
Buchareštas Gražinamas.
Murphio Patarimai.

Rašo R. MIZARA

Po to. kai pašalinėjo spau
doje buvo paskelbta, jog pen- No. 47

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metanu 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE rtc

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., Trečiad., Kovo-March 15, 1950 Metai XL.

gūnai traukiami valdiška n 
teisman, mes nekantriai lau
kėme. ką tuo reikalu pasakys 
patsai tos organizacijos orga
nas.

AMERIKOS KARO LAIVAI I Vėliausios Žinios 
PLAUKS INDO-KINON

vienas numeris, kitas. Deja, 
jame šis dalykas, gyvai lie
čiąs kataliku susivienijimą,
pamirštas!

Numatoma Amerikos kišimasis 
karan prieš Vietnamą

nėją tame pačiame Wilkes- 
Barrio miešti*. matė reikalo 
pasakyti tai. kas darosi LRK-

Manila. — Septintasis 
Jungtinių Valstijų karo lai- 

| vynas plauks į Indo-Kiną, 
I kaip pranešė to laivyno ko- 
mandieriųs admirolas Rus
sell Berkey. 80 bombanešių 
ir lengvųjų lėktuvų, pakilę 
nuo karinių laivų, skraidys 
virš Indo-Kinos.

Tuomi jie drąsins francū- 
zus ir jų pastumdėlio Bao 
Dai valdžią kare prieš de
mokratinę Vietnamo res
publiką Indo-Kinoje.

Vietnamas sudaro tree-

nas, išeidinėjąs iš tos pasto
gės, “pamiršo“ pasakyti!

★
i Beje, prezidentas Leonar

das šimutis štai ką išdidžiai 
pažymi pastarajame “Garso“

1 numeryj :
“Mūsų organizacija yra ir 

lietuviška ir katalikiška... 
Todėl pasirūpinkime LRKSA 
seimą taip suorganizuoti, kad 
jis ir organizacijos viduje 
vienybę sustiprintų ii’ prisidė
tu prie sustiprinimo ir pagy
vinimo veikimo mūsų visuome
nėje.“

Bet tas pats p. šimutis trau
kiamas keleto LRKSA narių 
teisman ir jis tai nutyli, pa- 

’ miršta priminti visiems Susi
vienijimo nariams.

. 'Le,g.u tai argl gal1 į1!’ šams, kad būtų gana 247

Nesaikuoti daiktų 
pripirkimai valdžiai

Washington. — Kongre
sinė lėšų komisija patyrė, 
jog valdžiai yra pripirkta 
tiek elektrinių lempų, kad 
užtektų 93 metams, ir tiek 
“loose-leaf” knygų užra-

ti Susivienijime gera vienybė, 
nors .jis, susivienijimas, anot 
prezidento, “yra ir lietuviškas 
ir katalikiškas“ ?

metams.
Tai tik pora iš daugelio 

pavyzdžių, kaip be saiko 
į perkami daiktai valdinėms 
įstaigoms.

Kongresmanas perša sabo
tažą prieš rytų Europą

New York. — Republiko- 
nas kongresmanas John 
Davis Lodge piršo, kad 
Jungtinės Valstijos per sa
vo agentus darytų sabotažo 
(ardymo, kenkimo) veiks
mus rytinės Europos vals
tybėse. (Sovietų Sąjungoj, 
Lenkijoj, Čechoslovakijoj ir

Ugi šiol Amerikos komerci
nėje spaudoje labai mažai bji- 
vo rašyta apie liaudišką Ru
munijos respubliką.

Pasak kai kurių, toji respu
blika (Rumunija) “yra visiš
kai atsidavusi komunistams,“ Į 
todėl, girdi, apie ją tiek ma
žai rašoma.

Apie Rumuniją mažai ko
mercinė spauda rašo dėl to, 
kad ten liaudies priešai nebe
gali susukti lizdų, iš kurių 
galėtų teršti liaudieš gyveni
mą.

Rumunijoje pravedama že- j kitose naujosiose demokra- 
mės ūkio kolektyvizacija; Ru-Įtijose.) 
munija jau pati gaminasi ir 
traktorius, ko pirmiau nega
lėjo pasidaryti.

įdomi, štai žinute apie Ru
munijos sostinės, Buch arešto, 
atstatymą ir gražinimą:

“Bucharešto laikinasis liau- 
dies tarybos komitetas nubrė
žė sostinės tolesnio tvarkymo 
planą, kuriuo numatoma iš
plėsti gatves, apželdinti mies
tą, užsodinti naujus parkus ir 
tt. z

“1949 metais valstybinėms 
įstaigoms ir privatiems asme- 

’’ nims buvo duota leidimų sta
tyti pastatus, kurių bendras 
plotas siekia 60,000 kvadra
tinių metrų . Pernai suremon
tuota ir išasfaltuota gatvių, 

• kurių ilgis viršija 57 kilome
trus.

“į naujus namus, kuriuos 
pastatė 1949 metais laikinasis 
komitetas, persikėlė 250 dar
bininkų — gamybos pirmūnų. 
Be to. apie 100,000 darbo 
žmonių gavo butusl namuose, 
kuriuose anksčiau gyveno ka
liniai nusikaltėliai...“

Taigi liaudiškoji Rumunija 
žygiuoja pirmyn !

Lodge kalbėjo dešiniųjų 
vengrų susirinkime, York
ville Casino, minint 1848 m. 
Vengrijos revoliuciją.

(Kongresas jau yra pas
kyręs milionus dolerių sa
botažui minimuose kraštuo
se.)

Čiangininkai maino auksą 
ant popierinių dolerių

Taipei, Formoza.—Čiang 
Kai-šeko tautininkų valdžia 
iškeičia savo auksa ameri
kiniais doleriais. Už unciją 
aukso gauna 35 dolerius.

(Su popieriniais doleriais 
jie lengviau galės pabėgti, 
negu su auksu, kuomet ki
nų Liaudies Armija už
klups juos Formozos salo
je.)
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dalį Indo-Kinos ploto. Ir 
Vietnamo respublikiečiai su 
prezidentu Ho Či Minhu 
yra atkariavę nuo francūzų 
jau 90 procentų savo krašto 
žemės.

Jungtinės Valstijos 
da Francijai ginklų 
Vietnamo respubliką.

Dabartinis karinio
rikos laivyno ir lėktuvų at
silankymas į Indo-Kiną yra 
laikomas ženklu, kad ame
rikonai ruošiasi diriguoti 
karą prieš vietnamiečius.

duo- 
prieš

Ame-

i Sugedusios salotos 
apnuodijo 90 žmonių

valdiniai 
kad tai 
salotomis

Lake Success, N. Y. — 
New Yorko miesto ir Nas
sau apskrities 
daktarai atrado 
sugedusiomis
praeitą šeštadienį apsinuo
dijo 90 asmenų per tarp
tautinių skautų pietus 
Jungtinių Tautų valgyklo
je.

Pasirodo, jog mėsinės ir 
kitokios salotos buvo be 
šaldytuvo laikomos per tris 
dienas ir naktis pirma, ne
gu jas davė valgyti.

Visi apsinuodijusieji tapo 
pagydyti.

IndusŲ-mahometonų 
riaušėse žuvo 3,500

Aną dieną, kalbėdamas tū- 
■ lame katalikiškame mitinge 

Niūjorke, prokuroras Thomas 
Murphy, kuris smerkė Al- 

ger Ilissą pastarojo teisme, 
patarė katalikams skaityti 

k.z “Daily Workerj,” jei jie norį 
r) suprasti komunistinį judėjimą 

ir jo prasmę. ■
Girdi, jūs nepažinsite komu

nisto, jei tik jį matysite, jei 
neseksite jo politinės linijos.

Murphy pripažino, jog ko
munistai niekuo nesiskiria (sa
vo išžiūra) nuo eilinių pilie
čių.

Nepaisant, kokiu tikslu Mr. 
Murphy tokį patarimą katali
kams davė, mums- atrodo, jis 
nėra blogas.

Skaityti komunistinę spau
dą, susipažinti su kitaip gal
vojančių žmonių politine lini
ja, yra visiškai teisingas nusi
statymas.

Deja, Vatikanas andai, už
draudė katalikams skaityti 
komunistinę ^gaudą!

Na, ir už tokį savo patari
mą Mr. Murphy gali susilauk
ti pabaudos, — jam gali būti 
uždaryti dangaus vartai!

Paryžius. — Valdžia ap-,rytų, girdi, bet kokį užpuo- 
statė kareiviais seimo rū- limo žygį.
mus. Seimas svarsto Ame-1 (Iki šiol buvo pasakojama 
rikos pasiūlymą duoti į Washingtone, kad Jungti- 
Francijai ginklų už 500 mi- 
lionų dolerių, pagal Atlan
to sutartį prieš Sovietų Są
jungą.

Kariuomenei įsakyta su
valdyt . komunistus seimo 
narius, jeigu jie “per 
smarkiai” : protestuotų
prieš tokį Francijos ginkla
vimą.

nes Valstijos pavartotų ato
mu bombas tik tokiame at
sitikime,/ jeigu “priešas” 
pradėtų ^atominį užpuoli
mą.) '

PLEPALAI PRIEŠ NEVA 
KOMUNISTUS VALDŽIOJE
McCarthy įvardino dar 3 kaip, 
“komunistus” Trumano valdžioj /

PARYŽIUS. — Rengiasi 
namo lėkti keliaujantis A- 
merikos ambasadorius Phi
lip Jessup. Jis nori kalbėti 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai ir atsakyti į republiko- 
no senatoriaus McCarthy’o 
priekaištus.

McCarthy pasakojo, kad 
Jessup veikiąs kaip “komu
nistinės politikos rėmęjas.”

NEW YORK. — General 
Motors automobilių korpo
racija pernai gavo $656,- 
434,232 gryno pelno, tai 49 
procentais daugiau, kaip 
1948 metais.
v General Motors 1949 me
tų pelnai viršija bet kurios 
kitos korporacijos pelnus 
šios šalies istorijoje.

MASKVA. — Kalbama, 
jog premjeras Stalinas su
tiktų eiti į derybas su prez. 
Trumanu, jeigu Trumanas 
atvyktų Europon.

Amerikiniai korespon
dentai praneša, kad Stali
nas atrodo visai sveikas.

Washington. — Republi- 
kpnas senatorius Joseph 
McCarthy jau keturias die
nas šnekėjo tyrinėjančiai 
Senato komisijai apie ta
riamus komunistus prez. 
Trumano valdžioje. Jis gy
rėsi, kad parodysiąs bent 
57 esamus ar neseniai bu
vusius komunistus valdžio
je.

Bet kai komisijos nariai 
pareikalavo faktų, tai Mc
Carthy negalėjo įrodyti, 
kad bent vienas jo įtaria-

Angly valdžia išsilaikė 
tik 25 balsais

WASHINGTON. — Re- 
publikonas senatorius Flan
ders šaukė Amerikos val
džią įsteigti atominių bom
bų sandėlius vakarinėje 
Europoje ir laikyti ten lėk
tuvus tom bombom nešioti 
ir mėtyti.

Flanders ragino ‘ panau
doti atomines bombas, jeigu 
tik Sovietų Sąjunga pada-jkad iširo seimo posėdis.

SEOUL, Korėja. — Pieti
nes Korėjos seimui buvo 
įnešta, kad seimas, o ne 
prezidentas turi kontro
liuoti ministrų kabinetą.

Fašistuojančio preziden
to Syngmano Rhee šalinin
kai sukėlė tokį ermyderį,

PREZ. TRUMANAS SIŪLO H00VERIN1US 
PAKEITIMUS VALDŽIOS ĮSTAIGOSE

Washington.—Prez. Tru- 
manas atsiuntė Kongresui 
planus dėl įvairių valdinių 
įstaigų ’ pertvarkymo, pa
gal Herberto Hooverio ko
misijos patarimus. Sako,-----~ ,---------

New Delhi, India. — Per į pertvarkymas sutaupytų 50 
religines riaušes tarp ma- 'procentų lėšų, kurios dabar 
hometonų ir indusų Pakis
tane praeitą mėnesį buvo 
užmušta apie pusketvirto 
tūkstančio žmonių iš abiejų 
pusių, kaip sako Indijos 
valdininkai.

Riaušininkai degino vie
ni kitų namus ir plėšė nuo
savybę. Tuo būdu padarė 7 
milionus dolerių nuostoli^ 
vien Dakkoj, Rytinės Ben
galijos provincijos sostinė
je, Pakistane.

tom įstaigom išleidžiamos.
Prieš Denhamą

Vienas prez. Trumano 
pasiūlymų yra pašalinti ge
neralinį Darbo Santykių 
komisijos advokatą, kuriuo 
dabar yra Robertas N. 
Denham’as.

Denhamą pavaryti jau sė

niai reikalauja darbo 
jos, kaip darbininkų 
šą. Pati Darbo Santykių 
Komisija nesutiko-su tūlais 
aršiais Denhamo veiksmais 
prieš unijas. O Denhamas 
kaltino komisiją, kad jinai, 
girdi, per daug palaiko dar
bininkų pusę prieš samdy
tojus.

Kaip iki šiol buvo, tai ge
neralinis Darbo Komisijos 
advokatas turėjo pusiau- 
savivaldišką galią.

Daugelis kongresmanų ir 
senatorių žada palaikyti 
Denhamą prieš Trumano 
pasiūlymą.

uni- 
prie-

London. — Konservatai- 
atgaleiviai Anglijos seime 
siūlė pareikšt nepasitikėji
mą “socialistu”-darbiečiu 
valdžiai dėl to, kad jinai 
apleido gyvenamųjų namų 
statymą.

Nepasitikėjimas atmes
tas 314 balsais prieš 289, tai 
yra tiktai 25 balsų daugu
ma. Valdžios pusę palaikė 
ir 6 liberalai.

Jeigu būtų pareikštas ne
pasitikėjimas, tai

■ turėtų pasitraukti, paskel
biant naujus seimo

į mus. 1
Dar 

tai 64 
prieM

mas valdininkas būtų bet 
kada buvęs komunistas.

McCarthy tiktai nuo au
sies šnekėjo, kad trys seka
mieji valdininkai, girdi, re
mia komunistinį frontą:

Haldore E. Hanson, Tru
mano ketvirto punkto pro
gramos valdininkas, pasak 
McCarthy’o, “siekęs suko- 
munistint visą pasaulį.”

Stephen Brunauer, kari
nio laivyno mokslininkas, ir 
jo žmona Esthera, ameriki
nė atstovė mokslinėje Jung
tinių Tautų Komisijoje, esą 
linkę į komunistų pusę, 
kaip sapaliojo McCarthy.

Jis nušnekėjo, kad antra-**** 
sis Jungtinių Valstijų lai
vyno sekretoriaus pavaduo
tojas John E. Peurifoy esąs 
“komunistinio fronto šar
vas ir priedanga.”

Visi McCarthy’o įtartieji 
užginčijo tas pasakas, kaip 
palaidus išmislus.

Visų jų ištikimybė Tru
mano politikai yra pati
krinta per FBI agentus ir 
kitas valdžios įstaigas..

valdžia

rinki-

Mečiai seime turi tik- 
Fivo atstovų daugumą 
zisas kitas’ partijas

Indija pageidauja 
draugiškumo sutarčių

bus Čiango ministrai
Formoza. — Čiang Kai- 

šekas pertvarkė savo minis
trų kabinetą, įstatydamas į 
jį tris kinus, kurie Ameri
koje mokėsi. Jie yra karo 
ministras Yu Ta-wei, fi
nansų ministras C. K. Yen 
ir ministras be portfelio K.

9

\ c 
)

Japonijon Įgabenti sugedę 
kariniai jankių valgiai

t-

Tokio, Japonija. — Jung
tinės Valstijos įgabeno Ja
ponijon parduoti nusenu
sias karines jankių por
cijas, kainuojamas pustre
čio miliono dolerių. Niekur 
kitur negalėjo jų parduoti.

Japonai pirkikai pasipik
tinę tais sugedusiais val
giais ir persenusią ameriki
ne kava. Sako, daug žmonių 
nuo to susirgę.

v$13,049,000,000 
kariniu lesu

Vietnamiečiai atėmė 
iš francūzŲ tvirtovę

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru sakė savo seimui, kad 
Indija planuoja daryti 
draugiškumo sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Filipinais, Thailandu, Ira
nu, Nepaliu, Yemenu ir Če- 
choslovakija. Nehru pridū
rė, kad jo valdžia pagei
dauja tokių sutarčių ir su 
Sovietų Sąjunga ir su Kini
jos Liaudies Respublika.

Čiango tautininkai giria
si, kad jų šalininkai Kinijo
je vis plačiau iš pasalų už
puldinėja komunistus-liau- 
dininkus.

Kariniai Amerikos laivai 
plauks Į Šanghajaus sritį

MANILA. — Amerikos 
admirolas Russell 

pranešė, jog 
laiva “General

Miami, Fla
Piknikas, kuris buvo gar

sintas, kad įvyks 'Mockaus 
darže, kartu ir Juozų “pa
re” Ji9 d. kovo, tapo atšauk
tas dėl tūlų priežasčių.

Rengimo Komitetas.

Carribbean Jūroje Ame
rikos ir Anglijos karo lai
vai sykiu daro pratimus — 
manevrus.

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Louis 
Johnson reikalavo, kad Se
nato komisija užgirtų 13 
bilionu ir 49 milionus dole
rių lėšų per metus armijai, 
laivynui ir oro jėgoms.

A'iiglu diplomatas smerkia 
priešsovietinius melus

Da- 
am- 

basados leidžiamo laikraš
čio “British Ally” redakto
rių, pasmerkė 'anglu amba
sadą už jos skleidžiamus 
melus* pHeš Sovietus ir pa
sitraukė iš tarnybos.

Savo laiške sovietiniam 
dienraščiui Pravdai Da- 
glish sako:

Maskva. — Robertas 
glish. vienas Anglijos

Peking,! Kinija. — Viet
namo žinių agentūra pra
nešė, jog vietnamiečių 
Liaudies Armija atėmė iš 
francūzų tvirtovišką PhoĮu 
miestą.

Dabar jie apgulė francū- niai kariškai 
zų kariuomenę Nghiado 
mieste šiauriniame Vietna
mo ruožte.

MacArthur šaukia karan 
prieš Azijos partizanus

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur ragino Jungtines 
Valstijas tuojaus tiesiogi- 

remti Bur- 
mos, Indo-Kinos ir kitų pie
tinės Azijos kraštų valdžias 
kovoje prieš komunistų va
dovaujamus partizanus.

i laivyno 
Berkey 
siųs 
Gordon” į Kinijos Yangtze 
upės žiotis, kad išgabentų 
2,200 amerikonų ir kitatau
čių iš Šanghajaus, Kinijos 
Respublikos uosto.

Tą laivą lydės būhys ka
riniu Amerikos laivu. V €•

Suomijos prezidentas 
siūlo sudėtinę valdžią

Helsinki.—Suomijos 
zidentas Paasikivi siūlė su
daryt naują sudėtinį minis
trų kabinetą iš (įvairių par
tijų, taipgi ir komunistus 

i priimant į kabinetą.

pre-

PARYŽIUS. — Francijoj 
streikuoja • apie 300,000 
elektrininkų, geso darbinin
kų, laivakrovių, metalistų, 
audėjų ir kitų.

žada triuškint jaunuolių 
demonstraciją

Berlin. — Anglz-ameri- 
konų komandieriai vakari
niame Berlyno ruožte grū
mojo ginklais atmušti vo
kiečius jaunuolius iš ryti
nės, sovietinės Berlyno da
lies, jeigu tie jaunuoliai ei
tų demonstruot į vakarinį 
Berlyną.

Pranešama, jog ypač so- 30‘ procentų.

TOKIO. — Streikuoja 55,- 
000 japonų plieno darbinin- 

Ikų; reikalauja pakelt algą
cialdemokratai priešinasi 
komunistų įsileidimui į val
džią.

— Anglijos ambasada^ .----------
Maskvoj yra fabrikas ipelų, * PARYŽIUS.
monų ir šmeižtų prieš So
vietų Sąjungą.

, — Francijoj 
skaičiuojama 225,000 be
darbių.

PARYŽIUS. — Francijoj 
per mėnesį bedarbių skai
čius padidėjo 25,000.

ORAS. — Giedra, netaip 
šalta.

WASHINGTON. — Aš- 
tuoni Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų skyriai Chi
cago j, New Yorke ir kitur 
užprotestavo prieš fašis- 
tuojantį Mundto bilių.

Čechoslova-PRAGA.
kija liepė išsikraustyti pas
kutiniam amerikonų misio
nieriui W*. Toronto’ui.
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Kova Prieš Mundt-Nixon Bilią, Kova Už Taiką
Reakcininkai Jungtinių Valstijų Kongrese deda di

džiausių pastangų pravarjrmui Mundt-Nixon biliaus, 
apie kuri Laisvėje jau buvo rašyta.

Mundt-Nixon bilius yra dar vienas pasimojimas supan
čioti Amerikos žmonėms, kad jie nebegalėtų veikti, kad 
jie nebegalėtu ginti savo reikalų.

Tūli liberalai mano, jog šig bilius nebūsiąs padarytas 
įstatvmu, jog, girdi, atsirasią kitaip galvojančių žmonių 
senate, kurie pasisakys žodį prieš šį biNų.

Bet savaitraštis “Newsweek” pranašauja, kad bilius 
bus pravestas per senatą, o tai reikš, kad jis bus pada
rytas įstatymu ir prezidentas Trumanas jį pasirašys, 
jei Amerikos žmonės tylės, j-ei nieko nesakys.

Mundt-Nixono bilius oficialiai yra nukreiptas prieš ko
munizmą ir komunistus. Bet kaip greit jis pataptų įsta
tyčiu, taip greit jo smūgius ant savo nugaros pajustų ne 
tik komunistai, o ir visokie kitokie pažangesnieji žmonės, 
ypatingai darbo unijistai.

Turime atsiminti, jog reakcininkai visuomet ir prie 
kiekvienos progos, modamiesi pravesti bjaurius liaudžiai 
įstatymus, sako, jog tie įstatymai yra nukreipti tik prieš 
komunistus. Vėliau tie įstatymai esti taikomi suvaržymui 
visokių žmonių, tariančių žodį kitą prieš valdančiąją kla
sę.

Štai, kodėl šiandien kiekviena pažangesnė organizaci
ja, kiekvienas pažangesnis asmuo privalo kogreičiausiai 
siųsti laiškus arba telegramas savo valstijos senatoriams,! 
reikalaujant, kad Mundt-Nixon bilius būtų atmestas.

Telegramos bei laiškai reikia siųsti ir prezidentui Tru-i 
manui, kad jis žinotų žmonių nuomonę.

Mums pratinka CIO United Auto Workers Unijos loka-, 
lo 600 valdyba, kuri priėmė pareiškimą, reikalujantį at-: 
mesti Mundt-Nixon bilių. Šis lokalas turi apie 65,000! 
nariu, dirbančių Fordo fabrikuose.

liMes skaitome šį bilių pavojingu organizuotiems dar
bininkams” sako rezoliucija. Šis lokalas griežtai kovojo 
prieš panašų bilių, kai jis buvo įneštas Kongresan prieš 
dvejis metus; jis kovoja prieš jį ir šiandien.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
RŪPINASI SAVO 
LAIKRAŠČIU

Argentinos lietuvių laik
raštis. “Tėvynė” pašo:

Vos pasirodžius “Tėvynei,” 
skaitytojai pradėjo rūpintis 
sav0 laikraščiu. Jie kartu su 
sveikinimo žodžiais teikia ir 
materialų paramą laikraščiui, 
kad jam būtų lengviau tęsti 
pradėtas darbas, kad “Tėvy
nės” normalus išėjimas būtų 
užtikrintas. Ir ta parama, tas 
pritarimas iš skaitytojų pusės 
didėjfc. Kiekviename nume
ryje talpinama ne mažas skai
čius “Tėvynės”, rėmėjų, kurie 
atsilankydami asmeniškai, ar 
per platintoją, ar paštu, pri 
siųsdavo savo sveikinimus ir 
paramą. Ta parama jaučia
ma ir šiandieną, kiekvienas 
“Tėvynės” numeris išeina su 
savo draugų skaitytojų, svei
kinančių laikraštį, atsiliepi
mais.

Ta parama ir karštas prita
rimas jaučiamas dėl to, kad, 
kiekvienas- mato “Tėvynėje” 
savo geriausį draugą, gerų ži
nių nešėją ii- apšvietos sklei
dėją. Mato, kad “Tėvynė” 
rūpinasi teikti savo skaityto
jams rimtas ir teisingas ži
nias apie mūsų gimtąjį kraš
tą, apie mūsų didžiąją Tėvy
nę. Supažindina juos su ten 
kylančiu liaudies gerbūviu ir į 
visos socialistinės šalies pro
gresu.

Už tai skaitytojai remia j 
savo laikraštį ir rūpinasi 
išlaikymu, kad “Tėvynė” ne
jaustų trūkumų ir reguliariai! 
lankytų juos, nešdama infor-1 
macinę ir apšvietos medžiagą. I

Už tą didelį pritarimą ir 
paramą tariame nuoširdų ačiū 
visiems tautiečiams, kurie pri
sideda prie šio sunkaus darbo.

kad tų rėmėjų 
di

Už kiekvieno skaičiaus apie 
įvykdytą planą stovi gyvi žmo-Į 
nes, tų planų vykdytojai. Per 
1949 
naujų 
tuolių4 
pagarsėjusių savo 
giais respublikoje.

1949 m. atnešė didelių lai
mėjimų mūsų žemės ūkyje. 
Vis labiau vystosi socialistinė 
statyba kaime, auga ir stiprė
ja kolūkiai, tarybiniai ūkiai ii: 
MTS. Pagal valstybinį planą 
vystoma gyvulininkystė. Per 
vienerius metus organizuota 
daugiau kaip 15,000 fermų ir 
jau dabar .daugiau kaip 50% 
visų kolūkių turi po 4 produk
tyviosios visuomeninės gyvuli
ninkystės fermas. Labai reikš
minga, kad pereitais metais 
žymiai sustiprėjo respublikos 
MTS, kurios, nežiūrint beveik 
tris kartus padidėjusios dar- 
bok apimties, savo planus įvyk
dė 136.6 procento, pakėlė 
traktorių išdirbį ir darbo ko
kybę. Respublika visumoje 
anksčiau nustatyto termino 
įvykdė ir viršijo metinį grūdų, 
bulvių ir vilnos paruošų pla
nus.

m. išaugo visa karta 
sta c h an o v i n i n k ų, s p a r- 

p ra m on ės pirmūnų, 
darbo žy-

Respublikos darbo žmonių 
laimėjimai - pramonės, žemės 
ūkio, kultūros - švietimo, 
transporto, prekybos, kapita
linės statybos ir kt. srityse yra 
žymūs. Tačiau Statistikos val
dybos pranešimas rodo, kad 
tuo metu, kai dauguma kolek
tyvų savo atsidavusiu,

pramonės — “Vilniaus” bal
dų, “Liepsnos” degtukų fa
brikai ir,kt. savo valstybinių 
gamybos'fplanų neįvykdė. Ne
įvykdė ‘ kapitalinės statybos 
planų ir ieilė ministerijų, jų 
tarpe — Statybos, Statybinių 
medžiagų, Komunalinio ūkio, 
ministerijos.

Respublikos darbo žmonės 
su pakilimu sutinka rinkimus 
į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Mieste ir kaime vystosi so/i- 
alistinės lenktynės, naujus 'pa
didintus įsipareigojimus prisi
ima darbininkai, brigados, 
įmonės, kolūkiai, MTS. Par
tinių organizacijų, ministerijų 
uždavinys-—palaikyti ir plės
ti šias socialistines lenktynes. 
Darbo eigoje gimsta vis nau
jos ir naujos lenktyniavimo 
formos, iškyla tūkstančiai pui
kių darbo pirmūnų. Partinės 
organizacijos privalo laiku 
pastebėti naują ' lenktyniavi
me, turi palaikyti kiekvieną 
naują iniciatyvą, kylančią iš 
apačios. Reikia mokėti paste
bėti kiekvieną žmogų, pasižy
mintį darbe, ir iškelti jį, tin
kamai parodyti visam kolek
tyvui, kad kiekvienas galėtų 
pasimokyti iš pirmūno darbo 
patyrimo,
sitaiko dar daug neišaiškintų 
vidinių resursų. Įmonių vado
vai, partinės organizacijos tu- 
rijsurasti šiuos resursus, didin
ti įmonių . pajėgumą . Reikia 
socialistinį lenktyniavimą rin-

Ir užtikrinti 
ir skaitytojų skaičius vis 
dės.

LIAUDIES ŪKIO

PASTABOS
Anglijoj mokslininkas 

" Fuchs nuteistas keturolika 
metų kalėti už tai, kad jis 
išdavinėjęs sekretus, suriš
tus su atominėmis bombo
mis, Sovietų Sąjungai. Lai
ke tardymo jis prie kaltės 
prisipažino, o kuomet teisė
jas paskyrė bausmę, jis.dė
davo jo teisėjui, kad jį tei
singai nubaudė.

Kuomet vakarinių vals
tybių šnipai, pakliuvę ryti
nių valstybių valdžiai, pri
sipažįsta prie kaltės, tai vi
sa kapitalistinė spauda 
šaukia, kad juos laike tar
dymo kankino arba kokio
mis “durnaropėmis” apgir
dė, todėl jie turėjo prisipa
žinti prie jiems daromų už
metimų.

Bet kokius būdus varto
jo Anglijos ir Amerikos 

1 šnipai, tardydami Fuchs, 
kuomet jis ne tik prie kal
tės prisipažino, bet dar ir 
už nubaudimą dėkojo? 
Veikiausiai jau jį užgirdė 
kuo nors stipresniu, negu 
“durnaropėmis”.

Mūsų įmonėse pa-

patrio-1 kimų garbei plačiau, išvystyti.
•i°. tiniu darbu nugali visus sun-! Prieš kilias dienas Plungės 

' ’ J ............... 1 “Linų audinių” fabriko kolek
tyvas apsvarstė ir prisiėmė įsi
pareigojimus rinkimų garbei 
iki kovo 12 d. įvykdyti gamy
bos ketvirčio planą. Partinės 
organizacijos turi plačiai pa
lai Lyti šią patriotinę iniciaty
vą. Reikia mobilizuoti paki
lusį ryšium su pasirengimu 
linkimams darbo’žmonių ak- 
iyvurpą kovai už priešlaikinį 
šia metų plano įvykdymą.

kumus ir pastoviai viršija sa
vo uždavinius, dar eilė įmo
nių, įstaigų, tarybinių ūkių. 
MTS nepateisinamai atsilieka. 
Štai ir 1949 m. eilė Vietinės 
pramonės ministerijos žinioje 
esančių įmonių — Klaipėdos 
“Artojo,” Ukmergės “Vieny
bės,” Kauno “Priekalo,’’ 

1 lengvosios pramonės — “Li
tekso” ir “Limos,” “Siūlo” fa
brikai, miško ' ir popieriaus

(S’

Collins galės viską suskai
tyti, ką Sovietų Sąjunga 
turi? O gal jo akys matys 
ir per geležinę uždangą?

Kai-šėko liekanos vėl 
apšaudė Amerikos prekybi- 
fiius laivus, plaukiančius T 
liaudiškąją Kiniją.

Juo daugiau Kai-šekas 
apšaudo ir sužaloja Ame
rikos prekybinių laivų, tuo 
daugiau Washingtono ad
ministracija milionų dole
rių jam išduoda.

Kovo 2 d. Romoje apie 
600 Amerikos katalikų-mal- 
dininkų įmaršavo i švento 
Petro Baziliką. Priešakyje 
maršuotojų ėjo kardinolas 
Spellmanas su kryžiumi ir 
New Yorko policmanas 
Mahoney su Amerikos vė
liava.

Mat, kardinolas Speilma- 
nas, kaipo streiklaužių va
das, ir Romoj be New Yor
ko policijos neapseina.

Popiežius paskelbė 1950 
metus šventais mętais. Bet 
jie šventi tik Romoje. To
dėl katalikai kviečiami vyk
ti Romon ir ten “pagyven
ti šventuose metuose.” O 

i šventumas tų metų ve 
koks: viešbučiai ir visos ki-

Šveicarijoj tapo suareš
tuotas Willy Gerber, kuris 
prisipažino, kad jis buvo 
riebiai apmokamas Ameri
kos šnipas.
. Washingtono paieigūnai į-os apsistojimo vietos už- 
ll’ kapitalistine spauda tu- kimštos; valgyklos irgi: 
lėtų tuojaus paskelbti, kad,bįznjs maldininku daro- i 11 0 x T 1 i r\ n t t n I d r/ 1 n f 1 v

kimštos; valgyklos irgi
ir Šveicarijos valdžia Cer
berį kankino arba “durna
ropėmis” apšėrė, kad jis 
prisipažino. Bet kažih ar 
taip padarys, nes prisipaži- 

I nimas įvyko šioje pusėje 
geležinės uždangos.

mas didelis. Apart pragy
venimo, jie dar ir popie
žiui “apierą” palieka.

Maldininkai grįš namo 
su “zupelnaią^-ątpuskais”, 
bet tuščiais kisenrįis.

Šio Fordo darbininkų lokalo pavyzdžiu turėtų pasekti 1 VYSTYMAS LIETUVOJ 
ir kitų pramonių organizuoti darbininkai.

Atsiminkime: kova prieš Mundt-Nixon bilių yra ne tik 
kova už pagrindinių laisvių išlaikymą Amerikoje, bet tai namas 
yra drauge kova ir už taiką. Nes, jei Amerikos žmonės pranešimas apie Tarybų Lie- 
bus supančioti, jei jie bus suvaržyti, jei jiems burna bus tuvos liaudies ūkio atkūrimo 
užčiaupta, tuomet nieks negalės priešintis hydrogeninės ir išvystymo 1949 m. valstybi-

Vilnimis “Tiesa: 
Šiandien “Tiesoje 

^Statistikos

4

raso: 
spausti i- 

valdybos

bombos ritieriams provokuoti naują pasaulyje karą.

Kunigo Kovos Metodas Už Taiką
Anglikonų kunigas Robert Waterson, vikaras Šv. Au-į 

gustino Anglikonų Bažnyčios Bexhill’yj, Anglijoje, ryž
tasi kovoti prieš gaminimą hydrogeno bombos, — kovoti 
badavimu.

Jis pats mano pradėti badauti su kovo 26 diena, jei 
Jper tą laiką nebus sulaikytas gaminimas hydrogeno bom
bos.

Jis ragina tai daryti ir visus kitus tikinčiuosius. Ku
nigas Waterson, beje, ragina žmones skelbti ne tik ba
davimo streikus, o ir darbo streikus: atsisakyti valgyti 
ir dirbti, kol hydrogeno bombos gamyba nebus sulaikyta.

plano vykdymo rezulta
tus. Per ketvirtuosius poka
rinio penkmečio metus respu
blikoje žymiai išsivystė pra
monė, žemės ūkis, transportas, 
kultūrinė statyba.

Pereitų metų bendrosios 
produkcijos gamybos planą, 
padidintą metų viduryje, pra
monė įvykdė 106%, o paly
ginti su 1948 m. pramonės 

. išaugo beveik 
Pažymėtina, kad

nio

produkcija 
trečdaliu.
respublikos pramonė kartu su 
tuo viršijo 1949 metams nu- 

, , _ , statytą planą pramonės pro-
Abejojame, ar Amerikoje kun. Watersono patarimas dukcijos savikainai sumažinti, 

ras sau prielankų atsiliepimą,—‘ badauti čia gal ne daug šie daviniai rodo, kad.mūsų 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų sutiks. Tačiau, tai vis/ien yra 
svarbus žygis, tai ruošimasis protestui prieš pavojų, gre
siantį visam pasauliui.

Tasai pavojus (H-bombos gaminimas), atsiminkime, 
nėra gamtos antmestas, bet išgalvotas žmogaus smegenų. 
— Jei tik dauguma žmonių griežtai reikalaus h-bombą 
panaikinti, tai ji ir bus panaikinta.

Abd ei Krimo Įspėjimas
Atsimenate Abd ei Krimą? Tarp 1922 ir 1926 metų jis 

. vadovavo Šiaurės Afrikos žmonėms (maurams, kaip juos 
tūomet vadinome) kovai už savo nepriklausomybę, kovai 
prieš Ispaniją, o vėliau — Francūziją.

Krimas šiandien jau 67 m. amžiaus — taigi jau pa
buvęs žmogus. Jis dabar gyvena Egypte. Bet jis dar vis 
neatsisakė nuo kovos už Šiaurės Afrikos žmonių laisvę.

Krimas, beje, yra Šiaurės Afrikos Tautinio Išsilais
vinimo Komiteto pirmininkas. Šiaurės Afrikoje, — Mo- 
rokkoje, Alžyre ir Tunisijoje — gyvena apie 25,000,000

• žmonių. Jie yra pavergti, išnaudojami taip, kaip ir kitų 
Afrikos sričių gyventojai, nėšą imperialistų jungą.

Ir štai, Krimas, pasikalbėjime su vienu Niujorko 
“Times” korespondentu Kairo mieste, pareiškė, jog Šiau
rė Afrikos žmonių sukilimas ir kova už laisvę yra netoli.

• Jie, žmonės, yra pasirengę sukilti ir tik laukia tam tik
ros valandos.

Krimas, kuris esąs komunizmo priešas, pareiškė, jog 
sukilėliai, jei jiems teks kariauti, nesibijos ieškoti ginklų 
net ir Tarybų Sąjungoje.

Kas gi Šiaurės Afrikos žmonos verčia rimtai ruoštis 
prie kovos? Francūzijos ir Ispanijos imperialistų žiauri

• taktika. Jeigu sukilo žmonės tokiame Viet Name, tai ko-

sėkmingai 
viršijusių 

planą, rei- 
Šiaulių “El-

odos-avalynės kombina- 
Puntuko” mechaninį-lie-

pramonės lygis nepaliaujamai 
kyla, plečiasi gamybos apim
tis, gerėja gaminamos pro
dukcijos kokybė.

Tarp įmonių, 
įvykdžiusių ir 
1949-tų metų 
kia pažymėti 
nio 
tą,
jim0 fabriką, “Inkaro” avaly
nės - gumos kombinatą, “Jė
gos” trikotažo fabriką, “žak 
girio” staklių gamyklą, res
publikos cukraus fabrikus, 
“Vilko” kailių - siuvim0 fa
briką, eilę medžio apdirbimo 
įmonių, maisto pramonės įmo
nių ir daug kitų. Sustiprėjęs 
partinių organižacijų vaid
muo įmonėse, besiplečiąs soci
alistinis lenktyniavimas, nau
jos šio lenktyniavimo formos, 
bendras darbininkų, inžinie
rių, technikų ir kitų pramo
nės darbuotojų išaugimas su
daro tvirtą pagrindą įmonių 
mėnesiniams, ketvirtiniams, 
metiniams gamybos planams 
įvykdyti.

Suhku iš šalies spręsti 
žmogaus jausmus. Kartais 
net pats vargų, ypač kan
kinančių ligų ar sužaloji
mų suspaustas žmogus ne
žino, kaip jam geriau būtų 
— ar kęsti gyvam, ar būti 
mirusiam.

Didžiuma sutinka kęsti, 
bile gali pasilaikyti gyvi. 
Retkarčiais ^švystelėjęs 
koks džiaugsmelis, o dar 
daugiau viltis geresnės 
ateities suteikia stiprybės.

Šimtai tūkstančių mūsų ša
lies geriausiųjų, kurie atida
vė mūsų valstybei i beveik 
viską apart (kartajs jau 
svyruojančios) gyvybės, 
mūsų karo veteranai, ran- 
dasi padėtyje tų kentėtojų, 
kuriems labai ir labai rei
kalinga daugiau džiaugs
mų ir dar daugiau /vilties. 
Tačiau — v

šiomis dienomis paskelb
ta žinia, kad Veteranų Ad
ministracija iki balandžio 
10-tos sumažins štabą, at
leis apie 7,800 asmenų.

Skaudžiausia bus palies
tas nerviškai .nukentėjusių-

Veteranams gerovės pa
geidaujančios ’ aigos ir 
asmenys kreipė į žymius 
nervų sukrėtimams gydyti 
autoritetus ir atitinkamų 

 

įstaigų vešius klausti pir- 

 

marankių/ žinių, kaip toji 
Veteran 
taųpybą I palies veteranus.

Jau gautieji 1 atsiliepimai 
iš Topeka, Kafnsas, ligoni
nės;/nuo vyriausiojo Vete
ranų Adm. daktaro Harvey 
Tompkins, iš Washingtono; 
nuo Canandaigua ligoninės 
vedėjo daktaro Nils B. 
Hersloff, sako, jog sumaži- 

ųiimas V. Adm. personalo 
reikš didelę nelaimę, neap- 
rūpinimą veteranų.

United Public Workers, 
daugelį Veteranų Adminis
tracijos darbininkų 
vaujanti unija, dėl 
reiškė:'

“Bronx Veteranų 
nes tūluose varduose vieto
je buvusių 10, palikta tik
tai du prižiūrėtojai tokiam 
pat ar dar didesniam skai
čiui Jigonių. Panaši padė
tis randasi kitose Veteranų 
jų skyrius, kuriame ir be Adm. įstaigose. Visuomene 
to buvo per maža pajėgų, | netoleruos tokio 
per maža ųiedikališkojo '---- ’-iI— 1 J
personalo, per maža lo^į, 
ilgas laukimas vietų įstai
gose ir ilgi stoviniavimai 
eilėse, laukiantiems patar
navimų klinikose.

Dabar šalyje randasi to
kiems ligoniams 57,000 vie
tų, o 23,000 šiek tiek pagal
bos gauna klinikose. Atlei
dus tuos arti 8 tūkstančius 
personalo, aprokuojama, 
kas penktasis asmuo nebe-' 
gaus pągalbos.

T< , , ...... : Vokietijos jaunuoliaiB rooklyno lietuvių kriau-jskelbia kad jie tur& 
cių 54-to lokalo smurtiniu-lkl.idį 27.30 d žs 
kai, nelegaliai uzgiobę l°_ikaru valdomoj zono 
kalo valdybą, kaip Smetona 
savo laikais Lietuvos val
džią, pasijuto esą sakalais, 
ir pradėjo skrajoti po atža
gareivių spaudą su savo i 
rezoliucijomis.
Bet, deja, neilgai jie skra

jojo sakalais, greitu laiku 
virto svirpliais ir sulindo į 
plyšius, kad jų niekas ne
matytų. Sunkiausia buvo 
lysti į plyšį Jonui Didžia
jam, kuris tikėjosi patapti 
tarpe kriaučių Jonu Nuož
miuoju.

valdomoj zonoj. Bet 
.karų “trys asabos,”

vienoje

.jaunuolių sąskHdį uždrau- 
įdžia. O jeigu jaunuoliai ne
paklausys uždraudimo, tai 
bus pavartota “demokrati
nė jėga.”

(Tąsa 4-mo pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Administracijos

atsto- 
to pa

ligoni-

išdavimo 
vetera-

1

dėl jie negali sukilti Afrikoje.
Nereikia manyti, kad Afrikos žmonių ausų nepasiekia 

garsas, pareinąs iš Azijos.

karo laiku duotų 
nams pažadų.”

Protestui prieš 
ranams skriaudą, 
tą unija iššaukė. pikietą 
prie V. A. New Yorko sri
ties raštinės, 262 Seventh 
Ave.

Darbininkai garsiai kalba, 
kad jeigu ne skyrimas tų 
bilijonų dolerių kitam ka
rui rengti, daugiau tokių 
nelaimingų veteranų dary
ti, mūsų veteranai galėtų 
būti puikiausia • aprūpinti 
viskuo, kas dak galėtų nors 
kiek pagerinti sužalotą jų 

j gyvenimą. 'J

tą vete- 
kovo 10-

Tysliava “Vienybėje”, 
plūdęs laisviečius, nes 
esą kartuvių garbintojai, ir 
išgarbinęs Smetoną, kuris 
komunistus ne korė, bet 
šaudė, ve kaip deklamuoja:

“Baisus buvo pirmasis 
pasaulinis karas, dar bai
sesnis antrasis, o baisiau
sias bus trečiasis...”

Pilnai sutinku, kad tre
čiasis bus baisiausias. Vie
nok Tysliava ir^jo biciuliai- 
dipukai laukia trečiojo ka
ro ir jam dirvą- rengia. Bet 
ve ką jie turėtų atsiminti:

Po pirmojo pasaulinio 
karo Rusija patapo Tarybi
ne Sąjunga; po antro, dar 
baisesnio, karo prie jos pri
sidėjo nemažas skaičius ki
tų valstybių, kurių tarpe 
dabar randasi 
bet jeigu kiltų 
'siaustas, karas, 
ropa pataptų 
tas Tysliavai 
liams baisesnis
H-bombos sprogimas Brook- 
lyne ant Grandstryčio.

is
te

ir Kinija; 
trečias, bai
tai visa Eu- 
sovietine. O 
ir jo bičiu- 

įvykis, negu

J. A. V. armijos viršinin
kas Collins, kalbėdamas 
New Orleanse, pasakė, sta
tysiąs tanką prieš Sovietų 
tanką, laivą prieš laivą, 
orlaivį prieš orlaivį, bombą 
prieš bombą.

Bet jis, taip kalbėdamas, 
vieną mažmožį, kasdien 
kartojamą, užmiršo, kad 
ten randasi viskas už gele
žinės uždangos. Tai kaip

Pranešta, kad pirmiau »už 
vieną dolerį buvo 5 sovieti
niai rubliai, — o dabar bus
keturi. Kodėl Sovietai nepakė
lė rublį aukščiau ? — Sovietų 
šalis daug turtingesnė, kaip 
buvo caro Rusija. Caro laikais 
už vieną dolerį buvo du rusiš
ki rubliai. Kiek žinau kitų ša
lių pinigai labai nupuolė, kaip 
tai Francijos ir kitų. Anglijos 
pinigai nupigo, o Kanados 
veik lygūs USA doleriui.

Pranas Čepukaitis.
Atsakymas

Taip, Tarybų Sąjunga daug 
turtingesnė, kaip buvo caris- 
tinė Rusija, bet dabar ir Jung
tinių Valstijų turtai yra ne 
tie, kurie buvo caro laikais. 
Jugtinių Valstijų industrija, 
šalies praturtėjimas pasiekė 
milžiniškos aukštumos laike 
abiejų pasaulinių karų. Kitur 
buvo baisus naikinimas, o 
Jungtinėse Valstijose tik au
go nauji fabrikai, kaip grybai 
Po lietaus, didėjo šalies tur-

Matome, kad šiandien tary
binis rublis kyla, kad jis su 
doleriu eina į lenktynes. Bet 
Francijos pinigai yra bent 50 
kartų pigesni, kaip tada buvo, 
dabar už dolerį jau yra dau
giau, kaip 214 frankų. Pana
šiai yra su kitų kapitalo šalių 
pinigais. Karai jas baisiai su
naikino ir jos negali atsigau
ti. Tuo kartu socialistinėje < 
tvarkoj, kur liaudis savo rei- * 
kalus tvarko, dalykai eina ge
ryn ir jų pimgai darosi bran
gesni. <

Ir Kanados pinigai nupigo, 
lyginant su USA doleriu.

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo 15, 1950
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MADarbo žmogus yra laimingas, tada, ka* 
>. da galingas, o galingas tada, kada orga- 

nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso- 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau- 

K / gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už Laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Lygios Teisės
Apie tai svajojo ir tebesva- Į vyru, atlyginimą, reikia 80-90

kapitalistinių 
Kiele šiose ša- 
apie moterų 

lygiateisiškumą

joja milijonai 
šalių moterų, 
lyse parašyta 
emansipaciią,
knygų ir straipsniu !

Kiek įmantrių kalbų pasakė 
buržuaziniai veikėjai — libe- 

i ralai, radikalai ir dešinieji 
socialistai apie būtinumą su
teikti moteriai lygias su vyru 
teises. Tačiau buržuazinėje 
visuomenėje* tarp žodžio ir 
darbo — praraja. Ir dabar 
kapitalistiniame |) a s a u 1 yje 
moteris nelygiateisė. tikriau, 
beteisė.

4 Tiktai TSR Sąjungoje bet 
^'kurios rasės ir tautybės mote

ris visais atžvilgiais tapo ly-. 
giateisiu visuomenės nariu. 
Tai padarė Didžioji Spalio 
Socialistinė revoliucija. Ta- 
rybii valdžia visiems laikams 
panaikino visus buržuazinius 
įstatymus, apribojančius mo
terų teises.
v Leninas sakė, 
padėtis

80 milijonų

demokratijos 
tarpe ir tie,,

a.

i .■&
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TAS MAN PRIMINĖ LIETUVAITE 
MŪSŲ DRAUGE

Aną dieną skaičiau New (kurios, kad ir žinojo ką nors 
Yorko laikraštyje The Dai-.blogą atsitikus su savo šei- 
ly Combass apie to laikraš-mos., nariu vyru ar hioteri- 

O.*,1 n,eįur^j0 pajėgų at-

NAMUOSE IR VIRTUVĖJE 9

Jos kuo vei- 
šalies ūki
bei kdltū- 

Socializ- 
visas eko- 

t ik ra j am 
Ta-

kad motorų 
visuomenėje ypač 

parodo skirtumą 
tarp buržuazinės ir socialis
tines demokratijos.

Moterys TSR Sąjungoje 
naudojasi visa teisių pilnuma 
lygiai su vyrais,
kliausiai dalyvauja 
niame. politiniame 
riniame gyvenime, 
mo pergalė sukūrė 
nomines prielaidas
moters lygiateisiškumui, 
rybinės liaudies dukterys visa
pusiškai pareiškia savo kūry
bines .jėgas bei talentus įvai
riausiose socialistinės statybos 
srityse. Gamyklose, fabrikuo
se, kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose, moksle ir mene.-'soci- 
alistinėse visuomeninėse orga
nizacijose — visur tarybinė 
moteris užima vietą greta vy
rų .

Didžiojo Tėvynės karo su 
hitlerine Vokietija metais mo
terys įvykdydavo neregėtus 
darbo žygius vardan pergalės.

TSR Sąjungoje už lygų dar
bą moterys gauna lygų atly
ginimą ir lygiai su vyrais ger
biamos. šimtai moterų —• So
cialistinio Darbo Didvyrės, 
apdovanotos ordinais ir me
daliais 
lygi ate isišk u m o į k ū n i j i m as.

Kapitalistinėse šalyse mote-r binėje 
riai už lygų su vyru 
moka mažiau, 
Ir tai laikoma įprastu ir nor
maliu 
nėję visuomenėje moterų dar
bas — pigus darbas. Jis ypa-1

imilijonų svarų sterlingų padi
dinti metinį darbo užmokesčio 
fondą. Kur juos paimti ? An
glijos Priešakinės moterys nu
rodė /šaltinius: karinių išlai
dų sumažinimo sąskaiton. 1948 
metais Anglijos karinės išlai
dos, kaip*yra žinoma, jau vir
šijo 900 milijonų svarų ster
lingų.

Leiboristų vyriausybė nepa
tenkino dirbančiųjų moterų 
teisingų reikalavimų. Naujam 
karui paruošti leiboristai su
randa šimtus milijonų svarų 
sterlingų, 0 štai lygiam mote- 
ių. darbui atlyginti Anglijoje 
negali surasti 
svarų sterlingų.

Buržuazinės 
apologetai, jų
kurie persirengia socialistine 
toga, begėdiškai meluoja, kai 
sako, kad kapitalistinėse ša
lyse moterys politiniai suly
gintos su vyrais. Taip, kai 
kuriose buržuazinėse ' valsty
bėse moterys naudojasi akty
via bei pasyvia rinkimų tei
se. Tojo pačioje ; Anglijoje 
valdantieji sluoksniai buvo 
priversti 1928 metais suteik
ti moterims aktyvią bei pasy
vią rinkimų teisę. Dabar be
veik pusė rinkėjų Anglijoje— 
moterys. Ir ne atsitiktinas da
lykas, kad visos trys šiuolaiki
nės Anglijos buržuazinės par
tijos — konservatoriai 
ristai, liberalai — taip 
d žioja moterų balsus.

Bet pažvelkite, kiek
Anglijos parlamente moterų? 
Kaip moterys išnaudoja savo 
rinkiminę teisę ? 1945 metais 
į atstovų rūmus, išrinkta dau
giau kaip šeši šimtai vyrų ir 
tik 24 moterys. Kai dėl lordų 
rūmų, tai ten Anglijos mote
riai durys uždarytos.

Da^_ labiau beteisė yra mo
terų padėtis JAV, kur jos su
daro daugiau kaip pusę visų 
suaugusių gyventojų. Abe
juose Amerikos Kongreso rū-

leibo-
me-

yra

muose iš viso 9 moterys. Se- . radioveiklos

čio rašytojo Sid Kline vizi-, 
ta valdiniame netikėtai m i- 

4.

rusių tyrinėjimo depart- 
mente, kurio vedėjas dr. 
Gonzales rašytojui parodė 
gabaliukus žmogaus katilo 
ir tu “žibančiu” kaulu nuo
traukas. Apie juos rašyto
jas pasakoja:

“Už penkerių metų po 
mirties jaunos moters, dir
busios laikrodžių kompani
jai, tepliojusios žibančia, 
naktį matoma medžiaga ro- 
dyklius ir numerius^ šeima 
pareikalavo Jos kūną išimti 
iš kapo ir ištirti, ar jame 
randasi radio aktyvumo.

“Originaliai buvo žymėta, 
kad ji mirusi nuo pasišlykš- 
timos ligos. Šeima, gavusi 
naujų informacijų, norėjo 
atsteigti mirusiosios gerą 
vardą ir gauti nuo firmos 
atpildą. Bdįyo žinoma, kad 
jos buvusiame darbe mergi
nos lūpomis sudrėkindavo 
teptuką, paskiau padažyda-l 
vo tame žibančiame tepale, | • 
tada maliavodavo rodyklius 
ir numerius. 1

“Reikalingąjį tyrimą at
kastosios kūno pravedė dak
taro Maitland’o, New Jersey 
valstijos, Essex apskrities 
medikalio egzaminieriaus 
štabas. Jis įrodė, jog mer
giną sunaikino apsinuodiji
mas radiumu. Čia matomie
ji kaulai buvo padėti ant 
jautrios fotografinės popie- 
ros ir palikti stovėti 10 die
nų. Ištyrus, ant popieros 
matėsi radiov-eiklos padary
tas kaulų atvaizdas.

“Tos merginos šeima ir 
penkios kitos nuo tokios pat 

mirštančios

' Guminės pintinėlės lėks- kampeliuose 
tęms statyti yra taikomos auksaspalviai

a ne vien tiktai apsaugoti pinkai lyg ir skuduriukai, 
: Ilėkštes nuo pavirtimo ir bet aštrūs ir kieti, vadina- 

susidaužymo lentynose. Jos 
įtaikytos ir lėkštėms plauti 
ir džiovinti, kad nereiktų

parduodami Iš LLD 2-ros Kuopos
keturkam-

nate—viena. Viena moteris! i moterys gavo atpildus ir 
Tarybinėje šalyje, kur yra | tapo įvestas saugesnis laik- 

tikra, liaudinė socialistinė de
mokratija, moterys užima įžy
miausius valstybinius postus.

— tai gyvasis tikrojo Leninui priklauso garsus pa
reiškimas apie tai, kad tary- 

šalyje kiekviena virė
ja turi mokėti valdyti valsty
bę. Tuomet, kuomet Leninas 
tarė šiuos žodžius, viso pa
saulio buržuaziniai bei smul
kiaburžuaziniai 
kė tai utopija,

darbą 
negu vyrams.

reiškiniu. Kapitalisti-

rodžių numeriams ir rodyk- 
liams maliavoti procesas.”

“ 'Radio activity’ tebevei
kia tuos kaulus ir tokiais jie 
pasiliks dar per šimtmečius. 
Palyginkite tai su pasėko
mis atominių bombų,” pasa
kęs dr. Gonzales atsilankiu
siam pas jį rašytojui, po ap-

veikėjai lai- rodymo tų nuostabių ekspo-

tingai naudingas kapitalistui. , propaganda.
Anglijoje, kurioj politiniai 
veikėjai jau du šimtmečius 
girias savo valstybinės siste
mos demokratiškumu, lygus 
atlyginimas už lygų darbą— 
neįvykdoma moters svajonė.

Kuomet 1945 metais leibo
ristai ėjo prie valdžios, jie 
žadėjo Anglijos moterims lik
viduoti tą gėdingą “i 
gerosios“ . „ 
Bet gaVę valdžia, leiboristai Publikų Aukščiausiųjų 
užmiršo tą pažadą, 
kaip, taVp kitko, ir visą kitą 
ką jie buvo prižadėję Angli
jos darbo žmonėms.

Anglijos moterys ne 
primindavo “ leiboristų 
riams.apie jų rinkiminį ___
dą. 1948 metais moterų de-'.)ungoje beveik 
legacija — valstybinių tarnau-1 
tojų — atėjo pas finansų mi- > rybą. 
nistrą Staffordą Krippsą i

“bolševikine
Bet praslink/)

natų.
Istoriją apie tas mergi-

nedaug metų, ir moterys Ta- nas man buvo tekę skaityti 
rvbų Sąjungoje, tame tarpe ir į pirmiau, teismo laiku, kuo- 
daugelyje buvusių virėjų, sto-; meį kompanija išsisukinėjo

firmų “vėją?”
Kuo ir kada gali darbo 

žmogus pasitikėti, kuomet 
darbe nesaugių sąlygų nu
nuodyta mergina buvo ke- 
no nors iš medikališkos pro
fesijos eilių užrašyta supu
vusia nuo tokios ligos, apie 
kuria vis dar buvo atsilie
piama su pasipiktinimu, 
kaipo dėl savo lengvos valios 
gauta?

Vis tai baisiai šiurpūs 
klausimai, vis dar pilnai ne
atsakyti klausimai, kuriuos j 
esamojoje mūsų santvarko
je, dolerio galios santvar
koje, gal niekas ir neatsa
kys. ' .

Greta visų tų klausimų, 
mano mintyje vėl stojosi 
paveikslas jaunos,, darbščios 
brooklynietės lietuvaites, 
žadėjusios žengti aukštyn 
chemijos srityje ir darbuo
tėje visuomenei, tačiau vos 
pirmuosiuose savo žings
niuose, tik po kelerių metų 
darbo, per ilgus mėnesius 
kentusios ir mirusios “nuo 
nežinomos” ligos.

Laimė nors tame, kad da
bartinėje mokslo pakilimo 
gadynėje ne visur bedrįsta- 
ma nelaimingas darbuose 
nunuodytas darbininkes ap-

t 1» t u. u/iiuvmuij i\au nciciiMi 
ga ingą rankas vandenyje mirkyti,

Moterų Veikimo
Į susirinkimą kovo 10 d. 

kas^ žino kodėl daugelis •
mi golden fleece (aukso 
vilnos). Daug šeimininkių 
dar nežino, kam iie skirti. 
O tūla šeimininkė apsiskun- 
dė, kad laike jos nebuvimo 

Į namie pas ją šeimininkavu- I • • — . 1 • • v
nei indus šluostyti, per- 
kraustinėti. -

Plovimui indų jos varto- sios jos draugės tokius iš- 
jama taip: ųuo lėkščių nuš- metė lauk. Jos pamaniu- 
luosto likučius maisto too- i sios kad kokie tai nešva- 
pierine servetuke ar 1 
popiera, sustato pintinėn, 
pastato sinkoje ir paleidžia 
ant vjų vandenį 
Jeigu 
tuomet 
ar pačioje sinkoje prileisti 
muiluoto vandens, kad pin
tinėlę apsemtų; paskui 

■ šmirkšle perplauti.
p Nuvarvėjus vandeniui, su 
visa pintine pastato lenty- 
non, kur jos stovės iki se
kamo vartojimo.

11

• kitapus skudurėliai šeimininkės 
tinėn, | užmiršti išmesti, tad jos

šmirkšle.
labai riebaluotos, 

reikėtų turėti indą

Naujovė Bulvių 
Pažymėjime.

Valdinis Žemdirbystės 
Departmentas skelbia įve
dęs naują priedą pažymėji
me bulvių. Tūlose vietose 
naujovė jau veikia, — gre
ta pažymėjimo rūšies (U. 
S. Grade A), žymima ir jų 
dydis: small, medium, me
dium to large, large, reiš
kiant — mažos, vidutinės, 
vidutinės ir didelės, didelės.

Kitais žodžiais, be atida
rymo maišo žinosi, kokio 
dydžio bulves perki.

šmeižti palaidūnėmis. Visos Mažas, Bet Geras 
kitos‘T)aslaptys nueina į ka- Talkininkas.
pus. O kapai tyli.

M-tė.

rios nebijo šalčio, sniego 
nei lietaus, tos visuomet

tarėsi išmetimu apvaliu
sios jos virtuvę.

Tie “golden fleece” labai! 
nuskuta■ 
norimas •

jos, eidamos i susirinkimą, 
kaip buvo pažadėjusios ką 
nors pagaminti Laisvės ba- 
zarui, atnešė puikių dova
nų.

E va Likienė pasiuvo gra
žiai išdabintus du “clothes 
pins*’ maišiukus ir 1 puikų 

j šilkini juostuką, ir numegs- 
I tus du “curtain pulls,” 1 
j “mending basketą.”

greit ir gražiai 
morkas, nuvalo 
kepimui ar virimui su lu-| ■'B/KuplėnienŽ 2 puikiai iš- 
pyna gražiai nuplauti bul-J:dekoruotus juostukus ir 3 
ves. Su jais greit ir lengvai labai gražias, rankom ap
iplauni biskeh prisvilusi me(rstas nosinukes.
puodą, pridegusias skaura- i 
dos ar ....—
kampus, 
klėtelių dugną. Ir nesmin- 1 
ga rankon, kaip kad puo
dams šveisti vartojamosios 
“plieno vilnos” 
wool).

.1 Žymėtina, kad tos drau- 
blėtų briaunas ir!2.(-,s jau ne pįrmą sykį gra- 
ar pyragaičiams ^jaį apdovanojo Laisvės ba-

. ;zarą. Taipgi atnešė bazarui t 
i dovanų P. Žukauskienė ir

Tamašauskienė.
V. Taraškienė apsiėmė 

tas dovanas nusiusti i Lais- 
4. 4-

B.i

Moterų Tarptautine

$Jau seniai nesimato spau
doje apie mūsų Literatūros 
Moterų Klubą. Rodos, kad 
jo ir nėra. Tačiau jis gerai 
gyvuoja—turi virš 40 na
rių. Rengiam pramogas, o 
padarytą pelną aukojam 
geriems tikslams, kur nu
matom būtiniausi reikalą. 

V 4-

Dabar rengiamės prie 
baliaus. Įvyks kovo 26 die
ną, 2:30 po pietų, Laisvės 
Choro salėję, 155 Hunger
ford St. Bus gera muzika 
šokiams, įvairių valgių ir 
skanių gėrimų. Prašom vi
sus dalyvauti, linksmai pi‘a- 
leisti laiką su mumis, pa-, 

me pripilti su kaupu, tad ir miršti kasdieninius rūpės-J 
sausųjų mieros turi būti'čius. 
tokios pat — kaupas nu
brauktas.

3 šaukštukai bus 1 šauk
štas.

2 šaukštai — viena aš
tuntoji dalis puoduko.

4 šaukštai — viena ket
virtoji dalis puoduko.

5 šaukštai ir 1 šaukštu
kas — trečioji dalis puodu
ko.

8 šaukštai — pusė puodu
ko.

10 šaukštų ir 2 šaukštu
kai — du trečdaliai puodu
ko.

12 šaukštų — 3 ketvirto
sios dalys puoduko.

16 šaukštų — vienas puo
dukas.

2 puodukai — 1 pinte.
4 puodukai (arba 2 pin- 

tės) 1 kvorta.
4 kvortos — 1 galionas. 

SiitruVpmtai Tas Mieras 
Angliškose Virėjose 
Randame:

šąukštukas (teaspoon)

skir-Krautuvių (ne visų) 
tuose virtuvės reikmenims

Šeimininkeips
Ą’ Skyrių Veda E. V.

gi šlapių produktų negali-Kapotas Steikas
Pigesnieji steiko 

lai, kaip kad chuck,, piges
niais yra ne būtinai dėl to, 
kad jie būtų mažiau mais
tingi, o vyriausia dėl to, 
kad jie kietesni kramtyti. 
Gi mūsų šalis — “industri
nė,” tad daug svieto gyve
na dirbtiniais dantimis. Ne 
kuo geresnė padėtis ir to, 
kuris kramto vos besilai
kančiais savais.

Kapotą ar maltą jautie
nos steiką galima taip pat 
spraginti prieš ugnį, kaip 
nekapotą.

Maltą, chuck steiką (į ku
rį jau sudėta prieskoniai) 
suploti apie 1 colio storio, 
3 pločio apvalainais blyne
liais, sudėstyti ant sietelio- 
ar tiesiog ant išteptos blė- 
tos ir spraginti po liepsna 
apie už 2 colių nuo liepsnos. 
Apversk už apie 7 minučių, 
kada pirmoji pusė jau rus
vai apkepė.

Amerikietiškai ima po 
ketvirtadalį svaro asmeniui 
(vieną svarą keturiems). 
Lietuviškai, tiems, kurie į- 
pratę apie pusę kumpio su
riesti vienais pietumis, ži
noma, svaro būtų tik ape
titui padilginti.

gaba-

M. K. Sukackienė iš 
Worcester, Mass., kalbės 
Bostone.

Atžymėjimui šios išturi- 
nes dienos, LLD 2-ros kuo-

Viena mūsų draugė klu- ;1)OS. moterys rengia gražią 
. bietė V. Kazlau turėjo va-;sueip-'a kovo (March) 19 d.,

2 vai. po pietų, 318 Broad;
Bus suruošti skanūs 

pietūs.
Gražių koncertinę prog-

kacijas, lankėsi 
Svečiavosi pas draugus J. j way 
Simans, So. Fitchburg, Fla., 
ir atlankė daug skirtingų !
įdomių vietų. Taipgi buvo Lramą duos mums mūsų a- 
LLD kuopos piknike, kur „ . 
suėjo daug draugų ir drau-įkai 
gių iš skirtingų visos ša
lies ir Floridos vietų. Vieni 
ten leidžia vakacijas, antri 
apsigyvenę. Draugė V. 
Kazlau labai pasitenkinusi 
vakacijomis ir labai pamy
lėjo saulėtą Floridą. Sako, 
aplinkybėmis leidžiant, no
rėtų visados ten apsigyven-

kuopos piknike, kur pylinkės žymieji daininin-
į Robertas Niaura iš 

Dedham, Ona Mineikytė ir 
jos akompanistė G. Stanly- 
tė iš Montello.

Momentui pritaikytą 
gražią kalbą pasakys mūsų 
nenuilstanti darbuotoja M. 
Sukackienė.

Svečiai vra kviečiami iš 
visos plačios apylinkės, nes 
šis parengimas bus nepap
rastai gražus ir įžanga ma
ža. Kviečia visus —

Rengėjos.

jo prie valstybės vairo. 108 i 
ministrai, ministrų pavaduo
tojai bei ministerijų kolegijų 
nariai TSR Sąjungoje— mote
rys. TSR Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos deputatų tar- 

‘ " j “senosios, I pe 1946 metais buvo išrinktos 
Anglijos palikimą. | 277 moterys. Sąjunginių Res-

i Tary- 
lygiai bu 4,663 deputatų tarpe 1,-

1 235 — moterys. Autonominių 
Respublikų Aukščiausiųjų Ta-

• rybų 1,734 deputatų tarpe 
kartą i 533—moterys.
lydė- šiemet tarptautinė moterų 
paža- j diena — kovo 8-ji—TSR Są-* 

: sutampa su 
rinkimais į Aukščiausiąją Ta- 

Išskleiskite 1
ir ■ tarybinį laikraštį ir pamatysi- 

rašė pasakyti, kada gi An- te, kad liaudis, kartu su vy
rais, iškelia savo geriausias 
dukteris — darbininkes, vals
tietes, inteligentes — kaip 
kandidates į Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos 
aukščiausiąjį valstybinės val
džios organą.

Kovo 12 dieną šimtai mo
terų, slaptu balsavimu, buvo

nuo mokėjimo atpildo nuo
dų suėstosios šeimai. Tačiau 
iš naujo perskaitytas prisi
minimas vėl mane supurtė. 
Ir sukėlė daugybę klausi
mu:

Kiek galėjo žūti tokių 
merginų, kurios gal neturė
jo jomis besirūpinančių šei
mų? .

Kiek buvo tokių šeimų,

išrinktos į TSR Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatus. 
Tarybinė liaudis išrenka jas į 
aukščiausiąjį valstybinės val
džios organą dėl to, kad jos 

bet kurį į yra aistringos kovotojos dėl
(tablespoon)

įvijos moterys už lygy darbą 
» gaus tokį pat atlyginimą, kaip 

ir vyrai. Ponas Krippsas tuo- 
V zmet pareiškė, kad apie ly^ru 
T darbo atlyginimo moterims 

tuo tarpu ir kalbos negali bū
ti. Tam reikia lėšų. Angli
jos ekonomistai apskaičiavo: 
siekiant išlyginti moterų ir

liaudies laimės.
Daugelio 

svajonė — tapti 
darbo žmonėmis 
nes nariais — 
TSR Sąjungoje . 
ir negali būti 
prie kapitalizmo, 
krovė, įėjo buitin 
lizmo.

Jakovas

moterųkartų 
lygiateisiais 
ir visuome- 
įgyvendinta 
Ji negalėjo 
įgyvendinta 
Ji tapo ti- 
prie socia-

Ušerenka.

Valgių Gaminime Dažniau
sia Vartojamos Mieros

“Dash” arba “few grains? 
reikš mažą žiupsnelį, ma
žiau aštuntosios dalies vie
no šaukštuko.

Visokios mieros yra pa
duotos tik sklidinai. Kadan-

(cup)’ C.
(pint) pt. I

šaukštas 
tbs.

Puodukas
Puskvortė
Kvorta (quart) 91.
Svaras (pound) 1b., o 

kartais ir pd.
Uncija (ounce) oz.
Pakelis (package) pkg.
Minutė (minute) min.
Krautuvėse dabar galima 

gauti mieruojamųjų šaukš
tukų, kaip kad ir stiklinių

Mūsų klubo narė Ona 
Ružinskienė turėjo operaci- . 
ją. Dabar iš palengvo eina 
geryn. Draugė O. R. visuo- 
rriet dalyvauja parengimuo
se, veikia pagal išgalę ir 
aukauja svarbiems tiks
lams.

Linkime d. O. Ružinskie- 
nei greitai pasveikti ir vėl 
sykiu dalyvauti. Kliubietė.

puodukų, kuriais mieruoja- 
mos receptuose paduotos 
mieros. Griežtai prisilai
kant mieros, turint kepimo- 
virimo termometrus, nor
maliai veikiančius pečius, ir 
prisilaikant paduoto laiko, 
galima tikėtis visuotino pa
sisekimo valgių gaminime. |

Važiuojam Į Lietuvos 
Kaimą (Worcesteryje)

Balandžio (April) 1 die
ną So. bostoniečiai rengiasi 
važiuoti i Worcester} pa
matyti tą gražųjį veikalą 
apie Lietuvos kaimą, ten, 
kur “Gieda Gaideliai.”

Busas jau pasamdytas. 
Išeis i Worcesteri balan
džio (April) 1-mą dieną, 
nuo 318 Broadway, lygiai

Kurie norite užtikrinti . 
sau vietą buse, įsigykit 
važiuotei tikietus iš anksto. 
Juos galima gauti p 
draugus, 318 Broadway.

(Tąsa ant 5 pusi.)

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo. 15, 1950

I

i



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 81

(Tąsa)
— Užsukome atsitiktinai. Užbaigiau reikalus dėl 

parduoto savo namo, tai ta proga užėjau pas tave; 
teisingai nujaučiau, jog šiame šiukšlyne kapstaisi. 
Noriu pasikalbėti.

— Apie ką?
Ji atsirėmė į sieną ir piktokai stebėjo mane.
— Kam tu apie mus plepi, kas nereikia! — su

riko Dobilėnas. — Tu, suskretėli, parašei i spaudą 
neleistinų dalykų. Už tai mes tave galimo i šaltąją 
įkišti.

— Kokią spaudą?
— Žinai!
— Jūs iš galvos einate.
Mostelėjusi Dobilėliui ranka, kad nutiltų, Luji

za dėstūį
— Mykolai! Atsimeni, kai mudu skirdamiesi ta

rėmės viens prieš kitą ir apie kitą pašaliečiams nie
ko nesakyti? Kas buvo — baigta ir užmiršta. O tu! 
Pripėckojai šmeižtų, išniekindamas mane ir Zig- 
muntą. Koks jis tau žvalgybininkas? Kokia aš žval
gybininke ar lietuvių .tautos priešo duktė? Kodėl 
tu mane per spaudą vadini Kauno prostitute? Ko
kie mudu sadistai? Ką tu apie tai žinai?

Iš tikrųjų, apie juodu aš nieko niekur nerašiau 
— pirmą kartą jie man pasakė. Kas galėjo tai pa
daryti? .Spėjau, jog tai bus Balandžio darbas, nes 
aš jam aną dieną, sutikęs gatvėje, išdėsčiau kai 
kuriuos savo nelemto gyvenimo prietykius. Jis man 
tuomet teigė, jog apie Dobilėlių yra skaitęs ir žinąs, 
kas jis do paukštis. Lujizos praeitį jis taipgi pažįs
tąs, — jam sakę atvykę iš Kauno anti-fašistai.

— Nei žodžio niekam nesu rašęs! — smarkiau su
rikau, degdamas pykčiu.-— Ko judu priekabiauja
te? Palikit mane ramybėje!

Dobilėnas karščiavosi:
— Jei pamatysime dar kartą, — žinosime, jog 

tai tavo darbas. Tuomet su tavim, senas barškale, 
bus suvestos sąskaitos. Tau bus parodyta!

Lujiza jį švelniai tildė:
— Zigmuntai, nesinervink. Skubėkime, nes vai

kai gatvėje gali mūsų naujam automobiliui kai ką 
bloga padaryti.

Juodu ryžosi eiti.
— Kur dabar gyveni? — dėl viso ko teiravausi 

Lujizą.
— Ką, norėtum laikraštin .ir tai parašyti?! Cha, 

cha, cha!
Kai Dobilėnas buvo pravėręs duris, Lujiza, pa

galvojusi, jam pamojo:
— Palauk, Zigmuntai. Aš dar noriu pasikeisti žo

džiu su Mykolu. — Atsigrįžusi į mane: — Mykolai! 
Tu esi jau pasenęs, o galvoji, kaip kūdikis. Ar tu, iš 
tikrųjų, atsisakysi išsituokti? Tu priešinsies mane 
išlaisvinti, divorsuotis?'

— Sakiau andai, sakau dabar: nesutiksiu'!''
— Nebūk taip naiviai griežtas. “Pinigas kalba, 

pinigas — tyli.” Tu man kadaise Ugniškiuos tą po
sakį numetei. Atsimeni?

— Niekad nesutiksiu! ••
— Bet aš vistik išsilaisvinsiu, sutraukydama 

tuos saitus, kuriais mane prie tavęs pririšo ties 
Kurlių altoriumi. Noriu pagyventi laisvai; be to,

• va, žiūrėk, manęs Zigmuntas laukia.
Skausmų žnaibomas, atsilošiau į sieną ir tūlą 

laiką tylėjau, o širdis liepsnojo keršto ugnim. Do
bilėnas vis tebestovėjo prie durų, gal saugodamas, 
kad pro jas aš nepasprukčiau. Jis svSrė mane savo 
akimis, it sakydamas: “Sutik, o jei ne, aš tave į 
miltus supikliavošiu!”

— Lujiza, — po pauzos ištariau, — tu judošiš- 
kai prigavai mano. Jūs visi mane niekšiškai apvo
gėte! Jūs — vagys!

Juodu pradėjo garsiai kvatotis.
— Bankininką aš prigausiu! Eik, jau eik! Tu, 

Mykolai, dabar man atrodai, kaip tavo patėvis, ku-
• ris, atsimeni, buvo atšlubavęs į Ugniškius pas tave 

paskolos prašyti, kurios tu jam nedavei. Poor fish! 
Ar tu atsimeni, kas su juo'atsitiko? Atrodo, jog ir 
tu ilgai... Tik čia nėra sioželkos. Cha, -cha, cha!...

— Nesidžiauk! — tvirtai atkirtau jai. — Tu pir
miau!... . •

— Pamirškime! Beje, aš tau kadaise žadėjau nu
mesti dolerį kitą, kai parduosiu savo namą. Štai, 
šimtinė. Ką, ar aš neteisinga?!

Ji išėmė pinigus ir išdidžiai paklojo ant stalo.
— Tai mano pinigai, mano buvo namas.
— Kas tau jį davė? Uždirbai? Cha, cha, cha! Ne

juokink pasaulio. Tu žinai, kas buvai. Aš taipgi*'— 
žmonės sakė! Lengvai gavai, lengvai su jais atsi
skyrei. Kvailas ir pinigas — nedraugai.

Aš ėmiau griežčiau kalbėtis.
— Get out! Laukan! — pritrūkęs kantrybės, vi

sa gerkle banališkai surikau, nepaisydamas, kas 
bus. — Gatvėn, tu, Kauno rujos išpurzlyta pašilei: 
dėle!

Prišokęs, Dobilėnas grobė man už peties, moda- 
masis kumštimi, tvirtai prirėmė prie sienos. Luji
za stvėrė jam už.rankos, sulaikydama.

— Zigmuntai! Lai šis gailesčio vertas būtybė iš
sikeikia. Jam bus ant širdies lengviau, o mums tai 
nekenks. Eikime. Gudbai!

. ■ ■ (Bus daugiau)

Pabaltijo Tarybinėse 
Respublikose

Pasirengimas rinkimams
į TSR Sąjungos Aukščiau
siąją Tarybą

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos TSR, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, prasidė
jo visos liaudies pasirengi- 

I mas rinkimams į TSR Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatus. Pabaltijo 
respublikų miestuose ir 
kaimuose įvyko gausūs 
darbininku, valstiečiu, inte- 

€ Z 4. Z

ligentijos /susirinkimai, 
skirti siūlymui kandidatų į 
respublikines, a’pygardų, 
apylinkių rinkimines 'konii- 

• sijas. Į rinkimines , komisi
jas pasiūlyti darbininkai ir 
darbininkės, kolūkiečiai ir 
kolūkietės, mokslo, litera
tūros, meno veikėjai, inži
nieriai, technikai, mokyto
jai, tarnautojai, partinių ir 
visuomeninių organizacijų 
darbuotojai.

Į Respublikinės Komisi
jos rinkimams į TSR Są
jungos Aukščiausios Tary
bos Tautybių Tarybą sudė
ti Lietuvos darbo žmonės 
pasiūlė garsiąją audėją — 
stachanovininkę M. Racke- 
vičienę, Socialistinio Darbo 
Didvyrį kolūkietį J. Leka
vičių, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto rektorių J. 
Bučą, Valstybinio Dramos 
Teatro nusipelniusį artistą 
J. Siparį, šaltkalvį — sta- 
chanovininką S. Jaškevičių 
ir kitus.
Pramonines produkcijos 
išleidimas didėja

1949 metams, ketvirtie
siems pokarinio penkmečio 
metams, nustatytasis vals
tybinis pramonės produkci
jos išleidimo planas Pabal
tijo tarybinėse respublikose 
viršytas. 1949 metais Lietu
vos TSR .pramonė • pagami
no 28 procentais daugiau 
produkcijos, negu 1948 me
tais, Latvijos TSR — 34 
procentais, Estijos — 23 
procentais (dvigubai dau
giau, negu paskutiniaisiais, 
prieškariniais metais). Pa
lyginti su 1948 metais, Lie
tuvos įmones išleido tris su 
viršum karto daugiau elek- 
tromotorų, langų stiklo, šil
domųjų ‘katilų, du su vir
šum karto daugiau šilkinių 
audinių, 62 procentais dau
giau odinės avalynės, 60% 
daugiau lininių ’audinių, 
63% daugiau konservų, 661 
procentais daugiau kondi
terijos gaminių, beveik ke
turis kartus daugiau — 
cukraus-rafinado.

Per ketverius pokarinius 
metus elektrinės energijos 
išdirbystė Liet. TSR pa^ 

1 didėjo penkis kartus, dur
pių iškasimas — 7 kartus. 
Lengvosios pramonės įmo
nių produkcija per tą laiką 
padidėjo 7 įkartus, maisto 
pramonės — du kartus, mė
sos - pieno — 3 kartus, žu
vies pramonės — 15 kartų.

Medvilnių audinių išleidi
mas Estijoje 1949 metais 
padidėjo, palyginti su 1948 
metais, 85 procentais, gu
minės avalynės — 82 proc., 
mėsos konservų — 92 pro
centais. Latvijos pramonę, 
palyginti su 1948 metais, 
padidino universalinių me
džio apdirbimo staklių ga
mybą beveik du kartus, 
elektrifikuotų vagonų — 65 
procentais, kuliamųjų ma
šinų, dviračių ir radijo im
tuvų — 66%-, guminės ava
lynės — 75%, šilkinių audi
nių — 84 procentais.
Latvijos lengvoji 
pramonė aprūpinama 
nauja technika

Latvijos TSR lengvoji 
pramonė jau 1949 metais 
viršijo vidutinį mėnesinį 
gamybos lygį, kuris plane

buvo numatytas 1|95O me
tams. Tas laimėjimas — iš
dava respublikos pramoni
nių įmonių ’ aprūpinimo 
šiuolaikine technika, be pa
liovos atsiunčiama iš Tary
bų Sąjungos, gamyklų. Vi
siškai iš naujo įrengtos 
dešimtys Latvijos tekstilės, 
trikotažo, verpimo, 'avaly
nės ir kitų fabrikų. Paly
ginti su 1945 metais,., verpi
mo fabrikų gamybiniai pa
jėgumai išauįgo daugiau 
kaip 6 su puse karto.
.Melioracija plačiuose 
masyvuose

Lietuvos TSR pietai po 
metų didėja melioracihių 
darbų apimtis. Pereitaisiais

10 tūkstančių gyvulininkys
tės fermų Estijoje

Estijos TSR vyriausybės 
1949 metų pavasarį priim
tas trimečio planas visuo
meninei produktyviajai gy
vulininkystei išvystyti sėk
mingai /įgyvendinamas. 
Tiktai per vienerius 1949 
metus respublikos kolū
kiuose sukurta per 10 tūks
tančių gyvulininkystės fer
mų. Visi Estijos kolūkiai 
jau turi po 4 fermas. 1949 
metams numatytas avinin
kystes. išvystymo planas 
dvigubai įvykdytas. Vys
tant veislinę gyvulininkys
tę, didelę pagalbą Estijos 
kolūkiams suteikė TSR Są
jungos broliškųjų respubli
kų tarybiniai ūkiai.
Neaky vaizdinis apmoky
mas Latvijos aukštosiose 
mokyklose

Latvijos aukštosiose mo
1949 metais ji, palyginti su kyklose plačiai įgyvendina-
1946 metais, išaugo beveik |mas neakyvaizdinis apmo- 
penkis kartus. | ’ ’ ’ ’

Plačiu mastu išsivystys rįems aukštoji 
melioraciniai darbai arti-'buržuazijos 
miausiais metais. Lietuvos

i kymas darbo žmonių, ku- 
mokykla 

viešpatavimo

Lietuvos Kaimas 
Worcesteryj

“Mažas piemenėlis,
didis vargdienėlis, 

Negauna sg}u viėtos
žiemą, nabagėlis.”

tuvių Liaudies Teatro akto
riai balandžio 1-mą dieną, 
Lietuvių salėj, 29 Endicott St.

Pradžia 6:30 vakare. Įėji-^ 
mas .$1.00.

Rengia dvi Litefatūr.os DfJJ 
jos kuopos. V

N i ršu j a tXa i z d as—V i ncuko 
Kulikučio, /piemenuko rolėj.

/ J. D. J.

Detroit, Mich.

(TSR Aukščiausiosios Tary
bos sesija priėmė įstatymą 
apie penkmečio planą (1950 
-1955 metams) pelkėtoms 
žemėms nusausinti bei įsi
savinti ir žalieninėms sė
jomainoms įdiegti. Šio pla
no, apskaičiuoto milžiniškų 
žemės masyvų įsisavini
mui, įvykdymas suteiks res
publikos kolūkiams galimu
mą 1955 metais padidinti, 
palyginti su 1949 metais, 
grūdų surinkimą 150 tūks
tančių tonų, o šieno surin
kimą padidinti du — tris 
kartus.

Respublikoje organizuo
jamos 3 naujos melioraci- 

'nių-mašinų ir viena ekska- 
vatorinė stotys, aprūpin
tos galingais traktoriais, 
ekskava toriais, buldoze
riais, greideriais ir kito
kiais šiuolaikiniais mecha
nizmais.
Estijos kolūkiečių-moterų 
konferencija.

Taline, Estijos TSR sos
tinėje, neseniai įvyko pir
moji respublikinė kolūkie
čių-moterų konferencija. 
Konferencijos darbe daly
vavo apie 1000 Estijos ko- 
lūkiečiu-moteru, moterų 
delegacijos iš RTFSR Psko
vo srities, Latvijos ir Lietu
vos respublikų.

Laiške didžiajam tarybi
nių tautų vadui J. V. Stali
nui konferencijos . dalyvės 
rašo:

“Kolūkinė santvarka su
teikė Estijos darbo valstie
tei visus politinio bei kultū
rinio • vystymosi galimu
mus, padarė ją aktyvia ko
munistines visuomenes x. sta
tytoja.”

Estijos valstietės lygiai 
su vyrais vadovauja kolū
kiams, kolūkių brigadoms, 
grandims, gyvulininkystės 
fermoms. 183 moterys — 

(kolūkių pirrųininkės, per 
800 moterų dirba brigadi- 
ninkėmis ir daugiau kaip 
1300 moterų — grandinin- 
kėmis, 2600 moterų vado
vauja gyvulininkystės fer
moms.
žemės ūkio specialistų 
parengimas

Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministerijos kursus šiemet 
baigs mokslą 64 tūkstan
čiai kolūkių ‘ pirmininkų, 
brigadininkų, grandininkų, 
gyvulininkystės • fermų ve
dėjų, sąskaitininkų, gyvu- 
lininkų, paukštininkų. Be, 
to, bus parengti tūkstan
čiai traktorininkų, 760 
traktorinių brigadų vadovų, 

• 200 mašinų-traktorių sto
čių mechanikų, per 700 me-
chanikų-kombainininkų, li
nams nuimti mašinų, sūdė-, Jūs 
tingų kuliamųjų mašinų 
mašinistų bei kitų specia
listų.

liukais buvo neprieinama. 
Valstybinio. Universiteto 
neakyvaizdiniame skyriuje 
mokosi daugiau kaip 900 
darbininkų, kolūkiečių, tar
nautojų. Daugiau kaip 600 
specialistų ir jaunų kolū
kiečių mokosi Žemės Ūkio 
Akademijos neaky vaizdi- 

I niame skyriuje, per 1000 
žmonių — Rygos Pedago
giniame Institute. Visi nea- 
kyvaizdiniai studentai mo
kosi, nenutraukdami savo 
darbo gamyboje ir įstaigo
se, periodiškai susirinkda
mi į aukštųjų mokyklų šau
kiamas sesijas.

Pastabos
.(Tąsa nuo 2-ro pusi A

Vienok nemanykite, kad 
ijie, uždrausdami sąskridį, 
turėjo mintyje ypatos lais
vės varžymą. Tą padarė 
grynai remdamiesi demo
kratiniais principais ir net
gi Washingtone užpaten
tuotais! Tai ir viskas. Lais
vę varžo tik už geležinės. 
uždangos. —

Iki šiol kaišekinės val
džios prezidentu buvo Li, 
kuris dabar randasi, rodos, 
vienoje New Yorko miesto 
ligoninių. Li begulint li
goninės lovoje, Kai-šekas 
pasiskelbia visos Kinijos 
prezidentu ir vyriausiu ka
ro vadu. Washingtono ad
ministracija pareiškė, kad 
ji geriau sutinka pripažin
ti Kai-šeką prezidentu, ne
gu Li.

Tuo tarpu Li irgi pareiš
kė, kad jis neužleis Kai- šė
kui prezidentystės. Dabar 
Li turės “pertraukti diplo
matinius ryšius” su Wa- 

| shingtonu ir pasijieškoti 
kokią nors tuščią salą, ku
rioje galėtų prezidentauti. 
O Dėdė Samas ir jam su
teiks keletą desėtkų milio- 
nų dolerių, kad badu nenu
mirtų. - —

Marijonų organas''“Drau
gas” rašo:

“Pranas Rupeika, mūsų 
korespondentas Libane, bu
vo nuvykęs į Jeruzalę, pasi
rūpino, kad tenai būtų at-, 
laikytos pamaldos už pa
vergtą Lietuvą ir paliko 
atvežtą kryžių, kaipo ken
čiančios Lietuvos simbolį. 
Po pamaldų buvo suorgani
zavęs vaišes, kuriose daly
vavo apie 30 gąrsių asme
nų, daugiausiai kilusių iš 
bolševikų pavergtų tautų.’’

Čia, po priedanga Lietu
vos gelbėjimo, renka au
kas, o paskui už tas aukas 
važinėja, meldžiasi už Lie
tuvą ir po pamaldų kelia 
puotas susirinkę “garsūs 
asmenys”.

aukokite, kad jie
puotautų ir puotomis jums 
Lietuvą vaduotų.

V. Paukštys.

Biednas valstietis. Labutis, 
pristigęs savo šeimai duonos, 
ateina pas pasiturinčią ūki- ( 
ninkę Rūkienę pasiskolint 
duonai grūdu, prižadėdamas, 
rugiapiūtei atėjus, atiduoti su 
keletu vėtyklių priedo. Jis ir 
atidirbti už tai galįs. Bet Ro
kienė nė . kalbėt nenori. Ga
lop jis siūlo jai savo sūnuką 
už piemenį. Bet, žiemą, “kol 
žolė neprasikals, kam m a n 
reikalingas tas tavo pašašno- 
sis?” — atsako Rūkienė. La
butis gi, alkio verčiamas, 
nuolaidingai siūlo: “Puspūdį 
miežių prie rugių primosi, dai
gai kokią grįžtelę linų—štai 
ir visos derybos.” Galop Rū
kienė padaro jam “malonę,” 
sutinka paimt jo vaiką veik 
tik už pavalgymą.

Įvyksta pas Rūkus d u bei ta
vos vestuvės-t—sūnaus ir duk
ters. God žioji Rūkienė dar 
prieš šliūbą išreikalauja iš 
marčios tėvo pasogą. Nu
neša pinigus padėt pas savo 
taupinius. .. “O Jėzus Mari
ja!... Pinigai pavogti!”

Antanas BimbaLBus-Detroite

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijai sulaukus 35 me
tų sukaktuvių, vietinės LLD 
52 ir 188 kuopos nenori pa
silikti nu0 kitų kuopų neap
vaikščiojus tą mūsų jubiliejų. 
Turint progą išgirsti mūsų 
Centro pirmininką Antaną 
Bimbą, nutarė, kad tos pro
gos nepraleis.

Ispanų svetainė paimta, ir 
šeštadienį, 18 dieną kovo 
(March), nuo 2 iki 4 vai. po
piet, toje svetainėje plačioji 
Detroito visuomenė galės da
lyvauti. Daugelis jau somai 
laukė progos, kada drg./A. 
Bimba galės atkeliauti į De
troitą.

Tik perspėju visus, kad nei 
vienas nesivėluotų, būtų visi, 
laiku, nes svetainė gauta tik 
ant dviejų valandų laiko vie
šoms prakalboms.

Po prakalbų bus surengta 
vakarienė, arba bankietas, 
Draugijų svetainėj, prade
dant 5 vai. popiet, kur norin
ti dalyvauti turės progą pla
čiau su drg. A. Bimba ypa- 
tiškai visokius klausimus pa
kelti pavalgę vakarienę.

Tai planas aptartas per vie
tines mūsų LLD abi kuopas, 
kurį dalyką ir tarimą Detro
ito nariai priims nuoširdžiai, 
nes jau seniai norėjo, kad 
drg. A. Bimba dalyvautų čia 
pas mus, Detroite.

Bendras Jubiliejinis 
LLD Komitetas.

Kas gi juos pavogė? .
Aha, reikia čigonės. O či

gonė kortomis jai “atiden
gia,” kad pinigai pakliuvo pas 
“čirvų bartuką.” Rūkienė gi 
prieina išvados, kad “čirvų 
bartukas” bus josios piemuo. 
“Samdinys į n a mm s — ne
prietelius į namus!” Įsako sū
nui Jonui piemenuką mušt, 
kad net “kraujais čiaudėtų,” 
iki prisipažins. Ir Jonas, kuris 
pats buvo motinos pinigus 
pavogęs, piemenėlį, nabagėlį, 
sumuša, kad pridengi save. 
Vaikas ilgai serga. Tėvas už
veda bylą. Bet teisme teisybę 
randa tik pinigingi. Bylai ei
nant vaikas miršta. Tai Labu
tis miusisprendžia savo ranko
mis įvykint teismą “tam gaU 
važudžiui” Rūkų Jonui.

Visa tai matysite scenos vei
kale “GIEDA GAIDELIAI,” 
kurį suvaidins Brooklyno Lie-i

Philadelphia, Pa.
Komedija “Trilype Pora” Bus 

^aidinama Philadelphijoj 

šį šeštadienį, kovo (March) 
18-tą dieną, 7:30 vakaro, 
RUBA svetainėje, 414 Green 
St., bus vaidinama juokinga, 
tik ką parašyta Jono Juškos 
komedija “Trilypė Pora.” 
Rengia Lietuvių Moterų Klu
bas. Vaidins Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatro akto
riai po vadovyste Jono Juš
kos.

Taigi, visi Philadelphijos ir 
apylinkės lietuviai, ateikit pa
matyti šitą juokingą komedi
ją. Mes, rengėjai, užtikrina
me, kad jūs prisijuoksite iki 
valiai ir būsite patenkinti.

Kviečia

ALDLD 35 METŲ JUBILĖJAUS

BANKETAS
Rengia bendrai LLD 52 ir 188 Kuopos

Kovo - March 18 d.

Bankete dalyvaus
Antanas Bimba
ALDLD Centro pirm, 

iš Brooklyn, N. Y.

Įžanga Banketui $1.25

Banketas — 5 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVET. >
4097 Porter St., Detroit, Mich. ANTANAS BIMBA

Prakalbos atsibus Ispanų Svetainėj lygiai kaip 2 vai., 
subatoj. Ant prakalbų būkite svetainėj prieš laiką.

BENDRAS KOMITETAS.

4 pusl.r—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo 15, 1950



Lowell, Mass
Parengimas įvyks Kovo 26

LDS 110-ta kuopa ir LLD 
41-tą kuopa bendrai rengia 
gerą ir gražu bankietą, kuris 
įvyks šio mėnesio 26 dieną, 
Klubo viršutinėj svetainėj, 14 
Tyler St.

Stalai skaniems pietums bus 
paruošti 3-č'ą valandą dieną, 
todėl manome, jog visiems 
bus patogu, kad ir anksčiau 
pribūti, smagiai laiką . praleis
ti su draugais bei su draugė
mis ir dar laiku grįžti Į na
mus.

šios dvi organizacijos — 
viena savišalpos, kita kultūri
nę apšvietą nešanti draugijas. 
—turi daug prijautimo žmo
nėse, kurios savo geradaryste 
suspėjo pasiekti plačią lietu
višką visuomenę, šį kartą, 
kaip ir visuomet. tikisi gra
žios paramos iš visą prietelią 
šitam bendrame kultūringame, 
parengime. žinoma, mes ir 
prašome visu g.eradėją talkos. 
Tik žmonių vienybė atlieka 
gerus darbus, atneša gražius 
rezultatus ir nuteikia visuo-, 
menę pilnu draugiškumu.

Šios rūšies
dvieju organizaciją 
galima sakyti, bi 
toks mūsą 
kviečiame r
paprastai gabią akordionistę 
muzikos mokyklos direktorę 
L. Dobrovolskiūte iš Nashua

N. II., kuriai lygios nėra vi
soj apylinkėj. Ji duos mūsą 

j programoje neapsakomai gra- 
j žios, linksmos ir rimtos muzi

kos.
Pamatysime, ką gali pa

siekti meno srityje moteris. Ji 
jauna, graži, bet jos aukštas 
išsilavinimas už viską aukš
čiau stovi.

Dalyvaukime bankiete kovo 
26 d. Visi pasimokėsime tik 
po dolerį ir pusę ir pasigro
žėsime tuo aukštai lavintu ta
lentu. žinau, kad patys naš- 
viečiai labai įvertina Liudvi- 
sės muzikalius gabumus, ir 
todėl tikimės iš ten didelio 
būrio svečiu. Bus svečiu iš 
visur.

Renkimės, ruoškimės iš kal- 
kad šios progos jokiu bū- 
nepraleisti veltui.

J. M. Karinas..

no, 
du

Elizabeth, N. J

parengimas šių 
bendrai, 

pirmas 
kolonijoj. Mes

ši parengimą ne

ties komiteto kviečiu visus 
New Jersey valstijos parengi
mą lankytojus šį parengimą 
paremti. Parengimo tikslas— 
sukelti kapitalo prisirengimui 
prie LDS jaunimo bowlingo, 
kuris įvyks gegužės mėnesį 
New Yorke.

Elizabetho ir Lindeno LDS 
jauni žmones lavinasi ir tiki
si, kad .jie bus vieni iš laimė
toj’ą t turn ame n te, 
važiuok jaunimas 
Amerikos. Mes,

kuriu su-
iš visos
senimas,

Šis-Tas iš LLD 136 ir LDS 
z kuopu Veikimo

va už taiką, demokratiją ir 
vis geresni darbo žmonių gy
venimą.

168

kovo 4 d., nebuvo skaitlingas, 
bet gana pasekmingas . Tiesa, 
jeigu ne svečiai iš apylinkės, 
tai parengimėlis būtu buvęs 
visai menkas. Svečiai buvo

tai jus čia susilaukė ir pjū-, Qin (413 mt ft 11 N Y 
d. ;nitmūs*orffanizuota darbi- DHlglMHUŲIl, 11. I

Stanelis, baigdamas 
kalbą, nepamiršo ir mūsų 
karolių rengėjams bei 
poms gražiu komplimentu
tai, kad mes kiek galint 
krutam, vis judam.

va- 
k uo-

už
vis

K. Žukauskiene taip pat 
išią kalba pasakė, tik

do ant mūs, organizuotą darbi
ninką. Ar jūs, dipukai, dar 

! nesuprantate, kad jūsų vadai, 
juiS laiko šunų vietoj, kad ką 
nors užpjudyti, kas jiems ne
patinka? Pilietis.

pa- 
pri- 

durdama apie dienraščio Lais-
I ' 1 

jiems turime padėti, priduoti | šie draugai: Staneliai iš West-1 
field, Žukauskai iš Union iri 
A. Kazakevičius ir Anuškiai iš i svarbu reikalą

drąsos ir pasiryžimo 
brėžtame darbe.

A. Matulis, Apskr. Pirm.

ją pasi- |

Newarko.

Montello, Mass

So. Boston, Mass
(Tąsa nuo 3-čIo oust.)

M. Kisielienė ii' M. Pakštie
ne— vakarienę buvo pagami
nusios po -SI.25 ypatai labai

vyko, žinoma, yra sunkus 
darbas, ji sakė, bet matant 

j viskas galima.
M. žolynas kalbėjo apie karo 
rengėjus, bedarbę, darbo kla
sės kovas unijose ir progresy
vią partiją, kurią m.es turime! 
visais būdais remti.

Sunkrai susirgo Ona Vaite- 
I kūnienė. Ji užsimaldavo drau
gystėse pašalpai. Nuoširdi 
pažangaus judėjimo rėmėja.

Kovo 5 dieną patiko nelai
me Marijoną Potsienę. Ji nešė 
sirgimo blanką Onai Vaitekū- 
nienei, paslydo, sudaužė aki
nius ir skaudžiai užgavo de
šinę akį.

PRAKALBOS
Antradienį, kovo 21 dieną, 

vakare, Lietuvių ~ Svetainėje, 
315 Clinton St., įvyks labai 
svarbios prakalbos. Kalbės 
Vilnies redaktorius iš Chica- 
gos Vincas Andrulis.-

Visi ir visos kviečiami da
lyvauti. Rept.

Šie mūsų draugai dar
buotojai šiomis dienomis 
grįžo iš ligoninės: .

P. Žukauskiene randasi 
savo namuose, 16 Vassar 
St., Dorchester, Mass.

A. Dambrauskas, LaisvėsVisų Remtinas Parengimas
šį šeštadienį, kovo 18-tą, | 

Lietuviu Darbininku Susivieni-j 
jimo 33-tos kuopos jaunimas Į 
rengia pobūvį ir šokius. Įžan- į 
ga maža. New Jersey valsti- j 
joje mūsą LDS jaunimo spė-1 
kos yra mažos. Elizabetho ben- muoSC 
drai su Lindenu čiagimiai mū-,ne 
su LDS nariai rengia pirmą to-, 
kį pobūvį. Visą seną LDS na- riems 
rią užduotis juos paremti 
dalyvauti ją parengime, 
rengimas įvyks Klubo patai- pasveikti 
pose, 408 Court St. | sykiu su mumis.

Varde LDS trečios apskri-j Bostonietė

dasi savo namuose, 18d I 
'St., So. Bostone.

M. Giriūnas-Naujokaitis 
j irgi dabar randasi savo na-

85 P St., So. Bosto-

Draugai - draugės; * ku- 
aplinkybės leidžia, 

įplankykite sergančius drg.
Linkiu draugams greitai 

ir vėl darbuotis

Kaip visuomet, baigiantis! 
vakarienei, pirmininkas iššau-i 
kč keletą svečiu ir vietiniui 
draugą ši-tą pakalbėti.

Svečiai kalbėtojai buvo šie 
draugai ir draugės: J. Stane
lis. K Žukauskienė, Stanelie-
nė, Anuškis ir A. Kazakevi
čius ir vietiniai M. žolynas, i 
Petinskas, A. Globi.čius, V. ži- j 
linskas ir patsai pirmininkas. |

J. Stanelio kalba: šiuo šal- 
toj'o karo ir isterijos metu, net | 
ii' progresyvią žmonių tarpe j 
randasi nusigandusią ir ban-;

terikams, bet jie labai 
ta tai)) manydami, nes 
ciniai istorikai tik' su

i j’ais skaitosi. Todėl
1 tvirtai laikytis mūsą
i zacijose ir per jas

turime 
organi- 

tęsti ko-

siu, kad visu

viliu

visu kalbą neminėsiu, i 
je užimtą per-' 
Tik tiek primin-1 
kalbos supuolė i i 
už išlaikymą ci-l 
ir demokratijosteisiu

Po kalbu.

surengi imi 
druliui. 
nesi.

11 e

tas

ir visame pa-

nuo stalu, 
klausima.-.

he
ap ie

Ilk ką parašyta Jono Juškos 4-riųt veiksmu komedij
■ n i U

Bus
na Kovo-Mafch 18, 1950
114 Green Street Salėje, Philadelphia, Pa

7:30 va J. vak.

Nors skaudžiai su- 
bet eina Birutes 

i Draugijos veikėjos pareigas, 
nes Draugijoj yra 18 ligonių. 
Vėlinu visiems pasveikti.

Geo. Shimaitis.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmentų išnuomuotos dvi 

stubos vienoje vietoje, su daug že
mės, visai mieste; rendų neša $175 
j mėnesj. Arti gražios Silver Springs 
beach. Taksai dykai, jei savininkas 
ant vietos gyventų. — $12,000. Be 
agento. 13

mo
lini- 

turi būti surengtos

kils

kuria
žiema

UIKO-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 20 d. kovo, 7:30 vai. vak., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Sckr. V. K.

Parsiduoda, Floridoje
Parsiduoda 5-kių didelių kamba- 

rių namas, viena mailė už miesto; 
su visais fomišais. Dveji porčiai su 
skrynais, didelis daržas ir gara- 
džius; vištos ir karvė. $9,000.00. Jei 
pirkikas gyvena ant vietos tai nerei
kia taksų mokėti. Pardavimo prie
žastis: aplinkybės verčia savininką 
važiuoti j kitą miestą. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės: J. G. 1723 
So. Pond. St., Ocala, Florida

UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

(47-48)

ELIZABETH, N.jL
LDS jaunuoliai rengia pasilinksmi

nimo vakarą, šeštadienį, 18 d. kovo 
(March), 408 Court St., 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame drauges ir drau
gus iš visos apylinkės. Turėsite gerą 
laiką atsilankydami. Komisija.'

(47-48)

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

HARTFORD, CONN.
rte o raugai man o, kad į 
parongimėliak noužsi- ' ir sekmadienį, kovo 

ir 19 dienomis šių mo- 
Choro svetainėje, 157

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

i juos ateina. 'Tai tiesa, 
iuo tarini mūsą parengimeliai 

net 
pusemūsų pačią draugą nei 

i parengimus neateina.
Bet aš manau, kad ir 

parengi-
ne-

nes jie palaiko organizaciją 
narius krūvoj bei artimesniam 
draugiškuny? ir su 
visiško apsnūdimo.

Kniespondeiitas.
★

r.uo

(mareli) 18 
tų, Laisvės
Hungerford St., įvyks Lietuvių Namo 
Bendroves šėrininkų bazaras. šešta
dienį pradžia kaip 2 vai po pietų ir 
tęsis iki vėlumui vakaro, o sekma- 

19 d. kovo, pradžia kaip 2:30dienj.
ir tęsis iki 9 vai. vakaro. Bus šokiai 
prie geros orkestros ir bus skanių 
valgių ir gėrimų. Todėl šėrininkai iri 
pašaliniai užprašomi dalyvauti
Bazaro Komisija. (47-48)

vaidins Liaudies Teatro aktoriai iš Brooklyno po vad. Jono Juškos

pasiė-

S

K—Be
ll žsiun-

■

prieš komunistus ir maršuoja

siuvėjai pradėjo rinktis i sa
vo susirinkimą. Siuvėjai uni- 
iistai tuojau juos apsupo ii"

OĮTr;:^’

Nelaimė šios apylinkės di 
pūkams. Mat, ją organizato 
riai — advokalas P., rylstei
iimnKas i ir kunipjas 
seniai juos, dipukus, 
de ant siuvėju unijos 
kimo Newark e.

72-jų

Fili

M

si kovojom

m

. Anna Jonikis
Carl Benderis

V. NEVINS
Elenos rolėje

(1EO. KLIMAS
.Valeko rolėje

tiek žmoniš- 
kokie Hitlerio 

ir Smetonos išperos, prieš ku
riuos ir mūsų jaunuoliai tu-

1

JUŠKIENE 
uės rolėje

dipukai, jeigu jūs nebū- 
tokie tamsūs, tai jūs

P

žiavę bando mus pamokyti, ir 
jei ją neklausom, tai jie mums 
drįsta pasakyti: laukan iš šios

Magdė, vestuvių gaspadinė.............................
Lukas, Budrikų kaimynas.............................

Šokikai ir vestuvininkai.
Viskas dedasi lietuvių farinerių gyvenime Amerikoje.

1-mas veiksnias — Budrikų kiemas. 2-ras — Vestuvių kam
barys. 3-čias — -Vaičkų daržas (parkas). 1-tas — Valeko 
namų kambarys.

Prašom pasilaikyti šilų plakatų, kaipo programų.

Petras Budrikas, biednas farmerys .... William Kulik 
Marė, jo žmona.........................................................Magdė Juškiene
Eli na, jų duktė...................................................... Valentina Nevlns
Jonas Benderis, Elenos mylimasis .... Felix Lapinskas 
Jurgis Valekas, 72-jų metų Elenos jaunikis . George Klimas 
Juozas St ūkas, dirbus pas Vaičkų.............................. M. Stakov
Katrė Avilpa, Marės draugė............................... Eva Graunienė
Stella, jos duktė.......................................................Lillian Granuas

i

. LAPINSKAS
Jono rolėje

JONAS JUŠKA 
Režisierius

Komedijoj pamatysite, kaip motina savo dukterį, 22-jų metų, priverčia tekėti už senio 
•metų, kaip dukters mylimasis, jaunas vaikinas tam priešinasi, ir kaip iš jų pasidaro trilype pa
ra. Komedija labai juokinga ir užtikrinam, kad prisijuoksi t 
mirškit ateiti ir gardžiai pasijuokti.

iki ašarų. Taigi visi ir visos nepa-

ėmė ju klausinėti: kals jus 
čia atsiuntė, iš kur jūs tokie 
mandruoliai? Dipukai, kaipo 
save skaitanti ponais, unijis- 
tams nemandagiai atkirto, 
kąd jie čia raudoniesicuns ne
leis laikyti susirinkimo — va
žiuokite į Maskvą pas Staliną 
—tokį ir tokį.

Siuvėjai unijistai, nieko ne
laukę, be jokią ceremonijų 
pradėjo dipukams kaili vano-

Lz

LILLIAN GBANNAS 
Stellos rolėje

Kviečia RENGĖJAI.

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuopa rengia draugiš- 

i ką vakarą ateivių gynimo naudai, 
i kartu ii' V. Andrulio gynimo reika

lu. Įvyks kovo (March) 18 d., Lie
tuvių Tautiškame name, apatinėje 
salėje. Kviečiame visus žmones, 

I branginančius tiesą ir laisvę daly
vauti šiame parengimo. Bus namie 

i gaminti 
mai.

konai nuo stipraus pauderio.
Dipukai rėkė ir šaukęsi po

licijos, kad juos apgintą, bet 
policistai nekreipė į šauksmą 
domės ir dar pagrasino (we 
don’t know you; get out from 
hero as quick as you can).

Aš manau, kad su tais tam- 
sūnais kitaip ir nebus galima 
Amerikos žmonėms apsieiti. 
Mes čia unijas sutvėrėme jau

to m et
greitai su prastūmėti1, kad jū
sų vadai paskutinės rūšies 
Biekšai, tai yra didžiąją fa
brikantu patarnautojai. Jie 
mūs jau nebegali apgaudinėti,

valgiai ir. taipgi geri 
Įžanga nemokamai.

(46-47)

gėri-

ROCHESTER, N. Y.
Prakalbos. Rengia ALDLD 50-ta ir 

H0-1a kuopos, kovo (March) 19-tą. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų, Gedemino 
salėje, 575 Joseph Ave. Kalbės Vin
cas Andrulis, dienraščio Vilnies re
daktorius iš Chicago, Ill. Po prakal
bų bus draugiška vakarienė, malo
nėkite visi dalyvauti. Kviečia Ren
gimo Komisija. (46-47)

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

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.

J. J. Kaškiaučius, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, vynai ir alus
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTGN i
EVergreen 4-9407 x v X kJ A W 1

SHUFFLE BOARD Ę

į 4 CHARLES J. ROMAN

•t

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- ; J 
manęs dieną ar 1 i 

greit suteiksime K 
modernišką patarnavimą. ! • 
Patogiai ir gražiai , mo- < į 
dern'iškai įruošta mūsų <» 
šermenine. Mūsų patarna-< • 
vimu ir kainomis būsite < j 
patenkinti. • •

Liūdesio 
tęs prie 
naktį,

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
****.!.* «H***’I'********i*ai**I* ♦♦♦♦•M’ ^♦^^Hfr+f^+^^MSt************

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Kovo 15z 1950 .



įdomus Koncertas, 
Nepaprastam Tikslui

Netikėta Tamsa

Kriviams Pranešimas LAISVES IR BAZARO REIKALU 
^ PASITARIMAS IR PARELietuvių Kriaučių 51-to sky- “

riaus nepaprastas susirinki
mas, 7:30 vakaro. Amalga-S 
meitų Unijos

Tikrai įdomiai Vyko 
| Šokiu Festivalis

ir

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos! Ateidami į susi
rinkimą turėkite su savimi 
unijos kortelę, kadangi Joint 
Boardo vadovybė turi pasky
rus stiprų komitetą prižiūrėti, 
kad visi einantieji į susirinki
mą būtų unijistai ir tik pri
klausantieji 54-me skyriuje.

Ne unijistai, arba unijistai. 
bet priklausantieji kituose lo- 
kaluose, nebus įleidžiami į su
sirinkimą. Tas Joint Boardo 
komitetas prižiūrės visą susi
rinkimą, kad tie organizuoto- 
jai niekšystės praėjusių motų 
gruodžio 11-tą d., dabar už 
tai suspenduotieji, nėpanau- 
jintų tokios pat niekšystės šia
me susirinkime. Gruodžio 14- 
tos susirinkime jie buvo prisi- 
kvietę ne unijistų, norėjo 
smurtu užgrobti lokalo vado-

trintai turėkite mintyje, Radimą, kaipo asmenišką jums 
šį šeštadienį, kovo (March) laišką nuo di'enraščio Laisves, 
18-tą, turime susirinkti į kul- į kviečiantį jus i šia sueigą, 
tūrinį centrą ir rimtai pasi-i Taupydami išlak 
tarti bazaro reikalu, čia pa- : niekam nusiųsimo, 
sidalysime zbazaro darbais iri mums 
suplanuosimo visą bazaro 
d imą.

ant šio
At-

Limo.

Pasikeisdami, vieni kitiems 
neužsileisdami, lietuviai jauni 

tautiniais

žymusis dainos, scenos 
rilmų artistas Paul Robeson 
dainuos koncerte kovo 28-tos 
vakara, Manhattan Center, 
”4th St. ir 8th Ave., New Yor
ke. Taipgi dainuos žymių 
liaudies dainininkų ansamblis,

Gaisrui ir eksplozijai suga
dinus elektros laidą Fdison 
firmos antrinėje stotyje, 13o 
ketvirtainių miesto blokų 
Flatbush ir apylinkės srityje i 
buvo hkęsi be šviesos ir pajė
gos. Už kelių valandų tūliems 
šviesa atsteigta, .bot kiti dar 
tebebuvo be šviesų iki sekamo

I “Trilypės Poros” 
Aktorių Atydai

s.oKejai, pasidabinę 
kostiumais, taipgi 
Folk Dancers, šoko

riausius šokius kovo 11-tos va
karą. Liberty Auditorijoje.

Susirinkimo dienotvarkis bus I I 
toks pat. koks būtų buvęs I 
gruodžio 14-tą, rinkimas vi
sos lokalo valdybos. Dalyvau
kite visi ii* visos. Tai yra jū
sų pačių dalykas. Išrinkimas 
valdybos priklausys nuo jūsų.

J. S. .

Ką Tik Grįžęs iš 
Europos Goldas Kalbės 
New Yorke Kovo 15-tą

Dvejus metus išgyvenęs Eu
ropoje, daugiausia Italijoje. 
Francūzijoje, ir lankęsis eilė
je kitų šalių, žymusis rašyto
jas ir prakalbinlnkas Michael 
Gold praėjusią savaitę sugrį
žo. Jo pirmoji prakalba Įvyks 
moterų rengiamame vakare 
taikai ir minėti moterų tarp
tautinę, taipgi paminėti su
kaktį Triangle Gaisro, kuria
me sukūrenta šimtai darbinin
kių. Goįdas kalbės kovo lo
tos vakarą. Stuyvesant Casino, 
142 Second Ave., New Yorke.

Prašome visus ateiti :,su šei
mom ir ateikite be vakarie
nės, nes Čia turėsime gerų už
kandžių. būsite visi pavaišinti 
ir nebus .jokiu kolektų.^ No- ‘.U 
bus formalis mitingas^ pasi
kalbėsime prie stalų užkan
džiaudami. Ateikite visi, ku
rie bent kada esate dirbę
Laisvės naudai parengimuose 
Kurie galėsite, prašome, pa
dirbėti bazafę. Darbininku 
reikia daug, tačiau darbai ne 
bus sunkūs, 
lėsite dirbti c
esate dirbę

j sinuse Laisvės
! vistiek ateikite
draugiškai p?
(Ii(>nraščio reit

šiame bazaro, o 
anksčiau įvyku- 

parengimuose.

savo

dir

Mūsų dienraštis turi 
parengimų per metus, 
negalime parengimuose 
bančiuosius pavaišinti po
vieno parengimo. Bet kartą į 
metus mos visi norimo susiei
ti ir draugiškai pasišnekučiuo-

FILMOS

nuo

Lenina Gyvenimas 
Stanley Teatre

Lenino, Rusijos 
vado, gyvenimas 
t ės iki mirties, jo
vai vaizduojami filmoje, pa
gadintoje jo vardu—“Lenin.” 
Rodoma S An ley Teatre. 7tli 
Avo., prie Times Square, New 
Yorke.

Greta Goldo, kalbės Ada B. 
Jackson, Howard Fast, Mrs. 
Josephine Piccolo Rubino. 
Mrs. Beatrice Siskind, Mrs. 
Dorothy Wilkes.

Goldas, be abejo, kalbės 
apie tai, kaip europiečiai žiū- 1 
ri Į taiką; iš kur tikisi pavo
jaus taikai; kaip atsineša Į 
mus, amerikiečius, i mūsų ! 
bombas; kaip vertina Mar
shall Planą praktikoje, ir tt. .

“Nesusipratimo” Aktoriams
Ketvirtadienį, kovo 16. d., 

7:30 vai. vakare, sueisime vi
si pasilavinti be Valenčio, ku
ris negali būti su mumis kito
mis dienomis, apart šeštadie
nių ir sekmadienių.

Būkime visi!
Sekmadienį, 19 d. kovo, 10 

vai. ryte, Įvyks pamokos, ku
riose dalyvaus ir režisierius J. 
Valentis.

Visa tai atsibus Lietuvių 
Kultūriniame name, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Pirmininkė.

LDS Kuopu Atstovi! Atydai
Tie, kurio LDS kuopų susi

rinkimuose’ esate išrinkti da-

gražiai atliko. Abiojus publi
ka labai įvertino. Kokių čia 
jie nepademonstravo šokių — 

rusiškų, 
ir kitokių, 

vidutiniai,

m-m enišku,

prisi-vo, sudarymui plonų 
rengti prie LDS seimo, 
įvyks liepos menesį, šių metų,

1 Posėdis įvyks kovo 19-tą, 
! 10-tą vai. ryto. Lietuvių Au- 
i ditorijoje, 110-06 Atlantic 
i Ave., Richmond Hill, N, Y.

Ypatingai prašome LDS 13- 
ta ir*jaunimo 200 kuopas, ku
rios vasario menesį šauktame 
posėdyje nedalyvavo, daly- 

i vauti šį sekmadienį.

me išdirbsimi' planus, kaip 
mos prisirengsimi' prie LDS 
seimo ir pasitiksime seimo de-

komisijos narys.

TEATRAI
\ ('iitoj’us. Parodomi virš šim-Į 
to motų “jaunuoliai” jįj-gy-i 
venimo aplinkoje. Tūlas jų Į 
jau 146 metų, tačiau jis dari 
( ina dirbti su jaunais, nors.

Kadangi Lenino vaikystėje, 
iv ankstybuosiuose jo darbu , 
iaikuo.se filmų nebuvo arba; 
negalima buvo jomis naudo-! 
tis jo sąlygose, tad tuos lai-j 
kus vaizduojant Leninas paro-; 
domas fotografijose . Tačiau. | 
tos vietos, kur vyko veiksmai, ! 
jau parodomos filmose. Taip- j 
gi jau filmose užfiksuoti tūli j 
jo veiksmai po revoliucijos ir i 
niekad negalimos užmiršti jo ■ ♦h 
laidotuvės.

Greta dokumentalės filmus | 
apie Leniną, rodomos kelios , 
kitos, trumpos, iš įvairių ta- 
rvbinių respublikti gyvenimo! 
sričių. į

Nuostabiai aiškiai, supran
tamai paprastam žiūrovui pa
rodomas Baltarusijos 
m ik as Filatovaf 
nęregiams akis, 
jiems regėjimą.
jama jo išradimai ir pagerini
mai instrumentu ir, svarbiau
sia, atradimas ir ištyrimas bū
do gauti sveikas akis 
persodinti ir 
g’ams.
parodyti svietui 
mų, nes jie nesidaro pelno iš 
žmogaus nelaimės, tiktai nuo 
nelaimės gelbsti.

Kita labai įdomi apie se
niausius Tarybų Sąjungos gy-

akade- 
operuojant 

sugrąžinant i 
Demonstruo-

prigydyti
Sovietai, mat, 

savo

Dubi ikos 
tačiau per 
iškašting()

mažai, .kad tokio 
pastatymo išlaidas 
engtų. Matomai,

mūsų publika neįsivaizdavo 
vakaro tokiu įdomiu, kokui 
jis ištikro buvo. Grojo Geo. 
Kazak o v i č i aus o r k e st r a s.

Grupė darbininkų čia pat 
auditorijos baro pardavinėjo 
“šuniukus” ir kitką tinkamą 
tos rūšies baliams. K.-

Organizacijoms
(Dėl Gegužines)

Lietuviai visuomet masiniai 
dalyvaudavo tradicinėje Ame-! 
likos darbininkų eisenoje —j 
Pirmosios Gegužes Parade. 
Nėra abejonių, jog taip bus 
jr šiemet . Tačiau, kad tinka
mai išstoti, reikia būti 
viais ir prisiruošimo tai 
na i.

Organizacijoms. ar 
grupėms organizacijų, reikėtų 
pasiusti nors po vieną atstovą 

kolom jos 
Central ir 
Ridgewoo-

daly-
eise-

Kon I erencijon nuo 
(Williamsburgo, 
South Hrooklyno, 
do, • Maspetho, Richmond Hill,

oc. Ir būtinai 
•i'omis kojomi 

kaimą atlankyt 
Io eisena ir

I vai., Webster Hali, 119

Tarybinč vyriausybe sur 
nė.ia tuos praeities stipruo 
ne kaipo kui ijozinius objek- 

kaip pas mus kad daro- 
bet mokslui. Stropiai už-ma, 

rašinėjama kožna jų 
mo smulkmena tikslu 
prailginti gyvenimą 
gyventojams.

išmokti 
a-įsiems

R.

Neangliškosios Spaudos Filmų 
Kritiku Ratelio Parinktieji

Bendroji amerikinė spauda 
kas metai renka goriausias 
filmas ir jų aktorius. Near-

k-’itikų ratelį, kuri n įeina 
<4 ionraščio Laisvės

ir jas, 
nore- ■

išradi- j

AMERIKINĖ PREMJERA
ARTKINO PERSTATO

Žmogų ir Jvykius, Kurie Sudrebino Pasauli

"LENIN”
Plati Sovietų Valstybės kūrėjo biografija

MATYKITE TOJ PAČIOJ PROGRAMOJ 
{domiausius dokumentinius vaizdus apie gyvenimą, literatūrą, 

mokslą ir kultūrą Sovietų Sąjungoj šiandien!

“Past The Century Mark” 
“Alexander Pushkin”
7th Ave. tarp 42 ir 41 Sts. 
Tel.: WI 7-9686

“Moscow Today”
“They See Again”

STANLEY

Laikinasis komitetas skel- 
: hia, kad vyriausiuoju geguži
nes šūkiu šiemet yra taika— 
reikalavimas sustabdyti gami- 

į nimą atominių bombų. Tai 
I pakankamai įdomu ir svarbu 
| kiekvienam, kuris gyvybę 
brangina labiau pž mirtį.

Sėkminga Menininku
Konferencija

redakto- 
irgi renka 

jam atrodančius geriausiais.
Pernai metų (1919) geriau

sia filmą ratelis — Foreign 
Language Film Critics’ Circle 
—parinko “All The Kings 
Men.” Columbia, gamybos. 
Firmai atiteko ii 

, iš ratelio • duodamų 9.
! praneša Laisvei 
Į dantysis direktorius 
i pitind Gottlobor,
\ęs apeigoms, prizai 
to.s filmus gamintojui, 
toriui ir filmai veikalo 
šė.iui Robertui Rosen, 
rich Crawford įteiktas 
šio aktoriaus prizas.

Iš svetur atvežtosios 
į sius, filmus titulu ir prizu ra- 
Į telis apteikė “Bicycle Thief,” 
I Do Sica Co. produkciją. “The 
! Fallen Idol” paskaityta g" 
į riausia britiška filmą. Olivia 
. De Havilland pripažinta-' tų 
| metų geriausia aktore už jos 
vaidybą filmoje 
loss.’’

• Įteikėju prizų 
pirmininkas dr. 
George, kalbėtoju

i min Cohen, UN generalio se- 
' kretoriaus padėjėjas, kalbėję 
apie filmų rolę taikai. Pro- 

■ grama transliuota iš miesta- 
vosios radijo stoties WNYC.

Kovo 12-tą, Liberty Audi
torijos patalpose, Įvykusi me
nininkų konferencija buvo 
turtinga mono grupių ir kitų 
draugingų organizacijų atsto-, 
vais. Ir sklandžiai, draugin
gai pasitarta daugeliu su me
no veikla susijusių problemų.

Apie konferencijos darbus 
bus rašoma Meno Skyriuje.

kiti prizai 
Kaip 

ratelio vyk
it. Sig-

p i ūmi ninka - 
atiteko 
dlrek-

Brodd-
goriau-

geriau-

I le

buvo ratelio
M an f r e d

Benja-

Darbiečin Sukakties
u-

Pramoga

Konccrto pajamos skiriamos 
m>paprastam tikslui — sukel
ti pinigu finansuoti bylai, 
kurią užvedė Peekskill gaujų 
užpultieji, tonai nukentėjusie
ji praėjusią vasarą.

Koncertas u žv a d i n t a s 
“Shoulder - to - Shoulder.” Tai 
pagarbai tų kelių tūkstančių 
jaunų veteranų, kurie, nežiū
rėdami sau pavojaus, petis į 
petį, gyvuoju savo kūno lan
ku laikė apjuosę visą
kad Paul Robesono k( 
galėtų įvykti, kad 25, 
vykusių žmonių galė 
certo klausytis. 1

Bylą užvedė patsai Robeso- 
nas su Civilinių Teisių Kon
gresu, ir 26 kiti asmenys, bu- į 
vę sužaloti tame užpuolime.

Tikietai iš anksto gaunami 
Room 1613, 205 F. 42nd St., 
New Yorke. Tel. MU4-6640.

Teškoj imąsis žvakių buvo tik 
mažytė bėda, palyginus su iš- 
gąstimi grupės žmonių, tam
sos ištiktų apartmento keltu
ve 1947 Ocean Ave., keltuvui 
sustojus tarp dviejų -aukštų. 
Juos iš ten išlaisvino policija.

Auditorijoj įvyks generąlėę 
praktikos komedijos “Trilypė 
Pora“ dėl vaidinimo PhilA- 
dolphi.įojo.

Ph i 1 a d e 1 ph i j on va ž i u os i m o 
vaidinti .komediją jau šį šeš
tadienį, kovo 18-tą dieną. Tu
rim gerai prisirengti ir gra
žiai suvaidinti philadelphie- 
čiams. O philadelphiočiai, bę.d 
abejonės, visi ateis pamatyti 
mūsų vaidinimo.

Taigi, visi aktoriai, šokikai, 
dainininkai ir visi kiti būkite 
praktikose. Jonas Juška.

jubliką, 
ncertas 
)00 šu
tu kon-

“Gieda Gaidriai” Aktoriams
Visi šio veikalo aktoriai 

esate prašomi susirinkt Į Cen
trą šio trečiadienio (kovo 115) 
vakarą, no vėliau 7:30. iV.

TONY’S
UP-TO-DATE "Y

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6288
Valandos:

9—12 ryte; 1-d vakare
Penktadieniais uždaryta

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N.

SOy 
pro

ne wyorkiete centrali-

Su dviomis orkestrais 
kiams ii; įspūdinga meno 
grama 
ne Amerikos Darbo Pa:
kuopa minės savo 10 metų 
sukaktį šio šeštadienio vaka
rą, kovo 18-tą, St. Nicholas 
Arenoje, 69 W. 66th St., New 
Yorke. Įžanga 81.20, su 
aukštesnėmis kainomis rezer
vuotoms sėdynėms.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Narnas

Parsiduoda G šeimų mūrinis namas 
su maudynėm, 4 kambariai tušti, vie
nas blokas nuo subway, visi kamba
riai baksiniai. Kaina $4,500, įmokč- 
jimas $2,000. Telefonas REpūblic 
9-1506 (45-47)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Kambariai

Pasirandavoja 2 baksiniai kamba
riai su maudynėm ir galima naudo
tis virtuve. Vienas blokas nuo Sub-j 
way stoties. Telefonas REpublic, 

| 9-1506 (45-47)1

Gubernatorius Dewey pa
siūlė palaikyti valdinę rendų 
kontrolę šioje valstijoje lig 
kovo 1-mos, 1951 metų. Tas 
jo pasiūlytas įstatymas, ta
čiau, būtų skylėtas. Jis leistų 
nuo gruodžio 1-mos kelti ven
das, jeigu savininkai galėtų 
parodyti reikalą kelti dėl tak
sų ai- padidėjusių išlaikomo 
išlaidų.

London. — Konservato
riai - atžagareiviai Angli
jos seime siūlo pareikšti 
darbiečiu valdžiai nepasiti
kėjimą todėl, kad ji per 
daug pinigu išeikvojus ir 

! prastai vykdžius gyvena- 
i mųjų namų statybą.

sek- 
ir 3

William Jones, kuris 
madienį, peiliu nudūrė 4 
asmenis sužeidė, kalėjime 
bandęs nusižudyti elektra. 
Sargai nedaleido nusižudyti.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Atydai, Moterų Apšvietos 
klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį^ Liberty 
lantic Avė., 
Visos narės

Auditorium, 110-06 At- 
Richmond Hill, N. Y. 

yra prašomos dalyvai’ 
(46-47)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

vManager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tek EVergreen 8-9770

t SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

fe

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 Rutkunai pristatys jums į namus.

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

Petras Kapiskas
; PALAIKO

Bar & Grill
f

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergreen 7-6868

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

'F W.

t'dC'3

RES. TEL.

HY. 7-3631

<06^

TELEPHONE

STAGG 2-5043

DEGTINeS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

e 
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Baisamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Kovo 15, 1950

iaikuo.se



