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nūs juokas yra sveikas daly? 
kas. Tuo supratimu apsigink
lavęs perskaičiau komediją 
“Tetos Turtai.” Tai nauja, 
dar šilta Lietuviu Meno sąjun
gos išleista pjese. Ją paraše 
Artojas.

Lietuviai mėgsta komedi
ja^ nes jie moka gražiai juok
tis. Turės pasisekimo ir ši 
Artojo pjesė. Joje parodojna, 
kaip viena gobši moteriukė 
prisivirė gražios “košės”, besi- 
gviešdama ant savo senos te
tos turtų, ir kaip ji nusivylė, 
kai tuos turtus laimėjus sura
do pas tetą dar daugiau sko- 
hL

Gal Brooklyno, gal kito ku
ria didmiesčio artistai galėtų 
komediją susimokinti ir pas
kui apgastroliuoti visą apylin-

KORĖJOS LIAUDININKAI 
IR KINAI ATAKUOJA 
AMERIKONUS
Privertė amerikonus pasitraukt 
atgal keliose fronto dalyse

Taip pat perskaičiau dar 
vieno pabėgėlio inteligento is
toriją. Tysl iavinės Vie
nybės korespondentas Mi
kas Pavaža turėjęs pasikalbė
jimą su ponu L. Giriūnu, bu
vusiu Kauno Maisto bendro
vės pirma vyriausiu inžinie
riumi, o paskui vyriausiu di
rektoriumi. Istorija labai liūd
na.

Kaune Giriūnas buvo dide
liu ponu. Kai jis eidavo gat
ve, mužikų kepurės automa
tiškai pasikeldavo virš jų gal- 

' vų. Giriūnas buvo jau> taip 
aukštai iškilęs jog nebebijoda- 
vo ir Smetonienei ranką pabu
čiuoti.

Bet pasikeitė laikai, Ponas 
Giriūnas pabėgo pas Hitlerį, 
paskui/ atsidūrė Anglijoje. 
Ten /vos, vos tegavo darbą 
vienam dvare tik už kito tar- 
no padėjėją, žmona irgi turė
davusi dirbti sunkiai ilgas va
landas.

Prieš anglišką poną buvęs 
lietuviškas ponas visuomet 
sustingdavęs ir tik “Yes, Sir’’ 
turėdavęs progos atsakyti. Tik 
neseniai gavęs darbą Vienoje 
firmoje už braižytoją. Irgi 
nepalyginsi nei su vyriausio 
inžinieriaus, nei turtingos 
Maisto bendrovės direktoriaus 

> darbu.

L. Giriūnas nepasako, kuo
mi jis nusidėjo Lietuvos žmo- 

J nėms, kad juos palikęs bėgo 
pas Hitlerį ir tiek vargo sau 

! prisidarė.
i Tuo tarpu Kauno Maistas 
1 dabar apsieina be ponų. Jis 

priklauso Lietuvai. Maisto ga
mykla labai padidinta, išplės
ta. .

‘ V *
Man labai patinka Hart

fordo menininkai. Jie labai 
darbštūs žmonės. Pastebėjau, 
kad su veikalais ir dainomis 
jie aplanko kitas kolonijas. 

. Jie garsinami Waterburyje, 
* jie bus Worcesteryje.

Geras dalykas su jais dar 
ir tas, kad jie patys susikuria 

‘ veikalus ir paskui suvaidina.
Visur reikia daugiau inicia

tyvos ir apdairumo. Dirvos 
visur yra gabių, darbščių žmo
nių gražiam pasirodymui.

Ta Senato kriminalystėms 
tyrinėti komisija padarė tiek 
gero, jog parodė, kad mūsų 
didieji miestai yra baisūs po
litiniai sutrynai. Nuo Los An
geles iki Bostono kiekviena
me mieste iškyla aikštėn ko
rupcija, kyšininkystė, gemble- 
rystė ir Vagystė. Visur įvelti 
aukščiausi senųjų partijų poli
tikieriai. . '

Zjz aukštas valdžios vietas
(Tąsa B-me pusi.)

Korėja, kovo 30. — Šiau
riniai Kinijos liaudininkai 
su savo bendradarbiais 
kinais smarkiai kontr-ata- 
kavo amerikonus ir jų tal
kininkus, priversdami juos 
pasitraukt atgal keliose 
fronto dalyse.

Pranešama, kad 30,000 
korėjiniif liaudininkų ir ki
nų dalyvauja atakose prieš

amerikonus; sakoma, už
frontėje suburta dar 270,- 
000 liaudininkų ir kinų pa
vasariniam ofensyvui prieš 
jankius, anglus, turkus ir 
kitas “Jungtinių Tautų” 
jėgas.

Dabartiniai lietus taip iš- 
tižino žemę, kad klampina 
amerikinius tankus ir šar
vuotus automobilius.

ORAS. — Dalinai apsi- 
niaukę ir vešu.

Norvegija ir Holandija 
gamina sunkųjį vandenį

----------------— I

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų valdžia pasirašė su
tartį su Holandija, kad jo- 
dvi išvi-en darbuosis, gami
nant “sunkųjį vandenį” 
atominiams reikalams.

.Sunkusis vanduo, turintis 
dvigubo svorio hydrogeną 
(vandenilį), gali būti nau
dojamas perdirbant papras
tą uraniumą į sprdgstamą- 
ją atom-bombos medžiagą. 
Dvigubo svorio hvdrogenas 
taip pat yra reikalingiau
sia. medžiaga pragarinei, 
hydrogeninei bombai išvys
tyti.

Paprastas geriamasis 
vanduo yra lengvojo hy- 
drogeno junginys su oksi- 
genu -(deguonim). Kasdie
niniame mūsų vandenyje 
labai, labai mažai tėra sun
kiojo, dviguboje hydrogeno.

Amalgameitii unija 
reikalaus pakelt algą

Atlantic City, N. J.—CIO 
Amalgameitų Rūbsiuvių li
nija reikalaus pakelti algą 
15 procentų, kad atitiktų 
kylančias maisto ir kitų 
reikmenų kainas. Taip sa
kė nariai susirinkusios čia 
vykdomosios A malgameitų 
tarybos.

Pernai lapkrityje unija 
išgavo algos priedus po 10 
iki 12 ir pusės cento per 
valandą. Bet kainų kili
mas jau surijo tuos prie
dus.

Unijinė sutartis su sam
dytojais baigsis -1952 me
tais, bet sutartyje yra nuo
statas, kad galima bus de
rėtis dėl algos pakėlimo pa
gal reikmenų pabrangimą, 
nelaukiant sutarties išsibai- 
gimo. ■

Vokiečių socialistai bijo 
išlaisvintų rytuose 
komunistų

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos Socialis
tų Partijos vadai pasakoja, 
kad 3,000 vakarinių vokie
čiu yra ‘lavinami rytinėje 
Vokietijoje kaipo “komu
nistų agentai, kurie paskui 
grįš į vakarų Vokietiją,” o 
sugrįžę jie ardys vakarinės 
Vokietijos draugiškumą su 
J u n g tinėmis Valstijomis, 
Anglija ir Franci j a...

Amerikonu nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo depar talentas paskelbė 
sekamus amerikonu nuo
stolius Korėjos kare, apie 
kuriuos buvo pranešta jų 
giminėms iki kovo 23 d.:

Užmušta 9,609, sužeista 
37,918, be žinios dingo 10,- 
691.

Per paskutine savaitę to
kių nuostolių skaičius pa
didėjo 1,306, kaip oficialiai 
pranešta kovo 29.

Irano streikieriai 
esą jau numalšinti

Teheran, Iran. — Prane
šama, kad Irano kariuome
nė ir policija jau numalši
no streikierių demonstra
cijas prieš anglu žibalo 
kompaniją pietiniai-vakari- 
niame Irane. Kompanija 
siūlosi derėtis su streikie- 
riais, kuomet jie sugrįš dar
ban.

Irano valdžios žandarai 
gaudo tautinės mahometo
nų sektos Fedayan Islam 
narius; pasakoja apie nau
jus jų suokalbius žudyti 
aukštu osius valdininkus, 
kaip Anglijos ir Amerikos 
pataikūnus. Tęsiami abla- 
vai ir prieš komunistus.

■ - ■ v ------- ----------------- -------------

Tito nusmerkė sušaudyt 
partizaną kąro didvyrį

Zagreb, Jugoslavija.—Ju
goslavų Tito teismas nu-, 
smerkė mirti Radą Mrženo- 
vičių, didvyrį partizanų ka
ro prieš nacius. Jis bus su
šaudytas už tai, kad “šni- 
pinėjęs Sovietams ir ki
tiems Kominformo kraš
tams.”

Sykiu teismas įkalino du 
armijos oficierius 15 iki 20 
metų, o du kitus asmenis 
nuteisė pusantrų iki 4 me
tų kalėti kaip “Kominfor
mo agentus.”
McGHEE BIJO 
“SUIRUTĖS” IRANE

Tel Aviv, Izraelis.— Čia 
atsilankęs Amerikos vals
tybės sekretoriaus padėjė
jas McGhee sakė, Tranui 
“grūmoja visiška betvarkė 
ir suirutė, bet Jungtinės 
Valstijos nežada įsikišti” į 
vidujinius Irano dalykus.

Norman Thomas prašo grūdais 
ginti Indiją nuo komunizmo

Bombay, Indija.—čia lai- 
komas prieškomunistinis 
Indų Kongresas dėl “Kul
tūrinės Laisvės.” Dalyvau
ja ir Amerikos socialistų 
vadas Norman Thomas ir 
kiti amerikiniai delegatai.

Norman Thomas pasiun
tė telegramą Šamui Ray- 
burnui, Jungtinių Valstijų 
Kongreso Atstovų Rūmo 
pirmininkui; ragina ^Ray- 
burną pasidarbuoti, kad A- 
merika tuojau paskirtų al
kaniems indams 2 milionus 
tonų kviečių; sako, vien Bi
har provincijoj gręsia mir

tinas badas milionams gy
ventojų. Panašiai ir Bom
bay, Madras ir Radžastan 
provincijose. O badas “stu
mia žmones į komunistų 
pusę,” sako Thomas.

Daugelis žmonių tik kas 
antra diena tegauna po sy- 
kį pavalgyti.

Indų tautininkų laikraš
tis National Standard ra
šo: “Bado sulaikymas In
dijoj būtų geresnis receptas 
prieš didėjantį komunizmo 
pavojų, negu ginklai ar su
sidėjimas su karinėmis 
valstybėmis.”

Vėliausios Žinios
New York.—Velionio pre

zidento Roosevelto našlė 
Eleonora sakė, amerikonai 
turėtų sustoti prie 38-tos 
paralelės, skiriančios Pieti
nę Korėją nuo Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos; tuomgt Amerika galė
tų parodyti, kaip ji išvysto 
gerovę Pietinėje Korėjoje, 
kurią valdytų vietiniai tau
tininkai.

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Adolph 
J. Sabath davė pasiūlymą 
panaikint ragangaudišką 
McCarr ano įstatymą.

Tokio. — Japonijos sei
mas 238 balsais prieš 71 pa
šalino komunistą seimo na
rį K. Kavakami, kuris kri
tikavo gen. MacArthuro po
litiką. Dabar seime telieka 
tik 25 komunistai.

Peking. — Kinijos liaudi
ninkų - komunistų radijas 
sakė, “galime me ’ tik at
mušti, bet ir supliekti jan
kius,” 7

Chicago.-. — Vasario mė
nesį šiemet automobiliai vi
sose valstijose užmušė 2,- 
300 žmonių, kaip teigia Na- 
cionalė Saugumo Taryba.

Washington. — Ekonomi
nio Išvystymo Komitetas 
duoda patarimus prez. Tru- 
mano valdžiąi, kaip galima 
būtų pakelti amerikiečiam 
taksus dar 10 bilionų dole
rių per metus.

Washington. — Meksika, 
Guatemala ir Argentina, 
dalyvaudamos visų ameri
kinių respublikų konferen
cijoje, nesutinka su prez. 
Trumano pasiūlymu siųsti 
Pietinės ir Centralinės A- 
merikos kariuomenę į Ko
rėją ar kitus užsienio kraš
tus.

St. Louis. — Tapo areš
tuotas gembleris James J. 
Carroll, kad nusuko val
džiai taksus nuo savo $52,- 
688 pelno.

Belgrad. — Sovietų Są
junga uždaro savo konsu
latus Zagrebe ir Splite, Ju
goslavijoj.

Washington.—Prez. Tru- 
manas pareiškė, jog laikys 
O’Dwyerį Amerikos amba
sadorium Meksikoj, nepai
sant, kad O’Dwyeris, būda
mas New Yorko majoru, 
bičiuliavo su raketieriąis.

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika pasirašė 
sutartį su Sovietų Sąjunga, 
kad vienos šalies traukiniai 
galės važiuoti į antrąją.

Washington.—Prez. Tru- 
manas prisipažino, kad jis 
į televiziją žiūri tik tada, 
kai pasirodo jo duktė Mar
garet.

AUKŠTI VALDININKAI
ĮVELTI KAIP VALDŽIOS
LAIVŲ MEKLERIAI
Jų kompanija įdėjo į tą biznį 
$100,000 ir pelnė; $2,800,000

Washington. — Velionis 
Edward R. Stettinius, bu
vęs Amerikos valstybės se
kretorius, ir Jungt. Valsti
jų laivyno admirolas Willi
am E. Halsey 1947 metais 
sudarė kompaniją su buvu
siu kongresmanu demokra
tu Joseph E1. Casey “atlie
kamiems” laivams pirkti iš 
valdžios. Jie. ir kiti partne-

53 žuvo su kariniu 
Amerikos lėktuvu

London.—Patikrinta, jog 
“didžiajame” penktadienyje 
susprogo karinis Amerikos 
lėktuvas virš Atlanto Van
denyno. Žuvo visi 9 lėktu
vo įgulos nariai ir 44 kelei
viai, jų tarpe amerikinis 
generolas Paul T. Cullen ir 
keli oficieriai.

Sprogimas sudraskė į 
šipulius tą didžiulį 100 tonų 
lėktuvą, kaip patyrė ieš
kantieji jo laivai.

Kalba apie atominę 
Amerikos artileriją

Athenai, Graikija. — At
vykęs atominis amerikonų 
mokslininkas Haroldas G. 
Urey kalbėjo taip, lyg 
Jungtinės Valstijos jau tu
rėtų pritaikytus' patran
koms atominius šovinius. 
Urey sakė:

—Atominė Amerikos ar
tilerija galėtų sunaikint 
daugmėnišką priešo kariuo
menę pasauliniame ateities 
kare... ir priešas negalėtų 
palaikyti jokio didesnio sa
vo kariuomenės skaičiaus 
užfrontėje.—

neriai sudėjo tiktai $100,- • 
000 dolerių kapitalo į tą 
biznį, ir per trejetą metų 
gavo bent 2 milionus, 800 
tūkstančių dolerį pelno.

Tarp pirmųjų tos kompa
nijos narių buvo ir Julius 
C. Holmes, dabartinis Jung
tinių Valstijų pasiuntinys 
ir patarėjas amerikinės am
basados Londone.

Jie pirko penkis žibali- • 
nius valdžios laivus už 10 
milionų dolerių, kuriuos 
paskolino viena apdraudos 
kompanija. Paskui laivai 
buvo parsamdyti N. J. 
Standard žibalo kompanijai 
ir, pagaliaus, parduoti jai 
už 12 milionu, 800 tūkstan- 
Čių dolerių. Tuo būdu vien 
pardavimu jie pelnė $2,800,- 
000, neskaitant gautų už 
parsamdymą pajamų.

Ta aukštųjų meklerių 
kompanija inkorporavo lai
vus Panamoj, vengiant tak
sų mokėjimo Amerikos val
džiai.

Tokius dalykus aikštėn • 
iškėlė Senato komisija, ty
rinėjanti skandališkas pa
skolas iš valdinės Recon
struction Finance korpora
cijos.

Trys surasti kaltais 
kaip atominiai šnipai

Sovietai atmeta protestą 
dėl apšaudymo jankių busų

Berlin. — Karinė Sovie
tų vyriausybė rytiniame 
Berlyno ruožte atmetė an
glų - Jmerikonų protestą 
dėl to, kad vienas vokietys 
rytinio Berlyno policininkas 

, apšaudė amerikonų žiūrovų 
.busus, grįžtančius iš sovie
tinės miesto 'dalies į vaka
rinį Berlyną, užimtą ame
rikonų ir anglų.

Sovietų vyriausybė z pa
reiškė, kad amerikonai bu- 
suose “chuliganiškai” elgė
si ir sužeidė du rytinius po
licininkus. Kada vienas po
licininkas davė ženklą, kad 
busas sustotų dėl popierių 
patikrinimo, tai bušas, va
žiuodamas ant to policinin
ko, partrenkė jį ant žemės 
ir taip sunkiai sužeidė, jog 
policininkas tapo nugaben-

Pravda smerkia vokiečių 
ir japonų ginkluotojus

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda 
smerkė Amerikos ir Angli
jos planus, siekiančius at- 
ginkluoti Japoniją ir vaka
rinę Vokietiją.

Pravda įmato, kad atgin- 
kluota ir sustiprėjus Japo
nija vėl galėtų stoti į var
žytines prieš Ameriką Pa- 
cifiko Vandenyne. Tačiaus 
jau ir šiandien yra priešta
ravimų tarp Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos, kas 
liečia japonų ir vokiečių 
atginklavimą, sako tas laik
raštis .

tas ligoninėn, sako sovieti
nė vyriausybė. Reikalauja 
sulaikyt amerikonus nuo 
tokių veikšmų ateityje.

Indijos valdovai 
medžioja komunistus

New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia 'skelbia, kad 
jos kariuomenė ir policija 
Assam provincijoj sume
džiojo 1066 komunistus- 
partizanus, užgrobė 25 jų 
stovyklas’ ir šautuvų dary
mo fabriką.

Dabar valdžia smarkiną 
medžioklę prieš komunistus 
kitose Indijos provincijose.

Valdžia leidžia pašalinti 
darbininką už “komunizmą” 

f __

Washington. — Valdinės 
Darbo Santykių Komisijos 
advokatas pripažino “teisę” 
išmest unijos narį iš darbo 
už “komunistinę veiklą.” 
- Taip valdžios advokatas 
užgyrė pašalinimą vieno 
darbininko iš mezginių fa
briko Wisconsino valstijoje 
todėl, kad tas darbininkas 
pasirašė tarptautinės Stock- 
holmo konferencijos pasiža
dėjimą kovoti už taiką.

New York. — Federalio 
teisrpo džiūrė surado kal
tais kaip atominius šnipus 
inžinierių Julių Rosenber- 
gą, jo žmoną Ethelę ir ra
daro specialistą Mortoną 
Sobellį. Jie buvo apkaltin
ti, kad bandę Sovietams iš
duoti atominius Amerikos 
sekretus pereitame pasau
liniame kare.

Teisėjas Irving R. Kauf
man' paskirs jiem bausmę 
balandžio 5 d. Jie galėsią 
būt įkalinti iki 30 metų.

Jų advokatai ruošia ape
liaciją aukštesniam federa- 
liam teismui.

Svarbiausias valdžios liu
dytojas prieš juos buvo Ro- 
senbergienės brolis David • 
Greenglass. Jis sakėsi, bū
damas saržentu ir techniku 
atominės Los Alamos dary
klos, išvogęs sekretus ir 
perdavęs juos Rosenber- 
gams.

Rosenbergai gynėsi kaip 
nekalti ir tvirtino, kad 
Greenglass meluoja.

Bausmė Greenglassui taip 
pat bus paskirta balandžio 
5 d.

ŠAUKIASI ČIELO 
KRAUJO SUŽEISTIEM

New York. — Raudona
sis Kryžius šaukiasi vis 
daugiau kraujo sužeistiems 
Korėjoj amerikonams.

Šviežias čielas kraujas 
kur kas geriau gydo, negu 
plazma, kraujinis skysti
mas. »
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Kas Ką Rašo ir Sako
“VĖJO MALŪNAI
IR TIKROVĖ”

Dipukų tarpe randasi ke
letas inžinierių, pabėgusių 
iš Lietuvos. Kaip ir kitų

Liaudies demokratijos šalyse 
dideli ku kūriniai laimėjimaivajus už šimtą tūkstančių 

dolerių staiga užkliuvo. Po 
vasario 16 dienos parengi
mų aukų plaukimas beveik 
visiškai sustojo. Brookly- 
ne ir kitur lietuvių organi
zacijos Amerikos Lietuvių 
Tarybos kolektorius veja> 
laukan iš susirinkimų.

Kurdami naują gyvenimą, skaityti ir rašyti, ^as suteikia 
liaudies demokratijos šalių jiems galimybę dar aktyviau 
darbo žmonės suprato,kad ko-* ir naudingiau dalyvauti nau- 
va dėl socializmo yra neatski- jojo gyvenimo statyboje, 
riama nuo kovos dėl kultūri-1 
nes revolicijos. čekoslovaki- • 
jos, Lenkijos, Vengrijos, Ru
munijos, Bulgarijos ir Albani
jos liaudies vyriausybės ė- 
mėsi visų priemonių, kad gre
ta su ekonominių planų reali-' 
žavimu, 
statyba.

vi-

Čia

švietimo 
liaudies 
galima 

sekančių

skiria- 
dawui

dijo mazgų ir įvesta 176'^tūks- 
tančiai reproduktorių, Jkme 
tarpe 87 tūkstančiai kaimuo
se.

2 psL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)1 -Šešt., Kov.-Mar. 31, 1951

Nors ir panašu, bet tai nėra keistų madų paroda, 
matome prezidentą Trurntaną Key West, Florida, “Ma
žajam Baltajam Name” laikant pasikalbėjimą sx 
spaudoš korespondentais. Korespondentai jo klausė 
ar ne laikas būtų valdžios aparatą apvalyti nuo suk 
čių ir gemblerių. Prezidentas atsake, kad Jo visas^ęta 
bas susideda iš “garbingų žmlonių.”

trūkę nuo tautos kūno, in
žinieriai irgi po svietą kla
jodami žudo savo talentus.
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.5 žinoma,
” juos už nosies vedžioja kle-

Miškas žydams kankiniams paminėti
Tarp žydų zijonistų eina judėjimas už tai, kad būtų 

įamžinta atmintis 6,000,000 žydų, kuriuos barbarai hit
lerininkai nužudė prieš karą ir karo metu.

Įamžinimui siūlomas toks projektas: Amerikos žy
dai turį nupirkti ir pasodinti Palestinoje 5,000,000 me
džių, o kituose kraštuose gyveną žydai turį nupirkti ir 
pasodinti 1,000,000 medžių, taip, kad iš 6,000,000 medžių' 
susidarytų gražus miškas.

Medžiai turį būti susodinti koridoriuje, jungiančiame 
Tel Aviv ir Jeruzolimo miestus.

Mums rodosi, nieks prieš tokį sumanymą negali nieko 
priešingo turėti.

6,000,000 medžių miškas,—ar giria,—būtų gražus pa
minklas. Tačiau, prie to reikėtų padaryti tokia pastaba:

Visur meninė savyveikla

Visose liaudies demokrati
jos šalyse didelį mastą įgavo 
meninė saviveikla. Įmonėse, f- 
staigose, mokslo įstaigose ir 
kaimuose sudaryta tūkstan
čiai dramos, muzikos, choro 
saviveiklos kolektyvų. Talen
tingiausi kūrybinės saviveik
los dalyviai siunčiami moky
tis į ,muzikos ir teatro mokyk
las ir į konservatorijas.

Liaudies valdžia visapusis* 
kai skatina kultūros, literatū
ros ir meno veikėjus. Eilėje 
šalių, pavyzdžiui, Bulgarijoje, 
Vengrijoje, įsteigtos kasmeti
nės liaudies premijos už stam
bius laimėjimus mokslo srity
je, u.ž geriausius literatūrinius, 
ir muzikinius kūrinius, už iš
radimus.

APIE LIETUVOS 
ŽEMĖ ŪKIO KILIMĄ

Vilniškiame Tėvynės Bal
se Lietuvos žemės ūkio vy
riausias agronomas A. Skir
ka rašo apie Lietuvos že
mės ūkio vystymąsi. Jis 
ten pateikia įdomių davi
nių, žinotinų kiekvienam 
lietuviui, kuris domisi pa
dėtimi dabartinėje Lietu
voje. A. Skirkos žodžiais:

Tarybų Lietuvos kaimas 
žengia iš pergalės į pergalę. 
Sparčiai kyla socialistinio kai
mo laukų derlingumas. Jau 
1949 metais respublikoje buvo 
pasiektas prieškarinis grūdų 
gamybos lygis. Kolūkinių lau
kų derlingumas 1949 metais 
viršijo 20—25 procentais vals
tiečių - pavienininkų laukuose 
išauginta derlių. LTSR Minis
trų Tarybos ir LKP (b) CK 
nutarimas numato išplėsti iki 
1955 metų pabaigos respubli
koje grūdinių kultūrų pasėlių 
plotą 5,2 procento, kviečių 
pasėlių plotą— 84 procentais, 
linų — 46 procentais ir cukri
nių runkelių — 28 procentais 
palyginti su 1950 metais. Kol
ūkinis kaimas išugdė šimtus 
socialistinių laukų pirmūnų. 
Visoje respublikoje tapo žino
mi Socialistinio Darbo Didvy
riai, kaip Stasė Vitkienė, Jo
nas Jodinskas,' Juozas Lekavi
čius, Kostas Prunskus, Kle
mas Vaitiekūnas ir kiti.

Tarybų Lietuvos kolūkinio 
kaimo darbo žmonės keliasi į 

A naujas, šviesias ir kultūringas 
i gyvenvietes-: Plečiama mūrinė 
i gyvenviečių statyba. Kolūkių 
plytinėse jau pagaminta 3,5 
milijono plytų, o kalkinėse — 
išdegta apie 1,000 tonų kai- 

i kiu. i
| Lietuvos žemės ūkis vis 

Net Amerikos valdžia ne- labiau ir labiau mašinizuo- 
siuntinėti Ameri- jamas, mechanizuojamas, 
Z:._s instrukcijas,' nurodo rašytojas:

Dabar Lietuvoje yra 113 
Vien 

ryba. Ji išleido savo “In- per 1950 .metus respublikos 
strukciją” Amerikos lietu-1 mašinų-traktorių stočių trak- 
viams. Toje “instrukcijoje” t torių parkas padidėjo, du kar- 
reikalaujama, kad lietuviai ( tus palyginti su 1949 metais, 
apsidėtų pastoviais mokes- Mhlistl‘U Tarybos li
čiais , “Lietuvos 
mui.” 
taksai.
rikos valdžios uždėtų tak
sų Amerikos lietuviams ne- 
užbetenka.' Dar juos nori 
ap takšnoti ir Amerikos 
Lietuvių Taryba. Tik klau
simas, kiek tokių lengvati
kių atsiras, kurie taip duo
sis save aptaksuoti.

Iš sykio buvo aiškinta, 
kad įvedus pastovius mo
kesčius, Tarybai nereikės 
finansinius vajus vesti L 
aukas iš Amerikos lietuvių 
rinkti savo fašistinei pro
pagandai prieš Lietuvą. Bet 
dabar iš išleistos “Instruk
cijos” sužinome, kad taip 
nebūsią. Pastaboje skaito
me:

“Mokesčio Lietuvos lais
vinimo reikalams rinkimas 
vykdomas atskirai n u o 
ALT vajų, • ir tas mokestis 
yra tik dalis Lietuvos lais
vinimui telkiami/ lėšų.” 
' ALT iždas yra kiauras 
maišas. Jo atskaitos neskel
biama. . Rinks iš lietuviu 
pinigūs vajais, rinks ir' pa
stoviais mokesčiais.

Bet mes tikime, kad šitas 
Tarybos šmugelis nebeilgai 
seksis. Juk ir dabar ji su
skato reikalauti pastovių 
mokesčių tik todėl, kad jos

liūdniausia, kad

ir menševikai.
ten nebūtų, tie inži- 
sakosi’ turi savo “są- 
ir neseniai atlaikė

ries kada 1 
sėk- 
liau-

ir ,

Tokių žydų Amerikoje yra nemaža: Vienas jų, be
rods rabinas 'Shultzas, suorganizavo fašistinę organiza
ciją ir šiandien bjauriai kovoja prieš tuos, kurie kovojo 
ir tebekovoja prieš hitlerizmą, prieš fašizmą!

Yra žydti darbo unijose, kurie atlieka tai, ką atlikdi- 
nėjo naciai Vokietijoje.

Yra žydų darbo unijose ir kitur, kurie šiandien stoja 
už tai, kad mūsų kraštas išnaujo ginkluotų tuos pačius 
Vokietijos nacius-hitiėrininkus ir su jais kariautų prieš 
Tarybų Sąjungą. \

Tai Dubinskiai ir jiems panašios veislės elementai.
Reikia nepamiršti to: jeigu Vokietijos naciai ir vėl 

bus apginkluoti, jie skers žydus nei kiek ne švelniau, 
kaip skerdė praėjusiojo karo metu.

Na, ir šitie žydai fašistai, be abejojimo, “mielai pri
sidės” prie susodinimo 6,000,000 medžių išžudytiems žy
dams įamžinti!

Ar tai nebus paties dalyko pajuoka?
Ar tai nebus įžeidimas tų milijonų žydų, ku 

deliai fašistai išžudė?!

Gegužes Pirmoji šiemet
Kovo mėnuo baigėsi.
Tai reiškia, jog ^belieka tik vienas balandžio mėnuo 

iki tarptautinės darbo žmonių šventės — iki Gegužės 
Pirmosics. ,

Nežiūrint to faktų, kad darbo unijų biurokratija at
sisako Gegužės Pirmąją švęsti—Gegužės Pirmąją, kuri 
gimė Amerikoje, kuri, Amerikos darbininkų sumanymu, 
buvo paskelbta tarptautine darbininkų švente—eiliniai 
darbo žmones tą dieną kas metai mini ir minės šiemet.

Šiemet Gegužės Pirmosios minėjimas bus tuo reikš
mingas, kad tą dieną Amerikos ir viso pasaulio darbo 
žmonės pasisakys už ilgametę taiką, prieš karo pavojų, 
kurį ruošia karo treškėjai,—turčiai ir jų agentai.

Niujorko mieste Gegužės Pirmoji bus atžymėta eisena 
gatvėse. Tam yra suorganizuotas specialus darbo unijų 

. i)' kitokių darbo žmonių organizacijų atstovų komitetas.
Kituose miestuose, kur nebus galima suorganįzuoti ei

senų gatvėse, bus šaukiami masiniai mitingai* į sales ir 
ten bus toji šventė tinkamai atžymėta..

• Kad ši tarptautinė darbo žmonių švente būtų tinkamai 
ir ryškiai atžymėta, jau dabar reikia apie tai galvoti ir 
prie to ruoštis. 1

Kaip 
nieriai 
junga” 
savo suvažiavimą. Ką toks 
suvažiavimas davė, galime 
spręsti iš vieno dalyvių, tū
lo Povilo Plundakiečio pa
stabų, tilpusių Naujienose. 
Ten užtinkame net tokių

I minčių: “Suvažiavimas be 
šviesų.- Plokštuma be svo
rio centro. Vėjo malūnai 
ir tikrovė.” Po -tokiomis 
antraštėmis jis posmuoja: 
' “Suvažiavimų mintis ne
nauja, atsivežėme iš Lietu
vos, demonstravome Vokie
tijoje. Viskas savaip pui
ku: susirinkti, pasodinti 
garbės prezidiumus, išdrož
ti sieksnines kalbas, pa
skelbti įmantrias rezoliuci
jas. Tokios suvažiavimų 
formos šabloniškai buvo 
nusistovėjusios; ilgose kal
bose nusižiovauti nekenkė 
etiketui, o rezoliucijos tei
sino dinamiką... O visokios 
rezoliucijos pagal meteoro
logines sąlygas nesukelia 
nei burbulo efekto.”

Tiek, matyt, tas paklydu
sių inžinierių suvažiavimas 
ir tedavė. Ilgomis kalbomis 
pasikalbėta, priimta “įman-

riuos bu- trių” rezoliucijų, smarkhti 
pašūkalota prieš Tarybų 
Lietuvą, tai ir viskas. O 
naudos: nei paprasto bur
bulo !

NET DVIEM BŪDAIS 
IŠNAUDOS IR 
APGAUDINĖS 
AMERIKOS LIETUVIUS

išdrįsta :
kos žmonėms
bet tokią drąsą yra pasiė
mus Amerikos Lietuviu Ta-1 mašinų-traktorių stočių.
ryba. Ji išleido savo “In-'per 1950 ,metus

Tai bus tam tikri
Atrodo, kad Ame-

Čekoslovakijoje

d ve jis metus, 
Čekoslovakijos respub. 
mingai užbaigė dvimetį
dies ūkio atstatymo planą 
ruošėsi įgyvendinti penkmeti- 
nę statybos progrąmą, res
publikos prezidentas Klemen
tas Gotvaldas kalbėjo: “Mes 
pradedame didžiulę, planingą 
kovą ne tik už ekonominį, bet 
ir už kultūrinį liaudies ūkio 
pakilimą... Siekdami pakelti 
mūsų žmogų dvasiniai ir mo- j 
faliniai, mes norime padaryti, I 
kad jam būtų prieinami ’visi 
praeities didieji kultūriniai lo
biai ir plačiai atverti jam du
ris į mokslą”.

Vykdydama šiuos didelius 
ir svarbius uždavinius, Čeko
slovakijos liaudies vyriausybė 
pasiekė žymių laimėjimų. 
Liaudies valdžios metais šaly
je atidaryta virš 1,000 nau
jų mokyklų, virš 1,500 klubų, 
tūkstančiai bibliotekų ir kai
mo skaityklų. Miestuose ir 
kaimuose atsirado nauji teat
rai ir kultūros narnai.

Rūpindamasi darbiniu, 
nimo kultūriniu kilimu, 
riausybė įkūrė pirmąsias
mokyklų specialiam jaunų 
darbininkų paruošimui į aukš
tąsias mokslo. įstaigas. Metai 
iš "metu auga laikraščių, kny
gų ir žurnalų tiražai, kurie 
dabar prieinami plačiausiems 
gyventojų sluoksniams.

Mažoji Albanija

Mažoji Abanija prieš

jau- 
vy- 
16

Smerkia!
Indijos ministrų pirmininkas Nehru, kalbėdamas to 

krašto parlamente, pasmerkė generolo MacArthuro 
“siūlymą” (padarytą š. m. kovo 24 d.-) “taikytis” su 
Šiaurės Korėja.

“Politiniai nusistatymai yra pateikianti vyriausybių, 
o ne militai’inių komandierių,” sakė Nehru.

■ Jis, Nehru, niekad neprileistų savo kariuomenės va
dovui daryti tai, ką daro MacArthuras.

Kinijos, sostinės, Pekino, radijas paskelbė, jog Mac
Arthuro “siūlymas” nevertas nei svarstyti, nes tai esąš 
“blefas” ir Kinijos žmonių užgauliojimas.

Tenka pasakyti, jog MacArthuro “siūlymas taikytis” 
turėjo visai kitokį tikslą: MacArthurui rūpi ne taiky
masis ‘Su šiaurės Korėja, o jos užkariavimas ir ėjimas į 
Kinijos teritoriją, naikinimas Kinijos.

Washingtone spėjama, jog MacArthuras tą “antį” pa
leido tam, kad pakenkus .taikai pasiekti Korėjoje. Jis 
sužinojęs, jog Jungtinėse Tautose, jog Washingtone, 
Londone ir Paryžiųie,—o taipgi ir Pekine,—yra galvoja
ma anie mūšių sulaikymą Korėjoje, tad jis pasiskubino 
su« savo pareiškimu, su savo grąsinimu Kinijai.

Jo tikslas, pasirodo, buvo tekis: neprileisti mūšių pa
liaubai Korėjoje įvykti.

Jis grąsino Kinijai lėktuvais, jis jai grąsino blokada, 
jis jai grąsino sunaikinimu.

Aiškus dalykas, jog tokioje “atmosferoje” negi gali
ma prieiti prie mūšių baigimo, nes MacArthuras, iš ti
krųjų, norėjo ne kad mūšiai būtų baigti, kaip lygaus su 
lygiu, bet kad šiaurės Korėja ir Kinija nusilenktų jam 
ir pasiduotų.

Bloga, kai generolai pasiima pareigas, kurios ne jiems

t Ministrų Tarybos ir 
laisvini-1 LKP(b) CK nutarimas numa

to 1951—1955 metų laikotar
pyje respublikoje suorgani
zuoti dar 30 mašinų-traktorių 
stočių. Jau 1951 metais res
publika gaus 1,716 traktorių, 
420 savaeigių kombainų, 55 
kombainus runkeliams rauti, 
1,020 traktorių sėjamųjų, 600 
javapiūvių ir daug kitų žemes 
ūkio mašinų.

'Tai įsidėmėtini skaičiai! 
Lietuvos priešų spauda A- 
merikoje dažnai plepa, būk, 

> “viskas 
išvežama” Rusijon, bet tai 
melas. Lietuva iš. Rusijos 
ir kitų seseriškų respublikų 
įveža milžiniškus turtus, 
būtinai reikalingus žmonių 
būviui gerinti.

O kaip su gyvulininkyste 
Lietuvoje? A. Skirka nu
rodo :

Milžiniški laimėjimai’’pa
siekti išvystant visuomeninę 
p r o d u k ty v i ą j ą' gy v u 1 i n i n k y stę. 
1949 metais respublikos kol
ūkiuose suorganizuota dau
giau kaip 15,0001 produktyvių
jų gyvulių ir paukščių fermų. 
67 procentai visų kolūkių jau 
turi po 4 gyvulininkystės ,fer
mas. Iki 1050 metų gruodžio 
men. kolūkiai įvykdė galvijų 
išvystymo pianą 115,4 procen
to, avių1 — 178,6 procento. 
Baigiamas įvykdyti ir kiauli
ninkystės išvystymo planas.

karą 
buvo laikoma labiausia atsili
kusia šalimi Europoje. Dau
guma Albanijos gyventojų, 
ypač kaime, buvo neraštingi.

Dabar Albanijoje pirmą 
sykį jos daugiaamžėje istori
joje įgyvendinamas visuotinio 
privalomo pradinio vaikų ap
mokymo įstatymas. Miestuo
se, kaimuose, įmonėse,'staty
bos vietose veikia daugybė 
kursų neraštingumui likviduo
ti. Daugelis dešimčių tūkstan
čių vyrų ir moterų jau išmoko

Dabartiniu metu Albanijos 
i respublikoje pradinių mokyk
lų yra 3.5 karto daugiau, negu 
buvo prieš karą. Atidaryta 
daug naujų vidurinių mokyk- 

j lų, technikumų, kultūros na- 
. . , , . mų, skaityklų ir bibliotekų,

vystytus! ir kultūrinė ša|yje pJrmą- sykj atidaryta
i aukštoji mokslo įstaiga — pe- 

| dagoginis institutas; atldary-
i tos dailės ir muzikos mokyk
los. Kino teatrų skaičius padi
dėjo keturis kartus.
Vengrijoje

Buržuazinės santvarkos są
lygose darbo žmonių vaikai 
beveik negalėjo patekti į 
aukštąsias mokslo x įstaigas. 
Taip, pavyzdžiui, Vengrijoje 
darbininkų-valstiečių jauni
mas sudarė tik 3,5 procento 
bendro studentų skaičiaus'. 
Liaudies demokratinė santvar
ka likvidavo šį didžiulį netei
singumą. Dabar Vengrijoje iš 
30 t.ūkstančių studentų pusė 
jų — darbininkų ir darbo val
stiečių vaikai. Tokia pat pa
dėtis ir kitose liaudies demo
kratijos šalyse.
Bulgarijoje

Bulgarijoje prieš karą buvo 
maža mokyklų, o mokyklų 
statybai buvo atleidžiamos 
labai menkos lėšos. Reakcinės 
vyriausybės nenorėjo išspręs
ti ir aukštojo mokslo proble
mos? šalyje buvo tik vienas 
universitetas, įkurtas daugiau 
kaip prieš 60 metų. Per paly
ginti trumpą laiką Tėvynės 
fronto vyriausybė pastatė apie 
du tūkstančius pradinių mo- 
kykhpir sukūrė du naujus 
universitetus. Studentų skai
čius palyginti su prieškariniu 
laiku išaugo 3,5 karto. Dabar
tiniu metu kiekvienam 180 
šalies gyventojų tenka vienas 
studentas, tuo metu kai Pran
cūzijoje vienas studentas ten
ka 500 gyventojų, o Anglijo
je — 526.

Kaip ir kitose liaudies de
mokratijos šalyse, Bulgarijoje 
įsteigti vakariniai universite
tai, kuriuose, mokosi jaunimas, 
neatsitraukdamas nuo gamy
bos. Įmonėse veikia darbinin
kų jaunimo ir gausios kvalifi
kacijos pakėlimo kursai.
Didžiuliai darbai Lenkijoje

Mokslinio tyrimo institu
tai, mokslų akademijos, teat
rai, kinai — viskas tarnauja 
liaudžiai. Intensyviai prave
dama radiofikacija. Lenkijo
je, pavyzdžiui, tik per vienus 
metus pastatyta 50 naujų ra-

Kultūros-švietimo dar 
kaime

Didelis dėmesys 
demokratijos šalyse 
mas kultūros-švietimo
kaime. K,asmet kaimuose didė
ja skaityklų ir klubų skaičius, 
kurie tampa tikraisiais kultū
ros centrais. Kaimo rajonus 
aptarnauja skaitlingi kilnoja
mieji kinai, išvažiuojamieji 
teatrai, paskaitininkai ir pra
nešėjau Visur 'vedamas moks
linių ir politinių žinių gyven
tojų tarpe skleidimo darbas.

Apie kultūrinio - 
darbo kaime mastus 
demokratijos šalyse 
spręsti nors ir iš
faktų. Pavyzdžiui, Rumunijos 
liaudies respublikos kaimuose 
dabar priskaitoma apie 12 
tūkstančių kultūros namų, ku
rie turi savo bibliotekas. Per 
pirmąjį 1950 ,metų pusmetį bū 
bliotekų knygomis naudty’osi 
720 tūkstančių valstiečių. Per 
tą patį laiką kultūros mimuo
se buvo apię pusė milijono 
meninės saviveiklos kolekty
vų pasirodymų. 1949—1950 
mokslo metais neraštingumui 
likviduoti kursus prie kultū
ros namų ir skaityklų baigė 
516,607 žmonės. Rumunijos 
penkmečio planas numato
sišką neraštingumo šalyje lik 
vidavima.

• girdi, iš Lietuvos II . V v ■ -r-» • •

priklauso.
Bet kas del to kaltas?!

Metai iš metų kyla ir pieninin
kystės ūkis. 1950 m. karvių 
pieningumas beveik 2,5 karto 
viršijo 1948 metų lygį. Vidu
tiniškas pieno primelžimas iš 
kiekvienos karvės iki 1950 
metų gruodžio mėn. buvo 2,- 
712 kg pieno. Per 11 mėnesių 
1950 metais primelžta iš kiek
vienos karvės 962 kg pieno 
daugiau, negu 1948 metais.

Žemės ūkiui kelti reika
lingi specialistai, žinovai. 
Dėl to, sako rašytojas:

Tuoj po karo pradėjo veik
ti ^emės ūkio ir Veterinarijos 
akademijos. Tarybų valdžia 
įsteigė 8 že.mės ūkio techniku
mus ir 8 dvimetes žemės ūkio 
mokyklas. 1949 metais pradė: 
jo veikti 2 specialios mokyk
los kolūkių vadovaujantiems 
kadrams paruošti. Be teį vei
kia įvairūs kursai ir rateliai 
agrotechnikos žinioms įgyti ir 
pakelti. Jau vien 1948—1950 
metais paruošta 1,987 kolūkių 
pirmininkai, 2,364 sąskaitinin
kai, 1,300 gyvulininkystės fer
mų vedėjų ir daugiau kaip 
5,000 gyvulininkystės bei lau
kininkystės darbuotojų.

Šie daviniai paimti iš Tė
vynės Balso, išėjusio šių 
metų sausio 5 d. Ir jie kiek
vienam parodo, jog> Lietu
vos kaimas žygiuoja vis 
pirmyn. Tuo gali džiaugtis 
kiekvienas savo tėyų krašto 
sūnus ir dukra.

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 Laisves 
spaustuve.
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ŠIŲ DIENŲ LIETUVOJE
VILNIUS.— ...Kai Julius Juzeliūnas, 

akmenskaldis, atvyko prieš dvylika 
metų j Kauna, norėdamas čia stoti į 
konservatorijų, iš jo čia tik pasijuokė. 
“Akmenskaldis — muzikas, ar tai girdė
ta, ponai?”—kalbėjo Švietimo ministeri
jos valdininkai.

Kitaip jis buvo sutiktas tarybų val
džios metais. Talentingam .jaunuoliui 
sudarė sąlygas pasiruošti stojimui į 
konservatorija ir pagaliau jo svajonė 
įsikūnijo. Julius tapo studentu.

Dabar Juzeliūnas — žinomas kompozi
torius. Jo pirmoji simfonija, atlikta 
Vilniuje 1949 metais, kaip tik tada, kai 
jis /baigė konservatorijų, susilaukė aukš
to u vertinimo. Pernai jis sukūrė antrų
jų simfonijų, kuri buvo atlikta ne tįik 
Vilnioje, bet ir Maskvoje bei Leningra
de. Ji įtraukta į geriausių 1050 metų 
tarybinės muzikos kūrinių tarpų ir bus 
netrukus atliekama Kper visasąjunginę 
inuzikos dekadų. Juzeliūnas mokosi to
liau—jis garsiosios Leningrado konser
vatorijos aspirantas. Leningrade daž
nai atliekami Juzeliūno kūriniai—filhar
monijoje, per radijų, konservatorijoje.*;
' Biografijų, panašių į Juzeliūno, yra 
nemaža.

Jadvyga Petraškevičiūtė
1939 ųietų pabaigoje ji veržėsi į kon

servatorijų. Bet jai, kaimo paštininko 
dukteriai, kelias į aukštųjų muzikos mo
kyklų buvo uždaras. Galimybių mokytis 
ji susilaukė tik prie tarybų valdžios.
, Dabar Petraškevičiūtė—Vilniaus ope

ros solistė. Ji atlieka daugelį pagrindi-

Kultūrinės žinios
> iš Lietuvos

Premjera muzikiniame dramos teatre 
t

KAUNAS.—Kauno muzikinės dramos 
teatras parodė dar vienų premjerų — 
korėjiečių dramaturgo Se Man Iro 7 pa
veikslų* dramą “Prieš mūšį.” Pjesė vaiz
duoja korėjiečių tautos kovų prieš im
perialistus ir lisinmaninius išdavikus.

Pjesę pastatė LTSR nusipelnęs artis
tas P. Kubertavičius. Dailininkas—Ze-

Vyriausybes rūmai Vilniuje
VILNIUS.—Lietuvos dailininkų są

jungos parodų rūmuose surengta Vy
riausybės rūmų Vilniuje projektų eks-

• pozicija. Joje išstatyti Maskvos, Lenin
grado, Vilniaus ir Kauno architektų siū
lomieji Vyriausybės rūmų projektai.

Jury komisija, vadovaujama Lietuvos 
TSR Architektūros reikalų valdybos 
virši^nko J. Kumpio, parinko tolesnio 
proj^Ktavimo pagrindu Lietuvos archi
tektūrinių dirbtuvių kolektyvo pasiūlp- 
tųjį projektų.

Vyriausybės rūmai bus impozantiškas 
12-1*6 aukštų pastatas miesto centre.

žemės ūkio mokslo miestelis
• VILNIUS. — Vokė. Kadaise čia, ne
toli Trakų, savo rūmuose lėbaudavo gra
fai Tiškevičiai. Dabar buvusiame Tiš
kevičių dvare kuriamas naujas žemės 
ūkio mokslo miestelis.

Jau pradėta organizuoti žemdirbystės 
bandymo stotis. Jos tikslas—paruošti 
naujus lengvųjų dirvų įdirbimo būdus ir 
parinkti tinkamiausias joms kultūras, 
šie darbai turės didžiausių reikšmę Vil
niaus sričiai jos žemių derlingumui pa- 
teiti. .

Kuriama taip pat augalų apsaugos 
itotis, laboratorijos, dirvožemių muzie
jus ir tt ■ ' x

Mokslų 4 akademija yra numačiusi 
įsteigti 14-ji institutų — žemdirbystės, 
reorganizuojant tuo pat metu esamąjį 
ŽemLs ūkio institutų į Gyvulininkystės. 
Jeęhdirbvstės institutas taip pat įsikurs 
Vįkžje. Via išaugs visai naujas mieste
li su gyvenamaisiais namais moksliniu- 
kflĮįtyB, laboratorijų ir kitais pastatais. 

nių rolių—“Demono,” “Eugenijaus Snie
gino,” “Fausto,” Boriso Godunovo” ir 
kitose operose. '

1949 metais Petraškevičiūtė dalyvavo 
Pasauliniame demokratinio jaunimo fes
tivalyje Budapešte. Festivalio metu bu
vo surengti įvairių tautų solistų koncer
tai. Už puikų Kačanausko, Gruodžio ir 
kitų lietuvių kompozitorių dainų atliki
mų Petraškevičiūtei buvo suteiktas tarp
tautinio konkurso laureato vardas.

Vladas Kovaliūnas
1943 metais apie Vlada Kovaliūna nu

ėjo garsas po visa pasaulį: Tarybinio 
informacijų biuro pranešime apie ko
vas ties Oriolu buvo plačiai papasakota 
apie lietuvio leitenanto Vlado Kovaliūno 
didvyriškų kovų. Vienas pirmųjų fron
te jis buvo apdovanotas Aleksandro 
Nevskio ordinu.

Karui pasibaigus Kovaliūnas tęsė mu
zikos studijas, baigė konservatorijų ir 
buvo priimtas operon.

Išaugo ir daugiau talentų. Maskvoje 
baigia aukštųjų teatro mokykla jaunasis 
baletmeisteris Grivickas. Iškilo jaunas 
talentingas smuikininkas, Vilniaus kon
servatorijos auklėtinis Paulauskas ir 
daugelis kitų. Siekiant suteikti galimy
bę kuo plačiausioms jaunimo masėms 
mokytis muzikos, eilėje Lietuvos mies
tų—Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje įsteigta muzikos 
mokyklos ir vaikų muzikos mokyklos. 
Užbaigę čia mokslų, jaunieji muzikai ga
li stoti į Vilniaus konservatorijų. -

St. Vaitkūnas

Kalbininkų konferencija
VILNIUS.—Pasibaigė Lietuvių kalbos 

instituto surengtoji kalbininkų konfe
rencija. Joje buvo svarstomi du klausi
mai—dialektologijos (tarmių mokslo) ir 
rašybos. Mokslinius' pranešimus padarė 
instituto direktorius nusipelnęs mokslo 
darbuotojas akademikas prof. Biilčiko- 
nis, kalbininkai Ulvydas, Senkus ir kiti. 
Platų pranešimų skaitė įžymus lietuvių 
kalbos tyrinėtojas leningradietis profe
sorius Larinas.

Priimtų nutarimų tarpe—išleisti platų 
lietuvių kalbos tarmių atlasų.

Jau artinas
—Tai kur taip kiūtini, Baltruk? .
— Gi darbo ieškau. Nors tu truk, 
Vis (įarbo nėr... Kad bent greičiau 
Suradus kų! Štai Va mačiau 
Skelbimų, būk prie guzikų ...
— Eik, Baltrau, nekalbėk niekų!
Nors aiškint lyg ir nejauku, 
Bet ’tu ir pats, manau, žinai: 
Juk ten streikuoja./, jau senai...
— Streikuoja?... Streikas guzikinėj?... 
Aš negirdėjau... Net krūtinėj

Man dilgtelėjo ... Kas čia bus,—
■ Kąi badas kaišioja nagus?
Juk trečias mėnuo, kaip lokautas 
Išstūmė lauk... Ir, kaip sugautas, 
Tąsaus aš perkaręs po gatves...
Tai — ko sus’laukiau ant senatvės...
— Vistiek, Baltruk, tu ne ožys: 
Nedrįstum būti streiklaužys ...
— O, niekad! Žinoma, kad ne: 
Netokia mano, brU, esmė.
— Ot taip, tai vyras! Na, eime...

«

— Bet, Jonai, kaipgi'tu manai? 
Kur ieškot darbo? Taip senai...

— Užeik į kokią agentūrų:
Gal būt, jie ten kų tokio turi.

—Gerai sakai, — reiks pabandyt.
O tau kaip, dirbasi, broly t?

—Ot taip sau. Bet nedarbas skleidžias,- 
Kasdien bent po kelis atleidžia ... ''

Algas apkramtė... Nežinia, ' 
Ko griebsis alkana minia ... •

— Matyt, galybė kapitalo 
Jau artinas prie liepto galo.

. ‘ Jonas Kaskaitis,

Jonas Švedas-mužikas, 
kompozitorius

Tarpe daugelio atsižymėjusių Lietu
vos menininkų dažnai skamba vardas 
šauniojo dainų ir šokių ansamblio vado 
Jono Švedo. Dabar sužinome, kad šis žy
mus lietuviu tautos' muzikas-kompozito- 
rius tapo Viduklės rajone išrinktas i 
Lietuvos Aukščiausių Tarybų liaudies

Apie Jono Švedo gyvenimų, mokslų ir 
veiklų rašo to paties ansamblio veikėjas, • 
taip pat premijos laureatas, J. Lingys. 
Štai pastarojo patiekti duomenys:

J. Švedo vaikystė prabėgo skurdaus, 
be jokių šviesesnių perspektyvų gyveni
mo aplinkoje. Tėvai gyveno nepasiturin
čiai, todėl jam jau nuo aštuonerių metų 
amžiaus teko tarnauti buožėms.

Su dideliu užsidegimu, iš pat mažens 
jausdamas patraukimų prie muzikos, 
jaunuolis stengėsi mokytis. Vargais ne
galais baigęs vidurinę mokykla Ylakiuo
se, pragyvenimui užsidirbdamas pamo
komis, stoja į kompozitoriaus St. Šim
kaus organizuojamų kapelą prie Klaipė
dos konservatorijos. Besimokydamas 
konservatorijoje, vasaros ir žiemos ato
stogų metu 1924-1929 metais keliaudavo 
po Lietuva užrašinėdamas liaudies dai
nas, šokių melodijas, rinkdamas liaudies 
instrumentus.

Baigęs Klaipėdos konservatorijų, 1930 
m. persikėlė į Kaunu. Tuo laiku J. Šve
das jau pradėjo harmonizuoti liaudies 
dainas.

1940 metais, nuvertus buržuazinę-fa- 
šistinę valdžių, menui ir muzikai vysty
tis ir klestėti atsivėrė plačiausios per
spektyvos. J. Švedas nuo pirmųjų dienų 
įsijungė į naujų tarybinės muzikos ,gy
venimų. Jis dalyvavo pirmajame Švieti
mo ministerijos paskelbtame tarybinių 
dainų konkurse ir už dainų “Negrįš nie
kados” laimėjo 1-jų premijų. 1940 metų 
rudenį jam buvo pavesta organizuoti 
LTSR Valstybinį liaudies dainų ir šokių 
ansamblį. J. Švedas savo veiklų ir kūry
binį darbų glaudžiai ir neperskiriamai 
susieja su liaudies ansambliu. Tik įsi
kūrusio ansamblio sparčiai vystomų vei
klų nutraukia hitlerinė okupacija.

Karo audra buvusius ansambliečius 
išsklaidė, gaisras visų buvusį liaudies 
ansamblio turtų sunaikino, ir J. Švedui 
teko naujai organizuoti šį meno kolekty
vų. Su didele energija J. Švedas ėmėsi 
ansamblio atkūrimo darbo. 1945 metais 
J. švedui suteikiamas LTSR nusipelniu
sio meno veikėjo vardas. Vadovauda
mas ansambliui, J. Švedas daug jėgų 
skiria kūrybiniam darbui. Jo vadovau
jamas ansamblis aplankė tolimiausius 
Tarybų Lietuvos kampelius, daugelį ko
lūkiu, MTS. Ansamblis keletu kartų 
koncertavo Rygoje, Taline, Leningrade, 
Maskvoje.

Už meninį vadovavimų Lietuvos TSR 
Valstybiniam liaudies dainų ir šokių an
sambliui J. Švedui 1950 metais buvo su
teikta premija.

J. Švedas aktyviai dalyvauja įvairio
se visuomeninio ir ; muzikos gyvenimo 
srityse. Jis jautriai atsiliepia savo su
komponuotomis dainomis į naujo tarybi
nio gyvenimo įvykius. Ik šiol kompozito
rius yra sukomponavęs apie 40 tarybi
nių dainų,- iš kurių plačiai _ žinomos: 
“Talkininkų maršas,” “Kolektyvo mos
tai,” “Ei, į darbų,” “Raudonosios gur
guolės,” “Daina apie , Tarybų tautą,” 
“Palydų daina,” “Bus taika” ir kt. Ta
rybų Lietuvos dešimtmečiui pažymėti J. 
Švedas sukūhė respublikinės Dainų šven
tės jungtiniam vyrų, moterų, vaikų ir 
mišriam chorui, skudučių ir pučiamųjų 
orkestrui “Kantatų>Tarybų Lietuvos de
šimtmečiui,” kurių Dainų šventės- metu 
atliko 25,000 dainininkų choras, paties 
kompozitoriaus diriguojamas.

Už aktyvių, visuomeninę veiklą Tary
binė Vyriausybė apdovanojo J. ‘ švedą 
Darbo Raudonosios Vėliavos ir Garbės 
ženklo ordinais ir medaliu į “Už šaunų 
darbų Didžiajame Tėvynės kare.”

iry * - —ls Gėtės
Pagal M. Lermontovą .

Jau tamsoj naktelės *■ 
Mieg’ viršai kalnų, 

Pievos ir girelės 
' Apsiaustos miglų.
Nebes’mato kelio,

(Nebgirdėt balsų...
Palūkėk kruopelę—

Užmigsi ir tu. x ,
Jonas Kaškaitis

Faustui Kiršai
60 metą

Fountain, Mick.
Miršta lietuviai

Poetui Faustui Kiršai šiemet sukako 
60 metų. Kirša—dipukas. Jis gyvena 
Bostone. .

Rašydamas apie Kiršų, Stasys San
tvaras pirmiausiai surinka: “Poetas ei
na su savo*tauta...”

Kaip matome, Kiršos biografas ir 
įvertintojas suklysta pačiame pirmąja- 
mezrašinio sakinyj. Jeigu Faustas Kir
ša būtų ėjęs su savo tauta, tai jis šian
dien gyventų Lietuvoje; nereikėtų jam 
baladotis ir prašinėti išmaldos iš viso
kių “geradarių,kurie siekiasi jį tik išj 
naudoti. Jis būtų Vilniuje ar Kaune ir 
kurtų, rašytų, kaip rašo likusieji Lietu
voje rašytojai-poetai: Putinas - Mykolai
tis, Tilvytis, Venclova, Kymantai tė-čiur- 
lionienė, Pranskus, Baltušis, Šimkus, 
Račkauskas-Vairas, ir daug, daug kitų.

Apie Fausto Kiršos kūrybą Santvaras 
šitaip rašo: niekad ji nebuvo didelės\ 
mados kūryba. “Ir ne visiems ji yra 
suvokiama ir suprantama...”

Tai bloga! i
“Vilniaus radijas,” rašo Santvaras, 

“ne kartą jį kvietė ir ragino grįžti į... 
tarybinę Lietuvą...” Bet Kirša negrį
žo; jis tikėjosi, kaip daugelis kitų dipu
kų, būk Amerikoje rasiąs aukso kalnus. 
Tačiau...

Ten pat, Dirvoje, kur Santvaras pa
teikė apie Kiršą straipsnį, pats poetas 
šitaip apie save eilėraštyj rašo:
Mano trapią dieną vandenynas neše. 
Vakaras ir rytas, kaip žuvėdros pūkas, 
Skendo vandenysna. Nežinau, kas ašei... 
Gal verpeto skiautė, kai su vėtra sukas.

O reikėtų, reikėtų, kad poetas žinotų 
nors tai, kas jis pats yra.

Vilnis
Po jūrą plačių žilabangę

Šiaurvėjis miklina sparnus:
Ir ritas vilnys susirangę

Ir daužo pakrančius senus ...
Kiekvienu atveju jos puola
Paniurusią gauruotą uolą:

Krūvon susimeta kartu—
Ųrmingai ūžteli krantu!

Šiaurys, po plyną jūrų kelių,
Tuoj vilnį vieną ant kitos
Užvaręs', raito nuolatos—

Ir vėl greičiau ant kranto kelia...
Bet krantas kietas ir status
Išlaiko antpuolius visus.

Įgudo mūs žvarbusis vėjas:
Susuko sūkurius bangų—

Ir dar labiau įsibėgėjęs, -
Suūžė!... Net žiūrėt baugu!

Sukeltos vilnys taip įniršo, —
Tik verda, šoka vis į viršų!...

Net dreba titnago krantai!
Svieteli baltas, tu matai?!

O viesulas aršiau vis biūra:
Kaįp kalnai, vilnys, duburiai!...

Tik šniokia, skraidžioja, skubriai!...
Grėsmi įsisiūbavo jūra!

Ir suvirpėjo pagalios
Tvirtynė prosena uolos!...

Pas mus pastaruoju metu 
daug išmirė lietuvių ir dau
giausia parapijonų. Neseniai 
palaidojom: Mrs. Daunorą, 
Mrs. Miliauskienę, Mrs. Ba
rauskienę, Mrs. Svelnienę, J. 
Kavaliauską ir Helen Snurką, 
kuris buvo tiktai 31 metų am
žiaus.

Custeryje dabar turime 
bažnyčioje bent kelis kunigus, 
taipgi vieną kunigą D. P. Gy
vena jie sočiai, bet matyt ir 
jiems dienos niaukiasi. .

Pirmadienį laidojome vieną 
lietuvę. Vietinis klebonas pa
sakė pamokslą, kad būk die
vas įkvėpė dvasią Marijai ir 
Juozapą parinko patėviu, kad 
gimtų Kristus ir išganytų mus 
nuo griekų. Toliau jis sakė, 
kad Kristus gimęs uždės savo 
šventą koją ant velnio ir jei
gu mes būsime geri katalikai 
ir ištikimai tarnausime bažny
čiai, būsim laimingi, nes mes 
ir vėl sugrįšime ant šios že
mės, bet tik tie, kurie ištiki
mai tarnausime bažnyčiai, — 
klebonas pasakė.

Klausantis tokio pamokslo, 
kilo mintis, kur pasidės tie 
milionai ir milionai žmonių 
sugrįžę ant šios mažos žemės. 
Bet svarbiausia yra štai kas.

Antradienį buvo vėl laido
tuvės toj pačioj «bažnyČioj. 
Antradienį pamokslą sakė DP 
kunigėlis. Jis kalbėjo gana 
graudingu balsu ir rokuoja, 
kad miręs daugiau negrįš į šį 
pasaulį, nes jis pavirs į dul
kes. •

Tai kurio kunigėlio dabar 
reikia klausyti? Abu kunigai, 
toj pačioj bažnyčioj kalba, 
vienas sako vienaip, kitas ki
taip. Atrodo, kad jie nesusita
rę meluoja.

Tačiau šuo pakastas kitur. 
DP kunigėlis pamatė, kad į 
bažnyčią susirinkę žmonės ne
labai tiki į velnio buvimą, tai 
jis savo pamoksle apie velnią 
ir nieko neminėjo, savo pa
mokslą sumodernizavo. Mat 
apsukresnis. Jis daugiausia 
kalbėjo, kad esą labai gaila 
matyti, kad čia .privažiavo 
žmonių, kurie nelanko bažny
čios, o esą turtingi ir atvažia
vo į laidotuves su karais.

Matyt, DP kunigėliui , pa
gailo, kad žmonės gyvena pa
siturinčiai, o mirdami nieko 
nepalieki bažnyčiai.

Tai tokios tokelės pas mus.
Farmerka.

Montello, Mass.

Urmu krantan vėl vilnys drožė: 
Ir uolai persprogo kakta!

Jau perskelta šalta jo grožė!
Stati galybė įveikta!...

Prid.urmui griūva tik granitas:
Štai trupa vienas, ten vėl kitas...

O vilnys ūžia tik “valio” 
Lelionės pergalės keliu! _ 

Prasimušė sau kelią vilnys!
Svetingai šypsos išlaisva— 
Sri j a gyvenimo rausva!

Kovoj įgyĮi žygiai kilnūs!
Ir siekia vilnys vis tolyn, 
Vis grumias-stumiasi pirmyn ...

I

Kovoj užgr ūdyta klasinė j,
• Tvirtėja, plečiasi Vilnis: •

Ji rengia darbininkų minią, 
Žygius žygiuoja su mumis.

Jos darbas priėšui nepatinka,—
/ Piktai jis žvalgosi aplinkui: 

Vilnis jau skraidžioja kasdien, 
Kovoj mus drąsina išvien.

O mes, draugužiai, sutartingai 
Vilnies laikykimės visi:

, Tik kovoje teises rasi, 
Jei noro, pastangų nestinga.

Pakilk Vilnie—plačiau suūžk: 
Ir senos pertvaros sulūž!...

. Jonas Kaškaitis.

Prisiminus gerą draugą
Jau trys metai, kaip nete

kome nuoširdaus draugo, . Jo
no Kalvelio. Jis mirė 1948 
metų kovo 31 d. Godard ligo
ninėje, Birockton, Mass.

Prisiminus šio draugo ge
rus darbus, reikia pažymėti, 
kad velionis Jonas Kalvelis, 
Izidorius Katilius ir George 
Kjrančius savo laiku buvo 
Bridgewater, Mass., Laisvės 
ir Vilnies vajininkai. Dirbo 
sutartinai ir turėdavo geras 
pasekmes. x

Mirus Katiliui ir Krančiui, 
Jonas Kalvelis pasiliko tik 
vienas. Jam prigelbėjo St. 
Kirslis, kuris dabar rūpinasi 
Laisvės reikalais. Net kuomet 
Jonas Kalvelis jau sunkiai 
sirgo ir pateko ligoninėn, vis 
dar tebesirūpino pardavinėji- 
iAu Vilnies kalendoriaus ir 
atnaujinimui Laisvės prenume
ratų.
' Velionis Jonas Kalvelis bu
vo tikrai laisvas nuo visokių 
prietarų. Bet su tikinčiaisiais 
jis gražiai sugyvendavo. Jis 
tik jų gailėjosi, kad jie yra 
gudresnių apgaudinėjami.

Kunigas S. sužinojęs, kad 
Jonas mirtinai serga, atėjo li
goninėn duoti “paskutinį pa
tepimą.” Bet velionis - man 
sakė, kad jis turėjo daug ko
voti, kol prašalino tą nepra-' 
šytą svečią. Žolynas.

3 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Šešt., Kov.-Mar. 31, 1951
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(Pabaiga)
Prieš dvejus metus Vytautas ir jo są

jungininkai Vilniaus miestą visai buvo 
sunaikinę ir išgriovę Kreivąją pilį, bet 
dabar nei paties miesto, nei tvirtovės ne
begalima buvo ir pažinti: Kreivoji at
statyta iš naujo ir visa akmeninė; mies
te namų daugiau jau mūrinių, negu ' 
medinių. Išdygusi dar viena bažnyčia ir * 
dar dviem padėti pamatai.

Bajoras Griežė su savo žmona ir uoš
ve tuojau aplankė Knystauto kapą ir už
pirko mišias. Ir Vilniuje daug ką jis tu
rėjo paaiškinti ir papasakoti savo my
limai žmonai.

Neilgai viešėjo Vilniuje karalius su 
karaliene: tik sutvarkė drauge su Vy
tautu kai kuriuos svarbesnius valstybės 
reikalus, surašė sutartį su Skirgaila ir 

po dviejų dienų išplaukė Nerimi ir Šven
tąja su dideliu kunigų ir palydovų bū
riu į Aukštaičius krikštyti, bet, neprisi- 
yrę Ukmergės, turėjo grįžti atgal, nes 
sužinojo, kad šiaurės Lietuvoje siaučią 
įsibrovę kalavijininkai.

Sugrįžę nebenorėjo ilgiau pasilikti 
Lietuvos sostinėje. Jogaila skubėjo į 
Lietuvos Brastos girias medžioti, kara
lienė tikėjosi pakelėje apkrikštysianti 
dar ne vieną lietuvių būrį. Atsisveikin
damas Jogaila vėl spaudė brolėnui ran
ką, žiūrėjo jam į akis ir, tarytum, gai
lėjo su juo skirtis ir palikti Lietuvą.

' Labai- maloniai atsisveikino su kuni
gaikščiu ir karalienė Jadvyga ir pava
dino jį mylimu broliu. Vytautas iškil
mingai palydėjo karališką porą toli už 
miesto.

Sugrįžęs į Aukštąją Vilniaus pilį, tuo
jau ir pats pradėjo ruoštis kelionėn. 
Prieš palikdamas Vilnių pakeitė tvirto
vės įgulą, paskyrė naujus viršininkus. 
Daug ką iš lenkų priėmė savo tarnybon. 
Taip antai, Mikalojų Sepinską padarė 
Lietuvos kancleriu, Mikalojų Maldžiką— 
iždininku, o Spytką iš Melšteino nusiun
tė savo vietininku į Lucką — Voluinės ir 
Podolės kraštų valdyti ir dovanojo jam 
didžiausius tų žemių plotus. Bajorą 
Rambaudą padarė Žemaičių seniūnu; 
Keršį, Kinsgailą, Miškinį, Garšvą ir ki
tus paskyrė į pilis įgulų viršininkais. 
Skersgaudui padovanojo panemunės Sū- 
daviją. Neužmiršo ir Šarkos ir liepė jam 
būti Žemaičių girininku. O bajorą Grie
žę pasiliko prie savęs ir padarė jį visų 
pulkų armotų ir grųmtjivų viršininku.

Išvakarėse, prieš išvykdamas iš Vil
niaus, atsisėdo kunigaikštis savo aukš
toje pilyje prie lango ir perkratė savo 
žygių išvadas. Ką jis buvo sau užsibrė
žęs prieš dešimtį metų, pabėgdamas iš 
Krėvės pilies kalėjimo pas kryžiuočius, 
ir apie ką prieš pustrečių metų galvojo 
Knystauto pilaitėje, jau beveik atsiekė. 
Bet,, sulyginus su kitais užsimojimais, 
kurie jau brendo jo galvoje, buvo tai tik 
pradžia. Didelę, galingą ir.laimingą jis' 
mate ateityje Lietuvos karalystę, žydin
čią Rytų Europos valstybių sąjungoje: 
jos ribos ėjo nuo jūrų lig jūrų ir nyko 
toli pietų stepėse ir rytų upynuose. Bet 
daug ir savo priešų toji jo Lietuvos vals
tybė tūrėjo': vakaruose grėsė jai kry
žiuočių ordinas ir lenkai, rytuose rusai, 
totoriai, šiaurėj kalavijininkai, Naugar- 
das,. Pskovas... Nė su vienu jų dar ne
buvo klausimas pribrendęs ir išspręstas.

*Bet ir šį kartą, kaip ir anais metais 
Užubalių .pilaitėje, sunkiausias klausi
mas išspręsti atrodė jam su lenkais.

Kunigaikštis atidarė langą. .Buvo 
naktis. Mirgėjo milijonai žvaigždžių. 
Gedimino kalne ošė, šlamėjo medžiai, ir 
apačioje tarė jiems . Vilnelė. Rytojaus 
dieną reikėjo išjoti, bet kurjigaikštis ne
norėjo gulti ir, parimęs ant lango, su
simąstė ... i

Kažkas pravėrė menės duris. Kuni
gaikštis grįžtelėjo ir pamatė bajorą 
Griežę.

—Ką gera pasakysi, mano bajore?— 
paklausė kunigaikštis.

—Iš Žemaičių žygūnų sulaukėme,
—Kokių naujienų’jie mums atnešė?..

; Gerų?.. Blogų?., . '
—Nelabai gerų, didisai kunigaikšti.
—O kas?—ramiai paklausė Vytautas 

ir atsisuko veidu į bajorą Griežę.
'Marquardas von Zalcbachas bajorą 

Spdimantą pakorė. \
Kunigaikštis lukterėjo, pagalvojo ir, 

įbedęs žemėn akis, pasakė;

Nepigiai jis jiems atsiėjo, mano Su- 
dimantas.

—Nepigiai, • kunigaikšti: Nemunas 
kruvinas į marias tekėjęs.

—Jie jam atkeršijo už visas ordinui 
padarytas, skriaudas, — pasakė kuni
gaikštis ir vėl paklausė:

—O mano kunigaikštienė ar jau .žino 
apie savo dėdės mirtį?

—Ne, jai dar niekas nepasakė, nors 
•dvariškiai visi jau žino.

—Pasirūpink, bajore, kad ji nesužino
tų iki ryt dienos: ji ir taip per šią ke
lionę išvargo.

Bajoras Griežė nusilenkė.
—O kaip dabar Sudimanto būriai?
—Jo būriai buvo išblaškyti, bet dabar 

vėl susirinko ir vėl apgulė Veliuoną. Jie 
laukia tavęs, didysis kunigaikšti.

—O kas jiems vadovauja?
—Kūlgailis.
—Kūlgailis?! Palauk!.. Juk aš bu

vau įsakęs Sudimantui jį pagauti ir pa
karti!

—Jis gyvas, didysis kunigaikšti, ir už 
savo kadaise nepaklusnumą dabar nori 
tau atitarnauti.

—Gerai, bajore... Tegul jis dabar 
atitarnaudamas man pakaria Marquar- 
dą von Zalcbachą:.. O kas daugiau?

—Atvyko ir didžiojo ordino magistro 
pasiuntiniai.

—O jie kokiu reikalu?
—Jie prašo paliaubas Žemaičiuose pa

daryti.
—Pasiūlykite jiems paliaubas Prūsuo

se.
—Jie nori kalbėti tik su tavimi, didy

sis kunigaikšti. .
—Gerai, priimkite juos ir pavaišinki

te, o aš pakalbėsiu su jais rytoj.
Bajoras Griežė nusilenkė ir jau no

rėjo išeiti, bet kunigaikštis jį sulaikė:
—Ar į Kijevą pulkai jau išsiųsti?
—Iš Vilniaus jau išėjo, o į Gardiną 

nusiųstas žygūnas.
—O kunigaikštis Skirgaila?
—Kunigaikštis Skirgaila išvyks’ dar 

šiąnakt—jis savo bajorų laukia... Ga
liu jai eiti, didysis kunigaikšti?

—Palauk. O kur tavo žmona?
—Ji prie šviesiausios kunigaikštienės.
—Ji pasiliks prie kunigaikštienės ir 

toliau, o mes rytoj, priėmę kryžiuočių 
pasiuntinius, pirmučiausiai trauksime į 
Veliuoną.

—Telaimina viešpats visus tavo žy
gius, didysis kunigaikšti, o aš visuomet 
būsiu ištikimas tavo valdinys ir tarnas... 
Labanakt... ’ .

Bet ttąsyk plačiai- atsivėrė durys į 
menę, šaukdama ir laužydama rankas, 
įbėgo kunigaikštienė Ona:

—Kunigaikšti! Kunigaikšti! Vytau
te, kryžiuočiai mano d^ėčįę pakorė!

—Nusiramink, mano brangioji kuni
gaikštiene:. jis nprė, kaip tikras karžy
gys.

—Bet jį pakorė!
—Visos menkystos taip elgiasi su sa

vo pavojingai atvirais priešais.
—Kerštas jiems, kunigaikšti, kerštas!
— Kunigaikštiene, juk mes gi krikš

čionys.
—Juk ir jie krikščionys.
—Jų tikybos mokslas privalomas tik 

tnums, bet ne jiems! Nusiraminki, ma
no brangioji kunigaikštiene. Rytoj tu 
pasiimsi porą šimtų palydovų ant juo
džių ir su bajorų žmonomis ir dvaro 
mergomis važiuosi į dėdės šermenis... 
Bajorės, nuraminkite mano kunigaikš
tienę ir paguoskite ją, — ir kunigaikštis, 
švelniai apkabinęs savo žmoną, perdavė 
ją duryse susispietųsioms bajorų žmo
noms ir dvaro mergoms. Pasilikęs' vie
nas kunigaikštis vėl priėjo prie lango ir 
susimąstė, ar pirma pradėti spręsti gin-. 
čą su kryžiuočiais dėl Žemaičių ir Prū
sų, ar su lenkais—dėl Gudų ir Lietuvos, 
ar pamažėl narplioti vieną ir kitą ir 
ruoštis paskutinei kovai.

ŠYPSENOS
Daktaras:- ‘Paklausk su

žeistąjį jo vardo, kad mes 
galėtum 'pranešt jo šeimy
nai.”'

Slauge (už poros minu- 
tų): “Sužeistasis sako, jog 
jo namiškiai žino jo var
dą.”

Spartakas

Chicagos Žinios
Transito valdybai biznis 
nesiseka - •> .

Per šių metų kovo menesį 
Chicagos Transit Valdyba tu
rėjo pajamų $8,816,358, gi iš
laidų už opefavimą važiuotos 
sistemos $8,152,337; pelno 
padarė $664,021. Tačiau Val
dyba tuiri mokėti skolą už įgy
tus reikmenis transito, turi 
mokėti procentus už išleistus 
bonus 1947 metais, tų reikme
nų pirkimui, taip kad sudėjus 
viską, kovo mėnesį turėjo 
$386,017 deficito. Pernai tuo 
pačiu metu deficito turėjo 
$98,588.

Pasažierių tramvajais, bu- 
sais ir “L” traukiniais šiemet 
per koyo mėnesį važiavo 60,- 
408,073, gi pernai tuo pačiu 
metu 63,340,745. Biskį dau
giau, bet deficitas šiemet la
bai pašokęs. Sakoma, priežas
tis esanti, kad Transito Val
dyboj dirbantiems pakelta al
gos, pensijos ir apdraudos, 
taip kad sudaro šiemet kas 
mėnesis arti $260,000 daugiau 
išlaidų personalo išlaikymui.

•—o— *
Naujas Dr. Margerio kūrinys

Greitai bus atspausdinta 
naujas Dr. Margerio apysakų 
rinkinys. Darbas jau eina prie 
pabaigos.

Rinkinys išeis vardu “šir
dies Ruimai”. Bus apie 400 
puslapių.

Į “širdies Rūmus” Dr. Mar- 
geris įdėjo daug kruopštaus 
darbo. Rep.

—o—
Marquette park

Praėjusio mėnesio Moterų 
Klubo susirinkimas buvo la
bai skaitlingas ų* buvo nutar
ta daug tarimų Klubo gerovei. 
Viekas iš tų gerų tarimų, £ai 
žaislų vakaras, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vak., 
7216 So. Mozart St. Bus pui
kus. pažmonys ir laimingieji 
gaus dovanas. Kadangi tą die
ną pasitaiko šeštadienio vaka
ras ir ant rytojaus nereiks 
dirbti, tai tikimės daug sve
čių ir iš ki|ų kolonijų. O maN' 
ųuettepąrkiečius užprašome 
visus.

Klubo susirinkimai atsibū- 
na kas mėnesį pas skirtingas 
nares butuose. Tokiu būdu 
yra labai malonu susirinkti ir 
pasisvečiuoti pas Klubo sesu
tes. všio męnesio^ susirinkimas 
įvyko 6937 So.' Maple-wood 
Ave., kovo 28 "d., 7:30 vai. 
vak. Po susirinkimo buvo ska
ni arbatėlė.

Kviečia Valdyba.

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 19-1 metais?

Pittsburgh, Pa.
Pittsburghe, kaip ir kituose 

miestuose, raketas eina pilnu 
garu. Pradėjo miesto politi
kierius už pakarpos, imti. Bet 
didųeji politikieriai galėjo išsi
sukti ir uždailino gražiai, kad 
daugiau nesi plėstų. Dabar 
pradėjo “garbage” kolekto
rius purtyti už pakarpos. Nu
rodo, kad jie • turėjo tuos 
“džionkus” pristatyti miesto 
vardu, bet jie nuvežė į gara- 
džių, kurį turėjo nusirendavo- 
ję, o paskui pardavė kaip sa
vo. Tai dabar nežinia, katrie 
bus daugiau baudžiami: ar 
tie, kurie ėmė iš miesto naują 
materijolą ir'sau namus sta
tė, ar tie, kurie miestavas at
matas s privatiškai pardavinė
jo. Kiek žinoma, iki šiol tie, 
kurie sau stubas statė iš mies
to materialo, negavo jokios 
bausmės. Bet kaip atrodo, tai 
tie, kurie vogė miesto atma
tas, bus baudžiami.

—o—•
Nežinia, ar visur kitur taip 

smarkiai giltinė su dalgiu pra
dėjo piauti senesnius žmones, 
ar tik Pittsburghe. Į trumpą 
laiką, daug senyvų žmonių iš
mirė. Vienas mirė ir jaunas, 
tai Charles Zabela, tik 34 me
tų amžiaus. Paliko jauną mo
terį ir tris sūnus. Mirė vėžio 
liga. Tą jauną žmogų ta vė
žio liga greitai paveikė, turė
jo net tris sunkias operacijas, 
bet niekas neišgelbėjo.

Iš senesnių yra mirę A,. Se
nulis, Alekas Juzėnas, A. Ai- 
dintas ir daugiau, apie ku
riuos negalėjau parašyti į 
spaudą, nes ir aš pats buvau 
ant to lapo ir mažką nenuva
žiavau su savo senaisiais drau
gais. S.O.

Toronto, Canada
Puikiai pavykęs perstatymas

Kovo 10 d. torontiečiai ir 
keletas svečių iš apylinkių tu
rėjome progą pamatyti sceno
je J. Baltušio keturių veiksmų 
pjesę “Gieda Gaideliai”. Lai 
būna leista nors trumpai išsi
tarti apie veikalą ir vaidinto
jus.

Veikalas, reikia pasakyti, 
tikrai užimantis, pamokinan
tis. Jis pavaizduoja vieną iš 
labai būdingų dalykų Lietu
vos žmonių gyvenime pirm ka
riniais laikais. Tas dalykas 
vienu žodžiu vadinas “paso- 
ga”. Veikalas parodė, kiek 
ne,malonumų, ir vargo tas su
daro. O kuomet pasitaiko 
žmonės gobšūs, šykštūs ■— ti
kra nelaimė, šiame veikale 
matėme, kaip dėl pinigo žmo
nės skaudžiai nukentėjo — 
net tie, kurie juos grobstė.
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Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkinį

"PROŠVAISTES”
. “PROŠVAISTĖSE” telpa arti 150 Jono 

Kaškaičio rinktinių eilių ir poemų.

“PROŠVAISTĖSE” telpa Jono Kaškaičio žy
miausieji poezijpję kūriniai, sukurti 50 metų 
bėgyje.<

x “PROŠVAISTĖSE” telpa trumpa Jono Kaškai
čio biografija ir jo darbų apžvalga.

“PROŠVAISTĖS” išleistos gražiame popieriuje, 
—tai virš 3QQ puslapių knyga.

z 
t

I

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti 
savo“Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis 

knygynėlyje. \
■ .. I ■ ■

“Prošvaisčių” kaina tik $L50.

Knygų platintojai prašomi užsisakyti 
švaisčių”' platinimui.

Rašykįte ir pinigus siųskite:

LAISVE
110-12 Atląntip Ave., Richmond Hill 19, N. Y

“Pro
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Vąidintojąi, reikią pasakyt, 
savo uždavinį atliko labai ge
rai.

Būtą reikalas aprašyti pla- 
čiaui,i bet kadangi artistų di
delis skaičius, tai reiktų labai 
ilgą straipsnį parašyti. Pasi
tenkinsime paminėjimu svar
besniųjų asmenų veikale. Naš
lė Rukienė buvo svarbiausias 
asmuo šiame veikale. Apie jį 
sukėsi viskas. E. Laurusevičie- 
nė atvaizdavo ją labai gerai. 
Ji sukurė tikrai būdingą šykš
čios moters charakterį. Rolė 
ilga, sunki, bet ji puikiausiai 
žinojo kiekvieną žodį. Marytė 
buvo jai priešingas charakte
ris. Tyli, padori mergaitė. Ji 
neapkentė to, kad jos vaikinas, 
paskui vyras, pavogė motinos 
pinigus ir perdavė jos tėvam 
dėl pasogos. Ji, matydama, 
kaip švogeris ir Rukienė nori 
pasigrobti paskutinį kaimyno 
gyvenimo šaltinį, išeina prieš 
visą giminę ir išgelbsti tą var
gšą. A. Ukelytė tą rolė atliko 
labai puikiai. Taipgi puikiai 
vaidino jos sesutė S. Ukelytė 
piemenėlio Antanuko rolę.

T
Artūras Kaptainis gerai at

vaizdavo tinginio, girtuoklio 
Rukienės sūnaus charakterį. 
Taipgi <r J. Valūnas gerai at
vaizdavo Rukienės žentą. O 
ko trūko J. Ramanauskui, ku
ris vaizdavo Labutį? \

Visi artistai tiko sav^Vie
tai. Visi getai vaidino. JTą gir
dėjau ir nuo daugelio ki$|, su 
kuriais teko kalbėtis.
Priimta rezoliucija

Vaidinimo pertraukos me
tu, d. K. Kilikevičius, trumpai 
apibūdindamas žymesniuosius 
taikos klausimus, patiekė su
sirinkusiems priimti rezoliuci
ją, kurioje prašoma Kanados 
vyriausybės savo užsieninį po
litiką pasukti už taikos reika
lą : dėti pastangas, kad Kinija 
būtų priimta į Jungtines Tau
tas; dėti pastangas, kad būtų\ 
likviduotas Korėjos karas ir 
bendrai veikti už išlaikymą 
taikos pasaulyje.

Rezoliucija priimta ir pa
siųsta mūsų premjerui St. 
Laurentui.

Reporteris

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS

Pittsburgho ir apylinkės 
LDS ir LLD kuopoms, jog 
konferencija įvyks š.m. balan
džio 29 d. $i konferencija tu
rėjo įvykti pereitais metais, 
bet neįvyko iš priežasties 
sniego ir pūgos, visa trans- 
portacija buvo suparaližuota. 
Ir nuo to laiko nebuvo pato
gaus oro konferenciją sušauk
ti.

Kuopos malonėkite savo su
sirinkimuose išrinkti delega

tus į konferenciją. Konferen
cija įvyks toje pačioje vietoje, 
kur pirmiau* įvykdavo, ^bū
tent: 3351 W. Carsdn.
LDS name.

Kuopos turėtų gauti f nup 
apskričio raštininko paragini
mus kas link delegatų išrinki
mo ir nurodymą konferenci
jos laikot Taipgi delegatai ne
turėtų daug rūpintis su val
giu, nes ant vietos turėsime 
užkandžių, ir dar ko prie už
kandžių. Aps. Komitetas.
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Laisves. Parainai Didieji

PIKNIKAI
Prašome jau dabar jsitėmyti įr 
anksto rengtis dalyvauti žemšąu 
nurodytuose piknikuose. Prašonte 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

Brooklyniečiai * rūpinasi Baltimorės piknikui 
duoti dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą išpildys.

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKĄS 
įvyks v ’

Sekmad., Liepos-July l-mą>
ARRĄRAT CAMP, VOSE PONI) PAVILION 

MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai^ 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- r 
sivėlinkite pasiūlyti tikįetus. ’ Į

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos?July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE 
’ 1 • ‘ • • • 4

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne badavo 
sekmadieniais. Kadangi daba^ šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome; kad patogiau bus iš kitur at- . 
vykti į pikniką, nes’ant rytojaus bus šventė, ę

- ---- ........... ,, , ......... 11 ...............................
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ALDLD Reikalai Oakland, Cal.
104Finansinė atskaita už Sausį, Vasarį, 

Kovą, 1951 m.
SAUSIO MfcN. ĮPLAUKOS:

Kp. Kas prisiuntė Miestas 
55 pj^Babarskas, B’klyn. N.Y. 
25 A. Žemaitis, Baltimore 
28 C. Crasnicky, Waterbury 
19 P. Šolomskas, Chicago, ill.

Pav. K. Romikaitis, Reading
J. E. Gužas, Brooklyn, 
S. Janulis, Worcester 
Ch. Kiselius, Racine, Wis. 1.00'190 

Joqius, Cleveland, O. 
Vaitas, Rochester, N.Y. 
Danta, Detroit, Mich. 
K. Gudeliauskas Landh.

K.

P.
M.
M.

Guzevich, Chicago, III. 
Žaliaduonis, Habana, 
Burba, Chicago, Ill. 
Paulauskas, Aurora, III. 7.25 
Girdžiuvienė, Collinsv.

42.00
8.50
2.25

1
11

j . ■ ' K- ''

kauskiene.^ taipgi iau f pa
sveiko. Ir sekanti kuopos 
susirinkimą jau laikysime 
pas dd. Jankauskus.

Drg. Karosas, darbe-kil
nodamas mėsos nripildytas 
statines, pažeidė nugara. 
Bet jau sustiprėjo ir nuė
jo dirbti, nors savo nuola
tinio sunkaus darbo dar be
gali dirbti. •

Pagaliau, Taraškieno ir 
dukrelė Carolyn atlikto “sa
vo pareigą” — abi lengvai 
atsirgo su “chicken-pox.”

Dabai1 visi sveiki, links-

V )S-:‘ ■ ' 'V - ' . ■ .,-1 ■ ą ■ :

kmalumū, kad oficialiai pa
keitus vakaciju laiką. Galu
tino žodžio dėl Bedarbių 
Fondo atlvginimo jie dar 
negavo. Eina kalbos, jog 
vadovybė tyčia faktus iš
kraipo, kad sustabdžius 
Bedarbiu Fondo atlvgini-j 
mo išmokėjimą. Kiek tie
sos tose kalbose yra, pRsi- 

i rodys, kai bus o/autas galu
tinas tuo atžvilgiu atsaky
mas.

i Unijos nuomone, kompa- 
I ni ja turėtu leisti darbinin- 
! kams ta klaidą atitaisyti, 
! nes tai buvo palikta jų ge- 
; rai valiai, kada jie nuo va- 
kacijų atsisakė. Jei ne, tai 
kompanija greičiausia pra
loš. Kitai}), tai ir be m])- 

dirbtino lietaus

Agė: “Pavartojau diploma
tiją: Kaip tik- pasakiau, kad 
aš jį paliksiu ir grįšim pas ma
ine. tai jis nieko nelaukęs ir 
davė kelionei pinigų.”

, ŠYPSENOS
Gera Diplomate

Megė: “Kaip tu galėjai 
tokio šykštuolio savo vyro 
gauti tiek pinigų?”

iš 
iš-

Išleidome Jauną Viešnią
Draugų, Karosų dukrele,/ 

Eugenija Karosaitė — Mrs. 
Stanley ir jos sūnelis, Re
ny, keletą savaičių pralei-

187
171

26
LLD 7 Apsk. S. Penkauskas 
Pav. G. Murnik, Fitchburg 

Stanevich, Summerlee 
Žukienė, Binghamton 

Blązonis, Lowell, Mass.
Andrunas, Elizabeth, 
Karos, Oakland, Calif. 
Adams, Tacoma, Wash. 
Nemura, Cleveland

Gužas, Brooklyn, N. Y. 15.00
Petrukaitis, Stoughton 28.00 

K. A. Žukauskas, Seattle 
M. Dranginis, W. Frank. 12.75 
J J. Greblick, St. Petersb. 61.75 
Ch. Bender, Brooklyn 

Žilen, Kearny, N. J. 
Butvill, Cicero, III.

Balsys, Baltimore, Md.
P. Yokubaitis, Westv. 
Sisco, Scottville - 

Kraus, Hart, Mich.

73
20
44

H.

Suma

$4.00
2.00 

19.95 
33.75
10.001 54 
20.50 J 198 
10.00 Į 132

15.50
73.00
10.00
J^'dę pas. tėvus, San Leandre, 

namo, i 
Mums buvo 

turėti šią 
bet nemalo-

ATŽYMEJ1MAS 
LAISVĖS 
40 METŲ 
SUKAKTIES

♦

33.50
41.75
18.25
10.00
10.50
26.50

orlaiviu išskrido 
New Jersey, 
labai malonu 
jauną viešnią, 
nu buvo, kada reikėjo atsi
sveikinti.

Eugenija čia, Californijo- 
je, užaugusi, čia jos jaunų 
dienų namai, čia tėvai, 
draūgės, draugai. Sakė 
mylėtų geriau čia gyventi. 
Bet tenai, New Jersey vals
tijoje, dabartiniai i 
tenai mylimas vyras, tenai 
reikia gyventi.

Eugenija, kaip ir jos tė
veliai, ’prisirišusi prie pa
žangiosios visuomenes; ir 

wL2ojčia viešėdama nepraleido 
4900 nė vieno' pažangiečių susi- 

48940 rinkimo, ne vieno parengi
mo nedalyvavusi juose.

Jos išleistuvėm LLD kuo
pa paruošė sąskridį, kuria
me dalyvavo Oaklando, San 
Leandro ir San Francisco 
lietuviu. Nuo sąskridžio li- 
kusis pelnas buvo paskirtas 
pas ve i k i n i mu i d i e n rašei o
Laisvės su 40 metų jubilie
jumi.

Išleidę dukrelę ir anūką, 
mūsų gerieji draugai Karo
sai liko vėl vieni. Jų erd
vus, gėlėse paskendęs na
mas vėl jaučiamas tuščias.

Orlaivių stotyje paskuti
nėj minutėj, atsisveikinant 
su Eugenija ir Rony, mūsų 
energingosios ir drąsiosios 
kovotojos ir organizuotojos 
darbininkų, draugės Karo- 
sienės, motiniška širdis su
minkštėjo; iš jos drąsių 
akių per raudonus skruos
tus nusirito kelios ašaros. 
Orlaiviui 
žiūrėjo į tą pusę.

A.
P.
J.P.

D.
3.15 t

21.35 1
41.50 161 

1.00 148 
FaV. Ch. Yeseliun, Clyde, Can. 2.00 į 45 
PaV. J J. Gray, Loraine, Ohio 2.00' 24 
36 M. Bacevich, La Porte, 15.00

198 S. Kaross, Oakland, Calif. 52.50 i 92
85 A. Račkauskienė, Haverhill 4.00 [

Pav. V. Kolesky, Tunnkhanock 3.50
5 E. Arlauskienė Newark 

Pav. J. J. Jasenas/Jackson 
185 J. White, S. Ozone Park 
188 A. Wardo, Detroit, Mich.
24 Ch. Bender, Brooklyn

145 M. Pūkis, Los Angeles 
Pakšienė, Kenosha 

Balsys, Baltimore 
Žilen, Kearny, N. J. 
Pikunas, Connerton, Pa.
Maižys, Richmond Hill 2.001 
Bagdonas, So. Bend, 19.25 ;

110
52

25
136

j.

D.
K.

1
62

24
136

38.50

mi.

2.00
1.00

20.25
20.00
21.70
38.25
19.25
17.00
22.00 j
3.00 1

V.
M.

25 J.
205 K.
218 M.
207 J.
KVK Toronto, Canada
131 St. M. Lecsis, Saginaw 

J. Skerston, St. Louis

10.00
11.50 

, 32.50
17.25
8.50

31.00
11.00

200.00
20.50
10.25

Mūsų LLD kuopa turi 40 
nariu. Palyginus su dau
geliu kitų kolonijų, čia 
kuopos nariai susirinkimus• i I v

namai,; lanko skaitlingai ir rūpina-

TUOM REIKALU PRAMOGOS ĮVYKSTA 
SEKAMOSE VIETOSE:

Viso $1,032.95

Kovo Mėn Išmokėta:

Seki', alga už kovo mėn. $66.50 
, Bankui už čekius
■ Už knygų išsiuntinėjimą

185
33 

angFų kalbo'š "kn?'jaunuol. iz50
“Šviesos”

Už išsiuntimą “Šviesos” 49.00
Atmokėta dienraš. aukų ir pr. 31.00 
Randa už sausį, vasarį ir 

1951 m.

146 B. Gelgotas, Chicago, III. 23.50 j Už atspausdinimą

« Viso $461.40

Sausio Mėnesį Išmokėta Z
Sekr. alga už sausio mėn.
Pašto ženklelių pirkta
Bdnkui fOž čekius 
Už anglų kalba knyg. jaun.

Viso

$66.50
50.00

2.10
129.17'

i Bala
Kovo$247.77

Viso

SUTRAUKA:

nsas buvo 
men. įplaukė

kovą
60.00

8758.60

$800.27
$1,032.95

SUTRAUKA:
Balansas nuo 1950 m. 
Sausio mėn. įplaukė

Kartu
Sausio mėn. išmokėta

$376.38
461.40

$837.78 |
247.77 ■

$590.01 i

Kalb, III. 1.25 
Sąryšis 
Petronis

20.00

Kovo
Kartu 

mėn. išmokėta
si,833.22 

$758.60

$1,074.62Balansas
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekr.
PAUL BECHIS, 

ALDLD CK Iždininkas.

REVIZIJOS KOMISIJOS 
PAREIŠKIMAS

Kovo 17 d., 1951 m., Lietuvių
teratūros Draugijos 2-ros Apskrities 
Komisija peržiurėjom LLD Centro 
Komiteto knygas ir 

viską tvarkoje.

Li

A.

J.

Lipčius, Eddystone 
Šolomskas, Chicago, 1)1. 
Urman, Rėseland, Ill.
Shukis, So. Boston,

* Balansas

VASARIO MftN. ĮPLAUKOS:

— P. Sadauskas, Dc 
Naujosios Angį. Mot. 
Pav. J. Daubai- ir S.

Athol, Mass.
Aps. 6, A. Lipčius. Eddystone
30
19
79

2
Pav. J. J. Jasenas, Jackson,
75 J. M. Paukštaičiai. Miami

Pav. A. Butrimas, Merrill
Pav. A. Venckus, Mexico, Mc. 5.15

,6 Geo. Shimaitis, Montello 38.40
— V. Stankevičius, Baltimore 2.00 

Pav.

4.(X)
10.00 i

9.50 . rne vinku ivm
67.50 j spaudoje skelbtose
54.00

113.50
3.20
3.00
4.00

bilas ir surado- 
atitiko, 

atskaitose,
kaip 
taip

K, Malkaitis, Clinton
P. \Paserskis, Baltimore
J. Kalvaitis, Ridgewood
P. Šlekaitis. Scranton, Pa.
J. ^hite, Ozone Park
J. 'Ė. Gužas, Brooklyn.
Moterų Komitetas, B’klyn
J. Chuplis, Springdale, Pa.
J

B. Muleranka, Hartford
Pav. M. Raulušaitis, Bellmore 2.00
11

188
81
32

136
1

155 H.
7

185

55
39

185
1

. 74

68

6.50 
2.00 

16.50 
28.35
4.00 

20.50' 
78/50 
24.50

A. .Kuzmickas, Girardville 2.00 
40.00

S.
A.
M.

24.25
47.00

7.10
32.00

ir esamose bilosc. -
Komisija:

J. Bimba 
I’. Dbnnis
J. E. Gužas.

Toronto, Canada

si draugijos reikalais. Jau 
vasario mėnesio susirinki
me buvo skaitytas laiškas 
nuo Centro raštininko, d. 
Šolomsko, sveikinantis kuo
pos narius,' kad pirmame 
mėnesyje visi pasimokejo 
duokles.

Kuopos pirmininke yra, d. 
Jankauskienė, užrašų rasti-

kai kam vakacijos gali bp- 
ti šiemet “šlapios” i 
katnos.” '

ir “mar-

Darbininkas

Pagerbė ilgų metų darbuoto
jus Zigmą ir Antaniną Dva- /

ninke—d. Mugianicnė, iždi
ninke—d. Karosienč.

Turime
nariai čia duokles 
pradžioje metu ■ už

ir LDS kuopą; 
moka 
visus 

metus. Kuopos organizato
rium yra geras senų laikų!

Mass.,
gomų daiktų
savininkas,
finansų raštininke — d. Ta- 
raškienč, iždo globėjomis — 
dd, Karosienč ir Mugianie^ 
ne. A. Taraska

Lorain, Ohio

LiteBa-

HARRISON - KEARNY, N. J.

Pasilinksminimo Vakaras
įvyks

Balandžio - April 7-tą
PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE

Rengiu Ilarrisono jr Newarko LLD ir LDS kuopos.

SALĖJE—15-17 Ann St., Harrison, N. J.
■ J svetainę reikia palipti vienais laiptais aukštyn. 

Čia dalyvaus ir atstovas nuo Laisvės įstaigos. 
Bus gerų užkandžių ir puiki programa.

Balčiūnas

^Kai kuriems plieno darbi
ninkams, dirbantiems Na
tional Tube Co., Lorain 

j Works, Ohio, vakari iu dan-
nuskridus, ilgai gus jau niaukiasi, nežiūrint

Ir rida

tūros Draugijos 155 
kuopų surengė gražų 
d raugam Dvareckam, 
metų vedybų sukakties 
ir kartu pagarbai jų ilgų metų 
darbuotės organizacijose, pįa- 

! tinime, rėmime pažangiosios 
'spaudos, ir abeIno pažangaus: 
'judėjimo. Nebuvo to parengi-1 
1 mo bei svarbaus reikalo, ku- 
iriam draugai Dvareckai nebū-.
tu teikę savo talkos, paramos. 

(Jų privatiški reikalai niekuo-: 
i met nesulaiko jų nuo visuome- ! 
ulinio darbo.
poros metu draugam 

I kam
■skaudžių nelaimių — ligų- K- 
i tikęs plaučių uždegimas pali- 
, ko daug negalumų, su kuriais 
' draugei Dvareckienei teko il- 
1 gai kovoti. O drg. Dvareckas 
, tapo sunkiai sužeistas, kuo
met jo vairuojama mašina ke
lyje susidūrė su sunkvežimiu.

jam teko ilgai 
išbūti, ligonbūtyję ir pereiti 
keletą skaudžių operacijų.

Surengtas ’pokylėlis buvo 
jaukus, linksmas. Apart vieti
niu draugų-giminią, pokylyje 
dalyvavo daug draugų-gimi- 
nių iš Lawrence, Bostono ir 
kitur, Džiugu buvo visiems 
matyti dd. Dvareckus vėl su
grįžusius j sveikųjų eiles, į 
darbuotę, po sėkmingo nuga
lėjimo ligų ir nelaimių. Daly
viai linkėjo jiems daug 
laimingų metų darbuotis 
ž an gai.

Kopiisijoje surengimui 
kylio darbavosi draugai 
kūnai, Pilkauskai, Kalakaus- 
kienė, šiupėnienė, Vasilienė, 
dukrelė ir žentas Raukei ai.

Draugai Dvareckai paauko-1 
jo Laisvei $10 ir šeimininkės

proga
SHENANDOAH, PA.

Balandžio - April 14-tą
įvyks

Šaunus Balius
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 31-ta kuopa.

WEST END HALL
West. Center St.

• PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

teko'

bėgyje pastarųjų 
Dvarec- 

pergyventi daug
MONTELLO, MASS. z

Balandžio - April 2I-mę
įvyks

Banketas
Rengia Lietuvių. Literatūros Draugijos 6-la kuopa

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE
Vine ir kampas Main Street

PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE 
įžanga 75c

ma iš stoties dar kelis sy- Mat, kompanijos vadovybe,To pasėkojei

Scenos mėgėjai gražiai veikė
Kovo 17 d. šio miesto lietu

vių scenos .mėgėjai dar vieną 
veikalą perstatė ‘ scenoje, šiuo 
kartu jie suvaidino J. Linarto 
dviejų veiksmų dramą “Pra
keikimas.” Vaidino pats J. Li- 
nar.ta, J. Valūnas, B. Janaus- 
kiene, A. Ylienė, J. Šinkūnas, 
E. Laurusevičienė ir J. Valai
tis. Nors jie neturėjo laiko ge
rai išmokti, bet suvaidino ga
na gerai, ypač atsižvelgiant j 
sunkumus vaidinti be tinka
mos scenos ir dekoracijų.

Veikalas “Prakeikimas” pa-

kilis atsisukusi žiurėjo.
' Bet liūdėti ir “tuščiam i kritiška padėtį

Janulis, Worcester 
Wardo, Detroit, Mich. 
Smagorienė, Maspeth 

Didjun, New Haven, 
Žilinskas, Kearny, N. J. 22.00
Gužas, Brooklyn, N. Y. 17.25 
Jajiuliene, Worcester __
Gudauskas, Springfield 62.25 
White, S. Ozone Park 11.25 ( 
Dainius, Jamaica,. N. Y. 5.60 
Kiškis, Vancouver, B. C. 6.25 ' 
Shaffer, Valley Spring 8.00 
Lucas, Peoria, Ill. 
Petrulis, Los Angeles 

Stupur, Portland, Ore. 
Moterų Komitetas, B’klyn 
D. Vaitas, Rochester, N.Y. 
J. Balsys, Baltimore, Md. 

Pav. V.’W. Smith, Atikokan 
PaV. J. Naudžius, Pearl River 2.001 .
— G. Rakauskas, E. Chicago 6.00(VO namų. Visa jo viltis buvo 
94 K. -Pakšienė, Kenosha, 12.00, sūnus kunigas. Bet ir tašą bū- 

' « Sh-Wn‘ąbf^ ??•!!? damas turtingas, besidrau- 29 K. Liaudanskas, Rockford 17.2ot ’
39 P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 29.25. gaujas su vietos ponais, neno- 
86 Mk Chesna, Chicago, Ill. 32.00 rein nažinti savo tėvo, atro-

126
129
82

145
4

no

J.

P.
A.
F.
N.

94 K. Pakšienė, Kenosha,

5.00

25.60.
41.00! vaizdavo, koks likimas tenka 
26^1 žmogui, kai jo atsižada jo 
10.00vaikai. Gavęs blogą žentą, 
19.25 kuriam jis užrašė visą turtą, 
200 senelis priverstas išeiti iš sa

86 Mk Chesna, Chicago, Ill.
17 PzEldukevičius, šhenand. 37.50 
52 J. Urbonas, Detroit, Mich. 61.50

>

Viso $1,214.35

' VASARIO-MftN. IŠMOKĖTA:
Sekr. alga už vas. mėn. 
Atmokėta dienr. pren. ir aukų 
Bankui už čekius 
Pirkta raštinei reikmenų 
Užsieniui atmokėta aukų 
A|įnokėta aukų "L.” suvaž. 
Ui' anglų kalbos kn. jaun. 
Už spaudos darbus 
Už atspausdinimą “šviesos” 
Už išsiuntimą "šviesos” 
Už knygų išsiuntimą 
Knygiaus išeigos už 3 mėn.
Er viso

SUTRAUKA:
Balansas. buvo 
Vasary] įplaukė

$66.50
I 92.00

1.50
6.50

48.00
55.00
28.82
15.30

476.26
55.00
48.00

111*21

$1,004.09

$590.61
’ 1,214.35

Kartu
Išmokėjimų buvo

$1,804.36
$1,004.09

Balansas $800.27

ĮPLAUKOS:

Chicago 57.25

KOVO MfcN.
P. šolomskas.
Geo. Shimaitis, Brockton 22.50

49
____ ___ _ _________ ____  

Pav. Tony Brodsky, Elm Grove 3.00 
Pav. Jon. Wilkelis, Orlando
— A Murclka, Brooklyn

Pav. J1. Chepulis ir Pakush 
i Sou th bury, Conn.

XU P.. Janiūnas, Bayonne
D. Burba, Stamford, Con.
Eva Valley, New Britain 

ley J. Stulgis,- Chicago, III.

2.00
5.00

4.00
48.00
10.25
25.50
29.75

rėjo pažinti savo tėvo, atro
dančio į ubagą. Senelis, bai
siai susigraudinęs, prakeikia 
savo sūnų. Ir neteko stebėtis, 
kad jis taip padarė.

šis veikalas sakyte sako, 
kad turtas ž.mogų pakeičia, 
padaro jį bejausmiu, be drau
giškos širdies. Tiesa, negali
ma tai sakyti apie visus, bet 
labai dažnai būna, kad pra
turtėjęs žmogus užmiršta vis
ką, kas kilnu ir gražu, kas 
vertinga.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
menininkai, dėka J. Linarto 
pastangoms, šį' sezoną pasiro
dė labai gerai su perstaty
mais. Reikia laukti, kad kitais 
metais jie irgi, pasirodys ne 
blogiau.

Beje, 
moterų 
Lietuvių 
jo tarptautinę motbrų solida
rumo dieną. Moterų 
choras išpildė kitą vakaro 
programos dalį. Nors susior
ganizavęs neseniai, bet labai 
gražiai padainavo kelias lietu
viškas daineles. Chorui vado
vavo R. Strazevičiūtė.

Reporteris.

šis šeštadienis- btivo 
šeštadienis. Toronto 
Moterų Klubas mine-

Klubo

name sėdėti nėra kada. U- darbininkai 
nijos organizacinis darbas, 
su juo susiję tinklai keblu- vąkacijų mokestis 

pri- mokėta virš, paprastos al- 
0; gos tiems, kuNc sutiks tuo 

laiku dirbti. Taipgi, vado
vybė pareiškė, kad vakaci- 
jų mokestis galima 1 bus 
gauti už laiką, kurį dar
bininkai praleido be darbo 
per geležinkeliečių streiką.

Unija (Local 1104, USA- 
CIO) nutarė tai palikti pa
čių darbininkų nuožiūrai, 
nes kai kurie iš jų norėjo ir 
planavo šią vasarą kur nors 
toliau per vakacijas pava- 
žiuot, o kiti buvo'spaudžia
mi piniginiu atžvilgiu ir no
rėjo dirbti .

Kai kurie . darbininkai, 
aišku, nuo vakaciju neatsi
sakė. Iš tų, kurie nuo jų 
atsisakė, bėdon įkliuvo fie, 
kurie per geležinkeliečių 
streiką užsiregistravo Be
darbių. Fondo atlyginimui 
ir paskui sutiko tą laiką 
įskaityti į vakacijas. Jie ti; 
kėjosi, kad jie gaus už tą 
laiką Bedarbių Fondo atly
ginimą ir vakaciju mokestį, 
kaip kompanijos vadovybė 
pažadėjo. Bet pasirodė, kad 
Bedarbių Fondo atlygini
mas jiems pražus, nors va
kaciju mokestį kompanija 
išmokės.

Dabar tie*darbininkai tu
ri pereiti per daugybę for-

mų rytojaus dienojo 
verčia viską pamiršti, 
čia jau pavasaris, parėjus 
namo nėra kada sėdėti, net 
ir valgyti pasigaminti, nes 
aplink namą gėlių krūmai 
šuoliais auga, reikia perso
dinti, apžiūrėti, papurenti 
žemę, patręšti. Nesutvar
kysi laiku—nebus tvarkos. 
Ačiū jai, ir mes turėsime 
gėlių, nes kiekvieną sykį, 
kai gėlynus apžiūrinėja, ne
pamiršta ir mums atidėti 
gelių.

Tenai, kiemo kampe, ka- 
narkos jau pradeda dėti 
kiaušinėlius. Čia jau d. Ka
rosas pila cementą, ' stato 
stulpus, stiklu kloja sienas 
ir stogą — didina kanarkų 
butą. 0 tu kanarku — net 
kelios dešimtys, o tuojau 
bus dar daugiau.
Pasveiko visi ligoniai

Pradedant šiuos metus,' 
nedidelėje mūsų- lietuvių* 
kolonijoje turėjome net ke
lis ligoniui: Jauną stiprų 
Ramond Mačiulį, buvusių 
worcesteriečių Mačiulių sū
nų, liga buvo rimtai suėmu
si ir paguldžiusi. į ligoni
nę. Bet dabar jis jau pa
sveiko, sustiprėjo ir jau 
dirba. Mūsų geroji LLD 
.kuopos pirmininkė, d. Jan-

atostogų. Ji pažadėjo, kad 
; bus iš-

Reiškiu širdingiausią užuojautą Aniiai 
Demskienei del mirties jos vyro 

Antano Dcmskio.
Su gilia jums užuojauta.

MILDA ŽUKAS
Elizabeth, N. J.

ilgy, 
pa-

po- 
Pet-

Abclnai, parengimas buvo 
jaukus, draugiškas.

M.

g Tel. AV. 2-40261 DR. JOHN REPSHIS
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Valandos: 2-4 ir 6-8

I
Ncclčljomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto. 
495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.
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SO. BOSTON, MASS.
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LIET.

įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-ma
Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

. Bilietas tik 50c.

! < CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

būsite

1 ■ ■■■<■■

5 psl...Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Kov.-Mar. 31, 1951

Matthew A 
BUVUS 

(BUVĄUSKAS)

Liūdesio 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 
patenkinti.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

K

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

t
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Žilagalvis liaudies švietėjas ir 
mokytojas Stasys Totorius

i

* 3M Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—MALE

ALYTUS, Lietuva. — Aly
taus rajono darbo žmonės j 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos narius išrinko vieną iš se
niausių respublikos pedagogų, 
rajono liaudies švietimo sky
riaus vedėją Stasį Totorių. Jis 
— vienas geriausiųjų atstovų 
gausios mūsų švietimo dar
buotojų šeimos.

Visa ilgametė pedagoginė 
Stasio Totoriaus veikla yra 
kova už šviesesnį išnaudoja
mos liaudies rytojų.

Pradėjęs mokytojo kelią 
tuo metu, kai augo Rusijos 
proletariato revoliucinis judė
jimas, Totorius savo moki
niams skiepijo pažangias re
voliucines mintis, ugdė juose 
nepasitenkinimą caro ir bur
žuazijos priespauda.

Lapkričio revoliucijos me
tu Totorius buvo Rusijoje. Re
voliucija padarė didžiulę įta
ką jo pasaulėžiūrai susifor
muoti.

1918 m. grįžęs Lietuvon, ga 
bus, patyręs mokytojas stum
domas iš vieno užkampio į ki
tą, neturi pastovesnės vietos, 
kol po persekiojimų 1933 m. 
jis pašalinamas iš mokyklos, 
be teisės kur nors gauti darbą. 
Toks likimas laukė kiekvieno 
pažangaus mokytojo.

1944 m. išvadavus Lietuvą, 
Stasys Totorius visas jėgas a- 
tidavė liaudies švietimui. Jis 
paskiriamas Alytaus apskri
ties liaudies švietimo skyriaus 
vedėjui, šiame darbe pasižymi 
kaip atsidavęs organizatorius 
bei vadovas, šiuo metu Toto
rius vadovauja švietimo dar
bui rajone.

šiandien rajone yra 4 vidu
rinės mokyklos, 7 septynmetės

ir 31 pradinė mokykla, pačia
me mieste — mokytojų semi
narija ir žemės ūkio mokykla. 
Totorius skiria daug pastangų 
ir darbo, kad nuolat kiltų mo
kymo ir auklėjimo lygis mo
kyklose, kad gausėtų pionie
rių ir jaunimo organizacijos. 
Jis nuoširdžiai rūpinas beraš- 
tingumo ir mažaraštingumo 
likvidavimu rajone, kolūkių 
organizaciniu ir ūkiniu .stipri
nimui. žilagalvis liaudies švie
tėjas dažnas svečias pas kol-

1 ūkiečius, kaimo mokyklose.
Savo ilgametį darbo patyri

mą Totorius perteikia .jaunie
siems savo bendradarbiams, 
padeda jiems keliant idėjinį 
-politinį ir kvalifikacinį lygį, 
kovojant už pedagoginio mei
striškumo kėlimą. Totor. savo 
patarimais ir nurodymais pa
deda sėkmingai išspręsti iški
lusius mokymo-auklėji.mo ar j 
administracinio darbo klausi
mus.

Už atsidavusį darbą liau
dies švietimo srityje St. Toto
rius apdovanotas “Darbo 
Raudonosios Vėliavos“ ordi
nu, medaliu “Už šaunų darbą 
Didžiajame Tėvynės kare 19- 
41 —1945 m. m.”. Jam suteik
tas nusipelnusio mokytojo 
vardas.

Alytaus darbo žmonės jau 
ne pirmą kartą išreiškė pasi
tikėjimą ir meilę liaudies sū
nui, atsidavusiam švietėjui St. 
Totoriui. 1947 m. jis išrenka
mas Lietv. Aukščiausios Ta
rybos deputatu, o 1950 metais 
—Alytaus rajono bei miesto 
Darbo žmonių atstovų tarybų 
deputatu.

K.

I1 esti va lis ir LMS
Konferencija

Balandžio 11-15 jau arti — 
ateina gražus meno, kultūros 
pobūvis vėl į Lietuvių Kultūri
nį Centrą, Richmond 
N. Y. Tai nepaprastas 
vis. Ką mos veikėme 
kultūros dirvonuose

pob Ci- 
me no, 
perei

tais metais, k a veiksime šiais
metais ir ateityje 
rencijoje padėsime 
tyklių, padarysime 
los įvertinimus, 
planus- ir tarimus 
meno darbui.

savo kon fe- 
an t svars- 

savo veik- 
T’adarysime 

tolesniam

Vakarine sesija
Prašome delegatus ir sve

čius pasižymėti, jog LMS 3 
Apskrities konferencija prasi
dės šeštadienio vakare, lygiai 
8 vai. ar dar anksčiau, balan- 
(1 ž i o 14, I j’ b e rty A u d i tori u m 
patalpoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kodėl vakarinė sesija? Pir
ma, mes turime taupinti laiką, 
ant rytojaus, sekmadienį,

įvyksta Operos Festivalis. Tad 
visa diena nebus galima pa
naudoti LMS konferencijai, 
todėl pirmoji ir labai svarbi 
sesija, bus laikoma šeštadie
nio vakare. Po sesijos įvyks 
draugiškas pobūvis delegatų 
ir svečių priėmimui.

Antra, mūsų meninė veikla 
yra didelė, gyva ir turi būt 
dar didesnė. Į šią sesiją kvie
čiami ne tik delegatai, bet ir 
svečiai — visi mūsų meno po- 
kilių lankytojai ir rėmėjai. 
LMS Apskrities valdyba pa
geidauja,, kad jūs girdėtumėt, 
žinotumėt, kas veikiama ir kas 

manoma veikti mono-kultūros 
srityje.

Taip pat mes primename, 
jog ši LMS konferencija turi 
būt skaitlinga delegatais. Or
ganizacijos, kuopos, kurios 
dar nerinkote delegatų, dar 
turite progą juos išrinkti.

LMS 3 Apskritis.

Demokratą daugiau, 
bet republikonai valdo
N. Y. Valstiją

Reikalingas vyras present Dry 
Cleaning krautuvei, šaukite Warp 5 
ir 6 vai. vakarais. Telefonas^ TW. 
4-5968. /

Areštavo gengsteriy 
tūzo brolį

Joseph Anastasio, kuris 
skaitomas mažiausiu gengste- 
rių pasaulyje iš trijų brolių, 
tapo suimtas ir nugabentas ] 
Ellis Island deportavimui.

Sakoma, Anastasio pateki
mas į Ellis Island yra pasėka 
liūdymo jo paties brolio An
thony, kuris senatiniam komi
tetui pasigyrė, jog visi broliai 
nelegaliai atvykę į mūsų šalį. 
Jis sakė, kad tas viskas buvo 
žinoma tam, kas norėjo žino

ti..
Jo broliai Albert ir Antho

ny. Anastasia (biskelj pakeitę 
pavardes) yra paskilbę sąryšy
je su Murder, Inc. Tačiau nie
kas nesidomėjo juos depor
tuoti kaipo finansiniai prasi
siekusius, nežiūrint, kuriuo 
būdu tas turtas buvo įgytas. 
Tik dabar, iškilus visiiotinam 
skandalui, juos palietė.

Suimtasis sakėsi nieku ne
buvęs prasikaltęs, esąs dokų 
darbininkas. Taęiau turintieji 
pūslėtas rankas dokų darbi
ninkai sako, kad Anastasio 
prakaitavo kitaip, negu jie.

Marijonai Misevičienei 
ir jos šeimai reiškiame 
užuojautą dėl mirties 

Adomo Misevičiaus.
MOTIEJUS KLIMAS ir 
duktė EMILY KRUPSKI

Paryžiaus policija ardo studentų demonstraciją už 
socialinę apdraudą. Demonstracija buvo suruošta 
prie parlamento rūmų. Daugeliui studentų policija 
suskaldė galvast
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Ką sakė delegatai apie 
gegužinės tikslus

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog visos didžiojo New Yorko 
dalys ir visi darbininkų ir 
liaudies amatai ir profesijos 
buvo atstovauti Gegužines Pa
radui priruošti konferencijoje. 
254 delegatai atstovavo uni
jas, 90 atvyko iš broliškų or
ganizacijų ir vietinių draugi
jų, 55 iš jaunimo ir studentų 
organizacijų, 35 iš kultūrinių, 
115 atstovavo įvairias susiedi- 
jų organizacijas, kaip rendau- 
ninkų, taikos, moterų ir pana
šias grupes. Viso dalyvavo 
549 delegatai. Buvo ir svečių.

Delegatai vienbalsiai, pri
ėmė • rezoliuciją, kurioje pla
čiai paskelbiama, už ką dar-, 
bininkai ir liaudis šiemet mar
šuos gegužinėje.

Tai nepaprastas dokumen
tas. Jo ištraukas norėčiau pa
duoti ir lietuvių visuomenes 
žiniai. Laisvės prašau neatsa
kyti tiems raštams kampelio 
vietos.
Iš Gegužines rezoliucijos 
(apie Gegužinės istoriją)

Gegužės Pirmoji priklauso 
darbo žmonėms. Tai yra dar
bininkų džiaugsmo diena čio
nai ir visame pasaulyje.

Gegužės Pirmoji yra ameri
konų diena — ir tarptautinio

solidarumo diena.
Gegužes Pjr.mąją įkūrė Chi- 

cagos darbininkai 1886 me
tais, kovoje už 8 valandų dar
bo dieną. 1888 metais Ameri
kos Darbo Federacija paskyrė 
gegužės 1 dieną, 1890 metais, 
panaujintoms dem.onstracK 
joms už 8 valandų darbo die
ną. Nuo to laiko čionai, Jung
tinėse Valstybėse, ir visose 
kitose valstybėse darbo žmo
nės Gegužes Pirmąją maršuo- 
ja už savo reikalavimus.

Gegužės Pirmoji yra didi 
Amerikos liaudies tradicija. 
Gegužinė yra dalimi kovingo, 
demokratinio darbininkų pali
kimo, kurio niekas negali su
naikinti.

Šių metų Gegužės Pirmąją, 
1951, New Yorko darbo žmo
nės vėl maršuos tradiciniame 
Gegužės Pirmosios parade. 
Jie maršuos kartui sir milijo
nais tų darbininkų, kurie de
monstruos kožname pasaulio 
kampelyje. N e w yorkiečiai 
maršuos tą dieną, kurią mūsų 
darbininkų klasės protėviai 
laimėjo savo drąsa ir kovingu
mu. z

Sekamuose raštuose nors 
trumpai paminėsiu, ko .siekia
ma šių metų maršavi.me Gegu
žės Pirmąją. Del.

Amerikos Darbo Partija 
reikalavo taikos

Parti j a 
New Yorke paskelbė, jog iš
siųsta visiems šios valstijos 
kongresmanams laiškai. Juo
se vyriausia reikalaujama, 
kad Kongreso nariai darbuo
tųsi ir balsuotų už taiką ir 
gyvenimą.

Darbiečių protestai yra tai
komi prieš militarizavimą mū
sų šalies, phieš 
mijos Europon, 
mais Kongreso 
savimo tuojau 
atostogos.

Visuomenei

Amerikos Darbo

siuntimą ar- 
Tais klausi- 
tikimasi bal- 

po velykinės

paskelbtame
greta kitko, darbiečiai

“Po Velykų balsuosimasis 
bilius militarizuotų
ir įgalinti; prezidentą Truma- 

Tią atominiam karui. Įgalintų 
karą pradėti Wall Strytui pa
reikalavus. Ir už tai būtų' at
mokama Amerikos jaunimo 
gyvybėmis...

“Vieton militarizuoti mūsų 
šalį ir išeikvoti mūsų jaunimo 
gyvybes tame,' kas oficialiai 
ir brutališkai Vadinama “Ope
ration Killer,“ mes prašome 
jūsų 'pasišvęsti dėl “Opera
tion Life“ (pasišvęsti .veiks-

šiomis dienomis paskelbta
me valstijos sekretoriaus ra
porte žymi, kad valstijoje 
2,596,588 piliečiai yra užsira
šę demokratų balsuotojais. 
R e p u b 1 i k o n a i s užsirašiusių
yra 2,292,4 68. Užsirašiusių li
beralų balsuotojais 
darbiečių 106,961.

Darbiečių, aišku, yra daug 
daugiau. Tačiau sąlygos' laike 
praėjusios piliečių registraci
jos balsavimams buvo tokios, 
kad tik už vis drąsiausieji ry
žosi užsirašyti savo partijos i 
balsuotojais. Kiti likosi ne-, 
partiniais arba užsirašė bal- 1 
suotojais kitų partijai, 
niekas nepersekioja.

U žsi r ašy m as p arti n i u 
čia
tiktai įgalina nominuoti 
parti j os kand i datus.

114,352, | taipgi

šiuomi norime tarti padė
kos žodį visiems kuo nors pa
dėjusioms Adomui Misevičiui 
jo ligoje ir teikusiems užuo
jautą jam mirus.
Ačiū lankiusiems jį sergantį 

ir net dovanomis savo kraujo 
linkėjusiems jam pagyti.

Dėkojame atvykusioms į 
šermenis ir palydėti į kapus, 

reiškusiems užuojautą
I gėlėmis, spaudoje, laiškais ir 
gyvu žodžiu. Didžiai įvertina
me jūsų šiltą draugingumą.

• Marijona Misevičienė 
ir duktė Bernice ’Sessa.

kurių j

never
tą partiją balsuoti, 

tos

Merginoms leidžiama 
pakeisti minti

Juana B ere z, 17 metų, gra
ži bronxiete, buvo sukėlusi 
žmonėse didelį sąjūdį savo 
liūdymu, būk jos vaikinas Lo
renzo Quinones ją buvęs pa
grobęs ir nuodais girdęs. Vai
kinas buvo areštuotas.

Kuomet Quinones stojo 
prieš teisėją, m'ergina į teis- 
mabutį atėjo su motinos pa
samdytu advokatu Quinones 
ginti ir su visai nauju liūdy
mu. J j sakė, jog jie labai my
lisi. Kad dėl neturėjimo pini
gų ir progos apsivesti jie abu 
gėrė nuodų, bet nuo jų tik su
sirgo. Tačiąu dabar jie nu
sprendė apsivesti nelaukiant 
turto.

Teisėjas merginą atleido 
nuo atsakomybes. O vaikinui, 
kaipo vyresniarfi (21 metų), 
liepė dar ateiti pas jį. Mena
ma, kad ir jį palaimins į žen
tus.

Maršuos pastiprinti 
karinę propagandą

k a-iBrooklyniečiai svetur 
riautų karų veteranai mobili
zuoja žmones taip vadinamam 
lojalumo paradui balandžio 
28tą. Rengėjų lyderis pareiš
kė, kad dalyvausiantieji tame 
parade parodys, jog jie įverti
na mūsų kariškių “krauju 
raudonai nudažymą karo lau
kų“ Korėjoje.

Sako, kad jie į tą paradą 
išvesią penkias dešimtis tūks
tančių kunigų kontrolių jam ų

KRISLAI
(Tasa 4-m p pual.) 

patenka tik tie, kurie sutinka 
požemio pasaulio sukčių ii* 
vagių klausyti. Abidvi seno
sios partijos perdėm permir
kusios korupcija. Tokiose są
lygose rinkimai tampa piktu 
pasityčiojimu iš demokratijos.

mams ne už mirtį, bet už gy
venimą .mūsų jaunimui).“ .

Darbiečiai sako, kad jeigu 
panašūs reikalavimai ateitų 
saviems kongresmanams nuo 
daugelio gyventojų (jų atsto
vaujamuose d i s t riktuose), 
kongresmanai nedrįstų 
suoti tiž karą.

Brooldyniečiai V.
Andrulio parengimo 
bankiete

I
Ameriką Į

bal-

Cirko paradas
Oficialiai cirkas pradės 

veiksmus Madison Square 
Gardene balandžio 4-tą. Ta- < 
čiaui dalį cirko gales pamaty
ti jau sekmadienį tie, kurie 
turės . kantrybės sekmadienio 
popietį pavandravoti ant First 
Ave. (uptown) iki 57th St., 
ant 57th St. iki 8 th Avė. ir 
ant 8th Avė. iki , Gardelio. 
Daug žvėrių ir gyvulių gali
ma pamatyti. Vaikams labai 
įdomu:

Cirkas atvažiuos iš Floridos 
traukiniais į Mott Haven 
(prekinių traukinių stotį, up- 

itown) ir iš ten maršuos-va-
V. Audru- žiuos paradu.

Tiesa, Brooklynas toli nuo 
Chicagos, bet nors .dvasiniai 
visa eilė brooklyniečių nutarė 
dalyvauti veikėjo
lio pagerbimo bankiete * ba
landžio 1 d. Sekami veikėjai 
pasipirko bankieto tikietus 
pasimokėjo po $2.50 :•

V. Rudaitis
D. M. Solomskas
A. Bimba i
Pr? Buknys
J. Weiss
Amelia Burba /
Jonas Brooklyn ietis
Anne Yakštis
S. Sasna. Rep.

ir Dr. A. Petriką
k

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tuo patim dėkoju visiems 
lankiusiems mane laike mano 
ligos ir dovanomis, laiškais, 
atvirukais linkėjusiems greit 
pasveikti. Jūsų linkėjimus 
vykdau. Operacija pavyko, 
spėkas pradedu atgauti ir ti
kiuosi ne už ilgo būti su ju
mis, kaip kad buvau praeity
je. M. Misevičiene.

val- 
tokia

Ful-

Kovo 
atvyko 
Vincent 
numi ir 
vežinas

O tyrinėjimas Finance Re
construction Corporation pa
rodė, kad korupcija ir kyši- 
ninkystė yra pasiekusi pačius 
aukščiausius federalinės 
džios organus. Padėtis 
baisi, jog senatorius
bright, kuris tam tyrinėjimui 
vadovavo, rašo bilių. Jame 
jis įsako Valdiškiems pareigū
nams apseiti be vagysčių ir 
suktybių. Jeigu Šis bilius bute 
priimtas ir taps įstatymu, tai 
valdininkams bus draudžia
ma vogti ir sukti.

Tai prie to jau dasig^ver^a. 
Mūsų valdininkai nebesusi- 
pranta patys vadovautis z" pa
prastu žmoniškumui, betį turi 
būti įstatymų priversti 
žmonėmis, nepamiršti 
atsakomybės prieš dorą.

bū 
savo

28-tą New York an 
Franci jos prezidentas 
Auriol su žmona, sū- 
būriu kitų palydovų, 
net savais stalavais

įrankiais, o žmonelė — skry
niomis madinių suknelių, bent 
46-mis vėliausios' mados.

Rodney B. Cole, newyorkie- 
čio advokato John N. Cole sū
nus, rastas nusišovęs studentų 
bendrabutyje Princeton, N. J.

SUSIRINKIMAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 KUOPOS SUSIRINKIMAS

Antradienį, balandžio 3 d.~ įvyks 
susirinkimas LDS 1 kuopos, A.L.P. 
Kliubo svetainėje, 280 Union Avė. 
Pradžia 7:30 vakare. Nariaai praSo- 
mi atsilankyti skaitlingai, nes vi
suomet turime svarbių reikalų ap
tart dėl LDS labo ir gerovės. Ne
pamirškite atsivest ir naujų narių 
j kuopą prirašyt. — Prot. Sekr.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y

Street
st.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, balandžio (April) 
3-čią dieną, prasidės 8-tą vai. vaka
re, Šapolo ir Vaiginio salėję, 147 
Thames St., Brooklyn, N. ». Pasi
žiūrėkite į mokesčiu knygoJft gal 
jau reikia duokles mokėki. P. 
Babarskas, rot. rašt

TONY’S

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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

EG 
RARO 

DAROME

UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrist ' ‘ 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. 8T, 5-8541

REPUBLIC BAR

LIKERIO, VYNO ar ALAUS .

TELEVISION

Telefonas: Evergreen 4-81K

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Kov.-Mar. 31, 1951

DEGT E V Y
US

N,

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir H

4-8981

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR ILL

32 TEN EYC 
Brookl




