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Taigi kryžiokai “pasirodė” ! No. 52 
ir Clevelande. I

Jų govėda įsiveržė į Lietu-_ _
vių Literatūros P 
bankietą ir 
toniškos kultūros.

Matyt, rengėjai 
kad smetonininkai 
rys, tad nebuvo 

’ juos sutikti, 
sutikti.

Clevelandiečiai nusitarė ei
ti pas miesto majorą ir už- 
protestuoti, reikalaujant, kad 

. ateityj govėdos turėtų būti su
valdytos.

Jos, be abejojimo, turės bū- BONN, Vokietija. — 
ti suvaldytos. Amerikonu globojamoje va

karinės Vokietijos dalyje 
rašant, dar atvirai veikia nauja nacių 

sunkia!: partija, kurį vadinasi “So- 
suzeisti ciaiistinės” Valstybės Par

tija.’Vakarinės Vokietijos 
j seimo narys Fritz Doris 
i yra tos partijos vadas. Jis 
viešose savo kalbose skelbia
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Drauguos i naujo ugdomas nacizmas
• ten pabėrė sme-! J o

nesitiksi0J Vakarinėj Vokietijoj po
tai pad a- •] • | •
pasiruošę < amerikonu ir anglų akim

kai]) turėjo būti - _ O

Nacių vadas laukia Jungtinių 
Valstijų karo prieš Sovietus

šiuos žodžius 
nėra žinoma, kaip 
kryžiokams pavyko 
Antaną Bimbą.

Jis yra gydomas.
Tikėkime, kad jis buvo 

žeistas tik lengvai.
Bet kryžiokai, kurie puola 

lietuvių 'pramogas, koncertus, anglų-ameri-
bankietus ir kitokius parengi- j konų karą išvien su vokie- 

kad jie, čiais, girdi, galima būtų vi
sai atkurti nacizmą Vokie

tijoje, 
i 

Doris

Vėliausios žinios
BRUSSELS, Belgija. — 

Belgų socialistai skelbia vi
suotiną streiką sostinėj-o 
Brušselyje ir pietinėje Rel

igijoje penktadienį, kaipo 
; protestą prieš bandymus 
sugražinti sostan tremtinį

joje ir duoda patarimus jos 
kancleriui (premjerui) Ad
enaueriui, kaip galima būtų 
atsteigti vokiečių armija.

Naujos vokiečių armijos 
geidavo ir amerikiniai ge
nerolai. O Wipstonas Chur- 
chillas, buvęs Anglijos pre
mjeras, pareiškė pastaruo
ju laiku, k^d europiniai at- 
lanto pakto kraštai nepa
jėgtų atsilaikyti prieš Ru
siją, jeigu nebūtų atgaivin
ta Vokietijos armija.

Socialistai reikalauja įso- 
dint sostan Leopoldo sūnų 
19 metų berniuką.

Re
Mc

WASHINGTON. — 
pu b 1 i ko n as sen a to r i u s 
Carthy nušnekėjo, kad Am
erikos valstybės departmen- 
te esąs laikomas “vyriau
sias Sovietų agentas,” kaip 
atsakingas valdininkas.

Tyrinėjančioj i Senato ko
misija reikalavo paskelbti 
įtarto valdininko vąrdą. 
Pleperis McCarthy atsisakė 
jį įvardinti.

plūsta velionį Jun- Washingt'ono valdžia 
gtinių Valstijų " prezidentą • j - 1 • •
Rooseveltą, apšaukdamas jį VIS (laf perSCnfOja

mus, turėtų žinoti,
vėją sėdami, audrą pjaus.

Tai yra neišvengiamybė!
Clevelando smogikai pasi 

elgė bjauriau nei Brooklyno 
nei Čikagos.

Gal dėl to, kad Clevelande i
užtroško jų “tautos vadas”... i “tikruoju kariniu krimina

listu.”
Pasikalbėjime su kores- 

| pondentais Doris sakė:
“Vienintelis pavojus mū

sų (naciškiems) planams, 
kad at-Įį-aj būtų susitaikymas tarp 
kūne i°i Amerikos ir Rusijos. Jeigu

Vienas ablavukas radijinin- i 
kas praėjusį šeštadienį ragi- ■ 
no savo pasekėjus pikietuoti i 
būsimai) Laisvės bazarą, ko
vo 25-26 dd.

Nesinorėtų tikėti, 
sirastu tiek kvailių, 
klausytų. : juodvi susitartų, tai mes

Bet jeigu atsiras, nieko ne-V 
padarysi.

Tegu jie zuja gatvėse, o 
mes vykdysime savo pramogą 
Auditori i oje.

Brooklyno ir aoylinkės lie- 
tuviiai, be abejojimo, skaitlin- ; 
gai atsilankys mūsų pramo- j /i 1 *v *v 1 
?on, nepaisydami gatvėmis? ( bUDlC6VaS ISVyKO 
šliaužiojančiu hitlerinės kul- į • n • , 0 •
turo*, kavalierių. : ■ | dOVlClŲ

Anksčiau ar vėliau prieis ir į 
jie liepto galą!

Mainieriy Uniją
WASHINGTON. — Ge

neralinis valdžios prokuro
ras reikalavo, kad Jungti
nių Valstijų apeliacijų teis
mas baustu Mainieriu Uni-i 
ją, esą, už “teismo panieki
nimą.” Paniekinimas1 esąs 

• (naciai) dingę, bet juk to- tame, kad minkštosios ang- 
kio susitarimo negali būtij’ lies mainieriai- streikavo,

SOFIJA, Bulgarija. — 
Bulgarų valdžia suėmė 6 
jugosląvus ir 20 bulgarų. 
Jie kaltinami, kad suokal- 
biavo nuversti liaudišką 
bulgarų respubliką ir pri
jungt Bulgariją Jugoslavi
jai.

ŠANGHAI. — Kinijos 
Liaudies Respublika tam 
tikrais sumetimais neleido 
amerikiniam laivui išgabent 
1,600 amerikonų, anglų ir 
kitataučių.

WASHINGTON. — Ke
liaujantis Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Philip Jes
sup teisinosi * tyrinėjančiai 
Senato komisijai prieš re- 
publikono senatoriaus Mc
Carthy’© priekaištus.

McCarthy pastaruoju lai-

WASHINGTON. — Re-
I t

publikonas senatorius Whe
rry reikalavo pavaryti Am
erikos valstybės sekretorių 
Deaną Achesoną.

Wherry’u i atrodo, kad 
Achesonhs dar negana 
smarkiai vedąs šaltąjį ka-|

hitlerininkų nePa^sant apskrities teismo 
| štabas taip pat laisvai dar-i^sakymų - indžiokšinų dirb-j 

'ibuojasi Vakarinėje Vokieti-111- .
Valdza apeliuoja

! apskrities teisėjo Richmon- 
rln Krtorbn a n }• n n rl i m n

Generalinis

Praėjusi sekmadieni Niū.ior- i 
ke įvyko dainininkės Vincės i 
Jonuškaitės koncertas.

Savo turiniu jis buvo geras: ’ 
dainininkė gražiai atliko visą Į 
eile dainų.

Bet publikos buvo pernelyg jos> detektyvų ir valdininkų 
mažai.

Ką tai parodė?
Tai parodė, jog tie, kurie 

puola pikietais progresyvių 
lietuvių pramogas, tarp kitko 
koncertus, patys į koncertus 
neina, jų nepaiso!

Atsiminkime: Vincė Jonus- 
kaitė yra jų žmogus, ji dipu
ke. Bet jai paremti, jos ta
lentu pasigrožėti tesusirinko 
tik saujelė klausovų, kurių 
tarpe dalis buvo dargi mūsiš
kių žmonių !

at- 
(dipu- 
pagaL 

nusi-

Neseniai į Ameriką 
vykusie.įi dainininkai 
kai) turėtų gerai 
voth ir, pagalvoję,
tarti eiti išvien su progresyye 
lietuvių visuomene, dainuoti 
jų koncertuose.

Tik čia jie gautų nuoširdaus 
pritarimo.

Kol Vytautas Bacevičius ėjo 
su progresyve visuomene, jis 
turėjo net du koncertus di
džiulėje Carnegie Salėje.

O kai jis “nusistatė gaires į 
aną pusę,”—kas išėjo? Kiek
vienam aišky.

Kryžiokai, valdydami fon
dus, turėdami pinigų, gąsdini
mais ir kitokiomis priemonė
mis šiandien, gerai žinoma, 

, terorizuoja kiekvieną dipuką, 
kuris drįsta “pažvelgti į kai
rę.”

Bet kiekvienas padorus di

Reakcininkai stengiasi 
greitai užgiri Mundto 
policines valstybes bilių
Rauilonbaubiškas Kongresmanų 
Komitetas darbuojasi Mundlui

WASHINGTON. — Ra-i Jungtinių Valstijų Preky- 
gangaudiškas Kongresmanų bos Rūmų atstovus ir reak- 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas pradėjo užginančiai I 
svarstyti fašistuojantįl 
Mundto biliu. V (

Tas bilius reikalauja! 
įvesti policinę drausmę! 
prieš politines komunistų ir 
šiaip progresyvių nuomo-j

Legiono

ku šnekėjo, būk Jessup’as ; čaiiUamac 
esąs “giminingas komunis- oaUnlfliliao

“į visuotinas streikas
i prieš valdžią

elnius Amerikonų 
komandierius.

Amerikos Darbo 
cijos ir CIO įgaliotiniai liu
dys prieš Mundto bilių, kad 
jis gresia sunaikinti darbq^ 
unijas, nors iš paviršiaus 
atrodo taikomas prieš ko- 

nes. imunistus ii* kitus tariamus
Neamerikinis Kongresma- j “raudonuosius.”

nų komitetas visųpirm šau-J Komunistų Partija taipgi 
kia už Mundto bilių liudyti skiria savo liudytoją prieš 

Mundto biliu.

” 1 
artimas neištiki- 
Amerikai žmo-

sc Yale Universiteto profe
sorių Thomasą 1. Emersoną 
k a 1 b ė t i Neamerikiniam 
Kongresui anų K o m Lietui 
prieš tą raudonbaubišką bi-

tiniams judėjimams, 
jis esąs 
miems 
nėms.”

Jessup užreiškė, kad 
niekuomet nieko bendra 

; turėjo su komunistais, 
ra prieš Sovietų Sąjungą ir’pasmerkė McCarthy už 
komunizmą. kius palaidus išmistus..

Indo-kiniečių rūstybe privertė Jungtinių 
Valstijų karo laivus greitai išplaukti

Ps! ROMA. — Generalinė 
n?“: Italijos Darbo Konfedera- 

cija (unijų sąjunga) nuta- 
t0“ re šaukti visuotina 4 streiką 

protestui prieš valdžią. Dar 
,bus paskelbta, kada strei
kas turės prasidėti ir kaip 
■ ilgai jis tęsis.

Streikieriai protestuos, 
į kad premjero de Gasperio 
; valdžia davė policijai valią

dė savo jūreiviams iš laivų!ardyti masinius susirinki- 
užpuldinėti darbo

SAIGON, Tndo-Kina. — 
prieš Du kariniai Jungtinių Val- 

. stiju laivai - naikintuvai 
j do Kėecho sp r e n d i m ą. skubotai išplaukė iš Indo- 
i Keech atrado ,kad unija ne-iKinos, bijodami gyventojų 
įkalta už streiko tęsimą, nes keršto. Jie praeitos savai- 
j unijos pirmininkas John L. tės gale atplaukė pareikšti

Amerikiečių Pili etinių 
Laisvių Sąjunga ir Ameri
kiečių Demokratinio Vei
kimo Komitetas taip pat tu- 

irės savo liudytojus prieš 
Mundto bilių.

Jeigu tas b i liūs taptų 
įstatymu, tai galėtų būti 
naudojamas ir pridš taikos 
reikalautojos ir prieš lygy
bes šalininkus visiems, ne
darant skirtumo tarp reli
gijos tautybės ar veidoišeiti. !mus n

Demonstrantai nešė Viet-; unijas.
namo respublikos vėliavas! Prieš
ir jos prezidento Ho Či Min-| sauvalių jau įvyko visuoti

na- ;ni vietiniai streikai Floren- 
, Bolognoj ir 

keliuose kituose fabriki- 
, miestuose. 

Vietna-klė demonstruojančius1 žmo-| Policija, ginkluota kulko- 
ir nušovė du studentus. į svaidžiais, ašarinėmis bom- 

ir vienas bomis ir rankinėmis grana- 
atakavo demonstruo-i

policine Didysis kapitalas taiko 
Mundto biliu ir kaipo panil- 
dvmaho paveikslus; šaukė: “ 

lin Bao Dai. francūzus irjcijoj, Milane, 
amerikonus!” ----

Francūzų policija apšau-į niuose Italijos
NEW YORK. — Sovieti-1 Lewis du kartu šaukė ang- nritarimą francūzų pastum- 

inžinierius Valentinas j Iškasius darban, bet jie ne- dėlio Bao Dai valdžiai kare 
i-i prieš demokratine

my respubliką. Bet darbi-1 nes 
Valdžios prokuroras tvir- minkai ir studentai tuojau (Buvo užmuštas __ ------- 1

■tina, kad Lewis, girdi, tik i išsivertė į audringas pro- kūdikis. Sužeista apie 80 j tomis,
“dėl svieto akių” raginęs j testo demonstracijas prieš .žmonių iš abiejų pusių. ■ jaučius streikierius. 

Pirmadienį visų mokyk-------------------
lų studentai - mokiniai į J00,000 Čika^ieČiljl 
streikavo, protestuodami; ?v 
prieš policijos terorą. • , parašy del taikos

Amerikinė žinių agentu-1 
ra United Pness dėl to sa-i 
ko:

— Šios riaušės parodė, | 
jog net sostinėje Saigone 
komunistai yra stipresni, 
negu buvo manyta.

i Gubičevas su žmona pirma- j klausė ir patys toliau strei 
idienį išplaukė Lenkijos lai- į kavo kaip asmenys.
! vu “Bątory” atgal į Sovie- j 
tų Sąjungą.

Tikras “vaiskas” polici-

atlydėjo Gubičevą su sura
gintomis rankomis iš kalė
jimo į laivą, tartum Gubiče- 
vas būtų koks pavojingiau
sias piktadaris.

Jis buvo nuteistas 15 me
tų kalėti neva už tai, kad 
suokalbiavęs su brooklynie- 
te Juditha Coplonaite iš
gauti karinius Amerikos 
•sekretus ir perduoti Sovie
tų valdžiai. Bet teisėjas 
tuojau suspendavo kalėji
mo bausmę, jei Gubičevas 
apleis Jungtines Valstijas.

Jungtinės Tautos apmo
kėjo Gubičevui ir jo žmonai 
kelionės lėšas namo. Nes 
Gubičevas buvo Jungt. Tau
tų samdytas inžinierius.

pūkas turėtų šitaip klausimą 
statyti: Argi pikietais, bau
bimais, govėdiškais puolimais 
progresyvių pramogų aš sulai
kysiu tą judėjimą, kuris ko
voja už darbo žmonių buitį, 
už šviesesnį jiems rytojų?

Jei jis ar ji rimtai tokį klau
simą sau pasistatys, gerai pa
galvos, tai tuojau pamatys, 
jog kryžiokų “strategija” ve
da į pelkes kiekvieną, kuris 
jų, kryžiokų, klauso!

Jeigu Hitleris nesulaikė pa
saulio progreso lokomotyvo, 
tai kaip, dievulėli, sulaikys 
tas ar kitas kunigėlis ar fur- 
joriškas fašistėlis!

st reiki aužiškam Taf- 
tlov’n Įstatymui prieš

i testo
1 amerikonus.
į Žmonės stumdd Amerikos 
i jūreivius gatvėse, taksiai 
j atsisakė juos vežti, įvairios 
i užeigos sulaikė bet kokius 
■ patarnavimus a m e r i k o- 
Inams; minios grasino juos 
imušti.

Praga. — Čechoslovakijos Amerikonų^oficieriąi to- 
teismas pradėjo tardyti dar jau sekmadienį uždrau- 
vieną saiką šnipų, provoka
torių, kenkėjų - sabotažnih-! 
kų ir teroristų. Įkaltinimas Į 
sako, kad juos samdė Jung-| 
tinęs Valstijos, Francų a ir 
Vatikanas. Jie, be kitko, 
nužudę ir vieną 1 
Čechoslovakijos policinink

“dėl svieto akių” raginęs 
mainierius dirbti, bet ko
kiais tai “slaptais ženklais 
būk pataręs tęsti streiką.

n

Cechoslovakija teisią 
šnipą-teroristy saiką

Amerikontrmficieriai to-

V. Andrulio Prakalbos
Vincas Andrulis, dienraš-

valstvbkii č*° Vilnies redaktorius, iš 
olicininka Chicagos, kalbės sekamuose

’miestuose:
į . •

Amerikos atstovas peršąs Wilkes-Barre, Pa., ketvir-
Tito-Graikijos bičiulystę

Athenai, Graikija. — 
George Allen, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Ju
goslavijai, atsilankė Grai- 
kijon. Jis tarsis su graikų 
karalium Paulu ir monar
cho - fašistiniais politikie
riais.

Eina gandai, kad Alienas 
tarpininkauja draugiškumo 
ryšiam sumegsti tarp Grai
kijos ir Jugoslavijos Tito 
valdžios.

itadienį, kovo 23 d., 7:30 v. 
vakare, 206 Parrish St. sve
tainėj.

Elizabeth, N. J., ketvir
tadienį, 30 d. kovo, 7:30 v. 
vakare. LDP Klube, 408 
Court St.

ORAS. — Bus daugiau 
lietaus.

Visas ir visus kviečiame i ^-ens v V*os. Pa^jškimus 
atsilankyti. Rengėjai, i Parasais 1 Washmgtona.

Lenkijos valdžia užims 
didžiąsias bažnyčių žemes

VARŠAVA. Lenkijos sei
mas vienbalsiai nutarė per
imti į valdžios nuosavybę 
didžiąsias bažnyčių 4r vie
nuolynų žemes — viso 700

Brooklyn, N. Y., penkta-į ketvirtainiu mylių.- Bažny- 
dienį, kovo 31 d., 7:30 vai. icloms paliekama _ tiktai iki

100 hektaru žemės kiekvie
nai. Hektaras yra beveik 
pustrečio akro.

Pelnais iš perimtų žemių 
valdžia suteiks 
patarnavimus 
duos pensijas 

liaudies kovas ir kovą uzįsiems kunigams 
pasaulinės . taikos išlaiky-1 bažnyčias.

vakare, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė.

Vincas Andrulis sakys 
prakalbas apie Amerikoj 
didėjantį nedarbą, reakci
jos siautimą, demokratinas

medikalius 
kunigams, 
užsipelniu- 
ir taisys

Suplaukė valdžiai ir Kon
gresui dar tūkstančiai nau
di protestu prieš tą bilių. 
Protestuoja darbo unijos ir 
įvairios kitos organizacijos 
iš Pittsburgh©, Philadelphi- 
jos, Bostono, New Yorko, 
San Francisco, Ixfe Angeles, 
Detroito ir kt.

Tiktai galinga protestų 
CHICAGO. . — čionaiti- banffa Paverst Kon- 

mis Darbo Unijų Komitetas ’ &reso reakcininkus atmesti 
| dėl Taikos renka 100 tūks- i^unc^° 
itančių parašų po pareiški-j ~
mais, reikalaujančiais už-įSlŪlo SeUUS valgius Vieton 
drausti ataminhj ir hydro- Ijiliono dol. vakarų Europai 
geninių bombų naudojimą, 
panaikinti y Tafto-Hartley’o 

i įstatymą ir apsaugoti pilie- 
i tines amerikiečių teises.

Unijų delegacija nuga-
su

vy-

Anglai-amerikonai bandę 
i nupuldyt rytines markes

Berlin. — Sovietinė 
riausybė rytinėje Berlyno
dalyje teigia,’ kad anglai-a
merikonai paskleidė mela
gingus gandus^ būk Sovie
tai įvesią savo rublius vie
ton markių rytinėje Vokie
tijoje. Tokiais paskalais an
glai-amerikonai norėjo nu- 
puldyti markes toje Sovietų 
kontroliuojamoje Vokietijos

WASHINGTON. — Val
džia reikalavo 3 bilionų ir 
100 milionų dolerių vakari
niams Europos kraštams 
paramos . pagal Marshallo 
planą prieš komunizmą per 
12 mėnesių. K

Bet kongresmanų komite
tas nutarė numušti bilioną 
dolerių pinigų, o jų sąskai- 
ton duoti vakarinei Europai 
įvairių atliekamų maisto 
produktų perviršius — pa
senusius kiaušinių ir pieno . 
miltelius, bulves ir kitus 
valgio dalykus, kuriuos 
Amerika neturi kur dėti.

Taip iš pradžios ir'buvo 
dirbtiniai nupuldyta ryti
nės markės vertė. Dabar 
vėl ta markė pakilo, eidama 
į vidutinį savo lygį.

AUDROS ATLANTE
NEW YORK. — Atlan- 

to Vandenyne siaučia tokios 
smarkios audros, kad die
nai-kita i sugaišino 8 dide
lius laivus, plaukiančius iš 
Europos į Jungtines Vals-
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Taikos Siekimąsis Turėtų Būti Nuoširdus
Perskaitę mūsų valstybės sekretoriaus Achesono kal

bą, sakytą Berkley, Kalifornijoj, tos valstijos universite
te, per gėlėtą dienų galvojome.

Jis ją sakė prieš savaitę laiko. Ji susilaukė plačios pub
likacijos mūsų krašto spaudoje. Ypatingai susilaukė ne
mažai komentarų jo “septyni punktai”, išdėstyti minėto-

> su Georgijum Dimitrovu 
pradėjo kurti Bulgarijos liau
dies demokratinę respubliką 
ir statyti socializmo pagrin
dus, stiprinti nesugriaunamą 
ir amžiną bulgarų 
draugystę su Tarybų 
gos tautomis ir liaudies 
kratijos šalimis.

Draugas Kolarovas 
i kliai kovojo dėl taikos 
■ mokratijos reikalo prieš im
perialistinę reakciją ir jos pa
sikėsinimą į Bulgarijos valsty
bės nacionalinį suverenumą.

Draugas Kolarovas buvo 
kupinas neišsenkamo tikėjimo 
savo tėvynės darbininkų kla
sės, valstietijos ir inteligenti-1 . c W1-

v • . ... i . ! taikos vijos šviesia ateitimi ir kūrybi-l 
nėmis jų jėgomis* Jis teisin-į G" .

tautos augančios kūrybinės jė
gos, nekintama jos draugystė 
su didžiąja Tarybų Sąjunga, 
su liaudies demokratijos šali
mis ir nepaliaujamas taikos, :vas ir motina gyvena Pas- vo 
demokratijos ir j 
stovyklos jėgų augimas visa- Eaįnie. 
me pasaulyje.

Draugai!
i Prie mūsų brangaus? d ra li

nuose- , palaikų nulenkime mūsų 
ir de-'i , G.v . j kovines vėliavas.

tautos
Sąjun- 
demo-

vavo ir Tarybų Sąjungos 
oficialus atstovas, marša
las Vorošilovas Jis pasakė i 
kalbą, kurios dalį čia pa- į 
duodame:

• i 
Visas draugo Kolarovo gy- j 

vėmimas neatskiriamai susijęs 
su revoliuciniu darbininkų ju
dėjimu1 Bulgarijoje, su visa 
tarptautine darbininkų klasės 
kova; draūc.e su didžiais bul- 
galų tautos sūnumis — Blago- • g-ai didžiavosi Bulgarijos dar 
jevu ir P.mitrovu jis sukūrė 
tvirtus Bulgarijos darbininkų 
klasės revoliucinės partijos 
pagrindas ir drauge su drau
gu Dir.iitrovu atvedė ją į šlo
vinga pergalę. Draugo Ko
larovo vardas

Vienas dalykas aiškus: Achesonas gerai žino, kad mū
sų krašte vis daugiau ir daugiau žmonių reiškia norą, 
kad tarp T. Sąjungos ir Amerikos įvyktų koks nors su-' 
sitarimas ir kad būtų baigtas šaltasis karas. Jie, žmo
nės, nori nusiraminti, nori, kad būtų pašalintas tas nuo
latinis nervų ardymas, kuris šiuo metu vedamas spaudo- 

. je ir kituose propagandos organuose.
Ypatingai judėjimas už taiką padidėjo po to, kai prezi

dentas Trumanas oficialiai užgyrė hidrogeninės bombos 
gaminimą.
ginklas, nei viena priemonė, taikoma karo reikalams, 
miestų ir žmonių naikinimui, nėra vienos kurios šalies. benino-Stalino didžiųjų idėjų 
nuosavybė. Jeigu ką turi viena šalis, turi ir kita, taip sa- ’n vinto. f
kant, “anoji pusė”. 1923 metų rugsėjo sukilimo

Dėl to žmonės labai neramūs, nes nežino, ką rytojus' organizatorius ir vienas iš ak- 
jiems gali atnešti. Jie vieną žino: šaltasis karas negali 
tęstis amžinai. Jis turi būti pašalintas, o jei ne, tai iš jo 
išsiverš karštasis karas.

Va, kodėl žmonės stato reikalavimus šaltajam karui 
baigti, susitarti su Tarybų Sąjunga.

Be Amerikos žmonių, nuolat keliančių balsą už taiką, 
kyla balsai—vis tvirtesni ir ryškesni—tarptautinėje plot
mėje. Štai, Stockholme įvyko didžiulė “taikos partizanų” 
konvencija ar suvažiavimas. Štai, Europos intelektualai, 
su Picasso priešakyj, bandė atvykti su taikos reikalavi
mais Amerikon. Tiesa, jiems durys buvo uždarytos, atsi
sakyta vizuoti pasai, tačiau žygis, jų padarytas, pasilie
ka žmonių mintyse.

Taigi, atsižiūrint į visa tai, Achesonas ir pasiryžo tarti, 
žodį taikos klausimu, aiškiau: susitarimo su Tarybų Są- ; 
junga klausimu.'

Tačiau, Achesonas, sakydamas Kalifornijoje savo kai- j 
bą, vadovavosi ne ta mintimi, kurią reiškė ir tebereiškia 
milijonai žmonių, trokštančių taikos, bet ta, kuria vado
vavosi ir tebesivadovauja saujelė karo ruošėjų ir troškė-i yra susijusi įnirtingiausia gė
jų, ' 'i riaušių bulgarų tautos žmo-

Dėl to abejojame, ar jo kalba nors viena uncija pasi- nių kova prieš vokiškuosius- 
tarnaus taikai. .fašistinius grobikus ir ju pa-

Jis pateikė septynis punktus, kurių Tarybų Sąjunga dėjėjus Bulgarijoje. S u n - 
nepriims, nes jie nėra priimtini. Jei Višinskis būtų tuos i ’ 
punktus išstatęs Amerikai, pastaroji taipgi jų nepriimtų! 
ir, aišku, niekas mūsų šalies už tai negalėtų kaltinti.

Achesonas, pateikdamas tuos punktus, be abejojimo, j 
žinojo, kad jie nebus T. Sąjungai priimtini. Dėl to jis 
juos ir pateikė.

.Dar įdomesnį atidengimą tuo klausimu mes skaitėme 
pirmadienį angliškame dienraštyj Daily Workeryj. Ten 
telpa David Carpenter’io raštas, kuriame jis iškelia labai 
įdomių sugretinimų, reikalingų čia kaikurių paaiškinimų.

Prieš tūlą laiką buvęs trockistas, tūlas James Burn
ham, parašė knygą, pavadintą “The Coming Defeat of 
Communism”. Toje knygoje autorius pateikia visą eilę ■ 
pasiūlymų Tarybų Sąjungai nugalėti, komunizmui 'su- ! 
triuškinti—faktinai: karui prieš Tarybų Sąjungą išpro
vokuoti.

Kai kurie tų pasiūlymų, padarytų buvusio, trockisto, 
supuola, kai juos sugretini, su Achesono pasiūlymais, su 

✓Achesono punktais.
Ir šis dalykas verčia kiekvieną taikos troškėją pagal-

• votį: nejaugi dabar mūsų valstybės departmentas mato 
. reikalo naudotis Burnhamų siūlomais vaistais?

i O jeigu taip, tai dabai bloga!
’ Mes nesame tie žmonės, kurie prarastume viltį kovoje 

už taiką^
Mes sakome ir sakysime, jog šaltasis karas galima pa- ’ 

šalinti ir jis turėtų būti pašalintas.
Mes sakėme ir sakysime, jog taika yra būtina iij 

jos palaikymo turėtų darbuotis kiekvienas ir kiekviena, I 
kuriam rūpi gyvenimas, o ne pražūtis, laimė, o ne žmoni- 

, jos sužlugdymas.
Mes sakėme ir sakysime, jog taikai užtikrinti yra vie

nintelis kelias susitarimu tarp Amerikos ir Tarybų Są- 
/ jungos.

Kalbėti už taiką, kovoti už taiką nėra nei gėdos nei 
vėlu.

Mes manome, jog ir mūsų valstybės departmentas, įs-
> kaitant p. Achesoną, ilgai nesivadovaus tais punktais, 

pateiktais Kalifornijoje, bet imsis konkrečių žygių susi
tarimui ir pastovios taikos užtikrinimui.

tu partijos istorija. Jis buvo 
Žmonės šiandien gerai žino, jog nei vienas rasiaukojantis ir aktyvus ko- 

otojas dėl Markso - Engelso-

Draugo Kolarovo, ištikimo 
ir nuoseklaus kovotojo dėl Le- ; 
nino - Stalino reikalo, puikus 
gyvenimas bus įkvepiantis1 
pavyzdys visiems tikriems l.„ , 
votojams dėl liaudies laimės, | 

; dėl pažangos, demokratijos ir ■ 
visame pasaulyje. 

Amžinas atminimas 
i mūsų brangus bičiuli il
ge! / bininkų klasės, kaip avangar-'_______________

do kovoje dėl socializmo, lai- jrĮ,yX.I UOS DARBO 
m«-'imais- i KONFEDERACIJOS

“Kaip vienas seniausių Bul- yĘĮftLA 
garijoje komunistų, — sakė 
draugas Kolarovas, — dau-i

J. J. gyv. Schweinfurte, ! piniginę pašalpą, o Biržuo- 
Vokietijoje pas.Ria Hūmer. se man tuoj pasiūlė darbo.

Pranešame, kad Jūsų_ tė- Dirbu kooperatyve ir iš sa- 
i uždarbio galiu gerai 

socializmo vaii0 valsčiuje, Paberžiukų pragyventi.
_____ Jūsų sesuo Adelė 
gyvena Panevėžyje, broliai: 
Antanas — Pasvalio valse.
Palačkoniu km., Stasys — i£vegamas į kitus kraštus, 
Kaune, o Jonas dilba I as- neg ^en nuva^ĮaVęS turtų 
valio giudų paiuosų punk- neįsigysi, G visa am|ių bū- 
te* si vergu. Juk. man DP lage

ryje daug kas sakė, kad aš.
1 Lietuvos ne-matysiu. 

bel ~ šiandien aš niekieno 
trukdomas rašau Tau 
ką. Aš tau rašau kaip ge
ram draugui ir tikiu, kad 
neužilgo mes vėl pasimaty
sime Biržuose. Taigi, laukiu

Jonai! Atsimink, kad Ta
vęs čia laukia tėveliai, se
sutės ir draugai. Nesileisk

Vincui Diržinskui, 
j/o’ Belgijoje, Pantelop, 

munaž, Cantine 62 rašo Po- 
' vilas Šimoliūnas, gyv. Bir- 
Ižuose, Aukštoji gt. Nr.17 

tau,/‘Mielas Vincai!
diau-į Sveikinu Tave, drauguži, 

i iš Tarybų Lietuvos ir siun- 
,'čiu daug linkėjinfų. Kiek 
'ilgai dar pats ruošiesi varg- 
|ti svetimoje šalyje? Juk 
Tavęs laukia tavo Tėvynė 

Lietuvos žinių agentūra Lietuva, laukia Tavo vai- 
neatskiriamai | giau kaip metlJ dirbantis į ELTA paduoda sekamą iš kystės draugai.

susjęs su Bulgarijos komunis- socializmo fronte, aš esu lai-1 Romos žinią apie Italijos, 
mingas, žinodamas, kad visa! Generalinės Darbo Konfe- ! 
mūsų šalies 'darbininkų kla- deracijos veikla: 
sė dabar yra socializmo ar
mijos gretose.” 

Brangūs draugai, bičiuliai, 
piliečiai, broliškųjų komunistų ' 
partijų ir tautų atstovai!' 
Draugo Kolarovo asmenyje Į 
viso pasaulio darbininkų klasei

'riumfo.
1923

gyviausių vadovų, draugas
Kolarovas taip pat, kaip ii
Georgijus Dimitrovas, buvo į neteko nenuilstančio kovotojo | 
nekenčiamas ir įvarydavo į dėl .tvirtos taikos, dėl denio- j 
baimę tuometiniams Bulgari-į kratijos, dėl* tautų nepriklau-' 
jos fašistiniams valdovams ir somybės, prieš naujo pasauli-

Į * Ą •karo kurstytojus.'
Visą savo talentą, visą savo ' 

; proletarinio revoliucionieriaus j 
Kolarovas aistrą draugas Kolarovas sky- i

buvo jų už akių nuteistas mir- nio 
ti.

Antrojo pasaulinio karo iš 
vakarėse draugas 
paskyrė daug jėgų vieningam j rė tam, kad būtų demaskuoja- i 
liaudies frontui sukurti kovai į mos pinklės angliškųjų ii i 
prieš fašizmą, prieš karą, ku
ri taip uoliai rengė tuomet' naujo karo 
Vokietijos, Italijos ir Japoni-; agentūros Balkanuose - 
jos valdančios klikos, angliš
kųjų bei amerikoniškųjų im
perialistų visokerįopai pade
damos.

Su draugo Kolarovo vardu

Gal Tau įdomu sužinoti, 
įkaip aš gyvenu? O gi dir- 
;bu aštuonias valandas per 

Italijos visuotinės darbo i Jįena> > uždirbu apie tūks- 
. J konfederacijos (IVDK) gene- > įantį rublių įper mėnesį. 

Gyvenu pasiturinčiai ir jo- 
____; maisto ar drabužių 
j stokos nejaučiu.

Vincai! Pagalvok gerai 
apie savo likimą, apie savo 

gyvenimą. Tu gali 
tik vieną kelia — i 

į savo 
brangiąją Tėvynę. Per
duok ir kitiems lietuviams, 

šalies | kad Tėvynė jų neužmiršo ir

angliškųjų 
amerikoniškųjų imperialistų 

kurstytojų ir jų ' 
par-1 

sidavėliškos Tito klikos. Jis ' 
buvo teisingai negailestingas ■ 
Traičo Kostovo tipo niekšiš- i 
kiems bulgarų tautos išdavi-; 
kams ir • priešams, vykdžiu-; 
siems juodą išdavystės darbą; 
pasaulinio* imperializmo ir jo' 
jugoslaviškų liokajų nurody-1 
mu.

šviesus draugo Kolarovo I> Bulgarijoje.
kiais antrojo pasaulinio karo . vaizdas visiems laikams pasi-, 
metais draugas Kolarovas ' liks Tarybų Sąjungos tautų, j 
liepsningu savo žodžių įdieg- , bulgarų tautos ir visų dėl tai-, 
davo Bulgarijos proletarinių ; kos, demokratijos ir socializ- c 
revoliucionierių ir patriotų sir- ! mo kovojančių tautų atminty- j jUS’ 
dyse nepajudinamą 
liaudies jėgomis ir 
žiama valia kovoti 
Tėvynės išvadavimo

tikėjimą i 
nepalau- 1 
dėl savo i 
iš priešų

je. >
Neseniai draugas Kolarovas ; 

rašė:
“Mes sutinkame Naujus i

; ir dėl pergalės prieš grobikiš- ; 1950 metus su iškelta galva.!
kąjį fašizmą. i su giliu tikėjimu šviesia atei-

Kai Tarybinė Armija, geni- į timi mūsų Tėvynės, kurios 
aliojo vyriausiojo vado. Stali- j statybą mūsą liaudis pasiėmė | 

į savas rankas, su visišku ti-j 
kėjimu liaudies jėgomis, jos 
sugebėjimu apginti savo Lita
vę bei nepriklausomybę ir su- ; 
kurti socializmą mūsų šaly-j 
je.”

Šiuose draugo Kolarovo žo
džiuose išreikštas gilus tikėji
mas savo tauta, kuriančia | 
naują socialistinę Bulgariją, i 
Tarybų Sąjungos tautos drau
ge su visa bulgarų tauta gi
liai liūdi dėl mūsų neužmirš
tamo draugo mirties. Didysis 
Lenino-Stalino reikalas, c 
kurio kovojo draugas Kolaro
vas, kuriam jis pasiaukojamai 
tarnavo ir atidavė visą savo 
kilnų gyvenimą — nenugali
mas. Tai laiduoja bulgarų

no vadovaujama, sutriuškino 
pagrindines fašistinės Vokie
tijos ir jos satelitų ginkluotą
sias pajėgas, išmušė, pagaliau, 
išsivad-avimo valanda ir daug 
kentėjusiai- Bulgarijai, valan
da, kurios taip aistringai lau
kė draugas Kolarovas drauge 
su visa savo tauta.

Tarybinė Armija peržengė 
Bulgarijos ribas, kaip armija- 
išvaduotoja, kaip draugiškos 
tarybinės liaudies armija.

1944 metų rugsėjo 9 d. bul- 
j garų tauta su ginklu rankose 
j nuvertė reakcinį fašistinį rėži- 
| mą ir paėmė valdžią į savo 
rankas.

Su visa būdinga jam ener
gija draugas Kolarovas drąu-

Stasseno Siūlymai
Kalbant apie taiką, tenka išgirsti ir tai, ką sako re- 

y publikonų šulas Harold Stassen. Dienraštis Vilnis rašo:
./‘Harold Stassen, Pennsylvanijos Universiteto prez., 

:/ buvusis aspirantas prezidento kandidatūrai republikonų 
tikietu, irgi daro siūlymą baigti šaltąjį karą.

“Stassenas siūlo šaukti konferenciją su Tarybų Sąjun
ga. Konferencija turėtų įvykti neutraliame krašte, Suo
mijoj, Stockholme ar Vienoj. Jos eiga turėtų būti skel-

biama viešai, kad visas pasaulis matytų kas trukdo tai- 
<ai.

“Jei mūsų vyriausybė neparodys noro šaukti taikos 
konferenciją, ji negalės palaikyti moralę vadovybę, sako 
Stassenas.

“Panaši konferencija jau pirmiau siūlyta sen. Millard 
Tydings, demokrato. Taikai pasitarimus siūlo ir sen. 
Brien McMahon.

“Bent iki šiol mūsų vyriausybė tačiaus spyrėsi nuo vi
sų pasiūlymų. Nėra abejonės, kad ji atmes ir Stasseno 
pasiūlymą.”*
• Atmes, neatmes, tačiau, svarbu, kad atsiranda žmo
nės, kurie apie taiką kalba. Kai kurie pasiūlymai atrodo 
labai silpni, kai kurie labai naivūs, tačiau vis tik tai pa
siūlymai už taiką!

Juo didesnis, juo galingesnis bus pareikštas balsas^ už 
taiką, juo mažiau turės drąsos karo treškėjai ir ruošėjai 
karinei liepsnai uždegti!

o 
ne- 

laiš-

Jonas šulys.

Onai Krasauskaitei, gyve
nančiai 
heim 74, 
nacinėje 
•Vėžienė,

Fralasing - Sur- 
amerikiečiu oku- 
zonoje, rašo Ona 
gyvenanti Kauko i

“Brangi Onute!
Tu negali suprasti, kaip 

man linksma ir malonu 
grįžus į savo kraštą. Visus 
radau gyvus ir sveikus, tik 
vienas mano brolių žuvo 
karo metu.

Onutė! Ar tau dar nenu
sibodo vargti svetimame 

i krašte? Grįžusių Tėvynę 
!aš nustebau, kaip čia žmo
nės pasiturinčiai gyvena. 
Kelionėje, važiuojant namo, 
aš jau pastebėjau, kad 

'vykstame į turtingą kraš- 
itą: valgyti gaudavome 3 
kartus per dieną, vagonai 

Jonui Gelažnikui, gyv.ibuvo gerai. apkūrenti. At-

ralinis sekretorius Džuzepe di ' * 
Vitorio padarė spaudos atsto-! jG*7 
vams pareiškimą apie IVDK ' 
uždavinius 1950 metais ir apie į 
šių metu darbo rezultatus.

IVDK, vienijančios savoj 
gretose 5.5 milijono i------ -
žmonių, veiklos programa, 
pasakė di Vitorio, seka iš
dabartinės padėties analizės 
ir iš įsitikinimų tuo, kad yra 
galimumų pagerinti i 
ekonominę būklę. j laukia atvykstant. Lik svei-

Praėjvsieji metai buvo ne- kas. Povilas Šimoliūnas. 
palankūs metai Italijos darbo 
žmonėms, šalyje yra du mi
lijonai bedarbių, du m r-. 
lijonai iš dalies dirbančiųjų nėr Kaserne, rašo Jonas 
(dirbančių nepilną darbo sa-'Šulys, grįžęs iŠ tos pačios 
vaitę), pusantro milijono že-į DP stovyklos lapkričio' 
mės ūkio darbininkų ir kume- mėn. į Tėvynę ir gyvenan
čių, dirbančių' kelis mėnesius tis Biržuose, Kudirkos gt. sužinoti, kaip mano Vytu- 
per metus, vienas milijonas ' Nr. 33, b. 4 |’
darbo invalidų ir pensininkų, “Mielas Jonai!
gaunančių menkas pašalpas,J Rašau Tau laišką jau iŠ 
neužtikrinančias jiems net jnamų. Noriu aprašyti ma- 
pusbadzio gyvenimo, ar visiš- no sugrįžimą, nes manau, 
kai negaunančių pašalpų. Vi-,|ęa^ Tave tai domins. Tu, j 
sų tu gyventojų kategorijų iš- jonaj, negali įsivaizduoti,' 

kaip mes džiaugėmės, kai j 
važiavome per savo gimtą
ją žemę.

Atvykęs į Vilnių, gavau,

darbo I tolesnį
turėti

< Tarybų Lietuvą,

Mūnchene, Freimann Wer- vykusi į Kauną gavau pini
ginę pašalpą, sutvarkiau 
dokumentus ir ketinu ne
trukus pradėti dirbti.
"• Onute, aš labai norėčiau

dll 1111- rriuuviiviiv, 
dirbančiųjų nėr Kaserne,

i, i c
j laikymas sunkia našta užgula 

' darbą turinčiuosius gyvento- 
smukdydamas bendrą 

j masių gyvenimo lygį, kuris į 
; tuo būdu; toli gražu nesiekia 

1938 metų lygio. :
1949 metais IVDK atkakliai '

I kovojo už tų darbo žmonių i 
I gyvenimo sąlygų pagerinimą !

ir pasiekė eilę laimėjimų, 
ypač ta prasme, kad bAvo re-j 

i vizuoti tarifai ir atlyginimai • 
■ kai kuriose pramonės šakose; j 
IVDK kovojo už bedarbių ' 
šeimų gyvenimo sąlygų page-

i rinimą, už darbo gavimą ir j1 
! galimumus pritaikyti darbą, i 
už taikos sustiprinimą, prieš 
visas karo kurstytojų — ame-

I rikoniškų ir itališkų — pin- 
i klės ir pastangas.

Baigdamas di Vitorio palie
tė ekonominį planą, kurį sa
vo paskutiniame suvažiavime 
pasiūlė IVDK, pabrėžęs, kad 

dėl ' šis planas nurodo išeitį iš ap
verktinos padėties, kurioje 
yra Italijos ekonomika. IVDK 
planas yra vienintelis gali
mas ir priimtinas sprendimas 
dabartinėmis sąlygomis. Tas 
planas — vienintelis būdas 
įveikti tokiai padėčiai, kai 
darbą turinčių gyventojų masė 
sistemingai mažėja, o darbo 
neturinčių gyventojų masė 
sisteminlgai auga. IVDK pla
nas paremtas tuo, kad atskirų 
Italijos ūkio šakų krizė negali 
būti išspręsta atskiromis prie
monėmis. šiaurės mašinų ga
mybos ar tekstilės pramonės 
krizei įveikti būtina išvystyti 
ir mechanizuoti Pietų žemės 
ūkį ir pakelti Pietų Italijos 
darbo žmonių perkamąją ga
lią.

1950 metai, pasakė di Vi
torio, bus metai IVDK kovos 
už jos ekonominio plano įgy
vendinimą.

kas gyvena? Pamiršo jis 
mane ar ne? Parašyk, ar 
jis jau kiek išaugo? Laukiu 
greito atsakymo. Perduok 
linkėjimus visiems pažįsta
miems. Dar kartą prašau 
Tave, grįžk į namus. Mums 
kartu bus čia taip gera.

Iki pasimatymo,
Ona.

(Iš “Tėvynės Balso’’)

Lietuvių Kultūrinio Centro
ėmėjai

• . . • $4.00
... • $5.00
. ..$2.00
.. $14.00
• •.. $20.00

Šiuo metu sekami parėmė Lietuvių Kultūros Centrą:
M. Steponaityte paskolino namo taisymui .. $200.00
Gavę už paskolas palūkas, sekami paaukoję Centro 

eikalams:
Jonas Si.urba, Brooklyn, N. Y. ....
D. M. šolomskas, Brooklyn, N. Y........
Chas Daukšas, Jackson Heights, N. Y.
Jonas Gužas, Brooklyn, N. Y. .......
Anna Philipsie, Stamford, Conn.......
Širdingai ačiū už tokią gražią paramą
Jau pirmiau buvo rašyta, kad pertaisymas yra užbaig

tas, bet dar kontraktoriui bilos nebaigtos mokėti. Šiuo 
metu mes esame skolingi kontraktoriui $1,281.70. Taipgi 
iš namo biznio fondo yra paimta $2,125.00. Kartu sudėjus, 
pasidaro trukumo $3,406.70. Tai tiek reikėtų paskolomis 
dar sukelti, kad galutinai užbaigti namo taisyfno reika
lus. Taigi, dar vis prašome paskolų. A

Taipgi buvo paminėta pirmiau ir dabar norime pri
minti sekamą Svarbų dalyką:

Namo Bendrovės suvažiavimas įvedė garbės narių į- 
amžinimo skyrių. Į tą skyrių įeina tie, kurie paaukoja 
Lietuvių Kultūros Centrui $100 ar daugiau. To aukotojo 
vardas tada yra įtraukiamas į įamžintų garbės narių 
knygą, o vėliau bus įdėtas į Kultūros Centro sieną, taip 
kad jo vardas tęn pasiliks amžinai.

Pradžia jau pradaryta. Jau turime kelis įamžintus gar
bės narius. Laukiame daugiau. Galima tai padaryti paau
kojant $100 ar daugiau. Taipgi galima ir iš paskolų skir
ti po tam tikrą pinigų sumą.

Dar kartą ačiuojame už gražią jūsų paramą Lietuvių 
Kultūros Centrui. Taipgi tikimės ir ateityje susilaukti 
jūsų paramos vienokiu ar kitokiu būdu.

Visais Lietuvių Kultūros Centro reikalais prašome ra
šyti sekamu adresu:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, INC.
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath. Daily) —Tree., Kovą 22, 1950
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JOS SŪNAUS GYVYBE SVARBIAU 
TO, K| PASAKYS PONAS

4 _------

Amerikos Moterų Kong
reso susirinkime atstovės išjmybė. Dėl to aš jo visai ne- 
viso miesto kuopų entuzia§- klausiau, ar jis leis, tik pa- 
tiškai pasakojo, kaip sėk
mingai skleidžiasi atvirutės virutes parduosiu ir parda- 
su prašymu prezidentui viau. Jis galėjo drausti. Bet 
Trumanui uždrausti gamin- jis mane gerai pažįsta. Jam 
ti atomines ir hydrogeninesme kartą sakiau, kad taika 
bombas. ir mano vaikų gerovė —

Radosi viena, kuri iš savo pirm visko. Žino, kad aš ne- 
krepšelio iškėlė pundelį at- nusileisčiau t___ ------------
virucių. Norinti jas sugrą
žinti. Ji sakėsi neturėjusi 
kur parduoti.

Vienu kartu pakilo kelios | 
rankos, prašančios pas pir-. 
fnininkę > progos 1_____
Joms leido. Štai, kokių jos, 
statė klausimų:

— Ar jūs niekad nenuei
nate krautuvėn? <__  __
per dieną sueina šimtai mo
terų. Aš savąsias i 
viau krautuvėje.

— Gal randasi jūsų apy- kojų jaunajai
linkėję šapa‘? Aš savo atvi- mane ; 
rutes išpardaviaū prie ša- galvosenos. Dabar, tikiuosi,! 
pos darbininkams per pie-;jog it man atviručių pri-[ 
tus. Ir pinigų už atvirutes!trūks. Mano vaikai man ir-[sandariai neuždengtus nėr 
darbininkai sudėjo kur kas gi brangesnis, negu tas, ką i keletą valandų, tai to vita- i 
daugiau, negu man kainavo!pasakys mano bosas, tik aš^įno juose nebebus. Bet — 
tos atvirutės. . ... .

— Gal žinote klubą, kur'vau pagalvojusi.
žmonės vakarais susirenka?[suteikėte naujos stiprybės, kuota ar, dar geriau, celo- 
Netoli mūsų toks klubas .pasakė moteriške, dėdamosi phane popiera andengs-ap-

MHDarbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau* 
gijoje? Ar gavote jai naujų Aarių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 

ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Seimininkėms TARYBINES MOTERYS KOVOJE-
Šį Skyrių Veda E. V. [ ITy T AIVA

Su likusiu [nors, aišku, dar ne kiekvie-!

per didelė daktarui atsako-

sakiau jam, kad tokias at-

0

Ikos šalininkų jėga glūdinu 
! susitelkime bei susiviemji- 
•me.

šiuo metu tarybinės mo- 
’ terys palaiko draugišku^ 
santykius su daugiau kaip 
50 šalių moterimis.

1949 metais visame 
šaulyje ypatinga jėga
olėtojo taikos šalininkų ju
dėjimas. Tame judėjime ak
tyviai dalyvauja ir tarybi
nės moterys. Jų balsas sus
kambėjo nuo Pasaulio tai-

likusioms; Tarptautinė moterų die-mingai remia šią taikingąją 
na šiemet minėta tokiomis [savo vyriausybės užsienio 

i sąlygomis, kai aštrėja k\)va " " 
tarp dviejų stovyklų — tai-

2 puodukai smulkiai suka-[kos stovyklos, vadovauja-
:potos ar supjaustytos kep-1 mos Tarybų Sąjungos, ir
! tos ar virtos jautienos ! karo stovyklos, vadovauja-

3 šaįįkštai "sukapoto svo- mos kapitalistinių imperia-
gūno listų.

3 puodukai kapotų virtų <
bulvių

pus^ puoduko pieno

Štai receptų 
mėsoms:

Kas Daryti 
Maistu?

Geriausia 
minti taip, kad maisto ne
liktų—tą kiekviena žino- Jautienos Pyragėliai 
me. Tačiau turint didele, ne 
vienodų apetitų šeimą, 
taipgi gaminant svečiams 
ar visuomeniškai pramogai, 
neišvengiama likučių.

“ ' * i tuo klausimu.-n‘J bus tiek pat maistinga 
Žinoma, galėtų mane mesti kiek .maistingas buvo pir-

•) :

iš darbo. Tačiau jis žino, ma diena?»- <-
bebus tiek pat

pa- • v • 1SS1-
Per pokarinio penkmečio 

ketverius 1 metus Ta-rybų 
Sąjunga pasiekė naują ga
lingą pakilimą visose ūki- 

■nės bei kultūrinės statybos!
_ srityse. Atkurta, naujai kos‘šalininku Kongreso tri- 

Juo labiau stiprėja ir ple-. pastatyta ir paleista į dar- ųųnos Parvžiuje ir Praho- 
' čiasi taikos .stovykla, juolbą 5,200 valstybinių pra- Zinaida Gagarina_
atviresnė tampa imperialis-'monės įmonių. Pagal penk- Antifašistinio Tarybinių 
tų vedama naujo karo su- mečio planą, visos TSR Są-;Mot ‘ ‘Komiteto pirminin- 
kurstymo bei paruošimo'jungos pramonės produk- į<0 pavaduotoja Liubov 
politika. Bet pasaulio tau- icijos apimtis li950 metais! KosmOdemjanskaia_ dvie-

! tos nenori karo. Tarptauti-[ turėjo 48 procentais -viršyti I -u vaįku_ -didvyriu žuvu-
;nę moterų dieną — kovo 8-1 prieškarinių 1940 metų ga-iR^ antrojo pasaulinio karo 

[ - ?-• ? -77 . . ^5 ” K.v.vtA, motina, Čimnaz As- 
1 ketvirtyje vidutinis menesi- ianova,—azerbaidžanų tau- 

pramonės bendrosios ,t0R duktg-jos visos tarybi- 
nių moterų vardu kreinesi 
i visus taikos šalininkus, 
ragindamos stiprinti tarp
tautinį solidarumą ir vieny
bę kovoje už taiką, prieš 
karo kurstytojus.

Su kovos už taiką visa-

jog aš netylėčiau. O ką jisl Ar 
ižino, ką pasakytų jo paci-[ 

^.Jjentai, jeigu jiems praneš-,[ 
klausti čiau, kad prašalino mane iš'

darbo dėl darbuotės už tai-j^et kaip, kur jis buvo pa
ką? [dėtas ir laikomas.

Suaidėjo aplodismentai! f°la pavyzdžių:
----- . • . n ; Oras naikina vitaminą C.

Juk ten jaunajai motinai, O vy‘es'lKonūstnose io dausr Bet 
ne motina, pasiprasiusi pro-; J ‘ ‘

•v- msiaiškinti sakė- valytojas gali to vitamino .......
ispaiua-,^ t # ; n* visai nebegauti tais pa- čin-i0

Atsiprašau visų ir dė-|(\įajs pietumis, arba gali 
i draugei. Ji i dar gauti nemažai ir sęka- 

pamokė naujesnės[ma dieną. Kaip?
. ! Jeigu sunjausčiusi konūs- 

man atviručių pri-[įu^ šeimininkė paliks juos

apie tokį palyginimą nebu- 
Jūs man

skoni.
pipirų pagal

Visa tai priklauso ne nuo Riebaluose biskj 
Idienu, kain ilgai jis išbuvo,:tink svogūną. Sudek .. ____ , ......., ...

viską. Sudaryk į ją — visų žemės ruthlio ša- mybą, bet jau 1949 metų zNmeįU 
• lių moterys dar kartą pa- į1 ' 

blokelį apvoliok mil- demonstravo visam pašau- ’nis pramonės bendrosios I 
dimą apkepti su bis- liui savo tvirtą valią apgin-[produkcijos išleidimas pra-Į 
ie^alų, ' skauradoje, ti taikos reikalą. įšoko 1940 metų lygį 53 pro-!
iteptoje blėtoje, pe- Liepsningos ir nuosek-[centais. Sėkmingai spren- ! 

lios kovotojos už taiką vra džiamas žemės ūkio atkūri-1 
Jos, mo bei pakėlimo uždavinys, i 

Ten, kur reikalas apsiei-'kaip ir visa tarybinė liau- Grūdinių kultūrų bendra- [ 
ti pigiau, taupyti, pagelbės dis, yra suinteresuotos tai-[sis derlius sudarė 7,6 mili- i 

kiąja statyba, tolesniu ša-[jardo pūdų, prašokės prieš-i 
lies socialistinės ekonomi- karinį lygį. Nenukrypsta- tie pasaulyje lozungu pra
bos kilimu ir, tuo pačiu, su- mai įvykdomas trimečio įėjo Visasąjunginė 1z 
kūrimu 
pereiti į komunizmą, 
problemai išspręsti tarybi- i dinamas
nė šalis dirbo ir prieš karą, metų miškų želdymo pla- [fašistinis Tarybinių Motenj 

Vokietijos už- Inas'

Jeigu, skubiai supjaus- 
čiusi, gerai suspaus ir vaš-

randasi. Ten išpirko visas i atgal krepšeliu atsineštas spaus, sanda riai uždengtus 
atvirutes ir šiandien aš pa- i atvirutes. ir, šaltai laikys, vitaminų

Organizacija, — ne vi-e- juose ir už poros dienų te- 
----  x------- . daugiau žmo- bebus daugiau, negu tuose, 
!nių, daugiau, ir minčių, kurie buvo palikti atvirame 
daugiau stiprybės. Ne vėl- ore tik keletą valandų.

i-[ Arba naimkime, mėsą — 
randasi jos apylinkėje. Kad,n^: “Vienas žodis — ne šne- Lile kuriuo būdu virtos ai 
ji netgi po porą dienų dar ką...” kentos mėsos gabalą Kai-
dirba šapo.ie, bet kad ji ne- Šimtai tūkstančių taikosita : tvirtos ar iškernos 
drįsusi niekur pasiūlyti tu prašančių atviručių jau jš-imatstinmimas uz kebu dip- c 1 v v -j -W ., . • nil f-nhnhiin lot’ IZOllA
atviručių. Bijojusi, kad ša- parduota, -- o-----
poie nepyktu bosas, krautu- !ma.išparduoti, nes, kaip čia 
vėje ios savininkas, klube jo L—.........—- —---------- •
prižiūrėtojas. • tis karas, ’jeigu jam leisi-i

— Atsiprašau. Mano gal 
bus perdaug asmeninis 
klausimas, etiškai neleisti
nas klausti, tačiau man la
bai idomu, ar tamsta turi 
vaikų?—klausė jauna, liek
na moteriškė.

— Jūsų klausime nieko 
bloo-a. Turiu du sūnus: vie-

' nas dar mokykloje, o kitas 
jau dirba, — atsakė už
klaustoji. _ ____ ...r

— Man. neaišku, dėl koines kzir nors kalnų gelmėse, /notame inde, mėsa tebebus 
jums turėtų apeiti boso aij^ nesunku suprasti, į ką Ivo-iai gera už kelių dienu, 
krautuvininko ūpas, o ne jū-' tos bombos paverstų mus, Bet-^- 

sų sūnų gyvybė ir sveikata,- [gyvenančius miestuose, ku-\ 
tęsė toliau jaunoji moteris.

— Aš praėjusiame kare 
tarnavau slauge. Ir jau tuo
met, dar nežinodama, ar to
kia organizacija, kaip Ame
rikos Moterų Kongresas, 
bus kada *nors ,ar nebus, nu
sprendžiau, kad aš darbuo
siuos už taika. Kad mano 
vaikai, jeigu kada aš turė
siu vaikų, neturėtų kariauti* bti po prievarta 
ir tapti sužalotais taip, kaip į ra jokios abejonės, kad se- 
ti-e, kuriuos aš slaugiau ka-lkahčiame l^are, jeigu jisai 
re- Av . J...............................

—; As dabar turiu sūnelį, 
kuris rudenį pradės eiti mo
kyklon, — pasakojo buvu
sioji slaugė toliau. — Mano 
dukrytė dar lopšyje. Mes 
vos vėrei am ės. Dėl to aš pu
sę dienos išeinu dirbti dak
taro kabinete padėjėja. Ten 
aš, daktaro pači jen tams, 
išpardaviaū atvirutes, su
rinkau atgal pasirašytas ir 
pati pasiunčiau.

— Ar daktaras sutiko, 
kad tas atvirutes skleis
tum? — kas nors paklausė.

— Tas gal būtų buvusi

si i m^ u daugiau.
Dar buvo keli panašūs nas žmogus: 

draugiški'patarimai.
ro tų visų, moteriškė pri

pažino, kad tie visi dalykai j tui lietuviuose turim ir dai
! • •_ 1 • 1 — ? T7 1 n • avi a n r/r»rl i n ya c*

Milijonus žada- nn Į kad 
susirinkusios sakė, ateinan-j 
tis karas, ’ 
me kilti, bus ne vien tik ka
ro frontan išėjusiųjų karas, 
bet'bus karas žudyti dar 
mažyčius ir negimusius 
žmones, žudyti vyrus ir mo
teris. Jos sakė: 

Atomų ir 
bombų karas, 
lėista 
frontą i namus. Jeigu jąu 
ponai, gyvenantieji Wash-

hydrogėninių 
jeigu būtų 

jam kilti, atneštų

bisk i pašu- 
ir sir

nedidelius plokščius pyra
gėlius, 
tais.
keliu

tarybines moterys.

ir nirma diena, jeimi[ti apie 20 mi.n 
tinkamai na dėta. Ki- 'tvie. 
mes visai ppbpn-nĮnik

trimečio i ėjo Visasąjunginė taikos 
materialinės bazės i planas visuomeninei gyvu- ! šalininkų konferencija, ivy- 

t Tai ilininkystei pakelti. Įgyven- i kusi 1949 metu • rugpiūčio 
grandiozinis 15 [25-27 d. d^ Maskvoje. Anti-

maždaug 6 milijonų Į Komitetas buvo vienas iš 
teritorijoje, kas i tos konferencijos sušąuki- 

stepįų rajonus mo iniciatorių.
i visas savo jėgas nuo sausros ir dar labiau i Tarptautinę moterų ko- 

priešo sutriuškinimui. Ta- [ pakels derlingumą 'kolūkių |vo 8-sios dieną socializmo
rybinė liaudis, šlovingosios- bei tarybinių ūkių laukuo- [šalies moterys sutiko nau-
dukterys drauge su savo se. Kas metai plečiasi gyve-'jomis gamybinėmis nerga- 
Vyrais, broliais ir sūnumis, namų namų statyba; pelelėmis gyventojų milžiniško 

ii kovojo dėl per- Į pokarinio penkmečio ket- i pelitinio aktyvumo sąlygo- 
ieš vokiškuosius [ verius metus miestuose'mis rvšium su rinkimais Į 

Tėvynės [pastatyta bei atstatyta [TSR Sąjungos Aukščiau- 
laisvės • daugiau kaip 72 milijonu isiąją Tarybą. Tarptautinė 

ant ii' nepriklausomybės, var- [kvadratinių metrų bendro-'moterų diena buvo nauja 
i galinga demonstracija . ta- 
■rvbiniu moterų valios akty
viai p-inti taikos reikalą.

ŪDIJA PETROVA 
Antifašistinio Tarybinių 

Moterų Komiteto 
sekretorė

Du puodukai supjausty
tos jautienos

Po puoduką ir pusę ke- 
nuotų žirnių ir morkų (ga
li būti ir namie virti)

2 puodukai virtų ryžių
Puodukas ir puse baltojo, Hitlerinės

soso (sosas darosi imant po puolimas TSR Sąjungą pri- hektarų 
lygų kiekį riebalu ir miltų, vertė tarybinę liaudį 
.kuriuos; biskį pakepus, pa-[jungti visas savo 
virinama su pienu, prie, 2 
šaukštu miltų imant 1 puo
duką pieno)

3 šaukštai 'svogūno
Prieskoniui pusė šaukšto didvyriškai 

curry powder, biskis drus- galės pries 
kos, pipirų. grobikus vardan

Sumaišius viską (apart bei visos žmonijos.
ryžių), supilk blėton, : .
viršaus supilk ryžius. Kep- dan tautų taikos ir saugu- [jo ploto butų.

400 F. karš- mo. . Grandioziniuose tarybi-
Kanu pasibaigus, Luybi-,n-s ]iaucpes laimėjimuoseKarui pasibaigus, tarybi-!

midėstvta kietai .nes moterys drauge su viAi |d^elrdafe prMauso'‘mo-/ 
iterims. Jos sudaro maz- , 

i . 2 2. . [daug pusę visu dirbančiųjų
Jhenas yra numerio 1-mo [ vystyti. 194.> metų 10 ! liaudies ūkyje. Pramonėje 1 

maistas ne tiktai vaikams, menesi tarybines liaudies [ 
Vai- vadovybė iškėlė tarybi- 1 

būtina gauti kvorta niams žmonėms grandiozi- 
uaugusiems pu- nį šalies ekonomikos pakė

limo planą. To plano įvyk- ;moi<sia TSR Sąjungoje mo-i 
“ ' P.ak„e: S S" terų - 44%, tarp speeialis- [

i su viduriniu mokslu — ’
507c.

Tarybinės moterys jšsto- 
; ja kaip naujų darbo meto- j 

i iniciatorės, kovoja dėl [ 
žaliavos taupymo, dėl pro- j

win xznpr^rti. n'ivvzdžiui. ke-i virto kiaušinio griežiniais, [tarybine liaudimi dirba! 
nuotu mėsų. Bet ar ii tebus ..— ' ūkiui atkurti ir toliau iš
tokia net. sakysime, nuo 
niotll iki vakavipnpc; piibn

iv n^dpiimn.
ios

ir nadng ant stalo mėsos tik 
lipk. kiek ios P'nlii'Yta tnoian 
Qinzji Icr^ni 0 likusia, dar 
vprda/nčiai ąr kananmi kar
šta sandariai uždengs tame

ingtone,'ruošiami sau slėptu- načiamę ar kitame sterili-

Jmau nėr kelias valandas 
rfie neturime kur slėptis, nei paliks atdara musėms kazo- 
laiko slapstytis. Kurie karo kėli šokti, prie stalo besi- 
laiku būtume subrukti vers-1 ginčijantiems ar krykštau- 
tiniems darbams fabrikuo
se.

Sako: verstiniems dar
bams. Taip, verstiniems. 
Jeigu taikos metu norėjo 
priversti mainierius, kurie 
stipriausia organizuoti, dir- 

tai nė-

jau tiems apipurkšti, iš oro 
pelėsių ir kitokioms bakte
rijoms nusėsti, tuomet ir 
už keliu valandų tokia mė
sa (ar kitas valgis) gali jau 
“apdovanoti” valgytoją,

bet ir suaugusiems. Vai 
kartis 
per dieną, 
sę kvortos

įdirba per 280 tūkstančių 
moterų — inžinierių, tech- :c C J ■

Albert Kaufman, 40 metų, 
nikų, meistrų. Iš skaičiaus I autorius, bandęs nusižudyti, 
asmenų, turinčiu aukštąjį1-Įsipjovęs sau riešelius, bet 

pasveiksiąs.

Mėsa vra .numerio 2-ro binės pramonės lygį, paly- tu 
žuvis dalinai pa- ginti su prieškariniu, šiuo 
mėsą. Kiekvienas pagrindu dar labiau išaugs,’ 
ar prieauglis vai-suaugęs

kas turėtų gauti viena na- 
kankamą porciia kas diena. 
Kenenų bent kartą per sa
vaite.

nu ar kitu laikotarpiu buvo 
pasisaką už taiką, ar prieš 
fašizmą. Jie dabar skaitomi 
“bloga rizika,” nes bijoina, 
kad jie, kaipo kartą parodę 
žmoniškumo, galį nesutikti, 
galį pasipriešinti ruošimui 
kito karo, pasipriešinti ma
siniam žmonių žudymui.

Moterys, kurios nori tai
kos, pasiryžo pasakyti Wa- 
shingtonui, kaip jos jaučia
si pačios ir parodyti, kaip 
jaučiasi bendrai mūsų ša
lies eiliniai žmonės., tik
slu jos išleido tas atvirutes. 
Masiniai pasirašymas

Today’s Pattern

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

Dept., 110-12 Atlantic Ave.»
Richmond Hill 19, N. Y.

liaudies materialinė gerovė 
Tam planui pritarė visa 
liaudis. Visa tarybinė liau- , € 
dis,_tame tarpe visos tai y- ^ukcijos aukštos kokybės. ' 
bmesJ^ptcrys, pagauta ūpo yisa šalis žino gamybos i 

........................... novatorių vardus — Mask-' 
vos elektros lempučių ga- 
mvklos meistrę Valentina [ 
Clmsanovą, didelės Ivano- ! 
vo manufaktūros meistrę— | 
Nataliją Jariginą, Kupav- 
noš plonos gelufhbės fabri- 
ko audėjas—Mariją Rožne- i 
vą ir Lidiją Kononenką.

Žemės ūkyje daug tūks- i 
tančių moterų pasiekė į 
gausius derlius. Per 1000! 
kolūkiečių-moterų suteik
tas aukštasis Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas.

Sėkmingai dirba moterys 
valstybinėje ir visuomeni
nėje srityje. Didžiulį indėlį i 
jos įnešė į mokslą bei kul
tūrą. Apie tai byloja tasai 
faktas, kad apie 300 mote
rų premijuotos.

Tarybinės moterys — 
Tarptautinės Moterų Fede
racijos priešakinis būrys. 
Jos nenuilstamai kovoja už 
taikos gynimą, prieš karo

įgyvendinti principą: “iš
Kiaušiniai yra numerio kiekvieno pagal jo sugebė- 

3-čio maistas. Kiekvienas tu-1 
retų gauti po viena kas 
dieną. Bet džiovintos pupe
lės ar žirniai galėtų, pava
duoti kiaušinį 3 dienas kas 
savaitę, jeigu tam yra rei
kalas.

Daržovių kas dieną kiek
vienas turėtų gauti 1 lapuo
ty žalią ar geltona (1 ne
virtą) ir 1 bulvę. Daržovės 
yra numerio 4-to maistas 
svarbume musų dijetoje.

I kiltų, bus prievarta varomi 
dirbti visi darbininkai. Į 
tai rodo visi darbininkų va
dovybės ir kovingųjų, t tik
rųjų unijų persekiojimo žy
giai. Pastangos paversti 
unijas “yesmanais,” rodo, 
kad mes ruošiami kam nors 
tokiam, ant ko padorūs? 
žmonių reikalus giną unijis- 
tai nesutiktų.

Ne ką kitą rodo ir tas 
senatoriaus McCarthy da
bar paskelbimas tokiais ir 
anokiais ir kryžiavimas tų atviručių pastiprina jų vii- dams prie kitų vaisių, 
arti' šimto visai net nepro- tį,. kad taika* bus išsaugota. —
gresyvių% asmenų, kurie vie-

Čielo grūdo duona ir kiti 
grūdiniai valgiai taipgi bū- 
tiirf-Tiors po šmotelį 3 kart 
per dieną.

Citrinių vaisių privalu iš
gerti pusę puoduko kas die
ną priedams prie kitokių 
vaisių, žalių, virtų ar džio
vintų. Vaikams reikia bent 

tų 3/4 puoduko citrinių priė

jimus — kiekvienam pagal 
jo poreikius”. Tą šviesiąją 
žmonijos svajone įgyven
dinti tarybiniai žmonės yra 
giliai suinteresuoti tvirta 
taika.

Išreikšdama tautų valią, 
tarybinė vyriausybė pateikė 
SNO nemaža pasiūlymų, 
siekiančių užtikrinti tvirtą 
ir ilgą taiką visame pasau
lyje. Tarybų Sąjunga pa
siūlė Uždrausti atominį 
ginklą, kaip masinio išnai
kinimo ginklą, didžiosioms 
valstybėms žymiai sumažin
ti apsiginklavimą; sudary
ti taikos paktą tarp penkių 
didžiųjų valstybių. Tarybų 
Sąjunga kovojo ir tebeko
voja dėl tarptautinių susi
tarimų, nukreiptų sustip
rinti taiką, įvykdymo.

Tarybinės moterys vie-

A-a. Kiekvienam suaugusiam

reikią 2 šaukštų sviesto ar [ kurstytojus. Socializmo ša- 
pastiprinto margarino, vai- lies moterys žino, kad tal
kams iki 3 šaukštų kas die-  
na. 3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—.Tree., Kovo 22, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

(Tąsa) f
— O ko tu siundai? — jau pykdamas 

atsikerta Palionis. — Tu pats visiem 
ęievas nuganai!

Laužadis turi įprotį* pasiganyti kai
myno žolėje ir nemato čia nieko blogo.

• Na, paširs, paniurzgės kaimynas ir pa
mirs. Su Laužadžiais nėra ko pyktis! Tik 
tas Palionis nenori to suprasti? Pamirš
ta, kas jis toks>

— Plėšikas! — šaukia jis Laužadžiui.
— Tu pats plėšikas! Ką čia užgaulioji 

giminę? Ką? — pašoka >nuo suolo Be
sąsparis.
' — Duok! Duok! — niurzgia Laužadis.

— Ir duosiu! — įsidrąsina Besąspa- 
ris.

Ir susikimba tie vyrai, lyg gaidžiai.
Vienas kitą — niukst, bakst. Pasuo

lėje sudėti senojo Varkalio balžienai pa
leidžiami į darbą. Besąsparis, stvėręs 
pusiau aptašytą kirvakotį, pila Pajroniu i 
per petį. Neatsilikdamas, ir t^s — už 
balžieno. Urgzdami ir keikdami subel- 
džia, sutvoja vienas antram p&ųkaulūs, 
ir kaimynai, matydami, kati galį būti 
blogai, prišokę ima skirti peštukus.

— Gana rietis, vyrai! Dėkit ant kvor- 
,tos! Susitaikyt reikia!

Tuoj vienas renka pinigus, kitas dai
rosi arklio miesčiukan joti. Netrukus 
degtinė jau ant stalo, ir Varkali-enei, no- , 
ri nenori, reikia nešti kopūstų dubenį ir 
duonos kepalą...

Jie ir susipeša, jie, išgėrę, ir susitai
ko. Tik pribuišiams, — kalviui Ignotui 
ir Deksniui, Laužadžio nuomininkui, — 
visa tai svetima. Nepasiginčysi/ nepasi- 
peši čia, jei tu žvirblio teisėmis prisi
glaudęs gyveni svetimoje pastogėje!... -

— Pribuišiam — kitas našparas! — 
šaipėsi iš kaimo ' mažažemių ir nuomi
ninkų Besąsparis. — Trečiokam, šešto- 

, kam —' smulkiem pinigėliam kita skar- 
bonka!...

Varkaliai dėl to ir tylėdavo. Ligi pat 
Japonų karo taip buvo, o po to karo — 
iš miesto staiga sugrįžo Norbertas. Ėmė 
jis Rugelių žmones judinti, rikiuoti ir 
išmaišė sodžių, kaip skruzdėlyną. Nor
bertas buvo ilgaplaukis ir beregint gavo 
ciciliko ir parmazono pravardes. Tik jis 

■ to nesiėmė į galvą, šaukė sueigas, kal
bėdavo turgadieniais miestelyje, rinkda
vo dvarokus ir miestelėnus naktimis klo
jimuose ir dvaro gurbuose. Kai kilo per
versmas, tai jo ir mokytojo Didžkaus 
kitaip ip nevadindavo, kaip tik “visų 
riaušių” pradininkais. Surinkę caro 
įstatymų knygas ir Romanovo dinastijos 
portretus iš įstaigų ir mokyklos patal
pų, Norbertas ir mokytojas sukrovė juos 
gatvės viduryje prieš pat Obelių vals
čiaus valdybą ir sukūreno. Paskui su
daužė monopolį ir vietinę policijos da
boklę.

Buvo ir daugiau smarkių ir netikėtų 
įvykių tais metais. Panemunyje minia 
sugriovė spirito varyklą, o spiritą su-

• leido upėn. Dėl to net pakilęs Nemunė- 
‘‘lio vanduo! O Kamajuose sukilėliai va

rinėjosi po miestelį caro portretu neši
ną policijos pristavą ir vertė jį šaukti: 
“Šalin caras!” Pristavas, panevėžietis 
karaimas, drebėdamas šaukė kažką apie 
carą, bet Mikalojaus portreto nebloškė.

Ir tuose įvykiuose visur pasižymėjo 
Norbertas. Rugelių .kaime jis daugiai! 
nebesirodė. Tėvas nebežinojo nė ką gal
voti. Tik vieną tamsią šeštųjų metų ru
dens naktį Pakriaunio dvarokas Kirs
tukas Jokimas atvežė pas Varkalius pa
šautą mokytoją Didžkų: esą, Norbertas 
liepęs priglausti kol kas.... Dieną moky

tojas išgulėjo aklinoje kamaraitėje užra- 
’ kintas, — net ir Ignotienė nebuvo prie 

jo prileista! O kitą naktį Norbertas pats 
atvažiavo su Kirstuku dvikinkiais dva
ro ratais, ‘storai priklotais šiaudų. Var- 

, kaliai paguldė mokytdją į tuos šiaudus 
Ir pridengė gūniomis. Pasiėmęs iš bro
lio jam dėdės dovanotąjį senovišką dvi
vamzdį kazokų pistoletą, primuštą 
'“grankulkėmis,” Norbertas užsikišo jį 
UŽ diržo ir išsitiesė ratuose šalia Didž- 

'Jtaus, pavesdamas Ignotui su Kirstuku 
Važnyčioti. Pravažiavę Paversmį, lygioje, 
be kalvų, be miško vietoje jie susidūrė 
pu kitais dviem vežimais.

Jokimas Kirstukas pažino, kad tai 
dvaro arkliai:

— Ziemskius veža!
Vežimai prasilenkė. Bet Jokimui pasi

rodė, kad geriausia būtų kuo toliausiai 
nuvažiavus nuo zęmskių, ir jis suragino 
arklius. Tada apsigrįžę policininkai ėmė 
juos Vytis. Beginkliu i Ignotui teko tvar
kyti arklius. Jis pasuko vežimą ir ap
vertė skersai kelio. Vyrai sugulė. Su
žeistas į petį Didžkus atsišaudė iš savo 
brauningo, Jokimas mušė iš trumpučio 
buldogo, o Norbertas su tuo dvivamzdžiu 
kazokiniu laukė. Policininkai nelabai bi
jojo tų šūvių, jie šliaužė — vieni grioviu, 
kiti vieškeliu, slapstydamiesi už gum
buotų gluosnių. Kai visai arti prišliau
žęs, iš griovio šoko su kardu policinin
kas, Norbertas trenkė, iš abiejų vamz
džių, ir puolikas krito. Jokimas tuojau 
nusviedė i vidurį kelio naminio darbo 
granatą — vamzdeliuką su užnituotais 
galais. Nuaidėjo smarkus trenksmas, 
arkliai šoko per griovį, apverstą vežimą 
tempdami, o policininkai išlakstė... Vis 
dėlto Varkaliai paslėpė mokytoją pas 
dėdę eigulį Su vaizdi. Ir senasis eigulis 
išlaikė mokytoją kone visą žiemą išsau
gojo, apgydė, atganė. Pavasariop moky
tojas pasikėlė išvažiuoti kur toliau, į Ru
sijos didžiuosius miestus, bet nelaimin
gai: atpažino jį gpležinkelyje ir suėmę 
nuteisė. Netrukus pagavo ir Kirstuką 
Jokimą. Norbertas išliko, kažkuriame 
didmiesčio fabrike 'prisiglaudęs, o Igno
tas tik pakliuvo įtariamųjų sąrašan, nes 
niekur nebuvo anksčiau pastebėtas. O 
juk tuo metu po visą šiaurės Lietuvą 
siautė baudžiamieji būriai. Dragūnai 
griovė krosnis, daužė langus, trupino bal
dus, ūkio padargus ir indus, o didesnių
jų veikėjų trobas ardė lauko patranko
mis.

Pristavas karaimas vėl buvo sugrą
žintas į Kamajus, nes gubernatorius įžiū
rėjo jo elgesy pasiaukojimo ir drąsos: 
karaimas šaukė — “šito karulio nerei
kia,” užuot šaukęs “nereikia,” kaip suki
lėlių buvo liepiamas. Jam iškrėstą išdai
gą pristavas gerai prisiminė ir buvo vi
sokiems “ilgaplaukiams” nepaprastai 
žiaurus. Obelių kunigas jau nebegąsdino 
nei juodašimčiais, nei cicilikais - parma- 
zonais, tiktai vertė atgailauti už maišta- 
darystę ątrieš “dievo pateptąjį”... O di- 
džiažemiak nesivaržydami kaišiojo pri
buišiams kumštis panosėn ... — Tau 
“teisybė” rūpi? kibo prie Ignoto jie. — 
Atrasi po smerčiui...

Mokytojas Didžkus sugrįžo iš kator
gos tik tūkstantis devyni šimtai vienuo
liktais metais. Žinia apie jo sugrįžimą 
pasklido toli už Obelių. Pirmutinioji 
Varkaliams tai pranešė zakristijono 
Grundalo pati:

— Kataržanas - bedievis paleistas! 
Ajei-ajei! In žmogų nepanašus! Baisus! 
Karčiai ilgiausi: antį pečių krinta! Akys 
— dega, kaip kerėtojo! O žodžiai! Jau 
neduok tu, viešpatie! Vis tik su griaus
mais, su perkūnais! .. ? Nebūtų iš to ka
torgų lig smert išėjęs, ale ciesorienės ap
žadai, mat! Davė gi dievas sūnų cieso
riui. Išklausė maldas-! Tai p,er džiaugs
mą tą ir atvėrė vartus parmazonam, ei- 
cilikam tiem!... Ale kas! Neilgam! Su
kiužęs jau, -— pusgyvis, vos kreta! Gimi
nė visa nuo jo nusgręžus dabar... Kle
bonėlis prisakė: nei vandens lašo, anei 
duonos trupinio!.. . Iškeps! Iškeps kar- 
čiamoj! Kaip varlė ant tilto, iškeps tas 
parmazonas!...

Nepasitaręs nei su tėvu, nei su žmo
na, Ignotas tą pačią dieną nužingsniavo 
į Obelius ir pa vakariais grįžo aukštu, li
guistu žmogumi vedinas. Viso Rugelių 
kaimo nusistebėjimui, tas žmogus, dryžu, 
labai nudėvėtu paltu apsivilkęs, pasiro
dė mokytojas Didžkus.

Jo plaukai buvo trumpi, aukštyn ežiu
ku suvaryti, kakta aukšta ir lygi, ūsiu
kai lietuviški, — žemyn nusvirę. O pil
kos nedidelės akys protingai ir maloniai 
švytėjo, vokų maišeliuose pasislėpusios. 
Didžkus buvo patrauklus, paprastas ir 
kiek lėtokas žmogus. Jis atsinešė storą 
naminį rankšluostį, įsispraudęs jį po pa
žastimi kartu su didele, kietai įrišta kny
ga, ir kišenėn įbruktą, plokščią, ašuti
niais karbiliūliais apipintą dėžutę. Dau
giau jokio turto jis neturėjo.

(Bus Daugiau)

Nauja anglies iškasimo pa 
, žanga Tarybų Sąjungoj

(Tjisa) dėsnį rūšių skaičių. Taip J
'esybių vystymasis ant že- betvarkant priėjo prie visų į- 
I mes. Ji įrodė neužginčija- 'gyvulių paskirstymo 
imai, kad augalai ir gyvu- [klases: į stuburinius,^ ... 
lliai metų milionais irgi pa- reiškia turinčius stuburą, 
i lengva, laipsniais vystėsi ,iš; ^‘ bestuburius, t. y. to stu- 
i prasčiausių formų į vis to-Muro neturinčius. Prie stu
I bulesnes, kol daėjo iki tu' burinių b——• —lnin . T- i i • j u K -i -i ,•
formų kurios dabar yra \ vėpliai, paukščiai ir žinduo-'Pe!’ 1949 metus; Ąe. byloja darbas čia beveik pilnuti- 

.. r ‘ ' ......... '
i Greta su šitais vystėsi ir jus jvecJe ir žmogų. Išskir 
i kiti mokslai, kuriegriovė ,'damas žmo j
j senus įsitikinimus, is šaknų , du()Įja būrį, Linnejus patai-i Anglies
‘ tame būryje jie tik anglis-pereitaisiaixS metais; girnas iššaukė šachtininkų
'skubiai, kai}) galima many- 
i ti. Tikybos prietarai, dog- 
! momis paremti, ilgus laikus
darė vis įtaką į mokslo iš- ! -1' 

i vadas. Mokslininkams ,ne- 
.■ lengva buvo nusikratyti 
■amžiais įskiepintų prietarų. 
I V ' 1 1 1 .

i rovė senas tikybos pasakas. I nmn i -• ~-
(žmogaus, bet ir labiausiai 
i artimą jam savo kūno sus- 
jtatymu beždžionių giminę, 

iš žmogaus ir beždžioni- 
iniu giminiu susidedanti bū- 
rį, Linnejus pavadino pri
matais, t. y. kunigaikščiais

i TA ' , u \ v.-u / Igyvulių pasaulyje, norėda- 
i Dai kelios dešimtys nietų |blas tuom žodžiu pabrėžti, 

t \ 4* I 4- i,-» i 4- i i-i/i /-v I r/-i I i t*i i 1*1 ■*• » I
i atgal net rimti mokslinin
kai užsiėmę buvo rišimu to-

I kio antai klausimo:

Pasikalbėjimas su TSR Sąjungos Anglies pramones 
i ministerijos kolegijos nariu F. A. Barabanovu.

(Laiškas iš Vilniaus)
Suvesti tarybinės anglies I visapusiška gamybos me- 

priklauso- žuvys P^monės darbo rezultatai ichanizacija. Sunkusis rankų 

liai. I savo sistema Linne- alhe naują stambų šios sun- nai pakeistas mašinų dar- 
I kiosios pramonės svarbiau-; bu.

itskira žin- slos šakos pakilimą. ( Natūralu, kad tokš nere- 
iškasimo prie- 'getas mechanizacijos išau-
• I • • • t • I • • 1/ 1Z 1 M 1Z

sudarė 13 procentų, paly- ■ darbo našumo pakilimą, 
ginti su 1948 metais. Tokiu 1 Pereitaisiais metais jis pa- 
pat sparčiu tempu TSR Są- kilo 12 procentų. Įsisavinus 
jungos anglies pramonė; naujausią anglies techni- 
vystėsi ir pirmesniaisiais i ką, be abejo, toliau augs 
nekarinio penkmečio me- [ darbo našumas.
tc^s’ ! Uaug yra nuveikta 1949

Pereitais metais anglies metais šachtininkų mate- 
šachtos dirbo aukštesniąme Halinėms -- buitinėms bei 
lygyje, negu tai buvo nu- kultūrinėmis sąlygoms pa
matyta planuose. Ketvirta- gerinti. Pakanka pasakyti, 

ketvirtyje jie prašoko jog per metus Anglies pra
monės ministerija* pastatė 
daugiau kaip 1,6 miliono 
kvadratinių metrų naujo 
gyvenamojo ploto ir apie 
600 kultūros — buities pas
kirties

yųlių tobuliausis savo kūno 
u; Nustatymu. " Primatus savu 

gyvulių irjmomų gemalų ilteliu shskirstc j dvi ru
su tvėrė dievas se.stoj tveri-|šis; 'žmo(J.u pavadino “iš-' 

įmo dienoj. Buvo net ka.pku- | mįnting 
; rių manoma, kad dievąs iš ' džiones 
i karto sutvėrė tiek kiaušine- .

kiek jų reikalinga viso j.- beždžiones į
panašias:

:že, ____
Tuo būdu Linnejus buvo . 

i pirmutinis, kuris’ mokslo ! 
i daviniais pasiremdamas,'

girių žmonėmis”, 
rie šių pastarųjų priskai-

į žmogų.f 
o rangą, ši m pa n 

gorila, giboną.e imas
jau

lliu, 1
; pasaulio ir visų laikų gy- 1 į 
vuliams ir žmonėms išsi-; ’ 
vystyti. Vienas moksliniu- i 
kas (Heller) dagi suskait-, 
liavb, kad dievas, tverda- ■ '

Imas Ieva, sutverė iš karto;,
• ir patalpino Ievos kiaušiny-: £.lps gyvuliais, kuris pripa- 
i ne 200 miliardų kiaušinė
lių. Bet toki palinkimai ne-

! ilgai laikėsi. Besivystydami

Sntos mokslai davė vis 
įjos medžiagos vis tin- 
nesnėms išvadoms dary

me J
anglies iškasimo dydį, tpla
ne numatytą 1950 metams.

Didelė tarybinių šachti
ninku ir statytojų pergalė 
yra Doncco baseino—stam- 

; blausiosios TSR Sąjungoje 
, a nelies J

Šiuo metu
kūryklos—tatkūri- teatru,

pastatu 
mokyklų

(klubų, 
vaikųtį lean u, luvnjmu, v

Donbasas darželių ir vaikų lopšelių, 
iškasa daugiau ang- medicinos įstaigų, valgyk- 

prieškariniais jų, parduotuvių, stadionų irneguuaviiiiais pasu emoamas, i1 n. y, ., , , r—
pastatė žmogų greta su ki-!1940 .metais Pasitraukda- kt). ■ 

v,...u mos is čia hitlerines gau- A 
XX&X ^XAXXXVVVVJ K^^.XVV XX , - -

iptvindė visas šachtas, ti-' , /f"— ;; v: tolesnes sparčios pažangos
.žino, kad sulyg kūno susta- |os >)amatlJ su*riov® irl
tvmu žmogus negali būti i'-i • i
išskirtas iš gyvuliu tarpo; kedamosios suparalyžiuoti

• jis užima tik aukščiausią ?1S ̂ simtmeciams. Prirei-
laipsnį tarp tobuliausių gy
vulių “primatų”. Reikia 
pabrėžti, kad Linnejus bu
vo tikintis žmogus; jis ma- 

Linnejaus 1K’> kad gyvulius ir žmogų
i “Gamtos Sistema”. dievas sutvėrė, taip kaip;

tai raštuose “šventuose” veiktas <
Gamtos tyrimo moks- pasakyta. Bet mokslo turi-■ statant naujas šachtas bei! 

lams besivystant, buvo su- mi. faktai buvo tai]) įtiki- kitas 
rinkta daugybė medžiagos, nanti,

Atėję 1950 metai tarybi- 
anglies pramonei bus

metais. Ypatingas dėmesys

IV

ke didžiausio jėgų įtempime !?IS ,sv^1^mas pakelti ang- 
ir milžinišku lėšų, siekiant; Ms. lskasim° tec nikos ty" 
per tokį trumpą laiką pri
kelti gyvenimui turtingąjį 
anglies baseiną. • '•
. Pereitais metais buvo nu-i an^iies ' iškasima ligi 500 

didžiulis darbas į milijonų tonų. L. E.

lies iškasimo technikos ly- 
I giui, siekiant greičiau iš
spręsti uždavinį, i kurį iškė
lė J. V. Stalinas šachtinin
kams - padidinti kasmetini

ATITAISYMASanglies įmones. Per! 
rinkta daugybe medžiagos, nanti, kad šiuo v klausimu vienerius metus kapitalinių 
Mokslininkai surinko ir ap- j Linnejus nesutiko su tiky-i darbų apimtis anglies pra- j 

. įmonėje padidėjo 22 pro- I
centais. Tai užtikrins to- trečishjie puslapyje 

 

lesnį stambų anglies iškasi- “Nepamiršta Tragedija 
mo pakilimą visuose šalies 
rajonuose.

1949 metais buvo pasiek-1 apačFJje," penktoji 
ti dideli laimėjimai aprūpi-1 apačios į ‘
ir beždžio-, nant anglies pramonę tech- Ta vieta reikia skaityti šiaip: • I 1 — • 1 1 • 1 i • T *

į rašė visus augančius pašau- binėmis pasakomis.
; lyje augalus, suskaitė visus V i

gyvenančius gyvulius, pray Pasaka apie Visuotinąjį 
dedant nuo mažiausių " 
baigiant 
laikais

■ apie 500.000 įvairių gyvu-

----- -b už-;Tvaną.
žmogumi. Mūsų . . . . . , . .
antai suskaityta,pCleJaus sistema tais 

laikais visų mokslininkų 
liu rūšių, augalu iki 200.-Ibi,voJo.l>riskaity- 
000 ir dar-apie 100.000 iš- 'mas ,r. zm!’gaus ’. , .! .. D _ _v. . nm prie vieno primatu bu-kasamu is žemes rusiu, to-i . u 1 1
kių, kokių dabar jau nėra!
ant žemės. Kada tai gyve-K ----- - r... -i. . ... . Jas tačiau mese nemaža pa-no,v dabar au išmirė, ki- L • • < • ‘ •
tiems vietą užleido, palik- *- • •’

Afttradienio Laisvėj, Nr. 51, 
rašinyje 

pasi
liko nereikalinga eilutė, kuri 
gadina . prasmę.

j straipsnio skiltyje,
Minėtojo 
puslapio 

___ _ ________eilė nuo 
ti dideli laimėjimai aprūpi- Į apačios įdėta nereikalingai.

nika. Galima pasakyti, kad i “Taip, mačiau. Klausinėja- 
laikosi moksle dar ir dar niekuomet tarybinė i masis pareiškė, kad jis matė 

šiandien. Mūsų dienų moks-1 anglies pramonė
I patyrusi tokių 

sistemą, i technikinių pertvarkymų,! 
darni mums žemės klotuosl;ir ,visiškai atl,nete ; kaip pereitais metais. Dėka |
savo liekanas, kaipo liudy- s\ .^vull,J vystymosi, to, kad 

1 J (eigą. Linnejus mane, kadi naujos 
į visos mūsų dienų augalų ir nizmai, 

ų rūšys yra tokios darbas 
kokiom juos dievas miamas 

kad dievas tvėrė' procesų. Šiuo metu beveik 
kiekvieną rūšį, visu 100 procentų yra me- 

Mokslui pirmyn žengiant, chanizuoti tokie darbai, ... r ..
po iškirtimas ir' ruošiasi . perstatyti veika- 

-.1 • • . 1 . . \. 11a “Nevykusi Meilė.” Yaidi-Cja daugiausiai pri- skėlimas, los nuntimas \ir i *. - ......i 7 u i n i

tojus, kad jie kada tai gy- i 
i veno ant žemės.
i ■ gyvu

Aišku, kad iškilo reika-įpat,- 
: las kaip nors sutvarkyti, 
i kaip nors suvesti į sistemą skyrium 
i tą begalinę daugybę. Pir 
i inutinis ėmėsi

sutvėrė;

nebuvo > daug” . . . Toliau viskas eina 
esminių | tvarkiai. \

; Atsiprašome autorių ir skai
tytojus už ta nelemtą sumai- 

,. .. toJal?os i šyma. K
masinos ir mecha-1 * *

sunkusis rankų 
vis labiau išstu- 

iš anglies iškasimo[
Hartford, Conn

APIE VEIKLĄ

Laisvės Choro teatralė gru-
i inutinis ėmėsi šio darbo prisiėjo visiškai atmesti tarkai}) anglies pakirtimas
XVIII-šimtm. švedų moks-(mintis, čia daugiausiai pri- skėlimas,'j>~ “UIlvl,“ao'** ' • . , ks ncd6Iioj balan- 

į liniukas Linnejus. Jisai sus- Į side jo paleontologijos davi-i transportavimas šachtose1* ..N „u
tų, Lietuvių? Amerikos Pilie
čių Klubo; Svetainėje, 227 
Lawrence St.

Kėli žodžiai apie patį vei- 
mą anglies iškasiiho vieto-! 1<aD-

tatė, tų laikų mokslo davi-lniai. Giliai žemės klotuose ir paviršiuje, taip .pakrovi
mais; paremtą, augalų, ir j atrasti buvo kaulai gyvulių Imas į vagonus. Dabar įvyk- 
gyvulių sistemą. Artimiau- visiškai nepanašių į mūsųjdomos svarbios priemonės, 
sius šulyg kūno sustatymu laikais esamus. Daugelis siekiančios pilnutinai me- 

jų, sulyg mokslininkų, gy- chanizuoti anglies užverti- 
veho ant žemės keli milio-p _ _v’ ,V1
nai metų atgal, reiškia dar' se. Tam tikslui šachtos ga , 
anksčiaus, negu dievas anot'vo tarybinių konstruktorių! 
biblijos sutvėrė pasaulį. Ki-1 sukurtas specialias maši- 
lo tad klausimas, iš kur nas. Prie jų priklauso, pa

lai-! vyzdžiui, anglies kombai-;
nai, kurie vienu metu at
lieka. anglies pakirtimą, i 
skėlimą bei užvertimą į 

pasirasė, transporterius. Tokių kom-l 
į produktyvumas šie-i

gyvulius (ir augalus) Lin
nejus patalpino į vieną rū
šį: šunų, vilkų, šakalų, ka
čių, arklių, jaučių ir kitų. 
Artimesnes rūšis sujungė į 
kiltis. Į šuns, antai, kiltį į- 
ėjo ir šunų, ir vilkų, ir ša- 

ir lapių rūšys. Prie 
• katės priskaitė ir 

ir liūtus,

kalų,
kilties 
kates, ir tigrus, 
Jebpardus, jaguarus . ir ki-

Jie atsirado? Tais
(Daugiau bus)

Pirmas veiksmas pra- 
I sideda neturtingo valstiečio 

kuris turi sūnų ir 
štai turtingas senas 

i pradėjo .. meilintis 
Betur-

KEY WEST, Florida.'
ITez. Trurhanas
Kongreso nutarimą, kuris; bainutus. Turinčias tas pačias . t ___ L.________ c____  ___

ypatybes kiltis sujungė į panaikina federalės valdžios 10-12 tūkstančių tonų 
gimines. Ir vilkų ir kačių taksus dirbtiniam sviestui;anglies per mėnesį, arba' 
kiltys įėjo į vieną plėšriųjų — oleomargarinui. Būt 1500 tonų per dieną. Be toj 
giminę. Tolinus jau ėjo ki- Kongresas paliko atskiroms‘tarybinės mašinų gamyklos’ 
tos didesnės grupės:’būriai, valstijoms teisę taksurfti > anglies pramonei gamina ( 
klasės, apimančios vis di- Idirbtinį, sviestą. Idaug patobulintų kertamų-'
----------------------------------- ---- ----------------------- ----------  jų bei anglims krauti maši

nų, daug grandyklinių 
transporterių bei kitų me-' 
chanizmu.

Ryšium su tuo vis labiau 
didėja skaičius’ anglies 
šachtų, kuriose jau įgyven- 

J ' > t. y.

Užsiprenumeravo
“Kelias į Laimę”

John J. Gerd
Vaivuskas, Montevideo, Uruguay, (devynias), Marytė 
Baltulioniūtė ($2- aukoja), M. Mikzantaitienė (knygą ir ūhita kompleksinė

lis (penkias), J. Jokubka (dvi), Antanas

$1'aukų) Juozapas A. (vieną); (per Wm. Pątten) 
John Karosas (vieną).

i st ubo j e, 
i dukrą, 
ūkininkas 
prie jaunos merginos, 
tis tėvas sutinka išleisti du- 

’kra už seno ūkininko.
Antras aktas parodo, kaip 

to ūkininko’ sūnus pradeda 
meilintis prie savo pamotės. 
Bet ir šis jaunikis turi bėdų, > 
nes jam čigonė palieka kūdi
ki, kuris tikrinamas, kad esąs 
jo sūnus.

Trečias aktas parodo, kaip 
jaunam ūkininkui vėrfyra per
šama nauja žmona—miestie
tė.

Na, bet, manau, nėra rei
kalo jums atpasakoti ‘visus 
veikalo perstatomus įvykius. 
Prašome ateiti ir pamatysite! 
Visi ir visos-, būkite nurody
toje vietoje balandžio 2d.

Aktorius.

4 pusl.r—Laisve (Liberty, Lith, Daily)—Treč.j Kovo 22, 1950



Nauji namai tarybiniams 
tekstilininkams

| no. Drauge su gamybos iš- ■ 
i plėtimu, su darbo našumo | 
į padidėjimu gerėja ir tary- i 
binių tekstilininkų materia- į 

į linės sąlygos, jų butų saly- | 
. gos. 1950 metais tenka pas- j

Pasikalbėjimas su TSR Są- kurią Tarybų valstybė tei- j't.Uyti tekstilininkams dau- 
jungos tekstilės pramones kia darbo žmonėms, norin

tiems pasistatyti nuosavus 
namus. TSR Sąjungoje in
dividualiems užstatyto jams 
išduodama 10 tūkstančių 
rublių paskola 7 metams, 
išskiriami neribotam laikui 
naudotis

jungos tekstiles pramonės 
darbininkų profsąjungos 
Centro Komiteto pirminin
ke N. A. Muravjova.

gybę naujų namų ir vaikų! 
. ištaigų. Bus pastatyta apie I 
' 50 vien tik vaikų darželių i

Per ketverius pokarinio 
penkmečio metus (1946- 
1949 m. m.) TSR Sąjungoje ______  ____  .
valstybinės įmonės, įstaigos miestuose iki 600 kvadrati- 
ir vietinės 1 
gyventojai 
kredito 
atstatė 
milionų kvadratinių metrų | binės medžiagos, duodamas 
bendro 
kaimų vietovėse per ketve-Į tokiame 
rius metus pastatyta ir 
statyta 2,300 tūkstančių 
gyvenamųjų namų.

Mūsų korespondentas 
kreipėsi į, TSR ! 
tekstilės pramonės 
ninku profsąjungos Centro 
Komiteto pirmininkę N. A. 

• Muravjovą, prašydamas 
papasakoti apie tai, kaip 
1949 metais vyko gyvena
mu namu darbininkams- 
tekstilininkams statyba. 
Žemiau dedamas N. A. Mu- 
ravjovos atsakymas.

Tarybų Sąjungoje nepa
liaujamai gerėja tekstili
ninkų butų sąlygos. Ten, 
kur statomos naujos Įmo
nės, atsiranda ir naujos ge
rai sutvarkytos. gyvenvie
tės. Jas galima matvti Taš
kente, Barnaule, Tbilisyje, 
Ivanoye, Smolenske, Kos
tromoje ir dešimtyse kitų 
miestų.

Daug naujų namu pasta
tyta šalies ' tekstiliniuose 
rajonuose jau po karo. Po
kariniame penkmetyje tek
stilininkų 
asignuota 7 kartus daugiau 
lėšų, negu

žemės sklypai —

nių metrų ploto ir už mies
tu — iki 1200 kvadratiniu 
metrų, lengvatinėmis "šąly-

su valstybinio
pagalba pastatė ir

daugiau kaip 72 gomis parduodamos staty-

Kas metai tekstilininkų,/ 
kaip ir visų tarybinių dar-* 

į bo žmonių, gyvenimas da- ’ 
į rosi geresnis, labiau paąi- 
; turintis.

k

Detroit. Mieli.

Lietuvos Kaimas.
Worcesteryj .

“Viskas, kaip ir turi būti. |
Bylą atidejc, ir vėl atidės.! Chu“ch Avc ■> 
Su viršaičiu jau šnektele- į 
jau. ! 
reikia. Jūs tik matięs klau
sykit, ir viskas' bus, kaip 
turi būti.”

Ar visi žinot, kad ALDLD ■ 
39 kp. rengia vakarienę 
Knights ’of Pythias svetainėj, 
______ _____ .’ Komisija la
bai smarkiai darbuojasi, visi 

Žadėjo paspausti, kur : pasiėmę daug tikietų. Gaspa- 
i dines ruošia įvairiu valgiu ir 
už labai prieinamą kainą — 

įtik vienas doleris! Todėl drau- 
i gai wilkesbarrieciai, bingham- 
| toniečiai, pittstoniečiai ir vie- 
i tiniai kviečiami dalyvauti.

Washington, D. C dar suaukojo $520. Tai gra
ži parama.

Steponas Joniškietis.

ploto butų. Be to, transportas. 1949 lietais ; 
tekstilės centre, 

lt- kaip pavyzdžiui, Ivanovo,
140 tekstilininkų šeimų jsi- I 
kraustė į savo naujus nuo-' 
savus namus, o dar 82 mio-’ 

Sąjungos savieji namai baigiami sta-, 
; darbi-1 tyti. Nuosavus namus sta

tosi daugelis tekstilininkų 
Narvoje, Taškente ir ki
tuose miestuose.

Be gyvenamųjų namų 
statybos labai daug statoma 
kultūriniu — buitiniu ištai
gų — klubų, bibliotekų, li
goninių, poliklinikų, pirčių’, 
skalbyklų. Pernai žymiai

188-tos Kuopos

.Vasario 19 d. mūsų 
1 a i k y ta m.e s u s i r i n k i m e 
kalbėta apie Lietuvių
tūros Draugijos 35-kių metų

LLD Veikla

kuopos 
plačiai 
Litera-

mai
• ’ c 1 ■ \ .J

atžymoj uis pad idihta 
S m a g u . žymėti, d 

skaitlingas

Serga drg. V. Wall (Valu
kas). Randasi Scranton State 
Hospital, po priežiūra savo 
sūnaus daktaro V. Wall,

Draugas Valukas buvo sau
lėtoj Floridoj, Miami, many
damas, kad saulutė atliks ste
buklus jį pagydant, tačiau tas 
neįvyko. Turėję grįžti namo 
ir eiti ligoninėn. y ■

Linkiu drg. Valakui’ greito 
pasveikimo! Draugas.

St. Petersburg, Fla,
atidaryta-

butų statybai

prieškariniame

las. Darbininkų — tekstili
ninkų vaikams pastatyti 
nauji vaikų darželių pasta
tai Briansko srities Klincų 
mieste, Leningrade, Černi
gove, Narvoje ir eilėje kitų i 
miestų.

Materialinis aprūpini
mas senatvėje — viena di
džiausių teisių, kurias ta
rybinė liaudis išsikovojo ir 
kurios yra užtvirtintos. 
TSR- ..Sąjungos Konstituci- i 
joje^ Tarybiniai piliečiai 
serfatvėje aprūpinami pen
sija. Rūpinimasis darbo 
reikalais tarybinėse įmonė-, 
se įvairia i p 
1949 metais
kombinate “Krasnij Pere
kop”, pavyzdžiui, pastatyti į 
namai pasenusiems tėkšti- ; 
liniukams, 70 žmonių. To- i 
kią pat įstaigą organizavo i 
Petro Aleksiejevo vardo. 
Maskvos gelumbės fabri-1 
kas. Tuose namuose seni į

pasi reiškia.
Jaroslavlio;

ruošius dvejus metus tek
stilininkai gavo apie 500 
tūks. kvadratinių metrų 
naujų butų.

Iki pereitųjų metų rug
sėjo 25 dienos pirma laiko 
buvo įvykdytas metinis gy
venamųjų ‘ namų statybos 
planas Eįmolensko linų 
kombinate. Šis kombinatas
hitlerininkų grobikų buvo darbininkai rado ramų po-. 
sugriautas iki pamatų. Da-'ilsį i'r rūpestingą priežiūrą. į 
bar atstatytas ir įmonė ir, Šiemet namus pasenusiems, 
gyvenamasis fondas. ‘ tekstilininkams įrengia I

Leningrade į naujus na
mus, neseniai 
Karlo Markso 
įsikraustė tekstilės fabriko 
“Rabotnica” 
kė’’) pirmosios 
šeimos. Iš viso Leningrade 
pereitaisiais metais atiduo
ta naudotis 16 tūkstančių 

metrų naujų 
namų tekstili- 
Ivanove — 11 

Vladirpire —6,5 
Ukrainoje —

' tekstilininkams
Kombinatas “Krasnaja nit” 

pastatytus (“Raudonasis * siūlas”) ir 
prospekte, Telmano vardo fabrikas.

»’ Gyvenamų namų staty- 
(“Darbinin- ba TSR Sąjungoje yra val- 
darbininkų ‘ stybės, visos liaudies reika

las. Valstybiniuose planuo
se tiems tikslams numato-1 
ma išskirti įvairių medžią- į 
gų, biudžete — lėšų. Prof
sąjunginės organizacijos- 
pradedant žefnutine ir bai
giant profsąjungos Centro | 
Komitetų ir VPSCT—akty-; 
viai dalyvauja išplėtojantį 
naujų gyvenamų namų; 
statybą. Jos kontroliudja 
kaip vykdomas planas, žiū
ri darbų kokybės, organi
zuoja socialistinį* lenktynia
vimą statybininkų tarpe'

susirinkimas buvo 
narių atsilankymu.

Organizatorius 
mas susirinkimą priminė, kad
šie metai yra istoriniai Drau
gijos metai ir mūsų kuopos 
nariai gali deramai atžymėti ' 
tik padidinta veikla organiza
cijos gerovei, jos budavoji- 
mui ir labai geistina, kad 
kiekvienas narys įsijungtų su- 
lyg išgalės kultūros ir apšvie- 
tos darbe.

Pirmininkavo d. 1’. Vidrins- 
kienė. Valdybos ir pramogų 
komisijos raportai buvo su 
daug jeigu ir išmokoj imų-au- 
kojimų. Išmokėta bila $50 
už virtuvės įrengimus. Drg. 
K. Beliūnas įteikė kuopai pui
kiai padarytą skrynutę su užr 
rašų ir numeriu ’ kuopos, sūdei- . 
jimui supirktiems naujiems 
daiktams (silverware). Susi
rinkusieji d. Beliūnui padėko- l 
jo gausiu delnų plojimu.

Draugas A. Dapšis pasakė 
gerą kalbą, ragindamas kuo
pą ir narius šiais metais im
tis gerų sumanymų, taipgi Į>»-i- 
sidėti naudingu darbu gero
vei mūsų Draugijos minint jos 
35-kių metų sukaktį. Sureng
ti daugiau prakalbų, prelekci- 
jų ir kitokių kultūrinių darbų 
progresyvės spaudos platini
mui ir jos stiprinimui.

Kuopa nutarė susirinkimus 
perkelti iš trečio sekmadienio 
i ketvirtą sekmadienį. Prie
žastis—trečią sekmadienį bū
na d a u g susirinkimų kitų 
draugijų. Išvengimui to, tąsi 
tarimas padarytas su nauda 
kuodai ir kitoms organizaci-;

I .joms, nes nemažai narių pri- ’ 
I klauso kitose draugijose ir į 
keblumas susidaro, lankymui i 
susirinkimų.

Susirinkimų dieną nukėlus į | 
4-tą sekmadienį, nariai galės 
skaitlingiau- lankytis į 188-tos , 
kuopos susirinki m u s.

LLD Narys.

Rūkienės žentas Į 
Jis veda ne tik sa-1 
reikalus, bet ir sa-1 
ir švogerio Rūkų, 

sų biednieku Labučiu 
vaiko sumušimo Po-į 

Anot jo,'

Apelsinai Laisvės Bazarui

Lietuviu Literatūros Draugi- o I
jos 45 kuopa 11- d. kovo pa
siuntė dienraščio 1 Laisvės ba-

įsuktas tas Rū 
Povilas.
v o .namui
v O ušves'į 
Byloje 
dėl jo 
vilas—visk išmintis.
“koks gi į išskaičiavimas teise- j į() (marmalade), 
jui palaikyti
Ne su Labučiais jis 
Su teisėju

| apelsinu (orenčių), užaugintų

Labučio pusę? i 
kūmas.” 

susi k ūmavęs” Po- i

padėk mums nusi-.l 
Tavin, Povilitik, j 

ir sudedam,” rami- 
jo uoš- 

Jai tik sukčiaus;
klausyk ir gyvent į

“Dieve 
dėjėliamsl

- visas viltis 
naši žentu godišė
v ė Rūkiehė.
Poviliukoi “ 
mokykis.”;

Rūkienės marti Marytė jau :

vargšui Labu- 
ir suokalbių 

t i — ir iš jos 
krūtinės išsiveržia grūmojan
tis šauksmas:

“žvėryš jūs visi! Erodai'. 
Nebetylėsiu daugiau! Tegul 
visas svietas žino!”

kienės daromų 
čiui skriaudų

Visa tali dėsis balandžio 1- 
mos dienos vakare, 6:30, Lie- Į 
tuvių salėj 29 Endicott St., i 
žymiojo Lietuvos rašytojo su- j 
kurtoj 4 yeiksmų dramoj apie 
senąjį Lietuvos kaimą. Ją su-1 
vaidins Brook lyno Lietuvių
Liaudies Teatro aktoriai, 
dovybėj Jono Juškos.

Pastatymą rengia abi wor- 
cesteriškės LLD kuopos-.

Pelnas — dienraščiui Lais
vei paremti.

Atvaizde—Juozas B y r o n a s, 
Povilo rolėj. S. J.

Great Neck, N. Y

Vietos Progresyvių Skyrius 
surengė parengimą pagarbai i 
Gertrude Evans už jos ilgų me- į šypsenos 
tų veikimą progresyvių tarpe. ’ ✓ Jl
įžanga buvo $1.50. žmonių į j 
pakvietimus atėjo apie 250.

Sostinėje Progfresyvių Par
tijos pirmininkas Arthur Stein , 
paprašė publiką nusiraminti 
ir trumpai apibūdino pasauli
nę padėtį. Jis pakvietė kal
bėti Vito Marcantonio, Pro
gresyvių Partijos kongresma- 
na.

—Atsiprašau, ar tamsta ne
matei čionai kur aplinkui po
licininko?

—Apgailestauju; nemačiau 
nei vieno ir nei jokio ženklo 
apie jo buvimą.

—Gerai, skubink dabar, 
atiduok man savo laikrodį ir 
pinigus.

tai pasveikino ilgomis ovaci
jomis. V. Marcantonio aiškiai 
išdėstė esamą musų šalyje ir 
pasaulyje padėtį/ir Progresy
vių Partijos veiMos
mą. Jis davė patarimą, kaip j 
kovoti už liaudies demokrati
nes teises, kad atmušti

progra-

reak-

Po kalbos daugelis 
klausimus ir 
nuoširdžiai ir

visiems 
tinkamai

įstatė 
buvo 
atsa-

—Kodėl tu toks nuliūdęs? 
—Lauras užklausė savo bičiu
lį, kurio teta vos tiktai mirė. 
Tu pirmiau juk visai nepaisei 
tos biednos senutės.

—Taip, tikrai,—prisipažino 
liūdintis žmogus. — Tas ma
no nelemtas laikymas jos toje 
lunatikų prieglaudoje per pa
skutinius penkeris jus .gyve
nimo metus ir yra visa bėda. 
Matai, ji paliko man visus sa-

kyta. I pirmininko pakvieti- j vo Plūgus, o dabar aš turėsiu 
mą paaukoti į Progresyvių j prirodyti, kad ji buvo svei- 
Partįjos fondą, nors -d 
buvo sumoke/ę įžangą.

kai i kam prote.
svei

e.’i’UZlUU- dieną, 
siąs Delax Baskets. Mes ma- i’iercę Si. 
nome,

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kuopos susirinkimas; 
įvyks/šokamą sekmadieni, kovo 26; 

1950, 2-rą vai. po pietų, 143; 
Turime daug svarbių or- 
reikalų aptarti, tad būki-

) Kviečia Vaidyba.

Matthew A
BUYUS

ganiaėijos (Buyauskas)

pirma 25 dienos 
i*o pradžios.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Sekmadienį, 12 
su kuopa turėjo 
nusisekė labai gerai? Ne 
vietos lietuviai susirinko, 
apsčiai dalyvavo iy svečių-tu-I dėčkajs, pasivalgius 
ristu, 
kinti.

d. kovo, mū-
Jis!
j( , nup jsįkūrimo ALDLD. 

; ūiis 
bet gjai

Dalyviai buvo paten- 
Kuopai liks pelno.

K. J. Tashalis.

IL

35 Metu Lietuviu Literatūros 
Draugijos Jubiliejus Bus 

Minimas Kovo 26 d.

WORCESTER, MASS.
Tai jau didysis jubiliejinis bankin

ius- šį sekmadienį, kovo 26»d., 5 vai. 
po/pietų, 29 fc’ndicott Si. Tai didin
gai minėsimo 35-kių metų sukaktį

Rankiotas
tikrai to žodžio prasmėje: val- 
iš' kaląkulienos su. visais pri- 

; • puiki progra
ma: Aido Choro dainininkai ir dai
nininkes skirtingomis grupėmis, va
dovaujant <1. Karsokienei, dainuos 
lietuviškas dainas. Principalę prakal-

1 bų pasakys ALDLD Centro pirmi
ninkas Antanas Bimba iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame vietinius ir iš kitų 
miestų skaitlingai dalyvauti.
Komisija. (51-52)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45-tos kuopos susirinkimas 

: įvyks sekmadienį, kovo (March)’ 26 
d., pas drg. Langienę, 218 — 19th. 

i Ave., So. x£t. Petersburg, Fla. Visi! 
nariai malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarimui.
K. J. Toshalis. 51-52)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LLD 11 ir 155 kuopos ren
gia šaunų bankietą iš turkių, 
atžymėjimui šio istorinio jubi
liejaus.

Aido Choro dainininkų gru
pės duos gražią dainų progra-

va- mą. Pasakys kalbą Laisvės 
redaktorius A.’Bimba. Jo kal
ba bus: Ką davė Lietuvių. Li
teratūros Draugija lietuviams 
per 35 metus ir koks yra jos 
tikslas ?

Mes nuoširdžiai 
visos Worcesterio
lietuvius į šį gražų jubilie
jinį bankietą, kovo 26 d., 5 
vai. vakare, kuris įvyks 29 
Endicott St. svetainėj.

WILKES-BARRE, PA.
Prakalbos

Ketvirtadienį, kovo 23 d. vakare 
lietuvių Visų Šventų parapijos sve
tainėje, 206 Parish St., įvyks labai 
svarbios prakalbos. Kalbės Vilnios 
redaktorius iš Chicagos Vincas An
drulis.

Visus kviečiame dalyvauti.
! LLD Komitetas (50-53)

kviečiame i 
apylinkės

Prakalbos ir Susirinkimas
Ketvirtadienį, kovo 23 d., 

7 :30 vai. į'vakare, 206 Parrish 
St. (rear) svetainėje, įvyks 

Kalbės dienraščio 
Vincas

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, M. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

kvadratinių 
gyvenamų 
ninkams, 
tūkstančių, 
tūkstančio,
daugiau kaip 10 tūkstančių,; 
Baltarusijoje — per 5 tūk
stančius kvadratiniu metru. 
Gruzijoje. Azerbaidžane, 
Turkmėnijoje, Kirgizijoje, 
Estijoje šimtai tekstilinin
kų šeimų taip pat persi
kraustė į naujus būtus.

Gerą dovaną gavo jau
nieji Oršos darbininkai — 
tekstilininkai. Čia jiems 
pastatytas didelis 4 aukštų i 
bendrabutis su visais pato- j 
gurnais.

Tokie pat sutvarkyti, ge
rai įrengti bendrabučiai Į 
jaunimui pernai pastatyti 
Tambovo srities AnženėsĮ 
gelumbės fabrike, Vladimi 
ro * srities U’ 
kombinate, Jaroslavlio kor-1 kapitališkai buvo atremon- 

gyvenamieji 
namai. Šiam

Gyvenamųjų namų staty
ba, namų remontas — vie
nas centrinių klausimų 
tekstilininkų profsąjungos 
darbe. Fabrikinių komitetų 
butų-buities’ komisijose dir
ba dabar 10 tūkstančių ak
tyvistų. Komisijų nariai 
kontroliuoja namų statybos 
bei remonto eigą bei koky-

, bę. Pravartu pasakyti, kad 
Kiržaičio šilko j iki šios žiemos pradžios

Pas mus progresyviu drau
gijos veikia, bet galėtų dau
giau darbuotis, jeigu jaunimas 
dalyvautų. Bet veiklesni or
ganizacijų nariai rūpinamės, 
kiek galime .

Kovo 26 d., nedėlioj, Kas- 
močių svetainėje, 91 Steam
boat Rd., bus rodoma tarybi
nė filmą “Kliatva” (Priesai
ka). Vakarą bendrai rejagia 
lietuvių, rusų ir slavų draugi
jos. Vaąlinimo pradžia 6 vai. 
vakare.- įžanga 75 centai ypa-

dienos
Ameri-

prakalbos.
Vilnies redaktorius
Andrulis iš Chicagos.

Jis kalbės svarbiais 
klausimais, ka\ip apie 
ką, Lietuvą \y kitas ša
sus ir visas prašome atsilan
kyti.

Penktadienį, kovo 24 d., 7 :- 
30 vai. vakare, toje pat sve
tainėje bus susirinkimas, pa
sitarimas. Kviečiami visi LLD, 
LDS nariai ir dienraščio Lais
vės skaitytojai. B. R.

tai. Filmą labai gera. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti 
ir pamatyti. F. Kl-ton.

HARTFORD, CONN,

LLD 11 kp. susirinkime li
kosi priimti 2 nauji ,nariai, 
kuriuos įraše mūsų vajįnin
kąs Simonas Janulis.

J. J. Bakšys, mūsų Laisvės 
agentas, sakė, kad vis atnau
jina prenumeratas. Jo liuos- 
laikis taipgi nebūna praleis
tas veltui.

Taipgi, šis kuopos susirinki
mas didžiai dėkoja geram 
draugui, kuris paaukojo $50 
kuopos reikalams.

Iš raportų apie Gintarų že
mės radijo pusvalandį paaiš
kėjo, kad d. D. G. Juslus yra 
priėmėjas skelbimų Ir dova
nų dėl radijo palaikymo. To
dėl, kas norit pasigarsinti ar 
duoti kokį skelbimą ant ra- 
dijos.— matykite d/Jusiu. Jo 
adresas yra: D./ G. dusins, 
866 Southbridge St., Worces
ter, Mass. J. M. L.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

do fabrike, P.enzos srities ■ tuota 1232 
fabrike “Krasnij Oktiabr” į tekstilininkų 
(“Raudonasis Spalis”), “In-j remontui išleista 60 milijo- 
ternacionaliniame” — Mas-’nų rublių.
kvos srityje, Kirovo kordo Tarybiniai tekstilininkai 
fabrike, iš viso 1949 metais puikiai padirbėjo 1949 me- 
ėmė veikti 20 bendrabučių tais. Jie davė šaliai milijar- 
jaunimui. dus metrų įvairiausių audi-

Tekstilininkai taip pat nių, tame tarpe dešimtys 
plačiai naudojasi pagalba, milijonų metrų viršum pla-

'"Nevykusi Meilė”
3-jų Veiksmų Drama

Rengia Laisvės Choras
Sekmadienį, Balandžio 2 (April), 1950

Pradžia 2:30 vai. po pietų
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje

227 Lawrence St, Hartford, Conn.
Įžanga 75c — su taksais.

Amerikiniai diplomatai vis 
laikosi Kinijoj

Peking, Kiniją. — Jungti
nės Valstijos andai įsakė 
savo konsulatų nariams 
grįžt namo iš Kinijos, bet 
vis dar liekasi Kinijoj dide
lis skaičius tų konsulatų 
narių.

— Kodėl jie neišsikraus- 
to Amerikon? — klausia 
Kinijos Liaudies Respubli
kos valdžia.

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
dern'iškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewYorto^/Z^fcrZiiitoj;
Nuteistasis Pašokdino 
“Per Virvutę” Savo 
Nuteisėjus

BR00KLYN1ETES, keleriopaiDALYVAUS LAISVES BAZARE j Keliama Taksai, bet 
: Budžeto Miestas 
Negalėsiąs Suvesti

LDS ANGLIŠKAI KALBANČIŲJŲ 
NARIŲ KONFERENCIJA Z6-TĄ

Lewis Wolfe, 194:U metais 
užmušęs ką tik iš užjūrių at
sikviestą žmoną, kovo 20-tą 
tapo nuteistas numarinti elek
tros kėdėje už tą žmogžudys
tę. Kadangi jis sakėsi esąs 
naujuoju Mesi j ūmi ir kitokių 
nesąmonių pasakodavo, jį bu
vo paskaitę nepilnapročiu ir

Jau vasario mėnesio

mi rūpintis.

parinkti dovanu
Išbuvus keferis metus krimi- 

nališkaj pamišiusiems kalėji
me, Matteawan, jį iš naujo 
tyrinėjo, šį kartą jį tyiųnūj il
sių daktarų mintys pasidalino, 
jis pripažintas protiniai pa
kankamai sveiku, kad galėtų 
jį teisti.

Nuteistas/ gavęs progą pa
sakyti “paskutinį žodi,’’ Wol- 
fe, kalbėdamas biblijiškais 
terminais, teisėją pavadino 
Pilotu, prokurorą ir policiją 
turinčiais džiaugsmo iš žmo
gaus nuteisimo, daktarus “me
lu dirbėjais.’’ Anglijos 
džia karo laiku, sakė jis, 
kiavo su priešu

Siame susirinkime, kovo 
-tą, vėl buvo svarstomi 
zaro reikalai. Klubo pir- 

(‘trikiimeimininkei

toriu Tarybos naro) prane
šus, jog Laisvė pasinuomuos

ranto bizni, ir kad tam tiki- 
si iš mūsų talkos, draugės

šutei kt i.
Sil

pirm 
tos žmogžudystės buvo dirbęs 
Anglijos valdžiai, važinėjęs 
jos pinigais, buvęs sėkmingu 
prekybininku Palestinoje).

Kada teisme įkyrėjo jiems 
klausytis to nelaukto pamoks
lo, teisėjas norėjo jį sustab
dyti, jis jiems atsikirto: “Jūs 
prisišposavote — leiskite man 
atsiimti savo, 
kalbėjus per 
kada teisėjas, 
teisimą mirti,
Dievas pasigaili tavo sielos, 
nuteistasis atsikirto:

“Tą patį sakiau 
miau, gerbiamasai.’’

Ar jį siųs kėdėn 
abejotina. Gal būt 
nes, dar apeliuos,
baigs jo pinigai, jeigu dar 
jo pinigų.

pagaminti vaisos apsiėmė 
Ona Čepulienė, Ona Titanie- 

nė, Katrina Petrikienė, AK

vo, tas jau žino, jog vaišių 
buvo gerų ir iki sočiai vi
siems Laisvės pramogų tal-

Wolfe i issi- 
pie valandą, 
paskelbęs nu- 
dadėjo, “lai

Kelios draugės ateinant į

mi dovanų. Jos skelbsimos 
bendrame

Pi • / .s i dėsi m c P uos i ui c
tau

ir dabar, 
dar t.vri-

A'ra

)ime.
su

■ Sekretorei A n na i Kaz
lauskienei pranešus, jog 
esame kviečiamos prisidėti 
ruošti su večiu iš Chicagos

Tam
SUSIRINKIMAI

Lietuvių Kultūros Klubo 
bai svarbus susirinkimas įvyk 
kovo 23-čios vakarą, 7:30, 
naujoje vietoje. Visiems na
riams dalyvavimas būtinas.

Valdyba.

la-
s ir Ona Čepulienė.

vakarą,' Lietuvių K 
nio Centro patalpose.

&

Atspėjimas
New Y orkas
Con Edison'p inžinieriai • ....
kalus New Yorkui per 5 ?n i apska,čiuoja ^ktros rei- 
mes pradėjome planuoji d . n• n • • PaYyz(,žlui- 194(5 m-
ir garinius katilui izč • naujus milzmiskus generatorius iŠ kurie beveik pa-
Edison viso išleidai', a • 1‘’briko pajėgumą 1952 m. Con
tu‘son.Y'«> IS"<laug.au kaip rusk; hiliono boi.eiui,!

daugiau patiekti

daugiaukmc

Slūkit Greitai
Slūkit Lengvo1

alandą
kaip Pc'
elektros

kasdien 
mėnesi

savo plėtimosi programai, kad 
nebrangios elektros, geso .r garo '

, Pou<%

bauginti 
paliekant

kada nebūnate na- 
' mie. 40 wattų lempos 

šviesa lėšuoja tik lc už — 
5 valandas.

rr,UrKll<il

Piliečių Budzetui Komisija, 
Ine., aprobavusi, kad jeigu 
taksai būtų pakeiti iki $3.09 
už kožną $100 vertybės, ta
čiau, girdi, pajamų neužtektų 
suvesti miesto budžetą, jeigu 
transportininkams būtų pakel
tos algos. Daugelio eilinių 
piliečių nuosavybės jau įkai
nuotos daugiau, (taksavimo!

Moterys stropiai rengiasi, i tikslams), 
garsina, kad lietuvių visuo-'
mene galėtų pasinaudoti šio į jankavimų, lengvu būdu algos 
žymaus J.....
profesijonalo 
tarnavimu.

Greta šių jau minėtų tri-i

įvyks musų 
brooklyniečių

2-ros popietį 
rengiamoji, 

seniai laukta

Conn., žymus autoritetas 
nervų ligų pažinimo (diag- 
nostymo) ir gydymo srityje.

Taigi, nežiūrint Quillo nuo-1

Amerikos lietuvio j priedo ųiiijistai vis viena ne- 
brolišku pa-j gaus, nes tas reikštų taksavi- 

mą tų, kurių nenori takšnoti 
—stambiųjų puosavybių. Tas 
taip pat reikštų reikalą tau
pyti ten, kur nenorima taupy
ti, būtent, ant aukštųjų val
dininkų algų. Ir tektų tau
pyti lėšas priėmimo visokių 
prakišusių karūnas rojalistų ir 
kitų didelių ponų, nuo kurių 
dJbar Miesto Salės durys ne
boti žsi d aro.

bų, moterys savo susirinki-; 
me svarstė keletą bendrųjų; 
amerikinių problemų. Buvo; 
raportas iš Amerikos Mote-i 
rų Kongreso masinio susi-, 
rinkimo, kuriame pasisaky-! 
ta už taiką, prieš gamini-; 
mą bombų. Klubietės sako, Į 
kad mes ir ateityje jdomau-į 
simės tos organizacijos žy-i 
giais taikai išsaugoti.

Draugės pasidalino atvi
rutes, kuriomis prašoma 
prezidento Trumano sustab
dyti gaminimą bombų.

Smagią nuotaiką suteikė; 
jau buvimas susirinkime 
dviejų narių, buvusių ligo
nių, Viktorijos Balkus ir 
Marcelės Yakštienės, dabar 
jau laimingai pakilusių ir 
sustiprėjusių, galinčių su i, 
mumis matytis susirinki-' 
muose.

Po’ darbų, radome visai I 
netikėtą staigmeną — Ona! 
Globičienė pavaišino arbata' 
ir namie keptais pyragai-, 
čiais, o Mary Šmagorienė'

M a r iio n a
/ 7/ ta isa

KalvaitienėJ 
buvo (lova-s 

darbo labai |

as.

Du Vyrai Prisipažinę 
Buvę Dalininkais 
Žmogžudystės

metų, 
gyvenęs Daly Road, Hunting
ton, N. Y., ir Raymond Mall
ard, 19 metų, iš Square Gar
den Hotel,- 253 W. 50th St., 
New Yorke, suimti ir laikomi 
kalėjime Jj>e kaucijos. Anot 
policijos, jie abu- prisilažinę 
buvę dalyviais trijų asmenų 
grupės, kuri mirtinai pašovė 
William IIt. Ilupe, 29 m., tre
čiadienio vakarą, Flushinge.

Anot policijos raporto, ITu- 
pe buvęs užpultas tikslu api
plėšti ir jo mašiną panaudoti 
kitų asmenų ar įstaigų apiplė
šimuose. Bet suimtieji abu 
tikrino, kad Hupe’s šovėju bu
vęs trečiasis, pabėgusįsis.

Tas trečiasis asmuo buvęs 
kartu su dabar-areštuotaisiais 
dviemis Rye policijos suimtas,

Richard Powers, 21

An- nojiisi savo 
2-ros igDažų ir skanų pyragai

Tarptautines Moterų Die- . _
nos proga. Marcelė Navikas pet jie sulaikė tiktai mašinos 
buvo prisidėjusi toje pat! vairuotoją Powers, 
pramogoje su $1. Abieju! j? netmėjo leidimo 
aukos buvo ka.p nors pra-| |(a(] ju tuomet vairuotoji 

; slydusio^ neuzrasytos j r del| šina ' įuvo vogta> neigi 
■ to nepaskelbtos. Į tai buvo;pra^, ]<aCĮ suimtieji yra 
atkreipta dėmesio šiame su-įįj žmogžudystėje, 
sirinkime. Klubi-etės atsi-i -------------------

;prašo abiejų.
Klubietė.

kadangi 
vairuoti, 
žinoma,

ma- 
susi- 
įtar-

Išbandysi^ Darymą 
Lietaus Šią Savaitę

Gavo Gegužinės 
Eisenai Užgyrimą

Lietaus darymo išbandymas 
bfcsiąs įvykdytas gaje šios sa
vaites, jeigu nebus per sausa, 
ai- per šlapia, reiškiant, jog1 
iš sauso oro negalima išspaus
ti lietaus, o bandymu daryti 
lietų jau lyjant irgi nebūtų 
galima atmieruoti, kiek iškri
to natūraliai, o kiek pridary-

šiuo tarpu vis dažnai paly- 
I ja ir naturališkojo lietaus, 
j vandens ištekliai po biskį 
daugėja, prie to prisidedant ir 
vartotojų taupymui 

! Tačiau nedateklius 
tebėra labai didelis.

i vuaruose esama tiktai 52.8% 
į įtalpos. Pernai tuo pat laiku 
i rezervuarai buvo artipilniai— 
' 92.7% įtalpos.

vandens, 
vis dar

Rezer-

nu-Policijos departmentas 
matęs šių metų Pirmosios Ge
gužės parado eisenai leisti 
jau per eilę metų vartotąjį 
ruožtą — ant Eight Ave., nuo 
39 th St. iki 17-tos ir 17-tą j a 
iki Union Square.

Viso rytinio pajūrio—East
ern Seaboard— angliškai kal
bančiųjų LDS narių konferen
cija įvyk.4 šį sekmadienį, ko
vo 26-tą, 10 vai. ryto, Liber
ty Auditorijos patalpose.

K o n f c ren c i j os d a rbotv a r k y -

Sudaryti pastoviu komitetų;
Bowlingo turnamentas;
Nacionalė jaunimo konfe

rencija ir seimas.
Visi šioje apylinkėje gyve

nantieji angliškai kalbantieji 
LDS nariai raginami dalyvau-

Mergytė Užduso 
Dūmais

Rose Fiore, 6 metų, mirtinai 
priduso dūmais namie, kur 
ji su kitomis dviemis sesutė
mis buvo palikta užrakintame 
bute tėvui esant darbe, ,o mo
tinai išėjus svečiuosna.

Kaimynai pajutę gaisrą, bet 
negalėjo greit gelbėti per už
daras duris. Dvi didesnės 
mergaitės pasveiksiančios. Po
licija buvo paėmusi motiną 
kvotimui, bet paleido.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

pavieniam arba porai. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas 
Malin, 6520 Booth St., Rego Park, 
L. I., N. Y. . (51-53)

Dėka gerai policisto Hanley 
atminčiai ir sumanumui, 3 me
tų amžiaus Patty Selim, tiki
masi, pasveiks. Mergytė įge- 
rusi vabalams naikinti skys
čio. Policistas pirmajai pa-1 
galbai davė jai kiaušinio bal
tymo su pienu ir paskubino 
nugabenimą ligoninėn.

MIRĖ

ti. Kviečiami ir vyresnioji na
riai. Paskiausioje konferen
cijoje, įvykusioje praėjusio 
lapkričio mėnesį, šios apylin
kės nariai nedalyvavo. Pra
šome būtinai atvykti šion. Į 
Ypačiai svarbu, kad atvyktų j 
Builders ir kitų vietinių kuo-' 
pų nariai.

į Organizacijoms
Pirmajai gegužės pasiruošti 

 

! konferencija įvyks jau šį 
. šeštadienį, kovo 25-tą, 1 vai., 
| Webster Hall, 11 th St., tarp 
! 3rd ir 4th Avės.. New Yorke.

Šių motų gegužinei vyriau
siu obalsiu yra taika. Iš to 

i turėtų būti visiems aišku, 
kaip svarbu aktyviai dalyvau
ti priruošime gegužinės, kad 
ji būtų įspūdingiausia ir reikš
mingiausia iš visu buvusiu.

L. K. N.

bižnių, pusininkų (partnerships) 
lauke New Yorko miesto yra eks- 
ADVOKATĄ ZUBAVIčIŲ, kuris 
visuose teismuose ištisose Jungti

Bizniui Atskaitos Del Taksy
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

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

Visa knygvedyste ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių 
ir korporacijų viduje ir 
pertiškai atliekami per 
yra teisėtas praktikuoti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akaunientas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

i

SOUTHPAW 
welding/

Con "Edison turi 14 
išlavintų kairiaran
kių lydytojų dirbti 
vietose, kur per an
kšta deš in ranklams.

Bandymui nusižudyti 
traukiniu nepavykus, 
Stevens, 30 metų, tapo nuga
bentas į Bellevue ligoninę.

PO 
Arthur

1 CONEDISON- 30,(MM) darbininku 
ir apie 150,000 savininkų įmonė 
SUSIJUNGUS JUMS PATAR
NAUTI!

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI
Inteligentiškai jaunai lietuvių po

rai reikalingi 3 ar 4 kambariai. Už 
pranešimą bus atlyginta. Tel. EV. 
4-1544. (52-53)

William Vol, 74 metų 
žiaus, gyvenęs 8 Judge Street, 
Brooklyne, mirė kovo 19 d., 
Greenpoint ligoninėje. Kūnas 
pašarvotas Matthew P. Bie- 
liausko-Ballas koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks kovo 23 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime brolį Petrą, 
brolienę Teresę, brolvaikius 
Marijoną, William, Petrą ir 
Henry. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi Bieliausko įstaiga.

am-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6288
Valandos:

- 9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

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 parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. .

Brooklyn, N. Y.

Petras Kapiskas

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

TELEPHONE

STAG G 2-5048

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G. 
Tel. EVergreen 7-6808

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

<O6'3

RES. TEI.

H Y. 7-8631

*'36'°EGZAMINUOJAM akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS 

MŪVIU**

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
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.

v

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Kovo 22, 1950
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