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vy-
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Nazaretas. — Izraelio valdžios pareigūnai suareštavo 
Nazarete apie 800 arabų, kaltinamų priklausyme nelega
liame mahometonų sąjudyj, nukreiptame prieš valstybę.

Roma. — Italijos dvarponiai ir buožės atsisakė priim
ti parlamento pasiūlymus dėl susitaikymo su streikuo
jančiais žemės ūkio darbininkais.

Belgradas. — Jugoslavija įteikė keturių didžiųjų val
džioms protesto notų dėl jų atsisakymo pripažinti Jugo
slavijai dalies Karinti jos.vis- 

dar 
bu-

$35,000.
jau numatytas ir 
veikalui aktorius 

Huston. Aktoriui

“Simono McKeever’io Ke
lionė.”

Iš 'Hollywood© i New Yor-
Kodėl Taip?, [ką.
Ar Tik Mums Karšta?

Rašo R. MIZARA

Fox 
a py- 

su-

Buenos Aires. — čionai prasidėjo pasitarimai tarp 
Argentinos ir Italijos valdžių atstovų dėl sudarymo nau
jos prekybos sutarties.

Buvo taip.
Rašytojas Albert Maltz pa

rašė apysaką “Simono 
Keever’io Kelione.”

Tuojau 20th Century 
filmų kompanija nutarė 
saką įfilmuoti ir autoriui 
mokėjo

Buvo 
riausias 
Walter 
vėlė patiko ir jis manė galė
siąs Simono McKeever’io ro
lę gerai suvaidinti.

Bet...

Pirkdama teisę apysakai 
įfilmuoti, kompanija buvo pa
miršusi, kad jos gabusis au
torius yra vienas “Hollyvvoo- 
do dešimties”—vienas dešim
ties tų rašytojų, kuriuos pra
ėjusiais metais Ne-Amerikinis 
Komitetas įkaitino...

Pasipylė protestai: Ameri
kos Legionas ir kitos reakci
nės organizacijos siuntė te
legramas kompanijos vado
vams. reikalaujant, kad Mal- 
tz’o novelė nebūtų įfilmuota!

Prie to prisidėjo ir filmų 
karalijos 
stone.

Na, ir 
jusi tiek 
pasakė:

— Apysakos jfilmavimas 
atidedamas neribotam 
kui . . .

caras,” Eric John-

kompanija, sumokė- 
autoriui honoraro,

lai-

Mc-

kelionė 73 metų 
darbininko, kurio 
įsimetė arthritis, 
keliauna iš šiaurinės

nes 
ge-

kuri jam kojas

am- 
ko-

Kas gi toji “Simono 
Keever’io Kelionė”?

Revoliucinė ji? Perdaug 
raudona ?

Nieko panašaus!
Tai 

žiaus 
josna

Jis
Kalifornijos į Glendale, 
girdėjo, būk ten gyvena 
ra gvdytoja, 
išgydys.

Tai vienas iš šimtų, gal 
tūkstančių, dieninių atsitiki
mų Amerikoje, gražiai, me
niškai autoriaus apipasakotų, 
apiplėštų.

Praėjusį antradienį Jonas 
Valentis ir šitų žodžių rašy
tojas, mecenatui K. dėka, ma
tė šį veikalą sudramatintą ir 
vaidintą Carnegie Hali salė
je New Yorke.

Veikalą sudramatizavo Ar
thur Laurents, o statė sce- 
non National Council of the 
Arts, Sciences and Professions.

Vaidino rinktiniai aktoriai.
Įspūdis, aišku, buvo labai 

gilus.

Ką gi visa tai pasako ?
Tai pasako, jog šiandien 

pažangiai galvoti, teisingai 
galvoti, Amerikoje žmogui 
labai sunku, — ypatingai bus 
sunku, jei tu kur nors savo 
galvosenos kampelį viešai 
praskleisi.

Profesoriai už tai kryžiuo
jami; mokslininkai inkvizuo- 
jami, rašytojai, menininkai— 
boikotuojami ir inkvizuojami.

Siekiamas! visus priversti 
galvoti taip, kaip įsako Wall 
stryto gamulos, kurių kišenės 
pilnos, bet galvos tuščios.

Kuris menininkas, rašyto
jas,. mokslininkas atsisako 
leistis prievartaujamas, — 
blogai jam, blogai!

: O vis gi ši niūri, troškinan
ti atmosfera, kaip šios vasaros 
karščiai, praeis, tik reikia 
daugiau kantrybės, daugiau 
darbo, daugiau bendrų pa- 
stangų!

Antradienį buvo labai karš
tas oras, tačiau virš 3,000 
žmonių suvyko Carnegie 
Ilall’en pamatyti “The Jour
ney of Simon McKeever.”

Man stebint šį veikalą, vei
zint tūkstantinę publiką, kilo
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Svarbus Unijistų 
Sambūris W ašingtone
Sostinėm suvyks šimtai unijistų; griežtai reikalaus, 
kad Tafto-Hartley įstatymo posmai būtu išmesti.

Washington. — Birželio | kadaise žadėjo Tafto-Hart- 
26 dieną, sekmadienį, šia
me mieste įvyks didžiulė ir 

unijistų 
tikslas: 
žmoniš- 
ir sam- 
regulia-

labai,svarbi darbo 
konferencija. Jos 
kovoti už geresnio, 
kesnio samdytojų 
domųjų santykių 
vimo įstatymo pravedimą.

Šiuo metu USA Kongrese 
yra svarstomas naujas įsta
tymas, kuris užimtų Tafto- 
Hartley įstatymo vietą.

Bet naujasis įstatymas 
taikomas toks, kuriame vy
rautų visi blogiausi punktai, 
buvę Tafto-Hartley įstaty
me.

Reakcininkai deda pa
stangų išrinkti iš Tafto- 
Hartley įstatymo visus 
blogiausius paragrafus ir 
juos sudėti naujan įstaty- 
man, — pavadinant jį nau- 

|ju vardu.
Tuomet, nors įstatymas 

būtų kitu vardu, bet jis es
miniai niekuo nesiskirtų 
nuo Tafto- Hartley įstaty
mo, — pasiliktų vergijos į- 
statymu.

Dėl to Amerikos darbo u- 
nijų vadai, pažangieji, šau
kia nepaprastą darbo uni
jų atstovų konferenciją. Jo
je bus išdirbta priemonės, 
kaip kovoti reakcinių Kon
greso narių pasikėsinimus.

Jau keletas šimtų CIO ir 
ADF unijų veikėjų prisiun
tė pranešimus, pasisakan
čius, kad jie konferencijoje 
bus.

Unijistai darbuotojai sa
ko: prezidentas Trumanas

ley įstatymų atmesti ir 
naujų, gera įstatymų jo vie
ton pravesti — tokį, koks 
buvo Wagnerio Aktas. Tai 
žadėjo ir demokratų parti
ja.

Bet šiandien daroma 
kas tam, kad išleidus 
blogesnį įstatymą negu 
vo Taft-Hartley.

Unijistai mano, jog 
bendromis pastangomis
ganizuoti darbininkai gali 
priversti Kongresų išklau
syti organizuotų darbinin
kų reikalavimus.

tik 
or-

Gilbert Green Dar 
Vis Tebeliūdija

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
I

Chicago. — Gilbert Greeno, motina, Elizabeth Green, 
pasiuntė prezidentui Trumanui telegramų, reikalaujant, 
kad jis išlaisvintų josios sūnų, kurį teisėjas Medina įka
lino New Yorke.

New York. — 2,000 asmenų pikietavo Foley aikštėje 
(trečiadienį), reikalaudami išlaisvinti keturis komunistų 
vadovus, įkalintus teisėjo Medinos.

/

New York. — Manoma, kad neužilgo Wm. Z. Fosteris 
galės pateikti (raštu) savo liudijimą teismui, kuriame jis 
ir vienuolika kitų komunistų vadovų yra teisiami. Foste
ris dar vis tebeserga.

Vokiečiai Nacionalistai 
Sukūrė Naują Partiją.

Frankfort. — Nedidelia
me Bad Godesberg mieste, 
esančiame ant Reino kran
to, suvyko sambūrin arti 
pusė šimto žymių vokiečių 
nacionalistų vadų ir jie ten 
įkūrė naujų politinę parti
jų Nepriklausomųjų Vokie
čių Sųjungų.

Ši sąjunga išleido į vo
kiečius atsišaukimų, sto
jantį už Vokietijos vienybę, 

demok-na, žinoma, ir “už 
ratiją.”

Sąjunga smerkia 
karinėje Vokietijos 
esančias partijas, 
pataikauja talkininkams; 
ragina žmones nuo jų atsi
mesti.

Visa eilė žymių vokiečių 
nacionalistų, generolų ir vi
suomenininkų p r i k 1 aušo 
naujai partijai. Hjalmar 
Schacht yra vienas iš “žy
miųjų vokiečių”, priklau* 
sąs jai.

tas va- 
zonoje 

kurios

---------------------------- s--------\......  
ir kita mintis: Jeigu tokiuose 
karščiuose įvyksta tokie pa
sekmingi pastatymai New 
Yorke, tai kodėl ne Brookly
ne ?

Kodėl mes, lietuviai, vasa
ros metu įsikalbame nebūtus, 
dalykus ir teigiame, būk va
sarą negalima salėse pramo
gų ruošti?

Katalikai Smerkia 
Arkivyskupą ir Kitus
Sako: arkivyskupas kursto žmones dirbti prieš valstybinį 
darbą; Katalikų Akcija Veiks, kaip Veikia.

Praga. ’— čechoslovaki
jos katalikai, priklausą 
Katalikų Akcijos Draugi
jai, išleido pareiškimą, aš
triai kaltinantį arkivysku
pą Josef Beran už tai, kam 
jis dirba prieš valstybinį, 
prieš tautinį darbą ir kam 
ragina kitus sekti jo pėdo
mis.

Katalikų Akcijos Draugi
jai, kaip žinia, priklauso 
daug pasauliškių 
vadovų ir apie du 
čiai ar daugiau 
kunigų.

Ši organizacija

katalikų 
tūkstan- 
katalikų

leidžia

Izraelis Gal Duos 
Transjordanui Uostą

New York. — Dvylikos 
komunistu vadovu teisme 
dar vis liudija nesenai tei
sėjo Medinos įkalintas Gil
bert Green, Illinojaus vals
tijos komunistų veikėjas.

Trečiadienį teisėjas Me
dina pareiškė, kad jis dar 
griežčiau nuvaržys teisia
miesiems laisvę liudyti. Jis 
pareiškė, jog nuo dabar ne
būsią leista jiems ilgiau kal
bėti apie tai, kaip Komuni
stų Partija kovoja už neg
rų teises, už moterų teises, 
už jaunimo teises. Girdi, tai 
buvo įrodyta ir tai neturį 
nieko bendro su “mokymais 
apie jėgos vartojimų.”

Teisiamųjų advokatai 
prieš tai protestavo, bet 
teisėjas jų protestus atme
tė.

Argi Višinskis Tapo 
“Numaskuotas”?

Washington. — Šio mies
to “visko žinovai” skelbia, 
jog, girdi, Paryžiaus kon
ferencijoje buvo vienas da
lykas atliktas: “numaskuo
tas Višinskis.”
. Višinskis, vešų, pasirodė 
negalįs pats vienas spręsti 
mieko: kas tik naujesnio iš
kildavo— jis tuojau telefo- 
nuoja Maskvon, reikalau
damas instrukcijų, kų da
ryti.

Bet T. Sųjungos w valsty
bės reikalų žinovai atsako: 
Tame tarybinės valstybės ir 
yra gerumas, kad ten vie
nas asmuo nieko didesnio 
pats netaria: viskas nuta
riama kolektyviai.

Konferencija-Raktas į 
Kooperaciją—Bevinas

Londonas. — 'Grįžo iš 
Paryžiaus konferencijos 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas. Jis grį
žo gerai nusiteikęs — tur
būt geriau nei Achesonas.

Bevinas sako, jog Pary
žiaus konferencija suteikė 
pasauliui raktą j koopera
ciją, į bendradarbiavimą — 
į sprendimą svarbių reikalų

Lisabonas. — Portugalijos valdžia siunčia du savo 
kariuomenės batalionus į Macao, mažytę salų, esančių 
netoli Hong Kong, — salų, kurių Portugalija jau senai 
atplėšė nuo Kinijos ir valdo.

Washington.— šiemet, sakoma, Amerikoje derlius bus 
15 nuoš. didesnis už pernykštį. ,

Helsinkiai. — Komunistė veikėja Heilą Vuolijoki tapo 
pašalinta iš Suomijos radijo direktorės vietos.

. Sofija. — šaukiama speciali Bulgarijos seimo sesija, 
— prasidės liepos 19 dienų.

Boston. — čia mirė George F. Slosson, buvęs bilijardo 
čampionas, 95 metų amžiaus sulaukęs žmogus.

Chicago. — Ezzard Charles, 28 m. amžiaus negras iš 
Cincinnati miesto, laimėjo bokso čampionatą prieš Joe 
Walcott, iš Camden, N. J. Ezzard Charles dabar atsisto
jo kelyje į pasaulio čampionatą, — seka Joe Louis’o pė
domis.

Washington. — Kongreso sesijoje susikumščiavo du 
seniausi kongresmanai: 83 m. Adolph J. Sabath su 69 
metų amžiaus Eūgene E. Cox. Pirmiau juodu susirėmė 
žodžiais, išsikeikė, o vėliau — kumštimis. Po kumštynių 
abu pasisveikino ir drauge nusitraukė paveikslą, kaip 
geriausi bičiuliai! į

Laisves Skaitytojams
Šiomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes visiems skai

tytojams, kurių prenumerata už dienraštį Laisvę yra iš
sibaigusi, ir prašome jų tuojau atsinaujinti savo prenu
meratą;

Šis mūsų prašymas yra labai nuoširdus. Dienraščio iž
das, šiuo tarpu yra visiškai išsisėmęs. O vasaros karš
čiuose įplaukos už spaudos darbus ir skelbimus taipgi 
sumažėja. - V

Vienintelis rimtas įplaukų šaltinis dabar turėtų būti 
už prenumeratų atsinaujinimus. Tačiau šis dalykas yra 
rankose pačių skaitytojų. Kaip greit ir kiek daug pre
numeratorių, kurių prenumerata jau išsibaigė, atsinau
jins ir prisius pinigus, taip greit ir ant tiek daug atsi
gaus dienraščio finansai. > '

Siuntinėjimai pranešimų daro dienraščiui išlaidas.
Būkite taip mąlonūs, kai tik aplaikote pranešimą apie 

prenumeratos pasibaigimą, tuojau atsinaujinkite. Jūsų 
dienraštis kiekvieną mėnesį, paskirtą dieną, turi užsimo
kėti savo bilas. Jei neužsimokėtų, negalėtų išeiti.

Taigi, šisai reikalas verčia mus barškinti jums į duris 
ir maldauti, kad nevėlindami atsinaujintumėte prenume
ratą.

Aišku, dauguma skaitytojų supras šią jautrią dienra
ščio finansinę padėtį ir kreips dėmešio į ją, greit prisius 
pinigus už prenumeratą. Už jūsų dėmesį būsime labai 
dėkingi. Laisvės Administracija.

London. — Čia gauta ži
nių, jog tarp Izraelio ir 
Transjordano atstovų eina 
pasitarimai dėl suteikimo 
Transjordanui uosto.

M'anoma, kad Izraelio 
valdžia sutiks leisti Trans
jordanui naudotis Haifos 
uostu; Izraelis numato, kad, 
būtų galima padaryti 'sker
sai jo teritoriją “laisvą zo-' 
ną”, per kurią Transjorda- 
nas galėtų Haifos uostą pa
siekti.

Kol kas pasitarimai tarp 
Izraelio ir Arabiškų valsty
bių atstovų dėl pastovios 
taikos sutarties sudarymo 
ir pasirašymo nedavė pa
geidautinų pasekmių.

Pasitarimai vyksta Lau
sanne mieste, Šveicarijoje.

pasakys
bet jis

Matoča, 
veikti

Sako: Visi Susilauktų 
Hitlerio Likimo

spau- 
8-rių 
laiko,

Maskva. —Maskvos 
da plačiai rašė apie 
metų sukaktį nuo to 
kai hitlerinė Vokietija pa- 
salingai Tarybų Sąjungą 
užpuolė (1941 m. birželio

Laikraščiai išrodinėjo, 
kaip Hitlerio armijos buvo 
sutriuškintos, kaip Raudo
noji Armija joms kirto smū
gį po smūgio, kokio pasau
lis ligi tol nebuvo matęs.

Podraug sovietinė spau
da priminė “Vakarams”, 
kad, jeigu jie, nesiskaityda
mi su sveiku sensu, užpul
tų Tarybų Sąjungų, tai “ir 
jiems tektų susilaukti hitle
rinės Vokietijos likimo.”

PINIGU IR UŽGIRTI 
ATLANTO PAKTĄ!

Washington. — Valstybės 
sekretorius' Dean Acheson 
kalbėjo Senato užsienio rei
kalų komitete. Jis reikala
vo, kad Kongresas juo grei
čiau užgirtų Šiaurės At
lanto Paktą ir paskirtų Eu
ropos valstybėms (kurios 
pasirašė aktą) ginkluoti 
$1,130,000,000.

ORAS: giedra, karšta; ne 
taip drėgna.

savo laikraštį, plačiai skai
tomų visų katalikų, šis 
laikraštis yra organas visų 
tų Čechoslovakijos katali
kų, kurie atsisako klausyti 
Vatikano intrigantų, reika
laujančių, kad Čechoslova
kijos katalikai dirbtų anti
valstybinį ir, žinoma, anti- 
tautinį darbų.

Katalikų Akcijos Drau
gijos vadus ' Vatikanas ir . 
arkivyskupas Beran nese
nai ekskomunikavo, pra
keikė, kaip netikėlius. Bet 
jie to prakeiksmo nepaiso, 
nes gerai žino, kad jis nie
ko nereiškia.

4M *

Čechoslovakijoje yra ir 
kitas arkivyskupas Josef 
Kari Matoča. Ana dienų jis 
dalyvavo Svaty Kopecek 
mieste — birmavojo katali
kes mergaites. Kai kurie 
manė, būk arkivyskupas , 
Matoča kų nors 
prieš vyriausybę, 
nieko nesakė.

Arkivyskupas 
pasirodo, vengia
prieš valstybę ir neragina 
kitus tai daryti. Jis dar nė
ra ekskomunikavęs nei vie
no kataliko už tai, kad jis 
dirba su valstybe, dirba sa
vo tautai ir savo krašto 
liaudžiai.

Arkivyskupo Matočos di
ecezijoje 343 katalikų ku
nigai jau įstojo į Katalikų 
Akcijos Draugijų, na, ir 
arkivyskupas Matoča nieko 
jiems dėlto nesako.* 

t

• Prieš keletu dienų Če
choslovakijos premjeras 
Antanas Zapotocky pareiš
kė per radijų, jog vyriausy
bė netoleruos nei vieno to 
asmens, kuris bandys kovo
ti prieš valstybę, ir kuris 
kenks liaudies interesams, 
arba kitus ragins tai dary
ti.

Aukštieji Teisėjai 
Alger Hiss’o Byloje

New York. — Du aukš
čiausiojo šalies teismo tei
sėjai, Felix Frankfurter ir 
Stanley F. Reed, liudijo fe- 
deraliniame teisme, kuria
me yra teisiamas Alger 
Hiss.

Abu teisėjai liudijo, kad 
juodu ilgai pažįsta teisia
mąjį ir kad jis visuomet bu
vo ištikimas savo kraštui, 
teisingas ir geras patrio
tas.

Alger Hiss, atsiminkime, 
teisiamas už neteisingą 
priesaiką ir, — ne tiesio
giai, — už davimą svarbių 
valstybinių dokumentų šni
pui Chambers’ui, kuris da
bar yra valdžios šnipas ir 
liudininkas.

Po šitų dviejų aukštų liu
dininkų, pasodinta ton pa- 
čion kėdėn buvusi Hiss’ų 
tarnaitė Priscilla ir josios 
sūnus.

t

di, bet jos pareiškimas —
x......  , aiškus ir daug

taikiais būdais. J
Tiesa, sako Bevinas, kon- trumpas, ; 

ferencija buvo ilga, nuobo- pasauliui žadąs!

)
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Ar Tai Toks Teisingumas?
Kaip ir kiti trys teisiamieji, GįLGreen su pančiais ant 

rankų išvedamas iš teismo į kalėjimą. Jo kaucija atšauk
ta. Iki teismo pabaigos jis turės sėdėti kalėjime. Jį nu
baudė teisėja Medina. Be teismo, be progos apsiginti, be 

*' progos kreiptis į konstitucines‘teises, vienas Medina taip 
patvarkė ir taip turi būti! Pirmiau taip nubaudė tris, da
bar nubaudė ketvirtą!

Gil Green ir jo advokatai reikalavo, kad į teismo re
kordus būtų įtraukta jo ir Eugene Dennis parašyta bro
šiūra “Notes On The Defense of American Democracy.” 
Ten yra išdėstytos jo ir kitų kaltinamųjų pažiūros apie 
demokratiją. Kai teisėjas Medina patvarkė, kad toji bro
šiūra negali būti parodyta džiūrei, Green pasakė: “Aš 
maniau, kad mums bus suteikta teisė - apsiginti šiame 
teisme.” Medina tai paskaitė jo didybės įžeidimu arba 
pažeminimu. Ir Green tapo nubaustas! ;

Kuo valstybės prokuroras ir teisėjas remia draudimą 
. minėtą brošiūrą pateikti džiūrei?

Jie sako, kad brošiūra buvo rašyta 1938 metais. 0 
Green ir kitų apkaltinimas liečia tik laikotarpį tarpe 
1945 metų ir 1948 metų. Nesvarbu, girdi, ką k'as kalbė
jo arba rašė prieš tai.

Betgi tai baisi apgavystė. Į teismo rekordus prokuro
ras yra su teisėjo Medina leidimu įtraukęs raštus, rašy
tus Lenino ir Stalino, rašytus daug anksčiau, negu 1938 
metai. Jie netgi yra į rekordus prieš kaltinamuosius 
įtraukę “Komunistų Manifestą,” rašytą Markso ir En
gelso prieš šimtą metų su viršum! Jie į teismo rekordus 
įtraukė M. J. Olgino rašytą brošiūrą “What is Commun
ism?”, nors dar 1938 metais partija oficiališkai pareiškė, 

, kad šita brošiūra neatstovauja partijos politikos komu
nizmo klausimu.

Argi atsako Green už tai, ką prieš dvidešimt metų pa
rašė Olginas, kuris jau seniai miręs, o neatsako už tai, 
ką jis pats parašė prieš dešimtį metų?

Kas pasidarė su teisėju Medina? Nejaugi jis nemato, 
jog savo elgesiu jis išniekina visą mūsų teismų sistemą?

------------,....,--------- 'y

Du Streikai — Dvi Politikos
Birželio 12 dieną Japonijos geležinkeliečiai išėjo į strei

ką. Generolas MacArthur paskelbė streiką sukilimu ir 
įsakė Japonijos valdžiai streiką sulaužyti. Jis taip pat 

.a .instruktavo geležinkelių kompanijas su streikieriais ne
sikalbėti, kol streikas nebus atšauktas. Ir taip geležinke
liečių streikas tapo sulaužytas. ,

Bet štai sustreikavo Berlyno geležinkeliečiai, kurie dir
ba amerikiečių, anglų ir francūzų zonose. Streikas eina 
jau kelinta savaitė. Streikas atkreiptas prieš tarybinės 
zonos vadovybę, kurios globoje randasi Berlyno geležin
keliai. * Streikas grynai politiško pobūdžio. Jį paskelbė 
naujai suorganizuota unija iš tų geležinkeliečių, kurie 
pasitraukė iš reguliariškos unijos. Dabar paaiški, kad 

, mūsų zonos vadovybė Berlyne šitą geležinkeliečių strei
ką finansuoja.

' į ' Paaiški dar štai kas. Kai aną dieną keturių zonų vadai 
štisitarė ir išdirbo streiko baigimui sąlygas, buvo many-

. s,, ta. kad streikas pasibaigs. Bet streikiei’iai nubalsavo tų1 
sąlygų nepriimti. Kame dalykas? Tuojau paaiškėjo: mū- 

,sų zonos vadovybė viešai pareiškė pilną pasitenkinimą 
? y > tokiuo geležinkeliečių balsavimu. Tai buvo aišku, kad 

mūsų vadovybė nepaisė keturių zonų valdžių susitarimo.
Tai būtų nieko tokio, jeigu už šį streiką atsąkomybė 

5į būtų mūsų viešai prisiimta. Bet viešai visur kaltinami 
Sovietai už streiką. Kaltinami jie, kad geležinkeliais ne
galima į Berlyną iš vakarinių zonų daiktų pristatyti. ’

Du streikai — dvi politikos. Kur mes valdome geležin
kelius, ten geležinkeliečių streikus laikome sukilimu ir 
spėka sulaužome. Bet kur geležinkelius valdo Sovietai, 

: I ten mes geležinkeliečių streikus finansuojame!
N/ Ar tai įrodymas troškimo kooperuoti ir palaikyti tai- 
O M?

■ * ___________________________________________

■, ' Višinskis, Acheson ir Baimė
• Pasibaigus Paryžiaus konferencijai, sakomą, Višins
kis vėl priminė, kad reikia eiti prie darymo taikos sutar- 
ties su Japonija. The New York Times korespondentas 

f ' James Reston teigia, kad, grįždamas iš Paryžiaus, mūsų 
valstybės sekretorius Dean Acheson susirūpinusiai gal- 

K vojo ne apie Vokietiją, bet apie Japoniją ir Višinskio pa
siūlymą/Čia,-girdi, iškyla tikra dilema ir didelė baimė.

i Reikia žinoti, kad taiką su Japonija svarstys ir rašys 
aStovai tik keturių šalių: Jungtinių Valstijų, Tarybų 
Sąjungos, Anglijos ir Kinijos. Labai galimas daiktas, gir
di, kad tuo laiku jau bus įsteigta ir kitų šalių pripažinta

/ Kinijoje komunistinė valdžia. Kiniją toje konferencijoje 
jau atstovaus komunistas. Tuo būdu jau bus du prieš du!

Tai bus ne Paryžiaus susirinkimas, kuriame buvo trys 
pHeš vieną. Kaip Acheson pasakė, taip Bevinas ir Schū- 
ūianas balsavo. Schumano anoje konferencijoje nebebus.

Todėl, pasak Reston, mūsų vyriausybė visiškai nesi- 
skubina su rašymu taikos dėl Japonijos, Mes nieko netu- 
rime pralaimėti. Atidėliojimas mums eina, girdi, ant

PAVASARIS
(Lietuvos valstiečio prisiminimai apie praeitį ir jos palyginimas su dabartimi)

------------- ft
Tu turi savo namus, savo 

pečių, turi kur papades su- 
sišildyti? Turi... A, tai tu 
nežinai, kaip baisiai jie 
brangūs tam, kas jų visą 
gyvenimėlį neturėjo.

O mūsų visas, galima sa
kyt, gyvenimas pas ponus 
Kriukus sudilo. Tėvukas 
mano, kurio ir kauliukai 
jau sušuto, vis savo namų 
geidė. O numirė gyvenda
mas,po svetimu ir, kiauru 
stogu. Po jo mirties Kriti
kas ir žiobtelėjo, užuojautą, 
matytum, parodė:

—• Amžinus namus žmo
gus užsidirbo. O geras bu
vo darbininkas, — ir pažiū
rėjo į mane yiena akim, to
kia balta ir galvijiška, kad 
aš net sudrebėjau iš pykčio 
ir skausmo. Bet ką tu varg
šas būdamas padarysi, auk
štyn nepašoksi. Ponas, o po
nas :. . Nors, tikrai sakant, 
mes, visi bernai, jį šunimi i 
vadindavom ... Tai tą kar
tą jis į mane žvilgt, žvilgt 
— lyg kumelį veislinį pirk
damas, o aš dantį į dantį 
girgždinu, pasižiūriu į savo 
didelies, juodas rankas . .. 
Bet susilaikiau .. .

O dabar kai pagalvoju dėl 
ko— tai nusispiaut verčia. 
Dėl savo namelio, dėl lūš
nelės, kuria dienom ir nak- 
tini mintyse stačiau. Užsi
dirbsiu, maniau, o likau 
tam pačiam Kritiko varna- 
lizdy. Iš kapeikėlių, iš smė
lio, mat, virvės nenuvysi . . . 
Bet aš vistiek. Kietas bu
vau, užsispyręs. Išsišiepęs 
plėšiau Kritiko dirvonus, 
kasiau griovius, prakaitu 
prausiausi. Vis, manau, už
pluksiu kampą žemelės ir 
rąstų nameliui prisipirksiu. 
Tik žiūriu paskui — kuo aš 
labiau šnirpščiu, kaulus lau
žau, tuo labiau didėja Kriti
ko pagurklis, tuo .. . Ach, 
geriau ir nesakyt. Širdis 
pyksta. Apsiklausiau žemės 
gabaliuką) atskyriau pusę 
kapšiuko, o su kitais — pas 
Kriuką. Girdi, rąstų iš sa
vo miškelio gal galėsite, po
nas, —• grįčią sugalvojau... 
Pažiūrėjo jis į mane, kaip 
velnias į savo motiną, ir sa
ko:

— Kam gi tau dabar tie 
rąstai, Jurgi Andriukaiti? 
Grabui lentų — tai galiu ...

Reikalas buvo labai rim
tas, tai aš nudaviau, kad 
paskutinių žodžių ir negir
dėjau. Visas mintis ir sie
lą į savo būsimą namelį bu
vau sukišęs.

— Rūmą, sakau, tverti 
žadu, nusibodo ' dūmuose 
smirsti.

— Oho! — išpūtė savo 
cibulius Kritikas. — Gyve
ni, kaip kiaulė, tai kani gi 
tau tie namai?

Čia aš, žinoma, neišturė
jau ir prapliupau. Be juo
ko, aš tikrai gyVuliu būvati 
paverstas, bėt jis pirmą sy
kį man tokią teisybę tėškė. 
Blogai gyvenau, tiesa, tik 
ne iš savo valios ir netikė
jau, kad ’marie, dorą darbi
ninką, mane, žmogų, gyvu
liu jis laiko... Paskui/tik 
supratau, dėl ko jis nasrus

Rašo A. PAKALNIS 
...... i. , luMt I'' 'i 0 

išžiojo. Kitas, mat, iš var
žytynių parduotas tuo laiku 
jo troboj be kepurės stovėjo.

Bet kas iš to, kad aš jam 
snukį keiksmais apipyliau? 
Niekų niekiausia. .Kimšda
mas atgal iš ’ po diržo besi
veržiantį pilvą, jis ramiau
siai man pasakė:

— Žinau, tu — karštas. 
Bet tai laikinas dalykas. O 
aš namą irgi statysiu. Ateik 
rytoj anksčiau — • akmenis 
pamatui vešime ...

Tai štai, eidamas galvo
ju, pasispardei, Jurgi, kaip 
kurapka kilpoje, pasistatei 
namus, gyvenk ir košę val
gyk. O Kritikui mūrą pa
statėme. Kas teisybė — tai 
teisybė, bet sumūrijom jam 
namą, kaip stiklinę. Ir daug 
prakaito, daug atodūsių, 
keiksmų sudėjom į tą jo na
mą. Skausmu ir neapykan
ta plytas suliejom ir kad 
greičiau subyrėtų palinkė- 
jom. Tai ir viskas, broliuk, 
daugiau mes nieko nepada- 
rėm. 0 kad nori žinot — 
tai dar, va, viena mano 
nuodėmėlė, viena žaizdelė 
širdy. Žemę aš prakeikiau. 
Prakeikiau paskutiniais žo
džiais. O nekalta jinai, da
bar jinai man, kaip mama 
amžiną atilsį, gera. Bet kur 
tu jos nejuodinsi, kai ne ta
vo ji buvo.

Dirbi, žiūrėk, būdavo, iš 
pečių visus sąnarius tau 
nuovargis rauna, o priguli 
saulei nusėdus, ir nebėra už 
ją mielesnio daikto pasau
ly. Žolė drėgna, rasota, re
gis, pačią širdį pasiekia, 
regis tas pats kraujas ir ta
vyje, ir žemėj teka. Ir gai
vina karatą krūtinę, ir su
šildo, jei oras tave atvėsina. 
O kokia turtinga jinai, ta 
žemė! Viskas iš jos: ir mes, 
tur būt, iš jos. . . Plati, di
delė žemė, ir, rodos, kiek čia 
žmogui jos reikia, kad pra- 
g y vent um; prasimaitin
tum ... O Ėriukas ne tik 
mums, bet ir svetimam šu
niui ant jos atsigulti neleis
davo. Užtai, kad ne mūšų ji 
buvo, užtrūko ji mums, kaip 
karvė, ir nebėr pieno lašo, 
nebėr maisto. Svetimi ver
šiai ją žindo, o mes ją pe- 
nėjohi. .» Tai kaipgi, bro
liuk, jos nelojosi tada, kad 
ji tų jaučią nuo savo kup
ros nepurtė? Bet aš tik taip 
sau-, nemanyk, kad aš iš tik
rųjų. Gilumoj širdies aš že
mę ir tada mylėjau, tik ma
tai — laikas toks buvo ...

O dabar mūsų “Aušra,” 
aušrelė ant tos pačios že
melės pasiskleidė. Užtekėjo 
ji mums, prasčiokams, ir 
jau, aš manaū, neužges. 
Taigi jos vardu ir pavadi
nom savo šimtaūkį gyveni
mą. Nekrapštinėjau pakau
šio į jį ateidamas. Ir taip 
prasikalė plikuma man vi
są gyvenimą jį bekrapštant. 
O ir nereikėjo, broliuk. Pa
mačiau, kad valdžia sava, 
kad mūsų. Žadėjo žemės — 
gavau, reikėjo paskolos 
še, imk. Pakalbino tnahe į 
kolektyvą — gerai, sakau.
Tik savo namelio troškimas, 

naudos. Mes turime Japoniją okupavę. Mes ten viešpa
čiai. Ten mes įtvirtinsime kapitalizmą. Iš ten mes kovo
sime komunizmą! . . x .

Taigį, iš to aišku, kad mes, amerikiečiai' (Truman, 
Acheson), nelabai tepasitikime demokratija. Mes garsiai 
šnekame apie demokratiją, kai žinome, kad balsavimuo
se mes turėsim Užtikrintą daugumą (kai bus 3 prieš l)i 
Bet kaip tik pastebime, kad jėgos yra pasidalinusios ly- 
giorriis, mes dėhiokratijos nebepaisome. Mes kasdien šne
kame apie taiką su Vokietija, bet nė prisiminti nenori
me apie taip pat svarbią taiką šu Japonija.

fa-------- ------------------------------------- :—

kaip gyvas, širdį zirzino. 
Tai aš ir sakau Gūžini, 
“Aušros” pirmininkui, ar 
galėsiu, sakau, budinkėlį 
sau, kolektyviškai dirbda
mas, sutverti?'O jis man už 
ūso siekia: girdi, ne tik tu, 
mes visi naujus statysime. 
Na, tai ir prisistūmiau savo 
varnalizdį prie kitų. Supūk 
tu, prakeikta dūmine, pa
maniau, nebeilgai tu mane 
garais ir smarve visokia pe
nėsi. Nesušildei tu manęs 
per visą gyvenimą, pro ma
žus tavo langelius aš švie
sos neregėjau.

Bet karta aš Gužiu ir
L- I L,

klausiu:
— Iš kur, sakau, mes 

naujus statysim, iš kur me- 
džiagėlės ir rubli ūkų pa- 
semsim ?

O jis trinkt koja į žemę 
—iš čia, girdi. Ir į rankas 
parodė. Supratau viską aiš
kiausiai. Derlius čia loš!

Ir pradėjom. Kai išeinam 
būriu visi, būdavo, į lau
kus — gražu pažiūrėti. O 
žemės — kiek nori, kaip 
marios, laukas tyvuliuoja. 
Kaip čia dabar, regis, jai 
kailinius išversi ir grūdą 
įpilsi? Dargi ir Kriukas sa
vo dirvonus paliko. Bet ge
rai sako: akys — baisinin
kės, rankos — darbininkės. 
Nueiname visu būriu išilgai 
dirvos, o grįžtame — velė
na jau ant kito šono, jau al
suoja oru, kaip gyva.

.Tik sustojom sykį gale 
lauko pypkes uždegti ir 
keista pasidarė. Tokia pla
tybė to lauko, o vis tai Kriti
ko buvo.

— Tai kiek žmogus turė
jo ! — atšidu'sb kažkas bū
ry. — Tai būta turtingo!...

O mane juokas ima iš to
kiu šnekėliu.

— Skarmalius jis buvų 
prieš mus. Jis pirštui apvy
nioti savo, nieko neturėjo,
— sakau. — Mes gi jam 
viską uždirbom. Čia gi mū
sų ir buvo!
..Klausau — niekas nė 

burbt, reiškia, — suprato.
Paskui atbirbė pas mus 

ir traktorius. Užkabino plū
gais susigulėjusius ir su
plūktus, Į<aip padas, Kriti
ko dirvonus ir nuėjo mau
rodamas ir čiaudėdamas. 
Pačiaudėjo, pačiaudėjo, žiū
rim. — ir nebėra dirvonų. 
Tik dirva. šviežia ir prieš 
saulę velėna blizga.

— Ot, — sako man pir
mininkas, — iš kėtvirtada- 
lio šitos dirvos tavo grįčia 
atsistos. O man tai— į pa
čią širdį. Keturiasdešimt 
metelių, broliuk, p.o visus 
tuos laukus maknojaų, o čia
— iš' ketvirtadalio!.. ». Ir 
metų nereikėsią ilgėtis. Tai 
aš ir šiaip, ir taip galvą lau
žau: kaip čia padarius, kad 
javas gėriau užderėtų. O 
pasitaikė pačiam dygime to
kia Sausumėlė. Saulutė taip 
svilina, taip svilina,' darže 
net burokų lapai raitosi. 
Taip reikia' lietaus želmenė
liui, taip ištroškus žemelė, 
iškeps, manau, pasėlis. Dai
rausi į dangų, akimis debe
sėlio ieškau. Būtų, manau, 
dievas, tai nors jo papra
šyk lietaus. Ir matau kar
tą: saulė su vainiku, -kaip 
kokia pana švenčiausia, ką 
ant paveikslėlių paišo. Nu
džiugo širdis: užgrius, ma
nau, liūtis. O bę reikalo tik 
širdį gadinau. Atėjo pirmi
ninkas, agronomas, apžiūrė
jo dirvą ir nuramino mane:

— Sudygę, — Sako, — 
dabai' nepavojinga.

(1’iįM 3-čiahie pusi.)

Jubiliejaus Atzymejimas
Karščiai kliudo mūsų dieųraščio jubiliejaus atž^mėji- 

mo darbui. Tačiau, niekas negali pastoti kelio pasiryžu
siam apšvietos skleidėjui. Ir karščiams siautėjant jubi
liejaus atžymėjimui pasidarbavo keletas gerų Laisvės 
patrijotų. Iš Easton, Pa., drg. K. J. Abakan surinkęs ant 
blaųkos prisiuntė $38.00 dienraščiui kaipo jubiliejinę do
vaną. P. Babarskas, žymus veikėjas Brooklyne, pridavė 
$15.00 dovaną Literatūros Draugijos 55-tos kuopos, Rid
gewood, N. Y. '

Daugiau dovanų nuo organizacijų,ir nuo asmenų dien
raščiui atėjo sekamai:

Anthony Dulskis, Detroit, Mich. . . . $10.00
Moterų Apšviet. Klubas, Brockton, Mass 5.00 

Juozas Nargėlas, Flushing, L. L, N. Y. 5.00 
J. Egeris, Nashua, N. H.............................. 3.00
M. Vilkauskienė, Nashua, N. H....................3.00
J. Chesnius, Ozone Park, N. Y.................... 2.00
J. Navikas, Frackville, Pa. ..... 1.00 
Pauline Mickevičienė, Brockton, Mass. . . 1.00 
Joe Calvin, Rokomo, Indiana...................... 1.00
SLA 199 kuopa, Shenandoah, Pa................... 1.00

Visiems aukojusiems ir pasidarbavusiems parinkime 
aukų, tariame širdingą ačiū! Prašome kitų dienraščio pa
triotų nepasiduoti karščiams. Darbuokimės, kiek išgalė
dami, apgynimui savo dienraščio nuo infliacijos.'

Negalime praleisti nepriminę, jog labai laukiame nau
jų skaitytojų. Visų puikiausias atžymėjimas jubiliejaus 
yra gavimas naujų skaitytojų. Reikia dėti kuo daugiau
sia pastangų gavimui naujų skaitytojų.

Jau esame minėję, kad kai kurias jubiliejinės laidos 
sekcijas turėsime spausdinti iš anksto. Taigi jau labai 
laikas gauti visus pasiskelbimus ir pasveikinimus dien
raščiui iš anksto. Reikės visus tinkamai sutvarkyti, taip, 
J<ad ta laida būtų techniškai tinkamai paruošta. Taip 
pat ir bendradarbiai su raštais nesivėlinkite.

Laisvės Administracija.

Laiškas iš Italijos
Milanas, 

1949 m. birž. 13 d.
Drauge Antanai:

Mūsų ypatiškame gyve
nime viskas gerai, galiu sa
kyti, kol kas mums nieko 
netrūksta. Dabar Milane 
visko pilna, visokių gėrybių, 
tik ne visi gali prie jų pri
eiti, nes yra daug bedar
bių. Nelabai seniai streika
vo žemės ūkio darbininkai, 
nekurie skebavo. Streikie- 
riai atėję norėjo sustabdyti 
dirbančius skebus. Ūkio sa
vininkas pradėjo į streikie- 
rius šaudyti. Vieną darbi
ninką nušovė, ant vietos, o 
keletą sužeidė. Vėliau pri
buvo policija, streikierius 
išblaškė, keletą streikierių 
suareštavo, o tą savininką, 
kuris nušovė streikierį ir 
keletą sužeidė, visai paliko 
laisvą, jokio apkaltinimo 
prieš jį neiškėlė. Tai mato-' 
te, kiek teisybės. '

Ir daug kitų tokių pana
šių dalykų, įvyksta. Prade
da vis daugiau ir daugiau 
darbininkus suvaržyti. Bet 
darbininkhi nieko . neatbo- 
dami laikosi labai tvirtai.

O kunigai dabar ruošia 
visokias procesijas, kad su
daryti sau daugiau pasekė-

brangiais akmenimis ir 
auksiniais dalykais. Tai 
vienoje bažnyčioje iš po 
nakties tos visos brangeny
bės pražuvo. Vagys dar ne-' 
atsirado. Bet žmonės sako, 
kad patys kunigai ją apčy- 
stino. Kvaili žmonės daik
tus padovanojo dievo moti
nai, bet kunigai tuomi pa
sinaudojo.

1 Kaip atrodo, kunigai la
bai bijo komunizmo, tai 
dėlto ruošia tas visokias 
apeigas. Pirmiau taip nebū
davo. Dabar tik visur tuos 
baldakimus nešioja, gatvė
mis, vaikščiodami gieda, 
policija apsiginklavus šali
mis jų važinėja, juos apsau
godama. ’

Aš girdėjau, kad ir Ame
rikoj darbininkų gyveni
mas sunkėja. Taip atrodo, 
kad visam pasaulyje .turės 
įvykti kokia nors permai” 
na.

Turėčiau dar daug ką pa
rašyti, bet šiam kartui lai 
užteks. Kitą sykį parašysiu 
daugiau.

Daug gerų linkėjimų 
jums, jūsų žmonai ir vi
siems laisviečiams.

Draugiškai, K. M. C.

jų. Jie paėmė keturias dide
les Dievo Motinos statulas 
ir Važinėjo jas po visą mie
stą, beveik per visą žiemą, 
ir vis dar nepabaigė. Daro 
su jomis didžiausias paro
das. Tos keturios “moti
nos” padalintos į tam tik
ras miesto dalis. Jas vežio
ja, nuo vienos bažnyčios 
prie kitos su didžiausiomis 
ceremonijomis. Siunčia1 pa
siuntinius, kurie pereina 
visas stubas, iškolektuoja 
tam tikrą sumą pinigų už 
aprėdymą gatvių, kuriomis 
tas statulas važinėja. Nėra 
tokios gatvės Milane, kuria 
nebūtų perėjusi paroda su 
taip vadinama Pana Šven
čiausia Marija. Turi garsiai 
į r e k o r d u o t u s r e- 
k o r d u-s “Šventa Ma
rija”, tai važinėja gatvėmis 
ir gieda, ir varpai garsiai 
skambina.

Tai taip ir šturmuoja ku
nigija. Viena iš tų “moti
nų” buvo labai apdovanota 
brangenybėmis. Jos rankos 
ir kaklas buvo apkabinėta

Joseph Beirne, Communica
tions Workers of America 
viršininkas. Unijos konven
cijoje, Chicagoje, jos dalyviai 
nubalsavo, kad unija su savo ' 

230,000 narių prisidėtų 
prie CIO.

lt

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 24, 1949

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



Darbo Žmonių Gyvenimo Lygio Pakilimas 
Liaudinė je-Demokratineje Lenkijoje

Rašo J. MAZOVECKIS
Ketvirtąsias metines nuo 

tos dienos, kai buvo laimė
ta pergalė prieš fašistinę 
Vokietiją, įvairių Europos 
šalių tautos įvairiai sutiko.

Vakarų Europos šalių 
tautos įžengia į penktuosius 
taikaus gyvenimo metus, bi
jodamos dėl savo ateities, 
augančio nedarbo, brangėji- 
mo, realiojo darbo užmokes
čio smukimo, mokesčių di
dėjimo sąlygomis. Sunkia 
našta gula ant miesto ir 
kaimo darbo žmonių pečių 
išpūstosios karinės išlaidos. 
Šalyse, kurios priėmė vadi
namą “pagalbą” pagal Mar
šalo planą, gyventojų gyve
nimo lygis toli gražu ne tik 
kad nepasiekė prieškarinio, 
bet daugelyje jų ir toliau 
smunka.

Pavyzdžiui, Anglijos ka
rinės išlaidos pagal 1949-50 
metų biudžetą padidėjo 67 
milijonais svarų sterlingų, 
tuo metu kai dotacijos mai
stui nupiginti sumažintos 
103 milijonais svarų ster
lingų. Dotacijų maistui su
mažinimas reiškia realiojo 
darbo užmokesčio smukimą. 
“15 milijonų Anglijos dar
bininkų padėtis,” rašė ry
šium su tuo laikraštis “Dei- 
li ekspress,” pablogės. Pran
cūzijoje vidutinis darbinin
ko darbo užmokestis dabar 
sudaro tik pusę prieškari
nio, o mokesčiai šiemet, pa
lyginti su pereitais metais, 
padidėjo du kartus. Mažoje 
Belgijoje bedarbių skaičius 
siekia jau 300 tūkstančių. 
Bedarbių armija Italijoje 
artėja prie milžiniško skai
čiaus — 3-,000,000 žmonių 
ir t.t.

Kitoks vaizdas k Europos 
Rytų ir Pietryčių šalyse, 
kurių tautos paėmė valdžią 
į savo rankas ir sukrūrė 
liaudies demokratijos reži
mus. Žengdamos taikiosios 
statybos keliu, jos gauna 
kasdienę Tarybų Sąjungos 
paramą atkuriant ir išvys
tant liaudies ūkį. Šios šalys 
atsisakė nuo vergiškos ame
rikinės “pagalbos.” Ir nors 
jų dauguma karo eigoje tu

PAVASARIS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Gerai, pamaniau, kad yra 
žmonių ir už tave daugiau 
išmanančių. O agronomas 
— didelis žmogus, pasaky
siu. Kai pas Kriuką gert at
važiuodavo — visi be kepu
rių eidavo. Per tai ir javai 
Kriuko iš dirvos virsdavo. 
Ponas toks buvo — nelįsk 
artyn. O dabar — ė, brole
li! Ir žmonės nebe tie, ir 
agronomas kitas, jaunesnis 
iš mokyklos atvažiavo. Da
bar jis pas mus, augalėlius 
prižiūri. Kumečio vaikas 
jis, sako. Nepažįstamas, ale 
savas ir tiek, mūsiškis. Aš 
savo sūnų irgi ant agrono
mo leisiu..

’ O, tu raiboji, aš ir vėl 
prie to, kas širdžiai mie
la ... Dovanok man už tai. 
Sukilo, taigi, mūsų javas, 
kaip mūras sustojo. Nupio- 
vėm, suvežėm, išbirbinom 
kuliamąja. Valdžiai, kiek 
reikėjo, nugriovėm ir sau 
darbadienius atsiskaitėm. 
Dabar Gužius man ir sako:

— Pasiruošk. Pamatus 
tavo naujajam dėsim. O tai 
dėl tavo tos būdos visiems 
gėda prieš žmogų.

Išplanavo man vietą, nu
rodė ... Na, juk pats ma

rėjo kur kas didesnių nuos
tolių, negu, sakysime, Pran
cūzija ir Anglija, ketveri 
pokariniai metai liaudies 
demokratijos šalims buvo 
itin stambių ūkinių bei po
litinių laimėjimų metai, 
darbo žmonių masių nepa
liaujamo gerovės kilimo me
tai.

Tuo atžvilgiu ryškiausiu 
pavyzdžiu gali būti liaudi
nė - demokratinė Lenkija, 
kuri daugiau už kitus nu
kentėjo nuo karo. Jau 1948 
metų viduryje Lenkijos 
darbininkų darbo užmokes
tis pasiekė prieškarinį lygį, 
o pereitų metų pabaigoje 
pralenkė jį 10 procentų. 
Dėl kortelių sistemos likvi
davimo, kainų sumažinimo 
duonai, cukrui ir kitoms 
plačiojo vartojimo prekėms 
ir dalykams, darbo apmokė
jimo sistemos pagerėjimo 
toliau padidėjo darbo žmo
nių pajamos. Apie tai bylo
ja darbininko vidutinio mė
nesinio uždarbio didėjimas. 
Per laikotarpį nuo 1948 
metų sausio mėn. ligi 1949 
metų sausio mėn. jis padi
dėjo nuo 12,940 zlotų iki 
19,300 zlotų.

Keliant darbo žmonių gy
venimo lygį stambų vaidme
nį vaidina aprūpinimas 
darbu. Prieškarinėje Lenki
joje nuolatos būdavo bedar
bių armija. Ieškodami dar
bo lenkai emigruodavo į 
Prancūziją, Belgiją, JAV it 
kitas šalis. Dabar vaizdas 
pasikeitė. Liaudinėje demo
kratinėje Lenkijoje ne tik 
kad nėra bedarbių, bet, at
virkščiai, stinga darbo ran
kų. Ir šimtai tūkstančių bu
vusių emigrantų sugrįžta 
tėvynėn. Čia jie randa dar
bą ir pasiturimą gyvenimą. 
Tik per laikotarpį nuo 1948 
metų sausio mėn. ligi 1949 
.metų sausio mėn. įdarbini
mas, neskaitant žemės ūkio, 
šalyje padidėjo nuo 3,228 
tūkst. žmonių iki 3,755 tūk-, 
stant. žmonių.

Sistematingas gyventojų 
pajamų didėjimas atsispin
di tokiame fakte, kaip pro

tai kur... O šįmet ir kiti 
statys ir, kas geresnes turi, 
atkels į vieną daiktą. Bus 
kaip miestelis . . . Taigi.

Štai ir turiu aš namus. 
Šviesūs, dideli jie. Gerai, a, 
savus namus turėti? O kiek 
kartų širdis drebėjo dėl jų, 
kiek plaukų nuo galvos man 
nuslinko apie juos begalvo
jant. Tiek pat daug, bro
liuk, kiek ir vieningi mūsų 
kolektyvo žmonės, tiek daug 
į tuos namus meilės ir šir
dies >statydami sudėjom. O 
tokie namai ilgai stovės, aš 
žinau.

Kvepia man jie, tie na
mai, smala, kaip šventinis 
ragaišis, kaip mūsų sodas 
pavasarį... Tu matai — aš 
juokiuosi. Ne dėl to, kad 
dantų dar nepravalgiau ir 
burna žiojasi, ne. Tik dėl 
to, kad dabar pavasaris, 
kad žiemos nebebus, kad 
prie mano namo jau stiepia
si kiti balti namai. Neberei
kės į kaimyną vargstantį 
dairytis. Nė jokie kriukai 
jau nebegrįš mūsų smaug
ti... Tu tik pažiūrėk, bro
liuk, tik užmesk akį! Dan
gus toks aukštas, aukštas, 
paskutiniai skystučiai debe
sų skarmalai kadaruoja. 
Nebeužstos jie saulės!

dūktų suvartojimo padidė
jimas šalyje. Pavyzdžiui, 
cukraus suvartojimas Liau
dinėje - Demokratinėje Len
kijoje 1947-48 metais suda
rė 14.5 kilogramo vienam 
gyventojui į metus, tuo tar
pu kai prieškarinėje ponų 
Lenkijoje tasai suvartoji
mas buvo lygus tik 11.9 ki
logramo.

Nuolatinis valstybės rū
pinimasis darbo žmonių 
sveikatos apsauga, ^ų butų 
sąlygų pagerinimu, kultū
ros pakėlimu ir švietimo sis
temos pagerinimu veda į to
lesnį jų gerovės kilimą. 
Valstybės lėšomis darbo 
žmonėms jau atkurta ir at
iduota naudotis apie 29 
tūkst. namų, kurių bendras 
tūris 70 milijonų kubinių 
metrų. 1949 metais gyvena
mų nąmų statybos tūris 46 
proė. prašoks pernykštį. 
Šiemet gyvenamų namų sta
tybai skiriama 23 milijar
dai zlotų. Vien tik Varšu
voje bus pastatyta apie 12 
tūkstančių' butų darbinin
kams.

Valstybės rūpinimasis 
darbo žmonių sveikata, jų 
aprūpinimu senatvėje ir 
jiems netekus darbingumo 
tapo dėsningumu naujoje 
Lenkijoje. Apie 10.5 proc. 
visų 1949 metų biudžeto iš
laidų skirta ambulatorijom, 
ligoninėm, poilsio namam, 
sanatorijom, vaikų lopše
liam ir darželiam išlaikyti 
ir statyti. Apie 500,000 dar
bininkų ir tarnautojų šie
met gaus atilsines į poilsio 
namus bei sanatorijas.
, Metai po metų didėja val
stybės išlaidos švietimui. 
Šiemet jos sudarys 22 proc. 
valstybinio biudžeto išlaidų. 
Mokytojų skaičius Lenkijos 
liaudinėse mokyklose per 
pereitus metus padidėjo 
12,000 žmonių. Mokslas 
liaudinėje - demokratinėje 
Lenkijoje pasidaro masių 
nuosavybe. Darbo žmonių 
vaikams plačiai atsivėrė vi
durinių ir aukštųjų mokyk
lų durys.

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

Dainų programą duos Aido Choras 
vad. Geo. Kazakevičiaus

Bus daug svečių iš kitų miestų Iš anksto įsgykite įžangos bilietus

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

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS
Įžanga 60 c. asmeniui. Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga.

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

SEKMADIENĮ. LIEPOS 3 JULY

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

Metai po metų auga besi-, 
mokančiųjų skaičius. Šie
met įvairiose mokyklose — 
tiek bendro lavinimo, tiek 
ir specialiose — mokysis 7,- 
962 tūkst. žmonių (vhikų ir 
suaugusių), kas suadro U3; 
šalies gyventojų. Panašių 1 
pavyzdžių kapitalistinės ša
lys nežino. Nė vienoje iš jų 
vyriausybė nereiškia tokio 
milžiniško rūpinimosi pa
kelti liaudies kultūrai ir ge
rovei.

Toks smarkus Lenkijos 
darbo žmonių gyvenimo ly
gio pakilimas tapo galimas 
todėl, kad Lenkijos liaudi
nė - demokratinė vyriausy
bė atliko šalyje pagrindi
nius visuomeninius - demo
kratinius * pertvarkymus 
plačiųjų liaudies sluoksnių 
interesais. Pakanka nuro
dyti, kad žemės reformos iš
davoje Lenkijos valstiečiam 
buvo perduota 7 milijonai 
600 tūkst. hektarų žemės. 
Stambiųjų pramoninių įmo
nių nacionalizavimas užtik
rino audringą visos šalies 
pramonės pakilimą. Jau 
1948 metais 50 proc. buvo 
pralenktas prieškarinis pra
moninės produkcijos lygis. 
Žinodami, kad dabar jie 
dirba sau, Lenkijos darbi
ninkai kasdien kelia darbo 
našumą. Per dvejus metus
— nuo 1946 m. iki 1948 m.
— Lenkijos kalnakasių dar
bo našumas padidėjo nuo 
1,540 kilogramų į pamainą 
iki 1,760 kilogramų. Darbo 
našumo atžvilgiu Lenkijos 
kalnakasiai užėmė pirmą 
vietą Europoje (neskaitant 
TSR Sąjungos europinės 
dūlies).

Liaudinėje - demokrati
nėje Lenkijoje visos liaudies 
pajamos eina taikiajai sta
tybai, liaudies poreikiams. 
Karinės išlaidos sumažintos 
iki būtino minimumo. Jeigu 
senoje Lenkijoje jos 1934-35 
metais sudarė daugiau kaip 
V3 valstybinio biudžeto, tai 
dabar karinės išlaidos tesu
daro tik 12.6 proc. biudžeto. 
Vidutiniškai kiekvienam

Mokslinė Konferencija 
žemes Ūkio Akademijoje

KAUNAS, kovo 3 d. — 
Žemės ūkio akademijoje į- 
vyko agrobiologijos klausi
mams skirta mokslinė kon
ferencija.

Rektorius doc. M. Mickis, 
atidarydamas konferenciją, 
pabrėžė, kad akademijos 
dėstytojų ir studentų užda
vinys yra plačiau įsijungti 
į kolektyvinių ūkių organi
zaciją. Žemės ūkio akade
miją turi savo mokslo ži
niomis ir praktiškais tyri
mais padėtį padidinti tary
binio kaimo dirvų derlingu
mą.

Lenkijos piliečiui tenka vos 
4 doleriai 41 centas karinių 
išlaidų, kas yra 17 kartų 
mažiau, negu, pavyzdžiui, 
JAV, kur kiekvienam pilie
čiui tenka 75 doleriai kari
nių išlaidų. Remdamasi 
draugiška TSR Sąjungos 
parama, liaudinė - demok
ratinė Lenkija vykdo tai
kingą užsienio politiką, ku
ri atitinka lenkų tautos gy
vybinius interesus.

Liaudies demokratijos re
žimas — darbininkų ir val
stiečių valdžia su darbinin
kų klase pryšaky. Josios in
teresai — darbo liaudies in
teresai. Štai kodėl ūkinius 
ir politinius naujosios Len
kijos laimėjimus nuolatos 
lydi nepaliaujamas darbo 
žmonių gyvenimo lygio, 
liaudies gerovės kilimas.

Lenkų tauta tvirtai įžen
gė į penktuosius taikiojo 
darbo metus. Tas tikrumas 
remiasi laimėjimais; ku
riuos ji jau pasiekė dėka 
galingos Tarybų Sąjungos 
Nesavanaudiškos pagalbos. 
Jis taip pat remiasi visos 
lenkų tautos tikėjimu tuo, 
kad draugystėx ir sąjunga 
su TSR Sąjunga ir ateityje 
laiduoja jai sėkmingą žengi
mą į priekį socializmo ke
liu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Konferencijoje buvo skai

tytos šios paskaitos: prof, 
dr. Kriščiūno “Mičiurininė 
biologija agro nomijoje” 
prof. Šprisko “Traktorių 
parko augimas mūsų res
publikoje”, doc. Petraičio 
“Tarybinės zootechnikos 
laimėjimai”, doc. Šklėriaus 
“Didysis gamtos pertvar
kymas”, doc. Svetiko “Sodi
ninkystės būklė Tarybų Lie
tuvoje ir jos išsiplėtojimo 
perspektyvos”, doc. Vasi- 
nausko “Akademiko Vil
jamso žalieninė žemdirbys
tės sistema kolektyvinių ū- 
kių gamyboje.”

P. Navardaitis

Trakų ežerų tyrinėjimas
TRAKAI, kovo 3d.— 

Geologijos ir geografijos 
institutas organizavo mok
slinę ekspediciją Trakų e- 
žerams tyrinėti.

Profesoriaus K. Bieliuko 
vadovaujama ekspedicija 
ištyrė 35 ežerus, atliko eže
ru niveliavimą ir morfome- t- L'

trinius darbus.
Ežerų tyrinėjimo duome

nys labai svarbūs tolimes
niam žuvininkystės plėti
mui.

Mūsų Gerovė Nuolat Kyla
ANYKŠČIAI, kovo 3 d.— 

Apskrities darbo žmonės 
karštai pritaria TSRS Mi
nistrų Tarybbs ir VKP(b) 
CK nutarimui dėl mažme
ninių kainų maisto ir pra
moninėms prekėms naujo 
sumažinimo.

Komjaunuolis stachano- 
vininkas Lančinskas, kalbė
damas “Vailoko” artelės 
mitinge, pareiškė:

— Naujas nutarimas dar 
daugiau pakelia mūsų rea
lųjį atlyginimą, didina jo 
perkamąją galią. Atsaky
damas į tai, aš įsipareigoju 
kasdien įvykdyti savo die
ninę normą 200 procentų.

Lančinsko raginimą kar
štai parėmė visi artelės dar
bininkai. Apsvarstę savo 

galimybes, jie įsipareigojo 
įvykdyti metinį planą 150 
procentų.

Kultūros Namų Meno 
Vadovų Seminaras

VILNIUS, kovo 3 d. — 
Vilniuje prasidėjo Kultūros 
namų meno vadovų semina
ras. Jo metu iš visos res
publikoj šuva žiavusiems 
Kultūros namų • darbuoto
jams bus padaryta eilė pra
nešimų dramos, chorvedy
bos, liaudies dainų ir šokių 
meno saviveiklos klausi
mais. Pranešimus rengia 
Meno reikalų valdybos, 
Liaudies kūrybos namų, 
respublikinio Dramos teat
ro* darbuotojai.

Užsiėmimai truks tris 
dienas.

Miestų Generaliniai Planai
VILNIUS, kovo 3d.— 

Respublikinis planavimo- 
projektavimo trestas pa
ruošė Panevėžio, Zarasų, 
Telšių, Tauragės, Kretin
gos, Vilkaviškio ir Raseinių 
miestų generalinius planus. 
Numatyta ištiesinti ir iš
platinti pagrindines gat
ves, įrengti parkus ir skve
rus, sukurti gražius miestų 
centrus.

Džiaugsminga Žinia
ŠIRVINTAI, kovo 1 d.—Pa

beržės valsčiaus žemdirbiai 
su dideliu pasitenkinimu su
tiko istorinį TSRS Ministrų 
Tarybos nutarimą dėl naujo 
kainų sumažinimo. Daugelis 
M. I. Kalinino vardo žemės 
ūkio artelės valstiečių nutari
mo tekstą girdėjo per radiją. 
Džiaugdamiesi jie pasakojo 
šią žinią kitiems, žinia greit 
aplėkė visą kaimą. Kolekty
vinio ūkio • valstietis Mika
lauskas. susipažinęs su nuta
rimu, pareiškė:

—Atsakydami į šį istorinį 
partijos ir vyriausybės nuta
rimą, mes privalome žymiai 
sustiprinti visuomeninį ūkį, 
duoti šaliai daugiau maisto 
produktų. Pasistengsime iš
auginti kolektyvinio ūkio 
laukuose bent trimis centne
riais grūdų daugiau iš hekta
ro, negu ligi šiol.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 24f 1949
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(Tąsa)

— Karpa, arba tegu atiduoda uogie
nę, arba imkim ir atsiskirkim su savo 
daliniu. Tegu jį velniai su jo “armijos” 
disciplina.

— Iu uogienę lygiai padalinkim. Kam 
ji, po velnių, jiems, seniems barzdočiams. 
Paskutiniai dantys iškris!.. . — šaukė 
Išmintingasis.

Vyrukai sužvengė.
Nesijuokė tik Karpenka: jis buvo niū

rus ir tylėjo.
— Imkim ir pasiųskim pas jį delegaci

ją, — pasiūlė špingaletas.
— Ša, tylėkit, vyrai!.. . Kalbėk, va

de! — sušuko Išmintingasis, pastebėjęs, 
kad Karpenka pakėlė galvą.

— Nereikia delegacijos — tarė Kar
penka. — Jūs kol kas triukšmo nekelkite, 
o tą komisarą aš pats nudėsiu.

Brolija nutilo. Kad reikalas pakryptų 
šitaip, netgi jie to nelaukė.

Karpenka nusisuko. Susimąstė ir vy
rai. Pastovėjo, pastovėjo ir tyliai išsi
vaikščiojo .. .

Sekančią dieną Bazima ir Paninas su
žinojo apie Karpenkos grasinimą. Jie 
įspėjo komisarą, paskui nuėjo pas Kov- 
paką. Tas pradžioje nepatikėjo. Paskui 
pašaukė pas save Cimbalą.

— Ar buvo tokia kalba?
— Buvo, — atsakė tas.
Reikalas rimtėjo. Giliai susimąstė va

dai. Jiems buvo aišku, kad yra spren
džiamas likimas tų pirmųjų kautynių, 
kurioms taip rūpestingai ruošėsi Kovpa- 
kas, o, gal būt, ir likimas viso dalinio, jų 
vaiko, jau gyvenančio, egzistuojančio, į 
kurį jie buvo sudėję visas savo jėgas.

Buvo aišku: jeigu nutylėsį, neatsaky
si į tą išsišokimą, dalinys', gal būt, ir eg
zistuotų toliau, bet ne kaip bolševikinis, 
idėjinis, o tiesiog kaip gaujai apsiginkla
vusių žmonių, saldaus gyvenimo mėgė
ju • • •

Kovpakas įsiuto ...
— Komisarą, manąjį komisarą sušau

dyti grasina? Čia kas, aštuonioliktieji 
jam metai? Partizanai, tenai jį.. . — ir 
jis griebė nuo kabliuko automatą. — 
Tuo išrikiuosiu kuopą ir sava ranka 
prieš rikiuotę.. . Kaip pas Čapajevą tą
jį •• • ! .

Rudniovas stovėjo giliai susimąstęs.
— Nereikia, Sidorai Artęmjevičiau! 

Aš pats tai sutvarkysiu. Taip;bus geriau.
Kovpakas kiek atvėso.
— Gerai. Tiktai tu žiūrėk, atsargiai 

su jais. Jie pas mus neseniai, kas juos 
žino, kas jie tokie.

Rudniovas ilgai kalbėjosi su Bazima 
ir Paninu. Kai ėmė temti, jis paliko au
tomatą ir pistoletą pas Paniną, išėjo iš 
štabo žeminės ir nuėjo į trečiąją kuopą.

Toji žeminė buvo apie puskilometrį 
nuo štabo.

Praėjo pusvalandis, valanda . ..
Paninas ir Bazima dažnai išeidinėjo iš 

žeminės, įsiklausydavo... Jie jaudinosi 
vis daugiau ir daugiau. Bet sekti save 
Rudniovas buvo griežtai užgynęs.

Rudniovas įėjo į trečiosios kuopos že
minę tuo metu, kai ten vakarieniavo. Da
lis vyrų, pamatę komisarą, atsistojo, bet 
daugelis liko sėdėti, pasižiūrėdami į savo 
vadą. Rudniovas sustojo prie slenksčio ir 
tylėdamas žiūrėjo į Karpenka. Pauža tę
sėsi.

Karpenka pakėlė galvą: Rudniovas 
stovėjo prie durų, kulnys sumušti, ran
kos prie šlaunų ir ramiai žiūrėjo į ser
žantą* Karpenką. Tasai neišlaikė žvilgs
nio ir lyg nenoromis atsistojo. Paskui jį 
pašoko likusieji partizanai.

— Na, štai dabar sveiki! — lengvai 
atsidusęs, pasakė komisaras.

— Sveiks, tamsta! — atsakė Karpen
ka.

— Sveiks, drauge komisare! — links
mai sušuko aplinkui. Rudniovas prisiar
tino prie geležinės krosnelės ir atsisėdo 
ant rąstigalio, atstojančio taburetę. Vy
rai susispaudė, užleisdami vietą komisa
rui. Jis pristūmė rąstigalį arčiau prie 
ugnies. Karpenka pakrapštinėjo gelžga
liu krosnelėje. Jis sėdėjo basas, džiovin- 
damasis virš kelių permirkusias vatines 
kelnes. Liepsna sušvito aiškiau, apšvies
dama komisarą ir sėdinčius aplinkui par
tizanus. Šie tylėjo, žvilgčiodami į savo
4 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)l^Ęenkt., 

vadą.
— O kodėl gi jūs, drauge komisare, be 

ginklo? — paklausė Dažytasis, stengda
masis nutraukti nemalonią tylą.

— O kam jis man dabar?
— Na vis tiktai, toli išėjote.
— Dabar jis man nereikalingas, — 

pabrėždamas pirmutinį žodį, pasakė ko
misaras.

— Vis dėlto, vokietis aplinkui.
— Kas man vokietis? Aš atėjau, kad 

jūs mane užmuštumėt.. .
Karpenka pašoko.
— Kas užmušė? Kur?
— Čia, trečiojoje kuopoje.
— Kas išdrįs? .. . Taigi aš . ..
— Tu, kaip tik tu išdrįsai...
Karpenka stovėjo, tiesiai žiūrėdamas 

į komisarą. Pašokęs, jis pastūmė katilė
lį, ir keli raudonai įkaitę angliukai nu
riedėjo jam po kojų. Rankose jis laikė 
geležinę virbtį, atstojančią žarsteklį. Ne
didelis nuodėgulys nukrito jam ant ko
jos ir degino ją. Kelnės rūko.

— Žiūrėk, gali šitaip nusideginti, — 
tyliai pratarė Rudniovas, pasilenkdamas 
ir numesdamas nuodėgulį nuo Karpen
kos kojos.

Paskui jis atsilošė atgal ir permetė 
žvilgsniu nutilusius putrininkus. Geleži
nė virbtis skambėdama nukrito žemėn. 
Semionas Vasiljevičius pakėlė ją ir įki
šo į ugnį, žiežirbos ištiško aukštyn. Pa
šoko liepsna.

— Taigi, vyručiai.
— Drauge komisare, — kimiai tarė 

Karpenka. — Jūs apie tai be reikalo 
rimtai pagalvojote. Be reikalo! Jūs turi
te suprasti: aš vis dėlto esu nesusival- 
dąs žmogus. Reikia žinoti, kad vis dėlto 
aš ne vienus metus buvau kalėjime... 
Prie kanalo dirbau . ..

— Nervingi mes žmonės, drauge ko
misare, Semionai Vasiljevičiau, — ban
dė išaiškinti Išmintingasis.

— Nervai kalti? Kalėjime sėdėjote?
— Taigi.. . Tai jūs nepykite... — 

subruzdo aplinkui.
— Papasakosiu aš jums, vyrai, kaip 

aš kalėjiman patekau.
Visi nutilo, nustebę, išsižioję.

•— Partijoje aš nuo devynioliktųjų me
tų. Visą savo gyvenimą praleidau ka
riuomenėje. Ir štai, trisdešimt septintais 
metais mane patupdė. Na, manau, pasė
dėsiu, paaiškės, o čia metai praeina, ir 
vis nepaaiškėja. Dar aštuoni mėnesiai 
praėjo... Po to iškviečia, partinį bilietą 
grąžina ir sako: klaida. Ką gi tu mano 
vietoje padarytum, Karpenka?

— Nežinau.
— Na, matai! O sakai, nervai! $tai ir 

mano nervai neišlaikė. Partinį bilietą aš 
paėmiau, o armijon — ne; gana, sakau. 
Užteks! Smarkiai įsižeidžiau... Ir iš
vykau namo. Pagyvenau dvejus metus. 
Užėjo karas. Aš į Maskvą: priimkite at
gal ... Na, o ten ne aš buvau jiems gal
voj. Pagalvojau aš, pagalvojau ... Mat, 
kaip negerai su tėvyne vaidytis! O juk 
mes savi žmonės, — susivaldysim ir su
sipešim, visaip gali būti. Bet kai vokietis 
mus užpuola, tada jau kitas reikalas, vy
ručiai! T£da nervus ir ambiciją jau ten
ka atidėti j šalį. .. Štai ir man teko į 
partizanus stoti... O juk aš kadrinis va
das, vyrai.. . Mano mokiniai dabar divi
zijoms vadovauja. Štai ir viskas ... Na, 
tai ką, Karpenka?

— Atleiskite, drauge pulko komisare. 
Iš įkarščio, neapgalvotai...

Rudniovas tylėdamas ištiesė ranką. Il
gai dar sėdėjo jis toje žeminėje. Neatsi
laikę prieš slegiantį nežinios jausmą, Pa
ninas ir Bazima atėjo jo ieškoti. Jie įėjo 
į žeminę ir pamatė: Rudniovas sėdėjo vy
rų tarpe ir lupo keptą bulvę.’Fiodoras 
Karpenka, Ivanas Dažytasis vikriai var
tė bulves pelenuose ir geriausias padavi
nėjo komisarui. Rudniovas paimdavo 
bulvę, dėdavo ją sau ant delno ir nusi
degindamas mėtydavo iš rankos į ranką. 
Rudniovui išėjus, Išmintingasis sužavė
tas pasakė:

— Savas žmogus, kaip reikiant! Štai 
kaip galifna dėl žmogaus suklysti.

— Na, žiūrėkite man dabar. Kas dis
ciplinai nusikals — sprandą .nusuksiu, 
— nežinia kam pagrasino Karpenka.

(Daugiau bus.)

Birž. 24. 1949

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokslų Akademijos Sesija 
Kolektyviniame Ūkyje

Balandžio imęnesį Šiaulių 
apskrities kolektyviniame ūky
je “Raudonoji Vėliava” įvyko 
Lietuvos TSR Mokslų Akade7 
mijos išvažiuojamoji sesija.

Sesija apsvarstė eilę kolek
tyvinių ūkių statybos klausi
mų. Svarbiausias dėmesys 
buvo skirtas kolektyvinių ūkių 
laukų derlingumo pakėlimui, 
gyvulininkystės fermų išvys
tymui, žemės ūkio darbų or
ganizavimui ir planavimui, 
žemės ūkio darbų mechani
zacijai ir kolektyvinių ūkių 
gyvenviečių statybai.

Sesijos darbe dalyvavo žy
miausieji Lietuvos mokslinin
kai: TSR Sąjungos Mokslų A- 
k adom i jos narys - korespon
dentas ir Lietuvos TSR Moks
li! Akademijos prezidentas J. 
Matulis, Lenino vardo Visasą
jungines že'mės ūkio Mokslų 
Akademijos tikrasis narys J. 
Kriščiūnas, a k a d e mikai — 
Žiugžda, Mažylis, Lašas, Bu
drys, Purenąs, Mickis ir kiti. 
Sesijoje dalyvavo per tris šim
tus Šiaulių ir kitų respublikos 
apskrities priešakinių kolekty
viniu ūkiu atstovų, kurių dau
gelis pasidalino savo darbo 
patyrimu.

Su Rentgeno Pagalba

VILNIUS, vas. 25 d.—Rent
geno spinduliai vis plačiau pa
naudojami gydymui bei diag
nozei nustatyti.

Neseniai Vilniaus rentgeno 
aparatūros dirbtuvės sumon
tavo antrąjį respublikoje fliu- 
ografą — aparatą, skirtą ma
siškam gyventojų apžiūrėji
mui. Fliuografas paskirtas 
Kauno tuberkuliozės dispanse
riui.

Klaipėdoje perduotas eks
ploatacijon rentgeno - terapi
jos aparatas, kurio spindulių 
pagalba gydomi piktybiniai 
navikai ir kitokie susirgimai.

Naujais rentgeno diagnosti
kos aparatais pradėta nau
dotis Kauno universiteto kli
nikose, Pagėgiuose, Ukmergės 
tuberkuliozės dispanseryje iV 
kitur.

Reikšmingas darbas atlieka
mas Vilniaus 1-je Tarybinėje 
ligoninėje. Čia vyriausis res
publikos rentgenologas Kro
tovas drauge su jaunu gydy
toju Gurausku pirmieji Lietu
voje pradėjo rentgenokimo- 
grafinį kraujo indų sistemos 
tyrimą.

★ ★ ★
Pienas ir Daržovės Sostinei

VILNIUS, kovo 2 d.—.1.4 
kilometrų nuo Vilniaus, Bal
tosios Vokės tarybiniame 
ūkyje prasidėjo dideli paren
giamieji statybos darbai: šis 
ūkis specializuojamas, jis 
tieks sostinei pieną ir daržo
ves.

Būsimai statybai jau pa
ruošta 500 kubinių metrų 
miško medžiagos, išskirtos 
plytos, cementas, suvežami 
akmenys. Netrukus čia bus 
statomos dvi pavyzdinės fer
mos : pienininkystės ir kiau
lininkystės.

Erdviose karvidėse, skirtose 
šimtui galvijų, bus įrengti au
tomatiniai girdymo bei 'mel
žimo aparatai, valymo daębai 
jose bus mechanizuoti. Pa
gal paskutinį technikos žodį 
bus įrengtos ir kiaulidės. Abu 
šie pastatai bus statomi pa
gal tipinius projektus; jie 
turės karkasines-mūrines sie
nas, asfaltuotas grindis, ka
bančias transporto linijas, 
vandentiekį, elektrą.

Kiekvieną rytą iš moder
niškiausios respublikos pie
nininkystės fermos Tarybų 
Lietuvos sostinės gyventojai 
gaus šviežią pieną.

Plačiuose ūkio laukuose bus 
auginami dideli kiekiai dar
žovių. Ūkis iš viso turės dau
giau kaip 2,000 hektarų že
mės. Daržovės bus augina
mos ir žiemą. Tuo tikslu 
drauge su fermomis bus sta
tomi ir nauji šiltadaržiai.

LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Speciale Laida Atžymėjimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties

- Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties, atžymėjimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardahbus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip- i
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

Ne visus biznieriuš ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikipimo specialei sukakties atžymeji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalą, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas, s

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite: v

LAISVE
427 Lorimer Si.;, į Brooklyn 6, N. Y.



Detroit, Mich.
Iš LLD 52 KP. VEIKLOS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52 kuopa nutarė ben- 

• drai su LDS 21 kuopa su
rengti “moonlight” pikniką, 
liepos 9 dieną. Piknikas at
sibus šeštadienio vakarą, lie
pos 9, Beechnut Darže, ki
taip visiems žinomoje vietoje 
pas kuopos narę Urbantienę.

Seniai beturėjome prie mė
nulio šviesos pikniką ir ma
nau, kad visi jau pasiilgome.

★
Vienas daiyKas paaiškėjo, 

tai Draugiją Sąryšio apsilei
dimas. Jau seniai padaryta 
pikniko spaudos, darbai, bet 
tikietukai guli šėpoje ir ne
atiduoti draugiją nariams

i platinti. Tai kame gi daly
kas? Ar tai taip manote tu
rėti sėkmingą spaudos pikni
ką?

Pranešu, kad visos organi
zacijos gali gauti tu serijų 

j sekmadienį, birželio 26 dieną, 
i ryte, Detroito Lietuivtų Kliu- 
! bo buveinėje. Draugi j os, 
i kreipkite į tai atydą ir atsi- 
Į imkite.
i • ★

LLD 52 k p. gerą tarimą pa- 
• darė, tai nutarė bendrai su 
' kitomis kuopomis turėti rude

nį bent tris parengimus. 'Bus 
i paimta jiems parankiu laiku 
i svetainės.

Korespondentas.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy- 

; mėjimui?

Maynard, Mass

Bušai į Laisvės Pikniką
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

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

Tikietas į abi pusi $1.25
Busas iš Lawrence, Mass.

Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Baj’kley, Street
11 valandą ryto.

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

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

kurie užims sėdynes.

CHARLES J. ROMAN 
L a i d o t u v.i ų 
' Direktorius

»

I

Pennsylvanijos mainieriai kartą sulaukė progos pažu
vauti United Mine Workers prezidentui John L. 
Lewis paskelbus “trumpą stabilizacinį neveikios lai
kotarpi.” Einant Taft-Hartley aktu, mat, nevalia 
streikuoti. Tačiau 450,000 mainierių norėjo “atšvęsti” 
savaitę paminėjimui šimtais tūkstančių žūstančius 
mąinose dėl bosu godumo, nepaisymo darbininkams 

1 saugumo.

Waterbury, Conn
Iš Praeities ir Dabar Kas 

Dedasi
Aš atsimenu, kaip mes tik-' 

tai buvome atvykę iš Lietu- 
jauni, pilni 
buvome tin-

ir

ar 
už 

tame padėji-

jaunimas 
tai, kad

Cleveland, Ohio
ATVIRAS LAIŠKAS 
TEISĖJUI MEDINA

Ohio Progresyvių Partija. 
Birželio 7, 1949.

Mūsų Valstijos Administra- 
tyv.is 2 Komitetas vienbalsiai 
nutarė ii* įsakė man užpro
testuoti prieš jūsų savarankiš
ką įkalinimą trijų Komunis
tų Partijos narių, teisiamų 
jūsų teismabutyje.

Jūsų elgimasis šiame teis
me iliustruoja, kaip auga ti
ronija, kada kartą konstitu
cine apsauga prieš ją 
sulaužyta.

Teisimas bile kurios 
jos narių už skelbimą
partijos doktrinos laužo 
sas tradicines Amerikos ga
rantijas politinėms laisvėms. 
Kovai už politinių idėjų tei
singumą nėra vieta teismuo- 

diskusijose, 
programa 

o žalinga

nikų Darže, 4314 Clark Avė.
Piknikas bus įdomus: per 

visą dieną bus žaislai, šokiai 
ir kiti įvairūs pasilinksmini
mai. Bus gerų kalbėtojų.

Progresyvių iy Jaunų Pro
gresyvių Partijos daug veikia 
už taiką,- demokratiją ir gi
na žmonių civiles teises. To
dėl ir mes, lietuviai, privalo
me kartu su kitomis tauto
mis dalyvauti Progresyvių 
Partijos veikime.

pa- 
kurį

pa- 
kad

tapo

p arti- 
savo 

vi-

ATMETe MARSHALL’!) i $500. Dabartinis apeliacijų 
teismas, vadinasi, tą baus
mę užgyrė!

APELIACIJĄ
Washington, — USA Cir

cuit Court of Appeals at
metė George Marshallo a- 
peliacijį. Marshallas, kaip 
žinoma, buvo nusmerktas 
kalėjiman už tai, kad jis at
sisakė * Ne - Amerikiniam 
Komitetui duoti knygas 
National Federation for 
Constitutional Liberties or
ganizacijos, kurios jis bu
vo pareigūnas.

Už paniekinimą Ne-Ame
rikinio Komiteto Marshal
las buvo nusmerktas 3 mė
nesiam kalėti ir pasimokėti

Lietuviško Cirko Ansamblio 
Gastrolės Kaliningrado Srityj

KAUNAS, kovo 2 d.—Po 3 
mėnesiu gastrolių Kaliningra
do srityje į Kauną grįžo Lie
tuvos TSR Filharmonijos cir
ko ansamblis . Cirkas aplan
kė daugiau kaip 40 miestų, 
pasirodė tarybinių, kolekty
vinių ūkių ir fabrikų klubuo
se, atlikęs sausuma ir jūra 
apie B,000 kilometrų kelią. 
Buvo surengta daugiau kaip 
70 koncertų.

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

šei-
pra-
kas
Jo

kad

teorija

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

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

se, bet viešose 
kuriose naudinga 
gali būti priimta, 
programa atmesta. Kartą įsi
gyvenusi pavojinga 
kad valdžia ar teismai gali 
daryti nuosprendžius. įmesti 
Daily Workerio redaktorių į 
kalėjimą už atsisakymą išda
vinėti savo partijos narius 
teismui, kuriame tos partijos 
centralinis komitetas yra tei
siamas.

Kitas žingsnis ton pačion 
represijos kryptin, tai panai
kinimas kaucijų ir įkalinimas 
kitų dviejų iš teisiamųjų • už 
tai, kad jiedu protestavo prieš 
jūsų neteisėtumą įkalinant 
pirmutinį iki teismo pabaigos.

Kada politinio samprotavi
mo sistema yra teisiama, kaip 
dabai; kad 
išstatytas 
yra

, mandagaus 
! kaltinamiems 
I pilna laisvė 
prisirengimui

' Todėl,
Partija ragina 
tiems trims jūsų įkalintiems 
žmonėms laisvę, sulyg 
kaucija, kad jie galėtų 

'geresnes sąlygas ginti 
teises, sav'o idėjas.

Tai yra klatišitfias,
apeina kiekvieną apsjsprėh- 
dusį laisvės mylėtoją. Jeigu 
mūsų valdžia per šio teismo 
eigą laimės galią įsakyti žmo
nėms, ką jie gali ir ko negali 
klausytis, tai-Amerika pradės 
slysti link fašizmo.

Su pagarba, 
(Pasirašo)

Hugh DeLący, 
Valstijos Direktoritte.

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.) /

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
•

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

marksizmas yra 
prieš jūsų teismą, 

reikalinga elementario, 
atvirumo, kad 

būtą suteikta 
apmąstymui bei 
prie savo bylos.

Ohio Progresyvių 
jūs grąžinti

ją 
turėti

savo

kliris

Progresyvių Partijos 
Metinis Piknikas

Cuyahoga apskrities Pro
gresyvių Partijos ir Jaunų 
Progresyvių Partijos rengia 
savo metinį pikniką, kuriame 
dalyvaus visos CleVėlande 
gyvuojančios tautos. Pikni
kas įvyks 4-tą dieną liepos 
(July), Cesko Sin Sokol Pik-

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

Newark 4, X J. 
HUmboldt 2-7964

Palaidojome Draugą Dulski
Visų mylimą ir darbštų 

draugijiniame judėjime drau
gą Petrą Dulskį negailestin
goji mirtis išplėšė iš gyvųjų 
tarpo visai netikėtai. šešta-i 
dienio pavakarį Petras parė
jęs iš darbo jautėsi gerai, 
linksmai šnekučiavosi su 
m a. Tik vėliau vakare 
dėjo Petras guostis, kad 
negero su jo sveikata, 
žmona Ona patarusi, 
reikia pasikviesti gydy
Bet Petras nuraminęs ją sa
kydamas, kad jam ir pirmiau 
užeidinėdavę panašūs sune- 
sveikavimai ir į trumpą laikoj, 
vėl praeidavę, tai ir šį kartą 
praeis ir be gydytojo.

Bet apie 4-tą valandą sek
madienio rytą visų mylimas 
draugas jau buvo miręs, pali
kęs didžiausiame ,nuliūdime 
savo mylimą žmoną Oną, du
kreles Oną ii' Eugeniją ir 
juodviejų šeimas, brolius An
taną ir Juozą čia Amerikoj 
ir brolį Praną ir sesutę Ma
rijoną Lietuvoj’, ir kitus gi
mines bei artimuosius.

Velionis Petras Du Iškiš jau 
turėjo 67 metus amžiaus. 
Paėjo iš Lietuvos, iš Pušalo
to valsčiaus. Į Ameriką at
važiavo 1910 metais. Cleve- 
Jande išgyveno apie 40 metų. 
Čia Petras vedė Oną ir abu 
išauklėjo šeimyną. Petras 
prigulėjo ir veikė visose vie
tinėse pažangiose organizaci
jose ir prie Progresyvių Par
tijos. Buvo nuolatinis “Vil
nies” skaitytojas ir rėmėjas 
darbininkiškos spaudos.

Velionis Petras btivo myli
mas ne vien savo šeimos, 
draugų bei draugių, bet jis 
buvo mylimas jo sandarbinin- 
kų, su kuriais jis dirbo Sick- 
ęrmah’o siuvykloje. Tą liudi
jo tų darbininkų, įvairių tau
tų, atsilankymas į, velionio 
šermenis bei palydėjimas į 
kapines.

Prie Petro karsto, Wilkelio 
koplyčioje, Jurgis žebrys pa
sakė gražią prakalbėlę. Daug 
draugų ir draugių, kartu su 
velionio giminėmis, keliomis 
dešimtimis automobilių, paly
dėjo velionio palaikus į High
land Park kapinyną, kuriame 
prie velionio kapo Eva Si- 
mans pasakė atitinkamą pra
kalbėlę ir visi padėjome po 
gyvą gėlę ant velionio Petro 
karsto, linkėdami jam ramiai 
ilsėtis šios šalies žemelėje.

Visi susirinkę teikė širdin
giausios užuojautos Petro 
žmohai Onai Dulskienei, j6 
dukrelėms Onai ir Eugeni
jai ir juodviejų šeimoms, jo 
broliams, sesutei, giminėms ir 
artimiesiems ’jų liūdėslo va
landose. J. N. S.

vos.. Buvome 
energijos, visur 
kami. O dabar jau gerokai 
apsenę ir mažai kur naudin
gi. Daugelis mūsų paleisti iš 
dirbtuvių ir darbo ’jau nega
lima gauti, kadangi užtekti
nai randasi jaunesnių žmo
nių, tokių, kaip mes buvome 
40 metų atgal. Tais laikais 
mes buvome visur tinkami— 
prie darbo, organizacijose 
taip toliau.

Bet šių dienų 
pagalvoja apie 
40 metų jis bus
me ? žinoma, gal sulaukę to 
amžiaus turės geresnes senat
vės sąlygas. Tas sunku » I 
sakyti: progresas eina, 
niekas negali sulaikyti. 
40 metų gali daug kas 
sikeisti, gali įvykti taip,
daugelis visai nė nesapnavo 
apie tuos dalykus. Iš tikrųjų 
pažvelgus į pasaulio įvykius, 
kiek visokių permainų įvyko 
—eilė šalių persitvarkė, dar
bininkai perėmė valdžią į sa
vo s rankas. Taip pat mūsų 
gimtinis kraštas Lietuva.

Suprantama, kad kur patys 
darbininkai valdo — nebus 
savo reikalams priešingi. Su
laukę senatvės nebus išmeta
mi iš darbų, jų gyvenimas 
bus užtikrintas, nebus išnau
dojimo žmogaus žmogumi. 
Visi bus lygūs. Suprantama, 
to nemyli tie, kurie norėtų 
progresą sulaikyti ir palaiky
ti seną tvarką. Bet nėra jė
gos progresą sulaikyti. Išnau
dotojų klasei tas netinka — 
gvoltu rėkia, kad tas yra ne- 
leisinga, bet darbo liaudžiai 
tas gerai. Pažvelgus į darbi
ninkų padėtį, tą supranti, 
šiandien darbininkai palei
džiami iš darbo; kurie dirba, 

uždarbio 
sudurti, 
Rodosi, 
žmones 
visiškai

tai visai mažai. Iš 
bėda galas su galu 
o viskas brangsta. 

,turėtų atpigti, nes 
mažai dirba; daugelis
nedirba ir daugelio uždarbiai 
jau nukapoti.

Unijos griaunamos, kompa
nijos atsisako daryti sutartis, 
o be unijos kompanijos gali 
daryti, kaip joms patinka. 
Darbininkai pradeda bėda- 
voti, bet nieko nedaro.

Dabar rengia balsavimus už 
uniją, kurios ^darbininkai nori 
unijos, kadangi pas mus ran
dasi 3 unijos — ADF, CIO ir 
viena kompanijos tyčia uždė
ta ant baloto, o CIO visai he
ra uždėta ant baloto.

Reporteris.

Statybininkų Dovanos
* KLAIPĖDA, vas. 22 d. — 
Statybos - montavimo valdy
bos kolektyvas sausio mėnesio 
planą įvykdė 110.4 procento, 
darbo našumą pakėlė 13 pro
centą.
dirbio normą įvykdo 178 pro-* 
centais, mūrininkas Timbra ir 
Bagdonas—210 procentų.'

Vi Mikalauskas.

Dailidė J. Štėras iš-

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

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

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Partijos metinis pik

nikas įvyksta šį sekmadienį, birže
lio 26 d. Įsitėmykite 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, 
valgių ir gėrimų ganėtinai, 
veltui. — D. G. Jusips.

visokių 
Įžanga 
(145-7)

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.

].

2.

3.

4.

5.

6.

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.
Nuo Rugpjūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

MOKYKLOS KURSAI:
MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų 

skaitymas ir tt.
MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedystė. »
DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir tt.
DRAMA I: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač 

skiriama režisūrai.
LIETUVIŲ KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros, 

organizacinės problemos ir tt.
LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas į du skyrius. 

Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiai, ežeras maudytis, laiveliais plaukioti, 
gražus parkas pavėsiauti.

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas.
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $50. Už vieną savaitę 
$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės į Mokyklos Komisijos sekr.:

MILDRED STENSLER, 134 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.
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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 7-6288

MATTHEW k.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-8172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

mninnininniniininiinnniinniininniiniini

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BnnmnHiiiiniiiiiinnnnnnnnnnrninnnim

uiwniiiiMniffliiiiiiaiinniifflMiBWM

RES. TEL.
HY. 7-5051

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Jaunas Lietuvis Turi Gražią Pradžią Žumalizme

Courtesy The Williamsburg

Justin Wallace (viduryje) priima The W illiamsburg News prizą nuo Dr. Tristram 
Walker Metcalfe, Long Island Universite to prezidento. To laikraščio redaktorius- 
leidėjas stebi Įteikimą. Wallace, baigiąs L. I. U., buvo pasiųstas bendradarbiauji 
tam laikraščiui jo ir mokyklos žurnalizmo department© bendru susitarimu. Justinui 

prizą davė pripažinimui jo pasižymė jimo kaipo reporterio ir kolumnisto.
------------------------- Q.-------------------- -----------------------

Svečias iš Chicagos
Trečiadienį aplankė Laisvę 

chicagietis drg. Feliksas Sta- 
siukėlis, dienraščio Vilnies 
išsintinėtojas (mailer). V/i- 
kare aplankė Lietuvių Kultū
rinį Centrą ir trumpam lai
kui išvyko i Union, N. J.

Svečias džiaugiasi “išsiko
vojęs” savaitę atostogos. Per
nai jos visai negavęs.

Didžiąją atostogos dalį, ro
dos, praleis Didžiajame 
Yorke.

Drg.
nuoširdus, 
bias

. S®*

■■ ■

Jusstin Wallace, jaunas ve-Į jų vienturtis. Tėvai nepapras- 
teraųas, sugrįžęs iš karinės tai džiaugiasi, kad sūnus sek- 
tarnyjbos sumanė savo GI tei
sę į mokslą panaudoti sieki- 
muisi į žurnalistus. Jis bu
vo priimtas į Long Island U- 
niversiteto žurnalizmo De- 

kpartmentą, ryžtingai mokėsi, 
ir šiomis dienomis baigė kur- j 
są su pagyrimu ir prizu.

Mokslo metais, einant 
sistatymu rišti teoriją 
praktika, Justinas buvo 
komenduotas dirbti korespon- tų i dienraščio Laisvės 
dentu - reporteriu ir 
nistu prie susiedijos savaitinio 
laikraštuko Williamsburgh 
News, išeinančio kas penkta
dienis. Tad, atlikęs pamokas, 
Justinas buvo siunčiamas į 
susirinkimus, prariiogas žinių 
gauti ar šiaip įvykius apra
šyti. Taipgi veda kolumną 
“Behind the Scenes.”

Justino rašto stilius įdomus, 
kaip atsimena ir daugelis mū
siškių iš jo vaizdžių laiškų, 
rašytų iš užjūrių karo metu. 

Linkime Justinui laimės 
siekimesi pasirinkto tikslo.

Justinas yra sūnus brook- 
lyniečiams ir bendrai lietu
viams plačiai žinomų Alek
sandro ir Domicėlės Veličkų,

mingai siekiasi mokslo ir už
siėmimo, kuris yra surištas su 
visuomenės reikalais. R.

4P

Ni*ws

mi
sų

re-

Iš Kur Turėsite 
Svečių Laisvės 
Piknikui?

Aivykstantieji iš kitų mies- 
meti- 

kolum-Jiį pikniką svečiai paprastai 
apie tai iš anksto praneša sa- 

: vo giminėms ir draugams, 
i Mes irgi norėtume apįe juos 
• sužinoti ir kitiems pranešti, 
nes Brooklyne randasi ir daug 
kitų žmonių, norinčių jūsų 
svečius susitikti. Atvirute ar 

i telefonu pranešimas mums 
suteiks informacijų visiems.

Dienraščio Laisvės piknikas 
Įvyks jau už savaitės sekma
dienį, liepos 3-čią, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avės., Maspeth. Dai
nuos du chorai. šokiai nuo 
6 vai. iki vėlybos nakties, nes 
sekama diena bus nedirbama, 
amerikinė šventė, Fourth of

Stasiu kelis yra 
savo darbą 

Vilnies darbininkas.

New

labai
ger-

Antanas Ješmanta, daugme- 
tis dienraščio Laisvės skaity- 
tojas-remejas, buvo sunkiai 
susirgęs ir buvo ligos privers
tas išbūti Kateriuos ligoninė
je keletą savaičių, šiuo tarpu 
randasi namie, 294 Suydam 
St., Brooklyne.

Jis labai dėkingas tiems, 
kurie ji atlanko. Jis prašo 
draugu bei pažįstamų jį at
lankyti. C. Nečiunskas.

Ko Amerikos Darbo Partija 
Reikalaus Iš Kandidatų

Visai nenuostabu, kad val
dančiosios partijos, ypatingai 
jų spauda, nusprendė, būk 
Amerikos Darbo Partija sta
tysianti savo kandidatus, nes 
toms partijoms, jų spaudai 
pasirodė, kad paskelbtoji A- 
merikos Darbo Partijos pro
grama yra aiškiai prodarbi- 
ninkiška, yra proliaųdiška. 
Kaipo tokios, žinoma, valdan
čiosios priešei arbinin kiškos
partijos, priešliaudiškos parti
jos negali priimti. O nepri
ėmus programos, negali tikė
tis gauti nei darbiečių para
mos savo kandidatams.

Tai dėl to jos nusprendė, 
jog Amerikos Darbo Partija 
statys savo kandidatus, nors 
darbiečiai buvo palikę atvi
ras duris visiems norintiems 
bendrai veikti visuomenės ge
rovei. j

ALP (AmericaiVLabor Par
ty) savo .pareiškime buvo aiš
kiai pasakiusi, jog ji ‘ rems 
“kandidatus visoms visuome
niškoms vietoms tuos, kurie, 
nežiūrint politinių ryšių, yra 
galimi patikėti (remiantis jų 
visuomeniškų darbų rekor
dui), kad jie tarnaus reika
lams astuonių milionų new- 
yorkiečių einant mūsų iškel
tais jų reikalavimais ir pa
dės žmonėms siektis jų pa
geidaujamos taikos ir demo
kratijom.” ’

Tais vyriausiais darbiečių 
reikalavimais yra:

Teikti visiems darbus, su
stabdyti kylančią depresiją;

Sustabdyti policijos bruta
lumą prieš negrus, portori- 
kiečius ir darbininkus;

Statyti daugiau namų;
Praplėsti švietimą, socialūs 

gerovės ir sveikatai patarna
vimus ;

N u p i g i n ti pr a gy ven i m u i
reikmenų kainas;

Sustiprinti civilines laisves, 
prašalinti diskriminaciją;

Pagerinti civilinę tarnybą,

kongresmanaš neatsitraukė 
nuo tų reikalavimų, pastaty
mas kandidatais iir išrinkimas 
daugiau darbiečių kandidatų 
reikštų tų reikalavimų įvyk
dymą.

Tuomi darbiečiai parodo, 
kad žmonėms netektų laukti 
būvi o pagėrę j i mo i k i 
čiai kongrese, miestų 
tijų valdžiose turės 
mas. Užtekti) einant
gram;i kol kas išrinkti kelis, 
kad buržuazinės partijos ir 
jų išrinkti žmonės susiprastų, 
jog nevykdymas darbiečių 
programos sekančiuose rinki
muose reiškia tiems kongres- 
manams važiavimą iš Wash
ington© namo, o toms parti
joms užsidarymą kromelio.

Demokratai
nori valdyti. Partijos 
tebepasiląikyti galioje.

i visi žiūri, iš kur pučia 
Darbiniu k a ms p ašie m u s 
giau drąsos ir vilties,

darbie- 
ir vals-

ta pro-

republ ikonai 
nori 
Tad 

vėjai.
dau- 
pasi-

spaudus daugiau į darbą sar
gyboje savo unijų ir šalies 
politikos, dar prašvistų laikai 
ir mūsų dienomis. T—a.

Kurie aplaikėte blankas 
rinkimui dienraščiui aukų 
jubiliejaus atžymejimui, 
prašome darbuotis tuojau.

xx>ooooooooooooooooooooooo<
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus narnus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

v

Kultūriniame Centre

pik- 
pra- 
kad
sve-

Ši sekmadienį, birželio 26- 
tą, restaurantas ir bowlingas 
bus uždaryti.

Ar bus atdari Laisvės 
nik© dieną, liepos 3-čią, 
neš vėliau. Yra minčių, 
tarp atvykstančių iš kitur
čių rasis ir Liberty Audito
rijos šėrininkų, dar nemačiu
sių savo Kultūrinio Centro, 
norinčių , užvažiuoti ten pa
pietauti ar pavakarieniauti ir 

taipgi išbandyti 
Dėl to manoma,

apžiūrėti,
bowl i n gą.
kad gal reikėtų palaikyti at

Jauna auditorijos restau
rant© gaspadinė Biruta Vil- 
lis, nuvykusi Į W. Virginią 
atlankyti susirgusį tėvą, atra
šė dd. Juškams, pas kuriuos 
turi butą, kad dar tikrai ne
žino, ar spės sugrįžti pirm 
Laisvės pikniko, kuriame ji 
labai norėjo dalyvauti. Vis
kas priklausys nuo tėvo' svei
katos.

Visi laukiame jo sveikatos 
pagerėjimo ir Birutos grįž
tant.

Birutos belaukiant, restau- 
rantas vis viena veikia visomis

darbo dienomis, 'šeštadieniais 
ir didžiumą sekmadienių, 
kuomet ten būna pramogos. 
Veikia tiktai su savanorių 
talka, tiek, kiek galima suspė
ti savanorėms gaspadinėms, 
parėjusioms iš kito darbo. Ta
čiau narnės, šaltų barsčių, 
rauginto pieno ir kitų vasa
rinių valgių turima kas die
ną. Retkarčiais atsiranda ir 
namie keptas keiksas, prie 
kokių mes buvome labai pri
pratinti pastoviosios gaspadi- 
nės. Praėjusį trečiadienį tokį 
iškepė Amelia Burba, ir ne
spėjus nei apsidairyti keiksas 
“sudilo.”

Būtu gerai, kad trečiadie
niais ir penktadieniais, kuo
met sueina bowlintojai ir 
choristai, atsirastų bent po 
vieną keikso pagaminimo tal
kininke. D.

ŠIAULIAI. — Baigiama sta
tyti pirmas Lietuvoje dviračių 
fabrikas. Naujoji įmonė bus 
viena iš stambiausių ir moder
niškiausių mieste. Ji teiks tūks
tančius dviračių Lietuvai ir ki
toms respublikoms.

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuve tik 8 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad praSome užeiti.

♦

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S

DEGTINĖS, VYNAI 
i'll ALUS

&

ir, virš visko;
Vienyti taikos jėgas.
Tie, sako darbiečiai, yra 

vyriausieji liaudies reikalavi
mai. Pagal tuos balsuotojai 
ateinanti lapkritį spręs visas 
partijas ir visus kandidatus.

Dvi Partijos Išdavė
“Sulaužytų pažadų ir iš

davimo liaudies interesų 
veiksmai siekia nuo Wash- 
ingtono iki. Albany ir iki City 
Hali. Tą, veiklioje partne
rystėje, atlieka demokratų ii’ 
republikonų partijos 
dvynukai Stambiojo 
instrumentai stūmime 
fašizmo ir karo.

“Priešiškas tam yra 
gas rekordas liaudies 
gresmano Vito 
jaus,
kovojo už 
mą Taft-Hartley įstatymo ir 
atst^igimą Wagnerio akto; už 
tuojau išleidimą įstatymų 
prieš linčiavimus, prieš tak- 
savimą balso ir už lygias pro
gas į darbą; už apsaugą ci
vilinių laisvių, prieš politinius 
persekiotojus ir ragangau- 
džius; už vykdomą rendų 
kontrolę ir pakankamą namų 
programą; už praplėtimą so
ciali© saugumo; už sustabdy
mą šaltojo karo.”

Amerikos Darbo Partija 
tuomi priminimu Marcantoni- 
jaus rekordo mierijo parody
ti, jog, jeigu vienas darbietis

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.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

32 Ten Eyck ‘St., Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 4-8174
00000000000000000000000000

Valandos:

Valandos:

atslūgo.

ir

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių į

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

mainierio 
mainierių

Telefonas
EVergreen 4-7729

kaipo 
Biznio 

link

nors
buvo keliama ne jai

didin- 
kon- 

Marcantoni- 
Jisai nesitraukdamas

visuotiną atšaukL

Adre- 
ir

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

ŠIANDIEN IŠGIRSKITE TA, KĄ JIE 
GIRDĖJO IR MATE WASHINGTONE
Birželio 24-tos vakaro 7 :- 

30, šį penktadienį, visi susi
domėjusieji tuo, kas dedasi 
Washingtone, ateikite į Liber
ty Auditoriją, kur išgirsime 
įdomių pranešimų iš tų, kurie 
buvo ten nuvykę.

Wasningtone jie lankėsi ne 
atostogauti, ne šposauti, bet 
mūsų organizacijų ten , pa
siųsti atlikti svarbią misiją.

ORAS BISKELĮ ATVĖSO

Pirmą vasaros dieną buvęs 
užkepinęs iki 92.4 laipsnių, 
antrąją dieną, trečiadienį, 
karštis, biskelį atsileido, buvo 
tik 89 laipsniai ir tai labai 
trumpam laikui. žemiausi^' 
dienos temperatūra buvo 75 
laipsniai. Ypatingai pagelbė
jo tas, kad sutra
Ketvirtadienio rytą tebebuvo 
vėsu.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Pętrika
221. South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

amžių ir užsiėmimą, su kitų 
tautinių organizacijų delega
tų tokiomis pat grupėmis, vie
ni lankėsi pas kongresmanus 
r-eikalauti, kad būtų tuojau 
atšauktas Taft - Hartley ak
tas. Kiti reikalavo atmesti 
karan stumiantį Atlanto Pak
tą. Dar kiti reikalavo pra
tęsti mokėjimą veteranams 
bedarbiams po $20 per savai
tę pragyvenimui. Moterys 
ėjo reikalauti įstatymo, ku
riuo einant nebūtų diskrimi
nuojamos darbuose ir moks
luose, gautų lygią mokestį už 
lygų darbą. Rendauninkai 
reikalavo statyti daugiau na
mų, darbo žmonėms prieina
momis rendomis. Tėvai ir 
studentai ėjo prašyti valdžios 
skirti daugiau pinigų moky
kloms, vaikų ir jaunimo prie
žiūrai, ne karui.

Kaip matome, reikalavimai 
buvo svarbūs. Dabar visiems 
įdomu, kaip į juos atsinešė

kongresmanai ir valdininkai.
Lietuvių delegacija buvo 

atstovinga. Joje dalyvavo:
Jaunutis mokinys:
Dalį laiko dirbąs amatinin

kas, gražios amerikinės šei
mos tėvas;

Siuvėja, savo gyvenime ėju
si trigubas pareigas pagal ti
kriausi “American way of 
life,” dienomis dirbusi ir te
bedirbanti fabrike, vakarais 

šventadieniais atlikusi šei
mininkės ir motinos pareigas;

Namų šeimininkė, mažiaiu- 
sia kartą savo gyvenime ne
tekusi darbo ir buto už uni- 
jizmą ir pasipriešinimą apga
vikiškam rendų kėlimui, 
ta re nd a 
pačiai.

Jauna darbininkė, vaikystę 
praleidusi skurdžiose Hoove- 
rio republikonų depresijos są
lygose, bedarbio 
šeimoje, mačiusi
streiko kovas ir šeimų vargus 
diksikratų valdomuose mai
nierių kaimuose.

Turėtų būti įdomu išgirs
ti jų pranešimus.

Pobūvis bus draugiško po
būdžio, be įžangos mokesties, 
su šaltu lemonadu vėsintis 
nuo karščio, nors, tiesa, au
ditorijos patalpose ir be lem,p- 
nado vėsu — tai vėsiausia vie
ta visame Brooklyne. 
sas: kampas Atlantic Avė. 
110th St., Richmond Hill.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagclbininkas ant Fi

kes 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 ką 
nors pataisyt. Jeigu atsirastų uk- 
vatninkas, tai rųalonėsit kartu laiš
ke paminėt kiek norėtumėt atlygini
mo ant mėnesio, tas sutaupys laikų 
dėl susirašinėjimo. W. G. Lasky, 
Brooktondale, N. Y. (146-8)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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

'71TDD^C D A D 411 GRANO STREET/jUll ū DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeid at Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

F . W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Hottie
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

Manager

JOHN A. PAULEY 1 ♦ 1
.VVOODHAVEN, N. Y. ' Licensed Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

\ 1
Koplyčias si 

visose

5150
įteiktam nemokamai 
dalyse miesto.

231 Bedford Avenue 
. Brooklyn 11, N. V.

Tel. Virginia 7-4499 Tel. EVergreen 8-9770
----------- 1 'I lb" A... ■■■■

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty. Lith. Daily)— Penkt., Birž. 24.




