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metų amžiaus rašyto-

Ilamsun pagarsėjo 
kai parašė apysaką

Norvegijoj mirė Knut Ham
sun, 92 
jas.

Knut 
tuomet, 
“Badas“.

» “Badą’
tys išvertė lietuvių 
toji apysaka buvo 
spausdinta Laisvėje 
Išleista knygoje.

Už “Badą“ Hamsunas gavo 
Nobelio premiją berods 1920 
metais.

beje Vincas Paukš- 
kalbon; 
kadaise 

ir vėliau

Savo apysakai “Badui“ 
Hamsunas medžiagą sėmė iš 
Amerikos, kur jis išgyveno 
(dviem atvejais) apie seseris 
metus.

Gyvendamas čia, jis dirbo 
visokius darbus, — tarp kitko, 

Jis buvo konduktorium gatve- 
Jkario, kursavusio lietuviams 
gerai pažįstama (jei ne iš ma
tymo, tai iš vardo) Ilalsted 
gatve Čikagoje.

Per ilgą laiką Hamsunas 
buvo skaitomas progresyviu 
rašytoju; į

Bet...
’ Prasideda antrasis pasauli
nis karas, hitlerinės-jėgos o- 
kupuoja Norvegiją ir llamsu
nas išskėstomis rankomis pasi
tinka nacius. Jis tampa jų bi
čiuliu, jų prietelium ;. jis gar
bina Hitlerį.
/Na, ir čia baigiasi Ilamsu- 

no karjera, kaip rašytojo, 
kaip žmogaus, žūsta jis nor- 

■vegų tautai, žūsta jis laisva
jai pasaulio žmonijai.

Tenka manyti, kad naciš- 
-įkasis elementas dabar bandys 
Hamsuną nubaltinti ir “reha- 

jis 
tai

bilituoti,” aiškinant, būk 
nebuvo tas, kuo buvo, bet 
neįtikins laisvojo pasaulio.

nėra
Nau-

Naujienos apverkia. kad 
kaž kokis lenkas žurnalistas 
Kanadoje pavadino 

^Pakštą “mažų interesų 
jiu vyru“.

Mums rodosi, jog tai 
perdėtas pavadinimas, ir
jienų bendradarbis be reikalo 
sielojasi.

Beje, Naujienose spausdina
mas kaž kokio Boriso Karano- 
vičiaus raštas, paimtas iš bal
tagvardiečių rusų laikraščio, 
pavadintas: “Kodėl aš neuž
mušiau Stalino?“

Skaitant tuos plepalus. pri
simena rašytojo Gorkio daug 
maž toks pasakymas: Irstan

čioji buržuazinė visuomenė 
rpagimdė visokių idijotų, ku
rie patys nežino, ką plepa. /

Sandariecių organas džiau1 
giasi, kad -Jungtinėse Valsti
jose jau yra įrengtos penkios 
koncentracijos stovyklos, — 
“Wickenburg ir Florence, 
Ariz., El Beno, Oklahomoj, 
Avon Park, Floridoj, ir Ąlen- 

,town, Pennsylvanijoj.’>
Į jas būsią' kišami komu

nistai. ' • *
Koncentracijos stovyklų 

steigimas reiškia fašistinių 
kraštų pamėgdžiojimą, reiškia 
fašizmą.

Ir Hitleris turėjo koncent
racijos stovyklas. Jos buvo 
pirmiausiai taikomos komu
nistams, o vėliau į jas kišo 
kiekvieną, kuris fašizmui ne
patiko. Jose buvo* nužudyta 
daugiau, kaip šeši milijonai 
žmonių!

Jei Sandaros redaktorius 
būtų apdairesnis ir žmoniškes
nis, tai jis koncentracijos sto
vyklomis nesidžiaugtų, bet 
smerktų, — smerktų ir tuos, 
kurie jas stato.

Beje, Sandara primena tokį 
Istorinį faktą : “Ir anglai buvo 
užpuolę Lietuvą 1392 metais, 
bet nieko nelaimėjo...“

Teisingai pasakyta: ir ang
lai padėjo vokiškiems kryžio
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ŠIAURINĖ KORĖJA SAKO, 
JANKIU LAKŪNAI VĖL 
ATAKAVO MANDŽŪRIJĄ

Amerikonai nepaaiškina, kodėl 
atmeta Sovietus nuo inspekcijos

nė- Korėja ir jos talkinin
kai kinai kaltino ameriko
nus, kad jų lakūnai šiomis 
dienomis dar tris kartus 
bombardavo ir apšaudė 
Mandžūriją, užmušdami bei 
sužeisdami kelis žmones.

Šiauriniai korėjiečiai tvir
tino, kad Amerikos lakūnai 
jau 248 kartus darė “už
puolimo ir provokacijos žy
gius“ prieš Mandžūriją per 
40 dienų nuo šių metų pra
džios iki vasario 9 d.

• Kinijos radijas sakė, 
amerikonai tyčia atidėlioja 
paliaubų sutarties darymą, 
kad tuo tarpu galėtu vis

Streikuoja S. Francisco 
važiuotės darbininkai

San Francisco.—Sustrei
kavo miestinių busų ir gat- 
vekarių konduktoriai. Dar
bo Federacijos unijistai. 
Streiku protestuoja dėl to, 
kad miesto valdyba nutarė 
pailginti darbo pakaitas 
(šiftus) net iki 11 valandų 
per dieną.

Majoras Elmer EI Robin
sonas grūmoja suspenduot 
bei pavaryt streikierius.

Amerikonu nuostoliai 
Korėjos kare

Washington.—Karinė val
dyba vas. 20 d. paskelbė, 
iog per mūšius Korėjoj se
kamai nukentėjo jau 105.- 
842 amerikonas:

Užmušta 18,347, sužeista 
75,068, be žinios dingo 10,- 
042, nelaisvėn pakliuvo 995. 
O 1,389, kurie -pirmiau bu
vo paskelbti dingusiais, at
sirado ir grįžo tarnybon. •

Per savaitę iki šio prane
šimo tokie amerikonų nuo
stoliai padaugėjo 333.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Elp. Quirino uždrau
dė išgabenti cukrų bet kur 
kitur, apart Jungtinių Vals
tijų.

Los Angeles. — Du žemės 
drebėjimai pakratė šį mies
tą, bet nėra pranešimo, ar 
padarė nuostolių.

kams niokioti mūsų tėvų kraš
tą.

Tačiau, jeigu anglai ir vo
kiečiai ir kiti ano meto krikš
čioniškieji plėšikai negalė
jo Lietuvos pavergti, tai kas 
gali drįsti sakyti, kad dabar, 
antroje dalyje 20-to amžiaus, 
kai lietuvių tauta yra įsijun
gusi į broliškų tarybinių res
publikų sąjungą, koks prie
šas ją nugalės/ ir Lietuvon vėl 
grąžins bizūnų ir priespaudos 
“santvarką“?

Tik politiniai nesubrendė
liai tai gali tvirtinti.
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plačiau iš oro atakuot Man
džūriją.

Amerikonai atsisako 
paaiškint

Derybose Panmundžome 
šiauriniai korėjiečiai prašė 
amerikonus paaiškint, ko
dėl jie atmeta Sovietų Są
jungą kaip vieną iš šešių 
bepusiškų (neutralių) kraš
tų, iš kurių būtų sudaryta 
komisija tėmyti paliaubų 
vykdymą po to, kai bus pa
sirašyta paliaubinė sutar
tis.

Amerikonai atsisakė duo
ti bet kokį paaiškinimą, 
kodėl nesutinka priimti So
vietų į paliaubų inspekcijos 
komisiją.

Valdžia griežtai numuša 
vario ir aliumino kiekius 
civiliniams dirbiniams

Washington. — Valdžia 
dabar taip nukirto vario ir 
aliumino vartojimą viso
kiems civiliniams . dirbi
niams, kad jiems gaminti 
bus naudojama ’ tiktai 30 
procentų šių metalu, o 70 
procentų jų eis ginklams ir 
įvairiems kariniams įrengi
mams.

Tokiems gi naminiams 
įrankiams, kaip skalbiamo
sios- ir siuvamosios maši
nos, šaldytuvai, radijai ir 
televizijos imtuvai, valdžia 
net 79 procentais nukerta 
aliumino ir vario vartoji
mą, v

Kanados auto, darbininkai 
laimėjo streiką

Windsor, Kanada.—Apie 
9,000 Fordo automobilių 
darbininkų per dvi dienas 
streikavo ir laimėjo algos 
pakėlimą 23 centais per va
landą.

Išeidami streikan, jie sta
tė tokius reikalavimus.:

Pridėti 15 centų algos kas 
valandą, o naktiniams dar
bininkams mokėti dar 7 
centais daugiau.

Duoti .8 apmokamas meti
nes šventes vieton' dabarti
niu 2-jų.

Fabrikantų lėšomis įves
ti $1,000 gyvybės apdraudą 
kiekvienam.

Vidutinis auto, darbinin
kų (uždarbis Jungtinėse 
Valstijose yra $1.78 valan
dai, o; Fordas savo darbi
ninkams Kanadoj mokėjo 
tik $1.35 už darbo valandą.

Buenos Aires. — Argenti
nos diktatorius Peronas vėl 
gyrėsi, kad jau turįs ątomi- 
nę jėgą, tik reikią ją civili
niams dąrbams pritaikyti.

ORAS.—Giedra ir šaltoka.
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Jūrininkai prašo nesiųst juos 
tnirtin j įplaukiančius grabus”

New York. — Eiliniai na
riai Nacionalės Mūrininkų 
Unijos smerkia, karinę 
Krantų Sargybą, kad jinai 
leidžia lūžtantiems laivams 
per jūras plaukioti.

Eiliniu nariu išleistas la- t- v

i —Krantų Sargyba siunčia 
* jūrininkus mirtin į “plau- 
| klojančius grabus.“ Kartu 
ji medžioja ir laukan brau
kia jūrininkus., reikalaujan-

Karinis rašytojas primena 
Sovietų gabumus naujiems 

I ginklams išvystyti

New York.—Karinis New į vai yra geresni už'ameri- 
York Times rašytojas Har- kinius, ir didesnis jų skai- 
ry Schwartz perspėjo ame- čius pasirodo ore. 
rikonus nedaryti tos klai
dos — nemanyti, būk So
vietai atsilikę naujovinhj 
ginklų daryme.

Schwartzas kalbėjo mo
kytojų susirinkime, užgin
tame miesto apšvietos val
dybos. Jisai pareiškė:

—Rusų gabumus ginklų 
gamyboje nurodo kad ir šie 
faktai. - Šiaurinės Korėjos 
vartojami sovietiniai lėktų-1 mokslininkų.

Tunisijos žmonės protestuoja 
prieš kruviną francūzą terorą

Paryžius.-—Tunisijos tati- 
tinfnkų vadovybė užprotes
tavo prieš tokius francūzų 
žiaurumus:

Francijos kariuomenė, 
slopindama Tunisijos tauti
ninkų demonstracijas Cap 
Bon srityje pereitą mėnesį, 
nušovė ir keturis tunisų 
kūdikius, jaunesnius kaip 
vienų metų amžiaus.

Francūzų kareiviai iš
prievartavo penkias tunisų 
moteris. .

Jie dinamitu susprogdino pasienį.
imu vr/NThYrzN ni-tnin t a n a v v -m a a vrnivza a ' Thaiįandas ir Burma to-NEW YORKO PASTAS LABAI LETAI VEIKIA dėl bijo, kad Kinijos liau-

JI •

New Yorko paštas labai 
lėtai veikia: sugaišta 29 va
landas ir pusę nuo laiško 
atsiuntimo miestan, iki pri
stato laišką, kam jis adre
suotas..

i

Už laišku pavėlavimą 
daugelis kaltina paštu val
dyba Washingtone. Pernai 
ji išleido įsakymą, kad tik 
sykį per dieną būtų atneša
mi laiškai, i

Bet ir pirm to įsakvmo 
būdavo sugaištama viduti
niai 28 valandos ir pusė nuo 
laiško atėjimo miestan iki | 
jo pristatymo.

Tokį blogą pašto veikimą 
Didžiajame New Yorke ap
rašo čionaitinis dienraštis 
World - Telegram. Nuro
do, kad Londone, panašaus 
dydžio mieste kaip New 
Yorkas, laiškai pristatomi 
per 6 valandas. Ir net Švei
carijos kaimeliai gauna 
greitesnį patarnavimą, ne-

čius saugumo ^laivuose.
Su daMr pusiau perlūžu- 

siais dviem levais žuvo 
bent keliolika jūrininkų.

O sausio 9-d. šiemet Pa- 
cifiko Vandenyne, nuskendo 
46 jūrininkai su laivu Penn
sylvania. Tas laivas vos ne
sulūžo jau pįrmesniojoj ke
lionėj per jūrą, Bet Kran
tų Sargyba vėl užgyrė jį 
plaukimui per vandenyną.

pasida-

Sovietų mokslininkai pa
gamino atominę bombą tri
mis iki 10 kartų greičiam 
negu vakarų mokslininkai 
tikėjosi, kad rusai 
iys ją.—

Schwartzas sakė, 
nias apie sovietinę 
gamybą surinko iš įvairių 
diplomatinių šaltinių ir iš 
pabėgusių užsienin rusų 

jog ži- 
ginklų

kelias dešimtis namų pen- šiaurinio Burinės ruožto, 
kiuose kaimuose. Dar daug 
daugiau namų francūzai 
apiplėšė.

Ne tik Burma, bet ir 
, Thaiįandas reikalauja pa- 
I šalinti Čiango kariuomenę 

Franeija atmetė dviejų iš to ploto, kuris rubežiuo- 
tautinių Tunisijos vadų pra- ja^i su Kinijos Liaudies Res- 
šymą leisti jiems Amerikon publika.
keliauti, kad galėtu įteikti. Tr ' TZ. .. .. ,.
skundus Jungtinių" Tautų1 Kin,los haud-
Saugumo Tarybai prieš 
francūzų terorą Tunisijoj.

Tunisija yra Francijos1 Hne Burmą. 
užvaldytas kraštas šiauri-1 puldinėja ir plėšia Kinijos 
nėję Afrikoje.

* ,

ku New Yorko-Brooklyno
Queens gyventojai.

1 Už tai ypač kaltinama 
pašto valdininku apsileidi
mas ir per- mažo skaičiaus 
samdymas išlavintu tar
nautojų bei laiškanešių.

Mėgino sudegint Amerikos 
žiniy centrą Jugoslavijoj

Belgrad, Jugoslavija. — 
Amerikos v ir Tito valdžios 
priešai pirm švintant mėgi
no sudegint amerikinę ži
nių - Informacijų Įstaigą 
Belgrade, Jugoslavijos sos
tinėje. Bet netikėtai anks
ti atėjo vienas įstaigos tar
nautojas. Tad ir pabėgo 
padegėjas ar padegėjai.

Tai jau antras bandymas 
sudegint amerikinį žinių - 
propagandos centrą Jugo
slavijoj per paskutinius 15 
mėnesių.

ACHESONAS RAGINA
ATLANTO KRAŠTUS DAR 
SMARKIAU GINKLUOTIS

Jau šiemet sudaryt 50 iki 6)0 
europinią diviziją armijos

Lisbon, Portugalija.-Ame) 
rikos valstybės sekretores 
Achesonas atsišaukė i vi
sus 14 Atlanto sąryšio*kraš
tų, kad juo smarkiau gin
kluotųsi prieš Sovietų Są
jungą. '

Sakydamas įvedamąją kal
ba tu kraštu atstovu susi
rinkimui, Achesonas siūlė, 
kad vakarinė Europa jau 
šiemet sudarytų 50 iki 60 
divizijų armijos. )

Kartu Achesonas pasako
jo, kad “Atlanto sąryšis at
meta tokią mintį, jog reikė
tų taip apsiginkluoti, kad
galima būtų pradėti karą“ jungą.

Thailand ir Burma prašo 
čiangininkus laukan; 
sakoma, bijo Kinijos

Bangkok, Thailand.—Pra
nešama, kad čiang Kai-še
ko kinu tautininkų genero
las Ei 
rinės 
salą, 
riasi 
apie ištraukimą 10,000 čian- 
gi ninku kariuomenės iš 

Mi iškeliavo iš šiau- 
Burmos į Formozos 
Ten jis, sakoma, ta
šu Čiang Kai-šeku

Kuomet Kinijos liaudi
ninkai - komunistai sumušė 

i Čiang Kai-šeko armiją, tai 
[ jos likučiai perbėgo j šiau- 

, Iš ten jie už-

dies armija, vydama si 
či auginius plėšikus, galėtų 
persimest į Burma bei Thai- 
landą.

Čiangininkai turi < savo 
lizdus ir Thailande, paliai 
rubežių su Kinija.

Moterys ir bedarbiai kelia 
riaušes Brazilijoj

Rio de Janeiro, Brazilija.
— Moterys demonstruoja/ 
reikalaudamos nupi ginti 
maistą. B e d a r biai kelia 
riaušes, reikalaudami dar
bo bei duonos.

Šeimininkės užpuolė mais
to - parduotuves Curitibos 
mieste, Pavanos valstijos 
sostinėje; grobė mėsą ir ki
tus valgius.

Brazilijos valdžia cenzū
ruoja žinias apie tokias de
monstracijas ir kaip polici
ja bei kariuomenė jas mai

prieš Sovietų Sąjungą, no
rint pastoti kelią karui iš 
Sovietų pusės. /*

Generolas Eisenhowaris 
ragino tirščiau apstatyti 
vakarinę Europą karinėmis 
lėktuvų bazėmis ir armijos 
stovyklomis.

Šiame Atlanto kraštu šu- . 
sirinkime dalyvauja ir va
karų Vokietijos premjeras 
Adenaueris. Jis jau yra pa
žadėjęs 12 divizijų vokiečių 
kariuomenės į būsimą ben
drąją vakarinės Europos 
armiją prieš Sovietų Są-

Deportuojama 155 
“slapukai” ateiviai

New York. — Ateivybės 
direktorius Ed. J. Shaugh
nessy paskelbė, kad laivu 
Vulcania ir lėktuvu depor
tuoja 155 ateivius, neteisė
tai atvykusius i Jungtinei 
Valstijas.

Jie nuo laivų nušokę ir 
krantan išline, atplaukę 
kaip slapukai laivuose ir kt

Tarp deportuojamų yra 
59 italai, 26 graikai, 13 por
tugalų, 4 turkai ir 47 pa-“ 
kistaniečiai.

Džiazzas nėra jokia muzika, 
sako Sovietų laikraštis •'

Maskva. — Sovietų dai
lės laikraštis “Menas“ rašo, 
jog amerikinis džiazzas nė
ra jokia muzika, o tiktai 
jos darkymas. Sako, kft- 
kluksai pasigavo tūlas ne
grų liaudies melodijas ir 
žiauriai subjauriojo jas, 
paversdami savo džiazzu.

Senatoriai užgyrė 
verstiną muštravimą 
visiems jaunuoliams

Washington. — Karinis' 
Senato komitetas vienbal
siai užgyrė bilių, reikalau
jantį įvest privalomą kari
nį lavinimą‘Visiems jaunuo
liams, sulaukusiems 18 me
tų amžiaus.

Tas bilius jau pirmiau iš
girtas karinio kongresma- 
nų komiteto.

Dabar abudu Kongreso 
rūmai spręs apie visuotino 
jaunuoliams mušt ravimo 
įvedimą. O jų muštravimas 
lėšuos 13 bilijonų dolerių 
per metus., kaip skaičiuoja 
karinis Kongreso Atstovų 
Rūmo komitetas.

Korėja. — Nebuvo fakti- 
nai jokių karinių veiksmų 
ant žemės. . »
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KOSCIUŠKOS 
TESTAMENTAS

L. Prūseika Vilnyi rašo:
Negrų Istorijos Savaitės 

proga būtinai reikia prisimint 
Tado Kosciuškos testamentą. 
Testamentą Kosciuška parašė 
5 d. gegužės, 1798 metų, 
prieš išvažiuojant iš Ameri-$8.00

H‘^;kos. Kosciuška dalyvavo revo- 
$4.50. buciniam kare už šios šalies

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. 
under the Act of March 3, 1879.

nepriklausomybę. Už tai jis 
buvo gausiai apdovanotas.

Kosciuškos testamente pa
sakyta: “šiuomi aš įgalioju 
mano draugą Tomą Jefferso- 
ną sunaudoti mano nuosavybę 
išpirkimui negrų iš vergijos, 
suteikiant jiems laisvę mano 
vardan, suteikiant jiems ap- 
švietą amatuose ir kitkame”...

153 metai skiria mus nuo tų 
laikų, kada Kosciuška rašė sa
vo testamentą. Vergijos pan
čiuose dejavo negrų rasė. Kos
ciuška buvo vienas iŠ tų kilta- 

■ dvasių, kuris suprato, kad ne
grai turi būti išlaisvinti.

DĖL LEGALĖS pagalbos 
KOMUNISTAMS

ER1EŠ TuLĄ LAIKĄ Niujorko miesto advokatų są
jungos pirmininkas Whitney N. Seymour, pareiškė Niu
jorko 'limesui savo nuomonę, kodėl advokatai atsisako 
nuo gynimo teisiamų komunistų vadovų. Girdi, vyriau
sioji priežastis esanti ta, kad komunistai išstatą savo 
gynėjams tokias išlygas, kurių negalima priimti, kurios 
gynėjus supančioja ir pažemina.

Ar tai tiesa?
Žymusis St. Louiso advokatas, John Raeburn Green, 

tai užginčija. Savo atvirame laiške, tūpusiame Niūjor-i 
ko’Timese šio mėnesio 20 dieną, Mr. Green pateildą 
faktus, kurie parodo ką kitą. »

Kaip žinia, praėjusiais metais Mr. Green pasisiūlė 
ginti Daily Workerio redaktorių John Gates, — ginti 
aukščiausiame šalies teisme. Jis redaktorių gynė be jo
kio atlyginimo, gynė iš principo.

Savo apeliacijoje aukščiausiam teismui, sako advoka
tas Green, įdėjau kai kurių dalykų, prieštaraujančių ko
munizmui, tiem's principams, kuriuos John Gates gina. 
Tačiau, kai Gates apeliaciją perskaitė, jis pilnai su ja suti
ko. Jokių išlygų redaktorius Gates nestatė advokatui 
Greenui; viskas buvo palikta jam tvarkyti ir ginti taip, 
kaip jis geriausiai išmano.

Dėl to advokatas Green ragina niūjorkiškius ir kitų 
miestų advokatus stoti ginti komunistus, teisiamus pa- 
gal Smitho aktą, bei pagal kurį kitą aktą,—teisiamus už 
politiką.

Netenka nei aiškinti, kad šiuo klausimu Mr. Green 
yria teisus. Advokatai juk yra advokatai; jų profesinė 
etika reikalauja ginti kiekvieną persekiojamąjį, kiekvie
ną- teisiamąjį’.

. Tūli advokatai pabūgo ginti komunistų vadovus teis
muose po to, kai teisėjas Medina pradėjo terorą prieš 
advokatus, gynusius 11-ką komunistų vadovų.

komercinė spauda stojo Medinai talkon, visaip pra^ 
vUrdžiuodama tuos, kurie gina darbininkų judėjimo veį? 
kejus. '

Visa tai įbaugino nemaža silpnesnių nervų advokatų, gretas stoja visi dorieji.žmo-

TAR. SĄJUNGOS TAIKOS 
ŠALININKŲ BALSAS
Praėjusiais metais Mas

kvoje įvyko visų Tarybų 
Sąjungos respublikų taikos 
šalininku atstovų konferen
cija. Baigdama savo dar
bus, konferencija priėmė 
rezoliuciją, kurios dalis čia 
paduodame. Rezoliucija 
skelbia:

Mes, visų Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos 
tautų atstovai, susirinkę į Tre
čiąją taikos šalininkų konfe
renciją Maskvoje, karštai 
sveikiname didžiojo judėji
mo taikai ginti dalyvius už 
mūsų Tėvynės ribų.

Taikos stovyklos jėgos kas
dien nenukrypstamai auga ir 
stiprėja. Suprasdami realią 
naujo pasaulinio karo grės
mę, į aktyvių taikos gynėjų

Mes nebijome taikių varžy 
bų su kapitalizmu, tačiau 
mums nėra baisios ir imperia- ___________
listinių agresorių pinklės. Nė- pasiskaityti.
ra pasaulyje tokios jėgos, kurį 
galėtų priversti mūsų liaudį 
pasukti atgal iŠ komunistinės 
visuomenės statybos kelio.

Aplankė Laisvės įstaigą jaunas inteligentiškas vyras 
Mr. Unick. Jis paeina iš Pennsylvanijos ir ten ir dabar 
gyvena jo tėvas.' Mr. Unick užrašė. dienraštį Laisvę 
savo tėveliui ir nupirko Vilnies kalendorių, pasiųsti jam

Jie sutinka ginti gengsterius, žmogžudžius, vagišius, 
pimpus, bet nenori ginti žmonių, teisiamų dėl savo po
litinių įsitikinimų, teisiamų dėl to, kad jie galvoja mark
sistiškai! Jie žino, jog, gindami vagius ir gengsterius, 
jie susilauks komercinėje spaudoje gražios publikacijos, 
gi gindami tuos, kurie gina Teisių Bilių, jie bus pa
neigti.
f Štai, kodėl šia žymiojo.St. Louiso miesto advokato žo
dis yra labai svarbus. Tenka manyti, kad šis žodis pa
drąsins ne vieną padorų juristą keisti savo nusistatymą.

fErdinanda w. reed
’’VASARIO 19 DIENĄ Santa Barbara mieste, Calif or- 

nijoje, mirė žymi amerikietė Ferdinandą W. Reed. Ji 
buvo 82 metų amžiaus.

Mrs. Reed visą savo sąmoningą gyvenimą praleido 
Veikdama, kovodama už liaudies reikalus.

Ji buvo uoli kovotoja už taiką.
Ji stojo už Amerikos ir Tarybų Sąjungos taikų sugy

venimą. Velionė buvo nuvykusi į T. Sąjungą net septy- 
niš kartus. Jos viena duktė ir šiuo metu tebegyvena 
T;'Sąjungoje.

Prieš tūlą laiką^Mrs. Reed buvo viena iš keleto part
nerių, leidusių Dainft Workerj, anglišką darbininkų dien
raštį. Ji domėjosi /darbininkų judėjimu, ji rėmė darbi
ninkų judėjimą, kiek begalėdama.

Be kitko, Mrs. Reed pati-rašė; ji mokėjo rusų kalbą ir 
išvertė į anglų kalbą keletą žymaus rusų rašytojo Kry
lovo pasakėčių.

Tai buvo žymi moteris, darbšti amerikietė, energinga 
kovotoja už taiką ir gėrbūvį darbo žmonėms.

Indonezijos kalinamų 
komunistų kreipimasis 
į Indonezijos liaudį

HAGA; gruo. 8 d.—Laik
raščio “De Vaarheid” ko
respondento pranešimu iš 
Džakartos, kai kurie Indo
nezijos komunistų partijos 
nariai, uždaryti koncentra
cijos stovyklose bei kalėji
muose netoli Kediros, krei
pėsi į Indonezijos liaudį, 
darbininkus, valstiečius, 
jaunimą, inteligentiją ir vi
sus patriotus, ragindami 
ryžtingai ginti demokrati
nes laisves.

Toliau korespondentas 
rašo, kad “104 kito netoli 
Solo esančio kalėjimo poli
tiniai kaliniai nusiuntė res
publikos prezidentui Sukar- 

1 nui, parlamentui ir Javos 
salos centrinės dalies, gu
bernatoriui raštą, kuriame 
protestuoja prieš suėmimą 
ir prieš blogą elgimąsi su 
jais, reikalaudami nedel
siant nagrinėti jų bylas 
teisme.”

HAGA, gruo. 8 d.—Laik
raščio “De Vaarheid” ko
respondentas praneša iš 
Džakartos, kad “didelė gru
pė Indonezijos parlamento 
narių įvairių demokratinių 
partijų vardu pateikė par
lamentui pasiūlymą, pagal 
kurį visi asmenys, suimti 

_ . metų rugpiūčio 
mėnesį įvykusių žmonių 
Įėjimuose bei koncentraci- 
medžioklių ir kalinami ka- 
jos stovyklose, turi būti pa
šaukti į teismą ne vėliau, 
kaip per 80 dienų po jų su
ėmimo. Priešingu atveju 
visi, politiniai kaliniai turi 
būti paleisti į laisvę. Pagal 
Indonezijoje esančius «įsta-c 
tymus suimtieji turi būti? 
apklausti per 24 valandas 
po jų suėmimo. Tačiau ka
liniai laikomi, kalėjimuose 
•________ 1 • « a - - - _

Tarybinė liaudis. budriai 
siebi taikos priešų intrigas ir 
yra pasirengusi pasiaukoja
mai, narsiai ir didvyriškai gin
ti savo Tėvynę, apginti sava 
taikų darbą nuo visų, kurie iš
drįstų pasikėsinti į jos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Visas savo pastangas tary
binė liaudis skiria liaudies 
ūkiui, mokslui, kultūrai ir me
nui toliau vystyti. Mūsų šaly
je didžiojo Stalino iniciatyva 
vykdomi didingi darbai gam
tai pertvarkyti, statomos di
džiulės hidroelektrinės ir 
drėkinimo kanalai, nauji fab
rikai, gamyklos, gyvenamieji 
namai, mokyklos, ligonines, 
klubai, vaikų darželiai. Ky
lant liaudies ūkiui, kartu ne
paliaunamai kyla ir tarybiniu 
žmonių gerovė.

Milijonai tarybinių žmonių 
drauge su visų šalių papras
taisiais žmonėmis yra susirū- 
p’nę ryšium- su tuo, kad pa
sauliui gresia naujas karas, 
kurio trokšta išsijuosę reak
cionieriai ir finansiniai mag 
natai, visų pirma, Amerikoje 
ir Anglijoje, Karą jie laiko' 
svarbiausiu šaltiniu pralobti ir 
milžiniškiems antpelniams 
gauti.

į
Nurodžiusi į tai, kaip ka

ro ' šalininkai organizuoja 
agresyviams tikslams At
lanto bloką, kas daroma 
Korėjoje, kaip tyčia plečia
ma žiauri anti - tarybinė 
propaganda, rezoliucija bai
giasi:

Karinio pavojaus didėjimo 
Sąlygomis pirmaeilės reikš
mės dalykas yra toliau plūsti 
kampaniją taikai išsaugoti, 
kelti tautų budrumą karo kur
stytojų nusikalstamų mačiu- 1 
nacijų atžvilgiu.

Per vienerius metus, kurie 
praėjo po Antrojo- pasaulinio 
taikos Šalininkų kongreso Var
šuvoje, taikos jėgos visose ša
lyse dar labiau susitelkė ir 
p tdidėjo. Didžiojo taikos vė
liavininko Josifo V’sarionovi- 
čiaus Stalino raginTnras ‘ Tai
ka 1-us išsaugota ir sustiprin
ta, jeigu tautos paims taikos 
išsaugojimo reikalą į savt. 
rankas ir gins jį iki galo” vi
siems paprastiesiems žmo
noms įkvėpė liaują energiją, 
sustiprino jų tikėjimą taikos 
reikalo pergale.

Ši išmintinga ir aiški mintis, 
atitinkanti . milijonų viso pa
saulio žmonių gyvybinius in
teresus, prasiskverbė giliai į 
visų pasaulio šalių plačiausių- 
jų liaudies masių širdis. Ir tai
kos ginti stoja Šiandien visi 
žemes rutulio Žmones, visų 
tautybių ir įsitikinimų vyrai ii 
moterys, jaunuoliai ir seneliai, 
vsi, kurie neapkenčia karo. 
Ji' kasdien vis aktyviau kovo
ja prieš imperialistinių agre
sorių x vykdomą pasirengimą 
karui, ryžtingai žlugdo jų 

| klastingus sumanymus. Mes, 
Visasąjunginės taikos šalinin
kų kcnfečencijos* delegatai, iš- 
i ei rasdami daugiamilijonines 
tarybinės liaudies valią, karš
tai pi įtariame ir visokeriopai 
remiame Pasaulines Taikos 
Tarybos Vienos sesijos pa
skelbtą tolesnės kovos už tai
ką p r o g r a m ą. ši progra
ma yra suprantama ir artima 
kiekvieno tarybinio žmogaus 
Slidžiai. Ji išreiškia didžiulės

nės, be socialinio, politinio ar- 
: ba religinio priklausomumo
skirtumo.

Taikos šalininkų judėjimas 
pavirto ypatingai dideliu šių 
laikų tautų judėjimu. Apie Jai 

| ryškiai liudija neginčijama 
; sėkmė dviejų žmonijos istori
joje neregėtų tarptautinių re
ferendumų — parašų rinkimo 
po / Stokholmo aitsišaukimu 
dėl atominio ginklo uždraudi
mo, kurį pasirašė daugiau 
kaip 500 milijonų žmonių, ir 
dabar vykstančios kampanijos 
parašams rinkti po Kreipimusi 
dėl Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų- valsty
bių, kurį jau yra pasirašę 
apie 600 milijonų žmonių.

Tarybiniai žmonės atkak
liai kovoja už taiką, nes laiko 
agresyvų karą • sunkiausiu nu
sikaltimų žmonijai, didžiausia 
nelaime paprastiesiems pasau
lio žmonėms. Daugiau kaip 
117 milijonų tarybinių pilie
čių, pasirašę Pasaulinės Tai
kos Kreipimąsi dėl Taikos 
Pakto, pareiškė, kad nori tai
kiai ir draugiškai sugyventi su 
JAV, Anglijos. Prancūzijos ir 
visų kitų pasaulios šalių tauto
mis.

Mes didžiuojamės tuo, kad 
mūsų šalis yra patikima -tai
kos tvirtovė, kad’ kova už tai
ką ir tautų suverenumą suda
ro svarbiausiąjį Tarybų vals- 
lybės užsienio politikos turinį.

Tarybų Sąjungoje pagal 
Taikos gynimo įstatymą, kurį 
TŠRS Aukščiausioji Taryba 
priėmė 1951 metų kovo mėne
sį, karo propaganda laikoma 
sunkiu kriminaliniu nusikalti’- v . .n , ^emes rutulio gyventojų dau-

Tarybinė liaudis karštai 
pritaria ir 
taikingąją užsienio politiką, 
kurią vykdo Tarybinė Vyriau-

Amanas Janulis
VASARIO 21 DIENĄ sukako lygiai vienerj metai, kai' 

rnlTė worcesterietis Simanas Janulis.
Velionis buvo ilgametis mūsų dienraščio bendradarbis 

ir Veikėjas. Bet tai ne visas jo nuopelnas. Simano Ja
nulio nuopelnas glūdi ir tame, kad jis nuo pat mažų 
savo dienų kovojo už lietuvių tautos laisvę, už Lietuvos 
liaudies reikalus, prieš carizmą ir darbo žmonių iš
naudoto jus.

Dėl to S. Januliui teko nukentėti, būti persekiotam, 
teistam, kalintam ir ištremtam.

'Atvykęs J Ameriką, Janulis, gyvendamas Chicagoje, 
Moline, Philadelphijoj, Bostone ir, vėliausiai, Worceste- 
ryj, dalyvavo visuomeniniame judėjime, dirbo meno sri- 
tyi. dirbo kultūrinėje dirvoje, kovojo už taik'ą, 

’ Visn tai nadare velioni nepamirštamą.
Tlsėkis, Simanai. ramiai, o mes, likusieji, tęsiame tavoisybė, ne kartą pareiškusi, jog 

darha. — darha dėl taikos, darbą dėl šviesesnio darbo laiko galimu įvairią ekonomi- 
žmonėms rytojaus.

gumos gyvybinius reikalavi- 
iinus. Mes pareiškiame, kad ir 

vieningai remia I ateityje kovosimo prieš karo

nių sistemų ir ideologijų vals
tybių taikų egzistavimą viena

2 *0iMl.~LaisW(Liberty)- šeštadien., VaWWIStWR 4greta kitos.

kurstytojų pinkles, už tvirtą 
it ilgalaikę taiką visarrie pa
saulyje.

Tegyvuoja didysis kovoto 
už laiką judėjimas’

ą Uįką’l

u

Bal- 
Šir-

Gražus ir inteligentiškas apdovanojimas tėvo. Ilgos 
atminties dovanos.. Laisvė yra draugas ir patarėjas, sa
vo skaitytojui visais svarbiaisiais gyvenimo reikalais. 
Tokį draugą susitikti kasdien yra labai svarbu.

Ilgų metų Laisvės platintojas Jonas Balsys iš 
timore, Md., gavo naują Laisvei prenumeratorių, 
dingai dėkojame tau, Jonai, už pasidarbavimą,
vimas naujų skaitytojų yra didelis dalykas mūsų dien
raščiui moraliai ir materialiai.

Apart aukščiau suminėtos naujos prenumeratos, du 
asmenys patys užsiprenumeravo dienraštį. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir esame tikri, kad jums Laisvė 
tiks ir tapsite jos nuolatiniais skaitytojais. '

Finansiniai šiuom kartu apdovanojo dienraštį šie 
menys:.

Džimis Šmotas—nuo miamiecių E. Mikitienės, 
Adelės Tvarijonienės, V. ir J. Navašinskų 
ir Simpatiko.................... .

P. Šlajus ........................................
J. Marmokas, Brooklyn, N. Y. .
A. Katinas, Bridgeport, Gorin. ..
Philadelphietis...............................
J. Deksnys, Worcester, Mass. ...
Charles Balk, Melvindale, Mich. ..
J. Strimel, Paterson, N. J. ...
Laisvės. Rėmėjas, Tampa, Florida

pa-

as-

5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00
3.00 
3.00 
3.00 

Graži materiale paramai Dėkojame visiems aukoju
siems ir' džiaugiamės, kad višuomenė taip puikiai su
pranta savo dienraščio sunkią padėtį ir taip gražiai 
pasirodo su parama. Laisves Administracija

ŽMONIŲ AMŽIUS

' Dabartiniais laikais civi-! nepriklauso kokiai nors iš- 
lizuotos šalys stengiasi su
žinot, kaip ilgai žmogus ga
li gyvent. Bandoma suda
ryt visų seniausių žmonių 
rekordai.
liekamas, didžiumoje, 
žmonių surašinėjimą.

Bene rūpestingiausiai, 
nuosekliausiai ir tiksliau
siai tas darbas yra veda
mas Sovietų Sąjungoj, kur 
randasi ir mūsų sena tėvy
nė Lietuva.

t Charkovo valstybiniame 
■ universitete biologijos in
stitutas medikaliam ir bio
loginiam tyrinėjimui užlai
ko nuo 90 metų amžiaus 
žmonių rekordus. Ten ran
dasi keliolika tūkstančių 
šimtamečių surašai su de- 
tališkomis informacijomis 
ir 2,000 fotografijų. Pro
fesorius A. V. Nagorny tuo 
viskuo rūpinasi ir analizuo
ja informacija^.

Profesorius sako:
“Ligi šiolei buvo manoma, 

kad Abkhazija turi 212 
žmonių virš šimto metų 
amžiaus tik dėl prielankių 
ten tam aplinkybių. Buvo 
netgi susidariusi, teorija 
apie ten susikaupusius ore 
ultravioletinius spindulius, 
ir tas, būtent, buvo pama
tinė priežastis dėl ilgo am
žiaus tūliems žmonėms.” 
Tačiau profesorius nurodo:

“Instituto užrašai parodo, 
jog Sovietų Sąjungoj ilga
amžių žmonių gyvenimas

Tas darbas at- 
per

imtinai, atskirai apylinkei. 
Prielankios aplinkybės pa
ilginimui žmonių amžiaus 
surastos visoj plačioj ša- 
lyj”

z Šiuo laiku (informacijas 
imu iš sausio 28, 1952) se
niausias Sovietų Sąjungoj 
žmoguš turi 146 metuš. Jo 
vardas Vasilij Tiškin. Jis 
yra kolektyvio ūkio narys 
Aleksandrovsky srity j, Sta
vropolio rajone.

Seniausia moteris, vardu 
Mazamyan Khanum, turi 
127 metus, gyvena Mary 
mieste, Sovietines Turkmė
nijos respublikoj. Jos jau
niausias sūnus 80 metų.

Trečias seniausias žmo-' 
gus, Makhmud Eivazov. 
142 metų, narys Komsomol 
kolektyvio ūkio, Lerik sri
tyje, Azerbaidžano respu
blikoj. • Jo moteris irgi tu
ri jau 120 metelių. O jų du
krelė, Dala, turi lygiai 
metų.

Pagab profesoriaus 
skaitliavimą, Sovietų
jungoj randasi apie 30,000 
šimtamečių žmonių.

Kaip pradžioj minėjau, 
biologinis institutas valsty
biniame universitete veda 
senų žmonių amžių tyrinė
jimus moksliniu, medikaliu 
ir sveikatingumo sumeti-! 
mais.

Šiuo svarbiu klausimu 
institutas rengiasi išleisti' 
knygą. .

100

ap-

Svieto Pereiga

Virš 8,600 unijistų, narių Distributive Processing & 
Office Workers unijos Distrikto 65 pasirašė prezidentui 
Trumanui peticiją, kad jis padarytų galą terorui Flo-

• ridos valstijoje. Čią unijos viršininkai rodo tą peticiją.

!i F <. ;

N’.

■S-
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jau daugiau kaip 100 die, 
n.”

Lenkų vaizduojamosios 
dailės paroda

VARŠUVA. — Varšuvo
je atidaryta lenkų- vaizduo- > 
jamosios dailės paroda. Pa
rodoje eksponunojama dau
giau kaip 630 lenkų tapy
bos, skulptūros ir grafikos 
meistrų darbų. Pagrindine 
eeksponuojamų .darbų .te
matika yra miesto ir kai
mo laisvojo, žmogaus gyve
nimas bei darbas. Eilė dar-\ 
bų skirta revoliucinei lenkų ' 
tautos kovai.

Jaunieji dailininkai patei
kė įdomius darbus /tema 
“Jaunimas kovoja už tai
ką.”

Tarybinių filmų 
festivalis Lenkijoje p

V A RšU VA^ ^Bfeki Jo j e 
suvesti darybinių filmti fes
tivalio rezultatai. Festiva
lio metu Lenkijos darbo 
žmonės žiūrėjo tokius pui
kius filmus, kaip “Berlyno 
paėmimas,” “Stalingrado 
mūšis,” “Kubanęs kazokai”

Iš viso per festivalį buvtf 
i parodyta daugiau kaip 180 
’ meninių, mokslo populiari- 
zacijos, dokumentinių ir kt. 
tarybinių filmų, kurie buvo 
demonstruojami 2,050 ša
lies ekranų, stacionariniuo
se kino teatruose, darbi
ninkų bei kaimo klubuose 
ir pan. Iš viso šalyje tary
binius filmus festivalio me
tu žiūrėjo 17 milijonų žiū
rovų. 1

Wn^bino-ton. — Preziden- 
t.ijm komiką nata re duot 

•nniunes p*elezinkelių 
šapų darbininkams.

i
i
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' LMS NAUJIENOS
Vas’ario 10-tos LMS 3 apskrities ko

miteto praplėstas posėdis buvo sėkmin
gas. Jame dalyvavo LMS 2 apskrities 
atstovė M. Sukackienė, Laisvės Choro 

j (iš Hartfordo) du delegatai, eilė aidie- 
/ Čių ir Liaudies Teatro atstovai. Taip 

pat buvo svečių.
Susirinkimas. entuziastiškai pasisakė, 

kad LMS Penktoji Atostogų Mokykla 
būtu dar didesnė ir geresnė. Vajus už 50 
studentu nutarta pradėti taip greitai, 
kaip tik bus gauta mokyklai patalpa.

Kuomet šios vasaros LMS Mokykla 
bus jau penktoji, sukaktinė, tai susirin
kimo didelis buvo pageidavimas, kad su
kaktinė Atostogų Mokvkla vėl įvyktų 
Olvmpia Parke. Mes tikimės, kad geri 
Worcesterio lietuviai patenkins susirin
kimo pageidavimą ir suteiks patalpą 
atostogų mokyklai.

------o------
Iš Hartfordo gauta užtikrinimas, kad 

Laisvės Choro vaidintojai nutarė atva
žiuoti ir suvaidinti trijų veiksmų kome
diją “Tetos Turtai” Brooklyno ir apylin
kės lietuviams. Vaidintojai užtikrina, 
kad jų vaidinimas bus gyvas ir geras.

Perstatymą ruošia LMS 3 apskritis 
kovo 30. Dabar jau mūs eilė, tai sukvie

timas Brooklyno ir apylinkės lietuvių, 
j kad būtu pilna Auditorija, kuomet atva-. 

-Ryžiuos “Teta.”
O dar pirmiau, kovo 16, mes visi bū

sime Auditorijoj pamatyti tikrą, profe
sionalu aktorių vaidinamą, operą “RI- 

• GOLETTO.” Operą, tą nepaprastą spek
taklį ruošia pats mūsų Kultūrinis Cen
tras.

----- o------
Kas toliau? Kuomet reikia pasirinkti, 

kas vaidinti teatro grupėms ar chorams, 
nėra lengva. Naujų veikalų retai pasi
rodo. tuomet reį^ia pavartyti archyvai, 
pažiūrėti i senuš3 ir vaidintus veikalus.

Iš klasikų, mums rodos, šiais metais 
reikėtų kas nors pasirinkti iš Gogolio 
kūrybos. šiais< metaiš sukanka lygiai 
siuitas metų nuo Gogolio mirties. Būtų 
gerai ir paskaita apie Gogolj paruošti. 
•Tai tikrai būtų kultūrinis pokilis mūsų 

-*~™dėiimui.
Chicagiečiai vaidina Br. Vargšo

/ “Kryžių.” Būsų gerai ir Brooklyne • 
Vargšo atminčiai suvaidinti “Kryžius” 
ar kuris kitas autoriaus veikalas. Iš mu- 

/ zikaliu veikalu, kuomet nėra naujų, ga- 
' limaj būtų pakartoti prieš 20 metų vai- 

1 drtfFas operetes — “Grigutį,” “Kornevi- 
lio Varpus.” Taip pat nebūtų blogas pa
sirinkimas pakartoti dramą, kuri turi 

į apšeiai dainų, “Baudžiavos Nuotakos.”
Iš komedijų prieš 10 metų turėjo gero 
pasisekimo “Pusseserė Salomėja.” '

------o------
Būtų gerai, kad ir LMS Centras pra

biltų, ką jis veikia, ką fuošia mūsų sce- 
‘ nos repertuarui? Nieko negirdime iš 

LMS Centro apie Liaudies Meną, apie 
metai laiko iškeltą LMS nacionalio su
važiavimo klausimą. Apie LMS Centrą 
jau norėta stipriau kai ką pasakyti, bet, 

i baigiant šį rašinėli, atėjo Vilnis, kurioje 
wd. V. A. rašo, kad “LMS Centro Komi- • 

/tetas tūlą laiką buvo apsnūdęs.” Bet 
“dabar Centro Komitetas vėl subruzdo.” 
Tai gerai, sveikiname. Jau žinome, kad 
jis gyvas, dar nemigęs.

Draugas V. A. kelia dar vieną klausi
mą, kuris tikrai reikalauja atydos ir 
darbo. Tai yra organizacinė veikla šioj 
srityje. Rašančiam šį rašinėlį' organiza
cinis klausimas jau teko kelti ir pakar
toti. daug kartų. Kad meno vienetai su
stoja veikę, dar vis kol kas vyriausia K 
priežastis yra organizacine. Kuomet mes 
tikrai susidomėsime taisyti organizaci
nę- padėtį, tuomet pataisysime ir visą 
meninį-kultūrinį judėjimą. V. B.

VILNIEČIŲ DELEGACIJA Į RYGOS 
750 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMĄ.

VILNIUS. -- Latvijos TSR sostinės 
Rygos miesto 750-ųjų metinių minėjime 
dalyvavo ir Lietuvos TSR sostinės darbo 
žmonių delegacija. Delegaciją sudarė: 
Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto pirminin
kas P. Kareckas (delegacijos vadovas), 
Tarybų Sąjungos Didvyris B. Urbanavi
čius, “Laisvės” fabriko stachanovininkė 

"IkB. Marcinkevičiūtė, Lietuvos TSR Mok
slų akademijos tikrasis narys prof. K. 
Korsakas, Stalininės premijos laureatai 
poetas T. Tilvytis, Lietuvos TSR Valsty
binio operos ir baleto teatro solistas J. 
Stasiūnas.

Literatūras 
(Heras

“Birutė” filmoje
Jurgis Klimas — filmos mėgėjas. Jis 

mėgėjas ne ta prasme, kad nuolat eitų į 
kino teatrą ir ten leistų vakarus. Ne! * 
Jis pats filmuoja dalykus ir savo darbo 
vaisiais dalosi su kitais.

Filmininkas įsitaisė gerą aparatą; per 
metų eilę dirbdamas, įsigijo patyrimo to
je profesijoje.

Tačiau jis filmuoja tik vakarais bei 
laisvomis nuo darbo dirbtuvėje dieno-' 
mis. Gyvenimą jis pelnosi iš savo rankų 
darbo, kaip ir kiti darbininkai. Filmą 
jam yra tik “hobby,” kaip sako ameri
kiečiai, tik užsiėmimas laisvam laikui 
praleisti.

Bet šiam “užsiėmimui” (hobby) Jur
gis Klimas aukoja ne tik laisvąjį laiką, 
o nemaža ir savo pinigų. Nūnai viskas 
brangu, — juo labiau brangios filmos ir 
kiti reikalingi prie filmavimo dalykai. 
Nežiūrint to, J. Klimas dar vis nenuvar- 
go ir tebedirba šioje srityje.

Jis jau yra atlikęs eile filmavime ban
dymų. Filmavo vaizdelius, filmavo mū
sų dainuojančius chorus, bei solistus. Vi
sa tai jam nemaža lėšavo, kaip darbu 
tain ir doleriu.

Paskiausias ir rimčiausias Jurgio 
Klimo pasimoįimas buvo: nufilmuoti 
Miko Petrausko dviejų veiksmų operete 
“Birutę,” kuri buvo parodyta vasario 17 
diena Liberty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y.

Verta keletas žodžių apie tai pasakyti.
IT.

“Birutė” — rimtas veikalas. Tai is
toriniai legendarinis veikalas.

Vyriausias “Birutės” tikslas: pavaiz
duoti ano meto lietuviu tautos kovą su- 
ilgaamžiais savo priešais, vokiškaisiais 
kryžiokais, parodant, kokie jie buvo 
žiaurūs, ir kaip lietuvių tauta drąsiai 
prieš juos stojo kovon savo laisvei ginti. 
Čia taip jau pavaizduotas legendarinis 
Keistučio susitikimas su Birute ir juo- 
dviejų sūtuoka.

Vyriausioji “Birutėj” rolė yra pačios 
Birutės, “paprastos Palangos mergelės.” 
Kitu rolės trumpesnės, bet ne lengvos.

Tačiau “Birutėje” “kertiniu akmeniu” 
yra minia-choras. Choro dainos keblios; 
choro-minios, taipgi vaidilučių veiksmai 
yra sudėtingi ir sunkūs.

Kaip gi visa tai . buvo išspręsta filmo- 
ie? v . .

Neišvardinsiu čia nei vieno vaidinto
jo ir nedarysiu jokių individualių pa
stabų, tik priminsiu, jog vaidinimas — 
menkas. Kiek tai liečia chorą-mjnią, vai
dybos beveik nėra.

Dramatiškiausia scena, be abejojimo, 
yra ta, kur kryžiokai atvyksta pasiimti 
Birutę, o lietuviai, su Klaipėdos tėvūnu 
priešakyj, atsisako ją jiems išduoti. Čia 
reikalingas dramhtiškas lietuvių, — Bi
rutės brolių ir kitų lietuvių-žemaičių— 
pasipriešinimas; čia jau arti ginkluoto 
susirėmimo, tačiau filmoje viso to stoka; 
tik žodžiai.

Antrame veiksme, prie aukuro, padė
tis dar liūdnesnė. Aukuras menkutėlis, 
vaidilutės iš karto juda, kaip šešėliai, 
vėliau, per visą veiksmą jos atrodo, kaip’ 
šventųjų abrozdai: be jausmo, be jude
sio, be veiksmo—net ir tuomet, kai tarp 
jų pasirodo kunigaikštis Keistutis.

Tenka nors kartą įsisąmoninti tuo 
principu, jog kiekvienus asmuo, -esąs es
tradoje, privalo Vaidinti, netgi jei jis ir 
nieko nekalba.

Nežinia, kam prie aukuro pasodinti 
du vyriškiai, nepanašūs į lietuvius nei 
išžiūra, nei kostiumais.

Choras stokavo susimokymo, jo dainos 
stokavo harmonijos; stoka, žinoma, ir . 
kai kurių balsų. ?

Kaipgi filmininkui pavyko išspręsti 
patsai filmavimas?

Tenka pasakyti, jog Vaizdai, traukti 
ne salėje, girioje, pajūryj,—yra gražūs, ’ 
patrauklūs. Gamtovaizdžius filmininko 
aparatas nutraukė dailiai, spalvingai. 
Bet salėje, ’estradoje, filmininkui nepa
vyko tikslas pasiekti; Žmonės pernelyg 

tamsūs, nepažįstami, lyg šešėliai; tik 
vienas kitas aktorius (ir tai ne visuo
met) pačiame priešakyj buvo šviesų ge
riau išryškintas.

Balsai daugumoje atsitikimų it me
chaniški, lyg mediniai. Ne visų aktorių 
kalbos tegalima suprasti.

žodžiu, nei techniškai, nei meniškai 
veikalas tikslo nepasiekė.

Labai gaila, nes, kaip pats Klimas, 
taip ir vaidintojai, sudėjo “Birutėn” ne
maža triūso (apart to, kad filmininkui 
lėšavo ir ne vienas šimtas dolerių).

III.
Po šito rimto filmininko Klimo užmo

jo reikėtų jam pačiam ir kitiems gerai 
pagalvoti apie ateitį.

Man atrodo, jog, neturint filminės 
studijos, neverta filmuoti jokie sudėtin
gesni veikalai. Reikalinga, beje, ne tik 
studija, o ir geras aktorių ir dainininkų 
kolektyvas, sugabus režisierius,—žodžiu, 
gerai paruošti tam reikalui žmonės.

Atsiminkime, jog filmą tai ne vien
kartinis scenoje to ar kito veikalo pasta- 
tvmas: tai pastovus kūrinys, kurio nega- * 
Įima leisti “į svietą” bent kaip paruošto.

Atsiminkime ir tai, jog gyvename te
levizijos gadynėje, kai daug žmonių sa
vo butuose mato ir girdi aktorius ir dai
nininkus, tobulai paruoštus ir parody
mus. Tokie žmonės, ypatingai jaunesnie
ji, atėję ’karta, pamatę netobulą filmą, 
kita kartą neis ir kitiems patars neiti.

Dėl to, kų/iant “lietuviškas filmas,” 
tenka žiūrėti/kad jos būtų visaip tobu
los, nors, aišku, tobulumui galo niekad 
nėra.

IV.
Daug mūsų aktorių-mėgėjų, dalyva

vusių “Birutėje,” be abejojimo, jau save 
matė. i

Man rodosi, jiems dabar gera proga 
mokytis iš to, kas atlikta: mokytis ir iš 
trūkumu. Paprašyti filmininką, kad jis 
jiems vieniems filmą rodytu, ha, ir rei
kėtų draugiškai tartis, kalbėtis dėl to, 
kas gera, kas bloga, kur pliusai, kur mi
nusai. , "

Man rodosi, pats filmininkas Klimas 
taipgi turėtų gerai apsigalvoti ir 'apsi
spręsti, ką veikti, ką ir kaip daryti šioje 
srityje ateityj.

Jam turėtų padėti kiti, tuo reikalu nu
simaną. ' B. M.

Kas dedasi “Birutės” 
rodomoj filmoj

Kaip jau yra žinoma, kad operos “Bi
rutės”, filmą buvo rodoma vasario 17 d. 
Liberty Auditorijoj, Richmond Hill, N. 
Y. Ir kad išėjo pusėtinai gerai visais at
žvilgiais. Taigi, aš čia noriu kitų miestų 
pramogų rengėjams pasakyti kas, rodant 
filmą, joje dedasi, kad lengviau būtų 
spręst kvietimas filmininko Klimo į ki
tus miestus.

Taigi filmoje matysite arba girdėsite 
štai ką: v

Tuoj, pradžioj matysite liaudies ope
ros “Birutės” vardą, jos aprašymą ir 
aktorių vardus, kurie povaliai traukia
si į viršų. Tuo tarpu girdėsit dainą: 
“Ant krašto marių Palangos miestely.” 
Po to, prie Palangos miestelio jūrą ir 
jos krantą. “Birutės kalną” ir jo pušai
tes. Ir štai jau Palangos tėvūno trobos 
kieme sėdi Birutė ir graudžiai dainuoja: 
“Vargšė mano galvelė, nelaitninga aš 
mergelė.” Po to ji sau kalba, kad jos tė
velis ir broleliai vokiečiams jos neatiduo
tų. Bet, štai, jau atjoja vokiečiai kry
žiuočiai per mišką ir, sustoję prie kiemo, 
jieško Birutės pavogimui. Birutė tuo 
tarpu pasislepia. Tuo tarpu nuo kalno 
ateina link jų lyg kokia procesija. Vai
dilutės dainuoja. Birutė taipgi sykiu ei
na, vyrai neša aukščiausį kunigą Kri- 
vių-Krivaitį. Paskui tėvūnas ginčinasi 
su kryžiuočiais dėl Birutės. Birutės 
broliai nenori duot Birutės vokiečiams. 1 
Broliai dainuoja ir vokiečių vadas dai
nuoja, ginčydamiesi. Paskui visi žemai-

(Tąsa 4-tam guslap.).

LMS News and Views Worcester, Mass.
by MILDRED ST EE BLEB 

ANNIVERSARY PREVIEWS •
In the last issue -of the “Vilnis” 

English Section editor Nellie De Schaaf 
hinted that yours truly was head over 
heels in some new prefect. Nellie, you’re 
so right! Only at this point, it is not a 
project, but four projects.

So, to exonerate myself in Nellie’s 
eyes, for not writing a column - every 
week as contracted for — as well as to 
begin to advertise some pretty impor
tant dates coming rup — here is what’s 
cooking?

sfe * * ,

To the Eastern part of this country, 
1952 has brought in a very impressive 
group of anniversaries.

Connecticut’s pride and joy, the Hart
ford Laisves Chorus, is 25 years young 
this year. So that everybody in the area 
can help the Hartfordites celebrate, they 
have invited a galaxy of artists from 
their own and neighboring states to 
sta£e a gala anniversary Concert on 
Sunday, April 20.

There’s nothing at all small about 
Hartford going all out for a meeting of 
the clan. Included in the invitations is 
one for the LMS 3rd district to hold its 
annual conference in Hartford during 
the same weekend.

Chalk up now, date number one on 
your calendar. Week-end of April 19 
and 20 in Hartford with the “meninin
kai.” “Menas,” if you are a new reader 
of this unprecedented little column, in 
Lithuanian means “art”; therefore, 
“menininkai” would be'those who apply 
thei arts, live by the arts or are in some
way conducive to its being. In my opi
nion, it’s a perfectly beautiful word. I 
challenge you to find one single English 
word to take its place.

And incidentaly, while I am -explain
ing away — L.M.S. at the heading of 
this column means, “Lietuvių Meno Są
junga”- -Lithuanian Fine Arts League.

ift

Gražus buvo susirinkimas
LLD 11 kuopos susirinki

mas įvyko vasario 10 dieną. 
Drg. D. G. Jusius, Laisvės 
agentas, išdavė gražų ra
portą iš savo darbuotės. 
Taipgi sakė gavęs naują 
Vilniai skaitytoją. Jo ra-; 
porte buvo ir liūdna žinia, 
nes su mirčia netekom K. 
Vaišvilos, kuris buvo Lais
vės skaitytojas. Mūsų visų 
užuojauta jo likusiai šei-. 
mai. I

Jonas Skliutas išdavė 
gražų raportą iš Laisvės sė- 
rininkų metinio suvažiavi-<w 
mo. Sakė, nuvežė $65 svei
kinimais nuo worcesterie- 
čių. B. Bernotienė, antra* 
delegatė, sake, kad Laisvės- 
bankietas buvo gražus, ar 
skaitlingas, delegatai ne*, 
paisė nuovargio nuo konfe-: 
rencijos, vistiek bankiete’ 
dalyvavo. Tas, žinoma, pri
davė susirinkimui daiigk 
entuziazmo. . . i

• >
Nors Laisvės skaitytojų• I 

eilės, su mirimais yra labai 
praretintos, bet likusieji; 
rūpinasi, kad Laisvė gyvuos 
tų. Savo raporte d. Skitu-' 
tas sakė, kad suvažiavimas 
ir šiais metais nutarė su
kelti $10.000 fondą dėl Lais-, 
vės išlaikymo, taip, kaip, 
būvą praeitais metais. Čia 
susirinkimo dalyviai grą-; 
žiai ši klausima diskusavot v v
ir visi pasisakė už Laisvės 
išlaikymą, nepaisant, kad 
viskas nesvietiškai pabran-

Well, to get back to the previews. Tn 
chronological order, date number 2 is cUkep,i $500. 
With the New Jersey Sietyno Chorus. 
This enterprising group celebrates this 
year their 38th anniversary. Likewise, a 
fine concert is planned foY April 26, to 
be held in Newark, in conjunction with 
another venerable and popular singing
organization, the Russian Chorus.

* *

However, the most honored birthday 
coming up this year among our choruses 
is the 40th anniversary of New York’s 
Aido Chorus.

This event is being felt almost reve
rently by every member of the chorus. 
And strange as it may seem, more 
strongly by the teen-agers. There is an 
apparent eagerness and desire to go 
back to the historical files of the chorus, 
to recapture the flavor of its origin and 
to bask in its succeeding accomplish
ments.’

With this feeling for the past making 
itself felt, it falls that we must have a 
cencert depicting in song the story of 
the Aido Chorus. This story, complete 
with costumes and scenery will unfold 
on the stage of the Liberty Auditorium 
on May 4,s 1952.

* *

Anniversary number 4 in years is 
just a baby compared to those of the 
last three, -but it deserves a spot right , 
up on the top with the best of our wor
thy institutions of art.

The L.M.S. Summer Vacation School 
will be operating this year for the fifth 
consecutive year. For 2 weeks again this 
year, the Worcester Olympia Pąrk will 
be opened to all Lithuanians and Lithu- 
anian-Americans interested in the pro
gression of the fine and the social aits. 
And it stands to reason, that on an an
niversary year there is bound to be 
more of everything, including students, 
visitors and guests.

So, if you have not yet been up to one of 
these stimulating, stirring, exciting ses
sions of^the LMS School, this is the year 
you cannot afford to miss. And all you 
alumni, who just can’t wait for the 
School to come around again — it 
wouldn’t be long now. Plan your vaca
tions for the 2nd and 3rd week in July. 
LMS Summer School starts July 6.

go. Susirinkimas nusitarė 
ir vaiininku 

ir vėl ansiėnfė mūsų Jonas; • 
Skliutas. O susirinVimo da- 
Ivviai tuni svdėin $50. O 
su nažarlais atrodė tris syk 
tiek. Geriausios sveikatos.' 
tąu. Jonai, šiame gražiame, 
darbe. O Laisvės mvlėtoiai; 
ir vėl esate prašomi gražiai; 
atsiliepti šiame vajuje, dėl 
gražaus tikslo.

O gegužės 4 d., susirinki^. 
mas nutarė bendrai su LLD 
Moterų kuopa surengti gra-t 
žius pietus Olympia Parke? 
su koncertine programa dėl 
Laisvės reikalu.

O kovo 23 d. LLD ąfei 
kuopos rengia bankietą 29. 
Endicott St. svetainėje. Čia 
Kristina Stanislova i t i e n ė 
sakys kalbą ir duos piešinių 
parodą. Kaip matot, cia 
yra užsibrėžta gražių kul
tūrinių ir apšvietos įlarbų.

Taigi, dabar mes prašom 
visų tėmyti, bus ir daugiau. 
Laisvėje apie šiuos paū
gimus prisiminta. Kaip vi
sada, taip ir šiemet mes ti-. 
kimės turėti daug svečių.

❖

*

Dabar prašau jūsų, dratl-' 
gai, matykite finansų se
kretorių J. DoVidonį ir Už
simokėkite tuoj savo LŲD 
metinę duoklę. Tada bus. 
Draugijai ir jums ant Šir
dies geriau. Draugai, mes-, 
kite tą seną paprotį, neviK 
kinkite per visus ymetusj 
neužsimokėję. v X •<

L. Prūseikos ir V. Ąn- 
' drulio bylų vedimo reika
lams. dar aukojo V. Jau
čius $2 ir P. Bacevičius $1.-

Čia noriu draugam ati-' 
duoti kreditą už skaitlingą 
lankymąsi į mūsų susirinki
mus. Nepamirškite per Vi
sus metus ta padaryti.

J. M. L.

3 liberty)— Šeštadien., ''Vasario*Feb.’ 23, 4952c



Mažytėj Albanijoj
1944 metų lapkričio 29 d. 

Albanijos liaudies išsivada
vimo armija galutinai išvi
jo hitlerinių^7 grobikus iš 
savo šalies./ Nuo tos die
nos Albanijoje įkurta liau
dies demokratinė santvar
ka.

Įvykdžius pirmąjį dvime- 
tinį liaudies ūkio planą 
(1949-1950) Albanijos eko
nomika žymiai viršijo iki
karinį lygį. Pavyzdžiui, kal
nakasybos pramonė išaugo 
beveik keturis kartus, o ap
dirbamoji — tris. Dideli 
laimėjimai pasiekti vystąnt 
tekstilės pramonę, odbs - 
avalynės, chemijos, cemen
to, maisto ir kitas liaudies 
ūkio šakas. Per praėjusius 
septynerius metus padary
ta daugiau, negu per ket
virtį šimtmečio esant kapi
talizmui.

Neseniai respublikos dar
bo žmonės pasiekė naują 
stambią pergalę: beveik 
vienu metu į rikiuotę stojo 
trys galingiausios šalyje 
įmonės—J. V. Stalino var
do tekstilės kombinatas, 
cukraus fabrikas Malike ir 
V. I. Lenino vardo hidro
elektrinė. Tauta teisėtai di
džiuojasi šiais stambiau
siais objektais, įrengtais su 
Tarybų Sąjungos pagalba. 
Gamybinis tekstilės kombi
nato pajėgumas — 20 mili
jonų metrų audinių per 
metus. Tai reiškia, kad/Kuo 
šiol respublikos gyventojai 
bus pilnai aprūpinti tėvy
niniais audiniais. Cukraus 
fabrikas gamins 10 tūks
tančių tonų cukraus per 
metus, tai žymiai viršija 
gyventojų reikmes. Naujo
ji hidroelektrinė — stam
biąsias, indėlis į respubli
kos energetikos ūkį. ,

Tapę pilnavaldžiais šalįę^ 
šeimininkais, darbo žmonės 
greitai įveikia techninį ir 
ekppomįnį Albanijos atsili
kimą. Įmonėse ir naujosio
se statybose vis plačiau 

♦vystosi gamybinis lenkty- 
.niaivimas ir spartuolių ju
dėjimas, gausėja gretos ga
mybos novatorių ir racio
nalizatorių, kovojančių už 
gamybinių planų įvykdymą 
pirma laiko, už produkci
jos išleidimo padidinimą ir 
jos kokybės pagerinimą. 
Albanijos darbininkai įdie
gia gamyboje priešakinius 
tarybinių stachanovininkų 
darbo metodus ir pasiekia 
puikius laimėjimus. Darbo 
-pirmūnai yra apgaubti vi-

KAS DEDASI “BIRUTĖS” 
RODOMOJE FILMOJE
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

čiai dainuoja, melsdamiesi: “Lietuvos 
dievaičiai, mus ginkit nuo priešų.” Po 
to Lizdeika arba Krivių-Krivaitis sako 
kalbą, jam kalbant griaustinis griau
džia, vokiečiai tampa išvaryti ir likę 
žemaičiai vėl dainuoja: “Vienybėj, vie
nybėj viską pergalėsim.” 

Galas pirmo veiksmo.

Antras veiksmas. Kalno viršūnė. Ži- 
nyčios aukuras. Ugnis dega. Vaidilutės 
linguoja ugniai ir gieda: “Šitai mes tar
naitės dievulių aukštųjų.” Tuo tarpu 
ateina Birutė su lauknešėliu, pasimeld
žia prie aukuro ir vėl nueina. Vaidilutės 
kalbasi, kaip prikalbint Birutę, kad ji 
taptų vaidilute. Bet, štai, ateina neregys 
kunigas Vaidyla ir kanklėmis skambina 
ir dainuoja: “Po tamsiai naktelei išaušo 
dienelė.” Vaidilutės jam pritaria. Toliau 
prie miško pasimato bėganti Birutė ir 
dar -toliau atjojantis ant arklio Keistu
tis./Birutė pribėga prie vaidilučių ir 
paskui ją Keistutis, kuris kj^usia, kas 
ji Aokia yra ir kad jam graži kaip an
gelas. Ir taipgi pasisako, kad jis yra že
maičių kunigaikštis Keistutis. Kunigai 
Krivė ir Vaidyla jam priešinasi, norė
dami aprengti Birutę vaidilutės rūbais. 
Keistutis atstumia kurfigus ir visus ki- 
tus nuo Birutės, grasindamas su ginklu

su o tine pagarba. Dauge
lis jų už pasiaukojamą dar
bą yra apdovanoti ordinais 
ir medaliais. Tūkstančiams 
darbininkų ir darbininkių 
suteiktas garbingas “Ga
mybos spartuolio” vardas.

Planingas ūkio tvarky
mas leido pilnutinai likvi
duoti nedarbą. Vis didė
janti statybos apimtis 'rei
kalauja dabar sistemingo 
darbo jėgos, kvalifikuotų 
kadrų parengimo. įmonėse 
ir naujosiose statybose vei
kia tinklas mokyklų ir kur
sų, ruošiančių gamybos spe
cialistus. Vien tik tekstilės 
kombinate pastaruoju metu 
paruošta daugiau kaip 600 
kvalifikuotų darbininkų ir 
technikų.

Dideli laimėjimai pasiek
ti žemės ūkio srityje. Įgy
vendinusi žemės reformą, 
liaudies valdžia visam lai
kui padarė galą dvarinin- 
kų-feodalų viešpatavimui ir 
atvėrė šviesias perspekty
vas Albanijos kaimo sukles
tėjimui. 1950 metais pasė
lių plotas palyginti su prieš
kariniu laikotarpiu padidė
jo daugiau kaip per pusę, 
techninių kultūrų plotas iš
augo 11 kartų. Vietoje pri
mityvių žemės ūkio įrankių 
laukuose dirba traktoriai ir
kitos naujausios mašinos, 
gautos iš Tarybų Sąjungos. 
Šalyje sukurtos ■ mašinų - 
traktorių stotys. Intensy
viai įsisavinami nauji že- 
m ė s. plotai, sukuriamas 
platus nusausinimo, drėki
nimo kanalų tinklas, laukų 
apsaugos juostos, gerina
mos sėjomainos, metai iš' 
metų didėja gyvulių skai
čius.

Valstybė teikia kaimui 
pagalbą mašinomis ir inven
toriumi, aprūpina valstie- 
,čius aukštos rūšies- sėklo
mis, trąšomis, vaismedžių 
daigais ir pan.

Tuo pat metu atliekami 
dideli darbai kaimo rajo
nams elektrifikuoti ir radi
ofikuoti.

Pastaraisiais metais kai
muose pradėjo kurtis ga
mybiniai žemės ūkio koope
ratyvai. Liaudies valdžia 
imasi visų priemonių jiems
sustiprinti organizaciniu 
atžvilgiu ir jiems aprūpinti 
dabartine žemės ūkio tech-

davinys bus tolesnis šalies 
industrializavimas ir elek
trifikavimas, žemės ūkio 
pakilimas, esminis darbo 
žmonių materialinės gero
vės pagerinimas, kultūros 
ir liaudies švietimo augi
mas.

Liaudies valdžia daro vi
sa, kad kultūra ir švietimas 
būtų prieinami visai alba
nų tautai. Kaip žinoma, se
noli Albanija kultūriniu at
žvilgiu buvo viena labiau
siai atsilikusių šalių Euro
poje. Daugiau kaip 80 pro
centų gyventojų buvo ne
raštingi. šalvje buvo labai 
maža mokyklų, ir žymi da
lis vaiku negalėjo gauti net
gi pradinio išsilavinimo. 
Partija ir liaudies vvriau- 
svbė rvžtingai šalina šį sun
kų praeities palikimą. Da
bar Albanijoje mokyklų 
beveik tris su puse karto 
daugiau, negu jų buvo iki 
karo. Įvestas visuotinis pra
dinis apmokymas, visur vei
kia vakarinės mokyklos su
augusiems ir kursai neraš
tingumui likviduoti. Per 
dvejus pastaruosius metus 
beraščių skaičius sumažėjo 
daugiau kaip 75,000 žmo
nių. Šiais metais rašto bus 
išmokyti dar 65 tūkstančiai 
suaugusių, šalies kultūri
nėms jėgoms iškeltas užda
vinys — per artimiausius 
metus paversti Albaniją iš
tisai raštinga šalimi.

Iki karo Albanijoje nebu
vo nė vienos aukštosios mo
kyklos. Dabar Tiranoje ati
daryti politechnikos, že-> 
mės ūkio ir pedagoginis in
stitutai, o pirmajame penk
metyje bus atidaryti dar du 
institutai. Įvairiuose šalies 
miestuose pastatyti i ir sta
tomi nauji teatrai, "klubai, 
skaityklos. Neseniai Alba
nijos sostinėje atidaryti 
kultūros namai, pastatyti 
pagal geriausių tarybinių 
kultūros namų pavyzdį.

Ypatingą rūpestį vyriau
sybė skiria liaudies sveika
tos apsaugai, asignuodama 
dideles lėšas ambulatorijų, 
ligoninių, gimdymo namų, 
sanatorijų statybai. 1950 m. 
medic. įstaigų skaičius pa
didėjo palyginti su ikikari
niu laikotarpiu 26 kartus, o 
jų praleidžiamasis pajėgu
mas — 63 kartus.

Tūkstančiai darbo žmonių

me tenka praeityje užguitai 
Albanijos moteriai, , kuri 
dabar kartu su vyrais pa
siaukojančiai kovoja už so
cialistinį savo tėvynės per
tvarkymą.

Septintąsias išsivadavimo 
iš fašizmo metines albanų 
tauta pažymi didžiuliu dar
bo pakilimu, naujais laimė
jimais socializmo pagrindų 
statyboje. Glaudžiai susi
telkusi apie darbininkų kla
sės avangardą — Albanijos 
darbo partiją, tauta akylai 
budi savo laimėjimų sargy
boje, negailestingai kovoja 
prieš intrigas vidaus ir iš
orės priešų, mėginančių nu
stumti respubliką iš jos pa
sirinkto kelio.

Naujoji Albąnija nepaju
dinamai stovi galingoje tai
kos stovykloje.

Didelį indėlį į taikos iš
saugojimo reikalą Albani
jos gyventojai įneša savo 
kūrybiniu darbu tėvynės la- | 
bui. “Mūsų tauta, — sako 
Enveras Hodža, — su nepa
laužiamu tikėjimu savo 
šventu reikalu be baimės ir 
nenuilstamai dirba geres
nio gyvenimo statybos vąr- 
dau.” B. Danilovas

Poilsis Rumunijos 
darbo žmonėms

BUKAREŠTAS.— Rumu
nijos telegramų agentūra 
praneša, kad prie stambių 
Rumunijos įmonių įsteigtos' 
naktinės samatorijos.' De
šimtys darbininkų ir inži
nerijos - technikos darbuo
tojų po pamainos ilsisi nak
tinėse sanatorijose, naudo
damiesi nemokamu medici
niniu aptarnavimu ir gau
dami maista.

Rųmu-

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeraš Nehru sa
kė, jai reikia daugiau ry
žių, ‘ negu Kinija sutinka 
parduoti.

Harrison-Kearny, N. J.
LLD 136 kuonos susirin

kimas, kuris atsibuvo vasa
rio 3 d., puikiai pavyko. Ši 
susirinkimą reikią skaityti 
nepaprastu, nes po jo turė
jome nepaprastaigražią 
programą, kurią išpildė 
mūsų geras draugas latvis 
Chas. Cermaks. Susirinki
mas ėjo gana sklandžiai, 
nes visi vengė trukdymų, 
kad tik greičiau užbaigus, 
nes visi turėjome mintyje 
nepapra'stą programą po 
susirinkimo. /

Po susirinkimo dar turė
jome užkandžių ir draugiš
kų pasikalbėjimų. O tuo 
tarpu ir drg. Cermaks pri
buvo su filmą, kuria jis ne
seniai gąvo iš Sovietinės 
Latvijos, i. Kadangi d. Cer
maks turi gera mašiną ir 
apie ją nusimaną, tad ir ti
kėjomės pamatyti gražų 
menišką veikalą be jokių 
trukdymų. Ir neapsiriko
me. Ši sovietinė Latviios 
filmą, beje, yra daryta 1950 
metais; šioje filmoje nevai
dina jokie aktoriai, o tik 
masinis žmonių judėjimas 
nufilmuotas toksai, kaip jįs 
tikrai yra. Šioj e filmo j e 
pirmiausia pavaizduojama 
•Latvija apie 10 metų atgal, 
(kur parodo milžinišką skir
tumą nuo šiandieninės Lat
vijos padarytos pažangos 
bei progreso.

Šiandieninėje Sovietinėje 
Latvijoje su pagalba gigan
tiškos mašinerijos, baisin
gos pelkės padaromos kvie
čių laukais. Laukus. ten 
šiandien aria, sėja ir javus 
pjauna, daugumoje, jau su 
vėliausiai išrastomis maši
nomis. Milžiniškus fabri
kus, mokyklas ir gyvenimui 
namus būdavo j a su pagalba 
naujovinės . maišine rijo s.; 
kaip ir čionai, Amerikoj, 
tik tenai su daug didesniu 
pasiryžimu ir energija. Ir

kaip
savo

gali aiškiai įžiūrėti, 
žmonės darbuojasi 
naudai.

Mokyklos pilnos jaunimo 
ir senimo, kurie noriai 
mokosi amatų ir visokių 
mokslo šakų. Mokytojai, 
kiek gali i žiūrėti, ten yra 
gerbiami ir gerai traktuo
jami. Taip pat mokiniai, 
nuo pardinės mokyklos iki 
baigiamų aukštu mokslų, 
yra traktuojami puikiai, 
nes liudija jų išvaizda: visi 
raudoni, pilnaveidžiai, pilni 
gyvuomo ir energijos, ku
rių ateitis švįesi.

Dar reikia priminti, kad 
šioje Sovietinės Latvijos 
filmoie, kaip mokvklnse, 
taip if visokiu darbu srity
se, visur matosi obajsiai: už 
darbą, laimingesni, gražes
nį gyvenimą ir taiką!

Vadinasi, ten žmonės mo-

galėjo būti daug dautnau. 
Tokiu susirinkimu ir kul
tūriniu pareno-imu apleidi
mas tai stačiai nepateisi
namas.

Gerai livin^stoniečiai ir 
newarkieciai. kad . ir ne
skaitlingai, bet vise! pare
mia mūsų parengimėlius.

Beje, Kearny’ės didžiaū&i 
užeigos biznieriai Vancevi- 
čiai išvažiavo kelioms sa
vaitėms į Floridą.

Laimingos jiems kloties!
V. O. Žilinskai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vakarinis agrotechnikos 
universitetas Bulgarijos 
valstiečiams

SOFIJA.—Bulgarijos ko
munistų partija ir liaudies 
vyriausybė skiria didelį dė
mesį kooperatinių žemdir- * 
bystės ūkių narių ir visos

kosi, budavoia ir už taika'darbo valstietijos agrotech- 
kovoia, o mes grąžiname nįnio , švietimo klausimui., 
sugriauti. Šalyje veikia tūkstančiai

Reikia pasakvti, kad ši agrotechnikos kursų ir^ rar 
filmą yra puikus įrankis' telių, kuriuos lanko dešim- 
apšvietai skleisti. Dipukų tys tūkstančių klausytojų, 
ir visokių šmeižikų melai 
prieš socialistinius kraštus: 
vėjais nueina. Ir kas šian- ’ 
dien dedasi Latvijoj, tas 
pat yra ir mūsų Lietuvoj.

Esame labai patenkinti ir, 
dėkingi draugui Cermakui, 
kuris mum suteikė tokią 
gražią meninę ir mus dva
siniai sutvirtinančią pro
gramą.

Patartina ir kitom mūsų 
organizacijom susižinoti su 
Chas. Cermaks ir surengti 
tokius apšvietos bei meniš
kus vakarėlius.

Šiame susirinkime ir me
niškame parengime žmonių

Šalyje veikia tūkstančiai

Ant Medžiu Prinokę 
Oranges ir Grapefruits

Po $1.50 už Bušelį

Prisiųskite už vaisius $1.50, 
o persiuntimą užsimokėsite 
ekspresmanui, kai atveš.

Geo Bernotas
R. 1, Box 399, Valrica, Florida

<1

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite y 
Rojaus Mįzaros vėliausią apysaką

nika.
Laimėjimai liaudies ūkio 

išvystyme įgalino sudaryti 
penkmetinį socializmo pa
grindų statybos planą. 
Svarbiausias penkmečio už-!

dirba vietiniuose liaudies 
valdžios organuose, dešim
tys darbininkų ir valstie
čių yra Liaudies susirinki
mo deputatai. Didelis vaid
muo valstybiniame gyveni- ANTANAS RAILA

KELIAS 
| LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti J šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
ir sudegina rūbus, kuriais norėjo ap
rengti Birutę. Paskui Keistutis paima 
Birutę už rankos ir pasako: “Kas tu esi, 
deivė ar mergaitė, priimk mane už vyrą 
ir būk karalienė Lietuvos tautai.” Po 
tam visi dainuoja: “Aukštaičiai, žemai
čiai, prūsai, kuršai, lyvai, tai viena lie-
tuvių šeimyna.” Ir tuomi baigiasi vei
kalas.

Tai maž-daug toks dalykas dedasi “Bi
rutės” filmoj. Ir iš to šiek-tiek galimą 
spręst veikalas arba jo gražumas. >

Šitoj filmoj, tai visa drama, visas vei
kimas ir visos dainos išpildytos; Reiškia 
tikras veikalo vaidinimas eina.

Taigi, pramogų rengėjai visų miestų, 
nesnauskit, bet greit parsitraukit filmi- 
ninką Klimą su šita filmą ir turėkit gra
žų vakarą. Atminkit, kad nuvažiuot su 
bile kokiu veikalu, tai daug kainuoja, o 
su filmą, tai atliks vienas Omas. ■ Į- 
sės į savo forduką ir nuvęs/jums visus 
liaudies operos “Birutėj^ aktorius. O 
tie jums suvaidins “Ęirutę.” Ir nebran
giai. Ar ne gerai?

Beje, šitai filmai dirbo mūsų geri ve- ■ 
teranai aktoriai ir taipgi kompozito
riai, chorų mokytojai ir režisieriai drau- ; 
gui Klimui padėjo. Taigi nereikia ma
nyt, kad čia veikė kokia nors atskalūnų i 
grupė.

Manau, kad filmą turės geras pas-ek- 1 
mes ir duodu garbę filmininkui Jurgiui 
Klimui už tokios gražios filmos padary
mą. Brooklyno Menininkas.

Prieš savaitę, laikėsi New Yorke Antanas K. 
Raila, sportiškų rūbų išdirbėjas iš Brockton, Mass. 
Jis čia buvo savo biznio praplėtimo reikalais. Už
sisakė įvairių medžiagų ir dabar pradės sportiškų 
rūbų gaminimo darbą ant plačios skalės.

Su pradžia kovo mėnesio Raila darys išpardavi
mą dabar dirbtuvėje esamų sportiškų rūbų vy- 

G rąms, moterims ir vaikams. Turi madingai pada
rytų Cravęųette Gabardine koutų; vilnonių koutų 
su Mouton kalnieriais ir,visokių pavasarinių ir va
sarinių džiaketų. Jo dirbtuvėje galima prisirinkti 
tikrai sau -tinkamų sportiškų drabužių. Jis taipgi 
išdirba ir Rain Coats/O jei ko jums reikia labai 
specialaus,' tai Railos dirbtuvė padarys jums ant 
užsakymo. • . >

Kas svarbiausia, iš Railos dirbtuvės jūs gauna
te rūbus už dirbtuvės kainą; Sutaupote mažiausia 
ketvirtadalį kainos, pirkdami iš Railos.

Pas Railą atvykti gali ir iš toliau, nes jis savo 
dirbtuves showroom penktadieniais ir? šeštadie
niais laiko atdarą iki 9-tos yal. vakarais. Iš Bos
tono ir iš kitur labai geras privažiavimas.

RAILA COĄT COMPANY
41 East Main St., Ayon, Mass.

Rt. 28 Soutlt of Avon Sq.'
V ' . a’, . ; •

: HOURS: • ‘ ■>-
8 A. M. to 5 P. M.' — Fri. arnbSat. 'til 9 P. M.

’ ' . A .*• ' * ’Sj -

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
¥.....   -.. -f..— .. • . ....

įsigykite
JONO KAŠKAIČIO *

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knygą, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių 

t

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

J
“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškįaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu

11042 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVE

4 pusi.—Laįsve (Liberty)—šešt.,Vas.*Feb. 23, 1952



n DR. s. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Pabaiga)
Ten, Tilžėj, pradėjo eiti pirmas Li-etuvai skiriamas 

lietuvių kalba laikraštis—“Aušra” (1883 m.). “Aušrą” 
pradėjo leisti lietuvių inteligentų būrelis. Jie vadino save 
Lietuvos mylėtojais. Svarbiausiu jų uždaviniu buvo kelti 
meilė savo tėvynės, ir savo lietuviškosios kalbos.

O brangi lietuviškoji, J 
Šventa kalbą prigimtoji, 

arba
Kad man aukso kalnus kas nors davinėtų, 
O už tai tik kalbą atiduot reikėtų, 
Spiaučiau į tą visa, prasmeng jis man suvis: 
Man per vis brangesnis prigimtas liežuvis.

Tai buvo aušrininkų obalsiai. Platesni medžiaginiai, o 
ypačiaia politiniai klausimai jiems dar mažai rūpėjo.

Nedidelis buvo tais laikais Lietuvos mylėtojų būrelis. 
Susidėjo jis iš keliolikos pasaulinių inteligentų. Dvasi
ninkai jiems neužjautė. Priešingai, matė “Aušroj” tikė
jimui kenksmingą krypsnį. %

Tie “Aušros” laikų Lietuvos mylėtojai buvo pasekėjai 
pažvalgų ir dvasios Poškos, Baužos, Stanevičiaus, Dau
kanto ir kitų dar baudžiavos laikų veikėjų. Bet aušrinin
kai gyveno geresnėse sąlygose. Pagyvavus pusketvirtus 
metus “Aušra” paliovė ėjusi (1886 m.), bet prasidėjęs 

Judėjimas jau giliai buvo šaknis įleidęs. Tuo tarpu lietu- 
*v’iškos inteligentijos skaičius vis augo. Kuomet 1889 m. 
sumanyta buvo vėl leisti laikraštis, atrasta buvo reika
lingu leisti jau 2 lankraščiu: vieną inteligentijai, o kitą 
sodiečiams. Taigi 1889 rĄ. pradėjo eiti Tilžėje “Varpas,” 
skiriamas inteligentijai, o 1890 m. ten pat ėmė eiti so
diečiams skiriamas “Ūkininkas.”

Naujų laikraščių turinys jau gerokai skyrėsi nuo 
“Aušros” turinio. “Varpas” nors dar nemažai užsiėmė 
garbinga Lietuvos praeitim ir išaukštinimu lietuvių kal
bos, tačiau svarbiausią vietą jame užėmė dabartinio lai
ko klausimai. Jis stengėsi pažinti politinius ir ekonomi
nius Lietuvos santykius, suprasti, kas lietuviams labiau- 

• šiai reikalinga ir kokiu keliu greičiausiai galima Lietu
vos ir jos liaudies reikalus aprūpinti.

“Ūkininko” uždaviniu buvo išrodyti liaudžiai, kas jai j 
reikalinga ir kas trukdo jos reikalų aprūpinimą. (Kaip 
seniau žodis liaudis reiškė bajoriją, taip tais laikais liau
dis reiškė ūkininkus.) ' '' ■ ' ' '

*'^uo laiku prasidėjo judėjimas ir tarp lietuvių kunigi
jos. 1890 m. kunigija pradėjo leisti Tilžėj “Apžvalgą” 
(vėliau pakeistą “Tėvynę^ Sargu”), kurioje tautinis ir 
kultūrinis lietuvių liaudies atgyjimas buvo statomas an
troj vietoj. Pirmą vietą joje užėmė katalikybės reikalų 
gynimas. ,, / J- v

Atkreipę atidžią į tuometinius Lietuvoš politinius 
santykius, “Varpo” ir “Ūkininko” vedėjai negalėjo nepa
stebėti visų tų kliūčių, kurios, varžė lietuvių atgyjimą. 
Laikraščiuose pasirodė valdžios su lietuviais pasielgimų^ 
kritika. Kartais pasirodydavo net gana griežti prieš val
džią straipsniai. Valdžia pradėjo kreipti didesnę domę j 
lietuvių kilimą ir jų užsieninę spaudą. Jeigu “Aušros” 
laikais, kada stengėsi neužgaulioti rusų valdžios, ši vis 
dėlto nemaloniomis akimis žiūrėjo į lietuvių judėjimą, 
tai dabar valdžia ėmė atkakliai persekioti iš Prūsų par 
gabenamus lietuvių raštus, ėmė gaudyti ir bausti jų 
platintojus ir skaitytojus. Šitai iššaukė dar didesnį pasi
priešinimą, spaudoj pasirodė dar griežtesni raštai prieš 
valdžią.

Lietuvių tautinis atgyjimas laikui bėgant įgijo vis 
‘o priešvaldiško, vis labiau revoliucinio pobū- 

Sodiečiai tai siuntė valdžiai prašymus su tūkstan- 
parašų, kad grąžintų lietuviškąją spaudą, tai spie- 

įvairiose politikos apšvietos draugijose. Lietuviškų-: 
jų raštų skaičius, neveizint atkaklių persekiojimų, vis 
augo.

Lig tolaik lietuvių raštai platinosi tiktai tarp inteli
gentijos ir pasiturinčių sodiečių, nes anie rūpinos tik jų 
reikalais.

1896 m. buvo padarytas pirmas bandymas sukelti ju-l 
dėjimą tarp sodžiaus darbininkų. Tais metais pradėta 
buvo leisti “Lietuvos darbininkas.” Bet nei jis, nei «jo 
vietą užėmęs 1897 m. “Aidas” nedaug teturėjo skaityto
jų. Tiktai pradėjęs eiti 1901 m. “Darbininkų balsas” 
savo drąsa politikos klausimuose, savo revoliuciniu turi
niu įgijo didesnę įtaką. Nuo to laiko prasidėjo platesnis 
judėjimas tarp darbininkų. Judėjimas tarp lenkiškai 
kalbančių darbininkų didesniuose Lietuvos miestuose 
(Vilniuj, Kaune, Gardine ir kitur) buvo prasidėjęs 

p’ daug anksčiau.
Nemažą įtaką judėjimui Lietuvoj turėjo Amerikos lie

tuviai. Retai kuri šeimyna neturėjo savo giminaičio 
Amerikoj.-Ten ėjo keli lietuvių laikraščiai, ten buvo 
daugybė visokių draugijų. Iš ten išeiviai dažnai parsiųs
davo laikraščių Lietuvon, arba, sugrįžę tėvynėn, labiau 
susipratusieji gyvu žodžiu žadino savo giminaičius ir 
*1 •kaimynus.

Taip, neveizint į sunkias kliūtis, augo ir tvirtėjo lietu
vių tautinis atgyjimas.

1904 m. karui su japonais prasidėjus, valdžia, maty
dama reikalą .nusileisti, leido spausdinti Lietuvoj lietu- 

* ^W?kus ra®^us lotynų raidėmis. Nuo to laiko lietuvių raš
tų skaičius gerokai padidėjo, jie persikėlė į Vilnių ir 
Kauną.

Tolimesniame istorijos atsitikimų sūkury lietuvių gy-. 
venime įvyko nelaukiami įvykiai. Bet apie juos čia nekal
bėsime. Istorija vėliau tars apie juos savo žodį.

CHICAGOS ŽINIOS

Skausmo spaudžiamomis širdimis iš didžio 
gailesčio minime Izabell Kugal (Yermalavičiū- 
tės) mirties metinę sukaktį.

Ji mirė pačiame savo jaunystės, žydėjime, 
(39 m.) vasario (February) 24-tą dieną, 1951 
metais, Norwood, Mass.

Velionės teta Apalionia Sinkevičienė,
' draugė Kazimierą ČereškUenė.

Labai ilga automobilių pro
cesija išlydėjo Juozą Joku- 
bauską į tautiškas kapines 
vasario 8 dieną.

Prieš išlydint lavoną iš Liu- 
lęvičiaus koplyčios kalbėjo L. 
Prūseika, o dainavo Estelle 
Bogdan.’ Koplyčia skendėjo 
gėlėse. Tiek daug jų susiuntė 
Jokubauskų giminės, priete
mai, kaimynai.

L. Prūseika savo kalboj pri
minė, kad Jokubauskai labai 
.mylėjo jaunimą. Be savo sūnų 
Frankio ir Alberto jie turėjo 
ir augintinių — Joną Berno
tą, Stasį Bernotą ir Valeriją 
Urbikas. Karo metu, kada ši 
šalis vedė žūtbūtinę kovą, 
prieš fašizmą, Jokubauskai 
globojo ir padėjo' trisdešimts1 
dviems jauniems vyrams, na
riams LDS redwingeriu kuo
pos. Per Jokubauskų širdingas 
rankas tie vyrai išėjo kariaut.

L. Prūseika apibūdino Juo
zą Jokubauską, kaipo širdin
giausią žmogų ir didelį darbi
ninką.

nija derybos reikale naujo 
kontrakto.

Atsišaukiama, kad visi Har
vester lokalai išrinktų atatin
kamus komitetus suformu
luoti , reikalavimus, kuriuos 
unija statys kompanijai. Kiek
vienas narys turi žinoti, kaip 
ir už ką bus vedama kova.

Nacionalio komiteto pirmi
ninkas Gerald Fielde pareiš
kė, kad unijos programon į- 
eina ne tik sviesto 
čapo problemos, bet 
nės problemos.

numerių •'

patyrusi “
sopranas •

Minersville, Pa.
Vasario 6 d. su šiuomi pa 

šauliu atsiskyrė Ona Bobinje-

varde). Po tėvais buvo Ona 
Brožukiutė. Paliko dideliame 
nuliūdime tris dukteris. Visos 
yra vedusios. Ta;pgi du Anū
ku ir kitus gimines ir drau
gus. Lietuvoje paėjo iš Plu
tiškių apylinkės, Marijampo
lės apskrities. į šią šalį atvyko 
1897 m., į Minersvdle, čia ir 
išgy’ eno visą laiką, 54 molus. 
Milė jau Sulaukus ilgo am
žiaus, 78 metų.

............. ?—--------  
tiek, kurie nori pinigų. Na, ir 
paprašo mūsų pre T.d onto Tru- 
mano ir Kongreso. O jie tuo
jau ir siunčia bilijomi i dole
rių, nes jie pinigų turi dau
giau, negu proto, šios šalies 
žmonai jie nežiūri, kad ser
gantiems ligoninės neprieina
mos

ni:^ 
dar

kad K namų gyvenimui 
ės neturi, k?/l brangu- 
visko baisiai iškilo ir 
;is tebekyla.
dalies kalti :r žmonės, 
nesiorganizuoi t ir. neko- 
prieš tas neteisybes. O

uzuo-

ir pork- 
ir politi

Kor.

$23,460.19. Velykų au-
$5,299. Kalėdų aui- 

$5,057.50. Piknikų pel- 
$2,353. Karnivalo pel-

$9,920. Už žvakes ir

voja
k -.d saujelė susipratusių žmo:- 
:i,ų šiek tiek pa protestuoja, 
tai mėsų valdovai jų nepaiso. 
Didžiuma žmonių tebetyli.

Mūsų senieji kovotojai bai
giame išnykti arba mažai ką 
begarme. . nuveikti.
jaunuoliai dar ’ j._

, ° musų
r nemato kitos 

pusės medalio. Da? jie rokuo- 
nd čia visi lygūs, kąa čia

Buvo lėto būdo moteris, ka
ti l’kiškų religinių pąžvalgų, 
su pirmeiviais nieko neturėjo, 
tai nėra kas daugiau apie ,ią 
ir tašyti. Tapo palaidota va
sario 11 d. ant ,parapijQS kapų ją, 
su bažnytinėmis apeigomis. j klasių kovos nęsįv ųida, Mat

Jos dukterims, žentams ir 
ki' oms giminėms reiškiu , di 
dėlę užuojautą pagyventi tą lesi būti turčiumi, 
skaudų nuotikį. O tau, Ona, 
ramiai ilsėtis šios šalies žeme
lėje amžinai. <
__  —o--

Man teko pasikalbėti su A. 
Rinkevičium. Jis sako, kad jo 
žmona serga ir guli ligonbucy- 
jo jau 15 savaičių. Sako, kad 
reikia mokėti po $J4 kasdien. 
Tad, girdi, ką buvau sutau
pęs ant senatvės, jau baigiu

,iie taip išmokyti; tik tu būk 
gudrus, nežiūrėk kite ir tu ga- 

arba bile
i kokiu valdininku, čia . niekas 
j tavęs nevaržo, Bet aš tikiu, 
kad kada nors tie jnuni žrpo 

į nes susipras... V. R.

Albany, N. Y

Tai matote: darbininkai 
nieką didelius taksus,, o ligjn-

Dipukai gavo antausį
Kaip tai patarlė- sako, 

kišo, kaip iZablackas.ant mui
lo.” Norėjo iš'giminių pralob
ti, kurie dėl jų gera padarė. 
Bet visas jų pastangas šuo 
ant uodegos, nusinešė. Tas

bučiai jiems neprieinami, jei1 viskas dėl jų nemažai atsiėjo,

pra-

Iš tautiškų kapinių palydo
vai buvo pakviesti į sūnaus 
Alberto namus, kur visi buvo 
širdingai priimti. .

Visi reiškė giliausios užuo
jautos Onai Jokubauskienei, 
sūnams Frankiui ir Albertui 
ir jų žmonoms. Nepaprastai 
didelis skaičius žmonių, pareiš
kė .Jokubauskų šeimai 
jautą per “Vilnį.”

Šiose gedulo dienose drau
gė Jokubauskienė laikėsi tvir
tai, nors skausmai ir vėrė jos 
širdį. Šeimos Prietelius
Lietuvis politikierius- pareigū
nas apie gengsterių 
siautėjimą

Cook apskrities iždininkas 
Jonas Brenza sako, kad repu- 
blikonų centralinis komitetas 
vertė jį samdyti politinius pa
daužas iš taip vadinamo 
Westsaides bloko. Brenza sa
kosi esąs priešingas gengste- 
rizmui politikoj. Jisai sutin
kąs su pozicija “Daily News” 
editorialo apie mėšlą ir gengs- 
terizmą Chięagos politiniame 
gyvenime. Jisai norįs, kad bū
tų pravestas apsivalymas.

Bet ar jis atsisakys priimti 
darban tuos, kuriuos reko
menduoja ans Westsaides blo
kas? Ar jis nutrauks santy
kius su tuo nevalyvu bloku? 
Ar jis pašalins tarnautojus,' 
kuriuos įpiršo padaužų kont
roliuojamos klikos?

Čia J. ’ Brenza ir suklupo. 
Jam “plyšta širdis”,1 kai jis 
pagalvoja, kad reikėtų praša
lint tūlus iš jų.

Jono Brenzos žinioje yra 
389 tarnautojai.

Neprisotinamas 
kunigėlio apetitas

Šv. Antano parapijos (Ci
cero) pajamos pereitais me
tais siekė $84,994. Ši pa
rapija turėjo daugiau įeigų 
negu šv. Jurgio parapija.

Štai keli pajamų punk
tai :

Metiniai mokesčiai už 
suolus $5,144. Bažnyčioje 
už suolus $7,024.75. Sekma
dienių ir išventadienių au- 
koš 
kos 
ko s 
nas 
n as
lemputes $6,241. šventam 
tėvui aukos $718. Katalikų 
misijoms $1,568. Seserų na
mui aukos $4,405. Novenos 
aukos $1,128.34. Mokyklos 
pajamos $6,300.

Išlaidų parapija turėjo 
$45,747. Parapija 
daug nepaprSštų išlaidų, ku
rios padengtos iš seno ba
lanso.

Seserų namų statyba lė- 
šavo $91,96’8. Klebonijos 
statyba $51,284,

Klebonas Ig. Albavičius 
savo žodyje prie atskaitos 
sako:

“Bendrai parapijiečių au
kos ir duosnumas padidė
jo, bet ir dabar aukos sek
madieniais ir šventadie
niais dar nėra tokios, ko
kios, atsižvelgus į pinigo 
vertę, tu 
rapijieči 
na dešimtuko ar net penk
tuko auka. Kalėdų ir Vely
kų aukos turėtų būti gau
sesnės.”

Su penktuku ar dešimtu
ku neįsisprausi į dangaus 
karalystę.

Šv. Petras, veikiausia, 
taip, pat pakėlė taksus. Juk 
danguj taip, kaip ir ant že
mės. Pa ra pijo na s.

turėjo

;ų būti. Yra pa- 
kurie pasitenki-

neturi pinigų užsimokėti. Tai 
tokia šiandien padėtis. Bilijc 
nu* mūsų sudėtų pinigų -sium 
čia j Europą tiems fašistams, 
Kurie nori sėdėti ant darbi
ninkų sprando, o ne žmonėms 
šelpti, kad jie galėtų greičiau 
atsiaatyti savo sugriautą ūkį. 
O tų fašistų atsiranda tiek ir

o bylą prieš Šrhigelius praki
šo. Grand Jury surado, kad 
nebuvo reikalo užvesti akciją 
(no cause for action). Abidvi 
pusės turėjo advokatus. Dipu
kų Augustas ir Petrė Pliskai- 
čių advokatu buvo Benjamin 
Ungerman, o šmigelių — M. 
Michell Dobris. A. Gudzin

Ragina Harvester kompanijos 
darbininkus budėti

UE sudarė nacionalį komi
tetą, kuris atsišaukė į visus 
darbininkus, dirbančius Inter
national Harvester kompani
jos įmonėse. Artinasi momen
tas, kada prasidės su kompa-

Norwood, Mass

Mainierių unijos prezidentas John L. Lew is (kairėje, kampe) , ir senatorius Robert 
Taft (dešinėje) senato komisijos posėdyje. Lewis pasmerkė Taft-Hartley įstatymą, o 
senatorius Taft ji, įstatymą, teisino ir gynė.T ^; . r /

‘‘Geriau Dainelė Negu Šposai”
Jau čia pat. Šį sekmadienį, 

vasario 24 d..,3-čią vai. po 
pietų, Lietuvių .'Svetainėje, 13 
St. George Aye. Norwoodc, 
bus suvaidintas muzikalis vei- 
kaliukąs, su daug gražių dai
nų.

Vaidylomis bus šios parink
tos ypatos: Pati veikalo auto
rė Ona Mineikytė-Bouvięr, 
vaidins čigonės rolę, dainuos 
solus ir duetus.

Geraldine Stanley yra jau-

nuolė ir jau gerai žinoma kaip 
gera pijano akompanistė ir 
gabi vaidintoja.
■ Gerda Terhorst, žinoma 
kaip gabi akordionistė ir Nor* , 
woodo Vyrų Ansamblio vado
ve. Ji gabiai vaidina-dainuoja, ; 
ir akordianu porą 
šauniai sugros.

A. Kukaitienė, 
vaidintoja ir geras 
chore. \

Franas Preibis šaunus vai- 
dyla ir chore geras bassas.

J. Grybas yra daug sykių k 
žymiose operetėse gražiai vai- -- 
dinęs, ir šiame veikalėlyje • 
dainuos duetus ir visoje gru
pėje.

Pačiam vaidinime bus išpil* , 
dyta keletos skirtingų kompo*... 
zitorių gražios dainos. Štai 
viena dainelė, kurią dainuoja 
čigonė ir Dėdė-Jonas pritaria. .
Dainuok man dainą, o įmylimasis, 
Dainoje tavo man džiaugsmas rasis. 
Vienai man ilgu, vai širdisCgraudi, 
Tu savo žodžiais prie sielos glaudi. • •
Garsiai dainuoki, j širdį mano, 
Pamiršk pasaulio ilgesių tvaną. 
Pakol gyvensim tarp margo' svieto, 
Tarp mudvie meilėj bus pirma vieta.
Žydrioj padangėj naktelė jaukia, 
Malonios, brangios svajonės plaukia. 
Širdingas drauge, pasilgus laukių, 
Prisiųsk žodelį, paguodos šaukiu.

Gyvent, o brangus, gyventi miela, 
Suglaudus širdis, net dega siela. 
Prie idealo, prie laimės tako, 
Abiem tą patį mums siekiai sako.

O tame veikalėlyje yra virš . 
desėtkas tokių gražių daine
lių.

Todėl, lai Bostono apielin- 
kės lietuviai skaitlingai susi
renka pamatyti šį pirmą sykį 
naujai sukurtą muzikalį vei- * 
kalą. Norvvoodiečiai lauksim 
skaitlingai atsilankant. Bilie
to kaina $1.

Norvvoodo Žvalgas

Šypsenos
Kai Churchillas lankėsi ' 

Baltalam Name, Trumanas 
skambino niana, o pirmasis ‘ 
klausėsi. Nebuvo nė vieno 
muzikos kritiko.

Vieno universiteto nsicho- 
logistas sako, kad “vaikai - 
daug, daugiau džiaugiasi • 
Santa Claus, kurie žino, • 
kad jo visai nėra.”

Europiečiai kapitalistiniai 
vaikai irgi džiaugiasi, žino
dami, kad nėra Santa Claus. “

Gydytojas rašo, esą daug 
s.veikiau bučiuot merginos 
paveikslą, negu pačią mer
giną.”

Tu r būt tas gydytojas tu- • 
ri popierinį skonį ir jaus- ' 
mą. , ;

—o—
Mokyklos studentas, kal

bėdamas apie šalies skolas- 
deficitą, pasakė:

“Yra labai blogai, kad at
eities kartos negali būt čia ► > 
šiuo laiku ir matyt, kokius 
žymius apsiginklavimus 
mes darome jų pinigais.”

—o---
Stenografė: “Aš turiu 

labai didelį šaltį galvoje.” 
Darbdavis: “Linksma gir

dėt, kad turi ką nors gal- j 
roję.”

Spartakas

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir

. kainomis būsite patenkinti, i

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-*šeštadien., Vasario-Feb. 23, 1952



Įvairios 
Žinios

Vengriios darbo žmonių 
laimėjimai 1951 metais
BUDAPEŠTAS. — Laik

raštis “Sabad nep” išspaus
dino straipsni, skirtą perei
tų metų rezultatams.

Mūsų tėvynei, rašo laik
raštis, pereiti metai buvo 
atkaklios kovos už taika, 
darbo laimėjimų socialisti
nėje statyboje metai. Šiuo 
metu mūsų pramones ga
mybos lygis pasiekė 250 
procentų palyginti su prieš
kariniu lygiu. Fabrikinė - 
gamyklinė’ šalies pramonė 
trečiajame pereitų metų 
ketvirtyje^davė 24.8 procen
to daugiau produkcijos, ne
gu kad per atitinkamą 1950 
metų laikotarpį. Ketvirta
jame 1951 metų ketvirtyje 
buvo pasiekti 
ni rezultatai, 
kričio mėnesį 
gamyklinės ir 
bos pramonės 
cija 26.5 procento 
gamybos lygį, pasiektą 1950 
metų lapkričio mėnesį. Ven 
grija, kuri ne taip seniai 
buvo viena labiausiai atsili
kusių agrarinių šalių, da
bar sparčiai žengia indus
trializavimo keliu. Iškyla 
nauji miestai, statomos nau-

dar dideč

fabrikinės - 
kalnakasy- 
p r- o d u k - 

viršijo

! Gaukite savo sveikatai 
naudingų žinių

Unijos laimėjo savo 
nariui teisę išvykti 
Lenkijon

Kailiasiuviai ragino 
majorą boikotuoti 
fašistų majorą

Namų prižiūrėtojai 
laimėjo derybas

LDS Ikp. bankieto 
komisijos susirinkimas

Apie širdies ligas 
tizmą, apie tų 
mo priežastis 
prelekcijoje 
Gustaitis. Ir 
simus.

ir reuma- 
atsiradi- 

savo
ligų
aiškins

daktaras Petras!
atsakinės į klau-

jvyks jau šį sek-Prelekcija
madienį, vasario (Feb.) 24-tą,
3 valandą po pietų, Liberty

110th St., Richmond Hill,

Rengia Moterų Apšvictos 
Klubas ir kviečia visus atvyk
ti. Įėjimas nemokamas. Po 
programos moterys pavaišins 
dalyvius karšta kava ir leng
vais užkandžiais

Klubiete. Dr. Peter Gustaitis

Republikonas Ross ! Nedarbo apdraudos by 
išrinktas Į Kongresą la pastnmėta pirmyn

o-me 
įvy- 

vasario 
išrinktas

jos gamyklos ir fabrikai. Tas- J1S ?avo.
t* 7 -i -I Jo vyriausi

Queens apskrities 
kongresiniame distrikte 
kusiuose rinkimuose 
19-tą kongresmanu
Robert Tripp Ross, republiko- 

i 17,300 balsų.
vyriausias Ciponentas, 

kaunsilmanas Hugh Quinn 
gavo 11,442 balsų. Viso'bal
savo tiktai 32,589 piliečiai iš 
106,528 galinčių balsuoti.

Abu1 valdančiųjų partijų! 
kandidatai buvo skaitomi ly
giais.

Mažumų partijų kandidatai

. Rimtus .laimėjimus pasiekė 
darbo valstiečiai. 1951 me
tais buvo surinktas didžiau
sias nuo šalies išvadavimo 
momento derlius.

Laikraštis pateikia duo
menis apie kultūrinį Ven
grijos darbo žmonių augi
mą, apie didžiules lėšas, ku7 
rias šiems tikslams skiria 
valstybė.

1951 metais didžiuli už
mojį įgijo Vengrijos darbo 
Žmonių kova už taiką. 
7,148 tūkstančiai Vengrijos 
piliečių pasirašė Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi 
dėl .Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų valsty- 

■ į •

Naujas Čekoslovakijos 
darbo žmonių laimėjimas 

* ,/PRAGA.— Končicoje. ar
ti1 Ostravos, statomame KĮe- 
nįento Gotvaldo vardo me
talurgijos kombinate buvo 
iškilmingai paleista į darbą 

į pirmoji aukštakrosnė. Mi- 
- tinge, kuriame dalydavo 

’■ gausios darbo žmonių dele
gacijos iš įvairių respubli
kos sričių, pasakė kalbą rni- 

' nįstras. pirmininkas Anto- 
) • ninas Zapotockis, karštai 

. pasveikinęs :
ir naūjosios statybos eks-! Ross su šeima grasinama spė- 
ploataęininkus- su naująja i ka ir prievarta i 
pergale. jis namų, jo unijos

sis komitetas prieš 
testavo.

Ross yra AFL 
nal Typographical 
kalo 6-to narys.. Prašalinimui 
iš buto jam grąsįno už tai, 
kad jis į savo namus Levit
town projekte buvo pasikvie
tęs kaimynų negrų vaikus 
žaisti su saviškiais vaikais. 
Už tai jį pradėjo persekioti 
tuojau po to nuotikio,. 1950 
metų vasarą. Paskiausiu laiku 
teisėjas buvo leidęs jį praša
linti iš buto ir tas buvo žadė
ta vykdyti vasario 19-tą.

Artėjant tai dienai, padau
gėjo iš visur protestai. Ross 
nesiruošė nusileisti. Jis ne tik
tai nekrovė savo reikmenų, į 
bačkas, bet buvo pasikvietęs 
j savo butą būrį savo draugų 
bendriems pusryčiams 19-tos 
rytą. Maršalas nebeatvyko, 
evikcijos neįvykdė.

Unijų ir kitų organizacijų 
veikla šį menesį buvo pasu
kusi gerojon pusėn. Kampani
ja už atšaukimą IlUghesJIrees 
įstato šiek tiek laimėjo. Y o i- 
stato atšaukimu būtų žymiai 
pagerinta nedarbo apdrauda.

1 j Greta to, New Yorko Valsty-

kurie dar pagerintų apdrau
da, jeigu jie taptų įstatymais.

Senatorius William
į Bianchi, republikonų ir 
! biečiu tikietu išrinktas, I u ’

t irgi gavo po mažai balsų. Li- •’ . _ .... ~ c, beralų kandidatas Cranmore 
2,646 balsus, Better Schools 
ir darbiečių 1,201.

Mažumiečiai ir negalėjo 
tikėtis daug balsų, nes rinki
mai buvo gubernatoriaus pa
skelbti tiktai pora savaičių 
pirm rinkimų. Jo partija turė
jo savo mašiną gatavą. Mažiu
kai tik tuomet galėjo■ pradėti 
ieškoti kandidatų, surinkti už 
juos parašus. Pasiekti žmones 

I su informacija apie savo kan
didatus ir jų programa nebe
buvo kada, kuomet spauda, 
radijas ir kitos informacijai 
ir propagandai priemonės dar
bininkams ir kitiems eiliniams 
žmonėms neprieinamos.

Kokiame lygyje- išsilaikė 
balsų nuošimtis distrikte ly
ginant su praėjusiais rinki
mais šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo progos apskaičiuoti.

J., 
dar- 
įnešė 

seimeliu reikalavimus tų pa
gerinimų. Albanyje lankiusio
sios darbininkų delegacijos 
jau buvo atsiekusios tiek, kad 1 

; veik pusė visų atstovų buvo 
sutikę svarstyti reikalavimus 
tą įstatą atšaukti. Tiktai du 
balsai tebestovė.jo skerspaine 
to svarstymui.

Keturiolikos asmenų 
gac i j a, atstovai! j anti
tūkstančių organizuotų 

j nių, vasario 
immigfacijos

, apylinkei.
| vanta American Labbr Party 
ir taikos organizacija.

Direktorius Edward J. 
Shaughnessy atsisakė matytis 
su visa delegacijai Tačiau pri
ėmė delegacijos;keturis atsto
vus. Delegacija ąavo kreipimę- 
si į direktorių'* pTiparodė, kad 
įsa k as d e p ortu Oti m ariu i n k ų 
unijos narį Nicholas Kaloudis 
į Graikiją prilygsta jo pa
siuntimui mirtim Kad Graiki
jos diktatoriai jam nedovanos 
už veiklų, pažangų unijizmą.

Delegacija prašė, kad jei
gu jau nesustabdomas Kalou
dis deportavimas, tai kad nors 
būtų leista jam pasirinkti iš
vykti j kurią nors demokrati
nę š.alį. Jam buvo sakyta, kad j į 

; Kaloudis norėtų pasirinkti 
Lenkiją.

Pagaliau, Shaughnessy sa
kė, kad jeigu Kaloudis gaus 
Lenkijos vizą, jam leisią to
nai išvykti. Delegacijos klau
siamas, ar ta nuomonė atsto
vauja Valstybės Departmento 
nuomonę, direktorius užtikri
no, jog taip. ■

Delegacijai vadovavo kuni
gas J. Spencer Kennard, J., 
Peter Arnoutis iš Graikų Ma- 
rininkų Unijų Federacijos, Alji: 
Katz iš United Public Wor
kers Lokalo 200 ir Albert E. 
Kahn, autorius ir žydų Liau• j 

pašai pinės prezidentas,
delegacijas nariai taipgi 

žymūs. organizacijų

dele- 
daug 
žmo- 

19-tą lankėsi pas
direktorių šiai 

Greta kitų, atstę-

savoper 
praėjusį 
majorui

Joje

Kailiasiuvių Unija 
viršininką Ben Gold 
antradienį pasiuntė 
Impel litterp telegramą,
ragina majorą nebūti oficia
liu priėmėju Madrido-jnajoro 
Jose Moreno Torres. Torres 
ne tiktai kad yra aršus fašis
tas, bet jisai net 
nėra rinktas. Yra 
co paskirtims.-

Telegramoje
majoras pats išsitrduktų iš tos 
majorų konferencijos, kurion 
pakviesti fašistai. Ir kad jis 
atsišauktų į kitus majorus ne
dalyvauti k o n f e r e n c i j o j e
Torres.

pačių fašistų
fašisto Fraii-

prašo,

Praėjusį pirmadienį sustab- 
džiusieji darbą miestiniuose 
namų projektuose' pečkuriai ii* 
kiti darbininkai gavo pažadą, 
kad su jais derėsis. Ir priža
dėta, kad jie nebus persekio
jami už tą neoficialų sustab
dymą darbo-streiką.

Einant Condon-Wadlin įsta
tu Now Yorko valdinių įstai
gų darbininkams yra uždraus
ta streikuoti. Darbininkai ir 
nestreikavo. Tačiau iš apie 
2,20'0 darbininkų darbe paliko 
lik kelis šimtus. Paliko darbo 
liktai būtiniausia reikalingus 
saugumui palaikyti pastatuo
se, o kiti nučsjo “į susirinki
mą.” Pbsėdžiavo < jie pirma
dienį iki pietų. Lšalko. Nuėjo 
pavalgyti. Po pietų vėl susi
rinko

Antradienį, vasario 26 d., 
įvyks LDS 1 kuopos vakarie
nės prirengimui komisijos su
sirinkimas 1 A 
patalpoje, !
Apsiėmę komisijon ar 
diniauti pasistengkite 
ne vėliau 8 vai. Ir kiti kuopos 
nariai prašomi ateiti pasiimti 
tikietų. Vakarienė įvyks kovo
8 d. Visi nariai turime pasi
darbuoti, kad gerai pavyktų.

Stakovas.

L. A. Pil. Klubo w 
280 Union Avė.

Pranešimas

Unija užtarė savo
narį ir jo seimą

statybininkus | Sužinojus, kad Adolph’ui

pergale.
. Į Tai, kad pirmoji aukšta
krosnė paleista Į darbą šių 
metų sausio 1 d., pasakė 

^apotęckis, mums yra di- 
,, džiulės reikšmės faktas, šis 

faktas duoda atsakymą ir 
visiems mūsų aiškiems bei 
slaptiems priešams, kurie 
mėgina savo šmeižtu ir in
trigomis žlugdyti didįjį so-
cialistinės statybos reika-

Vaizduojama brangiausiaia 
samdytas šnipas istorijoj!

Nufilmuota Ankaros ir
Istanbulo gatvėse Į

“5 FINGERS”
. • žvaigždžiuoja

JAMES MASON 
r DANIELLE DARRIEUX 

MICHAEL RENNIE

ir scenoje:
DOROTHY LAMOUR 

Tippy and Cobina — The Vieras 
ir Florence Desmond 

ir dar kiti,
ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Laiškanešiai primena
šiomis dienomis gaunami iš 

pašto ilguose vokuose laiškai 
atneša nemalonius prisimini
mus. Jie primena, kad jau ar
tinasi laikas sumokėti valsty
bei taksus, šie jau bus antrie-

Pirmuosius (visašališkuo-
sius-federal) taksus daugumai 
dirbančiųjų už algą atrokavo 
iš algos. Dabar reikės tiktai 
raporto blankas paduoti. Vie
niems reikės po koletą dole
rių damokėti. Kiti gaus mažą 
sumą atgal, jeigu permokėjo. 
Šioms blankoms įteikti pasku
tine diena yra kovo (March)

gaspa- 
ateiti *

SO. BOSTON, MASS.
EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA!

prašai in imas 
vyk danty
ta i už pro-

Intcrnatio-
Unijos Lę-

Piliečių Unija New Yorke 
pritarianti leidimui pardavi
nėti dažytą margariną. Lig 
šiol New Yorko valstybėje ga
li pardavinėti tiktai nedažy
tą.

Kiti 
yra 
vai.

atsto-

Gaisruose žūsta
Filmos-Teatrai WVJ*W

Capitol Teatre
Vasario 20-tą pradėjo ro

dyti naują John Iluston’o 
technispalvę filmą “The Afri
can Queen’’, gamintą Afriko
je. žvaigždžiuoja Humphrey 
dogart su paskilbusiaja dra
mos aktore Katharine Hep-

Vis dažniau senybiniuose, 
neapsaugotuose namuose žie
mos metu iškyla gaisrų. Ir dau
giau pasitaiko nukentėjusių.

Paskiausiame gaisre Bronxe 
prie Monroe Ave., 
Dorothy Reilly, 3?
pas ją viešėjusi 13 metų gi
minaitė Alice Potter. Kelioli
kos šeimų butki apžaloti, bet 
dar galės į juos sugrįžti.

mi re Mrs. 
m., taipgi

Roxy Teatre

pradėta .
Praėjusią .'savaitę įvykęs 

gaisras ' Brooklyne sužalojo 
kelis namus prie Osborn St. ir 
Glenmore Avė. Penkiolika 
šeimų likosi benamiais. Pasi
skirstė po gimines ir kaimy
nus, kiurių daugelis ir patys 
jau gyveno nepatogiai ankš
tai.

Drekm of 
kuba-

Nauja programa 
vasario 22-rą. Rodoma 20th 
Century-Fox filmą “5 Fin
gers.” Visas dalykas einasi 
apie šnipus. Vyriausiose rolė
se James Mason, Darielle 
Darrieux ir Michael Rennie.. 
Asmeniškai scenoje Dorothy 
Lamou.r, taipgi komike Floren

ce Desmond iš Londono. ,
Stanley Teatre

Pradėjo rodyti
a Cossack,” iš tikrojo 
nės kazokų gyvenimo —gra- • 
žaus gyvenimo. Gražūs gam
tos vaizdai ir to krašto žmo
nių darbai, rūpesčiai, meilė,. 
Jaimėjimai, progresas.
/ Ir trumposios filmos, prie
kinės, labai įdomios.
RKO Palace Teatre

Judy Garland šiomis die
nomis baigia savo programą 
po.išbuvimo 20 savaičių tame 
teatre.

Vasario 26-tos popietį pra
sideda nauji spenos veiksmai, 
kuriuose teatro vadovybė ža
da kiekvienai dienai po dvi 
programas su didžiosiomis te
atro įžymybėmis. Tarpe jų^au 
paskelbti: Lauižtz Melchior, 
Jean Carroll. C -.

Paukščiai parneša žinias iš 
Floridos, kad ir Ignas Sutkus 
jau plasnoja sparnus skristi 
atgal į rytus. Sutkus* yra savi
ninkas Republic Bar & Grill, 
492 Grand St., Brpoklyri, N. Y. 
Mrs. Sutkienė šiemet trum
piau’ buvo Floridoje, nes kli
matas šiemet jai ten nelabai 
tiko. ■ /

kuris 
k imą. 
drausta,

Antrieji taksai, New Yorko 
valstybei,' nebūna atrokuoja- 
mi iš algų. Tuos reikės sumo
kėti iš- savo kišenės dabar. 
Jiems blankas tūli jau gavo, 
o kiti dar gaus šiomis dieno
mis. Jas sugrąžinti sykiu su 
taksais reikės ne vėliau ba
landžio (April) 15-tos.

Blankas gaus apie keturi 
milijonai šios valstybės gyven-j 
tojų. Siuntinys tų blankų su
darė 100 tonų, 3,000 didžiųjų 
pašto maišų.

Pavienis asmuo valstybei 
taksus moka, privalo blankas 
pildyti, jeigu uždirbo $1,000 
ar daugiau praėjusiais (1951) 
metais^ Pora raportuoja ir 
moka taksus, jei per abu už
dirbo $2,500 ar daugiau. Tak
sai mokasi nuo, to kiek už
dirbta virš tos minėtos 
malinęs sumos.

m mi-

zmo-
F1 ori

Teisėjui. Leibovitz su 
na išvykus atostogauti 
doje, vagys įsilaužę į jo na
mus. Bandymas jį apvogti esąs 
antrasis begiu trejų metų.

HUMPHREY • KATHARINE
BOGARTHEPBURN

v-— in The * |
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VISOKIAIS
APDRĄUDOŠ REIKALAIS

- Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda.” Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse

111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 
Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

į posėdį. Antradienį po- 
tęsėsi. Mat, nėra įstato, 
uždraustų eiti į susirin , parengime;
O kad streikuoti už- 

jie įstato neperžen-

Kadangi darbininkai buvo 
susirinkę Amalgameitų Uni
jos centre, tai buvo dar vie
nas ženklas, kad gal jie nėra 
vieniši, kad kitos unijos gali 
juos užstoti. Iš karto grąsinę 
pravarymu iš darbo, antrą 
“susirinkimų” dieną valdinin
kai nusileido, sutiko derėtis ir 
nebausti.
’ Daugumos darbininkų —por
terių ir kitų priežiūros dar
buose —algos esančios taip 
mažos, kad turintieji šeimas 
yra priversti prašyti pašalpos, 
kad galėtų išmisti. Daugelis 
parsineša namo tiktai $143 
iki $154 per mėnesį. O dirba 
po apie 160 valandų’ per mė- 
nesį.

Esantieji su 
verstų geriau, 
ant pašalpos, 
darbininkais,
vaiku šeima, mokanti $4 5 nuo- 
nnos už butą, gautų $167.30 
per mėnesį; š'eima iŠ penkių 
gautų $194.20, iš šešių—$226.' 
Dirbantysis turi verstis su vi
sa šeima, nežiūrint, kaip ji 
didelė, su tais pačiais $143.

Tokių faktų akyreg.yje val
dininkams nebūtų 
prieš tuos darbininkus 
Tas taipgi pagelbėjo 
susilaukti derybų.

šeimomis išsi- 
jeigu .jie būtų 
negu būdami 
Turinti porą

LLD 2 kp. rengia krutamas pa
veikslus nedėlioj, 9 d. March (ko
vo), 318 W. Broadway. Pradžia 7 
va), vakare. Prašome vietinius ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 

; būsite visi užganėdinti 
paveikslais, kuriuos matysite, nes 
pirmas istoriškas parengimas So. 
Bostone. Bus ir svečių iš kitur. — 

j Kviečia Rengėjai. (38-39)

PAJ1EŠKOJIMAI
Pejieškau Marijonos Povilaitis, po! 

vyru Grebliauskienč. Seniau gyvenoj 
kietosios anglies apylinkėje, Girard- 
ville-Ashland, Pa. srityje; jos vyras 
dirbo mainosb. Prašau jos pačios at
siliepti, arba jei kas žinodamas apie 
ją, praneš, — būsiu dėkingas. Tony 

v Povilaitis, 27 Bcllevur* St., Toronto, 
Ont., Canada. (.38-39)

garbės 
kovoti, 
greitai

REIKALAVIMAI
Pageidaujama biznio merginos 

gyventi patogiame apartmente su 
kita mergina Jackson Heights, L. I. 
Tel. III. 7-0967. Šaukite: 9:15 A.M. 
ar po 8 P. M. (34-38)

PEIST LANE 
Drugs, inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

f Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288 <

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone E Ver green 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM&NA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriki
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th "Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergfeen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais atdaryta

6 pusi.—Laisvė (Liberty)—šeštad., Vas.-Feb. 23t 1952




