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štai istorija, papasakota 
vieno gero lietuvio. Jis savo 
akimis matė hitlerinių kryžio
kų pikietą prie šv. Jurgio sa
lės Newarke, kai ten aną. die
ną ėjo Sietyno Choro paren
gimas. Tame pikiete jis ma
tė buvusį Kauno miesto poli
cijos viršininką, tarnavusį 
Smetonai ir Hitleriui!

Aišku, kad to baisaus sutvė
rimo kruvinos ne tik rankos, 
bet ir ausys. Jis dabar Ame
rikoje. Jis mus moko “de
mokratijos.”

Tai šitoki kriminalistai, kaip 
šis buvęs Kauno budelis, or
ganizuoja ir vadovauja pikie- 
tus prieš pažangiečių parengi
mus.

Gerai būtų, kad tokių kri
minalistų vardai būtų surink
ti ir paskelbti spaudoje. At
siras liūdininkų prieš juos. Jų 
kruvini darbai bus iškelti 
aikštėn.

Mūsų nuoširdus patarimas 
tūkstančiams naujųjų imi
grantų lietuvių (dipukų) : 
Saugokitės kriminalistų. Ne- 
susidėkite su jais. Neklausy
kite jų. Su laiku jie bus iš
aiškinti. Su laiku jų darbai 
iškils aikštėn. Draugavimas 
su hitlerininkais arba jiems 
talkininkavimas pikie tuose 
diskredituos jus padoriųjų 
amerikiečių akyse.

Juk tie dipukai, kurie sy
kiu su tuo buvusiu Kauno bu
deliu pikietavo sietyniečių pa
rengimą, amžinai pažemino 
save.

Teisingai kalba tie dipukai, 
kurie sako: Kodėl mes čia 
pribuvę turime prieš lietuvius 
kovoti? Kodėl kitų tautinių 
grupių dipukai tokiais kvai
lais žygiais neužsiimdinėja ? 
Kokią teisę mes turime, dar 
nė kojų nesušilę, mokyti se
nus Amerikos lietuvius, kaip 
gyventi, kokioms organizaci
joms priklausyti arba kokioms 
nepriklausyti, kokius laikraš
čius skaityti arba kokių ne
skaityti ?

Jau prasidėjo metinis Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus va
jus. šiemet jis nori surinkti 
67 milijonus dolerių. Tai di
delė suma pinigų. Bet reikia 
žinoti, kad mes turime apie 
pusantro šimto milijonų gy
ventojų. Todėl kiekvienam 
gyventojui neišpuola nė po 
pusę dolerio.

Raudonojo Kryžiaus vajų 
reikia nuoširdžiai paremti. 
Dolerį paaukojęs biednesniu 
nebūsi.

Skaitau komercinėje spau
doje, kad valosi Rumunijos 
komunistų partija. Apie aš
tuoniolika procentų narių iš
mesta laukan. Toji spauda 
mano, kad tai labai blogas 
apsireiškimas.

Bet kodėl blogas? Ar žmo
gui laikas nup laiko nusimau
dyti, nusiprausti yra bloga, 
pavojinga ?

Nėra tokios organizacijčs, 
kuri savo eilėse laikytų žmo
nes, jai svetimus.

Tokioje Rumunijoje komu
nistinė partija atsistojo prie 
valstybės vairo. Aišku, kad 
prie jos pradėjo skverbtis 
tūkstančiai elementų, kurie 
nieko bendro neturi su darbo 
žmonių reikalais. Juos reikė
jo išvyti laukan. Tai ir vis
kas.

Ve pavyzdys visiškai krei
vos logikos. Pereito sekma
dienio laidoje The New York 
Times rašo: Kai žmogus pri
sipažįsta prie n u s i dėjimo 
mūsų teisjme, mes tiki
me. Kai žmogus prisi-
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TEISĖJAS GRASINA BAUST MAIN1E-
RIŲ UNIJĄ UŽ STREIKO TĘSIMĄ
Valdžiai reikalaujantį unija 
įkaitinta už “panieką teismui”

Washington. — Valdžia 
kreipėsi į Federal} teisėją 
Richmondą Keechą, kad 
įkaitintų Mainierių Uniją 
už teismo indžionkšino-įsa- 
kymo paniekinimą. Ir tei
sėjas įkaitino unija vasario 
20 d.

Teismo paniekinimas esąs 
tame, kad streikuojantieji 
minkštosios anglies mainie
riai negrįžo darban po to, 
kai teisėjas Keech savo in- 
džionkšinu vasario 11 d. lie
pė jiem dirbti.

Tas pats teisėjas dabar 
šaukia Mainierių Unijos 
vadus ateinantį penktadienį 
parodyti, kodėl unija netu
rėtų būti nubausta už tai, 
kad beveik 400,000 anglia
kasių vis dar streikuoja.

Kartu teisėjas Keech 
pratęsė laikinį indžionkšiną 
prieš uniją iki kovo 3 d.

Valdžia reikalavo jau pil
no 80 dienų indžionkšino, 
pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą. Ir suprantama, kad 
jeigu angliakasiai negrįš 
darban iki kovo 3 d., teisė
jas pasirašys ilgąjį in
džionkšiną prieš • uniją.

Mainierių Unijos advoka
tas Welly K. Hopkins pra
šė panaikint jau duotus 
trumpuosius, laikinius in- 
džionkšinus. Jis nurodė, jog 
patys mainieriai streikuoja 
kaip asmenys, nepaisant, 
kad unijos pirmininkas 
John L. Lewis jau du kartu
šaukė juos darban. Teisė
jas atmetė prašymą.

Įkaitindamas uniją, teisė
jas nemini vardais Lewiso 
nei kitų unijos vadų. Ta
čiau gręsia unijos iždui ir 
mainieriams bausmė už va
dinamą “civilinį ir krimina
linį teismo paniekinimą.”

Tie vadai pirmadienį aiš
kins teisėjui, kodėl unija 
neturėtų būti baudžiama.

Lewis vėl derėjosi su 
minkštosios anglies kompa
nijų atstovais, dalyvau
jant valdžios tarpininkams. 
Bet prie jokio susitarimo 
neprieita.

1946 m. Federalis teisėjas 
Alan Golcfsborough nubau
dė Lewisą $10,000 ir uniją 
$700,000 už streiko tęsimą, 
nepaisant indžionkšino.

1948 m. tas pats teisėjas

pažįsta prie kaltės Vengri
jos teisme, mes netikime. To
dėl, girdi, Vogeleris yra ne
kaltas, nors jis prisipažino 
esąs šnipu.

Pereitą sekmadienį Kultūri
niame Centre V. Tauras davė 
gerą paskaitą apie lietuvių 
kalbos santykius su kitomis 
labai senomis kalbomis. Pa
skaita buvo labai įdomi. Jos 
klausėsi nemažas būrelis pa
žangių lietuvių.

Įdomi buvo ir J. Byron.0 pa
skaitėlė apie lietuvių kalbos 
struktūrą.

Panašios paskaitos turėtų 
įvykti beveik kiekvieną sek
madienį. Kultūriniame Cen
tre vietos yra. Suėję žmonės 
gražiai, naudingai, kultūriš
kai laiką praleidžia.

dveja tiek daugiau uždėjo 
bausmės Lewisui ir unijai 
už neklausymą indžionkši
no, liepiančio streikieri'ams 
kasti anglį.

Parama mainierių 
Streikui

FLINT, Mich. — CIO 
Auto. Darbininkų Unijos 
Chevrolet skyrius nupirko 
už $1,000 maisto streikuo
jantiems minkštosios ang
lies mainieriams ir pasiža-1 
dėjo kas mėnesį suteikti I 
jiems po $1,000 paramos, 
kol streikas tesis.

BROOKLYN, N. Y. — 
Amerikos Darbo Partijos 
Queens apskritis išvien su 
keliomis darbo unijomis ir 
Progresyviu Jaunimu pa
siuntė du tonus maisto 
streikuojantiems angliaka
siams.

PHILADELPHIA. — 
Westinghouse fabriko elek- 
trininkai savo susirinkime 
sudėjo $100 maini-eriam pa
remti. Pasižadėjo rinkti 
jiems maista ir pinigus.

NEW YORK., — Komu
nistinio Daily Worker skai
tytojai suaukojo 250 dėžių 
maisto streikuojantiems an
gliakasiams. Daily Worke- 
rio trokas išvežė ta maista 
į Pittsburghą.

Mundto bilius viršija 
japonišką minčių kontrolę

Tokio. — Generalis Japo
nijos prokuroras Ueda 
skundėsi, kad fašistai japo
nų seime reikalauja areš- 
tuot komunistus vien tik už 
“pavojingas mintis.” Bet 
senasis Japonijos įstatymas 
prieš tokias mintis yra pa
naikintas, ir dabar galima 
būtų komunistus areštuoti 
tiktai už nusikaltimus veik
smais, o ne už nuomones,— 
sakė Ueda.

WASHINGTON. — Re- 
publikonai senatoriai Mund 
ir Ferguson savo bilium 
reikalauja, kad Kongresas 
išleistų įstatymą, pagal ku
rį būtų galima baust žmo
nes už politines nuomones.

Jankiy karo laivai grasina 
vokiečiam dokininkam

Berlin. — Vokiečiai laiva- 
kroviai Hamburge taipgi 
atsisako iškrauti atsiunčia
mus iš Amerikos ginklus. 
Taigi dabar atplaukė du 
kariniai Amerikos laivai- 
naikintuvai, “grūmodami 
laivakroviams,” kaip pra
neša žinių agentūra ALN.

EAST CHICAGO, Ind. — 
Čionaitiniai geso-koksų 
darbininkai laimėjo algos 
pakėlimą 5 iki 13 centų per 
valandą.

ORAS. — šalta ir sniegas.
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Vėliausios Žinios
Washington. — Jungtinės 

Valstijos^ sutraukė diploma
tijos ryšiūs su Bulgarija; 
tai esą todėl, kad Bulgari
jos valdžia apšmeižus A- 
merikos atstovus.

Bulgarijos valdžia buvu
siame teisme prieš bulga
rus išdavikus įtarė, kad 
Jungtinių Valstijų atstovai
šnipinėjo ir suokalbiavo su! ----------------- -
išdavikais prieš Bulgarijos! BERLIN. — Sovietai su- 
Liaudies Respubliką. ' Į laikė 22 vokiečių trokus, ga- 

-------- benančius metalą tarp vaka-
SOFIJA. — Bulgarijos 

teismas tardo dar 5 bulga
rus; kaltina juos už šnipi
nėjimą Amerikai.

BROOKVILLE, Pa.—Už-

Vengrija įkalino amerikoną ir anglą kaip 
šnipus; nusmerke du vengrus išdavikus mirti

BUDAPEST, Vengrija. 
— Vengrų liaudies teismas 
nuteisė prisipažinusį ameri
koną šnipą Robert A. Voge- 
lerį 15 metų kalėti; anglui 
šnipui Ed. Andersui skyrė 
13 metų kalėjimo, o du ven
grus nusmerke mirti, kaip 
tėvynės išdavikus.

Vogeleris teisme pareiš
kė, kad jis be jokios prie
vartos prisipažino šnipavęs 
ir kenkimo darbą varęs 
prieš Vengrijos Liaudies 
Respubliką. Jis apgailestavo 
tokios savo veiklos ir prašė 
teismo pasigailėjimo.

Anglas Sanders prisipaži
no, kad jis, pagal Vogelerio

Uždraudė neteisėtus Sen. Lodge stoja už
deportavimus

Washington. — Aukš
čiausias Jungt. Valstijų 
Teismas 7 balsais prieš 1 
įsakė ateivybės valdybai 
paliuosuot kiną jūrininką, 
kurį ta valdyba bandė ne
teisėtai deportuot į Kiniją.

Ateivybės valdyba, pagal 
teisingumo departmento 
patvarkymus apėjo įstaty
mą, kuris reikalauja per 
tam tikrus teismus apsau
goti teises žmonių, suima
mų deportavimui iš Jung
tinių Valstijų.

Teisingumo departmen- 
tas ir ateivybės valdininkai 
per paskutinius dvejus me
tus apeidavo tą įstatymą.

BELGRAD, Jugoslavija. 
— Jugoslavų valdovas Ti
to nekantrauja, kad Jungti
nės Valstijos nesiskubina 
duoti žadėtos $25,000,000 
paskolos. Tito įtarė, kad 
Amerika nori savaip pa
veikti Jugoslavijos politiką; 
todėl atidėlioja paskolą.

Jungtinių Valstijų am
basadorius George Allen 
tvirtino, kad Amerika nesi- 
kišianti į vidujinius Jugo
slavijos reikalus.

Veteranas reikalauja $100,- 
000 už rankšluosčio užsiu- 

vimą jo viduriuose
Washington. — Karo ve

teranas Arthur K. Jaffer- 
son per teismą reikalauja 
100 tkstančių dolerių atly
ginimo iš valdžios už tai, 

sidege streiklaužiška ang- 
liakasykla.

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad jeigu minkšto- 

Isios anglies mainieriai dar 
streikuos, tai teismas gal 
“daugeliu 'milionų dolerių 
nubaus uniją”' už teismo in- 

i džionkšino nepaisymą.

rų Vokietijos ir Berlyno.

PRAGA. — Pernykščias 
derlius Čechoslovakijoj bu
vo apie 10 procentų geres
nis, negu 1948 m.

nurodymus, šnipinėjo Ame
rikai prieš Vengriją.

Vogeleris ir Sanders bu
vo Tarptautinės Telefonų - 
Telegrafo kompanijos parei
gūnai. Tą biznį jie naudojo 
kaip skraistę savo šnipinėji
mams pridengti.

Tas pats teismas nu
smerkė pakarti vengrus Im
re Geigerį ir Zoltaną Rado, 
kurie prisipažino šnipinėję 
Amerikai prieš Vengrijos 
liaudies valdžią.

Trys kiti vengrai, jų tar
pe vienas kunigas, taipgi 
prisipažino rankioję šnipiš- 
kas žiniaš amerikonams. Už 
tai jie nuteisti iki 10 metų 
kalėti.

H-Bomby lenktynes
WASHINGTON. — Re- 

publikonas senatorius Hen- 
ly Cabot Lodge, Senato už
sienio reikalų komisijos na
rys, užgyrė prezidento Tru- 
mano ir valstybės sekreto
riaus Achesono atsisaky
mą siūlyti Sovietams dery
bas išvengimui karo atomi
nėmis - hydrogeninėmis 
bombomis.

Sen. Lodge didžiavosi, 
kad Amerika galinti dau
giau hydrogeno pasigamin
ti, negu Sovietų Sąjunga.

Trys ar keturi kiti tos 
Senato komisijos nariai da
linai pritarė deryboms su 
Sovietais.

i Skerdyklų darbininkai 
siūlo protesto streiką dėl 
paramos mainieriam

f

Chicago. — Susirinkę 300 
dirbančių skerdyklose CIO 
unijistų nutarė remti strei
kuojančius angliakasius. 
Kartu jie atsišaukė į visus 
Amerikos darbininkus, kad 
paskelbtų vienos dienos 
protesto streiką, jeigu val
džia su prievarta varytų1 
mainierius grįžti darban.. | 

kad armijos daktarai, dary
dami jam operaciją, užsiu
vo ir paliko viduriuose 
rankšluostį 30 colių ilgumo 
ir 18 colių pločio.

Paliktas rankšluostis bu
vo išimtas po astuonių mė
nesių per kitą operaciją.

Metai XL. Dienraščio XXXII.

PROTESTANTU BAŽNYČIOS ŠAUKIA 
UŽDRAUST HYDROGENINES BOMBAS
Kveikeriai ragina susitart su 
Sovietais del atomų kontrolės

DETROIT. — lį’otestan-įtartis su Sovietų Sąjunga 
tų Kristaus Bažnyčių su- atominiais klausimais —•
šaukta konferencija priėmė 
rezoliuciją, kuri ragina 
Jungtinių Valstijų valdžią

Aukšč. Teismas užgiria 
kratas be warranto
Washington. — Aukščiau

sias Teismas 5 balsais prieš 
3 nusprendė, kad Federalės 
valdžios agentai gali be 
warranto daryti kratas ir 
užgrobti daiktus, kurie pa
skui bus rodomi teismui 
prieš kaltinamus žmones.

Teisėjas Felix Frankfur
ter užreiškė, jog tas Aukšč: 
Teismo daugumos sprendi
mas laužo Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos 4-tą pa
taisymą, kuris sako, jog be 
war ran tų uždrausta daryti 
kratas bei užgrobti daiktus.

5 teisėjai užgyrė tokias 
kratas, atmesdami newyor- 
kiečio A. J. Rabinowitzo 
apeliaciją, kuris buvo nu
teistas už savo pardavinė
jamų senų paštaženklių 
(štampų) perdirbinėjimą.

Valdžios agentai be war
ranto įsiveržė į Rabino
witzo patalpą ir užgrobė 
kiekį tokių paštaženklių.

Kaltina gelžkelio komp. 
už 29 keleiviu žuvimą

I

New York. — Amerikos 
Darbo Partija reikalauja 
valdiškai ištirti, kodėl pra
eito penktadienio naktį su
sidūrė vienas traukinys su 
kitu ties Rockville Center 
ir nelaimėje žuvo 29 kelei
viai. Sužeista gi buvo 122 
kiti keleiviai.

Darbo Partija nurodo, 
kad Penna. geležinkelio 
kompanija neįrengė reika
lingų signalų kurie būtų 
galėję apsaugoti nuo tos 
nelaimės.

Traukinio mašinistas-vai- 
ruotojas Jacob Kiefer taip 
pat buvo sužeistas. Jis sa
ko, jog neatsimena, ar buvo 
raudoni persergėjimo sig
nalai.

Kiefer, 55 metų, bus pa
trauktas teisman už “kri
minalinį apsileidimą ir ne
tiesioginę žmogžudystę.”

FBI šnipinėjo Jungt. Tautu 
telefonus, sako Malik

Lake Success, N. Y.—So
vietų delegatas Jakovas 
Malik, atsakydamas į už
klausimo laišką, pakartojo, 
kad Amerikos valdžios 
agentai FBI šnipinėjo Jun
gtinių Tautų atstovų pokal
bius per telefonus.

Tą laišką Malikui parašė 
sovietinio inžinieriaus Va
lentino Gubičevo advokatas 
Ab. Pomerantz.

ALBANY, N. Y. — šiau
rinėje New Yorko vąlstijos 
dalyje šalčiai siekė 18 laips
nių žemiau zero.

“pašalinti baisųjį pavojų, 
kuriuom atominės ir hydro
geno bombos gręsia žmoni
jai.”

Tai jau antras Kristaus 
Bažnyčių atsišaukimas į 
Amerikos valdžią, kad ra
miomis derybomis su Sovie
tų Sąjunga pastotų kelią 
atominiam karui.

Kveikerio pareiškimas
WASHINGTON. — Lab

daringos religinės Kveike- 
rių Draugijos vadas Samu
elis Levering’as kalbėjo už
sieninių Senato reikalų ko
misijai, kad reikėtų dėti vi
sas pastangas susitarti su 
Sovietų Sąjunga dėl atomi
nių ginklų uždraudimo.

Levering’as sakė, jog 
Amerika privalo išbraukti 
kai kuriuos posmus iš savo 
Barucho plano dėl tarptau
tinės atomų jėgos kontrolės.

Vienas Barucho plano 
posmas reikalauja, kad So
vietai atiduotų Jungtinių 
Tautų komisijai visas sovie
tines atominių medžiagų 
kasyklas ir pramones, nors 
tos pramonės gamintų ato
minę jėgą tiktai civiliniams 
reikalams naudoti.

Sovietai sakė, jog Ameri
ka su tokia savo diktuoja
ma komisija mojasi pažabo
ti’ sovietinę pramonę tuo 
tarpu, kai Amerika pasilai
ko sau “teisę” vis daugiau 
atominių bombų gaminti.

Kveikerių vadovas Leve
ring’as gyrė demokratu se
natorių Briano McMahono 
ir Millardo Tydingso siūly
mus tartis su Sovietų Są
junga. Kartu jis pareiškė:

“Mes apgailestaujame, 
kad valstybės departmentas 
ir prezidentas dar neprisi
deda prie šio judėjimo del 
susitarimo.

“Mes kuo stipriausiai ra
giname visiškai atmesti 
nuomonę tų, kurie sako, kad 
taika su Rusija priklauso, 
girdi, tiktai nuo ginkluotos 
Jungtinių Valstijų galy
bės.”

Nepaprasti šalčiai
NEW YORKE naktį iš 

pirmadienio į antradienį 
buvo 6 laipsniai šalčio virš 
zero. Tai šalčiausia vasario 
20 naktis oro biuro rekor
duose.

MONTREAL. — šalčiai 
rytinėje Kanadoje pasiekė 
46 laipsnius žemiau zero.

FORMOZA. — Kinų tau
tininkų vadas Čiang Kai- 
šek gyrėsi, kad jis planuo
ja iš Formozos salos atgal 
įsiveržti į. Kinijos sausumą.

LONDON. — Anglijos 
Darbo Partija tikisi laimėt 
seimo rinkinius ketvirtadie- 
nį.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $7.00 J Canada
United States, per 6 months $3.75 Canada
Queens Co., per year ............ $8.00 Foreign
Queens Co., per six mos......... $4.00 Foreign

Anglijos moterų balso svoris 
šiuose parlamento rinkimuoską tašo it lako

ELZBIETA JAU TEN, .vasario
KUR AŠTRI KOVA IR gai rašo apie Tarybų Są- 

DIDIS REIKALAS | jungos žmonių gyvenimą ir 
Veikiantiems darbininkų i?tsiekimus’ Sreta kitko’

reikalų gynyboje, sekan-1 '
tiems liaudišką spaudą, jau 
ne sekretas, jog kalbų apie 
Elizabeth Gurley Flynn. 
Toji moteriškė, peršokusi 
5-jį kryžkelį, turinti nesvei- 
katų, kaip ir visas svietas, 
visuomet atsiranda ten, kur 
labiausia reikia.

Elzbieta jau rašo iš Pitts- 
burgho, mainierių pasta
bas: H

“Lai teisėjas prisilaiko 
prie savo įstatymiškųjų 
knygų, o mes kasime anglį 
— kuomet gausime kontra
ktą!” sako mainieriai.

Minėdami, ką jie yra ga- 
už ją darbuojasi, jv? iš Pietelių kitose unijo-

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

Už susitarimą ir taiką
Koks gi šiandien yra giliausias ir švenčiausias žmoni

jos troškimas — troškimas visų, kurie nėra fašizmo-hit- 
lerizmo nuodų sugadinti? Arba ko gi daugiausia, labiau
sia‘žmonija šiandien bijosi? Kiekvienas be jokio dvejoji
mo atsakys: Ji giliausiai trokšta taikos, ji labiausiai bi
josi naujo pasaulinio karo, juo labiau atominio karo. Vi-., 
sam pasaulyje nėra sveiko proto ir švarios sąžinės žmo-! 
gaus, kuris trokštų haujo pasaulinio gaisro.

Naujos pasaulinės skerdynės nori, 
už ją agituoja, tik imperialistiniai plėšikai, tik pelnagro- 
biai, tik fašistinės propagandos amžinai sugadinti žmo
nės. Jeigu paimsime Amerikos lietuvius, pavyzdžiui, tai 
surasime, kad naujo karo trokšta ir už kiekvieną provo
kaciją poterius kalba tik klerikalų, smetonininkų ir men
ševikų vadai ir jų apgautos, užnuodytos mažos saujelės 
pasekėjų. Kiekvienas sveiko proto ir švarios sąžinės lie- jr0smę (injunction)

se, nepamiršta jie ir prezi
dento Trumano pažadų, ir 
“dovanų”. Jie pasikalba 
panašiai:

“O ką tau, Jonai, atsiun
tė Trumanas?”

“Gavau dvi bulves
. . _ L” 

sako užklaustasis.
Žiaurųjį Taft - Hartley 

Aktą jie vadina T-H bom
ba, kuria naudodamosios

ir 
at-

tuvis su didžiausia baime ir baisiausiu šiurpu skaito pra
nešimus apie imperialistines provokacijas, apie tobulini
mą atominių įrankių masiniam žmonių žudymui. Jau už
teko žmonijai ašarų ir kraujo, pralieto pereitam kare.

Šis žmonijos troškimas pradeda i 
veikti vadus ir veikėjus. Tiktai taip galima suprasti ir mė f labai blogą padėtį,“pri- 
išsiaiškinti paskutinėmis dienomis daugybės žymių žmo- pažįsta jie. Dėf to Elzbieta 
nių pasisakymą už naują bandymą tartis ir susitarti su rašo: 
Tarybų Sąjunga dėl karo išvengimo, dėl taikos išlaiky
mo. Tik tuo galima suprasti net paties stambiausio karo 
kurstytoju lyderio Winstono Churchill pasisakymą už 
“Trijų Didžiųjų” (Anglijos, Jungtinių Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos) aukščiausių vadų konferenciją ieškoji
mui kelių dėl susitarimo taikai išlaikyti.

Churchill yra kietakaktis reakcionierius. Jis gali tei
singai didžiuotis esąs autoriumi šaltojo karo programos. 
Bet jis taip pat puikiai supranta Anglijos-žmonių troški-'

išsiveržti Į viršų ir kompanijos mainierius įstų-
1 1 z>. I 1 i nL! i II _ • T 1 •Ii T — . • •

10-tą, džiaugsmin- (ja rodo, kad prie socializ
mo negali būti krizės... Dėl 
ko ?

“Dėl to, kad < 
j e. visuomenėje 
kontradikcijos, 
kapitalistinėje 
kur gaminama ’Visuomeniš
kai, o gaminiai paskirstomi, 
naudojami privatiškai.

“Kapitalizme didžiumos 
visuomenės darbo vaisius 
pasisavina maža grupe fab
rikų savininkų. Darbinin
kai — pagamintojai visko, 
turinčio materialines ver
tybes — kapitalizme gauna 
menkutį atpildą, kuris 
jiems neužtikrina net pra
gyvenimo. Gi maža grupele 
visuomenės naudojasi visu 
darbo žmonių pagamintu 
materialiu turtu, be jokios 
kitos priežasties kaip tik
tai dėl to, kad ji valdo ga
mybos įmones.

“Kapitalizme produkcija 
yra koncentruota privati
nėse rankose ir vystosi be 
plano, spontaniškai. Išvys
tymas produkcijos pajung
tas tiktai vienam principui 
— gauti didžius pelnus. To 
atsiekiama aštriomis lenk
tynėmis ir spaudimu darbi
ninkų. Tačiau kapitalistinė 
produkcija suklumpa ant

Tarybų Sąjunga gyvuoja 
tiktai 32 metus — jaunutė 
valstybė. Vienok jau tuo 
trumpučiu laiku spėjo pa
kilti į stipriausią ir pažan
giausią valstybę pasaulyje. 
Ji pilnai aprūpina darbais, 
uždarbiais ir ištekliumi 
daugmili joninius skaičius 
savo gyventojų.

Ne visą net tą trumputį 
valstybės gyvenime laiko
tarpį Tarybų Sąjunga galė
jo panaudoti sau — gyven
ti, tą gyvenimą gerinti. 
Bent ketvirtadalis jos am
žiaus turėjo būti praleistas 
atviruose karuose gintis 
nuo svetimųjų užpuolikų. Ir 
likusis laikotarpis (mažiau 
25 metų) ne visuotinai te
galėjo būti skirtas gyveni
mui. Be paliovos reikėjo, 
budėti ir daug kovoti prieš | 
užrubežinius ir naminius i 
priešus, norėjusius sunąi-1 
kinti laisvę, sugrąžinti ga-! 
lion dvarponius ir kapita-! 
listus.

“Mainieriams reikia pa
galbos. Neužtenka iš tolo 
mainieriams paploti. Kom- 
paniškos krautuvės jiems 
nebeduoda kredito. Jie min
ta bulvėmis, pupelėmis, ry
žiais — kada to gauna.

“Pranešimas, jog jų bro-1 
liai iš CIO Plieno Darbinin

mą. Jis nori juos laimėti, pasigauti prieš rinkimus. TodėLJ-^jįjos ^paskyrę jų para- 
jis buvo vienas iš pirmųjų Anglijos vadų pasisakyti už 
naują konferenciją, už naujas pastangas ieškoti susitari
mo prieš atominį karą*. Nors labai nenoromis, taip pat su 
tikslu laimėti masių balsus, darbiečiai Attlee ir Bevin 
priversti pasisakyti, kad ir jie nepriešingi “Trijų Didžių
jų” pasitarimui.

Tik taip, pagaliau, reikia aiškinti ir Amerikos daugy- j 
bes žymių žmonių paskutinėmis dienomis išstojimą su 
mintimi, kad Trumanas ir Stalinas turi susieiti ir ieš
koti susitarimo. Ką jau bekalbėti apie Henry Wallace, 
kuris dar prieš prezidentin. rinkimus išstojo su progra
ma už tarimąsi ir susitarimą su Tarybų Sąjunga. Niekas 
nesistebės išgirdęs, kad jis ir dabar, išvakarėse Progresis
tų Partijos konferencijos, viešai ir garsiai reikalauja 
Trumano ir Stalino konferencijos, pasmerkia karo kurs
tytojus.

Bet daugeliui buvo tikru surpryzu, kad toki demokratų 
šulai, kaip senatoriai McMahon ir Tydings išstojo su ta 
mintimi, jog dar kartą reikia bandyti tartis ir susitar
ti su Tarybų Sąjunga išvengimui naujo karo. Tikru sur
pryzu buvo ir toks pasisakymas republikonų partijos šulo 
Stasseno. Juo labiau stebina šių ir daugybės kitų lyderių 
pasisakymas už konferenciją iy bandymą susitarti su Ta
rybų Sąjunga tas faktas, jog jie išstoja dabar, tik už ke
leto dienų po to, kai mūsų valstybės sekretorius Dean 
Acheson ir pats prezidentas Truman taip garsiai pareiš-. 
kė, kad negalima, neapsimoka tartis su Tarybų Sąjunga' 
.ir ieškoti susitarimo.

Nežiūrint priežasčių, kurios veikia bruzdėjimą už tai
kos išlaikymą, kurios nustato vieno arba kito žmogaus 
pažiūras šiuo klausimu, istorinė svarba lame, kad judė
jimas atsirado ir nesulaikomai plėtojasi. Kas čia tokio, 
kad tokį judėjimą už taiką lietuviški klerikalai, smetoni- 
ninkai ir menševikai iš Draugo Naujienų, Keleivio, Dar- 
biųinko, Vienybės apšaukia komunistų propaganda ir suo
kalbiu! Tas jų šūkalojimas apgaus tiktai mažą skaičių 
lietuvių.

Tegul tai būna ir “komunistų propaganda.” Svarbu, 
kad tai yra propaganda už brangų, gerą, šventą reikalą. 
Mes tą judėjimą karštai sveikiname. Mes karštai sveiki
name tuos vyrus ir moteris, kurie prideda savo balsą ar
ba pakelia savo balsą už tą judėjimą.

Tegul susieina prezidentas Trumanas su premjeru Sta
linu. Tegul iš abiejų pusių dalyvauja kiti vadai. Lai jie 
tariasi ir susitaria dėl taikos išlaikymo, dėl apsiginklavi
mo sumažinimo, dėl sunaikinimo visų atominių bombų ir 
uždraudimo jas-gaminti bei jomis kam nors grūmoti. 
Lai būna galas šaltajam karui!

mai $500,000 pakėlė jų dva-
si‘T . . . ; !“Maistas turi būt prista-j 
tomas alkanoms mainierių 
šeimoms be pertraukos,”

socialistinė- 
; nėra tos 

kokia yra 
sistemoje,

Ne vien tiktai pačioje,vo spėliojama, 
Anglijoje gyvai susidomėta 
tuo, už ką balsuos Anglijos 
moterys. Tas diskusuojama 
visame pasaulyje, nes vie
noje šalyje posūkiai rinki
muose atsiliepia ir kitose 
šalyse.

Pasaulis šiandien—toks 
mažytis. Kas nors kuriame 
žemės kampelyje šuktelėjo 
galingiau,, tas šūkis aidų 
aidais pasikartoja po visą 
žemės skritulį, nes valsty
bės, jų žmonės gijų gijomis 
yra jungiami vieni su ki
tais.

Šioje kampanijoje visos 
partijos turi pasigaminu
sios specialius moterims šū
kius. Jų msoje agitacijoje 
yra atsargiai priruošti mo
terų baisui vilioti punktai, 
nors to atvirai ir nesako. 
Atviriausią savo siekius pa
sisako, kaip ir visur, visuo
met, tik kairiųjų darbinin
kų partijos, kurios neturi

Del ko taip pataikaujama 
moterims?

Britanijoje esama apie 18 
ir pusė 
balsuoti

Progresistų Partijos konvencija
Šios savaitės, pabaigoje Chicagoje įvyks Amerikos Pro

gresistų Partijos nacionalinė konvencija. Jos tikslas, kiek 
mums teko patirti, yra dvejopas: susimobilizuoti ateinan
čio rudens kongresiniams rinkimams ir phi....................
naujo karo‘pavojų. Labai teisingai Henry 
reiškė, ka.d šiuo tarpu kova prieš karą yra svarbiausias 
visos žmonijos reikalavimas. Neužtenka tik žodžiais ne
pritarti naujam karui. Reikia organizuotis kovai su nau-

ftyti prieš 
allace pa-

ar tu nu
baustųjų tąikos šalininkų 
pastangos “atpirko” karui 
ir toriams talkininkavusių 
Attlee ir Bevįno politines 
nuodėmes darbininkų aky
se.

Gi toriai, socialistų valdi
ninkų nenaudai, matydami 
masių sentimentą už taiką, 
pirm pat rinkimų apsivertė 
ragožium (žodžiais), taikos 
angelais tapo. Churęhillas 
pasisekė, būk jis tartųsi su 
Stalinu taikos klausimais. 
O Lordas Beaverbrook, ku
ris yra skaitomas Anglijos 
Hearstu, šiomis dienomis 
dadėjo, būk Stalinas- reiš
kęs Churchillui pagarbą, 
sakydamas, kad “anglai bė
doje šauktųsi prie Churchi- 
llo.”

Ar moterys ir bendrai 
darbo visuomenė grįš prie 
torių? Ar vėl liksis galioje 
dabar esančioji darbo parti
ja (ne viskuo atitinkanti 
tam vardui) ? Ar gal Angli
ja pasuks kairyn, pasiųsda
ma į parlamentą daugiau 
komunistų ir nepriklauso
mų progresyvių? Vis tai 
klausimai, kuriems atsaky
ti svietas laukė vasaĮrio 23- 
sios.

Sukti kairyn anglai turi 
daug priežasčių. Tikroji 
algos vertė, kaip kad ir 
pas mus, yra nupuolusi dėl 
aukštų kainų. Dėl vedamo 
šaltojo karo ir gamybos 
karštajam, daugelio varto
jamų daiktų tebetrūksta. 
Ar mažai apmaudo, vargo 
ir nemalonumo turi 
šeimininkė, kuriai 
nutrūksta gasas ar 
ir pasilieka ant 
nebaigtas gaminti 
Beverčiai išvagiama gyve
nimas tos, kuriai tenka va
landų valandas išstovėti ei
lėje norint nusipirkti kon
troliuojamo maisto, arba 
permokėti juodajame tur
guje. Nėra patenkinta nei 
ta, kuri dar tebegyvena sve
timame kampelyje, be savo 
buto.

Tokių nedateklių Angli
joje tebėra nesuskaitomai 
daug, kuomet toriai su so
cialistais jau priruošdinėja 
šalį kitam karui. Anglijoje 
yra dirva nuostabiems po
sūkiams, Tačiau viskas pri
klauso nuo to, kaip darbi
ninkai ir progresyviai pajė
gė masėms išaiškinti painią 
padėtį. T-a.

milijonų galinčių 
moterų (virš 21 
Ir pripažįstama, 

kad Anglijos moterys eis 
balsuoti masiniai. Ir kad 
jos, karo metu įgavusios 
daugiau progų savystoviai 
gyventi, nemažai prisiken
tė j tįsios kare ir dėl karo pa
sekmių tebenešančios daug 
vargo, balsuosiančios vaduo
jantis savu supratimu.

Visoje šalyje yra apie 
2,000,000 daugiau moterų

Darbo žmonių valstybė 
atmušė visas atakas, nuga
lėjo priešus, sako_ Trakh- skerspainės — ji atsimuša į 
tenbergas. Nežiūrint tų mases -suskardintų žmonių, 
sunkumų, tarybinė liaudis kurie kenčia nuo mažėjimo 
savo pasiaukojusiu darbu jų 
buvusią atsilikusią žemdir- Nuolatinis mažinimas 

ibystės šalį perkeite į galin
gą industrinę ir kolektyvi
nių farmų socialistinę vals
tybę.

i “Bėgiu 1940-jų metų in
dustrija pagamino reikme- |)a ir paskirstymas

mintų prekių turi visai ki- balsuotojų, negu vyrų. Dėl 
tokį pobūdį nuo kapitalisti-(to visas pasaulis domėjosi: 
nio. Viskas, ka tik darbiniu- 
kai pagamina, yra vartoja
ma vien tik praturtinti žmo
nių gyvenimą... nes žeme, 
fabrikai, bankai, transpor
tas, visas turtas priklauso 
valstybei, tai yra, pačiai 
darbo liaudžiai.

“Ekonominės viršproduk- 
cijos krizės negali būti Ta-

nų 12 kartų viršaus buvu
sios pirm revoliucijos laikų 
gamybos, o elektrinės ener- 

! gijos pagaminta 25 kartus 
| daugiau. Prasidedant An
trajam Pasauliniam Karui 
(1941), mašinų-statybos in-1 v • •• -i • i ~ \ A* A / • AUCluAllU 0VCIV J K/VJO IIIsako žymioj! komuniste po dustl.jja jąu gamindav() 50

atsilankymo unijos lokaluo- 
se ir kasyklų kaimuose sa
vo akimis apžvelgti mainie
rių padėtį, kad jos laikraš
tis Daily Worker ir jį pasi
skaitę miestiečiai p 
tiksliau mainieriams padėti.

kartų daugiau, negu buvo 
gaminama 1913 metais.”

Po Antrojo 
karo daugelis 

į i užrubežiuose 
galėtų Lionf tavv.hir

DAR TEBEKOVOJA Už, 
40 VALANDŲ SAVAITĘ

Gelžkeliečių unijistų trein- 
menų ir konduktorių šiomis 
dienomis pasisakymas strei
kuoti už 40 valandų darbo 
savaitę dar kartą smingan
čiai akysna įrodo, jog be 
kovos negali būti laimėji
mų. Už streiką balsavo 95.5 
nuošimčiai unijistų.

Įstatymiškai 40 valandų 
savaitė buvo įvesta prieš 13 
metų. Daugelis unijų kovo
jo ir tuojau pradėjo tą pri
vilegiją naudotis. Gi kitų 
unijų viršenybės neveikė, 
laukė iš bosų malonės. Pra
ėjus 13 metų, panešus di
džius fizinius ir finansinius 
nuostolius, priėjo išvados 
skelbti streiką už 40 valan
dų savaitę.

DĖL KO TARYBŲ 'SĄ
JUNGOJE NĖRA NE

DARBO- KRIZĖS
Akademikas I. Trakhten- 

be'rgas, rašydamas Wa
shingtone išeinančiame Ta
rybų Sąjungos Bule tine už

materialio saugumo.
ma

sių ištekliaus pirkti prekes 
turi neišvengiamai vesti į 
viišprodukcijos krizę, į di
dėjantį nedarbą ir skurdą.

“Tarybų Sąjungoje gamy- 
paga-

Pasaulinio
“pranašų”

spėliojo bū- rybų Sąjungoje, nes to ne- 
siant tarybinės ekonomijos’ prileidžia planinga socialis- 
pablogėjimą. O štai, kas at-1 tinę ekonomija.... ir f 
sitiko, kaip rodo to paties kad pačių 
akademiko pateikti faktai:

“Dabar Tarybų Sąjunga 
užima pasaulyje antrą vie
tą abįejaip: daugiu'paga
minamų pr 
svarbių gaminių, kaip gele
žis, plienas, anglis, elektros 
energija, traktoriai, kom
bainai, sunkvežimiai, kiti 
motoriniai vežimai, ir tt. 
Dėka gamybai ir išvysty
mui metalurgijos, chemijos, 
taikliosios mašinerijos, tai
kliųjų instrumentų, ir kitų 
industrijos šakų, Tarybų 
Sąjunga galėjo sėkmingai 
ir trumpu laiku išrišti prob
lemą gavimo atominės ener
gijos ir ją panaudoti tai
kiems tikslams.”

Pernai, paskutiniais tri
mis mėnesiais, gamyba 53- 
mis nuošimčiais prašoko 
1940 metų gamybą. Kapita
listiniame pasaulyje krizės 
neišvengiamos (primena 
1920-21, 1929-33, ir 037-38 
krizes, kurių paskiausiąją^ 
sutrumpino kilęs karas); 
jis toliau rašo: £

“Tarybų Sąjungojistori-

ir tas, 
darbo žmonių 

rankose randasi valdžia, 
kaip kad ir gamybos įmo
nės.”

; tokiu

jo karo kurstytojais.
Kongresiniuose rinkimuose taikos išlaikymo klausimas 

bus vienas iš centrinių klausimų. Progr-esistai turi stovė
ti viso to sąjūdžio pirmosiose eilėse. Tai bus aiškiai pa
brėžta čikagi.škėje konvencijoje.

"Reikia tikėtis, kad šioje progresistų konvencijoje bus 
taip pat labai rimtai pasikalbėta apie Progresistų Parti
jos eilių praplėtimą, laimėjimą daugiau žmonių, kurie 
jau atvirai reiškia nepasitenkinimą senosiomis partijo
mis, bet dar svyruoja apie susidėjimą su jaunąja parti
ja. Tokių žmonių tūkstančiai.' Jų randasi visur. Jų tarpe 
rasime daug žymių visuomenininkų. Su ąiškia programa 
už taiką progresistai gali ir turi laimėti tuos žmones į 
savo gretas.

ar moterys supras painią 
šių dienų politiką, kad savo 
balsui kandidatus ir parti
jas pasirinktų teisingai?

Kokie gi partijų siekiai?
Komunistų vadovauja

mas kairysis darbininkų 
sparnas pamatiniu klausi
mu stato taiką. Jie skelbia, 
kad tik taikoje galimas ša
liai gerbūvis. O taika gali
ma tiktai santaikoje su Ta
rybų Sąjunga. Kol tebeve
damas šaltasis karas, kol 
šalies turtų didžiuma tebe- 
eikvojama karui rengti, tol 
nėra ir negali būti ištek
liaus šalyje gerbūviui kelti.

Darbo partijos blokas, 
kairiųjų darbininkų ir ben
drai reikalo raginamas, sa
vo valdymo laiku įvesdino 
tūlas reformas, kurios šiek 
tiek pagerino bent kai ku
rias gyvenimo sritis. Tarpe 
moterims naudingų refor
mų yra valdinė parama 
daugiavaikėms šeimoms, 
motinos ir vaiko sveikatos 
klinikos, šiokios tokios nuo
laidos kainų kūdikių mais
tui. Tas eis darbiečių kredi
tui.

Tačiau esantieji valdžioje 
darbo partijos viršininkai 
Attlee, Bevinas ir kiti deši
nieji socialistai, kurie, sykiu 
su toriais palaikė šaltąjį 
karą ir ruošimąsi karšta
jam, masėse įsigijo ir ne 
kredito. Tiesa, darbiniuo
se buvo tokių, kurie smerkė 
torius, o kartu kritikavo ir 
savuosius taikintojus to
riams. Bet Attlee ir Bevinas 
su jais greit apsidirbo. Pen
ki kairiojo sparno vadai, 
parlamento nariai, tapo 
darbo partijos viršininkų 
nubausti.

ĖMĖ IR UŽLŪŽO 
LIEŽUVIS

Kunigų Drauge Edv. Šu- 
laitis patiekia trumpai įdo
mią šachmatų lošio istoriją. 
Jis nurodo, kad “šach” lie
tuviškai reiškia “karalių” 
ir todėl šachmatus vadina 
“karališkuoju žaidimu”, nes 
senais laikais šachmatais 
lošdavę “tik patys garsieji 
vyrai”. Bet dabar, teisingai 
jis pastebi, “šis sportas išsi
plėtė į plačiąsias visuome
nės mases ir yra mėgiamas 
įvairių luomų ir visokio 
amžiaus žmonių”.

Toliau jis sužymi visus 
žymiausius pasaulio šach
matininkus, prie kiekvieno 
pridėdamas tautybę. Tik 
vienoje vietoje Šulaičiuį 
ėmė ir užlūžo liežuvis. Jis 
rašo: “1948 m. buvo įvyk
dytos naujos pasaulio šach
matų pirmenybės, kuriose 
laurų vainiką pelnė Botvi- 
nikas, iki šių dienų sugebė
jęs išlaikyti pasaulio meis
terio”. Taip Šulaitis Drau
go skaitytojams ir. negalėjo 
pasakyti, kad šis pasaulio 
meisteris yra Tarybų SąJ Dabar, pirm rinkimų, bu- 
jungos pilietis! O gal Šulai-' 
tis parašė, bet Draugo re- 
dakt,orius nugnybo? Juk tai 
būtų buvę tiesiog smertel- 
na nuodėmė pripažinti, kad 
nors vienoje mūsų margo 
gyvenimo srityje, nors šach
matuose, bolševikai yra 
pralenkę visus kitus. Dąly-

panešti 
staiga 

elektra 
pečiaus

Rekordinis darbas
KLAIPĖDA, sausio 5 d. — 

Patriotiniais žygdarbiais pra
dėjo naujuosius, 1950 metus 
Klaipėdos laivų remontinin
kai. Komunisto Viktoro Li- 
sauskio vadovaujama komjau
nimo - jaunimo mechaninio 
surinkimo cecho tekintojų 
brigada pasiekė sausio mėn. 2 
d. aukštą išdirbį. Gamindama 
dalis žvejų traleriams, pirmo
ji brigados pamaina įvykdė 
užduotį 284 procentais. Visos 
detalės, pagamintos brigados 
tekintojų, aukštai įvertintos.

Gerų rezultatų taip pat pa
siekė Ustinovo vadovaujama 
jaunimo tekintojų brigada, ši 
brigada suorganizuota Nau
jųjų metų išvakarėse. Lenk
tyniaudama suLisauskio vado
vaujama brigada, ji per pir
mąją pamainą naujais metais 
įvykdė dvi normas. Visos su
dėtingos dalys laivų remon
tui pagamintos aukštos ko
kybės.

CLEVELANDO UNIJŲ 
PARAMA MAINIERIAM

Cleveland, Ohįo. — Šio
kas, mat, tame, kad klerika

linės spaudos skaitytojai 
yra kietai įtikinti tuo melu, miesto Darbo Federacijos 
jog tarybų žemėje nėra ir unijos vienbalsiai nutarė 
negaji būti ne vieno žmo- medžiaginiai remti strei- 
gaus sų dideliais gabumais, kuojančįus angliakasius.

2 pusi.—Laisyę (Liberty, Lith. Dąily)—Ket., Va^ąrįo ?3, 1950



Vienur isterija, - kitur 
pasitikėjimas

Dvidešimtas 
prasidėjo karo žaibais. Ka
pitalistinis pasaulis jau bu
vo susigrupavęs į dvi prie
šingas puses, ir pasaulinis 
karas pasidarė neišvengia
mas. Pasaulis pasidarė per 
mažas. Imperialistai supra
to, kad savo kolonijas ir 
pelnus gali padidinti tik ki
tų kaina.

1912 metais Balkanų val
stybėlės—Juodkalnija, Ser
bija, Bulgarija' ir Graikija 
pradėjo karą prieš Turkiją, 
kad išvaryti ją iš Balkanų 
pussalio, kad išlaisvinti iš 
po turkų jungo slavų tau
tas.

Labiausiai nusigando 
Austro-Vengrija, kuri buvo 
pavergus dešimtis milijonų 
slavų—hercogoviniečių, bos- 
niečių, dalmatiečių, karpa- 
to-ukrainiečių, čechoslova- 
kų ir Galicijos ukrainiečių. 
Austrijos valdonai žinojo, 
kad jeigu Turkija bus sup
liekta, tai ir Austrijos-Ven
gri ios monarchijai galas.

Austro-Vengrija, o kartu 
ir jos talkininkės Vokietija 
ir Italija ruošėsi Turkijai į 
pagalbą. Iš antros pusės, 
Rusijos žmonės rėmė balko
nų valstybėles jų kovoj. 
Turkijai karas nesisekė. 

, Bulgarų armiia jau artėjo 
prie Konstantinopolio. Vos 
nekilo jau tada europinis 
karas.

Lenkijoj ant ilgo ploto 
Rusijos ir Austrijos sieną 
sudarė Vislos upė. Ir kas 
ten darėsi Galicijoj-Austri- 
jos pusėje, laike Balkanų 
Karo! Austrai sutraukė ga
lingą armija, bet jų nerviš
kumas ir bailumas buvo 
dar galingesnis. Kasė apka
sus išilgai Vislą. Statė spyg
liu tvoras keliomis eilėmis. 
Medžiuose įrenginėjo žval
gams palapines. Visu Vis
los pasieniu dirbo, kunku
liavo, baisiai nervinosi!

Gi rusų armijos daliniai ■ 
stovėjo ramiai, atstu nuo, 
sienos. Komandieriai žino
jo ką daro, o kareiviai gar
siai dainavo: “Bvlo Delo 
Pod Poltavoj, Delo Slavnoje, 
Druzja.” Jie jautė pasitikė
jimą. Jie jautė savo jėgą. 
Jie žinojo, kad Balkanų 

kovoja už teisingą
Nors carizmo re-' 

Rusiios liau-

f vadas Churchillis džiaugė- 
šimtmetis's*’ tryn^ rankas ir kartojo:

tautos
reikalą.
žimas buvo
džiai varžtai, bet šiame at
sitikime liaudis atskvrė ca
rizmo ir tautos reikalus.

II.
Antro Pasaulinio Karo

- r

Kaip auga estų liaudies kūrybines jėgos Aukščiausias Teismas Užgyre

“Taip, taip, jeigu būčiau 
Italijoj, tai bučiau Mussoli- 
nio pirmas kareivis... Mus- 
solinis išgelbėjo civilizaci
ją.”

Mussolinis nuodingomis 
dujomis dusino Abisinijos 
žmones. Jis užpuolė ir pa
vergė Albaniją. Jis ir Hitle
ris per tris metus kariavo 
prieš Ispanijos liaudį. Jie 
rengėsi prie karo, jie šaukė 
už ji, jie gavo palaiminimą 
iš kapitalistinio pasaulio 
valdonu.

Tarybų Sąjungos prezi
dentas Kalininas atrašė 
laišką Jungtinių Valstijų 
prezidentui Rooseveltui, 
siūlydamas šaukti viso pa
saulio taikos šalininkų kon
ferencija. Į jo laišką nuty
lėta, o komercinė spauda 
ir radijas tik pasityčiojo— 
“Skęstantis ieško pagalbos.”

Bet darbo liaudis ir jos 
vadai suprato pavojų. Sura
do ir būdus kovos. Antrojo 
Pasaulinio 
prasidėjo ten, kur jį ruošė. 
Pirmiausiai susikibo patys 
karo šalininkai už gerklių.

III.
Dabar vėl gyvename ka

ro isterijos sąlygose. Kapi
talistinis pasaulis apimtas 
karo karščio. Kas kalba už 
taiką, tas “neištikimas,” 
“raudonas” ir “Maskvos 
agentas”.

Kas reikalauja daugiau 
. pinigų karo ruošimui, kas 
kalba apie išnaikinimą ato
minėmis bombomis 50,000- 
000 žmonių, už nušlavimą 
“visų tarybinių miestų”, už 
karines sąjungas, tai tas ir 
lomius, ir geras!

Išsigandimo isterija bai
siausią, 
bombas, 
jų kitas 

' naikinti 
brikus i 

I ir valdžią 
iWashingtono i traukinius, 
kurie turi būti laikomi slap
ta.

Tyrinėjimai visur. Val
džios darbininkai tyrinėja
mi, unijos prisaikinamos, 

: m o k v t o j a i “neištikimi”, 
mokslininkai “nepatikimi”. 
Roosvelto padarytos sutar
tys, tai “tik klaidos”. Visą 
svietą siekia sutvarkyti, ko- 

imanduoti. o savo šalyje tu- 
i rime 5,000,000 bedarbių, 
New Yorko miestas “sau
sas”, nes per 30 metų val
donai neparuošė pakanka
mu vandens įtalpų.

Henrv Wallace sakė, kad Gausybė

Penkeri metai praėjo jjuo 
tos dienos, kai paskutinioji 
estų žemės pėda buvo išva
duota iš fašistinių okupantų.

Išvaduotoji estų tauta šią 
reikšmingą datą mini kaip iš
kilmingą šventę.

Tą dieną mūsų liaudis kri
tiškai apžvelgia nueitą kelią, 
įvertina pasiektus laimėjimus 
ir galvoja apie ateiti, kuri 
niekuomet nebuvo tokia api-

Rašo Ecl. Pialig

metus pramoninės produkcijos 
apimtis išaugo daugiau kaip 
šešis kartus.
Žemė Valstiečiams

Tučtuojau išvijus okupan
tus pilnutinai buvo atkurta 
tarybinė žemės reforma, dar
bo valstiečiai atstatyti teisėse. 
Jau pirmomis išvadavimo die-

liepsna

brėžta ir aiški, kaip dabar, 1 nomis daugiau kaip 26 tūks- 
komunizmo audringo kūrimo tančiai bežemių valstiečių, jų 

I dienomis. i tarpe daugiau kaip 2,000 Tė-
Griirvėsiuose i)’ degėsiuose vynės karo dalyvių, gavo že

mės. Per 17 tūkstančių ma
žažemių valstiečių privežė že- 

! me's.
Į [Tačiau laimėjimai, kuriuos 
Tarybų Estija pasiekė pirma
me; savo pokarinės statybos 
etape, buvo tiktai pradžia, 
nedidele dalele tų didžiulių 
kuriamųjų darbų, kuriuos es
tų liaudžiai dar teko atlikti.

. Kaip sparčiai buvo atkuriama 
Estijos pramonė, bet 194.5 
metais ji dar toli gražu nebu- 

; vo pasiekusi prieškarinio ly
gio.

Neregėtą užmojį atstatymo 
darbai įgavo 1946 metais — 
priėmus penkmečio planą res
publikos liaudies ūkiui atkur
ti bei išvystyti. Plačiai iš
sivystė Estijos liaudies kūry
binės j.ėgos. Milžino žingsniais 
nuėjo pirmyn atkūrimo keliu 
šalies ekonomika bei kultūra.

gulėjo išvaduotoji estų žemė. 
Daugeliui dešimtmečių atgal 
buvo numestas jos ūkis, iki 
pamatų buvo sutrikdytas vi
sas jos gyvenimas. Mažytė 
Estija savo jėgomis niekuo
met neįstengtų pasikelti iš 
prarajos, į kurią ją buvo įstū
męs karas ir okupacija...

Griuvėsiuose gulėjo miestai,! 
rūko sudegintos fabrikų sie
nos, juodavo vienkiemių de
gėsiai.

Pasitraukdami, pasiutusiai 
įnirtę hitlerininkai degino ir 
griovė visa, kas įmanoma 
vo griauti, naikino visa, 
įmanoma buvo naikinti.
Karo Padarytos Žaizdos

kas

Gilias bei sunkias žaizdas 
padarė fašistiniai okupantai 
jaunajai tarybinei respubli
kai. Apie 62 tūkstančius tai
kių Estijos piliečių jie žvėriš
kai nužudė ir nukankino kon
centracijos stovyklose, 132,000 
žmonių nuvarė katorgon į 
Vokietiją. Estija neteko žy
mios savo gyventojų dalies.

Estijos teritorijoje okupantai 
sugriovė ir sudegino 43 elek
trines ir pastotis, 2,699 pra
monines įmones, per 60 tūks
tančių pastatų, visiškai su
naikino 19 ir sugriovė 453 
mokslo įstaigų pastatus, 76 li
gonines, 28 kinoteatrus, dau
gybę bibliotekų, klubų, iš
grobstė ir sunaikino visas ma
šinų - traktorių stotis, išsive
žė iš respublikos 79 tūkstan
čius tonų grūdų, 97 tūkstan
čius tonų bulvių, 5,400 tonų 
sviesto ir riebalų, 140 tūks
tančių naminių paukščių, mil
žinišką kiekį gyvulių.
Didžioji Talka

Su kartumu žiūrėjo Estijos 
darbininkai ir valstiečiai į su
naikintus bei išniekintus ištisų 
kartų darbo vaisius: Bet jų 
žvilgsniuose nebuvo nusimini
mo ir beviltiškumo. Jie tvir
tai žinojo — jų nepaliks ne
laimėje. Tarybų Estija—Ta
rybų Sąjungos didžiosios bro
liškosios tautų šeimos narys, 
kur galioja socializmo dėsnis 
-vienas už visus ir visi už vie
ną. Estai žinojo — visi bro
liai ateis į pagalbą jaunesnia
jam broliui.

Nuo pat pirmųjų Estijos iš
vadavimo dienų tarybinė vy- 

nukreipė liaudies 
jėgas į karo bei okupacijos 

imėjimo, kad, pasaulis nueis' sutrikdyto gyvenimo atkūri
mą. Nespėjo dar nugulti virš 
griuvėsių plytų dulkes, dar 
buvo girdėti . nutolstančių 
kautynių triukšmas, o dauge
lyje Talino, 
įmonėse jau 
plaktukai ir 
prie išmuštų 
dirbo mūrininkai, prie išliku
sių sveikų staklių dalykiškai 
triūsė šaltkalviai. Sparčiai 
plėtėsi atstatomųjų darbų 
frontas, be paliovos augo vei
kiančiųjų įmonių skaičius.

Per pirmąją 1945 metų pu
sę pradėjo veikti liaudies 
ūkiui minimaliai . reikalingi 
pajėgumai Talino, skalūno ra
jono ir Ulilos elektrinėse, vėl 
pradėta kasti skalūno ir dur
pių. vėl prasidėjo miško pa
ruošos, pilnu pajėgumu stojo 
dirbti cemento ir stiklo ga
myklos. Tuo pačiu laiku suda
rytos sąlygos planingai atkur
ti visas likusias Estijos TSR 
pramonės šakas bei visą liau
dies ūkį. /

Jau po 9 mėnesių prasidėjus 
atstatomiems darbams' — iki 

mėnesio 
užiįmta 60 

Per

Turėjo atomines 
sakė, kad niekas 

neturi ir siūlė pa- 
miestus, sukisti fa- 
požemi, Kongresą 
, perkraustyti iš

išvakarėse buvo tas patsai.’ ’ . . iJaponijos imperialistai dū-I ta_nohtika veda prie pralai-j 
ko, kaip pasiutę. Jie karia-: i v \ -i
vo prieš Kinijos žmones. Jų »™reso , kehu’ 0 Am%lka 
kareiviai, vietoj į maišus 
daryti durtuvų pratimus, 
tai badė negyvus ir sužeis
tus kiniečius, kad gerįiu į- 
prastų, kaip durtuvas lenda 
į žmogaus kūną.

Hitlerio žviegiantis bal
sas sklido radijo bangomis 
ir Amerikoj veik kas savai
tė. ‘Komunistai”, “bolševi
kai”, “Sovietai”—tik ir ver
žėsi iš jo gerklės. Jis ketino 
sunaikinti Tarybų šalį. Ka
pitalistinis pasaulis jį gink
lavo, rankas trynė.

Hitleris pagrobė Austri
ją, Čechoslovakiją, atėmė 
nuo Lietuvos Klaipėda. “De
mokratinis” kapitalistinis 
pasaulis džiaugėsi, kad jis 
eina į rytus—linkui Tarybų 
Sąjungos. Pranašavo Japo
nijos puolimą iš rytų, nes 
jos valdonai kalbėjo apie 
pagrobimą tarybinės žemės 
iki Baikalo ežero.

Mussolinis šaukė: “Kaip 
aš tarsiu žodį, tai mano fa
šistiniai legionai pereis vi
są pasaulį!” Anglijos torių

atsidurs krizėje. Amerikos 
žmonės pavargs nuo “šalto
jo karo”. Amerikos žmonės 
pripras prie isterijos šauk
smo ir nepaisys jo.

Liaudies valdomose šaly
se isterijos nėra. Ten džiau
giasi milžiniškais pasieki
mais atsibūdavo j ime po ka
ro. Naujais mokslo ir kul
tūros atsiekimais. Atomi
nes jėgas ruošiasi pritai
kinti darbui, kad gerinti ir 
smaginti žmonių gyvenimą. 
Ten pasitikėjimas! Ten žino 
ir supranta, kad liaudies 
reikalai vra teisingi ir jie 
laimės. Valstiečio Sūnus

Gyvulininkų laimėjimas
RADVILIŠKIS, sausio 6 d.- 

Sėkmingai užbaigė 1949 me
tus Baisogalos gyvulininkys
tės bandymų stoties kolekty
vas. Atskiri jo nariai—gyvu
lių augintojai žymiai viršijo 
savo įsipareigojimus. Pavyz
džiui, melžėja M. Ančiorytė 
gavo iš kiekvienos jai pritvir
tintų 13 karvių po 3,660 litrų 
pieno. A. Tumas.

Tartu 
plakė 

piūklai, 
pastatų skylių

Narvos, 
veikliai 

spiegė

1945 metų rugsėjo 
pramonėje buvo 
tūkstančių darbininkų.

Broliška Pagalba
Per visus pokarinius metus 

Tarybų Estija gaudavo ir te- 
begauna dosnią nesavanaudiš
ką tarybinės vyriausybės, .vi
sų didžiosios Tarybų Sąjun
gos tautų pagalbą.

Visiško respublikos teritori
jos išvadavimo iš vokiškųjų 
fašistinių grobikų 5-tąsias me
tines Estijos darbo liaudis 
sutinka džiaugsmingomis per
galėmis. Jau 1949 metų bir
želio mėnesį respublikos pro
grama pasiekė 1950 metams 
numatytą lygį.

Per 1949 metų 9 mėnesius 
respublikos pramonė įvykdė 
bendrosios produkcijos išleidi
mo planą 106.7 procento. Per 
pereitus 10 mėnesių metinis 
planas įvykdytas 90%. Tatai 
reiškia, kad ketvirtųjų penk
mečio metų planas bus įvyk
dytas pirma laiko.

Ištisa eilė, respublikos pra
monės šakų bei įmonių jau 
įvykdė penkmečio planą, o 
kartu ir šių metų gamybinį 
planą.

Šiuo metu mūsų priešaki
nės įmonės, mūsų stachanovi- 
ninkai ir spartuoliai, plačiai 
išvystydami socialistines lenk
tynes, kovoja dėl to, kad jau 
1949 metais užbaigtų penk
metį.

Mūsų tarybinėje visuomenė
je darbas tapo sąmoningu ir 
įkvėptu.
Gamybos Pakėlimas

Apie tai vaizdžiai byloja 
stachanovininkų bei spartuo
lių skaičiaus padidėjimas mū
sų respublikos darbininkų 
klasės eilėse. Jei 1949 metų 
liepos mėnesį mūsų pramonė
je buvo apie 15 tūkstančių 
stachanovininkų, t a i dabar 
tų priešakiniu darbininkų 
skaičius prašoka jau 18 tūks
tančių. Taip pat žymiai pa
didėjo spartuolių skaičius 
mūsų pramonėje ir siekia dau
giau kaip 24 tūkstančius žmo
nių.

šio išdavoje daugelis mūsų 
respublikos pramoninių įmo
nių, užbaigusios penkmetį, 
duoda produkcijos jau 1951 
metų sąskaitom Vien Taline 
tokių įmonių , yra per trisde
šimt.

Vis labiau išsiplėtoja kova 
dėl produkcijos aukštos ko
kybės. Jei 1949 metų gegu
žės mėnesį mūsų įimonėse te
buvo tik 654 puikios kokybės 
brigados, t4i dabar negaluti
niais duomenimis jų jau yra 
per 3,000.
Žemės Kolektyvizacija

Respublikos išvadavimo 
penktąsias metines stambiais 
pasiekimais pažymi darbo 
valstiečiai, žymi mūsų vals-

Uniją Naikinantį Blogą

jauniems 
Be pirma

liečiu dauguma nuėjo socialis
tiniu žemės ūkio išsivystymo 
keliu, šiuo momentu mūsų 
respublikoje sukurta daugiau 
kaip 3,000 kolūkių, kurie vie
nija beveik 80 procentų dar
bo valstiečių. Nors dauguma 
kolūkių susikūrė tik šį pava
sarį, šie mūsų respublikos ko
lektyviniai socialistiniai ūkiai 
sėkmingai susidorojo su visais 
jiems iškeltais uždaviniais.

Reikia pažymėti didžią pa
galbą, kurią TSR Sąjungos 
vyriausybė suteikė 
Estijos kolūkiams.
buvusių 24 mašinų - traktorių 
stočių 1949 metų pavasarį pa
pildomai buvo įsteigtos dar 
15 naujų MTS, aprūpintų 
naujais traktoriais, kas nulė
mė sėkmingą pavasario darbų 
įvykdymą kolūkiuose. Kolū
kiai taip pat gavo pakanka
mą kiekį mineralinių trąšų.

Išdavoje Estijos kolūkiai 
1949 metais užbaigė pavasa
rio sėją dviem savaitėm anks
čiau, negu pernai, ir rudenį 
nuėmė derlių, žymiai viršijusį 
pereitųjų metų derlių.

šalia žemdirbystės jaunuose 
kolūkiuose sėkmingai vystosi 
ir gyvulininkystė. Daugumo
je respublikos kolūkių sukur
ta po keturias gyvulininkystės 
formas. Estijos kolūkiai da
bar pasistatė uždavinį—įvyk
dyti ir viršyti trimetį vąlsty- 
bįnį planą gyvulininkystei iš
vystyti.

Mūsų kolūkiams bei tary
biniams ūkiams toliau vysty
tis milžinišką reikšmę turi 
grandiozinis melioracinių dar
bų planas, kurį Estijos TSR 
Aukščiausioji Taryba priėmė
1949 metų rugpjūčio mėnesį, 
šis planas Estijos TSR gamtai 
pertvarkyti yra pašauktas su
vaidinti revoliucinį vaidmenį 
toliau keliant respublikos že
mės ūkį. Praslinks keleri me
tai, ir mes nebepažinsime es
tiškos žemės. Brūzgynai ir 
pelkės pavirs vaisingais lau
kais, kultūrinėmis . pievomis. 
Su tokiu didžiu uždaviniu, 
apie kurio . įvykdymą senoji 
buržuazinė Estija nė svajoti 
negalėjo, gali susidoroti tik 
tarybinis žmogus, tiktai tary
binė santvarka. čia lemia
mą vaidmenį taip pat vaidina 
broliškoji kitų tarybinių tau
tų pagalba. Jau ateinančiais
1950 metais respublika gaus 
iš broliškųjų sąjunginių res
publikų gamyklų didelį kiekį 
ekskavatorių ir kitų mašinų, 
reikalingų mėlio naciniams 
darbams atlikti.

Prieš tūlą laiką žemesnie- 
teismai buvo CIO Natio

nal Maritime Unijai už
draudę palaikyti samdymą 
nėr unija, kaipo priešišką 
Taf-Hartley Aktui. Unija 
kreipėsi į J. V. Aukščiausią 
Teismą, Washingtone. Va
sario 13-tą tas teismas pat
virtino žemesniojo nuos
prendį.

Nuspręsta po priedanga 
neva užtarimo neunijistų, 
kurie norėjų dirbti preki
niame laivyne. Girdi, unija 
galinti juos diskriminuoti.

Ironija to nuosprendžio 
yra tame, kad to kreipimo
si į vyriausią teismą prieša
kyje buvo Joseph Curran’- 
as, ėdikas pažangiųjų uni- 
jistų, kurie visuomet ir vy
riausiai kovoja už samdą __
per uniją—už union hiring nistu, 
halls.

Atakomis ant unijistų, sekioiamasis Harry Brid- 
suskaldymu spėkų, Curra- [ges, jūrininkai samdomi per 
n’as tarėsi jūrininkų unijo
je liksiąs karaliuku, kokiu 
tarp New Yorko laivakro

viu yra Ryanas. Neabejoti
na, jog už suskaldymą vie
ningumo, pastumėiimą uni
jos bejėgvbėn, Curran’as 
tikėjosi iš kompanijų nelie
čiamybės tai teritorijai, ku
rioje jis pasilieka karaliau
ti.

Tačiau apsigavo Curran’
as, kaip apsigauna kiek
vienas, kuris atsideda kom
panijų “geraširdystei.”

Curran’as, rodos, bent 
dabar galėtų matyti, jog

.11
doleris pripažįsta tik vieną 
— organizuotą spėką. Ar 
jis tą pamatė? Ne, jis ne
nori pamatyti. Net to pra
laimėjimo -teisme valandą, 
jis išsibliovė ne ant kompa
nijų, ne ant kompanijų 
naudai išleisto Taft-Hart
ley Akto, ne ant kompani
joms pritariančių teisėjų, 
bet ant komunistų. Anot 
Curran’o, komunistai iš to 
laimėsią, 
prendžiu 
nistams.

Tačiau
unijistas mafė ir atsimena, 
jos komunistai ir kiti dar
bininkų tikri vadai visuo
met kovojo už samdą per 
uniją.

Pacifiko 
vadovauja

teisėjai tuo nuos- 
patarnavę komu-

kiekvienas geras

kompanijų

pajūryje, kur 
įtartasis komu- 
įtartimi einant 

ir valdžios per-

uniją. Jie turi geresnes są
lygas ir žymiai daugiau 
uždirba.'

Gi prie Atlantiko, kur 
laivakroviu ir kitu jūrinin
ku viršininkais tebėra tokie 
Ryanai-Curranai, daugely
je prieplaukų laivakroviai 
prastoviniuoja ištisas sa
vaites, mėnesius, kad gautų 
kelioms dienoms darbo. Jų 
kantrybė baigia išsekti. Jie 
žino, kad jei ne viršininkų 
skaldytoiiška taktika, jie 
visi turėtų žmoniškas sam
dos sąlygas, kuriu nei val
džia nedrįstu liesti. 4. 4.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

TSR žemės 
K. Liaudžio 

visišką kolū- 
pergalę Tary- 
Jame rašoma

' kabinamojo inventoriaus.
Be to, per tą laiką buvo 

naujai įrengtas šlifavimo ce
chas. pastatyti papildomi nre- 
chaniniai įrengimai, pastatyta 
nauja' elektros dinama ir trak
torių kokybės tikrinimo sten
das. Darbuose plačiai taiko
mas brigadinis - mazginis me
todas. šiemet kolektyvas žy
miai sparčiau vykdo traktorių 
ir prikabinamojo inventoriaus 
remonto darbus,

Išėjo žurnalo “Lietuvos 
kolūkietis” pirmasis numeris

VILNIUS, sausio 5 d.—Išė
jo Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministerijos leidžiamo mėnesi
nio žurnalo “Lietuvos kolū
kietis” pirmasis numeris. Pir
masis žurnalo numeris prade
damas Lietuvos 
ūkio ministro 
straipsniu “Už 
kių santvarkos 
bų Lietuvoje.”
apie kolektyvaus ūkininkavi
mo: pranašumą prieš individu
alų ūkininkavimą, apie Lietu
vos jaunųjų kolūkių laimėji
mus ir visuomeninio turto di
dėjimą.

žurnale.. įdėti taip pat res
publikos žemės ūkio ministro 
pavaduotojo P. Ko 1 covo- 
straipsnis 
ti žemės ūkio metus, 

žmonės. t.eščenkos' “Masinio 
pažymi dideliais pasiekimais | sąjūdžio 20 metinės, 
tajg pat ir kultūros srityje. 
Daugiau kaip 150 tūkstančių 
vaikų mokosi dabar pradinė
se ir vidurinėse mokyklose. 
Su pilnu apkrovimu- veikia ir 
mūsų aukštosios mokyklos, 
parengdamos inžinierius, gy
dytojus, dailininkus, artistus, 
agronomus. Gausinguose tech
nikumuose parengiami aukš
tos kvalifikacijos kadrai mū
sų pramonei, transportui ir 
kolūkiams.

Literatūros ir meno srityje 
mūsų respublika taip pat 
sparčiai ir nenukrypstamai 
žengia pirmyn į progresą. 
Vis daugiau pasirodo litera
tūros ir meno kūrinių, atvaiz
duojančių mūsų didvyriškąją 
epochą.

Kultūros Laimėjimai

Visiško respublikos išvada
vimo penktąsias metines Ta
rybų Estijos darbo

KO GALI TIKĖTIS 
ŽMOGUS DIXIEKRATU 

“DEMOKRATIJOJE?”
Pietinės Carolinos atsto

vų butas šiomis dienomis 
priėmė rezoliuciją, įsakan
čią teisėjui J. Watles Wa
ring apleisti valstiją. Kuo 
jis prasikalto? Prieš porą 
metų jisai leido negrams 
dalyvauti demokratų parti
jos kandidatų nominacijose 
“primaries,” o jo žmona 
sakiusi, kad diskriminacija 
yra “morališkai žema.”
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negu pernai.
J. Dumčius.

Aukšta kokybė 
VILKAVIŠKIS, sausio 5 d.—- 

Gerai dirbo pernai Gutkaimio 
tarybinio ūkio traktorių par
kas. vadovaujamas mechaniko ;/ 
Archipovo. Traktorinių dar-^ 
bų planas buvo įvykdytas 
123%.
. Dabar traktorininkai rūpes
tingai ruošiasi pavasario lau-

P.
Sėkmingai užbaig- 

J. Te- 
kolūkių 

“Lėni- i ką darbams.
keliu” kolūkio grandinin-1 • Tarybinio ūkio traktorinin

kai įsipareigojo traktorių re
monto darbus baigti artimiau
siu laiku, visus remonto dar
bus atlikti aukšta kokybe ir 
su savo traktoriais įvykdyti 
iki 3-jų metinių normų.

K. Liaudanskas.

| no
ko Juozo Andrašiūno “Kaip 
mes gavome gausų rugių der
lių,” agronomo J. Bausio “Su
pilti daugiam'ečių žolių sė
klas,” Vilniaus apskrities Ne
menčinės valsčiaus “Aušros” 
kolūkio pirmininko M. Jaciū- 
nienės “Pirmieji žingsniai” ir 
kiti.

žymi vieta žurnale skiria
ma respublikinei ir sąjungi
nei informacijai, kaimo kul
tūros kronikai, kūno kultūrai 
ir sportui.

žurnalas gražiai apipavida
lintas, gausiai iliustruotas. 
Pirmame numeryje įdėtas Pa
svalio .apskrities “Lenino ke
liu” kolūkio pirmininko Socia
listinio Darbo Didvyrio Jono 
Jodinsko spalvotas atvaizdas.

Socialistines lenktynės
ŠIAULIAI. — Tarptarybinių 

ūkių mechaninių dirbtuvių 
kolektyvas, įsįungęs į socia
listinį lenktyniavimą, pasiekė 
puikių gamybinių rodiklių re
montuojant traktorius ir pri
kabinamąjį inventorių. Re
monto ketvirčio planas buvo 
viršytas. Atremontuota vii* 
šum plano 6 traktoriai, 5 
traktorių motorai, 4 traktori- 
niai plūgai ir daug kito pri-

Kolūkyje įsteigtas 
klubas-skaitykla

VILKAVIŠKIS, sausio 6 d.- 
Prieš keletą savaičių “Jūrės” 
kolūkyje (Pilviškių valse.) 
buvo įkurtas klubas-skaitykla.

Jau iš pat pirmųjų dienų 
skaityklos vedėja B. Kairiūkš
čiu tė su kolūkiečių parama 
gerai sutvarkė patalpas. Pa
gaminti suolai, sienos išpuoš
tos šūkiais ir mūsų vadų bei 
Tarybų Sąjungos Didvyrių 
portretais. U ž p renumeruoti 
laikraščiai ir žurnalai. Nese
niai Pilviškių vidurinė moky
kla dovanojo kolūkio skaity
klai 750 grožinės bei politinės 
literatūros knygų.

B. Kairiūkščiūtė jau suor
ganizavo eilę paskaitų kolū
kiečiams.

Prie skaityklos organizuoja
mas meno saviveiklos ratelis. 
•Greitu laiku kolūkis gaus 
elektros šviesą iš Pilviškių.

A. Taušniskas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, LitlvDaily)—Ket., Vasario 23, 1950
. HvJ i
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Kelias į Laimę
n-3-49 APYSAKA -7i-

(Tąsa)
P — Mykolas manęs nemyli, — skundėsi Lujiza,

— tai jis visą daro vestuvėms suardyti, sulaužant 
savo duotą žodį, mane paliekant neišbrendamoj gė- 

| doj-
Įvyko maišatė, verksmai, dejonės!
— Chaosas, chaosas, — susiėmęs už galvos, ai

manavo Garmus iš Ugniškių. — Aš niekad nema
niau, kad mano vienintelės dukrelės vestuvės . . . 
Ženteli, brangus Mykolai, pamiršk mažmožius ir 
rūpinkis svarbesniais reikalais. Atsimink: rytoj 
prieš altorių turėsit stoti, žiedais apsimainyti! Eiki- 

į ' me, paimk brandūs taurelę, — ji pašalins nemalonią
staigmeną'. Viską baikime lietuvišku taurumu!

Išgėrę po keletą šnapsų, mudu įkliuvome į kalbą, 
’' • liečiančią rytdienos mažmožius, susietus su vyki

mu šliūban.
— Koks pasiutimas! — užsimąstęs, dantimis 

grieždamas, staiga ištarė senis. — Koks pasiuti- 
I m as!
j — Kas?

— Nagi, šitie rup .. . komunistų propagandos 
j skleidėjai!
j — Aš maniau, Jūs tai jau pamiršote.
1 — Nelengva pamiršti, ženteli mielas. Jei žmogus

žinotum, kas, kur, kaip ir kodėl, — viskas būtų 
gerai. Dabar... Kaip perkūnas iš giedro dangaus, 
trenkė ir žmogus nebežinai, iš kur ir kaip! Gal tas, 
kuris visa tai sugalvojo, šitoje pastogėje smokso ir 
juokiasi!

Garmaus ranka drebėjo, vos bepajėgdama išlai- 
i • kyti snapso taurelę.

— Tarnaitę įtariate?
— Argi tik viena tarnaitė?
Atsiminiau, jog vestuvių pokyliui ruošti yra pa

samdyta net keletas moterų — gal jos? Iš pačių 
Į svečių, abejojau, ar galėjo kas atsirasti.

Vienas buvo aišku: netobulai atspaustas lape-' 
lis, numestas sode, sudrebino, sukrėtė visą Ugniš
kių dvara!

Šunys pradėjo pikčiau loti ir pajutome kylant 
kaž kokį didesnį nerimą, sujušimą. Aš išbėgau pa
sižiūrėti. Netolimai, paliai sodą einančiame kelyje, 
girdėjosi triukšmas ir jis vis artėjo link rūmų. 
Staiga ateina Vytautas su žvalgybininku, ir dar 
keletas vyrų, vedini berniuku.

Juodu įvilko į Vytauto kabinetą sumuštą, sukru
vintą, sudraskytais marškini ūkais, suveltais galvos 
plaukais, apie dešimt metų amžiaus sumenkėjusį 
vaikiuką, kuris vienval pro ašaras šaukė, kiek* iš-

I galėdamas:
i — Nieko nežinau!.. . nieko nežinau!. ..
1 — Žinosi, tu, rupūžiuk! — rėkė Vytautas, padu

sęs ir pavargęs.
Žvalgybininkas kartą kitą tėškė berniukui per 

nugarą, per burniukę, per galvukę, vis kartodamas, 
, “prisipažink!” Bet vaikutis, pro verksmą, pro ašar 

ras griežtai laikėsi savo: “nežinau.”
Žvalgybininkas pradėjo kaž ką rašyti, klausinė

damas berniuką. Vytautas, cigaretą rūkydamas, 
’■ įniršęs, retkarčiais spardė berniukui užpakalin.

Iš visko, kiek aš girdėjau, berniukas aiškinosi
1 taip: jis pareina iš kaimo S. ir buvo, ieškoti kiau

laitės, kuri kažin kur pabėgo ir paklydo. Beieškoda
mas kiaulaitės, pats berniukas paklydo ir, tamsoje, 
atėjo arti Ugniškių dvaro sodybos.'

Čia žvalgybininkai, bemedžiodami lapelių dalin
tojus, jį sučiupo ir jam primetė kriminalybę.

Negalėdamas pakęsti triukšmo ir vaiko ašaroj i- 
. t. 1 mo, aš surikau:

— Paleiskit jį, teeina sau! Mums reikalinga ra-
■ mybė! Mano veselija!. ..

■ ■ Bet žvalgybininkas piktai atkirto:
, — Prašau poną nesikišti, kur nereikia; čia vei-

( kia valstybės saugyba!
Sumuštas, nukankintas, berniukas jausmingai 

> žvelgė į mane, kaip sužeistas žvėrelis, ir mano akys
’ susitiko su jo melsvomis, kraujais apsėstomis! Jis
j;; ; žiūrėjo į mane, tarsi į savo gelbėtoją. Aš lyg sumi

šau! Ten pat buvo suėję ir daugiau ponų ir ponių, 
t. J tad aš visa gerkle surikau:

— Gadem, sanavobič! Ką jūs čia darote?!.. .
[ Ponai ir ponios garsiai kvatojosi. Pribėgusi Luji-

za nuogąstaudama, pradėjo mane barti:
— Mykoliuk, ar gi čia tau tinka kištis? Matai, čia 

yra valstybės pareigūnai — jie žino, ką daro. Jie 
{Sgfeį - - • savo atliks be mūsų patarimo. Eikime, Mykoliuk, 

eikim iš čia!
Mudu išėjome, o Vytautas su žvalgybininku ber

niuką išsivedė, nežinau kur.
Užgesinimui nemalonaus įkarščio, aš pradėjau 

ob gerti. Lakiau su kai kuriais svečiais net iki antrų
jų gaidžių. *

U. ' ‘
Pagyvenę ir buvolni žmones sako, jog iš visų po

kylių ir pažmonių, jų gyvenime patirtų, mažiausiai 
yra atmenamas jų pačių vedybinis pokylis. Visa tai 
prabėga, kaip sapne, ir ant rytojaus žmogus jautiesi 

' jau kitokis: surištas, supančiotas, — nebe tas, kas 
esi buvęs 'prieš vieną naktį.

Su manim buvo kaip tik tas pats. Iš vakaro įsiu- 
Jllr tino mane tie komunistiški lapeliai ir jų platintojų 

r,į-
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gaudytojai, taipgi berniuko žiaurus sumušimas. Aš 
gėriau, norėdamas pasigerti, bet negalėjau: išvidi
nis “kažin kas” neprileido. Bandžiau užmigti, pa
silsėti, bet nepajėgiau. Galva buvo kupina minčių, 
nedavusių man ramiai atsikvėpti. *

* • i , . . vManyje kilo net ir tokia mintis: “Na, o jeigu is 
tikrųjų tiesa, ką rašo komunistai, kad mano patė
vis ir dėdė nusiskandino? ... Gal jis dabar guli ant 
lentos, o aš čia palociuje? Gal jis rytoj bus laidoja
mas, o aš — baliavosiu!... Ar nereikėjo man su
žinoti, kaip ten dėjosi ar dedasi?... Gal jo nieks 
net nelaidojo, — gal jo kūnas kur nors baloje tebe- 
mirksta, drauge su varlėmis?...”

Atsikėlęs anksti, besipagiriodamas taisiausi šliū
ban važiuoti. Atvyko daugiau svečių, — daugiau 
valdininkų ir karštų patrijotų.

Iš pat ankstaus ryto ir vėl pradėjome ragauti, tai 
už mano, tai už Lujizos, tai už Garmų, tai už tautos, 
tai už prezidento sveikatą! Aš pasijutau silpnas ir 
ką veikiau, man atrodė, jog sapnuose. Viską dariau, 
kaip asmuo, visiškai girtas, pakirstas alkoholio.

Iš pokylio atsimenu tik tai, kad ponai ir ponios 
dažnai juokėsi, — bet nežinojau iš ko: .iš manęs ar 
iš džiaugsmo? Atsimenu, kai mes važiavome Kur- 
liuosna ir Lujiza mane barė; atsimenu, kai mudu 
stovėjome prie altoriaus, — man galva taip svaigo, 
kad aš vos nesudribau kniūpsčias, bet Vytautas ma
ne drūčiai už rankos laikė ir išgelbėjo. Atsimenu, 
kai, grįžę‘namo, sėdomės prie stalo ir iš naujo pra
dėjome — ypatingai aš, — gerti ir šumyti. Atsime
nu, kai aš išvedžiau Lujiza šokti, bet pasvyrau ir 
vos abudu nepasiklojome ant grindų; svečiams buvč 
saldaus juoko. Atsimenu, jog buvo kalbų, man ir Lu- 
jizai linkėjimų. Atsimenu, kai aš, pasistojęs pra
dėjau sakyti kalbą, sukėliau triukšmo ir Vytautas 
mano kalbą sulaikė, o po to aš su juo apsistumdžiau 
ir siekiausi kirsti jam akin, bet jis su kažin kuo ki
tu mane surėmė ir pasodino. Po to nieko daugiau 
nebeatsiminiau, kas ten dėjosi!

Kai aš ant rytojaus vėlai rytą pabudau, pama
čiau Lujiza. Ji buvo jau apsirengusi, nerami ir 
liūdna.

— Ką tu padarei, Mykolai, ką tu vakar pada
rei?!

— Aš?! — teiravausi.
— Tik jau ne aš! Savo vestuvių pokyly, tu . ..
Tuomet man, kaip miglotas, neišbaigtas filmas, 

pradėjo kaž kas rodytis, praeiti pro dar neblaivias 
akis.

— Atsimenu, aš buvau girtas, bet ką iš tikrųjų 
blogo padariau — nebeatmenu.

Ji rūkščiai šaipėsi.
— Tu . .. tu, be to, kad buvai girtutėlis, vartelio- 

jai, vos kunigo prie altoriaus neparvertai... tu grį
žus iš šliūbo, kai garbingieji svečiai mums linkėji
mus teikė, tu . .. atsistojęs pradėjai bolševikišką 
prakalbą sakyti! . ..

— Aš?!...'.
— Ne, aš!. . k Ir kur tu gavai tokios medžiagos? 

Bene Snięčkų buvai kur slapta sutikęs? Kaip tu 
drįsai taip kalbėti prieš prezidentą, prieš mūsų vals
tybės santvarką, akiregyj tokios publikos?! Ar tu 
žinai, ką Vytautas sakė?. ..

— Neatmenu! Ką?
— Jis sakė: “Imsiu ir nušausiu, kaip šunį! Jis

bolševikas!” z
— Cha, cha, cha! — aš pasileidau juoktis. — Ne

galėjo tai būti!
— Negalėjo?! Tai kaip gi tai įvyko?
—Buvau girtas.

— Galėjai būti girčiausias, bet taip kalbėti ne
leistina.

— Kas man dabar liekasi daryti?
— Kas? Atsiprašyk — visų atsiprašyk, ypatingai 

Vytauto, kuriam tu norėjai ausin kirsti.
— Juk visi buvo girti, ar ne?
— Žinoma, visi b»Vo girti, bet jie ir girti būda

mi supranta, ko nereikia kalbėti.
Atsikėlęs, šiaip taip apsiskutęs ir nusiprausęs, aš, 

nuleidęs akis, kaip piktadaris, atsiprašiau uošvių, 
Vytauto ir svečių, kurie dar nebuvo išvykę. Visi 
priėmė mano “pasirodymą” vestuvių pokylyj juoka
vimu, o be to, visi pripažino, jog amerikonai dažnai 
kalba kvailus dalykus ten, kurie reikia kalbėti rim
tus, ir atžagariai.

HL
Išsipagiriojęs, aš sėdausi į bričką ir nuvykau pa

sižiūrėti tėviškėn.
Pasiekęs gimtąją sodybą^ sustojau ties aplūžusiais 

kiemo vartais, bet nemačiau jokios žymės, kad .šito
se namuose gyvena bent koks žmogus. Pastatai sty
rėjo tušti, sukniubę, kaip po karinio siaubo. Tro
bos langai jau buvo užkalti lentomis, visur viešpa
tavo nykuma. Dingo vištelės, dažnai kudekinusios 
mėšlyne, dingo ir tas juodasis šunelis, tas perkritė- 
lis, bet ištikimas patėvio sargas. Tik mušė, kai ka
da prazvimbė man pro nosį, kai kur dar girdėjosi 
bitelės byzgimas, - tarytum sakąs, jog čia dar nėra 
taip baisu, kaip aš įsivaizduoju!

Iš tolo pamačiau atbėgant porą vaikučių, berniu
ką ir mergaitę, o paskui juos ėjo moteriškė. Kai ji 
prisiartino, pamačiau jog tai Balnienė, ta pati, su 
kuria patėvis susikirto priimtuvėse dėl manoįmo- 
tinos mirties.

— Ar galite tamsta paaiškinti, kaip čia viskas 
įvyko?

—- Kas? Ko norite žinoti? — lediniu tonu ji už
klausė.

Atrodė, jog moteriškė nelabai paiso su manim 
kalbėtis. ’ 1 ■

(Bus daugiau)

AUGA LIETUVOS INDUSTRINĖ GALIA
Rašo M. ŠUMAUSKAS

Tarybinės santvarkos įsikū- Į tii 111 ketvirčiu, padidėjo 24
odinės avalynės — 35 
dešrų — 26 proc., kon- 
— 60 proc. ir tt. Ka- 
darbo žmonių pajamos

jai statybinei programai įvyk
dyti TSR Sąjungos vyriausy
bė skiria Ęietuvai stambias lė
šas. Per šių metų trečiąjį 
ketvirtį kapitalo investicijos 
į respublikos liaudies ūkį vi
sumoje padidėjo 18 procentų, 
palyginti su tuf> pat 1948 me- v 
tų ketvirčiu. Per visą penk- ♦ 
mėtį’ kapitalo investicijos res
publikoje prašoka pusantro 
milijardo rublių.

Natūralu, kad tokį smarkų 
pramonės augimą Tarybų Lie
tuvoje lydi milžiniškas darbi
ninkui skaičiaus padidėjimas 
visose įmonėse. Pramonė pa
pildoma nauja darbo jėga 
per planinį jaunų darbininkų 
kadrų parengimą, valstybės są
skaita, specialinių mokslo 
įstaigų sistemoje. Tatai Lie
tuvos jaunimui atskleidžia 
neribotus galimumus išsirink
ti profesiją ir tobulinti savo 
meistriškumą. O kvalifikaci
jos kiljmas, savo ruožtu, ve
da į darbininkų darbo našu
mo pakilimą ir jų uždarbių 
padidėjimą.

Lietuvos pramoninis sukles
tėjimas ryškiai iliustruoja di
džiuosius socialistinės ūkio 
sistemos pranašumus prieš 
kapitalistinę ūkio sistemą. \

proc., 
proc., 
servų 
dangi 
nuolat auga ir jų perkamasis 
pajėgumas kyla, lengvosios ir 
maisto pramonės gaminiams 
yra neribota paklausa.

Šį pramoninės gamybos kie
kybinį augimą lydi puikūs ko
kybiniai poslinkiai visose pra
monės šakose, kas visų pirma 
yra susiję su technikos pato
bulinimu. Paminėsiu tik vie
ną pavyzdį. Buržuazinėje 
santvarkoje Radviliškio m. 
stiklo gamykloje šeimininka
vo vokiečiai, belgai, šveica
rai. Voninė krosnis vos-vos 
susidorodavo aptarnaudama 
vieną Furko mašiną, o- stiklo

rimas Lietuvoje atvėrė jai vi
sapusiško pramoninio sukles
tėjimo kelią. Kapitalistij val
džioje tai buvo atsilikusios žem
dirbystės bei pusiau naminės 
pramonės šalis. Dabar Lietuvoj 
atsirado sava mašinų gamyba, 
elektros pramonė, sparčiais 
tempais vystosi visos lengvo
sios ir maisto pramonės ša
kos, statybinių medžiagų ga
myba ir pan.

Penkmečio planas užtikri
na, kad ateinančiais 1950 me
tais Lietuvoje bus išleista pra
moninės produkcijos 80 proc. 
daugiau, negu 
1940 metais, 
visų rodiklių, 
bus įvykdyta 
Ryškus tam įrodymas — Lie
tuvos pramonės darbo išdavos ' juostos ištempimo greitis ne-

prieškariniais 
Sprendžiant iš 
toji užduotis 
pirma laiko.

1949 metų trečiąjį ket- 
(liepa-rugsėjis). N'epai- 
to, kad pirminis ketvir- 
plano projektas buvo žy- 
padidjntas, respublikos

per 
virtį 
šaut 
tinio 
miai
pramonė pilnutinai įvykdė ir 
tą padidintą planą. Išdavoje 
pramoninės gamybos apimtis 
padidėjo 23 procentais, paly
ginti su tuo pat 1948 metų 
laikotarpiu. Dar didesnį prie
auglį davė naujos pramonės 
šakoĮS. Antai, metalą plau
nančiųjų. staklių išleidimas 
padidėjo beveik tris kartus, 
elektromotorų—daugiau kaip 
du kartus, šildymo katilų — 
keturis 
ta vi m o 
kartus, 
viršum
antro karto ir tt. 
d ūkei j a 
voje niekuomet nebuvo gami
nama.

Lietuvoje taip pat sparčiais 
tempais vystosi ir masinio 
vartojimo prekių gamyba. 
Pavyzdžiui, ‘medvilninių audi
nių išleidimas per praėjusį 
ketvirtį, palyginti su 1948 me-

kartus, elektros mon- 
dirbinių — beveik tris 
r adiatorių — du su 
karto, alebastro—pus- 

Visa ta pro-
buržuazinėje Lietu-

buvo didesnis kaip 30-40 me
trų per valandą. Dabar ta 
pati "voninė krosnis aptarnau
ja iš karto dvi Furko maši
nas, o stiklo ištempimo greitis 
siekia 80-100 metrų per va
landą. Tokie pat gilūs paki
timai įvyko ir popieriaus pra
monėje, kuri tuomet taip pat 
buvo kibiose užsienio kapita
listų rankose. Mes jau ne
kalbame apie naujas Lietu
vos pramonės šakas, — jose 
gamybos 
technika 
tarybinės 
mais.

Praėjusiame ketvirtyje di
deliais mastais buvo tęsiama 
naujų įmonių statybą, o vei
kiančios įmonės buvo techniš
kai rekonstruotos. Per tuos 
(ris mėnesius pradėjo veikti 
nauja sanitarinių - techninių 
įrengimų gamykla Lantvario 
mieste, dažymo aparatų ga
mykla Vilniaus mieste, dvira
čių gamyklos pirmas cechas 
Šiaulių mieste, daug naujų ce
chų Kauno, Šiaulių ir kitų 
miestų įmonėse, šiai plačia-

Pavyzdingi ir sąžiningi 
medicinos darbuotojai
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organizavimas bei 
remiasi naujaisiais 
industrijos pasieki-

VARĖNA, sausio 5 d.—At
vykę į Varėnos apskritį gydjr- 
tojas Stasys Jakučiūnas, med. 
sesuo Vincė Petraitytė ir dez- 
infektorius Nataša Stoliarova 
sąžiningai ir pasiaukojančiai 
atliko savo pareigas: energin
gai panaudojo profilaktines 
priemones, patikrino daugelio 
mokykhi mokinių sveikatą, 
daugeliui ligonių suteikė me
dicinos pagalbą.

Biblioteka įsteigta Kėdainių 
apskrities “Jaunosios Gvardi
jos” kolūkyje. Vien tik kol
ūkio šefas, “Kaspino” fabri
kas, padovanojo kolūkiui 200 
knygų ir radijo aparatą.

J. Kataržis.

Dienraščio Laisves

D A 7 A D A C! D hu A linu
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
šeštadienį prasidės 6-tų vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

. Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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Los Angeles, Calif.
LAIKAS SUSIRŪPINTI

* RIMČIAU SPAUDOS
REIKALAIS

A Vasario 5-tą įvyko LLD 
▼ 145-tos kuopos susirinkimas;

buvo skaitlingiausis, koki se
niai esame turėję.

Tarpe visokiu klausimų 
draugijos reikaluose, buvo 
išduotas raportas ir iš atsi
buvusio sausio 22 d. paren
gimo. kuriam nusidėvėjusių 
fašistėlių suorganizuoti di
pukai mėgino pakenkti.

Iš komisijos raporto pasi
rodė, kad nieko parengimui 
neužkenkė. Turėjome vieš
nių ir svečių, kiek tikėjomės. 
Maistas visas išėjo ir atsi
lankiusieji linksminosi iki 
vėlyvam vakarui. Pelno 
kuopai liko gražaus.

Susirinkimas buvo skait
lingas ir entuziatiškas, di
džiuma ėmė dalyvumą svars
tyme svarbesnių klausimų. 
Bet vieną dalyką norėčiau 
čionai priminti, tai kad neku- 
rie mūsų nariai ne visai pa
jėgia suprasti kiek daug 
svarbos turi mūsų progresy- 

' '3 ve spauda. Kas iš mūsų orga
nizacijų ir mūs pačių liktų, 
jeigu mes netektume savo

* spaudos? Kaip mes atmušta
me visus reakcininkų melus, 
šmeižtus: žinotume jų apga
vystes, jeigu neturėtume savo 
spaudos?

Vienok kada prisieina kal
bėt apie klausimą, kad pa
remti spaudą, vis mes su
siduriam su nariais, kurie sa
ko: pinigus palikau namie; 
vakar praūžiau, tai paau
kauti negaliu. Visi mūsų kuo
pos nariai gražiai apsirengę, 
atrodo kaip milijonieriai ir be
veik visi dirba bei turi kito
kias įplaukas. Bet parėmi
mui spaudos ar kitokių svar
bių darbininkiškų reikalų 
kaip tai skūpauja.

Draugės ir draugai, paim
kime pavyzdi iš to draugo, 
kuris vienam svarbiam reika
lui žadėjo ir davė $100. Tas 
draugas visai neturtingas. 
Vienok jis visuomet ateina 
ant parengimų, susirinkimų ir

visuomet aukauja, kada tik 
esti aukos renkamos; ne 
smulkiais, bet popieriniais. 
Kodėl mes visi negalėtume 
taip padaryti svarbiais reika
lais ?

Reikėtų biskuliuką susilai
kyt nuo kitokių svieto mar- 
nasčių... ir matysite, kiek pi
nigų liks dėl draugijinių rei
kalų. Visų svarbiausia, rem
dami draugijas ir progresyvę 
spaudą — giname savo pačių 
reikalus.

Kp. Korespondentas.

Pasikalbėjimas su Dipuke
Neseniai čia iš Vokietijos 

atvyko šeima ir atsivežė labai 
malonaus būdo mergaitę. Tū- 

I las GI nuvažiavo pas dipukų 
gimines su savo draugais. 
Nakvojo, maudėsi ir kalbėjo
si su dipukų minėta mergaite. 
GI pasakojo savo draugams 
lietuviškai nemokantiems, ką 
norėjo pasakyti jauna atėjū
ne.

GI yra atitarnavęs laivyne, 
o ši mergaitė (dipuke) kūdi
kis, vienok jiedu gražiai pasi
kalbėjo: pirmasis gerai pra
silavinęs, o pastaroji malo
naus ir linksmaus būdo.

Antras GI ir dipukės susi
tikimas buvo sausio 22 d. 
LLD 145-tos kuopos parengi
me. Dipukai eidami pikietuo- 
ti LLD parengimą atsivedė ir 
vaikus. Vaikai vieni jų nešė 
iškabas, kiti daužė “fire 
craks” į šaligatvius. Tarpe jų 
buvo ir malonaus ir linksmaus 
būdo ’toji jauna mergaitė 
(dipuke) su savo tėvu.

Ir koks buvo nusistebėji
mas, kada ji pamatė GI sto
vintį ant laiptų prie svetainės. 
Dipuke žiūri akutes įbedus į 
GI ir daro su pirštukais jam 
sarmatą. GI su šypsą sako, tai 
ne tiesa. Dipuke nusistebi su 

! išraiška veide, argi tai galėtų 
Į būti ne tiesa? GI sako jai: 
| “Taip, čia nieko blogo nėra.’’ 
I Dipuke jaunutė, patraukė 
petukais ir norėjo ką sakyti, 
taip tą syk jos tėvas nutrau
kė ją tolyn nuo svetainės du
rų.

Mątyt, ttėvai pripasakoja 
nekaltiems kūdikiams, kad 
čia yra baisūs žmonės tame 
parengime. O jauna mergaitė 
pamačius GI negali suprasti, 
kas čia darosi. GI iš pirmo jai 
atrodė tokis, kaip ir jos tė
vas, vienok tėvas jai sako, 
kad čia yra baisių žmonių su
sirinkimas.

Tiesiog tragedija lietuvių 
tautai, kai jauni ir niekuo.m 
nekalti kūdikiai mokinami 
neapykantos. Kiek žinome, 
tie jų tėvai sufanatikėję žmo
nės buvo atėję ardyt ramių 
žmonių susirinkimą. Atėjo 
tiesiog iš bažnyčios ir kaipo 
geri katalikai pasimeldę—my
lėk artima savo, kaipo pats 
save.

Taip “maldingai apsišar
vavę’’ pikietuodami užkabinė
jo ir koliojo į svetainę einan
čius žmones, kuriuos pirmą 
kartą savo gyvenime .matė ir 
pastarieji jiems nėra padarę 
jokio blogo. Vaizdas tiesiog 
širdį veriantis, žiūrint iš šalies, 
kaip nekalti kūdikiai buvo 
naudojami ir fanatizuojami 
juodam ir žeminančiam tiks
lui.

Matęs iš Pašalies.

bylos vediniui. T. Niūkiene 
raportavo, kad pridavė $10 
metinių duoklių paramai Gin
taro Radijo programos.

Buvo skaitytas pakvietimas 
nuo Lietuviu Amerikos Pilie
čių Kliubo, kad bendrąi reng
tume pramogas šeštadienių 
vakarais. Pakvietimą priėmus, 
tuojau nutarėm rengti kozy- 
rių parengimą ateinantį šeš
tadienį, vasario (Feb.) 25 d., 
8 vai. vakaro, 318 Broadway. 
Bus skanių užkandžių, gra
žių dovanų ir draugiška nuo-

Montreal f anaria ža(Ia Pasitlaukti monireai, tanąoa prieškomunistini0 Fr(mt0

Sukūrė Šeimyninį Gyvenimą
Vasario 4 d. vedybiniais ry

šiais surišo Joną Dodovičių 
su naujai atvykusia iš Euro
pos lenkaite. Vestuvių poky
lis, dalyvaujant tik 
artimiesiems, įvyko 
namuose. Jaunieji
menesiui praleisti buvo išvy
kę į kaimą, pas savo pažįs
tamus.

jaunojo 
jaunojo 
medaus

So. Boston, Mass.

Kitas svarbus parengimas, 
tai atžymėjimas kovo 8-tos, 
Moterų Tarptautinės. Dieną 
paskyrėme kovo 19rtą. Nu
tarėm suruošti gražų bankie- 
tą, su gražia koncertine pro
grama, ir kviesti d. Mizarie- 
nę iš Brooklyn, N. Y., pasa
kyti momentui pritaikytą kal
bą. Drg. V. Taraškienė apsi
ėmė pakviesti kalbėtoją ir su
sisiekti su kitų kolonijų drau
gėmis, kad rengtų d. Mizarie- 
nei prakalbas to paties atva
žiavimo proga.

Sekantis LLD moterų susi
rinkimas įvyks (tuo pačiu lai
ku ir toje pačioje vietoje) ko
vo 10 d. Į jį bus suneštos 
Laisvės bazarui dovanos. Vi
sos draugės isitemykite.

Narė. .

Pagerbti Draugai ir 
Paremtas Liaudies Balsas

Vasario 4 d. buvo šaunus 
ir didelis pažmonys Point St. 
Charles svetainėje, pagerbi
mui M. ir M Gudų, jų 2.0 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga.

Jubilijantų sesutes ir švo- 
gerio Niauros iniciatyva ir 
pastangom is, tai kini nk a u j ant 
K a v o 1 i ūnąms, Liokaičiams, 
Graibiams, Keršienei, R. Spai- 
čienei, Petrauskui, Brakniui ir 
j0 sūnui, taipgi Lesevičiui, bu
vo suruošta labai didelė ir 

su puikiomis
vaišėmis ir jubilijantams įteik
tos gražios ir vertingos dova
nos.

M. Gudas 
šios kolonijos 
po vienas 
pažangiame
gražių sveikinimų, 
drg. P. Uldukiui 
apie savo spaudos reikalus ir 
kad šitas jubilijantų a p vaikš
čiojimas būtų daugiau kuo at
žymėtas, svečiai kai]) bema
tant sumetė virš $30 Liaudies 
Balso reikalams.

Tai labai gražus ir pavyz
dingas apvaikščiojimas, kuria
me pagerbti asmeniniai drau
gai ir neužmiršta spąuda.

Washington. — CIO uni
jų centras sakė, jog tai bu
vo klaida, kad CIO atstovai 
dalyvavo Amerikiečių Le
giono konferencijoj prieš 
komunistus. Ta konferenci- 

| ja virto jomarku ir prieš 
darbo unijas. Todėl CIO ža
da toliau neprisidėt prie 
tokių prieškomunistinių 
frontų.

Kalbėdamas konferenci
joje, James Carey CIO sek
retorius - iždininkas, už- 
reiškė: “Kitame kare mes | 
susidėsime su fašistais, kad 
sumuštame komunistus.”

Tas Carey’o obalsis pasi
rodo kartūs pipiras CIO 
centrui praryti. Centras,, 
tačiaus, netardė ir nežada 
tardyti Carey už fašistini

i jo pasižadėjimą.

graži partija,

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Yf

Vasario 25-tą Moterų lIGu'mk 

rengia pažmonį, Gedemino Svetainė
je, 575z Joseph 
riečiai prašomi 
remti Moterų Klubą 10 metų sukak
tyje. Per 10 metų mes daug gerų 
darbų nudirbome. Bus skanių val
gių 
niai

Moterų yKiubas

Avė. Visi rocheste- 
atsilankyti ir pa-

ir karštų gėrimų. Visus malo- 
prašome. Rengėjos.

(33-34)

SO. BOSTON, MASS.
Smagus parengimas, rengia Lietu

vių Amerikos piliečių Klubas ir Li
teratūros Draugijos 2-ros kuopos 
moterys, įvyks šeštadienį, vasario- 
Feb. 25 d., pradžia 8-tą vai. va
kare, vieta 318 Broadway, čia bus 
galima pasilinksminti, pažaisti ir 

i gauti gražių dovanų. Bus skanių 
i užkandžių ir draugiška nuotaika.

Kviečia Rengėjai.
(32-34)

Iš LLD 2-ros Kp. Moterų 
Susirinkimo, Atsibuvusio 
Vasario 10-ta Diena a- l

Šis susirinkimas buvo daly
vėmis skaitlingas, todėl jame 
buvo nemažai gerų sumany
mų ir tarimų,

Drg. V. Taraškienė išdavė 
platų raportą iš atsibuvusio 
dienraščio Laisvės bankieto, 
kuris buvo sėkmingas ir da
vė gražų sveikinimą — $157.- 
20—Laisvei dalininkų suva
žiavimo proga.

Buvo skaitytas Laisvėje til- 
pęs. K. Petrikienės atsišauki
mas Laisvės Bazaro reikalu, 

į Aptarus, dd. E. Likienė, D. 
j Ruplėnienė ir kitos pasižadė
jo ką nors pagaminti. Tad 
nutarėm visas dovanas suneš
ti sekančiame susirinkime, ku
ris įvyks kovo 10 d.

H. T. pridavė paliudijimą iš 
i iždo duotų $10 V. Andrulio

Cleveland, Ohio
Ruthenbergo Memorandumo 

Bankietas
Daugelis clevelandiečių dar 

atsimename Charles E. Ru- 
thenbergą, kaipo kovotoją už 
taiką ir socializmą. Birželio 
14, 1917 m., Ruthenbergas ta
po nuteistas per federalį dis- 
trikto teisėją Westenhaver 
vieniems metams į Canton 
sunkiųjų darbų kalėjimą už 
agitavimą darbininkų nesire- 
gistruoti verstinam kareiviavi
mui. Ruthenbergas su kitais 
dviem iškaboje per 3 dienas 
pakarti už rankų 
kalėjimo rūsyje, 
jie kovojo prieš 
m as kalėjimo 
kada
žė per kalėjimo sienas, tuojau 
pakilo protestų banga per vi
są Ohio valstiją ir delegacija 
atvykusi į kalėjimą privertė 
prižiūrėtoją prašalinti kali
niams nepakenčiamas sąlygas. 
Ruthenbergas 
žmogumi, kuris 
rikos žmonėms 
socializmą.

Ban kietas įvyks sekantį šeš
tadienį, vasario 25, Swiss 
Hali, 271.0 Walton Ave., ne
toli W. 25th ir Clark Avė. 
Pietūs bus patiekti 7:30 va
kare. Bankiete kalbės Eliza
beth Gurley Flynn ir kiti. 
Paskiau seks kiti pasismagini
mai ir/šokiai. J. N. S.

tamsiame 
už tai, kad i 
nepakenčia- 

sąlygas. Tik 
žinia apie tai prasiver-

Skaitykite Apysakas!
Skaitykite apysakas!

Apysakos ir romanai, tai nėra pasakos. Apysakoj ir romane yra vaizduojamas tik
ras žmonių gyvenimas, klasių santykiai, istorija, teikiamas mokslas, tik jis perduoda
mas vaizduojant pasirinktų asmenų (charakterių) gyvenimą. Apysakoj, tartum ju- 
džiuose, veidrodyje autorius rodo žmonių gyvenimą ir tuo jis padeda skaitytojui su
prasti savo reikalus.

Maksimas Gorkis savo veikale “Motina,” tartum veidrodyje parode caristines Rusi
jos santvarką ir 1905 metų revoliuciją, kurios liepsna bangavo ir Lietuvoj. Mes tu
rime gerų apysakų ir skelbiame didelį nupigintą jų išpardavimą. Skaitykite!

(1) ALIEJUS. Parašė Upton Sinclair. Knyga turi 800 puslapių. Vienas iš labiau
siai įdomių jo romanų. Kietais viršais. Kaina $1.50.

(2) SPALIS ir KITOS APYSAKOS. Apysakos iš revoliucijos laikų Rusijoj. Pata
šė eilė autorių. Knyga turi 288 puslapių. Atspausta ant geros popieros. Kaina 50 centų.

(3) POVILAS JURKA. Parašė M. Rasoda — Mizara. Apysaka iš Amerikos žmo
nių ir Amerikoj gyvenančių lietuvių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Kaina 50c.

(4) ŪKANOS. Parašė M. Rasoda — Mizara. Apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Knyga turi 342 puslapių, ant geros popieros. Kaina kietais viršais $1; minkštais 
viliais 50 centų. ,

(5) MOTINA. Parašė Maksimas Gorkis. Viena iš įdomiausių apysakų. Turi 500 
puslapių. Kaina kietais viršais $1.

(6) KARAS LIETUVOJ. Parašė M. Gromovas. Apysaka iš 1914-1918 metų karo 
laikų. Knyga turi 224 puslapių. Kaina 35 centai.

(7) SAULĖTOJ ISPANIJOJ. Parašė Ed. Zdanauskas. Jo atsiminimai iš karo 
prieš fašistus. Knyga turi 156 puslapių. Kaina 50 centų.

(8) PAVASARIO GODOS. Eilių rinkinys. Parašė Stasys Jasilionis, vienas iš žy
miausių Amerikos lietuvių poetų. Knyga turi 256 puslapių. Įtalpina apie 300 eilių 
ir dainų. Kaina 50 centų. ♦

(9) SENO VINCO RAŠTAI. Knyga turi 450 puslapių. Telpa 10 apysakų iš Ame
rikos žmonių gyvenimo. Gražiai atspausdinta ir kietais viršais. Kaina 75 centų.

Mes turime platų knygų pasirinkimą, kaip tai, iš įviarių mokslo šakų, apie Lie
tuvą, Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas šalis. Klauskite informacijų.

Šiemet ALDLD sukanka 35 metai gyvavimo. Naujus narius priimame už $1 me
tinių duoklių. Kas mokės pilną duoklę — $2, tai tas gali pasirinkti bile tris knygas 
iš mūsų sąrašo ir gaus veltui.

Čekius ir money orderius išrašykite Draugijos iždininko vardu:
J. J. KASHKEVICH. Siųskite kartu su užsakymu sekamu antrašu:

A.L.D.L.D.
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

buvo tuom 
nurodė Ame- 
tiesų kelią į

)laciai žinomas 
lietuviams kai- 
vadovaijaučių 

judėjime. Buvo 
kalbų, gi 

prisiminus

Rengiasi Šeimyniniam 
Gyvenimui

Nors ši žinia bus pavėluota, 
bet, anot priežodžio, “ 
vėliau, negu niekad.’’ 
tik dabar sužinoti, kad
švenčių susižiedavo du

: nuoliai, abu pažangią

Worcester, Mass

trumpų

Dainų 
Massachu- 
— chorai,

L. P. B. Klubas ir Gintarų 
Radijo Pusvalandis

Massachusetts pažangiųjų 
lietuvių yra radijo pusvalan
dis iš WK0X stoties, 1190 ki
locycles, kaip 9 vai. iš ry
to, kiekvieną sekmadienį. Bū
na oro bangomis gražaus me
no programos ir gerų prane
šimų iš Lietuvos ir
paskaitėlių, pritaikytų atitin
kamų laikotarpiui, 
programą sudaro 
setts dainininkai
grupės ir pavieniai iš skirtin
gų miestų lietuviai ir lietuvai
tės. Bizniškų garsinimų labai 
mažai būna.

Todėl, palaikytojams pus
valandžio prisieina sukelti ka
pitalas iš narinių mokesčių ir 
nuo parengimų atliekamų pel
nų.

Taigi, tam tikslui L. P. B. 
Klubas ir rengia šaunų ban- 
kietą su koncertine progra
ma, vasario 26 d., Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.

Programoje dalyvaus, apart 
vietinių Aido Choro spėkų, 
svečių ^dainininkų iš Montello, 
Norwoodo ir Bostono.

Bankietas prasidės po 5 va
landos vakare. Pasivąlgįus, 
bus koncertine programa.

LONDON. — Anglijos 
užsienio reikalų ministras 
Bevinas bijo didelės krizės 

I Anglijoj po 1952 m., kai iš- 
■ sibaigs amerikinė Marshallo 
plano pašalpa jai.

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

ZANES’ PACKAGE STORE
Lietuviška Krautuvę 

LIKERIAI, VYNAI IR ALUS 
PETER YANUKONIS 

savininkas

33 Center Street, Methuen, Mass
Dėl Greito Pristatymo 

Telefonuokite 20167

•f* *

**
»!•
*

geriau 
Teko 
laike 
j au

te vų,
K. čekaičių. sūnus Stasys su 
kitataute mergina. Dar nete
ko sužinoti, kada jų vestuvės 
įvyks. Kitas jaunuolis, P. ir 
E. Blažių sūnus Povilas, taipgi 
susižiedavo su kitataute me)'- 
gina, kurių; vestuvės įvyks bir
želio mėnesį.

atgal, 
. šiuo

Gydo-

pavo-

Sergantieji
Verduno biznierka A. Nau- 

būriene, kuris laikas 
turėjo rankoje operaciją 
laiku ji gydosi namie.

Sausio 30 d. N. Verbylienė 
puolė ir išsisuko koją, 
si namie.

jau senas laikas kai 
masonienė turėjo labai
jingą ir sunkią operaciją ko
joje. Bet skausmas kojoje ją., 
dar vis kankina ir sakė, kad 
turės matyti daktarą. Ji pra
šė išreikšti širdingiausią pa
dėką už prisiųstas gėlos ir 
lankytojams už dažnų jos ap
lankymą laike ligos.

Korespondentas.

Aišku, kad apart programos 
pildytojų bus ir svečių pasi
gėrėjimui šios nepaprastos 
programos. Todėl vietiniai 
stenkitės kiekvienas dalyvau
ti. Įžanga tik $1.

L. P. B. Klubo Koresp.

*
❖ 
❖

* 
❖

* ❖

❖ 
*

MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kuri medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį j Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) 
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 syar. blėkinė $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

kava ::
«•

Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš • • 
sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie- J ’ 
tuvoje mūsų motute padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- • • 
davome ir nebūdavome nervuoti,, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. * i 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; J* 
3 svar. $1.00; 5 svap. $1.65. Atvažiuokite bei pri^iųskite pinigus laiš- >• 
ku, o mes pasiųsime jums tayorą. ‘ *

J. W. THOMSON ;:
45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y. ;•

■■■M
JOSEPH BALTAITIS

BAR & GRILL
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Geri Valgiai laukia jūsų visada
’ DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

EVeX 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

illillBlllilllllllllllllffllffllBlllllllM

4 CHARLES ROMAN
EGZ AMINUI) JAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
darome ir pritaikome 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tek ST. 2-8342

J. J. Kaškiaučius, M. D. I
530 Summer Avė.

NEWARK 4, N. J. |
HUmboldt 2-796 ‘ į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
.Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Ket., Vasario 2^ 1950
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NewWto^<M02fellito
Niujorkas -- 
Skersai-Išilgai

Julian Gravely, 37 m. am
žiaus advokatas, puldamas iš 
ketvirto aukšto (Hotel Irving) 
žemyn, nenukrito gatvėn, bet 
užsikabino antrojo aukšto 
kyšulyj. Taigi jis neužsimu
šė, o tik nusilaužė koją.

★
Dar dvi lėktuvų kompanijos 

—United ir National — pada
rė sutartis su Idlewild (Inter
national) aerodromu. Pagal 
šias sutartis, minėtos kompa
nijos gauna naujajame aero
drome vietas savo lėktuvams 
veikti, taipgi raštinėms.

Jurgio Washington© gimta
dienio proga (vas. 22) did
miesty) įvyko visa eilė mitin
gu ir kitokių pobūvių, ku
riuose buvo atžymėta Wash- 
ingtono nuopelnai Jungtinėms 
Valstijoms.

★
Ralph Montefusco rastas 

negyvas jo paties automobi- 
liuje, ties Oakley St., netoli 
Laconia Ave., Bronkse. La
vonas buvo sužalotas kulkų. 
Policija neįmano, kad šis as
muo buvo užmuštas plėšimo 
tikslais; jo kišenėje rasta $38. 
Montefusco buvo Triboro 
Hunting Circle prezidentas ir 
jis apleido savo namus praė
jusį šeštadienį.

★
Sniegas, maišytas su lietum, 

praėjusiais pirmadienį, an
tradienį ir trečiadienį buvo 
sudaręs nepatogumų automo
bilistams važinėti didmiesčio 
gatvėmis.

★
Po to, kai Niujorko apylin

kėje pradėjo snigti ir lyti, 
gerokai pasipildė miesto re
zervuarai vandeniu, bet dar 
toli gražu vandens trūkumo 
pavojus nepraėjo.

Puikiai Pavykus 
Paskaita

Vasario 19 d., Lietuvių Kul
tūriniame Centre, LMS 3 ap
skritis suruošė kultūrinį ap
švietus popietį. Gerai žino
mas literatas - kalbininkas V. 
Tauras, davė labai įdomią 
prelekciją lietuvių kalbos 
klausimu. Prelegentas eile 
pavyzdžių puikiai įrodė, kaip 
lietuvių kalba turi savo šaknų 
įvairiose kitose kalbose. Ypa
tingai lietuvių kalba daug tu
ri bendrumo su lotynų ir grai
kų kalbomis.

Lietuvių kalba kilusi iš se
novinės sanskrito kalbos. Tau
ras davė pavyzdžių, kaip lie
tuvių kalba yra studijuojama 
aukštose mokyklose, universi
tetuose. Studijuojant kalbų 
istoriją, negalima apsieiti be 
palietimo lietuvių kalbos.

Taip pat J. Byronas pridė
jo dalį 4iame kultūriniame su
ėjime. Jis aiškino lietuvių 
kalbos gramatikinę struktūrą.

Publika šiltai įvertino kultū
rinį vakarą, jį parėmė finan
siniai ir išreiškė pageidavimą, 
kad V. Tauras paruoštų dau
giau paskaitų. Mes čia pri
dėsime, kad ir kitos kolonijos 
turėtų pasinaudoti proga, pa- 
sikviesdamos V. Taurą su mi
nėta paskaita.

Vakaro lėšų padengimui po 
$1.00 aukojo: J. Urbonas, S. 
Sasna, A. Grigas, V. Čepulis, 
J. Siurba, V. Janauskas, 
Thomsonai, B., A. Dagis, A. 
Davis, Maželis, A. Meškis, 
Kazlauskas, K. Petrikienė, 
Dr. A. Petriką, V. Gengis, Le- 
vanas, J. Byronas, M. Sapiega, 
Geo. Klimas. Po 50c.: G. 
Varisonas, J. Juška, Balčiū
nas, Grigas, J. Vinikaitis ir 
Benderis . Baltrušaičiai—$1.- 
50. Viso aukų gauta $27.80.

Rengėjai reiškia didelį ačių 
visiems rėmėjams ir lankyto
jams LMS ruošiamų apšvietos 
vakarų. Rengėjai.

Iš Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo Mitingo

Vasariu 17 d. įvyko kriaučių 
neprigulmingo klubo susirin
kimas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpoje. Pir
mininkas J. Hermanas, po ati
darymo susirinkimo, pakvietė 
sekretorių J. Bikulčių perskai
tyti iš pereito susirinkimo už
rašus ir sykiu išduoti finansų 
atskaitą. Pasirodė iš atskai
tos, jog kriaučių neprigulmin- 
gas klubas turi $37,400 turto.

Į minėtą kriaučių klubą bu
vo priimami nariai tik tokie, 
kurie dirbo pas kriaučius ir 
priklausė į unijos 54-tą loka
lų; buvo už vieną dolerį pri
imti. O kurie priklausė iš 
pat pradžios klubo susiorga- 
nizavimo iki 1919 metų, bu
vo pilni nariai, pasimokant 10 
centų* į mėnesį duoklių. Po 
pirmojo karo duoklės jau bu
vo numuštos ir ten tik mo
kėjo 5 centus iki 1927 metų. 
Po to duoklės buvo galutinai 
“uždarytos,” iki šių dienų 
nebuvo mokamos duoklės į 
klubą. Tačiau tas visas tur
tas išaugo nuošimčiais ir na
rių priėmimu su vienu dole
riu.

Pereitas susirinkimas buvo 
kaipo metinis susirinkimas ir 
seniai kriaučiai skaitlingai at
ėjo į susirinkimą tarti savo 
žodį kas link savo taupų ir 
turto. Buvo karšių diskusijų 
ir mintys daugumos supuolė, 
kad į klubą turi tik toki na
riai būti priimami, kurie yra 
ir ^priklauso unijos 54-tam 
skįįriui nemažiau kaip 5 me
tusi Už tokį įnešimą balsavo 
85, o palikti po senovei balsa
vo/! 1. Pasirodo, seniai kriau
čiai pradėjo susirūpinti savo 
sutaupytais grašiais, kad kas 
nors jų neužkariautų. Tai 
jiems davė suprasti gruodžio 
14 d. Reikia apsižiūrėti, kur 
link mūs sutaupytas turtas nu
eis. O be to dar vis ateina 
prašymai pas kriaučius dides
nių ir stambesnių aukų. Ne
perseniai buvo atlindęs iš ke
leivinio lizdo asmuo, prašyda
mas net $5,000. Pasirodo, 
kad jeigu jie kriaučių nenu
movė su farmų pirkimu, tai 
bando juos kitokiu būdu nu
mauti. Dėl to kriaučiai pra
dėjo susirūpinti ir tam išrinko 
komisiją iš trijų narių: J. 
Kairio, P. Montvilos ir Tu- 
mosos. ši komisija turi pa
rūpinti nariams knygutes: 
kiekvienas klubietią kriaučius 
turi turėti klubo knygelę.

Ką kriaučiai darys ateityje 
su savo sutaupytais pinigais, 
sunku iš kalno pasakyti; bet 
tenka girdėti senius kriaučius, 
minėto klubo veteranus’, įstei
gėjus kalbant, kad reikia vi
siems, kurie priklauso 54 loka- 
lui nemažiau 5 metų, užsimo
kėti unijos duokles už pusmetį- 
Tas senių sumanymas yra ge
ras dalykas. Pinigai, sudėti • 
kriaučių, tegu nors sykį eis 
jiems patiems naudon; nerei
kia pamiršti ir savo veteranų 
ii- ligonių., J. S.

Sako: Chicagoje 
Viskas Pavyko Gerai

Grįžęs iš Cnicagos, Rojus 
Mizara sako, jog pjesės “Ne
susipratimas” p a s t a t y mas, 
ivykęs š. m. vasario 19 dieną, 
Sokolų Salėje, pavyko gerai 
visais požiūriais.

Kryžiokai spektaklio nepi- 
kietavo, kaip buvo tikėtasi. 
Mūsų žmonių ūpas ten geras.

Apie - savo išvyką Mizara 
žadėjo parašyti smulkiau.

Generolas Albertas Osborn, 
visapasaulinės Salaveišių Ar
mijos vadovas, su žmona at
vyko iš Anglijos; jiedu atvyko 
“Queen Mary” laivu. Iš viso 
pasažierių laive buvo 1,503. 
Generolas Osborn iš čia vyks 

i į Naująją Zelandiją ir Austra- 
! liją.

Bazarui Dovanos
šiomis dienomis gavome do

vanų bazarui. Daiktais gavo
me sekamai:

Nuo Elizabeth Kanapkis, 
Worcester, Mass., 12 pothold
ers ir tris juostukus. (aprons). 
Dalykėliai gražiai padaryti 
—rankų darbas.

Povil as Rainys, Brooklyn, 
N. Y., įteikė dvi rašomąsias 
plunksnas ir pašolį (Two 
Fountain Pens and Pencil 
Set).

Josephine Žilinskas, X c w 
Britain, Conn., prisiuntė dvi 
labai gražiai numegstas stal
tieses.

Dovanos po biskį pradeda 
ateiti. Būtų gerai, kad ir ki
ti geri dienraščio patriotai 
prisiųstų savo dovanas anks
čiau, nes žinote, ima laiko pri
ruošti lentynas, sudėstyt do
vanas — turi būt viskas ga
tava bazaro atidarymo die
noj.

Pinigais gavome nuo LDS 
103 kuopos, Ridgewood, N. 
Y. (per P. Grabauską), $10.

Finansinė parama bazarui 
taipgi svarbi, kaip ir dovanos.

Prašome įsitėmyti, kad ba- 
zaras įvyks kovo 25 ir 26 dd., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Širdingai dėkui už dova
nas !

Laisvės Administracija.

Grįžo iš Hondos
Ignas Sutkus su žmona Iza

bele sekmadienį sugrįžo iš 
Miami, Floridos. Jie ten per 
tūlą laiką atostogavo. Sutkus 
pridavė naują prenumeratą 
dienraščiui Laisvei. Vėliau 
praneš, kaip jis gerai pralei
do atostogas.

Ignas Sutkus yra savininkas 
Republic Bar 8c Grill, 492 
Grand St., Brooklyne,

★
Praėjusios savaitės gale su

grįžo iš Miamės ir d. Bill 
Skuodis. Jis sakosi, kad Mia- 
mė ja mpasirodžiusi labai 
nuobodi.

John Wiley tapo paskirtas 
rūpinimuisi tvarkyti ir gerin
ti miestaviesiems aerodro
mams.

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksi), visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raport'avimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ/ kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ait lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisnlnotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

^tylimiems Pašarvoti Dovanai'
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Pavasarinės 
Teatrų Gastrolės

Pranešame, kad mes, 
Brooklyno Liaudies Teatro 
vaidintojai, jau pradedam 
pavasarines teatrų gastroles. 
Pirmą šūvį duosim į Philadel- 
phiją, suvaidindami komediją 
“Trilypė Pora” 18-tą dieną 
kovo, o. antrą — tai į Wor
cester), kur suvaidinsim pre
mjerą “Gieda Gaideliai” 1- 
mą dieną balandžio.

Taigi aukščiau minėtų mies
tų ir jų apylinkių visus lietu
vius kviečiam ateiti pažiūrėti 
mūsų šitų vaidinimų. Mes gi, 
vaidintojai, stengsimės jus pa-* 
tenkinti. Veikalai geri. Ir 
mes tikimės, kad jūs pasigė- 
resit.

Beje, knygos dėl pavasari
nių gastrolių dar atviros. Tai
gi pramogų rengėjai dar pa
galvokit. Jonas Juška.

Currano Mušeikos Už
puolė Jūreivių Mitingą

Praėjusį sekmadienį Niu
jorke (Tom Mooney salėje) 
įvyko National Maritime Uni
jos įeilinių narių konferencija. 
Ji buvo šaukta tam, kad .ap
tarus negerą padėtį uųįjo'-j;,-' > 

Kaip žinoma, unijos prezi
dentas C u r r a n , nepaisy
damas konstitucijos, mėto 
iš unijos narius Jdėl jjų 
politinių pažiūrų. O tuo 
pačiu kart u aukščiausias į 
teismas pasisakė prieš samdo-1 
mąsjas unijos sales, prieš | 
uniją. •

šį mitingą-konferenciją už
puolė mušeikos, Currano sė
brai Iš viso jų buvo arti pu
sė šimto.

Jie užpuolė konferenciją 
gerai ginkluoti. Išlaužė salės 
duris, įsiveržė salėn ir pra
dėjo, žiaurias kautynes. Mu
šeikos tupėjo atsinešę nuo 
pieno butelių, plytų, gelžkalių 
ir net revolverių.

Keturi asmenys tapo sunkiai 
sužaloti - sumušti; kiti leng
viau.!

Kai policija atvyko, kai ku
rie mušeikos buvo jau pabėgę, 

jo keletą jų suėmė ir įkalino.
Keletas sužeistųjų tapo nu- 

1 gabeilti Į ligoninę.

Nauja Lietuviška Filmą 
Bus Rodoma 2 Vakaru

Pranešame, kad draugas 
Geo. Klimas jau pagamino 
naują filmą “Paparčio žie
das” ir kad jau ji bus rodo
ma šeštadienį, kovo 4-tą d., 
8-tą vai. vakaro, ir sekmadie
nį, kovo 5-tą d., 6 vai. va
karo, Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Rengia parengimų 
komisija. Filmą rodys Geo. 
Klimas. Įžangos nebus, bot 
bus kolekta.

Taigi visus ir visas kviečia
me matyti šitą naują filmą. 
Mes, rengėjai, gi užtikrinam, 
kad ji jums patiks, nes filmą 
yra spalvuota, graži ir vyku
siai pagaminta. Mes dar iki 
šiol neturėjom tokios gražios 
lietuviškos filmos. Film.oje 
yra labai gražu tas, kad, ot, 
mūsų pačių aktoriai, daininin
kai ir šokikai aiškiai kalba, 
dainuoja i)' šoka. Ir visi savo 
roles atlieka gražiai.

Taigi dar sykį primenam. 
Nei vienas nepamirškit ateiti.

Parengimų Komisija.

MIRĖ
Frank Padvaraitis, 62 metų 

amžiaus. Gyveno 228 So. 1st 
St., Brooklyne. Mirė vasario 
19 d., Greenpoint ligoninėj. 
Pašarvotas S. Aromiskio ko
plyčioj, 423 M e t r o p olitan 
Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks vasario 23 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime sūnų 
Carl, dvi seseris Mrs. Veroni
ca Damosh, Mrs. Pauline Vin
tis. ir daugiau1 giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. S. Aromiskis.

Lawrence M<>akleyx 70 me
tų amžiaus. Gyveno 219 Man
hattan Avė., Brooklyne. Mirė 
vasario 20. d., St. Catherine’s 
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
M. Ballas - Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brookly
ne. Laidotuvės įvyks vasario 
23 d., šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime sūnų 
John, 6 dukteris, Mary, Eliza
beth Anna, Josephine, Mar
garet ir Rose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi Bieliausko įstaiga.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Įjjjjnj

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-977Q

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptu Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

J. Buivydas ir Vaitu
kaitis Suspenduoti

Mums praneša, jog šiomis 
dienomis Amalgameitų unijos 
viršininkai padarė išvadas iš 
savo tyrinėjimo padėties A- 
malgameitų unijos lietuvių lo- 
kale 54-tame . “Padėtis,” kaip 
skaitytojas žino, buvo tokia: 
praėjusių metų gruodžio 14 
dieną socialistai ir kiti gaiva
lai buvo suorganizavę viso
kius neunijinius gaivalus ir 
siekėsi smurtu užgrobti loka- 
lo vadovybę.

Dalykas atsidūrė unijos va
dovybėje. Ji padarė tyrimus 
ir teismą ir viso to išvada to
kia : Jon»s Buivydas ir Pra
nas Vaitukaitis tapo suspen
duoti. Jie neturės teisės už
imti jokios unijoje viršininko 
vietos.

Smulkiau apie tai bus pra
nešta pačių kriaučių vėliau.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau gyvenimo draugo, nusibo

do vienai gyventi. Esu našlė, švie
siaplaukė, aukšta, linksmo būdo; 
nerūkau ir esu blaivininke. Esu ne
turtinga, 40 m. amžiaus; būtų ge
rai kad atsilieptų senyvo amžiaus 
žmogus. Rašykite: C. M., 134 W. 
66th St., New York 23, N. Y. Apt. 
5W.

Biruta Ramoškaitė 
Dainuos Cooper 

i Union 24-tą Vasario ar 
Pasiklausyti Birutes žavin* '*7 

gai dainuojamų lietuviškų 
dainų yra proga kiekvienam 
šio penktadienio vakarą, va
sario 24-tą. Ji dainuos Coo
per Union salėje, 8th St. ir 
Astor Pl., New Yorke. Ten 
būna kviečiami ir kitų tautų 
žymūs dainininkai. Jie daL 
nuoja savo kalboje. Biruta 
dainuos lietuviškai.

Pradžia lygiai 8:15. Įžan
ga nemokama.

Teatrininku Popietis 
Ateinantį Sekmadienį

Liaudies Teatro valdyba 
prašo visus teatro mėgėjus 
šio sekmadienio (vasario 26- 
tos) popietį, 3 vai., pribūt į 
Kultūrinį Centrą gražiai su- 
eigėlei. Jonas Valentis ir 
Adelė Rainienė suvaidins sce
ną iš tūlo klasikinio teatrali
nio veikalo, o R. Mizara trum
pai pakalbės apie tai, kas jam 
nepatinka vaidyboj. Pasikal-t v 
besime - pasidiskusuosime ir '' 
bendrai teatriniais reikalais. 
Turėsime ir vaišių. Įėjimas 
nemokamas. V.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE |

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis)

arba Telefonuokite Virginia 7-0700 
ir Rutkiyiai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426. Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SHALINS
(Shalinskas) ■

FUNERAL HOME ;

84-02 Jamaica Ave. £ 
$ (at Forest parkway Station) į 
š Woodhaven,sN. Y.
į Suteikiam garbingas laidotuves
į Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
j Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins į
I Tel. Virginia 7-4499 J1_____________

___ __ . a_________ i..... ...................................................

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai1 I.

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

'7TTDD5Q DID 411 GRAND STREET £iLJrr O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

KSX TELEVISION

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—■ Ket., Vasario 23, 1950

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: F.Vergreen 4-8174




