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“Visiems yra aišku, kad 
Klaipėdos krašte anuomet bu
vęs vokietininkų judėjimas 
savo esme buvo nacių judėji- 

t.mas ir jų darbas. Taigi šis 
raugas teberūgsta ir toliau. U 
šiam darbui atspara yra men
ka. .. ”

šitaip rašo Naujienose tūlas 
V., gyvenąs Vakarų Vokietijo
je.

* Vokiečiai, pabėgę iš Rytų Vo- 
f kietijos į Vakarinę, rašo V., or

ganizuojasi.
Organizuojasi, taigi, ir pabė 

geliai »iš Klaipėdos. Ir jie dar 
nepametė vilties: dar vis tebe
mano kada nors grįžti Klaipė
dos kraštan ir ten šeimininkau 

- ti — “lietuvišku mėšlu” tręšti 
savo žemę. 
' Jiems
bomba ir trečiasis 
karas, kuriuo žavisi, ir tūli 
tuviškieji pabėgėliai.
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GROMYKO - VYRIAUSIAS 
PAVADUOTOJAS SOVIE
TU UŽSIENINIO MINIS I RO

vilčių teikia atominė 
pasaulinis 

lie-

pa- 
jie, 
v oprie 

nebegali

Nelaimė lietuviškiesiems 
bėgei iams glūdi tame, 
visaip prisilaižinėdami 
kišką naciu, niekaip 
jiems įtikti ir tiek !

Hitleriniais nuodais užnuo- 
dinti, vokiečiai net ir lietuviš
kus fašistus skaito niekuo 
daugiau, kaip “lietuvišku mėš
lu!”

Klaipėdos vokietininkai, pa
tys didelėje neviltyje būdami, 
dar vis grasina lietuviams 
“Dievo paukšteliams”

— Kai mes grįšime, — 
jums parodysime!.,..

žinoma, jie niekad ten vieš
pačiais negrįš. Bet plepėti juk 
galima. Na, o lietuviškieji “Die
vo paukšteliai” dėl to nusigąsta 
ir rašo špaltas kitiems silpną 
nervą žmoneliams gąsdinti.

Molotovas—Artimiausias Stalino Bendradarbis
___ L_

Maskva. — Andrius A. 
Gromyko, buvęs Sovietų 
Sąjungos ambasad o r i u s 
Washingtone ir delegatas 
Jungtinėms Tautoms, tapą 
paskirtas vyriausiu užsie
nio reikalų ministro pava
duotoju, 

. Užsienio reikalų minis
tras dabar yra Andrius Vi
šinskis vietoj Viačeslavo 
Molotovo, kuris praeitą sa
vaitę buvo paliuosuotas iš 
tos ministerijos.

Molotovas yra vyriausias 
premjero Stalino pavaduo
tojas.

Komerciniai laikraščiai ir 
radijai iš pradžių spėliojo, 
kad gal Molotovas “paže
mintas.” Dabar gi jie su-1 
pranta, kad Molotovas iš 
tikrųjų paaukšintas kaip 
artimiausias Stalino padė-

jėjas. Esą, Stalinas, turbūt, 
“paruošia Molotovą kaip 
savo įpėdinį.” t

Gromyko, iš profesijos 
inžinierius, yra baltarusis, 
artimas Lietuvos kaimy
nas. Tai* dar jaunas, tik 41 
metų, vyras.

7-tas Paraguay Sukilimas 
Per Tryliką Mėnesių

Čiangas Tebediktūoja
Kinijos Tautininkams

Buenos Aires. —■ Para- • 
guay’aus respublikoje užsi
kūrė naujas sukilimas prieš 
valdžią. Tai jau septinta 
vadinama “revoliucija” per 
13 mėnesių tame krašte 
Pietinėje Amerikoje.

Dabartinis sukilimas at
kreiptas prieš laikinąjį 
prezidentą Felipę M. Lope- 
zą, kuris tik vieną savaitę 
prezidentavo, po nuvertimo 
savo pirmtakūno prez. Rei- 
mundo Rolono.

Jankių Karininkai Neprileidžia 
Sovietų prie Nacių Išvogtų 
Sovietinių Brangenybių

Berlin.— Pranešama, jog 
karinė amerikonų vyriau
sybė atmes Sovietų reikala
vimą leisti sovietinei komi
sijai atvykti į amerikinį 
Vokietijos ruožtą ir sužiū
rėti turtus, kuriuos naciai 
suvogė iš Sovietų Sąjungos. 
Jankių oficieriai sako, jog 
tų turtų sužiūrėjimui ir 
grąžinimui “laikas išsibai
gęs” pernai balandžio mė
nesį; taigi Sovietai “pavėla
vę.”

Karinis sovietų guberntv- 
torius Vokietijai, maršalas 
Vasilius Sokolovskis pa
siuntė laišką generolui Lu- 
ciui Clay’ui, kariniam ame
rikonų g u b e r n a t oriui, 
griežtai reikalaudamas pri
imti sovietinę devynių vy- vagia” įvairius nacių 
rų pasiuntinybę dailės vei- grobtus sovietinius turtus.

kalams ir kitiems turtams 
grąžinti, pagal talkininkų 
kontrolės tarybos sprendi
mą.

Sokolovskio laiškas sa
ko;

— Amerikonai visai ne
sistengia surasti slepiamą, 
suvogtą sovietinę mašineri
ją ir brangius dailės-meno 
veikalus, kuriuos naciai su
grobė iš Leningrado, Kije
vo, Charkovo, -Minsko ir 
kitų miestų rūmų. Ameri
konai atsisako sugrąžinti 
net tokius sovietinius tur
tus, kuriuos patys vokiečiai 
prisipažįsta laiką savo ran
kose.

Sokolovskis kaltina, kad 
amerikonai “tyčia žaloja ar 

su-
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FBI AGENTAI NERADO 
JOKIU SLAPTYBIŲ PAS 
SOVIETINĮ INŽINIERIŲ
Sovietų Ambasadorius Reikalauja Paleisti JĮ

— Sovietų 
Aleksandras 
Washingtone 
tuojaus pa-

aišku, pabėgėliai! Jie
Kravčenko advokatui

užgiriantį visa tai, ką

Chicagos Draugas praneša, 
jog Kravčenko byloje, besitę
siančioje Paryžiuje, “liudijo 
ir lietuviai!’*

Kas tie do lietuviai?
Tai,

- įteikė
raštą,
Kravčenko kada nors yra ple
pėjęs prieš T. Sąjungą!

Nėra tos kvailybės, kurios tū
li “Dievo paukšteliai” nepapil- 
dytų! . .

Kodėl jie save nuolat taip 
žmonių pajuokai stato?

Sunku atspėti.

Nėra, lengva šiandien veik
ti tiems, kurie kalba i/ dirba 
ne karo reikalui, bet taikos.

Gyvename tokioje gadynėje, 
kurioje žodis, ištartas už taiką, 

■ pasmerkiantis naujo karo ruo
šėjus, jų politiką, skaitomas 
krašto išdavyste.

žmogus, išdrįsęs šiandien vie
šai pasakyti, kad Amerika ir 
Tarybų Sąjunga gali ii- privalo 
susitarti ir gyventi taikoje, tuo
jau apšaukiamaš pro-rusu, ko
munistu ir, žinoma, šalies išda
viku. /

O tas, kuris bliauna už nau
jąjį karą,—už karą prieš Ta
rybų Sąjungą, pasaulinį ka
rą,— skaitomas geriausiu pa7 
t vijotu.

Patrijoto titulai šiandien 
duodami tiems, kurie trokšta 
pražūties visam pasauliui ir 
savo kraštui.

Tai pareina iŠ šaltojo karo 
politikos.

Nanking, Kinija.— Kari
nė tautininkų vyriausybė 
uždarė Tautinio Išganymo' 
Dienraštį ir areštavo , jo 
leidėją už tai, jog tas laik
raštis reikalavo, kad buvęs 
diktatorius Čiang Kai-še- 
kas visai nesikištų į val
džios reikalus.

Nors Čiangas “pasitrau
kė”, užleisdamas savo vie
tą vice - prezidentui Li 
Tsung-jenui, tačiaus, jis 
vis dar diktuoja tautininkų 
valdžiai.

Kinų komunistų - liaudi
ninkų radijas sakė, jog 
Čiangas tariasi su savo ge
nerolais panaujinti karą 
prieš komunistus, kuomet 
Li su kitais tautininkų va
dais kalba apie taikos de
rybas su liaudininkais-ko: 
munistais.

Bet visuomet taip negi bus!
Anksčiau ar vėliau gyveni

mas įrodys, jog tie, kurie šian
dien kovoja už taiką, yra tei
singi ir , jų darbas — garbin
gas.

Prasiblaivys ir mūsiškė 
dangė! z

Tūli gal būt susipras per 
ai, bet vis vien t susipras!

Patiks kam ar ne. o aš atvi
jai pasakysiu: Tie, kurie rė
kia už naująjį karą, atlieka 
didžiausią , nenaudą

pa-

vė-

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
pernai samdė 1,$99,000 ci
vilių tarnautojų - darbinin
kų, tai yra, 115,000 
giau negu 1947 m.

dau-

New Delhi.—Indijos vah 
i džia tęsia medžioklę prieš 
ateinančio geležinkeliečių 
streiko vadus.

Valdinė Įstaiga Prieš yį Negras Ištrūko nuo 
Pilną Unijos Teisę

Washington. — Valdinė
Darbo Santykių Komisija jų govėda išplėšė is kalėji- 
vienbalsiai užgynė pilnai 
pripažint uniją bet kurioje 
darbavietėje; sako, jog 
Tafto - Hartley’o įstatymas 
uždraudžia pilną unijos pri
pažinimą.

Darbo' Santykių Komisi
ja taip nusprendė prieš fe
deracinę Mėsos Darbinin
kų Uniją, reikalavusią pil
nai ją pripažinti Los Ange
les mieste. Šis sprendimas 
bus vartojamas ir prieš ki
tas unijas.

Baltųjų Žmogžudžiu
Opelousas, La. — Baltų-

New York, 
ambasadorius 
Paniuškinas 
pareikalavo 
liuosuot sovietinį inžinierių
Valentiną A. Gubičevą, ku
rį slaptoji FBI policija su
ėmė praeitą penktadienį 
vakare, esą, kaip “nužiūri
mą sovietinį šnipą.”

Paniuškinas sakė, jog 
Gubičevas, kaipo Jungtinių 
Tautų štabo narys, turi 
neliečiamybę ir negali būti 
areštuotas.

Gubičevas buvo suimtas 
kartu su amerikone Judi- 
tha Coplon, 'atvykusia iš 
Washigtono valstybės de- 
parmento raštininke.

FBI agentai paskelbė, 
kad jie radę rankiniame 
Judithos krepšelyje “slap
tus karinius” Amerikos do^ 
kumentus. Pas Gubičevą jie 

i nerado jokių įtartinų po-

neaiškus. Iš vienos pusės 
spėjama, kad patys FBI 
sekliai, areštuodami, paki
šo tuos “sekretus;” iš ant
ros pusės, šnekama, kad 
“slaptieji” popieriai buvę 
tyčia padėti Judithai ant 
stalo valstybės departmen- 
te, žiūrėt, ar ji pasiims 
juos.

Vyriausybė neleido So
vietų ambasados sekreto
riui Levui Tolokonnikovui 
pasimatyti su Gubičevu ka
lėjime.

Republikonas k o n gres- 
manas Richardas Ni^on’as, 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto narys Washingtone, 
ragina ištirti “neištikimuo
sius” valstybės departmen- 
te ir išnagrinėti įtarimus, 
kad tūli kraštai naudoji • 
savo atstovus Jungtinės^ 
Tautose kaip šnipus.

4

mo jauną negrą Edwarda
Honeycuttą ir metė meta- pierių. Tačiaus Gubičevas 
linį pinigą, kaip “liosą”, ku- laikomas kalėjime po $100,-

• l , X/ 1 ' . _ . . _______ _ris turėtų tą negrą nužudy
ti. Tuo tarpu negras šoko į 
upę ir plaukdamas ištrūko 
nuo, linčininkų.- Paskui ' jis 
buvo policijos suimtas.

Pradiniai jis buvo areš
tuotas, esą, už “baltosios 
moteries išžaginimą.”

Tel Aviv. — Stiklini po 
derybos del paliaubų tarp 
Izraelio ir Transjordano.

'000 užstato iki tardymo 
grand džiūrėje. O 
Coplon paskirtas 
užstatas.

Generalis Jungtiniu Val
stijų prokuroras Tomas 
Clark tuojaus pranešė, jog 
pas Juditha rasti popieriai 
yra menkos vertės. Kartu 
jisai sake, jog tie popieriai 
buvę “pakišti.”

Vadinamas “pakišimas” 
į

Judithai 
$20,000

Taftas Siūlo Sudarkyt 
Wagnerio įstatymą

FOSTERIO DENNISO ATSAKYMAS PREZ. TRUMANUI
New York. — Komunis

tų Partijos pirmininkas 
Wm. Z. Foster ir sekreto
rius Eugene Dennis pasiun
tė sekamąjį atsakymo laiš
ką prezidentui Trumanui, 
kuris pavadino komunistus 
“išdavikais.”

Sovietai Atmes Vakarą 
Vokietijos Valstybę

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga atmes vakarinę Vokieti-, 
jos valstybę, kurią ameri
konai ,anglai ir ’francūzai 
steigia, atskirai nuo Sovie
tų kontroliuojamos rytinės 
Vokietijos.

Karinis Sovietų guber
natorius Vokietija^ marša
las Vasilius Sokolovskis 
savo laiške generolui 
Clay’ui, kariniam ameriko
nų gubernatoriui, įspėjo, 
kad Sovietų vyriausybė ne
pripažins jokios atskiros 
vakarinės vokiečių valsty
bės.

Maskva*. — Sovietų ra
dijas paskelbė, jog -Suomi
jos ir Austrijos Komunistų 
Partijų vadai taipgi pareiš
kė, kad jeigu imperialistai 
užpuls Sovietu Sąjungą, tai 
suomių ir austrų komunis
tai padės sumušt užpuoli
kus.

kraštui.
Jie ne 

mūsų yra mūsų
taikos šalininkai, bet 
krašto priešai!

Fosterio - Denniso Laiškas
Gerbiamasai p. Prezidente!

Ar taikos reikalavimas y- 
ra išdavystė? Ar dorinė at
mosfera mūsų šalyje yra 
tokia, kad raginimas pa
galvoti laikomas išdavys
te? .

Taip atrodo. Vieną dieną 
tamsta pavadinai s. o. b. 
rašytoją, kuris kritikavo 
tamstos padėjėją už tai, 
kad jis priėmė medalį nuo 
fašisto Perono. Kitą dieną 
tamsta pavadinai išdavikais 
žmones; manančius, jog ka
ras nėra neišvengiamas ir 
jog dvi socialinės santvar
kos (amerikinė ir sovieti
nė) galėtų bendradarbiauti 
'pasaulinei santaikai išlai
kyti. Šie žmones ir darbuo
jasi tokiam tikslui.

Visų pirma pasižiūrėkim 
į tikrąjį dalykų rekordą.

Smerkdamas mūsų, atsi
šaukimą dėl taikos, tamsta, 
žinoma, supranti, jog iš
kraipei mūsų pažiūras. 
Tamsta atbulon pusėn ap
sukai mūsų pradiniai pa
statytą klausimą ir įtarei,- 
kad mes, komunistai, kal
bame apie Sovietų Sąjun-

gos užpuolimą prieš mūsų 
šalį.

Aišku, jog mes nekalbė
jome apie tokį pasakišką, 
negalimą užpuolimą prieš 
šią šalį; ir New Yorko Ti
mes vasario 27 d. gabiai 
pavadino tokį užpuolimą 
negalimu dalyku, “bepro
tišku įsivaizdavimu.”

Karo pavojus kyla ne iš 
Socialistinės Sovietų Są
jungos, kuri paaukojo 20 
milionų gyvybių bendroje 
kovoje prieš fašizmą.

Nei Amerikos žmonės 
nei Sovietų Sąjunga nėra 
kalti už dabartinį santykių 
įtempimą pasaulyje. Tiktai 
kapitalistiniai trustai, IG 
Faųbens,' duPontai, mirties 
biznieriai, kursto karą ir 
pelnosi iš jo.

Kadangi mes laikomės 
šių nuomonių — kadangi 
mes stengiamės sulaikyti 
karo kurstytojus ir darbuo
jamės už Amerikos ir So
vietų bendrą veikimą dėl 
taikos, — tai tamsta drebi 
muftis įtarimą kaip “išdavi
kams.” Bet, taip aršiai 
smerkdamas mus, tamsta 
neatsakai klausimo: Ar 
tamstos politika veda Ame
riką į pasaulinį karą ar į 
taiką ?

O tai yra tikrasis šių die
nų klausimas.

Gal mes galėtume pelnyti 
pigų delnų plojimą, jeigu 
sveikintume tamstą už tai, 
kad tamsta sistemačiai ar
dai Roosevelto “Didingąjį 
Planą”, pasaulinei taikai į-

kūnyti per stiprų Amerikos 
ir Sovietų draugingumą.

Mes galėtume gauti tam
stos užgyrimą, jeigu gar
bintume tamstos gaivinamą 
fašistinio karo jėga Ruhr 
krašte.

Gal tamsta maloniai 
mums šypsotumeisi, jeigu 
mes g'irtume paliuosavimą 
Ilsės Koch (nacės žmogžu
dės), bankininkų Kruppų ir 
nacių generolų.

Mes, be abejo, išvengtu
me žiaurių pravardžiavimų 
iš prezidento pusės, jeigu 
sveikintume siūlomąjį biu
džetą (lėšų sąmatą), kurio 
beveik pusės skiriama pa-' 
trankoms, tankams, lėktu
vams ir kareivinėms, o ne 
mokykloms, ligoninėms, gy
venamiems namams ir pa
gerintai socialei apdraudai.

Mes, suprantama, nebū
tume apšaukti “išdavi
kais”, jeigu remtume Kari
nę Šiaurės Atlanto Santar
vę ir dabartinį vajų prieš 
pilietinių teisių bilių.

Bet mes laikome aukš
čiausiu patrijotizmu pasi
sakyti prieš karą, o už tai
ka. ' v

; Aišku, jog mes žinome, 
kad jau ne pirmą kartą pa- 
trijotai statomi prie gėdos 
stulpo dėl to, kad jie drįsta 
kovoti už taiką.

Jeffersonas buvo žiau
riai K persekiojamas, kuo
met jis atsisakė prisidėti 
prie šovinistų, šaukusių ka- 
ran prieš revoliucinę Fran-

ciją. Už tai jis ir jo drau
gai buvo keikiami kaip “iš
davikai”, “jakobinai” ir 
“svetimo krašto agentai.”

Lincolnas savo laiku ko
vojo Kongrese prieš netei
singą, grobikišką karą 
prieš Meksiką, vergų savi
ninkų įkvėptą karą. Jis bu
vo plūstamas kaip antrasis 
“Benediktas Arnoldas” (iš
davikas).

Carl Schurz, garsusis są
junginių (šiaurinių) valsti
jų generolas ir buvęs ‘ šios 
šalies ministrų kabineto na
rys, smerkė Amerikos k,arą 
prieš Ispaniją, kaip “pikta
darišką užpuolimą”, ir šau
kė Amerikos žmones-pakei
sti imperialistinį prez. Mc- 
Kinley’o valdžios kelią.

Žiūrint istorijos akimis, 
p. Prezidente, ar tamsta 
vadintumei ’Jeffersoną ne- 
amerikiniu, o pro-francū- 
zišku ? Ar • Lincolnas buvo 
meamerikinis, o pro-meksi- 
kinis? Ar Schurz buvo ne- 
amerikinis, o pro-ispaniš- 
kas‘?

Ar tie žmonės buvo ‘“iš
davikai” todėl, kąd jie drį
so išstoti prieš karinius šo
vinistus, demagogus ir 
šmeižikus?

Ai; bus smerkiami kaip 
išdavystės apaštalai milio- 
nai amerikiečių, kurie šian
dien priešinasi dabartinei 
Wall Stryto - Pentagono 
karinei isterijai * ir kalba 
blaivaus proto balsu? ‘ :

(Pabaiga rytoj)*

Washington. — Republi- < 
konų" ""vadas, senatorius “* 
Taftas perša 20 “pataisy
mų” unijiniam Wagnerio į- 
statymui.

Prez. /Trurųanas ragino 
atšaukti Tafto - Hartley’o *• 
įstatymą ir sykiu sugrąžin
ti Wagnerio įstatymą su 
prezidento siūlomais “pa
gerinimais.” Tie “pagėrinL 
mai” griežtai aprėžia ir ap- 
kapoja streiko teisę didžio
siose pramonėse ir kitaip 
suvaržo streikus.

O Tafto peršami “patai
symai” siekia į Wagnerio į- 
statymą perkelti aršiau
sius priešunijinius Tafto- 
Hartley’o įstatymo pos
mus.

Maskvos Spauda Smerkia 
Trumą n o Planą dėl Azijos

1

HHB

t

. Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija smerkė prezidento Tru
mano planą ’ “atsiliku
siomis Azijos tautoms pa
kelti.” Izviestija tvirtino, 
kad amerikonai po pagal- ' 
bos priedanga toms tau
toms iš tikrųjų siekia pa
jungti jas išnaudojimui iš 
Amerikos pusės.

Izviestija kaltina Ameri
kos valdovus, kad jie stato 
sau karinę bazę Japonijoje 
ir mojasi monopoliniai už
valdyti Ažijos kraštų rin
kas.

Italy Socialistaf Išvien 
Su Komunistais Prieš Karą

— Pietro Nenni’oRoma.
vadovaujama, Italijos So
cialistų Partija pareiškė, 
jog socialistai išvien su ko
munistais kovos prieš Ita
lijos įtraukimą į karinę 
šiaurės Atlanto santarvę, 
kuri atkreipta prieš Sovie
tus. . < ‘ ‘ į

ORAS.—Busią šilčiau.

Wien
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Pakeitimai Tarybą Sąjungos Užsienio 
Reikalų Ministerijoje

Žinia iš Maskvos, kad užsienio reikalų ministerijoje 
padaryti pakeitimai, garsiai nuskambėjo po visus pa
saulio kampus. Paleidimas Molotovo ir paskyrimas Vi
šinskio užsienio reikalų ministro vieton iššaukė visokių 
spėliojimų. Kas dabar bus? Ar bus pamatinių pakeitimų 
socialistinio "krašto politikoje? Kur link dabar Tarybų 
Sąjunga? Kodėl pakeitimas įvyko kaip tik šiuo, laiku? 

' Ar tai reiškia Tarybų Sąjungos vadovybėje pamatinį pa
sidalinimą?

Šitie klausimai yra keliami ir visaip aiškinami.
Šios pastabos rašomos šeštadienio ryte. Pranešimas 

apie pakeitimą atėjo per Londoną. Pakeitimo priežastys 
nepaduodamos, neaiškinamos. Galimas daiktas, kad kai 
šie žodžiai pasieks skaitytojus, jau viskas bus daug aiš
kiau, ryškiau. Todėl tenka susilaikyti nuo platesnių ko
mentarų.

Tik tiek galime pasakyti, jog mums atrodo, kačF jo- i 
kios “revoliucijos” neįvyko ir neįvyks. Galimas daiktas, 
kad yra kilęs nuomonių skirtumas. Galimas daiktas, kad 
Višinskio nuomonė geriau sutinka su vyriausybės dau
gumos nuomone, kaip toliau turi būti vedama užsieninė j 
politika. Bet juk reikia žinoti, kad tos politikos esmi
niai nenustato nei vienas Molotovas, nei vienas Višins
kis, nei vienas Stalinas. Ji nustatoma visos, kolektyviš- j 
kos vadovybės. Pamatiniai klausimas yra tiktai tos po-1 
litikos pravedimo gyvenimam Asmuo, kuris pilnai at- ■ 
stovauja tam tikrą kryptį, gali daug geri'au pravesti gy- į 

. veniman, negu tas. kurio nuomonė skiriasi.
Labai galimas daiktas, iš kitos pusės, kad pakeitimai t jjs gali eiti į žmones, ne kaip 

padaryti ne dėl nuomonių pasidalinimo, bet dėl visiškai j aš, kuriam net ir rašto nebuvo 
kitos priežasties. Su laiku viskas paaiškės. *1 lemta išmokti, nes nuo ma-

darTai, kas dabar dedasi j paaiškėjo, kad gausiu
■„ turėtų, sušildyti ; daugiau kaip 2,000 kilogramų 

......... įgrūdu, neskaitant daržovių, 
pašaro gyvuliams ir po 5 rb. 
pinigais už darbadienį. Tiek 
gėrybių aš savo amžiuje ne
turėjau.

Aš dėsiu visas jėgas, kad 
mūsų kolektyvinis ūkis “Nau
jasis gyvenimas” dar labiau 
suklestėtų, nes kartu gerės ir 
mano asmeninis gyvenimas.,

O štai balsas Stefanijos 
Sonkauskienės, “K a u n o 
Audinių” fabriko skyriaus

ra
se-

Kada mano sūnus grįžta iš
meistro padėjėjos. Jinai 
šq apie savo gyvenimą 
niau ir dabar. Ji sako:

gimnazijos ir vakare prie sta
lo susirenka visa šeima, kar
tais nenoromis pradedi dūino- 

! t i apie praeities gyvenimą.
Visą savo amžių praleidau 

r Leonpolio dvare. Už nepa- 
' keliamai sunkų darbą mokėjo 
į tiek, kad gerai buvo, jeigu 
turėjai juodos duonos plutą 
ir nebaltintų barščių .dubeni.

visu stumdomas, atrodei nie
kam nereikalingas. Dvare 
ponams žymiai .daugiau rūpė
jo gyvulys, kad jis būtu lai
ku pašertas, negu tu, žmo
gus, turėtum ką pavalgyti.

\’o išvyti dvarininkai ir jų ze-
■ •

rnėje Įsikūrė tarybinis ūkis. I 
tai ne tik pasijutau žmogumi, j 
reikalingu bei pageidaujamu. . .. . . . .. ii 1 darbio.bet ir pati mano darbą .pra
dėjo vertinti. Aš už savo dar
bą gaunu tiek, kad pats esu 
sotus ir aprūpintas, o taip pat

Mano tėvai savos žemės 
turėjo ir todėl, kaip kumečio 
dukteriai, iš pat mažens teko 
dirbti svetimiesiems nuo anks
tyvo ryto iki vėlaus vakaro. 
Tačiau prasimaitinimui' neuž
teko. Nepasikeitė mano, gy
venimas ir ištekėjus, nes ir 
vyras buvo toks pat vargšas, 
kaip ir aš. Nutarėme persi
kelti i Kauną. Manėme, kad 
mieste bus geriau gyventi. Ta
čiau čia pasirodė tie patys 
vargai. Vyras nuolatinio dar
bo neturėjo. 'O kai dirbda
vo, taipgi skatikus gaudavo. 
Teko mažus vaikučius palikti

ne-

Netik Amerika Plečia Atomo Įmones —
Dirba ir Kitos Valstybes

Jau seniai mokslininkai 
žinojo atomo energijos da
leles, bet jų suderinimo pir
menybę paėmė JAV. Ta 
garbė neišdildomai bus įra
šyta, mokslinių atradimų 
istorijoj.

Prieš keletą metų, pa
prastam žmogui visai ne
buvo girdėtas žodis — ato
mas. Dabar bandoma pri
derinti tą žodį bile kur pa
sikalbėjimuose.

Antrojo pasaulinio karo 
laiku, prieš penketą metų, 
it po lietaus grybas, išdygo 
Tennessee valstijoj miestas, 
užvardytas Oak Ridge, su 
100,000 gyventojų. Tas ste
buklingai išaugęs miestas, 
dabar skaitomas bagočiau- 
siu (daugiausia lėšų o j an
čių) miestu pasauly. Gra
žiausi poilsiui bei atsivėdi- 
nimui parkai, teatrai, ban
kai, mokyklos, bažnyčios ir 
moderniškiausiai įrengtos 
ligoninės.

Grupei žurnalistų pavy
ko įsigauti į Oak Ridge 
miestą, bet tik po trijų me
tų jų patirti įspūdžiai Jia- 
sirodė spaudoje. Atsilan
kiusieji buvo akyviausiai 
iškrėsti,, o po to padėti 
drausmingiausioj sargy
boj. Jiems nebuvo valia

Taip Negarbinga
Galima sutikti arba nesutikti su Komunistų Partijos ! 

. pirmininko Fosterio ir sekretoriaus Dennis^ pareiškimu
dėl karo tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos, jeigu toks s 
karas iškiltų, bet jų pareiškimą iškraipyti nepridera jo

i garą Leonpolio dvaro ponams.
Prasidėjo mano antrasis gy

venimas. Už darbą. kuris 
prie ponu buvo našta, ne tik 
atlyginama; bet ir gerbiama.

Už praeitais metais 8 hek-

nui įvairiu įmonių savininku 4 V * € v
kabinetų duris, tačiau atsaky
mas būdavo vienas, — nerei
kia! Pagaliau buvau priimta 

į i “Kauno Audinių” dažyklą.
Bet darbo ir čia ne visada -bū- | 
davo. Tekdavo daugiau vaikš
čioti ' be darbo, negu dirbti.

Ti tarybinėje santvarkoje 
mes tapome aprūpinti nuola
tiniu darbu.
mane iškėlė: iš pradžių i bri- 
gadininkes, o 'Vėliau Į skyriaus 
meistro padėjėjus.

Tai ko mes, vyresnieji, ne
galėjome pasiekti, pasidarė 
lengvai Įmanoma mūsų vai-

i kams . štai - mano sūnus Jo- 
j nas neseniai buvo mokinys, o 
šiandien jis

Dar daugiau,

kiam asmeniui, užimančiam valdžioje aukštą, garbingą i tarų plote išaugintus po 
vietą. O kaip tik taip pasielgė prezidentas Trumanas. | centnerio kviečių iš h 
Minėti vadai aiškiai, ant balto juodu, sako, kad jie ko- * buvau 
votų prieš imperialistinį kara, jeigu mūsų Wall Strytas I tas IL 
paskelbtų arba išprovokuotų karą prieš socialistinį kraš
tą. Bet prezidentas T.rumanas korespondentams pareis- j 
kė, kad komunistų vadai sako, jog jie negimtų Amerikos,! 
“jeigu Rusija ant Amerikos užpultų.” " •

Manoma, kad prezidentas Trumanas iškraipė komu-| 
nistų pareiškimą ir paskelbė juos, “išdavikais” tuo sume
timu, kad padilginti reakcijos puolimą ant tos partijos, 
ypatingai turėdamas mintyje New Yorko bylą prieš ko
munistų vadus. Netenka nė abejoti, jog šis prezidento 
žygis labai pasunkins teisiamųjų komunistų apsigyni
mą, paveiks ne tik teisėją, bet ir džiūrimenus.

Šiuo savo išsišokimu prezidentas nepatarnaus Ameri
kos demokratijos sustiprinimui.

i vyriausybes apdovano- 
audonosios Darbo Vėlia

vos ordinu.
Malonu, kad mano darbas 

Į dabai- neša sotų gyvenimą, 
i šviesą manė vaikams, naudą 
i man ir kitiems žmonėms.

J. Re-

Bažnytines Galvos Tamsiose Rolėse
Paskutiniais laikais labai išgarsėjo dvi stambios ka

talikų" bažnyčius galvos, būtent, Vengrijos kardinolas 
Mindszenty ir Amerikos kardinolas Spellman. Ir išgar
sėjo taip, jog nei bažnyčiai, nei žmoniškumui jokios gar
bės nesuteikia. . * v

Kardinolas Mindszenty sugautas šnipo, išdaviko ir 
sukčiaus rolėje, nuteistas visam amžiui kalėti. Gal joks 
katalikų bažnyčios dvasininkas taip garsiai neužtarė 
Mindszenty, kaip New Yorko kardinolas Spellman. Jis 
prakeikė visą Vengrijos demokratiją ir jos teismus. Jis 
organizavo fanatikus demonstruoti prieš “komunizmą”. 
Kardinolą Mindszenty jis paskelbė kankiniu ir šven
tuoju^ nors Mindszenty pats atviram teisme prisipažino 
prie išdavystės ir kriminalisčių.

Nepraėjo nė keletas dienų, kaip staiga tas pats Spell
man pats pasirodė tokioj rolėje, kurios saugosi rr bijosi 
kiekvienas save gerbiąs ir žmoniškumą mylįs asmuo. Jis 
tapo streiklaužių organizatoriumi. Ir dar ne bile kokių 
streiklaužių, ale kunigų, vyskupų ,ir klierikų. Jokia isto
rija dar nebuvo girdėjus, kad kardinolas užsiimtų tokiu* 
žemu, tokiu bjauriu darbu. Šioje gadynėje jau ir viduti
nis paprastas samdytojas, kapitalistas, pripažįsta uni
jas ir skaitosi su jomis, drovisi skebus ir mušeikas mo
bilizuoti prieš savo darbininkus. Bet kaip tik taip pa
sielgė ši stambi bažnyčios galva. Ji pasimojo žiauriausio
mis, brutališkiausiomis priemonėmis sulaužyti tikinčių 
darbininjkų streiką. Jis pasielgė dar žiauriau, dar bjau
riau, negu .paprastas samdytojas, kuris už pinigus pa
samdo mušeikas ir škebus streiką sulaužyti. Nes jis pa
vartojo bažnyčios autoritetą priversti kunigus, vyskupus 
ir klierikus laužyti streiką.-Tie turi jo įsakymo klausyti. 
Kunigui arba klierikui kardinolo balsas ir įsakas yra 
nelaužomas įstatymas! ’ /,

Ir ko gi tie katalikai darbininkai reikalauja iš kardinolo 
§pellmano kontroliuojamo St. Patrick’p Cathedral trus- 
to, kuris vertas keleto desėtkų rffilijonų dolerių ir kuris

fabriko meistras. 
Duktė Laimutė Kauno Valsty
binio Universiteto x studentė. 
Kita duktė mokosi Kauno tre
čiojoje gimnazijoje. Į mūsų

meikio, vieno iš Raseinių ' Šeimą atėjo naujas gyvenimas, 
apskrities “Naujojo Gyve
nimo” kolektyvinio ūkio 
valstiečių:

Bernas. Tokia buvo mano 
padėtis smetoninės Lietuvos 
laikais. Už 2()()-3()() litų turė
davau ištisus metus prakaituo-' 
ti pas buožę. Visą savo ber- 
navimo metą nieko neturėjau 
—nei savo pastogės, nei savo 
gyvulio. Visa, ką aš turėjau, 
t. y. rankos, ir tos priklausė 
buožei. Tik Tarybų valdžia 
man davė žemės, davė trobe
sius, aprūpino sėklą jau tuo
jau po išvadavimo. Gyventi 
pasidarė lengviau.

Kai s. m. balandžio mėn. j mė begalinis noras 
Šimkaičių valse., Kniečia kai-į Tai pastebėjo mano tėvai, dr 
me pradėjo organizuotis ko-'j vieną pirmadienį aš atsiradau 

nuo 
nuo
p.a- 

atsi-
mo-

Iš vargšų lūšnos kilęs in
teligentas prisimena savo 
sunkią praeitį. Jis tik da
bar pasijuto laisvu žmo
gum. Taip rašo Jonas Kiu 
belką, Kauno Valstybinio 
Universiteto istorijos - fi
lologijos fakulteto dėstyto
jas. Jis sako:

Norėčiau, kad nors" vienas 
mūsų vaikelių galėtų mokytis, 
—tajp dažnai vakarais, nu
vargusi nuo' darbo buožių 
laukuose, kalbėdavo mano 
motina. Girdėdavau aš tėvų 
pasikalbėjimus, ir mane apė

mė k.y tis.

Studijuoti? O iš ko pragyven
si ? štai apie ką as tada gal
vojau.

Aš nuvykau i Kauną. Vy
kau. savo rizika, nes paramos, 
iš niekur nesitikėjau, čia ma
nęs laukė drėgna palėpė, sti
klas vandens su duonos plu
ta, o tik retkarčiais “studen
tiški pietūs.” Amžinas ieško
jimas darbo ir amžinas j’o ne
gavimas,—štai koks buvo ma
no gyvenimas. Džiova — nor
malus tokio gyvenimo reiški
nys. Neaplenkė ji ir manęs. 
Nepaisant visu sunkumų, įsi
gijau specialybę. Bet ji pasi
rodė nereikalinga smetoninėje 
Lietuvoje. Aš atsidūriau in- 
teligentų-bedarbių eilėse. Bu
vau priverstas jau su aukštuo
ju mokslu grįžti pas tėvus ir 
kartu su jais dirbti papras
čiausius ūkio darbus.

Viskas pasikeitė tik dabar. 
Pradėjęs dirbti Marijampolės 
gimnazijoje, tuojau buvau pa
kviestas Į Kauno Valstybinį 
Universitetą, kur pradėjau 
dėstyti istorijos-filologiijos fa
kultete lietuvių kalbą. Man 
sudarytos visos sąlygos .moks
liniam darbui. Pradėjau ruoš
ti disertaciją- mokslo kandi
dato laipsniui gauti. Dabar 
darbo ieškoti nereikia, jo yra 
labai daug. Tik norėk dirbti, o 
galimybė ir parama tau vi
suomet bus suteikta.

klausti jokių paklausimų a- 
pie atomo energiją, o tik 
galėjo tėmyti pastatus bei 
įrengimus. Galima dasipro- 
tėti, kokia čia griežta ins- 
-pekcija, kad net nė paštas 
neįleidžiamas tiesiai į mie
stą, rašo H. Liepman.

Paštą pasitinka ištikimi 
įgaliotiniai trijų mylių ats
tume nuo miesto. Sykį ap
sigyvenęs Oak Ridge, dau
giau neturi teisės iš jo iš
eiti. Neturi niekas teisės nė 
tavęs aplankyti.

Čia apgyvendinta 40,000 
žymių ir aukštai -kvalifi
kuotų mokslininkų. Jų pa
tarnautojai irgi parinkti ir 
pralavinti tos srities dar
be.

Laboratorijos įrengimas 
kainavo šimtus milionų do
lerių. Iš brangaus metalo 
(didžiumoj sidabro) ir kito
kiu sudėčių, žėri laborato- 
rijos įrengimas. Tai ne dėl 
padabinimo, bet atomo e- 
nergijos tyrimui reikalingi 
tie brangūs metalai.

Žurnalistas John Hersey, 
aprašydamas įspūdį nu
mestos bombos ant Hiro- 
shimo, sako, kad iš istori
jos lapų taipgi nebus išdil- 
doma ta brufališkoji nuo
dėmė dėl išnaikinimo Hiro- 
shimoj nekaltų civilinių gy
ventojų.

Hiroshima ir Nagasaki 
miestuose atomo bombos 
sunaikino 120,000 žmonių 
gyvasčių. Liko invalidais 
130,000 ir šie mirė kiek vė
liau. Virš 200,000 žmonių 
liko benamiais.

Minėtas žurnalistas, Her
sey, sako, kad tada japonai 
buvo bejėgiai, ir be atomo 
bombos būt buvę nugalėti 
— gyvasčių būt nepalygi
namai mažiau žuvę.

Atominio darbo pirmi
ninkas D. Lilienthal sako, 
kad šiems metams atominio 
darbo praplėtimui bus išlei
sta bent $70,000,000 dau
giau. Reikia, kad labiau 
įsijungtų darban General 
Electric ir Westinghouse 
korporacijos išdirbimui į- 
vairių reikmenų dėl atomo 
suderinimo. Jei nebus ko
kių susitrukdymų, tai už 
trijų ar keturių metų ato
minė energija bus pritai
kyta namų apšildymui, — 
traktorių ir kitu mašineri
jų varymui. Taip kalba šios 
šalies mokslininkai.

Užsienio valstybės irgi 
nesnaudžia. Mokslui pradė
jus plėstis, jis plečiasi ne 
vienoj kurioj . teritorijoj, o 
visame pasaulyje.

Rašoma, kad Sovietų Są
jungoj 100,000 žymiausių ir 
aukštai kvalifikuotų moks
lininkų yra įjungti į atomo 
tyrimo darbą. Keturi di
džiausi centrai dirba diena 
ir naktį. Desėtkai kitų pa- 
gelbinių išdirbysčių įjungta 
į minėtą darbą.

Anglijoj taipgi veikia 
trys stambios laboratorijos. 
Apskaitoma, kad Jau 20 
valstybių yra pilnai įsijun
gę į darbą suderinimui ato
mo energijos. Ar šis didy
sis mokslo atradimas ir 
juomi pasaulio žmonių susi
domėjimas atneš žmonijai 
gerbūvį?

Pradėtieji bandymai ant 
Hiroshima ir Nągasąki ne
skatina tikėti, kad taip 
bus. Tas mokslininkų atra
dimas gali pažeisti žmonių 
civilizaciją ant nesuskaito
mų metų.

Žinovai sako, kad perei
tais metais bandyme iš-. 
sprogdinta septintoji bom
ba buvo 5,000 sykių stip
resnė už pirmąsias.

Per š i m t m e č ius pa
vergtasis žmogus šnairuo
ja ir baiminasi dėl moksli-* 
nių išradimų. Pakol kapita
listinėje sistemoje bus var
žytinės už rinkas ir už' pir
menybę bei pelnus, patol 
pavergtasis nenūsišypsos 
dėl mokslinių atradimų, 
panašių atomo energijos 
suderinimui.

Kazys Bevardis.

Teisina Nacius, Jankių 
Lakūnų Žudikus <
misija kariniams, teismams 
misija karinaims teismams 
patikrinti mojasi panaikint 
mirties bausmę dvylikai na
cių, kurie buvo nusmerkti 
už nukritusių jankių lakū
nų ir kitų belaisvių žudy
mą. Komisija pasakoja, būk 
teismo pareigūnai prievarta 
ir grūmojimais privertę, 
tuos žmogžudžius prisipa
žinti kaltais.

Generolas Lucius Clay, 
karinis amerikonų guber
natorius, persvarstys visų 
tų nacių nusmerkimus. Jis 
linkęs dovanot jiem gyvy
bę.

New York. — Kanados 
ambasadorius Jungt. Vals
tijom, Hume Wrong’as sa
kė, kad pastoviosios-taikos 
išlaikymas tai esą “tuščia 
svajonė.”

mokyklos suole. Tačiąu

atsisakyti. • Buvau 
sižadėjęs dešimteriopai 
lyginti tada, kai tapsiu

Taip, iš karto tėvams
padedant, o • Vėliau verčiantis

lektyvinis ūkis “Naujasis gy
venimas,” aš vienas iš pirmų- tos dienos šeimai teko 
jų Įstojau į jį. Pirmomis die- i visko 
nomis kolektyviniame ūkyje 
aš gavau asmeniniam naudoji
mui karve ir kitą paramą. Jau I kytu. 
esu gavęs avanso už darbądie 
nius iš kolektyvinio ūkio virš! privačiomis painokomis, pasi- 
700 kg. duoninių grūdų. Dą-į sekė baigti gimnaziją.
bar, padarius apskaičiavimus,* Įteikia eiti toliau. Bet kus?

valdo du milžinišku kapinynu — Calvary Cemetery 
(Queens, N. Y.) ir Gate of Heą'ven Cemetery, (Haw
thorne, N. Y.) ? Jie reikalauja 40 valandų darbo savaitės 
ir $59.40 savaitinės algos. Prie duobių kasimo darbas 
sunkus. Tokia alga yra dar per maža. Tačiau vietoj tuo
jau patenkinti duobkasių reikalavimą, kardinolas nu
sprendė brutališka jėga,' skebų pagalba streiką sulaužy
ti. Visiškai jam nesvarbu, kad šitie duobkasiai yra ti
kinti darbininkai, parapi jonai, kurie savo doleriais už
laiko ne tik kunigus, bet tą patį kardinolą.

Gerai, kad duobkasiai savo unijos susirinkime viešai 
pasmerkė kardinolą Spellmaną, kaipo darbo žmonių prie
šą ir streiklaužių vadą. Kiekvienas padorus amerikietis, 
nepaisant jo religinių pažiūrų, užtars streikierius, o 
smerks streiklaužį kardinolą,

pa-

Derybine sesija Utility Workers Union (CIO) su Consolidated Edison Co. DeVy- 
bonus tapo išspręstas ginčas trimis dienomis pirm žadėto skelbti streiko. Prie sta
lo iš kairės: UWU prezidentas Joseph A. Fisher, veikiantysis majoras Vincent R. 
Impeilitteri, kompanijos viršininkas A. Augustus Low, UWU šios srities direktoiius

* Patrick McGrath.
, ...... , -  . .--.Į ...... ■- ■— ____ ———————■> ■■ «■ I— ■»!    
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Lietuva K olektyvinių
Ūkių Keliu

Rašo A. Ikvildas.
Stungių kaimas šiandien

JONIŠKIS. — Kasdien j 
Vinco Norkaus namus apy
linkės laiškanešys atneša 
naujų laikraščių. Jis pa
prastai ateina tuo metu, 
kai šeimininkas pareina iš 
darbo pietauti. Kol žmona 
Zuzana dengia stalą, Nor
kus, prabėgom peržiūrėjęs 
laikraščius deda juos į eta
žerę. Vakare šeimos rately 
jis balsiai skaito Įdomiau
sias naujienas.

Vincas Norkus žinomas 
> kolektyviniame ūkyje, kaip 
r prityręs žemdirbys. Jo 

grandies sklype pernai .bu
vo surinktas pats aukštasis 
artelėje derlius — po* 20 
centnerių žiemkenčių rugių 
ir kviečių iš kiekvieno hek
taro 16,5 hektaro plote. Bu
vęs vargingasis valstietis, 
jis dabar pasiturinčiai ir 
kultūriniai gyvena. Į savo 
klėtį Norkus supylė per 
150 pūdų grūdų, gautu tik 
avansu. Jo asmeniniame ri
kyje yra karvė* kiaulės, 
smulkūs gyvuliai, daugybė 
naminių paukščių.

Kultūringo valstiečio 
' gyvenimas

* Sąžiningai dirbdamas ko
lektyviniame ūkyje, Vincas 
Norkus savo uždirbtaisiais 
pinigais daug ko nusipirko. 
Jis įsigijo radijo imtuvą. 
Vakare jo jaukiame bute ; 
dega elektros šviesa, kalba 
radijas, vaikai prie stalo 
ruošia pamokas. Mokykloj 
jie geriausieji mokiniai. 
Netrukus šita kolektyvinin- 
kų šeima švęs įkurtuves. 
Norkus, kaip ir kai kurie 
kiti artelės nariai, statosi 

< naujus erdvius namus.
Pasiturinčiai gyvena ko- 

• lektyvininkai — Juozas Bi- 
čius, Anicetas Kigas, Kazys 
Melys, Juozas Ginčas, Jo
nas Zalga ir kiti buvę dva
rininkų bei buožių kume
čiai.

Mokykla visiems vaikams
Mūsų vaikai mokosi tri

jose kaimo mokyklose, ku
riose dabar apie 200 moki
nių. Dvidešimt jaunuolių ir 
mergaičių — kolektyvinin- 
kų ir darbo valstiečių vai- 

* kų — lanko Žagarės gim
naziją. Bronė Poliūnaitė, 
Zosė Gurskytė ir Bronė 
Strakšaitė studijuoja Vil- 
niaus universitete. Kolek- 
tyvininko sūnus Justas Ga-

sparaitis mokosi Kauno ry
šių technikume. Kazys 
Kigas, Antanas Gur
skis ir Bolius Poliūnas 
baigė mechanizatorių kur
sus. Smetoniniais laikais 80 
procentų Stungių kaimo 
gyventojų buvo neraštingi. 
Apie; gimnaziją, o juo la
biau apie universitetą, val
stiečių vaikai nė svajoti ne
drįso.

Dabar Stungiuose moko
si ir suaugę. Daugelis pa
gyvenusių valstiečių likvi
davo savo neraštingumą. 
Kolektyvinio ūkio . klube 
dažnai rengiamos paskai
tos, pasikalbėjimai. Prane
šimus daro mokytojai — 
Mongerdas, Šeliginas, Var
nienė ir kiti. Valsčiaus že
mės ūkio skyriaus vedėjas 
Kavaliauskas ir agronomas 
Radžius supažindina kolek- 
tyvininkus su priešakine 
tarybine agrotechnika.

Knyga ir laikraštis
Kiekviena valstiečio šei

ma užsiprenumeruoja po 
vieną du laikraščius. Biblio
tekoj, atidarytoj prie klu
bo, jau yra apie 500 knygų. 
Jos lentynose Lenino ir 
Stalino raštai, daug groži
nės bei žemės ūkio literatū
ros.

Į Stungius atvažiuoja ir 
kilnojamas kinas. Per pas
tarąjį laiką mūsų klube 
demonstruoti filmai: “Tur
tingoji nuotaka”, “Už tuos, 
kurie jūroj” ir kiti. Jauni
mas ruošia meno saviveik
los vakarus, 

. Apylinkės gyventojų per
kamoji galia, po to kai čia 
buvo organizuoti kolektyvi
niai ūkiai, kelis kartus iš
augo. Krautuvėje kasdieną 
parduodama didelė daugy
bė prekių.

Sveikatos priežiūra
Tarybų valdžia taip pat 

pasirūpino ir x gyventojų 
m e d i c i n os aptarnavimu. 
Valsčiaus centre yra ligo
ninė, ambulatorija, gimdy
mo namai', kurių prie bur
žuazinio 1 režimo nebuvo. 
Į Stungių kaimą periodiš
kai atvažiuoja gydytojas 
Varnas.

Šitie didžiuliai kultūri
niai ir buitiniai Stungių a- 
pylinkės darbo valstiečių 
gyvenimo pasikeitimai pa
sidarė galimi Tarybų val
džios ir kolektyvinių ūkių 
santvarkos dėka.

Jpykęs dėl didelių išlaidų auto pataisoms, evansvillietis Louis Naes auto traukimui 
pasisamdė porą arklių ir unijistą važnyčią-draiverį ir taip važinėjo miesto gatvėmis 

demonstruodamas savo nepasitenkinimą.

lektyvininkai žymiai išplėtė 
grūdinių ir technikinių kul
tūrų pasėlių plotą. Tik 
žiemkenčių 1948 metų ru
denį pasėta 70 hektarų 
daugiau, negu sėdavo vals
tiečiai iki susijungę į žemės 
ūkio artelę. Šį pavasarį va- 
sarojams skiriafna apie 300 
hektarų, neskaitant bulvių, 
linų,* daržovių, cukrinių 
runkelių pasėlių.

Žemės ūkio artelėj “Auš
ra” organizuota gyvulinin
kystės fermos. Kolektyvi
nio ūkio bandą sudaro , 46 
stambūs raguočiai, tame 
tarpe 26 melžiamos karvės, 
apie 40 kiaulių, dešimtys a- 
vių. Trijų laukininkystės 
birgadų arklidėse 102 dar
biniai arkliai.

Mašinerija valstiečių 
Tarnyboje

Kaip šeimininkai saugo 
artelės nariai žemės ūkio 
mašinas. Pastoginėse tvar
kingai prižiūrimi stovi nau
jos sėjamosios, javapiūtės, 
kultivatoriai, bulvėms kas
ti mašina. Artelė turi sudė
tingą kuliamąją, vėjo ma
lūną. Šiomis dienomis ko
lektyvinis ūkis nusipirko 
naują automašiną. Sudary
ti visi visuomeniniai fon-

Chicago, 111
Svarbu Chicagos Lietuviams- 

Menininkams

Kaip jau žinoma, keturi 
Chicagos progresyviu lietuvių 
chorai ruošiasi vykti į Detro
itą į Meno Festivalį, balandžio 
29, 30 ir gegužės 1 dienomis.

Niekam nebuvo nuostabu, kuo
met National Coal Associa
tion’s, kasyklų savininkų or
ganizacijos, vyriausias pata
rėjas James W. Haley pasa
kė senatiniam darbo komite
tui, kad drausmių (injunc
tion) , skyrius tuH būti palai
kytas ir naujame darbo su 
samdytojais santykių biliuje. 
Jisai buvo vienu iŠ daugelio 
industrialistų, kurie reikalavo 
iš kongreso naujo Taft-Hart- 
ley biliaus.

Stungiečiai pirmutiniai
Pirmieji apylinkėj stojo į 

kolektyvinių ūkių kelią 
Stungių žemdirbiai. 1948 
metų pavasarį čia susijun
gė į žemės ūkio artelę 
“Aušrą” 90 ūkių. Kolekty- 
vininkai pasiekė aukštą 
derlių. Iš viso pasėlių ploto 
prikulta vidutiniškai po 14 
centnerių grūdų, o nuo kai 
kurių sklypų — po 17 ir 
daugiau. Susijungę į kolek
tyvinius ūkius, kaimo dar
bo žmonės žymiai pakėlė 
žemdirbystės kultūrą. Jiem 
į pagalbą atėjo Joniškio 
MTS traktoriai. Kolektyvi
nis ūkis pritaikė gilų ari
mą, sėją eilėmis ir kitas 
agronomijos priemones.

žeme žemes artojams
Įgyvendinta karščiausia 

Stungių valstiečių svajonė 
— apie žemę, dėl kurios jie 
50 metų bylinėjosi. Jiems 
perduota visa, kas priklau
sė pirma dvarininkams ir 
buožėms. Kolektyviniame 
ūkyje “Aušra” — 1.327 
hektarai puikaus dirvože
mio, pievų bei ganyklų. Jau 
pat pirmaisiais metais ko-

Tarybų Latvijos Kolektyviniai 
Ūkiai ir Valstiečiai

Rašo Ana Brodelė

Geresniam pasiruošimui ir 
sukėlimui daugiau lėšų kelio-, 
nei, nutarta duoti geras kon-, 
certas kovo 20, Lietuvių Au-’ 
ditorijoj. Kviečiami dalyvau
ti, programą pildyti Ex - Mai- 
nierių Choras, LKM Choras, 
Aido Choras ii\AžVD Choras.

Aido ir LKM chorai turi 
duetus ir kvartetus, kurie da
lyvaus Festivalio programose. 
Šios grupės turėtų dalyvauti 
kovo 20 programoj.

Ši programa bus didelė ir 
graži. Chicagiečiai meninin
kai galės jau čia palenkty- 
niuoti savitarpyje.

Chicagieęiai menininkai, 
taipgi ruoškitės šiam koncer
tui.

Koncertą ruošia naujas Ap
skrities Komitetas. Jis nori 
pagelbėti Chicagos ir apylin
kės menininkams lėšas pa
dengti važiuojant į Festivalį.

M-kas.

dai. Darbadieniui tenka po 
8 kilogramus grūdų, žymus 
kiekis pašaro ir pinigų. 
Kiekviena kolektyvininko 
šeima gauna vidutiniškai 
po 200-250 pūdų grūdų. 
Niekuomet pirma, net pasi
turį Stungių kaimo viduti- 
nieji valstiečiai nebuvo tu
rėję savo klėtyse tiek grū
du, v

Pavyzdys kitiems 
valstiečiams

Žemės ūkio artelės “Auš
ra” pasiekimai visiems mū
sų apylinkės kitų kaimų 
darbo valstiečiams vaiz
džiai parodė kolektyvinio 
darbo pirmenybes. Sekda
mi stungiškių pavyzdžiu, 
praėjusių metų spalio mė
nesį. G ražaičių kaimo var
gingieji ir vidutinieji vals
tiečiai susijungė Į žemės ū- 
kio artelę “Tiesa”. Taip 
pat trečiojo kaimo Katiliš
kių valstiečiai organizuoja 
savo žemės ūkio artelę. A- 

i pie 80 procentų apylinkės 
valstiečių ūkių susijungė į 
kolektyvinius ūkius:

Darbo spartūnai
Atsakydami į pirmojo 

respublikos kolektyvinių ti
kiu valstiečių suvažiavimo 
šaukimą, žemdirbiai plačiai 
išvystė socialistinį lenkty
niavimą. Įtempę visas savo 
jėgas dirba žemės ūkio ar- 

I teles “Aušra” kalviai Jonas 
Kačiuška ir Klemas Povi
laitis. Niekuomet savo gy
venime jie nedirbo su tokiu 
dvasios pakilimu. Trumpu 
laiku atremontuota dau
giau kaip pusė visų plūgų, 
ekečių, kultivatorių ir kitų
žemės ūkio padargų. Ko
lektyvinių ūkių bendrame 
grūdų valymo punkte, ku
ris organizuotas apylinkės 
Tarybos iniciatyva, be pa
liovos dirba trijeris ir fak
telis. Sėklos valymas kolek
tyviniams ūkiams “Aušra” 
ir “Tiesa” vyksta sparčiais 
tempais. Kasdien iš Joniš
kio ateina vežimai su mine
ralinėmis trąšomis.

Kaip diena nuo nakties...
Kaip diena nuo nakties 

skiriasi dabartinis Stungių 
apylinkės darbo žmonių gy
venimas nuo buvusiojo. Vi
sa valdžia buržuaziniais lai
kais čia priklausė buo
žėms - kraugeriams — val
sčiaus viršaičiui Nagliui ir 
smetoninio seimo deputatui 
Laikūnui. Mūsų tarybiniais 
laikais apylinkei vadovauja 
darbo liaudies sūnūs ir 
dukros. Vietinės Tarybos 
deputatai yra kolektyvinin- 
kai Domas Povilaitis, Zofi
ja Kilžausakitė, • Kostas 
Pamparas, Albinas Gurskis 
ir kiti buvę kumečiai ir 
vargingieji valstiečiai. Iki 
susikūrus Lietuvoj Tarybų 
valdžiai mes buvome betei
siai, gyvenome tamsybėje, 
skurde. Dvarininkai ir buo
žės, kaip siurbėlės iščiulp
davo mums visus syvus. 
Daugelis mūsų kaimiečių 
buvo priversti ieškotis išsi
gelbėjimo už jūrų. «

Laimę gimtajame krašte 
mes radome tarybiniais lai
kais. Broliškoj TSRS tautų 
šeimoj klesti ir brandina 
naujas jėgas gimtoji Lietu
va. . -

Conn,
PATAISOMA KLAIDA

Man teko parašyti kelis žo
delius iš atsibuvusio Laisves 
Choro koncerto vasario 13 d. 
Aprašymas tilpo Laisvėje va
sario 24 d. Per neatsargumą, 
iš mano -puses, aprašyme įvy
ko nemaloni klaida. Buvo
nepažymėta, kad išpildyme 
dainų programos dalyvavo ir 
gražiai sudainavo bent kelias 
dainas Laisvės Choro moterų 
grupė. Tą grupę rūpestingai 
ir tvarkingai sumokino ir kon
certe dirigavo choro jauna 
pianistė Grace Gailen. Grace 
yra viena iš gerų Laisvės Cho
ro veikėjų. Jauna ir pilna ge
rų norų ir energijos veikti 
meno srityje. Klaidą ištaisau 
ir atsiprašau.

RYGA.— Susikūrus Lat
vijoj Tarybų valdžiai, lat
viu tautos gyvenime prasi
dėjo nauja socialistinė era. 
Išsipildė svajonės Latvijos 
darbo liaudies, kuri visados 
siekė glaudžios draugystės 
su didžiąja rusų tauta, ver
žėsi į laisvą, laimingą gy
venimą. Broliškoji pagal
bos ranka, didžiulis pirmo
sios' pasaulyje sociajistinės 
valstybės sukūrimo patyri
mas palengvino latviams 
kelią į šviesiąją ateitį.

Tik broliškoj didžiosios 
Tarybų Sąjungos tautų šei
moj latvių tauta išsaugojo 
savo savarankiškuma ir ne
pateko vokiečių barbarų 
vergijon. Tik broliškų tary
binių tautų pagalbos dėka 
latviai sparčiai atkūrė savo 
ūkį, kuris buvo vokiečių fa
šistinių grobikų sugriau
tas.

Naujuoju keliu
Respublikoj įvyko istori

nis poslinkis. Latvijos* vals
tiečiai ryžtingai pasuko į 
kolektyvizavimo kelią—lat
viai kuria savo kolektyvi
nius ūkius, pasinaudodami 
turtingiausiu brolišku ta
rybinių respublikų patyri
mu.

Man teko pabuvoti kai 
kuriuose respublikos kolek
tyviniuose ūkiuose. Kolek
tyviniame ūkyje “Selija” 
aš buvau ne vienintelė vieš
nia. Kolektyvinio ūkio dar
bai ir žygiai toli išgarsėjo 
aplinkui, ir valstiečiai daž
nai atvažiuoja pasižiūrėti, 
kuo gi garsus šitas kolek
tyvinis ūkis.
Kolektyviečių laimėjimai

O kolektyvininkai tikrai 
turi ką parodyti. * Pirmai
siais savo gyvavimo metais 
kolektyvinis ūkis surinko 
derlių prašokantį individu
alinių ūkių derlių beveik 6 
centneriais iš hektaro. Per 
vienerius metus “Selija” 
dvigubai padaugino savo 
bandą, įsigijo keletą naujų 
automašinų, traktorių, de
šimtis javapiūvių, vėtyklių 
ir didelę daugybę plūgų, e- 
kėčių, kultivatorių ir kito
kio žemės ūkio invento
riaus. Paleista darban ko
lektyvinio ' ūkio lentpiūvė. 
Ji paruošia medžiagą sta
tybai, kuri plačiai išsivystė 
kolektyviniame ūkyje. Ne
seniai baigtas kolektyvinio 
ūkio viešbutis, kapitaliniai 
atremontuota valgyklai pa
talpa.

Kultūros židinys
Kolektyvinis ūkis turi 

savo 200 vietų klubą, biblip- 
teką, turinčią beveik . pus-

lektyyfnio ūkio augimą. Jie 
sumanė pastatyti nuosavus 
poilsio namus, įtaisyti ko
lektyvinio ūkio kultūros bei 
poilsio parką, įrengti sta
dioną ir vandens baseiną 
savo sportininkams.

Artelės nariai tikri, jog 
visus šituos darbus jie at
liks. Jie žino, savo jėgas ir 
galimumus, žino, 
jog t a r.y b i nė vyriausy
bė teikė ir ateityje teiks ... 
jiems pagalbą.

Didžiojo džiaugsmo 
valanda

Kartu su kolektyvinio ū- 
kio augimu ir išsivystymu 
keičiasi ir valstiečio - ko
lektyvininko išvaizda. Pa- < 
imsiu pavyzdžiui kolektyvi- 
ninką Karlą Slikšaną. • Už 
išdirbtus kartu su žmdna 
darbadienius ’jis gavo dau
giau kaip 2 tonas grūdų, 
beveik tiek pat bulvių, # 
daug daržovių ir kitų pro
duktu. Stachanovininko K. 
Slikšano vardas už pavyz
dingą darbą buvo įrašytas 
į kolektyvinio ūkio Garbės 
Lentą. Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas už puikų darbą ap
dovanojo Garbės raštais 
tris “Selijos” kolektyvinin- 
kus, jų tarpe ir K. Slikšaną. 

■ — Dešimt metų aš uoliai 
dirbau čia savo žemės skly
pelyje, čia buožių laukuose, 
bet niekuomet niekas nepa
gyrė mano darbo, — sujau
dintas kalbėjo Slikšanas,— 
niekuomet niekas apie ma- < 
no darbą gero širdingo žo
džio nepasakė, girdi, tu, 
Karlai, doras vyras... ,

Atėjęs namo, Karlas, 
kaip brangenybę, padėjo 
ant stalo .laikraščio numerį, 
kuriame buvo paskelbtas 
vyriausybės Įsakas dėl jo , 
apdovanojimo. Jis pritrau
kė arčiau elektros lemputę, " 
užsidėjo akinius, pakvietė 
žmoną atsisėsti greta ir ė- • 
mė skaityti. Ties žodžiais 
“...už šaunų darbą” seno 
valstiečio baisas sudrebėjo 
ir šiurkščiu, pūslėtu delnu 
nubraukė nuo skruosto a- - 
šarą.

Tai, kas darėsi kolekty
vininko sieloje, sunku ke
liais žodžiais bepaaiškinti. 
Vyko amžiais susidariusios 
valstiečio, žemės sklypelio • 
vergo, dvarininkų ir buožių 
beteisio vergo, pastumdė
lio, sąmonės lūžimas.

Dveji kolektyvinio dar-\. 
bo metai — ir žmogus pra
dėjo kitoniškai galvoti, ' 
pratintis prie to, jog jo že
mė tai nėra tik dešimt, dvi
dešimt hektarų, o tūkstan-

(Tąsa 4-me pusi.)

New Haven, Conn.
---- ------

Civilių teisių apgynimo rei
kale šaukiamas masinis susi
rinkimas nedėlioj, 20 d. kovb, 
3 vai. po pietų, Hotel Garde, 
prieš gelžkelio stotį.

Kalbės Gus Hali ir kiti geri 
kalbėtojai. Visus ir visas pra
šome atsilankyti.

Rengėjai..

Socialio saugumo komisionie- 
rius Arthur J. Altmeyer kal
bėdamas Kongresiniam ^Vays 
and Means Komitetui sakė, 
jog valdžia norinti praplėsti 
socialio saugumo programą, 
kad galėtų ateityje apsieiti 

be senybinių biedniokams 
namų (flapauzių)t

Bet vienas dalykas tai yra 
labai nepageidaujamas ir. ma
no supratimu, yra kenksmin
gas naudoti mūsų meniškose 
draugijose. Pas mus yra to
kių asmenų, kurie pamatę ap
rašymą laikraštyje su bent 
kokia klaida, ir nežinodami 
tikro, dalyku st(*vio, tuoj eina 
prie išvados ir garsiai surin
ka, kad 'tai yra tikslus “pa
niekinimas.” “ignoravimas” ir 
net “apšmeižimas” tų asme
nų, kurių rašėjas netiksliai 
nesumini savo aprašyme. To
kius staigius ir aštrius žodžius 
mėtyti v mūsų veikime, tai, 
prasčiau nepasakius, .yra ne
gerai. Buvęs Koncerte.

Dirbtuvėje susižeidė ranką 
Albertas Mackis. Jis randasi 
St. Lucas ligoninėje. Linki
me greitai pasveikti. Rep.

antro tūkstančio tomų kny
gų, radijo mazgą. Prie klu
bo organizuota agrolabora- 
torija, kame kolektyvinin
kai mokosi agrotechnikos, 
įsisavina žemės ūkio pir
mūnų patyrimą. Veikia ke
li meno saviveiklos rateliai, 
iš kurių kolektyvininkų 
tarpe ypatingai populiarus 
liaudies instrumentų orkes
tras ir vaidybos'ratelis. At
važiavusi į kolektyvinį ūkį, 
aš buvau maloniai nuste
binta, sužinojusi, jog vai
dybos ratelis pastatė ir su 
pasisekimu rodo žiūrovams 
mano pjesę “Varžovės.”

Visi dirba ir planuoja 
ateitį

Man esant kolektyvinia
me ūkyje, buvo aptariami 
ateities darbų planai. Rū
pindamiesi tolesniu ūkio iš
plėtimu bei pagerinimu, ko
lektyvininkai kreipia daug 
dėmesio ir į kultūrinį ko-

Už raštus apie suktybes vals
tijoje Elias A. McQuaid, New 
Hampshire News reporteris, 
gavo Broun Memorial požymį 
už 1948. Požymis, su $500 
dovana, teikiamas “už vyriau
si atsižymėjimą žufnalizme 

Heywood Broun’o dvasioje.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Kovo 8, 1949
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Levas Tolstojus KAZOKAI
—39— Kaukazo Apysaka

Lietuvlų kalboj 
vertė

V. Jocaitis
1-21-49

(Tąsa)
Merginos grobstė jo užkandžius ir 

juokdamos atiminėjo juos viena iš kitos. 
Bieleckis ir Oleninas pasitraukė į šalį.

Lukaška, lyg gėdydamasis savo dos
numo, nusiėmęs papachą ir šluostyda
masis alkūne kaktą, priėjo prie Marja
nos ir Ustenkos.

— Argi tu, mylimoji, mane niekini?— 
pakartojo jis neseniai dainuotos dainos 
žodžius, ir taikydamas tyčia Marjanai: 
— mane niekini? — dar piktai pakar
tojo. — Tave paimsiu, prisiverksi nuo 
manęs, — pridūrė jis, apkabindamas 
kartu Ustenką ir Marjana.
, Ustenka ištrūko ir užsimojusi taip 
drožė jam per pečius, kad net ranką sau 
sutrenkė.

— Na ką, ar dar žaisit? — paklausė 
jis.

— Kaip merginos nori, — atsakė Us
tenka, —o aš einu namo, ir Marjanka 

* norėjo pas mus eiti.
Kazokas, vis tebelaikydahias Marjana 

savo glėby, nuo būrio pasivedėjo ją už 
‘ tamsios namo kerčios.

— Neik, Mašenka, — tarė jis, — pas
kutinį sykį pasilinksminsim. Eik namo, 
aš pas tave ateisiu.

— Ką aš namie veiksiu? Kam gi šven
tė, jei ne linksmintis. Eisiu pas Usten
ką, — tarė Marjana.

• ‘ —Juk vistiek tave vesiu.
—Gerai, — tarė Marjana, — paskui 

pamatysim.
— Tai kaip, eisi? — griežtai tarė Lu

kaška ir, prispaudęs ją prie savęs, pabu
čiavo į žandą.

— Na, atstok! Ko prikibai? — Ir iš
trūkusi Marjana pasitraukė nuo jo.

— Ei, mergše! Bus blogai, — prie
kaištingai tarė Lukaška, stabtelėjęs ir 
palingavęs galva. — Prisiverksi nuo 
manęs, — ir, nusigręžęs nuo jos, sušu
ko merginoms: — tai pažaisim, ką?

Marjana lyg nugąsdino ir supykdė jo 
pasakyti žodžiai. Ji sustojo.

— Kas bus blogai?
— O tas.
— O kas?
— O tas, kad su įnamiu kareiviu su

sidedi, todėl ir manęs jau nebemyli.
-- Nenoriu, nemyliu. Tu man ne tė

vas, ne motina'. Ko nori? Ką panorėsiu, 
tą mylėsiu.

—Taip, taip! — tarė Lukaška. — 
Atsimink gi! — Jis priėjo prie krautu
vės. — Mergos! — sušuko jis, — ko su
stojote? Dar pažaiskite ratelį! Bėk, Na- 
zarka, čichirio atneši.

— Na, kaip, ar jos ateis? — klausė 
Oleninas Bieleckį.

— Tuojau ateis, — atsakė Bieleckis. 
— Biva, reikia pasiruošti baliui.

7 XXXIX
Jau vėlai naktį Oleninas išėjo iš Bie- 

leckio'trobos paskui Marjaną ir Ustenką. 
Balta merginos skarelė bolavo tamsioj 
gatvėj. Auksu žėrįs mėnulis leidosi į ste
pę. Stanica skendėjo sidabriniame rūke. 
Visur tylu, niekur nematyt nė vieno ži
burio, tiktai girdėti tolstančių moterų 
žingsniai. Olenino širdis smarkiai plakė. 
Įkaitę veidai atsigavo nuo drėgno oro. Jis 
pažvelgė į dangų, atsigręžė į trobą, iš 
kurios išėjo: ten užgęso žvakė, ir jis vėl 
ėmė sekti akimis tolstančių moterų šešė
lį. Balta skarelė dingo ūkanoj. Jam bu
vo baisu pasilikti vienam. Jis taip buvo 
laimingas! Jis nušoko nuo priebučio ir 
tekinas nubėgo paskui merginas.

— Na, kur tu! Dar pamatys kas! — 
tarė Ustenka.

— Nieko!
Oleninas pribėgo prie Marjanos ir ją 

apkabino. *
Marjana nesigynė.
— Dar neprisibučiavo, — tarė Usten

ka. — Kai tavo žmona bus, tada bučiuo- 
kis, o dabar palauk.

— Sudie, Marjana, rytoj aš ateisiu 
pas tavo tėvą ir pats pasikalbėsiu. Tu • 
jam nieko nesakyk.

— Ką aš pasakosiu! — atsakė Marja- 
na. /

Abi merginos nubėgo sau tekinos. 
Oleninas ėjo vienas, atsimindamas vis
ką, kas atsitiko. Jis visązvakarą išbuvo 

. su ja dviese kampe prie krosnies. Usten
ka nė valandėlės nebuvo išėjusi iš tro- 

.bos ir čiauškėjo su kitomis merginomis

ir Bieleckiu. Oleninas pakuždomis šnibž
dėjosi su Marjana. •

— Ar tekėsi už manęs? — klausė jis 
ją.

— Apgausi, neveši, — atsakė,ji links
mai ir ramiai.

— O ar tu mane myli? Pasakyk, dėl 
dievo.

— Kodėl turėčiau tavęs nemylėti: juk 
tu ne šleivas ir ne kreivas! — juokais 
atsakė Marjana, spausdama savo šiurkš
čiomis rankomis jo rankas. — Kokios ta
vo rankos baal-tos, baal-tos, minkštos 
kaip varškė, — tarė ji.

— Aš nejuokauju. Tu sakyk, ar tekė
si?

— Kodėl ne, jeigu tik tėtušis leis.
—Atsimink, aš proto neteksiu, jei tu 

mane apvilsi. Rytoj aš pasakysiu 
motinai ir tėvui, pirštis ateisiu.

Marjana staiga nusikvatojo.
— Ko tu?
— Taip, juokinga.
— Tikrai! Aš nusipirksiu sodą, 

mus, įsirašysiu į kazokus .. .
— Tik žiūrėk, tada kitų bobų nemylėk.

tavo

na-

Oleninas su didžiausiu saldumu karto
jo savo mintyse visus tuos žodžius. Nuo 
tų atsiminimų jam darėsi ir skaudu, ir 
jis alpo iš laimės. Skaudu todėl, kad kal
bėdama su .juo, ji buvo tokia pat rami, 
kaip ir visuomet. Jos, rodės, nė kiek ne
jaudino ta nauja padėtis. Ji tarytum juo 
netikėjo ir negalvojo apie ateitį. Jam ro
dės, kad ji myli jį tik šią valandą ir kad 
jai ateities su juo nėra. O laimingas jis 
buvo dėl to, kad visi jos žodžiai jam at
rodė teisingi ir ji sutiko priklausyti jam. 
“Taip, — tikino jis save, — mudu tik 
tuomet suprasime vienas antrą, kai ji 
visiškai bus mano. Tokiai meilei nusa
kyti nėra žodžių, o -reikalingas visas gy
venimas, visas gyvenimas. Ryt viskas 
paaiškės. Aš negaliu taip ilgiau gyventi, 
aš viską pasakysiu jos tėvui, Bieleckiui, 
visai stanicai...”

Lukaška po dviejų nemigo naktų per 
šventę tiek daug išgėrė, kad pirmą kar
tą griūte nugriuvo ir užmigo pas Jamką.

XL j
Rytojaus dieną Oleninas išbudo anks

čiau nei visuomet, ir pirmutinė jam ding
telėjusi mintis buvo apie tai, kas jo lau
kia, ir jis džiaugsmingai prisiminė-jos 
bučinius, šiurkščių rankų paspaudimus* 
ir jos žodžius: “kokios tavo rankos bal
tos!” Jis šoko iš lovos ir norėjo tuojau 
eiti pas šeimininkus ir prašyti Marjanos 
rankos. Saulė dar nebuvo patekėjusi, ir 
Oleninui pasirodė, kad gatvėje kilo nepa
prastas sąjūdis: vaikščiojo, raiti jodinė
jo ir kalbėjosi. Jis užsimetė čerkeską ir 
išbėgo į priebutį. Šeimininkai dar nebu
vo atsikėlę. Penketas kazokų jojo raiti 
ir apie kažką triukšmingai kalbėjosi. Vi
sų priešaky ant plataus savo kabardino 
jojo Lukaška. Kazokai .klegėjo, šūkavo 
visi kartu: nieko aiškaus negalima buvo 
suprasti.

— Aukštyn paupiu reikia joti! — šau7 
kė vienas.

— Reikia balnoti ir greičiau vytis, — 
kalbėjo kitas? 1

— Iš įų vartų bus arčiausia.
— Kalbėk niekus, — šaukė Lukaška: 

— pro Vidurinius vartus reikia joti .. .
— Teisybė, iš čia arčiau, — kalbėjo 

vienas kazokas, visas apdulkėjęs ir ant 
putoto arklio. Lukaškos veidas buvo rau
donas, išparpęs po vakarykščio girtavi
mo; papacha nusmaukta ant pakaušio. 
Jis'šūkavo, rodos, įsakinėjo, lyg jis būtų 
buvęs viršininkas.

— Kas atsitiko? Ku/? — paklausė 
Oleninas, vargais negalais atkreipęs į sa
ve kazokų dėmesį.

— Jojam abrekų gaudyti, pasislėpė 
burūnuose. Tuojau išjojame, tik vis dar 

’ žmonių maža, t
Ir kazokai, vis tebešūkaudami ir telk- ‘ 

damiesi į būrį, nujojo toliau gatve. Ole
ninui dingtelėjo, kad būtų negerai, jeigu 
jis nejotų drauge; be to, jis tikėjosi anks
ti grįšiąs. Jis apsirengę, užtaisė kulko- 

‘ mis šautuvą, šoko ant arklio,. šiaip taip 
Vaniušos pabalnoto, ir pasivijo kazokus, 
išjojant jiems iš stanicos. Nusėdę nuo 
arklių, kazokai stovėjo būrelyje ir, pils
tydami čichirį iš atvežtos šulaites į me
dinį ‘ąsotį, vaišinosi, linkėdami vienas 
kitam sėkmės žygyje. Jų tarpa buvo ir

(Bus daugiau)
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TARYBŲ LATVIJOS KO
LEKTYVINIAI ŪKIAI IR 

VALSTIEČIAI
> (Tąsa nuo 3-$Io dus).J

čiai, keli tūkstančiai hekta
rų. Jis pamilo kiekvieną ši
tą plačių laukų kampelį 
taip, kaip anksčiau mylėjo 
savo rėžį, tik dabar šita 
meilė turi gilią prasmę. 
Valstietis tapo didelio ko
lektyvo nariu, darnios 
mos nariu. Kolektyvui 
dedant, naudodamasis 
rotechnikos mokslu, 
ginkluotas primaeile tech
nika, valstietis tapo žemės 
šeimininku. Ne žemes skly
peliai, kaip pirma, o didžiu
lės erdvės laukų, sodų ir 
miškų brandina jam savo 
vaisius, daugina darbo liau
dies turtus, Tėvynės tur
tus.

Didžiulis kolektyvinių
< ūkių tinklas
Žingsnis po žingsnio, vie

nas paskui kitą kūrėsi Lat
vijoj kolektyviniai ūkiai. 
Kolektyvinių ūkių statyba 
pasidarė tokia veržli, jog, 
kaip pavasario, srovės, pa
traukė paskui save visus. 
Dabar respublikoje yra per 
tūkstantį kolektyvinių ū-

Chicago, III

šei- 
pa- 
ag- 
ap-

Įtikinamiausia propagan
da už kolektyvinius ūkius 
Latvijoj yra pats^ kolekty
vinis- ūkis. Jis yra faktas, 
kurį nuneigti arba nuginčy
ti negalima. Tai pati ge
riausia ir veiksmingiausia 
propaganda, nes kolektyvi
nį ūkį galima apžiūrėti, pa
čiupinėti rankomis. Latvi
jos valstiečiai didelėmis 
grupėmis lanko, kolektyvi
nius ūkius, detaliai susipa
žindami su jų organizacija, 
ūkio būkle ir paskui savo 
noru renkasi savo tolimesnį 
kelią — socialistinį, kolek
tyvinių ūkių kelią/

Darbininkai Atleiditiėjami, 
Savaites Trumpinamos

Sulyg žinių iš unijų raštinių, 
Chicagoje ir apylinkėse daug 
darbininkų tapo paleisti iš dar
bų, daugelis įmonių sutrumpino 
darbo savaitę. Campbell Soup 
Co., Chicago j, kaip praneša 
Food, Tobacco and Agricultural 
Workers unija, ką tik atleido 
600 darbininkų.

Tik pravestas tyrinėjimas 
Vermillion apskrityje, Danville 
apylinkėje, vėlesniu laiku, bėj 
gyje trijų mėnesių, paleista 900 
ypatų. Vien iš General Electric 
paleista 200 Vyrų ir moterų. 
Daugelis iš jų neišdirbo ganėti
nai laiko, kad gavus bedarbės 
kompensaciją.

Crane wCo. įmonės Chicago j, 
daugelis departmentų dirba tik 
32 valandas į savaitę. Sears 
Roebuck and Co. kaip ir Mont
gomery Ward and Co.., taipgi 
paleidžia daugelį darbininkų, 
kitiems nukerta valandas.

Western Electric, kur išdir
bama reikmenys Bell telephone 
kompanijai, raportuoja, palei
dus keletą šimtų, bet žinanti 
dalykus iš vidaus, sako, kad 
skaitlinės siekia tūkstančius.

Gelžkeliai irgi atleidinėja. 
Teisingesnės žinios rodo, kad 
per visą šalį gelžkeliai atleido 
apie 8 nuošimčius savo darbi
ninkų.

Sunkūs bedarbės laikai var
gini atleistus darbininkus, var
gina ir tuos, kurie dar šiandien 
dirba, bet nežino/ar rytoj tu
rės darbą, ar ne. V.

Waterbury, Conn.

San Francisco, Cal
CIO Svarsto Nedarbo 

Klausimą
San Francisco CIO Taryba 

turėjo platų susirinkimą, kuria
me dalyvavo virš 200 atstovų 
svarstymui besiplečiančio ne- 
darbo.

Konferencija nutarė kreiptis 
prie gūb. Earl Warren (R.), 
kad jis pasirūpintų padidinti 
personalą Valstijos Darbo De- 
partmente greitesniam teikimui 
nedarbo mokesties reikalaujan
tiems. Pastaruoju laiku tų sky
riaus štabas buvo sumažintas 
nuo 3,800 iki 2,550 dėl stokos 
fondų.

Susirinkime nutarta atsi
kreipti į Nacionalę CIO Tarybą, 
kad ji pradėtų kampaniją dėl 
pagerinimo social security, 
įskaitant pašalpą namų ir ūkių 
darbininkams.. Suorganizuotas 
komitetas, kuris turės tartis su 
San Francisco miesto pareigū
nais bedarbių reikalais ir rei
kalauti iš 1949 metųx budžeto 
paskirti $1,575,000 sudarymui 
viešų darbų programos.

Padidėjimas nedarbo tarpe 
negrų buvo vienu svarbiausiu 
susirinkimo klausimu., Paaiškė- 

, kad 40 procentų negrų vy- 
ir 35 procentų negrių mote- 
San Francisco yra be dar-

■ ir ieško užsiėmimo.
Gerald- O’Gara, valstijos se

natorius, pasakė suvirinkime: 
“Mes slenkame linkui kracho, 
kurs gali 'būt išvengtas su ap- 
sižiūrėjimu ir sumaningu pla
navimu. Tokios konferencijos - 
mitingai, kaip šis, yra vienati
nis žingsnis tokiai planuotei.”-

jo, 
I’M 
rų 
bo

Give Through 
your Red Cross

1949 FUND |F

A'

žinti, prieita prie išvados, 
kad Connecticut valstijoj nė
ra daugiau kitų lietuviškų ka
pinių, kaip tiktai Waterbury. 
Nors parapijų randasi kiek
viename mieste, bet kapinių 
jos neturi, eina -pas airius lai- 
dotis. Laisvi lietuviai neina 
pas airius, bet jie dina pas 
kitataučius.

Mes priėjome prie išvados, 
kad ir kitų miestų lietuviai 
galėtų prisidėti prie Lietuvių 
Laisvo Kapinyno. Tada bū
tų ‘galima pavadinti Connect
icut Valstijos Lietuvių Laisvu 
Kapinynu.

Būtų daug galima kapines 
pagražinti — žemės yra pu
sėtinas kąvalkas, tiktai reika
linga daugiau įmonių ir pi
nigų. Susidėjus krūvon, pa
sidarytų ir pinigų.

Taigi mes, Waterburio Lie
tuvių Laisvo Kapinyno valdy
ba, prašome visus pagalvoti, 
ar nebūtų verta prisidėti ir 
sušaukti platų susirinkimą 
dėl apkalbėjimo viso dalyko. 
Prašome kitų Connect icut 
miestų lietuvių pakelti šitą 
klausimą ir jį svarstyti.

Joseph Strižauskas.
5 Henry St.
Waterbury, Conn.

Iš Praeities ii Dabarties 
Lietuvių Laisvo Kapinyno

Suvirs 50 metų atgal pas 
laisvai mąstančius lietuvius 
kilo mintis, kad yra reikalin
ga lietuviams laisvos kapinės. 
Kadangi tais laikais, mirus 
laisvam žmogui, kunigai ne
priimdavo jo kūno į kapines, 
tai 1902 metais tapo nupirk
ta plotas žemės, apie 11 akrų, 
ir įsteigta Lietuvių Laisvas 
Kapinynas. Tais laikais gyva
vusios draugijos sudėjo'pinigų 
dėl apmokėjimo žemės ir-kitų 
dalykų ir paėmė vadovybę 
tvarkyti kapinyną sekamos 
draugijos: Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino, Lietuvių 
Sūnų Draugija ir švento Jur
gio Draugija iš .Naugatuck, 
Conn. Vėliau prisidėjo Al
girdo Draugija, Jaunikaičių 
Draugija ir Waterburio Lie
tuvių šviesos Draugija.'Laikui 
bėgant Algirdo DraugijaHšny- 
ko, nariai pasidalino draugi
jos pinigus. Jaunikaičių ir D. 
K. Gedimino Draugija prisi
dėjo prie Lietuvių Piliečių 
Klubo 103.

Šiuo laiku yra pasilikę se
kamos draugijos: Lietuvių Po
litiškas Klubai 103, Water
burio šviesos Draugija ir šv. 
Jurgio Draugija, ' Naugatuck, 
Conn. Iš visų draugijų yra 
išrinkti atstovai, iš kurių yra 
išrenkama kapinyno valdyba 
iš 5 žmonių : pirmininko, jo 
pagel binink o, dviejų sekreto
rių ir iždininko.

Susirinkimai jaukiami pagal 
reikalą, ne rečiau tris kartus 
per metus. Kapinyne palai
dota yra apie 400 (ar daugiau 
žmonių. Apžiūrėti stengiama
si kuogeriausia. žolė yra 
pjaunama dažnai. Taipgi bai
giama lyginti kapai, kad 'bū
tų galima su mašina piauti, 
pagal naujausią madą. Nors 
kapinės mažos, bet atrodo 
gražiai? Waterburio ir apy- 
linkės^ lietuviams nėra gėdos 
atvykus atlankyti savo gimi
nes ar draugus, kurie ten il
sisi amžinai.

žinoma, d ai* būtų galima 
daug kas pagerinti, bet rei
kalingi pinigai. Laidojusi žmo
nių nedaug. Bandoma lotus, 
parduoti kaip pigiausia gali
ma. Dėl to ir kapinės ma
žai galima pagerinti.

Praėjusiu metų 
mėnesį metiniame
me, apkalbėjus, kaip 
būtų galima kapinesi

Lewiston-Auburn, Me.
PADĖKA

Ligonbutis tai vieta ieškan
čių sveikatos ir liuosybės bei 
pasiliuosavimo nuo ligų spau
džiančių skausmų. Iš čia yra 
d-u keliai: vienas—pagyti ir 
gyventi, o antras — į kapus, 
čia girdėti ligonių dejavimai 
dėl aukštų kainų už gydymą; 
vėl vaitojimai nuo sunkių

skaudėjimų bei ilgesio. O tū
lų sveikstančių girdisi links
mas klegesys ir dainavimas. a 

štai 12 metų mergaitė iš 
Newfoundland., išbuvus 8 mė
nesius ligoninėj ir išlaikius 
12 operacijų, pradėjo pa
sveikti ir su kita ligone gra
žiai sudainavo. Aš sakiau 
jom, kad galite būti žvaigždės 
operų. Tai newfoundlandie- 
tė atsakė, kad ji taip irgi ma
nė, tik kojų liga ją sulaikė. 
Jau 6 metus studijavus mu
ziką. O antra, tąi dainuo
janti bažnyčioj už dyką.

Ligoninėj esant savaitė pa
virsta metais. Aš irgi čia iš
buvau 6 savaites ir turėjau 
dvi operacijas.

Labai ačiū A. Sabulienei iš 
$o. Boston’o už aplankymą. 
Taip jau labai dėkui draugei 
R. Šileikienei iš Lewistdn’o už 
raudonų gėlių kvietką ir sim- 
patiškas atvirutes; taipgi K. V 
Martinkams abiem ir L. Sele- 
monienei, ir LDS 45 kuopos 
nariam už nuoširdžius linkė
jimus.

Dėkoju P. Vizbarui už pri
žiūrėjimą mano namų — ir 
dukteriai už kvietkas ir krau
jo davimą man nusilpusiai. 
Duktė Leona ir jos vyras 4- 
tus metus lankydami Bostono 
Universitetą lankė mane kas 
dieną.

Iš Bostono ligoninės pagrį
žau namo Vasario 26 d.

Siunčiu 7 dolerius dėl at
naujinimo Laisvės prenumera* 
tos. A. Liaudanskienė.

Nanking, Kinija.-^- Tau- > 
trilinkų seimas smerkė Ki
nijos premjerą Sun Fo, kad 
jis nepaliuosuoja politinių 
kalinių.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

^4^
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRĄBORIUS 
/ Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

gruodžio 
susirinki- 

geriaU 
pagra-

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

*■ ' \ 1,

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kainpas 68th St.)
Atsitikime vardinių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite:
Sllorėroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. • .

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

■ Į ............................... ■ ......------------------ ' ................. ; ............ ■U.ttU.i.iJ ' 3 ,
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS Elizabeth, N. J.
Tuberkuliozės Specialistų bos agregatas.' Trys tokios ma

šinos respublikos plytinėms ne
seniai gautos iš Charkovo “Rau
donojo Spalio” gamyklos.

M. Kuraitis.

Suvažiavimas
Vilnius, 1948 m. gr. 11 d.

— Dvi dienas Vilniuje vyko 
respublikinis tuberkuliozės 
specialistų suvažiavimas.

Platų pranešimą apie ko
vą su tuberkulioze Tarybų 
Lietuvoje padarė Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos in
spektorius Stuoka.

Docentas Koganas pada
rė ųdomų pranešimą apie 
V-tąjį visasąjunginį tuber
kuliozės specialistų suva
žiavimą, medicinos mokslų 
kandidatas drg. Zimnickis
— apie kaulų - sąnarių tu
berkuliozės aktyviąją tera
piją*

Lietuvos TSR Mokslų A- 
kademijos narys - kores
pondentas profesorius J. 
Kairiūkšis padarė turinin- 

. gą pranešimą apie odos tu
berkuliozės gydymą neo- 
benzinoliu.

Visą eilę mokslinių pra
nešimų padarė' Kavaliaus
kas, Markevičius, Aršas, 
Sondakas ir kt. Išklausytos 
taip pat respublikinio, Kau
no, Tauragės, Telšių, Pa
nevėžio, Kėdainių ir kitų 
tuberkuliozės dispenserių 
darbo ataskaitos.

10 Agrotechnikos Ratelių
Ukmergė, 1948 m. gruod. 

11 d. — Prie eilės valsčių 
žemės ūkio skyrių, MTS ir 
tarybinių ūkių suorgani
zuoti agrotechnikos rate
liai.

Gerai veikia agrotechni
kos ratelis Leonpolio tary
biniame ūkyje, kuriam va
dovauja ūkio vyr. agrono
mas drg. Černius. Čia re
guliariai vieną kartą per 
savaitę į ūkio skaityklą su
sirenka iš visų skyrių dar
bininkai, aukštam derliui 
^auti grandininkai ir gran
džių nariai. Ūkio agrono
mas Černius jiems
paskaitas apie Mičiurino 
mokslo ir tarybinės agro
technikos laimėjimus že
mės ūkio srityje.

Neblogai veikia agrotech
nikos rateliai Giedraičių ir 
Šešuolių valsčiuose, o taip 
pat prie Širvintų MTS. 
Šiuo’s ratelius lapko dau
giau kaip 140 valstiečių.

Apskrityje veikia 10 ag
rotechnikos ratelių.

St. Rimkus.

skaito j ooo

Iš Antano ir Rožės MontvilųS* 
25 Metų Vedybinio Gyvenimo 

Jubiliejaus
Parengimas įvyko vasario 

20 d. Lietuviu Laisvės Svetai- 
f

nėję. Susirinko virš 300 sve
čių pagerbti Montvilos 25 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
ties proga.

šį pokilį jiems suruošė duk
terys Beatrice ir Florence .

Svečių, ir viešnių buvo iš 
visur, vietinių ir iš apylinkės. 
Svečiai sveikino jubiliejantus 
ir linkėjo jiems geriausios lai
mės tolesniam gyvenime.

Montvilai yra draugiški ir 
visų gerbiami žmonės, pavyz
dingai išauklėjo dukteris, ku-- 
rios savo tėvams suteikė do
vanus po “wrist watch.” 
Taipgi jubiliejantai gavo dau
giau dovanų nuo kitų priete- 
hy.

Parengimo gaspadinės pa
gamino skaniai valgius.

Montvilai dėkoja visiems 
giminėms ir svečiams už atsi
lankymą ir už dovanas.

A. Skairus.

Raudonojo Kryžiaus posteris akstinimui paremti 
kampaniją sukelti fondą tai veiklai 

užjūriuose ir namie.

Cleveland, Ohio

Scranton, Pa.
Netekom Nuoširdaus ♦
Draugo S. Suprano

įvykdytas Finansinis Planas

VARĖNA, 1948 m„ gr.. 18 d. 
— Nuo š. m. lapkričio 25 d. 
iki gruodžio 5 d.- Varėnos aps
krityje buvo pravestas dešimta
dienis, skirtas ketvirtojo šių 
metų ketvirčio finansinio pla
no vykdymui paspartinti.

Dešimtadienio metu ypatin
gai gerų rezultatų pasiekė Va
rėnos miestas. Per 10 dienų čia 
buvo įvykdyta 74 proc. ketvir
čio plano. Tokiu būdu Varėnos 
miestas iki gruodžio 5 d. IV-jo 
ketvirčio pianų įvykdė 100,3 
proc.

Surenkant mokesčius iš mies
to gyventojų, pasižymėjo aps
krities finansų • skyriaus buhal
terės Naujalytė ir Anikienė, 
mašininkė Lelešiūtė ir sąskai
tininkė Tamulevičiūtė. Jos, lan
kydamos kiekvieną miesto gy
ventoją, dirbo aiškinamąjį dar
bą ir rinko finansinius mokes
čius. J. Jankauskas.

Mechanizuojama Statybinių 
Medžiagų Pramone

' VILNIUS. — Didelio pajėgu
mo ekskavatorius įrengtas “Pa
lemono” plytinės karjere. Jis 
pilrfai aprūpins žaliava visus 
plytų gamybos agregatus. Nau
jas ekskavatorius pastatytas 
taip pat Rokų plytinėje. Arti
miausiu laiku tokį agregatą 
gaus Daugelių plytinė.

Mechanizuotas darbas Riešės 
— Panerių plytinėje. Čia su
montuotas naujas plytų garny-

PANEVĖŽYS, 1948 m., gr. 
18 d. — Apie pirmąjį respubli
kinį jaunųjų rašytojų suvažia
vimą papasakojo panevėžiečiam 
to suvažiavimo dalyviai Plungė 
ir Blinkevičius’. Buvo taip pat 
apsvarstyti vietos jaunųj'ų lite
ratų tolimesnio darbo uždavi
niai. A. Jaunutis.

KAUNAS. — Konv'ejeris, ku
ris sujungs gilzių kimšimo ir 
pokavimo cechus, įrengiamas 
“Zefiro” tabako ir papirosų fa
brike. Tabako skyriuje montuo
jamas pneumatinis aparatas, 
kuris suspausto oro pagalba 
paruoštą tabaką tieks į kimši
mo skyrių. F. Tarauskas.

Vagonai su įrengimais

KLAIPĖDA, 1948 m., gr. 18 
d. — Vagonų su įvairiais šoko
lado ir saldainių gamybos įren
gimais šiomis dienomis gavo 
“Gegužės Pirmosios” konditeri
jos fabrikas. Nauji įrenginiai 
įgalins mechanizuoti gamybos 
procesą.- K. Tauras.

Vietinės Pramonės |monių 
Pasiekimai

VILNIUS, 1948 m.., gr. 17 
d. — Respublikos Vietinės Pra
monės Ministerijos įmonių ko
lektyvai, pasiekė naujų gamy
binių laimėjimų.

Ministerijos gamyklos pirma 
laiko įvykdė ir viršijo metinį 
bendros gamybos planą. Suma
žinus gaminių savikainą gauta 
2,690 tūkstančių rublių viršum- 
planinių sankaupų. Darbo našu
mas įmonėse išaugo palyginti 
su pereitais metais 33,4 procen
to.

Atskiros vietinės pramonės 
įmonės atsisakė nuo valstybi
nės dotacijos ir dirba rentabi
liai. Prie jų priklauso Kauno 
“Vamzdžio”- gamykla. Metų 
pradžioje jai buvo skirta 77,- 

rublių dotacija. Gamyklos
kolektyvas, patobulinęs gamy
bos technologiją, taupiai nau
dodamas žaliavą, medžiagą ir 
elektros energiją, žymiai suma
žino produkcijos savikainą. Dė
ka to įmonė ne tiktai išsivertė 
be dotacijos, bet ir davė vals
tybei 140,000 rublių viršumpla- 
ninio pelno.

Per 11 šių metų mėnesių 
Vietinės Pramonės Ministerijos 
įmonės padidino produkcijos; 
gamybą palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu pereitais metais 41 
procentu.

Laivu Remontininkų Pažadas

KLAIPĖDA, 1948 m., gr. 17 
d. — Laivų remonto įmonės 
darbininkai atsiliepia į respu
blikos įmonių priešakinių ko
lektyvų kreipimąsi organizuoti 
socialistinį lenktyniavimą.

žinomas gamyklos kalvis ko
munistas Beržonas, įvykdęs 6 
metines normas, įsipareigojo 
iki suvažiavimo dienos baigti 7- 
tą mėtinę normą.

Tekintojai komjaunuoliai žą
sinas ir štikovas pasiryžo, ruo
šiantis suvažiavimui, sistema- 
tingai vykdyti 'pamainos nor
mas 200 procentų.

Padidintus gamybinius įsipa
reigojimus suvažiavimo garbei 
taip pat prisiėmė kalviai Mišei
kis ir Pašukovas, dailidė širo- 
tockas.ir daugelis kitų.

Valsčiaus Darbo Inteligentų 
, Suvažiavimas

KUPIŠKIS, 1948 m., gr. 17 
d. — šiomis dienomis Šimony
se įvyko pirmasis šio valsčiaus 
darbo inteligentų suvažiavimas. 
Pranešimą tema “Tarybinės in
teligentijos uždaviniai” skaitė 
Šimonių progimnazijos direk
torius Vi. Devindauskas. Pra
nešėjas plačiai apsistojo dėl 
vietinės inteligentijos įsijungi
mo į rinkiminę liaudies teisnfų 
kampaniją, nušviesdamas vie
tos inteligentijos vedamą rinki
minį - aiškinamąjį darbą.

R. fiešnpis.

Boston, Mass.
Vokiečiams Dievas Protą 

Sumaišė
Bostonas irgi turėjo laimę 

turėti svečiais Brizgio -Sidzi- 
kauskinę svitą. Sambūryje fi
gūravo: visoki ekscelencijos, 
pseudo - konsulai ir pro-koiisu- 
lai, ponai ir ponios arba, pagal 
naują terminologiją, viešpačiai 
ir viešpatytės, ir 1.1, ir t.t. 
Daug juostame sambūryje ga
lando liežuvius, prisiekė amži
ną meilę tėvynei ir kovą Lietu
vos artojėliams ir liaudžiai, 
kam ji išprašė minimus viešpa
čius lauk iš Lietuvos.

Suprantama, teko ir “burlio
kams,” ir kirkizams, ir mongo
lams ir daugeliui kitų, kompli
mentų, grasinimų ir prakeiks
mų. Būdingiausias nušvietimas 
priežasties neįsikūnijimo daug, 
žadėjusių vilčių mūši/ viešpa
čiams, buvo per vieną sutonuo- 
tą ekscelenciją, kuris nupasako-l 
jo sekamai: Kad atsikrausčiusi 
amžinės atminties Smetonai su • 
savo palydovais į įnamius pas! 
savo gerą draugą Adolphą, jie! 
ten nesėdėjo bevilčiai rankas 
sudėję, bet dirbo — dirbo sun
kiai ir daug. Jie koleboravo, ; 
posėdžiavo, planavo. Organiza-; 
vo aktyvistus Vokietijoj ir Lie-į 
tuvoj. Teikė jiems ginklus iri 
prisirengę laukė tos dienos, to ; 
auštančio 1941 m.'birželio 211 
d. ryto, kada Hitleris paleido! 
savo karišką mašiną per Lie-' 
tu vos rubežių ir žaibo greitu
mu, lyg perkūnija, uždegė Lie
tuvos kaimus, miestus, ir mies
telius, o mūsų hktyvistai su 
ginklais rankose ėmėsi darbo 
Lietuvą “vaduoti” (skerdžiant 
žydus, darbininkus ir kitus, 
jiems nepatinkamus žmones). 
Ir štai va, sako, mums viltis 
nusišypsojo, Lietuva atvaduota! 
Karo debesiui nusiritus į rytus, 
mes iš Vokietijos grįžom į Lie
tuvą, na,’ dabar, su dievo pa
galba, ii* vėl gyvensim! Praei
na metai kiti,' sūkuriuose karo 
audrų, va, kaip tai, ima dievas 
ir sumaišo protą vokiečiams: 
vietoj mušus, naikinus tuos ne
tikėlius “burliokus,” kai gi pra
dėjo, kaip patrakę, bėgti atgal 
į “Faterlandą,” kad kulnais sė
dynę siekia, o tie biaurybės 
raudonarmiečiai neatsilieka, 
svilina, tai svilina iš užpakalio 
vokietukams. Mes jau matom, 
kad bus blogai ir mums tad, 
visi pasiratoję kelnias, duok 
dieve kojas, dui su tais proto 
netekusiais vokiečiais į Berly
ną ir už. Ir dabai; žiūrim, į 
Lietuvą, kaip ta pasakiška lapė 
į vynuogių kekę! 8. Z.

Washington. — Teigia
ma, kad už dviejų bei trijų 
savaičių pasitrauks armijos 
vsekretorius Royall.

Vasario 10 d. mirtis'išpiešė 
iš mūsų tarpo draugą Simoną 
Šupraną, kuris daugiau 10-ties 
metų buvo Literatūros Drau
gijos 39 kuopos nariu ir rė
mėju darbininkiško judėjimo.

Drg. S. Sopranas į. šią šalį 
atkeliavo dar jaunose dienose 
ir visą laiką gyveno Scranto- 
ne, dirbdamas anglių kasyklo
se. Buvo drūto sudėjimo vy
ras, ir toki dalykai, kaip li
ga, susirgimai, jam buvo visai 
nežinomi.

Buvo labai malonus žmo
gus ir vedė gražų šeimynišką 
gyvenimą su savo drauge Ma
rijona (po tėvais Sakevičiu- 
kė), su kuria apsivedė jai bū
nant našle.

Draugas S. Su pranas sirgo 
labai trumpai, vos kelis mė
nesius nesijautė gerai, ir ap
leidę kasyklas. Nors jis bu
vo įgavęs mainų dusulį jau 
seniau, bet, kaip drūto sudėji
mo žmogus, "tib daug nejautė, 
pakol ta nelaboji liga jį par
bloškė į lovą ir vėliau į ligo
ninę, kurioj pabuvęs vos sa
vaitę laiko, užmerkė savo akis 
amžinai.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo moterį Marijoną, podu
krą Francę, kuri jį labai my
lėjo, nes, jis ją laikė lygiai 
taip, kaip savo tikrą dukterį: 
dukterį Aldoną ir sūnų Ed
vardą ir porą anūkų.

Draugas S. Sopranas iš Lie
tuvos paėjo: Janonių kaimo, 
Antnemunio valsčiau, Alytaus 
apskrities, Rumbonių parapi
jos. Kilęs iš biednų tėvų šei
mos. Jis ir čia gyvendamas 
labai mylėjo darbo žmones ir 
rėmė darbininkišką judėjimą.

Laisvę jis skaitė nuo pat jos 
įsikūrimo ir tik atsiskyrė su 
ja nętekęs visai jėgų, reiškia, 
žengdamas į kapus.

Draugas S. Sopranas buvo 
palaidotas .14 d. vakario, su 
bažnytinėmis apeigomis lietu
vių tautiškoj bažnyčioj, Chin
chilla kapinėse. Velionis S. 
Sopranas nebuvo taip palai
dotas, kaip jis kad sakyda
vo, “kad man jokių religiš
kų ceremonijų nebus.” Bet jis 
nepaliko jokio testamento, ir, 
matyt, draugas darir^to ne
žinojo, kad valia-galia esti 
gyvųjų, o ne mirusiųjų. '• '

Ilsėkis,’ drauge S. ’Sopranai,

amžinai,- o mes, likusieji tavo 
draugai, tave dažnai prisi
minsim.

Reporteris T. D.
ALDLD 39 k p. valdyba 

reiškia didelę užuojautą velio
nio S. Suprano šeimai. T. D.

Paminėjimas Moterų Dienos

Šiemet, kaip ir praeityje, 
mūsų LLD.20 kuopos moterų 
skyrius rengia vakarienę, kai
po paminėjimą Moterų Die
nos, kuri įvyks kovo 12-tą die
ną, Lietuvių Svetainėje. Pra
džia 6:30 yal. vakare. įžan
ga $1.

Mūsų sugabios gaspadinės 
gana rūpestingai rengiasi prie 
šios vakarienės, kad patenkin
ti sveėiusjskaniai pagamintais 
valgiais ir gėrimais, šios va
karienės pelnas yra skiriamas 
labai svarbiems reikalams.

Meš, rengėjos, prašome vi
sus vietos ir apylinkės lietu
vius dalyvauti šioje vakarie
nėje ir savo dalyvumu prisi
dėti prie svarbių reikalų pa
rėmimo. širdingiausiai už
prašome visus.

'Rengėjos.
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|GERI PIETŪS!
1 Kada norite gerų pietų, 
Į kreipkitės į ;;

Į Lorimer Coffee Shop
į Frank Domikaitis
| Savininkas
I 417 Lorimer Street

I
 Laisves Name -

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir 'virtos;; 

mėsos valgiai. Taipgi dar- ;; 
žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas. ;;
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Egzaminuojant Akis, : 

t Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.x

;; Tel. ST. 2-8342
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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RES. TEL.
HE. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS '
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
(Laisniuotas Bal sain uoto jas) ) ,

• Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos x 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Iš LDP Draugijos Susirinkimo
Vasario Į6-tą įvyko Lietuvių 

Darbininkų Pašalpinės Draugi
jos skaitlingas susirinkimas. 
Smagu žymėti, kad mūsų nariai 
rūpinasi savo draugijos reika
lais, ir labai būtų smagu ma
tyti visuomet tokius skaitlingus 
susirinkimus.

Ypatingai šiandien esama ir 
blogėjanti padėtis verste ver
čia kiekvieną labiau susirūpin
ti imtis svarstyti kaip pačios 
draugijos, taip ir abelnai darbo 
žmonių reikalus.

Smagu žymėti, kad LDP 
Draugija ir jos nariai nutarė 
paaukoti $25 kovai su džiova 
reikalui.. Bet taipgi yra svarbu 
remti savo spaudą, kuri rūpi
nasi lietuvių darbo žmonių švie
timu ir apsaugojimu nuo. kiše
nių kraustytoji], kurių šiuo lai
ku vis privysta daugiau ir dau
giau, ypatingai “išvadavimui” 
Lietuvos ir grąžinimui jos sme- 
tonlaižių palaikams, kurie, kar
tu su naciais, engė ir žudė lie
tuvius, o dabai’, atvykę Ameri
kon, krauto nesusipratusių 
žmonių kišenius.

Susirinkime d. J. Zebrys pa
aiškino, kad bus V. Andrulis^ 
Vilnies redaktorius ir pasakys 
prakalbą Clpvelande. Diena 
prakalboms yra kovo 16-ta.

Prakalbos bus mūsų susirin
kimo dienoje. Todėl bos prie
žasties dėlei susirinkimas pra
sidės 7:00 vai. vakare, kad 
greičiau atlikus draugijos rei
kalus ir galėjus dalyvauti d. V. 
Andrulio prakalbose.

Prakalbos įvyks Lietuvių sve
tainėje, 6835 Superior Ave.

Žilas Petras.

Warren, Ohio
Alga 
Radio 
reika-

Reikalauja 30 Valandų 
Savaitės s”. 40 Valandų

Čia United Electrical, 
and Machine Workers
Jauja 30 valandų savaites su 
10 valandų alga, kad pasto
jus kelią /larbininkų atleidi
nėjimams iš darbo.

Atstovai iš 8 įmonių : Fede
ral Machine and Welding, 
Warren City Mfg., General 
Electric (Warren, Niles zir
r

Youngstown), Beaver Pipe, 
Taylor - Winfield ir Packard 
Division of GM. padarė šį nu
tarimą, kaip praneša Daniel 
McGarvey, prezidentas UE 
Tarybos.

Tai antra stambi gVupė O- 
h'io darbininkų, reikalaujančių 
30 valandų savaitės. Anglia- 

i kasiai Ohio Valley anksčiau 
iškėlė panašų reikalavimą su
trumpinimui darbo savaitės 
iki 30 valandų su ta pačia 
alga. M. J. .

Columbus, Ohio
Laimingas Paskutinis 

Dešimtukas
Jaunuolis \ Joseph Barnhart, 

19 metų, bedarbis stogų denge- 
jas, pasakojo kaip jo paskutinis 
dešimtukas (dime) persikeitė į 
1949 metų automobilį.

Barnhart laimė prasidėjo čiu-' 
žinių svetainėje, kur jam išme- J 
tus tą paskutinį pinigą, jo drau
gas neatspėjo ant kurios pusės 
nupuolė. Jis tą laimėtą dešim- \ 
tuką įvestino bingo lošiui ir čia 
laimėjo $10 tikietą bankietui.

Iš bankieto Barnhart išėjo 
nelaukęs pabaigos, bet / vėliau. 
sužinojo, kad laimėjo pirmą do
vaną prie įžangos, kuri buvo 
naujas 1949 metų

Dabar Barnhart 
karą ir dešimtuką, 
prasidėjo jo laimė.

automobilis, 
turi naują 

su kuriuo

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 9 d.', 8 v. v., 408 Court St. Na
riai dalyvaukite, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

5į
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Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugi jos,, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parbngimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreigj^itės 
į Laisvės snaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti, 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

fc

g
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•PEIST LANE
DRUGS, Jac.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., ::
EDWIN LANJE, Ph. G. :

Tel. EVcrgreen 7-6238 x o
_ - -M- J. J. J. J. ... _. . _ ... _•T V W W TTT W TTv“ W ’

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest. Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteiktam garbingas laidotuves

suso :
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antrad., Kovo 8, 1949
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Prašome Talkos
nie
kad

1 Brooklyno visuomenė 
kad mūsų neapvylė, kaip 
mes neapvylėme publikos. Ti
kimės, kad ir mūsų pietus šį 
sekmadieni, kovo 13-tą, Li- 
berty Auditorijos ' patalpose, 
rengiamus paminėti Tarptau
tinę Moterų Dieną, jūs atsi
minsite 
čiau—

ir d alyvausite.

palengvinsite atsako- 
sau turėsite u ž tikri n-

Mums 
mybę, o 
tai iki sočiai valgio ir gėrimo, 
jeigu tikietą Įsigysite iš anks
to.

Pietūs bus pietų' laiku, 1 
valandą, kad per ištisus me
tus visiems gaminusi pietus 
šeimininkė galėtų būti jūsų 
viešnia nors kartą per metus 
negaminusi pietų. Turėsime 
ir atitinkamą tai dienai pro
gramą.

Moterą Apšv. Klubas.

Ridgewoodo Kriaučių 
Bankietas

Kovo (March) 26 d. Įvyksta 
Ridgewoodo kriaučių* šaunus 
bankietas. Jis yra rengiamas 
senam unijos veikėjui Juozui 
Kairiui. Įfyks šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames Street, 
Brooklyne. Vakarienė bus 
duodama 7 :30 vakaro. Tikie- 
to kaina $3.

• Kriaučiai ir kriaučkos, ne
praleiskite nedalyvavę šiame 
bankiete. Taipgi atsiveskite 
ir savo “frentus.” Bus gerų 
valgių ir gėrimų. Ridgewoo
do kriaučiai smarkiaj balia- 
voja, kai kas juos užpykdo. 
Mat, Williamsburgo kriaučiai 
dzūkeliai praėjusiais metais 
kriaučių piknike pasijuokė iš 
jų, kad, girdi, “jūs esate 

—žvirbliai, ne vyrai, bijotės di
džiojo Jono.” Ta pajuoka 
tartum perkūnas giedrią die
ną trenkė į ridgewoodiecius ir 
tas piktumas dar nėra praė
jęs.,

Kriaučiai ir ne kriaučiai, 
įsigykite tikietus dabar. Man 
teko patirti, kad jau mažai ti
kintų likę, pavėlavusiems ne
teks pasimatyti su Ridgewoo
do “žvirbliais.” Kol kas ti- 
kietų dar galima gauti pas J. 
Steponaitį.

Policistų Sąjunga 
Užgina O’Dwyerj 
Antram Terminui

S.

*

Long'Island Gelžkeliy Firma’ Vestuvės
Atstatė 500 Darbininkų

Tas didis riksmas apie 
“bankrūtą,” pasirodo, buvęs 
ne be tikslo — nieko nėra be. 
priežasties mūsų laikais. Tas 
riktelėjimas Long Island gelž- 
kelių firmai davė progą pra
dedant kovo 6-ta pakelti nuo
latinių keleivių (commuters) 
fėrą 33 nuošimčiais.

Kartu su paskelbimu pakėli
mo' fėro firmos viršininkas 

-------------------------------------

David E. Smucker paskelbė, 
jog firma atleidžianti iŠ dar
bo “didį skaičių darbininkų.”

Ko nedasakė firma, tą iš
aiškino AFL Shop Craft Em- . ' ....... . v. . .ployes Unijos viršininkas 
William J. McCarthy. Jis sa
ko, kad darbininkai iš firmos 
šapų buvo at’leidinėjami jau 
per porą pastarųjų savaičių. 
Iki šiol jau atleista 500 dar
bininkų.

• Vasario 26 d., bažnyčioje 
ant North 5th ir Havemoyer 
Sts.j susivedė Biruta Satkaitė 
ir Bruno Bukas, abu jaunuo
liai gyvenanti Brooklyne.

Vestuvių pokylis įvyko Na
vicko salėje, 56th Rd. ir 
St., Mašpethe.

Ką Sako Darbininkai 
Apie Duobkasį 
Spellman?

at- 
būrį švento Juoza- 

(duobkasių) seminari- 
esančios Yonkers, 

Y., kasti duobes Kalvari- 
k a p in esė, stre i k u o j an č i ų

Kardinolui Spellmanui 
vedus būrį švento 
po 
jos, 
N. 
jos 
unijistų streiko komiteto pir
mininkas Ed Ruggieri pareiš
kė :

Policistų organizacija — 
Patrolmen’s Benevolent Asso
ciation praėjusį sekmadienį 
pasisakė už nominavimą ir iš- 

\ rinkimą O’Dwyer’io 
terminui 
majoru, 
savo nifriuš rašyti majorui 
laiškus, akstinančius kandi
datuoti. O jeigu reikalinga, 
sakė viršininkąs John E. Car
ton, “mes turime O’ Dvvyerį 
draftuxoti.”

Policistų organizacija pasi
sakė po to, kai praėjusį ket
virtadienį majoras paskelbė, 
jog sekamame jo budžete nu
matyta po $400 iš $750 meti
nių bonų sumos palikti poli- 
cistams pastoviu algos priedu. 
Tųomi jų pastovioji alga būtu 
ne mažiau $3,800 metams. O 
pensija padidėtų dviemis šim
tais dolerių metams.

Sąjungoje priklauso apie 
. 26,000 tebeveikiančių ir jau> 

išėjusių ant pensijos policistų. 
Ji skaitoma galia už oficia
liosios policijose departmento 
galios, 
jnento politiką.

antram
New Yorko miesto 
Organizacija ragino 

rašyti

nustatančia depart-

Streikieriy Žmonų
»

Delegacija
Pas Kardinolą

“Kardinolo atsinešimas klai
dingas. Jis užduoda mėlynę 
darbininkams akysna. Dar
bininkai yra katalikai ir se
minarijos rėmėjai ir mes jau
čiame, kad, seminariečiai klys
ta ateidami čionai atimti iš 
darbininką duoną ir sviestą. 
Kardinolas neturėtą juos nau- | U 
doti streiklaužiavimui.”

Kadangi katalikų įstaigose 
yra moraliniai ir fiziniai už
drausta pasipriešint viršenybei 
po bausme nuodėmės ir fiziš
ko nubaudimo, išmetimo iš 
įstaigos ir uždraudimo bile 
kada nors praktikuoti kuni
gystę ar net katalikybę, tad 
klierikų darbas yra iš prievar
tos, yra vergų darbu.
Unija Išbandė 
Paskutini Žingsnį

\ Kadangi kardinolas apšau- 
kinėjo streikierius komunistais 
dėl to, kad jie priklauso prie 
CIO (CIO viršininkai taipgi 
puola komunistus), sakė ne- 
sitarsiąs su'streikieriais kol jie 
ten priklauso, tad praėjusį 
penktadienį streikieriai nutarė 
išsitraukti iš CIO.
’ Streikieriai net priėmė prie- 
saiką-ausinę, kad jie nesą ko
munistais, tuo patimi pabrėž
dami, kad jų streiko pamate 
niekad nebuvo klausimas ko
munizmo, bet duonos, žmoniš
ko darbo ir uždarbio. Ir kad 
jie tebereikalauja, kaip reika
lavo, 40 valandų, 5 dienų sa
vaitės, vieton dabar dirbamų 
48 valandų, 6* dienų su ta pu
čia $59.40 mokestinei savai
tei.

Streikieriai taipgi ten pat 
priėmė rezoliuciją pasmerkti 
“unijos naikinimo taktiką per 
bile samdytoją, Įskaitant ir 
katalikų bažnyčią.”
Ka Daro Kardinolas *
Spellman?

Priesaika esant ne komu
nistais streikieriams nieko ne
laimėjo, tik ištraukė iš kar
dinolo pamatą melui. Kaip 
streikieriai .jau antras mėnuo, 
streikuoja už duoną, taip 
Spellmanas Besitaria su jais 
už dolerius, kuriuos nori pa
silaikyti sau. Spellmanas ir 
dabar pasakė ” “negalįs su 
streikieriais susitarti, nesitfir- 
siąs,” nes streikas esąs “ne
moralus.”

Susitarimas kainuotų dole
rius. Tad Spellmanas sakė, kad' 
ir ateityje , vesiąs . studentus 
klierikus kapuose duobes 
mirėliams kasti.

Kalvarijos kapinių duobka
sių .žmonos buvo labai nuste
busios, kad po didžiojo strei
kuojančių duobkasių nusilen
kimo kardinolui jis atkeitė 
savo politiką, vis vien nesita- 
ria su streikieriais.

Kardinolas Spellman, kuris 
yra vyriausiu ant tų uĮŽstrel- 
kuotų kapinių, pirmiau sakė, 
kad nusitars su streikieriais 
tęl, kol.,jie nenutrauks ryšių 
su CIO unija, kuri, anot jo, 
esanti komunistų kontroliuo
jama. Streikieriai, visi prak
tikuojanti katalikai, nutarė 
nutraukti su ta unija ryšius? 

. Tačiau kardinolas pasisakė 
į vis vien laužysiąs streiką iki 
galo. y

Streikuojančių d u ob k as i ų 
žmonos savo susirinkime, da
lyvaujant 75 streikierių žmo
noms, nutarė siųsti pas kardU 
nolą savo delegaciją.

61 st 
Dalyvavo 230 

svečių, Iš toliau atvyko P. Ja- 
silionienė, iš Binghamton, N. 
Y., Connie Miller iš Hartford, 
Conn., Talinskas su šeima iš 
Torriiigton, Conn., ir daugelis 
kiltų iš Long Island ir apy
linkės. Svečiai linkėjo jauna
vedžiams daug laimės ir gra
žaus vedybinio gyvenimo. 
Jaunavedžiai išvyko praleisti 
“medąns menesi” Virginia 
Beach.

Jaunavedės tėvai Martha ir 
Petras Satkai ir jaunavedžio 
tėvai Kazimieras ir Kaziūnė 
Bukai taipgi lįnki savo myli
miems jaunavedžiams visko 
geriausio, kurti gražų ir lai
mingą gyvenimą.

Gaisre Žuvo
Du Kūdikiai

Du keturių motų amžiaus 
kūdikiai, Richardo ir Helenos 
Farrell dvynukai sūneliai mi- 

išk ii tįsiame anksti 
5 aukštų 

name, 328 
York c.

pačių apart- 
j i elms 

priežastis

nu-

Duonvežiai žada sustabdyti 
“lockout” firmas, nuo įvežimo 
duonos ir pyragų iš savo sky- 

irrių kepyklų New Jersey 
Connecticut valstijose.

re gaisro, 
sekmadienio rytą 
apartmentiniame 
E. 59th St., New

Gaisras kilęs jų
mente, 2-me aukšte, 
miegant. Gaisro 
dar nenustatyta.

Gaisre pavojingai apdegę ir 
patys tėvai. Jų padėtis iš 
karto buvo kritiška, tad jiems 
nei nesakė apie vaikų žuvimą. 
Šokdami iš degančio damo 
taipgi susižeidė Angelo ir Eli
zabeth Pullara ir Casildo Ve
ga. Pastarasis name buvęs 
svečiu.

MIRĖ
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Yonkers Grąsino Savo 
Streikieriams 
Atstatymu iš Darbo

teismo teisė-
G.- Schmidt,

tuo įsaku,

Pagrasinimo • atstatyti iš 
darbo neužtekus sugrąžini
mui švaros departmento' .dar
bininkų į darbą be laimėjimų, 
Yonkers’o valdžia išėmė teis
minę drausmę prieš streikie- 
rius. Įsaką grįžti darban pa
sirašė vyriausio 
jas Frederick 
Port C h estery j e.

Naudojantis
miesto valdžia, vieton susitar
ti su darbininkais, buvo pasi
šovusi streiką laužyti. Įsakas 
nestreikuoti uždraudžia strei
kieriams visokią veiklą — pi- 
kietuoti, dalinti lapelius, su
sirinkti bile kur arčiau 3 blo
kų nuo užstreikuotos vietos, 
ar bile kaip trukdyti bandy
mui streiką laužyti.

Teismo įsakas buvo įteik
tas AFL Teamsterių 
456-to 
Doyle.
Government Workers Lok ai o 

i

1025 nariai, kita to depart
mento darbininkų unija, te- 
bepikiętavo — įsako Įteikėjai 
neradę nei vieno viršininko, 
kuriem galėtų tą įsaką įteik
ti. O kol oficialiai neįteiktas 
įsakas, jis nepaliečia tos uni
jos.

Lok ai o, 
viršininkui Edward 
Tačiau CIO United

Chicago.— Missouri upes 
potvyniai išvijo 1,000 žmo
nių iš namų.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
J.— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

><XXX>0-<XX)<><>0<>^^

Helen Wysell. (Wasilius) , 
amž.,' gyvenusi 15 Stagg
Brooklyno, mirė kovo 5 
Pašarvota Bieliausko ko- 

660 Grand Street, 
Laidotuvės įvyks

Kiti 16-kos šeimų namo gy
ventojai išsigelbėjo išlipdami 
ant stogo ir iš ten nulipdami 
gaisrinėmis kopėčiomis tuo 
namo šonu, kuris dar nede
gė. Nukentėjo išgąstyje ne
sugalvojusioji taip pasielgti.

STANLEYZUBAVIČ1US
Akountentas

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tėl. EV. 4-3049

Meilužių užmušinėtojai 
Femahdez ir Beck gal būsią 
pargabenti teisti New Yorke, 
kur juos gali bausti mirtimi. 

"Michigane gali bausti , tik ka
lėjimu.

Du puošniai apsirengę 
'rai penktadienio popietį 
ėjo į Friedman Knitwear 
raštinę New Yorke, suvarė 3 
moteris ir 5 vyrus Į raštinės 
kampą ir išsinešė ^1,400 al
gų pinigų.

m. 
St. 
d. 
plyčioj,
Brook lyne, 
kovo 8 d., 2 vai. dieną, Aly
vų Kalnelio Kapinėse. Velio
ne paliko nuliūdusi sūnų Jo
ną ir daugiau giminių. Lai
dotuvių apeigas prižiūri gra- 
borius Matthew P. Ballas Fu
neral Home.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks ko
vo 9 d., 8 v. v. Liet. Neprigulmingo 
Klubo Name, 269 Front St. Pasibai
gus LDS susirinkimui, įvyks LLD 
24 kp. mitingas. Visi nariai būkite.
— Sekr. (54-55

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

ORMAN & MICHELSON
A t

REAL ESTATE ----- INSURANCE
Visokiais Real Estate ir Insurance reikalais, 

kreipkitės pas mus ir gausite 
geriausį patarnavimą

Namai ant Pardavimo
Turime šimtus visokių namų ant pardavimo. Daug turime 
namų arti prie lietuvių kultūrinio centro, Richmond Hill. 
Namai parsiduoda visokiomis kainomis. Turite didelį pasi
rinkimą. Turime lotų, farmų ir biznių. Pirmiausiai ateikite 
pas mus. Nereikės bereikalingai laiko gaišinti.

, , I

Perkant ar Parduodant Namus, Kreipkitės pas Mus

Pilnas Insurance Patarnavimas
Mes palaikome ryšius su eile geriausių kompanijų dėl viso
kios apdraudos—insurance... Mes išimame jums naują ap
draustą ant namų, biznių, fornišių, fur coats, ir visokių nuo
savybių, automobilių, ir tt. Mes duodame Insurance patar
navimą bile kur New Yorko valstijoj.
TAIPGI ATNAUJINAME IŠSIBAIGUSIĄ APDRAUDĄ -

I

Pildome Income Tax Formas

vy
ti ž- 
Co.

Kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
RĖAL ESTATE — INSURANCE 
87-07 94th Street, , - Woodhaven 21, N. Y.

Telefonas: Virginia 9-0842

Nėra Ištekliaus 
Aptarnauti Ligonius

Jean Rosborough, National 
Foundation for Infantile Pa
ralysis vykdančioji direktorė, 
atsišaukė Į visuomenę gauti 
40 savanoriu draiverių vežio
jimui vaikų paralyžiaus ligo
nių iš namų į Queens Gefieral 
Hospital.

Ligoniai esą pakankamai 
sustiprėję, kad galėtų būti 
namie. Tačiau retkarčiais rei- 
kia juos nuvežti Į ligoninę,' o 
tam ligoninė nei minėtoji tos 
rūšies ligoniams pagalbos 
Įstaiga neturinčios pakanka
mai ištekliaus.

Kažin ką pagalvotų apie 
mūsų santvarką graikai par
tizanai, jeigu . jie išgirstų, 
kad mos savo vaikams gydyti j 
neturime pinigų ! Jie kas die
ną vis daugiau atima iš savo 
šalies monarchistų amerikie
tiškų ginklų, supirktų mūsų | 
pinigais; kirčiuos Graikijos 
monarchistams teikia Mar- 
shallo planas. T—as.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

, Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
-H—2 dienom Valandos: ;6_8vakarais

Ir Pagal Pąsitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S dk
UP-TO-DATE

BARBER SHOP;
ANTĄNAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ J3ARBERIAI

Tagliavini Priteistas 
Mokėti Šalutinės 
Dukters Užlaikymui

Ferruccio Tagliavini, Metro
politan Operos tenoras, dvie
jų prieš vieną Special Sessions 
teismo teisėjų sprendimu tu
rės mokėti po $25 per savaitę 
šalutinės dukters pragyveni
mui.

Kūdikio motina Mary Phil
lips, pati dainininkė, skundė 
tenorą, kad iš juodviejų ro
manso atsiradus dukrelei* te
noras atsišalino, neprisideda 
prie* jos auklėjimui.

Tagliavini yra vedęs Metro
politan sopraną Pią Tassinari. 
Jie vaikų neturi.

Dainininkas teisinosi nesąs 
kūdikio Florence Cecilia tė
vu, būk Mary Phillips esanti 
nepilnaprotė jo sekiotoja ir 
persekiojanti.’ Jis žadėjo nuo
sprendį apeliuoti.

Greta mokesties kūdikio už
laikymui, priteisė užmokėti 
$300 mediciniškų lėšų ir ad
vokatui $75Q.

^Pasinaudokite gera proga Įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT • A RDT Pri 895-897 Broadway11^/1 ItlJI I Brooklyn 6, N. Y.
' JOSEPH N. ZAYAN, Rep.

Kurie užeis su Šiuo skelbimu, pans nuolaidą kainose.
EVergreen 8-2439-2240

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS t '

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TDD’G R 41? 411 grand street Z Ur r o o AK . Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN • • 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-7729 TELEVISION

II
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1 Peter Ka/piskas
1

Peter • į 
KAPISKAS I

BAR & GRILL Į i
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES i i

32 Ten Eyck St. Į
Tel. EVergreen 4-8174 J
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. LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko .

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

’ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių «
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y..
Tel. EVergreen 4-9612
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