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Kas čia tavęs, darbininke, 
paiso? Niekas. Dar laimin-
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gas, kad turi darbą. Nete
kai darbo, netekai ir pragy
venimo. O tokiu nelaimingi) 
jau turime penkis milijonus. 
Beveik visi pranašauja, kad 
su rudeniu bedarbių armija 
pakils iki dešimties milijonų.' 

Visai kas kita prie socializ
mo. Paimkime Lietuvą. Skai
tai pranešimus iš Lietuvos ir 
negali atsidžiaugti. Toks ir 
toks darbininkas gerai dirbo, 
gerai atsižymėjo, ką nors pa
gerino, patobulino gamyboje. 
Jis visų gerbiamas. Gerbia 
jį unija, gerbia ji kiti dar
bininkai, gerbia jį vyriausybė, 
apie jį rašo spauda.

Darbininkas—didvyris ’ \
★ ★ ★

Taip ir reikia. Juk darbi
ninkas — ar darbo valstietis, 
ar įmonės darbininkas, ar 
raštinės darbininkas, ar mo
kytojas, ar valstybės tarnau
tojas — yra šios žemės, taip 
sakant, “druska.” Bet prie 
kapitalizmo jis nustumtas į 
gyvenimo gelmes. Laimin
gas, išaukštintas ii- pagerbtas 
tik tas, kuris gali gyventi iš 
pelno, iš išnaudojimo. Jis 
skaitomas visuomenės Sme
tona.”

★ ★ ★
Teisėjas Medina atšaukė 

kauciją dar vienam kaltina
mųjų. šį sykį jo auka yra 
Gil Green. Ir Green dabar, 
kaip Hall, Gates ir Winston, 
po kiekvienos teismo sesijos 
surakintomis rankomis bus iš
vedamas į kalėjimą.

Taip atrodo, jog nuo tos 
koronės, tai yra, nuo teisėjo 
Medina keršto, neišsisuks nė 
vienas teisiamasis.

Ir už ką gi Green tapo 
nubaustas? Ogi už tai, kad 
jis norėjo į teismo rekordus 
įtraukti savo straipsnį, rašy
tą 1938 metais. Straipsnis 
pavadintas: “Pastabos Apie 
Amerikos Demokratijos Gyni
mą.” čia Green išdėstė savo 
pažiūras į Amerikos demo
kratiją ir jos apgynimą. Jis 
teisiamas yra už pažiūras. 
Jis, kaip ir dešimt kitų tei
siamųjų. yra kaltinamas skel
bime idėjos spėka nuversti 
Amerikos valdžią. Bet šiame 
straipsnyje Green kaip tik ko
voja tuos, kurie norėtu spėką 
pavartoti prieš Amerikos de
mokratiją.

Teisėjo Medina patvarky
mas neteisingas. Teisėjo pa
sielgimas su Green žiaurus, 
nepateisinamas.

Komunistų veikėjas James 
Ford, tris sykius buvęs Ko
munistų Partijos kandidatu į 
Amerikos vice-prezidentus, 
skundžiasi, kad ji apniko 
FBI agentai.

Ko tie agentai nori ? Jie 
nori, kad James Ford parsi
duotų jiems ir išstotų prieš 
savo draugus.

Ne tik Fordui tie sutvėri
mai neduoda ramybės. Jie te
rorizuoja jo visą šeimą.

Prieš keletą metų niekas 
nebūtų tikėjęs, kad tokių pra- 
jovų mes susilauksime. Val
džios įstaiga teroru ir papir
kimais ieško politinėje parti
joje parsidavėlių, niekšų, iš
sigimėlių.

★ ★ ★
Reikia sutikti su kongres- 

manu Vito Marcantonio, kad 
Federal Bureau of Investig
ation (FBI) išsigimė* į slaptą 
policiją ir pavirto politinio 
persekiojimo įrankiu. Origi
naliai šios įstaigos misija bu
vo medžioti kriminalistus. 
Dabar ji landžioja darbo 
unijose, politinėse partijose, 
šiaip Organizacijose ir ieško 
“neištikimųjų.” Samdo par-

MASKVOS PRAVDA APIE
KONFERENCIJOS
DARBUS PARYŽIUJE
Juri Žukovas, Rašydamas Dienrašlyj, Sako: 
Konferencija Atšaldė Tarptautinį Įkarštį

VĖLIAUSIOS ŽINIOS TRUMAN SUTINKA, KAD 
PARYŽIUJE PADARYTA 
NEMAŽA PROGRESO
Išleido Specialų Pareiškimą Po To, Kai 
Pasikalbėjo su grįžusiu Dean Achesonu

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsieniniais reika
lais rašytojas - komentato
rius, Juri Žukovas, pateikė 
Maskvos “Pravdoje” straip
snį apie neseniai pasibai
gusią keturių didžiųjų kon
ferenciją Paryžiuje.

Žukovas sako, jog konfe
rencija atliko didelių darbų, 
nepaisant to, kad Amerikos, 
Anglijos ir Francūzijos at
stovai joje darė trukdymų. 
Konferencija, be kitko, su
švelnino tarptautinių san
tykių įtemptinumą ir ati
darė vartus tolimesniems 
pasitarimams.

Žukovas žymėjo:
1. Konferencija padare 

rimtą progresą linkui at- 
steigimo pastovių, regulia
rių užsienių reikalų minis
tru tarybos veiksmų.

2. Ji atidarė vartus j to
limesnius pagrindinių už
davinių sprendimus — o 
tiems pagrindiniams spren
dimams užsienių reikalu mi
nistrų taryba ir buvo įkur
ta.

3. Konferencija atidengė, 
galimybes susitarimams, 
kuomet diktavimo metodos 
yra pašalinamos, kuomet 
visi ministrai bendrai ban
do spręsti pagrindinius 
tarptautinius klausimus.

Jei Amerikos reakciniai 
rateliai, sako Žukovas, pa
simokys iš šių lekcijų, gau
tų Paryžiaus konferencijo
je, tai jie gal atsisakys 
nuo diktavimo visam pa
sauliui, kaip jis turi tvar
kytis.

Visoje Tarybų Sąjungoje

Čechoslovakijos Premjeras 
Įspėja Valstybės Priešus

Koteliai ir Lovos Juditės 
Coplon’iūtės Byloje

•Praga. — Čechoslovakijos 
ministrų pirmininkas An
tanas Zapotocky praėjusį 
antradienį sakė svarbia kal
bą, kuri buvo transliuota 
per radiją.

Zapotocky kalbėjo apie 
katalikų dvasiškijos (ne vi
sos) pastaruosius -veiks
mus, nukreiptus prieš val
stybę ir, žinoma, prieš liau
dį. Jis kaltino arkivyskupą 
Beran, kuris organizuoja 
kunigus politiniams dar
bams, nukreiptiems prieš

sidavelius, verbuoja išsigimė
lius, inkriminuoja visiškai ne
kaltus žmones.

Ypatingai tai iškilo Judith 
Coplon byloje. Milijonai ge
rų žmonių įtraukta į FBI nu
žiūrimųjų sąrašą. Kas nors 
ant ko nors užpyko, įskundė 
FBI ir tas jau -eina į pra
keiktųjų sąrašą!

Marcantonio reikalauja, 
kad Kongresą^ paskirtų ko
misiją ištyrimui FBI veiklos. 
Anksčiau ar vėliau tas ty
rinėjimas turės būti padary
tas.

reiškiama nemažo pasiten
kinimo šios konferencijos 
nuveiktais darbais.

Tarybų Sąjungos žmonės 
žino, jog ši konferencija y- 
ra smūgis tiems, kurie ple
pa apie naują pasaulinį ka
rą — atominį karą prieš 
T. Sąjungą.

Konferencija pavyko ir 
dėl to, kad visame pasauly
je žmonės parodė savo so
lidarų - vieningą nusistaty
mą taikai palaikyti.

Amerikoje Kalami 
Čiangui Pinigai

Denver, Colorado. — Su
žinota, jog čia esamoje 
Jungtinių Valstijų pinigų 
kalvėje yra kalami Čiang 
Kai-šekui sidabriniai pini
gai. Philadelphijos pinigų 
kalvėje daroma tas pats.

Iš viso yra siekiamas! 
tuojau nukalti $15.000,000 
vertės sidabrinių dolerių ir 
juos juo greičiau pasiųsti 
Kuomintangui.

Sakoma, sidabras pini
gams daryti buvo parga
bentas iš Kinijos: ji pri
siuntė čiang kai-šekininkai.

UŽGYRĖ ALIEJAUS 
RYNOS TIESIMĄ

Damascus.— Svrijos val
džia užgyrė Anglo-Iranian 
Aliejaus kompanijos pasi- 
mojimus nutiesti per Syri- 
jos žemes aliejui bėgti ry- 
ną — rvną nuo Persijos Į- 
lankos iki Tarsus uosto, 
prie Viduržemio jūros.

valstybę, bet keikia tuos 
kunigus, kurie dirba politi
koje ir dirba už valstybę, 
kurie dirba liaudies intere
sams. ’ w '

Zapotocky sakė, jog auk
štoji katalikų dvasiški j a 
Čechoslovakijoje naudoja 
bažnyčią ir klioštorius or
ganizavimui žmonių kovai 
prieš krašto konstituciją, už 
svetimų valstybių intere
sus. Dvasiški j a skleidžia 
melus, būk vyriausvbė no
rinti uždaryti katalikų baž
nyčias, ir taip toliau, ko 
vyriausybė neturi nei gal
voje. Aukštoji katalikų 
dvasiški ja draudžia katali
kams darbo žmonėms, taip
gi kunigams stoti į Katali
kų Akciją — organizaciją, 
bęndradarbiaujančią išvien 
su valstybe, su liaudimi.

Visi šitie arkivyskupo ir 
vyskupų žygiai ilgiau tole
ruojami nebus; vyriausybė 
imsis griežtų priemonių 
valstybės ir tautos neprie
teliams suvaldyti, sakė mi
nistrų pirmininkas Antanas 
Zapotocky.

MUKDENAS, Mandžiūrija. — Neužilgo čia bus su
šauktas visos Mandžiūrijos Liaudies Kongresas, kuria
me dalyvaus 388 deputatai. Kongresas įkurs Mandžiūri- 
jai valdžią ir nustatys ekonominei plėtotei gaires.

COPENHAGENAS. — Danija stato T. Sąjungai šešis 
laivus, kurie lėšuos 40 milijonų kronų.

SOFIJA, Bulgarija. — Bekasinėjant, surasta, kad po 
Bulgarijos sostine yra kitas miestas, Romos laikais sta
tytas, Serdica vardu.

BOSTON. — Metodistų vyskupas Oxman pasmerkė vi
sokius raganų gaudytojus, ypačiai Ne-Amerikinį Komi
tetą, kuris bando knistis net ir po universitetų pagrin
dais.

SYDNEY, Australija.—Australijos komunistų vadovas 
Laurence Louis Sharkey išleistas iš kalėjimo poi belą; 
jis buvo įkalintas ir įkaitintas už pasisakymą, kad jis ne
remtų imperialistinio karo.

HELSINKIAI. — Suomija padarė prekybos sutartį su 
Japonija; abi šaly apsikeis $5,000,000 vertės prekėmis per 
sekamuosius metus.

CHICAGO. — Republikonė veikėja Ollie Clark’ienė, 
negrė, griežtai pasmerkė įkalinimą keturių teisiamų ko
munistų vadų, — juos įkalino teisėjas Medina.

PARYŽIUS. — Ligi šiol iš Francūzijos ir Vokietijos 
jau pasiųsta Amerikon 80,377 Jungtiniu, Valstijų antra
jame pasauliniame kare užmuštų karių lavonai.

TOKIO. — Viesulas, kuris čia šiomis dienomis siautė
jo, užmušė 106 asmenis. Dar keletos šimtų žmonių ne
randama, — gal ir jie bus užmušti.

ŠANCHAJUS. — Kuomintango karo lėktuvas ir vėl 
bombardavo anglu laivą, esantį netoli šito miesto.

BELGRADAS. — Tito nepasitenkinęs Paryžiaus kon
ferencijos išdavomis. Jis, kain žinia, norėjo, kad prie Ju
goslavijos būtų prijungta dalis Korintijos, bet konferen
cija jo norų nepatenkino.

LONDONAS. — Per gegužės mėnesį Angliia ivežė iš 
užsienio prekių 151 mil. dolerių daugiau, negu išvežė.

MASKVA. — Žurnalas “Naujieji ‘Laikai” reikalauja, 
kad juo greičiau būtu padaryta taikos sutartis su Ja
ponija. Sakoma, Amerika nori vilkinti tą reikalą ant to
liau. 1

 • »
LAKE SUCCESS, N. Y. — Tarybų vyriausvbė sutik

tu priimti į Jungtines Tautas ant syk visas 12-ka valsty
bėlių, kurios* nori įstoti. Bet Amerika nenori tam pritar
ti: ji priešinga įsileidimui Albanijos, Mongolijos, Bulga
rijos ir Rumunijos.

LONDON.—čia mirė Edvardas Wadsworth, tapytojas 
piešėjas. Jis buvo pasiekęs 59 metų amžiaus.

CHICAQO. — Demokratų partijos veikėja, Mrs. Mat- 
tie Sykes, pasiuntė telegramą teisėjui Medinai, smer
kiant keturių komunistz vadų įkalinimą.

Iš Komunistų Teismo
\ .. ................ .......... ...................... ............................

New York. — Atvestas 
iš kalėjimo surakintas, Gil
bert Green. Illinojaus ko
munistu vadovas, per visą 
antradieni kalbėjo iš liudi
ninko kėdės.

Green aiškino Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos konstituciją, jis dėstė, 
kodėl komunistai šiandien 
skelbia, jog kapitaližmas 
atgyveno savo dienas', jog 
kapitalizmas vra reakcinis, 
negalįs patenkinti plačiųjų 
darbo žmonių masių reika
lavimų.

Green nurodė, jog kadai
se kapitalizmas buvo prog
resyvus, pažangi sistema, 
bet šiandien ji negali būti 
pažangi, kadangi šiandien 
kapitalizmas yra stambio
jo kapitalo, monopolistinio 
kapitalo žinioje. Bijodamas 
galą gauti, kapitalizmas, 

it nrieš mirti žvėris, puola 
kiekviena, kuris tik pasa
ko, kad shcialistinė' sistema 
geresnė už kapitalistinę.

Buvo pateikta' eilė bro
šiūrų ir kitokių dokumentu, 
rodančių komunistų pozici
ją tuo ar kitu klausimu.
Išlaukyj teismo salės, Foley 

aikštėje, antradienį ivyko 
didžiulė demonstracija — 
pikietininkų eisena. Pikieti- 
ninkai reikalavo išlaisvinti 
Medinos įkalintuosius ketu
ris komunistų vadovus, tei
siamus federaliniame? teis
me.

Iš visos šalies kampų 
plaukia telegramos, rezoliu
cijos, laiškai, adresuoti tei
sėjui Medinai, kad jis pa
leistų įkalintuosius teisia
muosius : Green, Gates, 
Hall ir Winston.

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasitiko grįžusį 
iš Paryžiaus valstybės sek
retorių Dean Achesoną 
Washingtono aerodrome.

Kai prezidentas pagyrė 
Achesoną, tai pastarasis, 
pasakė:

“Aš nemanau, kad mes 
ten daug ką atlikome.”

Išklausęs Achesono pra
nešimo apie tai, kas dėjosi 
Paryžiuje, kaip keturių di
džiųjų konferencija vyko, 
kas ką kalbėjo, tuomet pre- 
zidenas Trumanas išleido 
spaudai oficialų pareiški
mą.

L-

Perle Mesta Gal Būt 
Bus Ambasadorė

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė poniutę 
Perlę Mestą, iš Washingto
no, ambasadore į Liuk
semburgą. Poniutė Mesta 
ligi šiol buvo žinoma, kaip 
labai “garbinga šeiminin
kė”, vaišinusi savo namuo
se visokius aukštus politi
kierius. Ji buvo uoli Tru- 
mano finansuotoja praėju
siuose rinkimuose.

Nežinia, ar Senatas ją 
užgirs, nepaisant to fakto, 
kad Mestos namuose ne vie
nas senatorius yra gerokai 
paūžęs.

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

Praga. — Generolas He- 
lidor Piką, kuris kadaise 
buvo nusmerktas mirti už 
Anglijai šnipinėjimą, praė
jusį antradienį buvo pakar
tas. Jis šnipinėjo Londonui 
net nuo 1940 metų.

Washington. — Juditės 
Coplon’iutės teisme iškilo 
jai nemalonių prietykiu. 
Kaip žinia, buvusioji justi
cijos departmento tarnau
toja yra kaltinama ir tei
siama dėl kaž kokių “svar
bių nuorašų”, kuriuos ji 
būk tai siekūsis perduoti 
T. Sąjungos piliečiui Gubi- 
čevui.

Mergina aiškinosi, kad ji 
tuos nuorašus, rastus jos 
ratikelyj laike arešto, buvo 
pasidariusi novelei, kurią 
jį manė rašyti, o su Gubi- 
čevu ją rišo nieks kitas, 
kaip tik romansas, meilė. 
Ji, mat, mahiusi, kad Gubi- 
čevas nevedęs, tik vėliau su
žinojo, kad jis vedęs.

Šitaip dalykai ritulio josi 
teisme, kol teisiamosios gy
nėjas, advokatas Palmer, 
ją klausinėjo.

Na, o kai pradėjo per- 
klausinėti ’(krosegzaminti) 
prokuroras, teisme iškilo 
“staigmenų”. Prokuroras 
klausė Juditės, ar ji buvo 
kada nors su tūlu Shapiro 
hotelyj, •,“kaip vyras su

Trumanas mano, jog Au
strijos reikalu konferencija 
atliko didelį darbą, api- 
brėždama p a g r i n d inius 
punktus, pagal kuriuos turi 
būti padaryta taikos sutar
tis su Austrija, ir pažymint 
daug maž, kada ji turi būti 
užbaigta daryti.

Bet dėl Vokietijos, prezi
dentas mano, jog nebuvo 
atlikta tai, kas buvo gali
ma atlikti. Už tai, žinoma, 
prezidentas Trumanas pri
meta kaltę Tarybų Sąjun
gai.

Tarybų Sąjunga, sako 
prezidentas Trumanas, dar 
vis norinti grįžti prie Pots
damo sutarties ir pagal ją 
viską spręsti, bet ji pati 
Potsdamo sutartį padarė 
neveikiančia savo neribotu 
vetavimu.

Amerikos pozicija, nuro
dė prezidentas, yra teisin
ga.

Prezidentas džiaugėsi, 
kad Paryžiaus konferenci
joje Amerikos, Anglijos ir 
Francūzijos atstovai laikėsi 
vieningai visais svarbiai
siais klausimais.

Tikrai yra manoma, jog 
Dean Achesonas grįžo iŠ 
Paryžiaus pasitenkinęs. 
Vykdamas konferenciion, š. 

į m. gegužės 20 diena, jis ne
manė, kak bus galima pa
siekti tai, kas buvo pasiek
ta.

Bet “nepasitenkinimai 
Tarybų Sąjunga” reiškia
mi vyriausiai tam, kad tuo 
naakstinus Kongresą grei
čiau užgirti Šidurės Atlan
to Paktą.

I

žmona.
Iš karto mergina sakėsi, 

jog nebuvo.- Bet kai proku
roras pradėjo įrodinėti die
ną, laiką, hotelį ir jo kam
bario numerį, tai teisiamoji 
prisipažino. Bet ji prisipa
žino smarkiai protestuoda
ma, beveik net verkdama; 
mat, ten pat, teismo salėje, . 
sėdėjo ir josios motina.

Prokuroras, matyt, tuo ’ 
nori įrodyti, jog Juditė ne
turėjo “karštos meilės? Gu- 
bičevui.

Visa ši byla kol kas ne
turi “aiškios vagos” ir nieks 
negali pasakyti, kas iš jos 
galų gale išplauks.
KRITIKUOJAAŪSTRA- 

LIJĄ
Geneva. — Tarptautinė

je “Darbo Konferencijoje”, 
kurios sesijos vyksta Čia, 
Filipinų atstovas kaltino 
Australiją, kodėl ji neįsi
leidžia jokių kitų imigran
tų, kaip tik baltosios rasės 
žmones.

ORAS: Vėsėliau, debe* • 
siuota. į,'
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Laisvoji Sakykla

Geriau Negu Nieko
Didžiųjų keturių valstybių užsienio reikalų ministrai 

baigė Paryžiaus konferenciją. Visas pasaulis laukė re
zultatų. Dabar tuos rezultatus jau turime. Ko jie verti? 
Ką jie reiškia žmonijai? Kur link dabar kryps taikos rei
kalai?

Negalima sakyti, kad konferencijos rezultatais reikia 
tik pasidžiaugti. Bet taipgi negalima sakyti, kad konfe
rencija nieko gero nedavė, kad tik laikas buvo eikvoja
mas, arba kad jos nutarimai tik žalos padarys taikos rei
kalui.

Tiesa, Vokietijos klausimas pasilieka neišspręstas, nei
gi konferencijos nutarimai padarė galą beprotiškajam 
šaltajam karui. Bet svarbu, kad konferencija nepakriko 
be jokių susitarimų. Svarbu, kad nutarta toliau ieškoti 
susitarimo. Svarbu, kad susitarta dėti pastangas padė
ties pataisymui Berlyne ir visoje Vokietijoje.

Pagaliau susitarimas dėl taikos su Austrija. Tai yra 
vienas iš tų klausimų, kuriais yra kurstomi vakarai prieš 
rytus. Austrijos klausimas yra opus klausimas. Atrodo, 
jog pasiremiant Paryžiaus konferencijos susitarimu, su 
Austrija taika bus padaryta ir iš Austrijos okupacinės 
jėgos pasitrauks. Ir čia buvo padaryta rimtų nusileidimų. 
Bet tik rimtais nusileidimais iš visų pusių ir buvo gali
mas susitarimas.

Mes manome, kad Paryžiaus konferencija pagerino 
taikos reikalus. Jeigu jos nutarimai bus pravesti nuošir
džiai, naujo karo pavojus sumažės. Nors ir labai aprėž
tais šios konferencijos susitarimais bus labai nepatenkin
ti naujo karo kurstytojai. Mūsų komercinė spauda jau 
dabar tvirtina, kad nieko neišeis. Visą bėdą, žinoma, iš 
anksto suverčia ant vienos pusės, ant Tarybų Sąjungos. 
Jau ruošiama dirva konferencijos nutarimų išniekini
mui.

Suprantama, daug priklausys nuo mūsų vyriausybes at- 
sinešimo. Juk buvo gana gražiai susitarta ir Potsdame. 
Bet tie susitarimai tapo pamiršti. Vietoje susitarimų 
pravedimo gyveniman, tapo pradėtas visoje žmonijos is
torijoje negirdėtas šaltasis karas.
• Nesakome, kad Tarybų Sąjunga neturi jokios atsako
mybės. Kaip neužtenka vienos pusės geros valios pasiek
ti susitarimo, taip neužtenka vienos pusės susitarimą 
pravesti gyveniman. Didžiausia atsakomybė krinta ant 
dviejų šalių: Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos. 
Anglija ir Francūzija šoks taip, kaip Dėdė Samas įsakys. 
Jos nebeturi nei savo valios, nei savo tautinės nepri
klausomybės. Ir šioje konferencijoje Bevinas ir Schuma- 
nas taip balsavo, kaip jiems padiktavo Dean Acheson.

Kokia atsakomybė yra mūsų, Amerikos žmonių? Mūsų 
atsakomybė yra budėti ir reikalauti, kad mūsų vyriau
sybė Paryžiaus konferencijos -nutarimus pravestų pilnai 
tokioje dvasioje, jog santykiai tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos ne aštrėtų, bet švelnėtų. To reikalauja karo pa
vojaus prašalinimas, šaltojo karo užbaigimas, sugrąžini/ 
nimas pasauliui ramybės, gerovė ir ateitis Amerikos žmo
nių,

Vatikanas ir Čechoslovakija
Pats Vatikanas įsimaišė į Čechoslovakijos vyriausybės 

ir katalikų bažnyčios susikirtimą. Visi katalikai, tiek pa- 
rapijonai, tiek jų kunigai, kurie tik yra pasisakę arba 
pasisakys už kooperavimą su demokratine valdžia, tapo 
ekskomunikuoti: prakeikti ir išmesti iš bažnyčios. O to
kių katalikų Čechoslovakijoje yra milijonai. Jau, sakoma, 
į naują katalikų dvasininkų organizaciją Katalikų Veik
lą yra įstoję penkiolika šimtų .kunigų. Tai organizacija, 
kurios programa reikalauja taikos ir bendradarbiavimo 
su ^vyriausybe.

Ar reikia būti pranašu, kad atspėti, jog šis Vatikano 
ir Čechoslovakijos baržnyčios vyriausybės pasimojimas 
nueis niekais? Nereikia jokio pranašo. Panašiai buvo pa
rmojęs Vengrijos kardinolas Mindszenty. Ką jis laimė
jo? Nieko! Gavo gerą smūgį tie dvasininkai, kurįe buvo 
pasirinkę kelią sukilimo, ir išdavystės. Jie manė, kad 
Amerika ‘arba kita kuri šalis ateis, nuvers Vengrijos 
valdžią ir sugrąžins senąjį režimą. Tai buvo savęs apsi
gaudinėjamas.

Tiek tepeš arkivyskupas Jozef Beran. Neišgelbės jo 
l|epateisinamos pozicijos ir sukilimo prieš demokratinę 
vyriausybę nė tas faktas, jog popiežius žadą jį pakelti i 
kardinolus. Su savo išdavyste jis per daug toli nuvažiavo.

Už Demokratiją Darbo Unijose
•Devynios didelės CIO unijos šaukia nacionalę konfe

DYPUKŲ DŽIAUGSMAS 
IR VARGAI

Didžiausias dypukų troš
kimas buvo ir yra: kokiu 
nors būdu pasiekti Dėdės 
Šamo šalį — Ameriką... 
Kai kurie • atvyksta su di
dokais bagažais, atsigabena 
brangių daiktų — akordio- 
nų, foto aparatėlių, laik
rodėlių ir panašiai. Andai 
teko dalyvauti viename dy
pukų ■ išvažiavime — gegu
žinėje, kur matėsi labai e- 
legantiškai išsitaisiusių po
naičių ii\ panelių. Tikrai pa
sijutau esąs kaip Kaune: 
Ponaičiai, kad ir labai kar
štoje dienoje, dėvi kostiu
mus, kiti dargi ir žiemi
nius; daugelis nešiojasi 
skūriniuose krepšiuose ant 
pečių pasikabinę brangius 

'foto aparatėlius; dar kiti į 
pikniką atvykę su portfe
liais ir juos tampo per visą 
dienelę... |

Panelės... O boy, kokios 
riestos! Neatrodo, kad jos 
būtų išbadėję. O matytu
mėt, kokios drąsios! Ir mei
lios taip pat. Jeigu jauni
kaitis labai nesudribęs, tad 
jos nebijo ir bučkį pasko-

labai arti...
Panelių ir ponaičių ran

kos1 liudija, kad jos nei ru
gių pjovę, nei dirvonų arę... 
Tiek vienų, tiek kitų ran
kutės švelnios', lieknos, bal
tutės. Ar jiems ir joms čia 
teks išlaikyti ateityje to
kias švelnias ir minkštas 
rankeles, tai kitas klausi
mas. ..

Tai čia suminėjau ponai
čius ir paneles, kuriems 
Smetonos viešpatavimo lai
kais teko prisibrukti prie 
valdiško lovio, kurių duo
nutė buvo balta ir skani; 
darbo valandos trumpos ir 
riebiai apmokamos!

Anaiptol ne visi čia atvy
kę turėjo tokios laimės bū
ti ponais! O ne!. Atvyksta 
dypukų ir gana suvargusių 
— ypatingai, kurie su šei
momis. Štai, vienas dypu
kas man kuone verkdamas 
pasakoja savo padėtį:
' — Žiūrėkite, ponas, atva
žiavome pas tikrą savo te
tą. Susitikę pirmą kartą, 
verkėme vieni kitus apsika
binę. Gal .būt mes verkėme 
iš džiaugsmo, kad'teta ir 
dėdė turi net keletą bran
gių namų. O matytum, po
nas, kokie puikūs jų bal
dai!... Kokie puošnūs kam
bariai... Sakau, gal nei A- 
merikos prezidentas negy
vena gražiau, kaip mūsų 
teta ir dėdė...

— Tai laimingi esate, kad 
turite tokius turtingus gi
mines, — paguodžiau apsi
ašarojusį dypuką.

— Laimingi, sakai. Kad

nesulauktų 
mano nę-

— paklau- 
t

jau antroj 
atvykimo, 
pastebėjo,

pen-

pra
te ta

tokios laimės 
nei didžiausias 
prietelius.

— Kaip tai? 
siau.

— O ponuli, 
dienoj po mūs 
teta . maniškei
kad mūs Vytautukas ant 
lubų persmarkiai vaikšto, 
teta apačioje nervuojasi. 
Kitą dieną pastebėjo teta, 
kad mes deginam lempukę 
tam pastogės kambarėlyje. 
O naktį, ponuli, negalime 
miegoti; taip dieną tą pa
stogėje kambarėlį saulutė 
įšildo, kad be ugnies gali
ma kiaušiniai išsivirti. Be 
to, tani kambarėlyje yra 
tik vienas langutis, per ku
rį vos katė gali įlysti. Na, 
o mūsų teta su dėde gyve
na vėsiuose, puošniuose 
kambariuose. Dviese - 
kiuose kambariuose! 
vaizduokite!

— Ar jūs nebandėt 
syti, kad jus leistų
bent į vieną t iš tų vėsių ir 
puošnių kambarių? — pa
klausiau.

— Hmm... leistų, sakai. 
Teta pasakė, kad mes turi
me džiaugtis, kad jie davė 
tą pastogėje kambarėlį. Be 
to, išvadino mus cicilikais, 
kuomet už dviejų ar trijų 
dienų po »mūs atvykimo te
ta pasiūlino maniškei įsi
rašyti į kokią ten Nekal
čiausios Panelės Švenčiau
sios Prasidėjimo Draugys
tę, o kai maniškė atsakė, 
jog turinti palaukti, apsi
žvalgyti dėl tų dalykų. Ta
da teta gerokai pakoliojo 
mus, išvadindama šiokiais 
ir tokiais. Ir nuo to užsu
ko abu nosis. Pagaliau te
lefonu pranešinėjo savo

kaimynams, kad niekas nie
kuo mums negelbėtų, nes 
mes esą bedieviai.

— Tai helabaį gražus pa
sielgimas jūs giminaičių — 
užtardamas pareiškiau jam.

— Taip, ponuli, negražus. 
Mums ir baisiai nesmagu, 
kad atvykus pas savo -arti
mus gimines ir tokie daly
kai dedasi. 'Bet dėka gerų 
žmonių, kaip tik kaimynai 
sužinojo apie mūsų padėtį, 
tuojau padavė mums drau
giškumo ranką. Vieni žmo
nės lėkščių atnešė, kiti puo
dų. Vienas geras prietelius 
įprašė dirbtuvėj darbą, 
nors tą žmogų teta visada 
vadina komunistu. Dar ki
ti žmonės surado mums 
kambarėlius, kad ir kuk
lius, bet jau jokia teta ne- 
išmetinėja, kad labai bran
gi elektra ar vanduo. Nįe- 
kas mums jau nepasako, 
kad “frontrūmyj ant to 
krėslo negalima sėstis, nes 
jis tik'dėl garbingų sve
čiu.” c

— O kaip daug turėsite 
mokėtis už tuose “kuklius” 
kambarėlius ?— paklausiau 
dypuko.

— Sutarėme 15 dolerių 
savaitėje. Mat, tuose kam
bariuose yra baldai. Tai ži
nai, ponuli, bus gana sun
koku. verstis kol kas, ta
čiau, bandysime ekonomi- 
zuotis su maistu ir kitais 
dalykais, kad tik, turėt pri
vatų pastogėje kamputį.

— O teta nedavė jokios 
jums pagalbos?

— Nedavė. Apsimokėjau 
jiems iki centui; ir dar 
klausiau kiek reikia pro
cento. Bet to dar sarmati
jos imti. Atrodo, kad tie 
seniai planuoja tuos namus 
ir dolerių kupetas gabentis 
į kapines...

Didelis Bokalas.

ŠYPSENOS
DU DĖDĖS IR TETA
Vienas dypųkas, patekęs 

į Kanadą, labai nuobodavo 
svetimų tarpe ir nutarė su
sirasti per lietuviškus laik
raščius savo gimines Ame
rikoje. Jis surado Brookly- 
ne Dėdę ir , Tetą Bostone. 
Vėliau atsirado ir dar vie
nas nežinomas jo dėdė..'. 
Susirašant laiškais, brook- 
lyniškis Dėdė gauna laišką 
nuo savo brolvaikio, kuria
me jis rašo: *

“Brangus Dėde! 1 Ačiū 
tau už piniginę dovaną ir 
už laikraštį, kurį man už
rašei. Aš taip jaučiaus lai
mingas ir užganėdintas su 
tuomi laikraščiu, kuris 
man teikia tokias reikalin
gas žinias, kaip tai: Kur 
kokie atsibūna atlaidai, kur 
kokie misijonieriai lankosi, 
kunigų permainos ir kiek 
surenka aukų Lietuvos at-

jūsų atsa- 
Kanadietis

Dėdė jam

Margas Skaitymas
AR PASIKARTOS 
ISTORIJA?
* Po pirmo pašaulinio karo 

Amerikos valdžia supylė į 
Europos kapitalistų kiše- 
nius bilionus dolerių, kad 
jie galėtų sūtvirtėt ir kad 
paskiau galėtų keist pro
duktais su amerikiečiais, y- 
patingai galėtų daugiau iš
imt iš Amerikos gamybos.

Po antro karo dabar tu
rim Marshallo Planą. Šis 
planas irgi turi tą pačią i- 
deologiją, kaip kad planas 
Dawes ir Youn£ po pirmo 
karo. ‘

Paul Hoffmąn, marsha- 
liško plano daktaras, pasa
kė State 
Committee, kad “numažini
mas vienu $1,000,000,000 
dėl Europos atbūdavojimo 
sunaikintų visą Marshallo 
planą.” * •

Bet europiečiai nieko ne
daro dabar, kaip jie nieko 
nedarė po pirmo karo. Kaip 
gi jie ką darys? Juk jie yra 
taip pat ponai, kaip Ame
rikos Marshallo plano vyk
dytojas. Jie gavo 17 bilionų 
ir su ta suma galėtų pasi- 
spirt į ekonominį progresą. 
Vietoj progreso, jie smun
ka į didesnį skurdą.

Ir kam jie vargs, kol A- 
merika pila bilionus dolerių 
į Europos kapitalistų kiše- 
nius?

Po pirrho karo, kol Ame
rika davė Europos, biznie
riams pinigų, tol jie pirko 
Amerikos išdirbinius. Kai 
tik stojo davę, tai tuojau 
Amerikoje pasirodė flop — 
depresija.

Ir dabartinis amerikoni
ško kraujo leidimas į mer
dėjantį Europos buržuazi
jos kūną gali padaryti A- 
meriką pąčią ligoniu.

Jei Amerika nesustos py
lus bilionus ir bilionus do
lerių į Europos kapitalistų 
gyvybės palaikymą, tai A- 
merika gali atsistot bloges- 
nėn padėtin, negu pati Eu
ropa.

tai gali būt užtikrintas, kad 
Marshallo plano vykdytojai 
užmokės gerą prekę .

i

Appropriation

ATVEŽIMUI 
EUROPIEČIŲ

Washingtono vyriausybė 
paskyrė $500,000 dėl atve
žimo europiečių į Ameriką. 
Taipgi paskyrė $800,000 dėl 
kelionės lėšų E.C.A. vyriau
sybės nariams, kurie va
žiuos į Europą išaiškint a- 
pie Amerikos “nežinomą” 
dangiškumą.

renciją kovai už atšaukimą Taft-Hartley įstatymo. Auk
štieji CIO vadai, Philip Murray, James Carey, Reuther, 
Curran ir kiti pareigūnai, pamiršo savo pareigas linkui 
Darių. Jie visą laiką praleidžia Marshall Plano pravedi- 
mui, o nebemato, kas dedasi šioje šalyje, ką daro Wash
ington© valdovai. Jie viską pavedė prezidentui Trumanui. 
Rezultatas toks, kad Taft-Hartley įstatymas tebėra ne
atšauktas, kad Civilinių Teisių Programa pakišta po 
Kongreso stalu ir pamiršta, kad taksų našta -pasilieka

Amerikos žmonėms nepanešama, kad nėra jokios kainų 
kontrolės, kad depresijos audra jau milijonams atėrųė 
darbus.

Ši unijų konferenciją įvyks ateinantį sekmadienį Wa
shingtone. Ją šaukia vadai sekamų kairiųjų unijų: 
x Marine Cooks and Stewards National Union.

'International Union of Mine, Mill & Smelter Workers.
. United Office and Profesional Workers.
United. Public Workers of America.
International Fur and Leather Workers Union.
Food, Tobacco, Agricultural & Allied Workers of 

America. - •
United Furniture Workers of America.
United Farm Equipment and Metal Workers of Ame

rica. .
American Communications Association.
Konferencijos tikslas pareikalauti, kad Kongresas be

sąlyginiai atšauktų Taft-Hartley įstatymą. Ši konferen
cija taip pat bus unijų pasisakymas už demokratiją CIO 
judėjime.

Kova už demokratiją CIO šiandien yra pats svarbiau
sias prieš darbo unijas klausimas. CIO Pildomosios Ta
rybos pasimojimas atimti iš unijų teises savarankiškai 
vesti savo reikalus, išsirinkti savo viršininkus bei atsto
vus ir veikti politikoje taip, kaip unijų nariai nori, gru-« 
moja visoms unijoms,

pirkėjai Amerikoje, ir daug 
visokių pasakų ir skelbi
mų ... Bet, Brangus Dėde! 
Turiu tau prisipažinti, kad 
man bostoniškė teta suardė 
visą ramybę ir įvedė mane į 
tokią desperaciją, kad turiu 
klaustis jūsų patarimo. Ką 
man daryti su ta teta? Ži
note, Dėde, ką jinai man 
padarė?! Jinai man užrašė 
laikraštį (taip pat iš Brook- 
lyno) “L a i s v ę.” Taigi, 
brangus Dėde, patark man 
ar atsižadėti tetos? Ir'pa
tark, ką daryti su tuo laik
raščiu? Lauksiu 
kymo. Jūsų 
Brolvaikis...”

•Brooklyniškis 
rašo taip:

“Brangus Brolvaiki! La 
bai nemalonu girdėti, kad 
tau teta suteikė tokį nema
lonumą. Bet tu, vaike, tetos 
neatsižadėk. Gali būti, kad 
ji tau kuomet nors bus rei
kalinga. O tą laikraštį skai
tyk. Tik niekam nerodyk ir 
perskaitęs išmesk kur nors 
į prancūzų zoną, kur niekas 
.•lietuviškai nemoka skaityti. 
Arba, geriausia, tai .sude
gink, Už kiekvieną Laisvės 
numerio sudeginimą aptu
rėsi 300 dienų atlaidų... Jū
sų Brooklyniškis Dėdė.”

Nežinomasis dėdė, sužino
jęs, kad jo giminaitis įpuo
lęs į tokią nelaimę, taip pat 
nori duoti savo patarimus 
ir jam rašo taip:

“Gerbiamas Canadieti! 
Tu nežinai manęs, o aš ta
vęs. Bet būdamas tavo dėde 
ir sužinojęs, kad tavo bošto- 
niškė teta įvairė tave į tokį 
nusiminimą, patariu tau 
štai ką: Jeigu tavo teta už
rašė tau ‘Laisvę,’ tai, be 
abejonės, kad ir ji pati skai
to tą laikraštį. Ir jeigu ji

(Tąsa 3-čiaine pusi.)
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DOUGLAS MacARTHUR 
IR HIROHITO

Kai Japonijoj buvo pa
karti 6 karo didieji krimi
nalistai, Hideko ir kiti, tai 
Japonijos karalaitis, kuris 
jodinėjo ant balto arklio 
karo laiku, Japonijos žmo
nių ūpo diktuojamas, nuė
jęs pas D. MacArthur pa
sisakė, kad ir jis yra kal
tas dėl Pacifiško karo taip, 
kaip ir pakartieji.

“MacArthur in surprise 
meeting which lasted more 
than, two hours, stressed 
that Hirohito should not 
abdicate to show that he 
considered himself respon
sible for the Pacific war’’..., 
pasakyta žiniose iš Tokio.

Kuomet žmonės sako, kad 
Hirohito yra taip prasižen
gęs užpuolime ant Ameri
kos, kaip ir pakartieji, tai 
kodėl MacArthur jo neko- 
rė?

Jeigu MacArthur būt už
ėmęs Europą, tai, be'abejo, 
Hitleris ir Mussolinis gal 
būtų taip pat gyvi ir Mac- 
Arthuro apsaugomi.

ODOS SPECIALISTAI
Bostono odos specialistas 

pasakė Amerikos Medika- 
lės Associacijos susirinki
me, Atlantic City, kad yra 
didelė giminystė tarpe , eko
nominių sąlygų ir žmonių 
odos.

Sakoma, kuomet yra geri 
laikai, darbai pastovūs ir 
geros, algos, tai oda - skū
ra darbininkų esti sveika ir 
jie niekad nesiartina prie 
daktaro. Bet kai tik apima 
bedarbės baimė ir nedarbas, 
tuomet darbininkų oda 
pradeda aižėt ir niežtėt. ,

Tai ar nebus tik naujas 
išradimas dėl ekonominių 
sąlygų skyriaus? x

Ką dermatolbgistai sako 
apie žmonių odą-skūrą, tai 
jų supratimas.

Bet visi gerai žino tą į- 
rodymą, kad kai žmogus 
atsiduria bedarbės eilėse, 
tai už trumpo laiko pasiro
do raukšlės ant jo pilvo, y- 
patingai riebukų.

Marshallo planas įsteig
tas dėl, neva, atbūdavojimo 
Europos, bet dabar prez. 
Truman, kuris sugalvojo 
minimą, planą, jau nori į- s 
steigt azijiečiams planą ir 
jau reikalauja iš Washing- 
tono gaspadorių $150,000,- 
000 dėl pietinės Korėjos 
“sustiprinimo”.

Man Trumanas primena

BULVĖS
Jei jūs negalit pasilaikyt 

darbe, tai jei turite daržą, 
pradėkite augint bulves ir 
padarysite gerą apyvartą. 
Jei neparduosite turgavie
tėje krautuvių perkupčiam, vyrą dJugpafį (bigamist), 
tai S. V. valdžia užmokės kuris pamatęs raudonplau- 
už bušelį bulvių nemažiau kės ar kitokio plauko panas, ’ 
dolerio. Mūsų Uncle Sam perka joms gėrimus, pan- 
praleido $250,000,000 suė
mimui perviršiaus bulvių.

Agrikultūros Departmen- 
tas taip buvo neatsargus, 
kad paveikslų ėmėjai nuė
mė paveikslą kelių tūkstan
čių bušelių bulvių, kurias 
apipylė gezolinu - kerosinu 
ir padarė bulvinius pelenus 
— sudegino. ■ '

žinoma, ne visas bulves 
taip sunaikino. Dalis buvo 
parduota alkoholio išdirbė- 
jams. Pirkimas ir pristaty
mas bulvių kainavo val
džiai apie $80,000,000, o val
džia gavo iš alkoholio iš- 
dirbėjų tik $3,634,400!

Taigi, valdžia kupčiauda- 
ma prarado apie $76,000,- 
000. Tai bent bulvės.

Ar negeras turgavoji-’ 
mas!

Taigi, jei bulves auginsi,

čekas ir voveraičių kailiukų 
apsiaustus, o savo tikrajai 
pačiai nenuperka užtenka
mai maisto ir geresnių o- 
verauzių - kelnių ir vai
kams batų.

Kai tik vienas komunis
tas paspruko iš Amerikos į 
Europą, tai šalies prokuro
ras Tom Clark sušuko, kad 
ateiviai komunistai “are 
fleeing the country.”

Nuo rusiško caro režimo 
irgi bėgo į kitas šalis kovo
tojai už darbo klasės rei
kalus. Bet jie paskiau su
grįžo ...» ,

Spartakas

' Kurie aplaikėte blankas 
rinkimui dienraščiui aukų 
j ubilie j aus atžymė j imui, 
prašome darbuotis tuojau.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Birž. 23, 1949
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TARYBŲ SĄJUNGOS EKONOMINĖS 

GALYBĖS PAGRINDAI
--------------------- 3 A-----------------------------------  

je kasmet surinkdavo po 
7 ir daugiau milijardų pū
dų javų vietoje 4-5 milijar
dų pūdų, kuriuos žemės li
kis duodavo carinėje Rusi
joje.

Kolektyvinių ūkių san
tvarka išvedė daugiamilijo
ninę valstiečių masę iš 
smulkaus suskaldyto indivi
dualinio ūkio , kelio į kelią 
kolektyvinio socialistinio 
darbo, užtikrinančio pasi
turimą, kultūringą gyveni
mą. Tarybinės žemdirbystės 
pažangumą parodo ne tik 
prieškariniai, bet ir pokari
niai laimėjimai. TSR Są
jungos kolektyviniai ir ta
rybiniai ūkiai jau įveikė 
pagrindinius pokarinio lai
kotarpio sunkumus. Pernai 
grūdinių kultūrų surinki
mas TSR Sąjungoje jau pa
siekė prieškarinį lygį, 
derlingumas iš hektaro 
lygį net viršijo.
žemės ūkio kraštas 
pavirto industriniu kraštu

Per neregėtai trumpą lai
ką — per 13 prieškarinių 
metų — TSR Sąjunga pa
siekė nematytą ligi šiol ga
mybos lygį ir iš agrarinės 
virto industrine šalimi, iš 
silpnns ekonominiu bei ka
riniu požiūriu — galinga 
savo ekonomine bei karine 
jėga valstybe.

1940 metais TSR Sąjun
ga ketaus beveik 4 kartus, 
plieno — 4.5 karto, anglies, 
— 5.5 karto, naftos, —3,5 
karto, prekinių grūdų —17 
milijonų tonų, medvilnės —j 
žaliavos — 3,5 karto dau
giau, negu 1913 metais.
Nepaprastai aukštas 
technikos lygis

Aprūpinimo technika 
žvilgiu Tarybų Sąjunga
ėjo į pirmą vietą pasauly
je. Sukūrusi gigantišką pra
monės, ir visų pirma sun
kiosios pramonės, gamybi-

Antrame pasauliniame 
kare fašistinė Vokietija rė
mėsi visos Europos ekono
miniais resursais. Tačiau, 
tarybinė pramonė, trans
portas ir žemės ūkis įrodė 
savo pranašumą prieš hit
lerinės Vokietijos bei josios 
satelitų ekonomiką. Ekono
minė TSR Sąjungos perga
lė šiame kare nusakė karo 
baigtį TSR Sąjungos nau
dai, ji atskleidė visą socia
listinės ekonomikos galybę 
ir jėgą, josios plačiausius 
galimumus; toji pergalė nu
rodė neginčytiną tarybinės 
ekonominės sistemos pra
našumą prieš kapitalizmo 
ekonominę sistemą.

Jau prieš antrąjį pasauli
nį karą Tarybų Sąjunga iš
ėjo į pirmą vietą Europoje 
ir į antrą — pasaulyje pra
moninės produkcijos apim
ties atžvilgiu. Tatai buvo 
nepaprasto, niekad kapita
listinėse šalyse nematyto ir 
joms neprieinamo ūkinio 
išsivystymo spartumo išda
va. Spalio socialistinės re
voliucijos išdavoje šalies 
gamybinės jėgos, išvaduo
tos iš būdingų kapitalizmui 
ydų — pelno vijimosi, ga
mybos anarchijos, krizių ir 
nedarbo, — vystėsi planin
gai, nuosekliai ir visapusiš
kai.

Rašo I. D.

Tūli žmonės
nežino

kaip

BUTTERMILK
palaiko jus!

Nekaip dauguma kitų vasari
nių gėrimų, Borden’s skanusis 
Buttermilk yra žemas šildy- 
mu-gimdymui kalorijų.

Tatai reiškia, kad jis yra 
ne tik šaltas, kada jūs geriate 
jį. Bet jis palaiko jus jaučian
tis vėsiu ir gaiviu per gerokai 
ilgą laiką.

Turi visus vertinguosius mi
neralus ir proteinus šviežaus 
apvalyto pieno, taipgi. Gaukite 
Borden’s Buttermilk savo 
maisto krautuvėje ar nuo sa
vo Borden’s vyro šiandien. 
Pradėkite vėdintis Borden’s 
Buttermilk būdu.

Tfordens
BUTTERMILK

TF /T’$ BORDEN’S 
IT’S GOT TO BE GOOD/

©The Borden Co.

Pramonės gamybos 
pakilimas

1940 metais TSR Sąjun
gos pramoninės produkci
jos apimtis aštuonis ir pu
sę karto viršijo 1913 metų 
lygį. Tuo tarpu kapitalisti
nių šalių pramonė laiko
tarpyje tarp dviejų pasau
linių karų iš esmės trypčio
jo aplink 1913 metu lygį. 
Tuo metu, kai pasaulio ša
lys 1929 - li939 metais nu
riedėjo į nematytos, nioko- 
jančiosios ekonominės kri
zės ir baisingo nedarbo be
dugnę, Tarybų Sąjunga be 
paliovos spartino ūkinio pa
kilimo tempus, metai po 
metų išplėsdama pramonės 
ir žemės ūkio gamybą.

Tarybų valstybės ekono
minė galia, josios planinis 
socialistinis ūkis buvo su
kurtas trijų nepilnų prieš
kariniu penkmečių metais. 
TSR Sąjungos liaudies ū- 
kio vystymasis vyko socia
listinių ūkio formų sustip
rinimo pagrindu, Stalino 
paruoštos socialistinio in
dustrializavimo programos 
pagrindu. Vykdydama so
cialistinį industrializavimą, 
Tarybų valstybė visų pir
ma vystė sunkiąją pramo
nę, kaip šalies nepriklau
somybės technikinę - eko
nominę bazę. Per penkme
čių metus TSR Sąjunga su
kūrė galingą pramonę, ga
minančią gamybos priemo
nes (aukštai išvystytą ma
šinų gamybą, metalurgiją, 
kuro, automobilių, aviaci
jos, transporto, chemijos, 
ir kitas pramonės šakas).
žemės ūkio perorganizavi
mas socialistiniu pagrindu

Remdamasi galinga pra
mone, Tarybų valstybė įgy
vendino didžiausius per
tvarkymus kaime, sukurta 
stambiausia ir 
ta kolektyvinė 
žemdirbystė.

Žemės ūkio
chanizavimo srityje TSR 
Sąjunga laimėjo pirmą vie
tą pasaulyje. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą šalies lau
kuose dirbo 530 tūkstančių 
traktorių, 182 tūkst. kom
bainų, 228 tūkst. sunkveži
mių. Per ketverius metus 
iki pat karo, TSR Sąjungo-

mechanizuo- 
socialistinė

darbų me-

Šypsenos 
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

iki šio laiko yra dar gyva, 
tai ir tau jokio pavojaus nė
ra skaityti tą laikraštį. Tu 
paklausyk savo brooklyniš- 
kio dėdės. Skaityk laikraštį 
ir degink. Bet nuo savęs pa
tariu tau pasilaikyk vieną 
sena ‘Laisvės’ numeri ir 
kaip užeis audra su perkū
nija, tai sudegink seną nu
merį ‘Laisvės,’ tai netrenks 
perkūnas į tavo trobą. Pa
klausyk savo nežinomo dė
dės patarimo. Skaityk ir 
degink! Bo, jeigu nedeginsi, 
tai gali atsitikti taip, kaip 
su manim: Kuomet aš bu
vau tokis jaunas, kaip tu 
dabar, tai man davatka 
Kristė vis sakydavo: “De
gink cicilikų literatūrą, bo 
pasiliksi bedieviu.” Neklau
siau Kristės, slėpdavau ir 
kitiems duodavau skaityti, 
ir štai kas atsitiko. Dabar 
pats nesibijau skaityti Lais
vę. O tu jeigu nedeginsi, tai 
už metų tau nereikės nei te
tos pagalbos, ir pats užsira
šysi susigundęs...

Linkiu ištvermės jūsų 
sielvarte. Jūsų nežinomasis 
Dėdė.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Birž. 23, 1949

lektyvinių ūkių santvarką, 
TSR Sąjunga tuo pat užti
krino sau technikinį - eko
nominį savarankiškumą bei 
nepriklausomybę. Nėra to
kių mašinų, žaliavos bei fa- 
brikatų rūšių, kurių Taryb. 
valstybė negalėtų pagamin
ti savo gamyklose ir fabri
kuose.

Tarybų Sąjungos patyri
mas moko, jog planinis so
cialistinis ūkis sugeba per 
trumpą laiką įveikti ekono
minį šalies atsilikimą ir 
užtikrinti jos savarankišku
mą bei nepriklausomybę.

Puikūs TSR Sąjungos 
liaudies ūkio laimėjimai iš
reiškia didžiulį socialistinės 
ūkio sistemos pažangumą 
ir jos nepaprasta galybę.
Socialistinės santvarkos 
pirmybė

TSR Sąjungos ekonominį 
pagrindą visų pirma suda
ro socialistinė santvarka. 
Socialistinė santvarka, kur 
politinė valdžia ir. gamybos 
priemonės yra pačių darbo 
žmonių rankose, užtikrina 
ne tik spartų visuomeninės 
gamybos augimą, bet ir ne
paliaujamą gyventojų ma
terialinio ir kultūrinio ly
gio kilimą, paspartintą žen
gimą į priekį visose ūkinio, 
visuomeninio - politinio bei 
kultūrinio gyvenimo srity
se.

TSR Sąjungos ekonomi
nė galybė remiasi socialis
tine ūkio sistema. Toji ūkio 
sistema savo ruožtu remia
si visuomeninės gamybos 
priemonių (žemės, įmonių, 
transporto, bankų ir į:t.) 
nuosavybės viešpatavimu. 
Iš čia pačių darbo žmonių 
gyvas suinteresuotumas 
socialistinio ūkio laimėji
mais, nes jie tampa ne sau
jelės monopolistų lobiu, 
(kaip tai yra prie kapitaliz
mo), o ištisos visuomenės ir 
kiekvieno piliečio nuosavy
be.
Socialistinė santvarka 
remiasi žmonėmis

Priešingai kapitalizmui, 
kur gamybos varomoji jėga 

nį aparatą, sutvirtinusi ko-|yra pelno vijimasis, sočia.

o 
tą

at- 
iš-

lįstines gamybos pagrindas 
yra žmonių išvaduotų iš 
eksploatacijos, kuriuos jun
gia vieningas draugiškas 
kolektyvas, savitarpio drau
giškas bendradarbiavimas 
ir pagalba. Šito kolektyvo 
pagrindas yra visuomenes 
suinteresuotumas visų jos 
narių gerove.

Svarbiausias gamybos au
gimo akstinas TSR Sąjun
goje — tai augantieji socia
listinės visuomenės narių 
poreikiai ir priemonės jiems 
patenkinti. Tokiu būdu, so
cializmas sukūrė naujus, 
nežinomus akstinus dirbti, 
kelti darbo našumą, kurie 
yra tiesiog neįmanomi vi
suomenėje, kurios pagrindą 
sudaro privati nuosavybė. 
Tatai ryškiai pavaizduoja 
tarybinių žmonių socialisti
nio lenktyniavimo gigantiš
kas užmojis, jų aukštas 
darbo aktyvumas, kuris yra 
TSR Sąjungos ekonominės 
galios neišsenkamas šalti
nis.
Planingo ūkio pagrindai

Socialistinis ūkis —plani
nis ūkis. Čia kiekviena ga
mybos šaka, kiekviena įmo
nė vystosi pagal planą, kurį 
sudaro valstybė tiksliai mo
ksliniu pagrindu.- Tame vie
nas TSR Sąjungos ekonomi
nės galios pagrindų. Štai 
kodėl TSR Sąjungos visuo
meninėje gamyboje neįma
nomos nei krizės, nei depre
sijos, kurios nubloškia bur
žuazinių šalių ekonomiką 
daugeliui metų atgal. Be- 
krizinė, darni, planinė tary
binės ekonomikos vystymosi 
eiga užtikrina tarybinei 
liaudžiai nepaliaujamą jos 
materialinės gerovės ir kul
tūros kilimą.

Tarybinės ekonomikos jė
ga glūdi tame, kad jos au
gimui duoda kryptį tarybų 
valstybė — planuojanti so
cialistinė valstybė, kuri są
moningai išvysto gamybą 
visuomenės interesais. So
cialistinis valstybinis pla
nas užtikrina labiausiai pil
ną technikinių įrengimų,

naujausių technikinių ir 
mokslinių atradimų išnau
dojimą išplėsti gamybai 
tiek vartojimo dalykų, tiek 
ir naujų įrengimų, mašinų, 
staklių ir pan. Pokarinis ta
rybinis penkmečio planas 
tai iš naujo pavaizduoja. To 
penkmečio pirmųjų trejų 
metų planas yra viršytas. 
Besivystant tarybinis liau
dies ūkis jau pralenkė prieš
karinį lygį. Kaip tik socia
listinio ūkio ekonominės ga
lios aūgimas įgalino Tarybų 
valstybę pirmąja Europoje 
panaikinti kortelių sistemą, 
likviduoti karo padarinius 
pinigų apyvartos ir preky
bos srityje, pakartotinai 
mažinti kainas masinio var
tojimo prekėms ir tuo pa
grindu pakelti darbo žmo
nių realųjį darbo užmokestį 
daugiau kaip dvigubai. Po
kariniam stalininiam penk
mety tarybinė liaudis spren
džia ir jau išsprendė gigan
tiškus uždavinius atkuriant 
ir toliau išvystant karo su
griautą ūki. Tokius uždavi

nius statyti ir spręsti tegali 
tik valstybė, kurios ekono
minė galia iš tikrųjų yra 
titaniška.

TSR Sąjungos ekonomi
nės galybės augime milži
niškas vaidmuo tenka penk- 
metiniams planams. Kiek
vienas penkmetis tarybi
niams žmonėms reiškia nau
ją šuolį į priekį visose po
litinės, ūkinės ir kultūrinės 
Statybos srityse, naują ūki
nės galios augimą, naują 
žingsnį į priekį keliu į ko
munizmą.

Washington. — Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Pa- 
niškinas ir vėl tarėsi su 
valstybės departmento at
stovu, sekretoriaus padėjė
ju, James E. Webb. Jiedu 
tarėsi dėl lend-lease apy
skaitos sudarymo.

Maskva. — Maskvos ra
dijo. stotis paskelbė visą 
tekstą komunikato, išleisto 
keturių didžiųjų Paryžiuje.

A. A.

Reiškiam Pagarbą Mirusiam
Pažangos Rėmėjui ir Draugui

Jonui Kašinskui

A. Gotauta A. ir P. Gyviai
G. Sienkienė J. ir M. Gina'ičiai
V. Žabui P. Vienažindis
U. Jurkevičienė M. Prakevičius
A. M. Metelionis G. ir S. Nausiedai
Z. Gobis J. ir O. Greblikai
A. Gailiušis A. Litvin
A. ir M. Sutkai J. ir M.. Rudzevičiai
A. Griška J. Aranuk
B. ir K. Kraptavičiai J. ir A. Urbonai
P. ir E. Jočioniai S. ir S. Lūšiai
J. ir R. Savickai J. iV J. Daukai
J. ir A. Klimavičiai J. ir Z. Danta
A. ir M. Andriuliai J. Galinskas
S. ir J. Gareliai F. Mills
P. Storonienė S.- Gudeliauskienė
0. Baronienė A. ir A. Adomaičiai
R.. Steponkevičienė M. Janulienė
E. Sheputis Z. ir A. Ramanauskai
P. ir M. Smalsčiai A. ir O. Demskiai

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

SEKMADIENĮ, LIEPOS 3 JULYA'

Dainy programą duos Aido Choras
vad. Geo. Kazakevičiaus

Bus daug svečiij iš kitų miestų Iš anksto įsgykite įžangos bilietus
M

KLASCIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS
Įžanga 60 c. asmeniui.

Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną
Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga

Muzika nuo 6-tos vai. po piety.

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

profesoriais dirba didelį okupacijos metu nusmuko 
mokslinį darbą. Respubli- 50 procentų, palyginti su 
kos mokslininkai išvedė ei- 1940 metais, dabar vėl pa-

(Tąsa)

Juk ne šių gi miškų, tankių bei 
klaikių, užkariauti pasiuntė mus Stali
nas iš Ukrainos rytų! Jie buvo mums 
reikalingi tik kaip bazė, kaip vieta, kur 
mes galėsime apsirūpinti materiališkai 
ir iš kur vykdys šaunius antpuolius par
tizanai, kuriuos reikėjo dar organizuoti 
ir sukelti kovai. Tada mums ir į galvą 
neateidavo, kad Lelčicų žygiu mes nulė- 
mėme Kovpako Karpatų reido likimą, li
kimą ištisos eilės susivienijimų, susikū
rusių per pusmetį metus Ukrainoje, Ži- 
tomiro, Roveno, Kamenec-Podolės srity- 

. se, kol kas dar kerštingai aptilusiose po 
okupanto batu.

Jeigu vokiečiai paliktų Lelčicuose ar 
Slovečne, įsitvirtintų ten, padarytų juos 
savo atramos taškais, tai nebūtų ten par
tizanų srities, vadinasi, ir partizanų ba
zės. Kautynės Lelčicuose ir Slovečne nu
lėmė Ukrainos partizanų sąjūdžio liki
mą metams pirmyn.

Mūsų stovyklavimai šiose giriose bu
vo ramūs. Mes slinkome dienomis, nakti
mis duodami pailsėti žmonėms. Maršai 
buvo neilgi. Kartais sustodavome visai 
parai pamiškės kaimuose. Susigyventi 

, su naujuoju rajonu pradėdavome smul
kiai jį tyrinėdami.

Aš dažnai ir ilgai ėmiau buvoti štabe. 
Tuo metu Kovpakas pavedė man vado
vauti žvalgybiniam darbui. Ypatingai aš 
susiartinau su štabo viršininku Grigori
jum Jakovlevičium Bazima ir su part- . 
biuro sekretorium Paninu. Abu seni par
tizanų sąjūdžio veteranai, jie dažnai mi
nėdavo pirmąsias dalinio įsikūrimo die
nas.

Jausdamas, kad su šiais žmonėmis 
mane ilgam surišo karinė dalia, aš ir 
pats domėjausi pirmomis partizaninio 
karo dienomis, jau lyg dvelkiančiomis 
šlove, istorija. Aš kai ką užsirašinėda- 
vau, ir tai labai patikdavo Baziniai.

Dažnai po ilgų štabo darbo valandų 
jis stipriai pasiraivydavo, net iki kau- 

\ lams subraškant, pakeldavo akinius ant 
kaktos ir kalbėdavo, lyg į nieką nesi
kreipdamas ir tęsdamas kažkokią savo 
mintį, pertrauktą ar kautynių, ar plano 
bei ataskaitos sudarymo:

— O tai, supranti, buvo dar toksai 
įvykis .. . Ateinam mes su Semionu Va- 
siljevičium į trečiąją kuopą, o jie be sar
gybų, visi pablaku miega. Kai kas, ma
tyt, truktelėjo smarkiau... Ach, ir pu- 

i blika!. ..
Pokalbio tema dažniausiai būdavo tre

čioji kuopa, šauniausioji dalinio kuopa ir 
jos vadas Karpenka. Dažnai tokie pokal
biai vykdavo Rudniovo akivaizdoje, ir 
jis, besiklausydamas Bazimos arba Pani
ne, tik šypsojosi, susimąstęs sukinėda
mas ūsą. Jis kalbėdavo apie Karpenkos 
žmones su meile, tačiau iš pasakojimų 
esmės aiškėdavo, kad toji pramuštgalvių 
vyrukų kompanija su užsispyrusiu ir 
nedisciplinuotu Karpenka priešaky kel
davo ir Rudniovui ir Bazimai daug ne- 

, malonumų bei rūpesčių. Nemalonumai 
su trečiakuopininkais prasidėjo vadovy
bei jau labai seniai, vos ne nuo tos pat 

> dienos, kada Karpenkos grupė įsijungė 
į dalinį. Karpenkos žmonės “pripažino” 
Kovpaką vadu, bet vis dėlto laikėsi re
zervuotai. Mes, girdi, kariškiai, o čia vis 
“civilinė” publika ir, be to, vis seniai, 
iš kurių “piaulai byra.” Pradžioje parti
zanų gyvenimas jiems patiko, ypatingai, 

I kai Senis Šaltis parodė, kur paslėptos 
produktų bazės. Bazėse buvo statinių su 
uogiene, kuri labai patiko jauniesiems 
Karpenkos ir Cimbalo grupės vyrukams. 
Iš viso buvo aišku, kad vaikinai greitai 
pasisavindavo kaip tik neigiamas parti
zanų gyvenimo puses — ūžavimą, dis
ciplinos nepaisymą. Visa tai matė ir su
prato Kovpakas, kuris buvo išėjęs griež
tą Raudonosios Armijos mokyklą: juk 
Kovpako akivaizdoje ir jam dalyvaujant 
gimė partizanų daliniai, Raudonoji gvar
dija ir jaunosios Tarybinės į respublikos 
armija. Visas tas kuopos neigiamybes 

. jis matė, suprato, bet kol kas tylėjo, vis 
jsižiūrinėjo. Bet ir sunku buvo jam iš 
karto sutvarkyti visus tuos žmones, ku
riuos atbloškė pas jį apsupimo vėjas.

Visokių žmonių bastėsi tada ką tik

praėjusios pro čia vokiečių armijos už
nugary. Viskas buvo neaišku, skubota, 
greitai kaitaliojosi nuotaikos, potvarkiai.

Tuo metu iš kaimyninių miškų Kov- 
pakui atėjo sustiprinimas — Semionas 
VasiljeviČius Rudniovas su savo mažy
čiu daliniu • iš daugiau kaip dvidešimt 
žmonių.

Pirmomis okupacijos savaitėmis Kov
pako ir Rudniovo daliniai veikė savaran
kiškai ir neturėjo tarp savęs ryšio. Apie 
rudens pradžia Rudniovas pagal pirmą
sias Kovpako diversijas susekė jo pėdsa
kus. Smarkiai apsidžiaugė jie viens ki
tu. Abiem buvo sunku. Skirtingi am
žium, charakteriu bei išsilavinimu, tie 
žmonės vienu atžvilgiu buvo visiškai vie
nodi: jie buvo vienodai atsidavę parti
niam įsipareigojimui, vienodai karštai 
norėjo pavestą jiems darbą — partizanų 
sąjūdžio organizavimą — įvykdyti bet 
kuriomis sąlygomis.

Tai buvo sunkios dienos. Vokietis bu
vo stiprus, stiprus ne vien savo technika 
ir kariniu prestižu, bet stiprus dar ir 
mūsų patirties stoka, mūsų nemokšišku
mu.

Kai kuriems naujai iškeptiems parti
zanams drebėjo pakinkliai: žmonės bijo
jo, daugelis tiesiog nežinojo, nuo ko pra
dėti. Pradžioje žvalgybon eidavo patys 
dalinių vadai — Kovpakas ir Rudniovas.

Kovpakas iš patyrimo suprato, kad 
reikia būtinai laimėti pirmose kautynėse, 
nors ir mažose, suduoti priešui nors ne
reikšmingą smūgį. Tai buvo būtina, kad 
dalinys viduj labiau glaustųsi. Tai su
prato ir Rudniovas.

Per pirmąjį susitikimą vadai aptarė 
padėtį, pasidalino pirmųjų kovos dienų 
patirtimi, ir Rudniovas pasiūlė Kovpa- 
kui sujungti abu dalinius.

Rudniovas ėmėsi energingai dalinį vie
nyti ir jį disciplinuoti. Jis pats visame 
buvo pavyzdžiu. Išorinę kovotojo išvaiz
dą, dienotvarkę, tarnybos pareigų atliki
mą, paklusnumą vadams, maitinimo or
ganizavimą jis, pagal seną karišką įpro
tį, laikė būtinu dalyku sau pačiam ir to 
reikalavo iš savo valdinių.

Taip buvo armijoje.
— Partizanuose visa tai reikalinga 

dar labiau, — diegdavo jis kovotojams. 
— Dar šimtą kartų daugiau todėl, kad 
mūsų kova pavojingesnė, mūsų jėgos 
silpnesnės, o priešą mušti mes turime ne 
blogiau už armiją.,

Daugelis su tuo sutikdavo, nieks ne
prieštaraudavo, bet Karpenkos kuopoje 
niūriai žvilgčiodavo į naująjį komisarą. 
Smarkiai nepatiko jis savo kalbomis, o 
dar labiau — veiksmais. Bet kol kas bro
lija tylėjo. Pratrūko, nors tai ir labai 
keista, dėl uogienės.

Sutvarkęs žvalgybos bei sargybos tar
nybos pareigas, pastūmėjęs pirmyn vidi
nį žeminių įrengimą, komisaras stvėrė
si maitinimo. Apskaičiavęs visų turimų 
produktų kiekį, jis paskyrė normą: po 
du šimtu gramų’ lašinių vienam žmogui, 
sausainių, o kai galima, tai ir šviežios 
duonos, daržovių (rudenį galima buvo jų 
nenormuoti) ir po puodelį uogienės į pa
rą dviem žmonėm.

Karpenkos kuopos vyrukai pirmąją 
komisaro “reformų” dalį priėmė šaltai, 
vis dėlto suprasdami, kad be žvalgybos, 
be sargybų apsieiti negalima, — tai ty
lėdami sutiko. Bet, štai, uogienė . . .

Tai jau kėsinimasis į jų “partizanų” 
teises. Tasai jaunimas — guvus, žalias 
ir pramuštgalviškas, alsuojąs sveikata ir 
narsa; jaunimas, kuriam, turint dvide
šimt dvejus metus amžiaus, teko akis į 
akį susidurti su mirtimi ir tai nė kartą 
ar du, o štai jau ketvirtą mėnesį susiti
kinėti kasdien — juk kiekvienam žings
ny žvanga benosė ant plentų, brazda 
vieškeliais, dumia praskynomis, kaukia 
tęsiamais motorų balsais danguje, — 
tasai jaunimas nenorėjo atsisakyti malo
numo, vienintelio pasilikusio malonumo: 
prisivalgyti iki sočiai saldumynų — 
“kiek tik noriu,” iki “negaliu.”

“Komisaras sako: ‘reikia apskaičiuoti, 
kad iki žiemos užtektų’ .. . Mane, gal 
būt, ryt nutvos, o aš žiemai palikinė
siu!. . .”

Subruzdo brolija.
(Daugiau bus.)

Per Tarybos valdžios me
tus Estijos kaime įvyko di
deli ekonominiai ir kultū
riniai pakitimai. Socialisti
nis žemės ūkio pertvarky
mas palankiai veikia bend
rą kaimo gyventojų kultū
ros pakilimą. Tai, kas pir
ma buvo svajone, dabar 
sėkmingai paverčiama tik
rove.

Dar buržuazinei santvar
kai esant Palamulos kaimo 
gyventojai ’ svajojo apie e- 
lektros šviesą. Bet tik da
bar, prie Tarybų valdžius, 
elektra apšvietė Palamulos 
kaimą ir jį supančius vien
kiemius. Ir ne tik tą kai
mą. Elektros žiburiai suži
bo Mialu, Tapuperės, Ter
mos, Sikeldi - Nimės, Hir- 
gu, Kuusiku - Nimos, Lipe- 
tės ir kituose kaimuose.

Tarybų Estijoje pokari
niais metais elektrifikuota 
22 tūkstančiai valstiečių ti
kiu, pastatytos 35 elektrinės 
ir šimtai pastočių. Dabar 
elektros energija naudoja-' 
ma ne tik butams apšviesti, 
ją ima naudoti Estijos ko
lektyviniai ūkiai savo ga
mybiniame darbe.

Tarybine vyriausybė ne
sigaili lėšų estų nacionali
nei kultūrai išvystyti, vals
tiečių masių kultūriniam 
lygiui kelti. 1948 metais 
socialinėms - kultūrinėms 
priemonėms buvo asignuo
ta 507,3 milijono rublių, kas

sudarė 55 procentus res
publikinio biudžeto. Tos su
mos buvo sunaudotos liau
dies švietimui, sveikatos 
apsaugai, kūno kultūrai ir 
socialiniam aprūpinimui. 
Paskutinysis 1939 — 40 
metų buržuazinės Estijos 
biudžetas iš viso tesudarė 
105,8 milijonų kronų. Iš tos 
sumos švietimui, sveikatos 
apsaugai ir socialiniam ap
rūpinimui buvo paskirta 
tik 18,4 milijono kronų, ar
ba 17,3 procento viso biu
džeto.

Per ketverius pokario me
tus Estijos kaime atkurta 
ir pastatyta daug mokykli
nių pastatų. Respublikos 
pradinėse ir vidurinėse mo
kyklose mokosi per 156 
tūkst. vaikų, 37 tūkst. dau
giau, negu pirma. Valstie
čių jaunimui yra atviras 
kelias į visas respublikos ir 
visos Tarybų Sąjungos auk
štojo mokslo įstaigas. Ta
rybinės vyriausybės pa
stangos turi tikslą visoke
riopai pakelti liaudies švie
timo lygį kaime.

Respublikos žemės ūkiui 
paruošiami aukštai kvalifi
kuoti specialistų kadrai. 
Estijos TSR Mokslų Akade
mijos žemės ūkio bando
mose ir rūšiuojamose sto
tyse lygevoje, Kuusiku, Po
li ir kitose vietovėse, jau
nieji tarybiniai mokslinin
kai drauge su senaisiais

lę aukšto derlingumo grū
dinių kultūrų ir vėžiui at
sparių bulvių rūšių. Šitos 
rūšys plačiai pritaikomos 
Estijos laukuose. Tame yra 
didelis lygevos rūšiuojamo
sios stoties mokslininkų, 
Stalininės premijos laurea
tų, Juliaus Aamisepo ir 
Miekelio Pilio nuopelnas.

Į kovą dėl žemės ūkio pa
kėlimo stojo ne tik moksli
ninkai, bet ir patys kolek
tyvinių ūkių valstiečiai. Vi
suose kaimo liaudies na
muose, valsčių agronomijos 
rateliuose, kolektyvinių ū- 
kių rateliuose tūkstančiai 
valstiečių mokosi to, kaip 
išauginti gausų derlių. Dau
gelis estų valstiečių su
rengdavo ekskursijas į bro
liškąsias tarybines respub
likas susipažinti su prieša
kine agrotechnika.

siekė prieškarinį lygį.
Tarybinė kultūra tapo 

Estijos kaimo nuosavybe. 
Respublikos kaimuose vei
kia 750 visuomeninių bib
liotekų. Vien tik per 1947 
metus valstiečiai paėmė 
skaityti 1.503 tūkstančius 
knygų. Su susižavėjimu 
valstiečiai skaito M. Gor
kio, M. Šolochovo, A. Tam- 
saarės, Ed. Vildės, Augusto 
Jakobsono, I. Semperio, H. 
Leberehto, O. Toomingo ir 
kitų rašytojų kūrinius. Di
delį pasisekimą turi prie 
bibliotekų organizuojamieji 

Į literatūros kūrinių nagri
nėjimai ir kolektyvinio ūkio 
skaitymo vakarai, o taip 
pat referatai ir paskaitos 

■apie estų, rusų ir kitus ra
išy to jus.

Kaime labai paplito pe- 
i riodinė spauda. Visi vals-

Įsisavinus priešakinę ta- tiečiai užsiprenumeruoja 
rybinę agronomijos kultu-’ laikraščius. Pavyzdžiui, To
rą, pasiekiama teigaimų re- ’’i valsčiaus gyventojai, 470 
zultatų. Žemdirbys,iš tary- vienkiemių išsirašo 1.860 
binio ūkio “Sirnerpalu” laikraščių ir žurnalų. 
Karlas įsakas pernai nuė- Šiuo metu visuose liau- 
mė po 30,03 centnerio rugių dies namuose ir kaimo klu- 
derlių iš hektaro 34 hek- buose vyksta veiksmingas 

įtarų plote. Tarybų Sąjun- pasiruošimas artėjančiai 
Igos Vyriausybė aukštai į- XIII dainų šventei, kuri į- 
| vertino jo pasiekimą ir su- vyks 1950 metų vasarą Ta- 
teikė jam Socialistinio rybų Estijos dešimtmečiui 
Darbo Didvyrio vardą. 68 pagerbti. Preliminariniais 
estai —gausių derlių meis- duomenimis joje dalyvaus 
trai apdovanoti TSR Są- apie 42.000 dainininkų ir 
jungos ordinais ir meda- muzikantų. Saaremos salo- 
liais. Dėka kultūros augi-Je esančios Liumandos liau- 
mo Estijos kaime, derlius dies namų pavyzdžiu, kur
respublikoje, kuris vokiečių į (Tąsa 5-me pusi.)

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž. 23, 1949
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Birželio 12 d. mirė Anas
tasia Petkevičienė, 66 metų, 
gyvenusi 8832 Frankford Ave. 
Buvo pašarvota Frank A. 
Balin koplyčioj. 2016 E. Alle
gheny .Ave. Palaidota birže
lio 15 d., šv. Grabo kapinė
se. Liūdėsyj liko duktė He
len Ribikauskas, anūkai: 
Vincenta Farest, Jonas, An
tanas, Helen, Regina, Rosa
lyn ir Jurgis. Proanukai Ma
ry ir Walter. Laidotuvių di
rektorius Frank A. Baliu.

★
Birželio 2 d. mire Thelma 

Calhoun (Kulišauskaitė), 37 
metų, gyvenusi 1216 W. So
merset St. Palaidota birželio

Maynard, Mass.

Bušai į Laisves Pikniką 
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisves pikniką.

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

Tikietas į abi pusi $1.25 
f

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

11 valandą ryto.

Worcester, Mass.
Busas išeis nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų Svetainės, 

29 Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės kaina 
į abi puses $1.50 suaugusiems ir 75c, vaikams, 

kurie užims sėdynes.

CHARLES 

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
• Užsakymus tąįpgi galima priduoti per PAUL1 GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine,, 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

.  ..................................... ...............—— ——   ■*      ■ ■ ■ ■ ■■■■■!  — ■ .

I •

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 _

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

6 d., šv. Marijos kapinėse, 
Gloucester, N. J. Nuliūdę 
lieka motina Karolina ir dvi 
velionės seselės—Ona ir A- 
melia.

Sausio 20 d., šių metų, mi
rė jos tėvas Antanas Kuli- 
šauskas. Liūdinčiai šeimai 

j linkiu kantriai pernešti šiuos 
smūgius.

> ★

Birželio 6 d. mirė Stanislo?
I vas Kvietkos, 57 metų, gyve
nęs 210 Fernon St. Palaido- 

! tas šv. Kryžiaus kapinėse, 
I birželio 13 d Liūdesy j liko 
, velionio žmona Ona ir du sū
nūs—Jonas ir Julius.

Birželio 10 d. mirė Stanis- 
1 lovas Rajauskas, 65 metų, 
1 gyvenęs 1924 E. Moyamen- 
sing Avė. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, birželio

J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

»•

’k’W

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

• Tei. Poplar 4110

15 d. Liūdinti lieka žmona 
Kastancija, sūnūs Juozaą ir 
Stanislovas, duktė Ona ir du 
anūkai.

A
Birželio 1 d. staiga mirė 

Juozas Kazlauskas, 42 metų, 
gyvenęs 128 Chalmers St., 
New York, N. Y. Palaidotas 
birželio 14 d., Odd Fellows 
kapinėse. Velionis Juozaš 
-buvo pavienis, liūdinčios se
serys Ona Murphy ir Adelė 
Tangner rūpinosi brolio pa
laidojimu. Laidotuvių direk
torius Juozas Kavaliauskas 
patarnavo virš minėtoms ket- 
verioms laidotuvėms.

S. V.- Ramutis.

Cleveland, Ohio
Konferencija už Teisę 
Streikuoti ir Pikietuoti

Fawick Airflex streikie- 
rių komitetas kviečia visas 
darbo unijas bei visas kitas 
organ’izacijas prisiųsti dele
gatus į šaukiamą konferen
ciją, kuri įvyks birželio 28, 
Allerton Hotelyj, ant 13-tos 
ir Chester gatvių.

Kaip žinoma, teisėjas James 
C. Connell uždraudė Fawick 
Airflex streikieriams pikie
tuoti ir šerifo mušeikos bei 
Clevėlando policija brutališ- 
kai užpuolė streikierius, juos 
sumušė, areštavo ir nubaudė 
negirdėtai aukštomis pinigi
nėmis ir kalėjimo bausmėmis. 

I Vėliaus tas pats teisėjas pa- 
Į tvarkė, k a d nevalia prieiti 
i arčiau 1,000 pėdų prie Faw- 
| ick dirbtuvės ir uždraudė 
I dalinti lapelius, kurie galėtų 
■ pakenkti įgabenimui streik- 
• laužiu į dirbtuvę.

Todėl United Electric 
| Workers, CIO, unijos streikie- 
i rių komitetas kviečia visus, 
kurie yra priešingi panai k i- 

į nimui laisvės žodžio, spaudos 
ir susirinkimų dalyvauti šio
je konferencijoje. J. N. S.

I ____

KULTŪROS PAKILIMAS 
ESTUOS KAIME

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

veikia didelis kiekis meni
nės saviveiklos ratelių, 
šventei aktyviai ruošiasi 
ir visi kiti liaudies namai 
bei klubai.

Didelį pasisekimą . Esti
jos kaime turi kinas. Be
veik visuose, net nedide
liuose ’miesteliuose įsteigti 
stacionariniai kino teatrai. 
Į visas nutolusias kaimo 
vietoves du kartus per mė
nesį išvažiuoja kilnojama
sis kinas.

Estijos kaimas pasidarė 
visai ne tas, koks jis buvo 
prieš dešimt metų. Ir žmo
nės tapo kitokiais. Tarybų 
valdžia' atnešė į kaimą kul
tūrą, žinių švyturį. Išnyko 
jau vadinamieji “lokių už
kampiai”— buržuazinių lai
kų užkampiai. Į pačius nu- 
tolusius^ kaimo kampelius 
prasiskverbė kultūros—na
cionalinės savo x forma ir 
socialistinės savo turiniu— 
šviesa. Šių dienų. - Estijos 
kaimo gyvenimą Atspindi 
ne Medsanurko “Pelkių sa
la”, o jaunojo talentingo 
poeto Juhano Šmulio poema 
— “Vaikinų brigada'iš Jar- 
vecu”,~ kurioje autorius sa
ko:

M’atai, kaip dega 
dangaus' skliautas 
Nauja pergalingos 
šviesos jėga, 
Kaip Estijos ‘‘lokių 
užkampius” užkariauja, 
Kaip jūros potvynis — 
elektra.

Atydžiai tėmykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

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

Newark 4, N. J, 
HUmboldt 2-7964

BUŠAI Į LAISVĖS PIKNIKĄ 
LIEPOS 3, MAYNARD, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuviai 
Šturmingai Rengiasi i Laisvės 
Pikniką, Kuris įvyks Liepos 
3-čią, Maynard, Mass.

SOUTH BOSTON. Pirmi 
busai išeis nuo 318 W. Broad
way, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo. Antri . busai išeis pirmą 
valandą dieną. Maty k it, bu
sti organizatorius: J. Šukį, G. 
Lyką, L. Zelson ir A. M. 
Dambrauską.

LAWRENCE. Bušų orga
nizatoriai J. Šupetris, S. Pen- 
kauskas ir ]g. Chulada. Juos 
galit matyti Maple Parke ar
ba Lietuvių Piliečiui Kliube. 
Bušai išeis 12-tą valandą die
ną nuo Lietuvių Piliečių Kliu
bo, 41 Berkeley St.

HAVERHILL, Mass. Maty- 
kit org. P. Yocumska, J. Ma- 
scvičių arba A. P. Dambraus
ką. Busas išeis nuo Gedimino 
Kliubo, 11 vai. iš ryto, 324 
River St. .

LOWELL, Mass., darbuoja
si J. Blažionis, R. Chulada 
ir J. K arson. Juds matyk it 
Darbininkų Lietuvių Pilie
čių Kliube, 11 Tyler St.

NASHUA, N. II., matykit 
J. Simuti, J. Egerį, V. Vil
kausimą. Jie parūpins nuva
žiavimą j pikniką.

WORCESTER, Mass. Busai 
išeis nuo Lietuvių Svetaines, 
29 Endicott St., 12 vai dieną. 
Tikieto kaina $1.50 į abi 
puses. Matykit org. J. Skliu
tą, J. Yeskevich, J. Kyzį.

' CAMBRIDGE, Mass., dar
buojasi N. Grigaliūnienė, 
Fraimantienė, Stašienė, maty
kit jas Lietuvių Piliečių Kliu
be.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kuopos susirinkimas 
įvyks penkiadienį, June (birželio) 
24 d., vakare, 318 Broadway, So. 
Boslon, Mass. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, kadangi yra daug svar
bių reikalų, todėl kuopos komitetas 
vienas atlikti nepajiegs. —- M. Kaz
lauskas, sekr. (146-7)

MONTELLO, MASS.
Milžiniškas piknikas. Rengia Bi

ručių Pašalpinė Draugystė, Montel
lo, Mass. Piknikas įvyks Lietuvių 
Tautiškame Parke, Montolioje, June 
(birželio) 26, 1949. Bus puiki muzi
ka ir gardžių užkandžių. Pradžia 
kaip 1 vai. po pietų. Prašom visų 
skaitlingai atsilankyti. — Komisija.

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Partijos metinis pik

nikas įvyksta šį sekmadienį, birže
lio 26 d. Įsitėmykitc vietą, kadangi 
įvyko pakeitimas, tai bus 3-ACRE 
PARKE, No. Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury, Mass. Apie ketvirtada
lis mylios nuo didžiojo kelio, tiltą 
pervažiavus. Programoje bus visokių 
žaislų, dainų ir prakalbą pasakys, 
unijų vadovaujantis darbuotojas Bob 
McCarthy. Galima maudytis, o jei 
lytų, tai pastogės davaliai, visokių 
valgių ir gėrimų ganėtinai. Įžanga 
veltui. — D. G. Jusius. (145-7)

BRIDGEPORT, CONN.
Smagus piknikas. Ruošia LLD ir 
LDS vietinės kuopos ir LDS Jaunuo
lių Klubas. Sekmadienį, June 26 d., 
Ginovich Grove, 130 Fairview Ave. 
Ext., prie Reservoir Ave. Nuo 12 v. 
dieną iki 9 P. M. Johnnie and Uis 
Medley Trio Orkestrą linksmins šo
kėjus visą popietį. Prakalbos, žais
lai, triksai visiems įdomūs.' Jeigu ir 
lietus būtų piknikas įvyks, nes yra 
gana pastoges. Užkviečiami visi. — 
Rengėjai. (145-6)

PATERSON? N. J.
LLD 84 £p. bendrai su rusais, len

kais ir ukrainaįs rengia pikniką 
sekmadienį, birželio (June) 26 d., 
rusų parke, West Paterson, N. J. 
Yra kviečiami Patersono ir apylin
kės lietuviai ir kitataučiai atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti ant 
šviežio oro prie skanių užkandžių ir 
įvairių, gėrimų, taipgi prie Sohchak. 
garsiosios orkestras. Piknikas prasi
dės pirmą valandą po pietų. Įžanga 
ypatai,. įskaitant ir taksus 60 centų. 
Kelrodis — Singac Bus No. 4 
Cross ir Market St., išlipkite ant 
McBride Ave, 2 bloku pervažiavę 
High Bridge ir eikite į kalną porą 
blokų po kairei, ten rasite ir pikni-, 
ką. Su AUTOMOBILIAIS atvažiavę 
į Patersono Centrą klauskite, kur 
McBride Ave., High Bridge. Pava
žiavę 2 bloku už tilto sukite po kai
rei į kalną, ten rasite ir pikniką, 
52 Moraline Avė. — širdingai kvie
čia — Komitetas. . (145-6)

shaft? pa.
SLA 199-ta kuopa rengia pikni 

ką, kuris įvyks sekmadienį, birželio 
(June) 26 d., bus Brandonville gi
raitėj. Kviečiame vietos ir apylin
kės lietuvius dalyvauti šiame pikni
ke. — Rengimo Komisija.

(145-7)

NORWOOD, Mass. Org. 
L. Trakimavičius, M. Kra
sauskienė, M. Uždavinis, J. 
Grybas ir Lietuvių Piliečių 
Kliubo gaspadorius J. Kra
sauskas. Matykit juos bile 
vieną, jie aprūpins buso ti- 
kietais. Busai išeis., nuo L. 
P. Kliubo, 12-tą .valandą die
ną.

STOUGHTON, Mass. Org.
J. Lavas, F. Kvedaras. Ma
tykit juos Lietuvių Kliube. 
Busas išeis nuo Lietuvių Sve
tainės.

MONTELLO, Mass. Org.
K. Beniulis ir J. Kukauskas. 
Matykit juos. Busai išeis niuo 
Lietuvių Tautiško Namo.

HUDSON, Mass., org. C. 
K. Urbonas, Mary Kazlaus
kienė. Matykit juos Lietuvių 
Piliečių Kliube.

MAYNARD, Mass., dar
buojasi J. Gaidis. Jis. parū
pins nuvažiavimą.

BRIDGEWATER, Mass., 
matykit S. Kiršlį, J. Mažiuk
ių, J. Peslį, Lietuvių Pilie
čių Kliube.

‘ LYNN, Mass. Org. J. Pu
rius, Karpičus, P. Kook. Ma
tykit L. P. Kliube.

DEDHAM, Mass., darbuo
jasi J. Barris ir J. Leponis.

FITCHBURG, Mass. J. A. Sa- 
mulėnas, J. Murnik. Jie pa
rūpins nuvažiavimą.

MILFORD, Mass., Olga 
Strapponi darbuojasi dėl pik
niko.

HARTFORD, Conn., F. J. 
Repšys darbuojasi.

NEW BRITAIN, Conn., 
J. V .Valaitis darbuojasi.

GARDNER, Mass., darbuo
jasi J. Glebavičius, J. Aukš
tikalnis ir kiti.

RUMFORD, Me., S. Pui
dokas.

LEWISTON, Me., J. Apše
gai ir Kati lak is darbuojasi.

I šį pikniką suvažiuos visi 
sveiki patrijotingi lietuviai.

Iki pasimatymo su visais 
pikniko ■

JONAS GRYBAS, 
Pikniko Kom. Sekr.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sukursime Dar 
Geresnį Gyvenimą

ŠILUTE, kovo 3 d.—Tarybų 
šalyje kiekviena diena sutin
kama naujais laimėjimais. 
Todėl darbo žmogus socialis
tinėje santvarkoje su didžiau
siu pasitikėjimu žiūri į atei
tį. Labai nudžiugino mūsų 
kolektyvą žinia apie naują 
kainų sumažinimą, kurią mes 
išgirdome besiklausydami ra
dijo savo klubo skaitykloje. 
Istorinis dokumentas akivaiz
džiai parodo tarybinės vy
riausybės pastangas nuolat 
kelti mūsų pragyvenimo lygį. 
Išdidumo jausmo kupini, mes 
žiūrime į kapitalistines vals
tybes, negalinčias išsipainioti 
iš finansinių sunkumų ir ne
darbo.

Vyriausybės įvykdytas kai
nų sumažinimas įpareigojo 
mus, kolektyvinių ūkių vals
tiečius, siekti naujų laimėji
mų, įtempti visas jėgas dar 
geresniam gyvenimui sukurti. 
Mes esame tvirtai įsitikinę, 
kad pasieksimo naujų, žymių 
pergalių.

Kazys Ivanauskas.
★ * ★

Mūsų Atsakymas
VILNIUS, kovo 3 d.—Nau

jas kainų sumažinimas pla
taus vartojimo, prekėms — 
dar vienas įrodymas, kad ta
rybinei vyriausybei nėra di
desnio rūpesčio, kaip mūsų 
liaudies geroyė ir laimė.

Naujojo nutarimo šviesoje 
visu ryškumu iškyla socialis
tinio lenktyniavimo prasmė. 
Juk socialistinių lenktynių 
dėka, mes pagaminame vis 
gausiau gėrybių, kuriomis pa
tys ir pasinaudojame.

“Elnio” -kombinate socialis
tinės lenktynės nuolat plečia
si. Jų dėka mes įvykdėme 
du mėnesinius planus, palei- 

dome veikti naujus įrengimus, 
tarp kurių tokį stambų, kaip 
kaltinės avalynės konvejerį.

★ ★ ★
Pavasario Laukų Darbams
. KAUNAS, kovo 2 d. — 
“žemtiekimo” Kauno tarp- 
apskritinė bazė, aptarnaujan
ti Kauno, Kaišiadorių, Prienų, 
Šakių ir Jurbarko apskritis, 
gavo šių metų pavasario lau
kų darbų sezonui įvairių reik
menų. Vyksta Kauno apskri
ties kolektyvinių ūkių aprūpi
nimas trąšomis. Jas jau pa
siėmė Stalino vardo, “Naujo
jo gyvenimo,” “Pergalės,” 
“Kelio į komunizmą” ir ki
tos žemes ūkio artelės. Trą
šas taip pat įsigyja koope
ratinės žemės ūkio draugijos 
bei individualūs darbo vals
tiečiai. Ypač gausiai trąšo
mis apsirūpina Veiverių ir 
Zapyškio valsčiai.

Kovai su sodų ir javų ken
kėjais, sėklų beicavimui bazė 
gavo 5,000 kilogramų mėly
nojo akmenėlio, 1,300 kg. kal
cio arsenato, 1,500 kg. bario 
chlorato, 1,500 kg. Paryžiaus 
žalumos, 1,500 kg. preparato

Kinija Žengia 
Į Laisvę 

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ 

32 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti: 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.
’ 405 SO. 4th ST.,

Cor. Hewes St.
BROOKLYN, N. Y.

: Visokiausi vaistai, "kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238
•T Tr W W“ WWW W W^ V

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

television
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

5 pu$l.—Laisvė (Liberty, Litli. Daily)—Ketv., Birž. 23, 1949
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8631

•S
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitčs pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<

DDT ir įvairių kitų • chemi
kalų.

Darbo rįankių remontui ir 
kitiems žemės ūkio reikalams 
gauta 46 tonos plieno, 2,000 
kg. vielos 1,000 kg. vinių, di
delis kiekis įvairių varžtų, 
vulkanizavimo aparatų, vamz
džių, įrankių ir kt.
Kovosime už Aukštą Derlių

MARIJAMPOLĖ, kovo 2. — 
Nepaprastai apsidžiaugėm, 
išgirdę žinią apie naują kai
nų atpiginimą. Tai turi di
džiausią reikšmę ir mums, 
kolektyvinių ūkių valstie
čiams. žymus pramoninių 
prekių atpiginimas daro jas 
labiau prieinamas valstie
čiams. Jų pirkiniai dabar 
bus dar gausesni.

Kainų atpiginimas parodo 
didelę mūsų šalies ekonomi
nę galią, kurią visi mes tu
rime diena iš dienos kelti sa
vo darbu. Mes, kolektyvinių 
ūkiu valstiečiai, kovosime už 
nematytus ligi šiol Lietuvos 
laukuose derlius, prisidėdami 
tuo prie miesto ir kaimo gy
ventojų gerovės kilimo.

Vincas Utmanas.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 

Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
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NowYorko*^K0zfe?iiiios
Lankėsi Gabus Jaunuolis

30,000 Stovėjo Eilėje Gauti 
Aplikaciją Butui

Praėjusį antradienį Laisvė
je lankėsi iš Minersville, Pa., 
gabus jaunuolis, Charles Wa- 
zalis.

Skaitytojas tur būt yra pa
stebėjęs kai kada Laisvės 
Lit. ir Meno Skyriuje telpan
čias anglų kalboje eilutes— 
jas parašo šis talentingas jau
nas vyras.

Svečias apžiūrėjo Laisvės 
spaustuvę, pasikalbėjo su 
redakcijos nariais ir vėl išvy
ko atgal į New Yorką, o iš 
ten tuoj grįš Minersvillėn.

Mot. Klimas ir Duktė 
Išvyko Kanadon

Lietuvių Namo B-vės pir
mininkas drg. Motiejus Kli
mas ir jo duktė Emily išvyko 
trims savaitėms Kanadon. 
Svarbiausias jų tikslas — ap
lankyti praėjusiais metais ten 
iš Vokietijos atvykusią jų 
jauną giminaitę. Visi trys 
pavažinės po įdomesnes Ka
nados vietas.

Linkime draugams Kli
mams smagios atostogos!

S. V.

Bankrūtas Ne iš 
Bankrūto

Nassau Apskrities valdinė 
Tranzito Komisija kaltina 
Pennsylvania Gelžkelių fir
mą, kad ji per 40 metų val
dymo, kontroliavimo ir varto
jimo Long Island Rail Road 
jį milžo ir iš jo išmilžo mili- 
onus dolerių pelno, tą pelną 
iš ten. paimdama sugudravota 
knygvedyste.

Dabar ta išmilžtoji firma 
sakosi nebegalinti išsiversti, 
skelbia bankrotą, kuris būtų 
ne iš tikro nubiednėjimo, bet 
tikslu kam nors dar labiau 
pralobti. Toks bankrūtas mū
sų šalyje labai populiarus. 
Turtingesnieji iš tokių ban
krotų visuomet išeina turtin
gesniais. Biednieji, žinoma, 
taip bankrutuoti negali, jie 
atsidurtų kalėjime, nes jiems 
nėra iš ko tas gudrias vagys
tes vesti.

Bušai Rikiuojasi, Žmones 
Buriasi Keliauti Į 
Laisves Pikniką

Brooklyniečiams atrodo, 
laiko dar daugoka iki mielie
ji sveteliai pradės rinktis 
dienraščio Laisvės metinio 
pikniko proga. Tačiau už
miesčiuose, iš kur be darbo 
neatvyksi į Laisvės pikniką, 
darbas virte verda.

Mūsų draugams miestuose 
priseina daug prakaito, bė
giojimo, ’tarimosi, klausinėji
mo, iki suranda, susideri pa
togiausiomis, prieina m o m i s 
kainomis busus. Paskui triū
sia, kol sumobilizuoja ke
liautojus. surenka mokestis, 
išduoda tikietus, informuoja 
apie išvykimo ij- sugrįžimo 
laiką.

Vienok draugai tą viską 
dirba energingai, dirba už tai 
negaudami jokio atmokesčio, 
nes tą viską dirba savo liau-

diskam dienraščiui. Vienatinė 
jiems atmokestis už tą jų uo
lų triūsą yra tiktai ta, kad 
jie čionai atvykę smagiai pra
leidžia dieną. Kad jie pasi
mato su tūkstančiais savo se
nų draugų brooklyniečių, ku
rie Laisvės pikniką x skaito 
švenčių švente ir visuomet 
piknike būna. Kad jie čia 
įsigyja naujų pažinčių, ar 
susitinka niekad pirmiau A- 
merikoje nesusitiktus ir neti
kėtus susitikti vaikystės 
draugus, kaimynus.

Tų linksmų susitikimų die
na — Laisvės piknikas—jau 
nebe už kalnų. Tai bus lie
pos (July) 3-čią, sekmadienį, 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe. Pradžia 1 valandą. 
Šokiai 6-tą. Programoje dai
nuos du chorai.

Unijistai Priėmė Naujas 
Bravarninkų Sąlygas; 
Dirbs 37 ir Pusę Vai.

Pataisymas Klaidos

Tam Nepaprastos 
Svarbos Mitingui Įsi- 
gykit Tikietus Tuojau

Ant atviručių Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubo šau
kiamo susirinkimo birželio 24- 
tą dieną pasakyta, kad bus 
ketvirtadienį. Tai yra klai
dingai. Turi būti :

Penktadienį, birželio (June) 
24-tą. Pradžia 8 vai. vakaro.

Atsiprašome kliubiečių už 
šią klaidą ir prašome įsitė- 
myti, kad gaspadoriaus rin
kimui mitingas įvyks šį penk
tadienį. L. Adm.

Helicopter Vėl Dirbo 
Geram Tikslui

i

Svečias
Neperseniai lankėsi daini

ninkas Ig. Kubiliūnas iš So. 
Bostono. Jis New Yorke bi> 
vo biznio reikalais. Pabuvo
jęs čionai porą dienų, vėl 
grįžo namo.

CIO United Brewery Work
ers lokalai New Yorke-Brook- 
lyne savo susirinkimuose pra
ėjusio antradienio popietį 
priėmė bravarninkų naujai 
pasiūlytas sąlygas, tad kon
traktai tarp firmų ir unijos 
pasirašyti ir streikas atšauk
tas.

Mašinerijos ir kitų gamybos 
ii- pilstymo įrankių prižiūrė
tojai sugrįžo clarban tuojau 
po mitingų, kad spėtų paruoš
ti šapas darbui visų kitų dar
bininkų, kurie grąžinami dar
ban birželio 23-čią.

Tikimasi, kad‘darbas bus 
smalkiai varomas pirmyn, 
skubės prigaminti alaus da
bar, kuomet jo daugiausia 
parduodama, išvartojama. Ar 
jo išsivartos tiek pat po strei
ko, kiek pirm streiko, dar 
niekas negali tikrai spręsti, 
nes laike streiko, kuomet vie
tinis alus buvo sustabdytas, 
alaus buvo atvežama iš kitų 
miestų, iš kitų valstijų ir 
net iš užrubežių.

Pirmosiomis po streiko die
nomis kai kas paragaus ir 
turėjusio progą gerai pribręs
ti alaus bėgiu 82 dienų strei
ko. Tokio pribrendusio alaus

Bušai Atvažiuoja į Laisves 
Pikniką Brooklyne

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 3 July
Klaščiaus Clinton Park

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

Iš HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 22 John St. .

Prašo visus kreiptis pas Joną Degutį, 22 John St.-ir tuo
jau užsisakyti buse vietą. Bus linksma kelionė ir 

puikus piknikas.

Iš HARTFORD, CONN.
Busas išeis 9-tą vai. ryto, kelionė į abi pusi $4.00. 

Tikietus galite gauti pas M. Mulerankienę.
Prašome šaukti: 5-2781.

Iš CLIFFSIDE, N. J.
Bušai išeis nuo Steponavičiaus namų, 364 Palisade Ave. 
Kelionė į abi pusi tik $1. Busas išeis 12-tą vai. dieną. 
Malonėkite išanksto užsisakyti vietą buse. Užeikite pas 

Steponavičių arba telefonuokite jam: Cliffside 6-3122 
ir jis aprūpins jus tikietais.

esama apie milionas bačkų. 
Jos šiomis dienomis palei
džiamos apyvarton po 11,- 
322 miesto aludes ir 14,r65 
laisniuotas grosernes ir 'už
kandines.

Streikas 11-kai firmų, sako
ma, nešęs nuostolio po apie 
milioną dolerių kas dieną, o 
tai reikštų viso apie 82 mi- 
lionus.

Sutarties Sąlygos

Bravarninkai sutiko artypil- 
niai patenkinti darbininkų pa
matinius reikalavimus:

Dirbs 37’Zj valandas vieton 
buvusių 40 valandų savaitės, 
be, numažinimo algos;

Po du vyrus prie kožno 
sunkvežimio apie 96-se nuo
šimčiuose viso išvežiojimo;

Mokės po $3 nuo darbinin
ko per savaitę į pensijų fon
dą :

Po $2 algos priedo visiems, 
su $1 bonų naktiniams, dave- 
dant pamatinę algą iki $73 
dirbantiems bravarnėse, $72 
išvežiotojams, $77.50 vairuo
tojams trail erių. Ir bus mo
kami už buvimo darbe laiką, 
jei ir nedirbtų dėl mechaniz
mo gedimo;

Unijai leista rekomenduoti 
naujus darbininkus; nustatyta 
ilgiau• išdirbusių teisės; pail
gintos atostogos; dadėjo vie
ną šventadienį su alga, viso 
dabar turės 8 nedirbamus 
šventadienius per metus.

Labiausia nenorimais bo
sams punktais buvo darbo 
valandų trumpinimas ir siun
timas po du vyrus su sunkve
žimiu. Jie siūlė pridėti po 
daugiau algos, bile tik tų da
lykų nereikalautų. Tačiau 
darbininkai suprato, jog tie 
abu laimėjimai prisidės prie 
mažinimo nedarbo ir taupy
mo savo sveikatos, tad geriau 
nusileido dėl algų, bet nesi
traukė nuo tų vyriausių dvie
jų punktų.

sTrgT
Laisvei pranešama, kad ser

ga Kazys Lapikaitis. Jo pa
dėtis, ligos priežastys mums 
kol kas nežinomos. Jo arti
mieji ir pažįstami gali jį at
lankyti ar daugiau apie jį 
sužinoti namuose, 157 Mc
Kinley Ave., Brooklyne.

Linkime greit pasveikti.

Susidūrus dviem gaisragesių 
sunkvežimiams New Yorke 5, 
gaisragesiai sužeisti.

Staigiam vėjui pirmadienį 
apvertus žėglinę 16 pėdų val
tį, jos keleiviai Stanley Hen
drickson ir Zelwood Falcone 
suvirto vandenin apie už my
lios nuo Manhattan Beach, 
ties Brook lynu.

Nelaimė įvyko apie 6 va
landą. Juos pastebėjo nuo 
kranto apie valanda vėliau. 
Laimė, kad buvo helicopte- 
ris, kuris greit galėjo pribū
ti, nes abu vyrai jau buvo 
gana privargę. Juos nugabe
no į Coney Island ligoninę.

Tas pats helicopteris praė
jusį sekmadienį buvo panau
dotas sugauti be vairubtojo 
po vandenis šumijusią moto
rinę valtį, kurios vairuotojai 
buvo iš jps išversti nuo dide- 
lės bangos sudavimo valtin.v
—

Vasara Atėjo 
Spirgėdama

Birželio 21-mą atvyko “po- 
■ nia” • vasara — karštutėlė, 
į antra karščiausia pradžia va- 
i saros visais žinomais laikais, 
i su 92.4 laipsniais šilimos. Už 
vis karščiausioji buvusi 93.3 
laipsniai 1923-čiais metais. Gi 
šalčiausioji pradžia vasaros 
buvo 54.2 laipsniai, 1940 m.

Virš trys dešimtys tūkstan
čių asmenų susirinko gauti 
aplikaciją prašymui buto na
muose, kuriuose bus vietos 
tiktai 2,140-tims šeimų.

Daugelis šių žmonelių, ke-- 
Ii tūkstančiai jų, susirinko po 
šešis gretose net iš vakaro. 
Prieaušrį plati linija . pratyso 
iki kampo nuo Bronx County 
Buildingo. Apie 8 valandą 
pradėjo ieškotojai buto at
vykti dideliais būriais. Iki 
pietų linija išsirikiavo per 
kelis blokus ir vis tebeaugo 
iki uždarymo raštinės.

Butai, kurių taip uoliai ieš
koma, ne visiems bus priei
nami ii' dėl to ne kiek
vienas reikalingas buto 
buvo ten nuvykęs. Var
giai kas ir tikėjosi didelio 
susibėgimo tų, kaip manoma, 
išsigalinčių šiek tiek daugė
liau už butą mokėti, nes bu
vo spėjama, kad tokie galį 
lengviau butą gauti.

Pelham Parkway Houses 
prie Williamsbridge Road, 
kur bus apartmentai 1,266- 
šioms šeimoms, ims šeimas 
su iki $4,900 metinių pajamų. 
Eastchester Houses, kur bus 
874 apartmentai, įleis šeimas 
su ne daugiau $4,485 pajamų 
metams.

„Stovėjusiųjų per naktį dau
gelis buvo veteranai. Jų pa
dėtį galima spręsti iš kelių 
pavyzdžių :

Veteranas John McCoy at
vyko nešinas armijosx lovyte, 
atsistojo eilėje ir ant jos 
bandė miegoti. Paryčiais 
draugas jam atnešė kavos ir 
laikraštį. Jisai gyvenąs vie
name kambarėlyje, neturįs 

j progos nei svajoti apie gy
venimą su šeima.

Kitas jaunas vyras Anthony 
Pendell sakėsi jau 16 mėne
sių vedęs, bet tebegyvenąs 
pas savo motiną trijų kamba
rių bute.

Julius Greenberg pasakojo
si, kad dėl stokos buto jisai 
pats turi gyventi pas savo 
motiną, o j& žmona ii’ kūdi4 
kis gyvena pas savo motiną.

Panašius skundus turėjo vi
si subėgusieji per naktį dežu- 
ruoti, kad būtų pirmiausiais 
gauti aplikaciją, kol jos ne
išsibaigė. Jų baimė nebuvo 
be pamato — aplikacijų pri
trūko.

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog tik šiomis dienomis par
vyko iš Europoj garsusis ar
tistas Paul Robeson, kurio 
ra portą išgirsti bus proga vi
siems dalyvausiantiems Civi
lių Teisių Kongreso ruošia
mame didžiuliame mitinge.

Ten taip pat kalbės ir kiti 
žymūs visuomenininkai.

Masinis mitingas įvyks bir
želio 28-toš vakarą, antradie
nį, už savaitės, Madison Sq. 
Gardene. Jin nuvykti dar tu
rime laiko. Jį primename 
tam, kad iš anksto galėtumėt 
įsigyti tikietus. Gaunami lie
tuvių komitete, pas sekretorę 
Liliją Kavaliauskaitę, kaino
mis nuo 6T) centų iki $1.80.

Kadangi likusieji tikietai 
reikės iš anksto grąžinti sa- 
lėn, prašome, įsigykite tikie
tus nelaukę paskutinės die
nos. Komitetas.

Tie butai, kurių aplikacijos 
gauti suėjo dešimtys tūkstan
čių žmonių, pirmiausieji bus 
gatavi tiktai rugsėjo mėnesį.

>ooooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu j moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Maspethe areštuoti du jau
ni vyrukai kaltinimu, kad jie 
iš raštinės išvogę dvi rašomą
sias mašinėles.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas ant Ti

kės dėl vasaros. Art, akėt ir karvių 
melžt nereikia. Valandos neilgos. 
Valgis ir guolis yra geri. Taip sa
kant yra gera vieta dėl gero žmo
gaus, jauno ar senyvo. Gera proga 
praleist vasaros vakacijas ir da pasi
daryt kelis dolerius ant alaus. Būt 
gerai tokis, kuris biskj nusimano ka 
nors pataisyt. Jeigu atsirastų uk- 
vatninkas, tai malonėsit kartu laiš
ke paminėt kiek norėtumėt atlygini
mo ant mėnesio, tas sutaupys laiką 
dėl susirašinėjimo. W. G. Lasky, 
Brook tondale, N. Y. (146-8)

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

Maspeth, L. L, N. Y. 
Telephone: NEwtown 9-8215

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos. į g—g Vąjęarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

I #150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

vijose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
JL .V* -9- *9* -V- .v* kb••• V •Jr 1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

i 'Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

' žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

f---- ------------------ ---------------------------------- -------------------- «

i VEDYBINES KORTELES
I • iiI

į Dienraščio Laisvės Spaustuvė ii
1
Į Spausdina Vedybines Korteles „
1 WEDDING INVITATION
I , 1

1 Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, i 
1 atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip- n 
I tis į Laisvės spaustuvę. 1
Į Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau- 
I siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių 
I formą.
I Tuom reikalu kreipkitės:

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

.!.-»•  M—M M M—M ■ M   " ■ " ■ — »

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

’/T TPP’G R A P 411 GRAND STREET 7A I JT □ D AIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

■ DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA RIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Birž.’ 23, 1949
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