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Keturių Konferencija Sutarė 
Dėl 2-jų Svarbių Klausimų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pastebėjau, kad visa eilė 

draugų prisimena savo miru
sius mylimuosius, paremdami 
darbininkišką spaudą. Tokia 
forma atžymojimo mirties su
kakties yra labai graži ir 
garbinga. ;

Taip pat, man atrodo, gerai 
padaro draugai, kad per, 
spaudą kolektyviškai išreiš
kia minusio draugo šeimai bei 
giminėms užuojautą.

Katalikų spaudoje labai 
daug telpa apmokamų pra
nešimų apie mirtis. Toki pra
nešimai, graži’ai parašyti ir 
juodai apvesti, sudaro daug 
gilesnį įspūdį, negu tik pami
nėjimas korespondencijoj, 
kad toks ir toks draugas ta
po mirties išbrauktas iš gy
vųjų tarpo.

Susitarta Austrijos klausimu, taipgi dėl Berlyno; 
Kita Konferencija, manoma, įvyks sekamą rudenį

Detroitu— Fordas dar kartą pareiškė, kad jis nesutiks 
pakelti darbininkams algas ir duoti jiems senatvėje pen
sijas, kaip reikalauja unija.

Pittsburgh, Pa. — United States Steel Corporation ir 
plienininkų unijos atstovai pradėjo derybas dėl .darbinin
kams senatvėje pensijų teikimo ir algų pakėlimo.

Kinijos Komunistai Nustatė 
Gaires Valdžiai Įkurti

Nauja Politinė Pasitarimo Konferencija [vyks 
kada nors Rugp. viduryj; ten bus viskas aptarta

Aną dieną akimis perme
čiau dienraščio Laisvės skai
tytoji] sąrašą. Pastebėjau, 
jog beveik kiekvienoje kolo
nijoje randasi po keletą skai
tytojų, kurių prenumeratos 
tebėra neatnaujintos, nors jau 
išsibaigusios. Krisluose apie 
tai kalbame tik labai retai. 
Labai nemalonu draugus “er
zinti” ir minėti jiems jų taip 
aiškias pareigas.

Perskaitęs šiuos krislus, būk 
geras, .apžiūrėk savo prenu
meratos stovi: jeigu išsibaigu
si, be jokio atidėliojimo pa
siųsk pinigus ir prenumeratą 
atnaujink. Nelauk, kad ke
letą raginimų gautum, arba 
kad dienraščio ateidinėjimas

prakeikė komunistus

sustotų, 
čiam ir

Skriauda bus 
dienraščiui.

ir pa-

Prieš keletą dienų aštuo-
niolikos universitetų prezi-

Peiping, Kinija.— Nau
dosiąs Kinijos Žinių Agen
tūra paskelbė žinią, rodan
čią, jog naujoji Kinija rim
tai eina prie sudarymo vi
sam kraštui naujos val
džios.

Kada nors š. m. rugpiū- 
čio mėnesį Peipinge įvyks 
visos Kinijos t. v. Politine 
Pasitarimo Konferencija, 
kurioje dalyvaus apie 510 
delegatų. Na, šitoje konfe
rencijoje, po visapusių ap
svarstymų, ir bus sudaryta 
liaudies vyriausybė visai 
Kinijai.

Konferencijoje dalyvaus 
apie 14-ka visokių politinių 
partijų. Iš viso konferenci
joje bus atstovauta net 45 
įvairios žmonių grupės. Tai

rodo, kad Kinijos komunis
tai nesiryžta sudaryti val
džią tik iš komunistų; jie 
sieksis sudaryti vyriausybę 
tokią, kurion įeitų visų poli
tinių partijų ir grupių (ži
noma, ne reakcinių) atsto
vai. Numatoma sudaryti 
koalicinė vyriausybė.

Konferencijoje dalyvaus 
valstiečių, bežemių, darbi- 
ninku, profesionalų ir kito
kių žmonių grupių atstovai.

Spėjama, jog naujoji, iš
laisvintoji Kinija bus ofi
cialiai vadinama: Liaudies 
Demokratinė Kinijos Res
publika.

Komunistų vad. Mao Tze- 
-tung jau senai kalba apie 
demokratinę liaudies res
publiką.

Paminėtai konferencijai 
sušaukti Peipinge planus 
paruošė paruošiamasis mi
tingas, kuriame dalyvavo 
184 atstovai, suvykę iš vi
sos Kinijos' kampų. Šitame 
mitinge sakė kalbą pats 
Mao Tze-tung.

Mao Tze-tung sakė mi
tingo dalyviams, jog karas 
prieš Kuomintangą jau yra 
laimėtas.

Bėgyje trejų metų, vadi
nasi nuo šio karo pradžios, 
5,590,000 Kuomintango ka
reiviai buvo užmušti, sužei
sti arba nelaisvėn paimti. 
Šiuo metu Kuomintangas 
teturi tik 1,500,000 kariuo
menės. z •

Mao įspėjo imperialistus, 
kad jie būtų atsargūs, kad 
jie nesiųstų į Kiniją savo 
agentų liaudžiai kenkti, nes 
su tokiais būsią griežtai 
apsidirbta.

Imperialistai, sąko Mao, 
dar galį visokių skymų su
galvoti: siųsti savo karo 
laivus Kinijos prieplaukom 
blokaduoti. Visa tai bus 
griežtai ir reikiamai atmu
šta.

Mao Tze-tung,. beje, pri
minė, jog Kinijos liaudies, 
valdžia noriai bendradar
biaus su visomis valstybė
mis, kurios nutrauks ryšius 
su Kuomintangu ir norės 
veikti iš vien su nauja Ki
nija, bet imperialistams ve
džioti už nosies ji nesileis.

Šiame mitinge sakė kal
bas visa eilė žymių kinų vi
suomenininkų, generolų, 
mokslininkų.

KINIJOS FAŠISTAI BOM
BARDUOS UOSTUS IR 

MIESTUS
Hong Kong.

čiang kai - šekininkai pa
reiškė, kad jie bombarduo
sią iš oro išlaivintosios Ki
nijos uostinius miestus. 
Tarp kitų miestų čiang kai 
šekininkai žadai naikinti: 
Šanghajų, Nankingą, Sučo- 
vą, Tientsiną, Tsingtao ir 
Ningpo.

Jau ir iki šiol čiang kai- 
šekininkai bombardavo tuos 
miestus, lęurie tapo išlais
vinti liaudies armijų. Ne
mažai žmonių užmušta ir, 
be abejojimo, dar bus už
mušta.

Paryžius. — šiuos žo
džius rašant (pirmadienį) 
čionai keturių didžiųjų val
stybių užsienio reikalų mi
nistrai tęsia savo posėdį, 
kuris, manoma, užbaigs šią 
konferenciją. Vėliau bus iš
leistas oficialus pareiški
mas, rodąs pasauliui, kas 
buvo nutarta ir kuriais 
klausimais buvo susitarta.

Ligi šiol jau yra žinoma, 
kad ministrai susitarė 
dviem dideliais klausimais: 
(1) dėl taikos pądarymo su 
Austrija ir (2) dėl Berlyno.

Y ra žinių, kad keturi mi
nistrai nutarė pavesti savo 
padėjėjams daryti su Aus
trija taikos sutartį; toji su
tartis turėtų būti gatava su 
š. m. rugsėjo mėnesio 1 die
na.

O kai dėl Berlyno ir visos 
okupuotosios Vokietijos, 
tai sakoma, keturi minis
trai taip daug maž nutarė: 
atsteigti normalesnius eko
nominius ryšius-tarp Vaka
rų ir Rytų vokiškųjų zonų; 
atsteigti normalesnę padėtį 
Berlyne. Tarybų Sąjunga, 
sakoma, pasižadėjo daugįau 
Berlyno neblokaduoti, /bet 
ir Vakarai pasižadėjo tęikti 
didesnės kooperacijos.

Menama, kad šitoje kon
ferencijoje būsiąs padary
tas nutarimas ir kitu svar
biu klausimu, būtent: se
kamą keturių ministrų kon
ferenciją laikyti rudenį 
New Yorko mieste. Tai dar 
nėra tikrai nutarta, bet ti
kimasi, kad panašų žygį 
keturi ministrai atliks pir
madienį.

Sekmadienį Višinskis pa
siuntė Maskvon kai kitrių 
paklausimų ir, jei jis iš ten 
gaus teigiamus atsakymus, 
tai paminėtoji programa ti
krai bus šioje konferencijo
je pravesta.

Žinoma, gali būti ir neti
kėtumų.

Dabar tūli sako šitaip: 
jeigu keturių didžiųjų vals
tybių ministrai susitaria 
šiais klausimais, tai bus jau 
didėlis atsiekimas. Susita
rus šiais klausimais, vėliau

bus galima susitarti ir ki
tais, didesniaisiais.

Yra dar ir'tokių spėjimų: 
jeigu bus atsteigti norma
lesni ryšiai tarp Rytų ir 
Vakarų Vokietijos, tai il
gainiui bus galima atsteigti 
normalesni ryšiai ir dėl už
mezgimo ekonominių santy
kių tarp Tarybų Sąjungos 
ir liaudiškųjų demokratijų 
iš vienos pusės ir Amerikos 
— iš kitos.

Anglija ir Francūziįa šio
je konferencijoje mažai te
gali ką nors “originalaus” 
pasakyti: jų ministrai kelia 
ranką ten, kur kelia ranką 
Dean Achesonas, Amerikos 
valstybės sekretorius.

Laukiama oficialaus kon
ferencijos pareiškimo.

Vengry Valdžia Sako: 
Rajk Buvo Šnipas

Pittsburgh, Pa.— Vieną savaitę išstreikavę, pirmadie
nį Jungtinių Valstijų angliakasiai pradėjo dirbti.

Chicago, Ill. — Eddie Vaitkus, beisbolininkas, kurį pa
šovė tūla pakvaišusi mergina, gal išeis iš ligoninės už tri
jų savaičių.

Roma. —Manoma, kad neužilgo Vatikanas padarys 
Čechoslovakijos arkivyskupą Beran’ą kardinolu už tai, 
kad jis prakeikė tuos' visus katalikus, kurie 'dirba Čecho
slovakijos liaudies naudai, tarnaudami valdinėse įstai
gose.

Praga. — Praėjusį sekmadienį katalikų katedroje ar
kivyskupas Beranas sakė pamokslą ir pradėjo keikti liau
dies vyriausybę; katalikai, nepakęsdami to, pertraukdi- 
nėjo arkivyskupo pamokslą ir jis jo nebaigė.

New York. — šiuos žodžius rašant, vietos federalinia- 
me teisme kur teisiami 11-ka komunistų vadovų, liudy
toju buvo Gil Green, Illinojaus valstijos komunistų dar
buotojas. Šis teismas jau įžengė į šeštą mėnesį, bet jo 
galo dar nesimato.
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Alabamos Ku Kluksai 
Nuplakė AngliakasįWashington; — Juditė Coplon’iūtė pirmadienį tęsė to

liau savo liudijimą vietos federaliniame teisme. Juditė 
kaltinama norėjime “išduoti kaž kokius svarbius doku
mentus ruskiams.”

Birmingham, Ala. — Ma
skuoti kukluksininkai pra
ėjusios savaitės gale užpuo
lė angliakasį Bill Hamilton 
ir, išsivežę užmiestin, jį 
žiauriai nuplakė.

O kitą angliakasį, Wil
liam Rochester, pristatė 
tėmyti, kaip Hamiltonas 
raitosi ir rėkia plakamas. 
Hamiltonui davė 20 smū
giu.

Kukluksininkai skelbia, 
būk, girdi, jie mušę Hamil
toną dėl to, kam ans “ne
užlaiko kaip reikia savo 
šeimos”. Rochesteriui taip
gi buvo “įspėjimas”, girdi: 
jis turįs užlaikyti savo šei
ma geriau.

Maskuota govėda ten pat 
sudegino vieną savo kry
žių.

Budapeštas. — čionai ta
po suimtas Laszlo Rajk, 40 
m. amžiaus, buvęs krašto 
užsienio reikalų ministras 
ir seniau — vidaus reikalų 
ministras. Su juo suareš
tuota dar 19 kitu asmenų.

Vengrijos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos or
ganas “Szabad Nep” skel
bia, jog Rajk’as yra buvęs 
“Amerikos šnipas”. Jis tar
navęs Amerikai šnipu, sako 
laikraštis, būdamas Komu
nistų Partijoje ir užimda
mas svarbią vyriausybėje 
vietą.

Cambridge, Mass. — Harvardo universiteto vadovybė 
pareiškė, kad ji nepaleis iš vietų dviejų profesorių dėl jų 
“kairių veiksmų.” Minėtais profesoriais yra Harlow 
Shapley ir John Cuardi.

dentai 
ir reikalavo, kad visi komu
nistai būtų šluojami; laukan 
iš mokytojų eilių.

Tai buvo jų pridėčkas prie 
raudonbaubizmo kompanijos. 
Komercinė spauda tuos be 
galvų prezidentus labai karš
tai Pasveikino.

Bet dabar Kongresinis Ne- 
Amerikinės Veiklos Komite
tas pareikalavo, kad tie pa
tys prezidentai tuojau pri
siųstų komitetui dėl peržiū
rėjimo visus savo mokyklose 
vartojamus vadovėlius, bei 
knygas, kurios skiriamos mo
kinių ir studentų skaitymui.

Dabar jie sako, kad reakr 
cijonieriai per daug toli nu- 
važiavojau ruošiasi prie kny
gų deginimo, kaip savo lai
kais naciai darė Vokietijoj.

Tai šv.enta tiesa. Bet uni
versitetų prezidentai patys 
reakcijos velniui įkišo pirštą. 
Dabar juos visus jis traukia 
į dvasinių ubagų čysčių. Jie 
jau rėkia, bet velnias nebe- 
paiso. ★ ★ k

Vienas iš labiausia įkai
tusių anti-komunistų “libera
lų” pasirodė Harvard Univer
siteto prezidentas Dr. James 
B. Conant. Bet štai Judith 
Coplon teisme tapo įrodyta, 
kad šis “liberalas” yra FBI 
laikomas kraštui ir valdžiai 
neištikimu žmogum. Kai Co
nant buvo pasiūlytas darbui 
Vokietijoje, armija 
“nothing doing.’”

New York. — Amerikos Darbo Partija šiemet šio mie
sto municipaliniuose rinkimuose statys savo kandidatą 
miesto majoro vietai. Daugelis nori, kad tuo kandidatu 
būtų kongresmanas Marcantonio.

r Chicago. — 750 CIO unijų veikėjų susirinko konferen- 
djon, kurioje nutarė griežtai laikytis už unijų autonomi
ją, kurią nori dešinioji CIO vadovybė palaužti.
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Washington. — Bpėiama. jog 81-m\sis JV Kongresas 
bus priverstas šią sesiją laikyti per vasarą, jei jis norės 
praleisti visus darbų programoje išstatytus klausimus.

Roma. — Popiežius ekskomunikavo visus tuos Čecho
slovakijos katalikus — kunigus ir ne kunigus, visus ly
giai, — kurie įstojo j Katalikų Akciją. Kai jie numirs, 
“jiems dangaus vartai bus uždaryti”, sako pranešimai iš 
Vatikano.

Tai pastebėjo
(Tąsa 5-me pusL)

ORAS: Giedra, karšta ir 
saulėta. .

KAIMIETIS PAŠOVĖ 
PRINCĄ TORLONIĄ

Roma, Italija. — Princas 
(karalaitis) Alessandro 

Torlonia, 22 metų amžiaus, 
tapo pašautas italo kaimie
čio, kurį princas žiauriai iš
varė iš darbo iš savo dva
ro. Torlonia šeima yra vie
na didžiausių dvarininkų ir 
bagočiausių šeimų Italijoje.

Kaimietis Pietro Amori, 
45 metų amžiaus, paleido į 
princą keletą šūvių, kuomet 
Torlonia “klausė šventų mi
šių” bažnyčioje, esančioje 
Romos centre.

Komunistai Ryžtasi Išnlatinti 100,000 Egz. Nau
jos Fosterio Knygos, Tik ką Išėjusios Iš spaudos

Dr. Conant protestuoja ir 
bažijasi, kad jis pagatavas 
visus komunistus vienas bile 
kada sudoroti. Bet kas iš to, 
kad kadaise (tiesa, jau gana 
seniai, gal dar nebūnant 
universiteto prezidentu ), Dr. 
Conantui pasitaikė būti toje 
pačioje salėje, kurioje buvo 
komunistų, bei valgyti 
pačioje valgykloje, kurioj pa
simaišė ir vienas kitas bolše
vikas.

HOFFMANAS GRASINA 
ANGLIJAI

Washington. — Marshal- 
lo ’ plano administratorius 
Paul Hoffmanas protesta
vo, kad Anglija padarė to
kią prekybos sutartį su Ar
gentina. Sutartis sako, Ar; 
gentina per 5’ metus siųs 
Anglijai mėsą ir kitus mai
sto produktus, o Anglija už
mokės Argentinai angliško
mis mašinomis ir įvairiais 
kitais įrankiais, reikalin
gais žemdičbystei ir fabri
kinei pramonei.

Hoffmanas įspėjo, kad 
Amerika g a 1 sustabdys 
Marshallo planos paramą 
anglam, jeigu Anglija vyk
dys tą sutartį, kuri kenkia 
amerikonų bizniui/

MONOPOLISTAI NEPA
TAISO SAVO PADĖTIES, 

SKELBIA MASKVOS 
LAIKRAŠTIS

Maskva. — Dienraštis 
“Raudonoji žvaigždė” skel
bia, jog Amerikos monopo
listinis kapitalas negali 
pataisyti savo ekonominės 
padėties agresyviais žy
giais. Nedarbas plinta, eko
nominė padėtis blogėja.

Panašią nuomonę pareiš
kė ir tarybinės vyriausy
bės dienraštis “Izviestijos.”

Varšava. — Pagal New 
York Timeso paskelbimo, 
Lenkijos vyriausybė paėmė 
savo žinion pačią didžiau
sią ir moderniškiausią 
spaustuvę, kurią ligi šiol 
naudojo katalikų dvasiški- 
ja propagandai skleisti 
prieš liaudies vyriausybę.

New York. — Jungtiniu rio kaina bus 35 centai, bet 
Valstijų Komunistu Parti-(perkant tris egz., bus gail
ios nacionalė raštinė 
skelbė, jog šiuo metu 
tija ryžtasi išparduoti 
platinti 100,000 kopijų 
jos Wm. Z. Fosterio 
gos.

Fosteris, Komunistų Par
tijos pirmininkas ir vienas 
teisiamųjų federaliniame 
teisme New Yorke, tik ne
seniai baigė rašyti savo 
naują knygą, pavadinta: 
“The Twilight of World 
Capitalism” (Pasaulinio- 
Kapitalizmo Prieblanda).

Knygos vieno egzemplio-

a- ma gauti už vieną dolerį.
Tik viena New Yorko 

valstijos komunistinė orga
nizacija užsisakė 50,000 eg
zempliorių, ir ji pasiryžo 
visas išplatinti. Kaliforni
joje bus parduota nema
žiau 14,500 egz. Ohio valsti
joje — 4,500 egz., Pennsyl- 
vanijoj — 3,750 egz. ir t.t.

Beje, šią knygą Fosteris 
šitaip dedikavo: “Mano 
pro- - anūkiui Joseph Man- 
ley Kolko, kuris gyvens ko
munistinėse Jungti nėse 
Valstijose.”

RAGINA REMTI ITALI
JOS FARMU DARBI
NINKŲ STREIKĄ

Roma. — Italijos darbi
ninkų vadai atsišaukė i vi
są Italijos liaudį, kad ji 
stotų talkon streikuojan
tiems žemes ūkio darbinin
kams.

Kaip žinia, Italijoje šiuo 
metu streikuoja 1,000,000 
žemės ūkio darbininkų.

ĮSAKĖ IŠSIKRAUSTYTI 
f I

Šanghajus. — Kinijos 
liaudininkų - komuhistų 
vyriausybė įsa
kė visiems ateiviams išsi
kraustyti iš Broadviews 
Palocių, — didžiulio apart- 
mentinio pastato. Liaudies 
vyriausybė apgyvendins čia 
politinius ir militarinius 
vadovus ir darbuotojus.

AMERIKOJE YRA 14,460,- 
000 NEGRŲ

Washington. —■ Pagal 
paskutinį apskaičiavimą, 
Jungt. Valstijose šiuo metu 
yra 14,460,000 negrų gy
ventojų. >Tai, vadinasi, 12.4 
nuoš. daugiau nei buvo 1940 
metais.

Sudbury, Ontario. — Ke
turi asmenys buvo užmušti 
čia, kuomet iškilo mūšis 
tarp policijos ir vieno vyro, 
įsitvirtinusio savo namuo
se. Minimas vyras, C. Bro- 
sseau, susikirto su policija 
po to, kai susipyko su savo 
žmona.

Manila, Filipinų Salos.— 
Prezidentas Quirino pasi
rašė.. po įstatymu, drau
džiančiu ištuokas (divor- 
sus). Ištuokas gali Filipinų 
salose gauti tik ne krikščio
nys, — krikščionims šis į- 

. statymas draudžia išsi
tuokti, nežiūrint, kaip pora 
nesugyventų ir kokios prie
žastys verstų jas išsituokti.
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Vokietijoj Amerikos ka
rinis teismas išteisino Hit
lerio berną feldmaršalą 
Sperrle, kuris karo 
komandavo Londono 
bardavimą.

Amerikos karinė
džia nebaudžia hitlerinių 
“karžygių”, nes mano, kad 
iškilus naujam karui jie 
bus reikalingi savai vado
vybei.

metu 
bom-

vai-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

tų Sąjungos šnipai, nelygi
nant tą biedną benamį šu
nelį nelabosios blusos.

Visi, šnipų gaudytojai, ty
rinėtojai ir teisėjai turėtų 
gerai apsižiūrėti, ar 'kar
tais jų pačių šešėliai nepri
sirašė prie Sov. Sąjungos 
šnipų biuro? Dabartinėj 
gadynėj ir savo locnais še
šėliais negalima pasitikėti.

nuodėmės”... ,
Jeigu jau. šventa dvasia 

yra aktorius, tai kodėl Ča- 
lis Čaplinas ir kiti aktoriai 
negali būti šventomis dva
siomis?...

STABAI GRIŪVA

Daug Kalba, Nieko Nedaro
Paskyri fabrikantai, darbo unijų vadai ir mūsų vy

riausybė šiuo metu nemažai kalba dėl besiplečiančio ne
darbo, dėl “atoslūgio”, kuris gali virsti didele ir sunkia 

j krize.
\ Deja, kalbų turime daug, o veiksmų — nė jokių!

Kiek tai liečia pačių bedarbių (kurių šiuo metu yra 
apie 5,000,000) būklę, ja niekas nesirūpina: nėra jokių 
projektų, jokių planų jų buičiai pagerinti.

Atsiminkime, darbo būtų kur kas daugiau, jei Jungti
nės Valstijos palaikytų kiek tiek normalesnius^ prekybi
nius ryšius su Tarybų Sąjunga ir liaudiškomis Europos 
demokratijomis.

Tiek Tarybų Sąjunga, tiek Čechoslovakija, tiek Len
kija- ir kitos liaudiškosios demokratinės valstybės Ame- 
rikoje pirktųsi už bilijonus dolerių prekių, jei Amerika 
jas parduotų.

Bet mūsų valstybės departmentas, mūsų visa vyriau
sybė laikosi tokio silpno “principo”: neparduosime toms 
šalims daiktų, kurie būtų galima naudoti kariniams rei
kalams. ,

Na, ir neparduoda!
O kokie gi produktai pilnoje to žodžio prasmėje nega

lima naudoti kariniams reikalams? Visokie. Kas tik rei
kalinga šalies ūkiui, kas tik reikalinga žmonių gyveni
mui, tas galima paskaityt “kariniais reikmenemis”.

Na, ir tuo motyvu vadovaudamosi, mūsų vyriausybė 
beveik nutraukė prekybą su Tarybų Sąjunga, šalimi, ku
ri, iš tikrųjų, gali daug pirkti Amerikoje, nori daug pirk
ti ir pirktų, kas savu ruožtu užtikrintų daugeliui darbi- 

• ninku darbą.
Taigi, mūsų darbo unijų vadai, mūsų “pramonės ku

nigaikščiai”, kapitalistai, mūsų vyriausybę turėtų tuo 
reikalu rūpintis; atšaukti embargo nuo išgabenamųjų 
prekių į T. Sąjungą ir liaudiškas respublikas. Duoti be
darbiams darbo. O tai eitų naudon visiems.

• Brazilijos valdžia fašisti
nė pilnoj to žodžio prasmėj. 
Dabar ji prašo iš Amerikos 
paskolos trijų šimtų milio- 
nų dolerių. Girdi, kitaip ša
lis subankrūtins ir tuomet 
Amerika turės ant savo ku
pros nešti visą naštą.

Jeigu Anglija sėdi ant 
Amerikos kupros, jeigu ki
tos Europos ‘šalys rioglina- 
si ant Amerikos kupros, 
jeigu Turkija savo pusmė
nulį uždėjo ant Amerikos 
galvos, jeigu Ispanijos dik
tatorius Franco jau prisi
šlieja prie Amerikos dole
rių, tai kodėl pietinės Ame
rikos valstybės negali pasi
naudoti mūsų šalies dole
riais? Jeigu truks pinigų, 
gyventojus apdės naujais 
taksais.

Amerika duoda Anglijai 
bilionus dolerių. O. pastaro
ji tais doleriais prekiauja 
su kitomis šalimis. Dabar 
padarė prekinę sutartį su 
Argentina.

Amerika neva užprotes
tavo, kad Anglija užbėgo 
jai už akių. Bet juk Angli
ja veda prekybą su Argen
tina Amerikos doleriais ir 
dėl to Amerika neturėtų

F #
K

įstatymai ir Jų Pravedamas
Alabamos gubernatorius James E. Folsom reikalavo, 

kad valstijos seimelis ir senatas praleistų įstatymą, 
draudžiantį veikti toje valstijoje “maskuotoms organi
zacijoms.” Šiuos žodžius rašant, manoma, toks įstaty
mas jau bus praėjęs ir gubernatorius po juo pasirašęs.

Kodėl gi gubernatorius ir įstatymdaviai' taip greit 
pasiskubino praleisti įstatymą, nukreiptą prieš kukluks- 
klanininkus nenaudėlius? Todėl, kad neseniai toje vals
tijoje gauja kuklusklanininkų susiorganizavo, užpuolė 
vieną baltą karo veteraną, Amerikos Legiono narį, ir jį 
baisiai sumušė, nuplakė.

Tai sukėlė skandalą ir legionieriai ryžosi “į savo ran
kas paimti įstatymus”, jie ryžosi atkeršyt kukluksklani- 
ninkams. Bijotasi, kad neiškiltų, riaušės. Turime atsi
minti, kad tik maža baltųjų dalelė tepriklauso maskuo
tiesiems banditams. t

Va, kas» privertė guberantorių ir įstatymdavius grei
čiau veikti.

Kukluksklanininkai, tiek Alabamoje, tiek kitose pie
tinėse ir šiaurinėse valstijose, skaito paprastu veiksmu, 
rutina panašius užpuolimus ant negrų. Negrai esti nė tik 
plakami, įsmaluojami, apiplūnksnuojami, bet ir linčiuo
jami, žudomi. Tačiau visa tai ligi šiol nei gubernatoriaus 
nei įstatymdavių veikti neprivertė.

Tai sakydami, mes neteigaime, kad šis gubernatoriaus 
ir įstatymdavių žygis yra blogas. Ne! Mes tik norime pa
brėžti, reikalaujant, kad šis naujasis įstatymas būtų pri
taikytas visu griežtumu prieš kiekvieną, maskuotą ar 
nemaskuotą banditą, užpuoliką, ne tik ant baltųjų, bet 
ir ant juodųjų žmonių.

r Jeigu Alabamos valdovai nori iš tikrųjų suvaldyti ma
skuotuosius banditus, tai jie privalo stoti už pravedimą 
federalinio įstatymo, varžančio linčiavimą ir visokį kito
kį negrų persekiojimą tiek pietinėse, tiek ir šiaurinėse 
valstijose. z

Graikijos fašistinė val
džia pripažįsta, kad parti
zanai iš jų kalnynuose atė
mė svarbiausias pozicijas, 
vadinamas “Dievo Moti
nos-” ir “Pranašo Elijo.”

Išrodo labai prastai Grai
kijos fašistinei valdžiai, jei
gu “Dievo Motina” ir “Pra
našas Eliją” persikėlė par
tizanų pusėn. Greitu laiku 
ir visi šventieji persikraus- 
tys pas juos...

Komercinė spauda ir ra
dijo komentatoriai veik 
nieko nerašo ir nekalba a- 
pie Kinijos pilietinį karą.

Išrodo, kad ten viskas 
tvarkoj, viskas pagal planą 
eina — kaišekiniai bėga, o 
liaudininkai vejasi...

Čechoslovakijoj arkivys
kupas Josef Beran įsakė 
katalikams neremti dabar
tinės valdžios, o kurie rems, 
tie bus ekskomunikuoti, ki
taip sakant — tiems bus už
darytos dangaus karalystės 
durys. x

Aš manau, .kad daugelis

Neleisti,Kelti Fero
Tūlos New Yorko miesto (Manhattane ir Bronxe) au

tobusų kompanijos ir vėl reikalauja, kad joms būtų leis
ta pakelti fėrą iki 8 centų. Ligi šiol jos ima po 7 centus.

Šios kompanijos kasdieną, sakoma, perveža apie 2,- 
500,000 žmonių. Jos daro milžiniškus pelnus ir dabar, 
tapdamos- po 7 centus. Vadinasi, pakėlimas važiuotės 
kainų butų naujas apiplėšimas New Yorko žmonių.

Majoras O’Dwyeris sako: jis neįeisiąs kompanijoms 
pakelti fėrų kainų. Gerai, jei taip bus. Deja, dažnai ma
joras yra seniau sakęs, būk jis neįeisiąs to ir kito pada
ryti, o vėliau leido.

Kadaise O’Dwyeris yra pareiškęs, būk ir požeminiais 
traukiniais (kuriuos turi miestas) važinėjimas nebus pa

skeltas, o tačiau šiandien niūjorkiškiai turi mokėti jau ne 
KM 5 centus, bet 10 centų už pavažiavimą.

New Yorko miesto autobusų kompanijos darosi mil
žiniškus pelnus. Jų patarnavimas- visuomenei yra pras- 
tas: busai kursuoja nereguliariai, o dažnai net taip tirš- 

F. tai prisikimšę žmonių, kaip silkių bačkoje.

Iki šiol aš vis maniau, 
kad dvasia šventa yra pa
naši į smarkų ir galingą 
dievišką vanagą, kuri už
puldinėja ir drasko piktas 
dvasias.

Bet mano apsirikta. Da
bar “Lietuvių Žinios” rašo:

“Šventa dvasia yra lyg 
dieviškas aktorius, kuris 
atstato sielą, sugadintą

Laikraščiai praneša, kad 
12 d. birželio popiežius Pi
jus XII vieną italę — Ma
ria Giuseppa Rossello įstū
mė į šventųjų tarpą. Tose 
ceremonijose dalyvavo vie
nuolika kardinolų ir 70 vys
kupų.

Rossello numirė 1880 me
tais ir, veikiausiai, per tą 
laiką jau turėjo kur nors 
neblogą vietelę. Bet dabar 
popiežius pavartojo dikta
tūrą ir ištrėmė ją šventųjų 
būrin, visai neatsiklausda
mas,ar ji norėjo to.

Ar tai ne prievartavimas 
numirėlių laisvės?

V. Paukštys

APIE LIETUVOS TEATRŲ UŽDAVINIUS

meninės vertės 
ziūro-

VILNIUS.—Vasario 23-24 
dienomis Operos ir baleto te
atro patalpose Įvyko respubli
kos teatrų direktorių bei kitų 
atsakingų teatrų darbuotojų 
pasitarimas, skirtas svarbiau
siems teatrų uždaviniams ap
svarstyti.

Tardamas Įžanginį žodį, 
Meno reikalų valdybos virši
ninkas Banaitis pabrėžė LKP 
VI suvažiavimo iškeltus is
torinius uždavinius pertvar
kant Lietuvos kaimą socialis
tiniais pagrindais. Ryšium su 
tuo, pareiškė pranešėjas, iš
kyla uždavinys rodyti aukštos 
idėjinės ir
spektaklius, aptarnauti 
vus ne tik miestuose, bet ir 
Kaimuose, kolektyviniuose ir' 
tarybiniuose ūkiuose.

Apie tolesnę mūsą teatrų 
veiklą bei teatrų darbo page
rinimą pranešimą padarė Me
no reikalų valdybos viršinin
ko pavaduotojas Pečiūra, ku
ris išanalizavo teatrų darbo 
trūkumus vykdant praėjusių 
metų finansinius planus. Pa
sirodo, kad visa eilė teatrų 
neįstengė įvykdyti pastatymų, 
o tuo pačiu ir'finansinių pla
nų. 13 respublikos teatrų 
praėjusius .metus užbaigė su 
1 milijonu rublių nuostolių.

Pranešėjas supažindino pa
sitarimo dalyvius su kai ku
riais pertvarkymais,, teatrų 
darbe.

Pranešime bei įvykusiose 
diskusijose ypač buvo išryš
kinti tie uždaviniai, kuriuos 
iškėlė LKP VI suvažiavimas, 
o ypač tai, kad Lietuvos tea
trai silpnai kovoja už sukūri
mą naujų pjesių, atspindipčįii 
kūrybinį tarybinių žmonių 
darbą. Pastaruoju metu pasi
rodžiusių originalių, pjesių 
“Obelys' žydi” (J. Chlivickio) 
ir “Sugrįžimas” (J. 
vičiaus) toli gražu 
ka.

Kalbėjęs Operos
teatro direktorius Grybauskas 
labai mažai tepalietę klausi
mą, kodėl šiame teatre nesu
kurtas lietuviškas tarybinis

pę bei apie kosmopolitizmo 
reiškinius pranešimą padare 
Meno reikalų valdybos virši
ninkas Banaitis. Pranešėjas 
pabrėžė, kad šis faktas esmi
nėmis mintimis giliai paliečia 
ir mūsų teatrus bei kai ku
riuos jų darbuotojus. Ši bol
ševikinė kritika, nukreipta 
prieš antipatriotinius kritikus, 
turi rimtai paskatinti užtikrin
ti toki kūrybinio darbo paki
limą, kuris* sparčiai pastoms 
pirmyn tarybinių teatrų dar
bą.

Diskusijose dalyvavę drau
gai : Panevėžio dramos tea
tro direktorius Miltinis, Šiau
lių — Žukauskas, Marijampo- 
1 ės—T u n k e vi č i u s, K1 a i p ė d os— 
Zinkus ir kt. teisingai nurodė 
trūkumus teatrų darbe ir prie
mones jiems pašalinti. Kal
bėtojai visiškai teisingai kri
tikavo Meno reikalų valdybą, 
kuri neparodė pakankamai 
iniciatyvos padėti teatrams jų 
darbe, silpnai mobilizavo tea
trų darbuotojus *j-aktyvų dar
bą.

Pasitarimo dalyviai vienin
gai pritarė LKP VI suvažia
vimo iškeltiems uždaviniams, 
pasižadėdami rody.ti plačio
sioms darbo žmonių ipasėms 
pilnaverčius, aukštos kokybės 
kūrinius, vertus tarybinės 
liaudies poreikių ir siekimų.

J. Bartkus. .

Marcinke- 
nepakan-

ir baleto

Čechoslovakijos katalikų iš- j repertuaras, kodėl nėra glau- 
sižadės dangaus karalystės, daus bendradarbiavimo su 
kuomet pamatys, kad ant i kompozitoriais ir poetais. . 
žemės jų gyvenimas darosi i Kai t kurių teatrų kolektyvai 
geresnis. ' iki šiol dar vis neįsitraukė į

★ į marksizmo - leninizmo m o'-
kymąsi, todėl ir tų spėk* 
taklių meninis - idėjinis lygis 
dar nėra toks, koks turėtų 
būti.

Teisingų minčių iškėlė dis
kusijoje dalyvavę Vilniaus 
Valstybinio dramos teatro 
direktorius Zulonas, Kauno 
dramos teatro direktorius Si
rutis, Kauno jaunimo teatro 
direktor. Kupstas, Kauno mu
zikinės komedijos teatro di
rektorius J. Buiša ir kiti, pa
brėždami, jog teatralai turi 
tapti naujojo 
mo 
nais valsčių centrų, / kolekty
vinių ir tarybinių ūkių lanky
tojais.

Ryšium su “Pravdoj” pasi- 
apie antipa- 
kritikų gvu-

Aną dieną prezidentas 
Trumanas per radiją pa
skelbė, kad Amerikoj jokio 
ekonominio krizio nėra, ir 
kad gandus apie krizį lei
džia komunistai. »

Bet netrukus po jo kal
bos “ekonominis baromet
ras” ką kitą parodė: 13 d. 
birželio Šerai nupuolė labai, 
kai kurie net virš septynių 
dolerių kiekvienas.

O gal ir čia komunistų 
propaganda ?

Kada paimi į rankas ko
mercinę spaudą arba klau
saisi radijo, tai nieko dau
giau nematai ir negirdi, 
kaip tik tą, kad mūsų šajį 
iš visų pusių apsėdo Sovie-

jog teatralai 
tarybinio kąi- 

propągandininkais, daž-

rodžiusia kritika 
triotinę teatrinių

(Laiškas iš kolektyvinio ūkio “Stalino keliu”)
Rašo J. Marcinkęvičius :

gu. Atmerktomis akimis 
dairausi po trobą. Atsime
nu aš joje kiekvieną kros
nies plytą, kiekvieną plyšį 
rąstų sienoje, kiekvieną ša
kelę lubose. Kvepia kaili
niais, duona, išrūgomis, 
kvepia, rodos, tuo gimtuoju 
jaukumu, prie kurio pri
pratau nuo pat kūdikystės 
ir kuri tartum neužmirš
tama bus nė mirties valan
doje.' Na, manau sau, su
griaus tą mano trobą, ap
gyvendins šviesesniuose ir 
gražesniuose kam bariuo
se... Labai aš to seniai 
troškau. Tačiau galvoda
vau, ar bus man naujoje 
troboje taip jauku, kaip toj 
sukrypusioj. Tamstos, 
draugai, nesijuokit, aš šir
dį atvėriau.

O štai nuimam derlių, 
pasiskirstom, susivežam ir 
staiga nei iš šio, nei iš to 
taukšt man į galvą. Na ką 
gi aš apie tas išrūgas taip 
saldžiai galvoju? Ko aš 
prie tos bakūžės, prie to 
arklio buvau taip prisiri
šęs? Juk niekuomet gyve
nime anksčiau aš tiek gėrio 
nebuvau uždirbęs. Ir kaip 
paprastai žmogaus gyveni
me, vėl taukšt man į galvą: 
mano gyvenimas buvo 
toks: vienoje pusėje stau
gia šuo, o kitoje vilkas. O 
tu, žmogeli, stovi per vidu
rį ir nežinai, kuris kada ta
ve čiups ir sudraskys.

Ir patylėjęs baigė:
— Ir nors, kaip jūs pa

stebėjot, mano bėris gra
žiausias, bet dėl to, kad 
jis dar jaunas. Man dabar 
arkliai visi vienodi, nes aš 
juos žiūriu visus kaip savo. 
Ir dar kokios aš išvados 
priėjau. Jeigu mes, kolekty
vinio ūkio valstiečiai, at
liksim tik tiek darbo dienų, 
kiek mums skirta, tai, po 
paibelių, man atrodo, dar 
blogai dirbsim. Mes visi tu
rime dirbti taip, kad iš to 
darbo jaustųsi, jog tas ko
lektyvinis ūkis yra mūsų 
valstybė, kad mes dirbame 
ne vien savo pareigas atlik
ti, bet įdedam visą savo pro
tą, savo prakaitą, kąip šei
mininkai. Apie tai aš susi
rinkime kalbėjau ir mane 
už tai kiti pagyrė. Tik ne
žinau, draugai, ar aš mokė
jau jums pasakyti tai, ką 
mano širdis jautė.

— Mokėjai, tėve.
Šėrikas stipriai paspau

dė mudviem rankas ir jo 
akys apsitraukė susijaudi
nimo rūku.

Iš jo žvilgsnio ir Veido iš
raiškos atrodė, kad visa jo 
gyvenimo praeitis ir dabar
tis staiga nušvito stipria 
minties šviesa, pačios di
džiausios ir svarbiausios iš 
visų minčių, kada nors jam 
atėjusių į galvą. x

— Aš savo žemės šeimi- 
hinkas; aš tikrai pilnatei
sis žmogus.

Išvažiuojant iš kolektyvi
nio ūkio, aš pastebėjau su
linkusią ir visai griūvančią 
medinę koplytėlę. Prie mū
sų priėjo valstietis Jaku
bauskas. .

— Seni dievai, kaip ma
tote, griūva. Nieko nebepa
dės jiems niekas. Neperse
niai, pravažiavo pro Čia 
klebonas. Jis buvo piktas ir 

, niūrus. Ir tuomet aš pagal
vojau; griūva, klebonėli, se
nieji stabai ne tik prie ke
lio, bet svarbiausia žmonių 
širdyse. Stabų vietoje auga 
teisybės, šviesios Ateities 
rūmai. Greit, labai greitai, 

. | tai bus visoje mūsų Lietu
voje.

VILNIUS.- — Iki trečio
sios brigados gyvulių fer
mos reikėjo eiti apie kilo
metrą. Saulė jau gerokai 
buvo pakilusi. Kolektyvinio 
ūkio “Stalino keliu” vals
tiečiai jau sėniai buvo išėję 
į darbus, nes kiekvienas iš 
vakaro žinojo savo parei
gas. . ■ .

Užeinam į arklidę. Ark
liai stiprūs, gražūs. Tik 
tvartai aiškiai per maži. 
Prie mūsų prieina senyvo 
amžiaus ūsuotas valstietis, 
arklių, fermos šėrikas.

— Kiek darbadienių iš
dirbai per praeitus metus? 
— klausiu jo.

Jiš mirkteli kelis kartus 
akimis ir pagalvojęs sako, 
kad išdirbęs virš trijų šim
tų darbadienių, kad jo šei
ma soti ir laiminga.

— O paties buvusių nuo
savų arklių ar čia yra?

Senis gudriai šyptelėjo, 
nuvedė mane į patį galą ir 
parodė gražų bligantį bėrį.

— Ogi, štai!
— Bet jis iš visų gražiau

sias.
Senis ilgai glostė bėrį ir 

nieko neatsakė.
— Tur būt, jam ir avižė

lių nepasigaili, — tarė Iva-, 
nauskas,

— Aš nežinau,’ kas tam
stos' tokie būsit. Bet pasa
kyti, tai teisybę pasakysiu. 
Kai įstojau į kolektyvinį ri
kį, tai aš atsivedžiau tą pa
tį arklį, kokį, turėjau. Aš 

i neišmainiau, neiškupčia- 
vojau. Šventą teisybę sa
kant, ką turėjau, tą ir atsi
nešiau. O mano ūkelis buvo 
tik šeši ha. Paskyrė mane 
arklių šėriku. Iš pradžių, 
kur buvęs, kur nebuvęs, vis 
prie savo arklio. Tai dau
giau ėsti paduodu, tai nuo 
sunkesnio darbo stengiuosi 
jį išsukti. 
Petrai?”,
nęs kolektyvinio ūkio 
mininkas.
jos ląiko”, atsakydavau. O 
jis k&rtą man atsakė 
taip: “Kojose, brolau, pro
to nėra.” O mūsų Vaitkeliū- 
nas žmogus su galva, moka 
viską tvarkyti, kad net 
smagu ant širdies. Kai kar
tą mūsų Variakojis atvažia
vo ir metęs akį į arklius 
pastebėjo, kad manasis gra
žiausias, tai aš ir susigė
dau. Juk arkliai dabar visi 
mūsų, vis tą pačią duoną 
mums visiems uždirba... 
Senis nutilo.

— Tai kaip dabar kolek- 
Long Branch, N. J. — R. tyviniame?

Caffrey’ienė vienu pradėji
mu ir pirm laiko pagimdė puiku. Bet pradžioje visaip 
keturis kūdikius. Visi jie 'l galva sukosi.
greit mirė. i reinu namo ir ilgai nemie-

“Kaip sekasi, 
paklausdavo ma- 

pir- 
“Velku, kol ko-

Žibintai “Šikšnosparnis”

VILKAVIŠKIS, vas. 27 <L- 
5 tūkstančius žibintų 
sparu is” 
bartuose 
Įmonė, 
naujajai

žibintai skiriami -kolektyvi
nių ūkių feęmęms apšviesti.

šikšno- 
pateiks šiemet Ky- 

esanti '“Higienos” 
Kolektyvas ruošiasi 
gamybai.'

Jfctt 
TYMVJCMT. 
„txHOK 
xtuw

<>//>

0

«K*

ši-

— Dabar, tai jau visai

Budavo, pa

8rxfc
SrwnjcATK
.%.<? M^xs/W*!

y
" .'50*

Beu< 5yn»kat£ 
~ labor 
JtttA'ftOHS
Xxs 

ato

Pašiepti Bell Syndicate už firmos senybinj atsineši- 
mą i darbininkus, CIO Newspaper Gdild nariai, New 
Yorke, išėjo pikietuoti vilkėdami 18-tą šimtmetį dėvė
tuose ponu aprėduose. Darbininkai išėjo streikan rei

kalauti darbo saugumo ir aukštesnių algų.
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Lietuvos Valstiečių Draugystė
Rašo K. T.

Lietuvoj, Kaišiadorių ap
skrities Žiežmarių valsčiaus 
viensėdijose — du viens 
greta kito: Lenino vardo ir 
Salino vardo kolektyviniai 
ūkiai. Tai dar jauni kolek
tyviniai ūkiai: jie sukurti 
1948 metų pradžioje. Bet 
jau tais pačiais metais jie 
išaugino gerą derlių. 1949 
metais daug laiko prieš pa
vasarį kaimynai buvo pil
nutinai pasiruošę sėjai. Šių 
pirmųjų laimėjimų kolekty
vinių ūkių valstiečiai pasie
kė, tiek valstybės pagalbos, 
tiek ir draugystės bei savi
tarpio paramos socialisti
niame lenktyniavime dėka.

Kaip greit Lietuvos ko
lektyvinių ūkių valstiečių 
tarpe prigijo naujas, pilnas 
gilios prasmės žod. “drau
gystė.” O juk pirma, iki ta
rybinės santvarkos, kaip 
man pasakojo seni gyvento
jai, tikros draugystės ir 
savitarpio pagalbos Žiežma
rių valstiečių tarpe nebuvo. 
Būdavo, atsitiks vienasė- 
džiui kokia nelaimė ar ne
galės susitvarkyti ūkyje, tai 
kaimynas, iš mandagumo, 
užjaučia jam, bet pagalbos 
nepasiūlo. Bet kuo, pavyz
džiui, galėjo pagelbėti vie
nas kitam neturtingi kai
mynai Loginovas ir Leikau
skas, kai kiekvienas jų sa
vo ūkyje turėjo nemaža trū
kumų. O jei vargingas vals
tietis kreipėsi pagalbos pas 
buožę, tai neišvengiamai 
patekdavo po jo jungu.

Taip ir gyveno Žiežmarių 
valstiečiai, kiekvienas sau,
— kapstė žemės sklypelius 
kiekvienas savo atsakomybe 
ir rizika. Ir juk beveik 
kiekvienas svajojo prasi
veržti “į žmones,” tai yra
— praturtėti. Tas pasisekė 
labai nedaugeliui ir tai tik 
neišvengiamai savo kaimy
nų - viensėdžių sąskaita, jų I 
nuskurdimo sąskaita. Lėni-! 
no žodžiais tariant, tokia 
yra smulkiasavininkiško 
valstiečių ūkio prigimtis: 
iš vienos pusės ji sudaro 
buožės, iš antros pusės — 
varginguosius valstiečius ir 
samdinius.

Visai netekę vilties var- ’ 
guoliai, ypač “jaunesnieji 
sūnūs,” kuriems nepriklau
sė nei žemės dalis, nei tėvo 
palikimas, iš buržuazinio 
smetoninio “rojaus” išvyk
davo j svetimus kraštus. 
Taip išvažiavo į Ameriką 
jaunas Leikauskas, nes jo 
tėvas teturėjo tik 4 ha že
mės ir pilną pirkią valgyto
jų. Amerikoje, pasirodė, tas 
pats: varguoliai dirba tur
tuoliams, o patys vegetuoja. 
Daug metų dirbo Leikaus
kas Brazilijoje kavos plan
tacijose, be to, susirgo gel
tonąja karštlige. Sugrįžo į 
tėvynę ne tik elegeta, kaip 
ir prieš tai, bet ir ligonis. 
Namuose dar blogiau, kaip 
prieš tai: prasiskolintą že
mės bankui senio Leikaus- 
ko ūkį Smetonos valdžia "iš 
varžytinių” pusdykiai par
davė vietiniam buožei. El
geta ir ligonis Jonas Lei
kauskas tapo to paties buo
žės samdiniu.-

Kas būtų buvę toliau su 
Leikausku, jei ne tarybų 
valdžia? Taip ir būtų suny
kęs nuo nepakeliamo darbo 
pas buožę. Ir daug tokių 
varguolių, kaip Leikauskas, 
vegetavo buržuazinėje sme
toninėje Lietuvoje!

O prie tarybų valdžios 
Jonas Leikauskas, kaip ir 
daugelis kitų samdinių ir 
mažažemių valstiečių, ne
mokamai gavo žemės,, arklį,

bend- 
kurią 
mums

iš ku-

inventorių. Tarybų valdžia, 
kad padėtų žemdirbiams, 
suteikė ilgalaikį kreditą, 
sukūrė jiems mašinų ir ark
lių nuomojimo punktus. 
Netrukus apskrityje buvo 
įsteigta valstybinė MTS.

— Ir vis dėlto, — pasa
kojo man Loginovas, -— 
man su kaimynu Leikausku 
kažko stigo. Juk mes pasi
likome viensėdžiais. Ne 
tam, galvojau aš, tarybų 
valdžia mus, samdinius ir 
varguolius, apdalino žeme 
ir pastatė ant kojų, kad mes 
būtume pavieniais smul
kiais savininkėliais ir gy
ventume po senove atsilikę. 
Ir vis dažniau mes kreipė
me savo žvilgsnius j bro
liškų respublikų — RTFSR, 
Ukrainos, Baltarusijos ko
lektyvinių ūkių valstiečius. 
Pagaliau ir pas mus Tary
bų Lietuvoje 1947 m. pasi
rodė pirmieji kolektyviniai 
ūkiai. Jie, pasinaudodami 
ilgamete Rusijos kolektyvi
nių ūkių patirtimi, valsty
binių mašinų - traktorių 
stočių padedami, greit stip
rėjo ir augo į žemės ūkio 
arteles. Įsitikinę iš pirmųjų 
Lietuvos kolektyvinių ūkių 
praktikos artelimo ūkio 
pirmenybėmis, ir mes, Žiež
marių viensėdžiai laisvu no
ru susijungėrpe, kad 
rai dirbtume žemę, 
tarybų valdžia davė 
amžinai naudotis ...

Loginovas, matyti, 
klumo, pasakodamas 
Įėjo, kad kaip tik jis ir bu
vo Stalino vardo kolektyvi
nio ūkio sukūrimo iniciato
rius, o dabar išrinktas val
dybos pirmininku. O Lenino 
vardo kolektyvinio ūkio 
valstiečiai pirmininku iš
rinko Marijoną Petrauską 
— pagyvenusį ir pažangų, 
ūkišką ir visų gerbiamą 

! žmogų.
— Nuo ko gi prasidėjo 

pas jus draugystė? — pa
siteiravau. Loginovas pa
glostė savo ■ rudą pažilusią 
barzdą, primerkė akis, kaž
ką prisimindamas, ir paaiš
kino:

— Prasidėjo, tu r būt, 
nuo savitarpio pagalbos ...

Ir Loginovas papasakojo 
man viską iš eilės. Pereitą 
vasarą turėjo avariją su 
kuliamąja. Tai — buožių 
darbas: niršo jie ant kolek
tyviu. ūkio. Kuliamąją nu
siuntė remontui į Kaišiado
rių valstybinę MTS, o ko
lektyvinio ūkio valstiečiai 
tęsė kūlimą rankomis — ne
gaišti juk auksinio laiko! 
Juk jie patys iššaukė kai
mynus į lenktynes. Logino
vas žinojo, kad kaimynai 
turi 2 kuliamąsias ir savo 
kolektyvinio ūkio valstie
čiams tarė:

— Važiuoju pas Petraus
ką pagalbos ...

Jonas Leikauskas paabe
jojo :

— Vargu kaimynai mum 
padės. Juk pas juos taip pat 
kūlimas. O kadangi mes su 
jais lenktyniuojame dėl 
greito derliaus nuėmimo, 
reiškia, mes jiems — varžo
vai !

— Tu klysti, Jonai! — 
prieštaravo Loginovas Lei- 
kauskui ir išaiškino jam, 
kad socialistinis lenktynia
vimas, tai nėra varžybos, 
bet draugystė ir savitarpio 
pagalba bendram kolektyvi
nių ūkių labui.

Atvažiavo Loginovas pas 
kaimynus, išaiškino Pet
rauskui savo prašymą. Pet
rauskas pagalvojo, taria:

— Gerai, kaimyne! Va

žiuojam kartu į klojimą, — 
pasitarsime su mūsų kolek
tyvinio ūkio valstiečiais.

O kolektyvinio ūkio vals
tiečiai — tai jau nebe tie 
atsilikę žmonės, kaip buvo 
anksčiau viensėdijose; jie 
gerai suprato savitarpio pa
galbos idėją ir nutarė, kad 
jei kaimynams, tokiems pat 
kolektyvinio ūkio valstie
čiams, prireikė laikinos pa
galbos, tai reikia ją suteik
ti. Ir kolektyvinio ūkio val
stiečiai pritarė savo pirmi
ninkui Petrauskui, leido lai
kinai perleisti kuliamąją 
kaimynams ir kalbėjo Logi- 
novui:

— Reikalas mūsų juk 
bendras. GI būt, teks mums 
ir kreiptis į jus, kaimynai, 
pagalbos . ..

Kai Loginovas kuliamąją 
atvežė, Leikauskas pasakė:

— Na, jei tokia draugys
tė prasidėjo lenktyniavime, 
tai mūsų kolektyviniai ūkiai 
kops į viršūnes!

Taip ir įvyko. Kaimynai 
ėmė padėti viens kitam ir 
derliaus nuėmime, ir ru
dens sėjoje, ir visuomeninių 
pastatų statyboje, ir miško 
paruošose. Betgi socialisti
nį lenktyniavimą tarp kai
myninių kolektyvinių ūkių 
lydėjo ne tik tarpusavio pa
galba, bet ir-siekimas būti 
pirmaisiais. Lenktyniavimo 
eigoje Stalino vardo kolek
tyvinio ūkio valstiečiai kiek 
aplenkė kaimynus. Jie ir 
derlių gavo didesnį ir jų 
ūkis ėmė ''sparčiau augti. 
Gyvulininkystės fermose at
sirado veislinių gyvulių. Už 
valstybės skirtus kreditus 
ir taip pat už pirmųjų me
tų derliaus pajamas kolek
tyvinio ūkio valstiečiai įsi
gijo dvi kuliamąsias, varik
lį, du kultivatorius, dešim
tį plūgų, dvi kertamąsias 
mašinas, — visa tai papil
domai prie to, kas jau buvo 
artelės ūkyje.

Asmeniniam naudojimui 
kolektyvinio ūkio valstiečiai 
pasidalino po 7 kilogramus 
duoninių javų ir po kelis

LAISVES PIKNIKAS 
c

Rengia Dienraščio Laisves Bendrovė

SEKMADIENĮ, LIEPOS 3 JULY
• Į. - i

I • # # #

Dainy programą duos Aido Choras 
vad. Geo. Kazakevičiaus ■'

Bus daug svečių iš kitų miestų

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS r
f

Įžanga 60 c. asmeniui. Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga.

Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną. Muzika nuo 6-tos vai. po piety.

Iš anksto įsgykite įžangos bilietus

KLASCIAUS CLINTON PARK
I 

Betts ir Maspeth Avės., x Maspeth, L. L, N. Y.

Atvažiuoja daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su senai matytais ir įsigykite 
naujų pažinčių.

rublius pinigais už darba
dienį. Jonas Leikauskas per 
metus išdirbo 350 darbadie
nių ir savo asmeniniam 
naudojimui, neskaitant ki
tų produktų ir pinigų, gavo 
24.5 centnerius javų. Iki 
kolektyvinio ūkio savo gyve
nime jis tiek javų niekad 
neturėjo. Kolektyvinio ūkio 
padedamas Leikauskas pa
sistatė naują namą, laiko 
kieme karvę, kiaulę, avis, 
ko anksčiau jis taip pat ne
turėjo. Ir ne tik šios paja
mos, — visas visuomeninis 
kolektyvinio ūkio turtas pri
klauso jam lygiai, kaip ir 
kiekvienam kolektyvinio 
ūkio valstiečiui.

Taip pat gerai dirba ir 
gyvena Lenino vardo artelės 
kolektyvinio ūkio valstie
čiai. Abu kolektyviniai ū- 
kiai socialistiniame lenkty
niavime išsikovojo teisę pa
siųsti savo delegatus į Vil
nių, į pirmą respublikos 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavimą. Delegatų tar
pe buvo ir Loginovas. Su
važiavime kalbėjo Antanas 
Sniečkus — Lietuvos Ko
munistų Partijos (bolševi
kų) Centro Komiteto sekre
torius. Jis kalbėjo apie so
cialistinį lietuviško kaimo 
pertvarkymą, apie jaunų 
kolektyvinių ūkių augimą 
ir vystymąsi, apie jų gra
žią ateitį. Sniečkus ragino 
suvažiavimo delegatus iš
plėtoti socialistinį lenkty
niavimą ir draugystę tarp 
kolektyvinių ūkių, geriau 
pasiruošti pavasario sėjai.

Suvažiavime kalbėjo ir 
svečiai iš Rusijos kolektyvi
nių ūkių, pasidalino savo 
daugiamečiu patyrimu, pa
pasakojo, kaip pas juos or
ganizuotas lenktyniavimas. 
Socialistinio Darbo Didvy
ris Prozorovas — Kirovo 
srities kolektyvinio ūkio 
“Krasnij Oktiabr” (“Rau
donasis Spalis”) pirminin
kas — papasakojo, kaip jie 
savo kolektyviniame ūkyje 
1948 metais'visame pasėlių 
plote išaugino daugiau kaip

po 20 centnerių kviečių 
derlių iš hektaro, rugių — 
daugiau kaip po 31 centne
rį, bulvių — po 430 centne
rių iš hektaro. Prozorovas 
įrodinėjo, kad tokį derlių 
gali, gauti kiekvienas Lietu
vos kolektyvinis ūkis. Ir ži
note kaip? Mokslo pagrin
dais ūkininkaujant, o taip 
pat socialistinio lenktynia
vimo pagalba. Prozorovas 
taip ir pasakė: kiekvienas 
jų artelės valstietis — žino 
agrotechniką, sąžiningai 
dirba, lenktyniauja tarpu
savyje, per metus išdirba 
arti 500 darbadienių, gyve
na pasiturimai, kultūringai.

Loginovas grįžo iš suva
žiavimo į savo kolektyvinį 
ūkį pilnas gerų minčių ir 
planų ateičiai. Jis sušaukė 
klube kolektyvinio ūkio val
stiečių susirinkimą ir pa
kvietė čionai savo kaimynus 
su Petrausku pryšakyje. 
Susirinkime kalbėjo apie 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavimo nutarimus, 
apie Rusijos kolektyvinio 
ūkio “Krasnij Oktiabr” 
(“Raudonasis Spalis”) pir
mininko Prozorovo patari
mus. Susirinkime kaimynai 
ėmė tartis dėl pavasario sė
jos ir savalaikio vasaros 
laukų darbų atlikimo lenk
tyniavimo sąlygų. Logino
vas pranešė kaimynams, 
kad Stalino vardo artelė įsi
pareigojo apdirbti visus 
dirvonus ir išplėsti pasėlių 
plotą; kaip reikiant patręš
ti dirvožemi; dirbti taikant c z
visas priešakinio tarybinio 
agronomijos mokslo taisyk
les; išauginti tokį pat der
lių, kaip ir Rusijos kolekty
viniame ūkyje “Krasnij 
Oktiabr” (“Raudonasis 
Spalis”), o taip pat pasta
tyti naują kolektyvinio ūkio 
klubą, c

Jonas Leikauskas susi
rinkime kalbėjo, kad po il
gų bernavimo metų, po klai
džiojimo po Amerikos kraš
tus, po vergiško darbo Bra
zilijos kavos plantacijose, 
jis pagaliau savo tėvynėje,

Nariai gatvekariy ir autobusų unijos (AFL) pikietuoja 
Eastern Massachusetts Street Railway Co. garadžių. 
Jie reikalauja pridėti po 15 centų per valandą. 
Firma atsisakė pridėti mokesties, nes tarnaujanti vi
suomenei. Jeigu taip, atsikirto draiveriai, mes irgi 
norime tarnauti visuomenei — mes vairuosime busus 
visai be mokesties, jeigu jūs iš 500,000 keleivių neim-. 

site fėro. Firma nesutiko.

Tarybų Lietuvoje, Stalino) 
vardo kolektyviniame ūky
je, surado tikrą gyvenimą 
ir žmonišką laimę. Ir už tą 
savo laimę Leikauskas ža
dėjo dar geriau dirbti, iš
dirbti ne mažiau kaip 500 
darbadienius. Leikauskas 
iššaukė lenktynėms savo 
grandies valstiečius, o taip 
pat Lenino vardo kolektyvi
nio ūkio grandis.

Atsakydama kalbėjo Sta
sė Staškūnaitė — geriausią 
kolektyvinio . ūkio kiaulių 
šėrike. Ji ragino narius pa
gerinti artelės gyvulinin
kystę. *

Po to į tribūną pakilo 
Marijonas Petrauskas. Jis 
pareiškė,' kad Lenino vardo 
kolektyvinis ūkis priima 
kaimynų iššaukimą lenkty
niauti. Petrauskas papasa
kojo kaimynams kaip auga 
ir vystosi jo artelė, kaip ko
lektyvinio ūkio valstiečiai 
pasiruošė pavasario laukų 
darbams, ir kiek jiems pa
dės valstybinė Kaišiadorių 
MTS traktoriais ir mašino
mis. Šiais metais Lenino 
vardo kolektyvinis ūkis iš
plečia vasarinių kviečių ir 
naujų technikinių kultūrų 
— cukrinių runkelių, linų 
ir kok-sagizo plotą, kurio 

patręšimui bus panaudota 
30 tonų mineralinių trąšų.

— Kaip matai, kaimyne 
Loginovai, — baigdamas 
linksmai pasakė Petraus
kas, — mūsų kolektyvinio 
ūkio reikalai taip pat kopia 
į viršūnes!

— Tas tai puiku, — at
sakė Loginovas ir pridūrė: 
— ir ateityje lenktyniauda
mi tęsime mūsų draugystę 
ir pasieksime naujų laimė
jimų mūsų visų kolektyvi
nių ūkių labui.

Išvažiuodamas iš Žiežma
rių viensėdijų, galvojau 
apie tą puikią draugystę, 
kuri galėjo išsivystyti Lie
tuvoje tik prie Tarybų val
džios, tik kolektyvinio gy
venimo sąlygose. O po mė
nesio jau būdamas Maskvo
je, laikraštyje “Sovietskaja 
Lit va” (“Tarybų Lietuva”) 
skaičiau, kad kaimyninių 
Lenino vardo ir Stalino var
do kolektyvinių ūkių vals
tiečiai su valstybinės Kai
šiadorių MTS traktorių pa
galba pirma laiko ir aukš
tame lygyje baigia pavasa
rio sėją. Taip puiki sočia-' 
listinio lenktyniavimo jėga, 
draugystės jėga stumia Lie
tuvos kolektyvinių ūkių 
valstiečius pirmyn, į naujus 
laimėjimus.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Birž. 21, 1949
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Karolio Požėlos Vardo Šikarių 

Kolektyviniame Ūkyje

(Tąsa)

Dar prieš mūsų saugams užimant 
plentą, raitieji žvalgai su komisaro bro
liu Kostu Rudniovu priešaky pamuše 
vokiečių lengvą mašiną, nuvirtusią nuo 
aukšto pylimo pelkėn. Mašinoje važiavo 
du karininkai. Jie pabėgo į meldus. Šo
feris buvo paimtas nelaisvėn.

Kolona praėjo plentu apie du kilomet
rus, o paskui, nepriėjusi apie dvidešimt 
metrų iki didžiojo tilto, pasuko į kairę. 
Prie pat tilto stovėjo danga. Aš buvau 
dangoje, ir kai didesnė kolonos pusė bu
vo praėjusi, tolumoj pasirodė sunkveži
mio šviesos. Jis važiavo lėtai. Mes pasi- 
ruošėme ir įtemptai jo laukėme. Tiltas 
buvo medinis ir, tausodami sprogstamą
ją medžiagą, mes buvom nutarę jį pa- 

I degti; buvome sukrovę ant tilto lau
žą, bet, išvydę mašiną, vėl jį išardėme. 
Vis dėlto šoferis prieš pat tiltą sulėtino 
greitį, matyt, pastebėjęs ugneles, žybčio
jančias ant tilto.

Ilgiau nebuvo galima laukti. Aš suko
mandavau :

— Ugnis!
Kol pribėgau prie mašinos, vokiečiai 

buvo jau nukauti, o iš mašinos partiza
nai vilko didžiulę statinę sviesto.

Mes jau buvome bepadegą mašiną, kai 
Volodia Lapinas, kruopščiai apžiūrinė
damas kėbulą, staiga sušuko:

— Hande hoch!
I Pasigirdo šautuvo skląsčio spraksėji-

mas, ir iš po mašinos pasirodė mūsų 
šaunusis automatininkas, stumdamas 
prieš save vokietį. Jį norėjo pribaigti, bet 
aš tam pasipriešinau, norėdamas jį iš
tardyti, panaudoti kaip “liežuvį,” ir to
dėl nutempiau į šalį.

Degančios mašinos šviesoje aš pama
čiau išsigandusias mėlynas akis ir vai
kiškai apskritą veidą. Jo pakeltos rankos 
drebėjo. Į mano atkaklius klausimus vo
kiečių kalba jis neatsakinėjo. Jis stengė
si, bet negalėjo ištarti nė žodžio, kadan
gi jo dantys kaleno ir liežuvis nejudėjo. 
Aš pykau ant savęs, kad galėjau pasaky
ti jam tik keletą standardinių vokiškų 
sakinių, kuriuos buvau išmokęs iš ap
klausinėjimo vadovėlio.

Mano pyktis didėjo.
— Wohin! — baksnodamas pirštu jam 

į krūtinę ir rodydamas išilgai kelio, klau
sinėjau vokietį.

— Nesuprantu aš vokiškai... — iš
stenėjo jis pagaliau.

Partizanai prapliupo juoku. Aš pasi
sodinau belaisvį į savo vežimą ir, vy
damasis koloną, ėmiau tardyti. Štai ką 
jis man papasakojo. Gimė jis Ukrainos 
kaime netoli Lvovo. Brolis prieš karą 
buvo bebaigiąs karo mokyklą Odesoje. Jį 
patį išvarė į darbus Vokietijon, o pake
liui partiją iš dviejų šimtų ukrainiečių 
aprengė vokiečių milinėmis ir pavadino 
batalionu. Tą batalioną, porą dienų prieš 
įvykį ant plento, skubiai permetė prie 
Černigovo, ir nuo Kijevo jis ėjo mūsų 
pėdsakais'daugiau kaip šimtą kilometrų, 

j niekur mūsų neaptikdamas ...
Rytą mes priėjome kairįjį Dniepro 

krantą, netoli Lojovo miestelio, esančio 
Sožės upės žiotyse, šiai įtekant į Dniep
rą. Naktį reikėjo permesti keletą kuo
pų per upę užimti Lojovui iš užnuga
rio, bet, partizanams priartėjus prie 
miesčiuko, pasirodė, jog žvalgai jau šei
mininkauja mieste. Vadovaujami Čerio- 
muškino, kuriam buvo pavesta tik su
rinkti žinias apie priešą, jie išmušė visą 

| ■ Lojovo įgulą, susidedančią iš keliasde
šimt policininkų.

Tilto per Dnieprą tose vietose niekur 
nebuvo. Persikėlimą teko organizuoti su 
keltų bei valčių pagalba.

Čia pat atėjo ir Saburovo susivieniji
mas, einąs paraleliai su mūsų maršrutu. 
Dalis žmonių buvo jau kitame krante, 
vežimai buvo perkeliami keltais bei val
timis. Arklius perplukdydavo plaukte, o 
po to vaikydavo po lauką, kad neperšal
tų po maudymo šaltam vandeny.

Tos dienos popietį priemiesčiuose pra- 
Į aidėjo kautynės. Iš Mozirio ir Rečicos 

priešas pritraukė kariuomenės — dvi 
šarvuotąsias mašinas ir keletą sunkveži
mių su pėstininkais. Jie stengėsi išmuš

ti mus iš Lojovo. Mūsų ten stovėjusios 
kuopos — nedidelė danga priemiesty — 
vos atlaikė jų spaudimą. Kovpakas lie
pė tryliktąją! kuopai eiti į priekį — į 
pagalbą Saburovui. Kautynės buvo 
trūmpos ir aršios. Šarvuotąsias mašinas 
mes iš karto pamušėme iš šarvomušių 
bei kulkosvaidžių. Vokiečiai šoko bėgti, 
bet mažai kas jų pabėgo gyvas. Tai bu
vo 1942 metų lapkričio mėnesį. Lapkri
čio septintą ir aštuntą dienomis mes pra
buvome Lojove ir šventėme XXV Spalio 
revoliucijos sukaktuves. Vakare mes at- 
siminėm mūsų belaisvį. Kovpakas pasi
šaukė jį, išsitraukė iš kišenės bloknotą ir 
pradėjo tardyti. Bet nesuspėjo nieko už
rašyti — trenkė armonika. Senis Šaltis, 
šokių mėgėjas, ėmė šokti kazokėlį, Kov
pakas jį pasekė ir šūktelėjo man:

— Daryk su juo, kaip numanai... — 
ir pasileido šokti.

Seniai šoko keliolika minučių. Paskui 
ėmė šnekučiuotis. Bajanas vis greitino 
ukranietiško gopako tempą. Staiga mano 
belaisvis, oriai įsirėmęs į šonus, pasilei
do šokti gopaką ir taip vikriai tūpčiojo, 
jog man pagailo, kad jis belaisvis.

Aš nuėjau į tryliktąją'kuopą. Ten taip 
pat buvo šventiškai linksma. Berežnojus, 
gerokai įkaušęs, atkakliai tvirtino man: 
jei belaisvis vardu Jaroslavas, tai reiš
kia, kad jis būtinai yra lenkas; o jei len
kas, vadinasi — brolis, slavas. Ir lindo 
su juo bučiuotis. Belaisvis atsakinėjo į 
visus klausimus tipinga Ivano Franko 
kalba. Aš pagalvojau, pagalvojau ir nu
tariau: “Gyvenk, velniai tavęs nema
tė!...”

Tasai Jaroslavas labai primindavo 
man veršiuką, penkių šešių dienų veršiu
ką, kuris stovi plačiai išskėtęs kojas; jos 
dar trūkčioja dėl neįpratimo vaikščioti, 
bet kartais jį apima noras užrietus uo
degą spardytis. Ir, įdebęs į tave akis, 
kvailas akis, veršiukas kaišioja tau snu
kį tarp kelių ir laižo juos. Mes pavedė
me Jaroslavui rūpintis mūsų radijistės 
Anios Mažutės arkliais, ir tose pareigose 
jis išbuvo daugiau kaip metus.

Paskutinės kuopos bei batalionai turė
jo skverbtis jau “per taukus”, susting- 
džiusius Dniepro vandenis. Šaltis ėmė 
stiprėti, ir, užtrukus mums čia dvi tris 
dienas ilgiau, su persikėlimu būtų buvę 
visai sunkoka. Vokiečiai tą momentą 
taip pat pražiopsojo. Štai užrašai iš ma
no dienoraščio:

“10. XI. Išbuvome dvi dienas Lojove. 
Šiandien pajudėjome į miškus. Vokiečiai, 
pagaliau, atkreipė prieš mus savo tech
niką, atskrido penkiais lėktuvais ir su
bombardavo į šipulius malūną, atvyku
sius į malūną žmones ir policininko na
mus. Yra aukų vietinių gyventojų tarpe.

11. XI. Pirmas didesnis susirėmimas 
su policija Novyj Barsuko kaime. Re
zultatai: paimtos dvi mašinos ir šluote 
iššluota policija per pusšimtį kilometrų. 
Senis sėdi ir skaičiuoja, kiek metų reikės, 
kad pasiektum prieškarinį stambių ra
guočių, avių ir kiaulių lygį. Jis turi pa
čias tiksliausias žinias apie vištas bei 
žąsis.

Ateina į galvą pirmasis susitikimas su 
Kovpaku: “Geras derlius Ukrainoj, o 
teks deginti, sprogdinti, nuleidinėti šlai
tu traukinius, kad tik neatitektų prie
šui.”

Ir liūdesys, šaižus didelio, išmintingo, 
daug mačiusio žmogaus liūdesys, perbė
go jo veidu.

Ir dar: “Užėmė Putivlį su keliais rai
teliais, o ten aikštėje aš pats Leninui 
paminklą pastačiau, o aplink bulvarą ir 
sodnelį pasodinau. Paminklą sugriovė; 
šodnelį iškirto, niekšai!.. .” ir grikšte
lėjo nestipriais senio dantimis.

Neveltui, kai ėjome pro Jampolį, o 
paskui Putivlį, į priešą, įsigūžusį Kro- 
liovce, davė tankia ugnimi šešiasdešimt 
sviedinių. Tai buvo pramoga, bet kartu 
ir pasitikėjimo bei jėgos demonstracija. 
Ir kovojo pasitikėdamas, kaip gali kovo
ti tik stiprūs dvasia bei savo reikalo tei
singumu įsitikinę žmonės.

12. XI. Ilsėjome, prausėmės ir mėsi
nė jome policiją.

(Daugiau bus.)

ŠAKIAI, kovo 1 d. — šika- 
rių kaimo Karolio Požėlos 
vardo kolektyvinis ūkiszpilnai 
pasiruošė pavasario laukų 
darbams. Supiltos ir išvaly
tos sėklos, sudarytas darbų 
planas, suorganizuotos nuola
tinės brigados, kurioms pa
skirstyti darbiniai gyvuliai ir 
inventorius.

šį pavasarį kolektyvinio 
ūkio pasėlių plotas išplečia
mas 40 hektarų. Ūkio nariai 
nutarė atlikti pavasario sėją 
suglaustais terminate ir išau
ginti derlių trimis centneriais 
didesnį, negu pernai metais.

A A A
Prižiūri Pasėlius, Nuleidžia 

Telkšanti Vandeni
ŠIAULIAI, kovo 1 d. — Bu- 

biu tarybinio ūkio darbininkai 
pelnytai gerbia Černiausko, 
Vitkausko ir Ziko vadovauja
mų aukšto derliaus grandžių 
narius. Keletą metų iš eilės 
savo sklypuose jie gauna gau
sius grūdų derlius.

Grandys įsipareigojo šiais 
metais nuimti iš kiekvieno sa
vo sklypo hektaro ne mažiau 
kaip po 20 centnerių , žiem
kenčių grūdų. Pavasario sėją 
jie atliks aukštame agrotech
nikos lygyje, gerai įdirbtoje 
žemėje. Dabar grandys jau 
pasiruošė lauko darbams, ap
sirūpino mineralinėmis trąšo
mis, išklausė paskaitų ciklą 
pasėlių priežiūros klausimais. 
Aukšto derliaus grandžių na
riai prižiūri pasėlius, nulei
džia telkšantį vandenį.

Šefų Parama
UKMERGĖ, kovo 1 d.—Del

tuvos valsčiaus “Lenino ke
liu“ kolektyvinį ūkį šefuoja 
Ukmergės “Vienybės” žemės 
ūkio mašinų fabriko kolekty
vas. Laisvalaikiu fabriko ko
lektyvas kolektyviniam ūkiui 
padėjo atremontuoti žemės ū- 
kio inventorių, sėjamąsias bei 
pianu am ąsias mašinas. Dabar 
šefai komplektuoja kolektyvi
niam ūkiui kilnojamąją kalvę.

St. Karvelis.
A A A 

Moksleivių Konferencija

PASVALYS, kovo 1 d. — 
Vietos gimnazijos vyresniųjų 
klasių moksleiviai surengė pir
mąją apskrityje moksleivių 
konferenciją, kurioje dalyva
vo ir Joniškėlio, Krinčino,, 
Pušaloto, Vaškų viduriniųjų 
mokyklų atstovai. Konferen- 

icija apsvarstė moksleivių vi
suomeninį darbą, komjaunimo 
organizacijų vaidmenį moky
klose ir kt.

Konferencija tęsėsi xivi die
nas. Diskusijose dalyvavo 
moksleiviai: St. Grigelionis, 
Vyt. Mališauskas, A. Marti
nionis, J. Strazdaitė, S. Gra
žiny tė ir kt. Kalbėję mokslei
viai pasižadėjo ir kvietė kitus 
moksleivius gilinti savo politi
nes ir mokslo žinias, įsijungti 
į visuomeninį darbą, kovoti 
prieš religinius prietarus.

Konferencijoje kalbėjo ap
skrities švietimo skyriaus ve
dėjas Mišką, LLKJS apskri
ties komiteto sekretorius Jan
kauskas, Pasvalio gimnazijos 
direktorius žylis.

Konferencijos dalyviams pa- 
, skaitą “žmogaus kilmė” skai
tė Pasvalio gimnazijos moky
toja Kuprytė.
I A A A
Priešakinė Technika 
Lietuvos Kaime

Į Vilniaus stotį atvyko ge
ležinkelio platformos su nau
jais pakrovimo mechaniz
mais; iš čia jie buvo prista
tyti eilei tarybinių ūkių — 
Troškūnų (Anykščių apskr.), 
Šalčininkų (Vilniaus apskr.), 
Narad avos (Kauno apskr.) ir 
kitiems. Pakrovimo mecha
nizmai turi vagonetes, kurios 
mechanišku būdu bėgiais ke
liamos į viršų. Jų pagalba ga
li būti kraunami grūdai, pa
šaras ir kita. Pakrovimo įren
gimai pagaminti Kuibiševo 
m ech ani n ė j e garny kloję/

Paskutiniu metu tarybiniai 
ūkiai gavo 5 elektros stotis. 
Per kelis pastaruosius mėne
sius jiems buvo pateikta 190 
elektromotorų, didelis kiekis 
metalo apdirbimų staklių, 
melžimo automatų ir tt.

Artėjant sėjos kampanijai, 
iš broliškųjų respublikų atsiųs
tos kelios partijos traktorinių 
penkiavagių plūgų, lėkštinių 
akėčių ir sėjamųjų mašinų, 
šiemet bus žymiai papildytas 
respublikos kombainų parkas.

Tarybiniuose ūkiuose atsi
randa vis daugiau priešakinės 
tarybos technikos.

«, A A A
Į “Kalevalos” Šventę

VILNIUS, vas. 27 d.—šie
met sueina 100 metų, kai ne
turtingo karelų - suomių vals
tiečio sūnus Lenrotas surinko 
pirmąsias 50 runų (epinių 
dainų) ir išleido 11-ąją “Ka

levalos” laidą.
Per 100 metų “Kalevala” 

išaugo — joje dabar apie 1,- 
000 runų. “Kalevala” išvers
ta į daugelį pasaulio tautų 
kalbų.

Vasario 25-28 dienomis Ka
relijos - Suomijos TSR šven
čiama “Kalevalos” šimto me
tų sukaktis. šventėje daly
vauja ir kitų broliškųjų tary
binių respublikų atstovai. Ta
rybų Lietuvai šioje šventėje 
atstovauja Kostas Korsakas ir 
Teofilis Tilvytis.

Delegatai dalyvaus Kareli- 
jos-Suomijos TSR Mokslų A- 
kademijos posėdy, nuvyks į 
vadinamą Kalevalos rajoną, 
kur bus runų dainininkų var
žybos.

Parodomosios Pamokos 
Meistrams

VILNIUS, kovo 1 d. — 
Respublikinė Darbo rezervų 
valdyba sistemingai organu 
zuoja gamybinio apmokymo 
parodomąsias pamokas ama
tų, geležinkelininkų ir FGA 
mokyklų meistrams. Parodo
mąsias pamokas praveda pa
tys minėtųjų mokyklų meis
trai. štai, neseniai tokia pa
moka buvo organizuota FGA 
mokykloje Nor. 10. Pamo
kai vadovavo dailidžių grupės 
meistras Voronka, dalyvau
jant ir kitų mokyklų meis
trams.

Parodomoji gamybinio ap
mokymo pamoka šiomis die
nomis įvyko geležinkelininkų 
mokykloje Nr. 1. šaltkalvių 
grupės meistro Noreikos pa
moka dalyvavusių buvo iša
nalizuota ir įvertinta.

J. Erelaitis.
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Bostonas ir Apylinke

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas prasidės Q 1™... f Q 8,.1_r Programas prasidės
1 vai. po pietų oCIi IB B<1< lulCpOS O» J 111 J 5 vai. vakare

Ant rytojaus po pikniko bus Ncprigulmybės Paskelbimo šventė, tad gera proga iš toliau atvykusiems 
sugrįžti į namus ir pasilsėti. — Piknikas bus toje pačioje vietoje, kaip visada:

•6d*

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovaujamas Karsokienės.

MAYNARD 
MASS.VOSE PAVILION PARK

CHORAS, WORCESTER, MASS, 
vadovaujamas J. Karsokienės

NORWOODO VYRŲ ANSEMBLIS 
dirigentas St. Paura, akomp. Richard Barris

AIDO

o

GRAŽI MUZIKALĖ PROGRAMA:
ARMONIKA SOLO, RICHARD BARRIS 

KALBĖS ANTANAS BIMBA 
Laisvės redaktorius iš Brooklyno

Cerrvoni Orkestrą Šokiams

Dalyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas



Bridgeport, Conn.
Per visa savaitę nuo 7 iki 

14 d. birželio mūsų miesto 
gyventojai matė surengtą 
“Bridgeport Exposition of 
1949.” Buvo tai surengta 
bendrai Prekybos Buto, biz
nierių organizacijų, kolegijų 
ir miesto valdininkų kartu su I 
Ringling Brothers & Barnum I 
& Bailey cirkų kompanija.

Mat, savo laiku P. T. Bar
num, kuris buvo bridgepor- 
tietis, padovanojo miestui 
Seaside parką, kuris tais lai
kais buvo didžiumoje tik pel
kės.

Birželio U d. buvo sureng
ta paroda. Vietiniai didla- 
piai smarkiai būbnijo, kad, 
rodosi, čia nieko netrūksta,

visko pilna, žodžiu—gerbū
vis. Bet kad Singer Co. dar
bininkai streikuoja jau gana 
seniai ir Singer Kompanijos 
bosai labai smarkiai darba
vosi viršminėtam Progress 
Exposition, o apie taikymąsi 
su darbininkais, tai jiems nė
ra svarbu, nes tavoro yra 
viršprodukcija.

Arba štai General Electric 
Co. unijistai nori dabar, dar
bams sumažėjus, kad dirbti 
30 valandų ir gauti pilną 40 
valandų mokestį ir kitų page
rinimų, tai kompanija vadina 
“pump - priming,” nors jie 
praeitą metą padarė 117.% 
pelno, o darbininkų užmokes
tis mažai pakilo.

Turbūt retai atrasi Bridge- 
porte, kas 40 valandų į sa
vaitę dirba. Daug yra be
darbių, bet dirbantieji dirba

Maynard, Mass.

Bušai į Laisvės Pikniką
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

Busas iš Haverhill, Mass.
Išeis 11 vai. ryto nuo Lietuvių Klubo salės, 324 River St.

Tikietas į abi pusi $1.25

po 3 ir 2 dienas savaitėje. 
Tai Progress Exposition turė
jo tikslą parodyti savo pro
gresą, kad nustelbti tuos vi- 
susk žmonių nusiskundimus iš 
priežasties nedarbo.

★
Vasarinis parengimas-p i k ni

kus LLD ir LDS vietinių kuo
pų ir LDS Jaunuolių Kliubo 
rengiamas bendrai, plačia pa
pėde, sekmadienį, birželio 26 
d., Genevich Grove, 130 Fair
view Ave. Ext. Bpt. Visi 
energingai rengiasi, vieni su
daryt gerą programą, kiti su
tikti ir aptarnauti svečius. 
Tikimasi, kad. šitas piknikas 
bus vienas iš smagiausių, nes 
magiški triksai ir kiti įvairūs 
žaislai bus visiems įdomūs. O 
šokėjus linksmins Johnnie 
and his Medley Trio per vi
są laiką.' Jeigu,būtų ir lie
taus. nereikia bijoti, nes yra 
užtenkamai pastogės.

Yra pasižadėję draugų da
lyvauti iš Stamfordo, E. Nor
wal ko, New Haven o ir Wa- 
terburio. Manoma, kad ir iš 
toliau kai kas dalyvaus.

Važiuojant North Avenue 
sukite i Reservoir Avė. ir 
sekite nurodymus.

Piknikas bus nuo 12 dieną 
iki 9 vakare.

Dalyvaukite, ir aš ten bū
siu.

LDS Narys.

Cleveland, Ohio

Busas iš Lawrence, Mass.
Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Barkley Street 

11 valandą ryto. Worcester, Mass
Worcester, Mass.

Busas išeis nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų Svetainės, 
29 Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės kaina 

į abi puses $1.50 suaugusiems ir 75c, vaikams, 
kurie užims sėdynes.

LLD ir LAISVĖS PIKNIKAS

Birželio 12 d. įvyko LLD 
11 kuopos susirinkimas. čia 
daugelis' narių nusiskundė, 
kad negauna žurnalo šviesos. 
Ant vietos paaiškėjo, kad 
Worcester] o paštas keletą

Iš PP Lietuvių Skyriaus 
Išvažiavimo

Birželio 5-tą atsibuvo Pro
gresyvių Partijos Lietuvių 
Skyriaus išvažiavimas, kuris 
buvo, nors neskaitlingas žmo
nėmis, bet pelningas, palygi
nus su skaičium atsilankiusių.

Pelno nuo išvažiavimo li
ko ŠI b.82 ir aukų surinkta 
$11.00, tai viso susidarė ben
dra suma $27.72. i

Suvažiavusieji i apkalbėjo, 
kad išvažiavimai galima lai
kyti ir ne dd. Daraškų sode, 
bet ten pat miškelyje, palei 
upelio pakrančius. Vieta la
bai graži ir čia žmonės suva
žiuoja būriais ir laiko šeimy
niškus piknikus, kuriuos pra
deda šeštadienio vakare ir 
baigia sekmadienyje tems
tant. Mūsiškiams buvo stebė
tina, kad piknikai laikomi vi
sas 24 valandas tyrame ore. 
Pasiūliau ir saviškiams tokį 
pikniką turėti, kaip amerikie
čių tūla grupė čia laiko. Ne 
būtinai Daraškų sode, bet pa
krantėse, kur kol kas nėra 
apstatyta gyvenimui butais, 
tai galima liuosai naudotis.

Vasaros metu kodėl nesi
naudoti gamtos gražumu ir 
oro tyrumu, nepasiliuosuoti 
nuo tvankaus miesto užteršto 
dulkėmis ir dujomis oro ir 
duoti plaučiams švaresnio, 
stačiau klausimą draugams, 
ir jie turėjo sutikti su mano 
argumentais. Taipgi reika
linga daugiau išvažiavimų, 
kad padarius finansinės nau
dos organizacijoms, ypatin
gai šiuo laiku Progresyvių 
Partijai, kurios darbuotojams 
tenka daug kartų nedavalgy- 
ti.

Bet vistiek iki šiol nepavyko 
sudaužyti Fawick darbininkų 
kovingumo.

Marijona Bačkaitienė
Sveiksta

Smagu pranešti, kad mūsų 
idėjos draugė M. Bačkaitienė, 
kuri serga jau 'septyni mėne
siai, jau palengva sveiksta. Ji 
laipsniškai, nors ir lėtu tem
pu, bet eina geryn. Nors da
bar tebėra silpna, bet ji bū
na labai pasitenkinus, kai 
draugės ir draugai ją aplan
ko. i
127th St. V. M. D.

Jos namų adresas 730 E.

Mahanoy City, Pa.
Buvo puikus piknikas 12 d. 

birželio, Brandonvillės gilai
tėj, LDS 34 kuopos, žmonių 
buvd daug ir, tikiu, kuopai 
bus naudos.

Suėjau su daugeliu draugų 
ir draugių iš arčiau ir tolimes
nių miestelių. Taipgi teko 
pasikalbėti su dig. Matilda 
Tuleikiene. Buvo labai linksma 
susieiti su 'drauge ir matyti I 
mūsų tarpe vėl pasveikusią ir Į 
vieną vaikščiojančią. Klausiu, 
o kaip tavo sveikata ir regė
jimas? Atsakė: “Daug ge
riau, bet nėra dar visai ge
rai.” Sykiu drg. Tuleikiene, 
nors ir vėlai, bet dėkavoja vi
siems, kurie ją atlankė ligo
ninėje.

Dabar, draugai ir draugės, 
nepamirškime 24 dienos lie
pos. Toj pačioj Brandonville 
giraitėj bus didelis piknikas 
naudai mūsų dienraščio Lais
vės. Lankykime visi ir parem
kime savo spaudą. Liepos 
(July) 24 d. visi į Laisvės pik
niką Brandonvillės giraitėj.

St. Kuržinskas.

CHARLES J. ROMAN / 1 
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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas
BELT AIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių,,sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

- Slloreroad 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 HOMę, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn,’N. Y. 
■į

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

1 EVergreen 7-4774

žurnalo kopijų sugrąžino at
gal į Brooklyną, nors adresai 
buvo uždėti teisingai ir žmo
nės, kurie turėjo žurnalą 
gauti, ir šiandien tebegyvena 
po tais adresais. Šiuo klausi
mu LLD Centro Valdyba tu
rėtų veikti.

★
Dienraščio Laisvės metinis 

piknikas įvyks 3-čią dieną 
liepos (July), Vose’s Pavilion 
parko, Maynard, Mass. šis 
susirinkimas gražiai pasisakė 
už dalyvavimą tame didžia
jame piknike. Komisija ra
portavo, kad daug iš Wor
cesterio pasižadėjo važiuoti 
mašinomis. O taipgi išeis ir 
didelis busas nuo 29 Endicott 
St. svetainės, kaip 12 vai. 
dieną. Kurie norėsite važiuo
ti busu, tai galite užsiregis
truoti pas draugus Novikus, 
29 Endicott St.,, svetainės 
gaspadorius, arba pas J. 
Skliutą. Kelionės kaina į abi 
pusi $1.50. Vaikam, kurie 
užims sėdynes, 75c. Drg. J. 
Skliutas, kuris rūpinasi plati
nimu įžangos tikietų, sakė, 
kad kooperacija yra gera, 
kad tik visi pasistengtų tikie- 
tus išparduoti, tai pasekmės 
bus geriausios. Todėl, ger
biami platintojai, pasidar- 
buokit, kad nereikėtų nepar
duotus tikietukus d. Skliutui 
grąžinti.

Piknikui maistu ir gėrimus 
parūpins Bostono apylinkės 
veikėjai." Sakė, viskas bus 
pagal gardžiausių Bostono 
skonių. Todėl važiuosim visi 
patikrinti, ir' pagelbėti pikni
ke svečiams aptarnauti.

Dėl Laisvės, šakė, dirbs pik
nike visą dieną 10 vyrų ir 
tiek pat moterų worcesterie- 
čių; kitos kolonijos taip pat, 
todėl visi svečiai bus aprūpin
ti. Visi darbininkai išvažiuo
sime 7 vai. ryto,' nuo 29 En
dicott St., kad viską laiku pa
ruošus piknikui. J. M. L.

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.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

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

Yra rengiamas Htfd. busas važiuot į 
Brooklyną, į Laisves pikniką July 
3-čią. Kurie norite turėti gražų pa
sivažinėjimą, malonėkite tuojau įsi
gyti buso tikietą. Kaina $4.00 į abi 
pusi. Išvažiuos 9-tą vai. ryto. Tie- 
kietus galite gaut pas komisiją ar
ba šaukite M. Mulčrąnkienę, 
telefonas 5-2781. , (142-4)

Turėjome kalbėtoją, kuris 
aiškino Progresyvių Partijos 
krusiadą valstijos sostinėje 
prieš Bartunek-Seibert fašis
tinį biliu. Nors bilius yra 
jau biskį apkarpytas-taisytas,, 
bet jis tebėra pavojingas pi
liečių laisvėm ir reikia kovo
ti už jo atmetimą, sakė kal
bėtojas.

★
Gąsdina Darbininkus 
Atleidinėjimu

Clevelando Tranzito Tary
bos pareigūnas, Donald C. 
Hyde, pareiškė Tranzito uni
jos darbininkams, jei jie ne
atsisakys nuo savo reikalavi
mo pakėlimo algos 24c. va
landai, tai daug darbininkų 
bus išsijota ir atleista nuo 
darbo. Jis storai kalba, kad 
dabartiniu laiku algų pakėli
mas negalimas, nes tranzito 
įeigos nupuolė net ant 12%.

Tranzito darbininkų - unijos 
prezidentas Thomas P. Mea- 
ncy sako, kad tie visi pono 
Hyde gąsdinimai yra bever
čiai ir neturi rimto pamato, 
kad be atleidinėjimų ir kė
limo fėrų Clevelando Tranzi
to Taryba negali pakelti al
gų.

Fawick Streikas Tebesitęsia
Koks koktus ir biaurus reiš

kinys, kad unija užima streik
laužio rolę ir kitai streikuo
jančiai' unijai duria peiliu į 
pečius, kuomet pastaroji tu
ri rimtas imtynes su kieta
kakte Fawick Airflex korpo
racija. Bet taip yra.

Kalba eina apie AFL Unit
ed Auto Workers uniją, kuri 
pralaimėjo NLRB balsavimus 
ir neturi jokios teisės atsto
vauti tos įmonės streikuojan
čius darbininkus. Fawick Air
flex darbininkų tikra atstovė 
yra UE-C1O.

AFL-UAW vedė kampaniją 
ir agitaciją už “back-to- 
work,” bet balsavimuose li
kosi darbininkų atmesta. Ir 
nežiūrint atmetimo Fawick 
Airflex Corp, pareigūnas par 
skelbė per radiją, kad jis sxu 
streiklauže AFL-UAW pasi-' 
rašė dviejų metų sutartį ir 
skaito savo įmonę “unijine.” 
Esą, lieka palaukti NLRB už
tvirtinimo.

Tai štai kaip Fawick Air
flex Corp, kovoja su pagalba 
AFL-UAW prieš ptogresyvę 
United Electrical 'ČIO uniją.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

agentai ir vargšą įtraukė į 
neištikimųjų, į prakeiktųjų 
saraša. Joks Dr. Conant ba- 
zijimąsis dabar, matyt, negali 
nuplauti jo tų pirmesnių 
“nuodėmių” reakcijonierių 
akyse.

★ A-
Czechoslovak i jos arkivysku

pas Joseph Beran per keletą 
paskutinių mėnesių sušilęs 
vėją sėjo. Darė lygiai taip, 
kaip kardinolas Mindszenty. 
Dabar vyras turės audrą 
pjauti.

Pačiuose kuniguose prasi
dėjo revoliucija prieš tą žmo
nių ir progreso priešą. Šim
tai eilinių kunigų rašosi 
prie Katalikų Akcijos ir rei
kalauja susikalbėti su demo
kratine vyriausybe. Jie sako, 
kad laikas patiems dvasinin
kams gelbėtis. A r k i vysk u p as 
Beran, gaudamas iš Vatikano 
instrukcijas, trau/kia į prieš- 
valstybišką konspiraciją vi
sus šešis tūkstančius kunigų. 
O yra kunigų, kurie nenori 
būti savo šalies išdavikais, 
nenori būti kapitalistinių 
valstybių agentais.

Jie sako: žiūrėkite, kur 
atsidūrė Mindszenty su savo 
pasekėjais. Mes ten eiti ne
norime ir neturime reikalo.

★ ★ ★
žodis kitas Lietuvių Lite

ratūros Draugijos nariams, 
žinau, ką kalbu: dar šimtai 
Draugijos narių tebėra nemo
kėję narinių duoklių v.ž šiuos 
metus. Tokia menkutė orga
nizacinė pareiga ir ji atidė
liojama iki pabaigos metų!

Iš gilumos širdies raginu vi
sus tokius narius pasimokėti 
duokles.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atmetė amerikonų 
ir anglų protestą dėl to, 
kad Sovietai dar neva tebe
laiką šimtus tūkstančius vo
kiečių karinių belaisvių. 
Sovietų vyriausybė jau pir
miau užginčijo tą pasaką.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

t

Admirolas Daniel E. Barbcy apžiūri gyvastims gel
bėti valtį, kuri neišgelbėjo. Ji išliko nuo lėktuvo 
C-46, kuriuo perpildytu gabenant portorikiečius Į 
Jungtines Valstijas ištiko nelaimė ir 53 asmenys pra
rado gyvybę. Apie penkioms dešimtims asmenų ga
benti lėktuve gabeno 81 asmenį. Coast Guard ir 

Navy grupėms pavyko išgelbėti 28 asmenis.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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■ PEIST LANE ii 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes 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 LANE, Ph. G.

' Tel. EVergreen 7-6288
- a aJEa eSa aYa h

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas , 
EVergreen 4-9407

ificiiiimniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiini

TELEPHONE
STAGG 2-5048

imniniiiiinnniiiiiimiiiinmninniiniwnn

RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. , BROOKLYN, N

į,

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birž. 21,
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Charming Cissy Trenholm, who is shown executing a graceful “spray 
stop,** is one of the many features in “HOW DY. MR. ICE OF 1950,“ the 
new Sonja Henie-Arthur M. Wirtz musical ice revue n6w playing at 

popular prices at the Center Theater in Rockefeller Center.
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Robesono Jr. Vestuvių 
Pažiūrėti Susirinko 
Šimtai Žmonių

Paul Robeson Jr., 21 metų, 
sūnus garsaus dainininko-ar- 
tisto, birželio 19-tą susivedė 
su Marilyn Paula* Greenberg, 
taipgi 21 metų, privatinėse 
apeigose dvasiškio John 
Whittier Darr Jr. bute. Kon- 
g r e g a c i onalistų dvasiškis 
Darr gyvena 5-me aukšte 
apartmentinio namo, 200 W. 
107th St., New Yorke (Har
leme).

Jaunieji nei jų palydovai, 
matomai, nesibijojo lipti laip
tais pas dvasiški.

Jauniesiems vedybinę prie
saiką, sakoma, peržiūrėjo tri
jų tikybų dvasiškiai — minė
tasis Darr, katalikų kunigas 
ir rabinas. Iš priesaikos iš
mesta sakinys “tavęs klausy
siu,” kuris tebeprivalomas re
liginių apeigų nuotakoms. 
Jaunasis, matomai, prisilaiko 
pažangos.

Apeigose dalyvauti buvo 
atvykęs garsusis dainininkas- 
visuomenhiinkas jaunojo tė
vas Paul Robeson ir jo žmo
na Eslanda, taipgi visuome
nininke. Iš jaunosios pusės 
atvyko jos motina Mrs. Rae 
Greenberg ir nuotakos brolis.

Išeinančius iš buto jaunuo
sius ir jaunojo paskilbusj tė
vą pasveikinti buvo susirin
kusi minia žmonių. Tarpe 
minios draugingų sveikintojų, 
reakcininkų buvo atsiųsta or
ganizuota grupelė fašistukų ir 
valkiozų, kurie bandė jau
nuosius ir artistą neigti. Mat, 
jaunasis, negras, vedė baltą 
mergaitę, su kuria nuo vaikys
tės dienų draugavo. Tas ne
paprastai drąsus žingsnis my
lėtis dvie jų rasių žmonėms 
baltosios rasės “augštybės” 
virš negrų rasės skelbėjams 
buvo smūgis, už kurį jie 
tiems “griešninkams” negali 
atleisti.

Pašovė Busmaną
Andrew Patti, 43 metų, au

tobuso vairuotojas, tapo pa
šautas autobuse ir lengvai su
žeistas.

Kaip sukeistasis pasakojo 
policijai, ties stovinčiu auto
busu privažiavę su auto du 
vyriškiai. Jis tuo tarpu sėdė
damas prie vairo, surašiiėjęs 
savo veiklos raportą kortom 
Vienas iš privažiavusių pa
šaukęs jį vardu ir pradėjęs 
šaudyti. Viena kulka peršo
vė jo kortą, o kita paviršium 
pradrėskė jam ranką. Apva
lius, perrišus žaizdą, jį pa
leido iš ligoninės.

Darbo Partija Statys Savo 
Kandidatą į Majorus

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, Amerikos Darbo 
Partijos (ALP) New Yorke 
pirmininkas, pareiškė, kad 
Amerikos Darbo Partija sta
tys savo kandidatą ateinan
čiuose majoriniuose rinkimuo
se.

Kas bus tuo kandidatu, kol 
kas nepaskelbta. Tūli spė
liojo, kad juomi darbiečiai 
gal statysią Marcantonio. 
Partijos komiteto pareiškime 
teikiama didžio kredito už jo 
nuopelnus kaipo kongresma- 
no, tačiau, sakoma, jis neno
rįs kandidatuoti į majorus, 
kandidatu būsiąs kas nors 
kitas.

Kas tuo kandidatu bus, kol 
kas nepaskelbta, Veikiausia, 
dar nei nenutarta. Darbiečiai 
dažniausia nominuoja savo 
kandidatus po to, kai seno
sios partijos paskelbia savus. 
Paprastai darbiečiai yra lin
kę kooperuoti su bile kuria 
partija, kuri išstatytų tinka
mą kandidatą ir turėtų gerą 
programą. Darbo Partija ne 
kartą nestatė savų kandida
tų ar ištraukdavo jau išsta
tytus esant reikalui, esant 
vertiems darbiečių paramos 
kitų partijų kandidatams.

Nežiūrint, kas bus darbie
čių kandidatu, darbiečiams 
dabar jau laikas pasikaustyti 
darbui, mobilizuoti darbo 
spėkas, priemones, išteklius.

Darbo Partijos Nuosprendis 
Rūpina Politikierius

Šioje ragangaudystės gady

nėje daugelis politikierių at
virai, viešai nedrįsta prašyti 
organizuotų darbininkų par
tijos paramos. Tačiau nuo
šaliau nuo “svieto” visi jie 
merkia darbiečiams, norėtų 
balsus gauti, nes Darbox Par
tija atstovauja didžią balsų 
pajėgą. Ji yra ne kartą nu
svirusi laimėjimą rinkimų. 
Darbiečiams geriau pasidar- 
bąyus, ji galės nusverti dar 
daugiau ir dažniau.

Amerikos Darbo Partijos 
balsai buvo išrinkę LaGuar
dia 1937 ir 1941 metais, an
trajam ir trečiajam termi
nams. Be darbiečių balsų jis 
nebūtų buvęs išrinktu. Dar
biečiai buvo gavę 258,000 
balsų ir už O’Dwyerj 1945 
metų rinkimuose, nors tuomet 
darbiečiai buvo mažiau vie
ningi pasirinkime kandidato. 
Partija rėmė O’Dwyerj, bet 
daugelis darbiečių skaitė ge
resniu kandidatu Newbold 
Morris ir už jį balsavo.

Prezidentiniuose rinkimuo
se 1944 metais Didžiojo New 
Yorko penkiose apskrityse už 
Rooseveltą darbiečių tikietu 
buvo paduota 388,591 balsas. 
Gi 1948 prezidentiniuose rin
kimuose darbiečių tikietu už 
Wallace mieste paduota jau 
423,424 balsai. Visa tai ro
do didį Amerikos Darbo 
Partijos balsų augimą, prieš 
kurį negali užsimerkti nei 
vienas gudrus politikierius, 
nežiūrint, kaip nemiela jam

• būtų ta partija.

Iš Steponavičiaus 
laidotuvių

Stasys Steponavičius tapo 
palaidotas birželio 18-tą, apie 
3 valandą po pietų, Alyvų 

i Kalnelio kapinėse, Maspethe. ' 
1 Pašarvotas buvo Aromiskio Į 
: koplyčioj, Metropolitan Avė., 
į Brooklyne. Pažiūrėti galima 
buvo tiktai apie dviemis de
šimtimis minutų pirm išlydėji
mo. Palydėjo atvykusieji iš 
Cambridge velionies sesuo 
Marta Mileikienė, švogeris ir 
sesersūnis, taipgi grupė drau
gų, kiek spėjo sužinoti pri
puolamai.

Sužinoti apie jo laidotu
vės šeštadienį mažai kas te
galėjo, nebent tie, kurie ant 
standų nusipirkę pirmadienio 
Laisvę tuojau perskaitė pra
nešimą. L.

Du senyvi broliai Oehlhoff, 
71 ir 73 metų, Bay Shore, L. 
I.. gyventojai, užduso gasu vi
ralui iš verdančio puodo už
liejus gasą.

Bravarninkai
Atnaujiną Derybas

CIO United Brewery Work
ers streiko komitetas buvo 
vėl pakviestas derėtis. Strei
kui baigiant trečią mėnesį, 
karštame ore milionams mies
to gyventojų gaivinantis iš ki
tur atgabentu šaltu alumi, 
firmos negali ramiai žiūrėti į 
siaurėjantį turgų, nors ir ne
sinori patenkinti darbininkų 
reikalus.

Vyriausiais ginčijamais dar
bininkų reikalavimais tebe- 
pasilieka: siuntimas dviejų 
vyrų su kožnu sunkvežimiu; 
jiems alga; taipgi viduje 
bravarnėse dirbančių darbi
ninkų reikalavimas 35 valan
dų savaitės.

Šilta ir Šutru
Praėjusį sekmadienį protar

piais buvo ūkanota, tačiau 
miestiečiams lietaus vietomis 
visai neteko, kitur iškrito po

“Howdy, Mr. Ice ” Charmer.
kelis lašus. Jei neskaityti kai 
kada kur ne kur nukritusio 
lašo, newyorkieciai pradeda
me 26-tą dieną be lietaus.

Lietaus nėra, tačiau mieste 
labai šutru, drėgna. Praėjusį 
sekmadienį drėgmės ore buvo 
iki 89 nuošimčių, nors žemė 
miesto kiemuose ir apylinkėse 
“dejuoja” vandens. Tokio 
sauso birželio nebuvę New 
Yorke jau per daug metų. 
Nuo birželio 1-mos lietaus 
buvo tik .01 colio, kuomet 
normališkai turėjo iškristi 
lietaus 2.07 colio.

Sekmadienį šilumos buvo 
80 laipsnių, tačiau nebuvo 
rekordine 19-ta. Šilčiausia 19- 
ta yra buvusi 92 laipsniai, 
1929 metais, o šalčiausia 52 
laipsniai, 1920 m. ’

Apie 900,000 miestiečių 
dieną praleido Coney Islam 
de;- " 81,000 tolimame nuo 
miesto Jones Beach; 800,000 
Rockaways^ Atlantic Beach 
40,000; Long Beach 80,000. 
Kiti desėtkai tūkstančių mies
tiečių prabuvojo parkuiose, 
dar kiti piknikuose po prie
miesčių daržus ir farmas.

Motorine Valtis 
Buvo “Paklydusi” 
Jamaica Įlankoje

Motorinė sušumijusi valtis 
ant vandens ne mažiau pavo
jinga už sušumijusį arklį ar 
auto ant kelio, nors vandens 
kelias platesnis.

Praėjusį sekmadienį, pa
čiame žuvautojų ir kitų plau
kiotojų įšismaginime žuvauti, 
Coast Guard gavo pranešimą, 
kad palaida valtis šumija po 
vandenis. Coast Guard pa
siuntė valtį bėglę gaudyti. 
Tačiau pasirodė, kad pagal 
vilnių ir vėjo komandą vin
giuojančią ir po apie 30 my
lių per valandą zujančią val
tį bus nelengva pagauti, 
įstaiga pasiuntė helicopterį. 
Dasivijus, 1 prisitaikius valties 
greičiu, helicopteris nusileido 
tik 5 pėdomis aukščiau val
ties. Iš helicopterio iššokęs 
į valtį detektyvas Harold 
Behrens, atradęs sugedusį 
kontrolį, jis sustabdė pajėgą. 
Po to Coast Guard valtis pa- 
klydėlę valtį atitraukė į kran
tą, t

Vėliau susirado ir valties 
savininkai broliai Benjamin, 
brooklyniečiai. Vienas iš jų 
su draugu plaukioję valtimi, 
bet smarkiai vilniai sugadinus 
valties kontrolį vienas iš jų 
išvirto iš valties o antras iš- 
šoko išvirtusįjį gelbėti. Juo
du išgelbėjo žuvininkai. Gi 
valtis likosi viena riaumoti po 
vandenį pilną žuvininkų ir 
šiaip plaukiotojų.

Kūdikis Nusinuodijo
Marsha Lee Reynolds, 2 ir 

pusės metų, radusi savo na
mų šėpėlėje nuodingų'vaistų, 
juos išgėrė. • Skubini nuga
benta Harlem ligoninėn, ta
čiau ji ten ne už ilgo mirė.

New Yorko policijos de- 
partmentas skelbia, kad už
sipelniusiems pagerbti komi
tetas pristatęs gauti prizams, 
pagarbos pareiškimams ir pa
minėjimams 292 policistus. 
Vienu iš tų yra pareigose mi
ręs Anthony E. Otheimer, ku
rį pašovė religinis pamišėlis.

Kaltinamas nunuodijime 
žmonos ir buvęs du kartu nu
teistas, brooklynietis vaisti
ninkas Benjamin Feldman 
reikalavo ir gaus trečią teis
mą.

Birželio 17-tą iš Vokietijos 
atvežti dar 876 “dypukai,” 
visokių tautų kilmės.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
7 Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Brooklyne Areštavo
4 Asmenis, 
Kaltinamus Vagystėse

Keturi vyrai Brooklyne ta
po areštuoti ir įkaitinti apva
ginėjime prieplaukų arba pri- 
iminėjime iš ten išvogtų daik
tų. Tūli kaltinami ir abie- 
j u ose prasi k a 1 ti m u ose.

Tuos keturis—Nathap Ko- 
shel, John Leonard), Jerry 
Criscuolo, Edwin Boles — 
areštavo Prospect Metals and 
Refining Works patalpose, 
149 —( 2nd Ave., Brooklyne. 
Sako, būk ten radę ir .$8,000 
vertės prekių, kurių buvę nuo 
prieplaukų išvogta bėgiu me
tų apie $100,000 vertybės. 
Pripažįstama, kad išvogimas 
atliktas didesnės organizuo
tos blogdarių grupės, kurios 
šie areštuotieji skaitomi dali
ninkais.

-Coney Islandas pradės ra
ketų parodas antradienių va
karais liepos 5-tą, kas antra
dienis pridedant kai ką naujo 
šviesų spalvose ir formose. 
Bus per visą vidurvasarį, lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais.

New Yorke veikiančioje 
kurčių mokykloje baigė mok
slą 12 mergaičių. Viso moki
nių toje mokykloje randasi 
270.

X><XXxXXXXX>O<XXXXX>OOO<X>O<XX

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Mąliavojimu ir seny namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo Mėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
j tt i j tl—2 dienom Š: Valandos: j g_8 valtarais

Ir Pagal Pasitarimais.

" • Telefonas EVergreen 4-0203
< I

GERIPIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street *

Laisvės Name ,
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Fritz Reiner vadovaus orkes
trui ištraukose iš veikalo “Sa
lome” Stadium Concerts pro

gramoje birželio 23-čios 
vakarą, Lewisohn 

Stadiume.

New Yorke ar apylinkėje 
slypį blogdariai, kurie nudū
rė peiliu sukniasiuvių organi
zatorių Lurye. Anot polici
jos, jie esą žinomi, tik dar 
nesuimti.

Nežinoma geradarė mote
riškė dovanuojusi $1,000 gy
dymui tos merginos, kuri aną 
dieną nukritusi ar nušokusi 
po subway traukiniu prarado 
abi kojas.

švento Jurgio Draugystes

PIKNIKAS
Įvyks šeštadienį

Birželio 25 June
2-rą vai. po pietų :

Dexter Park
74-11 Jamaica Aye.
Woodhaven, N. Y.

A. Pavidis Orchestra 
Šokiam

Įžanga 60 c. asmeniui
Maloniai kviečiam visuo

menę dalyvauti šiame pik
nike.

Rengimo Komisija

1

į VEDYBINES KORTELES
I 11

I Dienraščio Laisvės Spaustuvė u

į Spausdina Vedybines Korteles
! WEDDING INVITATION
I I

Į Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, n 
1 atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip- n 
1 tis į Laisvės spaustuvę. n

[ Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau-
I siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių 
Į formą.
l Tuom reikalu kreipkitės:

Į LAISVE
į 427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y. (

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LeIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždarytaGERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHE1NG0LD
BEER & ALES'

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko »

SAVININKAI . 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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