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tai, kad amerikiniai mokyto
jai turi pilną teisę priklausy
ti komunistinei partijai.

Komunistu partija yra le
gale politinė partija ir dėl to 
kiekvienas mokytojas, norįs 
jai priklausyti, turi teisę tai 
padaryti.

Universitetų Profesorių Su
sivienijimas ypatingai griež-
tai pasmerkė metodistų ko
legiją Evansvillės mieste, In
diana valstijoje, už tai, kad 
iš ten praėjusiais metais bu
vo pašalintas mokytojas 
George F. Parker, kam jis 
rėmė Henry A. Wallace’o 
kandidatūrą šalies prezidento 
vietai.

★ ★ ★ Z-
Prieš virš savaitę laiko Bo

stone Įvyko mokytojų suva
žiavimas, kuriame viešpatavę 
kitokia dvasia: mokytojai bu
vo priversti pasisakyti prieš 
teisę komunistams mokyti A- 
merikos mokyklose.

Netenka nei sakyti, jei Ei- 
senhovveris ir kiti nebūti] da
rę į mokytojų suvažiavimą

► tokio aštraus snaudimo, jie 
nebūtų tos rezoliucijos priė
mę.

Didelis nuopelnas, taigi, 
priklauso Amerikos Universi
tetų Profesorių Susivienijimui 
už tartą sveiką mūsų moky
kloms ir visam kraštui žodį.

★ ★ ★
Tarp Niujorko miesto de

mokratų kyla audrelė.
Dalis demokratų partijos 

vadovų nutarė statyti savo 
partijos kandidatu miesto ma
joro vietai prokurorą Frank 
S. Hogan.. ~

Kiti reikalauja, kad dabar
tinis miesto majoras savo 
nuomonę atkeistų, kad jis 
sutiktų kandidatuoti dar vie
nam terminui ir tuo būdu iš
gelbėtų šitos partijos mašiną 
nuo “aksidento.”

Rudeniniuose rinkimuose, 
mat, tarp kitko, bus renka
mas ir senatorius, tad demo
kratų tūzai mano, jog bus 
lengviau demokratą senato
rium išrinkti, jei kandida
tuosiąs O’Dwyeris.

Prasideda peštynės.
Tolydžio prezidentas Tru

manas pasišaukė Washing- 
tonan O’Dwyer’j ir jam, ten
ka manyti, įsakė kandida
tuoti miesto majoro vietai 
antram terminui.

★ ★ ★
Gražiajame Sofijos miesto 

parkelyj stovi naujas mau
zoliejus.

Jame ilsisi kūnas nesenai 
mirusiojo Bulgarijos liaudies 
draugo ir vado Jurgio Dimi- 
trovo.

Atvykę iš Maskvos rusai 
mokslininkai įbalzamavo Di- 
mitrovo kūną taip, kaip ka
daise Lenino, ir dabar jis 
gulės mauzoliejuje, kaip gy
vas, o tūkstančiai ir tūks
tančiai bulgaru ji nuolat lan
kys. ieškodami įkvėpimo di
desniems darbams, naujiems 
pasiekimams socialistinėje kū
ryboje.

Dar ir šiandien pasaulis 
stebisi tuo, kad Lenino kū
nas, paguldytas 1924 metais, 
atrodo kaip gyvo.

Matyt,' taip atrodys ir Di
mitrovas, besiilsįs savo tėvy
nės sostinėje. »

Išlaukinis pasaulis dar vis 
nežino tų paslapčių, kuriomis 
tarybiniai mokslininkai atliko 
tai, ką atliko.

★ ★ ★
Iš Japonijos žinios skelbia, 

jog ten pastaruoju metu pra
dėjo į Japonijos Komunistų 
Partiją stoti valstiečiai.

Kai kuriuose rajonuose jie 
stoja tūkstančiais.

Smulkių valstiečių, žemės

PLIENO IRUSIAS ATMETA TRUMANO
PLANĄ DEL STREIKO IŠVENGIMO
Fabrikantai Reikalauja Tafto-Hartley’o Indžionkšino 
Streikui Laužyti; Trumanas Siūlo Faktus Ištirti

Vėliausios Žinios

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasiūlė plieno 
kompanijoms ir CIO unijai 
sekamu būdu išvengti grę
siančio streiko:

Prezidentas paskirs ko
misiją faktams tyrinėti, kas 
liečia plieno darbininkų u- 
-nijos reikalavimus ir klau
simą, ar kompanijos galėtų 
tuos - reikalavimus paten
kinti.

Tyrinėjimų komisija per 
60 dienų duos savo raportą 
ir patarimus.- Tuo tarpu 
darbininkai privalo dirbti 
pagal senąją sutartį, kuri 
išsibaigs vidunaktį iš penk
tadienio į šeštadienį šią sa
vaitę.

United States Plieno 
Korporacija ir didžiulės 
Bethlehem ir Republic plie
no kompanijos atmetė pre
zidento pasiūlymą. Jos rei
kalauja, kad valdžia išimtų 
teismo drausmę - indžionk- 
šiną, kuris, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, už
draustų streikuoti per 80 
dienų.

Prez. Trumanas sakė, 
jog plienininkų streikas ne
statytų pavojun šalies ge-

6 Negrai Perkelti iš 
Mirties Kameros

Trenton, N. J. — Vietinis 
teismas pernai nusmerkė 6 
negrus jaunuolius mirti e- 
lektros kėdėje neva už vie
no krautuvininko užmuši
ma per apiplėšimą.

Bet New Jersey valstijos 
aukščiausias teismas pirm 
poros savaičių atrado, kad 
jie buvo neteisingai, suo- 
kalbiškai nusmerkti; todėl 
įsakė suruošti jiems naują 
teismą.

Tie negrai jaunuoliai da
bar tapo perkelti į paprastą 
kamerą valstijiniame kalė
jime. Per 10 mėnesių jie 
buvo išlaikyti mirties kame
roj, kur užrakinami nu- 
smerktieji susvilinimui el
ektros kėdėje.

35 Užsimušė,, Nukritus Lėktuvui 
Po Muštynių tarp Keleivių Ore

Los Angeles. — Antra
dienio rytą lėktuvo C-46 
vairuotojas pranešė per ra
diją, kad du jo keleiviai bai
siai, kruvinai mušasi. Ir 
už kelių minučių po prane
šimo lėktuvas sudužo kal- 
nan, eksplodavo ir sudegė. 
Žuvo 35 žmonės. 13 kitų 
sunkiai sužeisti.

Ar nelaimė įvyko per su
mišimą dėl muštynių? Ar 
vairuotojas šiaip padarė

ūkio darbininkų Japonijoje 
yra milijonai.

Ligi šiol jie apie komuniz
mą nieko nežinojo.

Dabar atbunda ir valstie
čiai.

O kai milijonai ilgai letar
gu miegojusių žmonių atbun
da, tai galite įsivaizduoti, ką 
jie atlieka!. . .

rovės ir sveikatos; todėl 
nereikia Tafto-Hartley’o į- 
statymo naudoti > streikui 
laužyti.

Tiktai Jones and Laugh
lin plieno kompanija sutiko 
su prezidento pasiūlymu.

CIO Plieno Darbininkų 
Unijos vadai (šiuos žo
džius berašant) dar rengia
si atsakyti, ar priims ar 
atmes Trumano planą.

Jei streikas įvyktų, jame 
dalyvautų milionas plieni
ninkų.

Milžiniški Plieno 
Kompanijų Pelnai ir 
Darbin. Reikalavimai

Washington. — CIO uni
jų centras atrado, jog plie
no kompanijos per tris pir
muosius šių metų mėnesius 
gavo 4 bilionus, 400 milio- 
nų doleriu gryno pelno, ku
ris ioms lieka po taksų at
skaitymo.

Per paskutinius tris 1948 
metu mėnesius plieno pra
monė pasiglemžė 5 bilio
nus, 700 milionų dolerių 
grvno pelno.

Plieno darbininkai dabar 
reikalauja pakelti algas 25 
nuošimčiais, nebranginant 
plieno, ir įvesti darbinin
kams gerovės - pensijų 
fondą, kuris turėtu būti pa
laikomas samdytojų įmokė- 
jimais.

Kompanijos atmeta tuos 
reikalavimus; sako, “netu
rime iš ko.”

Demonstracija prieš “Iron 
Curtain” Holandijoie

Amsterdam, Holandija.— 
Keli šimtai holandų užpuo
lė teatrą, kur buvo rodo
ma “Iron Curtain”, šmei
žiantis Sovietus amerikinis 
judis. Policija buožėmis 
mušė, blaškė tuos žmones 
ir daugelį sužeidė: o jie 
gindamiesi apkūlė 5 polici
ninkus.

klaida, lėkdamas per žemai 
ir kliudydamas kalną? Ar 
lėktuvo mašinerija pagedo? 
Dėl to yra skirtingų spėji
mu.* /

Tas lėktuvas laužydavo 
valdines skraidymų taisyk
les.

Jis lėkė į .Long Beach, 
Calif. Kilus muštynėms, 
lėktuvo vairuotojas Roy G. 
White per radija atsišaukė 
į artimesnę Burbanko lėk
tuvų stotį, prašydamas lei
dimo jam nusileisti. Kartu 
vairuotojas prašė policijos, 
kad areštuotų pradėjusį 
muštynes vyrą. Burbanko 
stotis per radiją atsakė, jog 
nėra nusileidimui vietos.

Berlin. — 3 jankiai užsi
mušė, nukritus jų lėktuvui 
į Sovietų pusę.

Washington. — CIO Plieno Darbininkų Unijos komi
tetas vienbalsiai užgyrė prez. Trumano pasiūlymą, kad 
plienininkai per 60 dienų nestreikuotų, kol prezidento 
paskirta komisija ištirs faktus.

Komisija tyrinės darbininkų reikalavimus ir plieno 
kompanijų pelnus ir duos patarimą, ar kompanijos ga
lėtų pakelti jiems algą ir pagerinti kitas sąlygas.

New York. — Sugrįžęs iš Europos, automobilių fabri
kantas Henry Ford II, pareiškė, kąd negalėsiąs pakelti 
darbininkams algą, kaip reikalauja CIO unija.

(Automobilių pramonė per 3 paskutinius 1948 metų 
mėnesius gavo bent 28 nuošimčius pelno, kaip skaičiuo
ja CIO.) • : 1

Washington.— Demokratas senatorius Elmer Thomas, 
kalbėdamas prieš Atlanto paktą, pareiškė, jog šiuo tarpu 
negręsia joks karo pavojus iš Sovietų pusės.

Washington. — Grupė senatorių siūlo numušti 1 bi- 
lioną ir 500 milionų dolerių nuo prezidento Trumano rei
kalaujamų karinių lėšų per metus.

Kongreso Atstovų Rūmas jau yra užgyręs 16 bilionų 
dolerių kariniams tikslams per 12 mėnesių.

London. — Sušaukti Anglijos imperijos kraštų finan
siniai ministrai tariasi su Anglijos valdovais, kaip iš
traukti Anglijos iždą iš krizės. Jie, tarp kitko, siūlo kuo 
daugiausiai Anglijos dirbinių siųsti pardavimui už do
lerius Jungtinėse Valstijose ir Kanadoj.

London. — Anglu valdžia paskleidė obalsį — pirkti 
reikmenis iš tų kraštų, kurie parduoda už angliškus pi
nigus — svarus sterlingų, o griežtai sumažinti pirkimus 
iš Amerikos ir Kanados, kurios parduoda tik už dole
rius bei auksą.

Berlin. —- Amerikonų karininkai žada urmu siųsti 60 
trokų su kroviniais iš vakarinės Vokietį jos nėr sovietinį 
ruožtą į vakarinę Berlyno dalį ir nepasiduoti jokiem 
trukdymams iš Sovietų pusės.

Roma. — Rengiasi streikuot 600,000 Italijos audėjų, 
jeigu samdytojai atsisakys tartis su unija dėl algos pa
kėlimo.

24 valandas streikavo 1,000.000 plieno darbininkų ir 
mūrininkų, reikalaudami daugiau algos.

Roma. — Jūron nukrito italų lėktuvas; nuskendo 18 
žmonių.

Praga. — Vyskupo suspenduotas, katalikų kunigas 
prof. Alexander Horak pranešė, jog vyskupai davinėjo 
šnipiškas žinias “Amerikos Balso” propagandos radijui 
prieš Čechoslovakijos Liaudies Respubliką.

Tokio. Japonija. — Apie 1.000 demonstruojančiu japo-' 
nu darbininku buvo užėmė Toyamos miesto valdybos rū
mus. 350 ginkluotos policijos privertė darbininkus pasi
traukti.

Minia Užpuolė Indijos, 
Premjerą Nehru

Kalkutta, Indija. — Va
žiuojant Indijos' premjerui 
Jaw. Nehrui automobiliu, 
minia žmonių akmenimis 
apmėtė automobilį ir šau
kė: “Šalin iš čia! Važiuok 
sau atgal!”

(Nehru valdžia yra su- 
grūdus į kalėjimus tūkstan
čius streikieriu ir veiklių 
unijistu, apšaukdama juos 
komunistais.)

Kitų Kraštų Laivakroviai 
Remia Kanadiečių Streiką\

Paryžius. — Franci jos 
laivakrovių unija paskelbė 
streiką prieš Anglijos ir 
Kanados laivus, reikšdama 
pritarimą streikuojantiems 
Kanados marininkams.

(Iš prijautimo Kanados, 
marininkams taip pat 
streikuoja Norvegijos, Aus
tralijos, Italijos ir Naujo
sios Zelandijos laivakro
viai.)

Auęa Pasinriešinimas 
Atlanto Paktui

Washington. — Trumano 
valdžia jau nesitiki, kad 
šia savaitę Senatas užgirtų 
Atlanto paktą — karinį A- 
merikos ir 11 kitų kraštų 
sąryšį prieš Sovietų Sąjun
gą. Valdžia, tačiau, tvirtina, 
kad bent kitą savaitę pak
tas būsiąs užgirtas daugiau 
kaip dviem trečdaliais se
natorių balsų.

Po to, kai žymus republi- 
konas senatorius Taftas pa
smerkė šį paktą, kaipo stu
miantį į naują pasaulinį ka
rą, atsirado ir daugiau kal
bėtojų prieš paktą.

Laikinasis senatorius 
John Dulles kritikavo Taf
tą ir susiriesdamas piršo 
\užgirti tą karinę santarvę.

45 CENTAI PELNO 
NUO DOLERIO

Washington. — CIO uni
jų/ komitetas parodė, jog 
plieno kompanijos gauna 
pa 45 centus* pelno nuo 
kieLvieno darbininkams iš
mokamo dolerio algos.

ANGLIJOS VALDŽIA MOBILIZUOJA 
ARMIJĄ STREIKAM LAUŽYTI
Vis Daugiau Darbininkų Streikuoja, Protestuodami, kad 
Valdžia Naudoja Armiją Laivakrovių Streikui Triuškinti

London. — Anglijos dar- 
biečių - “socialistų” valdžia 
planuoja pašaukt pulkus 
savo kariuomenės iš Vokie
tijos ir Austrijos, kad lau
žytų plintantį anglų laiva
krovių streiką. Nes namie 
esą per mažai kariuomenės 
prieš laivakrovius ir kitus 
darbininkus, kurie meta 
darbą, remdami laivakro
vių streiką.

Kuomet valdžia paskelbė

Sovietai Sako, Kad 
Angly-Amerikonu 
Trokai Šmugeliauja

Berlin.— Sovietų kariuo
menės laikraštis rašo, kad 
vokiečiai anglų-amerikonų 
trokų vežikai šmugeliauja, 
važiuodami iš vakarinės 
Vokietijos per sovietinį 
ruožtą į vakarinę Berlyno 
dalį. Sovietų pareigūnai to
dėl turi stabdyti ir peržiū
rinėti tuos trokus. Tatai gi 
trukdo amerikonų ir anglų 
trokų važiavimą su maistu 
ir kitais kroviniais į Ber
lyną.

Minimas sovietinis laik
raštis, be kitko, sako, jog 
vokiečiai trokininkai savo 
kelinėje iškrypsta iš pas
kirto vieškelio ir supirkinė
ja maistą, mokėdami už jį 
vakarinėmis (anglų - ame
rikonų) markėmis. Sovie
tai gi yra uždraudę vakari
nes markes sovietiniame 
ruožte.

CIO Reikalauja $1 Kaipo 
Būtinos Valandinės Algos

Washington. — CIO va
dovybė ragina Kongresą 
pakelti būtinai mokėtiną 
darbininkams valandinę al
gą nuo dabartinių 40 cen
tų iki dolerio.

Prez. Trumanas siūlė bū
tinąją algą pakelti iki 75 
centų valandai. Kongresma- 
nų ir senatorių vadai, sa
koma, sutiktų ją tik iki 60 
ar 65 centų pakelti.

13 Amerikonų Korespondentų 
Žuvo su Holandijos Lėktuvu

Bombay, Indija. — Pasi
rodo, kad net 13 amerikinių 
laikraščių korespondentų 
buvo užmušta, kuomet ke-'j don’ienė, New Yorko 
leivinis holandų lėktuvas- 
sudužo į kalną arti Bom
bay. Tarp žuvusių yra 2 
anglai reporteriai ir 29 kiti 
žmonės.

Lėktuvas skridę iš Indo
nezijos per Indiją atgal į 
Holandiją.

Amerikonai ir anglai ko
respondentai buvo holandų 
valdžios pakviesti Indonezi- 
jon į svečius. Tas lėktuvas 
nemokamai juos nešiojo po 
Indoneziją, rodydamas ten 
“gerus” holandų darbus.

Indonezai Keršiję 
Reporteriams

Hong Kong. — Tarp an
glų - amerikonų korespon- |

karinį stovį prieš laivakro
vius, dar keli tūkstančiai jų 
stojo streikan. Londone 
streikuoja jau apie 15,000 
laivakrovių. Valdžia liepia 
kitiems 12-kai tūkstančių 
skebauti; grūmoja atsisa
kantiems dirbti kalėjimu ir 
piniginėmis baudomis.- Bet 
vis daugiau darbininkų ne
paiso grūmojimų.

Sustreikavo 2,000 mėsos 
darbininkų, atsiskydami 
paliest mėsą, kurią kariuo
menė iškrauna iš užstrei- 
kuotų laivų, šimtai auto- 
trokų vežikų atsisakė išve
žioti tokią mėsą.

Trauklių laivukų (tug
boats) Darbininkų Unija 
pašaukė streikan 3,800 sa
vo narių, uždraudė jiems 
aptarnauti laivus, kur ka
riuomenė streiklaužiauja.

“Socialistai” ministrai 
rėkauja/ kad laivakrovių- 
streiką “komunistai iššau
kę” ir jam vadovaują.

Laivakrovių streiko ko
mitetas užginčijo tuos riks
mus ir pareiškė, jog tame 
komitete nėra nė vieno ko
munisto. .

Šiuo tarpu 3,000 kariuo
menės bando iškrauti 127 
užstreikuotus laivus. Val
džia siunčia daugiau karei
vių skebauti.

Streikas kilo dėl to, kad 
valdžia ir laivų kompanijos 
laužė Kanados marinininkų 
streiką.

Traukiami Teisman 23 
Australų Komunistai

Sydney, Australija. — 
“Socialistinė” Australijos 
valdžia traukia teisman 23 
Komunistų Partijos vadus. 
Kaltina juos už angliaka
sių streiko iššaukimą; pa
sakoja, kad tas streikas^ e- 
sąs “sąmokslas prieš šalies 
tvarką ir ramybę.”

Angliakasių streikas už
darė Australijos fabrikus, 
kurie samdė iki 700,000 dar
bininkų.

i

dentų, kuriuos holandai 
lėkdino - vaišino Indonezi
joj, buvo ir Dorothy Bran-

He
rald Tribune dienraščio lei
dyklos vice-pirmininkė. Ji
nai neskrido atgal tuo lėk
tuvu.

Brandonienė tvirtina, 
kad Indonezijos patrijotai 
pagadinę^lėktuvo inžinus.

Jinai, būdama Indonezi
joj, matė karčią indonezų 
pagiežą ir neapykantą prieš 
amerikonus koresponden
tus. Sako, indonezai degė 
apmaudu prieš tuos kores
pondentus todėl, kad jie sa
vo pranešimuose gyrė ho- 
landus, karinius Indonezi
jos užpuolikus, o blogai pie
šė besiginančius indonezus.

ORAS.—Lietinga, šiltoka.
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Trumano Pranešimas Kongresui
Praėjusį pirmadienį prezidentas Trumanas pateikė 

Jungtinių Valstijų Kongresui pusmetinę apyskaitą, ra
portą, iš dabartinės krašto ekonominės būklės.

Pirmą kartą prezidentas Trumanas pripažino, jog 
ekonominė padėtis šalyje prastėja. Jis faktinai sakė tai, 
ką mes sakėme jau daug anksčiau: ekonominė padėtis,— 
nežiūrint, kaip tatai pavadinsi, atoslūgiu, depresija, kri
ze — krašte silpnėja: fabrikai mažiau gamina, paleidžia 
daugiau darbininkų į bedarbių eiles, sunkina milijonams 
žmonių ir taip jau ne per lengvą būklę.

Ekonominė krizė kapitalistinėje santvarkoje yra vi
siškai natūralūs dalykas. Jei pažvelgsime atgal, matysi
me, jog Amerika nėra gyvenusi be perijodinių krizių, be 
baisių depresijų. Ateityje jos dažnės, o ne retės. Krizes 
galima sušvelninti arba jas toliau nustumti, — gal kelio
likai metų, — tik su tokia programa, kokią siūlo, sakysi
me, Henry A. Wallace, — apkarpant kapitalistų pelnus, 
pakeliant darbininkams algas, pašalinant šaltąjį karą ir 
pradedant prekiauti su visu pasauliu, ypačiai socialistine 
Tarybų Sąjunga.

Panašią programą siūlė Rooseveltas, panašią, daug 
maž, programą siūlė ir Willkie.

Trumanas, atmetęs tą programą, gali pasakyti, jog 
mes krizės neturėsime, bet kas tuo tikės.

Turime atsiminti, jog Ameriką šiandien valdo mono
polistinis kapitalas, o Trumanas, sužiniai ar nesužiniai, 
tik vykdo jojo užgaidas.

Hooveris pačioje didžiausioje šios šalies krizėje rami
no žmones, žadėdamas jiems greitą gerlaikio atėjimą.

Monopolistų organas “The New York Times” džiau
giasi Trumano pranešimu. “Iš naujo padrąsinąs prane
šimas”, rašo dienraštis.

Well, drąsinti galima ir gal nebloga, kuomet drąsi
na, — davei žmogui viltį, viską jam davei, sako tūli. 
Drąsinimas, deja, eina savo keliu, o gyvenimas — savo.

Trumanas ragino Kongresą būti geru tiek darbinin
kams, tiek kapitalistams.

Mes nemanome, kad būtų galima būti geru kartu vil
kui ir ėriukui.

Mes manome, jog Kongresas vykdys gyveniman tuos 
punktus, kurie siūlo lengvatų kapitalistams, bet paneigs 
tuos, kurie siūlo lengvatų darbo žmonėms. Tik didelis 
masinis darbo žmonių spaudimas galėtų Kongreso na
rius priversti dirbti jų, darbo žmonių, naudai.

Henry A. Wallace jau senokai nurodė, kad mes žen
giame į depresiją, į krizę. Jis davė nurodymus, kuriuos 
vykdant gyveniman, depresija būtų išvengiama dar per 
metų eilę. Pirmiausiai jis reikalavo: pašalinti šaltojo ka
ro politiką, neeikvoti pinigų karo reikalams, bet naudo- 
'ti juos taikos reikalams; jis ragino, kad mūsų kraštas 
atsteigtų normalius ryšius su Tarybų Sąjunga, su liau
diškomis demokratijomis, taipgi ir su revoliucine Kini
ja.“! tuos kraštus Amerika galėtų parduoti už bilijonus 
dolerių prekių ir visa tai tarnautų Amerikos žmonių la
bui.

Bet Trumanas neklauso Wallace’o patarimų. Truma
nas tebesilaiko savo “doktrinos”, Marshallo plano ir, vė
lesniuoju metų, Šiaurės Atlanto pakto.

Iki mūsų vyriausybė tos politikos laikysis, negalime 
tikėtis, kad mes išvengsime baisios, sukretančios depre
sijos bei krizės.

Skandalistai Reakcininkai
Einant USA konstitucija, mūsų krašto teisinas veikia 

nepriklausomai nuo kitų dviejų mūsų valstybės struktū
ros dalių: administracinės ir įstatymdavinės.

Ir dėl to, kad šitaip yra parašyta mūsų krašto konsti
tucijoje, dėl to, kad ligi pastarųjų laikų to dėsnio teis
mai kai kada daug maž (toli gražu ne visuomet) laikėsi, 
amerikiečiai tuo didžiavosi: žiūrėkit, kokia mūsų konsti
tucija!

Bet žiūrėkim, kas vyksta šiandien.
Štai, teismas teisia Alger Hiss’ą, tūlo' prasiradėlio į- 

skūstą buvusį Naujosios Dalybos šalininką. Teisme pir
mininkauja teisėjas Kaufman’as.

Keturi džiurės nariai balsuoja už Hiss’o išteisinimą, o 
aštuoni — už jo pasmerkimą. Vadinasi, čĮžiurė nesusi
taiko ir tuo būdu teismo eiga liekasi “be pasekmių.” 
Hiss’as kol kas laisvas ir gali ruoštis naujam teismui, 
kurį FBI jam rengia už tą patį “nusikaltimą.”

Visa tai, rodosi, nieko nepaprasto.
Bet ne taip atrodo reakcininkams. Net du kongres- 

manai republikonai viešai teisėją Kaufmaną pasmerkia, 
būk jis nekorektiškai pirmininkavęs. Kongresmanas Ni
xon reikalauja teismo eigą ištirti Ne-Amerikiniame 
Komitete, kurio nariu Nixonas esąs!

Reakcinė spauda ir visokie prasiradėliai. rašytojai- 
publicistai mėto purvo gniūžtėmis ant teisėjo Kaufmano 
ir Hiss’o.

Kam visa tai?
Tam^ kad atkeršyti teisėjui Kaufmanui!
Jei jis nenubaudė Hisso , tai reakcininkai ryžtasi jį 

patį nubausti!
Va, prie ko mes priėjome!

Iš PONIOS LAPIENĖS 
REZERVATO

Laisvės skaitytojai jau 
yra girdėję, kad ant Ilgo
sios Salos ponia Lapienė tu
ri įsteigus “poetų rezerva
tą.” Tam rezervate gyvena 
du nelaimingi poetai— Kir- 
ša ir Brazdžionis. Už barš
čius ir makaronus vyrai tu
ri poniai rašyti poeziją.

Bet poetai jie vis tiek 
drąsūs ir smarkūs. Jie dar 
pajudinsią žemę kada nors. 
Nuo jų balso net ir sostai 
sudrebėsią. Dar kad kaip, 
jie gali visą Lapienės rezer
vatą susproginti.

Vienas jų tiesiog šaukia:
“Rašiau maldas, kadaise 

psalmes,
Balsais giedojau angelų, 
Kaip smilgos lenkėsi 

man palmės,
Dabar — pavožtas po 

stiklu.
Bet ir tamsoj, kai 

pasirodys
Aušra, kai sostai sudrebės, 
Nors aš tylėsiu, mano 

žodis,
Ką pasakiau, — kartoms 

kalbės.”
Dar blogiau: “Kils didis 

svieto sumišimas, vieni pa
bals, kiti — pajuos.”

Tik iš rezervato bei be
protnamio tokia “poezija” 
ir gali plaukti...

MENŠEVIKIŠKAS 
PROTAS APIE 
DEPRESIJĄ

Naujienų redaktoriui bai
siai nepatiko, kad nedarbą 
ir depresiją mes pavadino
me kapitalistinės santvar
kos kriminališkais vaisiais 
ir priminėme, kad socialis
tiniuose kraštuose tokių 
prajovų nesiranda ir negali 
rastis.

“Tiesa”, girdi, “kad... 
Sovietų Sąjunga neturi ga
mybos perviršio, todėl ne
turi depresijos. Rusijai vis
ko trūksta: trūksta gyve
namųjų butų, trūksta dra
bužių, trūksta susisiekimo 
priemonių ir daugelio mai
sto produktų.”

Ir toliau: “Sovietų Są
jungai dar neatėjo laikas 
su šita problema grumtis; 
jos ekonomija dar nėra iki 
to laipsnio priaugusi....” 
(N., liepos 8 d.).

Čia, vadinas, nėra reika
las pačios ekonomijos, pa
čios socialinės-ekonominės 
santvarkos, bet tiktai “pri
augimo”. Kaip greitai eko
nomija prie to “priaugs”, 
taip greitai bus ir nedar
bas ir depresija!

Dar kitaip, “krikščioniš
kai” pasakius, depresija yra 
“dievo koronė”: nei socia- 
limas, nei kapitalizmas, nei 
jokia kita santvarka jos 
negali išvengti.

Kaip .tik taip kadaise “e- 
konomistai” ir aiškindavo 
nedarbo ir depresijos atsi
radimą. Daugelis “ekono
mistų” dar ir šiandien taip 
tebeaiškina. Kunigai irgi 
taip mulkina savo pasekė
jus. Jie net įsako parapi- 
jonams melstis prieš tą 
“dievo koronę”!

Prie jų visų dabar, kaip 
matome, prisideda ir men

ševikų dienraščio redakto
rius.

Betgi tai yra aiškinimas 
neišmanėlių ir apgavikų. 
Depresija nėra “dievo koro
nė”, nėra ekonomijos pri
augimo išdavas arba vai
sius. Depresija netgi nėra 
dalykas šalyje pertekliaus. 
Ar sveiko, nemenševikiško 
proto žmogus šiandien gali 
rimtai sakyti, kad šioje ša
lyje nebėra jokių trukumų? 
Negali. Argi milijonams 
šeimų netrūksta gyvenamų
jų namų? Argi milijonai ir 
milijonai žmonių negyvena 
žemiau sveikatai reikalingo 
lygio? Tik pažvelkime į 
didmiesčių lūšnynus. Tik 
pažvelkime į pietinių valsti
jų negrų ir biednųjų balta
odžių gyvenimą. Tik Nau
jienų redaktorius gali šian
dien prisimygęs tvirtinti, 
kad mes turime depresiją 
todėl, kad čia nieko niekam 
nebetrūksta.

Tik atsiminkime didžiąją 
depresiją prieš Antrąjį Pa
saulinį Karą. Pats velionis 
Rooseveltas už galvos užsi
dėjęs rankas šaukdavo, kad 
vienas trečdalis Amerikos 
žmonių yra neapsirengę ir 
nepavalgę, kaip pridera ci
vilizuotam žmogui. O ta
čiau penkiolika milijonų 
darbininkų vaikštinėjo be 
darbo, o tačiau per keletą 
metų siautėjo baisi depresi
ja.

Arba pažvelkime į Ame
rikos istoriją. Dar aštuo
nioliktajame šimtmetyje, 
kuomfetų mūsų ekonomija 
toli gražu nebuvo priaugus 
iki “męnševikiško laips
nio”, jau siautėjo krizės, 
depresijos, nedarbas. Ne
jaugi Naujienų redaktorius 
nė tiek nepažįsta Amerikos 
istorijos?

Taigi, aišku, kad čia kal
ta kapitalistinė santvarka, 
kapitalistinė ekonomija. 
Socialistinėje ekonomijoje, 
socialistinėje santvarkoje 
nėra ir negali būti nedarbo 
ir depresijos. Toji ekono
mija gali pasiekti aukš- 
čiausį laipsnį, o vis tiek de
presijos negali būti ir ne
bus. Viena, sunku įsivaiz
duoti tokią padėtį, kad 
žmogus pasigamintų visko 
jau tiek per daug, jog nieko 
nebetrūktų. Antra, daleis- 
kime, kad vieną gražią die
ną jau visko pakankamai 
turime ir gamybos ratui ne
bėra reikalo taip smarkiai 
suktis. Tai kodėl darbo va
landos negali būti dar la
biau sutrumpintos? Kodėl, 
pavyzdžiui, neturėtų užtek
ti tik dvidešimties ar de
šimties valandų darbo į sa
vaitę? Ko reikia, tai proto, 
protingo sutvarkymo, pro
tingos sistemos. Socialistinė 
ekonomija ar yra protinga, 
planinga, moksliška ekono
mija. Pakartojame: socia
listinėje Santvarkoje tokia 
kriminališka beprotystė, 
kaip depresija, neįmanoma.
PRlMINIMAslš^E
PER SENOS ISTORIJOS

Leonas Jonikas primena 
menševikams du svarbiu 
dalyku dar ne iš labai se
nos istorijos. Jie svarbūs

visuomenei. Jonikas rašo:
Ponas daktaras Grigaitis 

apjovino svietui, kad į A- 
meriką atvyksta dar vienas 
“garsus” dipukas, buvęs 
Smetonos konsulas Chicago- 
je Kalvaitis.

Man tuoj dingt galvon: 
Kur dingo buvusioji konsulo 
sekretorė su vienuolika ar 
keturiolika tūkstančių dole
rių Lietuvos valstybės pini
gu?

Daug metų atgal ji dingo 
(su pinigais) iš Chicagos, 
kaip į vandenį įkritus. O 
pažįstantis ją man pasako
jo matę gerai įsikūrusią ma- 

' žiau negu 200 mylių nuo 
Chicagos.

Gal kaipo gero frento p. 
Grigaitis paklaus Kalvaičio, 
ką jis žino apie savo buvu
sią sekretorę. Ir visuome
nei tas būtų žingeidu suži
noti. ' Juk tie dingę dole- 
riukai visgi buvo valstybės, 
nors ir smetoninės, turtas.

Yra žmonių, kurie labai 
nerangūs su atskaitom. Bū
tų atleistina, jei kur “rokun- 
dos” eina apie desėtkus 
tūkstančių dolerių. Bet ka
da $300 atskaita nesuveda
ma per dešimts metų, tai 
tiesiog dvikti ima.

Turiu mintyje Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kurį 
grigaitiniai “socialistai” su
daužė 1938 metais. Tada 
pas juos pasiliko iždas su 
$303.56 ir iki šiol atskaita 
dar nesu vesta.

Tuos pinigus suaukavo 
progresyviai Amerikos lietu
viai parėmimui Lietuvos 
liaudies kovos prieš smeto
ninį fašizmą. Aukojo iš
imtinai progresyviai. Pas 
mane tebėra visi aukotojų 
vardai — nei vieno grigai- 
tinio “socialisto.” O iždą 
tačiaus jie tebelaiko ir at
skaitos nepaskelbia.

Girdėjau, kad buvęs ALK 
pirmininkas R. šiliukas no
rėtų atsiskaityti, bet Miku- 
žiūtė, Dr. Montvidas ir Gri
gaitis nedaleidžia.

Negražu!
.f . ............... ........

Klausimai ir Atsakymai
t

Klausimas:
«

Noriu paklausti, kokio 
kredito žmogus vertas mok
slo šakoj tas, kuris pats 
per save išmokęs rašyt ir 
artimetikos, pažįsta politi
ką, dalyvaują darbininkiš
kose organizacijose, konfe
rencijose, kaipo delegatas, 
skaitęs daug mokslo knygų, 
pažįsta geografiją, žino is
torijos mokslą ir 1.1.?

V. Kazlauskas

Atsakymas:
Žmogus, pats per save 

prasisiekęs, kaip mokslinin
kas, kaip literatas, kaip me
nininkas bei visuomeninin
kas, vertas didelio kredito,

’XWsWjtg tv AwSmi

Penki iš šešių negrų, kurie buvo Trentono (N. J.) -teismo nekaltai pasmerkti mirti. 
Iš kairės j dešinę: Collis English, Ralph Cooper, James Thorpe, McKinley Forrest 
ir Horace Wilson. Prasidėjo masinis žmonių judėjimas, reikalaująs pasmerktie
siems laisvės; Civil Rights Congress vadovaujant, buvo kreiptasi į aukščiausj valsti
jos teismą. Teismas surado, kad nusmerktųjų mirti negrų teismas buvo neteisin
gas, ir nutarė, kad iš naujo būtų jų byla pernagrinėta. Dabar jie iš mirties kameros 

pal cisti.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv.,' Liepos 14, 1949

Kuomet Kinijoj liaudies 
armija užėmė šanghajų, 
tai ji pradėjo valyti miestą. 
Policija konfiskavo 640,000 
pornografinės literatūros, 
knygų ir daugybę tos rūšies 
paveikslų.

Kažin ar “demokratinės” 
šalys neužprotestuos prieš 
tokį liaudiečių žygį. Juk 
čia užgrobimas privatinės 
nuosavybės ir “varžymas 
žmonių laisvės.” Prostituci
ja irgi biznio pamatais pa
statyta.

Amerikos vadovybė Ja
ponijoj kelis sykius protes
tavo, kad Sovietų Sąjunga 
negrąžina Japonijos belais
vių, laike karo paimtų.

Dabar Sovietų Sąjunga 
jau grąžina. Bet ir vėl bė
da! Keli tūkstančiai belais
vių, sugrįžusių namo, lip
dami iš laivo užtraukė “In
ternacionalą” ir Japonijos 
ir Amerikos karinei val
džiai įvarė kinkų drebėji
mą. Veikiausiai jau dabar 
reikalaus, kad Sov. Sąjunga 
jų negrąžintų.

Karo metu Turkija visą 
laiką ant tvoros tupėjo ir 
skelbėsi neųtrale šalimi, 
nors visa siela buvo su Hit
leriu.

Dabar tokią rolę pasiė
mė Švedija. Ji paskelbė, 
kad Sov. Sąjungos ir vaka
rų klausimu ji bus neutra
le, tupės ant tvoros. Bet ir 
ji, kaip ir Turkija, visa sa
vo siela bus su vakarais.

★ ★ ★
Anglija, nelyginant tas 

girtuoklis, visam svietui į- 
siskolinus, o Amerikai dau
giausia. Ji jau Amerikos 
doleriais ir bizniavoja. Jos 
pinigai eina žemyn ir že
myn.

Dabar Francija ir Belgi
ja pareikalavo, kad joms 
Anglija mokėtų visas sąs
kaitas ne savo pinigais, bet 
Amerikos doleriais.

Ir vėl Trumanas prašys 
kongresą duoti Anglijai ke
lis bilijonus doleriu.

★ ★ ★
“Draugas” praneša ne

paprastą “naujieną”. Girdi, 
britai pirks iš Amerikos, iš 
Marshallo fondo, sūrius. 
Kitaip sakant, Amerika da
vė britams pinigų, o britai 
už tuos pinigus nusipirks iš 
Amerikos sūrių.

Bet kažin kas pelno iš to
kio biznio ■.— Amerika ar 
Anglija?

★ ★ ★
Birželio 26 d. Lietuva ir 

visi lietuviai tapo gausiai 

aukštų nuopelnų. Tokiam 
žmogui tenka daugiau šlo
vės nei tam, kuris turėjo 
progų eiti akademinius 
mokslus, — būti kolegijose 
bei universitetuose.

“apdovanoti”. Arkivysku
pas Skvireckas paskyrė Lie
tuvai ir visiems išblašky
tiems lietuviams savo jubi
liejines mišias.

Dabar jau Lietuvos ir ki
tur esantieji lietuviai bus 
sotus ir apsirengę, gavę to
kią dovaną...

★ ★ ★
Daugelis mūsų šalies vai- ' 

dininkų šūkauja, kad Sovie
tų Sąjungos -valdžia viską 
laiko uždengus geležine už
danga, kad pasaulis nesuži
notų, kas ten dedasi.

Pirmiausia, tai jau pati 
Sovietų Sąjunga sudaro 
daugiau, negu vieną šešta
dalį pasaulio — taigi jau 
vienas pasaulio šeštadalis 
žino, kas ten dedasi.

Antra, kuomet panagri- 
nėji tų pačių valdininkų 
kalbas, tai pasirodo, kad jų 
protas apvožtas plienine 
uždanga ir neprasimuša 
viešumon, kad dalykus pla
čiau supratus.

Štai vadinamas Trumano 
patarėjas, Bernardas Ba- 
ruchas, kaltina valdžią, būk 
ji nemobilizuoja fabrikų 
naujam karui.

Jeigu jo protas išsiveržtų 
pro plieninę uždangą, tuo
met jis panašiai nekalbėtų.

Alabamos valstija — Ku 
Klux Klano valstija. Ten 
jie jau senai terorizuoja « 
juodveidžius. Bet iki šiol 
Washingtono ponai tylėjo. 
Dabar tie gaivalai jiems 
nepatinkamus ir baltuosius 
pradėjo terorizuoti. Tuomet 
jau teisinis kongresmanų 
komitetas prabilo.

Mat, bijo, kad ir jiems 
ant užtrinų neužmintų.

Trumanas žadėjo mote
rims socialės apdraudos 
mokesčius pradėti mokėti 
sulaukus 60 metų amžiaus. 
Ir daugelis moterų jau ap
sidžiaugė.

Bet kongresinis lėšų ko
mitetas pasakė, kad užteks 
to, jog Trumanas pažadėjo, 
o moterys apsidžiaugė ir 
dabar joms bus lengviau su
laukti 65 metų amžiaus, 
kaip ir vyrams.

★ ★ ★
Mūsų šalies valdžios po

litika su užsieniais prie to 
privedė, kad bedarbė vis 
didėja ir didėja, o iš užsie
nių užsakymai mažėja ir 
mažėja.

Lenkija buvo užsakius 
už $750,000 mašinerijų, bet 
dabar tą užsakymą atšau
kė. Sovietų Sąjunga duoda 
užsakymus Anglijai, Pran
cūzijai, Hollandijai ir ki
toms šalims.

Amerika’ gali apsidžiaug
ti, kad jau dabar turi apie 
penkis milijonus bedarbių, 
o toliau bus daugiau.

V. Paukštys

M* J

Reakcininkai nori, kad kiekvienas teisėjas būtų tokis, 
kaip Medina, kuris teisia 12-ką komunistų vadovų. Me
dina ten primininkauja, Medina ten atlikdinėja ir pro
kuroro pareigas! <O tą, kuris padarė net ir švelnutę pa
stabėlę — kalėjiman!

Visa tai negerą lemia Amerikai.
Visa tai verčia kiekvieną protaujantį pilietį subruzti 

ir prieš tai kovoti.
Mūsų nuomone, labai laiku yra šaukiama konferenci

ja (liepos 16 - 17 dd., New Yorko mieste) Teisių Biliui 
ginti.

Jis reikia ginti nuo reakcijos, nuo keliančio galvą ša
lyje fašizmo.

Jį tegali pasekmingai ginti tik organizuota visuomenė.

------- M* ...........



arafflKnsMMHHsaaHaHHnuBUHHnuHHnaKraDHHSDHBHBBSi

Kaime Prie Mūšos
(Vaizdelis iš Lietuvos kolektyviečių gyvenimo)

Rašo ALG. BUKAUSKAS
Kai mes, vykdami į Pa

svalio apskrities, Joniškėlio 
valsčiaus kolektyvinį ūkį 
“Lenino keliu”, sustojome 
ties viena kryžkele, spėlio
dami, į kurią pusę pasukti, 
prieš mus iš slėnio iškilo 
berniukas su raudonu kak
laraiščiu.

— Ar tik, draugai, ne j 
kolektyvini ūkį? — paklau
sė pionierius.

— Į kolektyvinį. Gal ke
lia žinai? £

— Aš pats iš kolektyvi
nio. kur nežinosi. Mano ma- 
mvtp iame dirba'. Galiu pa- 
Ivdpti ?...

■Rprninka nnėmėme i ro- 
rrpą

NToiiviln-n nrinų mus onn- 
rvijc: lVTvi«ns. slonvip. ntsi- 
clrlniHp r»Qlinhl i«sitioQOų 
V A J ne; P. vi p nn*'< DvlirYlO 
c + ni i rv ir>nlnri‘iQ Vllfio KTO- 

mnipcji ąiivovin v° DVOsi- 
mnlti prūdo valstiečiai. Al- 
fnnsnq Grvbp (tain vadino
si vvtūcii -nnlvdovns). •noste- 
Kx-«’oc, vniiqn klniicinnčhis 
XttJI^reniną malūno ŠPi-
mininkas. Daskuboio savo 
atsakymu mums užbėgti už 
nkiu.

— Tai musu, kolektvvinio 
ūkio. Il^a laika stovėjo be 
iokios naudos, mdimas bu
vo sugriautas. Mūsų žmo
nos nraeiusia vasara atsta
tė. Dabar malūnu naudoja
si visa anvlinkė.

— Vokiečiai buvo sugrio
vė?

— Vokiečiai... Jie ir 
mano tėveli sušaudė... — 
ntąidnso berniukas.

Tpvn nrisiminimas sukėlė 
berniuko akvse ašaras. Ber
niukas anksčiau, isėdes pas 
mus, šnekus ir linksmas, 
staiga nasidarė tylus...

Gerai yra žinomas kiek
vieno valstiečio karštas pri
sirišimas prie savo žemės, 
savo gyvulių ir kitokio tur
to. Ir čia, Joniškėlio vals
čiuje. dar gvvi tie atsimi
nimai, kai seniau už išartą 
iš svetimo rėžio žemės va
ga kaimynas užmušdavo 
kaimvna arba bylinėdavosi 
teismuose tol, kol prarasda
vo visą savo turtą.

Ir štai dabar “Lenino ke
liu” kolektyviniame ūkyje 
— 31 valstiečio šeima, su 
bendru 452 ha žemės plotu. 
Jų gyvulių dalis bendroje 
fermoje, žemė, išraižyta rė
žių, susiliejo į, masvvą.

— Kas mus, valstiečius, 
patraukė atsisakyti nuo se
nojo ūkininkavimo būdo?— 
pakartojo mūsų klausimą 
kolektyvinio ūkio valstietis 
Karolis Grvbė. — Man at
rodo, kad visų pirma supra
timas, jog bendras darbas 
yra našesnis. Štai ir aš, ma
žažemis valstietis, anksčiau 
priklausiau Joniškėlio vals
čiaus žemės ūkio kooperaci
jos draugijai. Įstojau į ją, 
norėdamas turėti iš to sa
vo ūkiui daugiau naudos. Ir 
neapsirikau — kai pasida
riau kooperatininku, di- 
^žižemiai man buvo nerei
kalingi, nes kooperacija 
skolino man ir mašinas, ir 
trąšas, ir gyvulius kergė— 
ir visa tai darė už nedidelį 
atlyginimą. Tuo pačiu laiku 
dirbau ir kooperatinę že
mę — visuomeninę. Iš jos 
turėjau taip pat nemaža 
naudos. Pamačiau, kad ben
dru darbu galimą daug pa
siekti. Taip begalvodamas 
pasiryžau, pereiti prie ko
lektyvinio darbo, stoti į ar
telę.

Su pasididžiavimu Švo- 
biškio kaimo gyventojai 
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kalba apie savo kolektyvi
nio ūkio pavadinimą:

— Argi neteisingai mes 
pavadinome savo artelę 
“Lenino keliu”?! Juk apie 
tokį naujojo gyvenimo kelią 
kaip tik ir kalbėjo Leni
nas!

Taip, šitaip mokė gyventi 
Leninas, šitaip moko darbo 
valstiečius jo didysis darbo 
tęsėjas — draugas Stalinas.

Kai Švobiškvje susikūrė 
kolektyvinis ūkis, dar nėra 
nei metų. Dar tik viena va
sara brandino jų bendrus 
pasėlius. Tačiau ne veltui 
stebisi patys valstiečiai, kai 
jie meta žvilgsnį į praeitį ir 
palvgina savo gyvenimą su 
dabartimi: “Ne. tokių me
tu mūsų gyvenime dar ne
buvo!” Kolektvviniame ū- 
kvje suorganizuotos ketu
rios gyvulininkystės fer
mos: arklių, karvių, kiau
lių ir avių. Viena iš gyvu
lininkystės fermų artelė 
praėjusiais metais turėjo 
daugiau kaip 26 tūkstan
čius rublių pajamų, malū
nas davė 37 tūkstančius ir 
1.1. Valstiečiai, anksčiau 
dirbdami individualiai, nie
kuomet nesinaudojo trakto
riais. Praėjusiais metais du 
traktorius į pagalbą vals
tiečiams buvo prisiuntusi 
Pasvalio MTS. Darbą ark
liais pakeitė galingos maši
nos. Praturtėjo kolektyvi
nis ūkis ir kitomis žemės* ri
kio mašinomis. Kolektyvi
nio ūkio inventoriaus san
dėliuose —r 3 eilinės sėja
mosios, 6 kertamosios, 6 
šienapiūvės, 6 arkliniai 
grebliai ir kt. Žymiai pla
tesniu mastu kolektyvinis 
ūkis turi visas galimybes 
vartoti mineralines trąšas 
ir tokiu būdu pasiekti auk
štesnių derlių. Taip praėju
siais metais kolektyvinio ri
kio laukuose buvo gauta iš 
kiekvieno hektaro pasėlių i- 
ki 16 dvigubų centnerių 
grūdinių kultūrų derliaus.

Artelės nariams už kiek
vieną darbadienį išmokėta 
vien grūdais po 8 kg, ne
skaitant atlyginimo pini
gais, cukrumi ir kt. Toks 
atlyginimas užtikrina pasi
turintį gyvenimą. Kolekty
vinio ūkio valstietis Karolis 
Grybe, anksčiau turėjęs 2 
ha žemės, už savo darbą 
vien grūdų gavo daugiau 
kaip 5 tonas. Panašiai už
dirbo ir kiti.

— Stodamas į kolektyvi
nį ūkį, aš buvau įsitikinęs, 
kad gvvensiu geriau, negu 
savo sklypely^ — kalba Ka
rolis Grybe. — Tačiau, kad 
aš šitaip galėsiu gyventi, 
niekuomet nei pats nesiti
kėjau ...

Kolektyvinis ūkis turi sa
vo mokyklą, pašto agentū
ra. klubą - skaitykla, šešių 
kolektyvinio ūkio valstiečių 
vaikai, jų tarne Kropavi- 
čiūtė, Birutė Grybaitė, Vla
das ir Vanda Džiuviai, lan
ko progimnaziją. Irena Če- 
nulvtė — našlaitė, neturi

Tačiau su ja neatsiti
ko tai, kas ją būtu ištikę 
buržuazinėje santvarkoje, 
kada ji turėtų eiti elgetau
ti arba piemenauti. Kolek
tyvinio ūkio valdyba, ten
kindama didelį mergaitės 
prašymą mokytis, sudarė 
jai visas galimybes lankyti 
progimnaziją, o jeigu no
rės — siekti ir aukštojo 
mokslo.

— Baigs mokslą — visam 
kraštui bus naudingesnė,— 
sako kolektyvinio ūkio val
stiečiai.

Statyba!

Po transoortacijos darbininku streiko Berlyne: darbi
ninkai atplėšia užtvaras nuo vienos geležinkelio sto

ties; žemiau: anglies vagonai gabenami miesto 
gyventojams.

Šis žodis, kalbąs apie 
naują “Lenino keliu’* ko
lektyvinio ūkio valstiečių 
gyvenvietę, vis dažnesnis 
pasidarė nuo praėjusio ru
dens tiek artelės narių vi
suotiniuose susirinkimuo
se, tiek paskirų valstiečių 
pokalbiuose. Ypatingai jis 
pasidarė dažnas, grįžus ko
lektyvinio ūkio delegatams 
iš Respublikinio kolektyvi
niu ūkiu valstiečiu suvažia- C *- C

vimo. Delegatai papasako-
jo, kaip vyriausybė ir par
tija yra susirūpinusi, kad 
kolektyvinių ūkių valstie
čiai galėtų gyventi ne tik 
pasiturinčiai, bet ir kultū
ringai. Kolektyvinio ūkio

lakstė po visą kaimą, kol jį 
surado ir gavo raktus.

— Kaip tai galima užsi-. 
miršti! — priekaištavo ji. 
— Miltų man nei saujos ne
palikai, o tu trankaisi neži
nia kur. Turėčiau savo pra
simalusi — ir tai nepagai
lėčiau gyvuliui... Juk tai 
mūsų visu turtas! v v

Prješ pat veršiavimąsi 
Gudaitienė po kelis kartus 
kėlėsi kiekvieną naktį ir ėjo 
i tvartus pažiūrėti, kaip
jaučiasi gyvulys, ar nerei
kia jam kokios pagalbos. Į- 
sitikinusi, kad viskas tvar
koje, ji vėl rami grįždavo

“Lenino keliu” naujosios 
gyvenvietės projektas dar 
nepatvirtintas, tačiau vals
tiečiai su užsidegimu kal
ba, kaip atrodys po kelerių 
metų jų kaimas. Tarpe ki
tų statybų užsibrėžta arti
miausiais metais pasistaty
ti didelius valdybos namus, 
salę kino teatrui ir kultūri
niams pobūviams, vaikų 
darželį ir lopšelį, pirtį, į- 
rengti stadioną ir 1.1.

/

1949 metai — šio didelio 
darbo pradžia.

— Dar šiais metais mūsų 
visose pirkiose sužibės IIji- 
čiaus lemputės, — pareiškė 
artelės valdybos pirminin
kas drg. Baltrūnas. — Su 
Respublikine kaimo elektri
fikavimo kontora jaif suda
rėme sutartį. Energiją im
sime iš Mūšos. Tai bus hid
roelektrinė. Kai tik atšils, 
turi prasidėti darbai.

Dar vienas Lenino prie
sakas bus įgyvendintas lie
tuviškame kaime. Kaip su 
kolektyvinių ūkių santvar
ka į kaimą prie Mūšos atė
jo traktoriai, taip ateis ir 
elektros šviesa!

— Patiems bus linksmiau 
gyventi, — sako kolektyvi
nio ūkio valstiečiai.

Supratimas, kad visuo
meninis artelės turtas yra 
valstiečių gerovės pagrin
das, jų laimė — vis ryškiau 
atsispindi jų darbuose.

Neseniai gyvulininkystės 
fermoje turėjo veršiuotis 
viena karvė. Valstietė Ieva 
Gudaitienė, dirbanti prie 
gyvulių, ilgą laiką dar prieš 
tai atidžiai sekė, kad gyvu
lys būtų geresniu pašaru 
šeriamas ir visada gerai 
pakreiktas. Kąi sykį fer
mos vyr. šėrėjas Užmiršęs 
išsinešė raktus nuo sandė
liuko, kur laikomi miltai, 
Gudaitienė naktį tekina 

namo. Tačiau neilgam! Nu
statytą valandą ji vėl kel
davosi iš lovos ir skubėda
vo prie juodmargės.

Kai karvės veršiavimosi 
laikas buvo visiškai aiškus, 
Gudaitienė tą naktį visai 
namuose nemiegojo. Pasi- 

• kvietusi sau į pagalbą padė
jėją, visą naktį ji praleido 
prie gyvulio.

Tokių pavyzdžių apie ko
lektyvinio ūkio valstiečių 
rūpinimąsi gyvuliais ir kitu 
visuomeniniu turtu galima 
būtų paminėti ne vieną. Ar
telės ūkio reikalai pasidarė 
jų gyvenimo dalis.

Kai rudenį, valant derlių, 
Kazys Krikščiūnas, buvęs 
kolektyvinio ūkio pirminin
kas, sąmoningai delsė or
ganizuoti, kad kuo greičiau 
į kluonus būtų suvežti sausi 
javai, artelės nariai nutarė 
veikti patys. Į partijos vals
čiaus komitetą buvo pasiųs
tas žmogus.

— Reikia, sekretoriau, 
kad šis reikalas būtų išaiš
kintas. Širdis verkia, kai 
mūsų triūsas gali nueiti per 
nieką...

Buožių samdinys buvo 
išaiškintas ir visuotinio su
sirinkimo nutarimu išvary
tas iš artelės.

Ir teisingai. Politinis bu
drumas — neatsiejamas vi
sų artelės narių reikalas.

x *
Naujas Lietuvos kaimas 

ir žmonės auga ne tik prie 
Mūšos! Dar visai neseniai 
darbo valstiečių kalboje ne
buvo tokių žodžių, kaip 
“traktorius”, “pirmūnas”, 
“grandininkas”, “kaimo e- 
lektrifikacija”, “ferma”, 

j Tik tarybų valdžios įsikūri
mas, tartum saulės spindu
lys, nešąs žemei šviesą ir 
gyvybę, padarė tuos žo
džius kasdieninius. Tačiau 
tai nenuostabu. Juk juose 
atsispindi toji laimė, švie

Connecticut
LIETUVIU PIKNIKAS
RENGIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO IR LITERATŪROS DRAUGIJOS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Liepos 17 July, 1949

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., Gertrude Ulinskaitė, dir.

Puiki dainų programa ir svarbi prakalba. Dainuos Laisvės Choras iš Hartford ir vietinis 
Vilijos Choras įr D. M. šolomskas, iš Brooklyn, N. Y., sakys prakalbą.

LIETUVIŲ PARKE Waterbury, Conn.
GERA ORCHESTRA ŠOKIAMS, ĮŽANGA 35 c.

Piknikas prasidės 12 vai. dieną. Programas bus pavakaryje.

Gavome žinių, kad atvyksta daug žmonių iš kaimyniškų valstijų. Čia bus gera proga susi
eiti su seniai nematytais draugais. Turėsime skanių valgių, gardaus alaus ir minkštų gėri
mų. Todėl kviečiame visus atsilankyti. — RENGĖJAI

susis ir kultūringas gyveni
mas, apie kurį ilgus metus 
galvojo kiekvienas kaimo 
darbo žmogus. Ir kaip mes 
laikom visai natūraliu reiš
kiniu, kai kiekvienas auga
las savo lapais, kiekvienas 
pavasarį iš žemės prasika
lęs daigelis skverbiasi į 
saulę, norėdamas surinkti 
kuo daugiau spindulių, taip 
mums yra suprantamas ir 
tas darbo valstiečių vis 
plačiau pasireiškiąs ver
žimasis į kolektyvinius ū- 
kius, tą šviesųjį darbo ke
lią, kuriam gaires nužymė
jo nemirtingasis Vladimiras 
Iljičius.

So. Boston, Mass.
IR VĖL DIDELIS
LINKSMAS PIKNIKAS •

Sekmadienį, liepos 17 d., 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 62 kp., Liet. Literatūros 

! Draugijos 2 kp., bendrai su 
LLD moterų kuopa, rengia 
metinį pikniką, Lietuvių Tau
tiško Namo parke, Montelloj.

šis piknikas nebus papras
tas piknikėlis, išvažiavimas 
pasėdėti, pakniobsoti po me
džiais, jis bus didelis, įvai
rus, su gražia programa.

Puiki orkestrą gros viso
kius šokius.

Dainų programoje paklau
sysime dainuojant harmonin
gai, į trumpą laiką pagarsė
jusį Amberlando Radijo 
Broadway Kvartetą, vadovys
tėj energingo, nenuilstančio 
dailės mylėtojo Stasio Pana
ros.

So. Bostono draugės ruošia 
įvairiausių valgių stalą, prie 
kurio gardžiai pasivaišins 
kiekvienas svečias.

O prie reguliariško parko 
baro ir valgykloj bus galima 
gauti visokį jau priprasti ir 
žinomi valgiai ir gėrimai.

Kurie norėsite nuvažiuoti į 
šį pikniką busais, ateikite 
prie Liet. Piliečių Klubo sve-

Waterbury, Conn.
PIKNIKAS IR PRAKALBOS

Sekmadienį, liepos 17 d., 
Lietuvių Parke, už Lakewood, 
Waterburyj, atsibus , didelis 
piknikas. Jį rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo apskričiai bendrai.

Apart to,. kad turėsime ska
nių ir tinkamų valgių, gėrimų, 
bus ir programa. Dienos 
klausimais kalbės D. M. šo- 
lomskas, iš Ęrooklyno, vienas 
iš dienraščio Laisvės redak
torių. Bus ir koncertinė pro
grama. Iš Hartfordo atvyks
ta ’pagarsėjęs Laisvės Choras 
su naujomis dainomis. Dai
nuos ir Vilijos Choras.

D. M. Šolomskas

Taigi, ne vien gražiame 
parke, prie ežero, praleisime 
maloniai laiką tarpe draugų 
ir draugių, bet turėsime ir ge
rą programą — išgirsime dai
nų. Nėra abejonės, kad D. 
M. šolomskas plačiai nušvies 
Amerikos ir pasaulinius svar
bius įvykius. Visas ir visus 
prašome atsilankyti.

Rengėjai.

tainės, 318 W. Broadway, 
kaip pusė po dvyliktos vai. 
Vietos bus apsčiai dėl visų. 
Tik nesivėluokite, kad nepa
siliktu mėtė.

Įžanga visiem veltui!
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GRYNOS SĄŽINES ŽMONĖS
Paraše P. VERSIGORA Vertė N. ZIBERTAITĖ

RUGELIAI
Liudmila Šimonėlytė

(Tąsa)
Daug kartų išskridimo terminai kei

tėsi, būdavo atidėliojami ir kaitaliojami, 
bet vis dėlto pagaliau nuleido ir mus.

Visa mano kompanija ir ginklų bei ki
tų medikamentų krovinys įsitaisė septy
niuose lėktuvuose.

— Ir, kaip paprastai būna tokiais at
vejais, lakūnai išmetė jus visai ne toje 
vietoje, kur jums reikėjo .. .

— O iš kur jūs tai žinote? — nuste
bo Batia. — Visiškai teisingai, bet jeigu 
vien tiktai ne į tą vietą, tai dar būtų pu
sė bėdos. Bet jie man mano dalinį išmė
tė po šimtą šimtą penkiasdešimt kilomet
rų atstumo vienus nuo kitų. Lakūnas 
pusę laipsnio paėmė į šalį, o mes keturis 
mėnesius rinkomės, kol viens kitą susi
radome.

Aš nusijuokiau. ‘
— Jūs ko?
— Taigi atsiminiau Volodią Zebolo- 

vą, berankį automatininką - desantinin
ką, kurį praeitą vasarą tokiu pat būdu 
išmetė ties Bachmaču. Ir vietoje Bach- 
mačo, jis pateko pas mane į Briansko 
miškus. Iš viso šimto septyniasdešimt 
kilometrų tiesiu keliu “nedasuko” štur
manas.

— Matau, jūs mūsų reikale susivokia
te? J

—: Šiek tiek, susivokiu, — atsakiau aš 
juokdamasis.

— Taigi, štai, taip ir mane kai kur 
“nedasuko,” o kai kur ir “persuko.” 
Taip beveik pusę metų mes rinkomės, 
kol susirinkome, kas gyvas liko. O mano 
komisaras taip ir žuvo nepriėjęs ... 
Atėjome į šį palaimintą, dievo ir žmonių 
užmirštą kraštą. Atėjome ir ėmėme čia 
kurtis. Aš juk ėjau drauge su jumis ir 
vis klausiausi, kaip jūs laiminote šitas 
pelkes ir apie mus, pelkių gyventojus, 
tur būt, tik iš mandagumo nutylėjote. 
Juk žemė gi šioji užkariauta, žmonės 
kaimuose mūsų. O prieš pusę metų, kai 
mes tik pasirodėm, kiekviename kaime 
buvo milicijos postai. Baisus griežtumas 
— apie kiekvieno svetimo asmens pasi
rodymą kaimas buvo įpareigotas prane
šinėti nedelsiant į rajoną, grasinant su
šaudyti įkaitus, o jei ne, tai ir visą kai
mą baudėjai sudegindavo. Dėl to visai 
nenuostabu, kad kiekvieną keleivį kai
muose sutikdavo ne su džiaugsmu ir ne 
su pyragais. O atvirai veikti mes tuo
met negalėjome. Maža jėgų, o, be to, pa
rodyk savo atsiradimą mažais darbais, 
tai niekuomet didelių darbų nenudirbsi.

— Ta-aip, — nutęsiau aš stebėdama
sis, apžvelgdamas kresną inžinieriaus fi
gūrą.

— Štai jums ir ta-aip... Iškasti žemi
nę toje vietoje, į kurią iki mūsų nuo pa
saulio pradžios, gal būt, išskyrus lokius 
bei praskrendantį paukštį, niekas nebu
vo įžengęs, tai nelengvas darbas, o vis 
dėlto dirbant menkniekis. Bet, štai, toje 
vietoje, kur vokiečių organizacija, oku
pacinė valdžia šaknis įleido ir čiupiklius 
ištiesė, įsitaisyti ir pradėti darbą, tai jau 
sunkiau. Pradėjome mes nuo pogrindžio. 
Negali juk būti, kad partinė-rajoninė, 
srities organizacija, traukiantis frontui, 
nebūtų palikusi žmonių. Žinoma, traukė
si skubėdami, todėl pėdsakai, gal būt, ir 
pamesti, įvairūs siūleliai supainioti, su
trūkę, bet žmonių vis tiek yra. Kur gi 
jie dėsis? Ne be to, žinoma, kad kuris 
nors nebūtų žuvęs dėl neprityrimo ar dėl 
draugų neatsargumo, bet kas nors juk ir 
pasiliko. Taigi ėmėme mes ieškoti tų, 
kurie žuvo. Nuo kapų, vadinasi, nutarė
me pradėti. Paradoksas? Taip, mano 
mielas. Paradoksas, kaip ir karas, ap
skritai imant. O tai, kad aš, inžinierius, 
kas vis tas pat kaip statytojas, griovi
mo darbą dirbu, ar tai ne paradoksas? 
Na, taigi, užčiuopėme mes vieną kapelį. 
Pirmomis dienomis čia vieną merginą 
rajono centre pakorė. Pats viešosios 
bausmės pakariant faktas nieku neypa
tingas. Ariškų reginių čia pakako, ir ne 
tai įsidėmėtina, o tik tai, kad, ją palaido
jus, ant jos kapo ėmė rastis įvairių Pins
ko rožių vainikų. Nuostabaus čia taip 
pat nieko nėra. Gal būt, tai darydavo 
kas nors giminystės jausmo paskatintas 
ar tiesiai romantiniais sumetimais. Vo- 

‘kiečiai, net esesininkai, tai supranta. 
Mat, jų kraujuje vis dėlto yra įvairių 
ten jaunojo Verterio kančių bei lutų aša

ringų komedijų . .. Bet dar ne visa, kad 
atsiranda gėlių; paskiau su gėlėmis raš
telių, o rašteliuose pasakyta: taip ir taip, 
girdi, — gėlės ne paprastos, o lyg ir iš 
ano pasaulio, kadangi atneša jas ant 
savo kapo pati prieš laiką mirusioji Ni
na. Vokiečiai pagrasino, kad už tokį ano 
pasaulio chuliganiškumą gali kas nors 
gyvųjų ... ir taip toliau ir panašiai. Jų 
skelbimpalaikiuose labai įdomiai išeina: 
“Už netikslų įsakymų pildymą... o taip 
pat baudžiama mirtimi...” Bet Nina, 
kaip pridera numirėliams, mirties neiš
sigando ir ėmė panašius raštelius slap
tai mėtyti žandarams į kareivines, užei- 
dinėti į butus, greta vokiečių sargybų 
ant tvorų klijuoti... Daug žalos vokie
čiams tos jos kelionės iš ano pasaulio kol 
kas nepadarydavo, bet nerimą kėlė di
delį. Gandai apie tą šmėklą tuoj pasie
kė mus, bet, va, kaip su ja susipažinti?

— Romantiška mergina ...
— Romantiška, nieko nepasakysi. Ta

čiau man, brol, tuomet ne romantika bu
vo galvoj. Pernelyg slapta mano vadovy
bė, kuri mane po visą pasaulį išmėtė ir 
jau spėjo už šiuos nuopelnus prisigraibs- 
tyti sau ordinėlių, pastebėjusi, kad aš už
nugary jau beveik pusę metų tūnau, 
ėmė spausti... “Siūlome ir įspėjame, 
priešingu atveju...” ir t.t. ir pan. O kas 
priešingu atveju, to aiškiai ir patys ne
nuvokia. Žinoma, aš: jiems daug ką bu
vau jau pranešęs, įvairių ten reikalin
gų žinių, bet vadovybei, žinai, visada 
smagu paspausti. Štai, žinok, girdi, ką 
mes galim. O aš, išeina, juos suvadžio- 
ju. Mane ir be jų niežulys kutena, ta
čiau aš, dar kai sportu džiaugiausi, ži
nojau, kas yra “nutrūkti” prieš startą. 
Todėl lūpas sukandęs, apsimetu aukšto
jo mokslo kvailiuku, kvailiausių dalykų 
per radiją vadovybę klausinėju, o pats 
dirbu.

Selinome aš ir mano vyrukai tyliai 
pėdsakais ir pagaliau priselinome. Tą
ja bekūne Nina, pasirodė, buvo didžiulis 
dėdė, kokių šešių pūdukų dilbšas, gal 
trisdešimt penkerių metų amžiaus. Ne
norėjau iš karto kvosti vaikiną, ar jis 
savo galva bei rizika veikia ar kokio 
nors pogrindžio kooperatyvo pavedamas. 
Pats žinau, kad laikydamasis konspira
cijos įstatymų, o paprastai kalbant, pa
prasčiausios gyvenimo logikos, jis man 
tiesos nepasakys. O, be to, dar ir nubai
dyti tuo'galima. Elgiuos su juo taip, lyg 
visam plačiam pasauly vien tik mudu 
du. Mūsų pokalbis vis daugiau krypsta 
į tai, kad vis vien vokiečiui čia ne am
žius gyventi, kad mes, sakom, esam ru
sai, ir sėdėti rankas sudėjus mums ne
patogu. Vaikinas ir pareiškia, kad jis 
taip ir nesėdįs. Aš, girdi, dėl visa ko 
ginklų sandėlį “atsargoj turiu.” Aha, 
manau, ginklų sandėlis yra? Daug ne
klausinėju, o pats galvoju: per tą san
dėlį jis man dar ką nors pats iš organi
zacijos nurodys, o aš jiems taip pat sa
vo kortas atidengsiu.

Taip, štai, ir vaikščiojome mes viens 
aplink kitą.

— O kas gi jis toks, tasai vaikinas?
— Kinomechanikas. Rajono centre. 

Kiną rodo. Ėmiau aš jį sekioti, gal būt, 
manau, tokiu būdu jo kompanijonus pa
žinsiu. Tačiau, pasirodė, išskyrus savo 
padėjėją, su nieku jis nesusitinka ir ne
palaiko pažinties. Tasai padėjėjas vaka
re kiną rodo, o dieną vogtais daiktais 
spekuliuoja. O čia mano vadovybė vėl 
ėmė spausti: “Ar nebūtų jau laikas, ger
biamasai, pereiti prie darbo?” O tas dar
bas, kuriam mane siuntė, yra, matai, di
versiniai darbeliai. Švarumas “gamybp- 
je” čia reikalingas labai didelis,, ir tiks
lumo taip pat reikalaujama ne mažiau, 
kaip laikrodininko darbe. Dabar aš ir 
nusprendžiau, kad jau laikas' startuoti. 
Pranešiau vadovybei, kad laikau savo 
rankose siūlus ištisos pogrindžio organi
zacijos, sugebančios nuveikti didelius 
darbus. Reikalinga tik jūsų parama 
“medikamentais.” Na, ten iš karto su
prato, ir po kelių dienų siunčia man 
“Duglaską” ir numeta “medikamentų,” 
tuo tarpu tik vieną toną, žodžiu, tais 
vaistais galima ne vieną šimtą žmonių 
ar mašinų, bet ir milžinišką namą į pa
danges išlėkdinti.

— O kaip gi organizacija?
(Daugiau bus.),

u (Tąsa)
— Nieko, atrasim jaunes

nių, jūs galėsit pažiūrėt, 
kol apsiprasit.

— Kaip Pranas laikosi?
— Žuvo vargšelis nuo vo

kiečių .. .
— Na jau, Rimkuvįene, 

aš jį buvau sutikęs, kai vo
kiečių nė kvapo čia nebuvo, 
dar mane nuo kariuomenės 
atkalbinėjo, o jei pražuvo 
— padėsim suieškoti. Na, 
likit sveika. Užeisiu kurią 
dieną, pašnekėsim.

Buvęs Rimkų bernas nu
tolo, švilpdamas kažkokią 
naują, matyt, kariuomenėje 
išmoktą melodiją.

— Gyvatė, — nusikeikė 
Rimkuvienė, — sušildžiau, 
mat, užanty. Ar jam blogai 
pas mane buvo? Lašinius 
puto, algą ėmė. Dabar į 
kulkozus visus suvarys, pa
statys ūkininką nuo trisde
šimties hektarų su bernu 
drauge dirbti. Tu savo ku
liamąją atsiveši, vežimus, 
arklius, o jis nė dalgės ne
turės. Kad jie nesulauktų! 
O gal dar nė priimti neno
rės ...

Kiek jau metų Rimkuvie
nė išgyveno, kiek valdžių 
matė, bet tokios dar nė sy
kio neregėjo, kad visi sus
kiai gaspadoriais pasidary
tų, kad berno pasisamdyti 
negautum ... Su visais po
nais Rimkuvienė mokėjo su
gyvent, bet su šitais vel
niais, bolševikais, — nie
kaip nesusišnekėsi. Tik, ro
dos, paimtum kirvį, kaip 
anądien pasigėręs diedas, ir 
eitum,, visus iškapotum, — 
kitos rodos su jais nėra, nė 
pinigais, nė lašiniais nepa
tepsi, vis jie savo, ir baig
ta.

Ana va gi. Pranckiokas, 
tas kumečio vaikas, užėjo 
sykį karves surašinėdamas. 
Ir pataikė tokiu laiku, kai 
visos jos, lyg tyčia, į kiemą 
išlėkė. Sakau, užeik kaimy
nėli, pavaišinsiu, o jis, gir
di:

—Palauk, motin, pirma 
surašysiu, o paskui pažiū
rėsim, rasit ir prisėsiu va
landžiukei.

Nors ir atlyžo Rimkuvie
nė, arbatos su cukrum davė, 
kiaušinienės bliūdą prikepė 
ir naminukės parūpino, gal 
nubrauks tą žaląją. O jis ką 
gi — prikirto, prikirto, iš
gėrė stiklelį ir sako:

— Ačiū, daugiau nebe- 
siūlykit, užsipilsiu akis, 
paskui parašysiu vietoj ke
turių aštuonias. — Dantis

parodė ir išėjo, nė dievo ne
pagarbinęs.

— Ubagai, driskiai, kad 
juos kur . nogla! — neju
čiom išsprūdo Rimkuvienei. 
Savo balso išsigandusi, ji 
dirstelėjo atgal, ar kas ne
išgirdo? Ne, nieko. Tik už 
kokio puskilometrio dardėjo 
vežimas.

Kai Rimkuvienė įsuko į 
grįstą, priemiesčio gatvę, 
šalta lapkričio saulė jau 
buvo aukštai'pakilusi. Veži
mą nuolat stabdė priemies
čio gyventojos, teiravosi, ką 
parduodanti, derėjo rugius, 
bulves.

Tiesą sakant, rugių nė 
nežadėjo Rimkuvienė par
duoti, jau seniai buvo susi
tarus su Kazlauskiene. Pen
kis centnerius šiuokart už
prašė, jai labai gerai seka
si: pati išverda, pati par
duoda, nė grašis nenukrin
ta nuo rankų. Ar tai anks
čiau būtų Rimkuvienė ru
gius į miestą vežus, miesto 
bobai uždarbį teikus? Visi 
prietaisai namie išmėtyti, 
bet pamėgink tiktai, tuoj ir 
beloja visoki šunes: sama- 
gonščikė, samagonščikė, dar 
milicija pagraso.

Rimkuvienė ir bulvių ne
skubėjo parduoti, vis bran
gino, tik šiaip taip suderė
jo prakiurusį maišą. Tačiau 
pirkėja laiku pastebėjo ap
gaulę ir paleido gerklę.

— Sprink tu savo bul
vėm. Nubarstei pusę maišo. 
Tau tik pinigus plėšti.

— Už tokią kainą cent
nerį?! Kad tu nesulauktum, 
dykaduone! Bulvės rinkti
nės ! Manai, dykai atiduo
siu, nusigąsiu tavo liežu
vio!...

Tačiau kai įpykus mote
ris pagrasino milicija, Rim
kuvienei visa drąsa išgara
vo.

— Nepastebėjau... — 
mėgino teisintis, bet mote
ris nedavė jai praverti bur
nos.

— Buožės, nevidonai pra
keikti, jums tik žmonių 
prakaitu misti! s Gana prie 
vokiečių pianinų prisivežėt! 
Kad tu prasmegtum su sa
vo bulvėm!

Dar ilgai Rimkuvienę ly
dėjo įtūžusios moters šauk
smas, nors kumelpalaikė, 
smarkiai botagu paraginta, 
pabėgėjo gabaliuką.

Daugiau į derybas Rim
kuvienė nebesileido, nu
sprendė paskubėti miestan.

Greitai ji privažiavo Ne
muną. Prie kelto jau laukė

“Aš tik ką suradau tau užsiėmimcl;, kuriuo galėsi 
. praleisti savo laisvą laika. . . ”

vežimų eilės, būriavosi žmo
nės. Nuo Nemuno kilo triš- 
ti garai ir tirpo saulėje. 
Srovės pagautas keltas greit 
artėjo prie kranto. Paga
liau keltininkas užmetė ant 
tiltelio virvę; vandens tar- 
pos, skyręs nuo tiltelio at
plaukiančius, siaurėjo, ir 
keltas, lengvai atsitrenkęs, 
sustojo. Pabiro žmonės. Dar 
nebaigė lipti atplaukusieji, 
kaip ėmė skverbtis vienas 
kitas keleivis pirmyn.

— Kur lendi, palauk, kol 
išlipsim! — riktelėjo juo
dai numargintu veidu ka- 
minkrėtis besibraunančiai 
su pieno bidonais moteriai.

— Lįsk, dįsk, boba, dar 
pienas atpigs, jei suvėluosi.

Sąmojingo vyruko para
ginta, moterėlė atkakliai 
yrėsi alkūnėmis pirmyn, ne
kreipdama dėmesio į prie
kaištingus x žvilgsnius ir 
murmėjimą.

Paskutinė iškūprino se
nutė; atsargiai šlepsėdama 
medžiaginėmis šliuraitėmis 
ir įauksindama lazdele į 
apšalusį tiltelį.

Keleiviai sulipo į keltą, 
sustojo prie turėklų, palik
dami laisvą vidurį veži
mams.

Rimkuvienė buvo bemė
ginanti aplenkti paskutinį 
vežimą, bet jame sėdėjęs 
žmogus laiku susigriebė, 
dėbtelėjo iš po kailinės ke
purės ir pasuko arklį prieš

pat nosį Rimkuvienės' ku
melei. *

— Nelįsk, boba, už akių! < 
Sutūpsi, penki pareina.

Pradėjo; važiuoti vežimai. 
Ilgos drobynos su šienu vos 
vos nenusmuko nuo apšalu
sio tiltelio. Atsargesni gas- 
padoriai išlipdavo ir patys 
užvesdavo į keltą slidinė- 
jančius arklius. Rimkuvie
nė, patogiai įsitaisiusi veži
me, nekrutėjo. Nelaukda
ma, kol susitvarkys užva-x 
žiavę vežimai, ji paragino 
kumelę. Gyvulys slysčioda- 
mas vargais negalais pasie- * 
kė tiltelio viršų ir šiaip taip 
įsispraudė tarp dviejų pla
čių drobynų. Keltininkas 
buvo beatleidžiąs virvę, bet, 
pastebėjęs pakrante lekian
tį, kiek tik kojos įkabina, 
berniūkštį su kuprine, luk
terėjo valandžiukę. Ir kai , 
vaikas jau užbėgo ant tilte
lio, atleido virvę. Berniūkš
tis lengvai liuoktelėjo ant 
kelto.

— Reikia anksčiau keltis, 
vaikink, — rūsčiai pastebė
jo senyvas keltininkas. Ir 
nusisukęs santūriai šyptelė
jo į ūsus.

Keltas greit plaukė. Sun
kūs, geležimi apkaustyti 
laivai skrodė žalią Nemuno 
paviršių. Keltininkas sku
biai dalijo bilietėlius, bėrė į 
didelį krepšį skambias kapei
kas. Artėjo krantas. Kažkas 

(Daugiau bus)
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Didieji Piknikai
Iš anksto rengkitės dalyvauti didžiuosiuose 

savo dienraščio paramai piknikuose

e « >
SHENANDOAH, PA.

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.
ate ate

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką z

paramai dienraščio Laisves.

RUGPIŪČIO 14 AUGUST
Lietuviu Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
afe

■i oįp

? HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Light House Grove f

East Hartford, Conn.
® ® ®

PHILADELPHIA, PA. 
įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 4 SEPTEMBER
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

. Ant* rytojaus Labor Day šventė.
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’!,• CLEVELAND© ŽINIOS
UNIJOS STOJA Už TAIKOS 

KONFERENCIJĄ
Jau virš tūkstantis unijų 

viršininku iš 22-jų vals
tijų yra pareiškę pagei
davimą dalyvauti visos šalies 
taikos konferencijoje.

Ohio ir Chicagos darbo uni
jų įvykęs suvažiavimas pra
dėjo judėjimą už visos Ame
rikos darbo unijų taikos kon
ferenciją. Ohio komiteto pir

tį mininkas Bernard V. McGro
arty sako, kad Chicagos de
legacija pasisiūlė prirengti 
viską, kas bus reikalinga dėl 
tokios konferencijos. Todėl 
Amerikos darbo unijų taikos 
konferencija įvyks Chicago jo, 
ateinantį rudenį. Diena bus 
neužilgo paskelbtu ir tuom 

. kartu bus išsiuntinėti visoms 
darbo unijoms pakvietimai. 
Pakvietimai taipgi bus įteik
ti Europos, Lotynų Amerikos 
ir Azijos darbo unijų vadams. 
Taipgi galima tikėtis delega
tų iš Tarp-Amcrikinės Taikos 
Konferencijos, kuri bus lai- 

į koma pirmą savaitę rugsėjo 
mėnesio, Mexico City.

Sužeistas ir nuodingų dujų 
apnuodintas pirmo pasaulinio 
karo veteranas Bernard V. 
McGroarty pradėjo laiškų ra
šinėjimo kampaniją į darbo 
unijų viršininkus visos šalies 
plotu, kad jie prisidėtų prie 
sušaukimo Amerikos darbo 
unijų taikos konferencijos. 
Dabar į savo laiškus l^cGro- 
arty jau gavo prielankių kon- 

* ferencijos šaukimui laiškų 
virš tūkstantį, iš 22-jų valsti- 

* jų, ir vis dar nepaliauja atei- 
dinėję. Laiškai už taikos 
konferencijos šaukimą ateidi-

nėja nuo AFL, CIO unijų, nuo 
Geležinkelių Brolijų, nuo ne
priklausomų unijų; lokalų 
prezidentų, šapų stewardu, 
sekretorių ir kitų unijų virši
ninkų. Todėl McGroarty, ku
ris yra Steotypist unijos, AFL, 
prezidentu, pareiškė:

“AŠ esu pilnai įsitikinęs, 
kad taikos sentimentas turi 
Nuleidęs šaknis į unijistų šir
dis, kaip ir i kitų grupių 
žmonių. Tik toki unijų viršy- 
los, kaip William Green, Phi
lip Murray ir panašūs, kurie 
yra prisirišę prie šaltojo ka
ro ir patapę jo agentais, už
čiaupė unijistų išsireiškimą 
už taiką.”

Prie judėjimo už taikos 
konferenciją prisidėjo ir tas, 
kada McGroarty gavo 15 
įvairių unijų viršininkų para
šų po laišku prez. Truman ui, 
proga Franklin D. Roose velto 
mirties paminėjimo. Laiške 
buvo reikalauta prez. Truma- 
no baigti karo programą ir 
grįžti prie Roosevelto taikos 
programos, atsteigiant Ame- 
rikos-Sovietų draugingumą.

Po tuom laišku, apart Ber
nard V. McGroarty, pasirašė 
dar 15 unijų viršininkai:

George Kavanus, Neck 
G o r d o n , Frank Sicha, 
Clyde Hinckley, Joseph D. 
Ross. Sam Bossin, Charles 
Beclman, II. C. Glover, Oscar 
Dennis, Joe A. Chick, Joseph 
Sheetz. Charles Marcum, Ora 
Eyer ir Ignatius Monachilo.

P. P. Lietuvių Kliubo Nariams
Praeito mėnesio susirinki

mas buvo neskaitlingas, narių 
susirinko tik tiek, kad buvo

CHARLES .1. 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.

j

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)

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

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

Šermenim^, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, £T. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
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.

galima atidaryti susirinkimą. 
O taip neturėtų būti. Lietu
vių Progresyvių Partijos Kliu- 
bas yra svarbi organizacija, 
prie kurios yra kiekvienam 
garbė prigulėti ir veikti, nes 
Progresyvių Partija labai 
daug veikia už visų darbo 
žmonių reikalus. Todėl ir lie
tuviai privalome prisidėti v su 
darbu, ant kiek mes išgalime.

Sekantis Lietuvių Progresy
vių Partijos Kliubo susirinki
mas įvyks liepos 14, papras
toje vietoje. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Pasisteng- 
kime būti visi, kuriems tik 
laikas pavėlina. Gaukime 
naujų narių į Partiją.

J. N. S. .

San Francisco, Cal.
PAŠALPA LIGONIAMS
Sacramento, tai yra valsti

jos seimelis, priėmė įstatymą 
ir jau gubernatorius Warren 
pasirašė, kad kurie bedarbiai 
yra teisėti gauti bedarbių 
apdraudą, tokiems darbinin
kams laike ligos esant ligo
ninėje bus mokama iš valsti
jos apdraudos skyriaus po $8 
į dieną pašalpa per 12 dienų 
į sezoną, žinoma,' jeigu bus 
reikalas. Todėl galima sa
kyti, kad nors trumpas peri- 
įodas 12 dienų, bet visgi bus 
didelis palengvinimas sergan
tiems bedarbiams.

Bedarbių Skaičius Didinasi
Kalifornijos valstijoj randa

si nemažas skaičius dirbtinio 
gurno arba “Synthetic Rub
ber” išdirbysčių. Nuo antro
jo karo pradžios ta pramonė 
buvo labai išsiplėtojus. Da
bar tose ’pramonėse pradėjo 
labai mažėti užsakymai ir 
•jau yra pranešimai, kad su 
1 d. rugsėjo (Sept.) veik vi
sos panašios išdirbystės bus 
uždarytos. Tokių dirbtuvių 
yra San Francisco,. El Segun
do, Torrance ir Los Angeles 
miestuose.

★
Po Miestą Pasidairius

šiais metais San Francisco 
miesto keletai įstaigų sukan
ka šimtas metų nuo jų įstei
gimo. Kaip kurios jau ir da
bai pradeda atžymėti sukak
tis. Kad užbovyti savo mies
to žmones, liepos 2 d. buvo 
surengta didelė demonstraci
ja mieste ir buvo pakviesta 
įvairių tautų žmonės su savo 
kostiumais ir kitokiais tauti
niais pasirodymais. Viena iš 
tų demonstrantų buvo ir ru
sų grupė, bet nešė Rusijos 
buvusio caro vėliavą. Tas 
rodo, kad tos rūšies žmonės 
pasilikę 33 metai nuo progre
so — garbina tą, ko jau se
niai nėra sviete.

Pažymėtini Judžiai
Laiks nuo laiko tenka užei

ti ir pažiūrėti judžių. Nese
niai teko matyti porą gerų 
veikalų mūsų miesto centre, 
ant Market St. Vienas—“My 
Son Edward,” antras—“The 
Home of the Brave.” Abu vei
kalai paimti iš realio gyveni
mo.

Tik veikale “My Son Ed
ward” yra daug vietų, kuir 
turėtų būt parodyta, ką jų 
sūnus Edwardas veikia, yra 
tik kalbama apie tai.

Alvinas.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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PITTSBURGH, PA. Detroit, Mich

pasidarbavo
Progresyvių 

gegužės

Jau su virš mėnuo laiko 
praėjo, kai mūsų lietuvės mo
terys puikiai 
Tarptautiniame
Partijos parengime, 
21 dieną, bet iki šiol nebuvo 
patėmyta, kad kas būtų pa
rašęs į mūsų spaudą. Nors 
ir biskutį pavėluota, bet rei
kia pasakyti, kad vadovau
jant draugei Povilauskaitei, 
su pagalba jos motinos ir 
draugių šiurbutienės, Imbro- 
zienės, Nacijienės ir dar ke
leto kitų, jos turėjo festi- 
valyj vieną didelį kambarį, 
kuris buvo užpildytas rankų 
darbo siuvinių, mezginių ir 
visokių dirbinių.

Lietuvių moterų parengtas 
kambarys buvo pripažintas 
vienas iš turtingiausi#. Kaip 
kurie rankų dalykai buvo ir 
parduodami, ir tos visoįs 
įplaukos už daiktus buvo 
atiduota į Progresyvių Parti- 

Povilauskaitei ir 
moterims, kurios 
pasirodė ir pasi- 
progresyvio vei

jos iždą.
visoms toms 
taip puikiai 
darbavo dėl
kimo, priklauso didele pagar
ba.

Meninė programa parengi
mo buvo gana turtinga, nes 
buvo menininkų nuo skirtin
gų tautų. Kalbėjo II. Wall
ace ir kiti žymūs kalbėtojai. 
Publikos buvo užsikimšus di
delė Schenley Auditorija. 
Steidžius buvo gražiai pa
puoštas gyvomis ‘ gėlėmis-pi- 
navijomis iš draugų Miliaus
kų ir Imbrozų daržų, tą dar
bą ir atliko mūsų moterys.

Antras metas kaip negir
dėti, kad progresyviai reng
tų kokį vasarinį parengimą- 
pikniką, tai ALDLD 87 kuo
pa nutarė šią vasarą nepra
leisti be jokio parengimo. 
Nutarė/turėti draugišką išva- 
žiavimą-pikniką liepos 24 d., 
ant Ehrlers Grove. Vieta prie 
pat Franklin Grove daržo, 
kur North Sides lietuviai kas 
metai laiko piknikus.

Šis parengimas bus skirtin- 
gesnis nuo paprastų piknikų, 
nes apie 6 vai. vakare bus 
vakarienė, kur visi susėdę 
prie vieno didelio stalo va
karieniausime. Išvažiavimas 
prasidės nuo pietų ir trauksis 
iki vėlumos. Kadangi yra ren
giama vakarienė ir bus duo
dami įsigėrimai už tą patį ti- 
kietą, tai reikalinga dėl ren
gėjų žinoti, kiek turėsim sve* 
čių, kad apsirūpinus užtekti
nai su maistu ir gėrimais. 
Todėl rengėjai prašo visų, 
kad iš anksto įsigytų tikietus 
arba praneštų kuopos pirmi
ninkei II. Kairienei telefonu 
ar atvirute: 1821 Dforrel St., 
tel. LI. 7497-M. Taipgi gali
ma padaryti pranešimus ir 
pas kitus kuopos komiteto na
rius. ALDLD 87 kp. komite
tas kviečia visus draugus ir 
drauges vasariniame išvažia
vime dalyvauti.

Labai keistai atrodo, kada 
žmonės pešasi už tuščios gar
bės ieškojimą. Atvykus dai
nininkei P. Stoškiūtei į Pitts
burgh^ ant savaitės laikoj ku
ri dalyvavo Civic Light x Ope
ros perstatyme “The Vaga
bond King,” vietos smetoni- 
ninkai ir vyčiai pradėjo peštis 
už tą “garbę,” kurie sudarys 
“pagerbimą” dėl dainininkės.

Smetonininkai garsino per 
radiją, tikietus pardavinėjo ir 
jau rengėsi prie “didelės” iš
kilmės, bet vyčiai viena diena 
pirmiau tą “pagerbimą” atli
ko ir turėjo vieną kitą pa
veikslą nusitraukę su daini
ninke, kuriuos patalpino 
miesto dienraščiuose. Tas vy
čių smūgis buvo toksai skau
dus dėl smetonininkų, kad 
jie savą išgarsintą parengi
mą neįvykdė ir viena kita po
nia gavo širdies ligą. . . kad 
.neturėjo progos su daininin
ke paveikslo nusitraukti ir 
laikraštyj pasigarsinti.

L. ž.. sako, kad jau į Pitts- 

bur^hą yra atvykusių 150 pa
bėgėlių; bet nieko nesako, 
kaip tie pabėgėliai pakutavo- 
ja už savo “griekus.” Todėl 
aš nors trumpai pasakysiu. 
Vieni pas lietuvius tautiečius 
ant farmų kiaules šeria be 
užmokesčio, kiti, gaudami į 
mėnesį užmokėti, tūli buvę 
prie smetoninės valdžios už 
“aukštus teisėjus,” čia dabar 
pas tautietį saliūninką už 
“džianitorį” dirba ir tik už 
mizerną atlyginimą, o dar ki
ti jaučiasi “laimingais,” kad 
gavo kur už “leiberį,” o ne
papuolė pas tautietį vergau
ti. Didelė dauguma jų gy
vena po daug asmenų, susi
kimšusių į vieną kambarį, kur 
nesiranda šių dienų įrengimų.

Kaip žiūri į tų visų mo
kytų ir tituluotų 
vargus, kurie vargo 
pas Hitlerį, o dabar 
muojasi, “kaip musės 
se,” ar tik nebus ta 
už nuodėmes, kaip kad šven
tas raštas sako ? V. -B.

pabėgėlių 
pabėgę 
čia ka- 
išrūgo- 

bausmė

Bridgeport, Conn
Netekome Dviejų
Jaunų Lietuvių

Liepos 5 d. vietinis dien
raštis paskelbė, kad mirė Er
nest T. Balsis, 29 metų, sa
vo tėvo namuose.

Policija sako, kad priežas
tis saužudystės (pasikorimo) 
—nesugyvenimas su savo mo
terimi. Jaunuolis buvo J. V. 
karinėse jėgose, buvo karo 
belaisviu Vokietijoj.

Matyt, pergyventi sunku
mai laike karo pažeidė jau
no žmogaus nervus, prie to 
prisidėjo šeimyninio gyveni
mo rūpestys ir nuvarė jauną 
žmogų į kapus.

Nekartą tapo pastebėta, 
kad daugelis perėję karo bai
sumus jau ne tie žmonės, ko
kiais buvo prieš tai. Ar pa
galvoja naujo karo kurstyto
jai, kokią ateitį rengia jau
nimui?

Kitas pranešimas sako, kad 
Joseph Tamashunas, 39 me
tų, miręs St. Vincent ligoni
nėj. Juozas buvo tik kele
tas mėnesių kai vedęs. Už
laikė krautuvę Sports Center, 
buvo žvalus ir protingas jau
nas žmogus, ši žinia buvo 
ūmus sukrėtimas jo tėvų 
draugams ir pažįstamiems.

širdinga užuojauta miru
siųjų jaunuolių artimiesiems 
ir jų draugams.

Kaimynas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LPB Klubo antras metinis pikni
kai įvyks liepos 17 d., Olympia Par
ke. Programoje: plaukimo ir kitos 
lenktynės su dovanomis greituo
liams, bus ir prakalbos. Geros gas- 
padinčs specialių valgių gamina pik
nikui. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (163-164)

SO. BOSTON, ir 
MONTELLO, MASS.

Didelis Linksmas Piknikas! Ren
gia LDS 62 ir LLD 2 kuopos (So. 
Bostono) sekmadienį, liepos 17 d., 
Liet. Tautiško Namo Draugovės 
parke, prie Winter ir Keswick gat., 
Montello, Mass. Bus pasišokimas 
prie geros orkestros. Paklausykite 
dainuojant Amberland Radio Broad
way Kvartetą^ vadovystėj Stasio 
Pauros. Gardžiai pasivaišinsite prie 
specialiai paruošto moterų stalo su 
įvairiausiais valgiais. Bus ir kitokių 
valgių, gėrimų ir palinksminančių 
gėrimų. Publika iš South Bostono 
išvažiuos busais kaip pusė po dvy
liktos valandos, nuo 318 W. Broad
way. Įžanga visiems veltui.

161-2) —Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks liepos (July) 18-tą, pra
džia 7:30 vai., vakare, .Laisvės choro 
salėje, 155 Hungerford St. Visos na
rės malonėkite dalyvauti susirinki
me. — V. K. sekr. (161-2)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Klubas 

rengia pikniką, kuris Įvyks sekma
dienį, liepos (July) 17-tą, J. Rūbo 
ūkėje. Kelrodis: Iš Cleveland© imki
te Route 422, už 2^ mylių, už 
Welshffeld tėmykite geležinkelio 
grotas ant namo stogo po kairei.

Kviečiame clevelandiečius ir iš 
tolimesnių kolonijų dalyvauti Šiame 
piknike. Bus gera orkestrą šokiams 
taipgi turėsime visokių gėrimų ir 
valgių. — Komisija. (160-2)

pikni-
Daily

Vie-
žmo-

SPAUDOS PIKN1KAAS
Liepos 4 d., Welcome Par

ke, atsibuvo spaudos 
kas, tai yra paramai 
Workerio ir Workerio. 
ta erdvi. Buvo daug 
nių įvairiausių tautų, kiekvie
na su savo tautiniais valgiais.

Turėjo kalbėti Carl Winter, 
bet jis buvo New Yorke, nes 
teismas jį sulaikė nuo atvy
kimo. Kalbėjo unijų veikėjas 
Dambrovskis, kuris neseniai 
grįžo iš Lenkijos.

Jis sakė, kad ten nėra ne
darbo, kad visi žmonės dirba, 
stato naują ir laimingą gyve
nimą. Jis lankėsi ir kitose 
Europos šalyse. Jis sakė, kad 
Marshall© planas tik pablogi
no Europos žmonių gyveni
mą.

Kalbėjo Ester Cooper iš Ci-

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTIĮ
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti • 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, 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 
parengimams. 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, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

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

i

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

1 ’

PEIST LANE
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 7-6238

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

3

TELEPHONE
STAGG 2-5043 

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lai s niuo t as Balsamuotojaa)
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. Y

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Liepos 14, 1949

vilių Teisių Kongreso. Jis 
nurodė, kokias kovas veda ši 
organizacija už liaudies de
mokratines teises.

LLD 52 Kp. Reikalai
LLD 52 kuopos susirinki

mas atsibus nedėlioję 17 d. 
liepos, 10 vai. ryto, Draugijų 
Svetainėje.

Svarbu visiems nariams da
lyvauti, nes gauta iš centro 
nominacijų blankos kandida
tams dėl būsimo Centro Ko
miteto.

Pereitame susirinkime buvo 
minėjimas velionio drg. Jono 
Kašinsko. Todėl kiti darbai 
buvo atlikta ant greitųjų ar
ba palikti šiam susirinkimui. 
Dalyvaukime ir aptarsime.

Koresp.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy- 
mėjimui?

MATTHEW A. BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

RE8. TEL.
HY. 7-3631
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New Yorkas- 
Skersai-Išilgai

Virš New Yorko miesto 
pirmadienį slankiojo tiršti de
besys, tačiau lietaus vis dar 
nebuvo, šilimos buvo 84 su 
virš laipsniai, sutros 86 nuoš. 
Antradienio priešpietį tebe
buvo drėgna, tamsu ir šilta.

★
Maureen Murphy, 22 metų, 

teisme sakėsi, jog ji vagišia
vusi ne tam, kad iš to turėtų 
pasitenkinimo, bet kad ji tu
rėjusi daug kainuojantį my
lėtini, jai neištekdavę pinigų. 
Dabai; sakė ji, vaginėjimui 
nebėra prasmės, su juomi jau 
“nutraukti ryšiai.’ ’

★
Prie Idlewild Airport pa

statyti pikietuotojai praėjusį 
pirmadienį sustabdė, sugrąži
no atgal norimų ten įvežti 
statybinių medžiagų 200 
sunkvežimių, nes 22 Willis 
Rose Corp, draiveriai strei
kuoja. Jie reikalauja mokė
ti jiems tiek pat, kiek moka 
kitos firmos tokio pat darbo 
darbininkams. Kitos už pa
vojingą gasolino sunkvežimių 
vairavimą mokančios nuo $1.- 
85 už valandą, o ši korporaci
ja tik nuo $1.10 iki $1.40.

★
Valstijinis New Yorko pro

kuroras uždraudęs Associa
tion of Self-Service Laundry 
Operators toliau veikti. Jos 
tikslas buvęs palaikyti aukš
tas skalbinių kainas. Nariai 
mokėdavę iki $5 per mėnesį 
duoklių, kurias vartodavę iš
varyti iš biznio tuos nepri
klausomus skalbyklų savinin
kus, kurie išdrįsdavę konku
ruoti su jais žeminimu kai
nų už skalbimą.

Petras Satkus 
Atostogauja

Brooklynietis geras vyras, 
Petras Satkus, leidžia atosto
gas Long Islande (N. Y.).

“Atostogos geros; esu pasi
tenkinęs. Geriausių linkėji
mų visiems laisviečiams,” ra
šo Petras savo atviruke.

Sveikina iš Atostogų
Sveiki, laisviečiai ir visi 

dirbantieji dėl darbininkiškos 
idėjos!

Atostogauju Kanadoje. Ap
lankiau Liaudies Balso redak
ciją. Viskas gražu. Gerų 
dienų visiems. '

Sophie Petkiene.
Sofija, kliubietė, yra uoli 

LDS 1-mos kuopos korespon
dentė, tad visai natūralu, kad 
jai rūpėjo atlankyti kanadie
čių lietuvių liaudies laikraš
čio leidyklą,' esančią Toronto 
mieste.

Gaila, kad jūsų čia nėra, 
ši vieta puiki poilsiui. Lin
kėjimai visiems laisviečiams.

M. Baltulioniūtė, Anna Ber- 
not, Alma Brent, Gilman Hot 
Springs, Cal.

Sweden Looks Ahead” filmą, rodoma Newk Yorko 
Newsreel Teatruose.

Žmonėms Alkstant, Mes 
Sutaupėme Pinigų

Pašalpos reikalingų žmonių 
skaičiui daugėjant, pašalpos 
gaunantiems žmonėms alks
tant dėl mažyčių paskyrų, 
New Yorko miesto labdary
bės įstaiga skelbia, kad pa
šalpų ižde liko $9,943,407.

Einant komisionieriaus Hil
liard * raportu už praėjusius 
metus, pasibaigusius gale 
birželio, tie pinigai bus grą
žinti į miesto, valstijos ir ša
lies bendruosius iždus, o nau
dojamasi tiktai naujomis pa
skyromis. Tačiau raportas 
pripažįsta, kad padėtis blo
gėja ir kad šiais metais gal 
būsią sunku net išsiversti 
su original ėm is paskyromis 
biednuomenės pašalpai.

Einamiesiems metams yra 
paskirta $172,179,764. šel
piamųjų skaičius pradžioje 
metų buvo 138,552, o gale

Lėktuvo Nelaimėje 
Mirė ar Sužeista 
Ir Brooklyniečiai

Daugelį Brooklyno šeimų 
praėjusį antradienį iš dausų 
užkrito nelaimės ir liūdesio 
debesys . Juos užnešė jiems 
tolimoje Kalifornijoje susikū
lęs lėktuvas ir kartu su sa
vimi nusinešęs brooklyniečių 
mylimuosius.

Tarpe buvusių nelaimės 
lėktuve buvo jauna pora Na
than ir Frances Levine, sma
giai praleidę porą savaičių 
atostogų pas josios motiną 
Mrs. Katz, 410 E. 93rd St., 
Brooklyne. Nelaimės lėktu
vu juodu grįžo Kalifomijon, 
kur prieš porą metų buvo iš
vykę apsigyventi ir laimingai 
įsikūrę.

Mr. ir Mrs. Levy linksmai 
skrido atlankyti Kalifornijoje 
ištekėjusią savo jauną dukrą 
ir pirmu kartu pasimatyti su 
žentu. Jis tapo užmuštas. Jų 
artimieji tebesirūpino apie 
Mrs. Levy.

Mrs. Evelyn Schwartz vai
tojo rūpestyje dėl savo sū
nelio Harold, 9 metų, kurį 
jinai buvo išleidusi skristi 'at
lankyti senuką Kalifornijoje.

Ir grupė kitų šeimų turė
jo tame lėktuve giminių ar 
draugų, kurie dabar randasi 
tarpe 34 mirusių ar 14-kos 
buvusių išlikusių gyvais, bet 
pavojingai sužeistų.

VAIKŲ PARALYŽIUS

New Yorke šiemet 56 as
menys buvo susirgę vaikų pa
ralyžiumi — tiek susirgusių 
užrekorduota miesto sveika
tos departmente. Pernai tuo 
pat 6 mėnesių laikotarpiu bu
vo užrekorduota tiktai 20 
susirgimų. Tačiau sveikatos 
departmentas skelbia, kad ne
są ko rūpintis, padidėjęs su
sirgimų skaičius dar nėra epi
deminis.

metų, birželio 30-tą — 153,- 
774. Skaičius vokuojamas ne 
asmenimis, bet šeimomis, tad 
šelpiamųjų vienete skaičius 
gali būti vienas asmuo ai- ke
liolika asmenų.

Atskiro asmens pašalpos 
suma praėjusiais metais buvo 
biskelį pakelta to paties de- 
partmento darbininkų unijai, 
kitoms unijoms, darbininkų 
spaudai jškėlus aikštėn didį 
šelpiamųjų skurdą dėl per 
mažų paskyrų. Tačiau ir da
bar pašalpos gavinys tebėra 
per mažas palyginti su pragy
venimo brangumu. Nuo tie
sioginio alkio išsigelbsti dau
giausia tiktai tie, kurie kur ne 
kur gauna dasidirbti pajamų 
ar išsikovojo pašalpas pirm 
išbaigimo paskutinio skatiko 
savo taupmenų. Neturintie
ji sutaupą ir negalintieji da
sidirbti skursta.

Teisėjas Įsakė Namo 
Savininkei Sugrąžinti 
Butan Išvarytuosius

Brooklynietei Mrs. Hilda 
Martin, kuri liepos 6-tą išmė- 
tydino iš buto Thomas Kinch 
su žmona ir trimis mažais kū
dikiais, teismas įsakė sugrą
žinti Kinchius į butą ateinan
tį pirmadienį. O jų vieton 
buvusią įleistą šeimą turė
sianti iškraustyti.

Sprendimas atliktas, žino
ma, ne dėl to, kad mūsų san
tvarka iš principo būtų prie
šinga mėtymui šeimų iš bu
to. Viskas priklauso nuo to, 
kas, ką ir kaip išmetė, ši mo
teriškė išmetusi savo įnamius 
be atitinkamos teismines pro
cedūros, “be ceremonijų.“

Namo savininkė dar bus 
teisiama, kad iš jos išrinktų 
trigubą atmokestį už nuosto
lius.

Kur dėsis tie jau įleistieji 
nauji gyventojai — dar ne
žinoma. Pasirodo, verta ap
sižiūrėti pirm kraustymosi į 
naują butą, ar tas butas įsta
tymiškai užtikrintas.

Martz Busy Firma 
Susitarė su Savo 
Darbininkais
Per 55ędfenas užsitęsęs strei

kas Martz'GMch Co., turinčios 
savo stotį Dixie Bus Termin
ai, New Yorke, šiomis dieno
mis baigtas. Darbininkafhs 
pridėjo po 3 centus mokesties 
per valandą ir pagerino dar
bo sąlygas. Darbą ketino 
pradėti liepos 14-tą.

* Firmos busai kursuoja tarp 
New Yorko, Scrantono ir 
Wilkes-Barre.

VIESULĄ “PASIĖMĖ“
33 ŽMONIŲ GYVYBES

Praėjusį pirmadienį New 
Yorko apylinkėje trumpai 
siautėjusį viesulą nuskandino 
33 asmenis, New Yorko ‘ ir 
Connecticut pakraščiuose. 
Daugiausiai nuskandinti tie, 
kurie plaukiojo vandenyse 
valtelėmis.

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

i

Tammanės Lyderiai 
Statys Koganą 
Kandidatu į Majorą

Trijų Didžiojo New Yorko 
apskričių demokratų organi
zacijos lyderiai, kurie kartu 
yra ir Tammany Hali lyde
riais, paskelbė, kad jie ski
rią kandidatu į majorus dis- 
trikto prokurorą Frank S. 
Hogan.

Hoganas sakėsi priimsiąs 
kandidatūrą ir tikisįs tame 
majoro paramos. Tačiau ma
joras O’Dwyer, kuris yra pa
sisakęs ir pakartojęs, kad jis 
šį kartą nekandidatuosiąs, sa
vo 59 metų sukakties puoto
je, įvykusioje veik tuo pat 
laiku, kaip demokratų lyde
rių mitingas, pasakė, kad jis 
neremsiąs kandidato tol, kol 
visų apskričių lyderiai nepa
sisakysią už jį.

Majoro tokį abejutiškumą 
kai kas skaito nusistatymu 
vis viena kandidatuoti viešo
se partinėse kandidatų no
minacijose (primaries), ku
riose ir eiliniai piliečiai gali 
balsuoti už savo partijos kan
didatus. /
Sako, Kur Nors Buvo Žemės 

Drebėjimas
Fordham Universiteto seis

mografas užrekordavo kažin 
kur įvykusius du žemės dre
bėjimus — praėjusį sekma
dienį.

CLAUDIO ARRAU,x žymus 
Čilės pianistas, pasirodysiąs, 
skambinsiąs pianą liepos 14 
d. Lewisohn Stadiumo kon
certe, kur vadovaus dirigen

tas Adrian Boult.

PARDAVIMAI
Didelis Bargenas! Priversti par

duoti 6-ių šeimų namą už .$5,000. Su 
visais įrengimais, puikiausiose sąly
gose. Labai geros įplaukos. Labai 
geras privažiavimas, arti subvių 
Šaukite: EVergreen 7-1648.

(161-2) ' "

REIKALAVIMAI
J*

Viduramžiui vyrui reikalingas Jfor- 
nišiuotas kambarys su valgiu ar be 
valgio, bile dalyje Brooklyno. Pra
šau kreiptis pas Charles šimahską, 
378 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(161-3) ik 
i

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.
Maliavojimu Ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esamo pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

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

Q2222222222222222222222222

Praėjusį sekmadienį, vaka
re, du detektyvai pradėjo se
kioti rytinėje miesto dalyje 
keturis nužiūrimus vyrukus.

— Jie eis ką nors apiplėšti, 
•—kalba vienas detektyvas.

—Sekime juos, — kartoja 
kitas. • 1

Keturi vyrukai eina, iš pas
kos eina detektyvai. Keturi 
vyrai sustoja, sustoja ir de
tektyvai. Keturi vyrukai 
vyksta į valgyklą, — paskuii 
juos eina ir detektyvai.

Taip buvo per tris valan
das.

Pagaliau, “nužiūrimieji” 
užpuolė vieną porą — vyrą 
ir moterį, išsitraukė revolve
rius ir reikalavo atiduoti pi
nigus. Tada detektyvai “įsi
maišė” ir du vyrukus suėmė, 
o kiti du—pabėgo.

Suimtieji: Joseph LaGreca, 
19 m. amžiaus, ir Nicholas 
Popolizio, 21 metų amžiaus. 
Pabėgusieji ieškomi.

Visuomenė Ruošiasi 
Svarbiai Konferencijai

Pažangioji Niujorko vi
suomenė kruopščiai ruošiasi 
svarbiai konferencijai, kuri 
įvyks liepos 16-17 dd. New 
Yorko Henry Hudson viešbu
ty.)-

Konferencija vadinsis Bill 
of Rights Conference.

Sako: reikia taupyti vand

Miesto vandens rezervai po 
biskelį mažėja, sako vandens 
teikimo departmentas, todėl 
piliečiai yra prašomi perdaug 
vandens nešvaistyti.

Tiesa, kol kas didelio pavo
jaus dėl stokos vandens dar 
nėra, bet su laiku tai gali su
sidaryti.

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja fornišiuotas kamba 

rys vienam asmeniui. Kreipkitės pas 
Robert Feifer, 556 Ridgeood Avė., 
Brooklyn, N. Y. (162-164)

Real Estate
Cypress Hills —Brooklyn — 499 

Ridgewood Ave., parsiduoda 3-jų 
seimų mūrinis namas. Garu šildo
mas. Yra 1 apartmentas tuščias. 
$12,000. Galima skambinti savinin
kui dėl pasimatymo. AP. 7-8127. 
Prašome vien tik pavieniai kreiptis, 
ne agentai. (157-162)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. ;;
. (1—2 dienom "Valandos: j g_8 vakarals

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

, kreipkitės'}

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.

Shirley Alay France tėra 
tik 16 metų amžiaus mergaitė.
Ji gimė ir augo Somerset 
miestelyj, Massachusetts vals
tijoj.

ši mergaite—smarki plau
kikė. Ji pradėjo plaukioti 
dar būdama 6 metų.

Praėjusį sekmadienį plau
kikė France New Yorko smar
kuolius plaukikus nustelbė 
savo talentu: ji nuplaukė iš 
Battery Parko į Coney Islan
dą. Iš viso ji nuplaukė 14 
mylių per 5 valandas 40 mi
nučių.

Dabar plaukikė France 
vyks Europon ir bandys per
plaukti skersai Anglų Kana
lą, skiriantį Britų salas nuo 
Europos sausžemio.

Anglų Kanalas perplaukti 
tuo pavojingas, kad ten yra 
didelių, pavojingų versmių, 
verpetų ir smarkių bangų. 
Bet plaukikė France bandys 
tai atlikti.

Miss France — blondinė, 5 
pėdų ir 10 colių aukštumo, 
sveria 158 svarus. Tikra at
letė !

Nuplaukusi 14-ką mylių, ji 
nebuvo pavargusi.

Mrs. Louise Marszdorf, 46 
metų, tapo užmušta, kita mo
teris su kūdikiu sužeisti jas; 
vežusiai mašinai susidūrus su, 
kiįta prie 72nd St. ir Cooper 
Ave., Glendale.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

• (Į kitus miestus nesiunčiame)

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'7T TDI>^Q PAD 411 GRAND STREET ZjUII O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS _

TELEVISION
*

Q<XXX>O<XXXX><XX><XX>OO<XXXXXXXXXXX><XXX>OO<XXXX><XX>OOO<>OO<X

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS 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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 14, 1949

Socialio Darbo Žmonės 
Gavo Unijos Sąlygas

Kelių žymių labdarybės 
agentūrų New Yorke darbi
ninkams, organizuotiems į So
cial Service Employees Uni
ją, šiomis dienomis pavyko 
susitarti su savo firmomis 
unijinėmis sąlygomis.

Įstaigos pirmiausia samdys 
darbininkus su unijos reko
mendacija, o tai reiškia ir 
prašalinimą diskriminacijos, 
nes sutartyje įrašyta, jog dar
bininkus privalo samdyti tik
tai žiūrint tinkamumo atlik
ti tą darbą, kuriam samdo
mas, o “ne kokiais kitais su
metimais.” Įvedamas sveika
tos planas. Unija turi teisę 
reikalauti persvarstyti algas.

PARDAVIMAI
Forest Park — tuščias flioras; 

dviem šeimom, su 11 kambarių; ap
daryti (enclosed) porčiai; aliejum 
šildoma; garadžiai.

Jamaica Hills; dviem šeimom mū
rinis; atskirai statytas, su 13 kam
barių; garadžiai; 8th Avė. subvė; 
50x150.

22 šeimom apartmentinis namas, 
atskirai statytas; 60x100. Įplaukų 
$9000; prekė $35,000.

Turime visokių naujų namų, bun
galows visose dalyse miesto. Kas tu
rite pardavimui priimame namus, 
farmas, krautuves. ZINIS, 499 Grand 
St., 361 Union Ave., Brooklyne. 
EVergreen 4-3487; REpublic 9-1506.

(163-165)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta




