
Ir baisesnė ir pigesnė.
Meilė be kantrybės.
Senoji pasaka.
Mūsų sviestas.
Planai dėl vasaros.

Rašo A. BIMBA

Argentinos diktatorius 
ron sako, kad ir jis turi naują 
bombą. Ją jam padarę Argen
tinos mokslininkai. Ji esanti 

. dar baisesnė už mūsų atominę 
bombą. Ji esanti padaryta ne 
iš uraniumo, bet tiesiai iš sau- 
lės energijos. Kas svarbiausia, 
girdi, kad šita Perono bomba 
esanti daug pigesnė.

Bet mūsų smarkusis prezi
dentas Peronui netiki. Sako: 
Jis tik giriasi ir mus gąsdina. 
Netiki nė Jungtinių Valstybių 
mokslininkai.

—o—
Perono paskelbimas ar pa

sigyrimas padidins pasaulio
nervingumą. Vienas dalykas fronte apsupo ir stengiasi 
Jaugiau negu aiškus, būtent • sunaikint 3 batalionus šiau- 
tas, kad ši šalis nebegali di-trinių Korėjos liaudininkų, 
džiuotis monopoliu ant atomi-! jie šiame fronte užėmė Ui- 
fiių karo pabūklų. Iš kitos pu- į džongbu miestą ir pasiekė

žibalo 
anglai

didelis

sės, tas tik patvirtina tuos, 
kurie sako, kad naujo karo 
reikia išvengti, kad visiems 
reikia kovoti prieš naujo karo 
pavoju ir kurstytojus.

—o—
Blogai Irane, jau blogai ir 

Irake. Ten irgi jau keliamas 
klausimas žibalo šaltinius at
imti iš užsienio imperialistu ir 
sunacionalizuoti.

Kaip žinoma, beveik visus 
visų vidurinių rytų (arabiškų
jų kraštų) gausiausius 
šaltinius k o n t r o 1 i u o. j a 
ir amerikiečiai.

Susirūpinimas labai 
Londone ir Washingtone. Kal
ti, žinoma, “raudonieji”. Nes 
kas gi kitas, jeigu ne jie, būtų 
tų kraštų žmones sukurstę 
prieš svetimšalių interesus?

Anglijos darbiečiai sako I- 
ranui: Taip daryt ir nevalia ir 
negražu. Tos žibalo versmės 
priklJuso mums pagal dievo 
dolerio valią. Mes galime su
tikti jums šiek tiek daugiau 
nuomos .mokėti, bet neužleisi- 
me paties žibalo.

—o—
Dar pavartojamas ir toks 

argumentas: čia turi būti dar
bas raudonųjų, ^es tie arabai 
per taip ilgus metus mus be 
galo mylėdavo ir mūsų klau
sydavo. Dabar staiga jie pri
trūko kantrybės. O meilė be 
kantrybės nesuderinama su 
mūsų investmentais.

Amerikos komercinė spau
da dar ir taip gieda: Tie ira
niečiai neturi nei žmonių, nei 
proto žibalo versmes operuot. 
Jie jas atims iš anglų ir ame
rikiečių ir atiduos rusams.

Tai labai sena pasaka. Ta
sai žiūrėjimas iš aukšto že
myn j Azijos kraštų žmones, 
tasaj, nepripažinimas jiems 
proto ir gabumų tik dar la- 
biaty nustatys juos prieš užsie- 

' nio imperialistus. Iraną ir Ira
ką seks kiti Azijos kraštai.

L'; ' ---0----
Kiek dabar jūs mokate už 

sviesto svarą ? Apie aštuonias
dešimt centų ? Gal kai kur 
centu kitu mažiau, bet apie 
tiek.

. Tuo tarpui vyriaus 
mis dienomis Italijai 
1,300,000' svarų gero 
tepaėmė po 15 cent 
Juk tas tik parodo, kad ji ge
riau myli tolimuosius italus, 
negu savo žmones, kurie ją iš
rinko ir užlaiko.

—o—*
Labai svarbus diplomatinis 

klausimas: Kaip ilgai Lotynų 
Amerikos dvidešimt respubli
kų šoks pagal mūsų muziką? 
Meksika jau sakosi nebeklau
sysianti ir Korėjon kariauti 
nevažiuosianti. Argentina drą
sinąs nauja bomba. Brazilija 
tyli.V

Vieną kurią gražią (jieną 
labai gah papūsti “azijietiški” 
vėjai ant mūsų pietinių kai
mynų. Juk visi tie kraštai ran
dasi mūsų Wall stryto kišene-

(Tąsa 4-me pusi.)

b šio- 
pardavė 
viesto ir 
ž svarą.

1!
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AMERIKONAI PASIEKĖ 
VIETAS UŽ 7 MYLIU 
NUO 38-TOS PARALELĖS
Apsupo 3 Korėjos liaudininkų 
batalionus; užėmė du miestus

Korėja.—Pranešama, jog 
a m e r i konai vakariniame

vietas už 7 mylių į pietus 
nuo 38-tos paralelės, kuri 

’ skiria Pietinę Korėją nuo
Siaurines.

Viduriniame fronte ame
rikonai užėmė čaun mieste
lį, aukso kasyklų centrą.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai gana smarkiai prieši-

Peronas užšaldė 
La Prensos pinigus

di-Buenos Aires. — Visi 
džiojo Argentinos dienraš
čio La Prensos pinigai ta
po užšaldyti bankuose, pa
gal diktatoriaus Pero n o 
valdžios įsakymą. Taipgi 
užšaldyti to laikraščio lei
dėjo - redaktoriaus Alber
to G. Pažo pinigai.

Pačią La Prensos leidy
klą užgrobė Perono kongre
so komitetas.

La Prensa kritikuodavo 
fašistinę Perono politiką.

Buvo įsakyta areštuot La 
Prensos leidėją, bet jis pa
bėgo į Paraguayų,

$341,000,000' byla prieš 
Fordo auto, kompaniją

New York. — Federalis 
apskrities teismas nagrinė
ja anglo išradėjo Harrio 
Fergusono skundą prieš 
Fordo automobilių kompa
niją.

Ferguson reikalauja iš 
Fordo 341 miliono dolerių 
atlyginimo už tai, .kad For
das pasisavino Fergusono 
išradimą traktoriams sta
tyti.

Kaip toli MacArthur galėtu 
veržtis į šiaurinę Korėją?

Washington. — Apsigyni
mo sekretorius gen. Geo. 

Marshall sakė koresponden
tams, kad generolas Mac- 
Arthuras turi teisę permes
ti savo armiją per 38-tą pa
ralele j Šiaurinę Korėją 
tiktai tiek, kiek reikia “sau
gumui” amerikinės kariuo
menės.

Korespondentai užklausė,
ar gen MacArthuras galės į Derybos oro bazių 
mąrsuoti per visą siaurinę J . ..
Korėją iki Mandžūrijos šie- Amerikai Grenlandijoj 
nos. Gen. Marshallas atsa
kė, dėl to turėtų būti pa
darytas “politinis sprendi
mas.”

Norfolk, Va. — Nukrito 
į Atlanto Vandenyną ame
rikinis bombanešis. Nu
skendo keturi kariškiai.

nosi šiame fronte. Teigia
ma, kad jie sutelkė apie 
90,000 kariuomenės prie 
38-tos paralelės ir rengiasi 
atakuot amerikonus.

Pietinės Korėjos tautinin
kai, Amerikos talkininkai,- 
užėmė 5 miestelius rytinia
me pajūryje, pasiekdami 
punktus už 6 mylių į žie
mius nuo 38-tos paralelės.

Šiauriniai Korėjos- liaudi
ninkai praneša, kad viduri
niame fronte jie nuo kovo 
21 iki 24 d. užmušė bei su
žeidė 1,000 amerikonų ir 2,- 
000 jų talkininkų.

Francuos prezidentas 
lankosi pas Tmmaną

Washington. — Atvyko. 
Francijos prezidentas Vin
cent Aurio!, dešinysis socia
listas. Jį pasitiko prez. Tru- 
manas. Auriolui pagerbti 
buvo suruoštas kariuome
nės ir lėktuvų paradas; vi
si tarnautojai iš valdžios 
raštinių buvo pasiųsti svei
kint važiuojantį Auriolą.

Su Auriolu atkeliavo ir 
jo užsienio reikalų minis
tras Robertas Schuman. ;

Auriol užtikrino prezi
dentą Trumaną, kad Fran
ci ja bus stiprus karinis A- 
merikos talkininkas prieš 
komunizmą. Suprantama, 
prašys ir daugiau pinigų iš 
Jungtinių Valstijų.

Ch. Wilson drąsina, o 
gen. Marshall baugina

Washington.—Vyriausias 
mobilizuotojas Charles E. 
Wilson sakė reporteriams, 
karinė Amerikos galybė 
sparčiai auga iki to laips
nio, kad joks priešas ne
drįstų šią šalį užpulti.

Wilsonas ruošia prez. 
Trumanui raportą apie to
kias galingas Amerikos jė
gas, kad “priešas turėtų iš 
anksto nusigąsti.”

Tą pačią dieną apsigyni
mo sekretorius gen. George 
Marshall pareiškė, jog ka
rinė padėtis Amerikai da
bar pavojingesnė, 
pernai lapkrityje. Sykiu 
Marshallas. dejavo, 
amerikinė publika atšalus 
ir persilpnai remia kari
nius šios šalies pasiruoši
mus.

negu

kad

Kopenhagen, Danija. — 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius- Aug. Anderson ta
riasi su Danijos valdžia 
apie leidimą Amerikai įsi
taisyt karines lėktuvų sto
vyklas Grenlandijos saloj, 
kuri priklauso Danijai.
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Vėliausios Žinios
Teheran, Iran. — Irano 

valdžia skelbia, kad užklu
po sąmokslą nužudyt jos 
karalių Mohammedą R. 
Pahlevį, premjerą Hussei- 
ną Ala ir kitus aukštuosius 
valdininkus.

Policija areštavo dar ke
lis karštuosius tautininkus, 
smerkiančius valdžią -už 
pataikavimą Anglijai.

Teheran. — Per visuoti
ną darbininkų streiką prieš 
anglų žibalo kompaniją, 
Chuzistano provincijoj, pie
tiniame Irane, pertrūko te- 
grafai ir telefonai tarp sos
tinės Teherano ir streiko 
srities.

Maskva.—čionaitinis Li
teratūros Laikraštis įtarė 
Amerikos ambasadorių 
Henry F. Grady Irane kaip 
“kraujo pirties ruošėją ira
niečiams.”

Karakas, Venezuela. — 
Teismas apkaltino 23 asme
nis už dalyvavimą nužudy
me Carloso Delgado Chal- 
baudo, Venezuelos prezi
dento pavaduotojo.

Washington. — Valdinis 
kainų kontroliuotojas Mi
chael DiSalle žadėjo tuojau 
nustatyt 60 procentų val-

Sovietų submarinai, sakoma, 
plaukiojo arti Kanados

Ottawa, Kanada,—Kana- 
dinis MacLean’s žurnalas 
rašo, kad, Sovietų submari
nai pereitą vasarą plaukio
jo arčiau kaip už 3 mylių 
nuo rytinių Kanados kran
tų ir apžvalginėjo karinius 
įrengimus.

Kanados karinio laivyno 
atstovas spėja, kad sovieti
niai submarinai buvo įplau
kę ir į St. Lawrence ir 
Fundy įlankas.

Washington.—Prez. Tru- 
manas sugrįžo iš Floridos 
atostogų.

. $30.00

.... 10.00
. •.. 5.00

gių kainas. Sakė, kai ku
rios kainos bus numuštos, 
o kitos pakeltos, bet bus 
daugiau numuši mų, negu 
pakėlimų.

ij ,

New Delhi, Indija. —In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru, kalbėdamas seime, 
smerkė generolą MacAr- 
thurą už sauvališka pareiš
kimą dėl Korėjos karo.

Gen. MacArthur, kviesda
mas šiauriniu Korėjos liau
dininku ir kinu komandie- 
rių į derybas dėl korėjinio 
karo baigimo, kartu grū
mojo, kad “Jungtinės Tau
tos tuojau galėtų sutriuš
kinti” Kinijos Liaudies Res
publiką, jeigu būtų pradė
tas karas prieš Kinijos pa
ramą Korėjos liaudinin
kams.

(London. — Anglijos ir 
Francijos laikraščiai taipgi 
aštriai kritikavo MacAr- 
thurą už tą išsišokimą.)

Washington? — Tyrinė
jančios Senato komisijos 
advokatas Rudolph Halley 
sakė, James C. Moran, New 
Yorko buvusiojo majoro O’
Dwyer io draugas ir buvęs 
miesto valdybos narys, 
globojo raketierius - gem- 
blerius, kurie per rhetus iš
traukdavo 50 milionų dole
rių iš gyventojų. -

Kinija užtikrina Tibetui 
vidujinę savivaldą
New Delhi. Indija.—Gauta 

žinių, kad Kinijos Liaudies 
Respublika užtikrins Tibe
tui vidujinę savivaldybą; 
todėl Dalai Lama, religinis 
tibetiečių “galva” ir val
dovas, grįš iš Yatungo į 
savo sostinę Lhasą. Bet 
Tibetas bus .laikomas sudė
tine Kinijos Respublikos 
dalim.

Berlin.—Pranešama, kad 
Sovietų "Sąjunga šiemet pa
darys taikos sutartį su ry
tine Demokratine Vokiečių 
Respublika.

ĮVESTAS karo stovis 
IRANE PRIEŠ GENERALI 
DARBININKŲ STREIKU
Streikieriai reikalauja išvyt 
anglus iš žibalo pramonės

Teheran, Iran, 
čiai darbininkai

— Tranįe- 
paskelbė- 

visuotiną streiką prieš An
glų Žibalo kompaniją Aba
dan, Agha Jari ir Bandar 
Mašur miestuose ir apy
gardose, pietinėje Trano da
lyje. Streikieriai ir stu
dentai demonstravo, šauk
dami : “Sumest svetimuo-j 
sius-plėšikus į jūra! Mirtis 
imperialistams! Sugrąžint 
Tranui žibala!”
' Irano premjeras Hussein' 

Ala įvedė karinį stovį to
se vietose ir pasiuntė armi
ją ir jūreivius, kad padėtų

Jau baigti planai dėl 
vokiečių armijos

Bonn, Vokietija. — Ben
drasis karinis vakarinių 
talkininku ir vokiečiu ko
mitetas jau pagamino pla
nus, kaip turėtų būti re
krutuojama vakarų Vokie
tijos kariuomenė ir įjun
giama į tarptautinę Atlan
to kraštų armiją.

Tuos planus išvien pada
rė Amerikos, Anglijos ir 
Francijos karininkai ir bu
vusieji Hitlerio generolai.

Bet dar praeis keli mėne
siai, iki tų kraštų valdžios 
susitars dėl vakarinių vo
kiečių rekrutavimo i gene
rolo Ejsenhowerio koman
duojamą tarptautinę armi
ją prieš Sovietų Sąjungą, 
sako United Press.

Argentina uždraudė 
Amerikos radijo žinias

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia uždraudė 
Jungtinių Valstijų Inform
ation Service skleisti per 
radiją savo žinias bej pro
gramas; užgynė ir visiems 
užsienių korespondentams 
kalbėti per Argentinos ra
diją.

Pavaryti 4 homoseksualistai 
iš amerikinio konsulato

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pavarė keturis 
savo konsulato narius Hong 
Konge kaip ištvirkėlius ho
rn o s eksualistus, paleistu
vaujančius su vyrais.

Vienas jų, John W. Willi
ams, konsulo pavaduotojas, 
prisipažino paėmęs $10,000 
kyšių iš kinų, keliaujančių 
į Jungtines Valstijas. Už 
kyšius jis užgyrė jiems 
zas - praleidimus. Dėl 
bus teisman patrauktas.

vi- 
to

London.—Anglijos prem
jeras Clement Attlee ligo
ninėje gydysis nuo žarnų 
skaudulių per dvi-tris sa
vaites.

policijai slopinti streikierių 
ir kitų iraniečių demons
tracijas prieš anglus.

Streikas kilo visųpirm to
dėl, kad anglų kompanija 30 
procentų numušė algą žiba
liniams savo darbininkams.

Sostinėje Teherane jau 
savaite pirmiau įvestas ka
ro stovis.

Policija suėmė 4 ginkluo
tus vyrus, kurie, sakoma, 
tykojo nužudyt naujai pa
skirtą karinį Teherano gu
bernatorių gen. Abdulą H. 
Hejazį.

Pereitą šeštadienį po su
sikirtimo su policiją buvo 
areštuoti 9 vyrai.

Areštantai prisipažino 
priklausę tautiniai - religi
nei Fadayan Islam sektai, 
kurios skelbiamas tikslas 
yra “iššluot svetimtaučių 
įtaką iš Irano.”

Tos sektos nariai nese-. 
niai nužudė premjerą Ali 
Razmara ir dr. Abdulą 
Zangenehą, buvusį švietimo 
ministrą.

Irano seimas yra nutaręs 
suvisuomenint' anglų 
biznį, perimant jį į 
valstybės nuosavybę. Val
džia tatai atidėjo dviem 
mėnesiam; sako, reikia lai
ko, kad galima būtų su- 
planuot, kaip suvalstybinti 
tą pramonę.

žibalo 
Irano

Jankiai Vokietijoje 
nuolat lavinami karui

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas M. S. Eddy, ame
rikinės armijos komandie- 
rius vakarinėje Vokietijoje, 
sakė, jo armija bus lavina
ma mūšiams dieną ir naktį 
per 6 sekančius mėnesius.

Gen. Eddy pareiškė, kad 
jeigu bus atsiųsta daugiaū 
amerikonų ir jeigu “rusai 
duos 6 iki 9 mėnesių laiko, 
tai galima bus sėkmingai 
apginti vakarinę Vokieti
ją-” ' .

POTTSVILLE, PA.
Mirė Antanas Venskūnas
Mirė Antanas Venskūnas, 

brooklyniškio Vinco Vens- 
kūno brolis. Laidos 30 d. 
kovo, Tamaquoj.

Antanas atvyko Ameri
kon 1902 metais. Per visą 
tą laiką stengėsi neatsilik
ti nuo pažangios liaudies. 
Buvo Laisvės skaitytojas ir 
Liberty Auditorijos ben
drovės šėrininkas. Per po
rą pastarųjų metų jau ne
sijautė gerai. Mirė kovo 
26, Pottsville ligoninėje.

• Pranešėjas
Laisviečiai reiškiame už

uojautą Venskūno šeimai ir 
visiems artimiesiems.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
lietus.
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Worcester, Mass
Jiems nenubosta koliotis

“Keleivio” No. 12 tūlas Ma- 
pūkas, V. Sidzikausko “Praį* 
kalbose buvęs,” džiaugiasi, 
kad šiame mieste “Lietuviški 
Stalino garbintojai sulindę į 
surpaipes.” Bet daug-daug sy
kių panašiai buvo jnurmėta iš 
keleivinio sespulo (sutrų ir 
išmatų duobės). Geriausiai 
yra atsilygint, taj nesuuosti 
tos biaurios smarvės.

—o—
M. N.ovikienei kovo 21 d. 

buvo padaryta operacija, iš
imta “auksinis” ' akmuo. Ji 
randasi šv. Vincento ligoninė
je. Ligonė jaučiasi gerai po 
operacijos. Reporteris.

— o—
Aido Choro Žinios

Kovo (March) 30 d. 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St., 
rengia didelę “M i 1 i t a r y 
Whist Party,” bus dovanos 
už lošimą, ar už atsilankymą. 
Visus ir visas prašome atsi
lankyti, turėsit gerą laiką 
(good time).

—o—
Balandžio (April) 8 d.-2:30 

vai. po pietų Aido
rengia “muzikalę,” progra^r 
moj dalyvaus’ Laisvės Cllbr&y 
iš Hartford, Conn. Bus daipy 
ir juokų, tad visi 
dieną, o vieta — _ 
St.

Kalba už Italijos ir Tarybų 
Sąjungos žmonių draugystę

Pradžioje šių metų plati didžiųjų valstybių pripaži- 
Italijos darbo unijų delega
cija lankėsi Tarybų Sąjun
goje. Delegacijoje buvo 
žmonių įvairiausių politinių 
pažiūrų.

Sugrįžus atgal Romon ši 
italų delegacija atlaikė 
konferenciją ir priėmė pa
reiškimą. Tame pareiški
me skaitome: 

“Italijos delegacijos, ne
seniai aplankiusios Tarybų 
S ą j tin g ą, susirinkusios į 
konferenciją kartu su Ro
mos gyventojų atstovais, 
siunčia Tarybų Sąjungos 
tautoms savo brolišką svei
kinimą. Tuo momentu, kai 
Amerikos imperializmas vis 
atkakliau daro spaudimą, 
siekdamas įvelti italų tautą 
j katastrofinį karą, prieš
taraujantį jos nacionali
niams interesams, italu, 
tauta draugiškai ir su pasi
tikėjimu žvelgia į Tarybų 
Sąjungą — taikos visame 
pasaulyje tvirtovę.

“Ne tik liaudies mases, 
bet ir žymūs veikėjai 
bei vadovaujantieji sluoks
niai, susidūrę su to
kiais katastrofiškais Atlan
to politikos rezultatais, 
pradeda susimąstyti ir su
prasti, kad būtina ją pa
keisti tarptautinių • santy 
kių įtempimo praskaidrini- j yra dėkingas visas pasaulis, 
mo politika, dviejų pasaulių bet ypatingai Romos 
taikaus egzistavimo politi- ventojai, Romos, kur 
ka, o toje srityje, kuri lie- kaupta tiek daug šios civi- 
čia Italiją, — santykių tarp lizacijos lobių. Tegul tad 
mūsų šalies - ir Tarybų Są-; Stalingrado mūšio metinių, 
jungos pagerinimo politika. | dieną žmonių širdyse įsiga- 
Nėra. jokių priežasčių vai- j Ii siekimas kovoti prieš ka
daras tarp šių dviejų šalių. 
Tarybų Sąjunga užėmė Ita
lijai palankią poziciją mū- 

mūs. Jie matė, jog Lietu-1 s,ų šaliai gyvybiškai svar- 
vos mokslininkai, Lietuvos, bių problemų atžvilgiu: Ta- 
literatai, Lietuvos sporti-! rybų Sąjung’a pirmoji tarp 
ninkai yra didžiai įvertina-' 
mi ne tik pačioje Lietuvo
je, o ir kituose kraštuose,— Į 
net didžiojoj Kinijoj!

dvejis metus paeiliui išaugina 
po 30 dvigubų centnerių grū
dų jš kiekvieno hektaro, šie
met pasiekė dar geresnį der
lių.

— Savo telegramoje aš 
pranešiu, — pasakoja pilotas, 

patvirtintas 
aviacijos 

oro 20 
negu

no antifašistinę nacionalinę 
vyriausybę, pripažino Itali
jos teisę Įstoti U Jungtinių 
Tautų narius kartu su kito
mis valstybėmis, turinčio
mis tam teisę, laikėsi drau
giškų pozicijų visais kitais 
klausimais, kaip, pavyz
džiui, Triesto klausimu ir 
kolonijų klausimu; visuo
met nurodydavo į būtinu
mą pagerinti ir išplėsti pre
kybinius, ekonominius ir 
kultūrinius santykius su

Bal
sas'7 paduoda kai kurių da
vinių apie tai, kaip Lietu
va sutiko Naujuosius — kad šiandien 

Laikraštis i metinis žemės ūkio
I planas — patręšime iš 
i kartų didesnį plotą, 
1950 metais.

Įdomios yra ir kitos 
metinės telegramos. Maskvo
je viešintis rašytojas Jonas 
Dovydaitis atsiuntė savo šei
mai telegramą: Maskvoje 
pradėtas spausdinti rusų kal
ba jo romanas “Įvykiai Nau
jamiestyje.” Krepšininkai Bu
tautas, Lagunavičius, Sabulis 
ir Petkevičius atsiuntė telegra
fu linkėjimus iš Kinijos. Jie 
jau turėjo čia pirmąsias rung
tynes, nugalėdami Pekino 
miesto rinktinę. Iš Tarybų Są
jungos kompozitorių sąjun
gos atėjo žinia kompozitoriui 
ir pianistui St. Vainiūnui —jo 
nauja “Lietuviškoji rapsodi
ja” orkestrui i)- smuikui pri
pažinta vienu iš 
1950 metais šalyje 
stambių tmuzikos.
Prieš savaitę ši rapsodija bu
vo atliekama Maskvoje, pa
saulinio garso Čaikovskio var
do salėje. Grojo TSRS valsty
binis simfoninis orkestras. Di
rigavo Lietuvos 
meno veikėjas 
Smuiko partiją
Vilniaus smuikininkas Livon - 
tas.

Tokios yra telegramos, siun
čiamos Naujųjų Metų išvaka
rėse.

(1951) Metus, 
rašo:

į Pilies aikštę buvo prista
tyta 20 metrų aukščio eglė. 
Ją papuošė įvairių įvairiausi 
žaislai, girliandos, o vakare 
čia nušvito šimtai lempučių. 
Atsirado ir “senelis šaltis,” 
ir tūkstančiai dovanų, dosniai 
dalinamų susirinkusiems apie 
eglutę vaikučiams.

Linksminasi visas Vilnius. 
Dar gerokai prieš šventę buvo 
išpirkti bilietai į teatrų spek
taklius^ ir ypač į tradicinę 
“Traviatą” operos teatre.

Iš anksto buvo užsakyti 
visi staliuką, restoranuose 
svetainėse. “Gastronomo”
vyno parduotuvėse, universali
nėse parduotuvėse, cukrainė- 

kur ir taip kasdien gyva, 
Naujus Metus

»

LotyHį Afttėfika ir Jungtinės Valstijos
Washingtope tebesitęsia amerikinė konferencija, ku- 

rioje dalyvauja visų amerikinių respublikų užsienio rei
kalų ministrai.

Prezidentas Trumanas, atidarydamas konferenciją 
(kovo 26 d.), sakė, jog abieBi amerikiniams kontinen
tams grūmoja pavojus “iš komunizmo pusės”; tasai pa
vojus grūmojąs ir iš vidaus ir iš lauko.

Prezidentas užgihčiįo Lotynų Amerikos žmonių skel
bimą, būk Jungt. Valstijos yra imperialistinės, būk jų 
tikslas esąs išnaudoti Lotynų' Amerikos gamtos, šalti
nius ir darbo žmones.

Amerika, nurodė, 'prezidentas, nori taikos ir padėti
Lotynų kraštams “atsistoti ant kojų.” jse>

Bet argi nėra kiekvienam aišku, kad privatinis Jung- ■ savaitę prieš 
tinių Valstijų kapitalas žiauriai išnaudoja Lotynų Ame- be paliovos sukosi žmonių su
riką? .

Argi nėra žinoma, kad Lotynų kraštuose stambiosios bos laiką 
jungtinių Valstijų koi poracIjos turi įveždiniisios Beina- • nakties.

ir 
ir 
ir

nau.ią-

žiau penkių bilijonų dolerių kapitalo?
Tai yra aišku kiekvienam, kuris nori žinoti.
Antras dalykas: ar ne kiekvienam aišku, kad Lotynų 

Amerikos kraštų darbo 'žmonių buitis yra baisiai sunki 
nepasakius kitaip?

.. jiems Metams 
apie 10'

’ Dešimtys
---i----------- ------v v . . i te didžiausia

Darbininkų klasė ir valstietija, smulkūs žemės savinin
kėliai, gyvena skurde, kuris sunku beįsivaizduoti.

Išskiriant keletą, visuose kituose Lotynų kraštuose 
viešpatauja žiauri reakcija, fašistiniai ar pusiaufašisti- 
niai režimai.

Ar neaišku, jog daugely! tų kraštų fašistiniams veži
mams talkininkauja, padeda mūsų krašto vyriausybė, 
kuriai rūpi apginti korporacijų investmentai?

Na, o kai dėl komunizmo pavojaus: koks gali būti Lo
tynų kraštams, bei jungtinėms Valstijoms išlaukinis pa- 
vajus?

Kas, kada jiems grasino užpuolimu?
Gi “išvidinis i^avojus” tegali būti tik tokis: nepakęs- 

dami -sunkaus, baisaus gyvenimo, Lotynų' kraštų darbo 
žmonės ryžtasi pakeisti fašistinius ir pusiau fašistinius 
režimus demokratiniais.

Už šitos konferencijos oficialinių tikslų slepiasi kas 
kitas. Jungtinės Valstijos nori iš Lotynų Amerikos gau
ti kariuomenės busimajam karui.

Mūsų vyriausybė,. baugindama Lotynų kraštus, nori, 
kad jie ginkluotųsi, kad jie, be to, suteiktų militarines 
bazes Jungtinėms Valstijoms.

Washingtonas puikiai žino, jog Lotynų kraštų žmo
nės karo nenori; ten vyksta didžiulis judėjimas už il
gametę pasaulinę taiką.

Konferencijos išvakary j Meksikos užsienių reikalų mi
nisterija viešai pasakė: Meksika nesiūs savo kariuome- 
nėš dalinių Į Korėją. ' •

Šis Ldtyriiį kraštų žVnūhių sentimentas, ot, ir paaksti- 
no mūsų krašto vyriausybę “komunizmo pavojaus” gąz- 
dihimais sušaukti šią nepaprastą konferenciją 
priversti tuos kraštus ginkluotis, -nepaisant 
priešinimosi.

kūrys. Teko prailginti preky- 
— ligi 24 valandos 
Gastronomo” valdy

bos statistikos duomenimis 
vien šampano vilniečiai Nau- 

yra nupirkę 
tūkstančių butelių, 
prožektorių apšvie- 

Lietūvos čiuo
žyklą naujame Valstybiniame 
stadione.

Visa tai — šventės fonas, 
nuotaikos. Jas sukelia džiu
gus gyvenimas, nauji laimėji
mai, ateities perspektyvos.

Kas tos do perspektyvos? 
Tarp kitų, yra kad ir seka
ma :

— Galiu jus midžiuginti, '— 
papasakojo “Tėvynės Balso” ■ 
korespondentui Mokslų Aka
demijoje senas melioracijos 
specialistas technikos mokslų 
kandidatas J. čeičys: šian
dien pasirašyti visj dokumen
tai dėl dviejų naujų moksli
nių institutų — Melioracijos 
ir Miškų ūkio — steigimo. Šių 
institutų uždavinys padėti 
gausiai melioi-acijbs ir miškų 
ūkio darbuotojų armijai per-

geriausiu 
sukurtu 
kūriniu.

nusipelnęs
Kleniękis. 

solo atliko

Taip, Lietuvos žmonės, iš 
tikrųjų, turėjo pagrindo iš
kilmingai, linksmai, pasiti
kinčiai žengti į naujuosius 
metus. Jie matė visur lai
mėjimus, didžiulius pasieki-

Jie matė, jog Lietu-1 s,ų šaliai gyvybiškai

ir joje 
žmonių

/Co<reSpt»identams
Prašome mūsų korespondentų 'dažniau rašyti 

žinučių iŠ savo miestų.
Mes—-ir jūs—^eVai žinome, jog gyvenimas vietoje ne

stovi. Kasdien vyksta teas n’črs naujo ir tas “naujas” 
privalo atsispindėti mūsų laikraščio špaltose.

Prašome rašyti dažniau, nors ir trumpiau.

Laisvei

$25,000,000 per melus
Brooklyno (Kings County) teisėjas S. Leibowitz pa

reiškė KefauVelTO komitetai Washingtone: Didžiojo 
Niujorko policija ir feiti valdihirtkai gauna per vienerius 
mętūs tarp 20 ir 25 milijonų doleriu grafto.

Tuos pinigus stam’oka gembleriai ir raketieriai.
Papėrkarrtį n*e ’tik pdliemanai, o ir jų viršininkai, ir 

- tie, kuite sėdi hriesto totūšėje. • •' , • *
Viskas atliekama plačiu baru ; papirkinėjami pareigū

nai nuo žemiausio iki aukščiausiojo.
Teisėjas 'Leibowitz, be abejojimo, tai gerai žino, nes 

jis per ilgus metus, advokataudamas, gynė teismuose 
kriminalistus, o pastaruoju laiku, per metų eilę, jis 
teisia IcriminhfetUS.

Gembleriai, raketieriai, gengšteriai paperka policiją 
ir miesto valdininkus, bet iš kur tuos pinigus gauna jie 
patys, gengsteįiai?

bau'g aiškinti netenka: iš žmonių.
ir taip viskas sukasi, kaip koks pėrpetualinio veikimo 

ratas. .
Neva liberalų organizaci ja, Americans for Democratic 

Action, atsišaukia '(pel* apmokamus skelbimus spaudoje) 
į visuomenę, prašydama aukų “prieš kriminalizma ko
voti.” . . > '

Bet žmonių sudėti pinigai tai 'organizacijai krimina- 
lizmo nesulaikys. Čia lUikalinga kas nors 'daugiau; rei
kalinga plati masinė, politinė liaudies partija, kuri iš-

koti naujų,i dar efektyvesnių 
būdų miškams auginti, pelkė
toms žemėms nusausinti, drė
kinimo darbams atlikti ir tt. 
Miškų ūkio instituto direkto
riumi paskirtas A. Kvedaras.

—Mane paskyrė vadovauti 
antrajam institutui. Dabar 
mūsų Mokslų akademija jau 
turi trylika mokslinių institu
tų. Į Naujuosius Metus žen
giame su padidėjusia mokslo 
židinių šeima.

Ar tai ne didelis laimėji
mas? Ar nėra kuo Lietu
vos žmonėms džiaugtis? 
Na, ir jie džiaugiasi, įženg
dami i naujuosius metus.

Skaitome toliau:
Visuose Vilniaus paštuose 

įtemptai dirba telegramų pri
ėmimo skyriai, kurie šiomis 
dienomis buvo žymiai išplėsti. 
Kuone prie kiekvieno lange
lio kabėjo užrašai: “čia -pri
imamos naujanfetinės sveiki-1 
nimo telegramos.” Kuone prie 
kiekvieno langelio būriavosi 
daugybė žmonių.

Centriniame telegrafe mes 
sutikOįVne civilinės avia’cij'os 
lakūną. . .

Jis škubejo pasiųsti tele
gramą savo draugui Socialisti
nio ^Darbo Didvyriui žmie- 
jabskui į Žeimių tarybinį ūkį.

IŠsikalb’ėjome. Pasirodo, 
kad jiedu1 susipažino 1950 -m. 
Mat, Žeimiuose buvo atlieka
mi pirmieji bandymai lau
kams iš lėktuvų tręšfi. Tėn, 
apačioje, dirbo aukšto der
liaus meistras žmiejaąskas, o 
ore siūbavo lėktuvas, berda
mas Specialia mašina trąšas, 
žmiejauskas, kuris ir taip

Į pabaigą konferencijos 
dalyviai ragina Italijos vy
riausybę imtis konkrečių 
žygių, siekiant pagerinti 
kultūrinius, ekonominius ir 
politinius santykius su Ta-' 
rybų Sąjunga bei liaudies 
demokratijos šalimis, o taip 
pat siekiant sustiprinti tai
ka.

Šios delegacijos konfe
rencija taip pat pasiuntė 
sveikinimą Stalingrado dar
bo žmonėms. Jame italai 
sako:

“Mūsų liaudis, kaip ir jū
sų liaudis, nori taikos. To 
vardan ji dabar kovoja 
prieš užsienio imperializmą. 
Stalingrado mūšyje jūs iš
gelbėjo te žmonijos laisvę ir 

' civilizaciją. Už tai jums

Choras

si tėmykAte
29 End i roti

—o—
Aido Choro repeticijos į- 

vyksta kiekvieną sekmadienį 
2 vai. po pietų, visi nariai pri
valot dalyvauti.

A. C. Korespondentas.
gy- 
su- ŠYPSENOS

rą. Romos motinos, žmo
nos, darbininkai ir inteli
gentija sveikina jus ir sako 
jums, kad jie paskirs visas 
savo jėgas taikai ir broly
bei žmonių tarpe.”

■Mirtis vieniems, laisvė kitiems
PIRMOJI MOTERIS

U ruguajaus lai k r a š t i s 
“Darbas” praneša:

Nelabai seniai Virginijos 
sostinėje Richmonde net sep- 

ityni jauni negrai buvo sude
ginti elektros kedėje. Jie bu- 

i vo apkaltinti ir nuteisti mirtin 
i uiž išprievartavimą vienos se

ta pirmoji moteris .teisėjo .nos baltos moteriškės. Juos 
pareigoms eiti. Ji vadina-' mirtin nuteisė baltųjų džiūrė. 
si Ribeiro da Souza. Teis- ‘ Bot štai dabar toje pačioje 
minė apygarda tai moteriai Virginijoj, mieste 

fede- yiHe» baltveidisduota Rio de Janeiro 
ratiniame distrikte.”

URUGUAJAUS 
LIETUVIAI 
ATSISVEIKINO 
SU KONSULU

U r u gu a j i eč ių “Darbas” 
rašo, jog š. m. sausio 13 d., 
Montevidejujė, lietuviai bu-į 
vo suorganizavę viešą atsi
sveikinimą su T. Sąjungos 
konsulu Kotiku, “kuris po 
3 metų atsakingos diploma
tinės tarnybos” grįžo atgal 
į T. SąjUhgą. Laikraštis 
toliau rašo:

Montevidėjaus lietuviai no
rėjo išvykstančiam tarybiniam 
pareigūnui įrodyti savo drau
giškumą kaip Tarybų . šalies 
atstovui ir kaip draugui, užsi
pelniusiam’ visuotinės pagar
bos. Tain tikslui ir buvo su
ruoštos išleistuvės. Kuklios, 
bet nuoširdžios. Be tostų įkėli
mo ir be tuščių, dirbtinų kal
bų.

Mūsų darbščiosios moterys 
puikiai paruošė stalus.

Su P. F. Kotiku atvyko, 
ruošėjų pakviestas, ir nauja
sis konsulas — A. V. 'Prichod- 
ko, kuriuos publika pasitiko 
karštais plojimais. ULC pir
mininkas J. Lekavičius pasakė 
atitinkamą prakalbėlę ir 
kvietė iš susirinkusiųjų A.

‘ i Charlottes- 
baltveidis Thomas El-

I kins buvo taip pat baltųjų 
Įdžiūvęs teisiamas už išprievar
tavimą jaunos juodos moteriš-
kės. Džiūrei ėmė tik 
šimt minučių Elkinsą 

i “nekaltu” ir išteisinti!
šios moteriškės liudijimas 

nieko nereiškė. Kas kita, kai 
balta moteriškė apkaltina 
juodą žmogų. Tada jos žodis

I reiškia viską, net mirtį septy
niems žmonėms!

dvide- 
su rasti

Negrės moteriškės istorija 
buvo tokia: Ja Thomas Elkins 
pakvietė padaboti jo kūdikį. 
Kai jis sugrįžo, įsisodino mo
teriškę į automobilį, nusivežė 
prie Virginijos 
rūmų, ten ją 
paskui parvežė
mokėjo $3 už Vaiko padaboji- 
mą. Moteriškė -/pasiskundė sa
vo vyrui. Juodu nuėjo pas še
rifą ir išėmė varantą Elkinso

Universiteto 
išprievartavo,' 
namo ir už-

Šluotų iš valdvi'ečių, mi’ėstaVų ir valstijinių, korupcijos 
suėstas partijas.

Tik platus liaudies judėjimas, tik tvirta politinė liau
dies paVti j a tegali išvalyti Aigejaus tvartus, tokius pri- 
švinkusius, tokius nešvarius!

Vaivuską taipgi pasakyti porą 
žodžių. Vėliau dar palinkėjo 
laimingos kelionės A. Valilio- 
nienė.

Į visą tai atsakė konsulas 
Kotikas trumpai, bet nuošir
džiai pareikšdamas lietuviams 
padėką už tokį draugiškumo 
įrodymą ir pabrėždamas, jog 
jis parsivešiąs gražią atmintį 
iš tolimojo Urugvajaus, ku
riame jam tekę pažinti lietu
vius kaip progresyvinius, savo 
tėvynę mylinčius, žmones.

Be šio atsisveikinimo akto; 
grupė lietuvių valiau savo 
suaukotais pinigais padovano
jo išvykstančiam konsului 
gražią dovaną atminimui.

suareštavimui. Jie taipgi šerifą 
Smith nusivedė Į tą vietą prie 
universiteto, kur moteriškė 
buvo išgėdinta. Paskui abudu 
nuėjo į ligoninę, kad ją gydy
tojai išegzaminuotų dėl išgė- 
dinimo ženklų. Bet ligoninė 
atsisakė jų , prašymą išpildy
ti. Tada nuiėjo pas megrą gy
dytoją Brown. Tas ją išegza- 
minavo ir surado išžaginimo 
ženklus.

Tokia moteriškės istorija. 
Taip buvo įrodyta teisme. Bet 
baltųjų teismas nepatikėjo 
moteriške, o patikėjo jos už
puoliku Thomas Elkinsu.

Tai toks rasinis teisingu
mas šiandien viešpatauja Vir
ginijos valstijoje.

, Amerikonas

Vien Moterimis Rūpinasi
Du senyvi, “filozofai” bė

da vo ja, kad dabar visi visur 
tik moterimis domisi, vy
rams gi tiesiog ir gyvent 
nebeverta, taip jie visuf pa
mirštami esą.

Skundams patvirtinti, 
vienas dar ' pastebi:' ?puk 
kiai tik vaikas užgimsta, 
pirmutinis kaimynų klausi
mas yra, ‘kaip jaučiasi mo
tina?’ Niekas nesidomi, 
kaip tas gimusysis vaikas 
jaučiasi.”

Antrasis priduria: “O 
kai vyriškis apsiveda, tai 
visi tik barsto komplimen
tus, koks tai jis laimingas 
esąs, tokią 'gražią moterį 
gauti, ir . tam panašiai. Nie
kam galvon neįtelpa mintis,, 
kad gal moteris daug giliu- 
kingesnė, toki vertingą vy
riškį , susigauti...”

“Ką jau ir kalbėti,”>pir
masis užbaigia. ‘ “Juk net 
vyrui numirus > visi tik rū
pinasi, ar tinkamai aprū
pinta jisai savo našlelę pa
liko.”

Liežuvis yra * ilgesnis už 
kardą.

Laiškas Redakcijai
Montevideo, Uruguay 

1951 vas. 21 d.
Gerbiamas draugė Mizaira!

Aš esu skaitytojas jūsų re
daguojamo laikraščio Laisvė. 
Pirmą kart į mano rankas 
Laisvė pateko 1927 m. Pirmą 

perskaitęs, aš jūsų 
laikijaštį įsimylėjau ’ir nuo to 
laika jį skaitau...

B At mes gerai žinome ir su
prantame, kokia darbininkiš- 
■ko laikraščio sunki buitis, 
kaip sunku jam verstis. Dėl 
to jūsų vardu siunčiu nors 
mažą uiką $11 į jos jubilieji
nį foirdą, • trokšdamas, kad 
Laisvė gyvuotų, skelbtų laisvę 
ir šviestų žmones!

Viso 'geriausio,
J. Bajoras.

(Reiškiame nuoširdžią pa
dėką gerb. Bajorui už auką ir 
džiaugiamės, kad jam, kaip ir 
kitiems Pietų Amerikos lietu
viams darbo žmonėms, mūsų 
dienraštis patinka. — Red.).

Paul Eldridge 
Surinko J. Karkus ■--------------------

c ?

Žymusis United Electri- 
tal, Radio and Machine. 
Workers unijos genp^afiU^ 
nis organizatorius James , 
J. Matles<'"Icuris teisėjo 
tapo ijtfnsintas ir ]>kteis- , 
tas.
Kongreso pažėmihime.

ilsintas ir ^teiš
buvo kaltinamas

2 psL-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- -Kėt., KoV.-Mah 29, * 1951
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(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
— Teisybė, mosci panie, šį kartą apie 

bajorų privilegijas nieko nekalbėjome ir 
nieko apie sienas nenutarėme, bet mes 
suvažiavome ne pirmą ir ne paskutinį 
kartą; kitame suvažiavime aptarsime 
abiejų valstybių sienas ir lenkų teises 
Lietuvoje, o lietuvių Lenkuose — ir Len
kų* valstybės didikas, apsikabinęs Žemai
čių “mešką” nusivedė prie gėrimais nu
statyto stalo.

— 'Jei nesiras svarbesnių reikalų, 
tarsimės ir dėl bajorų privilegijų, — 
juokavo iš visų pusių glamonėjamas Vy
tauto didikas.

— O tai Žemaičių meška, — burbtelė
jo Astravo magnatas ir priėjo prie vys
kupo pasiguosti barbaro užsispyrimu.

Tuo tarpu, kai karaliui pavestuose rū
muose puotavo, ginčijosi ir glamonėjosi 
Lietuvos ir Lenkų didikai, o jų valdovai 
sriūbčiojo iš molinių ąsotėlių tyrą van
denilį, bajoras Griežė su savo mylimąja 
Margarita Knystautaitė negalėjo išsi
kalbėti. Viskas, kas juodu ligi šiol skyrė, 
praėji nutekėjo, kaip pavasario vanduo. 
Svetimoj, tolimoj šaly abu pasijuto dar 
artimesni esą, negu kad buvo Žemaičiuo
se ar Marienburge. Tas nesimatymo lai
kotarpis juos dar labiau sujungė, negu’ 
atšaldė.

— Margarita, brangioji, — kalbėjo 
jai Griežė spausdamas jos baltas rankas * 
ir maldaujamai žiūrėdamas į jos švie
sias akis, — po viso to, kas tavo iškentė
ta, o mano išgyventa, ar beverta mums 
delsti: tavo tėvo pilys — išdraskytos, 
dvaras — išpūstėtas; broliai — kuni
gaikščio pulkuose kariūnai, motinai rei
kalingas ramumas, kurį tik mes abu ga
lėtumėm jai patikrinti, ar negeriau bū
tų mums susituokti dabar?... Kad ir 
Vilniuje?

— Ne, mano brangusis riteri Jurgi, 
nors trano širdis pilna tau meilės ir dė
kingumo,. nors mano tėvo pilis išgriauta, 
dvaras išgrobtas, broliai kariūnai, mes 
su motina be pastogės, bet vis tiek aš 
tuo tarpu už tavęs netekėsiu... Kai 
anais metais tu su kunigaikščiu ir savo 
buvusiais bičiuliais kryžiuočiais atjo
jai į mūsų pilaitę, aš tada pamačiau, 
koks susimąstęs ir kokių didelių rūpes
čių pilnas buvo mūsų valdovas. Šiandie
ną jis toks pat atrodo, o gal ir dar dides
nių žygių išvakarėse... Tai kaip aš ga
liu tokiu neramiu .laiku atimti jam vieną 
geriausių karžygių riterių, kaip tu, ma
no mielas Jurgi. Susituokti mes dar su
skubsime. O dabar tu tarnauk jam, o aš 
grįšiu į savo pilaitę, tvarkysiu ją, valdy
siu, darbuosiuos, melsiuos už tave ir už 
jį... Aš tavęs lauksiu, laiminsiu tavo 
žygius. O jei...

—< O jei kas?
— O jei' lemta bus mum nebesimaty- 

ti, tai aš prisiekiu tau, riteri: daugiau 
niekam kitam neteksiu!

— Margarita, nepaliksiu aš tavęs nei 
pilaitėje, nei kitoje pavojingoje vietoje! 
Jei tu dabar nesutinki už manęs tekėti, 
tai- aš tave nuvešiu Žemaičių pajūrin, 
Palangon, kur dar nei kryžiuočio, nei 
kalavijininko koja nebuvo, kur ne tik vy
rai, bet ir moterys moka kardu savo

laisvę ginti. Teisybė, Lietuva dar dide
lių kovų išvakarėse, bet ten bus saugiau. 
Tik ten tave palikęs ramus grįšiu į kuni
gaikščio pulkus...

— Riteri, mano brangusis, tose kovose 
ir aš noriu būti tavo žygių dalyvė, o ten 
neateis ir nepasieks manęs ir jų aidas...

Juos pertraukė įėjęs menėn tarnas ir 
pranešė, kad šviesiausias Lenkų kara
lius reikalaująs jų abiejų į bendrą menę.

Kai bajoras Griežė, ir Margarita Knys- 
tautaitė įėjo į menę, ir abu, prisiartinę 
prie stalo, už kurio sėdėjo valdovai su 
savo žmonomis, nusilenkė; staiga kara
lius suplojo delnais, supurtino ant gal
vos plaukus ir atsikreipė į puotaujan
čius:

—Mosci panowie i panie! Čia mūsų 
tarpe yra kilnusis bajoras, buvęs kry
žiuočių ordino riteris... Bet jis yra mū
sų kraujo: tai Prūsų bajorų Griežių gi
minės papėdininkas.. . Jo protėvius iš
žudė kryžiuočiai. Bet jis, uolus krikš
čionis, dovanojo jiems kaip krikščionis, 
bet negali dovanoti kaipo riteris ir yra 
prisiekęs ordinui amžiną kerštą. .. Ba
joras Griežė seniai jau įsimylėjo mūsų 
žemaičių bajoro Knystauto dukrą Mar
garitą, krikščionę, ir jau daug metų-ne
šioja ant savo šalmo jos pirštinę ir kar
du gina jos garbę ir gražumą. Todėl 
šiandien mes ir norime juos abu padary
ti laimingus ir sujungti moterystės ry
šiais. Margarita Knystautaitė yra naš
laitė, tai aš pąbūsiu jos tėvo vietoj, o 
šviesiausioji kunigaikštienė Ona bus svo
čia. Jungtuvės įvyks dar šiandien, mano 
kilnojamoje koplytėlėje. Suriš juos ma
no kapelionas. Kraičio aš jai duodu ir 
dovanoju amžinon nuosavybėn dešimtį 
dvarų Lenkuose! — pabaigė karalius ir 
supurtino ant galvos plaukus.

—. O aš pridedu jai .tiek pat dvai’ų 
Žemaičiuose ir Lietuvoje, — iškilmingai 
pareiškė ir kunigaikštis Vytautas.

Kunigaikštienė Ona apkabino Knys- 
tautaitę už liemens ir pasveikinusi pabu
čiavo ją į baltą veidelį. Pabučiavo ją ir 
karalienė Jadvyga.

Labai laimingas bajoras Griežė ir 
skaisčiai nusiteikusi bajoraitė dėkojo 
aukštiems valdovams ir valdovėms už 
malonę, ir dovanas, o kai juos sveikino, 
linkėjo laimės ir gražaus gyvenimo di
dikai ir didikės, jie tik lenkėsi, drovė
josi ir linksmai šypsojos.

Vakare kapelionas, globojant karaliui 
Jogailai ir kunigaikštienei Onai, Lietu
vos ir Lenkų bajorų, didikų ir didelės 
minios smalsuolių akivaizdoje iškilmin
gai surišo juos moterystės ryšiais.

Po jungtuvių vėl buvo puota ir truko 
per visą naktį. Tačiau rytojaus dieną vi
si sukilo anksti, nes abu viešpačiai tu
rėjo vykti į Vilnių. Tik ilgai nesulaukė 
atsikeliant karaliaus. Atbudęs jis ilgai 
rąžėsi, žiovavo lovoje, paskiau ilgai ren
gės, jlgai klausė, dvejų mišių, ilgai po
teriavo, o kai papusryčiavo ir susiruošė 
kelionėn, saulutė jau buvo pakilusi auk
štai.

Iš Astravo abu viešpačiu išlydėjo žmo
nių minios, skambino cerkvės varpais, ir 
raitų, ir pėsčių būriai toli sekė paskui 
juos už miesto.

(Bus daugiau)

A. L. D. L. D. REIKALAI
Mokėkite duokles

Jau veik trys mėnesiai šių 
metų praėjo ,o dar visai ne
daug narių pasimokė j o duo
kles. Atminkite, kad Cen
tro Komitetas turi išleisti 
“Šviesą” ir paruošti knygą. 
Tas visas tuojau reikalauja 
pinigų.

Mokėkite duokles tuojau! 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos duoklė maža, tik $2 
i metus. Kiekvienas žmo
gus ją gali užsimokėti. Ser
gančius ir senelius, kurie 
nedirba, palaikome nariais 
mokant tik po 25 centus. 
Narys gauna per visus me
tus žurnalą “Šviesą” ir tu 
metų išleistą knygą už na
rio duoklę. Kitais žodžiais, 
narių sumokėti pinigai eina 
literatūros p a g a m i nimui, 
kurią nariai gauna.

Naujus narius priimame 
tik už 10 centų įstojimo ir 
sumokant jam metinę duo
klę. Į Lietuviu Literatūros 
Draugiją gali prigulėti 
kiekvienas padorus žmogus. 
Nei religija, nei politika 
nieko neturi su jo naryste. 
LLD yra kultūros ir ap
švietos organizacija, 
klausykite prie jos.

Daugiau Garbes Kuopų
Pirmiau buvo paskelbta 

10 garbės kuopų. Dabar i 
garbės kuopas įstojo seka
mos :

neskelbia vienu laiku gene- 
ralio vajaus už naujus na
rius. Pavedė kiekvienai 
kuopai ir apskričių komite
tams pravesti naujų narių 
vajų, kada geriausia.

Visa eilė kuopų jau gavo 
naujų narių. Kur dedamos 
pastangos, tai ir gaunama 
nauju narių. Visur, kur tik 
yra koki parengimai, suei
gos, kalbinkite lietuvius į 
LLD.

Ačiū už aukas!
Mūsų organizaciniams ir 

apšvietos darbams reikia 
pinigu. Kiekviena apskri- 

i tis, kiekviena kuopa, kąda 
turi sėkmingus parengimus, 
mitingus, privalo nepamirš
ti paaukoti Draugijos Kny
gų ir Apšvietos Fondui, 
staruoju laikų sekamai 
vome aukų:

LLD 7-ta Apskritis,

dalyvaus ir Lyros Choras 
su savo dainelėmis ir šokių 
grupele. Po to bendri šo
kiai. Dėl vietos stokos ko
mitetai žada* paskirstyti 
dienas, i kurias nariai su 
šeimomis galės atsilankyti.

Ko publika jau seniausia 
laukia, ir kas buvo žadėta, 
tai Lyros Choro parengi
mas. Dabar jau žinoma ir 
tas, kada ivyks, o tai bus 
irgi balandžio 21 dieną, su- 
batvakaryje. Tą pokilį, sa
koma, pavadino tik “vagių 
vakaru”; dėl jo darbuojasi 
ir Moterų Klubas. O jos 
publikos neapvilia . Verta
visiems būti subatvakarį; 
RUBA Hali, 414 Green St. 
Įžanga maža, tik 50c.

Green St. svetainėje. Prasi
dės 2:30 vai. po pietų. Išpil
dys Laisvės Choras iš Hart
fordo. Įžanga su taksais tik 
75 centai. '

Todėl nepraleiskite progos, 
visi dalyvaukite, šis parengi- 
mąs bus daug įvairesnis, negu 
pirmiau buvę parengimai. Bus 
daug meilės, juokų ir kitokių 
pamarginimų. Atsilankę būsi
te patenkinti. Hartfordo me
nininkai niekuomet nesuvilia 
publikos, nesuvils ir dabar.

Į šį parengimą širdingai 
kviečiame lietuvius iš kitų ko
lonijų. Jūsų atsilankymas pri
duos daugiau mums energijos 
veikti ant toliau.

Klem. Yenkeliūnienė.

26
.27

pa Miestas 
Collinsville, Ill. 
New Britain, Conn. 
St. Petersburg, Fla. 
Stoughton, Mass. 
Summerlee, W. Va. 
Saginaw, Mich. 
Tacoma, Wash. 
W. Frankfort, III. 
Seattle, Wash. 
Aurora, Ill. 
Westville, Ill. 
Hart, Mich. 
Bayonne, N. J.

dabar yra 
Kurios b

73 
131 
132 
148 
161 
171 
205 
'207 
212

Reiškia, 
garbės kuopos, 
sekamos ?

Nauji nariai
Šiemet Centro Komitetas

i

DU METAI SUKAKO
Hartford-Waterbury, Conn.

Balandžio 1 dieną sukanka du metai, kai 
mirė mano mylimas vyras Juozas J. Bučionis. 
Ilsėkis amžinai, mielas, Juozai!

AGNES BUČIONIS
Middletown, Conn.

Reiškiame užuojautą

Giliausią užuojautą reiškiame 
MARIJONAI MISEVIČIENEI 

ir jos šeimai liūdesio valandoje .
dėl mirties Adomo Misevičiaus.

AIDO CHORAS
Brooklyn, N. Y.

Hartfordo Laisves Choras 
net sukaitęs rengiasi persta
tymui veikalo Waterbury.] e 
balandžio 1 d. Veikalą sutaisė 
patys Laisves Choro nariai. 
Tas veikalas susideda is dai
nų, šokių jr ’juokų. Sudaryta 
puiki komedija. Vaidinime 
dalyvaus visas choras. Suau
gusieji dainuos ir juokus krės, 
o jaunimas, dainuos ir šoks. 
Vaidinimas bus labai įvairus', 
vertas kiekvienam pamatyti. 
Tad kviečiame vietinius ir iš 
apielinkes lietuvius atsilanky
ti pamatyti vaidinimą ir juomi 
pasigėrėti. Nepraleiskite tos 
progos, nes vėliau gailėsitės. 
Kas tik sveikas, sekmadienj, 1 
d. balandžio traukite į Wa
terbury, 103 Green St. Prasi
dės 2:30 po pietų.

’ Laisvietis.

Washington. — Amerikos 
valdininkai tariasi su Dani
jos atstovais stipriau ap- 
ginkluot Greenlandiją, Da
nijos valdomą didžiulę šiau
rinę salą, kaip karinę sto
vyklą prieš Sovietų Sąjun-

Mūsų miesto “tremtiniai” 
(dipukai), demonstruodami 
savo “didenybę,” spausdina 
lapelį, kuriame dėsto savo 
mandrastis. Viename jų 
taip užsirūstinę, kad Lyros 
Choras dalyvavo tarptauti
niam parengime Pennsylva
nia Universiteto. Tarp kit
ko, £ako: “Ši grupė,; atvy
kusi, sužinojo tą pat dieną 
dainuosiant ir Lyros Cho
rą. Grupės dalyviai rengė
jams pareiškė protestą ir 
šokti atsisakė, nurodydami 

per A. Gudauską, $15. nepaslėptus motyvus.” (Vi- 
LLD 198 Kp, Oakland, i sur jų pabraukta.)
, per K. B. Kaross, $10. i Tai matote, koki jie di-
W. Baltrušaitis, Brook-;k:ttl net •Pennsylvani- 

Ivn, N. Y., per C. Dender, jos Universitetui pareiškė 
^10 PO ' ! protestą ir atsisakė šokti. O

LLD 218 Kp., Scottville, paskiaif vėl suminkštėjo ir

LLD 45

K1O

III.,

per

Mich., per B. Siska, $9.00.
(Aukojo kuopa $5; po $1

West-

Harri-

Stakėnas ir O. Stakėnienė.)
S. Benkus, L a w r c n c e, 

Mass., $3.00.
K. P. Yokubaitis, 

ville, III, $2.00.
Jonas Kasparas,

son, ir T. Brodsky. • Elm 
Grove, W. Va, po $1.

Visiems aukojusiems ta
riame' Draugijos vardu šir
dingai ačiū!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Laukiame Svarbių Pokilių

Kadaise labiausia laukda
vome Velykų, kad gavus 
kiaušinį ar ką kitą skanes
nio užkąsti po septynių 
savaičių pasniko.

Dabar jau tas alkis nebe
kankina; sakoma, “sutver
toj as” susimylėjo, pavėlino 
valgyti su pienu ir mėsa 
ir gavėnioje. Nepatėmi- 
jau, kada ‘buvo paskelbta 
“sutvertojo” leidimas gavė
nioje šokti, gerti stiprius 
gėrimus ir turėti pares. Per 
šią gavėnią parapijos įvyk
dė kelias kazyrų pares, ten 
valgė, gėrė ir pasišoko.

Jei mano tėvelis būtu su
žinojęs, kad vykinama toki 
parengimai parapijų užei
gose gavėnioje, būtų - miręs 
iš persigandimo, kad jau 
“šėtono” tarnai užgrobė 
šventinyčias... Aš mačiau 
vieną Juozapinį gavėnioje 
balių, pas 
jos”' parapijomis, 
reikia iš tokio 
dalyvių būrio ir nepaisymo 
gavėninių “smūtkų.” Taip 
čia buvo neprigulmingos 
parapijos patalpoje. Bet tą 
patį vakarą kązyrių- pare 
p'as Šventąjį Jurgį niekuom 
nesiskyrė savo prašmatnu
mu. Bėda gal būt tiktai ta 
Šventos Marijos klebonui, 
kad jų patalpa per mažių- 

4<ė. Kitaip greit liktų pa
vojingu konkurentu labiau
sia konservatyviškoms Ry
mo popiežiaus parapijoms.

Greit plečiasi gandai, kad

Richmondo Muzikalės Sa? 
lės klubas sumanė įvykinti 
šokių balių del savo narių 
ii prietelių. Tas įvyks 8 d. 
balandžio po pietų. Ten pa
talpa ■ erdvi, didelė. Ten 
bendrai visi pietaus ir vai
šinsis už nebrangią įžan
gą . O seni klubo vetera
nai su J. Ivanausku prieša-

šią palinksmint su savo 
k 1 e r n o t č 1 i a i s, s m u i k e 1 ė m is 
ir tt. Tai pašalpinio klu
bo metine sueiga, labai ver
ta joje būti ir klubo prijau
tė jams.

Lietuvių Republikonų Su
sivienijimas, 1218 Wallace 
St., taipgi nepamiršta savo 
narių ir jų šeimų. Šis klu
bas kas metai daro 'svar
bius pokilius nariams. Ne
seniai buvo nusitarę su
rengti paskaitas sveikatos 

Šventas Mari- klausimu bent kurį nedel- 
dienį. Tik nelaimė, užėjo 
“slogų” epidemija, visi lie
tuviai gydytojai labai už
imti, ir kol kas negalima 
gauti prelegento. O tokios 
lekcijos senstantiems na
riams labai būtų naudingos. 
Neabejotina, kad tas ir bus. 
įvykinta. O klubo.narių ba
liai prasidės su 12 diena ba
landžio. Tai pirmutinis bus 
ketverge, sekantis — 20 d. 
balandžio, ir paskiausias— 
27 d. balandžio, taipgi pėt- 
nyčios vakare. Čia nariai 
veltui bus vaišinami, maiti
nami, taipgi ir linksmina
mi, nes visuose vakaruose

Stebėtis

pasiprašo i kitą dieną juos

Kai]) matome, tai “rimtas” 
dalykas. Jei kokios, tai ir 
Universiteto profesorius jie 
galės išvaikyti su savo pro-

Tai ir mandrybė, ir “ga
lybė” tų dipelių...

Nuo Kamajų

Waterbury, Conn

sostinėje

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Balandžio 1 d., 1951 m., LDS 49 
kp. rengia Muzikai? Komediją, 103 
Green St., kaip 2:30 vai. po pietų. 
Viršminėta Muzikalė Komedija bus 
sulošta per Laisves Chorą, Hart
ford, Conn. Gerb. lietuviaai esate 
kviečiami, kaip vietiniai, taip ir iš 
apylinkės, atsilankyti ir pamatyti 
naujos mados suredaguotą lošimą, 
—Muzikai? Komediją. — Komisija.

(12-63)

HARRISON, N. J.
136 kp. susirinkimas įvyksLLD

pirmą sekmadienj po pietų, 3 vai., 
balandžio 1 d., toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Turėsime svarbių reikalų ap
tarti.

atsi-*
Var-

BurrDudley 
pasirodo, kad

Gerai pavyko

Kovo 15 d. įvyko moterų 
tarptautinės dienos . parengi
mas. Kalbėtojai buvo) du: Dr. 
Staneslaw ir pastorius Dudley 
E. Burr iš Hartfordo, Conn. 
Kalbėjo apie antrą pasaulinę 
taikos konferenciją, kuri 
buvo Lenkijos 
savoje.

Suėmus visą 
kalbą j krūvą,
pasaulis nori taikos, išskiriant, 
sako, Jungtines Valstybes, ku
rios gąsdina pasaulį atominiu 
k ai'u.

Dr. Staneslaw baigus kalbė
ti, pirmininkas paprašę aukų 
padengimui kelionės lėšų 
trems, kurie ' važiuos į Wa
sh ingtoną reikalauti taikos. 
Surinkta $57 su centais.

—o—
Šąunus parengimas

Balandžio , 1 dieną LLD ir 
LDS kuopos rengia muzika- 
lišką komediją. Įvyks 103

- Kviečia Valdyba. (61-62) ,

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos 6-tos 
mėnesinis susirinkimas įvyks

Liet. 
kuopos 
pirmadieni, 2 d. balandžio (April), 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 
prasidės 7:30 vai. vakare. Prašome 
visus narius dalyvauti susirinkime 
ir užsimokėti metines duokles, ne
atsilikite su mokestim, nes draugi
jai reikia pinigų knygos išleidimui 
šiems metams, 
fin. rašt. z

Liuosybės Choras rengia Cabaret 
Dance, įvyks šį šeštadienį, kovo 
(March) 31, .pradžia 7:30 vai. vaka
rę, L;ęj. Taut.’ Namo žemutinėje 
salėje, Vine ir kampas N. Main Sts. 
įžanga 50c. Kviečiame visus ^tsi- 
lankyti. — Rengimo Komitetas.

(61-62)

Taut. Namo

Geo Shimaitis, 
(61-62)

PIIILADELPHIA, PA.
Sekmad., 1 d. balandžio, 3 v. popiet, 
Liaudies Narfle, 735 Fairmount Av., 
įvyks svarbus susirinkimas, pasitari
mui' dėl vasarinių parengimų ir dėl 
atžymėjimo Laisvės gyvavimo 40 
metų sukakties. Žemiau suminėtos 
organizacijos kviečia savo narius ir 
Laisvės skaitytojus dalyvauti šiame 
susirinkime. — LLD 10 kp., 14b 
kp., ir LDS 5 kp. (60-62)

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAU8KAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

^4■ —MM■ —— ■ — ■ ■ •—»B «n '■ !■ »< '■■■iiili ■ I I B imi 1

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

a o ■

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 psl.--Laisve(Liberty^ Lith. Daily) -Ket., Kov.-M^r. 29, 1951



Rinkėjų susitikimai su 
kandidatais į deputatus

ROKIŠKIS, vas. 7 d.—šven
tiškai papuoštuose rajono kul
tūros namuose įvyko rinkėjų 
susitikimas su kandidatu į de
putatus rajono vykdomojo 
komiteto pirmininku Bajoriū- 
nu’.

—Bajoriūnas visas savo jė
gas skiria tam, kad mūsų ra
jone būtų pasiekti nauji lai
mėjimai pramonės, žemės 
ūkio ir kultūros srityse,—kal
bėjo rinkėjas šutas.

Rajono mokytojų vardu iš
stojo Rokiškio Il-sios viduri
nės mokyklos direktorius Ta- 
moševičiūtė. •

— Mes, rajono mokytojai, 
karštai pritariame Bajoriūno 
kandidatūrai. Rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
suteikia -daug paramos mūsų 
mokykloms. Vasario 18-tąją 
visi, kaip vienas, atiduosime 
balsus už savąjį kandidatą.

Susitikime kalbėjo Stašys, 
Juškevičius ir daugelis kitų 
rinkėjų, kurie palaikė Bajo
riūno kandidatūra.

PAKRUOJIS, vas. 7 d. — 
Daug žmonių pripildė septyn
metės mokyklos šalę. Čia su
sirinko darbininkai ir tarnau
tojai, namų šeimininkės, kol
ūkiečiai susitikti su savo kan
didatu į Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos deputatus gar
siąja “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio kiaulininke, Socialisti
nio Darbo Didvyriu Stase Vit
kiene.

Patikėtinė Gegevičiūtė pa
pasakojo Vitkienės biografiją. 
Po to žodis buvo duotas kan
didatui į deputatus Vitkienei. 
Savo kalboje ji papasakojo 
apie tai, kaip ji kovoja už 
aukštą gyvulininkystės pro
duktyvumą, siekdama sustip
rinti kolūkį, praturtinti jį nau
jais laimėjimais.

Rinkėjai išreiškė savo vie
ningą valią vasario 18-tąją 
atiduoti savo balsus 
žymią gyvulininkystės 
buotoją Vitkienę.

ti ar-

Už pavyzdingą pasiruošimą
• sėj’ai

ŠAKIAI, vas. 4 cl. — Tarp 
“Bolševiko” ir Stalino vardo 
kolūkių išsivystė socialistinis 
lenktyniavimas siekiant gar
bingai sutikti rinkimų į res
publikos Aukščiausiąją Tary
bą dieną. Abu kolūkiai nutarė 
pirma laiko pasiruošti pavasa
rio laukų darbams.

/ “Bolševiko” kolūkyje pilnu
tinai paruošta 70 tonų sėklų 
ir patikrintas jos daigumas. 
Atremontuota 27 plūgai, 
akėčių, 10 kultivatorių.

20

Sekti pirmūnais .

UKMERGĖ, vas. 4 d. —Ei
lėje rajono kolūkių išsivystė 
socialistinis lenktyniavimas 
rinkimų į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą garbei dėl 
sėkmingo pasirengimo pava
sario laukų darbams. Pirmau
ja Lokėnų apylinkės “Lokė- 
nų” ir Atkočių apylinkės “At- 
kočių” kolūkiai. šiuose kol
ūkiuose jau pilnutinai supilta 
sėkla, sparčiai remontuoja
mas žemės ūkio inventorius. 
“Atkočių” kolūkio nariai pra
dėjo gabenti į savo sandėlius 
mineralines trąšas. Jau par-

• vežta 55 tonos mineralinių 
trąšų. Pirmaujančių kolūkių

K pavyzdžiu seka ir Deltuvos 
apylinkės “Lenino keliu,” Vi
diškių apylinkės Kalinino var
do, “Naujojo gyvenimo” ir 
eilė kitų kolūkių.
Pirmosios knygos

VILNIUS, vas. 8— Valsty
binė grožinės literatūros lei-

• 'dykla pradeda leisti eilės jau
nų rašytojų pirmąsias knygas. 
Jose bus surinkti tų rašytojų 
kūriniai, atskirai pasirodę lai
kraščiuose, žurnaluose, o taip

. pat ir naujai parašyti.

f
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NswVrtaaMMnios
Gegužines konferencija 
veiks už masinį paradą

Kdvo 24-tos popietį įvykusi 
viso miesto plotme šauktoji 
Gegužės Pirmosios konferen- 
rija pareiškė, jog šiemetinis 
paradas bus “paradas už tai
ka.” Ir kad jis bus masinis.

Delegatas po delegato ra
portavo, jog jų organizacija 
šiemet turi daugiau ' priežas
čių dalyvauti -darbininkų ;ir 
liaudies gegužinėje, negu tu
rėjo pernai.

Pernai, sakė delegatai, “bu
vo tiktai kalbama apie pavojų

virškaro. O šiemet jau yra 
desėtkas tūkstančių mūsų jau
nų vyrų žuvę Korėjoje, kiti 
sužaloti. Ir iš namų rankioja
mi dar nespėję užaugti vaikai. 
Taika dabar yra deganti pro
blema.

kalbų girdėjosi 
daug. Jas sakė delegatai iš 
šapų, unijų, kitų masinių or
ganizacijų. Unijos turėjo di
džiausią atstovybę, 254 iš 549 
d alyvavusi ų k on f erenc i j o j e.

Rep.

Kyšiais sumokama apie 25 
milijonai, sake teisėjas

Brooklyno apskrities teisė
jas Samuel S. Leibowitz kal
bėdamas senatinei kriminaly- 
bėms tyrinėti komisijai Wa
shingtone pareiškė,’ jog new- 
yorkiečiai gembleriai kyšiais 
policijai per metus išmoka po 
$25,000,000. '

Dar daugiau: teisėjas sakė, 
kad gengsterių. ir gemblerių 
su policija suokalbiai negalė-

tų išsilaikyti, negalėtų 
be majoro “atsargaus
mo.” Jis sakė, kad viskas yra 
“fiksyta,” nuo City Hali ir po
licijos komisijonieriaus iki ei
linio gatvių sargo.

Leibowitz seniau advokata
vo kriminalinėse bylose, o 
pastaraisiais 10 metų yra tei
sėju. Tad jo liūdymams deda
ma daug svorio. ,

veikti 
užgyri-

Pagerbs “Peekskill, USA” 
autorių Howard Fast’ą

Paskubusiojo amerikono au
toriaus Howard Fast’o nau
jausias kūrinys — “Peekskill, 
USA” išeina iš spaudos šiomis 
dienomis. Ta proga newyor- 
kietis Civilinių Teisių Kongre
so skyrius skelbia nepaprastą 
pobūvį tai knygai atžymėti.

Knygoje aprašoma fašisti
nių elementų užpuolimas pa
saulinio' masto artisto Paul 
Robesono koncerto 1949 me
tais, rengto, Peekskill, N. Y. 
Ir sykiu pavaizduojamas did
vyriškumas tų virš 25,000 
žmonių, kurie ten suvyko iš
girsti Robesoną nežiūrint fa
šistinių gaujų grąsinimo iš-

*taškyti sueigą, ką fašistai ir 
bandė daryti. Parodoma, kaip 
didis tikrai demokratinių 
žmonių ryžtas ir rimtis išsau
gojo artistą ir sueigą nuo fa
šistų užmačių.

Pramoga pasitikti knygos 
autorių įvyks kovo 30-tos va
karą, Riverside Plaza Hotel, 
253 W. 73rd St., New Yorke. 
Tikietai gaunami iš anksto 
rengėjų raštinėje, 23 W. 26th 
St. Kaina $2. Bus bufetas.

Pramogoje įsigijusieji kny
gą gaus ją su Fasto ir kelių 
kitų su Peekskill įvykiais su
rištų žymių asmenų parašais.

LMS operetine dainų diena
Jau netoli lietuvių operetinė 
meno šventė

Balandžio 15, Liberty Audi
torijoje, vėl skąmbės dainos, 
operetinės dainos. Tiktai šį 
sykį žodžiai bus visiems su
prantami.

Keturi chorai, liaudies šoki
kai ir'eilė žymių asmenų me
nininkų yra pasirengę pasta
tyt puikią, artistišką progra
mą, gerbdami mūsų lietuvius 
kompozitorius ir autorius.

Pavyzdžiui, mūsų vietinis 
Aido Choras gerbs kompozito
rių Stasį Šimkų. Aidiečiai vai
dins sceną iš operetės “čigo
nai.” šioje operetėje Šimkus 
parodė savo aukštą gabumą 
harmonijos suderinime. Jo

dainos simpatingai pritaiky
tos tai prie smagumo, tai prie 
tragedijos, ir visada žavėja 
klausytojus. Festivalyje gir
dėsime ir kitų Šimkaus, kūri
nių.

Pasižymėkite dieną 
džio 
Visi

balan- 
15-tą ant kalendoriaus, 

į Operetės Festivalį!
Rep.

Aido Choras
Choro

Gubernatorius pasirašė
“lojalumo” biliy

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-289

HELP WANTED—FEMALE

Užvis svarbesne dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas, 12^4-

Buvęs O’Dwyer’io 
valdininkas turės 
stoti teisman
» James J. Moran, 50 
yra kaltinamas, kad jis krei
vai prisiekė.

Moran po priesaika liudi
jo senatinei kriminalybes tyri
nėjančiai k o m, i s ijai, kad 
Brooklyno gembleris Louis 
WJeber pas jį, kaipo valdinin
ką, lankėsi tiktai kelis kartus. 
Bet jo raštinėje dirbęs asmuo 
sako, kad Weber 
ateidavęs dažnai 
riai.

Moran tuo laiku
tu gaisregesybos komisijonie- 
riu. Vėliau O’Dwyer’is Mo- 
ran’ą buvo paaukštinęs mies
tui vandens tiekimo komisijo- 
nieriu, visam; amžiui. Dabarti
nis tyrinėjimas jį privertė 
vietą apleisti. Jį sulaikė 
$25,000 kaucija.

metų

pas Moran
ir re guli a-

buvo depu

Daugiau įtarimų, kad 
Reles nužudytas

tą
PO

Brooklyne panaujinamas 
buvusios paskelbusios, bet ne
baigtos Murder, Inc., bylos ty
rinėjimas. Sąryšyje su tuo, 
praėjusį antradienį vienas as
muo (dar nebuvo paskelbta, 
kas)' buvęs tardomas 16 va
landų.

Vadovaujantis tuo tardymu 
gautais, liūdymais, Brooklyno 
prokuroro padėjėjas Silver 
sako, jog Reles’o mirtis dabar 
matoma “visai kitokioje švie
soje.” Kad visa tai'rodo, jog 
Reles mirė “ne pripuolamai.”

Kuo buvo Reles?
Buvo vienos žymios gengs

terių gaujos šulas, 
kad jis žinojo apie 
Ine., tūzo Albert

būtų 
daug 
mirti 
laiku

Labai svarbi Aido 
pamoka įvyks šį penktadienį, 
kovę 30-tą, 8 vai. vakaro. Vi
siem privalu dalyvauti, nes 
tiktai trys pamokos beliko iki 

! Festivalio, balandžio 15-tos.

Menama, 
Murder, 

Anastasia 
darbelius. Kad jeigu jis
liudijęs, Anastasia ir gal 
kas kitas būtų turėję 
elektros kėdėj e. Tuo 
buvęs prokuroru O’Dwyoris
buvo Reles’ą — areštavęs, 
kaip liudytoją, šeši O’Dwyer- 
io paskirtiniai policistai Re
les’ą neva saugojo nuo pabė
gimo ir nuo priešiškų gengste
rių. Bet Reles tapo atrastas 
negyvas ties langu to viešbu
čio, kuriame jį laikė. Buvo 
paskleisti raportai, būk jis nu
sižudęs ar norėdamas pabėg
ti nukritęs. Ir prieš Anasta
sia byla buvo panaikinta, nes 
buvo sakoma, kad Reles’ui 
mirus viskas dingo, nesiranda 
kito asmens/kuris galėtų liu
dyti.

Dabar sakoma, kad tas as- 
[muo, kuris antradienį buvo 
‘tardomas per 16 valandų, bu- 
[ vęs žinomas tuomfet ir kad 
O’Dwyer’io prokuratūra būtų 
galėjusi jį atrasti tuomet, ne
laukus dešimties metų ir se
natinės komisijos.

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

$

Tai penkios Kongreso narės. Jos čia demonstruoja pragyvenimo pakilimo faktus. 
Jos parodo, kad šiandien už dolerį gailina nusipirkti tik pusę tiek, kiek būdavo gali
ma nusipirkti prieš 32 metu. Daba/ už penkis dolerius tegalima nusipirkti vieną tu
ziną kiaušiniu, dvi kvorta^ pieno, 1 svarą sviesto ii* tris svarus mėsos.
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Dewey pa- 
pareikšti 

dėl grasiua- 
pakelti “sa-

daugėja pro- 
taksus. Prieš

Dewey žada išspręsti 
taksų problemų 

. —i_______

Gubernatorius 
žadėjo šią savaitę 
savo nuosprendį 
mų miestiečiams 
les tax.” .

Tuo tarpu vis 
testai prieš tuos
juos atėjo protestai iš AFL ir 
iš CIO valstijinių komitetų, iš 
United Labor Action Komite
to, Amerikos Darbo Partijos, 
Nacionalės Advokatų Gildi
jos. Ir iš daugybės organizaci
jų susiedijose.

Priešinasi tiems taksams 
daug prekybininkų. Jie sąko, 
kad be saiko užkalti taksai iš 
b i e d n i a u s i ų j ų žmoni ų 
galimybę pirktis net
būtiniausių reikmenų. O pasi
turintieji išvažiuoja į apylin
kės miestus, daugmeniškai 
prisiperka ilgam laikui reik
menų. Tas kenkia vietinei pre
kybai, sako krautuvių savinin
kai.

atima 
pačių

Republikonų valdomo sei
melio priimtas, gubernato
riaus Dewey pasirašytas vadi
namasis “lojalumo bilius” ta
po įstatymu. Jį gali pradėti 
vykdyti tuojau.

įstatymas leidžia atstatyti 
iš bile kurių valdinių valstijos 
įstaigoje pareigų asmenį, jei
gu viršininkai jį įtartų neišti
kimybėje. Parenkantieji nau
jus tarnautojus, vadovauda
miesi savo nuožiūromis, taip
gi gali neįleisti asmenų tarny
bon.

Įstatymas, žinoma, nieko 
nepaskyrė kontroliuoti aukš
tuosius valdininkus. Jie pada
romi visą galinčiais carukais, 
— jeigu darbininkai skaitys 
juos tokiais. Bet darbininkų 
nuotaikos jiems dar neužtik
rintos tuo atžvilgiu. T-as.

Moteriškė aholnnm namu darhui 
veikli, patyrusi, guolis viVRoje, at 
skiras kambarys ir maudynėj priva 
1ūs namai, gera alga. MU. 2-775< /
ar šaukite G Real Neek 2^260.

KRISLAI

Nuginčijo brolio 
liūdymą teisme

priesaika 
nuginčijo 
vyrą ir

Liudydama po 
Ethel Rosenberg 
viską, ką prieš jos 
prieš ją liudijo jos brolis Da
vid Greenglass. "

Mrs. Rosenberg, inžinierius 
jos vyras Julius ir radaro eks
pertas Morton Sobel 1 yra tei
siami kaltinimu, kad jie norė
ję įduoti rusams mūsų šalies 
atominius sekretus. Green- 
glass sakosi jiems tuos sekre
tus rinkęs ir davinėjęs. Jo se
suo būk tuos visokius doku
mentus perrašinėjusi mašinė
le.

Mrs. Rosenberg liūdijo, kad 
jinai jokių nacionalės savisau
gos dokumentų nenurašinėjo 
šnipavimo tikslams nei jo
kiems kitiems tikslams.

Stebėtojai teismo eigos į- 
domauja, ar Rosenbergai turi 
turto. Ir bendrai domina Ro- 
senbergų su jos broliu santy
kiai. Atrodo, jog Greenglassui 
teikia malonumo pasakojimas 
visko tokio, kas galėtų seserį 
ir švogerį apkaltinti.

Jeigu tie jo pasakojimai 
būtų paskaityti už tiesą, Ro- 
senbergaj ir Sobell galėtų bū
ti nuteisti ilgus metus kalėti 
ar net numarinti.

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas dirbti už 

baro, vyras ai' moteris, tinkanti tam 
darbui. Nuolatinis darbas, gera al
ga. Kreipkitės: Happy Days Restau
rant, 426 S. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(61-63)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su gėri

mų laisniaias ii' namas. Gerame 
stovyje, mūrinis namas, ant kampo, 
16 kambarių ir restaurantui patal
pa. Kaina gana prieinama. 406 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

Biznis ir namas neša geras įplau
kas. Biznis vedamas nuo panaikini- 
ma prohibicijos laikų. Neperdedame 
pasakydami, kad tai rotai pasitaiko
mas pirkinys. (61-62)
---------------n--------------------------------

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

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

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

kam-
ap-

Raudonojo Kryžiaus 
panijos vedėja Queens 
skrityje Mrs. Frank S. Murty 
sako, kad pastarosiomis sa
vaitėmis pajamos sumažėjo. 
Priežastimis tam ji skaito: in
fluenza, sėdėjimą prie televi
zijos laiko senatinės komisi
jos’posėdžių ir pasiruošimą 
Velykoms.

Pan American World Air
ways 4,200 darbininkų gavo 
algos priedo kuomet 150 ste- 
wardų pagrąsino* streikuoti.

New Yorko Valstijos Sei
melio priimtas ir gubernato
riaus pasirašytas bilius pra
tęsia dar vieneriems metams 
veteranams namų programą.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

. (Tąsa nuo Lmo durt.)
je. Jiems pasidarys per dušnu 
kai jie Įsigys daugiau apšvie 
tos ir supratimo. % —o—
. Nė nepamatysime, kaip “at 
sibalados ir vasara su lapai; 
ir gėlėmis. Ar jau visos kolo 
nijos apsirūpinusios išmintin 
gaiš planais dėl vasarinių pa 
rengimų ?

Labai madoje piknikai ir iš 
važiavimai. Prie jų reikia ank 
sti prisiruošti. Nepamirškite 
draugai, dienraščio Laisvės fi 
nansinio vajaus. Kiekvienam* 
išvažiavime bei piknike išnau 
dekite visas progas šio vajau: 
parėmimui.

Apie pora tūkstančių dole 
rių jau turime, bet dar reiki; 
apie astuonių tūkstančių. Vi 
sie.ms juk laba, patiktų, jeigi 
vajų pabaigtumėme dar Urie 
nustatytą laiką .

Andrius Jankelunas ir vi 
sa šeimyna dėkavojame vi 
siems giminėms, draugams i 
pažįstamiems, atlankiusiems 
mano mylimą brolį Vine: 
Jankeluną, kuris mane, An 
drių, paskutinį kartą atlankė 
pora dienų pirm mirties.

Dėkavojame Atletų Klubui

Tailors, 347 L o r i m e r St. 
Brooklyne, kriaučių dirbtu 
vės žmonėms už gražias gė
les ir palydėjimą į šv. Jom 
kapines; graboriui M. P. Ba 
llas (Bieliauskui) už prižiurę 
j imą.

Visiems širdingai Ačkavo 
jame daugelį sykių.

A. V. Jankelunas ii 
šeimyna. .

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

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAAOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė B^rberiai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N, Y.

Tel. ST. 2-8342

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

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

, Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

REPUBLIC BAR & GU RI,

4 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ket., Kov.-Mar. 29, 1951
• — - 

Ir

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto




