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Per keletą dienu New Yor
ke turėjome garbingus svečius 
tiesiai iš Washingtono. Jie bu
vo čia atvykę parodyti .mums, 
niūjorkiečiams, kaip gemble- 
riai, gengsteriai, sukčiai 
gys už nosies vedžioja 
valdovus.

mūsą

Senatoriai sugrįžo atgal 
Washingtonanv mos pasiliko
me. su tais pačiais sukčiais, 
gembleriais, gengsteriais ir 
pars įdavusiais politikieriais 
gyventi. 

—o--
.Cirkas buvo nepaprastas. 

Žmonėse pasipiktinimas dide
lis. Buvęs mūsų miesto majo
ras ir dabartinis mūsą šalies 
ambasadorius Meksikoje dar 
tiek skaitėsi su padorumu,, 
jog pribuvo Senato komisijai 
amkti hšpažintį. Tuo tarpu 
mūsą valst. gubernatorius, ku
rio vardas tame cirke irgi ne 
kartą buvo negarbingai pami
nėtas, atsisakė iš Albany iš
važiuoti. Jei senatoriai nori 
su juo pasikalbėti, tegu atva
žiuoja pas jį.

Bet senatoriai pagalvojo, 
kad į ne tik didžiausios, bet 
ir turtingiausios valstijos gu
bernatorių ir dar republikonų 
partijos lyderį kibti jokiu bū
du politiniai neapsimoka. To
dėl Dewey tapo paliktas ra
mybėje.
... —o—

Kogi ši Senato komisija ieš
kojo? Ji ieškojo duomenų, 
kaip požeminio pasaulio kri
minalistai veikia politikierius 
ir valdovus. Bet kam dar rei
kėjo važiuoti iš Washingtono 
ir mytai taksus eikvoti, kuo
met kiekvienas vaikas žino, 
kad kapitalistinių didžiųjų 
partijų politikieriai korupcijo
je permirkę iki paties gyvojo 
kaulo ?

— o—
• Vienas angliškas laikraštis 

pasipiktinusiai klausia: Argi 
ne tiesa, kad Costello, Guzik, 
Anastakia yra tik pinacai, 
pastačius šalia Morganų, Roc- 
kefellerių, Fordų, Wilsonu, ar 
ba šalia Wall stryto bank i e- 
rių ? Kodėl Senato komisija 
nesušiprato ir juos patyrinėti?

Skirtumas, žinoma, labai 
didelis: Jie maži “pinacai” 
mus apiplėšia tik tūkstančiais 
dolerių ir ištvirkina tik sauje
lę politikierių, tuo tarpu ban- 
kieriai ir fabrikantai apiplėšia 
mus bilijonais dolerių ir tvir
kina visą šalį, visą tautą.

— o—
Amerikos armija Korėjoje 

jau vėl prie pat 38-tosios pa
ralelės. Ar ji eis anon pusėn? 
Kai ąną dieną reikėjo trauk
tis is šiaurinės Korėjos, kai 
labai nesisekė, buvo žadama 
daugiau kojos anon pusėn pa
ralelės nebekelti. Sakė: Už
teks to, jeigu atinįsime visą 
Pietinę Korėją.

Dabar jau vėl kalbama, 
kad gen. MacArthur turi tei
sę pereiti į šiaurinę Korėją, 
kad “taktikiniais sumetimais” 
jis negalės sustoti prie 38-tos 
paralelės. *

Bet ar nebus pakartota se
noji istorija? Kas bus, kai vėl 
reikės trauktis iš anos pusės 
paralelės?

Argi ne laikas rimtai pasi
kalbėti apie baigimą karo, a- 
pie susitaikymą? lį • M* " - •

Kiekvienas esate buvęs ju- 
teatre. Kiekvienas esate 
scenas iš Korėjos mūšių, 

baisius vaizdus. Matė- 
rodant komandierius su 
MacArthur pry šaky j e.

r kas ploja? Ar kas nors 
ikina *iuos karininkus? Ar- 
taip būdavo, kaj ėjo karas 
ieš Hitlerį ir Mussolinį?
Amerikos žmonėse nėra nė

'(Tftsa 4-me pusi.)
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146 žymieji amerikiečiai 
stoja už IWO

New York. — 146 žymūs 
amerikiečiai, mokslininkai, 
švietėjai, rašytojai, aktoriai 
ii- visuomenininkai pasiun
tė gubernatoriui Dewey 
bendrą laišką, ragindami jį, 
kad jis nutrauktų tuos ty
rinėjimus, kuriuos dabar 
Inšiūranse departmentas ve
da prieš Interna tional 
Workers Order, fraternalę 
darbininkų.. organizaciją.

Kaip žinia, šitie “tyrinė
jimai” vedami tuo tikslu, 
kad pasmaugti TWO ir jos 
narių inšiūrinsą (apdrau- 
dą) pervežti stambiosioms 
inšiūranse kompanijoms.

TWO kaltinama tame, kad 
tūli jos veikėjai ir kai ku
rios kuopos ir nariai turi 
skirtingas politines pažiū
ras, — skirtingas nuo in- 
šiuranse komisijonier i a u s 
Alfredo J. Bohlingerio. Dėl 
to pastarasis užvedė prieš 
TWO bylą, reikalaudamas 
teismo, kad jis šią didžiulę, 
162,000 narių, organizaci
ją likviduotų.

Jau per tūlą laiką ėjo ty
rinėjimas - apklausinėjimas 
prie teisėjo Greenbergo.

Ligi šiol buvo klausinėja
mi tie žmonės, kurie yra 
priešingi TWO,—visokie re
negatai, visokie valdžios 
pasamdyti “liudininkai.”

Dabar jau prasidėjo ap
klausinėjimas apsigynimo 
pusės liudininkų.

Šiandien, pirmadienį, ko
vo 26 d., kai šie žodžiai ra
šomi, liudija Rubin Zaltz- 
man, žydų organizacijos 
generalinis sekretorius ir 
TWO vice-prezidentas.

Jis liudija apie tai, kaip 
prieš virš 20 metų IWO bu
vo įkurta, kaip ji augo ir 
tebeaugtų, jei inšiūranse 
departmentas nebūtų pa
stojęs organizacijai kelio. 
Žydų sekcijoje, kurios 
Zaltzmanas yra sekreto
rius, narių .turi 50,000.

Prie IWO priklauso kelio
lika. tautinių grupių sekci
jų, palaikančių savo plačią 
autonomiją, savo sekreto
rius ,savo valdybas.

Viso IWO, kaip sakyta^ 
turi 162,000 narių ir apie 
$7,000,000 turto.

Reikalauja suvažiavimo
IWO nariai nori turėti 

šiemet savo suvažiavimą. 
Jie tam suvažiavimui išrin
ko ir delegatus, — iš viso 
555 jų. Bet teisėjas Green
berg uždraudė suvažiavimą 
šaukti, — jis siekias! orga
nizaciją likviduoti be jokio 
suvažiavimo, be jokio narių 
aptarimo.

Pirmadienį buvo įteikta 
teisėjui Greenberg peticija, 
po kuria pasirašė visi iš
rinktieji delegatai, 555 jų, 
prašydami, kad teisėjas at
šauktų savo draudimą su
važiavimui šaukti .

Kova tebeina
Kova dėl IWO išlaikymo 

tebeina. IWO prezidento 
pareigas eina žymus ameri
kietis, artistas - piešėjas, 
Rockwell Kent. Jis pareiš
kia, jog visais galimais bū
dais darbuosis už organiza
cijos išlaikymą.

Jis sako: jeigu, šiandien 
inšiūranse departme n t a s 
uždarys TWO, tai rytoj ar 
po ryt jis tą patį darys su 
kitomis fraternalėmis orga
nizacijomis, nežiūrint, kaip 
jos būtų nekaltos.

IWO veikėjai tvirtina, 
kad jie, jei reikės, su šiuo 
reikalu eis net į aukščiausį- 
jį šalies teismą, kovodami 
už organizacijos išlaikymą, 
—organizacijos, tvirtos fi
nansiškai ir didelės narių 
skaičiumi.

Detroit, Mich.
Pirmadienio ryte pasimi

rė nuoširdus pažangietis 
Antanas Demskis. Bus pa
laidotas ketvirtadienį, kovo 
29 d. Velionis pašarvotas 
Ste p a n a u s k o koplyčioje, 
7321 Puritan Ave.

Apie mirti mums praneš
ta telefonu.

Reiškiame giliausią už
uojautą draugei Demskie- 
nei ir visiems velionio drau
gams.

Laisvės Redakcija.

Atsisako siųsti 
Korčjon savo armiją

Mexico City, Meksika. — 
Meksikos užsienio reikalu 
ministras viešai per televi
ziją pareiškė, kad Meksikos 
valdžia neturi jokio tikslo 
siųsti armiją į Korėją. Tai 
yra , atsakymas Jungtinių 
Valstybių prezidentui Tru- 
manui, kuris šiomis dieno
mis specialiu laišku Meksi
kos prezidentui Alemanui 
ragino, kad ir Meksika pri
sidėtų prie karo Korėjoje.

Per tą pačią radijo-tele- 
vizijos programą kitas 
aukštas Meksikos valdovas 
pareiškė, kad būsimoje Wa
shingtone Amerikos respu
blikų užsienio reikalų mi
nistrų konferencijoje Mek
sika griežtai laikysis tos 
politikos, jog.nereikia kištis 
į kitų tautų bei kraštų vi
dinius reikalus .

BOSTONO PROFESO
RIAI PROTESTUOJA

Boston, Mass. — Net dvi
dešimt astuoni Bostono U- 
niversiteto profesoriai pa
sirašė protestą prieš mūsų 
armijos Korėjoje '‘Opera
tion Killer.” Jie sako, kad 
toks nepaisymas žmonių 
gyvybės primena mums 
Hitlerio programą išnai
kinti lenkus ir žydus.

Hong Kong. — čia suži
nota, jog Kinijos liaudies 
respublikos vyriausybė at
sišaukė į visus savo pilie
čius, ragindama juos dau
giau dirbti, daugiau gamin
ti šalies ekonomijos sutvir
tinimui.

Dobbs Ferry, N. Y.—Vę- 
lykų rytą čionai įvyko au
tomobilio nelaimė, kurioje 
žuvo septyni asmenys, niu
jorkiečiai.

Dešinėje puseje matome gembleriu “karalių” Frank 
Erickson. Jis prirakintas prie detektyvo ir vedamas 
iš kalėjimo j Senato Komisijos posėdi New Yorke. 
Komisija čia pribuvo tyrinėti suktybes ir gembferys- 
tes. Erickson nuteistas dvejiems metams kalėjiman.

Amerikine konferencija
Washington.—čionai pir

madienį prasidėjo Ameri
kos respublikų konferen
cija, kuriai iniciatyvą davė 
Jungtinės Valstijos.

Šios konferencijos tiks
las: kovoti “prieš komuniz
mą,” — kovoti su išlauki
niu komunizmo pavojumi 
ir vidujiniu. ū

Kaip žinia, daugelyj A- 
merikos respublikų (Loty
nų) darbo žmonių gyveni
mas yra toks baisus, toks 
vargingas ,kad jie priversti 
kovoti prieš išnaudotojus, 
savus ir svetimus — impe
rialistinius.

Peržengė 38 paralelių
Tokio. — čionai skelbia

ma, jog Jungtinių Tautų 
kariuomenės daliniai kai 
kur .peržengė 38-tąjį para
lelių, įeidami į. Korėjos 
Liaudies Respublikos teri
toriją. \ .

Tačiau nepasakoma, ku
rioje vietoje tai atsitiko.

Dėl generolo MacArthu- 
ro pasiūlymo šiauriečiams, 
kad jie tartųsi su Mac Ar- 
thuru dėl mūšių sulaikymo, 
kol kas nieko teigiamo ne
sigirdi: dar vis nežinia, ką 
į tai atsakys Šiaurės Korė-

Įvairios Žinios
Washington. — Rex L. 

Nicholson, Kalifornijos biz
nierius, tapo paskirtas Ci
vilinio Apsigynimo admi
nistratoriaus Millard Cald
well specialiniu .padėjėju.

Institute, W. Va. — Mrs. 
Inez B. Brewer, iš Gary, 
Ind., tapo išrinkta Nation
al Association of College 
Women prezidente.

Londonas.—Sekamą rug
sėjo mėnesį čia bus sušauk
ta konferencija “iš anapus 
uždangos” atbėgėlių; jie 
svarstys tai: ką jie darys 
sugrįžę į tuos kraštus, iš 
kurių pabėgo, po to, “kai 
baigsis trečiasis pasaulinis 
karas” ir kai tie kraštai 
“bus išlaisvinti”!

Šioje konferencijoje bus 
tariamasi, kaip slopinti 
“komunizmą” — iš tikrųjų:' 
kaip slopinti vargo ir skur
do spaudžiamus darbo žmo
nes.

Konferenciją atidarė pre
zidentas Trumanas savo 
kalba, apie kurios turinį 
daugiau žinių paduosime 
kitą kartą.

Konferencijoje manoma 
iškelti ir kai kurie Argen
tinos vidujiniai klausimai, 
pav., valdžios žinion paėmi
mas dienraščio “La Pren- 
sa.” Bet kyla klausimas, 
kas tą reikalą iškels; visi 
bijosi užrūstinti Peroną.

jos ginkluotųjų pajėgų va
dovas, į kurį MacArthuras 
viešai kreipėsi.

Tuo pačiu kartu šiaurės 
Korėjos karinė vadovybė 
skelbia, kad jos jėgos, veik
damos iš vien su kinais sa
vanoriais, ryžtingai kovoja.

Vienoje vietoje šiaurie
čiai, sako pranešimas, nu
kirto žemyn tris ameriki
nius lėktuvus.

Korėjoje, fronte, sako 
pranešimai, oras per Vely
kas buvo labai šlapias: lie
tingas, šaltas; buvo daug 
nurvo.

Roma. — Trys Jungtinių 
Valstijų karo laivai, destro- 
jeriai, jau pasiekė Italiją; 
tuos destrojerius Amerika 
davė Italijai. Iš New Yor- 
ko laivai išplaukė kovo 10 
diena.

Roma. — Popiežius Pijus 
Velykų dieną išleido pa
reiškimą, šaukiantį “pa
saulio valdovus prie tai
kos.” ,

Jenizolimas. — Čia Vely
kų dieną buvo lietus, labai 
laukiamas svečias, bet jis 
pakenkė tiems, kurie buvo 
atvykę į šį miestą melstis.

Dublinas, Airija. — De
damos didžiausios pastan-

A Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
........... —=-  '■ . j----------------------------— 

Švietimo ir kultūros
darbai Tarybų Lietuvoje

Rašo V. OškMnis

Vilnius, -r Kurią gyveni
mo sritį bepaimtume, visur 
matome milžiniškus šuo
lius pirmyn, į ūkinį ir kul
tūrinį Lietuvos suklestėji
mą, į visuomeninį liaudies 
gerovės pakilimą.

Apie bendrą šalies paki
limą galima spręsti ir iš 
mūsų respublikos laimėji
mų švietimo ir kultūrinio 
gyvenimo serityse. t

Šiuo metu Tarybų Lietu
voje yra vienuolika aukštų
jų mokyklų, kuriose,moko
si 10 tūkstančiu studentu.

C v

Šios mokslo įstaigos vien 
pereitais metais išleido 
daugiau kaip 1,700 aukštos 
kvalifikacijos specialistų, t. 

•y. maždaug tiek, kiek iš vi
so buvo studentų vieninte
liame buržuaziniame uni
versitete.

Prie gausaus vidurinių 
mokyklų tinklo pridėkime 
dabai’ Lietuvoje veikiančias 
beveik 700 septynmečių mo
kyklų, kurios daugiau kaip 
25 kartus viršija buvusių 
buržuaziniais laikais pro
gimnazijų skaičių, pridėki
me žymiai padidėjusį pra
dinių mokyklų skaičių, ir 
suprasime, kuriuo būdu su
sidarė arti pusės milijono 
jaunimo armija, kuri lanko 
bendro lavinimo mokyklas.

Skaityklos
Naujame, kolūk i n i a m e 

Lietuvos kaime šiandien 
veikia per 3,000 tik tarybi
nei santvarkai būdingų 
kultūros židinių — klubų - 
skaityklų, prie kurių plačiai 
vystosi saviveikliniai dra
mos, chorų, muzikos rate
liai, jungių per 10 tūkstan
čių saviveiklininkų. Masi
nis Lietuvos jaunimo daly
vavimas meninėje savivei
kloje užtikrino tai, kad ju
biliejinėje Dainų šventėje 
dalyvavo 25 tūkstančiai 
dainininkų. Pora dainų 
švenčių buvo suruošta ir 
buržuazinėje Lietuvoje, bet 
dainininkų skaičius jose 
vos apie pora tūkstančių te
siekdavo.

Mūsų respublikos kultū
rinės pažangos akivaizdus 
liudininkas yra negirdėtas 
knygų ir laikraščių papliti
mas. Per pokarinius 1944- 
1949 metus Tarybų Lietu
voje išleista 27 milijonai 

gos suradimui amerikinio 
lėktuvo, nukritusio kur 
nors Atlante prieš . keletą 
dienų; lėktuve buvo 53 
amerikiečiai kariai; bijo
masi, kad jie nebūtų žuvę. 
Kol kas dar vis nieko ap
čiuopiamo nesurasta.

Taipei, Formdza.—Čiang 
Kai-šekas dar vis tikisi, jog 
neužilgo prasidėsiąs didžiu
lis pasaulinis karas; Čian- 
gas jo nepaprastai laukia, 
bet dar vis negali sulaukti, 
ti.

Washington., — Ispanijos 
budelis Franko, sakoma, 
pilnai sutinkąs įtraukimui 
Ispanijos į Europos apgy
nimo santarvę.

egzempliorių knygų ir bro
šiūrų. Buržuazinėje Lietu
voje prozos knygos buvo 
leidžiamos 1,000—1,200 egz. 
tiražu, o poezijos leidiniai— 
200—300 egzempliorių tira
žu. Leidėjai laikė geru pa
sisekimu, jei naujos knygos 
pasisekdavo išplatinti 700- 
800 egzempliorių.

Tarybų Lietuvoje knygos 
leidžiamos dešimtūkstanti- 
niais tiražais ir visos jos 
paplinta skaitytojų tarpe, 
nes jas' masiškai skaito 
darbininkai, valst iečiai 
darbo' inteligentija. Knyga 
tapo neatskiriamu Tarybų 
Lietuvos darbo žmogaus 
draugu ir mokytoju.

48 laikraščiai
Pereitais, • 1950 metais 

respublikoje ėjo 48 laikraš
čiai su daugiau kaip pusės 
milijono egzempliorių tira
žu ir 8 žurnalai su 125,000 
egz. tiražu. Kiekvieno dar
bininko, kolūkiečio, tarnau
tojo bute šiandien rasi po 
kelis laikraščius, po knygų 
lentynėlę.

Lietuvoje šiuo metu vei
kia 12 teatru, kurie rodo v r 
spektaklius ne tik miestų 
gyventojams. Jie nuolat 
gastroliuoja po Lietuvos 
miestelius ir kaimus. Tokiu 
būdu teatro menas pasida
rė prieinamas plačiosioms 
liaudies masėms.

Mūsų respublikos kompo
zitoriai — Stalininės premi
jos laureatai B. Dvarionas 
ir J. Švedas, LTSR nusipel
nęs meno veikėjas prof. K. 
Galkauskas, V. Kuprevi
čius, A. Klenickis, E. Bal
sys, J. Karosas, A. Račiū
nas ir kiti pastaraisiais me
tais sukūrė visą eilę stam
bių muzikos kūrinių, masi
nių dainų, kurios atitinka 
plačiųjų masių muzikos me
no poreikius ir todėl plačiai 
paplito liaudyje.

Vaizduojamojo meno kū
rėjai dailininkai ir skulpto
riai — Stalininės premijos 
laureatas J. Mikėnas, V. 
Palaima, A. Žmuidzinavi
čius, V. Kosciuška;, P. Alek
sandravičius, B. Vyšniaus
kas, " J. Trečiokaitė - Že- 
benkienė, , A. Gudaitis, 
J. Vaitys ir visa eilė 
kitų sukūrė daug tą- 
pybos ir skulptūros kūri
nių, kuriais darbo žmonės 
grožėjosi jubiliejinės dailės 
parodoje ir kurių dalis pa
teko į dabar vykstančią 
Maskvoje Visasąju n g i n ę 
dailės parodą. Dailininkų 
ir skulptorių kūriniai vaiz
duoja naująjį turtingą Ta
rybų Lietuvos gyvenimą, 
naujus jos žmones; savo idė
jomis ir reališkumu jie ar
timi ir brangūs kiekvienam 
Lietuvos darbo žmogui.

Pasiektais laimė j i m a i s 
Lietuvos liaudis nesitenki
na. Ji drąsiai žiūri į ateitį. 
Ji pilnai įvertina * tuos di
džiulius . galiųiumus, ku
riuos jai teikia tarybinė 
santvarka ir tvirtai užsimo
ja didingiems ateities dar
bams ir laimėjimams.

MMi
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
i džia už tai tūlus buvo net 
įkalinusi.

Šiandien Belgijos valdžia 
no (be parašo) straipsnis dipukų išleidimą nei

DIPUKŲ PADĖTIS 
BELGIJOJE

Naujienose tilpo ka.ž kie-
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| Ką gali duoti ir duoda gyvulininkystės 
farmų darby mechanizavimas Lietuvoj

Stebėtinai greitai Lietuvos pat ir gyvulių girdymas. Gpat ir gyvulių girdymas. Ge
riausias įrengimas gyvuliams 
nesutrikdomai aprūpinti Van
deniu yra automatinės girdyk- iį 
los, kurios leidžią gyvuliams ' 
atsigerti vandens bet kuriuo ,

11 d. Chicagoje. Teismą 
rengė, rašo Sandaros ben
dradarbis, , “būrelis atvyku
sių iš Vokietijos asmenų po 
priedanga ‘Rašytojų klu
bo’.” Rašytojo žodžiais:

Teismo eiga tęsėsi net pen
kias valandas. Sprendimas nu
tartą paskelbti vėliau ir jį vie
tos spaudoje pranešti.• Neaiš
ku, kodėl sprendimo skelbi
mas bus praneštas tik po ku
rio laiko? Gal' norima, kad 
kaltininkai papirktų teisėjus 
ir kad pastarieji juos išteisin
tų ? O gal yra nuspręsta seną
ją išeiviją ištremti' ilgesniam 
laikui į ištautėjinio lagerius?

Juokingi tie mūsų pabėgė
lių intelektualai! Noroms ar 
nenoroms jie užžiebia pagie
žos ugnelei kibirkštį senosios 
ir naujosios lietuvių išeivijos 
tarpe. Nelengva ir net sunku 
suprasti, kas tuo bandoma at
siekti ?

Kas bandoma atsiekti?!
Bandoma pajuokti Ame

rikos lietuvių visuomenė.' 
Tik reikia pagalvoti: hitle
rininkai, visokie lietuvių 
tautai nusikaltėliai, atbėgę 
čion kaip vargdieniai, jau 
ryžtasi' teisėjais būti! Jie 
jau galį pasakyti, kas gera, 

'kas bloga!
- Reikėtų surengti teismas 

; teisia,

Stebėtinai greitai Lietuvos 
valstiečiai pamato ir supranta 
svarbą įvedimo į farmų dar
bus mašinų ir mokslo išradi
mų. O tas kelia jų gyvenimo 
lygį. Darbų mechanizavimas 
padeda valstiečiams surasti laiku. Tarybinio ūkio fermose, 
daugiau laiko kultūriniafns j panaudojus 
siekimams.

Už pavyz. galima paimt tik 
vieną tarybinį ūkį, vadinamą 
“Tauralaukiu”. Vilniaus Tie- 
sos korespondentas K. Kopi- 
kas rašo:

nesvajoja. Dipukai ir jų 
katalikiškoje vaikai priversti dirbti an

glies kasyklose. Tiesa, sa- 
Jąu 1946 metais Vokieti-Į nnonymiško sti aipsnio 

joje tarp išvietintųjų buvo , au^orius ai au^oiiai- 
pradėta agitacija, rašoma, 
kad jie, dipukai, vyktų dirbti dar žemės 
dirbti į Belgiją, į kasyklas., tarnais, bet 
Girdi: .

Kad DP vyrai įtikėtų, jie 
(belgai) 1947 m. sausio mėn. 
pas save pasikvietė tarptauti
nę DP delegaciją, kuriai leido ; 
pamatyti sųtų ir gražų gyve-; 
nimą Belgijoje, darbininkų 
gyvenamas patalpas ir net po
žemines kasyklas. Ir lietuvių 
šioje delegacijoje dalyvavo 
kus, kurie sugrįžę davė infor. I i^^rga.s, tepalais bei deg 
macijąs tuometinei DP spau
dai, o inž. Krulikas išleido

apie dipukų gyvenimą “so- 
cialistiškąi ]

Lotynų Amerikoje
i

Pas mus, Jungtinėse Valstijose, žinoma tokia taisy
klė: jei koks nors valdinis pareigūnas per daug šūkauja 
apie “komunistinį pavoju,” jei jis imasi “specialinių” 
žygių (žodžiu ar veiksmais) “prieš komunizmą,” tai ži
nok, kad toks asmuo ką nors “turi rankovėje”; žinok, 
kad toks asmuo varo kaž kokį šmugelį,—šmugelį graftu, 
Šmugelį kyšiais’ ar kitokiais nedorais, bet slaptais dar
bais.

Savo bjaurius darbus, kaip taisyklė, toks asmuo ryž-, į 
tąsi pridengti “kova prieš komunizmą.”

Yra ir valstybių, kurių valdovai elgiasi panašiai.
Yra kraštų, kuriuose viešpatauja baisi priespauda knygutę: “Akmens anglys__

ir darbo žmonių išnaudojimas, tiesiog vergija.
Tokių kraštų aukštieji valdžios pareigūnai, norėdami 

nukreipti pasaulio dėmesį nuo to, kas pas juos dedasi, 
paprastai garsiai šūkauja prieš“Tarybų Sąjungą!

Žiūrėkit, sako jie, kaip ten bloga, koks ten baisus 
gyvenimas! Žiūrėkit, ten verstinas darbas, vergų dar
bas, etc.

leista 
arba 

ir tai 
yrą neįmanoma, nes jeigu pats 
susirandi darbą, tai darbo j- 
stąiga neduoda leidimo, o ski-Į 
ria ten, kur darbininkas nega
li ištverti. Pav. vienas lietuvis 

j atleistas iš kasyklos buvo pa
skirtas pas- ūkininką Christo
phe, Vivegnis, 77, rue Fort 
Vole (prie Liežp), kur darbi- 
ninkąs laikomas pašiūrėje 
prie kiaulidės, kartu su senais

Juridiškai mums yra 
ūky 

praktiškai

'Belgijos auksas,” kurioje ap
rašė anglių atsiradimo istori
ją ir visą savo kelionę Belgi-1 
jon. Aplama), visi buvę DP 
delegatai palankiai piešė Bel
gijos anglių kasyklas, bet nė 

i vienas iš jų neužsirašė ir čia 
Tokiais veiksmais pasižvnii Lotynų Amerikos kraštų dū-bti neatvyko.

valdovai. i Vadinasi, tai buvo pnga-
Lotynų Amerikoje yra apie 20 valstybių-valstybėlių. vjka*: .bet Patvs Bel

ls to skaičiaus tik keturiose, galima daleisti, darbo žmo- SB011 nevažiavo. Na, n 
nes tegali atsikvėpti laisviau: Meksikoje, Uruguajuje, 
Kiūboje, Guatemaloje.

Kituose Lotynų Amerikos kraštuose viešpatauja žiau
ri priespauda: fašistinė arba pusiau-fašistinė priespau
da.. Feodalai, kapitalistai, eidami žingsnis žingsniu su 
aukštąja katalikų dvasiški j a,'ten engia darbo žmones

• taip žiauriai, jog net sunku beįsivaizduoti.
Be to, svetimi kapitalistai, imperialistai ten turi su

kišę savo nagus ir ji is grobia tų kraštų turtus, išnau
doja žmones ir verčia jų, tų kraštų, valdžias tarnauti 
imperialistų interesams, o ne savo krašto žmonėms! 

_ ____ .___ i

Čilės sostinėje, Santiago mieste, įvyko Jungtinių Tau
tų Ekonominės ir visuomeninės tarybos posėdis.

Posėdyj dalyvavo 18-kos valstybių atstovai.
Tame posėdyj tuvp priimta rezoliucija, reikalaujant, 

kad būtų, ištirtas “verstinas darbas,”, “vergų darbas” 
Tarybų Sąjungoje.

Lotynų kraštų atstovai ten išdidžiai kalbėjo, puldami
T. Sąjungą.

Jie kalbėjo apie demokratiją, apie laisvę, apie tai, 
kaip gražiai žmonės pas juos gyveną.

Bet, štai, toje pačioje Čilėje vasario mėnesį įvyko ge
neralinis darbininkų streikas; streikierius policija puolė, 
mušė, kalino.

Valdžios*organai paskelbė, jog šis streikas esąs “ko
munistų sukurstytas”! j

Pažiūrėkim.
Bostoniškio dienraščio “The Christian Science Moni

tor” korespondentas Čilėje, William R. Frye, praneša 
savo laikraščiui apie tai, kodėl tie darbininkai streikavo. 

Mr. Frye rašo, jog minimalė Čilės darbininkų alga
• yra 3,900 pesų ($55) per mėnesį;

kad būtų mįnimalės algos nemažesnės, kaip 4,600 pesų 
mėnesiui.

Korespondentas žymi, jog Čilėje viskas labai brangu 
sviesto svaras tarp 50-60 pesų ($1), pora batų—tarp 400- 

,500 pesų; rūbų eilutė—3,000 pesų, arti.mėnesinės algos! 
Va, kodėl darbininkai streikavo! i
Juos vertė baisus skurdas, vargas.
Bet Čilė nėra paskutinis, tuo atžvilgiu, kraštas; ki

tuose Lotynų kraštuose darbo žmonių gyvenimas kur 
kas sunkesnis nei Čilėje.

Atsiminkime: Lotynų kraštuose yra daug indijonų,— 
kai kur indijonų skaičius didesnis negu baltveidžių—ku
rių gyvenimas žemes ūkyje dar .baisesnis, dar skurdes
nis! .

Akiregyje to, rodosi, Lotynų kraštų valdovai turėtų 
susičiaupti ir tylėti.

Bet ne? • s
Jie unisonu rėkia prieš Sovietų Sąjungą ir .prieš liau

diškas respublikas, kur patys darbo žmonės yna savo* 
kraštų viešpačiais. 

. < . 9 « 
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Minėtasis bostoniškio dienraščio korespondentas su
šunka: “Komunistai 
F.knrdą amerikiniams 
statyti.”

Kokie komunistai?
Čilėje kadaise komunistų partija buvo pa varyta po

žemiu, nulegalizuota; tuomet buvo skelbta, jog komu
nistams Čilėje tapo užduotas galutinis smūgis.

Tačiau šis korespondentas sako, jog Čilėje veikia tarp 
10-20 tūkstančių organizuotų • komunistų, vadinasi, ko
munistinė partija, ir jos išnaikinti valdžia nebegali!

!Kai streikas iškilo, streikininkai vieną naktį suruošė 
didžiulę demonstraciją ir demonstrantai, nešini deglus 
(torchlights), demonstravo ties Carrea hoteliu, kur 
Jungtinių Tautų minėtoji taryba laikė savo posėdžius, 
kur atstovai gyveno! '

jais. Nors ūky trijų aukštų 
i mūrinis namas, bet darbinin
kas ten . neįsileidžiamas, net 
sekmadieniais/ nė į virtuvę, 
kad nusiskusti nori ar laik
raštį paskaityti. Jeigu pama
to darbininką švariai apsiren
gusį, tai tuoj burmistru pra
vardžiuoja. Maistas 'labai blo
gas, Kai duoda šunims duonos 
sų taukais, tai šaiposi iš dar
bininko, kad ir tu. taip norė
tum valgyti. Aišku, pabuvęs i 
kelius' mėnesius darbininkas ' tiems, kurįe kitus 
neišlaiko ir; išeina. I tuomet matytumėt, kas

Dar toliau: įkiltu!
Dauguma lietuvių, kai]) iri 

kitų tautybių DP. viską pali
kę Belgijoje slapta mauna per 
žaliąją sieną Vokietijon, bet, 
ir ten į IRO globą 
priimami. Gerai jei 
seka gautj' darbą 
kariuomenes, o kiti 
visiškoje vokiečių 
kurie kartais etapu 
atgal Belgijon. Lietuvių vyrų 
Belgijos požemiuose dar esa
me likę apie 400, o su> šeimo
mis virš 600.

kas gi toliau? Pasiskaity
kite :

Tokiu būdu belgai pas save 
atsiviliojo 21,906 D P darbi- 

! ninkus ir 1947 m. bėgyje ga
lėjo be nuostolių anglių pra
monei, paleisti namo vokie
čius karo belaisvius. Pamatę 
darbą ir gyvenimą Belgijoje, 
6,035 DP vyrai grįžo Vokieti
jon. Vieni jų tuojau slapta 
pabėgo per žaliąją sieną, kiti 
atidirbę 3 mėn. bandomojo 
laiko, o treti ir dar vėliau. 
Lietuvių vyrų buvo atvykusių 
netoli 1,000 ir palyginti labai 
menkas nuošimtis, kaip ir kitų 
pabaltiečių, grįžo Vokietijon, 
o visi dirbo ir kentė iki sutar
ties galo — dviejų metų.

Mūsų sutarty buvo numaty
ta, kad mes turėsime tas pa- Ro Belgijoje 
čias'teises, kaip ir belgai dar- 'grįžtų ir gyventų kaip žmo- 
bininkai, bet praktikoje 
kitaip. Belgas darbininkas i 
atėjęs į kasyklą gauna 2,0001 
fr.-premiją, o mes jos 
tartį baigę negavome, 
butai ir ketvirtaisiais 
metais yra netinkami.

Kai USA kongresas pra
leido specialį įstatymą 
(1948 m.) dėl dipukų įsi
leidimo Amerikon, tie dipu-

I norėjo tuojau iš ten išvyk
ti ir važiuoti Amerikon. 
Bet jie to padaryti negalė
jo. Kartą iš Vokietijos iš-

i vykai — teisės Amerikon 
įvažiuoti neturi. Tiesa, “mo
kytieji” gali lengvai atvyk
ti į Ameriką, nežiūrint, kur 
jie begyventų: Belgijoje ar 
Prancūzijoje, ar Anglijoje, 
bet ne eiliniai darbininkai.

Kai dipukai protestavo, 
reikalaudami grąžinti Juos- 
Vokietijon, tai belgų val-

jie nebe- 
kam pasi- 
pyie JAV 
atsiduria 
malonėje, 

grąžina

i

i automatines gir
dyklas, žymiai sumažėjo išlai- j 
dos gyvuliams aptarnauti, o į 
taip pat pakilo gyvuliu pro? 
d aktyvumas. Karvių pieningu
mas pakilo dėl to 10—15 pro
centų.

“žymia dalimi paspartino 
darbą ir pakėlė gyvulių pro
duktyvumą automatinis melži
mas. Patys faktai rodo, kokią 
didelę naudą davė tarybiniągn 
ūkiui sunkesnių darbo proce
sų mechanizavimas gyvulių 
fermose.

“1947 metais tarybiniame 
ūkyje tebuvo nedaug produk
tyvių gyvulių. Iš kiekvienos 
karvės buvo primelžiama po 
1,200 litrų pieno per metus. 
O 1948 metais, panaudojus 
išspaudų trupintuvus, iš dalies 
mechanizavus vandens tielp-

“Tauralaukio tarybinio ū- 
kio kolektyvas atliko nemažą 
darbą, jnechanizuodamas 
daug daybo reikalaujančius 
procesus gyvulininkystės fer
mose. Visų pirma buvo įreng
tos specialios patalpos paša
rui paruošti, pastatytos auto
matinės girdyklos, įrengtas 
karvių melžimas mechanizuo
tu būdu; visose kiaulių fermo
se montuojamas vieno bėgio 
kabantis kelias. Visos gyvuli
ninkystės patalpos elektrifi
kuotos.

“Didelis dėmesys skiriamas mą į diendaržius, buvo 
pašaro paruošimui. Tam rei
kalui melžiamų ir penimų 
karvių fermose įrengti pašarų 
šutintuvai, kurie įgalina šutin
ti šakniavaisius, sunaudojant 
mažai kuro ir laiko. Pašarų šu
tintuvai dešimt kartų sumaži
no kuro sunaudojimą ir 4^kar
tus pakėlė darbo našumą.
Prieš pakraunant bulves į pa- pieno, 
sąru šutintuvus, jos pralei-

rinta gyvulių priežiūra ir pa
šarų paruošimas. Dėl to kiek
viena karvė davė jau po fĄOOO 
litrų pieno.

“Tarybinio ūkio kolektyvas 
plėtė fermų mechanizavimą ir 
toliau. Visa tai įgalino 1949 
metais iš kiekvienos kai’vės 
primelžti jau po 3,800 litrų
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‘1950 metais buvo pilnuti- 
džiamos per šakniavaisių min- 1 nai įsavintas pirmaveršių kar- 
tuvus,

“Taip pat įrengtas atski
ras pašaro paruošimo galvi
jams skyrius, šiame skyriuje 
yra išspaudų trupintuvas, l<ui- 
ris 10 kartų pakėlė darbo na- i 
sumą, 
akselinė. Visas šias 
suka elektromotorai.

“Runkeliai yra su pjaustomi liant gyvulių 
prieš pat sušeriant juos gyvu- mes iškovojome pagerinę gy
liams, kad nesugęstų. Piaus-.vulių priežiūrą ir šeri O 
tytuvų dėka per 10 minučių 
su pjaustoma 400 kilogramo 
runkelių.

“Didelę reikšmę turi taip mechanizavimas”.

NETIKI LIETUVOS 
PROGRESU

Naujienos netiki, kad Lie
tuvoje daroma didelis pro
gresas. Pav., jos netiki, kad 
Lietuvoje elektros šviesa 
jau pasiekė ir kaimą, vals
tiečių namus. Visos kalbos 

, apie pažangą Lietuvoje esą 
“melas ir humbugas.”

Ką tai reiškia? Tai reiš
kia, kad Grigaitis neturi jo-

i pasitikėjimo lietuvių 
i žmonėmis, 

f Jie negali, jo supratimu, 
progresuoti. Jie turi pasi
likti tokiais, kokiais buvo 
prie caro, prie ' Krupavi
čiaus arba prie Sįmętonos. 
Kaime turi amžinai viešpa
tauti primityviški darbo 
metodai, ir atsilikęs, sustin
gęs gyvenimas.

Bet kai dabar Ląisvė ir 
kiti pažangūs laikraščiai 
paduoda žinių, kad taip 
Lietuvoje nebėra, kad ten 
net jau ir valstiečiai, susi
vieniję į kolekt y v i n i u s 
ūkius, pradeda sunkų fizinį 
darbą pavaduoti moderniš
komis žemės ūkio mašino
mis, steigia plytines ir ga
mina plytas naujai staty
bai, stato elektros pa jėgai
nes ir elektros 
mašinų^ ratus, 
sišviečia ne tik 
ir moderniškus 
menševikiškąs 
skerečiojąsi ir kliedą. Tai 
visa jam tik “melas ir hum
bugas.”

i vių melžimas .mechanizuotu) 
būdu. Per 1950 metų 10 lak
tacijos mėnesių iš kiekvienos 
karvės primelžta po 3,700 lit
rų pieno...

Neblogus rezultatus pasie-
pašarų piaustytuvas ir kė ir darbuotojai, kurių žinior 

mašinas j e yra penimos kiaulės...
| “Visus šiuos laimėjimus, ke- 

produkfyvumą

Rašytojas nepasako, kad kj0 
nemaža lietuvių išvietintų- tauta, Lietuvos 
jų grįžo Lietuvon. Ten 
grįžę, jie net atsišaukimą 
išleido į tuos, kurie pasili- 

kad ir šią

•yra j nės.
Belgija skelbiama kultū- 

ir su- kraštu, socialistiškai 
Mūsų katalikišku kraštu, bet ten, 
darb0 kaip rašo patys dipukai, pa

darbininkai reikalavo * kaiL kufie . buvo Belgijoje

išnaudoja Lotynų (Urbo žmonių 
kraštams vienus prieš kitus nu-

pagerinti šiuos darbus^ be a- 
bejo, padėjo daug darbV rei
kalaujančių procesų fermose

ATSARGIAI

starųjų buitis yra nustum
ta žemiau šuns gyvenimo!

IŠvietintąsis lietuvis, ne
pakeldamas sunkaus gyve
nimo ir pažeminimo, kurį 
jam duoda Belgijos kapita
listai ir dvarponiai, turėtų 
ieškoti kelių grįžimui Lie
tuvon, savo gimta j in kraš
tam Jis ten bu& traktuoja
mas kaip žmogus, kaip pil
nateisis pilietis.

JUOKDARIAI TIE 
“RAŠYTOJAI”!
- Vienas Sandaros bendra
darbis skundžiasi tuo, kad 
dipukai pradeda teisti se
nuosius Amerikos lietuvius. 
“Teismas” įvykęs šio kovo

jėga suka 
elektra ap- 
stubas, bet 
tvartus 
“filozofas”

užtėmi-
Tai 
at- 
bet

žinoti
Krizės- 

mane

Ką gi demonstrantai sakė? Ko jie norėjo? Kokie jų 
buvo vyriausi šūkiai?

Tarp kitko, jie dainavo: “Chįle, yes; Yankee, no!” 
Demonstrantai, pasirodo, turėjo ir politinius lozungus, 

nukreiptus prieš jankių imperializmą. Ir tai labai mū
sų krašto valdovams nepatiko.
- Bet korespondentas dėl to kaltina ne tik vietos ko
munistus; jis kaltina ir minėtosios Jungtinių Tautų ta
rybos posėdžių narius, ypatingai daug tenka Lenkijos, 
atstovui Dr. Katz-Suchy. Jis; girdi, paskleidė baisios 
propagandos prieš Jungtines Valstijas, nes jis kalbėjo 
prieš imperializmą, jis kalbėjo už Lotynų Amerikos dar
bo žmonių reikalą.

O Dr. Katz-Suchy gali kalbėti! f

# Mujns, tolokai nuo Lotynų Amerikos gyvenantiems, 
visas dalykas susiveda į tąi: jeigu Lotynų Amerikos 
valdovai nori, kad jų kraštų darbininkai nesektų ko
munistų, jie privalo atlikti vieną “mažmožį”: pagerinti 
darbo žmonėms gyvenimą, panaikinant skurdą ir prie
spaudą!

Tuomet jie turėtų moralinę teisę kalbėti ir apie kituo? 
se kraštuose' esamas negeroves.

Neseniai Laisvėje 
jau, kad mirė Kaziukas, 
man taip ir atėjo mintis: 
sargiai, tik ne su ugnimi, 
su vedybomis. 
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štai kas man teko 
apie velionį Kaziuką: 
nedarbo metu jis pas
dirbo ant ūkio, prie budavoji- 
mo, ir prie namų, dirbo per 
dvi vasaras. Na, ir nebuvo tos 
dienos, kad aš jam neatiduo
čiau pagarbą už geradarbin- 
gumą, sakydavau: Kaziuk, jūs 
esate tikras lietuvys darbinin
kas !

Vėliau, jau už keleto metų, 
jis jr vėl atvažiavo, bet buvo 
jau, ne tas Kaziukas. Jo akys 
buvo lyg išsigandę, apsiblau
sę, ir ant jo kaktos jau buvo 
apsireiškę rūpesčio ir „ 
nių kančių bruožai. Mat, 
kelyje pasipynė viską 
Kiaušiai žinanti ir suprantan
ti” išminties staliea. Dabar jis 
jau' buvo vedęs. Pasisveiki
nant jis man perstatė savo 
žmoną ir skaudaus vidinio 
sielvarto išraiška akyse žvelg

ia | damas per žalius laukus į to

dą laiko, visai be sustojimo, 
jinai tiek priplepėjo, kad 
man galva apsisuko, o vistik 
piktai apie Kaziuką. Pradė
jau pritrūkti kantrybės ir 
pykti, jai vis nebaigiant. Pa
sakiau, kad negražu nešva
riai kalbėti apie kitus žųionęs 
ir paprašiau, kad paliktų’mą- 
ne ramybėje. Ji > išėjo 
lauk.

‘Po tam labai saugojo, 
jos Kaziukas vienas artį
nęs nebūtų. Progai pasitai
kius, sakau: Kaziuk, išrodo, 
kad į Kristaus pėdas įžengei, 
nes velki kryžių ant savo pe
čių ! Jis sako : “Ir dar 
kryžių, — ale kaip nucr jos 
atsikratyt, sakykit jūs man?” 
Sakau, kibą ją palikt, ^is: 

au Muvv j «buv u paųkęS tai su polici- 
; dvasi- I . .. t, _ . „

jo 
ge-

sau

kad 
ka

PAS STASSENĄ
Klerikalų spauda prane

ša, jog tūli Philadelphijos. 
biznieriai buvo apsilankę 
pas republikoną - reakci
ninką Stasseną. Jam įtei
kė “atatinkapio turinio ir 
padėkos raštą.”

Kaip matome, tūli lietu
viški biznieriai, kurių sme
genys yra apdumti kryžio
kiška propaganda, landžių-. 
ja pas visus tuos, kurie kei
kia Tarybų Sąjungą ir nori, ir sunkiai atsisėdo į kėdę, o ji 
kad Amerika prieš ją ka- ir užbliovė: “f _ .

lį, pareiškė, kad 
važiavo jau ne 
sveikatą taisyti.

Tik Kaziukas 
nešdamas pundus į kambary, 
kaip tuoj ir pasipylė- iš jos 
čielą mylia į miąutę niekinan
čių žodžių Kaziuko antrašu. 
Tuo tarpu atėjo ir Kaziukas

I

dabar jis at
dirbti, ale

prasišalino,

ja .susiieškojo.” Ir čia ,su- 
| spaustoj krūtinėj dusliai nu
trūko jo žodžiai. Kad jis bū
tų galėjęs verkt, tas geras, 
tas švelnaus būdo žmogus, jis 
būtų priverkęs daug, daug 
karčių ašarėlių. Bet jis; mat, 
vyras, jis neverkė, o to vigo 
nuodai palengva sėdo jo šir* 
dies gilu,mon ir virto į kokį 
ten vėžį, ėdantį jo Sveikatą, ir 
štai... jau mirė... Būtų dąr 
galėjęs ilgai gyventi. . K. S.

riautų.;
Be,t kyla klausimas:, kas 

tuos biznierius įgaliojo ple
pėti Philadelphijos lietuvių 
vardu ?!

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

: “tinginį, ne
va! iejau, padėk čia moteriai 
dirbti, matai, kad ji daug 
darbo turi.”

Aš pastačiau po stiklą pie
no abiem ir visi trys tylėjom. 
Neužilgo buvo pietūs. Po pie
tų ji atėjo man pagelbėti lėkš
tes suplauti. Per vieną valaii-

ŠYPSENOS
Dirbo Nuo Užgimimo

Darbdavis: “Nuo kada tu 
pradėjai dirbti?”

Darbų ieškantis: 
gimimo dienos/’

Darbdavis, 
koks gi buvo 
darbas?”

Darbo ieškantis: ^GėriaŪ.
pieną ir gaminau trąšas.”

Perkrikštas.

Nuo už* 
■

nustebęs: “Tai
tavo pirrtwfeis

. .....  'T-.—.................................................................     III ■II.IIR.I |UMWW^_W|| . ........................
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Rytojaus 1392 m. rugpjūčio mėnesio 
penktą dieną Astravo vaivados rūmuose 
susirinko bendras lenkų lietuvių seime
lis. Mieste nebuvo bažnyčios, tik cerkvė, 
tai Jogaila su karaliene savo kilnojamo
je koplytėlėje išklausė dviejų mišių ir 
paskiau abu dar ilgai klūpojo savo,bran
giu kilimu dengtame atsivežtame klaup
to ir meldėsi. Mišių klausė ir Vytautas 
su žmona ir visais savo didikais; klausė 
ir visas karaliaus dvarai Po pamaldų 
buvo pusryčiai. Per pusryčius lenkų po
nai magnatai sukosi apie Vytauto bajo
res ir bajorus, daug pagyrų kalbėjo ku
nigaikštienei, meilikavos Vytautui ir nė
rėsi iš kailio dėdamiesi dideliais lietu
vių draugais.

Pusryčiuose ir vėliau bendrame posė
dy dalyvavo ir bajorienė Knystautiene 
su dukra. Jos jau buvo puikiai kuni
gaikštienės aprengtos, ir per jos malo
nę jų vaiduose nė žymės nebeliko pergy
ventų įspūdžių. Knystautaitė atrodė gra
žesnė už visas bajoraites ir bajores. Pa
tarnaudamas kunigaikštienei bajoras 
Griežė daugiau kreipė dėmesio Į ją, ne
gu į savo ponią. Jis jau buvo su Knys- 
tautaite pasikalbėjęs ir tik laukė progos 
pasakyti jai viską.

Jau per pusryčius Astravo šeiminin
kas, Lenkų valstybės didžiūnas Kristi
nas, pradėjo kalbą apie Krėvės unijos 
akto sustiprinimą ir didelius Lenkų ka
rūnos kunigaikščio Vytauto apdovanoji
mo sumanymus.

Vytauto' didikai buvo kuklūs, tylūs ir, 
kol priėjo jų eilės kalbėti, tylėjo ir tik 
klausė, ką kalbėjo lenkai.

Bet kai po sočių pusryčių, suėjus vi
siems didelėn menėn, Krokuvos vysku
pas Vyš pradėjo kalbėti apie Krėvės uni
jos akto patvirtinimą, apie Voluinės ir 
Podolė; Lenkams perėjimą, subruzdo ir 
Vytauto bajorai.

— MJes su lenkais nekariavome, ir len
kai su mumis taip pat; mes nesame nu
galėti, kad priimtumėm tokias negarbin
gas sąlygas ir savų žemių išsižadėtu- 
mėm: Lucko kunigaikštystė niekuomet 
Lenkams nepriklausė! Ji turi būti grą
žinta mums, kaip ir buvusi, — griežtai 
pareiškė bajoras Goštautas.

—Luckas jau patvirtintas Lenkijos 
karūnai, ir mūsų šviesiausias karalius 
negali savo nutarimo keisti, — atrėmė 
jį Krokuvos kaštelionas Jonas Toporas 
iš Tenčino.

— Jis priskirtas be mūsų kunigaikš
čio žinios, ir todėl Lenkų šviesiausiojo 
karaliaus nutarimas mūsų neliečia,—at
sispyrė jam bajoras Gedgaudas.

— Nusiraminkite, mosci panie, ko rei
kalaujate! — atsistojo Lenkų valstybės 
didžiūnas, Astravo šeimininkas Kristi
nas, — mūsų šviesiausioji karalienė Jad
vyga, tekėdama už jūsų šviesiausiojo ku
nigaikščio Jogailos, Lietuvą, Rusų .že
mes h' Lucko kunigaikštystę atsinešė 
sau kaip kraitį! — tai taręs atsisėdo.

—-G’aisybė! Teisybė! Jis tiesą sako!— 
triukšmingai pritarė jam prelatai ir 
Lenkų karūnos ‘didikai.

— Šviesiausioji karalienė galėjo tik 
savo žemes atsinešti sau kraičio, — su
riko iš vietos kažkas Vytauto bajorų.

—Taip mūsų susitarta, — spyrėsi len-

—* O kur toji sutartis? — peršaukė 
juos Aukštaičių bajoras Garšva.
g — Tai Krėvės unijos aktas!

Mes jo niekuomet nematėm, ir nė 
zįęnas mūsų po juo savo rankos nepri- 
lejo! — vienan baisau užrėkė Žemaičių 
ląjorai.

— Jis patvirtintas ir jūsų kunigaikš- 
antspaudu ...
—Tai per privartą! Tai už pažadus! 

—i suriko iš visų kerčių.
Menėje pasidarė labai triukšminga: 

zisi pradėjo vienu kartu kalbėti, šūkau
ti, rankomis mostaguoti, kardais į aslą 
laupyti, ir Vytauto bajorų tarpe pąsi- 
gįrdo balsų, reikalaujančių palikti sei- 
wlį.

Mažiausiai tame susirinkime kalbėjo 
atgalius Jogaila ir kunigaikštis Vytau- 
tog, Iš pradžių nesikišo į bajorų ginčus

Nashua, N. H. ! SKAITYK IR MOKYKIS ŽINIOS 1S LIETUVOS

ir karalienė su kunigaikštiene. Karalius, 
apskritai, visur turėjo klausyti savo di
dikų, ir jam jau buvo iš ąnksto pasaky
ta, iki kol nusileisti. Kad ir visa valsty
bė griūtų, bet Lenkų karalius, be savo 
didikų sutikimo, pats vienas, net ir su 
karaliene, negalėjo ir nedrįso pakeisti jų 
nutarimo. Kunigaikštis Vytautas rėmė
si savo bajorų užsispyrimu, nes gerai su
prato, kad jis dabar reikalingesnis Len
kams, negu jam Lenkai. Jis nedavė di
delės svarbos nei tam suvažiavimui, nei 
tiems nutarimams; kitaip, negu jo bajo
rai, žiūrėjo jis į Krėvės unijos aktą. Jis 
pasiryžęs tvarkyti Liet, valstybės reika
lus ne lenkų ponų norais ir jų pageida
vimais, o savo supratimu ir bendra visų 
gyventojų gerove. Kituose dalykuose jis 
lengvai nusileido, bet dėl Lucko nuo Lie
tuvos atskyrimo spyrėsi ir jis. Luckas 
jam buvo reikalingas, kaipo raktas į 
Juodąsias marias. Be to, pripažinus 
Lucką lenkams, ilgainiui reikėtų atsisa
kyti ir nuo kitų ginčijamų rusų žemių.

—Brolau Vytautai,—prabilo Jogaila, 
padrąsintas vyskupo galvos palenkimu,
— tu gauni savo tėviškę Trakus, Gardi
ną, gauni Žemaičius, Rusų žemes... 
Mes dovanojame tau ir tavo šalininkams 
visus nusikaltimus ... Toliau, laikome 
tave už visus tavo ir mūsų brolius aukš
tesniu... Ko tau daugiau bereikia? Ką 
tau tas Luckas su Voluinės ir Podolės 
žemėmis? Lenkams jis yra pašonėj, o 
bau tie kraštai tik sudarys rūpesčio..-. 
Kunigaikštiene, perkalbėk savo kuni
gaikštį.

— Šviesiausias karaliau, tavo malo
nė yra patvirtinusi Lietuvai Lucką dar 
šių metų pradžioje per Mozūrijos kuni
gaikščio brolį Henriką... Tai buvo Rit- 
tersverderio pily, — maloniai atsakė 
jam kunigaikštienė Ona.

— Bet Luckas jau yra priskirtas prie 
Lenkų karūnos, — nekantriai pastebėjo 
Sandomiro vaivada.

—Bet tada, kada buvo patvirtintas 
mums, Lenkams dar nebuvo priskirtas,
— gan šaltai atsakė Vytautas ir, lyg 
kuo pasibiaurėjęs, nusigręžė į langą ir 
susiraukęs susimąstė.

Pasidarė nejauki tyla. Vytautas su
krutėjo, krunkštelėjo ir prisimerkęs vėl 
įsižiūrėjo pro langą.

Visi suprato, kad kunigaikštis nenusi
leis. Karalius pabūgo, kad jis neišeitų iš 
posėdžio ir, žvilgterėjęs į savo ponus, 
taip pat visas suerzėjo.

Vyskupus persimetė akimis su Zie- 
movitu, žvilgterėjo į karalienę ir linkte
rėjo galvą.

Tuomet prabilo Lenkų valstybės įpėdi
nė karalienė Jadvyga: •

—Gerai, šviesiausias kunigaikšti, mes 
tau nusileisime ir Lucką su Voluinės ir 
Podolės žemėmis paliksinye valdyti tau 
iki gyvos galvos, Po tavo mirties visos 
Lietuvai priklausančios žemės, be tų, ku
rias tu, kunigaikšti, mūsų sutikimu, pa
vesi savo broliui Žygimantui, pereis len
kų karūnai... Kunigaikštis Žygiman
tas valdys pavestas jam žemes tomis pa
čiomis sąlygomis ir tik iki savo gyvos 
galvos!...

— O.kaip bus su,mano dvarais, ku
riuos man vyras užrašė, į:aip kraitį? — 
paklausė kunigaikštienė Ona,

Karalienė pagalvojo ir paaiškino:
— Mes ir' mūsų vyras, karalius Vladi

slovas, išduosime tau, šviesiausioji ku
nigaikštiene, pasižadėjimo raštą, kad nei 
mes, nei mūsų įpėdiniai nęatimsime tų 
dvarų ir leisime tau juos valdyti ir jais 
naudotis iki tavo gyvos galvos!

Karalienė kalbėjo toliau:
— Bet ir jūs, šviesiausias kunigaikšti 

ir šviesiausioji kunigaikštiene, turėsite 
patikrinti lenkų karūnai savo ištikimy
bę, pasižadėti mūsų nepamesti, neieškoti 
kitos valdžios, be tos, kuria mes šian
dien tave apdpvanosime; be to, pasižadė
site reikale visokiais būdais mus remti: 
kariuomene, turtu, ginklais; visus mūsų 
priešus laikyti ir savais priešais. O da
bartinius mūsų vietininkus Lietuvoje ir 
mūsų ištikimus tarnus, kurie kariavo 
prieš tave, kunigaikšti, nuo šios dienos 
laikyti savo draugais. Visa tai tu, švie
siausias kunigaikšti su savo šviesiausiąja 
kunigaikštiene, šiandien turėsite patvir
tinti lenkų karūnai raštu.

(Bus daugiau} ■

1950 metais šiame mieste
lyje pasimirė 472 žmonės, tai 
aukščiausias mirimų skaičius 
per paskutinius 27 metus.

Daugiau mirimų, bet ma
žiau vedybų ir mažiau gimi
mu. Pernai susituokė 665 po
ros, betgi 1949 metais buvo 
694 susituokimų, O 1946 me
tais susituokė net 951 pora. 
Tai, žinoma, buvo pokariniai 
laikai, kai jauni vyrai ir jau
nos moterys buvo “išbadėję” 
vedybų.

Gimimų pernai buvo 1,096, 
gi 1949 metais buvo 1,192, o 
1947 metais net 1,3.47. Jeigu 
šitaip gimimai eis mažyn, tai 
miestelis gali pritrūkti gyven
tojų!

—o—
Pernai metais, kai buvo re

gistracija, tai Nashua užsire
gistravo 1,535 nepiliečiai. Bet' 
kai buvo pirmoji registracija 
1940 metais, tai užsiregistra
vo net 3,861 nepilietis. Tai 
reiškia, kad nepiliečių skai
čius pusėtinai sumažėjo. Vie
ni patapo piliečiais, kiti nu
mirė.

—o—
Mirę lietuviai

Pasimirė Jonas Miliauskas, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Šioje šalyje buvo išgyvenęs 
virš 50 metų. Paliko tris duk-

Į Ryklio oda dengiantieji 
i žvynai nepanašūs j ešerio ar
ba kitos kurios kaulingos žu
vies žvynus. Kiekvienas ryk
lio žvynas yra kaip aštrus 
dantis su užlenktu Į užpakalį 

! galiuku. Dantis laikosi odoje 
savo plačiu pamatu, b iš vir
šaus a])d engtas kieta emale.

Tokius žvynus turi rykliai, 
: ir tai yra būdingas šio žuvų 
poklasio požymis. Ryklio 
žiaunų plyšiai neuždengti 
dangteliu, kaip mūsiškių žu
vų. Kiekvienas plyšys atsive
ria j išorę atskirai. Griaučiai 
kremzliniai, n e s u k a ulėję. 
Chorda išlieka visą gyvenimą. 
Ji apsupta kremzlių stubur
kaulių. Rykliai neturi plaukia
mosios pūslės, bet tai ne
kliudo jiems būti puikiais 
plaukikais.

Rykliai .neturi atskirų užpa
kalinės, šlapimų bei lytinės 
angų, žarnos anga, šlapimų 
takas, lytinis takas sueina į 
vieną ruimą, ši maišo pavida
lo, kloaka turi savo išorinę an
gą. Daugelis ryklių rūšių ve
da gyvus vaikus,

Ganoidinių žuvu poklasis. 
Ganoidinių žuvų poklasio at
stovais gali būti stūrinės žu-, 
vys (stūrinių būrys).

teris, du sūnus ir 10 anūkų. 
Palaidotas sui bažnytinėmis 
apeigomis ir ant tikinčiųjų ka-

Stūrys (Acipensęr sturio) 
, eršketras (Acipenser steiki 
,tos), didysis eršketras (Aci

pimų.
Mirė Jonas Grigas, sulau

kęs 85 metus amžiaus. Paliko 
penki sūnūs ir keliolika anū
kų. Taipgi tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ir 
ant tikinčiųjų lietuviškų kapi
nių.

Pasimirė S. Skliutas, dar 
jaunas vyras, tik 28 metų am
žiaus. Jis paėjo iš Hartford, 
Conn. Todėl šiame miestelyje 
nebuvo labai žinomas, nes tik 
trejetą įmetu čia teišgyveno, 
Tapo palaidotas airiškose ka
pinėse. Paliko nuliūdusią 
žmoną.

Mirė P. S. Matijoškienė, 
dar nesena moteris. Taipgi 
palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis ir tikinčiųjų kapi
nėse. Paliko nuliūdime vyrą, 
sūnų, dukterį ir dvi seseris.

penser huso), sterlė (Acipen
ser ruthenus), — tai jų atsto
vai. Tai vertingiausios pramo
nines ■ žuvys. Stūrinių žuvų 
griaučiai kremzliniai, chorda 
išsilieka visą gyvenimą. Dau-' 
guano stūrinių žuvų chorda 
yra svarbiausias kūno ramstis. 
Kremzliniai stuburkauliai be
veik nesivysto, išauga tik 
kremzliniai lankeliai, kurie 
sudaro nugaros smegenų kiau
rymę.’ Tik iš šių lankelių ir 
galima aiškiai matyti, kad 
stūrio griaučiai nariuoti, su 
stuburkauliais. Chorda stora, 
tvirta. Jos džiovinamos ir par
duodamos kaip “džiovintos 
sausgyslės.” . ,

Daugumo stūrinių žuvų kū
nas dengtas dideliais kauli
niais skydeliais ir blizgančiais 
rombo pavidalo žvyneliais.

Montello, Mass.
Prisiminus gerą draugę

Kovo 28 sueina .dveji me
tai nuo mirties Antaninos 
Kongiserienės. Ji mirė 1949 
metais. Reiškia, prabėgo dve
ji metai, kaip neteko,me nuo
širdžios draugės, darbininkiš*- 
ko judėjimo rėmėjos.

Nors Antanina Kongiserie- 
nė buvo jau gero amžiaus, 
net 70 metų moteriškė, bet ją 
visuomet matydavome darbi
ninkiškuose parengimuose, 
prakalbose, koncertuose. Ve
lione priklausė prie darbi
ninkiškų organizacijų — Lie
tuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopos, Moterų Apšvietus 
Klubo, Lietuvių Tautiško Na
mo, Biručių Pašalpinės Drau
gijos ir kitų. Nuo pat pradžios 
skaitė Laisvę. Jos vyras Adol
fas Kongiscris mirė 1928 me
tų kovo 12 d. Antanina kas
met savo vyro mirtį atsimin
davo ir visuomet paaukodavo 
Laisvės reikalams po keletą 
dolerių.

Antanina Kongise.rienč gra
žiai užaugino tris'sūnus ir dvi 
dukteris. Jie visi atsimena sa
vo motinos gerus darbus.

George Simaitis

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Sekmad., 1 d. balandžio, 3 v. popiet, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Av., 
Įvyks svarbus .susirinkimas, pasitari
mui del vasarinių parengimų ir dėl 
atžymojimo Laisvės gyvavimo 4() 
metų sukakties. Žemiau suminėtos 
organizacijos kviečia savo narius ir 
Laisvės skaitytojus dalyvauti šiame 
susirinkime. — LLD 10 kp., 141 
kp., ir LDS 5 kp. (60-62)

Brookly ne šiemet Laisves 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepęs (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

Tie žvyneliai — tai plokšte
lės, išdėstytos išilginėmis ei
lėmis ir gulinčios plokščiai. 
Jie turi kaulinį pa,matą ir ap
dengti lygiu slūogsniu ne 
emalės, bet tam tikros me
džiagos — ganoino. Tokie 
žvynai būdingi ganoidinėms 
žuvims. Stūrinių žuvų žiaunų 
plyšeliai uždengti dangteliais. 
Labai būdingas šių žuvų uo
degos pelekas. Jis, kaip ir 
ryklio, sudarytas iš dviejų ne
vienodų dalių : viršutinė pele
ko dalis daug didesnė už apa
tinę. Snukis ištysęs į ilgą šni
pą. Burna galvos apačioje, ne 
priešakyje.

Stūrinės žuvys sudėtinges
nio sąndaro, negu ryklinės. 
Jos turi plaukiamąją pūslę, 
jų žvyneliai sudėtingesnio 
sandaro, jos turi žiaunų dang
telius. šios žuvys, panašiai 
kaip ir ryklinės, gyveno seno
vės upėse ir jūrose. Atsiradu
sios kaulingosios žuvys išstū
mė ryklinės ir stūrinės, ir da
bar iš dvylikos su viršum 
tūkstančių įvairių žuvų rūšių 
težinome tik tris šimtus su 
viršum stūrinių ir ryklinių rū
šių.

Tik nedaugelis stūrinių žu
vų išliko iki mūsų laikų. Jos 
yra, tarytum, gyvos iškasenos.

Stūrinės žuvys yra bran
giausios pramoninės žuvys. Jų 
mėsa puiki. Jos duoda ir 
brangiausius ikrus (juodieji 
ikrai). Didžiausia stūrinių žu
vų yra didysis eršketras. Jis 
gyvena pas mus Kaspijos ir 
Juodojoje jūrose, Volga nu
plaukia iki Rybinsko ir dar 
aukščiau, ilgio jis užauga iki 
8 metrų, o sveria 11—12 cent
nerių. Rusinis eršketras gyve
na Kaspijos ir Juodojoje ju
kose. Jis daug mažesnis už di
dįjį eršketrą — ilgio iki 2 m, 
o svorio 90-—100 kg. Sibiro 
.uptkse pasitaiko dar trys erš-

ketru rūšys, o Vakarų Euro
pos upėse ir pas mus Nevos 
baseine yra vokietinių. eršket- 
rų. Stūrys dydžiu ir svoriu 
prilygsta maždaug eršketrui. 
Gyvena Kaspijos ir Juodojoje 
jūrose. Jis nuo eršketro ski
riasi labai ilgu ir siauru snu
kiu. Sterlė gyvena mūsų upė
se, įtekančiose į Kaspijos ir 
Juodąją jūras, pasitaiko ir 
šiaurinėse europinės Tarybų 
Sąjungos dalies upėse (ten ji 
pateko perkasais, kurie jun
gia tas upes su Volga), gyve
na ir Sibiro vandenyse. Ster- 
Jės buvo be saiko gaudomos, 
todėl dabar pasitaiko jų vis 
rečiau ir rečiau, o svarbiau
sia. jos labai susmulkėjo.

Stūrinės žuvys, be mėsos, 
duoda mums 'ikrų, “džiovintų 
sausgyslių” ir žuvų klijų. 
Svarbiausios jų žvejybos vie
tos yra Volgos, Kuros ir Ura
lo žemupiuose.

Dvejopai kvėpuojančių žu
vų poklasis. Vidurinės Austra
lijos upėse gyvena nuostabi 
žuvis — ccratodas, arba raga
dantis. Iš pažiūros— tai tik
riausia žuvis. Ilgas ragadan- 
čio kūnas apdengtas žvynais, 
turi porinius pelekus ir uode
gos peleką. Ragadantis — di
delė žuvis: ilgio turi daugiau 
kaip metrą. Jis, kaip ir kiek
viena žuvis, plaukioja vande
nyje, kvėpuoja žiaunomis ir 
minta įvairiais smulkiais van
deniniais gyvūnais.

Bet štai ateina sausasis me
tų laikas. Upės džiūsta. Jos 
pavirsta šilto vandens klanais, 
žuvys ima gaišti, vanduo gen
da. Ragadantis gyvena sau 
lyg niekur nieko. Jo gyveni
me pastebimą tik vien per
maina: dabar jis dažniau ir 
dažniau iškyla į vandens pa
viršių, iškiša iš vandens gal
vą ii1 kvėpuoja oru.

Ragadančio paslaptis pa
prasta. Jo plaukiamoji pūslė 
nevisai tokia,' kaip kitų žuvų. 
Ji pavirtusi organu, panašiu į 
plaučius, ši pūslė-plaučiai at
siveria į ryklę. Ragadančio 
šnervės ne paprastos duobu
tės, kaip visų žuvų. Jos susi
siekia su burnos ruimu, šia 
pūsle-plaučiais ragadantis ga
li kvėpuoti atmosferos oru.

Be ragadančio yra ir dau
giau dvejopai kvėpuojančių 
žuvų. Viena iš jų gyvena 
Amazonės upės intakuose, Pie

tų Amerikoje, kita — atogrą
žų Afrikoje. Visoms to(ms 
trims dvejopai kvėpuojančių 
žuvų rūšims chorda išlieka vi
są amžių; jos turi kloaką, šie 
požymiai priartina jas prie 
paprasčiausio sandaro žuvų. 

•Ragadančio širdis sudaryta iš 
prieširdžio- ir skilvelio. Prie
širdis perskirtas į dvi dalis.
• Dvejopai kvėpuojančios žu
vys — labai savotiška žuvų 
grupė. Jų požymiai, kurie 
taip labai skiria jas nuo kitų 
žuvų, išsivystė be prisitaikant 
gyventi išdžiūstančiose upėse. 
Jos tuo įdomios, kad čia turi
me pavyzdį, iš kurio matyti, 
kaip plaukiamoji pūslė galėjcJ 
pavirsti plaučiais.

*•—'
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Gyvenamųjų namų statyba 
Lietuvoje

VILNIUS. — Lietuvos res
publikos darbo žiponių mate
rialinio bei kultūrinio lygio pa
kilimas pasireiškė tuo, kad be 
paliovos gerėja jų butų-buities 
sąlygos, kad toliau sutvarkomi 
miestai ir kaimai.

Fašistiniai grobikai padarė 
milžiniškų nuostolių Lietuvos 
TSR butų fondui. Vilniuje ir 
Kaune hitlerininkai sugriovė 
daugiau kaip 4,600 namų, pa
vertė griuvėsiais Šiaulius, ša
kius, Klaipėdą, Alytų, Vilka
viškį ir kitus miestus.

Broliškųjų respublikų pade
dami, Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės sėkmingai užgydo ka
ro padarytas žaizdas. Per ket
verius penkmečio mietus respu
blikos miestuose atstatyta ir 
pastatyta daugiau kaip 400 
tūkstančių kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto ir daugiau 
kaip , aštuoni tūkstančiai na
mų kaimų vietovėse. Be to, 
šimtai tūkstančių kvadratinių 
metrų butų atstatyta ir pasta
tyta darbininkams ir tarnauto
jams įmonių lėšomis. Per pas
kutiniuosius metus sutvarky
tus namus gavo geležinkeli
ninkai, “Elnio” kombinato, 
“Trinyčių” fabriko, “Elfos” 
gamyklos ir kitų darbuotojai.

Sėkmingai vykdoma staty
ba sritiniuose bei rajoniniuo
se centruose. Šiauliuose, ša
kiuose; Tauragėje, Mažeikiuo
se, Vilkaviškyje ir eilėje kitų 
miestų ištisi' kvartalai yra už
statyti naujais namais.

Platų užmojį respublikoje 
įgijo individualinė statyba, 
kuriai vykdyti valstybė išduo
da ilgalaikį kreditą. Taip, per 
pastaruosius dvejus metus 
vien tik Lietuvos magistralės 
geležinkelininkai gavo apie 
milijoną rublių ilgalaikio kre
dito.

Metai po metų Tarybinė 
vyriausybė didina asignavi
mus gyvenamųjų namų ir ko
munalinei statybai, Lietuvos 
miestų ir kaimų sutvarkymui. 
Respublikoje vystosi kolūki
nių gyvenviečių statyba. E.

Cliffside, N. J.
LDS 115 kuopos susirinki

mas įvyks penktadienį, 6 d. 
balandžio, 8 vai. vakare, 346 
Palisade Ave.

Etiz. Petkevičiene,
Fin. Sekret.
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa*
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Drtr apie Simaną Janulį
Daug buvo ų’jisyta Lais

vėje ir Vilnyje apie Simano 
Janulio nuveiktus darbus 
del labo darbininku klasės 
čia Amerikoje, o taipgi ir 
apie jo sunkias kovas pries 
carizmą Lietuvoje. Bet nie
kas neparašė apie Simano 
nuveiktus gerus darbus ir 

♦ dėl' savo gimtinio kaimo 
Šaukuvos.

a Simano Janulio tikra pa
vardė Simanas Usonis, gi
męs ir augęs Šaukuvos kai
me prie pat Ukmergės 
miesto. Simano tėvas Miko
las Usonis turėjo pusę va
lako žemės, ir turėjo tur 
būt 3 sūnus ir 2 dukteris, 
gyveno vidutiniškai, taip, 
kad sugebėjo leist vieną 
sūnų i mokslą. Man nekar
tą pasitaikė važiuot per 
Šaukuvos kaimą į Ukmer
gę žiemos laiku, ir pasivyt 
būrį jaunų šaukuviečių 
žingsniuojant link Ukmer
gės. Tam būryj rasdavosi 
ir Simanas Usonis (Janu
lis), gražiu, melsvu guzi- 
kuotu studentišku paltu, 
žema, žiemiška kepuraite; 
vis jisai būdavo linksmai 
nusiteikęs, juokaudamas, 

"ęęg kad jisai būtų viso to 
jaunuolių būrio vadas.

Aš atkreipdavau atidą į 
Simaną, nes jo linksmas 
būdas ir jo studentiškas 
apsirengimas jam labai tik
davo.

Kada atėjo bruzdėjimo 
laikai prieš carizmą Rusi
joje, o taipgi ir Lietuvoje, 
Simanas Usonis stojo ton 
sunkion kovon, kad paliuo- 
suot lietuvių tautą iš po ca
rizmo ir pagerint valstiečių 
ir darbininkų gyvenimą. 
Simanas Usonis (Janulis) 
nepamiršo pagerint žmo- 

, nių gyvenimą savo gimti
niame kaime Šaukuvoje, o 
kartu ir savo tėvų, kurie 
nešė sunkią naštą nuo man 
neatmenemu laiku. Prie 
pat Šaukuvos kaimo buvo 
Klimavičiaus dvaras, ku
rio žemė rubežiavosi pagal 
Šaukuvos kaimo sodybas. 

’Kaimo ganyklos buvo kitoj 
pusėj dvaro žemės, taip, 
kad visas kaimas pavasarį 

* turėdavo nuvaryti gyvulius 
į ganyklas, ir laikyt ten 
per vasarą, o kožną rytą ir 
vakarą eiti karvių melsti, 
o naktį gyvulius daboti, su
varytus tam p a s t a t.y t o - 
se pašiūrėse, kas sudary
davo daug vargo. Kiek kai
miečiai nemaldavo . dvari

ninko, kad jiem duotų pra- 
ginimą. (prageną), bet pa
sekmių ;nebuvo. Taip Šan
ku viečiai ir vargo, vargo ir 
Simano tėvai.

Tais laikai^, kada Sima
nas stojo kovon prieš ca
rizmą, jisai nutarė padaryt 
atskaitą ir su tuo žiauriu 
dvarininku Klimavičium. 
Parašęs dokumentą, ku
riam reikėjo tik dvarinin
ko Klimavičiaus parašo, 
nuėjo pas jį. Tarnai sako: 
pono nėra namie! Vėliau 
nutėmijęs, kad dvarininkas 
tikrai yra namie, Simanas 
nuėjo ir vėl. Bet tarnai sa
ko ir vėl, kad pono nėra 
namie. Simanas pasakė tar
nams, kad juokų nekrėski- 
te, o pasakykite ponui, kad 
jisai ateitų, nes aš noriu 
su juo pašnekėt, ba kai aš 
patsai jo paieškosiu, tai 
bus blogiau.

Taip ponas tuojau atsira
do. Simanas išdėstė visą 
reikalą ir patiesė dokumen
tą, kurį dvarininkas turėjo 
pasirašyti, kad duoda pra- 
ginimą ir parankiausioje 

i dėl kaimo vietoje, ir kad 
tvoras aptvers. Taip ponas 
ir padarė.

Taip šaukuviečių ilgame
čiai vargai ir užsibaigė.

Simanas Usonis pakeitė 
pavardę laike tų kovų, tur 
būt, kad žandarai nevar
gintų jo tėvų.

Frank Imbras

Demokratijai gresia 
saužudystė

Tai pareiškė 'rabinas Zev 
Zahavy savo pamoksle pra
ėjusį šeštadienį, kalbėdamas 
maldnamyje, 118 W. 95th St., 
New Yorke.

Rabinas sakė, jog Kefau.ver 
komiteto tyrinėjimai parodė, 
kad “žeminančios saumylys- 
tės ir gobšumo įtakos tarp 
valdininkų dominuoja ameri
kinę sceną. O kuomet tokia 
padėtis pasireiškia pasklidusi 
po visą šalį, tuomet mes jau 
prieiname prie to taško, kad 
demokratija, kokia mes ją 
originaliai suprantame, jau 
artinasi prie saužudystės.”

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

Dviejų fabrikantų pokalbis: “Mes negalime skųstis 
savo valdžia. Ji mums padeda praplėsti fabrikus ir 
padidinti gamybą. Karas ir apsiginklavimas mums 
puikiai apsimoka.”

Darbo partija raginą 
gubernatoriy atmesti 
blogą biliy
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melis priėmė bilių (seimelio 
rekorduose pažymėta kaipo 
Assembly Print 3396), kuris 
suvaržytų nominacijas kandi
datų taip, kad veik joks ne
priklausomas kandidatas ne
begalėtų patekti ant baloto. 
Kandidatus begalėtų pastaty
ti tiktai demokratų ir repub- 
]ikonų partijos.

Bilius dar nėra įstatymu. 
Jeigu gubernatorius nepasira
šytų, jis galėtų būti atmestas.

American Labor Party pir
mininkas Vito Marcanįonio 
atsikreipime į gubernatorių 
pažymi, kad tas bilius atimtų 
balsą šimtams tūkstančių ne- 
Moran atsistatydino 
priklausomų piliečių.

Dabartinių įstatų ribose bi
le kuris pilnateisis pilietis ga
li rinkti parašus po peticija 
išstatymui kandidatų. Jisai ga
li rinkti bile kur, ne vien savo 
distrikte. ♦

Einant naujuoju biliumi pa
rašus galėtų rinkti tiktai už
sirašęs partiniu balsuotojas ir 
tiktai už tos partijos viršinin
kų pastatytą oficialį kandida
tą. Ir jis turėtų būti gyventoju 
to distrikto, kuriame parašus 
rinktų.

žinant, kaip sunku yra dar
bininkams išvengti persekioji
mų, dabar daugelis darbinin
kų apsikeičia vietomis. Jeigu 
dįstriktas randasi arti šapos 
ar ofiso, kur Joną galėtų pa
matyti bosas, Jonas nueina į 
Juozo distriktą rinkti parašus, 
o Juozas atvyksta į Jono dist
riktą.

Einant naujuoju biliumi to
kių apsikeitimų nebegalėtų 
būti. Toks įstatymas paveiktų 
į darbininkų ir progresyvių 
kandidatus taip, kaip paveikė 
New Yorko mieste panaikini
mas proporcionalės atstovy
bės balsavimų sistemos. Dar
bininkai nebeturi' mieste nei 
vieno atstovo. T-as.

Dewey pasirašė 
budžeto biliy

Gubernatorius Dewey pra
ėjusį šeštadienį pasirašė bu
džeto priedo bilių. Jame nu
matyta apie $19,000,000 vals
tijos darbininkų algoms, kai
po pragyvepimo brangumo 
laikinam priedui.

Visa priėdinio budžeto šir
ma yra $56,185,490. Bendroji 
metinio budžeto suma (su ori- 
ginalšmis paskyromis) yra 
$999,000,000.

Algos priedai reguliariams 
darbininkams numatyta duoti 
12 ir pusė nuošimčių prie pir
mųjų $2,000 algos, po 10 nuo
šimčių prie sekamų $2,000, 7 
ir pusę nuoš. virš $4,000. Bet 
duoti ne mažiau $300 ir ne 
daugiąu $1,000 vienam kur 
riam valdiniam darbininkui. 
Visai neduoti priedo gaunan
tiems $17,500 algos metams.

šie priedai yra laikini, tik- 
,tai kaipo pragyvenimo bran
gumo priedai.

Darbininkų organizacijos 
tokiu priedu nepatenkintos. 
Jos reikalavo po 15 procentų 
priedo uždirbantiems mažiau
sia, iki $3,000; po 10 procen
tų prie sekamų dviejų tūks
tančių Uždarbio ir po 5 pro
centus visiems uždirbantiems 
virš $5,000, bet ne daugiau 
$1,000 viso priedo vienam.

Kovo 26-tą visame mieste 
pradėta Raudonajam Kry
žiui rinkliava aukų dėžutė
mis. Paskutinę kampanijos sa
vaitę stengsis surinkti dar ga
limus gauti skatikus. Pirmo
siomis savaitėmis dėta pastan
gos surinkti stambesnes au
kas. . ■" ' k ,

Meškėnas randasi 
ligoninėje

Kazys (Charles) Meškėnas 
susižeidė darbo praėjusį ant
radienį, stiklai sužalojo akį. 
žaizda susiūta keliais diles
niais. Laukiama patirti, kaip 
visa tai atsilieps i sveikatą 
žaizdaį sugijus.

Meškėnas randasi Green- 
point ligoninėje, kambarys 
2-A. Lankyti galima trečia
dienį ir sekmadienį nuo 2 iki 
4 po pietų.

Meškėnas yra gerąi žino
mas kriaučiuose ir visa šeima 

'gerai žinoma, nes Mrs. Meš
kėnas veikliai dalyvauja So. 
Brooklyno lietuvių organizaci
jose, o sūnus Johjtf dainuoji? 
Aido Choro ir dalyvauja LKM 
veikloje. Kam galima, atlan
kykime ligonį. Jį lankęs.

Kriaučių atydai
Kovo 28 d. įvyksta kriaučių 

54-to skyriaus labai svarbus 
susirinkimas 7:30 vakaro, 
kriaučių unijos svetainėje, 
Arion PI., Brooklyne.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, jūsų pareiga jame 
dalyvauti. Jumis persergsčiu, 
kad nedalyvavimas šiame su
sirinkime galėtų pakenkti 
jums patiems.

Turėkite su savimi unijos ir 
Social Security korteles, nes 
kitaip nebūsite įleisti į susi
rinkimą. Dalyvaukite minėtu 
laiku. ' J.S.

Ginkluota grupė ėjo 
į Costello butą

, Trys jauni, ginkluoti vyrai 
bandę įsigauti į gemblerių tū
zo Frank Costello butą, bot 
niekam neatsiliepus, prasišali
nę be atsiekime savo tikslo. 
Pabėgę mašinoje, kurioje prie 
vairo sėdėjo ketvirtasis jų 
sėbras.

Dar neišaiškinta, ar grupė 
prisistatydino tikslu apiplėšti, 
ar užmušti.

Kuriuo nebūt tikslu jie ėjo, 
buvo drąsūs. Costello gyvena 
puošniame namo 115 Central 
Park West, kur kiekvienas į- 
einantis apžvelgiamas nuo 
galvos iki padų. Jis gyvena 
18-me aukšte, prieinamame 
tik keltuvu. Su ginklu ranko
je tie vyrukai užkomandavę 
keltuvo operatorių juos užkel
ti tiesiog pas Costello ir ant
rojo keltuvo operatoriui kel
tis sykiu. Keltuvo operatorius 
įsaką išpildė.

Blogdarių vizitas, visi pri
pažįsta, įvyko pasėkoje buvu
siojo tyrinėjimo. Liūdyme bu
vo pasakyta, kad Costello lai
kąsis prie savęs iki $50,000. 
Pas jį galėtą eiti kerštinčiai 
ar plėšikai pasinaudodami 
pilnomis informacijomis apie 
jo gyvenvietę.

Gembleriai seniai 
įtarę New Yorke 
esant suktybių

Kituose mieštuose akyvus 
gembleriai jau prieš kelerius 
metus įtarę, kad New Yorko 
Madison Square Gardene vyk
dytos krepšinio komandų var
žybos buvusios papirkinėja- 
mos — perkamos ir parduo
damos už kyšius.

Tokią mintį pareiškė liudy
damas Washingtone gemble- 
ris Sidney A. Bl’odson iš Mil
waukee. Jis sakė, jog jis kas 
metai turi apie milijono dole
rių vertės apyvartos lažybose 
už kolegijų komandų laimė
tojus. Bet kad jis buvo įžiūrė
jęs New Yorke suktybes ir 
dėl to vengdavęs lažybų už 
New Yorke vykdomas žaidy
nes.

Siunčiant pundelius 
į kitas šalis

New Yorko paštas praneša, 
jog siunčiamųjų užrubežin 
pundelių įtalpa turi būti tei
singai ir pilnai, atsargiai su
žymėta, kaip to reikalauja 
amerikinės muitinės įsakas. 
Muitinei patikrinus, jeigu at
randama kas nuslėpta, punde
lį konfiskuoja ir siuntėjui nie
ko neatmoka už nuostolį.

Veteranams paskutine I 
proga pasimokyti

Valdine v et e ra nu adminis
tracijos įstaiga New Yorko i 
skelbia, jog liepos 25-tą bai
giasi terminas pradėti ką 
nors (m°l<ytis pasinaudojant 
GI teisėmis.
Einant Public Law 346 nuos

tatais, veteranai, kurio nori 
pasinaudoti GI teisėmis moks
lui, turi tą mokslą pradėti no 
vėliau, kaip už ketvertų motų 
po pasibaigifno antrojo pasau
linio karo, arba no vėliau ket
vertų motų po išėjimo iš tar
nybos.

Rubežiumi išsibaigimo lai
ko gali pasirinkti karo užbai
gą ar pasiliuosavimo iš tarny
bos dieną, katras pripuola vė
liau. y

Užbaigimo karo diena tiks
lu nustatyti GI teises yra skai
toma liepos 25-ta, 1947 mo
tais, kadangi tuo laiku didžiu
ma kariškių jau buvo parga
benti iš užjūrių.

Nustatytas GI teisėmis nau
dotis laikas neliečia praėju
siame, karo tapusių invalidais 
ir sužeistųjų nuo prasidėjimo 
karo veiksmų Korėjoje.

Kraustymasis daug 
kamuos

M i esti n ė Tran sp ortac i j os 
Taryba kas dieną vežioja iš 
vietos vieton milijonus žmo
nių ir už tai surenka daug pi
nigų. Tačiau 'prisiėjus įstaigai 
kraustytis, reikia kitų patar
navimo — ir daug išmokes- 
čių.

šiomis dienomis įstaiga pa
sirišę kontraktą užmokėti i 
$73,750 už jos perkraustymą | 
iš 250 Hudson St., Manhatta- 
no, į nuosavas patalpas 370 
Jay St., Brooklyne.-

Naujasis pastatas buvo pra
dėtas statyti 1948 metų spa
lio mėnesį. Užima 356 per 185 
pėdas ploto žemės. Visuose 
14-jo aukštų bendrai yra 550,- 
000 ketvirtinių pėdų vietos 
raštinėms ir kitokioms patal
poms. Kainavo $10,000,000. 
Ten dirbs apie 2,400 žmonių.

įsikūrimu nuosavoje patal
poje tąryba tikisi sutaupyti 
rendomis apie $386,000 me
tams. Greta patalpų sau, yra 
numatyta išrenduoti vietos 
bankui ir kavinei, kurių ren- 
dos apmokėsiančios pastato 
išlaikymo iškaščius. *

Užvis svarbesne dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas.

RANDAVOJIMAI
Paširandavoja. fornišiuotas kam

barys Williamsburgc, apšildomas ir 
patogus gyvenimui, arti rostauran- 
tai ir patogus privažiavimas. Mrs. 
Yanchius, 105 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. (60-62)

Pasjrandavoja 2% kambarių apart- 
mentas, tik šaltas vanduo, 339 Wil
son Ave., tarp Linden ii’ Grove St., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės po 8 v. 
.vakarais. (59-61)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta ,

Velykinių gėlių paroda
Brooklyno Prospect Parko 

“greenhousė’je” prie Prospect 
Park West ir 9th St. įrengta 
ankstybųjų pavasarinių žoly
nų ir gėlių paroda. Išstatyta 
apie 200 skirtingų rūšių gė-1 
liti.

Vienoje patalpų sudėtas 
milžiniškas meksikoniškų leli
jų kryžius, 20 pėdų ilgio.

Paroda atdara nuo 10 ryto 
iki 4 po pietų.

Vaikai rito kiaušinius
_______ i______

Miestinio parkų departmen- 
to suruoštoje ’ kiaušinių ant 
pievos raičiojimo žaismėje 
Central Parke praėjusį šešta
dienį dalyvavo apie 1,000 vai
kų, 5 iki 13 metų amžiaus.

žaismę rėmusios tūlos fir
mos laimėjusioms pirmenybes 
įteikė dovanų.

Bronxe areštavo 11 
mušeikučių

Praėjusį penktadienį Bron
xe areštuoti 11 jaunuolių-, ku
rių dvi priešiškos gaujos pu
siaunaktį iškėlė muštynes prie 
Brook Avo. ir 156 St. Jie bus 
teisiami.

Mūšio laiku būryje buvę 
apie 25 vyrukai, 16-18 metų, 
bet policijai pasirodžius dau
guma jų spėjo pabėgti ir išsi- 
sl a psty ti p o su si e d i j ą.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewcs St.

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

Receptr; Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRIU
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti, ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

' Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
' DEGTINES, VYNAI 

IR ARUS
32 TEN EYCK STREET V 

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

4 psL-Laisvė (Libėrty, Lith. Daily) -Antr., Kov.-Mar. 27, 1951

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE
Namu darbininke, paprastas viri

mas - lyras, guolis vietoje, 4 mer-
gailos, vėliausias paliudijimas, gera 
alga. SC. 1-4637. , ‘ v

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.) 

už vieną centą entuziazmd\UŽ 
šį karą. v

— o—
Tai atvirai pripažino ir 

New Yorko kongresmanas J. 
Delany taikos žygininkų dele
gacijai. Apie tai, tikiu, skai
tėte mūsų korespondento pra
nešime. Delany pasakęs, kad 
šis karas yra nepopuliariš- 
kiausias karas iš visų, kokius 
tik su kuomi mūsų šalis esanti 
turėjusi.

Jeigu būtų leista Amerikos 
žmonėms balsavimu . pasisa
kyti, nėra jokios abejonės, jog 
90 procentų balsuotų už bai
gimą šios tragedijos.

. Tai ko nori ir laukia mūsų 
valdovai?

—o—
Prezidentas praneša, kad 

mes jau turime 2,900,000 vy
rų po ginklu. Ginkluotos jė
gos pasididino dvigubai * nuo 
pradžios konflikto Korėjoje. 
Neužilgo dar prisidės i pora 
milijonų.

Bet kur tada? Ką veiks ta 
milžiniška armija?

Atsakymas tegali būti vie
nas: Bus ieškoma progos su 
kuo nors persiimti, štai kame 
naujo karo pavojus.

Vaiky čiuožinėtojy 
kontestas

Trečiadienį, kovo 28-tą, 
Central Parko Skating Rink, 
prie 64th St., įvyks meniškai 
čiuožinėjančių (figure ska
ting) vaikų kontestas. Geriau
sia pasižymėjusiems duos pry- 
zus. Dalyviai bus 10 iki 14 
motų amžiaus.

Daug šapų New Yrn^fc ne

dirbo kovo 26-tą, švqntė Ve
lykų antrą dieną. \

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Telefonas
EVergreen 4-8969




