
Smuikinis Menas.
Talentai.
Žmonės Didžiai Pasitenkinę.
Dipukai Koncerte.

Rašo R. MIZARA
_ ..

Ar mūsų žmonės įvertina 
smuikinį meną?

šis klausimas dažnai kelia
mas tuose, kurio ruošia kon- 

. certus bei kitokias pramogas 
su menine programa.

Dažnai
gipsti : lietiniai — dainos mė 
gėi.iai. pianas, smuikas, eolo ir 
kitokie, ypatingai styginiai in
strumentai jų perdaug nežavi.

Praėjusį
vės koncerte buvo aiškiai 
(lyta. jog mūsų visuomenė 
ka įvertinti smuiką taip 
giai, kaip ii’ dainą.

Talentingoji smuikininke
Doris Ch>uberkis (Čiuberky-

Darba Žmonių

Kaina $7.00 Metam®
Užsieniuose $9.00
Brooklyn© $8.00 

KOPIJA 5c
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[Dešinieji CIO Viršininkai
"a:< ..X i Ruošiasi. I įšalint bentl x ..Progi’esyves Unijas

sekmadienį Lais- 
įro- 
mo- Trumanas ir Achesonas

t

Taipgi
Į * i

' Smerkė Progresyvius Unijistus

publiką.
Veikalai, kuriuos ji atliko, 

buvo ilgi ii’ nelengvi. Sakysi-
Vieuxtemps’o “Fantasia 

— koks tai 
pajėgu ir sie
tu rė j o aul 
atlikimui!. . .

neįver-

me,
Appassionata,”
kūrinys! Kiek 
los menininkė 
jo meistriškam

Na, ar žmonės to

Cleveland, Ohio.
CIO unijų su- 
greitai užgirs 

> pirmininko 
Phil i po Murray’o ir kitų 
dešiniųjų vadų siūlymą pa
šalinti bent tris kairiųjų 

u-

didžiulę ; ne£arna> kad
važiavimas
CIO centro

Murray’o

ra- įves, jeigu tos unijos įsiga-

Įvairios Žinios
Washington. — Sprogimas apardė vyriausius pašto 

rūmus Washingtone. Kilęs gaisras greit užgesintas. Ma
noma, niekas pavojingai nesužeistas.

New York. — Federalis srities teismas pradėjo svars
tyti reikalavimą paleisti JI komunistų vadų iš kalėjimo 
už užstatus. 1
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Bethlehem Plieno Kompanija 
Pasirašė Sutartį su Unija 
Dėl Senatvės Pensijos

visą laiką, 
griežė, sali

tino ? !
Per 

ninkė 
grabinė tyla: muselės byzgi-
mas butų buvę'galima girdė
ti!

Publika buvo it apiburta! .

kotl I v a d 0 v a u j a m a s 
: n i j’ a s, M u r- r a y, 
portuodamas suvažiavimui, 

j plūdo esamas progresyvių 
i. [ vadovybėje unijas kaip 

“Sovietų agentus, Ameri
kos priešus” ir kitaip.

Teigiama, kad Murray’o 
mašina suvažiavime nutars 
išbraukti visų pirma šias 
unijas — Elektrininkų, Ra
dijo Darbininkų ii' Mašini
stų, Farmų Įrankių Darbi
ninkų, Metalo Mainierių ir 
Liejyklų Darbininkų Uni-

lotų šioje šalyje.
Amerikos valstybės sek

retorius Dean Acheson, kal
bėdamas suvaž i a v i m e , 
smerkė kairiuosius, komu
nistinius unijų vadus ir gy
rė Trumano planus įvai
riem kraštam remti prieš 
komunizmą. C-

Jugoslavijos Kareiviai 
Briovėsi j Vengriją

tamstų

buvu- 
draugų 

dabar

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia praneša, 
kad 35 ar 40 Jugoslavijos 
kareivių praeitą ketvirta
dienį mėgino įsiveržti į 
Vengriją, bet vengrų ka
riuomenė šaudydama pri

Cleveland, Ohio. — CIO Elektrininkų Unija sulaikė 
duoklių mokėjimą CIO centrui todėl, kad centro vadai 
planuoja išbraukti šią uniją iš CIO.

Praga. — Įėjo galion čechoslovakijos įstatymas, pagal 
kurį bus kontroliuojami bažnyčių turtai ir kunigų pa
skyrimai. Įstatymas įveda valdžios priežiūrą ir kunigų 
seminarijom; reikalauja, kad kunigai prisiektų ištikimy
bę Liaudies Respublikai, o kartu pakelia ir algas jiems.

Madrid, Ispanija. — Fašistinis Ispanijos valdovas 
Franko pasižadėjo išvien su Jungtinėmis Valstijomis ir 
kitais vakariniais kraštais kariauti prieš Sovietų Sąjun
gą, jeigu Amerika duos gana didelių “paskolų” Ispanijai.

Pastaruoju laiku Ispanijoj lankėsi 5 Amerikos senato
riai ir 7 kbngresmanai.

London. — Nukrito naujausias, ‘‘sekretnas” rakietinis 
Anglijos lėktuvas. Žuvo karinis lakūnas. Lėktuvas už
mušė ir du žmones ant žemės.

Laukiama, kad ir U. S 
Korporacija Panašiai Susitars

LO

Doris čiuberkyte 
’ šiųjų brooklyniečių
Čiuberkių dukrelė, 
jie gyvena New Jen 
joje.

—-Koks 
talentas,
siekimas muzikoje! pastebė
jau smuikininkės motinąi, 
d ra u ge i č i u berk ie n o i.

—Bet ji ir dirba!—atsiduso 
motina.—K»d jūs žinotumėt, 

. kiek ji pastangų ir laiko tam 
aukoja!

žinoma! Be pastangų, be 
darbo nėra meno. Kas leng
vai pasiekiama, tas neturi me
ninio svorio.

Jaunos, talentingos artistės 
rankose

. juokėsi, 
jus!

CIO centro vadai siūlė 
uždėti nariams. nepaprastus 
mokesčius ant tos intenci
jos, kad sumažės pajamos, 
kai bus pašalinti kairieji.

Suvažiavimui buvo per
skaitytas prez. Trumano 
laiškas, kuriame jis pasako
jo, kad kairieji CIO unijų 
vadai gręsią atimti Ameri
kos darbininkam unijines 
teises ir demokratines lais-

Detroito Teisėjas ir Daug Laikraščių 
Ragina Paleist Komunistus už Užstatus

smuikas ir verkė ir 
ž a v ė d amas klausyto-

kartą' man teko gir
dėti naują, jauną dainininkę 
Biruta Senkiūtę. žavus, ma
lonus jos sopranas, kaip 
smuiko ‘styga, skambėjo per 
visą auditoriją.

Biruta yra kilusi iš Miners-
vii lės, Pa. Ji gyvena Niujor
ke ir ryžtingai siekiasi muzi
koje tolyn.

•Na. o mūsų viešnios iš Či
kagos — Agotėlė Kenstavi- 
čienė ir Konstancija Abekie- 
nė, — davė mums tai, ko 
kėjomės, ko troškome.

Po koncerto kiekvienas, 
kuriuo teko kalbėtis, sakė :

—Tų dainininkių, rodosi, 
klausytum ir klausytum. Juo 
daugiau 
nori! . . .

Mūsų koncertine programa i slovakijos respuibliką. 
publika pilnai pasitenkino! .[--------- -—į-------

Pirma

ti

su

Clevelandį Ohio. —Beth
lehem Plieno 
pasirašė dvimetine sutartį 
su CIO Plieno Darbininkų 
Unija; pasižadėjo vien savo dos senatvei (Soc 
lėšomis palaikyti senatvės rity). Vadinasi, 
pensijos fondą.

Dąrbininkas, sulaukęs 65 
metų amžiaus ir išdirbęs panija mokė 
kompanijai bent 25 metus, savo pusęx 

Jehem 
[^mdo, 88,000 

Aidžiausia 
United States 

[ korporacijos.
Kompanija kartu susita- 

Hong l>J^g- Kinų Liau* [ i^su unijos vadais*palaiky- 
i sveikatos apdraudos fon- 

dzlų^/įaų 23 Kinijos provin-1 ; pur]- kompanija ir dar-
cijas. Čiang Kai-šeko tauti- j bininkas lygiai mokėtų — 
rrinkai suvaryti viso į 5 pie-[p0 pustrečio cento nuo 
tiniai - vakarines provincL i kiekvienos darbo valandos, 
fcts. ' Washington. — United

Pranešama, kad tautiniu- States plieno korporacija 
Ja? ren.^aas^ bčg- pasisiūlė panaujinti dery- 

ti iš laikinosios savo sosti- [įas su CIO unija. Tikimasi, 
nės Čungkingo į pietus, kur [ }<afį susitars tokiomis sąly- 
naujoji jos “sostinė” būtų I gOmis, kaip ir Bethlehem 

Yunnano pro- kompanija.
[ Jau mėnuo kai sustreika- 

tizanai Yunnane taip pla- vo 500,000 plieno darbinin- 
čiai veikia, kad ir ten grę- iul 
šia pavojus tautininkui vai- į ‘ -----4------------
džiai.

Liaudies Armija, vyda
mas! generolo Pai Čung-hsi 
tautininkuš, jau įsiveržė į

gautų po $100 pensijos per 
korporacija mėnesį, tačiaus, įskaitant į 

tą šimtinę pinigus, kuriuos 
jis gaus iš valdinės apdrau-

rity). Vadinasi, 
pakelta valdinė 
pensija, tiek maži;

kiek būtų
senatvės,

Ron 
pensija

Čiangui Teliko JPi 
Penkios Provfnciios

kompanija 
darbininkų, 

plieno Įmone 
plieno

per'sieną. Niekas nepašau
ta. Vengrijos karo ministe
rija dėl to pareiškė:

— Jugoslavijos valdovas 
Tito ir jo šaika melagingai 
pasakoja, būk Vengrijos 
kariuomenė pirma apšau
džius Jugoslavijos sieną, 
būk vengraį grasinę užpult 
Jugoslaviją. Tokiais išmis
tais Tito nori gauti daugiau 
paramos iš Amerikos impe
rialistų. Todėl jis ir daro 
karines provokacijas, 
čiaus patys vakariniai 
perialistai gerai žino, 
Tito valdžia išklibus.

New York. — Miestinis 
Detroito teisėjas s Patrick 
O’Brien , pareiškė, jog 11 
nuteistu komunistų vadu 
New Yorke privalo būti pa
leisti iš kalėjimo už viduti
nius užstatus, iki aukštes
nieji federaliai 
lutinai išspręs 
jas. Teisėjas

teismai ga
jų apeliaci- 
’Brien pa-

panaujinti dery-
Visa eilė buržuazinių 

laikraščiu rašo, kad komu
nistų vadai turi būti palei
sti už užstatus. Tie laikraš
čiai priešingi komunistams-, 
bet reikalauja vykdyti kon
stitucinę užstatų teise. Dau
gelis laikraščiu įžiūri, kad 
Aukščiausias Jungt. Valsti
jų Teismas gali atrast prie
šingu šalies Konstitucijai 
Smitho įstatomą, pagal ku
rį nuteisti komunistų vadai.

Tarp laikraščių, reiškian
čių panašias nuomones, yra

naujoji jos
Kunmingas, 
vincijoj. Bet liaudiški par- '

Piety Korėja Grasina 
Užpult Šiaurės Korėją

>-; Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos karo ministras 
Sihn Sung Mo sakė, kad jo 
armija yra pasiruošus už-

- pulti šiaurine Korėja. Gir-
■F’«vProdUktŲKainom;J^

pė mums palaukti.” 
■Praeita savaite Sihn ta- c-

— Jie turi konstitucinę 
teisę dėl paliuosavimo už 
užstatus. Be !to. jie nuteisti 
pagal Smitho įstatymą, o 
dar klausimas, t 
tymas sutinka su šalies 
Konstitucija. Dar turi auk
štesnieji teismai išspręsti, 
ar Smitho įstatymas nelau
žo Konstitucijos.

Amerika Pašalino Du 
Cecho Diplomatus

Washington. — Jųngtin. 
Valstijos pareikalavo, kad 
Čechoslovakija atsiimtų ge- 
nerali savo konsulą Erviną 
Munka iš New Yorko ir sa
vo ambasadęs narį Janą 
Horvathą iš Washingtono.

Amerikos valdžia nepasa
ko, kodėl pašalina tuodu 
Čechoslovakijos diplomatus. 
Bet suprantama, jog kerši
ja už tai, kad Čechoslovaki- 
ja pavarė du amerikinės 
ambasados narius, Is. Pat
eka ir J. G. Heyną, ir a- 
reštavo jankių ambasados 
raštininką Samuelį Maryną.

Čechoslovakų valdžia sa
kė, kad jie vadovavo kari- 

[ niams šnipams prieš Čecho-
klausai, juo daugiau

Ant. Bimbai paprašius, pu
blika sudėjo Laisvės spaustu
vės perkėlimui j naują vietą 
$540.90.

, Po programos, prieina prie 
manęs geras mūsų prietelius, 
M. Simonavičius, ir sako:

■— Prašau priimti
Laisvės perkėlimui
spėjau įteikti tuomet, kai bu
vo renkamos aukos.

Kiti žmonės skolino Lietu
vių Namo 
šiuo metu 
patalpas.

Beje, tas
čius aukojo $25.00 civilinė 
žmonių teisėms ginti.

žmonių ūpas buvo labai g( 
ras!

$25.00 
nesu-

Bendrovei, kuri 
baigia spaustuvei

pats M. Simonav/L

im- si provinciją.
1 o včt L^y 111 d j V/ C1U. 11 čtoJlčl O M LtUJlll v71 Ivm' 1 <X W Ty —B *

ar tas įsta- Newsday, žymiausias Long IfllHian UŽgyfeiSFaUli

Dešinieji Socialistai 
Apleido Romos Valdžią

Islando, N. Y.’ dienraštis; 
New Yorko VHerald Tri
bure, Bostono Herald, Bos
tono Post, Baltimorės Sun; 
Utica, N. Y., Press ir kt.

Kinai Suėmė Jankiu Konsulą 
Už Darbininko Mušimą

Hong Kone.—Kinų Liau- i 
dies Respublikos radijas | 
pranešė, jog Mukdene tapo 
suimtas Amerikos konsulas 
Aneus Ward ir keturi jo 
padėjėjai už tai, kad sumu
šė viena kiną, amerikinio 
tįonsulato darbininką.

Kinu visuomenė reikalau
ja nuteisti ir stropiai nu
bausti mušikus.

Roma. — Vice-premjeras 
Giuseppe Saragat ir du kiti 
dešinieji socialistai pasi
traukė iš klerikalo de Gas- 
perio ministrų kabineto. 
Nes žmonės plačiai kalbėjo, 
kad jie tik savo naudai ir 
garbei dalyvauja de Gaspe- 
rio valdžioje. Dešiniųjų So
cialistų Partijos valdyba to
dėl atšaukė juos iš ministrų 
kabineto.

Bet vyriausias tos parti
jos vadas Saragat pareiškė, 
kad ir toliau rems klerika
linę' “pusiaukelio” valdžią.

Kongresmanai Smerkia Valdžią 
Už Admir. Denfeldo Pažeminimu

s

Buvo mūsų koncerte ir di
pukų.

Tekosi kalbėtis su visa jų 
'eile. Ir jie gyrė mūsų kon
certą ir stebėjosi tuo, kad

tnes Įsigijome tokį puošnų 
Kultūros Centrą, kuri jie pir-

ii kartą pamatė. Vienas di
pukas sakė: .. •

—Rašydami apie mus, dipu
kus, nesuplakite visų i vieną 
krūva; mes nesame vienos 
minties. Aš pats, pasakysiu 
atvirai, esu griežtai priešin
gas klerikalams ir jų politi
kai.

Višinskis Lankysis pas 
-[Valstybės Sekretorių

Washington. — Andrius | tina 
Višinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, atsilan
kys ateinantį pirmadienį 
pas Amerikos valstybės se
kretorių Deaną Achesoną.

Valstybės departmento 
atstovas sakė, tai bus man
dagumo vizitas iš Višinskio 
pusės.

Višinskis yra sovietinių 
delegatų vadas Jungtinių 
Tautų seime.

Washington. —- 12 gele
žinkelių reikalau ja, kad/val
džia dar 12 nuošimčiu pa
keltu kainas už keleiviu ir 
krovinių vežiojimą.

ORAS.—šaltoka giedra.

Washington. -— Du de-' 
mokratai ir du republiko- 
nai, nariai kongresmanų 
komisijos ginkliniais klau
simais, smerkė visų gink
luotų jėgų sekretorių Loui- 
są Johnsoną ir karinio' lai
vyno sekretorių Fr. P. Mat- 
thewsa. kad jiedu pavarė 
admirolą L. E. Denfelda, 
kaipo laivyno veiksmų gal
va.

Tie keturi kongresmanai 
i bendrame pareiškime tvir- 

kad Denfeldas netei
singai išėstas nėr politikie- 
riškus monus. Esą, iis bau
džiamas už tai, kad išreiš
kė savo nuomonę, liudyda
mas toje kongresmanų ko
misijoje.

Denfeldas skundėsi komi
sijai, kad valdžia.per daug 
pinigu eikvoja atominiams 
B-36 bombanešiams, o per 
mažai lėšų skiria laivyno 
reikalams. Jis kartu ispėio, 
kad valdžia klysta, manyda
ma, būk tais bombanešiais 
su atomų bombomis galėtų 
greitai parblokšti Sovietų 
Sąjungą.

Bet tokios atominės poli
tikos laikosi ir prez. Tru-

manas. Todėl iš tikrųjų jis 
ir pašalino adm. Denfelda 
iš laivyno komandos.

Kai kurie Kongreso na
riai vadina skandališku val
džios pasielgimą su Den- 
feldu ir reikalauja pavaryti 
Johnsoną ir Matthewsa. €» v

Amerika Liepia Suvienyt 
Vakaru Europos Rinkas

Paryžius. —i Amerikos 
Marshallo plano adminis
tratorius Paul Hoffmanas 
įsakė vakarų Europos kraš
tams panaikinti muitus 
tarp jų, laisvai vesti preky
bą, faktinai tapti viena va
karinės Europos rinka. O 
jeigu tie kraštai taip neap- 
vienys savo prekvbos, tai 
Amerika anie 1952 
gal sustabdys jiem
shallo fondo pinigus, kaip 
įspėjo Hoffmanas tų šalių 
atstovus.

Kol vakarų Europos kra
štai apsitvėrę muitiniais 
rubežiais ir varžo vieni ki
tų prekybą, tai ir Marshal
lo pinigai nepajėgia tinka
mai atgaivint jų ūkį ir pra
monę, sakė Hoffmanas.

metus 
Mar-

Washington. — Prezid.
Trumanas pasirašė Kong- Į rėsi su generolu MacArthu- 
reso priimtą bilių, kuris 
reikalauja, kad valdžia pri- • (šiaurinė Korėjos pusė 
mokėjimais bei paskolomis yra Liaudies Respublika, o 
palaikytų grūdų ir žemės [pietinėje Korėjos pusėje* 
ūkio produktų kainas iki 90 įveikia amerikonu pastatyta 
nuošimčių vadinamos “tei- dešiniųjų korėjiečių vai
singos” (parity) tų nroduk-; džia.) '
tų vertės, Bet Wu tūlų [ Pietinės Korėjos prezi- 
produktų pasirodytų labai! dentas Syngman Rhee buvo 
per daug, tai bilius įgalina , pakviestas? į bankietą ame- 
valdžią 1951 metais suma- grikiniame šarvuotlaivyje ir 
žinti kainų paramą iki 
nuošimčiu.

ru Japonijoje.
(Šiaurine 1

, - . y

80 kalbėdamas jankių oficie- 
riams ir jūreiviams, uįų’eii^ 
k ė:

— Mes ilgai nepąnęsime, 
kad šiaurinėje Korėjoje bū
tu atskira valdžia; mes e- 
same pasirengę tą klausimą 
karu išspręsti.

e

Trustu Pelnai Šiemet 
Dar Žymiai Padidėjo

Washington. — Plieno, 
lektriniu įrankiu ir auto
mobilių trustų pelnai šie
met dar dikčiai • pakilo, ly
ginti Su 1948 metais, kaip 
matysime iš jų pelnų padi
dėjimo už šėrus (akcijas).

Bethlehem plieno korpo
racija per pirmuosius i9 šių 
metų mėnesius pęĮnė po 
$8.14 šėrui, o pernai per 
tuos pačius mėnesius $5:^9.

United States plieno kor
poracija — šiemet gavo po 
$4.38 nuo šėro, o pernai

Milžiniški Fordo Auto.
Kompanijos Turtai

Boston. — Fordo auto
mobilių kompanija raporta
vo Massachusetts’taksu ko
mi si onieriui, kad 1948 me-.

General Motors autom 
bilių korporacija — šįgyfiet

Westinghouse Electric 
korporacija šiemet $3.64, o 
pernai $2.74.

Panašiai ir kitos trusti- 
nės kompanijos.

liona, 149 milionus i A 240 U 7
tūkstančiu doleriu. Tokiu 
raportų reikalauja Massa
chusetts istatvmai iš kom
panijų, varančių biznį toje

1947 m. Fordas raporta
vo, jog tuomet jo turtas*1^ 
vo dar “tik” $1.025,733,000.

Dabartinis \jo raportas 
i sako, jog Fordas turi $809< 
‘ 759,000 pelnų perviršių, 
i $23,000,000 atsargoje ir t.t
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Kataliką Laikraštis už Laisvę Komunistą 
Vadovams

Niujorke išeidinėja nedidelis katalikų leidžiamas laik
raštis “Catholic Worker.’’

Šiomis dienomis šis mėnraštis išspausdino straipsnį, 
stojantį už tai, kad nusmerktiesiems kalėjimai! (už 
marksistines idėjas) vienuolikai komunistų vadovų bū
tų suteikta teisė išeiti iš kalėjimo po bėla, kol jų byla 
baigsis aukštesniuose teismuose.

Drauge “Catholic Worker” pasisako ir prieš Smitho 
įstatymų, pagal kurį šitie komunistų vadovai buvo nu- 
smerkti kalėjimai!. Laikraštis pažymi, jog Smitho įsta
tymas buvo pravestas karinės isterijos metu;^ pagal tą 
įstatymą net ir katalikai gali būti baudžiami kalėjimu.

Laikraščio redaktorė, Miss Dorothy Day, aišku, pasi
sako, jog ji nesutinka su komunistine filozofija ir moks
lu. Bet, ji sako, komunistams turi būti suteikta teisė lais
vai veikti ir savo idėjas skelbti. Tie, kurie komunistinėms 
idėjoms priešinasi, gali jas kovoti per spaudą, per radi
ją, ir ffuo estrados. •

Miss Day primena tuos laikus, kai Amerikoje buvo 
žiauriai persekiojami katalikai. Kas gi nežino tos niek
šingos organizacijos, kaip “Nieko Nežinau” (“Know 
Nothing”) partija, veikusi prieš pat Civilinį Karą? Ši 
teroristų organizacija persekiojo katalikus, — juos mu
šė fiziškai, juos žudė!

Dabar visokie reakcininkai bando tai daryti prieš ko
munistus. Jiems talkon stoja teismai.

Aišku, šis katalikės redaktorės balsas yra šiandien re
tas balsas tarp katalikų vadovų. Dauguma tų vadovų ei
na išvien su reakcija. Toks Budenzas, šiandien taip ger
biamas katalikų kunigijos, išdavinėja komunistus ir da
ro viską, kad juos visus sukišus į kalėjimą.

“Catholic Worker” redaktorė savo šiuo straipsniu, be 
abejojimo, išreiškia nuomonę milijonų katalikų darbi
ninkų.

Už tai ją tenka pasveikinti!

Tėvynes Meilė
Kai kurie žmonės dar vis tebemano, būk komunistai 

nemyli savo gimtosios šalies, savo tėvynės. Ši pažiūra, 
veikiausiai, yra užsilikusi iš senovės, kai socialistai nuo
lat išjuokė tuos žmonės, kurie savo tėvynę myli.

Pažiūrėkime, kaipgi šiandien žiūri Lietuvos komunisr 
tai link savo tėvynės, link savo gimtojo krašto, Lietu
vos.

Šiomis dienomis mus pasiekė leidžiamas Lietuvos sos
tinėje Vilniuje “Tėvynės Balsas” (š. m. rugs. 20 d.). Ja
me randame įdomų įvedamąjį, pavadintą “Tėvynės Mei
lė.” Štai, ką tasai laikraštis rašo apie savo krašto meilę:

“Tėvynės meilė! Tai žodžiai, kuriuos su didele pagar
ba ir meile taria kiekvienas taurus žmogus, mylįs savo 
kalbą, savo gimtąjį kraštą, savo Tėvynę. Kiekvienam są
žiningam, doram žmogui net sunku įsivaizduoti, kaip 
galima nemylėti savo Tėvynės, gimtosios žemės, kurios 
kiekviena pėda tėvų senolių prakaitu aplaistyta, nuę 
priešų apginta, kurioje tiek vilčių pasėta, tiek dirbta dėl 
vaikų ateities. Kas drįstų sakyti, kad nereikia mylėti sa
vo Tėvynės, savo tėvų, brolių ir seserų? Kas galėtų už
drausti tą didžiąją Tėvynės meilę? Ne, niekas negali už
drausti meilės Tėvynei, nes toji meilė yra aukščiausias 
ir kilniausias žmogaus jausmas. Nuo senų senovės lietu
viui buvo draudžiama mylėti savo kraštą, jo laisvę. 
Draudė vokiškieji kryžiuočiai, draudė lenkų magnatai, 
draudė caro žandarai. Bet veltui nuėjo jų pastangos: lie
tuvis dar karščiau mylėjo savo Tėvynę, dar atkakliau 
kovojo dėl jos laisvės ir nepriklausomybės. Jaudinan
čiais žodžiais apdainavo lietuvių tautos meilę gimtajam 
kraštui mūsų tautos dainiai.

Graži tu mano brangi Tėvynė, '
, Šalis kur miega kapuos didvyriai;

Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargų prityrei.

“Taip dainavo mūsų tautos dainius Maironis, taip dai
navo ir taip tebedainuoja visa mūsų liaudis. Išreikšda
mas liaudies jausmus, didis patriotas Maironis su gilia 
neapykanta smerkė tuos neturinčius sąžinės tariamus 
lietuvius, kurie nemylėjo savo Tėvynės, kuriems rūpėjo 
ne Tėvynė, o turtas, liaudies išnaudojimas. Liaudis ne 
tik smerkė tokius ponus, savo išnaudotojus, bet ir viso
mis išgalėmis kovojo prieš juos, kovojo dėl tikros lietu
vių tautos laisvės. Ir toji laisvė atėjo kartu su tarybiniu 
gyvenimu, atėjo po sunkių kovų su išnaudotojais ir su 
išoriniais — įsibrovėliais okupantais — fašistiniais bar
barais.

'“Tarybinio gyvenimo sąlygomis lietuvių tauta myli sa
ve) gimtąjį kraštą labiau negtf bet kada, nes ji turi laisvę, 
ji turi po Tarybų Lietuvos vėliava susijungusias visas 
lietuviškas žemes, ji turi pirmą kartą po 700 metų vie
ningose mūsų valstybės ribose Vilnių, Kauną ir Klaipė
dą.

“Tie, kurie klausydami Tėvynei meilės jausmo grįžta 
į savo Tėvynę, pamato, kad lietuvių tauta sparčiai ver
žiasi pirmyn į dar šviesesne ir laimingesnę ateitį. Tie,

Jungtinių Valstijų am
basadorių konferencija- Lon
done pasibaigė. Ji buvo 
griežtai slapta, prie uždarų 
durų. Suprantama, jos ta
rimai ųegreitai paaiškės.

Washington© kongresma- 
nas “demokratas” James J. 
Murphy iš New Yorko rei
kalauja skirti $500,000,000 
pagalbos fašistinei Ispani
jos valdžiai, “kad 
raudoniems kelią.”

Generolas D. D. 
howeris pareiškė: “ 
lime supliekti pasaulį!” Bet 
iš jo pranašas prastas. Ka
da Hitleris užpuolė ant Ta
rybų Sąjungos, 1941 me
tais, tai gen. Eisenhoweris 
tvirtino, kad Sovietai neat
silaikys nei kelių savaičių.

Iš Anglijos grįžo kunigas 
John F. Carruthers. Jis sa
ko, kad tarpe anglų religija 
smarkiai puola. Sunkus gy
venimas verčia jos nepaisy
ti.

Anglijoje girdėjo radijo 
kalbas iš Tarybų Sąjungos, 
kur buvo pasakyta, kad so
cialistas Attlee bijosi parla
mente stoti 
pinigu, karo 
Wall Stryto 
nori apsiginklavimo. Angli
jos padėtis sunki ir didelis 
apsiginklavimas dar dau
giau žmonių reikalus pablo
gina.

Anglijoj politikieriai ir 
kariniai vadai labai pikti
nasi tais ginčais, kurie eina 
Washingtone tarpe karinio 
laivyno ir karinio orlaivy- 
no vadų. Britai sako: “Tai 
baisu!” “Tas pas mus būtų 
negalima.”

Anglijos karinio laivyno 
vadai patvarkė, kad 22 ka
riniai laivai būtų moderni
zuoti — daugiau apginkluo
ti. Suprantama, tas parei
kalaus daugiau pinigų.

Afganistane, sako, atra
do dar kryžeivystės karų 
laiku dingusį Peshawaruno 
miestą. Sakoma, kad tame 
mieste, tais laikais, gyvenę 
100,000 žmonių.

Afganistanas yra reakci
nė monarchija su atsiliku
sia tvarka. Jis yra tarpe 
Irano Tarybų Sąjungos, Ki
nijos ir Indijos. Užima 
250,000 ketvirtainių mylių 
ir turi 12,000,000 gyvento
jų. Vėlesniu laiku ten ame: 
rikiečiai atlieka karinius 
prisirengimus ir siekia eko
nominiai įsigalėti.

čechoslovakijoj katalikų 
vyskupai įsakė kunigams 
priimti priesaiką, kad jie 
bus ištikimi liaudies demok-v 
ratinei vyriausybei. Reiš
kia, popiežius ir imperializ
mas pralaimėjo.

Vyriausybė išvijo iš savo 
šalies Tito ambasadorių ir 
10 jo pagelbininkų, kaipo 
imperializmo šnipus. Areš
tavo Jungt. Valstijų atsto
vybės narį I. Patch, kaltin
dama šnipavime ir kitam 
nariui, J. G. Heyn įsakė į 
24 vai. apleisti šalį.

New Yorke, Jungtinių 
Tautų seime Čechoslovaki- 
jos delegacijoj yra užsienio 
ministras Vladimir Klemen- 
tis, Wai New York Times ir 
kita komercinė spauda ėmė 
jį gąsdinti, kad “jis bus 
areštuotai .. . gal sušaudy
tas, kaip grįš į savo šalį.” 
Apie tai korespondentams

pastoti

. Eisen- 
Mes ga-

už mažinimą 
išlaidoms, nes 

imperialistai

Klementis pareiškė: “Netu
riu laiko tas pasakas skai
tyti.”

Kinijoj septyni karo lai
vai iš reakcijos pusės perė
jo į liaudies vyriausybės 
pusę. Čiang Kai-šekas jau 
bijo, kad komunistai užkurs 
'jam pirtį ir Formosos salo
je. ' .

Washingtone plačiai kal
ba apie pripažinimą Tibeto, 
kaipo “nepriklausomos val
stybės.” Tibetas yra pietinė 
Kinijos dalis, užima 475,- 
000 
turi apie 6,000,000 gyven
tojų. Kada Kinijoj per il
gus metus ėjo naminis ka
ras, tai Tibetas, kurstomas 
Anglijos, buvo kaip nepri
klausoma valstybė. Dabar 
ten karaliauja 15-kos metų 
karalius Dalai Lama. Šalis 
kalnuota ir atsilikus.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė visas laikas Tibe
tą skaitė negalinama Kini
jos dalimi. Bet dabar, kada 
Kinijoje liaudies vyriąusy- 
bė įsikūrė, tai mūsų politi
kai nori Tibetą pripažinti, 
kaip “nepriklausomą” ir 
tuojau jam, suteikti $75,- 
000,000 “kovai prieš ko
munistus.” Tikslas aiškus 
— draskyti Kiniją, dalyti į 
dalis, kaip po Pirmojo Pa
saulinio Karo buvo, dalina-

ketvirtainių mylių ir

Kinijos Liaudies Vyriau
sybė sudaryta iš 37 minis
trų ir jų pagelbininkų. Ji 
sudaryta iš visų demokrati
nių partijų ir visų Kinijos 
plotų.

Graikijoj Amerikos at
stovas Mr. Henry F. Grady 
pasakė: “ The Greek Army, 
which has been fighting 
Communist guerrillas dur
ing the past
almost entirely 
upon United 
funds..

Taigi, aiškiai 
kas kariavo ir

three years
. depends

pasakyta, 
kariauja

reikalauja mažinti tą armi
ją nuo 197,000 vyrų, nes 
perbrangiai atsieina.

Italijoj, Stronboli srityje, 
Kalabrijoj, 1,500 valstiečių, 
ištroškusių žemės; atakavo 
dvarponių dvarus. Įvyko 
mūšiai su policija. Yra su
žeistų ir policininkų.

šiaurinės Korėjos armi
ja kanuolių ugnimi ištaškė 
reakcines jėgas nuo kalno 
ant Ongjino pussalio ir at
siėmė strateginį 655 pėdų 
aukščio kalną. Tą kalną 
pietiniai reakcionieriai bu
vo užėmę gegužės mėnesį ir 
labai didžiavosi.

Turkijoj buvęs Hitlerio 
sėbras Cahid Yalcin laik
raštyje “Ulus” rašo, kad 
nieko nelaukiant anti-tary- 
biniai kraštai . turi užpulti 
Tarybų Sąjungą ir nugalė
ti, “kol ji dar, neturi daug 
atominių bombų.” Karo lai
ku jis kudakino, kad Hitle
ris laimės karą.

Demokratinė Vokiečių 
Respublika. Tarybų Sąjun
gos karinė komanda perda
vė Vokiečių Demokratinei 
Respublikai tvarkyti sovie
tinėj zonoj susisiekimo rei
kalus. Pirmiau tvarkė So
vietų generolas Pavel Kva- 
šinas. :

Demokratinės Vokietijos 
Respublikos premjeras Otto

kurie Tėvynės jausmo vedini grįžta į Tėvynę greit įsiti
kina, jog tarybinis patriotizmas ir yra toji tikroji bega
linė meilė Tėvynei ir savajai liaudžiai. Grįžtančius į sa
vo gimtąjį kraštą lietuvius, mylinčius savo Lietuvą sū
nus ir dukras tarybinė liaudis ir josios mylima tarybinė 
Tėvynė priima kaip motina.”

šalis nori taikos ne vien su i Baikšti ir šalta lytiškai
su vi-

Karlą

Tarybų Sąjunga, bet 
somis šalimis'.

Tarybų Sąjunga 
Tito ambasadorių 
Mrązovičių, kuris apkaltin
tas šnipavime imperialistų 
naudai.'

Kasdien į Iraną (Persi
ją) Tarybų Sąjunga prista
to 750 'tonų grūdų, 
Irano gyventojams 
prastai su maistu.

Jungtinių Tautų
Tarybų Sąjungos delegaci
ja pateikė naują pasiūlymą 
— uždrausti atominius gin
klus* vartoti atsitikime ka
ro. Kalbant apie civilines 
laisves, A. Višinskis smar
kiai kritikavo* užpuolimus 
ant Paul Robeson koncerto

kitaip 
būtų

kuris ne vien komunistų va
dus sukišo į kalėjimą laike

deles bausmes, bet ir advo
katus, kurie komunistus gy
nė.

Jungtinių Valstijų atsto
vai išreikalavo perduoti 
Tarptautiniam Tribunalui

ją ir Albaniją, būk jos gin
kluoja partizanus Graikijoj. 
Bet kaip tada su mūsų val
dovais, kurie .atvirai remia

cinę vyriausybę, ką pripa
žįsta ir jie patys?

Kada Jungtinių Valstijų 
atstovas pareikalavo ginklų 
embargo į Albaniją ir Bul
gariją, tai tuojau atsiliepė, 
kad sutinka Anglijos, jos 
kolonijos - Australijos, na, 
ir Kinijos atstovai.

Reakcinės Kinijos atsto
vas yra tikras komedijan- 
tas. Jis patsai žino, kad Ki
nijos jis

“Kinija 
kad jos

neatstovauja. Dar 
jis žino, kad jo 

neturi’ ir ginklų, 
ginklai buvo, tai

—...........-y------------

ties? Keista: a^/vis bėgu
Gerb. gydytojau, krei-’nuo vyrK ir jų Kijau, o jie 

piuos į jus patarimo. Esu:kimba prib manęs, ir neži
moteris virš 40 metų am- nau, kodėl. Tiesa, 
žiaus. Nerūkau, negeriu Idau sveika, m
svaiginančių gėrimų, gerai 
užsilaikau, pagal savo am
žių gerai atrodau. Esu naš
lė, turiu vieną dukterį.

Man dažnai skauda širdį 
— bent man tai]) atrocU), — 
ir taip, lyg kas smaugtu. ■ 
Norisi verkti, net balsas 
storesnis iš susigraudininy. 
Slegia krūtinę įvairūs per- 

susijaudini-
Slėgia krūtinę 
gyveniniai ir 
mai.

Gal, daktare 
kad priežastis yra gyveni
mo pakaita, bet man taip 
yra jau gal 20 metų. O gy
venimo pakaitos aš dar ne
sijaučiu nes viskas tebėra,' 
kaip ir pirma būdavo.

Gydytojas darė ! 
' dūlių nuotrauką. Nieko ne
atrado, plaučiai Ageri. Sakė, L 
kad silpnas kraujo s 
mas ir silpna širdis, 
dvasinių pergyvenimų man 

 

skauda-širdį. Daktaras saVnus' 
kė: nebūk viena, pasidalyk 
savo mintis su sau artimu 
žmogum, nebūk užsidarius.

Daktare, aš jau 20 me
tų kaip našlė, ir man labai! 
nuobodu ir ilgu iif sunku.1 
Aš vesčiau, bet bijau, nes: 
aš negaliu pakęst lytinių j 
santykių. Nemanau, kad’ 
gaučiau tokį vyrą, kurs su
tiktų taip tik sau kartu gy
venti mano naudai. ■

Ar čia man tokie nervai 
ar koks nenormalumas?' Ir 
taip būna visą mano amžių.! 
Aš daktarams neaiškinau | 
apie tai, nes jaučiau gėdą.1 
Maniau: nesijauti, tai ir 
nereikia. Bet dabar paju
tau, kad esu atsilikus nuo 
gyvenimo, nes su kuo gi 
galėčiau gyventi ir pasitar
ti, kad ne su savo vyru

pamanysi,

nuliūdusiai 
linksma, pilna ilgesio — Fr 
geros išvaizdos. O kai]) jie 
klysta! Alan reikia vyrus 
atstumti, nes žinau: jų sie
kimas vienas, o mano kitas, 
bet niekam neaiškinu,

Kartais klausia: pasa
kyk, kodėl tu atstumi. Aš 
neturiu žodžiu. Sakau: man 
nereikia. Ir aš nežinau. Juo 
labiau man patinka vyras, 
tuo labiau aš bėgu nuo jo, 
nes žinau, kuo viskas baig
sis. Bakūta reikia kentėt, 
turint tuos santykius. Na, 
tai ir kenčit rena per dau^

e mane, lieka ant ipano •, 
krūtines. Susikrauna, kai])

X snin ’J*a^nas’ sunkumų, na ir slė-. 
oLn UOl'isi VCl'kti.

Sakyk, daktare, ar yra ir

Nuo po karo, gal yra nuo sužei
dimo praradę lyties orga- 

al aš galėčiau tokį 
padaryti laimingą, ir 

būt jam ištikima žmona, 
visuose atvejuose gera drau- . 
gė: ir jis ir aš nesijaustu- ' 
mėm esą gyvenimo nu- 

| skriausti.
Atsakymas

Na, ir laiškas! Visą jį 
i ištisai, kiek tik sugebėjau 
įskaityt, čia perrašiau. O 
įskaityt buvo labai vargu: 
rankraštis toks išsiblaš
kęs .. .

Jūsų, Drauge;—.i,storina . 
igana nepaprasta, savotiška, 
inors tai nėra vienintelė. 
Gyvenimas labai margas, ir 
'viso ko jame pilna, visokiu^ 
nenormalu mų.

Namų išauklėjimas, įgy-

London. — Dar smunka, 
vertė nupigintų , Anglijos* 
pinigų. ’

Buvęs ministru, bet jau nebe
są s ministru, Franci jos socia
listas Jules Moch per 11 die
nai prakaitavo sudaryti kabi
netą, bet sudaryti negalėjo, 
tad baigė savo karjerą nepra
dėjęs. Pirm jo buvusysis 
Quertille kabinetas pakriko 
dėl negalėjimo darbininkams 
pagerinti būvio. Moch irgi 
Įsipynė Į Marshall© plano su
darytas sąlygas, kaip kurap
ka Į spąstus. Dabar pasiūly
ta ta užduotis Rene.Mayer’iui, 
bet abejojama, ar galėsiąs ir 
tas sudaryti valdžią. Jei tam 
nepavyks, prezidentas Auriol 
gal turėsiąs skelbti naujus 
rinkimus, kaip to reikalauja 

komunistai ir tūlos kitos 
grupės. i

veninio aplinka galėjo turėt 
į savo įtakos į Jūsų lytinį ne- 

o kaip turėti tą vyrą mano i normalumą. Bet pačiam pa- 
nuotaikoj?

Aš nesu turėjus savo gy
venime patraukimo ar jaus- ]ytjes organų,
mo lytiniam santykiui. Tik 
kenčiu neapykantą ir skaus
mą. Man buvo didelė gėda 
su savo vyru santykiauti, 
gėda buvo išnešiot kūdikį. 
Kai sutikdavau pažįstamą 
žmogų, tai bėgdavau, kad 
nepastebėtų mano pasikei
tusios figūros. Man būna

grindė veikiausia Jums yra 
kokių organinių trūkumu, 

, kiaušidinių 
liaukų koks trūkumas.

Tokie lytiniai iškrypimai 
dažniausia esti susiję su vi
dinių—“endokrininių” liau
kų netvarka. Kai]) žinia, 
liaukos visa ką nustato ir 
tvarko. Liaukos — vyriau
sieji viso organizmo perdė- 
tiniai. Net jr protas — ir

gėda pasakyti daktarui ieš-itas priklauso liaukų koman- 
kot to, kas man ir po šiaij(|os>

Jūsų nuotyky, kiaušidi- 
nės liaukos, moteriškumo 

nėra

clienai nėra žinoma.
Nors esu našlė ir turiu 

dukterį, o nežinau, kas yra nusakyto jos, be abejo, 
tas santykis, kurio žmonės didelės smarkuolės. Ir pa- 
taip siekia ir gailis prara- čios kiaušidės ir jų suval
dę. Išsikalbėjau su viena įdytojos kitos liaukos {sme- 
moteria, tai ji sakė: “too|priedUlis^vb^ i/osmc- 
bad, you don’t know, what įgenhįė 
you’re missing.” O aš per- pa, tkipgi skydinė —'
gyvenau visą amžių 
kam nesakius apie tai. Tik 
kaltinau savo motina, kad 
man nepasakė, kokias kan
čias ir pareigas turi kentėt 
vedusi moteris. Kai mano 
gimdymo laikas atėjo, aš 
sakiau savo vyrui: jei jis 
man pakvies daktarą, tai aš 
iššoksiu pro langą. Tai bu
vo Kaune ir gana aukštai. 
Aš gimdžiau namie. Dakta
ras buvo moteris.

Šiaip aš nesu sunkių ligų 
persirgusi ir niekad netu
rėjau daktaro. Tik aš gal 
savotiškai išsigini us, lyg 
prieš gamtą. Gal aš vėlai 
kreipiuos į daktarą, bet 
nors norėčiau žinot, ar yra 
daugiau pasauly tokių su
tvėrimu, ar tik aš tokia at- 
siskyrėlė. Ar, nėra tani, išei-

liau- 
tiroi- 

nie- dine k\klo Jiauka if ant- 

 

inkstines liaukos — adre
nalines) ’ veikiausia Juhią 
neveikia sąlydžiai ir tvar-

liau nustatyti tiktai gydyto
jo priežiūroj. Dar ir dabar 
nėra pervėlu Junto gerokai 
atsigauti ir sunormalėt.

Jums v i en a s gydytoj a> 
pripažino žemą kraujospū-

li aukų veikimo j^ųiį^Tulų 
liaukų syvai laiko, taiytum 
su vadelėm, arterijų toną 
— jų susignybimo ir išsi
plėtimo laipsnį. Suvaldo ir 
širdį ir kraujo apytaką, 
kraujospūdį.

Jūs gėdos ir^usivaržy- 
mo pernelyg suėsta, 
vaizdui

lasu ant

J ūsų
sniis nusista-
ęSusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—’ Tree., Lapkr. 2,
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau- 
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Saulėtoje Italijoje
Kur Mūsų Doleriai Išrinko Valdžią 

šeimininkėms Nerūpi “Menu”
Atsimenate, kaip pirm mis i 

paskiausiiijų rinkimų 1 ta-'pastą, 
lijoje mūsų šalies piniguo-'mo, 
čiai skridino lėktuvais ir 
laivais masiniai gabeno Ita
lijon “ekskursantus” ame
rikiečius italus. Kartu su 
italais pateko ir tokių, ku
rie su italais nei prie vie
no stalo niekad nebuvo sė
dėję. Jie vardan mūsų ša
lies italų buvo 
Italijon 
rinkimus Italijos reakcinin
kams ir Marshallo planui. 
Jiems buvo sakyta, jog tai 
šventa prievolė rinkimuose 
nugalėti liaudies frontą, 
kurin buvo įėję ir komunis
tai. Tai buvo rinkiminis 
kryžkaris prieš komunistus.

Ro visą Italiją tuomet bu
vo pasklidę Amerikos dole
riai. Skersai ir išilgai šalį 
švaistėsi propagandistai, 
savo kalbomis ir žarstymu

• dolerių rodė italams, koks

iškontroliavo duoną ii' 
Pirm iškontroliavi- 

to italams pagrindinio 
maisto racijos buvo po pu
sę svaro duonos,(pusę ban-

nugabenti
agituoti, laimėti

pusė uncijų pastos (pakan
kamai vienam asmeniui vie
nam kartui patiekti spag
hetti). Kito maišto padali
nimas tebegalioja. Iš kon
troliuojamųjų leidžia pirk
tis 10 ir pusę uncijų cuk
raus ir tris ketvirtadalius 
vieno puoduko aliejaus per 
mėnesi.”

Iškontroliavimas . duonos 
buvo aiškinama esant ro
dyklių padėties pagerėjimo 
Italijoje. Tikrovėje, nedaug 
tepagerinta. 
Abramson, 
prezidentas, 
leidęs penketą savaičių Ita
lijoje, kur jis intehsyviai 
studijavo industrines sąly
gas, sugrįžęs pavadino gy-

už mūsų šalies - amerikie
čių finansierių užgirtus 
kandidatus. Didžiuma italų 
nubalsavo už amerikinį ro
jų Italijoje. Tai įvyko 1948 
metu balandžio 18 ir 19 
dienomis.

jų nubalsavus veninio sąlygas Italijos ma-

Nuo to laiko praslinko 
metai ir pusė. Tas pažadas 
rojaus jau galėjo “ 
kūnu.” Ar stojosi?

Priešais mane stovi 
tas, kuriame juodu ant bal
to liudija, jog Italijos dar
bininkei, darbininko šeimi
ninkei ar biedniokei nebe- 
reikia, rūpintis, koki šeimos 
mitybai “menu” parinkti.

stotis

go mūsų pinigais išrinktoji

Sakau pinigais, 
juk mes, , darbo bitės, 
kraunam pelnus tiems, 
rie Italijon “ekskursantus” 
vežė. Mes sumokame val
džiai taksais tuos dolerius, 
kuriuos valdžia tenai pralei
do Marshallo planui vykdy-

nes
su- 
ku-

Ką sako tas juodas ant 
balto?

Paskiausiomis savaitė-

Mrs. Iva Toguri “Tokyo Rose” 
d’Aquino San Francisco fede-

teisimo 10 metų kalėti ir $10,- 
000 pinigines pabaudos. Ji
nai, Chicagos groserninko 
duktė, tapo nuteista už parsi
davimą japonams, karo laiku 
per japonų radiją sakymą 

kalbų prieš mūsų šalies 
laimėjimą kare.

sems “neapsakomai varga
nomis.”

Net tokie pamatiniai 
maisto produktai, kaip spa
ghetti, daugeliui darbininkų 
šeimų per brangūs. Italijos 
darbininkai, raportavo jis, 
išsilaiko gyvi “pavojingai 
menka dijeta.”

“Bedarbiu ir senelių, tūk
stančių sužalotų kare ir ki
tų nustumtu ant pašalpos 
ar privatiškos labdarybės 
padėtis matosi dar aršes
nė.

“Su penkiomis dešimtimis 
milijonų gyventojų, subruk
tu į mažesnį už Kaliforniją 
plotą, Italija nuo karo už-' 
baigos kenčia nuo praplitu- 
sio nedarbo. Skaičius be
darbių, daugiausia indus
trinių darbininkų, apskai
čiuojama iki dviejų milijo
nų. Jokių prospektų gauti 
darbą nesimato. Kartu su 
šeimomis tie bedarbiai su
daro vaizdą ne vien tiktai 
alkanųjų skurdo, bet tapo 
kalade ant kojų bendrajam 
atsisteigimui. Virš keturi 
ir pusė milijono gyventojų 
verčiasi tiesiogine pašalpa. 
Virš 412,000 iš jų gyvena 
biedniokams koncentracijo- 
se-špitolėse. Kitų milijonas 
ir pusė gauna nemokamąjį 
vieną priedinį 
galėtų išbūti 
trys ir pusė
dar tebėra be namų.

Taip, Italijos 
nės moterims 
patarimų, kaip 
valgį — mųsų
rūpesti panaikino. ’

Italijos moterims dabar 
visu baisumu pries akis sto
vi. klausimas, kur gauti šei
mai ir sau bent kokio mais- 

\to? Kaip atstumti alkio gil
tinę nuo savo durų?

Tokį raportą iš It^ijos 
parvežė ne koks darbininkų 
atstovas, bet atstovas ame
rikinės komercinės firmos 
CARE, užsiimančios parda* 
vimu-siuntimu individauliš- 
kų siuntinių dovanų į už- 
rubežius.

Apie tą italėms pirm rin
kimų piniguočių žadėtą ro
jų ir po rinkimų užgriautą 
ant jų alkio pragarą vertė
tų ir mums atsiminti visuo
met. Juo labiau turėtume 
tai atsiminti dabar, pirm

Mn
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Saldžiosios Giles — . 
“Sweetbread Pie”

ar su 
neišeis 

rūgti

žai bereikės saladą maišyti, tų mergaite ganė gyvulius 
jis išlaikys savo formą, lik- pas buožę Šumską. Trejetą

Mrs. Fred Vanderhoeght ir jos vaikučiai—James ket- 
verių metų, Pat 3, John 10 mėnesių—tapo išmesti iš 
dviejų kambarėlių huto už neišgalėjimą užsimokėti 
rendos. Čia jinai matoma paliegusių veteranų orga
nizacijos raštinėje, New Yorke, po netekimo buto. 
Kare praradęs sveikatą, veteranas Vanderhoeght tu
rėjo eiti prašyti pašalpos, kuri taip pat tebėra labai 

vargana, neteikia progos žmoniškai gyventi.

Šeimininkėms
Ši Skyrių Veda E. V.

Valstietė Braziulytė 
(Šiaulių apskritis) yra kol
ūkio “Naujasis gyvenimas” 
pirmininku. Į kolūkį susi-

atskirai, norint 
salads daromų 

vertybių išsaugo- 
nemirkyti daržo-

valgį, kad 
gyvi. Apie 
milijonų vis n

biednuome- 
nebereikia 
pagaminti 

doleriai tą

Ponas Irving
CARE vice-
neseniai pra-

Ar Buvo Seniau Kas Girdėjęs Apie Lietuvos Moterų 
Valstiečių Suvažiavimus, Kalbas

Salė perpildyta. J ją su- kolūkio “Pirmyn” grandi- 
sirinko pirmojo respubliki-, ninkė. Pirmaisiais metais ji 

Tarybų su vyru kolektyviniam ūkyj | 
uždirbo 2 tonas rugių, toną

•K a

C' ’ :'<:
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Kas n6rs iš mums mielų žmonių atid 
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo Tači< 
ateities laisvė ir taika priklausys, tikt 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žm 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės'

nio suvažiavimo
Lietuvos valstietės - kolek- 
tyvininkės. Jų tarpe — kol- kviečių, toną avižų, 100 ki-l 
ūkių pirmininkės, fermų logramu cukraus, daug me-1 
vedėjos, brigadininkės,’ 
grandininkės, svečiai iš bro
liškųjų respublikų.

šeši šimtai valstiečiu —■ 
keturi u tūkstančių Lietu
vos kolūkiu atstoviu — už
pildė erdvę Valstvbinio 
operos teatro salę Vilniuje.

Iškilminga nuotaika. Sa
lėje nuskamba valstybinio 
Tarybų Sąjungos ir Tary
bų Lietuvos himnų garsai, 

kaip brangius 
Lietuvos 

komunistu e

f

2 šaukštai acto
4 šaukštai sviesto
vienas svogūnas
biskelis druskos

*>. vienas ketvirtadalis
ro smulkiai sukapotų
bu

pusė sukapoto žalio pipi
ro

3 šaukštai miltų 
puodukas pieno
pora šaukštų sherry vyno 
puodukas duonos trupi

nių.
Pamarkyk giles šaltame 

vandenyje apie pusę valan
dos. Nusunk tą vandenį. Už
virink kvortą vandens su 
actu ir druska, sudėk giles

vidurių nenormalumais su
valgę tas pačias daržoves 
sumaišytas kartu, paska
nintas taip vadinamaisiais 
dresingą i s.

Darant salads, reikia vi
suomet atsiminti keletą pa
matinių dalykėlių:

1. Žalios daržovės turi 
būti šaltos ir trapios, nesu- 
vytusios.

2. Daržovių salad am s da
ryti dresingus atskirai, į 
juos sudedant visus prismo- 
kus, įskaitant druską (ar 
cukrų, jei pastarojo varto
jama). Dresirtgus įmaišyti 
į žalias daržoves tik pirm 
pat paduodant ant stalo.

3. Bile kokiems salads

Delegates, 
svečius, sveikina 
vyriausybės ir 
partijos atstovai.

Pirmąsias garbingas vie
tas salėje užima Šiaulių ap-| 
skrities delegatės. Tai pa
ties pirmutinio apskrities 
kolektyvizacijos tempais 
Lietuvoje delegatės, šito 
apskrities valstiečiai beveik 
visi jau susijungė į kolū
kius.

daus, vilnų, bulvių.
Šitą rudenį Skaudienė 

įsipareigojo gauti po 500 
centnerių cukrinių runkelių 
iš hektaro iš viso jai pa
skirto aštuonių hektarų plo
to. Tai beveik tris kartus 
daugiau, kaip gaudavo in
dividualūs ūkiai.

Gerai pažįsta I 
nuolę Marytę Viletaitę 
Švenčionių apskrityje. Ji 
ugninga propagandiste ko
lektyvinės santvarkos, suor
ganizavo dvi žemės ūkio 
arteles — “Aušros” ir 
“Raudonosios žvaigždės.”

Tribūnoje Salomėjos Ne
ries vardo žemės ūkio arte
lės. Šalkių apskrities, kolek- 
tvvinin'kė Agota Bastione, 
andovanota “Motinos - Did
vyrės” ordinu. Per savo il
ga p-vyenimą ji užaugino ir 
išauklėjo 13 vaikų. Kas ją 
atvedė i kolūkį? Bastienė 
suvažiavimui papasakojo 
apie naująjį savo gyvenimą.

— Daug vargo mačiau aš

I valstiečiai Ukrainos kol 
Ityvininkės asmenyje m 
1 akivaizdų kolektyviųės,s 
i tvarkos ir tarybinėj aj 
! technikos mokslo 
; patvirtinimą.

Dvi dienas prasitęsė 1 
įtuvos kolektvvinirtyių su 
Ižiavimas. Iš jų 
Į ko j o 
i kolektyvinė 
rodė joms keliaj 
^įmingą gy\^*fiimą.

Kartu suvažiavime

papą 
susirinkusiems

davinį

urting

išeinančia 
mesnės iolektvvinėš 
bos vystymosi, ir priėmė' 
kreipimąsi į visas Tarybų 
Lietuvos valstietes. 

I

Suvažiavimo delegatės 
kvietė visas Tarybų Lietu- 

,vos valstietes visomis išga
lėmis tvirtinti kolektyvinius 
ūkius — jų laimingos atei
ties laidą, gerai pasiruošti 
ir gerai pravesti derliaus 
nuėmimą, užtikrinti tokį vi- 

įsųomeninės kolektyvjnių ir 
ūki Aulinin-tar

jungė dešimtys valstiečių Smetonos laikais, — kalba 
seimų. Didelį dalyką jie pa- 3astienė. — Jokiu darbu ir 
tikėjo Braziulytei. Ir ji pa- jokiomis pastangomis aš ne
teisimo šitą pasitikėjimą.! ■ :{yaiėjau pramaitinti savo di-

Naujoj’o gyvenimo k°" į dėlės šeimos tada. 1940 me- 
lektyvininkai anksčiau tei -, valdžia davė

ir rudenį galvoja gauti vi
dutiniškai po 23 centnerius 
grūdu iš hektaro derliaus. 
Anksčiau niekad tokio der
liaus nedavė tos žemės.

Sunki dalis buvo paruoš- 
geriausia sumaišyti visokie ta buržuazinėje. Lietuvoje 
prismokai su dresingu at- Elzbietai Skaudienei.— 13- 

ir pavirink 20 minutų. Nu- skirai, nes jau nustatyto tajai jos tėvo šeimoje. Nuo 
sunk vandenį ir atšaldyk gi- skonio dresingą dedant ma- aštuntų savo gyvenimo mė
les užpylusi šaltu. Dabar iš
rankiok plėves ir gyslas, su- j _ 
smulkink. Pakepink svieste sis nesugrustas. . 
svogūną, žalią pipirą, gry- ' Tačiau reikia 
bus. Įmaišyk i 
pieną ir pakaitink.
giles ir viską kitą, gerai iš-įlioms 
maišyk. Supilk į gilią blėtą, įmaišyti 
užbarstyk duonos trupiniais'pirm duodant 
ir pakepk iki apgels.

Darant Salads
Ne visi mėgsta daržoves- 

ne dėl to, kad jiems jos ne
būtų naudingos, bet dėl to, 
kad ne visų apetitas tarnau
ja ir skilvis virškina, kuo
met paduodi salotą atskirai, 
morką, žalią pipirą, agur
ką ar kitą žalią ar virtą 
daržovę vėl atskirai.

Tačiau tie patys žmonės 
(ne visi, tūliems organiš
kai kenkia tūlos daržovės) 
skaniai suvalgys ir nesiskųs

savųjų rinkimų. Reikėtų pa
lyginti savųjų piniguočių ir 
fabrikantų pirm prezidenti
nių rinkimų duotus pažadus 
su porinkiminiais dar
bais. Kartą mums tai atsi
minus, išmokus suprasti, 
išrinktume į senatą, į mies
tų valdvietes darbo žmonių 
atstovus, su kuriais paleng
vėtų mūsų pačių gyveni
mas, palengvintume būvį ir 
toms alkstančioms kitų ša
lių šeimoms, ir užtikrintu
me pasauliui taiką. Pagal
vokime apie tai pirm rinki
mų. A.

dėtų tolesniam žymiam vi
sos respublikos darbo žmo
nių gerbūvio pakilimui.

Pirmasis moterų - kolek- 
tyvininkių suvažiavimas 
Vya aiški demonstracija 

persilaužimo. įvyku
sio ietuvos kaime dėka ko
lektyvinės santvarkos per
galės.

J. Motiejūnas^

ATSTA I GYVEN

“Naujojo gyvenimo” ko-j 
lektyvininkai anksčiau ter-| 
mino atliko payasaiio sėją man 20 hektaru žemės. pol^ah5čd°s

li tų ir 50 kilogramų rugių 
atsiminti, teuždirbdavo per metus, 

miltus, pilk jog yra skirtumai tarp sa-jTik prie Tarybų, valdžios 
Sudėk lads ir salads. Kuomet ža- baigėsi jos samdinės var- 

daržovėms geriau' gai. Skaudienė nemokamai 
dresingas ' tiktai gavo šešis, hektarus žemės 

; valgyti, tai ii* namą. Juodaisiais vokie- 
mėsoms, žuvims ir tūloms čių okupacijos metais ji ke- 
sausoms daržovėms (vir
toms) suteiksi geresnį sko
nį iš anksto dresingą įmai
šius, kartais net per naktį 
leidus susistovėti, susismo- 
kavoti.

Kaip kad vynas 
mielėmis pyragas 
geriausiu, neleistas 
atitinkamą ' tam produktui 
laiką, taip ir tūli salads ne- 
įgys pilno skonio, neleisti 
pasistovėti visame pilnume. 

Kaip žinoti, kuriuos mai
šyti iš anksto, o kuriuos ne? 

Reikia atydžiai tą paste
bėti ekspertų paduotuose 
receptuose. Gi paprastoji 
taisyklė bus tokia:

Pagalvokite, ar dresingas 
iš pamatinio taikomo sala- 
dui maisto iščiulps sultis, 
ar priduos sultingumo. Pa- 
vyzdis:

Salotų ar kitų žalių lapų, 
agurkų, pomidorų sultis 
druska ir kiti stiprūs pri
smokai ištraukia, jie vysta, 
žlunga sudėjus dresingą.

Virtos maltos ar kapotos

turis savo sūnus išleido ko
voti su vokiečiais fašistais. 
Partizanų būriui, kuriame 
kovojo jos sūnūs, padėjo ir 
pati Skaudienė.

Dabar Elzbieta Skaudie
nė — Panevėžio apskrities

Nevirtų daržovių reikia 
kiekvienam, nes juose gau
name po daugiau mineralų 
ir vitaminų, negu virtose. 
Verdamose daržovėse kai 
ką naikina karštis, minera
lus gaspadinės išlieja lauk 
su nusunkiamu vandeniu, 
kiti išgaruoja.. Saladais ga
minime prarandame tiktai 
tuos, kuriuos naikina vien 
tik oras. :

Nežinant kožno augmens 
ypatybių 
didžiumą 
daržovių 
ti, reikia
vių, bet nuvalyti ir padėti 
šaldytuve gerai suvyniotas 
ar sandariai uždengtas, ne
pjaustyti per anksti ir nie
kad nelaikyti per ilgai ati- 

mėsos, pupelės, makaronai1 dengtas. Ir gaminti taip, 
į save traukia dresingo sul- kad būtų patrauklios pažin
tis, jų skoningumas pilnėja.| rėti ir valgyti.į N.

KLAIPĖDA, rugsėjo 3 d.— 
atstatoma 

vis daugiau gyvenamųjų na
mų. Neseniai baigtas atstaty
ti ir perduotas eksploatacijon 
keturių aukštų namas Maksi
mo Gorkio gatvėje, šiame na
me įrengti su visais, patogu
mais trijų—kambarių butai.

Juose jau apsigyveno miesto 
Įmonių i i^jst algų—d a rb i uxt o j a i.

Baigiamas kapitaliniu būdu 
remontuoti didelis keturių au
kštų 40 butų namas Lenino 
aikštėje. Artimiausiomis die- 
noKįįs bus atiduota^eksploa- 
t a c i j on T*rd^u^z^*gy v e n a m a s i s 
■namas Palangos gatvėje.

V. Jūraitis

Lietuvos išlaisvinimo iš hit
leriniu grobikų mane išrin
ko valsčiaus ir apskrities 
darbo žmonių deputatu Ta
rybų deputate. Aš dideliai 
dėkinga Tarybų valdžiai už 
duota man naują gyvenimą, 
aš aktyviai dalyvauju socia
listiniame pertvarkyme mū
sų kaimo.

1948 'metais liepos mėne
sį, man dalyvaujant, — tę
sia Bastienė, — buvo suor
ganizuotas Salomėjos Ne
ries vardo kolektyvinis ū-
kis. Stoję į artelę biednio-! 
kai beveik nieko neturėjo, ir 
tik dėka kolektyvinio darbo' 
jie sukūrė sau puikų gyve
nimą. Tik -kolektyviniame 
ūkyj aš pasiekiau, kad man 
visko užtektų. Dabar užten- 

J ka ir lieka produktų mano 
dideliai šeimai. Pirma kar
tą aš galiu gerai aprengti 
savo vaikus.

Triukšmingai susirinku- 
fsiems plojant, baigia savo 
kalbą Agota Bastienė, iš
reikšdama savo didžiausią 
dėkingumą Tarybų val
džiai ir komunistų partijai 
už naują laimingą gyveni
mą.

Suvažiavime aiškiai ma
tėsi draugystė tarp Tarybų 
šalies tautų. Svečių tarpe— 
rusų, ukrainiečių, latvių, 
estų ir kitų Tarybų Sąjun
gos tautų atstovai. Reikėjo 
pamatyti, su kokiu užside
gimu lietuvių valstietės 
sveikino Kijevo srities ko
lektyvinio ūkio “Verchov- 
na Rada” grandininkę Iri
ną Redką. Du Lenino ordi
nai ir auksinė žvaigždė 
“Pjautuvas ir Kūjis” puo\ 
šia jos krūtinę. Po 683 cen-1 
tnerius cukrinių runkelių ji 
gavo- iš hektaro. Lietuvos

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
jr dydžio, siųskite: Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
\ Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 2, 1949



Pranas Žmiejauskas iš Žemini
ir trijeriu ir išbeicavo AB pre
paratu.

Rugsėjo 5 dieną žmiejaus- 
! kas pradėjo kviečių sėją. Bu- Į 
v o sėjama plaįčiaeiliu būdu 25 
cm tarpais, į vieną ha susėjant

pavasario lietaus žemės pavir
šiuje susidarė pluta, kuri truk
dė javų augimą. Pradžiūvus 
dirvai, žmiejauskas vėl dirvą 
išpureno kauptuku, šį kartą 
pagilindamas purenamos že
mės sluogsnį. Praslinkus po
rai savaičių, grandis savo kvie
čius patręšę paukščių mėšlu 
ir dar kartą, jau galutinai,

Lietuvos spaudoje šiuo me
tu telpa daug nuotraukų-pa- 
veikslų visokių darbo žmonių : 
fabriku darbininku ir valstie
čių arba žemės ūkio darbinin
kų. 'tie paveikslai dedami 
spaudon net pirmuose pusią
piuose, nes Lietuvoje šiuo me- 1 panaudojo, kaip ir anksčiau, 
tu kiekvienas žmogus gerbia- j paprastą sėjamąją mašiną, tik 
mas už,savo gerą darbą, at-1 išjungė kas antr<i sėjamąjį 
liktą žemės ūkyje, fabrike, j aparatą. Kviečiai mėgsta, kad 
mokslo srityje ar meno srity-' jie būtų sėjami giliau, negu 
jo. Darbas šiandieninėje Lie- rugiai, todėl juos susėjo 3—4 
tuvoje yra viskas' Į cm gyliu.

Šiomis dienomis mes gavo-; Vos lygiomis eilėmis sudygo 
me Vilniaus “Tiesos“ egz. iš 
š. m. rugsėjo mėn. 13 d. 
Pirmajame laikraščio puslapy
je telpa tvirto, ūsuoto vyro pa
veikslas — tai Prano Žmiejau
sko iš Žeimių paveikslas. O 
po juo telpa “Tiesos“ kores
pondento J. Gaisrio raštas, — 
tikrai įdomus raštas. Mes čia 
jį paduosime mūsų skaitytojui, 
kad jis pats matytų, kokie 
žmonės ir už ką šiandieninėje 
Lietuvoje yra labai gerbiami.

— Laisvės Red.

Vasarą, .jau 
liui, į Žeimių tarybinį ūkį at
vyko Dotnuvos selekcijos sto- 
ties direktorius Bulavas ir 

i prof. Krikščiūnas. Jie kartu su 
žmiejau^ku ir Duknausku ap- 

j žiūrėjo kviečius. Mokslininkai 
žmiejauskui davė daug naujų 

! pasiūlymų ir paturimų, kad Į
mogaus 1 T) • reikia susėti daugiau sė- 

120 kg yra per ma-

bręstant

■ jo jų priežiūra. Juk 
ranka 
augalo

daug gali pakreipti 
vystym ąsi. ž m i c j aus- 

rūpestingai prižiūrėjo sa- 
asėl j. J is augo švaru , be

kai kviečių želmuo pakilo apie 
10 cm., žmiejauskas kviečių tar
pueilius apkaupė specialiai 
įrengtu arkliniu kauptuku, 
šiam darbui jis pritaikė dar- 

' žovių kaupiamąją mašiną, rei- 
' kiamai perstatos jos noragė-

Pernai rudenį 16 ha plote 
Žeimių tarybiniame- ūkyje 
žmiejausko grandis gavo po 
30,1 cnt. rugių derlių iš kiek
vieno ha.

Pranui žmiejauskui už šį 
1 derlių buvo suteiktas Socialis-

- tinio Darbo Didvyrio vardas, 
o jo grandies nariai irgi gavo 
vyriausybinius apdovanojimus.

Praeitais metais žmiejaus
kas pasiėmė auginti žieminius 
kviečius. Kviečiai daug lępes- 
nis už rugius augalas ir reika
lauja daug daugiau priežiū
ros. Jiems turi būti geriau pa
ruošta dirva, negu žieminiams 
rugiams, stropiai atliktas pa
tręšimas. Bet Socialistinio Dar
bo Didvyris žmiejauskas pa
siryžo įrodyti, kad ir jų gali
ma gauti aukštus ir pastovius 
derlius. Jau nuo pat praeitų 
metų pavasario jam buvo pri
skirtas 14 ha juodo pūdymo 
plotas, šiame slype 1917 me
tais buvo pašariniai runkeliai. 
Jie buvo nuimti vėlai, ir iš ru
dens suarti šio sklypo nepavy
ko. Todėl anksti pavasarį, 
vos pradžiūvus dirvai, ji buvo 
suarta traktoriniu plūgu su 
priešplūgiu. Buvo arta leidži
ant plūgą visu gilumu, o prieš-

- plūgį — 8 cm gilumu. Po to 
dirva nuakėjo, kad iš jos ne-

Rudens

ją savybę.

kaupimas pavasarį 
parode savo gerą- 
Kviečiai per žiemą

Žmiejausko triūsas nenuėjo 
veltui. Jo augintų žiemkenčių 1 
kiekvienas hektaras davė po 
28 centnerius grūdų 14 hekta
rų plote, žmiejauskas nutarė 
šiemet pasiekti dar puikesnių 
laimėjimų. Jis šiemet į gerai I 
išdirbtą pūdymą 18 ha plote 
pasėjo kviečius. Sėjo naujuo
ju, jam patartu, būdu — 
dviem eilėmis 7,5 cm viena j 
nuo kitos su 30 cm tarpueiliu, į

hektarą. Jis pasižadėjo išau
ginti po 31 centnerį žieminių 
kviečių 18 ha plote.

Socialistinio Darbo Didvyrio

išsilaikė labai gerai — žiemos 
šalčiai ir ankstyvo pavasario 
šalnos nepaveikė jų šaknų, ir, 
jie nuo pat ankstyvo pavasa- Prano žmiejausko darbo pa

metu žmiejauskas dar išbėrė ! galima gauti aukštus ir pas- 
salietros. Per žiemą ir nuo tovius kviečių derlius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KONCERTAI

VALSTIEČIAMS

su- 
šo-

VILNIUS, rugp. 29 d. 
Iš gastrolių po Žemaitiją 
grįžo Valstybinis dainų ir 
kių liaudies ansamblis.

Mėnesį užtrukusių gastrolių 
metu liaudies ansamblis suruo
šė koncertus Kėdainių. Rasei
nių. Kelmės, Kuršėnų, Telšių.

17 procentų. Per 5 mėnesius 
gauta 26 tūkstančiai rublių 

I pelno. Kasdieną stiklo ištrau
kimo išdirbio norma įvykdoma 
virš 100 procentų. į

Socialistinėse lenktynėse 
i fabriko brigados pasiekė gerų

ištraukimo brigada savo die
nines išdirbio normas įvykdo 
iki 118 procentų ir pagamina

i lutes, Kretingos ir Klaipė- 
tyse ir daugelyje 
į 31 suruoštą kon- 

15,000

M. Stankevičius

1< o 1 ū k i ų.
u ertą atsilankė 
žmonių.

k o n c e r t ą ansamblis 
Kretingos apskrities

NAUJOS KNYGOS 
Literatūros mokslo ir kritikos 

veikalas

suruošė
Darbėnų
i ansamblio pasirpdymą atsi
lankė virš 2,000 kolūkiečių.

VILNIUS, rugp. 23 d. — 
Valstybines grožinės literatū
ros leidykla išleido stambią

CIO United Steelworkers prezidentas Philip Murray 
sako prakalba 15,000 Youngstown, Ohio, darbininkų. 
Jis jiems žadėjo “nesitraukti atgal“ nuo reikalavimo, 
kad kompanijos finansuotų pensijų ir apdraudų planą.

Mūsų miestas gana didelis, ’ B. Valantiene, II. Tureikienė, 
nas gyventojų. Lietuvių gy- 'A. žalneraitienė.

klaidymas po visą miestą ir jo 
kampus kai]) ką verčia many
ti, kad lietuvių labai mažai čia 
gyvena. Senesni gyventojai
žino, kad lietuvių yra geras 
skaičius. Netik tas, yra daug 
visokiausių pažiūrų, politinių 

j įsitikinimų, !)• taipgi be jokių 
Nemažas 

Kurie kei-

DĖL LAISVĖS DARBUO
TOJŲ SUEIGA

Labai svarbu būti, dalyvaut, 
taip vadinamam parengimėlyj 
dėl “Laisvės“ darbininkų, čia 
jau įsigyvenus tradicija kas 
metai surengti vakarienę dėl 
darbuotojų — rėmėjų darbi-

įsitikinimų lietuvių, 
skaičius yra tokių, 
čia pažiūras,' vieni 
nė j a. k i 
ir tt.
sakomai 
jenybes.
smarkų

Tokie daly kai yra neap- 
žingejdūs, tai vis nau- 
Sutinki kartais buvusį 
“radikala”, socialistą, 
kalba, kaip smarkiau

sias hitlerininkas. K i tas kadai- 
I se mušęs ir vaikęs socialistus

č i a, skaito

I sąmoningai... i
A pie • priežašt is taip įdomių 

i pasikeitimų čja nekalbėsiu, tą 
turės atlikti Ph iladelph iįos

gai, daug dirbo šių metų pa
rengimuose. kiti dirbo seniau, 
o kiti gal pasidarbuos ateityje. 
Be didelės pagalbos neįmano
mas jok is parengimas. O jei 
reikėtų bent kam atmokėti už 
darbą, tai nauda labai sumažė
tų. Dėl to philadelphicčiai; 
daug gerbia visus bent kuoniį 
prisidėjusius • darbuotojus ir 
maloniai kviečia atsilankyti 
lapkričio 6-tą, apie 5-tą valan-

Fair- 
ir li- 
Aps- 
daly-

išgaruotų drėgmė. Apie birže-!, Anįa"!blis ta1i”.,pat k°’,CCl'- 
lio vidurį, pasirodžius piktžo
lėms, pūdymas vėl buvo suar
tas — nuskustas 6—7 cm gi
lumu. šis arimas ne tik sunai
kino jau išdygusias piktžo
les, bet išvertė naują žemės 
sluoksnį su jame pasislėpusio-' 
mis piktžolėmis, kurios vėl | 
gavo progos sudygti, o sudy
gusias piktžoles daug lengviau 
išnaikinti. Po poros savaičių' 
dirvą žmiejauskas iškultivavo 
— pirmiaus viena eile išilgai, 
paskiau kita eile skersai, lei- 

’ džiant kultivatorių 12 cm gi
lumu. Taip pat labai svarbu 
laiku pūdymą sukartoti, žmie
jauskas tą jau gerai žinojo iš 
savo patyrimo. Todėl dar 4 | 
savaitės prieš kviečių sėją pū
dymas buvo sukartotas 22 cm 1 
gilumu, neužgriebiant nenau
dojamo podirvio. Anksčiau 
suarus, pūdymas geriau susi
guli, o žiemkenčiaMis kaip tik 
tokia susislėgusi dirva reika
linga. Prieš sėją jte pasėjo mi
neralines trąšas, į ha išberda- 
ma po 200 kg. superfosfato 
ir ) kg. kalio druskos, o po 
to le gvai suakėjo. Tuo būdu 
pūdymaš sėjai buvo galutinai 
paruoštas.

Gerbs pūdymo išdirbimas 
tai dar tik pusė darbo. Norint 
gauti aukštą derlių taip pat 
svarbu sėklos kokybė ir jos 
paruošimas.

Jau prieš kelis metus tary
binio ūkio agronomas Duknaus- 
kas narsivežė iš Dotnuvos se
lekcijos stoties elitinę kviečių 
sėklą DSS 548. šie kviečiai pa
sižymi savo šiaudo stiprumu—

tavo Telšių apskrities moterų- 
delegačiu suvažiavime, 
šiuose Mažeikiu apskrities

se-

ap-
i skričių kaimo vietovių.

Liaudies ansamblio kolekty
vo kita koncertinė grupė su
ruošė dar 30 koncertų vals
čių centruose, apylinkėse, ko
lūkiuose ir mašinų-traktorių

St. Laimutis
£ /c
EKSKURSIJŲ80

' 'VILNIUS, rugp. 28 d. — 
Respublikiniai Mokytojų na
mai šią vasarą suruošė dau
giau kaip 80 ekskursijų ii’ iš
vykų, kuriose dalyvavo

i 5,400 mokytojų ir 
■ nančio jaunimo.

5,000 respublikos 
šią vasarą aplankė 
Trakus, Verkius, Zarasų kraš
tą ir kitas įžymesnes Tarybų 
Lietuvos vietas. Dvidešimt 
švietimo darbuotojų ekskur
sijų šią vasarą suruošta į Mas
kvą, Leningradą, Užkauka
zę, Juodosios jūros pakrantes 
ii- kitas vietas. Geografijos mo
kytojai aplankė gruzinų Karo 
kelią, Krimo kalnus. Grupė 
gamtos mokslų dėstytojų lan
kėsi Mičiurinske.

Iš Užkaukazės neseniai su
grįžo paskutinė švietimo dar- 

i buotojų grupė.

apie 
bcsimoki-

mokytojų
Vilnių,

kas, pasitaręs su agronomu, ir 
nutarė sėti šią kviečių veislę. 
Jis sėklą gerai išvalė fukteliu

KELIA GAMINIU KOKYBĘ
RADVILIŠKIS, rugp.22 d.— 

Radviliškio stiklo fabriko ko
lektyvas aktyviai įsijungė i 
socialistines lenktynes Didžio
jo Spalio XXXII metinių gar
bei. Stiklo gamintojai jau pa
siekė gamy bin i ų laimėjimų. 
Gaminiu savikaina sumažinta

ratūra ir kritika“.
Tai daugiausia pokario me

tais parašyti literatūros mok- 
sl,o ir kritikos straipsniai, 
naujai spausdinant gerokai 
perdirbti bei papildyti, šalia 
jų įdėta ir keletas ankstyves
niojo meto straipsnių, kurie 
aktualūs dabarčiai, būtenit, 
ąpio veikalus, kurie susilaukė 
leidimų jau ir tarybiniais lai
kais.

šioje knygoje bus galima 
apsčiai literatūros istori-

kalinga literatūros mokytoja
ms ir studentams.

5,5 KARTO DAUGIAU 
RADIATORIŲ

KAUNAS, rugp. 31 d. — 
1917 m. “Neries“ fabrikas per 
mėnesį vidutiniškai pagamin
davo po 300 kvadratinių met
rų ploto centrinio šildymo ra
diatorių. Įsisavinę tikslesnius 
darbo metodus, išvystę socia
listines lenktynes tarp briga
dų, dabar per mėnesį neriečiai 
jau pagamina apie 1,500 kva
dratinių metrų ploto radiato-’ 
rių. šį menesį neriečiai pasiry
žę išleisti radiatorių daugiau1 
kaip 1,700 kvadratinių metrų 
ploto.

5,000 METRŲ AUDINIŲ 
SUTAUPYTOS VILNOS 

KAUNAS, rugp. 31 d.
Lenk ty n jaudamas Didžiosios 
Spalio socialistines revoliuci
jos XXXII metinių garbei, “Li
tekso“ fabriko kolektyvas jau 
davė 62,000 rublių viršumpla- 
ninio pelno. Palyginti su metų 
pradžia1 dabar audinių savikaL 
na sumažėjo 8,9 procento. Tai 
pasiekta pakilusio darbo na
šumo, didesnio žaliavų taupy
mo ir aukštos gaminių koky-

Iš

2, 1949

liniukams yra būtinas reikalas 
susirasti, aplankyti kuo dau
giausia lietuvių. Vieni gal bus 
“visus mokslus’’ baigę ir viską 
smerkianti. Kiti gyvenime var
gą mate, šį-tą patyrę ir labai
žingeidau.ią daugiau susipa
žinti su dabartinių 
deliais perversmais 
jnę, ir priežastimis.

dą vakare, j namą 735 
muont Avė. čia atsibus 
teratūros Draugijos 6-to 
kričio konferencija, čia 
vans mūsų mylimas
Choras, čia pasikalbėsim, čia 
susi pažinsim su naujais drau
gais laisviečiais.

Laisvės Pikniko Komisija 
yra pareiškus: Neįmanoma pa
rašyti specialius užprašymus 
“Laisves’’ pikniko darbinin
kams. Gal tūli nedirbo šiemet,

JŲ

kuo dau-

Veikimo Komitetas

ginusia gauti naujų skaitytojų 
dėl darbininkiško didžiai pa
žangaus dienraščio Laisvės.

Dėl to šiemet Philadelphijos 
Bendro
parinkę- 'nemažą skaičių vaji- 
ninkų, kuriuos skaitome atsa
kingais ir pasitikimais, kad jo
kių nesusipratimų užsirašęs ar 
prenumeratą atsinaujinęs’ ne
turės. Iš vyrų yra šie: A. Šmi
tas, P. Puodis, W. Betten, R. 
M. ir gal gelbės P. Pilėnas. 
Iš moterų: J. šapranauskienė,

kiti gal dar daugiau dirbs 
ateityje. Tai draugo J. Be
kampio pareiškimas. .Todėl 
visi ir visos yra užprašomi 
dalyvauti minėtam pokylyje.

LAUKIAMA SVARBAUS 
TEATRO

Lietuviškas teatras lietu
viams yra didžiai vertingas 
dalykas. Nes vien tik dėlto, 
kad mūsų tauta yra jaunutėlė 
toje srytyje. Bet ir todėl, kad 
yra Ir didelė .sunkenybė įvyk- 
dinti svarbesnius pastatymus. 
Bhiladelphijoj jau seniai nėra 
bent kiek daugiau prasisieku
sios teatralės grupės. Ir jei ne

KOLŪKYJE

KLAIPEDA, rugs.
Šiemet Stalino 
nariai prikūlė

vardo kolūkio 
'po ],()()—150 

pūdų rugių iš kiekvieno ha, o 
aukšto derliaus grandies, Ste
po Smagurio vadovaujamos, 

po 180 
aukštus 

išaugino 
naujuo-

(Adžari-

kiparisu

visi apaugę

53 balsais prieš 14 
tmesti prezidento 

jo

IUODOSIOSJūROS PAKRANTĖJ
turėjome laimės aplan-' jie augina ne tik arbatą. Bla

kyti daugelį tarybinių kraštų. ' čiąsias arbatos lysves čia pap
rastai supa tankūs citrinų, 
apelsinų ir mandarinų mede- 

ai. Jais apsodintas žemės 
lotas Adžai’ijoje jau siekia 

8X70 ha. 1910 m. buvo surink- 
j,000,000 citrusiniu vai- 7 s •

Kai kuriuos stebėjome tik pro 
traukinio langus, o Užkauka
zės kraštuos pabuvojome ilgė
liau. Miela mums buvo pama
tyti Baltarusiją ir plačiąją Ru
sijos šalį, žavėjomės Ukrainos 
ir Kubanės laukais, aplankė
me tarybinį Dagestaną prie 
Kaspijos krantų; buvome Ni
zami tėvynėje Azerbaidžane, 
kur labai kaitri saulė ir dar 
kaitresnė Baku naftos ugnis; 
keliavome Gruzijos upės Ku- 
ros pakrantėmis, kur trykšta 
gėlo vandens šaltiniai ir noks
ta saldžiausi pietų vaisiai 
sejomės prie didžiojo p
Rustveli paminklo Tbilisi mios^. 
te, kuris yra gražiausias mies
tas tarybiniame Užkaukazės 
krašte. Aplankėme didžiojo 
Stalino tėvyškę Gori, kur dar 
kartą prisiminėme istoriją Ru- I 

i sijos proletariato kovų, kurių 
priešakyje ėjo Leninas ir Sta
linas. Tarybinė šalis didelė, 
jos keliai ilgi, kelionės mus i 

bet nauji įspū- 
vaizdai 

toliau. Ir

siu. o 1TS8 m. jų sukaičius vilą 

 

šijo 500,0T)H,0rTT). -‘ ūtrusinių 
medelių našumas kasmet ge
rinamas. Sumanūs ir darbštūs 
k o 1 oč i a i, st ach a n o vi n inkai, 
kartais [iš vieno medelio gauna 
apie 6,(nULi____ _______ir)nct 8,000 manda- 

ir ga
vaisiai duoda Ad-& 
kiams didelį peln^ 
čių is
Mes matomi gražias kolūkie- 

 

■čiu_sodybasyir patogiu^ jų bu
tus. MeS^ an k ėmė \ uosta bu 
botanikos sodą, 00 hajdydžio. 
Jį užveisė žinomas gotabotani-

ii’ kolūkio- 
met kyla.

ėmė įveikti, 
džiai ir nuostabūs 
traukė vis toliau ir 
tai]) mes atsidūrėme 
ri vadinasi Adžarija
jos Autonominė Tarybų Soc- 
cialistinė Respublika Gruzijos 
TSR sudėtyje). Jos sostinė Ba
tumi. Tas kraštas, palyginti, 
mažutis, nedidelė ir jo sostinė, 
bet tai kampelis, garsus savo 
citrusiniais vaisiais ir arbata, 
labai žymus jis ir savo Socia
listinio Darbo Didvyriais, ku
riems vadovaujant, išauginami 
puikiausi vaisiai ir pagamina
ma arbata, vadinama Gruzi
jos vainiku (Bukiet Gruziji). 
Netoli Batumi yra kurortinė
vietovė, vardu žaliasis Iškyšu
lys (Zieliony Mys), kur mes 
ilgiau apsistojome, norėdami 
pasilsėti po ilgos kelionės ir 

■ pasimaudyti Juodojoj jūroj. 
■Čia oras drėgnas ir šiltas o 
žemė puri ir trąši, atrodo, had 
tokia ji Adžarijos kloniuose ir 
atšlaitėse ir tokia pat jos Rai
nuose, nes ir tie 
brangiausiais vaismedžiais, iki 
ant kalnagūbrių vingiuoja ar- I

K\asnov^"1912 m., o dabar 
tas\^odas virtęs tikra subtroįTi 
kos giUa, kur užaugę didžiau
si ir drūčiausi šiltųjų kraštų 
medžiai. 1\qs nuostabios girios 
viduryje, ant kalmuko, --M.4U4 
kuklus profesoriaus kapas, 
didelio žygio liudininkas. Jo 
darbą tęsia tarybiniai botani
kos ir geografijos mokslo dar
buotojai.

O Juodoji jūra/J) 
daužosi i Adžarijos 
Tai žalsvai sumirguliuoja, tai 
sidabru nušvinta, tai vėl pa
juosta kaip 
neša gaivų 
kloniams ir 
dar gražiau

ir

debesys, kurie at
lietų Adžarijos 
kalnams, kad jie 
žaliuotų. Bet pro

tarpiais jūra nustoja siautusi 
ir tik ramiai ošia, kaip bambu
kų gojelis, siūbuojamas Įėjo- 
Kažkur ūžia fabrikai ar tr 
kiniai,
kur snaudžia didysis K&p1je- 

 

kas. šviesia akim žvalgydama

 

sis po Kaukazą. O kaitri^sau
lė šypsos 
Magnolijų

i-

danguje, 
skleidžia- 
liekliųjų 

nė \Kena

..žiedai 
kvapą, o 
ebejuda

maloniausia sė- 
Uąpiedėti pajūryje^

Adžarijos
ant kalnagūbriu vingiuoja ar- I laimingą ateitį, to
batos lysvės, žalios kai]) Lietu- į r.vbų šalies Rampeli kurį po- 
\os rūtos. p^arr^aM^aTas taip” ; ainavo:

“Tą žemę, kuri nemaV auš
ros, dabar sušildo sauleX^yp- 
sena. šalis, ka 
das, noksta, nusviesta SpaPi 
saulės spinduliais’’.

Antanas Vengris.

šviesia dabartį ir
u i k aus T a-

B\t visų pirma stoja prieš 
žmogus-, naujas, tarybinis 

kuris drąsiai ir nenu- 
rungiasi su gamtos 
norėdamas susikurti 
gyvenimą savo gim- 

! tinėjo ii’ tuo būdu prisidėti 
; prie visos Tarybų šalies galios' 
i ir gerovės pakėlimo.
Į

Adžarijoj yra senos pilies 
griuvėsiai Cichįs Dziri vietovė- 

! je. Tai tvirtovė, kuri amžiais 
išaugoje tą šalį nuo priešų, 
į kurio brovėsi į Adžariją iš vi
sų pusių. Tvirtovė byloja apie 
Kaukazo tautų ir tautelių nuo. 

■ latinos pragaištingas grumty
nes feodaliniais laikais, grum
tynes, kurios trukdė išsivystyti 
kultūrai. Toms grumtynėms

jogus, 
ilsta m ai 
stichija,

kui! sukūrė adžarų liaudžiai

utis o-

JDV1NAUJĄS TRASOMS 
BARSTYTI) MAŠINAS

KUPIŠKIS, rugsėjo.3 d.- 
Dvi naujas trąšoms barstyti 
mašinas gavo Kupiški M 
Mašinos per dieną gali išbar
styti trąšas 12 ha žemės plo'ter

M. Tauras

Brooklyn0 draugų pastangos, I 
mes neturėtum galimybės tą

■ matyti. Dabar tą turėsim, 26 
šio mėnesio, R. B. A. HALL, Į 
11 1 Green St. Veikalas labai t 
įdomus, aktoriai gerai patyrę. 
O mūsų reikalas kuo daugiau
sia užprašyti svečių, kad nie
kas po to nesiskųstų nežino
jęs...

Taigi iki pasimatymo pasta
tyme “GIEDA GAIDELIAI.

išauginti rugiai davė 
pūdų iš ha. Tokius 
derlius staliniečiai 
plačiai panaudodami 
sius tarybinio mokslo
tu.s žemės dirbimo būdus.

Su dar didesniu kruopštumu 
Stalino vardo kolūkio nariai 
ruošėsi šių metų žiemkenčių 
sėjai. Pūdymai nuo pavasario 
buvo visą laiką teisingai įdir
bami ii- tręšiami, naikinamos 
piktožlūs. Ypatingą dėmesį 
kolūkio grandžių nariai skyrė 
sėklos paruošimui. Jie pasiry
žo visa žiemkenčiams skirtą 
plotą apsėti išimtinai veisline, 
sėkliniuose sklypuose išaugin
ta “Petkuso,“ veislės rugių ir 
“Akuotuotųjų“ veislės kviečių

Wyoming, Pa.

i terialinį gerbūvį ir dvasinę 
kultūrą. Adžarija tarybinė 
šalis jau nuo 1921 m. Nuo to 
laiko ir prasidėjo adžarų tau-

I lines kultūros ir ekonominės 
1 gerovės augimas. To augimo 
akivaizdūs ženklai yra Batūrai 
miesto išaugimas. Beri jos vat<- 
do mašinų fabrikas (mašinos 
vyno ir arbatos gamybai), 
tungos alyvos gamykla^ir kt. 
Batumi žymus kaip viemfs 
Gruzijos švietimo centrų, Ba
tumi vienas žymiausių Juodo
sios’jūros uostų, bet labiausiai

Mirė Mary Bogušinskienė, 
gyvenusi 253 Susquehanna 
Ave., Wyoming, Pa. Mirė spa
lių 31 d. Kūnas pašarvotas 
Scureman Funeral Home, 
Wyoming Avenue. Laidotuves 
įvyks lapkr. 3 d., 3 vai. dieną. 
Velionė buvo dienraščio Lais- 

■ vės skaitytoja ir ALDLD narė.
Paliko nuliūdime vyrą Mi

chael, dvi dukteris Margaret 
ir Isabelle, seserį ir dvi anū-

kinis, kurių tarpe yra 30 kolū
kių — milijonierių. Adžarij^

tacijos užima 5,359 ha žemės 
plotą. Mes aplankėme mod er

Sena 
balsavo 
Trumano 
Federalėn 
tiesiajam 
Olds.
tuomi, kad Olds prieš 20 me
tu rašęs Federate^ Press 
niu agentūrai. VTačiau tikro
vėje jis prasikaltęs
riams tuomi, kad bandęs pri-

is jo ą
Pajėgos Komisijon 
terminui Leland S. 

Jie argumentavo neva

J, Koblovas

Čakvi miestelyje ir pamatėme, 
kaip rūšiuojami vešlieji arba
tos lapeliai, kaip jie džiovimf- 
mi ir pjaustomi, kol iš jų gau
nama kvapni Gruzijos arbata, 
šiuo metu Gruzijos kolūkie
čiai ię jų fabrikai duoda nė 
kiek neblogesnės arbatos už laikyti nuo kėlimo naturalio 
garsiąją Cpjlono arbatą. Bei gaso kainas.

i

inansi



DARBININKŲ SVEIKATA
.(Tąsa nuo 2-rt> puslA 

tymas, nuotaika, jau ne
kliudant ir liaukų, galėjo 
būt sudarkyta kokių .neti
kusių, kūdikystėj įgytų 
į spū dž i ų, į ka I b ė j i m ų, Įtiki
nimų bei užuominų. Tokios 
įtakos gal ir visai užmirš
tos, bet jos nėra išnykę: jos 
užrekorcluotos, tarytum fo
tografinėj nuotraukoj, ir 
tūni sau pasąmony (“sub
conscious mind”), ir jos ne
šuliniai laiko vadeles, ku
rios vairuoja žmogaus elg
seną ir laikyseną, jo polin
kius.

iprepąratai — moteriški ly
diniai ir kitokie, kas tiks
liau paaiškėtų po asmeninio
ištyrimo. Šiaip sau vaistai
— kraujospūdžiui ir krau

jotakai pagyvinti, nervų to
pini nustatyti — irgi Jums 
galėtų praversti. Čia jų ir 
minėti neverta: vaistai pa
jėgūs ir tik su receptu gau
nami.

Worcester, Nhss

Kai dėl organinių trūku
mų bei nenormalumų, gre
ta jau minėtų liaukų, Jums 
gali būti ir klitoris nėjus
ius, nejautrus, o tatai ga
lingai nusako lytinio gyve
nimo pobūdį, pasitenkini
mo laipsnį, orgazmą. Tatai 
irgi tegalima išspręsti gy
dytojui.

Ar Jūs “tokia atsiskyrė
lė/’ “savotiškai išsigimus”? 
Ir tą klausimą tik gydyto
jas sugebėtų išspręsti. Gal 
Jums ir yra koks lytinis 
perversmas (perversija), 
įgimtas ar vėliau kada įgy
tas. Ir dabar dar nepervėlti 
šį klausima išspręsti.

“Ar vra ir vvru tokiu“?
V • € C

Tiek ir tiek, visokių atspal
vių ir šešėlių. Lytinių ne
normalumų ir iškrypimų ir 
perversmų pasitaiko tarpe 
vyrų daugiau, negu tarpe 
moterų. Knygų tomai pri
rašyti apie tai įžymiųjų 
sekso Jogų.

Mano patarimas: nedels
dama, kreipkitės į y įjd p to
jų. Taip sau, už akių, nuo
dugniai dalykų neištyrus, 
neką tegalėtum patarti. Ži
noma, vitaminai, kaipo es
minis maisto dėsnis, Jums 
reikalingi. Taipgi ir liauki]

Foxcroft, Me.
šio mėnesio S dienos Lais

vės numeryje perskaičiau 
straipsnj apie Foxcroft, Me. 
Kadangi ten paminėti asme
nys yra man pažįstami, todėl 
norėčiau truputį papildyti, ir 
dėl to autorius neturėtu užsi
gauti.

Buvo rašyta apie vieną tur
tingo lietuvio ūkininko sūnų, 
kuris nuvažiavęs j Kanadą 

'apsivedė su dipuke ir parsi
vežęs į savo namus tikėjosi 
laimingai gyventi ant ūkio: 
Deja, gyvenimas nėjo sėkmin
gai, ir .jau persiskyrė, žmo
na išvyko į Chicagą.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad jau nebe pirmutinė žmo
na pabėgo, bet antra. Pir
moji buvo amerikietė, o an
troji dipuke. O kodėl jos 
bėgioja? Priežastis, dėl ne- 

' sugyvenamų tėvų. Dipukas 
| taip pat yra žmogus, , reika
laujantis žmoniškumo. Kam 
nebrangi yra laisvė? Visiems. 
Kas nori būti vergu ? Nio- 

■ kas. Todėl, manoma, ir ta 
I dipuke negalėjo pakęsti esa- 
I mų sąlygų ir pasitraukė iš tų 
I namų. Galima suprasti, kad 
I nebuvo, lengva tai minėtai di- 
I pukei, be kalbos šios šalies, 
be pinigų ir be jokios globos 
kieno nors išeiti į nežinomy
bę. Bet tu r būt tam buvo 
rimtų’ priežasčių. Tenka ap
gailėti tokie vyrai, kurie ne
turi tvirtos valios apginti sa
vo ir žmonos teises. Todėl 

! tos žmonos ir pabėga. . .
Viską Žinąs.

Jubiliejaus pasveikinimui 
surinko aukų Helen Janulienė 
sekamai:

LLD Moterų 155 kp., $10.
Aido Choras, $5.
Jonas ir Barbara Jakaitis, 

$5—Westboro.
S. H. Januliai, $2.
Po $1 : B. Bernotienė ir M. 

žalimienė.
Viso surinko $24.
Širdingai dėkojame drg. 

JaAulienci už pasidarbavimą 
ir viršminėtiems prieteliams 
už paramą.

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. parengimėlis 

gerai pavyko todėl, kad turė
jom gerą kalbėtoją draugą 
Buknį. Jis kalbėjo apie Lais
vės vajų ir ragino draugus 
skaityti ir kitus pakalbinti, 
kad prenumeruotų Laisvę. Ne 
vien tik 'kad mūsų veikėja M. 
Svinkūnienė tą viską atliktų 
—mes visi turim dirbti.

Drg. Buknys paaiškino sto
vį mūsų spaustuvės ir per- 
kraustymo reikalą. Draugai 
tam reikalui paaukavo, kiek 
kas išgalėjo.

Taip pat turėjom ir užkan
džių, kuriuos mūsų šeiminin
kės pagamino. Visi linksmai 
laiką praleido.

Aukautojų vardai:
Stryžauskai ............. .$10.00
Bokas ........................ 5.00
B. Marcinonis ........... 5.00
C. Damisevičius .... 3.00
G. Ynamaitis .............. 2.00
J. Švinkimas ............. 2.00
Daugis ........................ 2.00
Antanavičius ........... 2.00
Raškauskas ............... 2.00
K. Yankeliūnienė .... 2.00
S. Kutelis .................... 2.00
Morozai ...................... 2.00
P. Kapiskas ............... 2.00
cypliauskai ............... 2.00
V. Krasnickas ........... 2.00
Katoniene ................. 2.00
Zelenakai .................... 2.00

Gabrėnas ......................... 1 1-00
Svinkūnienė ............. 1.00
Brooklynietis ............. 1.00
Buzienė ...................... 1.00
Dvilinckai .................... 1-00
Vitkauskienė,............. 1,00
Kučauskienė ..........   . 1.00
K. Krasnickas ......... 1.00

28 k p. korespondentė
K. Yankeliūniene.

So. Boston, Mass.
Gintaru Radijo Konferencija

Spalių 23 d. atsibuvo konfe
rencija palaikymui Gintarų 
Radijo pusvalandžio kiekvie
ną sekmadienį, 9 vai. iš ryto, 
iš stoties WK0X, 1190 kcs. 
Konferencijos dalyvių buvo 
virš 30. Delegatai daugumo
je nuo ALDLD kuopų, pora 
LDS kuopų ir worcesteriskio 
LPB klubo, apie trečdalis me
nininkų ir šiaip radijo patri- 
jotų.

! Iš veikiančiojo komiteto ra
portų pasirodė, kad antrų 
metų trečias mėnuo jau bėga. 
Metams sukakus būta prie 
bankrūto finansiškai, tik nau
jam garsinto j ui užėmus vietą 
greitai dalykai pasitaisė, da
bar esama ižde arti $500.

Konferencija apgailestavo, 
kad iš chorų atstovybių ne- 
prisiųsta, juk čia dirva ir yra 
menui vystytis. Tuo reikalu 
labai sveikas tarimas padary
tas, kad didesnieji miestai, 
kaip tai, Worcesteris, Brock- 
tonas, Bostonas ir Lawrencas, 
imtųsi užpildyti programą vi
so pusvalandžio vieną sekma
dienį mėnesio paeiliui per vi
sus metus, čia puikiausia pro
ga paskatinimui lenktyniuotis 
gražiau pasirodant per oro 
bangas, perduoti dainavimus 
ar muzikos grojimus. Pagei
dauta, kad gauti iš Lietuvos 
naujų meno kūrinių, tuos 
naujus kūrinius chorai, grupės 
ir pavieniai gerai susimokinę 
galėtų įrekorduoti, kas būtų 
lengva naudoti per radiją. 
Talentų vardai skambėtų 
tūkstančiams radijo klausyto
jo-

Hartfordo ir Apylinkes Lietuviams!
Laisves Dienraščio 30 Melu Jubiliejui Atžymėti

PRANA# YAKSTIS
Antano rolėje

Lietuvių Moterų Kliubas
Stato scenon

R. Mizaros
Keturių veiksmų dramą

"Mūsų
Gyvenimo 
Žaizdos"-y

JONAS LAZAUSKAS

Jurgio šilko rolėje

I

Režisierius Jonas Valentis
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

Liaudies Teatro aktoriai-megejai.

Lapkričio 6 November — Liet.
Pradžia 2:30 po pietų

Pil. Klubo Salėje
227 Lawrence St.

Konferencija užtruko virš i 
tris- valandas. Visi reikalai I 
svarstyta draugiškoje nuotai
koje. Konferencijai sveikini
mų su aukomis buvo arti $60.

Po konferencijos toj pačioj 
svetainėj duota pietūs — šil
to lietuviško stiliaus valgiu. 
Pasivalgius pradėta iššauki
mas esamų dainininkų, kad 
padainuotų, pavieniai ir gru
pėmis . Dainavimas 
gerą valandą laiko, 
linksmas, žavejantis

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas iš
siuntinėjo kuopoms balsavimų 
blankas išrinkimui
miems dviems metams, 
yra, 1950 
Kartu 
durno

nario
$2 metams, nes viskas pabran
go. Taipgi yra pasiūlymai 
mažinti knygų leidimą, jeigu 
palikti senas duokles. Narių 
valiai pavesta klausimas refe
rendumu išrišti. Todėl, LLD na
rių pareiga dalyvauti sekama
me susirinkime ir pareikšti sa
vo valią balsavimais.

I.iuosybės Choras savo pa
mokas laiko kas trečiadienio 
vakaras, Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose. Mokina 
Albertas Potsius. Jis jau pa
ruošė keletą naujų dainų, iš
leistų Meno Sąjungos. Kaž
kodėl dar ne visi choro na
riai lankosi Į praktikas, kurie 
pirmiau chore dalyvavo.

Yra išrinktas komitetas su
rengimui koncerto, kuris įvyks 
šeštadienį, lapkričio 
Koncertas bus gražus,
ir visas raginame įsigyti 
kietus iškalno.

/

\ f .DON A A LEK NIEN ft 
Alenos rolėje

JONAS VALENTIS 
Taiko Gulbio rolėje

IALIJA KAVALIAUSKAITĖ
Luces Šilkienės rolėje

šis veikalas sukurtas iš Įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Hartfordo ir apy
linkės lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
Jono Valcnčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NEVĖLUOKITE — PRA
DĖSIME NUSKIRTU LAIKU!

BINGHAMTON, N. Y.

HARRISON-KEARNY, N. J.

reikmenys^

M Arkot 2-5172

Visokiausi vaistai
i ai

teUail ligonių kam
ny.4 už griežtai ž

užsitęsė 
tai buvo 
pobūvis.
D. J.

CK husi
tai 

ir 1951 metams, 
išsiuntinėjo ir referen-
blankas reikale duo- 
Yra pasiūlymas pakelti 
duokles nuo $1.50 iki

Detroit Midi

PEIST L 
RUGS.

SO. 4th
lor Hpwpm Si 

BROOKLYN.

Montello, Mass

26 d.
Visus

ti-

(RUVAUSKAS.
o

Laidotuvių Direktorių.-

Detroito Lietuvių Kliubo su
sirinkime, kuris atsibuvo 23 d. 
spalio likosi pakeista komisija, 
kuri rūpinosi naujos svetainės 
reikalu. Tai įvyko tik savaite

ap-
Jomis

VIEŠA PADĖKA

mu

518 Grand Street

PRANEŠIMAI
ALDLD 20 kp. moterų .. ... „

susirinkimas įvyks penktadienį, 4 S)1 dingai\dekd\n \ įsiems
d. November, .Lietuvių svetainėj, 315 vo drauga 
Clinton St., Binghamton, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugės. 
Šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos būtinai • turime dalyvauti 
jame, nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti. Prie progos nepamirš
kite ir naujų narių atsivesti į Mote
rų skyrių. -- M. K. (240-241)

WORCESTER, MASS.

sa-
t gems,

ir i
Tas man

*Prieš-rinkiminis lietuvių mitingas. 
Kodėl turime išrinkti kouncilmenu 
Cornelia M. Anderson? Kaip bal-, 
suoti pagal Plano E? Ir kiloki ne-1 
aiškumai rinkimų reikale. Ateikite 
visi j prieš-rinkiminį mitingą lap
kričio 6 d., 5yval. i)o pietų, 29 En
dicott St. > Moterys ruošia ganėtinai 
užkandžių, pavaišinti atsilankiusius. 
Kalbėtojai išaiškins visus klausi
mus, surištus jfa. šiais istoriniais 
rinkimais. — Xtengejai L. P. B.
Klubas. (241-242)

1 rie mane sunkioje 
lankė, apdovanojo 
gėlėmis, dovanomis 
jautos atvirutėmis.
pridavė daug energijos grum
tis su skausmais.

Taigi, draugai 
daug kartųrtariu į 
širdingai ačiū, ačiū!

Brone Ramanauskienė

LLD 136 kuopos seusirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., 2:30 vai. po 

į pietų, toj pačioj vietoj? Gerbiamieji 
' kuopos nariai, malonėkite visi1) būtZ 
šiame susirinkime, nes turėsime ap
kalbėti apie mūsų organizacijos fi- 

' nansinę padėtį. Nuo Centro gausi; 
Į me du ar tris pasiūlymus, kuriuo 
turėsime apkalbėti ir balsuoti,

Centras atiduoda visos organų ei 
jos narių valiai. Todėl prašomi visi 

būti šiame susirinkime. /- V. Ž.

PAVYKO MOTERŲ 
VAKARIENĖ

Moterų ruošta vakarienė 
puikiai pavyko. Publikos buvo 
pilna Draugijų Svetainė. Val
giai buvo skanūs. Bet svarbu
mas šios vakarienės ne tame, 
kad daug publikos buvo ir 
skaniai pasivalgo bei pasilink
smino, bet atlikta ir svarbūs 
darbai.

Dalyvavo Stanlei Nowak, 
kandidatas į miesto tarybą po 
No 21. Taipgi kovai prieš re
akciją už liaudies reikalus su
kelta $31 aukų. Buvo dalina
mi pranešimai apie protesto 
mitingą, kuris buvo šauktas 
ant spalio 30 dienos.

laiko po specialio susirinkimo. 
Kaip žinome, kad specialiame 
susirinkime buvo kalbėta už 
pasilikimą senoje svetainėje. 
Dabar kalbos pasikeitė. Į nau
ją komisiją įeina Chas Martin, 

• Adomas Straigys ir V. Zabu-
lionis.

Lapkričio 13 dieną įvyks 
labai gražus koncertas, Ilispa- 
nų Svetainėje, 25-th St. ir Vor
uos Highway. Pradžia nuo 4 
vai. po pietų. Rengia bendrai 
Moterų Pažangos Kliubas, 
LDS 21 k p. ir LLD 52 ku opa.

Tai bus labai geras koncer
tas, nes dalyvaus svarbios me
no spėkos. Dalyvaus solistė 
Lorraine Pridham iš Radio 
City, New York, Civic Operos 
dainininkas — Frank Price, 
rusų choras ir rusų šokikų 
grupė. Apie kitas meniškas 
jėgas bus parašyta vėliau.

Rept.

Pajieškojimai
Pajieškau savo sesers Mineįkytes. 

Iš Lietuvos paeina Jonaičių kaimo, 
Telšių parapijos. Pereit to karo me
tu gyveno Buenos Aires, Argentino
je, girdėjau, kad ji manęs j ieškojo 
per dienraštį Laisvę. Prašau jos pa
čios atsišaukti arba žinančių apie 
ją man pranešti, už tai būsiu labai 
dėkingas. — Antanas Mineikis, 

2<>1 Ames St., Brockton 39. Mass.

MATTHEW
BUVUS

126 Lafayette St.
Newark 5. N. I

Cleveland. — Pranešama, 
kad dvi stambios 
kompanijos neužilgo xliwys 
sutartį su savo streikie- 
riaįs.

Washington. —
Amerikos plano/ _
B. Baruch as šaukia m 

apsigyni-

ominis 
rius

Kaškiaučius, M. D.
580 Shmmer Avenue. 

Newark 4, N. J.
HUmnoldt 2-7964

kosmetikai kū- 
jvairūš daik- 
ariui reikme- 

kainas
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JOSEPH BALTA1TI
BAR & GRILL

Geri Valgiai laukia? jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

3^1

TELEVISION
SHUFFLE BOARl)
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RES. TKL

MATTHEW P. BALLAS
/BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIVh

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Myliąilėms Pašarvoti Dovanai
060 GRAND ST. A BROOKLYN. N. Y

5 puU.—Laisve (Libel ly, Lilh. Daily)—Tree., Lapki . 2, 1949
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Priminimas LDS
Kuopy Delegatams

LDS Trečios Apskrities kon
ferencija įvyks šį sekmadienį, 
6-tą dieną lapkričio, Liberty 
Hali, 3 10 Mitchel) Ave., Lin
den, N. J. Kuopų delegatai 
prašomi būti laiku, 10-tą vai. 
ryte. Anksčiau susirinksime, 
greičiau dalykus užbaigsime.

Taip būtų malonu ir gražu, 
kad nors kartą pradėtume 
konferenciją laiku. Atminki
te, kad tie delegatai, kurie 
pribūna laiku, nėra pasiten
kinę tais, kurie pusvalandį ar 
daugiau laiko pasivėlina. "Tad, 
gerbkime vieni kitus ir visi 
būkime laiku.

Apskrities Valdyba.

Pataisa-Priedas
Spalių 27-tos laidoje, apra

šyme Moterų Apšvietos Klu
bo pramogos Liberty Audito
rijos naudai, buvo pasakyta, 
jog sūrį dovanojo S. Cedro- 
nienė. Turėjo būti Anasta
zija Kaulinienė. Cedronienė 
buvo atnešusi kitą dovaną na
mui apdovanoti.

★
Lapkričio 1-mos laisvėje 

tilpo pranešimas apie naujus 
rekordus. Juos galima užsi
sakyti asmeniškai ar laišku, 
sykiu atsiunčiant money or
deri. sekamai: Fellowship Re
cords, Suite 610. 515 Fifth, 
Ave., New York 17. N. Y.

Moterys Kviečia
Amerikos Motoru Kongreso 

visos šios apylinkės taryba 
(Metropolitan Council) kvie
čia visas kongresistes Cneat- 
sakvs vietos kongresisčiu šei
moms ir draugams) šio ket
virtadienio vakaru. snaliu 3- 
čia. atvvkti i in masini mitin
ga - pramoga. 13 Astor Place, 
Oval Room, New Yorke. Pra
džia 8-15. Bns įdomi pro
grama ir vaišiu.

Sueigos tikslas keleriopas:

Susitikti miesto ir visaša- 
liškaja kongreso vadovybe;

Palinkėti laimingos kelio
nės delegatėms, vyksiančioms 
į Pasaulinės Demokratinių 
Moterų Federacijos Tarybos 
posėdį. įvyksianti Maskvoje, 
taipgi išleisti delegates į Vi
sos Azijos Motoru Konferen
ciją, įvyksiančią Peipinga.

Prašo jau surinktas į Pen
nies-f or-Peace dėžutes aukas 
atvežti, užrašius rinkėjos var
dą; dėžutės numerį, aukas 
Įteikti paskirtoms priėmė
joms, nes tais pinigais bus 
atmokama bent dalis lėšų de-

Harlęmo Demokratų Klubas

Kas Lengviau, Balsuoto Ar H 7
Pikietuoti? - Apie Tat
Pasikalbėkime Šiandie®i
Kuomi prisidėsime išrinkti darbininku atstovą A 
nie tai pasitarti bus nwa lapkričio 2-ros vakarą, Lietuviu 
Amerikos Piliečiu Kliubo patalpose, Brooklyn®. Prašome 
rez^rvimtis tam tiksli ta vakara ir kviesti draugus, 

Kviečia buvusio LW. for P. Klubo nariai.
Buvusio Lietuvių Wallace . 

for President Klubo nariai 
atsimename, jog daug gero 
darbo nudirbome, o kas svar- ■ 
biausia, geriausia buvome in- j 
formuoti savo miesto ir šalies į 
reikalais tuomet, kuomet bu- Į 
vome organizuoti savo klube, j 
Mums atrodo, kad ir dabar! 

i jau kupinai pribrendęs laikas! 
atnaujinti organizuotus pasi-j 
tarimus, o gal ir klubo vei- i 
klą.

I
Ką jūs. visi kiti buvusiojo 

1 klubo nariai ir prieteliai, apie 
i tai manote? Ateikite pasisa-I 
i kyti ir bendrai pasitarti. Tam 
| tikslui—

Susirinkimas įvyks šio tre- 
. čiadienio vakarą, lapkričio 2- 

rą, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo patalpose, 280 Union 
Ave., Brooklyne (Wilhams- 
burge). Pradžia 8 valandą, 
įžanga nemokama. Kviečiami 
visi buvusiojo L. W. for P. 
Klubo nariai, prieteliai ir re- I 
mėjai. Prašomi atsivesti drau
gus. i

Mūsų ’ miesto svarbiausios 
kryptys mums rodo, kad nuo 
rinkimų priklauso visas mūsų 
gyvenimas. Jeigu bus gori 
įstatymai ir geri valdininkai 
tuos įstatymus vykdyti, mes 
turėsimo darbo ii* pakenčia
mus uždarbius, galėsime su 
samdytojais bendrai susiderė
ti, nereikės streikų ir pikie
tuoti. Policija nebus siunčia
ma piketuojantiems unijis- 
tams galvą daužyti, jai už
teks darbo iš mokyklų einan
čius vaikus saugoti nuo ne
laimių.

šie rinkimai gali mums su
grąžinti 5 centų fėrą, arba 
gali pakelti ir pakels fėrą iki 
15 centų.

Visa tai ir daug ’ko čionai 
neminėto priklauso nuo jūsų, 
nuo visų piliečių ir gyventojų 
susitarimo ir veiklos dabar. 
Ateikite.

Kviečia buvusiojo . Įdubo 
naria i:

Amelia Burba,
J. W„ Thomson,

• V. Chepul is.

: Gal ir Geri; Bet 
Brangoki Patarimai

Prie Brook lyno Kolegijos 
yra įsteigtas specijaliir egza
minų ir patarimų skyrius. Jo 
tikslas esąs tų egzaminų pa
galba. nustatyti ir atvirai, tei
singai asmeniui pasakyti, ar 
jis-ji turi galimybę dirbti tū
loje profesijoje ar amate. Ta
čiau tas viskas brangoka. Už 
egzaminus ima po $30. () už 
page Ibst imuosi ils patarimus 
pasiruošti tam. ko sieki, po 
$25 už 12 valandų.

Brangu, tai brangu, tačiau 
gal pigiau, negu visą amžių 
save apsigaudinėti laukiant 
patapti antruoju Kamšų, kuo
met vos su gaidžiu tegali 
lenktyniuotis balsu; arba te
belaukti progos tapti milijo
nieriumi plikei pradėjus švies
ti lygiai su trečiuoju ar jau 
ketvirtuoju savo gyvenimo 
savu uždarbiu įsigytu kostiu
mu. N. G. .

Vaikai Turi 
] Savo Planus

Pasisakė už Marcantonio, 
American Labor Kandidatą

žymusis darbininkų gynėjas : gumą liudi ja dar ir tas, sako I 
kongrosmanas Vito Marcan-i jio, kad jis niekam nepatai-i 
tonio, kurį jau dabar dauge- i kaują, nieko nesibijo, bet at- Į 
lis Harlemo ir kitų miesto da-į virai pasisako, kad jis ir to-| 
lių varguomenės vadina “mū-lliau bus darbininkams “šalis-' 
sų būsimuoju majoru,” gavo 1 kas,” darbuosis darbo žmonių 1 
Harlemo Demokratų Klubo ! gerovei.
užgyrimą. Klubas pasižada ; -----------------------
darbuotis ir balsuoti už Mare-į Brooklyno (las Co. pritrūk- 
antonio, jį rinkti miesto ma- sianti anglies ir jos 900,000 
joru. kostumerių pritruksią gaso.

Klubas yra vienu iš sti
priausiųjų demokratų parti
jos vienetų Harleme, 11-jo 
assemblio distrikto ribose. O 
tas- assemblio distriktas yra 
vįenu iš trijų 21-me senatori- 

l niame distrikte, kuriame kan- 
.didatuoja kaunsilmanas Ben
jamin J. Davis iš naujo iš
rinkimui i Miesto Tarybą (Ki

lty Council).

Citizens Democratic Club 
pasisukimas iš O’Dwyerio 
kempės į Marcantonijaus kem
pę skaitomas ; labai reikšmin
gu. Rodo ęiliniu žmonių,

jeigu angliakasių st) eikas už
sitęstų ilgiau dviejų savaičių, 
sako firmos atstovai.

Anglu Seimas Nutarė 
Aprėžti Lordų Galią

London. — Anglijos sei
mas 333 balsais prieš 196 
nutarė, kad tik vieniems 
metams bus sulaikomi sei

lino nutarimai, kuriems pa
sipriešins lordu rūmas (va
dinamas “aukštasis” seimo 
rūmas).

Lordų rūmas iki šiol ga- i 
lodavo 2 metams sulaikyti i

Senatorius William Langer iš 
North Dakota argurnAnluoda- 
mas prieš pakaitas dipukatus- 
įleisti akte visą laiką sėdėjo. 
Sakoma, jisai pirmasis bėgių 
25 metų turėjo privilegiją 
kalbėti sėdėdamas. Biliu se- 
natas sugrąžino komitetui, 
tad šioje sesijoje jis likosi 

neišspręstas.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Lietuvių kriaučių 54-to sky

riaus susirinkimas įvykę 26- 
ta dieną spaliu, Lietuvių A- 
mmikos 'Piliečių Kliubo sve
tainėje. Skyriaus pirminin
kas V. Zaveckas, atidaryda
mas susirinkimą, perskaitė 
dienotvarkį, kiti iš valdybos 

' perskaitė nutarimų užrašus ir 
I finansinę sąskaitą, visi buvo 
i priimti.

Sekė skaitymas laišku. Iš 
ISLA 38 1\uopos likosi priim-
• tas ir bankieto tikintai n.u- 
! pirkti.

Antrasis laiškas buvo nuo 
j lietuviu tarybininkų, save be- 
' sivadinančįii lietuviu kongre
su, reikalauja išrinkti delega
tus ir prisidėti su gausia auka. 
Mat, • Buivydo delegatystės 

(laikais visokiems svetimiems, 
I ne darbininkiškiems reika
lams iš unijos iždo aukaudavo 

j gana stambiai. Bet, mainosi 
i laikai, mainosi ir žmonės. Pri- 
jėjus svarstyti delegatų rinki
mą ir jiems apmokėjimą, duo-

• ta trys įnešimai: pirmas, kad 
būtų apmokama kongreso iš
laidos; antras, kad delegatai

'veltui apsiimtų; o trečias,
legačių kelionei į taikos kon- į kad būtų skiriama $20 kiek-
ferenciją Peipinge. vienam delegatui. Bet di-

Kongresistė. • džiuma balsų pasirodė už an

trą įnešimą, kad delegatams 
bemokėti.

Po h) buvo balsnoiamh. au- 
ka’ sim ar no. I ūli jau pra
dėjo rėkauti' “penki šimtai, 
nenki šimtai.” BM n pirminin
kas sako — pirmiau nubal- 
j’ii o kimo, m- u'ikaiisim. I)i- 

. džiuma balsu nutarė neau- 
! kauti. Stve'aineie pasidarė 

Ivl.n, tervbiein’ai negalėto 
' s’1 >>i’!>st • kas nasidare. Tik 
į eirmde'nko užklausimas ,so- 
! ki’ntoria,'s. ar turi daugiau 
laišku, sudrumsto tą tylą.

Kiti laiškai buvo padėka- 
voriės i ž praėjusiame susirin
ki rrm skirtas aukas.

Sekantis klausimas buvo už
silikęs nuo praėjusio susirinki
mo, nes praėjusi mėnesį į pil
dančia taryba buv0 atsikrei
pęs' J. Stakvilevičius atsiklaus
ti, kad gal būtu geriau, jei 
dirbtuvių čermonai laikytu sa
vo susirinkimus su dirbtuvių 
komisijomis kas trys mėne
siai. Tuo būdu galėtu geriau 
suderinti lietuvių dirbtuvėse 
darbininku padėtį. Pildančio
ji taryba tą klausimą parėmė 
ir atnešė į skyriaus susirinki
mą. Bet ir šiuo klausimu di
dysis Jonas (arba kaip tūli

I kriaučiai vadina “lietuviškas 
I praismeikeris”) pirmiausia

Aną dieną New Yorko po
licija po muziejaus užkabo
rius per dvi valandas ieškinė- 
jo “paklydusio” svečio ber
niuko. Policijos ablavą per
traukė iš vaiko namų telefo- 

] nas, kad vaikas jau namie. 
Tam 10 metų vyrukui muzie
jus nepatikęs, neįdomi buvusi 
nei kejionė su grupe vaikų, 
tad jis išsprukęs per atskiras 
duris vienas ii* leidęsis sau 
namo į Now Jersey kitais ke
liais. .

’Gir Ma^io Taksai 
n
o DMs-Y Namams

Tuo klausimu labai įdomus 
"t ra> usnis. p«vn.šv<as žymaus 

' rašvtojo Art Shields, tilpo an- 
darbininku dienraščio 

i’Pi i]v Worker laidoje lapkri- 
1 č’o 1-m’i. Laikraštis buvo ant 
stendu iš vakaro, ir ta dieną.

Shields nurodo, kad ban
gams taksai buvo numažinti 

Į nagelio subway foro iškaš- 
į vinis: taipgi iškaščiais smulkių 
’ namu savininku ir kitu vie- 
■ nokioie ar kitokioje formoje 
I mokančių taksus miesto pilie- 
| čiu ir gvyventoju lėšomis. 
Raštas būtu ne tiktai vertas, 
bet ir reikalingas pakartoti 
Laisvėje. , Skaitęs.

biednuomenės. pradėjimu pa
žinti. kad balsuodami už A- 
merican Labor (sutrumpintai 
ALP) kandidatus balsuos už 
savo reikalus. ..

Pranešimas sako, jog /.liau
dis pradeda pažinti majoro 
O’Dwyer padarytų, bet per 4 
metus nevykdytu pažadų pa
našumą į dabartinius. O 
Marcantonijus nėra nei kar
to nevykdęs to. ką pažadėjo. 
O jei jis laikėsi savo žodžio 
per kelioliką metų buvimo 
mūsų valstybės kongrese, jis 
laikysis savo pažadų ir būda
mas New Yorko miesto ma
joru. sako jie.

Marcanfonio pažadų teisiu-

SIIALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

seimo nutarimus.

MIRĖ
George Lukaitis, 56 metų, 

gyvenęs 248 Seigel St., Brook
lyne, mirė pirmadienį, spalių 
31 dieną, šve. Katrinos ligo
ninėje. Pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidos penktadie
nį, lapkričio 4-tą, 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse. Laido
tuves prižiūri Juozas Garšva.

Velionis paliko žmoną Evą.

REIKALAVIMAI

Praga, čechoslovakija. — 
Atvyko naujas Amerikos 
ambasadorius Ę. 0. Ellis.

v SUSIRINKIMAI
\richmond hill, n. y.

IjDS 13 kp. susirinkimas -įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 3 d., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė., pradžia 8-tą vai. vakare.

Turime svarbių reikalų aptari
mui, tad visi nariai dalyvaukite ir 
nžsimokėkite duokles. (240-241)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks tre&a- 

dien, lapkričio 2 d., .8 vai. vakare. 
Lietuvių Neprigulmingo Klubo na
mo, 269 Front St. Visi mariai būki-

misijoms apsiėjimą paslėpti 
po priešiškumu čerm'onų susi
rinkimams dabar.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN. N. Y
.T . , į 1—2 dienomValandos: jG_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

Reikia garadžiaus karui - Kai- 
(M* - Frazer. Atsišaukite iš bile ku
rios dalies miesto: S. Sherry, 
205 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

' ' (239-241)

te, nes reikės išrinkti delegatus į 
Apskrities konferenciją ir prisireng
ti mūsų parengimui, kuris įvyks 
gruodžio 4 d. Kultūriniame Centro.

Rast.

Petras Kapiskas j
PALAIKO . I

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR AIATS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

i i 9—12 ryteValandos:, j t_ ? /akare

Penktadieniais uždaryta

Buvęs gubernatorius I.ehmanas ir esamasis guberna
torius Dewey greta stovėdami stebi Kolumbo Dienos 
paradą. Abu vienas kitam artimi politikoje, ištekliuo
se, atsinešime i darbininkus, tačiau lenktynėse už vie
tas šiuo tarpu biskeli skiriasi, nes Lehmanas pats kan
didatuoja i senatorių, o Dewey remia ta; vietai Dul- 
les’ą, savo paskirtinį i senatorių vieton rezignavusio

Wagnerio,

šoko ant kojų, sakydamas,, 
kad tai būsiąs pinigu eikvoji
mas ir bačkučių gėrimas. Ko
dėl, girdi, su tuo klausimu se
niau neatėjo į pildančiąja ta
rybą, ko bijojo. Jam buvo 
atsakyta: — bijojo, kada jūs 
buvote delegatu, o dabai* at
ėjo. nes šio delegato nebijo, 
jis kalbasi su žmonėmis.

Dabartinis delegatas paste
bėjo — duosiu didelius pi
nigus tams, kas prirodys, kur 
buvo geriamos bačkutės per 
čermonų susirinkimus, nes 
juose bačkučių niekad nebū
na.

Po pasikalbėjimų, didžiuma 
balsu nutarė, kad dirbtuvių 
Čermonų susirinkimai gali bū
ti kas trys mėnesiai, arba kej 
turis sykius per metus. Kada 
delegatu buvo’ didysis Jonas, 
čermonų susirinkimai labai 
retai t e į vykdavo ir dirbtuvių 
komisijų nariai nebuvo šau- 

! kiami į visus, susirinkimus. Del 
to jis nori savo delegatystės 
laiko priešišką dirbtuvių ko-

Delegatas K. Kundrotas iš 
dirbtuvių stovio raporte pra
nešė, kad dirbtuvės dirba ne 
per geriausia, bet ir tūlų dar
bo rankų irgi trūksta. '

Taipgi buvo iš A. C. W. 
unijos atsiųstas asmuo, kurio 
pavardės nepranešė. Jis kal
bėjo apie rinkimus ir kvietė 
balsuoti už O’Dwyer ir Leh
man. Kalbėjo trumpai. Pas 
piūšų kriaučius yra margo 
kvietelio, tad, kada kalbėtojas 

, kalba, atsiranda ir baublių. 
Man atrodo, kad baubimu 
nieko neišgązdins, tik pada
rys sau ir lokalui gėdą.

J. Kairys.

♦♦•M1•
lEgzaminuojam Akis.

Rašome Receptas
I Darome ir Pritaikome Akinins

- . I ( I

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
^m|» -«♦

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avohue
Brooklyn II, N. V.

Tel EVergreen 8-9770

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Torimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Caisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgiu 
gražus pasirinkimas.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LITUANICA; SQUARE ■

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS^ SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENA^\8AVAITfcJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN,InTyT
Tel. /’Verrreen 4-9^12

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Lapkr. 2, 1949




