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čia pat, Niujorke, 
metinis LDS boulininkų tur- 
namentas.

Atvyko gražiosios čikagie-1 
tęs boulininkės ir LDS veikė-, 
jos: dvi rockford i etes: kelio
lika smarkuolių detroitiškių 
sportininkų, New Jersės, 
Bridgeport©, na, ir Brooklyn© 
vyrai ir moterys. — pastarų- j 
jų daugiausia.

Pranas Jočionis jau ne jau
niklis, bet jis dar vikrus ir 
palaiko glaudžius saitus su 
detroitiškiais LDS sportinin
kais.

—žiūrėk, — sako jis man, 
ar pataikysiu.

Talentingai sviedžia jis bo- 
lę ir toji kūliais ritasi zvimb
dama. “Pinsai“ išvirsta ant 
syk.

—Strike! — džiaugiasi Pra
nas.—Bet ne dažnai taip pa
sitaiko.

rūšies sporte gali lygiai daly, 
vauti tiek jaunimas, tiek se
nimas: ne kiekvienas jaunas 
vyras gali beatsilaikyti seniui

Rungtynėms suruošti daug 
darbo įdėjo Jonas Katinas, 
Gene Sadauskas ir kiti jau
ni mūsų žmonės.

Gaila, kad neturėjau pro
gos praleisti su sportininkais- 
svečiais sekmadienio.

Vietnamo respublikiečiai
1 užėmė platų Kambodijos 
ruožtą, Indo-Kinoje

i Įsiveržė į antrą francūzišką 
“karaliją pasiekė Thailandą

pussalio 
karininkai 
vietnamie-

Vėliausios Žinios
amunicijos
31 asmuo.
inžinieriai

nutarimų jis labiausiai pa
geidauja pirm sesijos per
traukimo.

Amerika, Anglija ir Francija 
nutarė nepriimt naujosios 
Kinijos į Jungtines Tautas
Trumanas kaltina Sovietus už 
Čian^ Kai - šėko atmetimą

Hong Kong. — čionaitinė 
anglų valdžia uždraudė to
kius judamuosius paveiks
lus, kur komunistai gerai 
perstatomi.

South Amboy, 
Pranešama, jog 
sprogime žuvo

Kariuomenės 
surinko daugiau
nesprogusių minų ir pat
ranku šoviniu, kuriuos eks- 
plozija išnešiojo po 
South Amboy miesto 
pus.

visus
kam- Washington. — Ameri

kos, Anglijos ir Franci jos 
užsienio reikalų ministrai 
neseniai savo sueigoj ^Lon
done nutarė “kol kas” ne
priimti Kinijos Į Jungtines 
Tautas.

Amerika palaiko Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus, 
kaip “Kinijos atstovus” 
Jungtinėse Tautose.

Anglija yra pripažinus 
naująja Kiniją, bet Jungti
nėse Tautose remia čiangi- 
ninkus.

Norint priimti naująją 
valdžią į Jungtinių Tautų 
narius, reikia, kad pritartų 
bent septyni Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos nariai. 
Taryba susideda viso iš 11 
narių. Amerika gi iš anks
to užsitikrinus, kad nebūtų 
septynių balsų už naujosios 
Kinijos priėmimą.

Jungtinės Valstijos, Ang
lija ir kitos “vakarinės de
mokratijos” pripažino tų 
karaliukų “valdžias” Fran- 
cijos globoje.

Kinijos Liaudies Respub
lika, Sovietų Sąjunga ir jos 
draugai pripažįsta demo
kratinę Vietnamo respubli
ka, v

Amerikonas tapo Čecho
slovakijos piliečiu

Praga. — Amerikonas 
James M. Robinson, negras, 
46 metų amžiaus, išsižadė
jo Jungtinių Valstijų pilie
tybės ir tapo čechoslovaki
jos piliečiu. Rašytame savo 
pareiškime amerikiniam 
k o n s u 1 a tu i Robinsonas 
smerkė Amerikos baltuosius 
už panieką ir skriaudas 
negrams. 1

Žu r n alas Čech o Slovak i j os 
Gyvenimas rašo:

“Robinsonas dabar yra 
Čechoslovakijos pilietis ir 
džiaugiasi pilnai lygiomis 
pilietinėmis ir ekonominė-! 
mis teisėmis. Jis dirba kaip 
metalų sulydyto jas (welde- 
ris) viename fabrike.” I

ko- 
Pravda

1
Rautos Frontą

Pnompenh, Indo-Kina.— 
Demokratinės Vietnamo 
respublikos k a r iu omenė 
prasiveržė į Kambodiją, pie
tine Indo-Kinos 
dalį. Francūzų 
sakė, jog 3,000
čių užėmė platų Kambodijos 
ruožtą paliai Thailando 
(Siamo) sieną. Tuo būdu 
jie atsidarė koridorių, ku-1 
riuo galės susisiekt su Thai
lando partizanais, kovojan 
čiais prieš baudžiavišką 
savo valdžią.

Francija yra padalinus 
Indo-Kiną i tris neva savi- 
valdines karalystes: Viet
nam rytiniame ruožte, La
os vakaruose ir Kambodija 
pietuose.

Vietnamas turi 21 milio- 
ną gyventojų, Kambodija 
pusketvirto miliono ir Laos 
apie 1 milioną.

Vietnamo respublikiečiai,' 
vadovaujant prezidentui Ho 
Či Minhui, yra atkariavę 
90 procentų savo šalies nuo 
francūzų.

Pernai Francija paskyrė 
Vietnamo valdovu savo pas
tumdėlį “imperatorių” Bao 
Dai, kuris karo metu veikė 
kaip Japonijos įnagis. Vie
tiniais Kambodijos ir Laoso 
valdovais yra du kiti Fran- 
cijos paskirti karaliukai.

kyrė 40 milionų dolerių 
francūzams paremti kare 
prieš Vietnamo respublikie- 
čius.

Maskva. — Sovietu 
munistu laikraštis 
atsišaukė į Vokietijos dar
bininkus, kad visi stotų 
vokiečiu
prieš siūlymus sujungti va-! 
karų Vokietijos geležies- 
plieno ir anglies pramones 
su tokiomis Franci jos pra
monėmis.

Jelal Bayar išrinktas 
Turkijos prezidentu

Trumano raportas prieš 
SovietiĮ Sąjungą

Washington.—Prez. Tru
manas laišku raportavo 
Kongresui apie Jungtinių 
Tautu veikla 1949 metais. 
Jisai smerkė Sovietų Są
jungą, kad jos atstovai ap
leidžia tuos Jungtinių Tau
tų susirinkimus, kur daly
vauja Čiang Kai-šeko kinų 
pasiuntiniai.

Sovietai reikalauja paša
linti čiangininkus iš Jung
tinių Tautų, o priimti Kini 
jos Liaudies Respubliką 
kaip tikrąjį Kinijos žmonių 
atstovą.

Tokį Sovietų Sąjungos 
nusiteikimą linkui Kinijos 
Trumanas vadina “sauva- 
lįšku Jungtinių Tautų kon 
stitucijos laužymu.”

Jis kartu giria Jungtines 
Tautas, kad jos “sveikai 
veikia” be Sovietų dalyva
vimo sykiu su čianginin- 
kais.

Prez. Trumanas taip pat 
kaltino Sovietų Sąjungą už 
atmetimą amerikinio plano 
dėl atomų jėgos kontrolia
vimo ir už kitus nesusitari- 
mus. Jis, tačiaus, daugiau 
pasitikėjo Amerikos gink 
lais, negu sutartimis, ir ra 
gino vis didinti “dvasinę, 
ūkinę ir karinę jėgą” prieš 
Sovietų Sąjungą ir jos ben
drus. Anot Trumano, tik
tai tada “Sovietų Sąjunga 
pamatys, kad reikia jai tar
tis ir sutartis vykdyti.”

Washington. — Kongres- 
manai ir senatoriai nori 
pertraukti šią Kongreso se
siją už 60 dienų, kad galėtų 
išvažinėti į atostogas ir pa
sidarbuoti sau dėl kongre
siniu rudens rinkimu.

A

Kongresiniai vadai krei
piasi i prez. Trumaną, kad 
nurodytų, kokių Kongreso

Ankara, Turkija. — Tur
kijos seimas 387 balsais iš
rinko nauju prezidentu Je- 
lalą Bayarą, Demokratų 
Partijos vadą.

Už Išmetą Inonu, iki šiol 
buvusį p r 
tik 64 seimo nariai. Ismet 
yra vadas fašistuojančios 
respublikinės partijos, ku-> nijos Liaudies Respublikos 
ri, tačiaus, vadinasi ‘‘liau- *---- -
dies partija.”

Naujojo prezidento rinki
mą stebėjo diplomatiniai 
atstovai Sovietų Sąjungos 
ir 29 kitu kraštu, c- c

Turkijos premjeru tapo 
Adnan Menderes.

Naujoji turkų valdžia re- 
I mia Trumano mokymą 
į prieš komunizmą ir pasiža- 
■ da glaudžiai bendradar- 

Praga. — Čechoslovaki-! biauti su Amerika ir kitė
jos teismas Pilsene pasiun-' mis vakarinėmis valstybė- 
tė kalėjiman aštuonis če-1 mis. 
chus kaip tėvynės išdavi- 

( kus, o Jungtinių Valstijų 
pektakliui šnipus. Jie nuteisti 11 metų 

suruošti dirbome, dabar gali- iki 
me savo darbo vaisiais pasi
džiaugti.

Taip, hartfordiečiai veikė
jai smagiai dirbo, ypatingai 
žemaičiai.

Sekmadienį anksti mes tri
mis mašinomis vykome j 
Hartfordą su “Nesusiprati 
mu.”

Vaišingoji Jurgis ir
Šilkai aktorius užkvietė 
ryčiu.

šilkai gražiai įsikūrę
thersfielde, netoli Hartfordo. 
Na. ir pavaišino juodu mūsų 
trupę savo žavingoje sodybo-

Ona 
pus-

We-

Tai buvo nepamirštini pus
ryčiai.

žmonių spektaklio pamaty
ti susirinko pilna salė; ūpas 
geras.

Buvo atvykę Vilkauskų šei
ma net iš Nashua, N. H.; iš 
Worcesterio dvi pilnos maši
nos /vairuojamos gabiųjų Ja
nulytės ir Normos Čeponytės. 
Pastaroji rūpinosi busimosios 
Atostoginės Mokyklos reika
lais.

Pirmą kartą sutikau mūsų 
bendradarbį Susninkų Jurgį.

Vakaro pirmininkė draugė 
Žemaitienė sako:

—Daug šiam s

Prieš keliausiant į Hartfor
dą, staigiai ir sunkiai susir
go jauna aktorė Elena Bra
zauskienė.

Buvo aišku: jei negausime 
kitos, vaidinimas neįvyks.

Dalyką išgelbėjo Nastė 
Buknienė, šaunioji mūsų ak
torė : per pusantros savaitės 
ji išmoko rolę ir ją sėkmin
gai atliko.

Savo talentu ir ryžtu Nastė 
išgelbėjo spektaklį.

Torrington ietis jaunas vy
ras Charles Kelmei (Kelme
lis) prašo Liaudies Teatro 
pirmininkę Evą, kad ant ru
dens mūsiškiai aktoriai nu
vyktų į Torringtoną su kokiu 
nors neilgu sceniniu veikalu.

Tai būtinai reikėtų padai y 
ti.

O brooklyniškiai ant rudens 
būtinai turėtų pasikviesti 
hartfordiečius aktorius suvai
dinti Čia “Nevykusią Meilę.“

Po vaidinimo Laisvės Choro

Čechoslovakija nuteisė 8 
kaip Amerikos šnipus

’ i viso amžiaus kalėti. 
Tarp įkalintųjų yra vienas 
buvęs Čechoslovakijos ar
mijos majoras.

Kinija pareiškė Indijai
?ta inonu, iki šiol i *vi 
•ezidentą, balsavo draUglSKUmą

Berlin. — Tūkstančiais 
atvyksta jaunuoliai iš Eu
ropos, Amerikos ir Azijos 
šalių į vokiečių jaunimo 
demonstraciją rytiniame 
Berlyne šeštadienį.

Gręsia imperialistams išvijimas 
iš pietiniai - rytinės Azijos

New York. — Ameriko
nas Associated Press ko
respondentas - f o t ografas 
Charles P. Gorry plačiai 
apkeliavo pietiniai rytinės 
Azijos kraštus ir patyrė, 
kad tautiniai - revoliuciniai 
gyventojų sukilimai gręsia 
išvyt anglus, francūzus ir 
amerikonus iš tu kraštu — 
Malaios. Indo-Kinos, Bur
iuos ir Thailando.

paši'ekė-

daugeliu 
darbiniu-

New Delhi, Indija. —Ki-

prezidentas Mao Tse-tung 
nuoširdžiai priėmė Indijos 
ambasadorių K. M. Panik- 
karą. Mao pareiškė, kad 
neturi jokių priešingų Indi
jai intencijų. Jis pridūrė: 

“Kinijos žmonės visuo
met palankiai mąstydavo 
apie Indiją, kaipo šalį, kur 
gerųjų kinų vėlės (dūšios) 
eina po mirties. Daugelis 
kinų ir šiandien panašiai 
masto, v z

Manevruoja vakarinės 
Europos laivynai

London.—Anglijos, Fran- 
cijos ir kitų vakarinės Eu
ropos kraštų kariniai laivy
nai išvien daro pratimus 
jūroj tarp Anglijos ir šiau
rinės Ispanijos.

Pasitaikė apie 30 sovieti
nių žvejų laivų toje srityje, 
kur eina karinių laivynų 
manevrai. Anglai įtarė, kad 
Sovietų laivai tėmija ma
nevrus. Anglijos kariniu 
kai ieškojo ginklų sovieti
niuose laivuose, bet nerado

Trygve Lie siūlo 4 Didžiųjų konferenciją 
dėl Kinijos atstovybės Jungtinėse Tautose

Karinės Atlanto 
kraštą jėgos

Užsieniniai Atlanto pak
to kraštų ministrai, susi
rinkę Londone, paskelbė 
praeitą savaitę, jog bus su
daryta bendra tarptautinė 
jų armija iš 30 divizijų 
(anie 450,000 vyrų), gata
vai paruošta . karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Bet bus palaikomos ir 
atskiros tautinės tų kraštų 
armijos.

Amerikonai ir anglai 
skaičiuoja, kad Amerika, 
Anglija ir visi kiti Atlanto 
kraštai dabar turi 2,007.900 
kariuomenės. Spėja, kad 
Sovietų ir jų draugų armi
jose (apart Kinijos) esą 
3,718,000 vyrų.

Atlanto kraštai turį 37,- 
380 karinių lėktuvų, o So
vietų Sąjunga ir jos bend
rai — 25, 715, kaip sako tie 
skaičiuotojai.

Bombay, Indija. — Amu
nicijos fabriko sprogimas 
užmušė 25 darbininkus.

kalu ministras Schumanas 
mandagiai atsiliepė ’ 
Lie’o planą, bet dar nežadė 
jo nuo savęs siūlyti Jungti
nėms Tautoms tą planą 
svarstyti. Francįjos val
džia žiūrės, kaip į tai Ang-

Paryžius. — Generalinis 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie siūlė Fran 
cijos premjerui Bidaultui 
ir užsieniniam ministrui 
Schumanui sušaukti ketu
rių didžiųjų valstybių va
dovus į Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos susirinkimą. 
Lie sakė, jie turėtų ypač 
spręsti klausimą dėl Kini
jos atstovybės Jungtinėse 
Tautose.

Keturi Didieji — Jungti
nės Valstijos, Sovietų Są 
junga, Anglija ir Francija 
—yra nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai. Kinija taip 
pat yra nuolatinis tarybos 
narys. Bet Trygve Lie siū
lė nepriimti į tą susirinki
mą jokio Kinijos atstovo, 
iki bus nustatyta, kas turi 
atstovauti Kinijos žmones 
—ar Kinų Liaudies Respub
liką ar Čiang Kai-šeko tau
tininkai iš Formozos salos.

Pats Lie, kaip žinoma, 
pritaria Liaudies Respub
likos priėmimui į Jungti 
nes Tautas, 
ir Sovietų 
draugai.

Franci jos

Hong Kong. — Naujoji 
Kinija, siūlo Tibetui savi
valdybę, kaip sudėtinei Ki
nijos respublikos daliai.

McCloy perša vakarą Vokietiją 
j pilnus Amerikos partnerius

Amerikos gi valdžia pas
taruoju laiku dar kiečiau 
stoja prieš naujosios Kini
jos priėmimą į Jungti
nes Tautas.

Schumanas, kalbėdamas 
katalikų respublikiečių par
tijos ■ suvažiavime, taipgi 
pareiškė:

“Mes esame įsitikinę, kad 
galėtų sugyventi dvi sant
varkos pasaulyje (kapita
listinė ir sovietinė), bet 
tam reikia, kad viena ir ki
ta pusė parodytų tarpsavi- 
nio susipratimo dvasią.”

Lie dabar Londone ta
riasi su Anglijos premjeru 
Attlee ir užsieniniu minis
tru Bevinu.

Kuomet Lie sugrįš į 
Jungtines Valstijas, jis vėl 
atsilankys pas prez. Truma
ną ir siūlys savo planą dėl 
taikos su Sovietų Sąjunga.

Hannover, Vokietija. — 
Aukštasis Amerikos komi- 
sionierius Vokietijai John 
J. McCloy sakė, jog vakari
niai talkininkai turi jau 
nustot laikę Vokietiją už
kariautu kraštu. Girdi, 
“mes turime bendradar 
biauti su Vokietija ir priim
ti ją į Atlanto šalių bendri
ja.”

McCloy pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos laikys 
savo armiją vakarinėje Vo
kietijoje dar per tam tikrą 
laiką, bet “vokiečiai turi 
žiūrėti į mūsų armiją kaip 
į jų apgynimo armiją, sau
gančią juos nuo diktato 
nu.

Jisai piršo vakarų Vokie
tiją į pilnus Amerikos ir ki
tų Atlanto kraštų partne
rius.

McCloy, be kitko, prisi
minė, kad reikėtų sudaryt 
demokratines vokiečių val
dybas, kurios būtų visiems 
atdaros; patarė susilaikyti 
ir nuo naciškų išsišokimų 
prieš žydus.

(Daugiau kaip pusė visų 
valdininkų amerikiniame 
Vokietijos ruožte yra bu
vusieji nacių partijos na* 
riai.)

SOVIETAI ATMETe 
ŠVEDŲ PROTESTUS

Maskva. — Sovietų Są* 
junga atmetė Švedijos pro
testus, kad Sovietai sulaikė 
kelis žvejinius švedų laivus. 
Tie laivai plaukiojo arti 
sovietinių krantų ir buvo 
nužiūrėti kaip šnipai.

ORAS. — Giedra, šilčiau.

Jis kalbėjosi su anglais 
gumos (robo) plantacijų 
savininkais, su amerikonais 
cinos kasyklų savininkais, 
su francūzais valdininkais, 
su anglų ir francūzų karei
viais ir lakūnais. Ir visi jie 
sakė, jog sukilę vietiniai gy
ventojai ima viršų prieš 
anglus, francūzus ir jų pas
tumdėlius.

— Anglai Mala joje ir 
francūzai Indo-Kinoje ka
riauja naujausiais europi
niais ir amerikiniais gink
lais, bet negali atsilaikyti 
prieš gyventojus, kovojan
čius paprasčiausiais, namie 
darytais įrankiais, — sako 
tas korespondentas. Vie
tiniai gyventojai klauso 
komunistų, vadovaujančių 
kovai dėl pasiliuosavimo

Klube vaišės, šokiai, 
šiai.

Kalbėjausi su 
draugų ir draugių,
kų ir farmerių; vienas kitas 
įt< ikė dovanų Laisvei tvirtin
ti, nuo kryžiokų gintis. Var
dai ir pavardės tilps kitoje 
vietoje.

Nuoširdi
Draugų

stabos bus imamos dėmesin, i nuo baltųjų imperialistų.

jiems padėka! 
patarimai bei pa-

To reikalauja 
Sąjunga ir jos

užsienio r ei
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“Trečioji Pajėga.“
Šiuo metu pasaulyj veikia dvi valstybės, kurios yra 

galingos, pajėgingos ir įtakingos: Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga. Pirmoji atstovauja kapitalistinę san
tvarką, antroji — komunistinę santvarką.

Po to seka kitos valstybės: su Tarybų Sąjunga išvien 
eina liaudiškos respublikos, tokios, kaip Kinija, Mongoli
ja, Č-echoslovakija, Lenkija, Rumunija, Vengrija, Bul
garija, Albanija. Su Amerika: Lotynų kraštai, taipgi 
Vakarų Europos kraštai.

Tekis, daug maž, yra pasaulyj pasidalinimas.
Dar yra du didžiuliai kraštai, kurie ligi šiol aiškiai ne

pasisakė, kaip ir kur jie stovėtų, jei reikėtų tarti griež
tas žodis: tai Indija ir Pakistanas. Abu kraštai dideli; 
bet silpni. Abiejų kraštų valdovai neperseniai pasakė, 
jog jie nepritaria Jungtinių Tautų skaldymui, juodu ne
pritartų nei karui, jei tokį imperialistai pradėtų.

Yra, žinoma, dar “arabiškas pasaulis,” kuris šiuo urė
tu pučia vienondūdon su Amerika, bet šis “pasaulis”! 
taipgi silpnas.

Šiuo metu vyriausias amerikiniam kraštų blokui galvo
sūkis susidaro Vakarų Europoje. Kai]) jis išlaikyti, kaip 
jis apginkluoti, kai]) jis nustatyti prieš Tarybų Sąjungą?

Mat, nors tų kraštų (ypatingai Francūzijos ir Italijos) 
kapitalistai ir valdovai šiuo metu eina išvien su Ameri
ka, iš kur gauna dolerių, tų šalių žmonės, liaudis karo 
nenori ir nenori stovėti su kapitalistiniu pasauliu. Tų 
kraštų darbo žmonės mato ir jaučia, kuriuo tikslu ame
rikinis blokas nori juos “pasigauti.”

Dėl to mūsų valdovai ir buvo sušaukę Londono kon
ferenciją, kurioje buvo nustatyta gairės Vakarų Euro
pos ginklavimui.

To neužteko. Štai, Vakarų Vokietijos valdovai siūlo! 
dar vieną planą. Pasibaigus LondOno konferencijai, Fe-! 
deruotosios Vokietijos respublikos kancleris, Dr. Konrad ■ 
Adenauer, sakė Frankfurte kalbą.

Joje jis siūlo suorganizuoti Vakarų Europą (žinoma, 
jon įskaitant ir Vakarų Vokietiją) į “trečiąją pajėgą,” 
o šios pajėgos tikslas: išlaikyti taiką pasaulyje.

Bet mums neaišku, kokia Vakarų Europą gali būti 
“trečioji pajėga,” kuomet ji yra Amerikos kontrolėje, ne- 
oficialinėje, žinoma, kontrolėje?

Mes nemanome, kad Dr. Adenauer mano, tai, ką jis 
kalba. Net jei jis ir norėtų, negalėtų Vakarų Vokietijos1: 
padaryti taikos šalininke, kuomet toji šalis yra pilnoje: 
Wall stryto kontrolėje.

Na, o Wall Strytas šiandien apskelbia “komunistu” 
kiekvieną, kuris kovoja už taiką!

Pavasaris Lietuvoje.
Dar šių metų balandžio 18 d. Vilniaus “Tiesoje” pra

nešama:
“Pavasario laukų darbai plečiasi visoje respublikoje. 

Jau apsėti pirmieji tūkstančiai hektarų grūdinėmis kul
tūromis, daugelyje vietų visiškai baigtas papildomas 
žiemkenčių tręšimas ir daugemečių žolių sėja.. .”

Tai žodžiai, paimti iš “Tiesos” įvedamojo. Tai parodo
ma, kokiu rūpesniu Lietuvos spauda šiandien sielojasi, 
kad respublikoje pasekmingai vyktų žemės ūkio darbai.

“Tiesa” pilna kritikos ir savikritikos. “Tiesos” kores
pondentai, esą visuose Lietuvos valsčiuose, akylai stebi 
darbų *eigą ir nuolat pranešdinėja dienraščiui, kas kur 
darosi: kur darbas atliekamas gerai, kur blogai. Už ge
rą darbą telpa pagyrimai jų atlikėjams, už blogą — aštri 
kritika.

Aišku, tik tokiu būdu ir tegali būti ištaisyti trūkumai, 
kurių, be abejojimo, dar yra daug.

Nežiūrint visų trūkumų, Tarybų Lietuvoje darbas ei
na nepaprastais tempais.

Baigiama kolektyvinti visa Lietuva, visa jos žemė. Ko
lektyviniams ūkiams gabenamos naujausios, tobuliau
sios žemės ūkio mašinos, kad su jų talka būtų juo geriau 
išdirbta žemė, kad ji neštų juo gausesnių vaisių tiems, 
kurie ją dirba.

Atsistoja priešakyj vis nauji ir nauji darbo spartuo
liai: štai, tame pačiame “Tiesos” numeryje skaitome: 
“Pasvalio Mašinų Traktorių Stoties traktorininkas A. 
Banelis įsipareigojo įdirbti 2,000 hektarų, Raseinių MTS 
traktorininkas P. Jonaitis — 2,150 hektarų. Panašius 
įsipareigojimus prisiėmė ir daugelis kitu traktorinin
kų ..

“Traktorininkas” prieš keletą metų Lietuvoje buvo 
tik girdėtas žodis, bet traktorininko Lietuvos laukuose 
nebuvo. Tik tuomet, kai Lietuvos žemės ūkis buvo pradė
tas kolektyvinti, atsirado traktorius, atsirado traktori
ninkas. Traktorininkai lenktyniuojasi darbe. Iš kitos pu- 
sės, patys kolektyviniai ūkiai eina lenktynių tarp savęs: 
ištisos apskritys lenktyniuojasi viena tarp kitos — dėl 
darbingumo, dėl didesnio, gausesnio derliaus.

Ar kas nors panašaus kada nors Lietuvoje buvo ma
tyta ar girdėta? Ne!

Geriau įdirbta, geriau įtręšta žemė teiks didesnį der
lių, o didesnis derlius teiks gražesnį, laimingesnį gyveni
mą tiems, kurie žemę dirba.

<, Darbas naujoje Lietuvoje yra viskas, nes socialistinis

Už Liaudies 
kovo 31

darbo

Tvirta 
Demo- 
dienos 

laidoje nušviečia taikos ša
lininkų pastangas įvairiuo
se kraštuose.

Analizuodamas
žmonių padėtį kapitalisti
nėse šalyse, laikraštis veda
majame straipsnyje nuro
do, kad nesulaikomos gink
lavimosi lenktynės, augi
mas karo išlaidų, sudaran
čių daugumoje kapitalisti
nių šalių daugiau kaip treč
dalį nacionalinio biudžeto, 
o JAV daugiau kaip 71 pro
centą, žymiai blogina dar
bo žmonių padėtį. Plėsda
mi naujo karo parengimą, 
imperialistai atneš tautoms 
mirtį ir sugriovimus ir jau 
atnešė badą, skurdą ir su
nykimą.

Ruošdamosios naujam! 
karui, imperialistinių šalių 
vyriausybės intensyviai fa- 
šizuoja politinę santvarką, 
slopina demokratines tei
ses, puola darbininkų klasę 
ir jos politines organizaci-

pramonės centrų darbiniu-j 
kai, o taip pat kaimo darbo 
žmonės ryžtingai ir susitel
kę išreiškė savo pasipikti
nimą. Įspūdingos demons
tracijos, mitingai, streikai 
parodė neginčijamą darbo 
žmonių valia. 4r C

“Naujosios vyriausybės 
priemonės ir naujos polici
nės provokacijos, — pareiš
kia Luidži Longo, — nega
lės priversti Italijos komu
nistus ir jų sąjungininkus 
nukrypti nuo teisingos li
nijos, kuria jie žengė ligi 
šios dienos. Mes kaip ir 
anksčiau šauksime visus 
darbo žmones ir visą liau
dį kovoti dėl svarbių, gyvy
binių taikos ir darbo prob
lemų. M'es neleisime vy
riausybei ir jos itališkie
siems bei užsienio šeiminin
kams suvesti socialines 

Į problemas į policines prob
lemas ir tuo labiau vien tik 
į susidūrimų tarp Šelbos 
motorizuotos policijos — 
“Čelere” — ir proletarinio 
avangardo problemas...

Italijos Komunistų parti
ja pasieksianti savo priešų 
pralaimėjimą — Italijos 
priešų ir išdavikų ] 
mėjimą. Italijos liaudis, be

ir Kultūra Naujojoje Kini 
joje.”

kaip du tūks
tančius metų trukęs feoda
lų , viešpatavimas ir šimto 
metų imperialistinis jun
gas pavertė kinų tautą su 
ypatingai sena kultūra ir 
istorija į tamsią ir atsiliku
sią kultūriniu požiūriu tau
tą, kur intelektas ir liau
dies kūrybinės jėgos buvo 
tragiškai nuslopintos ir 
kur nebuvo įmanoma vys
tyti puikiąsias kultūrines 
tradicijas. Bet dabar kinų 
tauta atsigavo. Kinijos 
darbininkų klasės politinės 
partijos vadovaujama, ki
nų tauta numetė nuo savęs 
amžiais trukusį imperia
lizmo ir feodalizmo viešpa
tavimą ir pradėjo kurti sa
vo naują kultūrą.

Lu Din-i nurodo, kad 
kultūrinis judėjimas Kini
joje turi naują, demokrati
nį pobūdį. Jis vyksta prole
tariatui vadovaujant. Tai 
antiimperialistinė antifeo- 

, dalinė kultūra, priklausan- 
i ti liaudžiai, ir, būdama to
kia, ji vystosi tarptautinio 
proletariato socialistinės 
kultūros kryptimi. Lu Din- 
i smulkiai pasakoja apie 

i laimėjimus, kuriuos demo- 
pralai-į kratinė Kinija pasiekė kul

tūrinės L, 
abejo, laimės kovą del tai- šalyje jau

Keletas bruožų iš Amalga
meitų Rubsiuvių Unijos 
konvencijos

Clevelando mieste, Ohio 
valsti., įvyko didelė Amal
gameitų Rubsiuvių Unijos 
konvencija. Joje kalbėjo ir 
New Yorko senat. Herbert 
Lehman. Senator, storai pa
brėžė didelį pavojų, 1__
susitiktu Amerikos ekono-

istesejnno
Jinai pastatė prieš . rub

siuvių uniją kitą problemą. 
Ji reikalavo, kad Amalga
meitų Unija rimtai susirū
pintų organizavimu neor
ganizuotų kriaučių pietuo
se. O tokių neorganizuoti] 
kriaučių yra tūkstančiai. 
Kadangi ten darbo jėgos

kuri pi&esnės, tai paskutiniais 
keleriais metais buvo ten- 

mika/'jeigtr staiga^ baigtūsi de"clj.a ?al>as. kraustyti iš
keleriais metais buvo ten

tu r i nes

kos, dėl darbo, dėl nacionali
nės nepriklausomybes.”

Viktoras Mišo straipsny-
Francūzijos liaudis

— Šiomis sąlygomis,—sa
koma laikraščio vedamaja
me straipsnyje,—turi ypa
tingą reikšmę Pasaulinio 
taikos šalininkų kongreso 
Nuolatinio komiteto Stok
holmo sesijos atsišaukimas
dėl atominio ginklo uždrau- je 
dimo ir dėl paskelbimo ka- duoda atkirtį 
riniu nusikaltėliu tos vy
riausybės, kuri pirmoji pa
vartos atominį ginklą prieš 
kokią nors šalį. Šiuos atsi
šaukimus karštai palaiko 
taikos trokštančios liaudies • • . 1 mases, šitie atsišaukimai 
kelia aktyviai kovai pla
čiausius gyventojų sluogs-1 
nius.

Kapitalistinių šalių dar
bo žmonių didvyriškoji ko
va dėl taikos, duonos ir lai
svės rodo, kad taikos ir de
mokratijos stovyklos jėgos 
auga, kad jų politinis bran
dumas ir organizacinis su
sitelkimas stiprėja. Viena 
svarbiausiu d a r b įninku v fe
klasės pergalingos kovos 
sąlygų yra jos eilių* vie
ningumas. Laikraštis nuro
do, kad kovoje dėl taikos 
komunistų ir darbo parti
joms tenka didelė atsako
mybė. Komunistai yra ir 
ateityje būsią visų akty
viausia taikos šalininkų ju
dėjimo jėga.

Savo straipsnyje “Itali
jos liaudis išstoja prieš de 
Gasperio vyriausybės savi
valę” Luidži Longo rašo, 
kad de Gasperio vyriausy
bė nutarė griebtis eilės po
licinių priemonių, kurios 
yra atvira provokacija 
prieš darbo žmones ir visus 
italų demokratus. Ji priė
mė tokius nutarimus, kurie 
duoda teisę bet kuriam vie
tiniam prefektui panaikinti 
trims mėnesiams konstitu
cijoj užrašytas laisves, su
sirinkimų ir demonstracijų 
laisvę, nors savo laiku stei
giamasis susirinkimas atsi
sakė suteikti tokias teises 
net vyriausybei ir net ypa
tingais atvejais.

Visi Italijos darbo žmo
nės, visi demokratai iš kar
to įvertino rimtumą padė
ties, kuri susidaro įvyk
džius šiuos vyriausybės nu
tarimus.

nurodo, kad Francūzijos'1 
darbo žmonės įtemptai ko
voja dėl gyvenimo sąlygų 
pagerinimo ir dėl taikos. 
Per visą šalį nusirito ban
ga streikų, apėmusių dau
giau kaip milioną darbo 
žmonių. Jie reikalauja ne! 
vien tik pakelti atlyginimą, 
bet savo konkrečius veiks
mais 
karo kurstytojų planus.

Bijodami šito, francūziš- 
kieji imperializmo liokajai 
su karštligišku greičiu tai
ko prievartos priemones 
taikos šalininkams. Pasiun
tę žandarus į\ Nacionalinį 
susirinkimą ir išviję iš po
sėdžio deputatus-komunis- 
tus, jie balsavo už įstaty
mą, nukreiptą prieš kovo
tojus dėl taikos ir numa
tantį įvairias bausmes ir 
net kalėjimą ligi gyvos gal
vos.

Visoje Prancūzijoje ple
čiasi banga protestų ir dar
bo žmonių išstojimų prieš 
reakcijos pasikėsinimus j 
elementarias demokratines 
laisves. Tokie išstojimai, 
kaip teisingumo rūmuose 
Paryžiuje, Marselyje, Sent- 
Etjene, priešais teismo pas
tatą, privertė teismus skai
tytis su liaudies valia. 
Prancūzijoje kova dėl lais
vės, ir pirmoje eilėje dėl 
laisvės pastoti karui kelią, 
vis labiau ir labiau susilie
ja su kova dėl taikos.

Francūzijos liaudis vis 
labiau įžiūri ryšį tarp ma
terialinių sunkumų ir impe
rialistinio karo rengimo 
politikos, reiškia, ji vis aiš
kiau mato ryšį tarp jos 
kovos dėl netarpiškų reika
lavimų ir bendros kovos 
dėl taikos ir laisvės.

Laikraštyje paskelbtas 
Kinijos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto propa
gandos skyriaus vedėjo Lu 
Din-i straipsnis “Švietimas

statybos srityje. 
. yra 305 tūks

tančiai pradinių ir viduri
nių mokyklų, kuriose mo
kosi 21 milionas 500 tūks- 

, .j tančių vaiku. Dviejuose 
leakcijai lemtuose aukštųjų mokyklų

šaltasis karas ir reikėtų 
sumažinti gaminimą karo 
pabūklų. Kita, tokio žygio 
pasėka būtų nesvietiškai 
didelis nedarbo pakilimas. 
Jau ir dabar, teigė senato
rius, mes susiduriame su 
svarbia nedarbo problema. 
Tiesa, jis sakė, nedarbas 
neužeina ant mūsų audrin
gai, dramatiškai. “Jeigu 
taip jis užeitų, tai būtų 
lengviau su juo persiimti. 
Bet jis užeina lėtai, paleng
va, taip sakant, vogčiomis, 
po truputį.”

Senatorius Lehman pa
sakė tiesą. Nedarbas jau 
pasidarė kasdienine milijd-l 
nų darbininkų baime. Iš 
visur girdis dejavimai ir 
nusiskundimai. Darbai ma- 
žinasi, laikai blogėja, o 
tos kainos dar vis tebeky- 
la. Šiuos žodžius rašant, 
kiauliena mėsa pašoko vi 
sais keturiais centais ant 
svaro!

Šioje rubsiuvių konvenci
joje labai smarkiai kalbė
jo delegatai iš pietinių val
stijų. Karštą prakalbą pa
sakė delegatė iš Atlanta, 
Ga., Mrs. Isabelle Jones. Ji 

neraštingu-1 kėlė be galo svarbią proble- 
suaugu- Ji sakė, kad nors-'Kon-

• gresas priėmė 75 centų į 
valandą minimum algų įs
tatymą, bet kas iš jo bus, 
jeigu valdžia neskirs lėšų 
jo įvykdymui? Kas gi su 
tuo įstatymu pietinėse val
stijose skaitysis?

Daugiausia mažiausia už
dirbančių darbininkų ran
dasi šios šalies pietuose. 
Be geros, tvirtos priežiū
ros minimum algų įstaty
mas tose valstijose pasiliks 
mirusia raide, 
no. Tuo yra 
siuvėja Jones 
valstijos.

darbas — pagrindas gerbūviui, laisvei, progresui.
Šiemet Lietuvos liaudis minės 10 metų sukaktį nuo 

laiko, kai išsivadavo iš fašistų Smurtininkų jungo, kai 
Lietuva patapo tarybine respublika.

Viskas rodo (skaitant Lietuvos spaudą), jog šiemet 
Lietuvos žmonės ims didesnį derlių nei kada nors mūsų 
tėvų krašto istorijoje.

rytų ir šiaurių į pietus. Gi 
unija nespėjo arba nepajė
gė kartu sekti ir tuos kriau- 
čius įtraukti į savo gretas. 
Dabar, sakė Jones, reikia 
tą klausimą unijai paimti 
visu rimtumu.

Amalgameitų Unijos pre
zidentas Jacob Potofsky 
užtikrino Jones ir visus de
legatus, kad “mes žygiuo- . 
sime išilgai visus pietus ir 
suorganizuosime visus tų 
svetšapių kriaučius.” Pui
kus pasižadėjimas. Bet ar 
jis bus ištesėtas? Juk jau 
nebe pirmas sykis toks 
smarkus šūkis yra palei
džiamas svietan. Kiekvie
noje visų unijų konvencijo
je gražiai prižadama paju
dinti visą pietų žemę ir su
organizuoti visus darbinin
kus. Deja, iki šiol tie paža
dai tebelaukia ištesėjimo. 
Mes iš gilumos širdies vėli
name, kad šitie šaunūs, ko
vingi Potofskio žodžiai ne
pasiliktų balsu girioje.

Amalgameitų Rubsiuvių 
Unijos konvencija ’gerai 
padarė, kad iškėlė reikąla- 
vimą įstatymo dėl įvedimo 
vieno dolerio į valandą mi
nimum, algos. Prie šių die
nų brangumo 75 centų mi
nimum algos nebeužtenka. 
Kitos darbo unijos turėtų 
kriaučius pasekti, tą puikų 
sumanymą karštai palai
kant.

I Gera rezoliucija, konven
cijos priimta, kad Kongre
sas. priimtų įstatymą dėl 
įvedimo federalinės sveika
tos apdraudos. Tai vienas 
iš svarbiausių šių dienų 
reikalavimų. Prieš sveika
tos apdraudos plana stoia 
visokio plauko reakcionie
riai. Bet ypač organizuotų 
darbininkų masinis spaudi
mas galėtų Kongresą pak
reipti gerojon pusėn.

Salietis.

mokosi daugiau kaip 140 
tūkstančiu studentu.

Neraštingieji sudaro žy
mią Kinijos gyventojų dau
gumą. Todėl ] 
m o likvidavimas 
šiųjų gyventojų tarpe yra’ 
ypatingai svarbus uždavi
nys. Kai]) nurodoma straip- 
snyje, daugelyje vietų šioje 

žlugdo maršahzuotų srityje pasiekti puikūs lai
mėjimai. Taip, praėjusiųjų 
metų žiemą, daugiau kaip 
milionas valstiečių mokėsi 
skaityti. Šalyje atidaryta 
2,110 darbininkų mokyklų, 
kuriose mokomasi laisvu 
nuo darbo laiku.

Naujos inteligentijos su
kūrimas iš darbininkų ir 
valstiečių ir senosios inteli
gentijos perauklėjimas yra 
svarbus uždavinys.

“Mes tikimės, —rašo Lu 
Din-i, — kad po 7—10 me
tų Kinijoje iš darbininkų 
klasės ir valstiečių atsiras 
dešimtys tūkstančių aukš
tai išsilavinusių inteligen
tų, vaidinančių svarbų 
vaidmenį Kinijos ekonomi
kos, kultūros, nacionalinės 
gynybos statyboje kartu su 
inteligentais iš kitų socia
linių sluogsnių, taip pat 
kupinų pasiryžimo tarnau
ti savo šaliai, liaudžiai, 
darbininkams, valstiečiams 
ir kareiviams.”

Kinų rašytojų kūrybinė 
veikla tampriai susijusi su 
gyva masių kova. Tai — 
viena pagrindinių sąlygų 
puikaus realizmo . išsivys
tymo kinų literatūroje. Lu 
Din-i pabrėžia, kad tarybi
nės kultūros darbuotojų 
delegacijos -lankymasis Ki
nijoje turi didelę reikšmę 
kinų literatūros ir meno 
vystymuisi. 

\
Nesą tikrai automatinės 
lektuv-bombos

Washington. — Valdžios 
komisija moksliniams tyri
mams daryti sako:

Nei Jungtinės Valstijos 
nei jokia kita šalis dar ne
turi tokios lėktuv-bombos, 
kuri, iš tolo paleista, galėtų 
pati savaime surasti karinį______________________________ ________________
taikinį priešo pusėje. i 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geg. 24, 1950

Tai visi ži- 
susirūpinusi 
iš Georgia

Gina Išsivertelį
žinia, Jungtinių 

senatorius iš New
Dennis Chavez,

Valstijų 
Mexico, 
užpylė šalto vandens už iš- 
sivertėlio Louis Budenz 
kalnieriaus.

Senatorius teisingai pa
sakė, jog Budenz yra veid
mainys, neteisingas, kata
likų tikėjimą žemina, kry
žių vartoja vietoj buožės.

Pats senatorius Chavez, 
atsiminkime, yra katalikas, 
demokratų partijai prik
lauso; jis nėra joks komu
nistų sankeleivis.

Tokia senatoriaus kalba 
labai nepatiko klerikalams, 
kurių tarnyboje yra Bu
denzas. Kunigas McGinley 
Fordham universiteto
zidentas, išstojo ginti Bu
denzą. Kunigas bando atsi
šiepti prieš senatorių, 
ką gi jis pasako?

Kunigas McGinley neuž- 
ginčina nei vieno senato
riaus Chavezo įtarimo, 
nei vieno fakto, paimto iš 
Budenzo praeities.

- Kaip dabar pasirodo, 
Budenzo praeitis nedaro 
garbės nei jam, nei katali
kų bažnyčiai, prie kurios 
jis neva atsivertė.

pre-

Bet

Jeigu Budenz norėjo bū
ti kataliku, tai jis, palikęs 
komunistinį judėjimą, turė
jo laikytis žmoniškai, ne
meluoti, nešmeižti nekaltų 
žmonių, o tik sau dirbti ir 
melstis, prašant atleidimo 
griekų, padarytų praeity
je.

Bet ne!
Būdamas katalikų uni

versiteto profesorium, jis 
ieško reklamos, ieško pasi- 
garsinimo. Kaip kitaip jis 
tai gaus, jei ne šmeižimu 
nekaltų žmonių!

Man rodosi, jog katalikų 
vadovybė labai • klysta, jei 
ji mano, kad šitokiu keliu 
ir tokiomis priemonėmis ji 
sutvirtins katalikų tikėji
mą. Budenzo sapaliojimai, 
išstojimai . prieš nekaltus 
žmones ir jų puolimai že
mina ne tik Budenzą, o ir 
tuos, kurie jį pasiėmė glo
boti, — tokius, kaip kun. 
McGinley ir jiems pana
šius.

Katalikai darbininkai tu
rėtų protestuoti prieš savo 
dvasiški ją už tai, kad ji gi
na tokius paukščius, kaip 
Budenzas!

Skaitytojas.



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

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

KARO AUDROSE, ALKYJE, KINIJA 
ATRANDA BODUS NUPULDYTĄ 
MOTERĮ SUGRAŽINTI GYVENIMAN

/ Vieną praėjusio rudens 
popietį — 1949 metų lap
kričio 21-mą— visų Dėkin
go sričių atstovų konferen
cijoje, nutarta panaikinti 
naujosios Liaudies Respu
blikos sostinėje, Pekinge, 
prostituciją. Tą pati vaka
rą miesto valdžia pradėjo 
tarimą vykinti.

Kaip galima vykinti toks 
sunkus uždavinys karo ir 
dėl to tebesiaučiančio alkio 
sąlygose, kuomet turtuose 
i r i *a m y beje gy v-en a n č i os 
šalys teigia negalinčios su
valdyti “išdykusias mote
ris?” Ar tą įvykdė karo są
lygose tebeveikianti Kini
jos liaudiška vyriausybė?

Vienu vakaru tapo užda
ryti 237 kekšnamiai, sako 
pranešimas iš Pekingo. Ir 
1,290 moterų išlaisvintos 
nuo to žeminančio užsiėmi
mo, nuo buvimo žaisliukais 
turtingųjų klasėms.

Išlaisvintųjų amžius bu
vo 13 iki 53 metu, bet di- 
džiuma už vis gražiausio 
amžiaus, 18 ir 25 metų.

Jas visas nugabeno mote
rims lavinti produktyviam 
darbui švietimo įstaigon 
pastangose jas perauklėti į 
naudingus piliečius.

Nelengva buvo joms atsi
peikėti, priprasti prie nau
jo, visai skirtingo gyveni
mo. Didžiuma - buvo dar 
vaikystėje parduotos į kckš- 
namius varganoms šeimoms 
nebepajėgus jas išlaikyti. 
O kekšnamių savininkai 
kontroliavo jas visai, pra
dedant jų mintimis, bai
giant kožnu pasijudinimu, 
visu jų gyvenimu ir mirti
mi. Niekas nenorėjo prasi
žengti jų galybei. Paban
dytų jos pasipriešinti, sa
vininkas galėjo jas mušti, 
galėjo badu marinti. Bai
mė, visuotina priklausomy- 
mė dabar trukdė joms su-

Lucille Wakefield atvyko at
stovauti North Carolina plau- 
kiojančiųjų gražuolių kontes- 
te Palisades Parke, rinkime 

Plaukiojimo Sveikatai Sa
vaitės karalienės.

prasti laisvę, išdrįsti savy- 
stoviai galvoti ar bent kuo 
pasitikėti ir patikėti, kad 
ištikro bus bandoma joms 
buitį gerinti.

Jų santykiai su buvusiu 
kuomintango režimu nebu
vo buvę malonesni už santy
kius su kekšnamių savinin
kais. Tie santykiai paliko 
jose tik neapykantą ir bai
mę valdžios autoritetams, 
kurie senojoje santvarkoje 
joms nieku nepadėjo, tik 
baudė. Dar kitos buvo įti
kėjusios kekšnamių savinin
kų ir kekšnamių klijentų 
skleistiems paskalams. Tū
los, pavyzdžiui, tikėjusios, 
jog komunistai sugaudysią 
visas prostitutes ir išvary
sią į tolimus raistus ir tyr
laukius žemės atgavimo 
darbams. O buvo ir tokių, 
kurios girdėjusios, kad ko
munistai visas išdalinsią 
darbininkams, kurie jokiu 
kitu būdu neišgali įsigyti 
žmoną.

Dėl tų ir panašių paska
lų pirmąsias dienas valdi
nėje įstaigoje jos praleido 
didžiausioje baimėje. Jos 
pridarinėjo visokių paiky
bių, kad tik kaip nors pasi- 
liuosuotų.

Pirmą dieną užtruko vi
są pusdienį iki įstaigos pa
reigūnai moterims šiaip 
taip išaiškino, jog vyriau
sybė ištikro nori joms pa
dėti. Gal daugiau, negu kas 
kitas, padėjo jas apraminti 
pasakymas, kad popiečiu 
jas išleis namo parsinešti 
savo asmenišką turtą, jei 
kokį turėjo, taipgi susitvar
kyti, vaikus ar motinas par
sivesti su savimi gyventi 
įstaigos bendrabučiuose.

Apsipratus joms su gyve
nimu naujoje aplinkoje, 
prasidėjo ilgas ir sunkus 
bandymas ko nors išmoky- 
ti-išmokti. Ten pat, joms 
pačioms viskame dalyvau
jant, suorganizuotos klasės 
mokytis skaityti ir rašybos, 
politinių diskusijų grupės 
ir amatinis apmokymas.

Akstinti diskusijas, drą
sino moteris pasipasakoti 
apie skaudžią savo praeitį. 
Iš pradžių tuose susirinki
muose visosy sėdėdavo tyliai. 
Tačiau kelioms išdrjsus, pa- 
mačiusios, kad dėl to joms 
reiškia tik simpatijas, ne 
panieką ar baudas, jos vi
sos pradėjo pasisakyti lais
vai pirmu kartu savo gy
venime.

Laiko tėkmėje, moterys 
įgijo susipratimo ir drąsos 
tiek, kad pačios suėjo į savo 
susirinkimus, juose atsar
giai, dokumentuodamos fak
tus, sudarė skundus prieš 
sadistiškus kekšnamių ir 
buvusius jų gyvenimo savi
ninkus.

Veik visos — išskyrus 79 
— buvo užkrėstos venerinė
mis ligomis. Daugelis taip
gi buvo įpratintos vartoti 
narkotikus. Institutas suor
ganizavo 160 daktarų, slau
gių ir laboratorijos techni
kų pagalbai toms moterims. 
M e d i k ališkas personalas 
veikė kas dieną, neaplei- 
džiant nei šventadienių, 
naudojant vyriausybės tei
kiamus visus galimus gydy
mo būdus, vaistus.

Ateidamos institutan 80 
nuošimčiu tų moterų buvo 
beraštės. Vienatinis moks
las, kokio mokė kekšnamių 
savininkai parinktąsias jų, 
buvo muzika ir šokiai, nes 
tai buvo skaitoma priemonė
mis lengviau vilioti, labiau 
sudominti kekšnamio lanky
tojus. Tačiau už dviejų mė
nesių po išlaisvinimo visos 
jau po biskelį pramoko skai
tyti, o tūlos jau mokėjo pa
rašyti bent 300 raštaženk- 
lių. Virš šimtas jų Naujų
jų Metų proga parašė kai 
ką apie savo naująją pade-, 
tį'visuomenėje.

Kai kurios parašė trum
pus veikaliukus, pavaizduo
ti savo gyvenimą švenčių 
pramogose.

Galop sausio mėnesio jau 
kelios dešimtys moterų bu

vo išėjusios iš instituto su
grįžti pas savo šeimas, nes 
ir jose gyveniųias jau buvo 
pakitęs. Tūlos ištekėjo. Vie
nok didžiuma nutarė ilgiau 
pasilikti institute iki iš
moks ką nors dirbti taip ge
rai, kad galėtų išėjusios iš
silaikyti save savo darbu, 
neatsidėti ant šeimos ar vy
ro.

Svarbiausia, kad bėgiu tų 
kelių mėnesių jos visai pa
keitė savo pažiūras į gyve
nimą ir visuomenę. Jos su
prato, jog niekad daugiau 
Kinijos moterys nebebus 
priverstos tokiam pažemini
mui, iš kurio jos nebeturėjo 
išeities, kuriame nebegalėjo 
gauti ^pagalbos ar simpati
jos. Išlaisvintos, jos dabar 
žiūri ateitin su pasitikėji
mu. P. L. Y.

KAS GALĖTU SUTEIKTI PAGARBĄ 
IR RAMYBE SENATVĖJE?

Neseniai man pateko į 
rankas darbininkų laikraš
tis, kurio puslapiuose rastas 
apsiskundimas atsidūrusių 
reikale prašyti pašalpos se
nukų priminė man mano 
pirktą pirmąją Amerikoje 
“savą” lovą (po gyvenimo 
ir darbo kas dieną per apie 
šešerius metus).

“Savoji” lova (kaip kad 
daugeliui “nuosavieji” na
mai, kuriuos atėmė pirmai
siais depresijos metais), 
pirkta skelbime sakytais 
“lengvais” išmokesčiais, su 
visa gremėzdiška figūra 
niekad neišeis iš vaizduotės, 
nes ji man kainavo labai že
minančios rūšies išpažintį, 
nors ne visame pilnume to
kią, kaip žemiau paduotoji:

Mrs. Kennedy Stuart, 60 
metų, prie notaro prisiekta
me laiške apie savo ir savo 
vyro, 70 metų, padėtį para
šė darbininkų laikraščiui:

Jis yra Pirmojo Pasauli
nio Karo veteranas. O už 
manęs jau yra keturios 
amerikonų gentkartės, ma
no tėvukas buvo Civilio Ka
ro veteranas. Dėl amžiaus, 
mano vyras neteko darbo. 
Mes davėme du sūnus Ant
rajam Pasauliniam Karui: 
vieną Bulge frontui Euro
poje, vieną Pacifiko sričiai. 
Mano jaunos dukters suža
dėtinis nebesugrįžo, ji pra
dėjo girtauti. Mano vyriau
sioji duktė neteko vyro lai
vyne. Jis tapo užmuštas. 
Mano vyriausias sūnus savo 
uždarbiu eina mokyklą Ann 
Arbor, Mich. Jauniausias 
sūnus turi liguistą žmoną ir 
liguistą kūdikį, gyvena kur 
nors N-ew Jersey. /

Senstelėję, mes atsidūrė
me vieno kambarėlio bute. 
Savininkas yra nusistatęs 
mus iš jo išmesti pirmuoju 
neišgalės sumokėti rendą. 
nuotikiu.

Aš turėjau biskelį ap- 
draudos nuo 1938 metų, tad, 
kad išvengti išmetimo iš 
kambario, tą apdr'audą par
daviau Metropolitan ap- 
draudų firmai už apie $58. 
Beje, ploščių, kuriam nu
pirkti taupiau per trejus 
metus, užstačiau už $10.

Atsidūrus desperatiškoje 
padėtyje, kreipiausi miesta- 
von labdarybėn. Kuomet 
jie sužinojo, kad mano vy
ras yra Pirmojo Pasaulinio 
Karo veteranas,' jie pareika
lavo jį pristatyti Amerikos 
Legijonui Veteranų Admi

nistracijos Bilding-e. Jis yra 
liguistas, tačiau atvyko. 
Mes laukėme per ištisą va
landą, pagaliau mus pašau
kė.

Laukdami, mes pastebė
jome, kad negras buvo ašt
riai tardomas. Jis išėjo ap
siašarojęs.

Tuomet pašaukė mus. 
Aš, kaipo veterano žmona, 
buvau klausinėjimo centru. 
Mano vyras pasakė, jog 
“aš, kaipo veteranas, buvau 
įsakytas čion atvykti.”

“Ar veikei ką nors 'savo 
padėčiai gerinti?” klausė 
jo.

“O, trempiau gatves 
Brooklyn^, Bręnxe, Manhat- 
tane, bet nieko nelaimėjau. 
Buvau užsirašęs samdymo 
įstaigoje 87 Madison Ave., 
ir ten tas pat, nelaimėjau.”

Pasakiau kvotėjai, kad 
užstačiau savo ploščių, taip
gi, kad praradau apdr'audą. 
Greta kitų, ji statė man to
kius klausimus:

Kiek gavai už ploščių? 
Kam jį pardavei? Ar turi 
kvitą? Kiek gavai už ap- 
draudą? . Kur ją iškeitei? 
Ar turi seną Jiūdymą? Kaip 
galėjai jau tiek praleisti? 
Kur įrodymas, kad tu ište
kėjusi? Ar imtum po $30 
per savaitę mokamą darbą 
šią vasarą vedžioti vaikus į 
traukinį ir nuo jo?

Kur gyvena tavo sūnus 
N. J.? Kaip seniai? Kiek 
uždirba? Dėl ko jis negali 
tau pagelbėti? Dėl ko nega
li kolegiją einantysis sūnus 
tau pagelbėti? Koks jo ant
rašas? Kaip ilgai jis dar 
bus ten? Dėl ko tu negauni 
darbo? Kiek moki rendos? 
Tik už vieną kambarį? Kaip 
ilgai ten gyveni? Dėl ko? 
Kiek rendos jau skolingi? 
Dėl ko?

Vėl grįžo kvosti apie ap- 
draudą?

Kiek už ją gavai? Kada 
sugrąžinai? Kur tavo seno
ji knygelė to įrodymui? 
Kiek tau amžiaus? Ąr žinai, 
kad esi gerokai per sena, 
kad gauti darbą? Kiek gau
davote paskyrų karo laiku? 
Dėl ko negaudavote? Kiek 
pensijos? Dėl ko ne?

Pagaliau, žiūrėdama tie
siai man akysna, ji paklau
sė gražiausiąjį: kokioje 
mergystės padėtyje buvai 
tuo laiku, kuomet ištekėjai 
už šio vyro prieš 32 metus?

Pasipiktinęs mano vyras, 
ryžosi atsakyti šį klausimą.

TAIP MINĖJOME MOTINOS DIENĄ 
MOŠŲ MIESTE, VISOJE ŠALYJE 
IR PASAULYJE

Tūkstantis su virš asme
nų, susirinkę į Renaissance 
Casino, New Yorko Harle
me, audringai sveikino ko
munisto darbininkų vado 
Eugene Dennis’o žmoną, 7 
metų sūnelio motiną, atvy
kusią ten sakyti kalbą, ne
žiūrint, kad jos vyras įka
lintas kaipo vadas savo par
tijos ir bendrai liaudies.

Ir pagerbtos šešios kitos 
žymios motinos, tarpe tų ir 
Mrs. Mildred Varnic, treju- 
kų kūdikių motina, kuriai 
pagarbomis ar dovanomis 
valdinės įstaigos nei atski
ri komersantai pesirūpino, 
nes ji negrė.

Kokia gi komersantams 
būtų nauda iš gerbimo bie- 
dniokės? Juk ir jos draugai 
toki pat. Ką parduosi netu
rinčiam už ką pirktis?

Tarpe čia pagerbtų taip
gi buvo Mrs. Amy Mallard, 
kurios vyras tapo nulinčiuo- 
tas Georgijoje.

Dalyviai pasisakė dar
buotis išlaisvinti Mrs. Rosa 
Lee Ingram ir Eug. Dennis, 
už teises visiems, išsaugoti 
laisves ir taiką, surinkti 
25,000 parašų po taikos pe
ticija.

Panašūs šiam, įvyko kiti 
New Yorke ir po visą šalį 
rengti dideji mitingai. Juos 
rengė organizacijos ir gru
pės pagerbti motiną visuo
meniškai, organizuotai veik
ti pagerinti motinos buitį 
ateityje.

Tuomet jinai padavė mums 
didelį lakštą išpildyti ir su 
juomi raportuotis pas ją 
pirmadienį.

Tad šį vakarą, sėdiva ant 
krašto lovos tamsiame kam
baryje, be dolerio kišenėje, 
stebeilydamiesi į tamsią tuš
tumą, galvodami, imti leng
viausią kelią, ar kovoti iki 
galo. Viskas, ko mes nori
me, tai kokio nors darbo.

Gal jūs mums pagelbėtu- 
mėte. Žinau, kad jūs galite 
tai padaryti.

Tas pokalbis labdarybėje 
buvo tironiškiausiu ir žemi- 
nančiausiu trečiuoju laips
niu iš visų perkęstų mano 
gyvenime. * * *

Darbininkų laikraštis pa
gelbėjo tuo, kuo galėjo, iš
spausdino Stuartų laišką. 
Darbininkų organizacijos 
susiedijoje susidomėjo jų li
kimu. Tačiau daugybė senu
kų ir daugybė ne taip senų 
ir labai jaunų nežino kam 
pasiskųsti, tam neturi spė
kų ir drąsos. Apie juos tik 
eilute ar dviemis atrandame 
spaudoje, jog “nusimarino 
dėl nežinomos priežasties.”

Dėl ko visą ilgą amžių 
dirbęs žmogus ir tebesisten- 
giąs gauti darbą verčiamas 
nedirbti? Dėl ko turėtų bent 

; vienas teisus žmogus eiti 
trečialaipsniškus tardymus 
ir būti stumiamas tokion 
desperacijon, kuri sukelia 
abejones būti ar nebūti?

Į visa tai atsakyti, tą 
blogą prašalinti, matomai, 
tegalės tiktai organizuotas 
darbininkų judėjimas. To 
judėjimo augime, progresy
vume ir vieningume glūdi 
raktas į geresnę ateitį vi
siems. B-tė.

Serowe ligoninėje, Ba- 
m'angwato krašte, balta an- 
glikė Ruth Khama, žmona 
vietinio valdovo, sekamą 
dieną po Motinos Dienos 
pagimdė dukrytę. Ji laukėsi 
kūdikio vieniša, be mylinčio 
ją vyro, lūkestyje jo, rūpes
tyje dėl jo.

Bausdama už ištekėjimą 
už tamsesnės spalvos žmo
gaus, bijodama, kad jų dvie
jų tarprasinė šeima, įsikur
ta be Anglijos užgyrimo, 
bus akstinu ir kitiems to 
krašto žmonėms nesi skaityti 
su anglais, Anglijos valdžia 
jos vyrą atviliojo lankytis 
Londone. O atvykusį sulai
kė, neleido grįžti savo šalin. 
Tai socialistų, toriams pa
taikūnų valdžios pagarba 
motinai.

Tik po gimimo kūdikio, iš 
viso pasaulio pradėjus atei
ti protestams, leido jam at
lankyti žmoną ir kūdikį, 
bet tik atlankyti. sB * *

Tarptautinė Demokrati
nių Moterų Federacija, at
stovaujanti 80 milijonų pa
žangiųjų pasaulio moterų, 
iš 59 valstybių, paskelbė 
protestą prieš persekiojimą 
Hollywoodo Dešimties ir ko
piją savo pareiškimo at
siuntė amerikiečių Meno, 
Mokslų ir Profesijų Nacio- 
nalei Sąjungai. Sąjunga tą 
protestą paskelbė spaudoje 
(toje spaudoje, kuri teikėsi 
tai išspausdinti). Dalyje to 
pareiškimo, sako:

“Motinos- daugelyje šalių 
pasaulyje jau seniai susirū
pinusiai stebi pasėkas di
džiumos Hollywoodo filmų 
veikmės į augančių jaunu
kų galvoseną. Jų vaikams 
kas dieną grąso pavyzdis 
filmų, garbinančių bruta- 
liškumą, ž m o g ž u dystes, 
gengsterizmą pastangose at
imti iš jų jautrumą, neapy
kantą žiaurumui ir žmogžu
dystei.

dalykai štai kaip pakito:
“Senasis Rusijos kaimas 

susidėjo iš nedidelio skai
čiaus betvarkių, išsklaidytų, 
apšepusių, pritūpusių že
mėn, samanotais šiaudais 
dengtų bakūžėlių. Šiandien 
abiemis pusėmis mūsų kelio 
švytuoja švarutės, stipriai 
pastatytos, gerai įrengtos, 
metalu dengtos stubelės. Jos 
apsuptos gražiais, aptver
tais gėlynais...

“Mūsų kolektyvis ūkis, 
kaip ir visi kiti, gauna ntio 
vyriausybės paramos pini
ginėmis paskolomis, planus 
tinkamiems namams ir 
įrankius, taipgi statybines 
medžiagas.

“Mes turime savo kaimo 
mokyklą, nemokamą medi- 
kalę pagalbą gerai įrengto
je ligoninėje. Mes turime 
puikų klubą ir biblioteką.

“Vienok mūsų vyriausiu 
kapitalu yra mūsų žmonės. 
Jie kultūriniai persiaukli 
ir, literatiškai kalbant, per
simaino po mūsų akių.

“Aš buvau eiline kolek- 
tyviete, vėliau tapau paau
kštinta į tymo vadus, o kuo
met mano vyras išvyko ka
riauti, užėmiau jo vietą bri
gados vadu. Mano brigadoje 
randasi 40 kolektyviečių 
moterų.”

Ir jų asmeniškas turtas 
žymiai pakilo, sako jos.

Jos jaučiasi visa galva 
p a a u gėjusios, tebeaugan
čios, galėsiančios augti at
eityje. Jų laimei užtikrinti 
reikalinga tik vienas — iš
saugoti taiką pasaulyje. 
Minėdamos Motinos Dieną, 
jos atsišaukė ir į mus, ame
rikietes, su v i e n i n heliu 
.mums prašymu uoliai 
darbuotis išsaugoti taiką.

A.

Kas nors nauja pridėta
LDS Bowling Turnamen- 

to bankieto gaspadinės prie 
kalakutienos davė kokio 
nors naujo Brooklynui grū
dinio maisto, kuris man ir, 
kaip atrodė, visiems patiko, 
nes greit dingdavo nuo sta
lo. Linkėtina, kad jos para
šytu receptą šiam skyriui.

L. r

r*

“Jiems rodo filmas, falsi
fikuojančias istoriją intere
sams Amerikos monopolis
tų, skiepija šovinistinį atsi- 
nešimą į kitas tautas ir ki
tas šalis. ..”

“Mes manome, jog nutei
simas dešimties artistų yra 
dalimi posūkio link represi
jų Amerikoje visiems vy
rams ir moterims, kurie 
kalba už taiką, už panaiki
nimą atominės bombos, už 
teisę kitų šalių liaudinis 
nustatyti savo likimą.

“Mes sveikiname tuos 
dešimtį artistų ir daug kitų 
Amerikos drąsių vyrų ir 
moterų, kurie su milijonais 
visame pasaulyje kovoja už 
taiką ir už džiaugsmingą 
ateitį savo vaikams.”

Pareiškimą pasirašė gar
sioji Francūzijos moteris 
vadovė Eugenie Cotton, pa
saulinės federacijos prezi
dentas. * * *

“Mūsų šalyje kasdien yra 
Motinos Diena,” rašo Klau
dija Malinina, Tarybų Są
jungos kolektyvietė. Ji rašo, 
jog tenai, kur karo laiku 
siautėjo nacių lėktuvai, kur 
nebuvo likę akmens ant ak
menio, kur pirm revoliuci
jos gyvenimas buvo nykus,

Today’s Pattern •
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VILNIUS
z (Tąsa)

“Voronežo žvirbliukas! — smigtelėjo 
jam į galvą: — Į ką jis panašus? Į ką? 
Prakaulis, kampuotas veidas. Kakta 
aukšta ir plati, pilkos akys. . . Janonis! 
Taip, taip! Janonis!”

O pasirodė, kad tai nutrūktgalvė Al
dona. Ji vilkėjo tik vyriškai, vaikščiojo 
užsimaukšlinusi “kepkę” ant pat ausų, 
žergė plačiais žingsniais, į-arklinio gele
žinkelio vagoną šokdavo eismo metu.

Perdaug nepraktišką, nutrūktgalvišką 
mergaitę išauklėjo daktaras. Ji skaitė ir 
Marksą, ir Lafargą, ir Bobelį, o kas yra 
namų apyvoka, — ligi pat karo neišma
nė. Pirmaisiais karo metais mirė moti
na; paskui prasidėjo evakuacija, ir mer
gaitė išmoko visokių ruošos darbų.

Jai teko pavaikštinėti ir po pabėgėlių 
barakus, ir po darbininkų gyvenamus rū
sius, ir po priemiesčių landynes. Ilius
tracijos seniems, teorijoje pažintiems dės
niams apie kapitalizmo prakeikimą dar
bo žmogui buvo labai žiaurios, bet realios, 
apčiuopiamos kai]) tik dabar, kai reikė
jo stoti į žūtbūtinį susirėmimą dėl nau
jo gyvenimo, dėl naujo žmogaus. Ir ji 
norėjo būti kietesnė, vyriškesnė: ir ne
šiojo vyriškai, ir mėgino rūkyti, bet bu
vo per šleikštu traukti machorkę, — rū
kyti tuoj liovėsi, tačiau mėgdžioti paaug
lius jaunuolius nemetė.

Ji stebėjo, kas darėsi aplinkui, atmes
dama visa, kas nors kiek drumstė jos įsi
tikinimus.

O aplinkui telkšojo neregėta pokarinio 
smukimo bala. Vokiečių intendantai, dva
rininkai ir maisto spekuliantai pinigus 
skaitė lagaminais. Ostmarkės jau nebe
buvo patogi valiuta; atsiskaitymas ėjo 
auksu arba brangenybėmis. Žibančios ka
rietos. Sabalo kailiai. Aksominės kepu
raitės su didžiulėmis stručio plunksno
mis. Prie “Bristolio” ir “žoržo” priean
gių prabangios kokotės išplėstais akių 
vyzdžiais. Restoranuose, “bier-halėse” ir 
kavinėse — upeliai erzac-konjakų, sacha- 
rininių likerių ir šampanų, o iš po skver
nų — anodija ir kokainas. Aldonos pa
saulio niekad nedrumstė nei tie išversta- 
akiai, amžinai neblaivūs godišiai kari
ninkai, nei tos parsidavinėjančios mote
rys, savo gėdą norinčios paversti lyg ir 
pasididžiavimu, nei chimeriški, niūrūs 
fanatikų vienuolių žvilgsniai; ir tie, ir 
tie jai buvo iš kito, iš svetimo pasaulio. 
Jai lengva buvo eiti pro šalį aukštai iš
kelta galva ir tikėti, kad rytoj visa tai 
bus nušluota: revoliucija žengė milžino 
žingsniais! O ji su revoliucija! Ji buvo 
labai panaši į savo tėvą, senąjį daktarą, 
filantropą ir utopistą: viskas po revoliu
cijos‘jai turėjo pasikeisti kone per vieną 
dieną!!...

Daug kalbų atsirado Karoliui su ta 
mergaite, kai pasibaigus “absoliutinio 
pogrindžio” laikotarpiui, galima buvo ko
kį vakarą paklaidžioti pustamsėmis gat
vėmis ir po įtempto darbo išsiblaivyti 
lengvais pašnekesiais. Jis tada nė manyti 
nemanė, kad tokia mergiūkštė gali taip 
giliai įsmigti dūšion .. .

Išėjimas iš pogrindžio buvo įvykdytas 
visai paprastai, be jokių staigių šuolių: 
juo labiau Raudonosios Armijos spau
džiamas biro vokiečių frontas, juo drą
sesni ^darėsi darbininkų žingsniai.

Nuolat rūpindamasis skubiais organi
zacijos plėtimo darbais, Karolis nesuspė
jo pastebėti, kada ir kaip atvyko Opans- 
kis, Varkalys - Proletaras ir kiti. Jie vi
si tuojau įsijungė darban. Su jais jis daž
nai susitikdavo, bet neilgam. Tik Vinco at- 

- vykimas nuskambėjo, kaip didelės reikš
mės įvykis. Vincą pažinojo visas darbi
ninkiškas Vilnius ir mylėjo, kaip re
tą!...

Rugsėjo mėnesį buvo daug sukrėtimų. 
Atėjo skaudi žinia apie eserų pasikėsini
mą prieš Leniną ir netrukus po to — 
apie susektą Lokarto sąmokslą.

Daktaras, vaikščiojo, kaip nuplikytas 
karštu vandeniu, nepaleisdamas laikraš
čio iš rankų. ' • '

— Mat kaip: “Verschwoerung aufge- 
I hdben worden ist!...” Mat kaip: “Mit 

dem Chef der englischen Mission Lock
hart/, dem franzoesischen Generalkonsul 
Grenard und dem franzoezischen General 
Lavergne an der Spitze!” (Susektas są
mokslas... Anglų misijos vadovo Lokar
to, prancūzų generalinio konsulo Grena- 

ryi to ir prancūzų generolo Lavernj vado-

vau jamas) — šaukė jis, mosuodamas 
vokišku laikraščiu: — Leitenantas Rei- 
ly! 1,200,000 rublių papirkimo reika
lams !.. .

Revoliucija buvo daug sunkesnis ir 
kietesnis reikalas, negu jis manė. Jam 
sunku buvo suprasti, kodėl taikos, visų 
žmonių trokštamos taikos, sudarymas 
Brastoje sukėlė tiek maišaties ir kovų po- 
r-evol i uc i n i u laikotarp i u.

— Ar aš, nepartinis būdamas, negaliu 
suprasti, kas yra revoliucija? Revoliucija 
— tai visų pasaulio praeities tiesų pavel
dėjimas! Praeities dvasinių laimėjimų 
įsikūnijimas!...

Karolis su pasigėrėjimu klausėsi tos jo 
deklamacijos apie aukščiausią pareigos 
supratimą, nepaperkamumą, pilietiškų 
dorybių aukštumą, pasiaukojimą ir nar- 
singą išsižadėjimą savęs visų žmonių 
naudai:

— Stoiškumas! Beribis ir bebaimis! 
Stoiškumas, kuris laimina į žygį atvirai, 
su atviru veidu i tiesu kelia!... Revo
liucinis entuziazmas, ugningas kovingu
mas, bet podraug ir jautrumas, ir miela- 
širdystė! Ko vertas būtų tada naujasis 
gyvenimas, jei jame iš pat pradžių ne
būtų tų šildančių, žmogaus vertę kelian
čių jausmų!

tarė! — santūriai prieštaravo Karolis, 
— tik vieno per daug. Netgi labai per

destilatae! (destiliuoto van-

įsižeidė ir nutilo...
Karoliui paaiškėjo, kad prie

— Aqua 
dens)!

Daktaras
Netrukus

Mastaičio šliejasi kažin kas iš eserų. Po
- nepavykusio sukilimo iš Pavolgio miestų 

į Lietuvą bėgo išblaškyti eserai, baltieji 
karininkai ir nemaža lietuviškų nacio
nalistų, kurie buvo įtraukti į sąmokslą. 
Keli neaiškūs tipai trynėsi apie daktarą, 
prašinėjo aukų, paramos, siūlė prisidėti 
prie humanistų protesto. Netrukus Vil
niuje eserų ’lyderis Kamkovas gavo iš 
okupantų cenzūros leidimą net dviem 
laikraščiams: rusų ir lietuvių kalbomis. 
Sužinojęs apie tai, daktaras tuoj šoko 
piestu:

— Kaipgi tai gali būti? Koksai gi gali 
būti sandėris tarp okupantų ir tų žmo
nių, jei jie tikri socialistai.

— O kas gali pasakyti, kad jie tikri 
socialistai?

Daktaras pasižiūrėjo į Karolį ir iš
skėtė rankas. Ir Karolis nutarė daugiau 
į tokias kalbas su juo nebesileisti. Reikė
jo laukti, kad tie “socialistai” pradės 
rinktis tiesiog daktaro bute, ir Karolis 
persimetė gyventi į klubą ...

Apie Aldonos nuotykius prekių stoty
je Karolis sužinojo dar tą pačią naktį. 
Tylėdamas išklausė Onos pasakojimą ir 
susimąstė.

Ne, ne vis tiek pat jam buvo, kas da
rosi su ta mergiūkšte! Kas pasakė, kad 
meilė — prietaras? .. .

“Yra ko pasiilgti, kai jos nematai.. . 
Kiekvieną laisvesnį akimirksnį prieš ta
vo norą ausyse suskamba jos balsas. Pri
simena jos vaikiški skruostai... O tas 
jos prisloptas moteriškumas! Ne tik jau
nikaičio rūbais, bet ir narsa.. . Nuosta
bi mergina! Būtinai — aplankyti! Būti
nai !...” *

suorganizuo- 
Darbininkų 
kuriam iš

(Tąsa)
Mieste tuo metu buvo be

darbių. Jų eiles nuolat pa
pildydavo iš Vokietijos grį
žtą karo belaisviai. Darbo 
jėgai reguliuoti buvo įs
teigta darbo birža, panai
kinus įvairias privačias 
tarpininkų kontoras ir dar
bo biurus.

Kovai su privačiais pre
kybininkais ir spekuliacija 
mieste buvo 
tas Centrinis 
Kooperatyvas,
pradžių buvo pavesta mais
to produktų, o vėliau ir ap
rangos prekyba.

Siekiant aprūpinti darbo 
žmones geresniais butais, 
buvo atlikta gyvenamojo 
ploto registracija, namų 
savininkams buvo uždraus
ta nuomoti butus be D A 
Tarybos butų skyriaus or
derių. Butams ir įmonėms 
remontuoti prie butų sky
riaus buvo suorganizuotai privalomą 
remonto darbų kontora. ---- -

Miesto įmonių nacionali
zavimas buvo vykdomas 
palaipsniui; iš pradžių įve
dant darbininkų kontrolę, 
vėliau sekvestruojant ir pa
galiau visai nusavinant. 
Darbininkų kontrolė buvo 
įvesta visose įmonėse. Sek
vestruotos buvo šios įmo
nės: Santurio ir Truso 
šaltkalvių dirbtuvės, Kuršo 
akcininkų —pieninė, 3 lent- 
piūvės, kojinių mezgyklos 
“Imperial” ir “Ideal,” Ver
kių ir Kačkuriškio popie
riaus fabrikai. Nacionali
zuoti buvo: Žuko muilo 
fabrikas, 2 spaustuvės ir 
“Viktorijos” marmelado 
fabrikas. Sekvestruotas ir 
nacionalizuotas įmones 
tvarkė Vyriausioji Krašto 
Ūkio Taryba, kurią sudarė 
prekybos ir 
žemdirbystės,

pramonės, 
maitinimo, 

komisariato
atstovai.

Nors ir kaip 
transporto ir žaliavų gavi
mo sunkumai, vis dėlto ta
rybinė vyriausybė įstengė 
okupacijos metu sustoju
sius fabrikus, kaip “Ideal” 
ir “Viktorija” paleisti į 
darbą. Ji energingai šalino 
ekonominius sunkumus ir 
žingsnis po žingsnio ėjo 
prie socialistinio šalies ū- 
kio pertvarkymo.
Tarybų valdžios kultūrine 
veikla

Be ekonominio pertvar
kymo tarybų valdžia, šan
kios ginkluotos kovos prieš 
baltagvardiečių puolimus 
sąlygomis, ėmėsi plačių 
rybinių darbų kultūros 
švietimo srityje.

Pirmasis jos rūpestis

dideli buvo

ku- 
ir

$ *
Mergaitė buvo paguldyta nedideliame 

kambarėlyje su vienu langu, pro kurį ji 
galėjo matyti aprūkusius kaminus, pa
juodusius, kadaise raudonus čerpių sto
gus, aprūdijusias dviejų bažnyčių pakrai
ges ir geležiniais lapais išmargintus kry
žius. Jos tėvas, tas šeštą dešimtį įpusė
jęs daktaras, pats vos neapalpo, pamatęs 
ją, sukruvintu skudurėliu aprištą, mil
žino valstiečio rankose.

— Koks gi tu’daktaras? Ko nusigan
dai? — mėgino ji pasišaipyti, kad tik 
greičiau nurimtų• tėvas, o jis ; traukėsi 
atbulas nuo durų, ir lempa drebėjo iš
keltoje jo rankoje:'

— Vaikeli, vaikuti!...
Truputį praplovęs Aldonos žaizdą, jis 

greitai įsitikino, kad nieko pavojingo nė
ra, tik viršugalvio odos prakirtimas kie
tu įnagiu. Apkirpo jai plaukus apie žaiz
dą, prisvilino jodoformu, tučtuojau pa
guldė dukterį ir jau visą naktį neatsi
traukė nuo jos loyos.

(Bus daugiau)

dar aukščiau iškelti galin
giausiąjį stiprybės įrankį— 
raudona švietimo žibintu
vą.” Šie žadžiai buvo švie
timo darbuotojų veikimo 
programa. Tarybinė vy
riausybė įvedė privalomą 
mokymą nuo 8 iki 17 metų 
jaunuoliams, atskyrė baž
nyčią nuo valstybės, pašali
no tikybos dėstymą iš mo
kyklos, mokslą paskelbė 
nemokamu<Privątinės mo
kyklos buvę suvalstybintos. 
Nuo 1918 m. gruodžio 29 
d. iki 1919 sausio 1 d. Vil
niuje įvyko pačių mokyto
jų iniciatyva sušauktas 
Lietuvos mokytojų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
apie 40 mokytojų iš 20 aps
kričių. Nors kaizerinė Ta
ryba visaip stengėsi tam 
suvažiavimui primesti savo 
reakcines pažiūras, tačiau 
mokytojai pasisakė už nau
jąsias liaudiško tipo mo
kyklas. Pradėjus vykdyti 

mokymą, buvo 
steigiamos naujos mokyk
los ir ruošiami mokytojų 
kadrai, švietimo Liaudies 
Komisariatas Vilniuje va
sario mėn. atidarė 2 su pu- 

prieš- 
ins-

se mėnesio kursus 
mokyklinio lavinimo 
truktoriams, o kovo 15 d. 
—kursus suaugusių švieti
mo instruktoriams. Moky
tojams ruošti Vilniaus 
mieste prie pirmosios vy
rų gimnazijos veikusi mo
kytojų seminarija buvo 
perorganizuota į pedagogi
nius kursus. Šiuo nesiten
kinant, tuo pačiu metu Vil
niuje buvo įsteigtas Eks
perimentinės Pedagogikos 
Institutas, kurio vadovu 
buvo paskirtas dabartinis 
Vilniaus Valst. Universite
to profesorius Jonas Vaba
las-Gudaitis. Šį institutą 
steigiant buvo tikimasi, 
kad jis išaugs į Vilniaus 
universiteto pedagogikos 
fakultetą. Drauge su insti
tuto organizavimu buvo su- 
o r gan i z uo ta e k spe r i m e n ti
ne laboratorija, pavyzdinė 
mokykla ir pedagoginis 
muziejus. Kovo 4 dieną įvy
ko I-sios Vilniaus vyrų 
gimnazijos abiturientų iš
leistuvės, i kurias atšilau- 
kė valdžios atstovai, tėvai 
ir svečiai. Brandos atesta
tus gavo 11 asmenų. Tai 
buvo pirmoji lietuviškosios 
tarybinės gimnazijos laida.

1919 metų kova 24 . dieną 
Lietuvių Mokslo Draugija 
atidarė Mokslo kursus — 
liaudies universitetą, ku
riame kvalifikuoti lektoriai

bu
vo “Kad nei vienas iš suau
gusių, norinčių 
nebūtų apleistas, kad nei 
vienas paauglys nepaliktų 
už mokyklos sienų, kad 
kiekvienas vaikas nuo pat 
mažų dienų būtų auklėja
mas valstybės globoje, nau
joje komunizmo dvasioje, 
kad užaugęs galėtų jau 
pratusiai tverti naują ide
alų gyvenimą. Ir dabar, 
kuomet mūsų drąsieji drau
gai karžygiškai kovoja ka
ro laukuose už šviesų ko
munizmo idealą, mes, liku
sieji, turime čia vesti at
kakliausią kovą su senovės 
palaikais ir prietarais, su 
visais gaudies švietimo 
priešais, mes turime užleis
toje kelmynėje skinti nair- 
jus kelius jaunajai proleta
rų kultūros sėjai. Mes turi
me, sutvirtinti draugų ko
votojų užkariavimus, turi
me neišleisti iš rankų, bet

iš psichologijos, lietuvių 
literatūros, Lietuvos isto
rijos, filosofijos, matemati
kos, chemijos ir kitų moks-

mokytis,! Tarybinė vyriausybė nu
tarė kaip galima greičiau 
atidaryti Vilniaus Univer
sitetą. Švietimo Liaudies 
Komisariato organas “Švie
timo Reikalai” rašė: “Prieš

potų letenos liko užgesintas 
vienintelis Lietuvos moks
lo žiburys. Kad ir buvo tai 
Lietuvos dvarininkų kūri
nys ir vien tik dvarininkų 
vaikams jis tarnaudavo, 
betgi kuone visą šimtą me
tų Vilniaus Universitetas 
buvo kultūros židinys, ku
ris nedavė galutinai kraš
tui nustoti savo yeido ir su
vaidino žymiausią rolę, tais 
laikais kultūrą bekeldamas, 
ir pagimdė visą eilę žymes
niųjų veikėjų ir rašytojų, 
kurių vardai nieku būdu 
negalės būti ištrinti ne tik 
iš Lietuvos, bet ir pasaulio 
istorijos lapų. Vilniaus uni-

Vyriausiais visasališkojo U. S. Chamber of Commerce 
(stambiųjų finansierių, prekybininkų sąryšio) susirin
kime, Washingtone, kalbėtojais buvo tos įstaigos pre
zidentas Herman W. Steinkraus, Kanados tos pat or
ganizacijos viršininkas Robert Alexander Bryce ir 
republikonas Ohio senatorius, vienas priešdarbininkiš- 

kojo Taft-Hartley įstato tėvų, Robert A. Taft.

ŽINIOSJŠ~LIETUVOS
Naujos Konstrukcijos Staklės

KAUNAS, kovo 31 d. — 
Amatų mokyklos Nr. 3 vyr. 
meistras Krisčiukaitis neseniai 
sukonstruavo naujas profili
nio drožimo stakles. Staklės 
išmėgintos naujai gaminamų 
bei atnaujinamų d ii d žiu pa
viršių nudrožiant. Staklės dir
ba paspartintu greičiu. Nau
jomis staklėmis galima atlik
ti įvairius drožimo darbus.

Gaminant stakles vyr. meis
trui Krisčiukaičiui padėjo 
amatų mokyklos mokiniai Va
liūnas, Stebuliauskas, moki
niai Vingevičius, Galvanaus
kas ir k t.

Kelia Gaminių Kokybę
PvOKIšKJSNkovo 31—“Ne

muno” vilnonių audinių fabri
ko Juodupėje kolektyvas įsi
pareigojo balandžio mėnesio 
gamybos planą Įvykdyti 105 
procentais, per mėnesį sutau
pyti ne mažiau kaip 500 kilo
gramų vilnos, įrengti ir pa
leisti į darbą naują dažymo 
cechą ir kt. įmonės stacha- 
novininkai asmeniškai įsipar
eigojo kasdien viršum normos 
duoti po 30 procentų gami
nių. . Audėjai B. žindulienė, 
A. Bielovas ir kiti pasižadėjo 
iki Gegužės Pirmosios sutau
pyti po 7 kg žaliavos.

Stojusios į stachanovinę sar
gybą, metėjos R. Dagytė ir P. 
žygi e nė, špūliuotoja T. Ta- 
lauskaitė ir audėja A. Rama
nauskaitė ir kit. pateikia pir
mos rūšies gaminių 6 procen
tais daugiau, negu kad pla
nuojama.

ROKIŠKIS, kovo 31.—Sta
tybos - remonto kontoros ko
lektyvas atremontavo kino, 
teatrą, veterinarijos ligoninę 
ir eilę kitų pastatų. Tarybų 
aikštėje atstatytas .dviejų 
aukštų mūrinis namas. Eilė 
namų baigiama atstatyti.

Apskrities miestas nuolat 
gražėja: naujai pergrįstos 
Kauno, Pievų ir kitos gatvės.

P. Arūną.

RADVILIŠKIS, kovo 31. — 
Vietos durpynas pilnai pasi-

versitetui užgesus, carų 
jau nieku būdu nebuvo lei
džiama jis vėl atgaivinti, 
nežiūrint to, kad šituo at
žvilgiu ne kartą buvo daro
ma tam tikrų mėginimų. 
Universiteto labiausiai pa
sigedo darbininkų klasė. 
Dvarininkų ir buržuazijos 
vaikams nesunku būdavo 
pasiekti, ir jie pasiekdavo 
kitų miestų universitetus; 
ūkininkaičiai, nors ir dides
niu vargu, vis dėlto šiap 
taip rasdavo būdą aukšta
jam mokslui išeiti. Vie
niems darbininkams visų 
mokyklų durys buvo užver
tos”.

(Daugiau bus)

ruošė durpių kasimo sezonui. 
Atremontuoti septyni durpių 
kasimo agregatai. Gamybai 
paruošti nauji durpių kasimo 
laukai. Durpynas pilnai ap
sirūpino darbo jėga. Darbi
ninkai apsigyveno naujai at
remontuotame bendrabutyje.

M. Tamašauskas.
★

Už Puikią Remonto Kokybę

PANEVĖŽYS, kovo 29 d.— 
Cukraus fabriko remontinin
kai įvykdė ketvirčio remonto 
darbų planą dar iki rinkimų į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
dienos. Remontininkai įsipar
eigojo šiemet visus remonto 
darbus užbaigti 5 dienomis 
anksčiau, negu pernai. Per
nai remonto darbai buvo įver
tinti geru pažymiu, šiemet 
remontininkai lenktyniaus dėl 
labai gero darbų įvertinimo.

č. Bytautas.

KRETINGA. — Jau kuris 
laikąs prie Salantų MTS pra
dėjo veikti kursai, kuriuose 
mokosi 16 busimųjų traktori
ninkų. Jaunieji traktorinin
kai mokslą baigs dar iki pa
vasario sėjos, o po to padės 
kolūkiams įdirbti žemę.

Z. Vilkys.

ŠVENČIONYS, kovo 31.— 
Tverečiaus valsčiaus Vilėkų, 
Smilginiškės ir Kurciškes 
kaimų darbo valstiečiai šio
mis dienomis susijungė į “Do
bilo” kolūkį. Pirmininku iš
rinktas A. Pivoriūnas. Tokiu 
būdu Tverečiaus valsčius tapo 
ištisai kolūkinis.

t .... ..
DIENRAŠČIO 

LAISVĖS

PIKNIKAS
Trijų Dienų 

šventėje
Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
Bus daug svečių iš.kitur, 
pasimatykite su jais, su
sipažinkite, nes kitos to
kios progos greit neturė
site.

Atsiminkite, kad tuo lai
ku Brooklyne bus laiko
mas LDS suvažiavimas.

Dienraščio Laisvės
PIKNIKAS 

bus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, N. Y.
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Great Neck, N. Y.
great necko žinios

Gegužės 7 d. susituokė 
^Frances Smaidjas su Charles 
Wisneski, Vestuvių pokylis 
j vyko puikioje svetainėje 
(Social Hall). Dalyvavo daug 
svečių ir giminių nuo abiejų 
jaunavedžių. Vestuvės buvo 
puikios ir linksmos. Po ves
tuvių jaunavedžiai išskrido i 
Atlantic City, taip sakant, 
praleisti medaus mėnesį. Jau
navedžiai ir tėvai dėkavoja 
visiems svečiams ir giminėms 
už dalyvavimą ir suteiktą 
simpatiją, taipgi ir dovanas, 
o ypatingai O. Skidmore- 
Skridulienei, Šidlauskams, Pil
viniams, Marcinkevičiams, A. 
Staehli ir D. Smaidžiūnams. 
kaipo svočiai ir daugiausiai 
dirbusiems laike vestuvių.

Apie Frances tiek galima 
pasakyti, kad per ilgus metus 
priklausė prie buvusio “Pir
myn” choro. Ji mylėjo lie
tuvišką dainą, dainavo ir gra
žiai jame veikė. Nuo savęs į 
linkiu jaunavedžiams daug 
laimės šeimyniniam gyveni
me! J. ir M. Smaidžiūnai, 
Frances tėveliai, paaukavo 
dienraščiui Laisvei $5.
* ★

Vietinės draugystės rengia 
bendrai koncertą ir pikniką 
ant birželio 4 d. Įvyks A. J. 
Kasmočių svetainėj - parke. 
Garsusis Sietyno Choras apsi-1 
ėmė dainuot — išpildyt kon
certo programą po vadovys
te Walterio Žuko. Ant kiek 
teko patirti, tai choras yra 
prisirengęs duoti puikią ir 
įvairią programą. Apart cho
ro, mes turėsime daugiau ta
lentingų dainininkų, kurie 
dainuos solus, duetus ir tt.

Todėl mes kviečiame visus 
lietuvius, kaip vietinius, taip 
ir apylinkės, dalyvauti šiame 
parengime.

Pradžia 2 vai. Programa 
^5 vai. P- B-

>5an Francisco, Cal. 
Taryba Nepaiso 
Teismo Drausmės

Kalifornijos CIO TarybaJ 
, formališkai atsisakė perduot?- 

knygas, turtą ir čarterį C 1 O 
Nacionaliam Komitetui, pase- 
kwoje teisėjo Theresa Meiklc 
uždraudžiant tarybai naudo- ! 
tis nuosavybe ir visu k it- j 
kuom.

Nacionalis CIO atstovas 
Richard Leonard sakė, jog 
jis gausiąs teismo įsakymą 
priverčiant tarybą atiduoti 
čarterį ir perduoti kitas ver
tybes.

★
Sėkminga L ir WU 
Konferencija

Gegužės 6 d. čia atsibuvo 
sėkminga Uosto ir Sandėlių 
Darbininkų ir Unijos konfe
rencija gynimuisi nuo Dave 
Beck AFL Teamsters vaido- 
puolimo.

šioje nepaprastoje konfe
rencijoje dalyvavo 325 atsto
vai nuų eilinių narių, kurie

Montello, Mass.

PIRMAS METINIS'PIKNIKAŠ
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Prie Winter St., ant Keswick Rd.
{vyks Sekmadienį ir Antradienį

Gegužės-May 28 ir 30, 1950
Prasidės 1-mą valandą dieną
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų.

t
. --------------------------------------

Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame piknike. 
HB\fČia susieisite su savo senais pažįstamais su kuriais jau 

deniai matėtėsi ir linksmai praleisite laiką.
Rengia:

-LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO BENDROVĖ.

priėmė žingsnius pastojimui 
kelio griovimui šių dviejų 
unijų. Konferencijoje daly
vavo visa eilė broliškų unijų, 
kurios sudėjo pažadą padėt 
Uosto ir Sandėlių Unijos dar
bininkams šioje kovoje prieš 
užpuolikų^.

Transport, Communication, 
Public Workers, Office 
Workers, Mine, Mill & 
Smelter Workers, Electric
al Workers, Maritime! 
W o r k e r s iš N M U , Ma
rine Cooks & Stewards. Ship 
Clerks ir visa eilė kitų sudėjo 
pažadą remti visu kuom puo
lamąsias viršuj suminėtas uni
jas, parcikšdami, kad Beck’o 
puolimai, kuris vadovauja 
Teamsters, turi būti sulaikyti 
ant visados.

Konferencija priėmė rezo
liucijas visomis jėgomis rem
ti Harry Bridges, Bob Ro
bertson ir Henry Schmidt jų 
kovoje laimėti panaikinimą 
ių nuteisimo. Rep.

Detroit, Mich.
LLD 10-tos Apskrities
Konferencijos Reikale

LLD 10-tos Apskrities kon
ferencija atsibus gegužės 28 
d., šalo Scottvillės, Ludington. 
Mich., pas dd. Žukus, 809 
Dexter St. Pradžia 10 vai. 
ryto.

Konferencija yra tuom la
biau svarbi, kad ji vyksta 
mūsų garbingos Lietuvių Li
teratūros Draugijos 35-kių 
Metų Sukakties Metais. Visų 
kuopu pareiga dalyvauti su 
skaitlingomis delegacijomis.

Draugijos Centras ragina 
visas apskritis š'ais jubiliejaus 
metais padidinti veiklą, su
rengiant prakalbas, paskai
tas. Tai apskrities valdyba 
manome šeštadienio vakare 
prieš konferenciją turėti jubi
liejinį susirinkimą apkalbėji
mui dėl mūsų organizacijos 
naudingų planu ir pagyvini
mui abelnos veiklos.

Prašome visus suvažiuoti iš 
vakaro pas dd. Žukus, nes 
turime pranešimą, kad nakvy. 
nes visiems delegatams bus 
parūpintos.

Apskr. org. A. Dapšis.

Binghamton, N. Y.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
aplankė mane sergančią.

Visų aplankiusių užuojau
tos išreiškimas pridavė man 
daug energijos, ir tikiu, gal 
teks pilnai sustiprėti ir pa
sveikti.

Didelis ačiū visiems ir vi
soms, iš arti ir toli, kurie pri
siuntė užuojautos laiškučius.

Anastazija Mačiukienč.

Indo-Kina. — Demokra
tinės Vietnamo respublikos 
kariuomenė, blok šdama 
francūzus atgal, įsiveržė į 
Kambodijos provinciją, In
do- Kinoje.

Worcester, Mass
Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo 

Gegužės 14 d.

Finansų sekr. d. S- Janulis 
nusiskundė, kad daugelis na
rių yra nepatenkinti su pakė
limu duoklių. Tuo klausimu 
LLD suvažiavimas turėtų su
sirūpinti.

šiemet turime LLD jubilie
jinius metus ir jrašom naujus 
narius už $1. O senų narių 
duoklė pakelta.

Laisvės piknikas, kuris 
įvyks 2 d. liepos, Maynardo. 
Worcesteriečiai prie jo gerai 
rengiasi dalyvauti. Jonas Sen
kus šiemet yra platintojas 
Laisvės piknikui tikietų. Taip
gi išeis didelis busas į pikni
ką nuo 29 Endicott St. sve
tainės, kaip 12 vai. dieną. 
Kas norit važiuoti, tai užsire
gistruoki! iš anksto, pasipirk- 
dami tikietą, tada vieta bus 
užtikrinta. Matykite svotai-’ 
nūs gaspadorių Noviką ar J. į 
Senkų. Bušo tikinto kaina įl 
pikniką ii- atgal tik $1.50.

Dabar čia noriu priminti, 
kurio pirkot tikietus į LLD 7- 
Los apskrities pikniką, kuris 
turėjo įvykti birželio 18 d., 
Lawrence - Methuen, Mass.. 
Maple Parke, šis piknikas yra 
nukeltas į liepos 30 d. Įvyks 
toje pačioje vietojo, kur yra 
pažymėta ant tikieto, t. y.. Į 
Methuen, Mass., Maple Par- į
ko. Tie tikietai bus geri į 
pikniką, nenumeskit.

LLD suvažiavimas yra skel
biamas dėl liepos 1 ir 2 die
nų. šis klausimas bus svars
tomas ateinančiame I ID 11
kp. susirinkime birželio 11 d. 
Šis klausimas bus svarstomas 
ateinančiame LLD 11 kuopos 
susirinkime birželio 11 d. Ma
no manymu, šį suvažiavimą 
reikėtų nukelti rudeniui, kuo
met mūsų vasaros darbai 
baigsis, nes Naujos Anglijos
veikėjai užimti tą dieną dėl 

Laisvės pikniko. J. M. L.

Scranton, Pa.
Po n nsyl van i j os va I st i j i n is 

darbo biuro skyrius Scranto- 
ne skelbia, kad Lackawanna 
paviete yra virš 14,000 žmo
nių, gyvenančių pašalpos tru
piniais. O kiek dar yra, ku
rie gauna iš socialės apdrau- 
dos? Iš viso susidaro apie 
23,000 nedirbančių žmonių; 
ir jie net neturi ir vilties gau
ti darbus, nes nėra darbų, 
apart anglių kasyklos. O ka
syklose tik patys sunkiausi 
darbai ir senesnio amžiaus 
d arb i nink u i neatlai kom i.

Wyoming klonyj Luzcrnės 
apskrity,] — irgi padėtis ne 
geresnė, bet dar gal prastes
nė. Tenais net 17,000 gy
vena pašalpos trupiniais. O 
kiek gauna iš socialės ap- 
d ra ūdos nedirbančių — darbe; 
biuras nesako. Tai tokia pa
dėtis čionai darbo žmonėms. 
Tačiau yra visokių pranašų 
apie esamą ir dar ateinantį 
gerbūvį, kurie po savo nosimi 
nieko nemato, bet daug mato 
už tūkstančių mylių ir “gele
žinių užlaidų.”

Vienok, pats juokingiausias 
pranašas, tai bene bus ponas 
Trumanas, kuris važinėdamas 
su savo “nepolitinių” prakal-1 
bų maršrutu pasakė, kad 
kiekvienas amerikietis turės 
po $4,000 dolerių metinių jei
gu po dešimties metų. Bet 
kaip ir kokiu būdu ,tai nepa
aiškino. Gerai yra sakoma: 
lauk, šunie, iki arklys padvės, 
tai tada prisisotinsi. Tai taip 
yra ir su pasakymu, kad tik 
už dešimties metų tokias įei- 
gas visi amerikiečiai, reiškia, 
ir darbininkai, susilauks. Bet 
ką turės daryti tie žmonės 
per 10 metų, kurie jau šian
dien neturi darbų ir neturi 
net ir vilties darbus gauti?

Trumanui tas neapeina, nčt 
gal ir nesuprantama. O gal 
gi .jis sumažins- kariškas ir 
atomiškų bombų išlaidas ir 
tais pinigais apdovanos kiek
vieną tūkstantinėmis? Bet 
vargiai atsiras tokių ubagų 
dvasioje, kurie betikės tokia 
politiška nesąmone. O, žino-

Tūli darbo žmonės galvoja ir kalba, būk ateinančio 
rudens rinkimams ruoštis dar per anksti. Bet republi- 
konai, didžiųjų industrinių ir bankinių firmų atstovai 
žino rinkimų svarbą. Čia matomieji yra pirmoji 25 
asmenų klasė, ką tik užbaigę agitatorių rinkimuose 
kursus ir gavę diplomus Washingtone esančioje Repu- 
blikonų Nacionalio Komiteto mokykloje. Neseniai New 

Yorke ta partija turėjo po $100 pietus rinkiminės 
agitacijos reikalams.

CLEVELAND© ŽINIOS
■. ■............................ i

Liejyklų Darbininkai 
Laimėjo Streiką

AFL Liejyklų Unija po sa
vaitės streiko laimėjo naują 
pagerintą sutartį, algos pakė
limą ir eilę Kitų pagerinimų.

Karpcnterių unija taipgi 
pasirašė naują sutartį ir ga
vo algos pakėlimą 12>/2C. va
landai; forcmanams pakelta 
daugiau. Taipgi balsavimo 
dienose, nominacijose ir rin
kimuose, gaus puse dienos ap
mokėti.

Dabar karpenteriai gaus 
$2.70 į valandą.

Gegužes 7 d. Buvo 
Scrkininkų Diena

Clevelande ir priemiesčiuo
se tautiškų grupių klerikalai 
rengė maldas pamėgdžiojimui 
Gegužes 1-mos arba geriau 
sakant, darbininkų tarptauti
nes šventes paniekinimui.

Jau buvau rašęs, kad kle
rikalų vadovaujami katali
kai karo veteranai paraduos 
lojalumo dienoje, balandžio 
28 d. Pasirodo, kad tos die
nos jiems neužteko, nes pa
radavo viešoje aikštėje (Pub
lic Square), balandžio 30 d.

Lenkiški “konstituciniu kai,”, 
vadovaujami prabaščių, mel
dėsi ir nepraustaburniškai 
keikė Lenkijos liaudies val
džią, kam nusavino dvarų ir 
bažnyčių žemes.

Lietuviški sorkininkai buvo 
suskridę net ir iš Michigan© 
valstijos. Jų prabaščiai, ku
rio buvo sumobilizavę Cleve
lande puolimą ant LLD ban- 
kieto ir sumušė Bimbą, pasi
meldę prakeikę visas demo
kratiškas valdžias, kartu ir 
Tarybų Lietuvos, kam be kle
rikalų ir jagamasčių ir ponų 
bei Smetonos palaikų daro 
tvarką ir kuria gausų gyve
nimą savo gimtinėje.

Rimtesni laikraštininkai iš 
tokių komediškų “maldų” ir 
koliojimo naujų demokratiš
kų valdžių juokėsi, nes euro
piečiai moka savo gyvenimą 
gerinti ir turtinti be įvairių 
vyčių pagalbos.

CIO Netenka Populiariškumo
C1 e ve 1 a n d e b u v o g e r o k a i j s i - 

tvirtinus CIO tarpe darbinin
kų, dirbančių federalės val
džios įstaigose. Bet, dešinie
siems pradėjus pulti kairiuo
sius, darbininkai pasidalino į 
dvi grupes. Tokiu būdu AFL 

ma, kad politikieriai nesigai
li net ir kvailiausių prižadų; 
prižadės jie tau ir tavo pačią 
su vaikais. Taip ir Trumanas, 
gelbėdamas politišką demo
kratų kromolį, nesigaili, nesi
drovi pranašauti, kaip bus 
po dešimties metų.

L Vienužis.

tąja nesantaika naudojasi.
Joseph B. Reams, nacionalis 

AFL atstovas, sakė, į du mė
nesius čia suorganizavęs tris 
ložas sekamose įstaigose: Ve
teranų, Laivyno administraci
jų ir federally budinkų dar
bininkus, kurie iki šiol nebu
vo organizuoti.

Reams kartu pridėjo, kad 
dalis darbininkų, buvusių 
CIO, esą taipgi radę^ prie
glaudą AFL fed erai ėję dar
bininkų taryboje. Kaip tam 
senam posakyje: “Kur du 
pešasi, ten trečiam lengva 
naudotis.”

★
CIUC Nutarė
Pakelti Mokestį

Cleveland© Industrinių Uni
jų Taryba (CIUC) nutarė 
pakelti mokestį visoms uni
joms, priklausančioms tarybo
je. Priežastis: su dabartino 
mokestimi ,girdi, CIUC tary
ba negali išsiversti, o prie to, 
jos leidžiamas laikraštukas, 
kuri dešinieji nualino beėsda- 
mi kairiuosius, nešė nemažus 
nuostolius.

“Union Leader,” kol buvo 
redaguojamas pažangiečio re
daktoriaus Fox, buvo popu 
liarus savaitraštis, bet ūžė 
mus kairiųjų ėdikui J. Cum
mins, su kiekviena diena pra
dėjo smukti žemyn.

Ir paskutiniam CIUC susi
rinkime Cummins pareiškė, 
jeigu nebus suteikta finansi
ne parama, tai kitaip bus be 
da, ir su birželio 1 d. “Uni
on Leader” gali neišeiti.

V. M. D.

Seattle, Wash.
Jau buvo rašyta apie tai, 

kad mirė Jonas Burt. F. Ka
valiauskienė platokai rašo 
apie jo nuoveikius ir gyveni
mą. Aš čionai noriu tat pa
rašyti tik kai kuriuos dalykus

1930 metais Jonas Burt bu
vo atvykęs Chicagon delegatu 
į SLA seimą, kuriame reakci
ninkai suskaldė tą organizaci
ją. Burt tada buvo delega
tu iš San Francisco kuopos ir 
laikėsi su progresyviais. Jis 
no tik pats stojo prieš reakcU 
ninkus, bet ir kitus kalbino 
tai daryti.

Reakcinis elementas, vado
vybėje Gegužio - Vitaiči© ir 
remiamas “socialisto” Grigai
čio, užsispyrė neleisti nei vic' 
no progresyvi© į mandatų ko
misiją, nes je turėjo tokių 
delegatų, kurie negalėtų būti 
teisėtais delegatais, jei seime 
paaiškinus apie juos.

Užsispyrimas ir kilo pirmiau
sia dėl to. SLA viršininkai 
pasikvietė policiją ir išmetė 
daugiau pusės teisėtų delega

| 4 CHARLES J. ROMAN;! 
- • ::
I 24BHMM1 LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS I;

® :: «•
Liūdesio valandoj kreipki- H 
tės prie manęs dieną ar H 
naktį, greit suteiksime L 
modernišką patarnavimą. •• 
Patogiai ir gražiai mo- •• 
dern'iškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna- 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ;;

1113 Mt. Vernon St :i 
Philadelphia, Pa. !!

..—a---- — '•
• • •' P”"* Poplar 4110
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tų iš seimo.
Viršininkai bijojo, kad sei

mo kils tokios paskolos, kaip 
Devenio — duota $25,000 ant 
antro morgičiaus. Devenis pi
nigų negrąžino, atiduodamas 
savo nuosavybę, ant kurįos 
jau buvo morgičius.

Panašių paskolų buvo ir 
daugiau. Jos atsiėjo susivie
nijimui daug pinigų.

Visa tai būtų kilę seime.
Išmetus daugiau 200 dele

gatų tie klausimai nuslėpti, 
bet paskui tatai brangiai at
siėjo organizacijai.

Išmestieji 208 delegatai, 
susirinkę kitur, sukūrė naują 
organizaciją, vardu. Lietuvių 
darbininkų Susivienfftnas, ku
ri šiemet mini savo 20 metų 
sukaktį.

Jonas Burtas nuo to laiko 
dar geriau veikė dėl naujos 
organizacijos ir kitų progre
syvių organizacijų.

Jis iš San Francisco persi
kėlė į Seattle, čia veikė dar
bo unijose ir buvo nariu ADF 
unijų Miesto Ccntralinėje Ta
ryboje. J. P.

Iškritusi nuo antro aukšto 
valydama langą, jauna mo
teris Nora Roseblum pavojin
gai susižeidė nugarkaulį.

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 2 dieną, loj pačioj 
vietoj, 17 Ann St. Susirinkimai at
sibus per vasaros mėnesius kiek
vieno mėn. pirmo penktadienio va
karą. Meldžiu dalyvauti skaitlingai. 
Dar turim narių, kurie neužsimo
kėję šių metų juokies. Pasistengki- 
tc, draugai, savo užduotį atlikti.

(99-100)
SO. BOSTON? MASS.

ALDLD 2 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, gegu
žės 26 dieną, 1950, kaip 8 vai. va
kare po No. 318 Broadway, South 
Boston. Kai skaitlingiau narių pri- 
būna, tuomet ir susirinkimai įdo
mesni, gyvesni ir reikalų randasi 
svarstymui — tarimus pravedama. 
Todėl, visus prašome dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti, prisirašymui 
prie mūsų draugijos. — Komitetas.

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis piknikas Lietuvių 

Tautiško Namo Parke, prie Winter 
St., ant’ Keswick Rd., įvyks gegu
žės (May) 28, 30, 1950 m. Pradžia 
1 vai. dieną. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų. Prašom visus daly
vauti. Sueisite gerus draugus, ku
riuos seniai matėte ir praleisite 
smagiai pirmą pavasarinį pikniką. 
Rengia į Liet. Taut. Namo Draugo
vė. — Geo. Shimaitis. (96-97)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

i --i.... i ,

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra fi
ll 77-J.

So, Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Slauges atmetė daktarų 
rezoliuciją prieš sveikatos 
apdraudę

SAN FRANCISCO. — 
Amerikiečių slaugių (ner
siu) Sąjungos suvažiavi
mas atmetė Amerikos Gy
dytojų Susivienijimo at
siųstą rezoliuciją prieš pri
valomą valdinę sveikatos 
apdraudę visiems.

Daktarų Susivienijimo 
rezoliucija pasakojo, kad 
valdinė sveikatos apdrauda 
būtų “socializmas” ir, gir
di, “pablogintų” sveikati- 
nius patarnavimus žmo
nėms.

BUCHAREST. — Rumu
nija reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos sumažintų 
savo ambasados narių skai
čių viso iki 10. Rumunijos 
valdžia Įtaria, kad" daugelis 
amerikinės ambasados na
rių yra kariniai šnipai.

Vakaci jomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
Išsirandavoja kambarys vienam 

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Bamegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

A. ŽAVISI!
Barnegat, N. J.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A. 
BLYLS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 

Newark 5, N. J.

MArket 2-5172



NeHYarko^zWW/iiiioi
IDS Seimo Komisijų 
Ir IDS Kuopų Atydai

LDS seimo prirengimo ko
misijų ir LDS kuopų atstovų 
Brooklyn© dalies pilnas ir 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 28-tą d. gegužes, 
9-tą vai. ryto, Kultūriniame 
Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

įvairios komisijos ir LDS 
kuopų atstovai prašomi daly
vauti, būti laiku, kad posėdį 
pradėjus laiku. Šis posėdis 
bus svarbus ir bus gal pa
skutinis visų Brooklyn© LDS 
kuopų ir komisijų, pirm LDS 
seimo. Išgirsime komisijų ra
portus, kas yra nuveikta, ir 
jeigu bus trūkumų, turėsime 
juos prašalinti. Dalyvaukite.

A. Matulis.

Pabrango Auto 
Apdrauda

Pradedant gegužės 22-rą, 
Didžiajame New Yorke žy
miai pakelta auto apdraudos 
duoklė, didžiausią dalį naš
tos paskleidžiant po Brookly- 
ną, Bronx ir Manhattan, taip 
gi Richmond.

Apdraudos ant $5,000 iki 
$10,000 už sužeidimus ir iki 
$5,000 turto nuostoliu naujo
ji duoklė yra:

Brooklyne (Kings) $98.50 
metams, padaugėjo $13, arba 
15 nuošimčių privatiškiems 
keleiviniams auto. Komerci
niams metinė duoklė $175, 
padaugėjo $20 arba 13 nuo
šimčių.

Tokios pat sumos ir nuo
šimčiai prisidėjo Bronxe ir 
Manhattan e.

Queens centralin.ėje dalyje 
meting duoklė bus $71.50, pa
daugėjo $9, arba 14 nuošim
čių privatiškiems auto. Ko
mercinių duoklė $128, prisi
dėjo $6, arba 5 nuošimčiai. >

Queens priemiesčiuose me
tinė duoklė $55.50, padaugė
jo $3, arba 3 nuošimčiais.

Richmond (Staten Island) 
metinė duoklė $48.50, padau
gėjo $3, arba 7 nuošimčiai 
privatiškiems auto. Komer
cinių duoklė $68, padaugėjo 
$9, arba 15 nuošimčių.

Apdraudų valdinis pareigū
nas Robert K. Dineen, kuris 
leido duokles kelti, aiškina, 
jog atskiroms apskritims ir 
susi.edijoms pakėlimai leisti 
vaduojantis jų vairavimo re
kordais ir skaičiumi teismuose 
priteistų atpildų už auto ne
laimes. Kitais žodžiais: ge
riau vairuojama, mažiau už 
apdrauda mokama.

*Chris Lihme, buvęs dingęs' 
iš namų šeštadienį ir skaity-1 
tas pagrobtu, sekamą dieną1 
tapo atrastas kaimynų gara- 
džiuje pastatytame auto. Jis 
sakėsi sekiojęs arkliukus, pa
vargęs ,dėl to nebenorėjęs to
liau eiti.

Betty Grable, paskiausiai ma
tyta filmoje “Wabash Ave.,” 
Roxy Teatre. Pradedant ge
gužės 19-ta, Roxy rodys “A 
Ticket to Tomahawk.” Ir vi

suomet yra asmenų veiks
mai scenoje.

LIAUDIS REIKALAUJA SUGRAŽINTI 
MOKYTOJUS j MOKYKLAS

Pas miesto majorą O’Dwy
er ir pas švietimo Tarybos 
prezidentą Maximilian 
Moss lankėsi 60 organiza
cijų delegacija. Ji ragino, 
kad minėtieji pareigūnai at
stu igtų suspenduotus 8 mo
kytojus jų pareigosna.

Greta to, reikalavo atspen- 
duoti keturias Queens Kolegi
jos organizacijas, kurias vir
šininkai uždraudė dėl to, kad 
jos kvietė jų mitinge kalbėti 
vieną suspenduotų mokytojų, 
Mrs. Celia Zitron.

Masiniame mitinge, įvyku
siame 206 W. 15th St., New 
Yorke, sušauktame Mokytojų 
Unijos ,vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, kad 
visti 4 miesto kolegijų virši
ninkai “liautųsi trukdyti stu
dentijos savivaldai,” kad leis
tų studentams naudotis “savo 
civilinėmis ir akademinėmis 
teisėmis.”
Vėliausieji Įvykiai 
Mokyklų Fronte

Penkios dešimtys Brooklyn© 
Kolegijos • studentų įtraukti 
išbandomųjų sąrašan už sklei
dimą neoficialaus kolegijos 
studentijos laikraštuko, išleis

VALDININKAI LENKTYNIUOJA
PERSEKIOJIME UNIJISTU

Neužsileisdamas mokyklų 
viršininkams, kurie atstatė iš 
darbo 8 veiklius unijistus mo
kytojus, valdinės labdarybės 
viršininkas Raymond Hilliard 
irgi parodė savo diktatorinę 
galią. Jis atstatė iš darbo 
Eleanor Goding, United Pub
lic Workers prezidentą.

Goding dirbo tame depart- 
mente 16 metu tyrinėtoja ap- 
klausinėtoja ieškančiųjų dar
bo. Ji irgi ne pirmoji, bot 9- 
ji atleista iš to department© 
bėgiu paskiausiii kelių mene-' 
šių.

Oficialiai ji atleista kalti
nimu, kad ji paskiausiais pen- 
keriais metais pavėluojanti į 
darbą ir kad 1948 metų spa
lį, kalbėdama department© 
darbininkams, ji kursčiusi 
darbininkus tūlam veiksmui,

Pagerbė Šimtą Asmeny 
Civilių Teisių Bylose

Gegužės 23čios vakarą, Ci
ty Center Casino, New Yorke, 
įvyko bankietas pagerbti 100 
teisiamųjų civilinių teisių by
lose. Tarpe jų randasi 11 ko
munistų ir 10 Hollywood© 
aktorių, rašytojų ir filmų ga
mintojų.

Kalbėtojuose, greta kitų, 
buvo Mrs. Rosalee McGee. 
Jos vyras Willie nuteistas už 
prievartavimą, kuris yra skai
tomas sufrėmavimu. Taipgi 
kalbėjo George Marshall, ku
ris jau randasi ant kalėjimo 
slenksčio už atsisakymą iš
duoti Neamerikinės Veiklos 
Komitetui Civilių Teisių Kon
greso narių sąrašus. Ir kal
bėjo 11 komunistų gynęs teis
me advokatas Harry Sacher, 
dėl tos bylos nuteistas. Jį 
kaltino paneigime teismo. 
Kalbėjo kongresmanas Vito 
Marcantonio ir dainininkas 
Paul Robeson.

Kalbėtojai žymėjo, jog 
“laikas, labai laikas Ameri
kos žmonėms .stoti kovon at- 
steigti mūsų istorines laisves. 
Vyrai ir moterys dabar nebe
baudžiami, vien tik už tai, ką 
jie daro ar sako. Jie dabar 
baudžiami už tai, ką jie mąs
to.

Bankietą. rengė kelios to 
šimto asmenų ir visiems teisių 
g y n ė j ii o rg a n i z a c i j os. 

to vietoje oficialiojo Van
guard po to, kai šis tapo vie
ši n i n k ii su s p e n d u o t a s.

f

Studentai gavę nuo virši
ninko Maroney laiškus, ku
riuose graso disciplinuoti, jei
gu išbandomuoju laikotarpiu 
pasikartoti] koks viršininkų 
n e u ž g i rt a s žiu gs n i s.

Amerikos Darbo Partijos 
Queens apskrities vadovybė 
išleido pareiškimą, kuriame 
pasmerkė suspendavimą stu
dentų organizacijų. Jomis 
yra Queens College Student 
Council, Committee for De
mocracy in Education, Queens 
College Liberals, Young Pro
gressives of America.

Partija kritikavo kolegijos 
viršininkus dr. John J. Theo
bald ii’ Harold Lenz už prak
tiką “.japoniškos minties kon
trolės, kuri sparčiai įsigraužia 
į mūsų visą švietimo sistemą.”

Priminus, kad Lenz dar tik 
19d6 metais gynė tuomet ko
legijoje gyvavusią American 
Youth for Democracy grupę, 
darbininkų partija, sako, jog 
gėda, kad jis šiandien tapo 
dalininku naujosios atakos 
ant mūsų mokyklų ir kolegi
jų. ' ‘ ‘ ‘ Z.

kuris, girdi, būtų pabloginęs 
department© darbą.

Unijos atstovas Krank 
Herbst pareiškė, jog Godin- 
gaitės atstatymas iš darbo yra 
“žiauriausios rūšies ardymas 
unijos.” Jis sako, kad depart- 
mente niekas nėra buvęs at
leistu už pavėlavimus. Kad 
viskas, kas tokiuose nuota
kiuose daroma, yra numuša
ma to laikotarpio mokestis 
pagal pavėluotas minutes.

Herbst sako, kad Godingai- 
tės tikrieji “prasižengimai” 
yra: ji kovojo už darbus ir 
negrams tame department©: 
kovojo prieš siuntimą visų 
negrių moterų vien tiktai tar
naičių darbams: ji yra unijos 
lokalo prezidentas, pirmutinė 
negrė moteris unijos viršinin
kas bent kurioje unijoje.

Neįrašys į Rekordus 
Nevedusį Tėvą i

Apeliacijos teismas įsakė 
įrašantiems į New York© mies
to oficialius dokumentus mer
gautinius naujagimius neįra
šinėti tariamojo tėvo be jo ži
nios ir sutikimo.

^Paskiausiais 14 metų, sako
ma, sveikatos department© re
korduose įrašyta apie 50,000 
tokių pavardžių, tūlos, visai 
be tų vyriĮ žinios, vadovau
jantis tiktai merginos žodžiu.

Kaip jie ištaisys jau esamų
jų įrašytų rekordus, sunku 
pasakyti. Gal ne viena šei
ma nustebs išgirdusi apie ne
pažįstamą giminę.

Radinys Atnešė Nelaimę
Newyorkieciai Mr. ir Mrs. 

Foege taksike radę $22,000 
vertės brangumynų ir $600 
pinigais, nusprendę laukti pa
metėjo paskelbimų laikraš
čiuose, patys atiduoti radinį 
savininkui -ir gauti radybų. 
Pagaliau, jie pradėjo radiniu 
girtis. Juos areštavo ir teis 
kaipo pasisavinusius svetimą 
turtą. Įstatai reikalauja ra
portuoti policijai tuojau. Ra
dinys jau atiduotas jį pame
tusiai Mrs. Anna Missirian.

Pašalpos Reikalavimai 
Vis Tebedaugėja

New Yorko valdinės labda
rybės komisi jonierius Hilliard 
savo paskiausiame raporto 
paskelbė, jog 17-tas iš eilės 
menuo pašalpos reikalingų 
žmonių skaičius daugėja ir iš
mokamų pašalpų suma didė
ja. Ji didėja nežiūrint buvu
sių pašalpos nukapojimų.

Negelbsti m1 i pažadai va
lyti į darbus — žmonės ei
na pašaipu prašyti tiktai ta
da, kada negauna darbo ar
ba nebepajėgia dirbti dar 
galimus gauti darbus.

Praėjusio balandžio mėnesį 
miestas davęs pašalpų 351,- 
961 asmeniui. arba 173,111 
šeimų. Išmokėjo $13,291,343. 
Davinyje įskaityti veteranai, 
senukai, neregiai, išlaikytiniai 
vaikai.

Komisijonieriaus raportas 
pripažįsta, jog- didelės sumos 
išmokamos del “chroniško 
nedarbo problemos.”

Prailgės nedarbo laikotar
pis priverčia prašyti labdary- 
binės pašalpos ne tiktai tuos, 
kurie nebuvo apdrausti nuo 
nedarbo, bet ir daug tų bied- 
n u ome n ės šeimų, kurios nega
li išsiversti su nedarbo ap
draudos čekiu. Prisideda ir 
toji dalis biednuomenės, kuri 
sutaupą neturi, o nedarbo 
apdraudos gavinį jau išbaigė 
pirm pradėjimo iš naujo dirb
ti.

Raporte sako, jog pašalp- 
gavių eilėse jau randasi 21,- 
211 asmenų, kurie nori ir ga
lėtų dirbti. Tai yra tris kart 
tiek, kiek buvo 1948 metu z C

spalių menesį.
“Tas di^iis padaugėjimas 

šelpamųjų bedarbių įrodo rei
kalą daugiau darbų. Reikia 
valdžios, biznio ir darbininkų 
kooperacijos padaryti dau
giau darbų,” sako komisijo- 
jonicrius. Tačiau—

M o k y to j am s, transp orti n i n - 
kams ir kitiems miesto darbi
ninkams reikalaujant trum
pesniu darbo valandų, kas pa
daryti! daugiau darbų kitiems, 
miesto pareigūnai sako: “ne
galima valandas trumpinti, 
brangiai kainuos.”

Pataisa
Laisvės No. 90 tilpo pavar

dės dirbusių LLD piknike 14 
d. gegužės, Linden, N. J. Gal 
būt per klaidą nebuvo pami
nėta vardas d. Lisajienos, o 
jinai gana daug ten' pasidar
bavo. Malonėkite tą klaide
lę atitaisyti.

V. Kazlauskas.

PAJIESKO.JIMAI
Aš esu 45 melų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 
50 ar viršau metų. Prašau rašyti 
anglų kalba, nes aš lietuviškai ne
moku skaityti. Rašydami adresuo
kite: T. S., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. (96-101)

PARDAVIMAI
Parsiduoda vyriškų rūbų siuvimui 

dirbtuve. 40 siuvamųjų mašinų, 20 
prosavojamųjų mašinų ir daugelis 
kitokių mašinų. Pilnai moderniškai 
/rengta dirbtuve. Parduodama už 
labai prieinamų kainų. Galima pa
siūti nuo 800 iki 1000 kavalkų rū
bų j savaitę. Pardavimo priežastis— 
savininko nesveikata.

Prašome kreiptis: Frank Suluvan, 
257 Varick St., Brooklyn, N. Y. 
Agento telefonas: EV. 7-1241. Savi
ninko: OV 8107.

Dirbtuve dabar yra uždaryta. 
Tad šaukite ant telefono dėl paro
dymo. (94-98)

RICHMOND HILL 
BARGENAI

Ši biznio nuosavybė turi dvi pa
talpas krautuvėm, ant viršaus 6 
kambariai. Taipgi didelis attic.

Garu apšildomas — aliejum.
Lotas 50x100. Keikia pataisymų 

Prašomoji kaina $8,500.
HAWKINS REALTY CO. 

111-12 101 Ave.
Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0813 
(93-100)

Valdinių Įstaigą
Darbininkai Šaukia
Unijistus Talkon

Abraham Flaxer, United 
Public Workers of America 
prezidentas, atsišaukė į visas 
miesto ribose esančias apie 600 
unijų ateiti demonstracijon 
prie City Hali birželio 14-tą, 
5 valandą. Ragina protes
tuoti prieš “miesto adminis
tracijos nusistatymą pakrik- 
dyti unijas.”

Unija atstovauja valdinių 
įstaigų darbininkus.
—

Taip Pasirašoma 
Už Taiką

New Yorko mieste pasimota 
šį mėnesį surinkti 250,000 pa
rašų po peticijomis už taiką, 
raginančiomis panaikinti ato
mines ir hydrogenines bom
bas.

Kaip atsineša žmonės į pe
ticiją, galima spręsti iš tų vie
tų, kur parašų rinkimas jau 
buvo tinkamai išbandytas. 
Pavyzdžiui, Bommer Spring 
Hinge šapoje dirba apie 180, 
pasirašė 150. šapoje randas 
kelių skirtingų tautų, rasių ir 
religijų darbininkai, vyrai ir 
moterys.

Panašiai masiniai pasirašo 
kiti. Dari)© žmonės jau su
pranta, kad karas gręsia gy
vybei ir sveikatai žmonių ne 
vien tik karo frontuose. Kad 
visus išteklius skiriant karui 
ruošti skurdina, alkina visus.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

< >
< >

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

New York© East End Ave-1 
nue ponai pasiūlė Jonathan 
Bingham visų ponų ir jų par
tijų bendru kandidatu prieš 
vienatinį darbietį mūsų šalies 
kongrese, prieš Vito Marcan
tonio.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

I Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
1 Jonu. Mandagus patarnavimas.
; Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
I šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

SaĮę jšnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
’ i ■ i Dvqan*

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas 

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

tI

TELEVISION
sVaVaVi

>r
<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

<♦>

<♦>

<♦>

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
! ■; ■

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys GrupSms ir šeimoms

XXTELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

# ---------- • "................ ...................................... —--------------

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT Ji BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Praėjusį sekmadienį New 
Yorko prieplaukose buvę 8 
karo laivai priiminėjo vi alto
rius, kurių bendras skaičiui 

siekęs virš 12,000.

Telefonas
EVergreen 4-8969

<

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geg. 24, 1950




