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Jiems šaltinis žinių apie 
Lietuvą.

Lietuviška naciams trąša.
Kur protas ir sąžinė?
Savo akimis mačiau ir savo 

ausimis girdėjau.
Rašo A. BIMBA

• Aną dieną sutinku vieną 
lietuvį, neseniai pribuvusį iš 
Vokietijos. Jis man pasako
ja, kad Lietuvoje beveik ak
mens ant akmens nebėra li
kę. Viską gražiai sudoroję 
ir išdoroję tie baisieji rusai!

Iš kur jūs tai]? daug žinote? 
—klausiu to vargšo bedarbio, 
dviejų vaikų tėvo, jau dejuo
jančio savo sunkia padėtimi.

Ogi taip kam nors pasa- 
’ kojo, jis atsako, Vokietijon iš 

Lietuvos sugrįžęs vienas vo
kietis karo belaisvis. Jis apie 
tai skaitės spaudoje.

Pasiimu Pittsburgh© Lietu
vių žinias, grynai davatkišką 
laikraštį, ir skaitau: “Ir ke
lia ir gula liedami ašaras.” 
Kur? Aišku: vargšėje Lie
tuvoje.

Iš kur L. ž. tai sužinojo? 
Aišku: “neseniai sugrįžęs vo
kiečių belaisvis taip pasako
ja.” (L. ž., liepos 1 d.)

Susirūpinęs ir išsigandęs, 
paimu į rankas menševikų 
Naujienas tos pačios nelai
mingos liepos 1 dienos ir 
skaitau: “Iš Pabalčio masė
mis deportuoja žmones.”

Kas taip informavo Gri
gaitį? “švedų spauda.” Kas 
informavo “švedų spaudą”? 
“Vokiečiai belaisviai.”

Toje pačioje ga z i etoj e lie
pos 6 d. užtinku dar baises
nį dalyką: “Už poros metą 
Lietuvoje neliks 
Kas taip informavo? 
tys “vokiečiai karo 
viai.”

lietuvių.”
Tie pa-

• bei a iš

Taip ir eina: kasdien, be 
paliovos, be pertraukos.

Naciai, kurie atvyko Lietu
von, kad iš lietuvių tautos, 
kaip jie patys sakė, pasida
ryti vokiečių tautai trąšos, 
patapo menševikų, klerikalų 
ir smetonininkų spaudos vy
riausiu šaltiniu žinių apie 
Lietuvą. Jie pasidarė tos 
spaudos dvasiniais vadovais. 
Kuris tik jų nusispjovė ant 
Lietuvos, tas Naujienoms, Ke
leiviui, Draugui, 
nioms. Vienybei 
bes. išminties ir 
šaltiniu.

Lietuvių Ži- 
tapo teisy- 
informacijų

Gerai atsimenu tuos vokie
čius. Savo akimis mačiau jų 
atliktus darbus. Ir šiandien 
mano akyse tebestovi baisus 
vaizdas Lietuvos žemės Ūkio 
Akademijos sugriautų mūrų. 
Ir šiandien tebestovi mano 
akyse griuvėsiai Klaipėdos, 
Šiaulių,^ Panevėžio, Kauno, 
Vilniaus. ,

Ir šiandien mano ausyse te
beskamba Lietuvos : 
prakeiksmai, siunčiami 
Hitlerio “didvyriams.” 
matau kruvinas ašaras 
Lietuvos žmonių, kurių 
miausius atėję vokiečiai, pa
dedant lietuviškiems 
tams, masiniai skerdė,

žmonių
i tiems

Tebe-
i akyse

myli-

fašis-

vaizdas :
Kauno, Klaipėdos, 
gatvėmis grupės tų 

maršmoja

Taipgi ir šiandien tebestovi 
mano akyse vaizdas: Vil
niaus, 
Šiaulių 
Hitlerio “didvyrių 
ryte į darbą, o vakare iš dar
bo atgal į barakus. Mačiau 
juos valant griuvėsius. Ma
čiau juos “dirbant.” Mačiau 
jų veiduose nesuvaldomą 
kerštą tiems, kurie juos nuga
lėjo, kurie pastojo kelią jų 
siautėjimui, kurie 
juos suėmė ir privertė 
dalinai atstatyti tai, ką 
žvėriškai sunaikinę.

|

pagaliau 
nors 
buvo

Dabar jie paleisti, sugrįžo...
Tik Grigaitis, Tysliava, Ši

mutis, Urbonavičius, Strazdas
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VĖLIAUSIOS ŽINIOSBedarbių Skaičius 
Sparčiai Auga, o 
Rendos Keliamos
Ilnijistai Atranda 5,000,000 Bedarbiu; Rendy Kontrolė 
Nuimta nuo 560,000 Butu; Rendos Urmu Branginamos

Washington. — Fabri
kantai šiuo laiku sparčiau 
paleidinėja darbininkus, ne
gu bet kada per pastaruo
sius 10 metų, kaip pranešė 
ūkinė senatorių - kongres
manų komisija.

Komisijos raportas at
randa tik 3,800,000 bedar
bių, bet sako, jų skaičius 
būtų baisingai pakilęs, jei
gu daugelis darbininkų ne
būtų į farmas nuėję dirbti.

Bet CIO Elektrininkų li
nijos skaičiuotojai parodo, 
kad iš tikrųjų yra jau apie 
5 milionus fabrikinių be-

Kiny Liaudininkai Įspėja, 
Kad Neleis Imperialistų 
Atstovam Sauvaliauti

Šanghai, Kinija. — Čio- 
naitinė kinų liaudies vy
riausybė paliuosavo Ameri
kos konsulo pavaduotoją 
Williama Olive’ą, kuris bu
vo išlaikytas policijos sto
ty. ie per 67 valandas.

Liaudininkų valdžia įspė
jo, kad neleis imperialistų 
atstovams provokatoriškai 
sauvaliauti.

Olive buvo areštuotas, 
kuomet jis automobiliu įva
žiavo į didį patrijotinį kinų 
paradą taip, kad vos ne
kliudė kelių maršuotojų.

Kinų laikraštis “Emanci
pation Daily” rašo, jog a- 
reštuotas Olive puolė mušti 
policininkus nuovadoje.

Olive savo laiške tam 
laikraščiui ■ atsiprašė, kad 
sulaužė važiavimo taisyk
les. Kitame laiške Olive už
ginčijo paskalus, būk kinų 
liaudininkų policininkai jį 
mušę ar kitaip žiauriai el
gęsi. O generalis Amerikos 
konsulas J. M. Cabot 
tiek tvirtina, kad Olive 
vęs mušamas.

vis 
bu-

Stalino Sūnus Sako, 
Sovietiniai Lėktuvai 
Smarkiausi Pasaulyje

Maskva.— Premjero Sta
lino sūnus, oro jėgų gene
rolas Vasilius J. Stalinas 
pareiškė, jog “Sovietų la
kūnai skraido greičiau, 
aukščiau ir toliau, negu bet 
kurio kito krašto lakūnai 
pasaulyje.”

Sovietinių lėktuvų inži
nerija taipgi pralenkia vi
sų kitų kraštų lėktuvinį 
mokslą, sakė generolas V. 
Stalinas, pridurdamas:

“Mūsų šalis tapo galinga, 
neįveikiama oro jėga.”

gali laukti iš tų nacių tiesos 
apie lietuvių tautą, apie Lie
tuvą, apie jos žmones ir vy
riausybę ! '

Ir redaktoriai, kurie tiki, 
jei tiki, tų nacių tikėjimo dar 
neatsižadėjusių sutvėrimų 
suteiktomis “žiniomis” apie 
Lietuvą, švelniausia pasakius, 
pilnai verti protingų žmonių 
pasigailėjimo.

darbių.
Kuomet nedarbas 

auga ir darbininkų 
blogėja, tuo pačiu 
daugelyje miestų 
keliamos.

Kasdien panaikinama 
rendų kontrolė 9,300 bu
tams. Nuo balandžio 1 iki 
birželio 30 d. buvo nuimtas 
bet koks rendų apriboji
mas nuo 560,000 gyvena- 
jų namų-būtų 189-se skir
tingose vietose. Taigi namų 
savininkai tuojau ten ir pa
kėlė rendas dešimtimis 
nuošimčių.

Patvirtinta Bausmė 
Kard. Mindszenty’ui

tei-
Budapest, Vengrija. 

Aukščiausias Vengrijos 
smas patvirtino liaudies 
teismo sprendimą, kuris į- 
kalino kardinolą Mindszen- 
ty visam amžiui.

Aukščiausias teismas, at
mesdamas kardinolo ape
liaciją, pareiškė, jog reikė
jo Mindszenty pakart, kaip 
tėvynės išdaviką, kuris suo- 
kalbiavo su svetimų kraštų 
agentais nuversti Vengrijos 
liaudies valdžią. Kartu 
Mindszenty varė šmugelį a- 
merikiniais doleriais.

Aukščiausias teismas ne
padidino jam bausmės to
dėl, jog kard. Mindszenty’o 
byla “jau prarado pradinę 
savo svarbą.”

Kongresmanai Kaltina 
Hisso Teisėją

Washington. — Republi- 
konai kongresmanai H. H. 
Velde, Richard M. Nixon ir 
tūli kiti šaukia ištirt ir gal 
pašalint federalį apskrities 
teisėją Samuelį F. Kaufma
ną New Yorke. Jie sako, 
kad teisėjas palaikęs Alge- 
rio Hisso pusę; todėl grand 
džiūrė nesusitarė ir byla 
prieš Hissą laikinai iškri
ko.

(Už Hisso nuteisimą bal
savo 8 džiūrimenai, o už iš
teisinimą 4.)

Rudenį bus panaujintas 
teismas prieš Hissą.

Hiss,, buvęs valstybės de
partment© pareigūnas, po 
priesaika federalei grand 
džiūrei pernai užginčijo 
FBI šnipo Whittakerio 
Chamberso pasakojimą, 
būk Hiss vogęs slaptus val
džios dokumentus ir nešęs 
Chambersui, kad Chambers 
juos perduotų x tariamam 
“Sovietų agentui” Washing
tone. Todėl Hiss ir patrauk
tas teisman už “kreivą prie
saiką.”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų premjeras - dik
tatorius Tito sakė, kad jis 
palaipsniui visai uždarys 
sieną tarp savo šalies ir 
Graikijos.

taip 
būklė 
lai^u 

rendos

Washington. — Laisvei einant presan, buvo pranešta, 
jog prezidentas Trumanas tuojau įteiks pusmetinį rapor
tą Kongresui apie ūkinę šalies būklę ir duos tokius pa
siūlymus:

Nekelti taksų 4 bilionais dolerių per metus nors pir
miau prezidentas to reikalavo; paskirti lėšų valdiniams 
darbams, kur bedarbiai gautų užsiėmimo, jeigu laikai 
rimtai pablogės; daryti tam tikrus žingsnius, kurie tar
nautų nedarbo krizės sulaikymui.

London. — Anglijos karalius Jurgis, pagal “socialistų” 
valdžios reikalavimą, paskelbė pusiau-karinį stovį prieš 
streikuojančius laivakrovius. Įsakyta armijai iškrauti 
laivus,. Valdžia areštuos ir baus streikierius, jeigu jie 
kliudys streiklaužius; prievarta varys civilinius žmones 
skebauti.

Streikieriai nubalsavo tęsti kovą.
Streikuoja 12,000 laivakrovių. Daugiau kaip 100 laivų 

lieka neiškrauta. n
Streikas kilo protestui dėl to, kad laivų kompanijos 

laužo Kanados laivakrovių streiką.

Pittsburgh, Pa. — Jeigu kompanijos atmes CIO Plie
no Darbininkų Unijos reikalavimus dėl algos pakėlimo 

i ir senatvės - gerovės fondo, tai unija ruošiasi paskelbt 
! savo 500,000 narių streiką ateinantį šeštadienį, kuomet 
išsibaigs senoji sutartis su samdytojais.

Washington. — Pranešama,,jog valdžia vartos teismo 
indžionkšiną - drausmę prieš gręsiantį plieno darbinin
kų streiką. v jj w-.

Praga. — Čechoslovakijos valdžia įspėjo katalikų vys
kupus, kad jie dar galėtų pasitaisyti ir sustabdyti kurs
tymus prieš liaudišką respublikos vyriausybę.

Berlin. — Karinė Sovietų vyriausybė užginčijo ame
rikonu pranešimus, kad sdvietiniai kareiviai perėię per 
liniją i amerikinę Vokietijos dali ir šaudę j jąnkių karei
vius. Sovietai sako, jog 5 amerikonai peržengė sieną ir 
mėgino pagrobti du vokiečius policininkus, sovietinius 
sargus, bet jankiams nepavyko.

Amerikonu leitenantas Wm. C. Linderose nušovė vie
ną Sovietų kareivį.

Washington. — Demokratas kongresmanas Tomas 
Steed protestavo, jog kataliku bažnyčia kišasi i Kongre
so veiklą ir bando pastoti kelią sumanymui dėl paramos 
viešosioms mokykloms visose valstijose. Steed pasižadėjo 
kovoti prieš tokius katalikų vadų pasimojimus.

Roma. — Ruošiasi streikuot Italijos finansų ministe
rijos tarnautojai; reikalauja daugiau algos.

London. — Anglijos valdžia sakė, iog nepripažins 
Čiang Kai-šeko tautininkų blokados prieš kinų komunis
tų - liaudininkų uostus.

Honolulu. — Per dieną tapo areštuota 106 Hawaii lai
vakrovių streiko pikietuotojai.

Turky Laivo Sprogime 
Žuvo bent 56 Žmonės

Istanbul, Turkija. —Juo
dosios Jūros pakrantėje su
sprogo keleiviniai - preki
nis Turkijos laivas “Co
rum.” Sprogimas užmušė 
bent 56 asmenis, gal net 
iki 100.

Manoma, kad laivas ga
beno karinius chemikalus 
bei judamųjų paveikslų fil
mas.

Čiangas ir Filipinų Prez. 
Quirino Planuoja Pacifiko 
Paktą prieš Komunizmą

Baguio, Filipinai. — Ki
nijos tautininkų diktatorius 
Čiang Kai-šekas iš Formo- 
zos salos atskrido pas Fili1 
Dinų prezidentą Elpidio 
Quirino. Jiedu slaptai pla
nuoja karinį Pacifiko Van
denyno kraštų paktą prieš 
komunizmą.

Čiangas ir Quirino ketina 
sudaryti tą karinį sąryšį iš 
Kinijos, Filipinų, pietinės 
Korėjos, Australijos, Indo
nezijos ir kt. Pranešama, 
kad toliau jiedu tikisi į sa
vo paktą įtraukti Japoniją 
ir Jungtines -Valstijas.

Tito Prašo Stambios 
Paskolos iš Amerikos

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovas Tito, 
kalbėdamas Poloi,-šaukėsi 
paskolos iš Jungtinių Vals
tijų; sakė, kad tuos pinigus 
vartotu mašinoms pirkti iš 
Amerikos.

Kartu Tito bąžijosi, kad 
už paskolą nedarysiąs nuo
laidų kapitalizmui, bet vyk
dysiąs “socializmą”.

—*------------------

Nusmerkta Mirt Dar 
30 Kairesnių Graikų

Athenai, Graikija.— Ka
rinis Graikijos monarcho- 
fašistų teismas nusmerkė 
sušaudvti dar 30 laisvesnių- 
jų graikų. Jie bus nužudyti 
kaip partizanų kovos rėmė
jai prieš monarchistus.

Apšaudė Amerikos Lėktuvą
Karachi, Pakistan. — 

Priešlėktuvinės Afganista- 
no^patrankos, esą, per klai- 
dą" apšaudė Amerikos lėk
tuvą, beskrendant jam per 
Afganistaną į Pakistaną.

Amerika bent Dabar
Nežada Anglijai
Daugiau Pinigu
Anglija $450,000,000 Mažina Pirkinius iš Amerikos;
Anglai Gaus Daug Sovietiniu Grūdu Mainais už Mašinas

London. — Amerika, An-! 
glija ir Kanada nesusitarė, 
kaip ištraukt Anglijos iždą 
iš krizės.

Ilgai derėjosi Amerikos 
iždo sekretorius John Sny
der, Anglijos iždo minist
ras Sir Stafford Cripps ir 
Kanados finansų minist
ras Abbott, bet jokios išva
dos nepriėjo.

Amerika bent šiuo tarpu 
nežada Anglijai daugiau 
dolerių.

(Po Antrojo pasaulinio 
karo Amerika “suskolino” 
bei sudovanojo Anglijai jau

Niekas Nepavogė 
To Uraniumo

NiekasWashington. — 
nepavogė jokio uraniumo 
num. 235 iš Argonne labo
ratorijos, Chicagos srityje, 
kaip pranešė dr. Ernest W. 
Thiele.

Senatorių - kongresmanų 
komitetas pirmiau paskyrė 
Thiele ištirti, kur dingo tru
putis uranįumo, sprogsta
mosios atominės medžia
gos. Republikonas senato
rius Hickenlooperis ir tūli 
kiti kėlė skandalą, kad, gir
di, svetimo krašto šnipai 
pavogę uraniumo.

Thiele dabar raportavo, 
jog faktinai visas tas ura- 
niumas atrastas šiukšlėse, 
kur jts atsitiktinai nukrito;

Amerikonai Apgulė 
Soviety Laivą

Philadelphia. — Beplau
kiant prekybiniam Sovietų 
laivui “Dmitry Donskoy” į 
čionaitinę prieplauką, ame
rikinis krantų sargybos 
laivas sustabdė tą sovietinį 
laivą viduryj Delaware u- 
pės; nuolat plaukiojo aplink 
“Dmitry Donskoy” ir ne
leido jokiam kitam laivui 
ar valčiai prisiartinti prie 
Sovietų laivo. Nežinia, ko
dėl jankiai apgulė šį laivą.

“Dmitry Donskoy” atga
beno geležies rūdos, kuri 
bus iškrauta Camdene, N.

Kuomet praeitą savaitę 
šis laivas atplaukė į Staten 
Islandą, N. Y., laivan įlipo 
Amerikos ateivybės virši
ninkai ir kvotė laivo kapi
toną ir jūrininkus, statyda
mi jiem politinius klausi
mus. ’

Sovietų vyriausybė dėl 
dėl to užprotestavo Ameri
kai.

Maskva.—Sovietinė spau
da kreipia dėmesį į ameri
kinio Marshallo plano žlu
gimą vakarinėje Europoje 
ir į nedarbo didėjimą Ame
rikoje. 1

ORAS.—Vidutiniai šilta.

t

6 bilionus dolerių.)
Cripps pranešė, jog dole

riu ir auksas Anglijos ižde 
nusmuko iki $1,600,000,000.

Taupydama dolerių liku
čius, Anglija sumažins bent 
$250,000,000 pirkimus per 
metus iš Jungtinių Valstijų 
ir Kanados, nes jos tiktai 
už dolerius ar auksą parda
vinėja savo produktus-dir- 
binius Anglijai.

Anglų valdžia taip pat 
atsišaukė į savo kolonijas, 
kad reikmenis pirktų iš 
Anglijos, už angliškus pini
gus svarus sterlingu, o ne 
iš Amerikos ar Kanados 
už dolerius. Jei kolonijos 
klausys Anglijos, tai Ame
rika nustos $200,000,000 
vertės savo išgabenimų į 
tas kolonijas per metus.

Amerika siūlė numušti 
vertę anglų svarams ster
lingų ir daugiau pirkti iš 
Jungtinių Valstijų. Anglija 
nesutiko su tais pasiūly
mais.

Tuo tarpu Anglija susi
tarė su Sovietų Sąjunga dėl 
prekybos per metus. Angli
ja gaus iš Sovietu apie 1,- 
000.000 tonų kviečių, rugių 
ir kitų grūdų; už tai - siųs 
Sovietu Sąjungai mašinas, 
geležinkeliu įrengimus ir į- 
vairius ‘techninius įrankius.

Amerikai nepatinka, kad 
Anglija ir kviečius perka iš 
Sovietų mainais už maši
nas. Anglija turėio doleriais 
mokėti už perkamus iš 
Jungtinių Valstijų kviečius.

Tūli anglų politikai tei
gia, kad Anglijos iždą nu- 
puldė Amerika, kuri pagal 
savo Marshallo planą taip 
suvaržė tarptautinę anglų 
prekybą.

Graikijos Fašistai 
Per Jugoslaviją 
Puolė Partizanus

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų radijas prane
šė, kad Graikijos monarcho- 
fašistų armija per Jugo
slavijos žemę užėjo graikų 
partizanams užnugarėn -ir 
netikėtai atakavo juos Kai- 
makhalan kalne.

Monarchistai skelbia, kad 
jie užmušę bei suėmę porą 
šimtų partizanų ir užėmę 
tą kalną.

Laivuko Sprogimas Užmušė 
Generolą ir Kapitoną

Washington. — Beplau
kiant Potomac upe, suspro
go laivukas Halcyon. Eks
plozija užmušė generolą 
Vernoną E. Prichardą ir 
atsitarnavusį kapit. W. L. 
Painterį; sužeidė buvusį A- 
merikos ambasadorių An
thony Drexelj Biddle, jo pa
čią ir 4 kitus.

Tai buvo pasismaginimų 
laivukas, 38 pėdų ilgio.

* *
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Nepriklausomybė Nuo Visų
Šiaurinės Korėjos vyriausybė išleido atsišaukimą į vi

sus korejiėčius. Atsišaukime patiekiamas planas suvieni
jimui visos Korėjos į vieną valstybę. To korėjiečių idealo 
įvykdymui gyveniman birželio 30 d. buvo sudarytas ko
mitetas. Siūloma pravesti demokratinius balsavimus tiek 
Šiaurinėje, tiek Pietinėje Korėjoje. Tegul Korėjos žmo
nės taria savo balsą dėl savo ateities!

Kartu su balsavimu dėl krašto apvienijimo bus išrink
tas visos šalies parlamentas. Balsavimai, pagal planą, 
turėtų įvykti rugsėjo 15 d.

Šiaurinės Korėjos vyriausybės pasiūlyme statoma pa
matinė sąlyga, kad suvienyta Korėja turi būti visiškai 
nepriklausoma valstybė — nepriklausoma tiek nuo Jung
tinių Valstijų, tiek nuo Tarybų Sąjungos, tiek nuo Jung
tinių Tautų. Tiktai tuo pilnos nepriklausomybės pagrin
du, aišku, ir gali Korėja susivienyti.

Šis Šiaurinės Korėjos manifestas pasiųstas minėtų 
kraštų atstovybėms ir Jungtinių Tautų sekretoriui Tryg
ve Lie.

Dabar lieka klausimas, ką atsakys Jungtinės Valstijos 
ir Jungtinės Tautos. Jeigu mūsų šalies vyriausybė tikrai 
trokšta matyt Korėją suvienytą ir nepriklausomą, tai 
turėtų paveikti savo globojamą Pietinę Korėją, kad jinai 
Šiaurinės Korėjos pasiūlymą tuojau priimtų. Kol tas 
kraštas bus padalintas į dvi valstybes, ramybės nebus ir 
kaštai užlaikymui Pietinės Korėjos nuolatos augs. Juk 
prezidentas Trumanas jau reikalauja, kad Kongresas 
tuojau paskirtų Pietinės Korėjos šelpimui $150,000,000. 
O jau šimtus milijonų dolerių esame sukišę į Pietinės 
Korėjos režimo išlaikymą. Ir galo nebus, jeigu tiktai mū
sų doleriais ir ginklais Pietinės Korėjos režimas pasilai
kys.

Nereikėtų Spardytis
Tarybų Sąjungos prezidentas Švernik, priimdamas 

naują Jungtinių Valstijų ambasadorių admirolą Kirk, 
iškėlė labai- svarbų klausimą, liečiantį šių dviejų šalių 
santykius. Švernik išsireiškė, kad reikėtų abięms šalims 
rimtai pagalvoti apie prekybos praplėtimą tarpe jų. Jis 
pasakė, kad iš savo pusės Sovietai norėtų prekybinius 
santykius su Amerika praplėsti ir pagerinti.

Komercinė spauda bando iš Šverniko pasiūlymo pasi
daryti propagandos įrankį. Girdi Sovietai nori su Ame
rika ir abelnai vakarais daugiau prekybos todėl, kad 
Tarybų Sąjungoje dalykai stovi blogai. Taip pat liau
diškųjų demokratijų kraštuosi esąs jaučiamas didelis 
“nepasitenkinimas.”

Bet, sveikai protaujant, ypač Amerikai prekybos pra
plėtimas su Tarybų Sąjunga J r liaudiškosiomis demo
kratijomis išeitų ant naudos. Juk pas mus didėja nedar
bas, užsidarinėja fabrikai dėl stokos rinkų. Plačiai už
vedus prekybą su milijonais žmonių, kurie yra pasirin
kę socialistinį kelią, tuojau susidurtų mįlžiniška rinka 
Amerikos dirbiniams.

Kas to nesupranta, tas nesupranta tikrųjų šios šalies 
interesų. Šverniko pasiūlymą mūsų • vyriausybė turėtų 
rimtai apsvarstyti. Tuo turėtų rūgintis ir mūsų nauja
sis ambasadorius Maskvoje.

Ginklai Pries Streikierius
Atsimename, kaip susirūpinusiai Anglijos darbiečių 

valdžia aną dieną paėmė savo globon Berlyno geležinke
liečių streiką. Kartu su Amerika ji net finansavo strei
kierius. Per visą ląiką streikieriai gavo iš mūsų, anglų 
ir francūzų zonų valdžių finansinę pašalpą. Streikas pa
sibaigė, kai tos valdžios pareiškė, kad jos streikierių 
daugiau nebešelps.

Ar buvo toks atsitikimas Amerikoje bei Anglijoje, kad 
Valdžia finansuotų ir šelptų savo geležinkeliečių strei
kus? Dar nepamiršome, ką su mūsų geležinkelių darbi
ninkais padarė prezidentas Trumanas, kai jie pagrūmo
jo streiku.

Dabar puikų pavyzdį turime iš Anglijos darbiečių val
džios atsinešimo linkui savo streikuojančių darbininkų. 
Štai Londone sustreikavo uosto darbininkai, darbininkai 
privatiŠkų kompanijų! Streikuoja laivakroviai. Ir skai
tome iš Londono pranešimą: “Anglijos kareiviai prade
da iškrauti užstreikuotus laivus Londono uoste” Tūks
tančiai iki galvos ginkluotų k'areiyių, pagal darbiečių 
valdžios įsakymą, užima streikuojančių laivakrovių vie
tas.

Anglijos valdžia, vadinasi, ginklais triuškina savo lai
vakrovių streiką. .

Valdžia, kuri pašalpą mokėjo Berlyno geležinkelie
čiams, ginklais vaišina savo darbininkus Londone!

Milijonas Dolerių Per Dieną .
Teisingas apskaičiavimas parodo, kad išlaikymas da

bartinio Graikijos monarchistų - fašistų rėžinio mums, 
tai yra, Amerikai, kaštuoja visas milijonas dolerių per 
dieną! Per paskutinius keturiolika mėnesių mūsų šalies

KODĖL JIE IŠKRAIPO 
TIESĄ?

Dienraščio Vilnies redak
torius A. Andrulis teigia, 
kad Čechoslovakijoje kova 
tarp katalikų bažnyčios hie
rarchijos ir demokratinės 
vyriausybės yra grynai po
litinė kova. Jis rašo:

“George Weller, amerikie
tis korespondentas, rašo iš 
Romos, jog Vatikanas pndoJ- 
mi karą su liaudies valdžio
mis Europoje. Visu frontu 
Vatikanas traukiasi atgal.

Popiežiaus anatemos, eks- 
komunikavimai nebaugina ne- 
vien svietiškuosius katalikus, 
bet ir daugelį kunigu, kaip 
Plohjar, čechoslovakijoj.

Kuomet Mr: Weller gerai 
apibūdina kovos pasekmes, jis 
neteisingai perstato kovos 
priežastis. Tai nėra religijos 
kova su religijos priešais.

Fakte tai yra politinė ko
va. Vatikanas stengiasi sulai
kyti liaudies valdžių vedamas 
programas, ypatingai turtų 
nacionalizaciją, žemės išdali
nimą.

Katalikų bažnyčia turi labai 
daug turtų Europoje.

Reikia taipgi atsiminti “is
torinę rolę“ katalikų bažny
čios. Ji visuomet palaikė pa
čius reakcingiausius elemen
tus, pačias despotingiausias 
santvarkas. Katalikų bažny
čiai niekados nepatiko ir da
bar nepatinka naujos idėjos, 
naujos santvarkos; jose ji ma
to sau pavojų. ,

Dėlko vakarų demokratijo
se bandoma perstatyti ta ko
va kaipo religinis persekioji
mas? * ■'

Bažnyčia likosi tose šalyse 
vienatinė stipri jėga kapita
lizmo palaikymui.. Ją remia 
visi, kas nori palaikyti ten se
ną santvarką.

Tai yra politinė kova — 
gelbėjimui griūvančio tose ša
lyse kapitalizmo.“

PO RINKIMŲ KANADOJ
Kanados lietuvių Liau

dies Balsas daro išvadas iš 
neseniai įvykusių rinkimų. 
Laikraštis mano, kad rinki
mai pamatiniai nepakeitė 
padėties, kad Kanados dar
bo žmonėms pasilieka tie 
patys vargai ir tie patys 
uždaviniai.

L. Balsas rašo:
Rinkimų šturmas jau praė

jo. Kaip kam su. tuo praėjo 
didžiosios bėdos. Pavyzdžiui, 
kapitalistai dabar galės pa
miršti visus šiurkščius žo
džius, mestus vienų kitiems, ir 
tęsti savo užsiėmimą. Jie tu
rės valdžią, kuri stovės jų in
teresų sargyboje. Ne labai 
svarbu, jeigu valdžią sudaro 
kitos partijos žmonės. Juk kur 
yra reikalas, tai abidvi kapita
listinės partijos susideda į ko
aliciją ir taip apgina savo in
teresus.. Bet didžiumai žmonių 
rinkimai nieko neišsprendė.

Darbo žmonės, kurie parsi- 
samdo kitiems, turės ir toliau 
žiūrėti, kaip išlaikyti darbą. 
Vis didesnis skaičius jau turi 
rūpintis, kaip gauti darbą. 
Daugeliui stoja prieš akis'ne 
tik netikra ateitis, bet ir šim
tai visokių trūkumų. Kai ku
riems gal jau valgis yra rim
tu klausimu.

Darbo žmonėms tenka im
tis tų pačių priemonių, kokias 
jie vartojo prieš rinkimus: su
sipratimo, apšvietos, organi
zacijų ir net kovos. Darbinin
kams reikia susipratimo ii' 
apšvietos, kad jie žinotų, kaip 
galima pagerinti savo būvį. 
Susipratę darbininkai organi
zuojasi į unijas, darbininkiš
kas partijas ir veda kovą su 
išnaudotojais. Jau šimtai tūks
tančių Kanados darbininkų 
suprato unijų ir partijų reikš
mę. Bet dam kelis kartus dau

giau nepriklauso nei prie uni
ją-

Didelės pareigos puola ant 
susipratusių darbininkų pečių. 
Darbo žmonių būvis pagerės 
tiktai tuomet, kada didžiuma 
dabininkų bus susipratę, or
ganizuoti. O tą gali pasiekti 
tiktai jau susipratę ir orga
nizuoti darbininkai, skiepyda
mi savo drauguose reikalą pa
žinti savo interesus, savo or
ganizacijas.

Taigi, praėjus rinkimams, 
praūžus tai rinkiminei agita
cijai, reikia imtis už kasdie
ninio darbo.. Kitaip, tai nei 
maža dalis duotų pažadų ne
bus išpildyta.

REAKCIJOS 
LAIMĖJIMAS

Belgijos rinkimų rezul
tatais labai džiaugiasi mū
sų klerikalai. Draugas šau
kia: “Belgų rinkimuose ko
munistai balsuotojų sutrin
ti į dulkes. Laimėtojai ke
lia karaliaus Leopoldo su
grįžimo į sostą klausimą.”

Toliau: “Krikščionių de
mokratų laimėjimas yra di
delis. Visa belgų tauta šį 
kartą balsavo dešinėn. Ir 
prie to pakrypimo daug 
prisidėjo belgų moterys, 
kurioms pirmą kartą buvo 
leista balsuoti” (D., liepos 
1 d.).

Labai aišku: laimėjo re
akcija, kai laimėjo klerika
lai. Jie jau darbuojasi dėl 
sugrąžinimo Hitlerio pa
stumdėlio Leopoldo į sos
tą.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip katalikų bažnyčios 
dvasininkija visur be jo
kios išimties palaiko reak- 
ją ir tironybę. Kur tik ji 
įsigali, ten atstatomos se
nosios inkvizicinės teroro 
formos.

Kaip laiminga lietuvių 
tauta, kad Lietuvoje kleri
kalizmui yra suduotas mir
tinas smūgis. Lietuvos 
žmonėms nebereikia drebė
ti, kad vieną gražią dieną 
ant galvos karaliaus karū
ną užsidės koks nors barz
dotas Krupavičius ir su
grąžins inkviziciją.

PATS SAVE PAGAVO 
MELUOJANT

Juk per metų metus Nau
jienų redaktoriaus mėgia
miausia pasak®, buvo, kad 
Stalinas lazdos pagalba Ru
sijoje, Baltarusijoje, Ukrai
noje ir pagaliau Lietuvoje 
ir Latvijoje žmones suvaro 
į komunistinės partijas. Už 
tai jos yra skaitlingos ir ga
lingos.

Bet dabar Grigaitis rašo 
sužinojęs net iš New YoT- 
ko Hearsto “Daily Mirror”, 
kad “komunistų partijos 
sovietinėse r e s p ublikose 
silpnos!” Komunistų parti
jų suvažiavimai 
Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Ukrainoje, Balta
rusijoje, Moldavijoje ir ki
tose respublikose puikiai į- 
rodę, “kad komunistų par
tijos šitose bolševikų valdo
mose šalyse labai menkos” 
(N., liepos 2 d.).

Tas tik'reiškia, kad pats 
Grigaitis pagavo save me
luojant. Melavo jis, kai sa
ke, kad į komunistų parti
jas žmonės varomi valdiš
kos lazdos pagalba, meluo
ja „jis dabar, kai džiaugia
si, kad tos partijos “labai 
menkos”.

nansinėje ir ekonominėje 
bėdoje. Dienraštis rašo:

Mažėjant bizniui su Ame
rika, mažėjant eksportui ir 
importui, prospektai darosi 
dar blogesni. Tas, žinoma, 
atvėsina ir politinį priete- 
1 iškurną. Pasirašymas pre
kybinės sutarties su Argen
tina iššaukė iš Amerikos pu
sės aštrių protestų. Nors 
šis konfliktas dalinai užglos
tytas, bet nuotaikos jau ne 
tokios, kokios buvo pirmiau. 
Pilnas konfliktas neįvyko 
tik todėl, kad krizis, prasi
dėjęs Britanijoj, gali pakrik- 
dyti visą Marshall© planą. 
Visiems esant tam pačiam 
laive, reikia kaip nors gel
bėtis. . .

Amerikos adresu nesigai
lima. piktų komplimentų. 
Vis labiau ir labiau kyla 
balsai prieš toki JAV šeimi
ninkavimą Europoje, kuris 
silpnina kone visų šalių eko
nominę būklę. Depresija, 
prasidėjus Amerikoje, pila 
alyvos į krizio ugnį.

Britanijos Komunistų Par
tijos organas “Daily Work
er” sako: “Išbristi iš šios 
padėties yra tik vienas ke
lias. Reikia pasipriešint 
amerikinio smurto politi
kai ir Amerikos dominavi
mui, kuris vykinamas per 
Marshall© planą. Reikia 
pradėti rimtas derybas susi
tarti dėl biznio su Tarybų 
Sąjunga, su Rytų Europa ir 
su naująja Kinija.”

Neperdėjus galima pasa
kyti, kad krizis, kuris apni
ko Britaniją, yra tarptauti
nis krizis. kiek tai liečia vi
są kapitalistinę sįstemą.

“ŠĖTONIŠKI PLANAI”
Tas pats Draugas labai 

nusiminusiai dejuoja dėl 
padėties čechoslovakijoje. 
Ypatingai esąs baisus daly
kas, kad jos valdžia pa
skelbė, kad ji “nesiskaitys 
su popiežiaus ekskomuni- 
kacija tų žmonių, kurie de
dasi prie komunistų suda
rytos/katalikų akcijos.’ Ši 
organizacija komunistų re
žimo būsianti remiama ir 
moraliai ir materialiai.”

Bet tai esą “bolševikų šė
toniški planai.” Betgi rim
tai pagalvojus ir einant pa
gal tos pačios bažnyčios 
“mokslą”, tai čia tie cechai 
bolševikai kaip tik gelbsti 
tuos katalikus nuo šėtono. 
Kai popiežius katalikus 
ekskomunikuoja, tai jis 
juos pasiunčia pas šėtoną. 
Taigi, nepripažinimas eks- 
komunikacijos reiškia ne
leidimą šėtonui tuos varg
šus pasiimti.

Jeigu jau kas šiame atsi-

BRITŲ IMPERIJAI
RIESTAI

Vilnis mano, kad britų
imperija yra didelėje fi-

vyriausybė Graikijos monarčhistams - fašistams sušėrė 
vien pinigais $182,000,000. Be to jie gavo daug visokių 
nuo karo likusių ginklų, amunicijos, batų, rūbų ir 1.1.

Stambiom dovanom šiuom kartu parėmė savo dienraš
tį ggrieji patrijotai. Smagu, kad vis plačiau pradeda vys
tytis jubiliejaus atžymejimas. Tačiau dar yra daug ko
lonijų, kur niekas nesukrutėjo jubiliejaus atžymėjimui. 
Jubiliejinė laida išeis 16 dieną rugsėjo mėnesio. Kaip 
matote, jau labai laikas suskubti su pasveikinimais ir su 
pasiskelbimais tai laidai.

Dovanų šiuom kartu aplaikėme nuo šių prietelių:
M. ir A. Dambrauskai, So. Boston, Mass. $30.00
Hartfordo Laisvės Choras...........................30.00
Mr. ir Mrs. J. Žalimas, Worcester, Mass. 10.00 
J. Bekampis, Merchantville, N. J. . . . 10.00 
P. Alexsender, Maynard, Mass....................10.00
J. Valančiauskas, So. Easton, Mass. . . 10.00 
E. M., Philadelphia, Pa...............................10.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn..................... 10.00
J. Šukys, So. Boston, Mass. ...... 10.00 
Magdelena Raulinaitienė, Cleveland, O. 8.00 
L. Šilabaitis, Brooklyn, Conn.........................8.00
Philip Kunz, Brooklyn, N. Y.........................5.00
Jeronimas Pavilčiūnas, Brooklyn, N. Y. 5.00 
Jonas Petkus, New Haven, Conn. . . . 5.00 
Kazys Dzevečka, Wheehawken, N. J. . . 5.00 
Joseph Dobrow, Brooklyn, N. Y. . . . 5.00 
Jonas Gaitis, Brooklyn, N. Y.....................5.00
A. Grimeila, Hartford, Conn.........................5.00
LDS 21 kuopa, Detroit, Mich. ..... . 5.00 
J. Jaunutis...............................................b.00
J. ir M. Strižauskai, Waterbury, Conn. . . 5.00 
Eastonietis (Pa.).................................... 5.00
J.7 Steponaitis, Brooklyn, N. Y...............5.00
A. Kazakevičius, Pittston, Pa................3.00
A. Valinčius, Pittston, Pa........................3.00
Vincas Vasiliauskas, Shenandoah, Pa. . . 3.00
Mr, .ir Mrs. Bullat, Philadelphia, Pa. . . 3.00 
R. Merkis, Philadelphia, Pa........................3.00
J. Kalweit, Higganum, Conn.........................3.00
Frank Netsel, Gardner, Mass........................ 3.00
J. • Gettzus, Bedford, Mass.............................3.00
J. Gerdauskas, Worcester, Mass. . . . 3.00
John Matuza, Trenton, N. J.........................2.50
Mrs. Agnes Bučionis, Middletown, Conn. 2.00
J. Ruseckas, Brooklyn, N. Y.........................2.00
Anthony Gradeskis, Tarriffville, Conn. . . 2.00
J. Zvingila, Tarriffville, Conn.......................2.00
Veronika Young, Cleveland, Ohio . . . 2.00 
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.....................2.00
V. Kartonas, Tuckahoe, N. Y..................... 2.00
Paulina Valant, Philadelphia, Pa. . . . 2.00 
Steponas Jankauskas, Elizabeth, N. J.. . 2.00
K. Grybas, Brooklyn, N. Y..........................2.00
J. Meškauskas, Easton, Pa.......................... 1.00
P. Matijošius, Elizabeth, N. J.....................1.00
J. Klebonas, Brooklyn, N. Y.........................1.00
Walter Keršulis, Brooklyn, *N Y. . . • .1.00 
P. Galinis, So. Boston, Mass. ..... 1.00 
Eva Kavolienė, Brockton, Mass.-. . . .1.00

Gražus surašąs aukotojų, puiki parama dienraščiui. 
Širdingai dėkojame visiems aukojusiems ir linkime, kad 
kiti dienraščio skaitytojai pasektų tuos, kurių' vardai 
aukščiau paduoti.

Laisvės Adminis tracija.

tikime tarnauja šėtonui šė
toniškais planais, tai ne bol
ševikai, ne Čechoslovakijos 
valdžia, bet popiežius ir 
kardinolas Beran. Paauko
jimas šėtonui keleto milijo
nų nekaltų žmonių yra tik
rai šėtoniškas planas!

Ar apie tai Draugo re
daktoriai pagalvoja? Juk 
ten sėdi kunigas Prunskis 
ir galėtų Šimučiui paaiškin
ti, kaip dalykai stovi su 
ekskomunikaci jomis.

SUSTREIKAVO 
800 DARBININKŲ

Bethlehem Steel laivų sta
tykloje (27th St., Brooklyne) 
darbininkai paskelbė streiką 
dėl to, kad samdytojai palei
do iš darbo septynis unijistus 
veikėjus (shop stewards). 
Darbininkai priklauso CIO 
Shipyard Lokalu i 13-tam.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy
mėjimui?

Jungtiniu Valstijų senato posėdžių rūmas, salė, k”r kova už atmetimą Taft-Hart- 
lėy Įstatymo buvo pralaimėta; priimtas bilius, kuriame palikti visi Taft - Hartley

Įstatymo paškudniausi paragrafai; bilius priimtas 51 balsu prieš 42.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr.,* Liepos 12, 1949



T- . ■ i
* 4 . I

Pranešimas
A __________ _______________________

u x • v v • ~r •Dienraščio Laisves Skaitytojams 
-------------- - r 

Po liepos 10 dienos dienraštis Laisvė teišeis penkis sy
kius per savaitę. Tai reiškia, pirmadienio laida nebeišeik 
dinės.

Šis pakeitimas dienraščio išleidime pasidarė būtinai 
reikalingas dėl keleto priežasčių, kurių svarbiausios yra 

i sekamos:
1. Jau seniai mūsų darbininkai jautėsi nuskriausti, 

,kad jie vis dar turi dirbti visas šešias dienas savaitėje, 
kuomet šiaip pramonėje bei raštinėse beveik universa
liai darbininkai tedirba penkias dienas. Ypatingai jau 
seniai darbo unijos kovoja už trumpesnes darbo valan
das. Anksčiau ar vėliau mes turėjome pereiti prie pen
kių dienų darbo savaitės. Mūsų spaustuvės darbininkai 
jau ir taip, palyginti, dirba už mažas algas, daug ma
žesnes, negu panašiuose darbuose yra mokama turtingo
se komercinėse spaustuvėse. Tuomi jie parodo savo nuo
širdų atsidavimą darbininkiškai įstaigai. Bet iš jų reika
lauti, kad jie tuo pat kartu dar dirbtų ir šešias die-nas, 
kuomet visur kitur dirba tik penkias dienas, jau per 

’ daug.
Mūsų gi finansinė padėtis neleidžia spaustuvėje darbą 

taip sutvarkyti, kad būtų galima šešis numerius per sa
vaitę išleisti, dirbant tik penkias dienas. Todėl kitos iš
eities nesiranda, kaip tik išleisti vienu numeriu ma
žiau.

2. Ilgai ir sunkiai dienraštis kovoja prieš infliaciją ir 
nesvietišką brangumą. Nepaisant nuoširdžiausios para
mos iš tūkstančių mūsų dienraščio rėmėjų, dienraščio fi
nansinė padėtis yra tokia, jog galo su galu suvesti ilgai 
nebegalima prie dabartiniu įplaukų. Reikia ieškoti išei
ties. Viena išeitis būtų, pakeliant keliais doleriais Lais
vės prenumeratą. Bet prieita išvados, jog tas neigiamai 
atsilieptų į dienraščio tiražą. Ypač depresijai keliant 
galva, daugeliui skaitytoju jau darosi nelengva užsimo
kėti ir septynis dolerius už prenumeratą.

Suretinus gi dienraščio leidimą, išlaidos gerokai susi- 
> mažins. Darbininkai mielu noru sutiko proporcijonaliai 

algas nusimušti, mažiau reikės popierio, juodylo, pigiau 
atsieis paštas, ir kt. Nesakome, jog tai jau pilnai 

* išspręs dienraščio finansinę padėtį ir nebereikalaus iš 
mūsų visų finansinės paramos aukomis bei” pelnu 

j nuo parengimu, bet tikimės, kad nepriteklius bus daug 
mažesnis, ir dienraščio išlaikymas pasidarys daug tik
resnis.

3. Iš praktikos esame natvrę, kad beveik visose kolo
nijose skaitvtojai pirmadienį gauna net du numeriu, at
sieit, šeštadienio ir pirmadienio. Tik labai retas kuris 
turi laiko bei suranda progą perskaityti abudu numeriu. 
Dažniausia pasitenkina tik antgalvių peržiūrėjimu ir 
vienos kitos žinios paskaitymu. Todėl, mums atrodo, kad 
skaitytojams didelio dvasinio nuostolio nebus, jeigu 
gausite tiktai vieną šeštadienio numerį pirmadienį ir jį 
pilnai perskaitysite.

4 Tai šie trys vyriausi argumentai už suretinimą dien- 
4 raščio išleidimo. Šis nutarimas padarytas Laisvės Bend

rovės direktoriiato. administracijos, redakcijos ir spaus
tuvės darbininkų tiktai po gero apgalvojimo ir ilgų dis
kusijų bendruose susirinkimuose.

Pasitikime, kad mūsų skaitytoiai šį žvgį užgirsite ir 
priimsite, dar stipriau susiglausdami anie savo dienraš
tį, dar daugiau dirbdami jo išlaikymui.

Į Ypatingai visus kviečiame plačiausiai atžymėti dien
raščio 30 metu sukaktį, ta proga prisiunčiant Laisvei 
pasveikinimu ir ką nors suruošiau t dienraščio paramai.

Lai gyvuoia dienraštis Laisvė!
Lai gyvuoja laisviečiai!

Direktorijatas, 
Administracija, 
Redakcija,

i Spaustuvės Darbininkai,
r • r

Salesmanas Rafael Perez, kadaise prezidento Roose- 
velto pagirtas už tai, kad jis gerai dirbo amerikiečių- 
meksikiečiu santykiams palaikyti, tapo eviktytas iš 
savo buto su visa šeima. Jis galėjo, tiesa, mokėti net 
po $80 nuomos per mėnesi, bet namu savininkas jj 
eviktino dėl to, kad “jam buvo reikalinga toji vieta.”

stalinius laikrodžius.
Ant paviljono sienų daug 

nuotraukų, rodančių nūdie- ( 
nę Vengriją, vengrų tau
tos gyvenimą, darbo žmonių 
gerovės pakilimą. Gražūs 
daugiaaukščiai namai Le- 
halio aikštėje Budapešte, 
mokyklos darbininkams, pi
onierių geležinkelis Laisvės 
kalne Vengrijos sostinėje, 
poilsio namai darbo žmo
nėms, kurie yra tarp gražių 
kalnų, Gorkio vardo biblio
teka, gerai įrengtos gydy
mo įstaigos — štai tie lai
mėjimai kultūros, švietimo, 
sveikatos apsaugos, buities 
srityje, kurie tapo galimi, 
Vengrijos Darbo Žmonių 
Partijai vadovaujant, pa
ruošto trimečio plano sėk
mingo įgyvendinimo dėka.

Vienas skyrių supažindi
na lankytojus su žemės ū- 
kio mašinų gamybos išvy
stymo artimiausiomis per
spektyvomis; žemės ūkio 
mašinų gamyba suvaidins 
didelį vaidmenį Vengrijos 
kaimo socialistiniame per
tvarkyme. Iki naujo — 
penkmečio plano pabaigos 
Vengrija turės 500 trakto
rių stočių, kuriose bus 21 
tūkstantis traktorių.

Plačiai yra parodyti len
gvosios ir maisto pramonės 
laimėjimai. Šilkiniai ir vil
noniai audiniai, tekstilė, 
galanterija, naminės ga
mybos įmonių produkcija, 
farforo, krikštolo dirbiniai, 
baldai, kailiai. Parodoje 
taip pat yra eksponuoti 
Vengrijos vyno pavyzdžiai, 
kuris pasaulinėje rinkoje 
pelnytai turi gerą vardą, 
tabakai ir t.t. Koresp.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 12, 1949

Maynard, Mass.
BISKIS ĮSPŪDŽIU Iš 
“LAISVĖS” PIKNIKO

Liepos 3 d., išvakarėse A- 
merikos neprigulmybės šven
tės 4th of July, atsibuvo, ga
lima sakyti, tikras lietuviškas 
kermošius, Vose Pavilion 
Parke. Į ši didįjį “Laisvės” 
metini pikniką suvažiuoja 
daug iš Massachusetts vals
tijos pažangių lietuvių. Mato
mai, iš anksto prisiruošę su 
įvairiais dalykais, kaip šv. 
Onos kermošiuje Pandelyj 
(Lietuvoj). Puikiausių pyra
gų, babkų, piernikų, gruzdin
ki!, kugelių, sūrių ir kitokių 
valgių.

Šiemet piknike daugiau ne
gu praeityje galėjai pastebėti, 
kiek prisivežė “Laisvės” pa
triotai migdolų.

čia aš menu tuos, kurie, 
apart pikniko komisijos, pri
vežė kaipo auką piknikui, ir 
tai vis specialiai dailiau, skar 
niau pagamintų daiktų.

Štai vienas pavyzdingas 
“L.” patrijotas, dar anksty
vai, apie 10 vai. ryto, senu
kas, darbiniais drabužiais pa
sirėdęs, neskusta barzda, pri
duoda pikniko komisijai po
pierinę dėžę, sakydamas: .“čia 
dovana piknikui, 4-ri sūriai. 
Aš važiuoju namo, nes nėra 
laiko piknikauti ant ūkio gy
venant.” Tai Stefanijos Sa- 
bonskienės iš Sudbury, Mass., 
dovana.

Tos įvairiausios dovanos bu
vo giliukis piknikieriams. 
Tiems, kas jas surašė, tai di
delis ačiū!

Moterų stalas labai gausus 
buvo įvairiais valgiais, iki 
pabaigos pikniko Užteko.

Diena buvo labai karšta ir 
šutrus oras, arti 100 laipsnių 
šilimos. Publikos galėjo bū
ti apie 3,000. A. Bimbos da
lyvavimu ir jo pasakyta pra
kalba visi pasitenkinę. Pik- 
nikierių nuotaika draugiška, 
tik visi skundėsi, kad šilta, 
šilta. D. J.

LAISVOSIOS VENGRIJOS PRAMONINE 
PARODA MASKVOJE

Maskvoje, geriausio sos
tines parko — Centrinio 
Gorkio vardo kultūros ir 
poilsio parko — teritorijoje 
atidaryta Laisvosios Veng
rijos pramoninė paroda.

Šios parodos, sukėlusios 
Maskvos darbo žmonių tar
pe didelį susidomėjimą, ati
darymas buvo atliktas iš
kilmingai.

Visasąjunginių Preky
bos Rūmų prezidiumo pir
mininkas Nesterovas susi
rinkusiems pasakė kalbą. 
Jis nuoširdžiai pasveikino 
Vengrijos Prekybos ir Ko
operacijos Ministrą Ronaį 
Šandorą, Vengrijos respub
likos ambasadorių Molnarą 
ir kitus Laisvosios Vengri
jos atstovus.

Savo kalboje apie Veng
rijos respublikos pramonės 
pasiekimus Ronais Sandū
ras papasakojo apie didžiu
lę pagalbą, kurią tarybinė 
liaudis suteikia Vengrijos 
darbo žmonėms kuriant 
naują gyvenimą.

Su • dideliu susidomėjimu 
lankytojai susipažįsta su 
skyriumi, pasakojančiu a- 
pie svarbiausius etapus 
vengrų tautos kovos dėl 
savo laisvės ir nepriklauso
mybės.

Čia Laisvės paminklo, pa
statyto Vengrijos sostinėje 
Budapešte Tarybinės Armi
jos pergalės garbei, nuo
trauka.

Spalvingos diagramos 
vaizduoja įvairių Vengrijos 
pramonės šakų augimą, 
naujų įmonių, namų darbi
ninkams statybą, Vengrijos 
darbo žmonių gerovės paki
limą. Plakatai, diagramos, 
schemos, nutraukos ryškiai 
išreiškia mintį apie tai, jog 
laimėjimai, kuriuos Vengri
jos darbo žmonės pasiekė, 
tapo galimi vien dėka to, 
kad demokratija nugalėjo 
reakcijos jėgas, dėka ku
riamojo darbo Vengrijos 
tautos, įstojusios į darnią 
liaudies demokratijos šalių 
šeimą.

Parodos skyrių, skirtą 
sunkiajai pramonei, vaini
kuoja žodžiai: “Spartus 
mūsų sunkiųjų mašinų ga
mybos pramonės išvysty
mas socializmo sėkmingo 
pastatymo laidas”.

Lankytojai akivaizdžiai 
mato laimėjimus, kuriuos 
Laisvoji Vengrija pasiekė 
gamybos atkūrimo bei išvy
stymo, naujų mašinų, agre
gatų įsisavinimo srityje. 
Salėje yra eksponuoti įvai
raus galingumo elektromo- 
torai, kompresoriai, trans
formatoriai, laivo dizelinis 
motoras, dančiapiovės stak
lės, špūlinė - lenkiamoji'ma
šina, keltuvas, valcinis ma
lūnas, universalinės freza- 
vimo staklės.

Su pasitenkinimu sužino 
lankytojai, kad jau pirmai
siais trimečio plano metais 
metalo bei mašinų gamyba 
Vengrijoje 23,5 procento 
pralenkė prieškarinį lygį, 
o 1948 metų pabaigoje —67 
procentais. To laimėjimo 
pasiekime žymų vaidmenį 
suvaidino stambiosios ir vi- 
dutiniosios pramonės nacio
nalizavimas, kurio išdavoje 
beveik i90 šalies pramoninių 
įmonių tapo darbo žmonių 
nuosavybe.

Plačiai yra parodyta 
Vengrijos nacionalinio su
sivienijimo “Ferunion” 
produkcija. Čia galima ma
tyti motociklus, dviračius, 
skaičiavimo mašinas, elek
trines krosnis, radijo imtu
vus, radijo lempas, elektros 
skaityklius, įvairius įran
kius, logaritmines liniuotes,

LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenes. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžine. 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 Atžymejimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties

Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui 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 vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
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 biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžyRieji
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 del pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisves Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

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

........--■ -
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Puodžiūnkiemy j e
(Ištrauka iš romano “Puodžiūnkiemis”) 

Rašo A. VIENUOLIS

(Tąsa)
— Už antrąjį maudymąsi išduok Med- 

viediui du šimtu gramų, o už tai, kad 
tiesą sako, dar tris šimtus ... — garsiai 
pasakė Kovpakas.

Pavlovskis pliaukštelėjo rankomis į 
kailinių skvernus.

— . . .Budėtoją iš budėjimo paleisk, o 
aš su juo tuoj pats pašnekėsiu...

— Aš gi sakiau: — duokit išgerti, kas 
nustatyta, o jūs pas vadą tempiate. Ogi 
dabar duokite pilną puslitrį, — taikin
gai priekaištavo Medviedius Pavlovskiui, 
traukdamasis į šalį.

Tuo tarpu pasibaigė artilerijos perkė
limas.

— Važiuojam, — tarė man Rudnio- 
vas.

Mes sumojavome rimbais ir šuoliais 
nulėkėme išilgai kolonos į savo vietas. 
Užpakaly liko tik Bazima, skiriąs nau
ją budėtoją, ir Kovpakas “pasišnekėti” 
su senuoju.

Rizikingas persikėlimas pasibaigė lai
mingai. Priešaky retkarčiais pykštelda
vo automatų serijos — tai GPZ išvaiky
davo iš pakrantės kaimų miliciją, ramiai 
besijautusią dėl upės priedangos.

Visą sausio 1 dieną traukėme į šiau
rę ir šiaurės rytus. Bežygiuodami forsa
vome šiaurinės Slučės upę, gana didelį 
Pripetės intaką, ir geležinkelį Gomelis 
— Luninecas — Pinskas. Upę — be 
nuotykių, kelią — taip pat, išskyrus tai, 
kas man kliuvo nuo Rudniovo už berei
kalingą atsargumą. Priėjus geležinkelį, 
aš, pakeitęs Gorkunovą, vedantį koloną, 
nusiunčiau žvalgybą į pervažą ir tik po 
kokios pusantros valandos pastačiau už- 
uolandas. Kol mes kapstėmės, iš Pinsko 
pusės praėjo traukinys tiesiai prieš pat 
nosis mūsų kuopų, einančių užimti san- 
kaso. Traukinį apšaudė, bet jis nuėjo. 
Rudniovas išlėkė raitas į priekį ir suži
nojęs, kad aš pastačiau užuolandas tik 
po žvalgybos, baisiai plūdosi.

Kovpakas, priešingai, reagavo į įvykį 
ramiai.

— Semionai, kas iš vežimo išpuolė, tas 
prapuolė. Ko gailėtis? Dar visi mūsų 
traukiniai priešaky. Štai kad tik grei
čiau mes aerodromą įsitaisytume, kaip, 
reikiant. O traukiniai — dalykas patai
somas. . ., bus traukinių, bus ir vokie
čių, kad jiems kvapo pritrūktų iki pa
saulio galo. Aš taip manau, kad vokiečių 
mūsų daliai pakaks.

— Ir tai tiesa... — sutiko Rudnio
vas. — Važiuojam! — Ir kolona ėmė 
forsuoti geležinkelį.

Paėję apie dvylika kilomertų, mes su
stojome nakvynei. Žmonės pavargę po 
ištisos paros žygio. Arkliai taip pat.

Kaimus mes užėmėme naktį, pastatę 
tiktai užtvaras. Žvalgyba taip nusivarė 
paskutinėm dienom, kad, Kovpakui su
tikus, aš nutariau leisti jiems vieną nak
tį pailsėti. Visą naktį snigo gauruotas 
sniegas, apdengdamas baltu kilimu at
sileidusią, durpingą, pelkėtą Poliesės že
mę.

II
Auštant mūsų užtvara sulaikė keturis 

ginkluotus žmones civiliniais rūbais. Su
laikomi, jie bandė pabėgti. Buvo anksty
vas rytas. Kai išėjau į kiemą ir prau
siausi sniegu, gatvėje pasirodė eskortas. 
Priešaky jojo du mūsų šaunuoliai — 
Vanka Čemiakas ir Siemenistas, paskui 
juos kaimietiškose rogėse, kojas nuleidę 
į sniegą, sėdėjo nežinomi žmonės, iš už
pakalio juos lydėjo užtvaros rogės su 
apsauga.

Sulaikytuosius atvedė pas mane. Jie 
laikėsi gana keistai. Klausiami, kas jie 
tokie, neatsakė, nuolat žvilgčiodami 
viens į kitą. Prieštvaninių jų ginklų vy
rai iš jų nebuvo atėmę ir aplamai elgė
si su* šiais čiabuviais gana širdingai, ta
čiau aš vis dėlto pastebėjau vieno jų pa
aky nedi.delę mėlynę,- kurią jis protar
piais dėliojo sniegu, graibstydamas jį 
nuo tvoros.

Aš nusivedžiau juos štaban, ir, paga
liau įsitikinę, kur jie atsidūrę, nepapras
ti, svečiai prisipažino esą vietiniai parti
zanai, bet pasakyti, kur yra jų dalinys, 
griežtai atsisakė. Štaban atėjo Kovpakas 
ir Rudniovas, ir bendromis jėgomis 
mums pavyko išgauti iš partizanų, kad 
jie palaikė mus “kazokėliais,” priešė pa
statytais komunikacijoms šiose vietose

apsaugoti. Pagaliau tai nebuvo ir nuo
stabu, kadangi daugelis mūsų kovotojų 
vilkėjo vokiečių uniformomis. Ginklus 
daugelis mūsų taip pat turėjo vokiškus, 
vengriškus, čekiškus ir netgi prancūziš
kus. Tokių vietinių dalinių aš žinojau 
dar Briansko miškuose bei černigovšči- 
noje ir todėl nesistebėjau. Jie buvo apsi
ginklavę medžiokliniais šautuvais, prisi
taisę j savo darbo buožes aprūdijusius 
vamzdžius, liudijančius apie tai, kad tie 
baisūs ginklai ne vieną mėnesį yra išgu
lėję žemėje. Tik reti turėjo gerus pus- 
automatinius šautuvus — tai jau būda
vo vado požymis; automatas pasitaiky
davo dar rečiau.

Įsitikinę, pagaliau, kad .mes partiza
nai, “delegatai” papasakojo mums, kad 
jie priklausą “Batios” susivienijimui.

Rudniovas ir Kovpakas, pasitarę, nu
sprendė pasiųsti mane užmegzti ryšių su 
šiuo partizanų daliniu. Reikėjo gauti 
tikslių žinių apie dar mažai pažįstamą 
mums rajoną ir susitarti dėl slaptažo
džio, kad išvengus įvairių nesusiprati
mų, lengvai galinčių pasitaikyti šiose 
vietose.

Tai buvo mano pirmoji diplomatinė 
komandiruotė. Vėliau man dešimtis kar
tų tekdavo imtis panašaus uždavinio, už
mezgant ryšius su tarybiniais partizanų 
daliniais bei įvairiomis ginkluotomis 
grupuotėmis Pietų Ukrainoje ir Lenkijo
je.

Tą pačią dieną aš išvykau su Batios 
partizanais, pasiėmęs su savim Volodią 
Lapiną, Vašią Deminą, Volodią Zebolo- 
vą ir neseniai pabėgusį iš nelaisvės Do
no kazoką, Sašą Koženkovą.

Kelias ėjo per seną tankų pušyną. Mes 
nuvažiavome apie dvylika kilometrų. 
Arkliai smagiai bėgo minkštu sniegučiu, 
linksmai prunkščiodami. Miško kelių 
sankryžoje Vasia Deminas iššoko iš va
žiuojančių rogių ir, pasigriebęs automa
tą, dingo miške. Sugrįžęs jis paaiškino 
mums, kad pastebėjęs tankmėje žmogų, 
tačiau kol pribėgęs — žmogus pranykęs. 
Likę tik švieži pašliūžų pėdsakai.

Maždaug po dvidešimt minučių mes 
išvažiavome iš miško. Už daržų rūko 
trobų kaminai. Prieš mus buvo kaimelis. 
Įvažiavus į jį, pasirodė, kad jis buvo vi
siškai tuščias, nors daugely trobų kūre
nosi krosnys. Apvažiavome visą kaimą 
— niekur nė gyvos dvasios. Tik kai iš
važiavome į priešingą pusę, pamiškėj 
pastebėjome keletą žmonių. Mūsų bend
rakeleiviai ėmė signalizuoti jiems sutar
tais ženklais.

Tada vyresnysis žengė keletą žingsnių 
pirmyn, kaire ranka iškėlė į viršų šau
tuvą, paskui pažengė du žingsnius į de
šinę, pakėlė dešinę koją ir tris kartus 
pakratė ją. Pasirodė, kad šie vingriavi- 
mai, panašūs į kažkokius burtus, buvo 
regimasis slaptažodis, signalizacija. Aš 
su dideliu susidomėjimu stebėjau šią ce
remoniją.

Besislapstą pamiškėj žmonės atsargiai 
išėjo iš miško ir, pakartoję dar du kar
tus savo burtus, jau drąsiau prisiartino 
prie mūsų Pagaliau viską supratę, mano 
vaikinai leipo juokais. Iš miško ėmė vėž- 
linti kaimiečiai, bobos ir vaikai.

Paaiškėjo, kad keturiolikametis ber
niūkštis, budintis ties miško kelių san
kryža, pastebėjęs roges ir jose tris žmo
nes žalsvomis vokiečių milinėmis, nulė
kė į kaimą ir pakėlė aliarmą. Tų kaimų 
gyventojai visuomet būdavo pasiruošę 
sulig pirmu signalu slėptis miškuose, 
kur jie turėjo žemines bei maisto ir dra
bužių atsargas.

Toliau paaiškėjo, kad priešaky kai
miečių ėjusieji ginkluoti žmonės taip pat 
buvo partizanai. Tai buvo dalinio užtva
ra, arba, vietine terminologija tariant, 
komendantūra.

Kažkokia griežta asmenybė, vadinan
ti save užtvaros komendantu, ilgai mane 
klausinėjo, gana nesklandžiai bandyda
ma išaiškinti kažkokius slaptus mano 
čia pasirodymo motyvus. Įsitikinęs paga
liau, kad, be noro pamatyti vadovybę, ki
tų tikslų aš neturėjau, komendantas man 
pareiškė, kad rytoj jis raporto tvarka 
pranešiąs, o į galą savaitės, gal būt, va
das ir atvyksiąs. Aš pareikalavau, kad 
tai būtų padaryta greičiau, bet išgirdau, 
kad anksčiau to niekaip nebūsią galima 
padaryti. Matyt, vadovybės būta toli.

(Daugiau bus.)

Vaizdas iš konferencijos, kurioje dalyvavo 10 CIO unijų atstovų. Konferencija 
įvyko Washingtone; ji buvo sušaukta specialiai tam, kad išplėtus kova prieš pra- 

vedimą naujo anti-darbininkiško įstatymo vietoje Taft-Hartley įstatymo.

Gale stalo miestietės da
vatkėlės užgiedojo “Diena 
rūsti, diena ana”, po jos 
kitą giesmę ir visiems pasi
darė ilgu. Už stalo, paste
bėjo Podžiūnas, sėdėjo jo 
samdiniai dvariškiai, kume
čiai su savo žmonomis, vai
kais ir paaugliais, bažny
čios tarnai ir Puodžiūnkie- 
mio kaimynai ūkininkai ir 
keletas atėjusių iš miestelio 
vargšų. Jų tarpe pastebėjo 
Puodžiūnas pabėgėlę Pili
pavičienę, kuriai per bul
viakasį mokėjo jis po pus
litį mažiau, nes ji negalėjo 
pavilkti pilno kašiko bul
vių. Pamatė dailidę Karve
lį, kurį privertė, apkaustyti 
jo padarytus fligeliui lan
gus, nors sutariant apie 
apkaustymą ir nebuvo kal
bėta. Gale stalo sėdėjo jau 
gerokai įkaušęs neujakurys 
Rankelė, kuriam Puodžiū
nas pardavė kelias dešimtis 
nevaisingų juodųjų serben
tu kelmu ir 'kai tas vėliau 
pareiškė pretenziją, Puo
džiūnas teisinos, kad Ran
kelė nemokąs jų prižiūrėti...

Visi jie buvo jam žinomi, 
pažįstami ir beveik su kiek
vienu jų Puodžiūnas buvo 
turėjęs tokių ar kitokių rei
kalų ir nė apie vieną nega
lėjo prisiminti ko nors ge
ro, džiuginančio ar malo
naus. Beveik kiekvieną jų 
jis buvo apgavęs, apvogęs, 
ar šiokiu ar tokiu būdu nu
skriaudęs. Puodžiūnas ven
gė jiems žiūrėti į akis ir. 
dėjosi esąs perblokštas ne
laimės ir savo nabašninkės 
žmonos liūdįs....

Ponų atsilankymas su
varžė puotaujančius, ir jie 
pritilo.

Patarnautojos pripylė 
šamarliako ir Puodžiūnui 
su klebonu, ir poniai virši
ninkienei, bet jie visi tik 
padažė lūpas ir akimis pa
ragino išgerti kitus...

Staiga visi krustelėjo ir 
sužiuro į langus. Kieman 
įriedėjo vienu arkliu pakin
kytas brikelis. Iš brikelio 
išlipo du kavinės spalvos 
apsiaustais su kapišonais 
barzdoti kunigai.

Tėvai vienuoliai atva
žiavo, — pažino juos klebo
nas ir susirūpino.

Susirūpino ir Puodžiūnas 
ir paliepė bernams priimti 
jų arklį.

Nuo stalo pašoko vienas 
bernas ir išėjo arklio pri
imtų. Paskui jį išėjo ir 
Puodžiūnas su klebonu, ir 
ponia viršininkienė, ir visi 
trys, pasitikę svečius, nusi
vedė ' juos į rūmus, prie 
ponstvos.
'—' Tėvai zakoninkai at
važiavo, — pasakė sugrį
žęs prie stalo bernas ir pa

aiškino, kad tėvai vienuo
liai skubėję iš Kauno į lai
dotuves, bet, sugedus auto
busui, pasivėlinę ir dabar 
pasimelsią už mirusią čia 
pat rūmuose.

— Ot tai gerą uoslę turi, 
o tai užuodžia, — pasigar- 
siavo tėvų vienuolių uosle 
Rankelė, prisipildamas sau 
stiklinu šamarliako.

— Kas gerą uoslę turi?
— nesuprato jo kaimynas.

— Tėvai vienuoliai, kas 
gi daugiau: nei į mano, nei 
į tavo pakasynas, nebijok, 
jie neatsiskubės. Na, susi- 
gersim, prieteliau, už jų 
pasisekimą ar nepasiseki
mą.

— Išgert tai išgersim, bet 
tu man pasakyk pirma, už 
kokį pasisekimą ir už kokį 
nepasisekimą?

— Už pasisekimą tokį, 
tai kad Puodžiūnas ir juos 
apmautų, kaip ne kartą yra 
apmovęs tave ir mane ir 
kitus.

— Nesuprantu.
— 0 tu išgerk. Anuomet 

suprasi... Būk sveikas!
— Ant sveikatos!
Abu išgėrė.
— Puodžiūnas vaikų ne

beturi?! — paklausė Ran
kelė.

— Na, kaip ir nebeturi,— 
atsakė jam kaimynas.

— Nebeturi, sakau, o ne 
kaip ir nebeturi!

— O Antaniukas, sako, 
Klaipėdoj... Sako, durpyno 
vedėjas esąs!

— Tai mums vedėjas, o 
jam vis tiek, kaip ir miręs: 
senis sprogs, bet neatsileis... 
Žinau jau aš šitą žmogų — 
tai tikras buožė.

Kaimynas pagalvojo ir 
paklausė:

— O prie ko čia tėvai vie
nuoliai?

— 0 prie to, kad nori, 
kad Puodžiūnas po savo 
mirties, jiems dvarą aprašy
tų!

— Kas tau sakė?
— O ko gi jie čia atsku

bėjo, barzdočiai.
— Pagraban... Pasimels

tų.
— JTu savo bobutei taip 

pasakyk, o ne man... Tik 
visa bėda, kad mūsų klebo
nėlis jiems trukdo.

— Nu?!.. Taigi, žiūriu, 
kol jis taip susiraukė, pa
matęs tuos vienuolius.

— Konkurencija, nieko 
nepadarysi.... O tu paste-' 
bėjai, kaip jis apie Puo
džiūną tūpčioja: kaip nen- 
ka apie vaiką!

— Puodžiūnas dar trečią 
kart gali apsivesti.

— Čia tai jiem ir pavo
jus, kad Puodžiūnas gali ir 
apsivesti!

— Niekus kalbi, Ranke- 

le, — suniekino jį priešprie
šiais sėdėjusi miestietė ir 
paaiškino: — tėvai za
koninkai nori, kolei Puo
džiūnas dvare pastatys baž
nyčią, įrengti buvusioje An
tano Puodžiūno rūmų pu-, 
sėje koplytėlę. Tuo reikalu, 
matyt, ir dabar atvažiavo.

— O kodėl jie mano tro
belėje nenori įrengti kop
lytėlės — aš jiems mielai ją 
užleisčiau,— šyptelėjo Ran
kelė.

— Tu gi šeimą turi, vai
kų turi, žmoną.

— Aš buvau ir užmir
šęs!

— Taigi, išgėrei lyšną 
burnelę, ir šmeiži tėvus za- 
koninkus.

— Susičiaupsiu, motut, 
susičiaupsiu. Tik tėvams 
zakoninkams, kaip ir mū
sų klebonui, šito dvaro, kaip 
savo ausų, nematyt!

— Žiūrėk, koks pranašas 
atsirado!

— Ir Puodžiūnas čia ne
beilgai ponaus!

Jį niūktelėjo pašonėn dai
lidė Karvelis.

— Tu man neniūksėk ir 
nemirksėk, ir vyno darmai 
nelaistyk — aš žinau, ką aš 
kalbu.

— Bolševikas, — paste
bėjo jam moterėlė.

— Tas pats. Neapsirikai, 
mamut.

— Nuraminkite ten jį, — 
atsiliepė kažin kas iš galo 
stalo, — arba išveskit... 
Mat, išmetė lyšną burnelę...

— Nereikia, dėde, nerei

LMS mokyklos patalpa.' 1 '
Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.

Nuo Rugpiūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.
MOKYKLOS KURSAI:

1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaW’l
skaitymas ir tt. • x '

2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har
monija, interpretacija, chorvedystč.

3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri'
mas, šviesų efektai ir tt.

4. DRAMA II: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač
skiviamn režisūrai

5. LIETUVIU KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,
organizacinės problemos ir tt.

6. LIETUVIU LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.
Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie ®®vo 
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 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės j Mokyklos Komis!
MILDRED STENSLER, 134 W. Northfield Ave., Livingston,

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 12, 194

kia: aš ir pats tuojau išei
siu... Pavalgiau, pasisotinau 
iš savo gero — laikas jau ir 
namo, — ir Rankelė atsis
tojo, pasverdėjo ir įsitvėrė 
stalo.

Visi į jį sužiuro.
— Ką alkanas būdamas 

galvoju, apie tą sotus kal
bu: o kalbu aš apie tai, kad 
mainosi rūbai margo svieto, 
kad jau brėkšta rytuose au
šra ir greit patekės saulė ir 
mums, — saulė laisvės, bro
lybės ir visų žmonių lygy
bės! Ir gana bus ponams 
Puodžiūnams ponauti, o tė
vams zakoninkams veid
mainiauti.... Galva šviesi, o 
kojos nebeklauso, — nusis
kundė Rankelė išeidamas 
pro duris.

— Sudievu, Rankele, su- 
dievu, — palydėjo jį tas 
pats gale stalo sėdįs ūki
ninkas.

— Iki pasimatymo, dėde, 
iki greito pasimatymo! — 
ir Rankelė, užsidėjęs ant 
galvos kaškietą ir, reikš
mingai nusiteikęs, išėjo pro 
duris drauge su dailide 
Karveliu. Išėję į dvaro kie
mą, abu užgiedojo “Atsisa
kom nuo senojo svieto!”....

Visi kiek patylėjo. Visi 
jau buvo girdėję ir laikraš
čiuose skaitę apie įvykius 
Suomijoje, (Estijoje, girdėję 
apie kruvinus susirėmimus 
Suvalkijoje ir Kaune, ir 
visi suprato, kad Rankelės 
šneka, tai ne girto plepalai, 
o tik girtu apsimetusio 
žmogaus rimtas įspėjimas.

Kad išblaškytų nejaukią 
tylą, tas pats ūkininkėlis 
pasiūlė visiems sugiedoti 
už šviesios atminties na
bašninkės Agotos dūšią 
“Amžiną atilsį.”

Guy Birdsell, kuris stoja už 
didesnes karo veteranams 

nedarbo pašalpas.
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IŠ KALIFORNIJOS VALSTIJOS
HOLLYWOOD.—Ilgai “prie 

uždarų durų’’ dirbo čia judį 
“Raudonasis Pavojus.’’ Pa
galios jis jau paleistas cirku- 
liacijon. Pirmieji kritikų at
siliepimai prasti.

Įdomu, kad nei vienas žy
mių aktorių, net ir, reakcinin
kų, kurie uoliai liudijo prieš 
progresyvius rašytojus, nei 

< vienas nedalyvavo suvaidini- 
me. Matyti, jie netikėjo pa
sigarsinti, tai paimti radijo 
aktoriai, kurie atliko prastai, 
o veikalas irgi jovalas, tai n 
randa prasto atsiliepimo tas 
judis.

Kaip gal pamenate, labai 
piktai kalbėjo prieš pažan
gius rašytojus Robert Taylor, 
Gary Cooper. Bet, matyti, ii 
jie nepaisė' dalyvauti vaidini
me to veikalo. O gal* po sa
vo liudijimo Washingtone 
prieš pažangius rašytojus jie 
patyrė, kad tas jiems nieko 
gero nedavė.

★
SAN FRANCISCO. — Ata

kos ant Harry Bridges, kaip 
pats general is prokuroras 
kalbėdamas Milwaukee, pri
sipažino, yra pastangos su
silpninti laivakrovių ir laivų 
darbininku unijas, ypač kenk
ti streikui, kuris eina Hawaii 
salose.

Hearsto laikraščiai žviegia, 
kad Japonijos laivynas ir avi
acija neįveikė Hawaii, o da
bar Harry Bridges su laiva
krovių unija “užvaldė” tas 
salas.

Norima atimti Bridgcsui pi
lietybė ir paskui deportuoti jį 
į Australiją.

Byla prasidės rudeniop.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
SHoreroad 8-9,330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Veikiausia bus ilga, kaip ir 
pirmesniuose pasimojimuose 
prieš jį.

SAN FRANCISCO.—Glenn 
Seaborg, vienas žymiųjų mū
sų atominių mokslininkų, čia 
bandė pavaizduoti, koks bus 
atominis pasaulis.

Dar teks palaukti bent 20 
metų iki galėsime sėsti i or
laivį ar laivą, varomą atomi
ne energija, bet mūsų gent- 
kartėje nebus automobilių, 
varomų tąja energija.

Atominės Įmonės bus ku
riamos izoliuotose srityse.

Dr. Seaborg neprisiminė 
vieno dalyko — kas trukdo 
atominei energijai industri
joj ; iki fabrikantai gali pel
nytis senais būdais, jie nepai
so naujus Įvesti, jei konku
rencija juos neprivers. O kon
kurencija dabar mažai pasi
reiškia, nes didelės monopo
lijos sugrobusios industrijas į 
savo rankas ir neleidžia kon
kurencijos.

★

LOS ANGELES. — Paga
lios smarkusis policijos virši
ninkas Horrall priverstas re
zignuoti. Viena ponia suim
ta ir nuteista metams kalė
jimai! už laikymą “aukštos 
klasės” merginų. Ji sako iš
davus “įžymių asmenybių.”

Miesto majoras Fletcher 
Bowron buvęs- priverstas savo 
čyfą ginti laukan.

Horrall buvo smarkus, jei 
kur ėjo streikas, ar politi
niuose teismuose, bet visai 
kitaip su naikinimu blogo 
mieste.

Pagalios, jis jau gavo “ex- 
il.ą.”

* *
LOS ANGELES. — Keturi 

komunistai čionai pasineri ’.i 
nuo vienų metų iki 18 bnėne- 
sių kalėjimo už tai, kad at
sisakę liudyti apie kitus. Tai 
berods pirmą sykį toks daly
kas “laisvoje Kalifornijoje.” 
Tatai, matyti, turi tą oatį 
tikslą, kaip ir Harry Bridges 
byla—pabauginti žmones pa
žangiųjų darbo unijų, nuo jų 
politinių or ga n i z a c. i j ų.

žinoma, byla bus apeliuota.
Žvalgas.

Senatorius Matthew Neely 
(demokratas iš West Virgi
nia) kovojo prieš Tafto-'Hart- 
ley įstatymą ir prieš tūlus 
naujo senatinio biiiaus reak
cinius paragrafus, bet jis pra

kišo; reakcininkai laimėjo.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Klubas 
rengia pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, liepos (July) 17-tą, J. Rūbo 
ūkėje. Kelrodis: Iš Clevclando imki
te Route 422, už 2’/a mylių, už 
Welshfield tėmykite geležinkelio 
grotas ant namo stogo po kairei.

Kviečiame clevelandieeius ir iš 
tolimesnių kolonijų dalyvauti šiame 
piknike. Bus gera orkestrą šokiams, 
taipgi turėsime visokių gėrimų ir 
valgių. — Komisiją. (160-2)

ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susivienijimo 33 kuo
pos susirinkimas įvyks trečiadienį, 
13 d. liepos (July), po antrašu, 408 
Court St., pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turėsime daug reikalų aptarimui.— 
Kom. B. Makutėniene.

DETROIT, MIČH.

Detroit Lietuvių Moterų Pažan
gos Klubas turės draugišką išva
žiavimą, trečiadienį, 13 d. liepos, 
nuo 10-tos vai. ryto, visiems gerai 
žinomoje vietoje — Belay Park, 
skersai kelio nuo vaikučių Zoo. Klu- 
bietės ir choro narės visos malonė
kite būti. Turėsime svarbių pasita
rimų, būtent choro mokytojo klau
simu, jo palaikymu ir kitais reika
lais dėlei atęities veikimo. — Kvie
čia visus Klubo valdyba ir komisija.

• (459-160)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite -Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelkiany garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Detroit, Mich.
REAKCIJOS SIAUTIMAS
Miesto majoras Eugene L 

Van Antwerp ir jo pasekėjai 
pradėjo puolimą ant miesto 
darbininkų, kad “apsivalyti 
nuo komunistų.” žinome, šioj 
gadynėj, kada siaučia baisi 
reakcija, tai jiems kiekvienas 
pažangesnis žmogus jau “ko
munistas.” Jis ii’ jo pasekė
jai siekia net miesto čarterį 
taip pataisyti laike būsimų 
balsavimų, rugsėjo 13 dieną, 
kaip reakcijai reikia. Jie ren
giasi “iššluoti visus komunis
tus” iš miesto darbų.

Mokyklų viršininkas A. 
Dondineau pareiškė, kad “jo- 
kis komunistas negaus darbo 
mokyklose.'” Jis sakė, kad 
jau visa eilė mokytojų yra 
tyrinėjami per Federalio Biu
ro slapukus.

Kiek anksčiau miesto majo
ras Van Antwerp paskyrė 
“lojališkumo komitetą,” o jų 
“lojališkumas” yra reakcijai 
pataikavimas. Kas nesiprie
šina naujo karo organizavi
mui, automobilių fabrikan
tams, tai tas “lojalus.” Tas 
komitetas turi galią rekomen
duoti ta ar kita darbininką 
paleisti, kaipo “nelojališką.” 
Nereikia abejoti, kad, augant 
nedarbui, atsiras daug tokių, 
kurie norės gauti miesto dar
bų, tai “lojališkumo komite
tas” rekomenduoą paleisti vi
sai politiniai nekaltus žmo
nes, kad- jų darbus atidavus 
saviškiams.

Štai prie ko dagyveno lais
voji, Amerika’ Buvo laikai, 
kada piliečiai jautėsi laisvi, 
galėjo mąstyti, kalbėti, siūly
ti tą visuomenei, kas jų su
pratimu buvo naudinga. Da
bar reakcininkai viešpatatfja, 
puola kiekvieną progresyvį, 

: jiems visi unijų ištikimi vei
kėjai “negeri,” jiems unijis- 
tai “nelojališki,” jiems karo 
priešai — “prasti ameriko
nai.” Jų geriausiais priete- 
liais virto hitlerininkai, kurių 
į mūsų šalį tūkstančiais atva
žiuoja, kaipo D. P. ir visoki 
specialistai.

Bet demokratinė liaudis ko
vos ir galų gale laimes. Taip 
buvo kitose šalyse, taip bus ir 
pas mus. Rep.

Deerbrook, Wis.
Sausra Padarė Ūkininkams 

Nuostoliu
Pavasario oras buvo labai 

sausas nuo gegužės 5 d. ir iki 
birželio 15-tos: negavome lie
taus per 40 dienų. Viskas 
pradėjo ruduot, ganyklos li
ko be vertės ir gyvulius rei
kėjo leist į pievas, kad pieno 
kiek gaut iš karvių. Avižos 
pėdą pakilę pradėjo plaukti. 
Farmcriam labai prastai at
rodė, kad jie 'liks be pašaro 
ir grūdo. Kalniukai visur 
nudegę nuo kaitrios sauilės 
spindulių ir medžiai nuo va
balų.

Bet birželio 15 iš ryto pra
dėjo lengvas lietus ir tęsėsi 
per 7 valandas tai pusėtinai 
žemę suvilgė. Birželio 19 d. 
gavome gero lietaus ir po šio 
lietaus pradėjo viskas atgyti, 
sužaliuoti. Kita bėda, už
plūdo žiogai, kurie viską’nai
kino pakeliui ir daug blėdies 
padarė ūkininkams. *

•fc

LDS 116 Kuopos Piknikas
Sekmadienį, birželio 19 d., 

dd. Jurgio ir Daratos Orini- 
kaičių ūkyje, Deerbrook, 
Wis., įvyko LDS 116 kuopos 
piknikas. Matyt, dd. Orini- 
kaičiai daug, dirbo,' kad pik
nikui gražiai prirengė vietą. 
Kuopos pirmininkas Jutozas 
Getts polkas grojo, o atsilan
kiusieji šoko.

Čekoslovakų tautos .žmonių 
dalyvavo gražus skaičius, nes 
buvo rodoma filmą apie Če
koslovakiją. Kalbėjo čekas 
farmerys, kad reikalinga tar
pe farmerių ir 1 darbininkų 
vienybė. Reikalinga remti ir 
stiprinti progresyvę spaudą.

Iš čekų buvo įnešta, kad 
parinkti aukų abiem laikraš
čiam: “Vilniai0 ir čekų dien

raščiui. Juozas Getts paaiš
kino svarbą spaudos. Aukų 
surinkta $16.21. Aukos pa
dalintos pusiau, kaip buvo 
susitarta pirm rinksiant.

Baigiant pikniką, Stanley 
Lajcik, čekas, paaukojo “Vil
niai” $3 ir J. Orinikaitis taip
gi $3, tai viso susidarė iš mū
sų bendro pikniko dienraš
čiui “Vilniai” $14.21.

Piknike dirbo dd. Olga 
Getts, Wm. Beiley, J. Orini
kaitis ir visi svečiai buvo ap
rūpinti gražiai. Tariame ačiū 
visiem atsilankiusiem, o- ypa
tingai čekam, kurie ir už fil
mą nieko nerdkavo. *■

Mrs. Slančiauskienė net iš 
Chicagos buvo atvykusi į 
mūsų pikniką ir labai buvo 
malonu su ja pasikalbėti.

Atmokėjus išlaidas,1 kuopai 
liko $28 pelno.

Vargdienis.

Jersey City, N. J.
Parvyko iš Ligonbučio

Drg. J. Kačergius, išbuvęs 
ligonbutyje 4-rias savaites, 
parvyko namo. Jo sveikata 
būtų nebloga, tik blogumas 
tame, kad vienas negali 
vaikščioti. Kitų prilaikomas 
per kambarį pereina. Jo na
mų antrašas 37 Bower St. 
Važiuojant nuo Journal Sq. 
reikia imti busas 44 Park 
Ave., arba busas 44 Bergeline 
Avė. Išlipti ant Bower St. 
Gyvena pirmame aukšte po 
dešinei.

Man jį aplankius pasakė, 
kad iš buvusių jo draugų 
brooklyniečių nei ligoninėje, 
nei namie neaplankė, išski
riant Sadauskienę. Jersey 
City lietuviai gražiai jį lan
ko. Reikia pasakyti, kad lin 
kimo d. J. Kačergiui laimin-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE' is hereby given that License No. 
G 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
G10 Meeker Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALAMU!)
dba Greenpoint Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
G 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiiw at 
1 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANDARD BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6 130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & GOLDIE C1IOROHST

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
dba Block Island Food Store

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7162 has been issued ta the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lrtw at 
8507 • 1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY & JOHN WOODS 
dba Woods Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3963 has been issued to the undersigned 
to sell , beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ixiw ht 
6923— 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS KESTEN 
dba Traffic Food Market

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107. 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
311 New York Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FLECHNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed * off the 
premises.

JOSEPH SCHNELLER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Paw nt 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAIT1S

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

dba Sandwich King

NOT1C.Ė is hereby given that License No. 
GB 4334 has been issued to the undursigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tjie 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT*

gai ir greitai pasveikti.

Šiais metais gražus būrys 
mūsų miesto lietuvių dalyva
vo “Laisvės” piknike, 3-čią d. 
liepos, Maspethe, N. Y. Jie 
turėjo savo stalą , ir gražiai 
linksminosi iki Vėlaus vakaro.

Trumpu laiku .mirė ..du, LDS 
133 kuopos nariai. Pora mė
nesių atgal—L. Jasulaitis ir 
5-tą d. liepos likosi palaido
tas A. Griniauskas. Griniaus- 
kas per ilgą laiką nieko ne
matė, gyveno pas vaikus nuo
šaliai miesto. Abu mirę jau 
buvo pagyvenę, virš 60 me
tų. Taip mūsų kuopos narių 
skaičius mažinasi. Naujų na
rių gauti nėra kam ir kur.

Teisybę pasakius, čia augu
sio jaunimo yra, bet sunku 
juos prirašyti ir kartais sta
čiai negalima. Jie yra įsiti
kinę, kad lietuvių organizaci
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SPAUSTUVE
GALI JUMS PATARNAUTI

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
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

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 
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

' FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
LlūdSslo 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

r

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ar.tr., Liepos 12, 1949

jos jiems niekas ir mažai ką 
tikisi gauti, nepaisant įrody
mų, jog LDS priklausant ma
žiau moka ir daugiau gauna. 
Jų visų įsitikinimas, tai įvai
rios apdraudos kompanijos. 
Dirbtuvėse dirbanti irgi. esą 
apdrausti.

★
40—-KORESP

Draugai žalkauskai parvy- 
kę iš Los Angeles, Cal., yra 
savo vizitu pilnai pasitenkinę. 
Jie buvo nuvykę aplankyti 
dukterį, kuri ten gyvena. Jie 
išbuvo ten visą mėnesį ir nors 
parvykę geras laikas atgal, 
bet Los Angeles miesto ir jo 
apylinkės gražumų negali pa
miršti.

★ ,
šiais metais mūsų ALDLD 

16-ta kuopa paaugo trimis 
nariais. Susirinkimų lankyti 
nariai nelabai linkę.

/ Pilietis.
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•'SMATTHEW A BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

K
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New Yorkąs— 
Skersai-Išilgai

Stefanija Sasna, turėjusi 2 
savaites atostogų, grįžo dar
ban; ji buvo tūlam laikui iš
vykusi į Rochester) pąs gi
mines.

★
Praėjusia sekmadienis nepa

tiko tiems Niujorko žmonėms, 
kurie norėjo maudytis: po 
pietų dangus apsiniaukė, 
pradėjo lynoti ir.tai grąžino 
namo iš pajūrio visus, norėju
sius jūroje pasimirkyti.

★
Foley Sq. teismabutyj, ku

riame teisiami 12-ka komunis
tų vadų, tebeliūdija miesto 
tarybos narys Benjamin J. 
Davis, vienas teisiamųjų. Šią 
savaitę sukaks lygiai pusė 
metų, kai šis teismas prasidė
jo.

★
Niujorko reakcininkams ne

patinka tas faktas, kad Iliss’o 
teisme d žiūrė atsisakė jį pa
smerkti : keturi asmenys bu
vo už išteisinimą, o 8-ni—už 
pasmerkimą. Dėl to reakci
ninkai daugiausiai puola tei
sėją Kaufmaną, minėtame 
teisme pirmininkavusį.

★
šešių kepyklų duonos išve- 

žiotojai (ADF lokalo 550 na
riai) nutarė taikytis su sam
dytojais; jiems buvo pakelta 
$5 algos per savaitę. Bet iš- 
vežiotojai darban neis tol, 
kol nebus išpildyti reikalavi
mai kepėjų, taipgi esančių 
streiko lauke. Kaip žinia, 
užstreikuotos yra sekamos di
džiulės kepyklos: Continent
al, Ward, General, Purity, 
Drake ir Grennan.

★
17-ka moterų ir 21 vyras 

buvo suareštuoti praėjusį sek
madienį Brooklyne belošiant 
pokerį. Teisėja Frances B. 
Lehrich pasakė suimtiesiems: 
jei jūs, pokeriuodami, nebū
tumėt triukšmavę, jums nei 
plaukas nuo galvos nebūtų 
nukritęs. Dabargi. . . visi bū
site teisiami.

★
Sumner Welles, buvęs vals

tybės sekretoriaus padėjėjas, 
francūzų laivu “De Grasse” 
išplaukė į Europą atostogų; 
su juo išvyko ir Welles’o 
žmona. Pastaruoju metu 
Welles labai nesveikavo.

15-ka tarnautojų, dirbančių 
Sydenham ligoninėje, nuvyko 
į miesto rotušę reikalauti, 
kad jų algos būtų pakeltos,— 
sulygintos su kitų miestavų 
ligoninių tarnautojų algomis.

LIGONINĖS DEFICITAS
Beth Israel Hospital, esąs 

16-toje gatvėje, New Yorke, 
praėjusiais metais turėjo 
8534,332 deficito. Tai di
džiausias deficitas pastarųjų 
39 metų bėgyje, sako Charles
U. Silver, ligoninės preziden
tas.

Richard Conte ir Debra Pa
get filmoje “House of Stran

gers” Roxy Teatre, 
New Yorke.

Aukos-Aukotojai Dienraščio Bowlingas 
Laisvės Metiniame Piknike Kultūriniame Centre

Laisvės metiniame piknike, 
įvykusiame liepos 3 d.,-Clin
ton Parke, Maspethe, nemažai 
svečių - laisviečių prisidėjo su 
auka dienraščiui sustiprinti, 
žemiau telpa aukotojų pa
vardės ir sumos.

Jei įvyks kokių netiks- 
uumų, aukotojai prašo- 
m i nekaltinti redakcijos, 
bet prašomi klaidas pa
taisyti atvirute, laiš keliu 
bei per telefoną. Kadangi tū
li aukų rinkėjai neįrašė mies
tų. iš kurių aukotojai paeina, 
tai redakcija, skelbdama pa
vardes, apleidžia visus mies
tus.

Aukojo Prie
Administracijos Stalo:

J. Bekampis ............. 10.00
K. Dzevetsko ........... $5.00
J. Steponaitis ........... 5.00
Joe Dobrow ............. 5.00
J. Gaitis .................... 5.00
R. Merkis .................. 3.00
Mr. ir' Mrs. P. Bu 1 lot 3.00 
Step. Jankauskas ... 2.00 
A. Švėgžda ............. 2.00
Ig Karlonas ....... 2.00
Pauline Walant .... 2.00 
P. Matijošius ........... 1-00
J. Klebonas ............. 1.00

Viso ............... $46.00

Per Nastę Buknienę ir
Evą Mizarienę:

Dr. & Mrs. J. J.
Kaškiaučius .... $20.00 

Koste Abekienė .... 10.00 
Ant. Balčiūnas .... 5.00
P. Kapickas ............. 5.00
J. Jurgaitis ............. 5.00
Walter Barstys ir
Ona Sukavičienė . . . 5.00
V. Jokubonis ............ 5.00
D. Galinauskienė . . . 2.00
V. Keršulis ................ 2.00
P. Grabauskas ........... 2.00
R. ir A. Brewer .... 2.00 
P. Jasiulaitis ........... 2.00
C. Vita ............. ,......... 1-00
P. Bėčis .................... 1.00
Ona Čepulienė ........... 1.00
K. Janeliūnienė .... 1.00
M. Panelis .................. 1.00
W. Skuodis ............... 1.00
J. Semėnas .................. 1-00
O. Stanelienė ............. 1.00
Ed. Buziliauskas .... 1.00
K. Juodiškienė ......... 1.00
J. Kaulinis .................. 1.00
P. Babarskas ............. 1.00

Juknys .................. 1.00
Smulkių .................. 2.50

Viso ...... $80.50
Per J. W. Thomsoną:

A. Verk utis ............ $5.00
K. Depsas ................. 5.00
K. Miliukevičius .... 2.00
M. žalimas ............... 2.00
Senas Karinskis .... 2.00
V. Mikalėrfas ............ 1.00

'K. Levanas ................ 1.00
A. Trepkus .............. 1.00
K. Daukšas .............. 1.00
P. Padelskas .......... 1.00
J. Shirka .................. 1.00
F. ir N. Jasiuntai ... 1.00
P. M arson ................ 1.00
A. Cibulis ............  1.00
P. Romaška ............ 1.00
J. Aleksandravičius 1.00
V. . Žilinskas ............ 1.00
V. Globičius ............ 1.00
A. .Kushlis ................ 1.00
M.j/Patinskas ............ 1.00
R.' Janukėnas .......... 1.00
J. Šimaitis ................. 1.00

______
Viso .......... $34.00

Per; Ilsę Bimbienę ir
Stefaniją Sasną

Mary Kreivėnienė . . . 2.00 
, Juozas Zakarauskas $2.00

"Frank ir Vera
Budroniai .............. 1.00

Jonas Stakvilevičius 1.00
K. Nečiunskas 1.00
Tomas Deinaravičius 1.00
Antanas Dogelis ..... 1.00

„K. Kundrotas .......... 1.00
’^Antanas Luputis .... 1.00 
' Alex Pilitz.......................50

Frank černevičius . . . 1.00

Alex Harris .....................50
Juozas šukaitis .... 1.00 
Gus Diržuvaitis .... 1.00 
K. Yoneliūnas ......... 1.00
Ignas Klevinskas ... 1.00 
Karolis Benderis .... 1.00 
Jurgis Bensonas............. 25

.................. $18.25

Per S. Sasną:
Katrina Petrick ... $10,00
Walter Cook ........... 5.00

I________ _____

Viso ........... $15.00

Per Kostę Abekienę:
V. Bovinas ............... $1.00
H. Juška ............ '. . . . 1.00
J. Urmonas ................. 1.00
K. Michelsonas .... 1.00
J. Sobro ...................... 1.00
E. Jeskevičiūtė ........... 1.00

Viso "............ $6.00
Per Valentiną Nevinskienę ir 
Helen Feifėrienę:

Joe Senas .................. $2.00
P. Bųzūnas .............. 2.00
P. Petrauskas .......... 1.00
O. Arminienė ........... 1.00
J. Mikelevičius ....... 1.00
J. čepinskas ............. 1.00
A. lešmantienė ........ 1.00
P. Bunkus .................. 1.00
K. Brazauskas ........... 1.00
J. Veiveris ............... 1.00

V, Staugaitis ............. 1.00
J. Juška ...................... 1.00
V. Jurkevičius ........... 1.00
A. Rainienė .............. 1.00
W. Meiliūnas ............. 1.00
A. Prakevičia .......... 1.00
J. P. ............................. 1.00
Gustaitis .................... 1.00

Su smulkiomis viso $24.50
Per J. E. Gužą:

J. ir M. Purvėnai . . $5.00
K. Balčiūnas ............. 1.00
S. Sasna ...................... 1.00
M. Ramanauskienė . . 1.00 
W. Lukmin ............... 1.00
W. Yurkevičius .... 1.00 
Kast. Karpavičienė . . 1.00 
G. M. Grigas ............. 1.00
V. Kazei .................... 1.00
J. Steven .................... 1.00
Josephine Augutienė 1.00 
Ona Deps .................... 1.00
Ona Dobilienė ........... 1.00
A. Gilman ............... $1.00

Viso ........... $20.00
Per J. Bondžinskaitę:

P. Eliliūnas ............. $5.00
M. Lastauskienė .... 1.50
S. Kovalčiuk ............. 1.00
Jaunas ........................ 1.00
Sukaskienė ............... 1.00
J. Karkašius ............... 1.00
J. žuraitis .................. 1.00
J. Kreivėnienė ........... 1.00
S. Buržokas ............... v 1.00
K. Bajorynas ............. 1.00
S. Griškus ............... 1.00
O. Jakubauskas .... 1.00
J. Bonblin .................. 1.00

Viso su smulkiomis $25.57
•)

Viso suaukota ir surinkta 
$269.82.

Visiems aukotojams taria
me nuoširdžią padėką 1 už 
sveikinimus ir aukas.

Mirė
Staiga mirė Joseph Marci- 

nanis, 36 m. amžiaus, gyveno 
51 Ten Eyck St., Brooklyne. 
Mirė liepos 8 d., namuose. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko šermeninėje, 660 
Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidotas liepos 12 d., šv. 
Jono kapinėse. Paliko nuliū
dusią moterį Oną, 2 sūnus ir 
vieną dukterį, tėvą Michael ir 
motiną Frances, brolį John ir 
seserį Josephine Michisted, 
taipgi tolimesnių giminių. 
Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas- 
Biėliauskas. 4

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Results of Games bowled July 6, 
1949.

TEAM NO. 1.
Geo Norkus 133 133 133 399
Amelia Burba 114 93 73 280
Joe White 122 120 105 347
Chas. Jankaitis 113 135 115 363

Net 482 481 426 1389
Handicap 37 37 37 111
Gross 519 518 463 1500

Won 2. Lost 1.

AGAINST TEAM NO. 5
M. Grigas 91 91 91 273
Blind 127 127 127 381
I lelen Zablackas 94 108 88 290
'Pony Navickas 156 156 156 468

Net 468 482 462 1412
Handicap 20 20 20 60
Gross 488 502 482 1472

Won 1. Lost' 2.

TEAM NO. 6.
V. Žilinskas 147 147 147 441
Adele Grannas 77 118 86 281
C. Sipowitz 99 123 124 346
Geo. Prentis 209 213 132 554

Net 532 601 489 1622
Handicap 3 3 3 9
Gross 535 604 492 1631

Won 2. Lost 1.

AGAINST TEAM NO. 3.
V. Gogas 120 109 113 342
Pop Navickas 104 104 104 312
Mary Dobinis 127 113 121 361
A) Dobinis 116 152 156 424

Net 467 478 494 1439
Handicap 15 15 15 45
Gross 482 493 509 1484

Won 1. Lost 2.
1

TEAM NO. 4.
Use Bimba 66 98 126 290
Helen Esker 119 127 119 365
Grace Guido 79 79 95 253
Gene Sadauskas 191 158 194 543

Net 455 462 534 1451
Handicap 21 21 21 63
Gross 476 483 555 1514

Won 1. Lost 2.

AGAINST TEAM NO. 2.
S. Večkys 115 149 116 380
Blind 81 81 81 243
Alex Nevins 142 142 142 426
Wm. Skodis 146 115 158 419

Net 484 487 497 1468
Handicap 33 33 33 99
Gross 517 520 530 1567

Won 2. Lost 1.

LEAGUE STANDINGS
ihcluding gamės of July 6.

Won Lost
Team No. 2 11 4
Team No. 3 1 0 5
Team No. 4 7 8
Team No. 1 7 8
Team No. 5 5 10
Team No. 6 5 10

Queens Gyventojai Gaus
Natūralaus Gazo

Public Service Komisija lei-
do Consolidated Edison Kom-
panijai sudaryti trijų ir pu-
sės mylių “paipas ,” kuriomis
ateitų natūralūs gazas Queen-
s’ės gyventojams.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 14 d. liepos (July). 
Pradžia 8 vai. vak., Laisvės salėje 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. — 
J. W. Tamsonas, pirm. (160-1)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs džianitorius 

prie 20 šeimų namo, 4 kambarių 
apartmentas ir atlyginimas. Kreip
kitės 415 Kosciuosko St., Brooklyn, 
N. Y., klauskite Lewis. ,, 

(159-161)

XXX><XXXXXXX><XX>O<XXX>OO<XXXX

Anthony Grigalis
General Contractor

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavoj imu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

Lietuviy Biznierių 
Radijo Programa

Petras Lisauskas, brookly- 
nietis kuro biznierius, suorga
nizavo radijo programą, pa
vadintą : Lietuvių Biznierių 
Radijo Programa. Pirmas 
pasirodymas buvo praeitą 
sekmadienį. Pats pirmasis 
pasirodymas buvo silpnokas. 
Biznių paskelbimai ir senai 
girdimos polkų plokštelės. 
Tačiau buvo žymiai tobuliau 
vedama programa negu iki 
šiol egzistuojančios lietuvių 
radijo programos. Kalba 
tvarki, sklandi, įdomiai per
duodami skelbimai. Progra
mos vedėjai: Gasparas Velič
ka, neseniai atvykęs iš Euro
pos, menininkas, ir Jonas 
Norvidas.

Gasparas Velička sekan
čiam sekmadieniui pasižadėjo 
paruošti apie pusvalandžio 
programą, skiriamą pagarbai 
žuvusiųjų lietuvių lakūnų — 
Dariaus ir Girėno.

Svečiai
Jonas ir Ona Balčiūnai ir 

sūnus iš Montreal, Kanados, 
svečiuojasi pas Onos seserį ir 
švogerį Marę ir Vincą Paku
lius, Middle Village, L. 1.

Jie yra dienraščio “Lais
vės” skaitytojai ir Montrealo 
veikėjai. Taipgi abu daly
vavo “Laisvės” piknike.

Svečiai sake, kad būtinai 
nori pamatyti Liet. Kultūrini 
Centrą, kuriuo labai susido
mėję. Pasisvečiavę keletą 
dienų, kanadiečiai grįš atgal.

Aldona.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Real Estate
Cypress Hills — Brooklyn — 499 

Ridgewood Ave., parsiduoda 3-jų 
šeimų mūrinis namas. Garu šildo
mas. Yra 1 apartmentas tuščias. 
$12,000. Galima skambinti savinin
kui dėl pasimatymo. AP. 7-8127. 
Prašome vien tik pavieniai kreiptis, 
ne agentai. (157-162)
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I
 DARBININKŲ ĮSTAIGA «
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-fl 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3

Puikus steičius su naujausiais 0 
įtaisymais. «

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS |
Kainos Prieinamos. 3

949-959 Willoughby Ave. |Tel. ŠTagg 2-8842 |
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
.... i1—2 dienomValandos: j g-g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant Akis,: 
:: Rašome Receptus ' 

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
■ aL 4X4 kXt 4S4 aXa aXa Ja -Ti- -V- *Ta aYa tX*

GERI PIETOS!
Kada norite gėry piety, 

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.

Virginia May ir Joel McCrean filmoje “Colorado 
Territory,” rodomoje Strand Teatre.

Nesusitaiko
Speciale keturių asmenų 

komisija Feinbergo įstatymui 
studijuoti — kaip pritaikyti 
ji gyvenimui, — sakoma, ne
susitaria: du asmenys nori tą 
Įstatymą vienaip “pritaikyti,” 
o du kitaip.

Feinbergo Įstatymas, kaip 
žinia, yra nukreiptas prieš

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

, Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono-______ $2.00

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

(Į kitus miestus nesiunčiame)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

. Valandos: j jUg ^kare
( JL—— D vaKaTC

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

•71 DD’C DAD 411 GRAND STREET OAIt BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS '

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Liepos 12f 1949

New Yorko valstijos pradžios 
mokyklų ir aukštesnių moky
klų pažangesnės minties mo
kytojus.

Komisiją paskyrė valstijinė 
apšvietos taryba — State 
Board of Regents.

Praėjusį penktadienį suka
ko 25-ri metai, kai miestas 
Įsigijo radijo stotį WNYC.

TELEVISION




