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Jungtines Valstijos užgiriu 
karinių fabrikų atkūrimą 
vakarin ė j e V okietij o j e

JUBILIEJINIS
LMSVĖS VAJUS

SUKELTA-$2,115; .
DAR REIKIA $7,785

bet ką
hitlerininkų ginkluotojtd

šiemet- Velykos ankstyvos.
Velykos — šioje pusėje ek

vatoriaus gyvenantiems žmo- j 
nėms — pavasario šventė, o: 
krikščionims — Kristaus pri
sikėlimo šventė.

Su Velykomis šiemet įžen
giame į oficialų pavasarį, nors 
oras dar ne visur pavasariu 
atsiduoda. 1

Labai, labai seniai skaičiau ~,, T • •
vieno poeto eilėraštį, kuris, 1 ie fabrikai buvo svarbiausi 
jei ne klystu, panašiai prasi
deda,

Velykos, Velykos, 
gi jos duoda—

Ar jos palengvina 
tną juodą?...

—o----
šiemet Velykos darbo žmo-1 

i guj liūdnesnės nei praėjusiais Į 
ipįtai^: gyvenimas sunkesnis, 
įtemptinesnis.

• O iš Korėjos 
4 jog ^ten virš 55 

mūsų sūnų tapo 
žeisti arba dingę 
pastarieji gal būt nelaisvėje.

Įsivaizduokime, kiek tai 
tiesiogiai šiurkščiai nuteikia 
amerikiečių šeimų! O kiek tai 
paliečia netiesiogiai?!

Dėl to ir 
šventę, per 
no žmogaus 
ti, pagalvoti 
tą pareikšti 
savo reikalavimą, 
Korėjoje butų baigtas.

Tai privalo

pranešama, 
tūkstančiai 

užmušti, su- 
be žinios —

per šią pavasario 
Velykas, kiekvie- 
pareiga susikaup- 
ir dar ir dar kar- 

savo nuomonę, 
kad karas

daryti ne tik 
t krikščionys, o ir visų kitų ti

kybų žmonės.
—0—

Šių metų balandžio 1 d. 
Chicagos progresyvioji visuo
menei ruošia bankietą Vincui 
Andruliu; pagerbti.

Banketas įvyks Roselande, 
Chicagos priemiestyj. Įėjimas 
vienam asmeniui — $2.50.

Chicagiečiai prisiuntė tikie- 
tų ir brooklyniečiams: kurie 
nori Vincą pagerbti ir darbi
ninkišką spaudą paremti, pra
šomi įsigyti tikietą; gaunami 
Laisvės administracijoje.

Andruliui šiemet sukanka 
62 metai amžiaus ir 34 metai, 
kai jis veikia visuomeniškoje 
dirvoje.

—o---
Daug mūsų skaitytojų skai

to Laisvėje spausdinamą Vie- 
nuolio-žukausko apysaką 
“Kryžkeles.”

Pittsburghe sutikau žmo
nių, kurie nori, kad šis istori
nis romanas ' butų išleistas 
knygoje.

Tokių pageidavimų buvo ir 
Chicagoje.

Deja, knygoje apysakos 
neišjfeisime; ji yra išleista 
Lietuvoje.

.Ifcai tarptautinė padėtis su- 
normalės, be abejojimo, tuo
met tie, kurie norės knygą 
įsigyti, galės gauti iš Lietuvos.

Telegramos skelbia tokias 
žinias: Rytų Vokietijoje esan
ti Tarybinė Armija nesiren
gia pradėti šiemet karą.

Tai buvo aišku ir be šitų 
|wegramų.

Tarybų Sąjungos žmonės, 
kaip ir Amerikos žmonės, 
trokšta ilgametės taikos, o ne 
karo.

Neseniai aukščiausias T. 
Sąjungos < parlamentas (So
vietas) priėmė specialų įstaty
mą, pagal kurį bus baudžia
mas kiekvienas pilietis, drįs- 
tąs už karą agituoti.

Vokietijos demokratinės 
respublikos (Rytų Vokietijos) 
parlamentas tokį įstatymą pri
ėmė dar praėjusiais metais.

Tj/entone (N.J.) šiuo metu 
tęsiasi labai svarbi byla ~ 
“Trent^oo šešių” negrų byla.

Jau kartą šitie negrai buvo 
* husmerkti mirti, bet visuome

nės protestai juos išgelbėjo.
Žiūrėsime, kas iškils šiame

. j Frankfurt, Vokietija. — 
gyveni-1 amerikonų vy-

! riausybė vakarinėje Vokie- 
i tijoje leido Kruppų kom- 
Į panijai atkurti senuosius 
plieno ir geležies fabrikus 
ir statyti dar naujus. Su 
tuom taipgi sutiko anglai 
ir francūzai.

Kruppų fabrikų atkūri
mas yra pasir u o š i m a s 
daugmeniškam ginklų ga-

Urey spėja, kad Sovietai 
turi'50 atominių bombų

Roma.— Amerikinis ato- 
mistas dr. Harold C. Urey 
spėjo, kad Sovietų Sąjunga 
turi iki 50 atominių bombų. 
Keliaudamas į Izraelį, Urey 
staptelėjo Romoj. Jis skai
tys prelekcijas Izraelyje.

Jei kiltų karas tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų, Urey pataria A- 

ato-' menkai tuoj panaudot 
mu bombas.

4.

♦

Izraelis ragina 
tartis su Kinija

United Nations, N. Y. — 
Izraelio atstovas Jungti
nėms Tautoms, Abba S. E- 
ban, įteikė atsišaukimą vi
siems svarbiesiems Jungt. 
Tautų delegatams, kad tar
tu si su Kinijos Liaudies 
Respublika, siekiant su
stabdyti mūšius Korėjoje it 
išspręsti kitus ginčijamus 
klausimus Tolimuose Ry
tuose.

Lengvieji lėktuvai darys 
pratimus su atom-bombomis

Washington. — Naujuose 
atominiuose bandymuose 
ties Eniwetok sala bus da
roma pratimai mėtyt atom- 
bombas iš lengvųjų, greitų
jų lėktuvų. Tos bombos da
bar smarkesnės,' bet me
chanizmas joms išsprogdin
ti yra mažesnis ir lengves
nis negu pirma.

Vienas atominis valdinin
kas sakė korespondentams, 
gal vidurvasaryj bus išban
dyta ir pirmoji hydrogeni- 
nė bomba, daug pragaištin- 
gesnė už paprastąją atom- 
bombą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šalčiau.

Howard' Fast
pava-

teisme.
Gi rašytojas 

parašė įdomią knygą, 
dintą “Peekskill, USA.”

Tai dokumentas apie bai
sius pogromus, kuriuos kadai
se fašistai surengė ant žmo
nių, susirinkusių pasiklausyti 
dainininko Pkul Robesono 
koncerto.

Apiė Šią knygą plačiau pa
rašysime Laisvėje vėliau.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00

Užsieniuose $9.00
• Vienas numeris 5 c.

PRICE 5c A COPY
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minimui, kaip teigia ame
rikiniai korespondentai.

Kruppų ginklų fabrikai 
savo pinigais padėjo na
ciams užimti Vokietijos val
džią. Jie buvo ir svarbiausi 
Hitlerio ginkluoto jai An
trajam pasauliniam karui.

Vakarinės Vokietijos val
džia skolina Kruppams mi- 
lionus dolerių. Jie laukia 
ir Amerikos paskolų.

Angly valdžia grasina 
teismu laikraščiui už 
belaisvių laiškus

London. — Anglijos ko
munistų dienraštis Daily 
Worker spausdino paimtų 
nelaisvėn anglų kareivių 
laiškus, giminėms atsiųstus 
iš Korėjos bei Kinijos.

Anglijos, karo ministras 
Hartley’’Shawcross laiškus 
Vadina “išdavikiškais,” gra
sina patraukti teisman tą 
laikraštis ir atiduoti kari
niam teismui laiškų rašyto
jus, kuomet jie bus paleisti 
iš nelaisvės.

Belaisviai rašo, kad kinai 
ir šiauriniai Korėjos liau
dininkai gražiai su jais el
giasi ir kad koreiinis karas 
vedamas amerikinių impe
rialistu naudai.

Jų laiškai taip pat ragina 
ištraukt Anglijos kariuo
menę iš Korėjos.

Amerikos valdžia bijo 
pavojingos infliacijos

Washington.—Eric ' John- 
stonas, valdinis pramonės 
tvarkytojas, pareiškė, jog 
infliacija (kainų išpūtimas, 
pinigų vertės nupuolimas) 
jau dabar “sabotažuoja 
mūsų apsigynimą, grūmo
dama lygiu pavojum, kaip 
ir tarptautinis komuniz
mas.”

vJohnstonas sakė:’
Farmų produktų kainos 

nuo Korėjos karo pradžios 
pakilo 27 procentais. Biznių 
(didžiųjų) grynieji pelnai, 
liekami po taksų išmokėji
mo, padidėjo 30 procentų. 
Kainų pakilimas jau “pra
rijo” 4 bilionus, 500 milionų 
dolerių naujų taksų, kurie 
buvo uždėti pernai rudenį.1

Bet Johnstonas nepaaiš
kino, kodėl valdžia nestab
do tos brangenybės.

Washington. — Carnegie 
Instituto pirmininkas prof. 
Vannevar Bush 
kad amerikonai 
ginklais galėtų sustabdyti 
Sovietų armiją.

Jis tvirtino, kad jie ga
lės ir iš patrankų svaidyti 
atominius sprogimus.'

Peekskill, N. Y. — Mirė 
Emely Perry, 109 metų ’am
žiaus. ; ■ -

pasakojo, 
atominiais

Šį kartą aukų gavome nedaug, bet net iš tolimo Uru
gvajaus. Reiškia, visur demokratiniai lietuviai rūpi
nasi Laisvės jubiliejinį fondą paremti.

Iš Shenandoah, Pa., praneša veikėjas S. Kuzmickas, 
kad ten šeštadienį, balandžio 14 dieną, rengia Laisvės 
paramai balių. Prašome ir kitų kolonijų lietuvius 
ruošti parengimus dienraščio paramai.

Gavome aukų nuo: ;
J. Bajoras, Montevideo. Uruguay ___
Jurgis Žilinskas ,New Britain, Conn.

Antanas Barzdaitis, Minersville, Pa. .
Petį as Galinis, So. Boston, Mass. ..
Geo. Vilkas, McKees Rocks, Pa............
Visiems aukojusiems tariame širdingai ačiū!

Laisvės Administracija

Argentinos fašistai įsake 
suimt La Prenzos leidėją

Buenos Aires. — Fašisti
nis Argentinos kongreso 
komitetas Įsakė areštuot 
dienraščio La Prensos lei
dėją - redaktorių dr. Al
bertą G. Pažą už “panieki
nimą kongreso.”

Paz laiškais protestavo 
kongresmanams ir senato
riams dėl to, kad preziden- 
to-diktatoriaus Perono val
džia su savo kongresiniu 
komitetu užgrobė La Pren
sos leidyklą. Komitetas pa
reiškė, jog Paz tais protes-

Vėliausios Žinios
t

Koreia .— Koresponden
tai teigia, kad 20.000 šiauri
niu Korėjos liaudininkų ir 
kinu stengiasi ištrūkti iš 
spąstų, kuriuos amerikonai 
užtaisė jiems’ į šiaurę nuo 
Seoulo. Sakoma, bėgantieji 
ir ginklus palieka.

Urmu nusileidę iš lėktu
vų, tūkstančiai jankiu pa- 
rašiūtistų užkirto liaudinin
kams svarbiausią pasitrau
kimo vieškelį.

London. — Vis dar nėra 
žinios apie keleivinį lėktu
vų, skridusj su 53 žmonėmis 
į Kanada. Bijoma, kad lėk
tuvas nukrito jūron. Tarp 
jo keleivių buvo ir vienas 
Amerikos generolas. y

Washington.—Valdžia pa
skelbė, jog maistas ir kiti 
reikmenys . dar pustrečio

Įvairios Žinios
Washington.—^Atomiųiai 

Amerikos bombanešiai da
rys pratimus ties Eniwetok 
sala. Pacifiko Vapdenyne, 
ypač kaip pralėkti pro prie
šo apsaugas ir' nutaikyti 
atom-bombas į paskirtus 
taikinius, 
i____ _ ___

WASHINGTON. — “Nu
kniaukta” . kai kurie- ‘doku-, 
mentai Reconstruction Fi
nance Korporacijos, valdi
nių paskolų įstaigos.

Bombay, Indija .— Indi-

. $11.00 

.. 10.00 
... 3.00 
... 3.00 
... 1.00

tais įžeidė kongresą, todėl 
turėtų būti įkalintas 15 die
nu.

Paz slapstosi nuo arešto. 
Jo vadovautas dienraštis 
La Prensa, didžiausias is
panu laikraštis pasaulyje, 
kritikuodavo fašistinę val
džios politiką. Diktatorius 
Peronas todėl užsiundė sa
vo gengsterius, kurie, apsi
mesdami streikieriais, su
stabdė La Prensos spausdi
nimą jau beveik per du mė
nesius. ' 

procento (pabrango per mė
nesi nuo sausio 15 iki vasa
rio 15 d. Ir tai nepaisant, 
kad valdžia sausio 25 d. 
“užšaldė” kainas.

Washington. — Karinė 
amerikonu valdvba ketina 
“išravėti” iš ginkluotų jėgų 
ne tik komunistus, bet ir jų 
pritarėjus.

Varšava. — Lenkų teis
mas pasiuntė kalėjiman 7 
religinius sektantus, vadi
namus “Jehovos Liudyto
jus,” kaip karinius Ameri
kos šnipus.. Ju vada^ nu
teistas visa amžių kalėti, o 
šeši kiti įkalinti penkiems 
iki 15 metų. '

Kalamazoo, Mich. — Pa
tirta,, jog ultra - violetinių 
'lenąpų spinduliai ’sunaikina 
bakterijas kraujo plazmoje.

jos ambasadorė z Amerikai 
Vijąya L. Pahdit prašė pa- 
liuosuoti ja iš tų pareigų. 
Ji yra. Indijos premjero 
Nehru sesuo. • , •

Brussėlis, Belgija. — Bel
gų senatas 88 balsais prieš 
75 užgyre siūlymą pratęsti 
verstiną karinę tarnybą 
^nuo dabartinių, vienų iki 
dvejų.metų. . .'

Lena, III. - ^Kūrenamojo 
geso sprogimas suardė val
gyklą ir sužeidė 4 žmones.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

Amerikonai, gręsia suimt 
į reples 20 tūkstančių 
Korėjos liaudininkų
Jankiai ištrūko iš apsupimo 
viduriniame karo fronte

Korėja, kovo 23. — Tūks
tančiai amerikonų su para
šiutais nusileido užnugarin 
šiaurinių Korėjos liaudinin
kų ir kinų į žiemius nuo 
Seoulo, Pietinės Korėjos 
sostinės. Kiti amerikonai 
su tankais iš pryšakio ata
kavo korejinius ' liaudinin
kus ir jų padėjėjus kinus. 
Tuo būdu amerikonai, sa
koma, gal suims į reples

Ryty Vokietija smerkia 
vakarinę Vokietiją už 
naciy skoly prisiėmimą 

X 1

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos ministrų kabinetas pa
smerkė vakarinės Vokieti
jos valdžią kaip šalies išda
vikę už tai, kad ta valdžia* 
prisiėmė karines Hitlerio 
skolas—atpildus.

Vakarų Vokietijos prem
jeras Adenaueris sutiko iš
mokėti puspenkto biliono 
dolerių hitlerinių skolų A- 
merikai, Anglijai ir kitiems 
vakariniams kraštams. 

t ■

Demokratinės, Vokiečių 
Respublikos pareiškimas 
pakartojo, kad vakarinės 
Vokietijos valdovai padarė 
karinį sąmokslą su Ameri
ka ir Anglija prieš Sovietų 
Sąjungą.

Tito prašo dar 30 
milionų dolerių

B;elgrad, Jugoslavija. — 
Jungtinių Valstijų ir An
glijos atstovai tariasi, kaip 
patenkint naują Jugoslavi
jos Tito valdžios prašymą.

‘Tito nori 30 milionų dole
rių vertės vilnų, bovelnos, 
odų, chemikalų ir kitų me
džiagų iš Amerikos ir An
glijos.. Sako, jeigu jų ne
gaus, tai dar daugiau Jugo
slavijos fabrikų turės 
daryti. ' ,

Anglija grūmoja Iranui 
kariniais veiksniais

užsi-

val-London. — Anglijos 
džia ketino daryti? atitinka
mus žingsnius, kad apgintų 
anglų žibalo kompanijos 
nuosavybę Irane.

Associated ir United 
Press < sako, Anglija gal 
siųs net armiją, kad neleis
tų perimti tenaitinę anglų 
žibalo pramonę į Irano 
valstybės nuosavybę.

Taipgi pranešama, kad 
Sovietai dvigubai sustipri
no karinę-savo sargybą pa
ltai rubežių, su Iranu.

KORĖJA'. — Vakarinia/- 
me fronte susibūrė *60,000 
šiaurinių* Korėjos liaudi
ninkų -Ir kinų; smarkiai' 
priešinasi amėrikonam.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

TeL Virginia 9-1827-1828.

apie 20,000 liaudininkų toje 
srityje. •

Korėjos liaudininkai vi
duriniame fronte buvo, vi
somis pusėmis apsupę ame
rikonus į šiaurę nuo Čunčo- 
no. Bet amerikonai prasi
mušė iš apsupimo. Korpo- 
ralas Charles Hamilton sa
kė korespondentams: “Mes 
buvome įvylioti į kilpas, 
kur pasipylė komunistų ug
nis iš visų pusių.* Pagal
baus, ištrukome, pasiimda
mi ir saviškius sužeistuo
sius.” i

Pranešama, kad ameriki
niai žvalgai kai kur jau pa
siekė 38-tą paralelę, ski
riančią Pietinę Korėją nuo 
šiaurinės. Teigiama, jog 
dauguma korejinių liaudi
ninkų ir kinų jau pasitrau
kė iš Pietinės Korėjos.

Pravda numato "baisią 
krizę’ Amerikoj

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, kad Amerika, eikvo
dama milžiniškas lėšas ka
riniams pasiruošimams, su
silauks tokios “baisios kri
zės, jog* bus sudrebintas vi
sas kapitalistinis pasaulis.”

Korėjos karas neša ame
rikiniams kapitalistams pa
sakiškai didelius pelnus, sa
ko Pravda, bet tas karas 
tiktai trumpam laikui ati
deda busimąją krizę.

SERGA ANGLIJOS 
PREMJERAS ATTLEE

London. — Darbiais An
ai i i o s premjeras Clement 
Attlee atwko i ligoninę. 
Pranešama, kad jis serga ' 
žarnų skauduliais.

Neseniai AnHiios užsie
nio reikalų ministras Er
nest Bevin apleido vietų dėl 
nesveikatos.

žmonių kraujo 
paversdamas ją 
Fabrikas lėšuos

FABRIKAS KRATT.TO 
PLAZMAI DŽIOVINTI

Fort Worth, Texas.—Ars 
mour skerdyklų kompanija 
stątys "čia, fabriką, kuris 
džiovins 
plązmą;
milteliais.
$850,000.

Praskiedžiant plazmos 
miltelius vandeniu, sakoma, 
skiedinys galės pavaduot 
šviežią plazmą sužeistiems 
kareiviams.

Linden, N. J
K. StripaitisMirė

Mirė Kazimieras Stripai
tis. Pašarvotas pas grabo- 
rių D. Budreckį, z242 So. 
Wood Ave., Linden,. N. J. 
Bus palaidotas šeštadienį, 
kovo 24 dieną, 10 vai. ryto.

Giminės ir pažįstami- ra
ginami dalyvauti laidotu
vėse. . O. V.
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Rašo Laisvėj Korespondentas

ŽINIOS IS LIETUVOS
* • J

Dviejų mėnesių planas ■

ALYTUS, vas. 1 d. — Kani- 
| folijos-terpentino fabriko ko
lektyvas išvystytų socialisti
nių lenktynių dėka pateškia 
vis naujus gamybinius lįfthė-

Vasario 18, 1951
Didžiai gerbiamas drauge, 

Rojau Mizara!
Manau jūs gerai atsimenat,(Pabaiga.)

IV
Didžiulė Turner’s Arena 

randasi beveik jau užmAs- 
$9.oo tyj.e, grynai darbininkais, 

___________ $450 daugiausia negral’s, apgy- 
‘Sntered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. y.J^ntoje Washingtono daly- 

under the Act of March 3, 1879. įe, toli nUO tų- gražiųjų, dl’^

SUBSCRIPTION RATES 
.......... $7.00 Canada and Brazil, per year $8.0( 

United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
$8.00 Foreign countries, per year
$4.00 Foreign countries, 6 months

United States, per yearC - - -
. Queens Co., per year ...

.Queens Co., per six mos

Gengsteriai, kyšininkai, melagiai
Gengsteris—šlykštus vardas. Negarbingas yra ir ky

šininko vardas, mažai kuo geresnis ir melagio.
Bet, štai, Kefauverio komiteto tyrinėjimuose, ypatin

gai Niujorke, nieko daugiau ir nematėme ir negirdėjo- 
" me, kaip gengsteriųs, kyšininkus, melagius —* prasira- 

dusius, bet galingus neva žmones, o galingus dėl to,, kad; 
jie palaiko požemio organizaciją, kad vieni veikią por 
žemiuose, kiti — valdiškose vietose, bet abieji dirba ran
ka rankon. . . >

Uniformuotų Gaisragesių Susivienijimo (UFA) prezi
dentas John P. Crane pareiškia :. Niujorko-miesto majo
rui O’Dwyeriui daviau $10,000, dabartiniam vandens tei
kimo komisijonieriui James J. Moranui- — $55,000, gu
bernatoriui Dewey (jo rinkiminei* kampanijai pravesti) 
— $3,500. '

Mr. Crane atsimena ir žino, kada ir kaip jis davė ma- ’

j e, toli nuo tų- gražių jų-, di
džiųjų Washingtono pasta
tų, kuriuose sėdi ir darbių)-' 
jasi visos šios- didelės šalies 
valdovai. Randame salę pil
ną žmonių, su važiavusių iš' 
visų Amerikos kampų. 
sirinkimą pradeda, Dr. Mor
rison., Jis plačiai išaiškina 
šio; taikos sąjūdžio tikslus 
ir misiją. . šis- mūsų atvyki
mas į Washingtohą yra tik. 
pradžia didelio darbo. Ko
va už taiką turi eiti. Ame
rikos žmonės nori, ir trokš
ta taikos. MūsU( sąjūdis 
tebėra jaunas, tik prieš- de*- 
sėtką savaičių pradėtas ir 
dar silpnas. Bet jam aug
ti ir, plėstis galimybės puL

i rime žmonių ne t iš Missis
sippi, iš Alabamos, iš Ten
nessee,'iš’’i oxa.; ir Califr r- 
nijos. . i

Priėmus šiuos pasiūlymus, 
susirink i m* a s pasidalina į 
tris grupes — motęrų, uni- 
jįstų ir 'jaunimo. Kiekviena 
grupe turi savo' ’ problemas 
ir pareigas,

Truman ui.
Pi rmaj anie pareiškime 

unijhstai pasmerkia karą i 
Korėjoje, pasmerkia naujo 
karo kurstytojus. Pasmer
kia politiką,, kuri privedė 
prie šios pavojingos situa< 
cijos. Nurodoma, kaip ka
ro ister j’a- ir karine ekono
mija naudojasi samdytojai, 
žeriasi S2u negirdėtus pel
nus, o kainas kelia iki de
besų.

Pareiškime skaitome:
“Darbininkai tegal tikėtis 

iš karinės programos padi
dėjusio vargo, ir iš Trečio
jo Pasaulinio Karo visuoti
nio sunaikinimo. Vardu 
savo teisių, vardu savo gy
venimo lygio išlaikymo, 
vardu saugumo ir gyvybės 
— Amerikos darbo žmonės 
reikalauja taikos.” '

Pabaigoje pareiškimo rei
kalaujama derybų ir susita
rimų su kitomis šalimis, o 
ne karo ir .ginklavimosi. 
Reikalaujama, kad mūsų 
vyriausybė sugrįžtų prie 
Roosevelto- politikos, 
buvo pagrįsta draugiškumu 
ir susitarimu su Tarybų 
Sąjunga, su 'Britanija, su 
Prancūzija ir su Kinija.

Unijistai reikalauja, kad 
karas Korėjoj, būtų užbaig
tas ir kad mūsų sūnūs būtų 
sugrąžinti namo. Jie rei
kalauja pašalinimo algų už
šaldymo, kuris duoda Įtik 
korporacijoms 
pelnus. Jie reikalauja su
mažinti taksus darbo žmo
nėms, o aptaksuoti korpo
racijų pelnus. Jie reikalau
ja apsaugos Amerikos žmo
nių konstitucinėms teisėms 
ir demokratinėms laisvėms.

kai mes pirmu kartu susitiko- h111116* Gamybos racionai ižą
torius, fabriko technikinis ve
dėjas Petras Mekionis žy-

me, pasimatėme ir pasikalbė
jome 1950 metais Hartford.
Conn., kai meno mėgėjai lo-1 miai patobulino vandens cir- 
šė jūsų pačių parašytą pjesę kuliacijos procesą garo kati*- 
“Nesusipratimas.” Jūs tuomet le> ^as fabrikui per pamainą ; 
matėte mano mylimą draugu- sutaupo po 2 kubinius metrus 
tę Juzę Zukaičiutę-žilinskie- malkV ,ir elektros ener- 
nę. Ji parėjo nuo Leipalingio. gij°s kiekį.
Kokia buvo graži ir sveika! | Fabriko kolektyvas žymiai ■ 
O dabar? Dabar jau mirus! Ji pakėlė darbo našumą ir sU* 
mirė visai neseniai, Š.m. vasa- i taujjė apie^10 procentų miško 
rio 18 d. Ir tik tris dieneles chemijos, žaliavos. ; : , v

* l (

Reporteriui tenka tik po 
minutę kitą prie kiekvie
nos grupės* apsistoti ir pa> 
klausyti’, ką žmonės kalba ir 
diskusuoja. Kadangi visi 
šitie atskiri susirinkimai ei
na toje pačioje salėje, tai 
^triukšmas didelis, sunku 
susikalbėtn Nieko nereiš
kia raminimas, kad visi už
silaikytų ramiai. 

X

Bet. susirinkimai buvo at
laikyti., Prieinu prie mote
rų . susirinkimo-. Jų čia su
sirinkę penki ar šeši šimtai. 
Čia joms aiškinama, kad 
taikos sąjūdžio ateitis ir 
pasisekimas., priklausys nuo

jorui O’Dwyeriui tąjį-kyšį: tai buvo 1949 m*, spajio- 12 d. kibs.

ant gonkų. Jis davė majorui $10,000 popieriniais, davė ^4 laikė Taikos Žygio | moįerų _ motinų energingo 
no $50 ir $100 monetomis; jis davė'juos “raudoname vo- (Peace Crusade) uzmany-*

Ta.

Tai buvo majoro oficialinėje būstinėje, >Gracie M'ansion,

ke” ir majoras už tai pasakė “dėkui.”
Mr. 'O’Dwyeris pareiškė, būk jis tų pinigų negavęs,, 

būk Crane meluojąs.
Kuris iš jų.meluoja? , ’
Niekas turbūt niekad nesužinos, bet vienas tikrai me

luoja.
Kiekvienam aišku: politikieriai ir valdžios pareigūnai 

ėmė kyšius iš požemio, ėmė iš įvairių organizacijų, iš 
įvairių privačių asmenų. /

Politikieriai veikė iš vien su gengsteriais, su> požemiu.
Tai puikiai buvo įrodyta senatinio Kefauverio komite

to tyrinėjimuose.

Jis aiškina, kad šį pat ry- 
laikė

išgulėjus ligoninėje! Mirė šir
dies liga; .mirė dar per jauna. 

I

Paliko mane vienų vieną 
vargti ant šio svietelio! Mie
las drauge! Turėjau- labai ge
rą ir nuoširdžią gyvenimo 
draugutę; gyvenome meilėje 
ir sutikime. Bet nelaboji mir
tis išplėšė man ją, iš gyvųjų 
tarpo! Oi, kokia žiauri gamta 
žmogaus gyvenimui! čia tu 
gyveni, džiaugiesi visu kuo 
pasitenkinęs; o čia jau tavęs 
nėra!

Ak, mielas drauge, kaip 
baisiai mane pritrenkė tokios 
geros draugutės 
da!r ir šiandien 
savo spėkų!

Negalėjau nei 
nešti: per daug buvo subala- 
dota mano galvelė. Tai nors 
dabar, atgavęs kiek spąkų, 
ryžtuosi parašyti ir padėkoti 
vietos draugams 'už man su
teiktą pagalbą liūdesio valan
doje. Mano Juzutė buvo uoli 
Laisvės rėmėja. Kas metai ap
dovanodavo jos bazarus pui
kiais savo rankų darbeliais, 
mezginėliais; Ir šiemet mezgė 
ir mezgė, numezgė net septy- 
nes labai gražias moteriškas 
rankines “beskeles.” It tiktai 
lauke, kada Laisvėje bus pa
skelbtas bazaras, tai jau ji 
pirma pasiųs tas dovanėles. 
Deja, neteko sulaukti! Nela
boji mirtis pasiėmė ją pas sa
ve !

O! Kaip gaila ir graudu 
man rašyti šitie žodžiai!. Bet 
išeities nėra. Ryžtuosi laiky
tis ir gyventi!

Dabar’ padėkosiu ALDLD 
27 kuopelės nariams už nupir
kimą gražaus gėlių vainiko, 

mejo kara prieš fašizmą. O jie yra : Mr. ir Mrs. J. J. 
Toks susitarimas turi ūžti- i Gerdis. Mr. ir Mrs. J. Auks- 
krinti pasaulinę taika. Bū- ičiimas’ Mr. ir Mrs. V J. Vai
sinas Keturių Didžiųjų ! i«- M«- Malinaus-

I Užsienio Ministrų susirin
kimas turi privesti prie už
tikrinimo, kad Trečiojo Pa-, 
saulinio Karo nebus. Laiš
ke sakoma:

“Visi sutinka, kad! naujas, 
pasaulinis karas reikštų 
baisiausią katastrofą tiek 
mūsų kraštui, tiek visoms 
tautoms. Tokiame kare žu-’ 
tų nesuskaitomi milijonai 
vyrų, moterų ir vaikų. Nuo 
baisiausio sunaikinimo ne
išsisuktų ne viena tauta, nė 
viena šalis. Todėl atsakingi 
valdžios pareigūnai visur 
turi dėti, visas pastangas, 
kad,, išvengimui visai žmo- 

, būtu visi 
nesusiprati-

ŠIRVINTAI, vas. J d., 
540 eksponatų buvo išstatyta 
Širvintų rajono mokymo prie
monių pagodoje. Ųž pagadin
tas priemones premijuoti šit- ' 
'vintų vidurinės niokykl.os fizi
kos-matematikos, ’ miČiurihin-

‘J* i kų būreliai, Giedraičių pradi- 
]Ų I nnc vnrilrxrL'lnc rUnriinlriai. ni*Or'Q-nes mokyklos pionierių orga

nizacija ir kt. A. PovilaviČius

Lite-

kuri

mirtis. Aš 
nebeatgaunu

JONAVA, vas.: 1 d. 
ratūros vakai’ai sistemiųgąi 
vyksta Jonavos vidurinėj^ 
kykloje. Atskiri vakarai buvo 
skirti L. Tolstojaus, M. Gor
kio, A. Mickevičiaus kūrjfcįį 
A. Guzevičiaus romanui “Kal
vio Ignoto teisėbė,” pačių mo- 
kinių kūriniams.

V. Lukoševičius

♦

'.įsitraukimo į kovą už tai
ką. Apie tai' neturi būti jo
kios abejonės. Todėl reikia 
visoms darbuotis. Ypatin
gai reikia’ darbuotis, kad 
gerai' būtų prisiruošta prie 
taikos suvažiavimo Chica^- 
goje. Laiko nedaug. , Todėl 
tuojau, sugrįžusios namo, 
visos šio. žygio dalyvės turi 
imtis už darbo; Organizuo
kite taikos komitetus. Sto
kite į. tuos komitetus. Jiems 
vadovaukite. Darbas grei
tas, darbas neatidėliotinas!

Prieinu prie jaunimo' su
sirinkimo; Čia irgi apie 
penkiš-šešis šimtus dalyvių; 
Vaizdas' nepaprastas.' Štai 
mūsų jauni vaikinai ir.mer-1 Savo laiške prezidentui 
ginos. Jie kalbasi apie tai, ■ Trumanui organizuoti dar- 
kaip įtraukti: Amerikos jau-; bininkai reikalauja, kadpa- 
nimą į taikos sąjūdį. Juk keistų dabartinę vyriausy- 
niekam kitam taip negali) bės politiką ir sugrįžtų prie 
rūpėti karo pavojaus praša- 
iliniinas ,kaip- jaunimui.* Juk 
ir Korėjoje šiandien rapda- 
;si ketvirtadalis milijono 
jaunų vyrų. Jau tūkstan
čiai jų* žuvo*, jau-'keletas de- 
sėtki.r tūkstančių jų yra su
žeisti, • sveikatos ne.tekę.

ation Day). . Suvąžiavimas Todėl jaunimo pareiga 
šaukiamas. Chicago j e, bir-. būti priešakyje kovos už 

taiką.- ' Čia turime tik-pra
džią. Didžiausias darbas 
stovi p?ieš mus. Turime 
daugiau' ir smarkiau*' dar
buotis už taiką. Visa savo 

' turi- 
er’s Arenoje susirinkę žy- me kovoti prieš naujo* ka- 

v ro kurstytojus. Chicagos
Ąrrišon praneša,, suvažiavime jaunimas turi 

r ne-

tojai s'<slrinKi’ną. Jie' .iš
dirbo planus tolimesnei ko
vai už taiką ir patiekia 
šie,m susirinkimui juos už
tvirtinti. Į tą planą įeina 
praved-imas- plūčiausio šiau
dinio balsavimo už taiką. 
Balotai yra išsiuntinėti. 
Reikia, kad milijonai Ame
rikos žmonių būtų pasiekti 
su tuo balotu.. Lai jie kuo- 
gfriežčiausiąi pasisako, kad 
jie' nori taikos, kad* jie nori 
karui Korėjoje pabaigos.

' Toliau, į tą planą įeina or- 
ganizą’ciniai reikalai.. ^Rei- 
kia visur ‘J' kurti -‘ prganD

u s

Laisvei pra-

Kiekvienam aišku, jog daugelyj atsitikimų, požemio 
riteriai, veikdami iš vien su politikieriais-,, užmušė ne

• vieną darbininkų judėjimo veikėją—ypatingai unijistą.
Jie užmušė ,nes už tai gavo pinigų iš “viršuje” sėdinčių-. . . .. . . T,
jų rakalių, samdytojų ir jų agentų. ' j *«otl t“kos. “etos. Į

Kadaise buvo užmuštas unuijistų veikėjas Pėter Panto' ;5°s . ųnn^tevus.
ir Mario Russo; buvo užmuštas ILGWU organizatorius
William Lurye. Tačiau šiandien užmušėjai, žmogžu
džiai, niekšdariai vaikščioja laisvi; jų niekas nesuemef

‘nenubaudė.

reikia 
mases.

Reikia, kad nebūtų tokio 
miesto- bei kaimp; kuriame 
negimtų' taikos sąjūdžio ko- 

oTaTbuvo dėl to, kad “VirsutinW’ valdininkai veikit , svarfeiawias to
plano punktas, tai sušauki
mas visos Amerikos suva
žiavimo. Toks » suvažiavi
mas numatomas už dešini; 
ties savaičių,, būtent, per 
Dekoracijos Dieną (Decor- 

Suvąžiavimas

»u “požeminiais” karaliais^ sw gengsteriais. Pastarieji- 
gengsteriai, o pirmieji—kyšininkai ir melagiai. /

Šlykštus dalykas ir tame: Kefauverio- komiteto* tyrinė
jimuose tūlas geradarys diplomatas (Spruille Braden) 
siekėsi sujungti požemįo gengsterių veiklą- su- komunisti
niu judėjimu. Mr. Braden net “galvoja,” ar šis gengste
rių siautėjimas ir politikierių—valdžios pareigūnų—part 
sidavimas nesąs atlikta-s Stalino ir Tarybų Sąjungos

Tik pagalvokite, gerbiamas skaitytojau, prie ko šis 
bjaurus atidengimas vedamas! -

Teisingai vienas laikraštis aną dieną pasakė: ,pože

želio 1, 2. ir 3 dį. Jis sako, 
kad skaitlinga Chicagos de
legacija širdingai sveikina 
šitą pasiūlymą*

Aišku, kad jam karštai
mio gengsterių veikla, palyginti su stambaus kapitalo |)rįtal.6 iv vįsi Hjoje Turu- jaunuoliška energija 
atstovų veikla, yra tik taškas, palyginti sa kalnu. c___ __  - *• *

Požemio; gengsteriai žudo pavienius žmones, papirk- gininkaL 
dineja pavienius asmenis, gi stambioj<> kapitalo? viešpa- ___  ___ ______
čiai papirkdinėja ištisas valstybių valdžias, jie ruošia kielc'‘§^7 Taikos Žygyje ^pasirodyti' da*ug“geriatū .... 
karus, inasinite žmonių žudymus, ir iš to gauna- bdije*-|,Waghil)gtoną, daly v a u j, a'.gui čia pasirodė. Ir tai pa- 

t ■ jžtopnių, .Viso labo jų. yra. darysime, jeigu visi, šiame 
jaugiau kaip 2,50IT. Ge- žygyje' į Washington:., da- 
iriausią pasirodė New Yor- lyvavę, nuo; dabar dieną ir 
ko miestus. • Iš New Yorko* niaktįi darbuosimės., 

■pribuvo , -apie '

atstovų veikla, yra tik taškas, palyginti su kalnu.

R oose velto politikos dėl su
sitarimo su Tarybų Sąjun
ga. Toks susitarimas lai-

į konferencijas
VILNIUS, vas. 1 d. — Stip- ' 

rėja ir plečiasi Tarybų Lietu
vos mokslininkų kūrybiniai 1 
ryšiai su kitų TSRS miestui- 
mokslo minties atstovais’., .

šiomis dienomis į Maskvą, 
Leningradą ir Kudbiševą išva
žiavo didelė Vilniaus univer
siteto ir Kauno medicinos in
stituto profesorių, ir dėstytojų* 
grupė. Jie dalyvaus mokšliųė-; 
įSp kęnferenęįjosę, 
nagrinėti fįavloyo^ palįkinpiį, 
fiziologijos srityje, bes^aųs-., 
miarh gimdymui, o ’taip 
patologijos-anatoiftijoą tiroble- * 
moms. ' ' • \ "

Lietuvos specialistų, 'išva-/ 
žiavusią į konferencijas^ tan- 
p e yra Lietuvos Mokslą Aka
demijos tikrasis narys P. Ma
žylis, profesorius J. Sopaus^ 
kas, docentai I. Lašiene, A. 
Vileišis ir daugelis kitų.

irDirbti dar geriau, stiprinti 
vystyti visuomeninį ūkį

UKMERIGe, XII. 15 d’.
Smėlių rajono “Teisingo ke 
lio” žemės ūkio artelės- kol
ūkiečiai džiaugsmingai suti*

I

ninius pelnus!
O kad visa tai pridengti, kąd' paslėpti savo’ baisiui dar

bus, tai, tiek požemio- gengstei'įai, tiek stambįojo kapi
talo viešpačiai visųpirmiausiai bando būti aštrūs. anti'- 
komunistai. Kaip vieni, taip ir kiti nuduoda geriausius 
demokratus ir kovotojus prieš komunizmą.

“Kova prieš komunizmą.” jie slepia savo- juoduosius 
darbus. ' '

Ar ne panašiai elgėsi Hitlerio šaika,. lobdama ir tuo 
pačiu karti! žudydama geriausius Vokietijos darbininkų 
judėjimo atstovus?!

ilsj*

Dabartinis Niujorko; miesto* majoras Impellitteid pasi
ryžo- išvyti iš vandens komisijonieriaus vietos- Muraną, 
kurį O’Dwyeris buvo paskyręs visam amžiui “minis- 
trauti.” Muranas pasitraukė.. *

O kaip gi su pačiu ponu O’DAvyevįu?
Argi jb buvimas Amerikos ambasadoriumi Meksikoje 

nėra to krašto žmonių pažemiaiimas?
Argi Amerikos žmonės neturi teisės reikalauti—švie

soje tų davinių, kurie buvo atidengti tyrinėjimuose—kad 
prezidentas Trūmanas jį iš tos vietos pašalintų?

Kaip gi su pačiu Kefauverio komiteto? darbų užbaigia 
nrn? v *

Nejaugi šis komitetas mano pasitenkinti tik. vieno kito 
kriminalisto bei kyšininko apkaltinimu ii- teismui* ati
davimu ?■ ' • t

Argi komitetas; jei’ jis iš tikrųjų objektyviai imtų, visą 
reikalą, neturėtų viešai ir aiškiai pasakyti, jog abi ka
pitalistinės partijos — demokratų ir republikohų parti-

pribuvo , .apie vięiųbfika į . Pagaliau* prisibrute prie nijai- tragedijos, 
pimtų. . ją .ilĮino.jaūs 175*, ' iš unijistų susirinkimo. ’Di-1 tarptautiniai • : 
iPenųsyl.vanijos l65,. iš Mar džiausiu minia. Diskusijų i mai išspręsti taikos keliu, 

nebeteko girdėti.
(į rankas įduoda du pamią-J;linkui konferencijos,ątalą, o 
kimu. * Vienas parėiškimas ■J- 1 ' ' 11 v :
taikomas šiam taikos žygiui 
nuo- organizuotų dhrbinįn- 
įų. Kitas pareiškimasi yra 

‘ formo j e, laiško prezidentu i

j ry lando' 260,. iš Michigano' 
55,. iš Connecticut. 56,. iš 
.Massachusetts xOb. Iš kičų 
valstijų pribuvo mažesnės 
delegacijos. Bet svarbu, kad 
siafrie žygyje dalyvių turi
me net iš 36 valstijų. Tu-.

... ..... .... ..........., .. ........... .

Bet man “Derėkitės del taikos ap-

jos—yra paskęndųsioš kyšystėse1 ir jos turėtų būtį viešai 
pasmerktos?

Abejojame, ar tai komitetas drįsi diaryti!
O tai reikėtų pad’aryti, pasakant Amerikos žmonėms, 

kad jie nepasitikėtiį nei viena šitų pdrtijų, nes jos su
gedusios, jų .galvos, jų viršūnės nebegali toliau AmerL 
koš žmoniir i^tetovaųti'. \ ;

Amerikos darbo žmonėms telieka viena išeitis-: tvirtin
ti1 savo- politinę liaudies,partiją’,, ruoštis 1952 metų rih^ 
kimams energiškiau;, nei kada n’orsy ir juos laimėti!

Šis tyrinėjimas, šis, kad ir ne visas, bjaurybių veiklos 
atidengimas Progresyvių Partijai duodą gerą įrankį ko
vai prieš-stambiojo? kapitalo* partija^ -prieš liaudies prie
šus* C ' '' ’ \ •' " ■ i

ne ant atomine • bomba su
griautų miestų griuvėsių.

“Derėkitės dels taikos -da
bar, pirma, negu viską nai
kinantis karas prarys visą 
civilizaciją. Taip darydami, 
jūs patarnausite geriau
sioms Amerikos žmonių in
teresams ir pasieksite ti
krąjį saugumą Aiūsų kraš
tui ir mūsų laisvei.”

Tuomi Laisvės reporterio 
-misija Washingtone ir pa
sibaigė. Vakare dar įvyko 
masinis toje pačioje salėje 
taikos reikalu susirinkimas, 
bet aš jau nebegalėjau da
lyvauti. Specialis trauki
nys į New Yorką grįžo 7 
valandą vakare ir su šim-

kas, Mn. ir Mrs. She bad a, Mr. 
ir Mrs. J. Shopys, Mr. ir Mrs. 
F‘ Gardauskas, Mrs. Anna Vi- 
sdtskis, Mrs; Karalina Remci- 
tis, Mr. Stasys Yurkūnas, Mr.; ko Lietuvos TSR Ministrų Ta- 
Antanas Bekevičia, Mr. Juo- ' rybos nutarimą “Dėl priemo- 

■ zas Ambros. ' nių Lietuvos TSR žemės ūkiui
Dėkui-, draugai, labai dėkui! toliau išvystyti.” Atsakydami

| į Vyriausybės nutarimą, jie 
nutarė ateinančiais metais’ vi
suomeniniuose sklypuose ■ iš
auginti šimtapūdį derlių,- ir 
dabar jie aktyviai ruošiasikpa?’> 
vasario sėjai; Supilami seKTų*? 
pašarų ir draustiniai fondai 
Sėkliniai grūdai perleidžųfcmj 
per grūdų . -valymo masinąs* 
Atliekamas inventoriaus, 
montas. šiomis dienomis sta- . 
chanoyiškai dirba kolūkiečiai 
Kapcevičius, -Noreiką ir dąų-; 
gelis kitą. ‘ 1 ’ . ‘

Ruošiasi pavasario laukų / { 
darbams ir sėjai - ' R-!|

PANEVĖŽYS; sausio 4 d|— 
Sustambinto “Pirmūno” kol
ūkio kolūkiečiai ruošiasi pava-, 
sai-io laukų darbams ir spjąL: 
Jie kartu su derliaus ękūŪmiP 
vykdo sėklų valymą ir sekli*- 
nių fondų sudarymą, šiuo me»- 
tu pagal planą jau supilta 20 
toną kviečių,, 15. tonų miežių, 
2 tonos žirnių. Baigiami supiL 
ti avižų ir daugiamečių, žolių 
sėklų fondai. - ?-

Sparčiai pavasariui ruošia
mos žemės ūkio mašinos ir in
ventorius. Kolūkio kalviai J, 
Grabauskas ir J. BajoidĄ|fąs 
jau atremontavo 25 poriižuą 
plūgus-^ 12 spyruoklinį 
čių, 12 porinių vežimų ir ktį’

St. AugustbiahU 1 
t « .• ¥, * . , ' jį,
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Jurgis Žilinskas

Pastaba: Juzutės atminčiai 
įdedu dešimtinę, tai bus jubi
liejiniam Laisves fondui.

(Taip, gerai pažinojau tams
tų, Jurgi Žilinskai-,, gyvenimo 
draugę; Ji buvo tokia maloni, 
tokia nuoširdi! Laisviečių var
du reiškiu* jums nuoširdžią 
užuojautą , jūsų didžiulio liū
desio valandoje, netekus my
limos žmonos ir pasiryžusios 
darbininkų judėjimo, darbi
ninkiškos spaudos 'rėmėjos. 
Juzės, mirtis —nuostolis mums 
visiems. N ė ši e 1 vartaūkite,'• 
drauge, nes tai mirusiosios ne
prikels; saugokite savo svei
katą, kadangi prieš darbinin
kų klasę stovi didžiuliai užda
viniai, reikalingi .atlikti. Mi- 
rusiajai jūsų gyvenimo drau
gei tebūva amžina atmintis. 
Dėkoju už dovaną jubilieji
niam Laisvės fondui.—R. M.)

tais* Ritų niujorkiečių ir aš 
sugrįžau. Nofs visi buvome 
pavargę fiziniai, bet dvasi
niai- kiekvienas žygio daly
vis^ kaip* girdėjosi iš- pokal
bių traukinyje, jautėsi at
likęs gražų,t naudingą dar
bą taikos apsaugojimui, tai
kos išlaikymui.
-------1............*'***-^.......................  T* f------
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Litcratūrrs
^M|R fllCRAS
OPERA “LA TRAVIATA” LIETUVIŲ 

LIBERTY AUDITORIJOJE
Opera mūsų auditorijoje!...

Ar genijalusis kompozitorius Giuseppe 
Verdi, kurdamas “La Traviatą,” galėjo 
pagalvoti, kad 1951 metais jo opera bus 
pastatyta Amerikos lietuvių scenoje?

Žinoma, ne!
Verdi veikiausiai net negirdėjo žo

džio “lietuvis.”
Kompozitorius “La Traviatą” > kūrė 

prieš 100 metų; pirmą kartą ji buvo su
vaidinta Venecijos mieste 1853 m. ko
vo 6 d. *

Ir štai, po šimto metų toji pati opera 
buvo sėkmingai pastatyta mūsų scenoje! ' 
Tai buvo š. m. kovo 18 d.

jPilnutė auditorija žmonių didžiuliu 
domesiu stebėjo ir klausė šios operos, be
ne pačios populiariausios kompozitoriaus 
Vei4i operos.

Traviata” buvo pastatyta maestro 
Oddone Sommovigo vadovybėje.

Opera buvo pastatyta italų kalboje, 
originstlėje kalboje. Reikia pastebėti, jog 
Amerikoje visos operos statomos origi- 
nalėse kalbose, kuriose jos buvo sukur
tos: italų, vokiečių, francūzų. Anglų kal
boje iš viso mažai tėra operų ir retai 
kada jos statomos. Tai parodo meninį 
amerikiečių ir bendrai anglo-saksų nu
šilsimą. ,

Lietuvis, norėdamas išgirsti klasikinę 
operą lietuvių kalboje, turėtų vykti į Vil
nių arba Kauną.

“La Traviata” suvaidinta buvo labai 
gražiai, pagirtinai gerai. Vyriausią 
rolę, Vajoletos rolę, artistiškai atliko Pi
na Sarro; Alfredo rolę—Paolo Novello. 
Abu.aktoriai meilužių rolėms tiko; abie
jų gĮfeižūs, skambūs, sidabringi balsai 
klausovus žavėte žavėjo; Germonto rolę 
vaidini Pietro Taormina—jis buvo kiek 
tiek silpnesnis vaidyboje, bet visvien pa
liko gražų įspūdį'.

Gerai vaidino ir kiti, mažesnėse rolė
se, aktoriai; gražiai dainavo choras, ge
ras buvo orkestras. Viskas sėkmingai

Apie romaną “Iš visos širdies”
Prieš tūlą laiką Tarybų Sąjungoje išėjo 

-įdomus romanas “Iš visos širdies.” Jį para
šė žymus tarybinis rašytojas E. Malcevas. 
Praėjusių metų gale šis romanas buvo iš
verstas lietuvių kalbon ii’ išleistas Lietuvo
je. /Apie šią stambią knygą pateikia davi
nių -K. Duobinis Vilniaus “Tiesoje.”* Mes 
čia paduosime kai kurias ištraukas iš Duo-, 
binio apžvalgos:

9

Platus, įvairus ir kūrybingas yra kol
ūkių ir kolūkiečių gyvenimas. Iš jo siu
žetus savo kūrybai semiasi geriausi ta
rybiniai rašytojai, sukurdami aukšto 
idėjinio ir meninio lygio veikalus. Tary
binio Altajaus krašto kolūkiečių gyveni- 
mcrnryškiausius paveikslus pateikia ra
šytojas J. Malcevas savo romane “Iš vi
sos širdies,” už kurį autoriui paskirta 
antrojo laipsnio Stalininė premija.

Romane autorius su dideliu meistriš
kumu ir patrauklumu pasakoja apie kol
ūkių kūrimosi pirmąsias dienas, apie 
bolševikų vaidmenį kovoje už socialisti
nį žemes ūkį, už aukštus derlius, už tur
tingu šviesų, laimingą kolūkiečių gyve
nimą.
|. Atšiaurios klimatinės sąlygos Altaju
je labai ’apsunkina darbus šio krašto 
žemdirbiams. Tačiau tarybinis žmogus, 
laišvas savo žemės šeimininkas, pasukęs 
kolūkiniu keliu, kupinas energijos ir ini
ciatyvos, apsiginklavęs tarybinio mokslo 
ir technikos laimėjimais, vadovaudama
sis bolševikų partijos išmintihgais nuro
dymais, ^sugeba palaužti gamtą ir, pri
versti ją tarnauti savo reikalams.

Sibiro vėjus ir speigus begali išlaikyti 
kviečių pasėliai. Bet Altajaus kolūkie- 

ateina į pagalbą tarybinis moks
las : akademikai Viljamsas, Lisenka su
kuria naujus —šio krašto gamtos sąly
goms tinkamiausius — žemės dirbimo ir 
augalų sėjos būdus, kurių dėka ir rūs- 
flausiomis Sibiro žiemomis kviečių pa- 

kombinavosi ir tai sudarė gilų įspūdį 
publikoje, — įspūdį, kurio ilgai nepa
mirš tie, kurie buvo, kurie domėjosi.
' Už viską didelis nuopelnas priklauso 
vadovui, konduktoriui maestrui Sommo
vigo!

Publikoje buvo tokių mūsų žmonių, 
kurie pirmą kartą savo gyvenime operą 
matė. Jie eis ir kitą kartą, ir trečią, jei 
mes pajėgsime ateityje tą pačią ar kitą 
operetinę trupę pasikviesti.

• % sĮ: %

Nežinau, ar Lietuvių Namo Bendrovė, 
kuri šios operos pastatymą organizavo, 
uždirbo kiek finansiškai. Bet žinau vie
ną: šio pastatymo rengėjai atliko milži
nišką kultūrinį darbą. Jie parodė mūsų 
visuomenei ką nors gražaus, didesnio, 
kilnesnio, kas kultūringam žmogui rei
kia matyti, girdėti, žinoti.

Kyla klausimas: ar mes pajėgsime 
ateityje duoti ką nors panašaus?

Aš manau, jog galėtume ir turėtume 
duoti. Jei negalima pastatyti pilnos ope
ros, ieškokime būdų, kaip pasikviesti 
operečių vaidintojus, operetines trupes; 
tokių Niujorke yra.

Mes galėtume ir turėtume kai kada 
pasikviesti aktorių-mėgėjų trupes su 
dramomis, su nemuzikiniais spektakliais.

Niujorke yra visokių—didesnių ir ma
žesnių—trupių, vaidinančių dramas, ko
medijas, operas, operetes. Jos galima 
dažnai pasikviesti ir jų darbais pasigė
rėti. Naudos būtų visiems.

Mes turėtume arčiau susipažinti su 
kitų tautinių grupių aktoriais, net ir su 
chorais, ir juos karts nuo karto kviesti 
į Liberty Auditoriją.

Žinoma, viskas tenka daryti apdairiai, 
apgalvotai.

Tebūva “La Traviatos” pastatymas 
atidarymu platesnių horizontų į meni
nes erdves!

Tebūva tai pradžia didesnio, rimtes
nio darbo kultūrinėje srityj! N.

sėliai dabar išlieka sveiki ir derlingi.
Nugalėjus žiemas, kviečių derliams 

lieka pavojingos vasaros, kurių metu pa
sitaikančios liūtys priplaka javus prie 
žemėš, ir dėl to žymi derliaus dalis žūs
ta. Šioje srityje kolūkiečiui padėti atei
na tarybinės augalų tyrimo stotys; jos 
išveda tokias kviečių veisles, kurių pa
sėliai, suguldyti liūčių metu, lietaus 
laikotarpiui praslinkus, vėl pakyla dir
vose. '

Dabar Altajaus krašto kolūkiečiai su
geba išgauti nuostabius kviečių derlius 
— po 210 pūdų grūdų iš ha.

Altajaus krašto tarybiniai žemdirbiai 
įsikuria jaukias kolūkines sodybas, ap
šviestas elektra, papuoštas sodais, su mo
kyklomis ir kultūros namais, su sporto 
aikštėmis.

Didžiojo Tėvynės karo metais kolūkie
čiai dirbo su didžiausiu jėgų įtempimu, 
visada atmindami, kad frontui reikia 
duonos; jie praleisdavo dienas ir naktis 
transporto brigadose, per šaltį, lietų ir 
vėją važiuodavo į tolimas keliones su 
grūdais valstybei.

Iš kolūkio “Aušra” visi komunistai iš
eina į frontą. Partinės organizacijos se
kretorius Gordiejus Iljičius susikviečia 
kolūkio komjaunimo organizaciją, kurio
je iš narių pasilikę beveik išimtinai tik 
jaunuolės merginos, ir pasako: “Žinoki

me: jums paliekame kolūkį! Daugiau 
kaip savo akį saugokite jį, kad mes ne 
prie sudaužyto lovio grįžtume!..

“Pasižadam,” — tvirtai atsako jauni
mas, ir savo žodį šventai vykdo: organi
zuoja sočia,istinį lenktyniavimą geriau- 
siems derliams išauginti, statybai vyk
dyti, patobulinimams įvesti, dar aukš
čiau iškelti kolūkio laimėjimus. Tačiau 
ką bedirbtų, kokius uždavinius bevykdy- 
tų, jaunuolių, kaip ir visų tarybinių 
žmonių, širdyse liepsnoja galingas įsiti- z ,. 

kinimas: hitleriniai ihlperiąii^fai bus 
sutriuškinti!

Kolūkių merginos tampa traktorių ir 
kombainų valdytojais, fermų vadovais, 
aukštų derlių išauginimo organizato
riais, kolūkių valdybų, nariais. Jos savo 
nenuilstamu entuziazmu uždega žmones 
nugalėti didžiausius sunkumus, tiksliai 
įvykdyti visus partijos iškeltus uždavi
nius. Dalis kolūkiečių merginų išeina 
keršyti grobikams tiesiog į frontą.

Autorius parodo kolūkiečių-tarybinių 
moterų tikrąjį charakterį, kurį puikiai 
išreiškia kombaininkė Varia. Kai jos vy
ras Silantijus tampa bailiu ir dezerty
ruoja iš fronto, Varia jį griežčiausiai 
pasmerkia kaip nusikaltėlį ir Tėvynės 
išdaviką. Grunia Vasilcov'a be galo my
lėjo savo vyrą, su skausmingu ilgesiu jo 
laukė grįžtant iš fronto ir su neribotu 
džiaugsmu jį pasitiko karui pasibaigus. 
Bet kai jos vyras Radionas kolūkyje 
pradėjo užmiršti kolektyvo interesus ir 
pasidarė vien savo garbės ieškotoju, 
kai šiuo keliu eidamas jis pradėjo 
stabdyti darbo tempus, Grunia ko
lūkiečių susirinkime visu ryžtumu de
maskuoja egoistišką Radiono elgesį, ne
žiūrint į tai, kad tas graso jų šeimos iš
siskyrimu.

Knyga “Iš visos širdies” parodo tary
binių žmonių - kolūkiečių gyvenimą su 
visais jo niuansais, džiaugsmais ir rū
pesčiais, sunkumais ir laimėjimais, tai
kos metu ir Tėvynės karo dienomis, šei
mos židinyje ir visuomenėje, asmeninia
me kelyje ir organizacijų veikloje.

Jos puslapiai atskleidžia nuolat bręs
tantį ir kylantį tarybinių žmonių politi
nį sąmoningumą, didžiąją kolektyvo kri
tikos ir savikritikos jėgą, kuri padeda 
nugalėti trūkumus ir spartesniais žings
niais žengti pirmyn į komunizmo san
tvarką.

Ir tame kaime, kuriame prieš trisde
šimt metų tebuvo vien “purvas, ir skur
das, ir laukinis sunykimas, ir girtuoklia
vimas, ir epideminės ligos, žmonės tikė
jo į visokią velniavą,” šiandien kolūkie
čiai jau yra užmiršę, kad “vaikščiojo 
paskui žagrę, plūgą, sėjo rankomis.” Da
bar čia įsigyventa ir įprasta: “Automa
šinos prie artelės garažo, sudėtingos ku
liamosios mašinos, agregatai, radijas 
kiekvienoje pirkioje, elektra.”

Romanas “Iš visos širdies” — vertin
ga knyga, kurioje ryškiai atsispindi 
kolūkinio gyvenimo tikrovė.

Ponas fasonas
Mus nebaido ponia bomba atominė, 
Bet žiaurus, didingas ponas fasonas 
Ir panelės mados suknia šilkinė... 
Kas jų nepaiso—žūsta, kaip nevidonas! 
Penkių litrų skrybėlę vėjas nešioja ... 
Per tris kvartalus pasivyt jos negali! 
Net ir geri vyrai už ją galvas pakloja, 
Arba grįžta namo iki kelių purvini.
Adomo obuolį kaklaraištis smaugia; 
Dusina krakmolu išlieta krūtinė; 
Vata išmušti pečiai kuprą laužia... 
Nebetoli jau vyrams diena paskutinė!
Ponia turi sau asmenišką sijoną, 
Žemčiūgais ir žibučiais jis išdabintas; 
Pono kelnės iškirstos pagal šabloną 
Ir šleikomis ant pečių užkabintos. , 
Gerk, brolau, kavą, kol ji veržias iš ausų, 
Tai kas, kad naktimis tu užmigt negali... 
Jei vertas* esi savo kelnių ilgų, 
Ką reiškia tau gyvenimo metai keli?
Vyriški gaurai ant krūtinės želia, 
Kaip pilnas mėnuo, plikė šviečia 

nuplikus...
Blakstienos ištinę, pilvas dažnai gelia, 
O akyse žalia..; galva niekam netikus...
Staiga, pakinkliai linksta, veidas išbąlą, 
Rankos dreba, o širdis kaip kūju muša, 
Ausyse spingia—kažkur grabą kala ... 
Raganos jodinėja vyriška dūšia...

. Beržynas.

Iš LMS I-mosios 
apskrities , darbuotes

Šių metų kovo 14 d. Vilnies salėje įvy
ko LMS I-mosios apskrities komiteto 
posėdis.. Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad drama “Gieda Gaideliai” buvo suvai
dinta Chicago  j e du kartu. Ir tai įvyko 
LMS I-mosios apskrities vadovybėje.

“Gieda Gaideliai” pirmą kartą buvo 
pastatyta Sokolų salėje vasario 18 d., o 
antru kartu Lietuvių Auditorijoje — 
kovo 4 d.

Buvo manyta žiemos metu įsteigti 
dramos mokyklą, bet apskrities komite
to nariai ir kiti meno darbuotojai buvo

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER 

“LA TRAVIATA”
Grand Opera came to the Lithuanian 

Liberty Auditorium with all the pomp 
and ceremony that it richly deserves.' 
From the very moment that the orchest
ra struck up the strains of the gay over
ture to “La Traviata,” to the final 
touching death scene, the audience, was 
enthralled.

Verdi’s music is superb, by turns gay, 
vivacious, graceful, gentle and restrain
ed. Melodies rise up, one after the other. 
For a long time after “Libiamo, libiamo 
ne’ lieti calici” — We’ll drink to the 
beuty that’s beaming around — will be 
hummed and whistled around every 
house. Or, in a more soulful mood:

“Yės, this is love,
’Tis the love that palpitates
Through aĮJ the world,
Through creation widely extended.
Yes, the company, under the capable 

direction of Oddone Sommovigo, present
ed a very stirring performance of the 
popular opera “La Traviata.” The eve
ning was a complete success. Just one 
thing marred the beauty of the perfor
mance — the settings.

Did you notice how drab and dull 
were the two sets (I believe we* only own 
two) as background for the colorful cos
tumes and bright music? I think our 
next campaign should be dedicated to 
buying a couple of new pieces of scene
ry for the Auditorium. How about each 
organization, after a successful affair at 
the hall, set aside a certain amount to
wards a fund for some new scenery?

For the beginning, I would suggest 
one plain dark drape for the back
ground. This is a must for concerts. And 
one bright interior, then we could ask 
the Sommovigo Opera group to come 
back again with another opera perfor
mance and be proud of the setting we 
can offer to show up the performance.

COMING NEXT —
LITHUANIAN OPERA FESTIVAL
The days are fleeting by so fast, that, 

before we know it, we will all be troop
ing back to Liberty Auditorium for the 
third in the series of celebrations of the 
advent of Opera into our Lithuanian 
circles. On April 15, Lithuanian artists 
will present the music of their own com
posers 'and the songs of many other fa
mous composers that have been trans
lated into our language.

This festival is sure to be varied, co
lorful and interesting. Four choruses 
will each stage 15 minute programettes, 
depicting scenes and songs from many 
operettas. We will be whisked from a 
gypsi c'amp to a courtroom, from a 
drawing room to a village square on the 
wings of a song.

In between the acts, our favorite so
loists, among them Amelia Young, Su
zanna kazokytė, Florence Kazakevich, 
Frank Balwood, will charm you with 
their special operatic offerings.

At this time, I want to remind the 
choruses and soloists that your complete 
program must be in to us by the first 
of April. Our souvenir book is being 
readied. It'will be very complete and 
informative a souvenir that will be 
kept for future reference and enjoy
ment.

To the many friends of “Menas”: you 
too can be a part of thiš Opera Festival, 
Sign up as a “Booster”! Ahy chorus 
member will take your name and contri
bution. If you can’t locate a chorus mem
ber send your contribution to me, in care 
of this paper, before April 1st and your 
name‘will be in the Festival program 
book. Every booster will get his copy 
through the mails. You do not have to be 
present to get this book.

So let’s hear from our friends all over 
the country. Seal a?* dollar in an enve
lope and mail it to us today. We know 
we can count on you, thank you in ad
vance.

užimti įvairiais darbais, tai mokyklos 
steigimas paliktas vėlesniam laikui.

Yra vedamas pasitarimas su Grand 
Rapidso ię- Detroito organizacijomis dėl 
ten .“Gieda Gaidelių” pastatymo.

Apskrities metinė konferencija įvyks 
gegužės mėnesį, todėl priklausą apskri
čiai j organizacijos ir veikėjai privalo 
jau dabar prie jos ruoštis.

Ji D. Bendokaitis.

SKAITYK

MOKYKIS
“Rūpinimasis”, palikuoni- 

mis. Ikrai, kaip jau žinome, 
leidžiami tiesiai į vandenį ir 
čia juos patinėliai apvaisina. 
Po to tėvai ikrų likimu visiš
kai nebesirūpina. Lašišos ir 
upėtakiai leidžia ikrus į ma
žutes duobeles. Tas duobeles 
jie- iškasa upės dugne ir iš- 
nęrštuosius ikrus uždengia 
smėliu ir smulkiais akmenė
liais. Ikrų jie prineršia ne tiek 
jau daug — nuo 6 iki 25 
tūkstančių. Paskiri jų ikrai 
stambesni ir daugiau turi 
maistingųjų medžiagų.

Kai kurios žuvys ikrams 
leisti taisosi tikrus lizdus. Iš ' 
mūsų žuvų savo vaikais la
biausiai rūpinasi dygsnė. Tai 
visai mažutė žuvelė su keliais 
aštriais dygliais nugaroje. 
Pries nerštą patinas iš žolės ir 
maurų sutaiso rutulio pavida
lo lizdą, žoleles jis sulipdo 
gleivėmis ir sudeda jas gana 
taisyklingai. Iš vidaus toks ru
tulys tuščias, su dviem skylė
mis. Kai jau lizdas parengtas, 
patinėlis plaukia ieškoti pate
lės. Radęs patelę su ikrais, jis 
atvaro ją prie lizdo. . Patelė 
lizde išneršia ikrus, o patinė
lis juos apvaisina. Taip pati
nėlis paeiliui atvaro tris arba 
ir keturias pateles. Kai lizdas 
jau pilnas ikrų, patinėlis pa
varo visas pateles, o pats sau
go lizdą. Jis neatsitraukia nuo 
jo ir smarkiai puola visas žu
vis, kurios plaukia pro šalį. 
Labai dažnai patinėlis, susto
jęs prie lizdo angos, ima grei
tai judinti pelekus, šitaip jis 
varo į lizdą šviežią vandenį, 
turintį savyje deguonies, ku
ris reikalingas besiperintiems 
ikrams.

Taip slenka diena po die
nos. Išrieda mažytės žuvelės. 
Pirmomis dienomis jos visai 
bejėgės. Patinėlis neišleidžia 

1 jų iš lizdo ir vis eina sargo 
pareigas. Ir tik kai žuvelės 
sustiprėja ir ima vikriai plau-* 
kioti, patinėlis- palieka lizdą.

Dygsnė išneršia iš viso apie 
50—70 ikrų, bet vis tiek šių 
žuvelių dažnai prisiveisia la
bai daug. Patinėlis saugo jų 
ikrus. Išriedėjusios žuvelės 
pirmomis dienomis, labiausiai 
pavojingomis jų gyvenime, ir
gi prižiūrimos. Todėl ikrų ir 
mažų žuvelių žuvimo nuošim
tis labai nedidelis.
56. Žuvų klasifikacija.

Mokslas žino daugiau kaip 
dvylika tūkstančiu žuvų rūšių. 
Daugumas jų sudėtingo san- 
daro, turi gerai išvystytus vi
dinius kaulinius griaučius ir 
sudaro kaulingųjų žuvų pok
lasį. Bet yra žuvų ir papras
čiau sudarytų. Kaulinio stubu
ro jos neturi: jų stuburas 
kremzlinis ir per visą gyveni
mą išlieka nugaros styga, ar
ba chorda. Tokius griaučius 
turi ryklinių ir ganoidinių žu
vų poklasiai.

Ryklinių žuvų poklasis. Ryk- 
linės žuvys dar kitaip vadina
mos skersažiomenėmis, arba 
seliachijomis. Prie ji) priklau
so išimtinai jūrų žuvys: ryk
liai, rajos. Pailgas verpsto pa
vidalo kūnas, stiprūs pelekai, 
dideli dantingi nasrai — to
kia yra ryklio išorė. Ryklys—• 
grobuonis. Daugelis ryklių — 
savo rūšies “vandenyno tig
rai.” Artimiausi ryklių gimi
nės — rajos. Jų kūnas visiškai 
plokščias, labai suplotas nuo 
viršaus į apačią. Jos mažai 
teplaukioja. Paprastai jos gu
li jūros dugne ant pilvo. Raja 
savo išore mažai tepanaši į 
ryklį, bet jų kūno sandaras 
turi labai daug bendra.

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 
spaifctuve.

I

3 psl.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -Sėst., Kov.-Mar. 24, 1951 
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Dekabristai — pirmieji 
rusų revoliucionieriai

Rašo K. A.
Tautos veržimasis 
į progresą

Dekabristų judėjimas at
sirado pirmajame XIX am
žiaus ketvirtyje. Anuo me
tu Rusija — valstietiška ša
lis, kurioje gyveno didelė, 
išmintinga ir darbšti tau
ta — kamavosi atgyvenu
sios ir troškinančios feoda
linės - baudžiavinės san
tvarkos varžtuose. Tai bu
vo baudžiavinio ūkio puvi
mo laikotarpis, laikas, kai 
baudžiavos rėmuose vystėsi 
nauji pramoniniai - kapita
listiniai santykiai. Cariz
mas ir visą feodalinė - bau
džiavinė santvarka tapo 
stabdžiu, rimta kliūtimi to
lesnio dėsningo Rusi j os vys
tymosi kelyje. Dėl to Rusi
ja buvo atsilikusi ir silpna 
palyginti su priešakinėmis 

Europos šalimis, jau stoju
siomis į kapitalizmo kelią.

Vis didėjo dvarininkų ir 
carizmo smurtas bei prie
spauda. • Sunkios kančios, 
badavimas ir išmirimas bu
vo liaudies masių dalia. 
Valstietija vis dažniau iš
stodavo prieš caro ir dvari
ninkų savivaliavimą. Pro- 

' gresyvaus šalies vystymosi 
interesais reikėjo padaryti 
galą caro ir dvarininkų 
viešpatavimui.
Bajoriški revoliucionieriai

Anuo sunkiu Rusijos isto
rijos metu revoliucinę ko
vą prieš carizmą ir bau- 

' džiavą pradėjo bajorai - re
voliucionieriai. Dekabristų 
sukilimas, buvo išsivadavi
mo judėjimo pradžia rusų 
šalyje. “1825 metais,—ra
šė Leninas, — Rusija pirmą 
kartą matė revoliucinį ju
dėjimą prieš carizmą, ir 
tam judėjimui atstovavo 
beveik vieni bajorai?’ De
kabristai, pasak V. I. Leni
no, buvo “geriausieji žmo
nės iš bajorų tarpo.” Jie 
atstov a v o progresyviajai 
Rusijos visuomenės daliai, 
stojusiai į kovą prieš feoda
linę - baudžiavinę santvar
ką Rusijoje.

Stalinas pasikalbėjime su 

Neseniai per langą įmesta, granata sužeidė penkis 
Longshoremen’s Association Jokalo 1247-to narius, 
Jersey City, N. Y. Tai įvyko prieš pat lokalo rinkimus. 
Viršutiniame paveiksle kairėje pusėje parodomas de
tektyvas, kuris rodo skylę, granatos išplėštą unijos raš
tinės grindyse. Dešinėje pusėje parodomas • lokalo 
prezidentas Brown sužeistas. Apačioje •’ lokalo j biznio 
agentas' Marchitto kalbasi su komercinės spaudos re- 
porteriais. AJV ..

Emiliu Liudvigu įvertino 
dekabristų sukilimą, kaip 
vieną ypatingai stambių 
revoliucinių įvykių Rusijo
je.

Pirmoji organizacija
Pirmoji slapta revoliucinė 

dekabristų organizacija, pa
vadinta “Sojuz spasenija” 
(“Gelbėjimo sąjunga”) at
sirado 1816 metais. Jos kū
rėjais buvo Aleksandras 
Muravjovas, jaunas gene
ralinio štabo pulkininkas. 
Draugijos narių tarpe buvo 
S. Trubeckojus, Sergiejus 
ir Matviejus 'Muravjovai-' 
Apostolai, Nikita Muravjo
vas, P. I. Pestelis, Puškino 
draugas — I. I. Puščinas ir 
kiti. Draugija po dvejų me
tų suiro dėl politinių nesu
tarimų. 1818 metais atsira
do nauja organizacija — 
“Sojuz b 1 a g o d e nstvija” 
(“Gerovės sąjunga”), bet ir 
ji gyvavo neilgai dėl prieš
taravimų, kildavusių dau
giausia klausimais dėl ko
vos prieš patvaldystę ir bau
džiavą taktinių priemonių.

.Netrukus Tulčine ir Pe
terburge buvo sukurtos dvi 
naujos slaptos organizaci
jos, gavusios istorijoje Pie
tų ir Šiaurės draugijų pa
vadinimą. Su jų veikla ne- 
tarpiškai yra susijęs deka
bristų sukilimas. Naujai 
atsiradusių draugijų tiks
las buvo — įkurti respubli
kinę valdžią “karinės revo
liucijos” pagalba, t. y. revo
liucija kariuomenės jėgo
mis, nedalyvaujant joje 
liaudžiai.

Pirmaisiais g y v a v i mo 
metais abi draugijos nero
dė žymaus politinio akty
vumo. J ų organizatoriai 
(Pestelis ir Muravjovas) 
daugiausia buvo užsiėmę 
busimosios konstitucijos su
darymu. Pietų draugijos 
vadovas P. I. Pestelis pa
rengė naujo respublikinio 
Rusijos sutvarkymo pro
jektą, kurį jis pavadino 
“Rusų Tiesa.” Jis numatė 
pilnutinį valstiečių išvada
vimą ir teisių sulyginimą

su visų Rusijos piliečių tei
sėmis, demokratinės respu
blikos įkūrimą, visuotinės, 
lygios rinkiminės teisės įve
dimą. ,

Labiau riboto pobūdžio 
buvo Šiaurės draugijos va
dovo Nikitos Muravjovo su
darytoji konstitucija. Pa
gal ją reikėjo panaikinti pi
liečių skirstymą luomais, 
tačiau turėjo būti įvestas 
jų paskirstymas pagal tur
tinį požymį: reikėjo panai
kinti baudžiavą, bet palikti 
žemę dvarininko nuosavy
bėje. Muravjoyas buvo tos 
nuomonės, kad Rusijoje tu
ri būti įkurtas konstituci
nės monarchijos režimas, 
kuriam esant, vykdomoji 
valdžia priklauso imperato
riui, o įstatymų leidžiamoji 
valdžia — Liaudies susirin
kimui — parlamentui. Bet 
projekte numatytasis aukš
tas turto cenzas per rinki
mus į parlamentą faktiškai 
nušalintų liaudį nuo daly
vavimo jame.
Persilaužimo metai

1823 metai buvo persilau
žimo metai dekabristų or
ganizacijų gyvenime. Tuo 
laikotarpiu smarkiai susti
prėjo baudžiavinė reakcija 
šalies viduje ir Europos ša
lyse; tai sudarė palankią 
dirvą respublikinei pasaulė
žiūrai įsigalėti draugijose, 
ryžtingiems revoliuciniams 
veiksmams. „

Pietų draugijoje akty
viausią veiklą išvystė viena 
jos organizacija — Vasilko- 
vo valdyba su Sergiejum 
Muravjovu-Apostolu prieš
akyje. Iki 1825 metų ji iš
augo į ypatingai stambią 
organizaciją. Šiaurės drau
gijoje energingai pradėjo 
dirbti I. Puščino valdyba. 
Metų pradžioje į ją įstojo 
K. F. Riliejevas — talentin
gas laisvę mylintis poetas, 
kuris buvo nusipelnęs prieš
akinio jaunimo meilės, Ri- 
liejevas ir jo draugai—bro
liai Bestuževai, Odojevskis, 
Kiuchelbekeras, Obolenskis, 
Jakubovičius — turėjo di
delę idėjinę įtaką Šiaurės 
draugijos dalyviams, sti
prindami joje revoliucines 
nuotaikas. Riliejevas tapo 
ypatingai stambiu deka
bristų organizacijos veikė
ju Peterburge; vėliau jis 
tapo faktiniu Šiaurės drau
gijos vadu ir ideologu.
Kova už revoliucinių 
jėgų vienybę

Nepaisant to, kad buvo 
atskirų aštrių nesutarimų, 
tiek Šiaurės, tiek Pietų 
draugija siekė susivienyti. 
Jas artino bendrumas už
davinio — kovoti prieš pat
valdystę ‘ bei. baudžiavą — 
ir bendra karinio sukilimo 
taktika. Viename Šiaurės 
draugijos pasitarime 1824 
metų pavasarį buvo priim
tas nutarimas susivienyti 
su Pietų draugija. Šis susi
vienijimas įvyko 1825 me
tais. Tų pačių metų rude
nį prie dekabristų Pietų 
draugijos bendriems veiks
mams vykdyti prisidėjo U- 
krainoje atsiradusi stambi 
revoliucinė slapta organiza
cija — Sujungtųjų slavų 
draugija.
Dekabristų planas sukilimui

Taktinis dekabristų pla
nas buvo toks: karinio su
kilimo išdavoje sunaikinti 
arba izoliuoti imperatoriaus 
šeimą, priversti Senatą pa
sirašyti manifestą į liaudį 
apie naują demokratinę 
santvarką, apie baudžiavos 
panaikinimą ir laikinosios 
vyriausybės sudarymą. Po 
to buvo numatyta sušaukti 
liaudies deputatus konstitu
cijai patvirtinti . Sukilimą 
buvo numatyta surengti 
1826 metų rugpiūčio mėne
si- . _ _ L

Staigi caro Aleksandro I 
mirtis pagreitino įvykius. 
Dekabristai hutarė pasi
naudoti susidariusia padėti
mi, kai nebuvo caro, ir pra
dėti veikti anksčiau, negu 
buvo numatyta. Gruodžio 
14 (26) dienai Peterburge 
buvo paskirtas “antrosios 
priesaikos davimas”: ka
riuomenė ir gyventojai, 
prisiekę anksčiau Aleksan
dro I broliui — Konstanti
nui, turėjo prisiekti impe
ratoriui Nikolajui I. Tą 
dieną dekabristai ir pasi
rinko sukilimui.
Manifestas į rusų tautą

Idėjinė sukilimo vėliava, 
jo politinė platforma buvo 
“Manifestas į rusų tautą,” 
kurį buvo parengę Peter
burgo. dekabristai. “Mani
festą” . buvo numatyta pa
skelbti tautai , per Senatą, 
po to, kai bus nuversta ca
ro valdžia. “Manifestas” 
skelbė “buvusios valdžios 
panaikinimą” ir naujos lai- 
kinosios valdžios įkūrimą;
besąlygišką baudžiavos, luo
minės santvarkos ir luomi
nio teismo panaikinimą; 
spaudos, tikėjimo, užsiėmi
mų laisvę. Buvo pąnaikina- 
mi atidavimas į rekrūtus ir 
karinės gyvenvietės. Buvo 
įvedama visuotinė karinė 
prievolė. “Manifestas” nu
matė sušaukti Didįjį susi
rinkimą iš visų luomų at
stovų galutinai išspręsti 
klausimui dėl valdymo for
mos Rusijoje.

Tokie buvo dekabristų 
reikalavimai, dėl kurių jie 
surengė sukilimą.
Karinis sukilimas •

Gruodžio 14 (26) dieną 
Senato aikštėje susirinko 
daugiau kaip 3 tūkstančiai 
kareivių bei jūrininkų, ku
riems vadovavo 30 kadrinių 
karininkų - dekabristų. Ap
link aikštę susibūrė didelės 
masės žmonių, kurie reiškė 
pritarimą sukilusiems. , Ta
čiau dekabristai nieko ne
padarė tam, kad įtrauktų 
liaudies mases į sukilimą.

Prieš revoliucinius karei
vius ir karininkus Nikola
jus I išsiuntė daug kariuo
menės. Dekabristai narsiai 
atrėmė Nikolajaus kavale
rijos atakas . -f
Sukilimo plano trūkumai

Labai greitai pasireiškė 
sukilimo plano trūkumai ir 
blogas jo parengimas. De
kabristų paskirtasis sukili
mo diktatorius S. Trubec
kojus išdavė revoliucijos 
reikalą ir neatvyko į Sena
to aikštę. Eilė Peterburgo 
įgulos dalinių ' neprisidėjo 
prie sukilusiųjų. Todėl Se
nato aikštėje nepavyko su
rinkti visos kariuomenės, 
kurią buvo tikėtasi surink
ti. Nebuvo tvirto vadova
vimo kariuomenei. Nebuvo 
siekimo smogti lemiamą 
smūgį . Dekabristai tikėjo
si tik išgąsdinti caro vy
riausybę ginkluota demons
tracija ir pasiekti, kad iš
kilmingu Senato manifestu 
būtų paskelbta konstituci
ja. Revoliuciniai kariuome
nės daliniai ėmėsi pražūtin
gos sukilimui gynybinės 
taktikos; tai įgalino Niko
lajų I surinkti dideles jėgas 
ir apsupti sukilusius.

Gruodžio 14 dienos vaka
re Nikolajus I įsake savo 
kariuomenės daliniams pra
dėti šaudyti iš patrankų. 
Kartečė išsklaidė sukilu
sius. Tai nulėmė sukilimo 
likimą.

I

Gruodžio 29 dieną Sergie
jus Muravjovas - Apostolas 
ir Bestuževas - Riuminas, 
sužinoję apie įvykius Peter
burge, pradėjo Černigovo 
pulko sukilimą Ukrainos 
pietuose. Šis sukilimas taip 
pat buvo nuslopintas.

Sukilimas nuslopintas, 
vadai pakarti

Nikolajus I žiauriai susi
dorojo su dekabristais. Tar
dymui ir į teismą buvo pa
traukti 579 žmonės, dau- 
eiausia kariškiai. Dekabris
tų judėjimo vadovai — Pes
telis, Sergiejus Muravjo
vas - Apostolas, Bestuže- 
vas - Riuminas, Kachovskis 
ir Riliejevas buvo pakarti. 
Daugiau kaip šimtas deka
bristų buvo išsiųsti į Sibirą 
katorgos darbams arba į iš
trėmimą. Caro budeliai 
žiauriai susidorojo ir su 
kareiviais, dalyvavusiais su
kilime.
Sukilimas ir liaudis

Dekabristų sukilimas pa-

Ką gi Rytine Vokietija siūlo Va
karinei Vokietijai dėl vienybės?

Šių metu pradžioje Vokie- respublikos atstovais sąlygas, 
tijos Demokratines ReSpubli-* laisviems, visuotiniems, ly-
kos Liaudies Seimas priėmė ir 
pasiuntė Vokietijos Federali- 
nei Respublikai pasiūlymus 
dėl vienybės. Seimo rezoliuci
joje išdėstomos sąlygos, ko
kiomis turėtų Vokietija būti 
iš naujo apvienyta i vieną val
stybę. Sakoma, kad Vokieti
jos Demokratinė Respublika 
sutinka tartis ir tam reikalui 
išrinkti astovus, kurie, kartu 
su atstovais iš Federal. Res
publikos, sudarys Vokietijos 
Bendrąją Steigiamąją Tary
bą. Toji Taryba išdirbs pla
nus Vokietijos suvienijimui. 
Rezoliucija sako:

“1. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai Vo
kietijos-Bendrojoje Steig. Ta
ryboje bus įgalioti konkrečiai 
s' v a r s t yti pasiūlymus dėl 
sąlygų Vokietijai suvienyti, 
ypač pasiūlymus d-ro Ade
nauerio pareiškime minė
tuoju klausimu dėl sudarymo 
Vokietijos teisinės valstybinės 
santvarkos ir laisvės principu 
pagrįstos valdymo formos, o 
taip pat klausimu dėl žmo
gaus teisių gynimo ir taikos 
išsaugojimo;

“2. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai Vo
kietijos Bendrojoje Steigia
mojoje Taryboje bus įgalioti 
vykdyti derybas su Vakarų 
Vokietijos atstovais dėl ‘įsta
tymo taikai' išsaugoti’ pakeiti
mo, siekiant išplėsti naujojo į- 
statymo veikimo sferą į visą 
Vokietiją;

“3 Vokietijos Demokrat. Res
publikos atstovai bus įgalioti 
viename pirmųjų Vokietijos 
Bendrosios Tarybos posėdžių 
vykdyti derybas dėl policijos 
skaičiaus, apginklavimo, dis
lokavimo visoje Vokietijoje, 
tame tarpe Vokietijos D'emok. 
Respublikos liaudies policijos. 
Kartu, jeigu bus rasta būtinu, 
Vokietijos Demokratinė Res
publika dar .iki suvienijant 
Vokietiją sumažins policijos 
skaičių Rytų Vokietijoje, rem
damasi savitarpiškai suderin
tais principais, kurie- turi ga
lioti taip' pat ir Vakarų Vokie
tijai.

“4. Remiantis d-ro Adenau
erio pareiškimu, kad Federa
linė vyriausybė iki šiol susilai- 

,kė*nuo bet kurių karinių prie
monių ir kad ji siekia užtik
rinti taiką Vokietijoje, Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos atstovai Vokiet. Bendro
joj Steig. Taryboje bus įga
lioti drauge su federalinės 
respublikos atstovais visos vo
kiečių tautos vardu padaryti 
bendrą pareiškimą, kuris nu
mato uždrausti Vokietijos re- 
militarizavimą ir bet kurių 
vokiečių karinių formuočių 
sudarymą. Kąrtu turi būti im
tasi būtinų priemonių, sie
kiant Vokietijos administraci
nių organų ir visos vokiečių 
tautos išgalėmis užtikrinti 
kontrolę šio draudimo įvyk
dymui.

“5. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai Vo
kietijos Bendrojoje Steigiamo
joje Taryboje bus įgalioti aps
varstyti draugą federalinės'

tyrė pralaimėjimu ^^u-pa$aidmčs Darbo ttriin 
šia todėl, kad jis neturėjo T™* .. v **
liaudies paramos. Leninas 
pažymėjo šią silpnybę ir 
klasinį dekabristų judėjimo 
ribotumą. Straipsnyje 
“Gercenui atminti” jis ra
šė: “Siauras yra tų revo
liucionierių ratas. Jie bai
siai toli nuo liaudies.” Ta
čiau Leninas pabrėžė didelę 
dekabristų sukilimo reikš
mę būsimų kartų augimui 
ir liaudies masių pabudimui 
revoliucinei kovai. Deka
bristų sukilimas buvo pir
masis atviras ginkluotas 
sukilimas prieš patvaldystę. 
Leninas rašė: “Dekabristai 
pažadino Gerceną. Gerce- 
nas išvystė revoliucinę agi
taciją.”

giems, slaptiems ir tiesiogi-
niams rinkimams įvykdyti, at
sižvelgiant tiek į Bonos vy
riausybės pasiūlymus, tiek ir 
į pasiūlymus, kuriuos gali pa
daryti Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovai.

“6. Vokietijos Demok. Res
publikos atstovai Vokietijos.' 
Bendrojoje Steigiamojoje Ta
ryboje bus įgalioti vykdyti 
konkrečias derybas dėl prie
monių, kurių Vokietija turi 
imtis, siekdama paraginti o- 
kupacines valstybes kuo grei
čiausiai sudaryti taikos sutar
tį su Vokietija ir po to išvesti 
okupacines kariuomenes iš vi
sos Vokietijos.

“7. Vokietijos Demok. Res
publikos atstovai Vokietijos 
Bend. Steig. Taryboje bus to
liau įgalioti svarstyti bendras 
priemones Vokietijos vidaus 
prekybai išplėsti, o taip pat 
Vokietijos prekių laisvam pri
ėjimui į pasaulinę ' rinką už
tikrinti.

“8. Vok. Demok. Respubli
kos atstovai bus įgalioti svars
tyti Vokietijos Bend. Steig. 
Tarybos posėdžiuose taip pat 
ir kitus pasiūlymus, tarnau
jančius Vokietijos suvieniji
mui taikiu ir demokratiniu 
pagrindu. •

“Vokiet. Demok. Respubli
kos Liaudies rūmų deputatai, 
laukia iš Federalinio parla
mento deputatų, kad jie, j 
svarstydami pasiūlymus dėl 
Vok. Bendrosios Steig.- Tary
bos sušaukimo, vadovausis vo
kiečių tautos nedviprasrpiškai 
išreikšta valia, reikalaujančia, 
kad Rytų ir Vakarų vokiečiai 
susitartų vokiečių tautos gyvy
biniais klausimais.

“ Vokietijos Demok. * Resp. 
Liaudies rūmai siūlo Vok. fe
deralinės respublikos parla
mentui, kad kiekvienas abiejų 
parlamentų praktiniam klau
simams apsvarstyti dėl Vokie
tijos Bendrosios Steig. Tary
bos sušaukimo paskirtų vieno
dą skaičių atstovų, kurie kiek 
galint greičiau galėtų pradėti

. Urminiai New Yorko sandėliai pilni jautienos. Jų sa
vininkai skundžiasi, kad dėl mėsos brangumo šuni
ninkės mažiau jos pęrka, ,

Federacijos protestas
ir pranešimas

Mūsų skaitytojams jau ži
no, ma, kad šių metų pradžioje 
Prancūzijos valdžia uždarė 
Pasaulinės Darbo Unijų Fede
racijos raštinę Paryžiuje. Tuo 
reikalu dabar gavome Fede
racijos pareiškimą. Federacija 
smerkia Francūzijos valdžios 
žygi.

Tam Federacijos pareiški
me, tarp kitko, sakoma:

“PDUF pirmininkas, gene
ralinis sekretorius ir sekreto
riai surengė posėdį ir apsvars
tė padėtį, susidariusią ryšium 
su Francūzijos vyriausybės vi
daus ministro įsakymu, panai
kinančiu nutarimą, leidžiantį 
Pasaulinei Darbo Unijų Fede
racijai turėti savo buveinę 
Francūzijoje. Šiuo reikalu ne
teisingai kalbėta apie PDUF 
‘paleidimą’. Jokia vyriausybė 
neturi galios paleisti PDUF, 
kuri yra tarptautinė o'rganiza- 
cija, įsteigta sutinkamai su 64
šalių darbo unijų organizaci
jų laisva valia. Išreikšdama 
viso pasaulio darbo žmonių Į 
bendrą jausmą, PDUF pareiš-' 
kia, kad ji toliau vykdys ttos i 
uždavinius, kuriuos ji už&ibrS-, 
žė 1945 metais, jos įstx|igūno J 
momentu Paryžiuje. Pasaulinė j 
Darbo Unijų Federacija yra i 
labiau , negu bet kada, reika
linga tam, kad būtų galima 
siekti socialinės pažangos ir : 
gerovės, stiprinti darbo žmo-j 
nių savitarpio pagalbą bei . 
tarptautinį solidarumą, drau-. 
gystę ir bendradarbiavimą I 
tarp visų tautų be rasės, poli- 1 
ti-nių ir religinių pazįūrų skir- I 
tumo, kad būtų galima apsau
goti taiką visame pasaulyje.

“Antra vertus, PDUF <m-. 
čija teisėtumą šio nutarimo, j 
nukreipto prieš ją, būdama Į 
tos nuomonės, kad Francūzi- [ 
jos vyriausybės sprendimas 
buvo padarytas priešingai Į 
Francūzijos tarptautiniams j-1 
si pareigojįmams, nes i*DUF ; 
turi legalų statutą Jungtinių į 
Tautų organizacijos Sistemoj. |

“Ryšium su tuo PDLtF nųta- j 
rė apskųsti Francūzijos vy-Į 
riausybės nutarimą kompeten- : 
tingai jucrisdikcijai.

“Sekretoriatas karštai dš-1 
koja Francūzijos Visuotinei I 
Darbo Konfederacijai už tą į 
veiksmingą pagalbą, kurią ji | 
suteikė Pasaulinei Darbo Uni- ! 
jų Federacijai, o taip pat nuo- j 
širdžiai dėkoja visiems Fran- Į 
cūzijos darbo žmonėms ir jos 
liaudžiai už draugišką svetin- : 
gumą, jų suteiktą pasaulinei 
darbo žmonių organizacijai”. 1

Washington. — Republi- ? 
konai reikalauja ištarti į 
“Trumanų draugus,” kurie Į 
išgauna karinius užsaky- į 
mus ■' kompanijoms už 5(Į 
procentus atlyginimo.

derybas Berlyne. Dėl šių ats
tovų susitikimo laiko ga|į su- ’ 
sitarti abiejų parlamentų pir- 
mininkai”.
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(Istorinis Romanas)

negu apsileidi-

Worcester, Mass
LLD 11 kp. susirinkimo

Lawrence, Mass
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52Ničevo! Žinios iš Lietuvos

rėmėjai grą-
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cha!
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Jonas K&skaitis

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tai smarkiau darban, draugais, 
Brangioj tėviškėj savoj,

Pergalės,z taikos sargai,—
Ir gyvensim — ničevo!...

1947. *

Lai sau žvygauja fašistai— 
a r.v.

Sutrupės gi jų kardai:
Jų dantis gerai pažįstam!

» Cha! cha! cha! cha, cha, cha,

- Šį*

Dirbk! dirbk! dirbk! Ir 
’. Laiko neeikvok: 
.Salį, pliekas nuniokojo ...
Ničcųo :< į darbų stpk,— 

Ir atgims, šalis brangioji!

tvirtą 
mą!

Tai 
nybė, 
m as.

Vajininkių ir vajininkų 
vakaras

Miesto valdyba turėjo pus
antros valandos pasikalbėji
mą apie tai, kaip būt geriau

Redakcijos pastaba: Mums 
atrodo, kad nėra reikalo vie
ną uniją statyti prieš kitą. 
Todėl jūsų pastabos apie tai 
neįdėjome. Atleisite.

Lawrence streikieriai pasi7 
tiko Emil Rieve, tekstilininkų

Broliška šeima tautų, 
Sodai, kaimai, miestai ūžia!

Vis talkoj, visi kartu 
Stato* taiso, kas sudužę.

entuziazmu, sveikindami 
laimėjimą streiko.

daugelis narių 
nežinoma, kad

iš pradžios

Neskaitlingas LLD 52 kp. 
susirinkimas

Kovo 18 dieną atsibuvo 
k p. susirinkimas.

Labai buvo nuostabu', kad 
tiek mažai narių teatsilankė į 
susirinkimą.

tikra teisybė: kur vie- 
ten galybė ir laimėji-

i Broliai mes šaly savoj, 
Viens kitam paduokim ranką!
Mes galingi—ničevo—

Bendro darbo vaisius renkam:
Ničevo! ničevo! ničevo!

ku
du
ne
su-

rėš paskelbs savo darbo rezul
tatus vėliaus “Laisvėje.”

Tai buvo puikus ir pagerbt- 
tinas mūsų moterėlių pasiel
gimas. Aš.

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

UZ '
Kovo 15 1 

dieną sušaukė visus narius į praeitk William J. Casey da-
vė sumanymą, kad mašinos 

. būtų statomos apie daržus, 
apie 1'0,000 (]<ur nesudarytų trafiko. Taip

unijos prezidentą,^ su^ dideliu i prapjaį.įnįj g-aįves> kurios bus 
" | taisomos, 'nesi šalia gatvių 
5 i stovi automobiliai ir sunku • I

(Tąsa)
Vieną pavakarį stovėjo Margarita 

langelio, ir, žiūrėdama į toli mėly
nuojančią girią, liūdnai niūniavo:

— Oi vargše, vargše ašei mergelė, 
Kad pamylėjau svetį bernelį.
Svetį bernelį aš pamylėjau
Ir vainikėlį jam pažadėjau ...
-—Laimute, dukrele brangioji, kam 

tokią liūdną. Kam graudeni savo širde
lę, sudraudė ją motina.

— Kaip aš, mamute, dainuosiu links
mai, kad nebelinksma mano širdelė, kad 
jau? nuvyto mano rūtelė, — atsakė Mar
garita ir, linguodama galvą, dainavo to
liau:’

—Aud’ra palaužė mano širdelę, 
Nunešė vėjai mano dalelę.
Oi, vargše, vargše ašei mergelė, 
Kad pamylėjau sveti bernelį...

— Palauki, dukrele, regis, kažkas at
eina: girdi, raktais žvangina...

—O mum kas, motinėle, tegul sau ei- 
na^ tegul sau žvangina... Oi vargšė, 
vargšė^ ašei mergelė... — dainavo to
liau Margarita, neatsitraukdama nuo 
langelio.. .

Krokuvos vaivada priėmė Griežę labai 
mandagiai ir labai nustebo, kai sužino
jo, kad' jis tas pats buvęs kryžiuočių ri
teris, apie kurio narsumą ir gabumus 
pilims griauti kalbėjo visa Krokuva.

Jis tuojau liepė paduoti žirgą ir pa
rinkti gražų vežimą. Draug su bajoru 
Grieže jie nujojo į pilį, kur kalėjo bajo
rienė su dukra.

Griežei vėl pradėjo smarkiai plakti 
širdis, ir jis-kartais netiksliai atsaky
davo- į' mandagaus vaivados klausinėji
mus.

— Tai ji1 čia? — tik paklausė Griežė, 
kai jie prijojo pilį, ir jam pritrūko žo-

Jei- ne vaivados mandagumas ir jei ne 
Kunigaikštienės įsakymas tuojau sugrįž
ti šd kalinėmis, tai vargu dabar bajoras 
Griežf būtų susilaikęs ir neiššaukęs dvi- 
kovbh savo širdies damos ir numylėto
sios kalintojų.

*, — Greičiau! — gan rūsčiai pasakė 
jis belaisvių prižiūrėtojui, kai tas, žvan
gindamas raktų ryšuliu, sustojo prie du
rų.

Duris atrakino, Griežė pastūmė jas 
koja ir, įžengęs vidun, pamatė tokį regi
nį:- bajorienė sėdėjo kėdėje ir apsitulo- 
jusi skara snaudė, o Margarita pasistie
pusi žiūrėjo pro mažutį, geležimis už
raizgytą langelį pilies kieman ir sekė, 
kaip vakaruose geso saulėleidžio atspin
džiai.

— Margarita!... Laimute!'..,. — pa
šaukė Griežė ir žengė prie jos artyn.

Margarita krūptelėjo, pašoko nuo lan
gelio ir, iškėtusi rankas, suriko:

— Riteri!
Griežė suskubo ją sugriebti-į glėbį.
— Margarita!... Margarita!. .. Ma

no laimė... Laimute!— tik šnibždėjo 
jai Griežė, spausd’amas ją prie savo krū
tinės-, ir nežinojo, ar ji jį girdi, ar ’apal
pusi-.,

— Bajoriene, jūs laisvos!’;.. Pati ku
nigaikštienė jus išvaduoja ... Aš — jos 
pasiuntinys...

’ — Riteri, ar čia sapnas, ar čia tavo 
dvasia?!’ — pasikėlė,nuo kėdės Knystau- 
tienė.

Ir iš tikrųjų ji netikėjo, kad tai riteris 
Griežė. .

—Čia aš, bajoriene, aš. ..Bet aš jau'tik paprastai- 
nebe riteris ir nebe kryžiuotis: aš mūsų 
kunigaikščio karys, o , kunigaikštienės 
tarnas!

— Riteri, — šnibždėjo nustebusi bajo
rienė, — tai tu! Tai tu pats. Tai ne sap
nas !

Tuo tarpu Margarita pramerkė akis, 
pažiūrėjo į riterio veidą ir vėl jas su
merkė.

— Riteri, — pradėjo atsigauti, bajo
rienė, — pasakyk man, kur mano sū
nūs? ... Ar gyvi dar jie? Ar sveiki? ...

— Jie gyvi, bajoriene!... tavo sūnūs! 
Jie gyvi! Margarita, tavo broliai gyvi... 
Aš jau nebe kryžiuotis!

— Kur mano sūnūs, riteri! Tuojau 
sakyk, kur jie, jei gyvi?

— Bajoriene, jie kunigaikščio Vytau
to pulkuose — Kristijonas Gardine, o 
Martynas kryžiuočius iš Žemaičių šluo
ja. - .

— O dieve gerasis! Praamžiau galin
gas ! — sudėjo bajorienė rankas ir pakė
lė į lubas akis: ;— jie gyvi. Gyvi mano 
sūnūs, gyvi. .. Laima,- girdi; jie gyvi...

— Mamute, ar čia ne sapnas?... — 
atsiliepė Margarita ir iš Griežės glėbio 
puolė į motinos prieglobstį/

Vaivada, pamatęs tokį graudingą su
sitikimą, buvo išėjęs pro duris, bet da
bar vėl sugrįžo ir iškilmingai pranešė 
Knystautienei su dukra, kad jos esančios 
laisvos, kad buvęs tai nesusipratimas ir 
kad jų laukiąs prie pilies vartų vežimas.

Iki kunigaikštienes rūmų palydėjo,jas 
ir Krokuvos vaivada, mandagus • Spytka 
iš Melštino. Perdavęs jas kunigaikštie
nei, tuojau gavo audienciją ir pas »kuni- 
"gaikštį Vytautą.

(Bus daugiau)

Kiek man tenka pažinti iš 
pamatymo ir žinojimo prigu
linčius' narius, tai labai nusi
stebėjau, kad prisipažinę save 
literatūros mylėtojais, tame 
susirinkime nedalyvavo.

Dar kiek teko sužinoti iš 
finansų raštininko, tai jie nė 
duoklių šį metą nėra mokėję.

' Čia daugiau 
m as.

’ Kiek žinau, 
serga, bet tas 
sergantieji jau
metų duokles susimokėjo.

Senas Narys

gi ir varė prieš mane kampa
niją, kad hš suardau visą jų 
gišeftą su stabilizavįmu algų. 
Bet aš nepaisiau,, ką jie mano 
apie mane. Aš kariavau teisin
gai uiž darbininkų reikalus. 
Darbininkai prie tokio bran
gumo, kaip dabkr, negali pra
gyventi su tokiomis algomis.

Mes pirmu- sykiu iššauke'hie 
darbininkus generalin strei
kai!, parodėme, kad darbinin
kai tvirtai organizuoti; Kor
poracijų magnatai pamatė, 
kad jie negalės streiką sulau
žyti, negalės darbininkus su
varyti į dirbtuves su policijos 
pagalba. Tai nebe taip, kaip 
būdavo pirmiau, kada unijos 
buvo silpnos.

Garbė darbininkams už 
nusistatymą ir solidaru-

- ■

kas, jeigu jos mokytų, kaip 
darbininkams gyveninfrą page
rinti. Biet tos parapijinės mo
kyklos mokina niekniekių 
apie dangų, į kurį patys kuni
gai nenori eiti. Tokios mokyk
los naudos žmonėms neneša.

Parodija pagal Helen Jerome, 
Mana-Zucca muzikai.

Bus gerai, ničevo!
Rusai tėviškėj savoj

. Sėja, piauna—ir namo— 
Ranka rankon—ničevo!

Našiai dirbantis kolektyvas
KAUNAS, vas. 1 d. — 

“Vamzdžio” metalinių dirbi
nių fabrikas sėkmingai įvyk
dė metinį gamybos planą. Iš 
sutaupytos žaliavos pagamin
ta 111 lovų.

Kuprelio ir1 Rimkevičiaus 
vadovaujamoms vamzdžių su
virinimo brigadoms suteiktas 
^puikios gaminių^ kokybės bri
gados vardas. Razulevičiaus 
vadovaujama brigada kovoja 
dėl- puikios gaminių* kokybės 
brigados vardo.

“Vąmzdžia” fabriko ko
lektyvas prisiėmė naujus įsi
pareigojimus. Įsipareigota ga
minių savikainą sumažinti 3 

‘procentais, darbo našumą pa
kelti iki 12 procentų, pirmos 
rūšies vamzdžių pagaminti 8 
procentais daugiau-, negu pla
ne numatyta, sausio ir vasario 
mėnesių gamybos planą įvyk
dyti iki vasario 18 dienos.

J. Volungytč

Per nekurį laiką Literatū
ros Draugijos 52 kuopa rengė 
pagarbos vakarą savistoviai 
dėĮ spaudos vajininkų.

Pabaigoje praeitų metų bu
vo nutarta per LLD 52 kp., 
kad toks spaudos vajaus va
karas butų surengtas per 
abidvi vietines kuopas — 52 
ir 188 kp.

Bet kas pasirodė ?
Pirmas, kad komitetai, 

rie buvo išrinkti, net per 
mėnesius laiko nesuėjo ir 
apkalbėjo, kaip tą vakarą 
rengti.

Antras, ne tik kad nesuei
dami komitetai merdėjo’, bet, 
matytis, kad abiejose kuopo
se nebuvo keltas klausimas 
apie tai, nes nė darbininkių 
tam vakarui nepaskyrė. • 

Keturi vaj minkai ‘ — M.
Aranukienė,

j S. Tvorion ir J. Gugas,
> buvo privesti 

prie vakarienės stalo, be jo
kių iš kuopų puisės ta,m tikrų 
dovanų, kaip buvo praeityje.

čia tai gėda abiems kuo
poms už tokį netvarkų vaji
ninkų vakarą.

Ateityje, jei bus rengia
mas ir kitas parengimas, atsi- 

-ir,-- TA«Iv/aHo a lyld.ilYlO- IdZlO 29 d. 1 Vdl. PO pietų 
J Olympia Parke. Programa su
sidės iš gražių dainų ir muzi
kos. Abi LLD kuopos smar
kiai ruošiasi,, nes žino, kad iš 
mūsų draugiškų kolonijų bus 
daug svečių. Čia LLD nariai ir 
Laisvės skaitytojai ture? pui
kiausią progą pasilinksminti 
ir pasidžiaugti savo išauklėtu 
kultūros ir apšvietos nešėju 
per 40 metų, dienraščiu Lais
ve. Visi laukiam tos dienos.

Lai gyvuoja mūsų dienraš
čio bendradarbiai ir rėmėjai! 
Lai gyvuoja Laisvė! J.M.L.

Iš 
kovo 11 d.
/Atsidarius susirinkimui, čia 

draugai atsistojimu atidavė 
paskutinę pagarbą velioniui 
Simanui Januliui, buvusiam 
LLD 11* kp. finansų sekreto- 

. riui; Ir ant vietos likosi išrink- 
V. Smalstiene, jas naujas finansų skereto- 

, taip j-ius, Juozas Dovidonis. Ge
riausi linkėjimai drg. Dovido- 
niui vesti tą gražų darbą pa
sekmingai.

Tarp kitų svarbių kuopos 
reikalų paaiškėjo, kad Laisvės 
40 metų jubiliejaus atžymėji- 
mui bankietas bus • vienas iš 

'gražiausių, kuris įvyks balan-
tikime, jei Detroitas išlaimė- ! 
tų vėl pirmenybę, ar nebūtų 
geriau, kad viena kuopa reng
tų, kaip kad būdavo praeity
je?

Tada vajininkams ir dova
nos būdavo, ir ūpas geresnis 
buvo.

Tokių netikslumų reikia 
būtinai vengti.

Gerai būtų, kad šį klausi
mą abi kuopos jau dabar iš
rištų ir kad pabaigoje metų 
būtų žinoma, kaip dalyką 
geriau sutvarkyti.

Senas Narys

“Laisvė’’ laimės
Kadangi nuo Moterų Pa

žangos Klubo rengto “Vilnies 
Bazaro” vakaro liko dar keli 
bazaro daiktai, tai Klubas nu
tarė, kad tuos daiktus išleis 
per vajininkų vakarą dėlei 
“Laisvės” keliamo fondo.

Tas ir buvo atlikta.
Neteko prie vietos dasižino- 

ti, bet manau, kad MPK na- j

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
dramos teatre įvyko estų ra
šytojo piremijos laureato A. 
Jakobsono 4 veiksmų pjesė 
“Trys kapitonai” premjera. 
Pastatymas — R. Juknevi
čiaus. Dailininkas — L. Luk
šas.

BIRŽAI, vas. 1 d. — Kol
ūkio vidurinė mokykla baigta 
statyti Biržų rajono sustam
bintoje “Medeikių” žemės 
ūkio - artelėje. J.. Klanauskap

Kas yra su LLD '37 kuopos 
valdyba, kad nesušaukia kuo
pos susirinkimo? Jau praėjo 
trys mėnesiai ir vis nieko nesi
girdi. Juk reikia iš narių, iš
rinkti duokles ir šiaip turime 
daug reikalų aptarti. Ypač 
dabar: eina vajus už sukėlimą 

$.10,000 Laisvei, kad jai būtų 
užtikrintas gyvavimas. Rei
kia pasidarbuoti.

Taigif būkite toki geri, su
šaukite susirinkimą ir stokime 
prie darbo.

Diena po dienos artinasi 
keturių apskričių piknikas, 
kuris įvyks birželio 10 d. Tai 
tikrai geras laikas piknikui. 
Visj berželiai jau bus paleidę 
lapus. O Lietuvių Gedemino 
darže, Haverhill Klubo, ber
želių netrūksta.

Visi lietuviai kviečiami 
ruoštis dalyvauti šiame pikni
ke. Pamatysite tai, ko dar ne
matėte. Bus šaunus progra
mas. Bus šokiai prie gero or
kestro, puikioje svetainėje.

Tai pirmas toks šaunus pa
rengimas. Nemanykite, kad 
žmonės suvažiuos tik iš Mass, 
valstijos. Svečiai kviečiami 
šiame piknike dalyvauti taip 
pat iš' Maine, iš Connecticut ir 
iš New Yorko.

Tik šios apylinkės kuopos 
bei draugijos nerengkite tą 
dieną piknikų. Visi ir visos 
dalyvaukite mūsų keturių aps
kričių piknike. S. Penkauskas

RYTŲ VOKIETIJOS 
PREZIDENTAS PALIUO- 
SAVO 600 KALINIŲ

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos prezidentas Wilhelm 
Pieck, minėdamas 75-meti
nę savo amžiaus sukaktį, 
paliuosavo apie 600‘ politi
nių kalinių.

i..... ^Ūkininkai gaus u z vasario 
j-mėnesį už 100 svarų pieno 
per 40 mylių nuo Lawrence 
po $5.88, ir 3-7 procentai už 
atvežimą. Taip pareiškė fede
ralinis administratorius. Abel- 
nai, kaip Lowell—Lawrence 
ir apylinkė, mažihu kaip 80 
mylių nuo Bostono, gaus tik 
$5.65 už 100. svarų pieno. Pir
miau mokėdavo tik nuo $4.90 
iki $4.94.

Tai tik pienas taip pakilo. 
O kur kiti produktai, kurie 
žmonėms reikalingi? Tiesiog hnt anglų naudojamas Žiba- 
ncjmanoma nusipirkti.

Bagdad, Irak. — Irako 
patrijotai taip pat demon
struoja, reikalaudami per-

lo versmes į Irako valsty
bės nuosavybę.

Central Catholic auditoriją, 
■ nes tai viena svetainė, kurio
je galt sutilpti ;
žmonių. Susirinkime buvo iš
duotas raportas ir paskelbtas 
“agrymentas,” kurį darbinin
kai turėjo teisę priimti arba 
atmesti. Nereikia nė aiškinti, 
jog tas “agrymentas” tapo ' 
vienbalsiai priimtas.

Taipgi Emil: Rieve pasakė: 
Aš sulaužiau
užšaldymą. Charles E. Wil- 1 
son, ekonominis mobilizato- 
rius ir kiti, buvo man priešin-

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO RĖMĖJAI

bus geriau dėl automobilistų. 
Majoras pareiškė savo nuo

monę kas link streikų. Jis iš 
širdies pritariąs tam, kad strei- 

, kai pasibaigė gražiai, be jo- 
i kių priešingų įvykių. Labai 
I keistas ponas: pirmiau jis ne
matė streiko, kaį streikas ėjo. 

valdžios algų Bet dabar, kada streikas pa- 
’ j sibaigė, ponas miesto gaspa- 

dorius prabilo. Darbininkai 
laimėjo todėl, kad buvo ge
rai organizuoti ir streikavo.

Dar sekami Lietuvių Kultūrinio Centro 
žino savo palūkanas:

Wmi Pelisnys, Stamford, Conn. .. ..
Pittsbu#gho> apylinkietis ........

renwjas'...............................
Jamąikietiis KulWros Centro rėmėjas ■ •
P. Jones-Višniauskas, Brooklyn, N. Y.
J. Wfeiw,; Brooklyn^ N. Y.
K. Milihkevičius, Brooklyn, N. Y; ...........
Jutima Kalvaitis, Brooklyn^ N. Y.'...........
Kultūros Centrorėmėjas .. .
P. ir A. Pennisy Cliftm, N. J
Wm. Kartonas, Maspeth, N. Y.
N. Kisielius, Brooklyn*, N. Y.

■ J. Vaivadą, Rochester, N. Y.
‘ J. ifr K. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y

A. ir X žvingilas, Jewett City, Conn. ...
Vienas didelis Lietuvių Kultūros Centro rėmėjas, nebe 

jaunas* žmogus, šiomis dienomis padarė savo pomirti
nės testamentą, kuriame nužymėjo, kad jis paskiria 
Lithuanian Building Corporation, Įnc. (Lietuvių Kultū
ros Centrui) tris tūkstančius dolerių. v

Širdingai ačiū visiems Lietuvių Kultūrinio Centro 
rėmėjams. Laukiame .ir kitų rėmėjų atsiliepimo su au
ka ar paskola arba įstojimu į Amžinųjų Garbės Narių 
skyrių.

Šiais reikalais prašome rašyti sekamu adresu:
LIBERTY AUDITORIUM
i 11(M6- Atlantic Avė.

... Richmond Hill 1!9, N. Y

-.. $4O.Q0 
... 40.00 
.... 22.00 
.... 20.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
... 10.00 
.... 10.00 
. ... 10.00 
..... 5.00 
... 4.00
..... 4.00 
........ 4.00 
.. •.. 2.00

Assumption parapija statys 
naują mokyklą. Visi parapijo- 
nai turės dalyvauti ceremoni
jose. Ta parapija yra vokie
čių katalikų. Ji randasi ant 
kampo Park ir Saratoga gat
vių.

Mokyklos yra geras daly

Matthew A 
BUYUS 
'(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

J. ROMAN

5 psl.—Laisvė ( Liberty, Lith. Daily) -šešt., Kov.-Mar. 24, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORE

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prip manę.** dieną ar 
naktį greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oatenkinti

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 41W



NewYoi1<o^ė0žfe7lito
Darbiečiai pasiūlė būdus 
pavaduoti “sales tax”

Lietuviai veteranai
rengia pavasarinius 
šokius, klubo salėje

Viešnios iš Kalifornijos 
kalbės mitinge prieš 
deportavimus

t

St®'.

į S-** ■

Vieton takšnoti biedniau- žųjy namelių, 
sius miesto gyventojus, reikia 
išbandyti visus kitus būdus 
sukelti miestuj pinigų, pareiš
kė Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas Vito Marcanto- 
nio memorandume gubernato
riui ir majorui.

Jis pažymėjo penkias vy
riausias priemones, kuriomis 

. miestas turėtų gauti pinigų. 
Dvi tų priemonių gali pavar
toti ’pats miestas, o kitoms 
trims įvykdyti reikalinga yra 
ir gubernatoriaus, taipgi sei
melio talka. Marcantonijus 
siūlė:

Daugiau aptaksuoti stam
biuosius pastatus, kurie da
bar yra per mažai aptaksuoti 
palyginus su aptaksavimu ma-

Miesto iždininkas turi gerai 
aprokuoti budžetą, apkarpyti 
paskyras nesvarbiems 
mams.

Kad gubernatorius sušauk-; 
tų specialę seimelio sesiją ir1 
iš valstijos pajamų padidintų 
davinį miestams; leistų ap
taksuoti korporacijų všerų pir- 
kimą-pardavimą; sustabdytų 
taksų nuolaidas korporaci
joms ir stambiajam bizniui.

Vien iš sustabdymo taksų 
nuolaidų korporacijoms ir 
bizniui būtų valstijai apie 
$85,000,000 daugiau - pajamų 
ir miestui atitenkamoji dalis 
būtų apie $45,000,000. Nerei
kėtų “sales tax” kėlimo.

Operos pastatymas suteikė 
viską, ko buvo pageidauta

Lietuvių Amerikos Vetera
nų Sąjungos Postas skelbia 

veiks-; pavasarinius šokius. Į pobūvį 
kviečia ne vien tiktai vetera
nus, bet ir bendrai visuomenę.

Įvyks balandžio (April) 7- 
tos vakarą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga 75c. 
Gros Jono Nevins (Naktinių 
Pelėdų) Orkestras.

Kas buvo posto rudeniniuo
se šokiuose, tas nepraleis šio 
pobūvio, nes visi atsimena, 
kaip įdomiai ir smagiai pasi
linksmino. Vienok, sako vete
ranai, “pavasariniai šokiai bus 
dar šaunesni, nes mes auga
me. Buvusieji praėjusiame ba
liuje bus kvietėjais dar nebu
vusiųjų mūsų pramogoje.”

Postas yra susidaręs iš jau
nų žmonių, Antrojo Pasauli
nio Karo veteranų. Rep.

Mrs. Frank Carlson ir Mrs. 
David Hyun atvyksta iš Los 
Angeles kalbėti masiniame 
mitinge New Yorko šį pirma
dienį, kovo 26-tą, Yugoslaw 
American Home, 405 W. 4 1st 
St., New Yorko. Jos yra dele
gacijoje į Washingtona. De
legacija prašys sustabdyti 
persekioj imą svoturgimių.

Viešnios yra žmonos sve- 
turgimių vyrų, kurie yra gra
sinami išdeportuoti 
yra tebelaikomi 
Terminal Island,
j e, jau nuo praėjusio 
mėnesio.

ir kurio 
uždarytais 

Kalifornijo- 
spalių

Misevičių laidos 
šeštadienį

lai-

ii i ij.ĮĮĮĮĮĮ

Jungtinių Valstybių vice-prezidento žmona Mrs. 
Barkley įteikia geležinkelių patarnautojui Albert J. 
Lyvely ženklą kaipo “Railroad Man of the Year.” Jis 
pripažintas geriausiu toje šakoje darbininku. Lively 
yra veiklus Brotherhood of Sleeping Car Porters uni
jos narys.

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

help wanted-female
Namų darbininkė, paprastas viri

mas - tyras, guolis vietoje, X mer
gaitės, vėliausias paliudijimas, gera 
alga. SC. 4-4637. ‘ \ .

Norintiems pasimokyti
Thomas Jefferson High 

School savo pavasarinių kursų 
rinkinyje skelbia naują kursą 
suaugusiems, “Law for Eve- ; 
ryone” (įstatymai visiems). 
Aiškins tokius kas dieną rėi-j 
kalingus įstatymiškus dalyke- ’ 
liūs, kaip rendų « kontrolės 
taisyklės, reikalavimas atpil- ‘ 
do u.ž nuostolius, kontraktams 
ir kitiems panašiems veiks
mams nuostatai.

Yra ir kitokių kursų. Sąly-I 
gas, valandas ir viską sužino-' 
kite vietoje. Antrašas: Penn«3 
sylvania ir Dumont Aves.J 
Brooklyne. Registruoja kam - 
baryje 126.

Gresia teismas “tepusiems” 
O’Dwyeri kyšininkams

Kur tik susitiksi grupelę 
buvusių pamatyti Liberty Au
ditorijos pastatytą operą “La 
Traviata,’’suvaidintą kovo 18- 
tą, ten girdėsi Auditorijas di
rektoriams ir visai vadovybei 
komplimentų.

Tokios skalės meno niekas 
tarp lietuvių nebuvo pastatęs 
savoje įstaigoje. Tą didžią ri
ziką galėjo imti tik tokia mil
žiniška visuomenės įstaiga, 
kaip Lietuvių Kultūrinis Cent
ras, turįs už savo pečių tūks
tančius prietelių.

Visi žinantieji operas pripa
žįsta, jog vadovybėje meno 
meistro Oddone Somąnovigo 
opera buvo pastatyta labai 
gražiai, tikrai operiškai, kaip 
ji statoma didžiosiose, pasto
viose operų salėse. Aktoriai- 
žvaigždės kiekvienas talentin
gai vaidino ir žaviai dainavo. 
Choras buvo spalvingas aprė- 
du ir harmoningu dainavimu. 
Orkestras taip pat.

Nežiūrint, kad opera buvo 
* vaidinta italų kalboje, jau

trioje vaidyboje ir dainose 
publika suprato veiksmų eigą, 
gyveno scenoje vaizduojamą 

\ dramą. Tam, žinoma, padėjo 
iš anksto pasiskaityti Laisvėje 
operos veiksmų aprašymai.

Audringi 
aktų ir kai 
kiant aktus 
kos aukštą 
mų.

Pirmininkavęs programai 
jaunas direktorius Jonas Kati
nas sakė, jog nuo publikos 
įvertinimo šio operos pastaty-Juos Premia, 
mo priklausys tas, ar namas I “ ~
imsis kito tokio žygio ateinam Bučeriai skundžiasi, 
tį teatro sezoną. Atrodo, kad e “

kad jiems neduoda

aplodismentai po 
kada net pertrau- 
rodė mūsų publi- 
įvertinimą veiks-

gūžės 13-tą, irgi Auditorijoje.
Publikos susirinko gausiai. 

Atvyko vietiniai, brooklyifie- 
eiai ir Richmond Hill gyvento
jai, senimas ir nemažas būrys 
jaunimo. Turėjome po gražią 
atstovybę iš tūlų New Jersey 
miestų. Ir buvo svečių iš to
liau.

Iš tolimo Norwoodo buvo 
atvykę M. ir F. Preibiai, V. 
žilaitis, L. Trakimavičius, J. 
Grybas. Iš Bostono dalyvavo 
Ona Mažuikienė.

Hartfordiečių grupėje atvy
ko Anastazija Saurusaitis, 
Ona ir Jurgis šilkai, Marijo
na Ramoškienė (dainininkės 
Birutes motina), Marijona. 
B'altulionienė, Juozas ir Lucy 
žemaičiai, L. Mankienė, M. 
Butsevičius, M. Bernotiene. 
Ir buvo svečių iš Stamford o, 
New Haven ir kitų Conn, vie
tų.

Binghamtoniečių grupėje 
teko matyti Pauliną Jasilio- 
nienę, Klikūnienę, Žemaitie
nę ir jos dukterį (duktė gyve-

New Yorke).
Philadelphiečių pirmiau

sias atvyko Stasys Urbonas. 
Jeigu buvo atvykę kiti, vėliau, 
man neteko su jais pasimaty
ti.

Rengėjai tos meno šventės 
šiltai dėkingi visiems už drau*- 
gingą talką. Kaip svečių iš 
toliau atstovybės, taip ir vie
tinių gausus atėjimas iš naujo 
pastiprino be baimės imtis 
svarbių darbų, nes visuomenė

Vyrai surengs tikrą 
“surprizą”

—Kad jau rengti, tai reng
ti, -— sakė vyrai, susirinkę į 
vienų vyrų pasitarimą pra
ėjusį trečiadienį, Auditorijos 
patalpose. Ir pats susirinki
mas jau parodė, kad vyrai ne 
juokais pasišovę nebekentėti 
to jiems taikomo erzinimo:

—Moterys rengia ir rengia 
bankietus, o kada vyrai su
rengs.

Vyrai savo rengiamąjį ban- 
kietą aptarė maždaug taip :

—Vyrų rengiamasis 
prizo” bankietas turės 
gražiausias.

—Mūsų rengiamame 
kiete turėsime geriausią 
šefą (virėją) iš visų 
mieste.

—Mūsų bankiete moteris 
pasitiksime ne susiraukę, bot 
su kvietkeliais.

—Mūsų bankiete viešnias ir suėjo apie pora šimtų asme-
Buvo nurodyta, kad tos 

nelaimės ir daug kitokių blo
gumų 
kykla 
k esn ė 
žiūrą.

Jeigu būtų išvietės prižiū
rimos, vaikas nebūtų miręs. 
Jeigu būtų susirūpinusiems 
vaikams teikiama atydos, pa- 

į gelbėta, kuo reikalinga, vai- 
tikietas bus ! ]<as nebūtų įpuolęs į despera-

Adomas Misevičius bus 
dojamas kovo 24 dieną. Išly
dės 10 vai. ryto' iš Stephen 
Funeral Home, kur jis 
votas, Pitkin Ave. ir 
St., Brooklyne.

Giminės, draugai ir 
tami prašomi palydėti.

“Nepadori vaidyba”

na

jis galės imtis. Pirmiau buvo 
. klausimas, ar mūsų publika |

pageidaus operos. Tas klausi- , jaUtieilOS. aVldlOS 
mas atpuolė. J 7

Aktų pertraukoje trumpai I 
kalbėjo Mildred Stensler, Lie-1 
tuvių Meno Sąjungos darbuo-i 
toja šioje apskrityje. Ji pa
skelbė artimiausius būsimus 
lietuvių meno veiksmus. Kvie
tė ateiti pasigrožėti pačių lie
tuvių, lietuviškai, ruošiamu 
Operetiniu Festivaliu balan
džio 15 d., Liberty Auditorijo
je. Taipgi pamatyti naują lie
tuvišką operetę “Sudrumsta 
Širdis,” kuri bus Statoma ge-

Didžiojo New Yorko buce 
riai sako, kad daugmeniškai 
pardavinėjantieji mėsą pre
kybininkai (wholesalers) veik 
visai sustabdė pristatinėjimą 
jiems jautienos ir ėrienos. Su
daryta neva stoka mėsos. O 
kada mėsos nors kiek duoda, 
tai už ją atlupa po 5 čentus 
daugiau, negu praėjusią 
vaitę.

sa-

pasar- 
Logan

pažįs-

sur- 
būti

ban-
vyrą 

esamų

Vaikelis pasikoręs 
mokykloje

Tsigavęs į Tropic Isle nakti
nį klubą centrai inė j e Brookly- 
no dalyje detektyvai areštavo 
dvi programos dalyves ir vie
nos dalyvės vyrą. Kaltina, 

Įkad tų moterų vaidyba buvusi 
i nepadori-, o vyras žodžiu kur 
į ne kur pridėjęs po “riebų

vietos

ninku, paskyręs amžinai val- 
dininkystei. Tapęs . majoru, 
Impellitteri jo iš tos 
taipgi nejudino.

Po viso to, kas iškelta aikš
tėn dabar, žmonės, klausinė
ja: “Kažin kaip ištiesų buvo 
su tais dirbtiniais lietumis, už 
kuriuos miestas išmokėjo ne
mažą pluoštą dolerinių?”

ko-Leroy Brown, 11 metų, 
vo 16-tą buvo atrastas pasi
koręs Liaudies Mokyklos 186- 
tos išvietėje, New Yorke.

žinia liūdnai ii' rūpestingai 
nuteikė visą susiediją. Greta 
vidutinio ištekliaus darbinin
kų, ten randasi ir daug bied- 
nuomenės — biednų airių, 
portorikiečių, italų, žydų, neg
rų. Nusižudęs vaikutis buvo 
negras našlaitis, liūdėjęs mo
tinos nuo praėjusio rudens.

Susirūpinę kaimynai sušau
kė Tėvų-Mokytojų vietinio 
skyriaus susirinkimą, į kurį

sulaikyti, bet 
užstato kiek-

vedėjas Jo-
ir rengėjų

parei-
G herman.

Taipgi buvo 
išleisti po $500 
vienas, to klubo 
seph Albanese
(Knights of Pythias) 
gūnas Maurice 
Apie 130 atėjusių programos 
žiūrėti vyrų išleido be trukdy
mo užsibaigus programai.

Policija sakosi konfiskavusi 
apie 4,000 mažų paveiksliukų 
su nuogomis moterimis- viso
kiose pozose. Tie paveiksliu
kai būk, buvę paruošti par
duoti po $5 už tuziną.

svečius pavaišinsime viskuo, 
ko tiktai jų apetitas panorės.

—Mes paduosime 
kaip sutaškytas, bet meniškai 
suderintas vaišes, — tikrino' 
kandidadai į* veiterius.

Aišku, ne viską galėjau iš
girsti, ką jie tarė, žinau už
tikrintai tiek, kad tas bankie- 
tas įvyks balandžio (April) 
21-mą, Liberty Auditorijoje ir 
kad tos puotos 
$3.

ne bile būtų išvengta, jei 
būtų tinkamesnė, 
ii* turėtų geresnę

mi ri
jau - 
prie-

Sveturgimis marininkas Eric 
Joseph pasiūlė leisti išimti jo 
akį, kad sveikoji jos dalis bū
tų prigydyta amerikiečiui ma- 
rininkui Phil Pron, dėl nelai
mės darbe tapusiam, veik ne7 
regiu.

Moran atsistatydino
Įtartas gavime iš gaisrage- 

sių organizacijos 55 tūkstan
čius dolęrių miglotiems 
lams, James J. Moran 
nenoriai atsistatydino 
misijonieriaus pareigų.

O’Dwyeris savo majorystes 
laikais buvo paskyręs Moran 
miestui vandens tiekimo virši-

reika- 
labai 

iš ko

New Yorke suimti du vyru
kai, 16 ir 20 metų, kaltinimu, 
kad jie pagrobę drabužiais 
p r i k ra u t ą sunkvežimi.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street
st.

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. 7-6233

Washington. — K&ngyeso 
Atstovų Rūmo lėšų komisi-j 
ja rengiasi ištirti, ar sumo
kėjo valdžiai taksus pnliti-; 
niai žulikai, kurie tūkstan-į 
čiais dolerių “dovanų tepė”1 
buvusi New Yorko majorą 
O’Dwyeri.

Kongresmanų komisija 
gal taipgi tyrinės O’Dwye- 
rio taksus. Grasina teismu, 
jei būtų surasta taksų suk
tybė.
-O’Dwyer dabar yra Jung

tinių Valstijų ambasado
rius Meksikai, kur jį prez. 
Trumanas paskyrė.

O’Dwyer ketina laikytis 
kaipo ambasadorius, nepai
sant skandalo, kad jis, bū
damas New Yorko majoru, 
bičiuliavo su gengsterių- 
gemblerių»vadais ir 
jų gimines bei sėbr 
sėjais ir ; 
valdininkais

^skyrė 
tei-i 

aukštaišv miesto?

tiška nusiminimą. O dabar 
vieton pagalbos, vieton sura
minimo,! vaikai 
dar bauginami 
bombomis. Taip išmetinėjo su
sirinkusios motinos, priminda- 1 
mos ir savo vaikų iš mokyk
los parsinešamus nemalonu
mus.

mokyklose
atominėmis vakarais.

RANDAVOJIMAT
Pasirandavoja 2Yz kambarių,apart- 

' menl.as, tik šaltas vanduo, 339 Wil- 
' son Ave., tarp Linden ir Grove St., 

Brooklyn, N. Y. Kreipkitės po '8 v. .
(59-61) I

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILI

LINKSMIAUSIA, SMAGIAUSIA 
VELYKINE pramoga 

Visai Šeimynai!

“The LEMON
DROP KID”

žvaigždžiuoja BOB HOPE

> ir scenoje
BILLY BOKŠTINE 

Alan King • Raul & Eva Reyes 
ir HUGO WINTERHALTER

PARAMOUNT
• ■ ' TIMES SQUARE

Petrikai išvyko 
Floridon

r
Antanas Petriką su 

išvyko į
| Dr.
žmona Margareta
Floridą atostogų.

Vyksta automobiliu ir žada,, 
su trumpais sustojimais, ap-' 
sukti visą Floridos pussalį. 
Gal ilgiausia juodviem teks 
pabuvoti Miami mieste.

Juodu ten bus iki š.m. ba
landžio mėn. 8 d.

.Per tą laiką Dr. Petrikos 
ofisas bus uždarytas.

Čia Korėjoje amerikietis karys Scott Blomley turi 
iškėlęs seną pietinių valstijų konfederacijos vėliavą. 
Tą vėliavą iš Amerikos jam prisiuntė jo meilužė. Ka
dangi jinai yra iš pietinių valstijų, tai dar vis nepasi
tiki Jungtinių Valstybių vėliava. Jam irgi, matyt, ge
riau patinka senoji konfederacijos vėliava.

MŪRINIS APARTMENTINIS 
NAMAS “

PARSIDUODA PIGIAI
Cypress Hills srityje, prie pat 

Woodhaven. Du blokai nuo Jamaica 
Avenue Elevated stoties. Lietuvių 
apgyventoje vietoje, šis stiprus mū- į 
rinis namas turi 8-niųs apartmentus i 
ir dvi krautuves. Apartmentai mo- Į 
dernizuoti ir rendorpis atneša $5,370 . 
per - metus. Įnešus $10,000, lieka 
$2,000 pelno per metus. Anglinis 
automatiškas (stoker) centralinis 
apšildymas. Pirkėjas gali gauti pen* 
kių kambarių janitoriaus apartmen- 
tą, jeigu nori, ir pats namą prižiū- 
rėti. Šviesūs karnbariai. 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:
J ■'

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

^Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pag; 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET^

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