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KRISLAI
San Francisco mieste.
Baisi drama.
Sherwoodo našlės žodis.

tašo R. Mizara

Vėliausios Japonijos premjeras Kiši 
pas Eisenhowerj; Girardo 
byla taipgi apsvarstoma

Aukščiausias teismas leis 
valstijoms drausti unijom 
pikiehiot del organizavimo 

sine, toks pikietavimas va-, 
dinamas nelegaliu. Pikie- 
tuoti galima tik ten, kur ei
na tikras streikas, sako tų 
valstijų administracijos.

prieš ragangaudizmą, < Bet unijos nurodo, kad daž-

Pasaulio naujienos
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas, kuris 
paskutinėmis dienomis iš
nešė visą eilę gerų nuo
sprendžių už civilines teises 
ir 
taipgi išnešė ir vieną nuo- i nai streikui einant savinin- 
sprendį, kuris palankus re- < kai pasamdo streiklaužius 
akcijai. Tai 
kuris suduoda nemenką sonalas nestreikuoja”.
smūgį darbo unijoms ir jų : Aukščiausias teismas tą 
organizacinei veiklai: teis-, anti-unijinį nutarimą pada- 
mas' patvirtino valstijų tei- į‘ re 5 balsais prieš 3. Prieš 
sę drausti pikietavimą balsavo trys liberaliniai 
prie įmonių, dirbtuvių ir į- i teisėjai — Warren, Douglas 
staigų organizavimo tiks- i ir Bląck.
lais.

Nuosprendis išneštas ke
lių unijų byloje prieš Wis- 
consino valstiją. Wisconsi- 
nas uždraudė pikietuoti ne- į 
unijinę Vogt, Ine.;. _Įmonę. prješ ispiinilS 
Pikietavimą vede Tymste- 1 1
rių-vežikų unija.

Kaip tai visi žino, tokios sirėmimai dabar vyksta 
rūšies pikietavimas /yra |je Maroko dalyje, kurią val- 
tradicinis Amerikos darbi-1 do Ispanija. Kaip žinia, iki 
ninku kovos metodas. Pi- 
kietuojama dirbtuvė arba 
kitokia įmonė, kurioje ne 
būtinai vyksta streikas, 
bet kurios savininkai ne
samdo unijistų, atsisako de
rėtis su unija arba neleidžia 
unijai veikti darbininkų 
tarpe. Tokios įmonės pikie- 

i tuojamos kaip priešingos 
idarbo unijoms,* ir dažnai 
i toks pikietavimas priveda

• ’ ' ‘ ... i prie organizavimo.— Mano gyvenimui ir gyve- < 1 . , -v, . .
nimo šaltiniams grūmoja kon-1 Pikietuojant toklU bildu 
gresinis komitetas. Per seka- kokią noi'S krautuvę, resto- 
mas dvi dienas mane publika- raną arba klubą, klientai 
cija užmuš

Kongreso Ne-amer.kinis ko
mitetas pasiryžo patarkuoti 
Kalifornijos mokslo žmones, 
švietėjas, veikėjus.

Komitetas nuskyrė “tyrinėji
mams” keturias dienas, kurio
mis turėjo būti ink vizuoti 50 

’ žmonių.
Tyrinėjimų pradžia: antra

dienis. birželio 18 d.
Viskas buvo iš anksto gerai 

paruošta: televizijos aparatai, 
radijo ir spaudos korespon
dentai. Lai jie smulkiai paro
do Amerikos “baisiuosius” 
“subversyviniua” žmones. Lai 
jie padeda komitetui kryžiuo
ti tuos, kurie kitaip galvoja, 
negu komiteto nariai!

Baltimoreje panašus spek
taklis neseniai buvo "padary
tas, ir jis davė tyrinėtojams, 
didžio pasitenkinimo: keletas 
“ištirtų”, išpublikubtų per te
leviziją žmonių prarado dar
bus dėl to, kad jie pasinaudo
tojo Penktuoju- amendment!!!

Atvyksta r San Francisco 
miestą trys komiteto nariai su 
kongresmanu Walter prieša
ky.

Atvykę, suranda, kad vieno 
šaukiamojo jie jau nebema
tys.

Jaunas, gabus, daug žadė
jęs mokslininkas William K. 
Sherwood, gavęs reikalavimą 
stoti prieš jo didybę Ne-arne- 
rikinį komitetą, atsiėmė sau 
gyvybę nusinuodindamas!

— Mano gyvenimui ir 
nimo šaltiniams grūmoja kon-1

nuosprendis,j ir skelbia, kad “mūsų, per

Pikietuojant tokiu būdu

— parašė rašte- kaip ir įspėjami ten neiti, 
ly 41 metų amžiaus moksliniu- ir tas dažnai priverčia savi- 

prieš mirda- į ninkus greičiau susitarti su 
unija.

paliko keturis Bet eilėje valstijų, kaip 
Barbara. 1 tai šiuo atsitikimu Wiscon-

kas Sherwood, 
mas.

Mokslininkas 
vaikus ir našlę

Kielas. — Vakarų Vokie- 
laivai čia laiko

Gaila jauno, daug žadėjusio 
mokslininko! Jis dirbo labora-' tijos karo 
torijoje, bandydamas surasti į manevrus. Per tuos manev- 
priemones kovai prieš vėžio j rus, sako vokiečiai, jų lai- 
ligą. Jis buvo labai naudingas Vų tarpe pasimaišė tarybi- 
/monijai vyras. Iš jo visuome- jnjs minų valytojas, 
nė daug tikėjosi, daug ko - ----------------------------- -------
laukė. mirties nasrus, jūs sunaikinote

Jei mokslininkas Sherwood daug žadantį žmogų, talentin- 
nebūtų pasiskubinęs atsiimti darbuotoją pasiaukojusių 
sau gyvybę, jis būtų sužinojęs,/ tarpe, kurie nar5iai ko. 
kad Aukščiausias Teismas Voja prieš pavojingas žmoni- 
pasmerkė Ne-amerikinj komi-jjaĮ jjga8w# 1
tetą; jis tuomet veikiausia bū-į ' ’ __\__
tų nesižudęs, o drąsiai kovo- 
jęs prieš to komiteto neleisti- Amerikinių 
ną apklausinėjimų taktiką, sąjungos skyrius, veikiąs šiau
dinės žiaurią, nežmonišką in- i i inėje Kalifornijoje, reikala- 
kviziciją. vo, kad Ne-amerikinis komite-

—u;-— tas nutrauktų šituos tyrinėji-
. x .. . ... . mus. Sherwoodo mirtis turėtųAntradieni pras.dejo komo iktj jr

lėto posėdžiai. Bet mokslinin
ko Sherwoodo ten jau nebebu-h Deja! “Tyrinėjimai” tęsia- 
vo, bet buvo jo našlė, Barba- nii (šiuos žodžius rašant, tre
ja, reikalaudama pirmininko, * čiadienį). šiam komitetui, ma- 
kad jai būtų leista perskaityti I tyt, atrodo, jog tokio dalyko, 
pareiškimą, aplaistytą jos ir j kaip Aukščiausio teismo nuo- 
siratų ašaromis.

Pirmininkas našlei neleido
Jai padaryti.

O pąreiškiine B a r b a r a 
* Sherwood, be kitko* žėrė Ne- 

amerikiniam komitetui tiesiog 
į akis tokiais žodžiais:

1 —Jūs padėjote užmušti 
mano vyrą ir palikti mano ke
turis vaikus našlaičiais... Kai 
jūs pastūmėjote mano vyrą j

5 morokieeiai 
užmušti kovoj

Rabatas. — Kariniai šu
to-

heseniai dalis Maroko buvo 
Francūzijos kolonija, dalis 
Ispanijos, kolonija. Dabar 
abi dalys skaitosi viena ne
priklausoma valstybe, nors 
francūzų karių lieka vieno
je dalyje, o ispanų kariai 
kitoje. ■ > .

Dabar Maroko 'dalyje,- 
kur randasi ispanai,Į įsisiū
buoja partizanine kovo. Ten 
dabar veikia Maroko Išlaisi 
vinimo armija. Ji ypatingai 
veikli Ifni, Ceuta ir Melilla 
srityse. Mat, tai sritys, ku
rių ispanai nepripažįsta 
Marokui ir skaito “amžinai 
ispaniška teritorija”.

Kariniame susirėmime 
Ifni srityje dabar krito 5 
marokiečiai. Tai \ pirmas 
toks atviras karinis susirė
mimas tarp marokiečių ir 
ispanų šiais metais. Susi
rėmimas įvyko kaip tik tuo 
metu, kai Madride randasi 
Maroko sultono Ben-Juesfo 
pasiųsta delegacija, kuri 
bando susitarti su Franco 
valdžia.

Ispanijos spauda iki visai 
neseniai sakė, kad jnaro- 
kiečiai gal turi nesutikimų 
su francūzais, bet “su mu
mis puikiai sugyvena’. Bet 
dabar Franco spauda » jau

. įrašo apie Maroko naciona- ų Civilinių laisvių ilištus kaip “slaptus korrtu- 
nistus”. I

Tarybų Sąjunga
Oklahoma Cilv

sprendis, paskelbtas Watkinso 
byloje, visiškai nėra.

O visgi taip visuomet nebus. 
Ragangaudžiams bus uždėtas 
gagančius. Mokslininko tra
giška mirtis, rūstus žmonių 
pasipiktinimas, Aukščiausio 
teismo nuosprendis privers ir 
juos, ragangaudžius, “susi
prasti.’’

Oklahoma City. — Šiame 
Pietų mieste dabar vyksta 
tarptautinė prekių paroda 
ir joje dalyvauja ir Tarybų 
Sąjungą. Tai pirmas tary
binis dąlyvavimas šios ša
lies parodoje 18 metų bė
gyje.

Tarybinis paviljonas su
traukia daug stebėtojų. Kai 
kurie amerikiečiai, prisi
skaitę reakcinėje spaudoje 
apie “nedateklių” ir “atsili-

Roma.—Bandydamas or
ganizuoti naują valdžią, 
Fanfani tarėsi su dešiniųjų 
ir kairiųjų socialistų atsto
vais. '

Kopenhaga. — Danija in
formavo Liaudies Kinijos 
ambasadą, kad nori pradėti

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybos atšipau j ino 
Londone.

Washingtonas. — , Spau
dos konferencijoje prez. 
Eisenhoweris sakė, kad jis 
neturi nieko prieš laikiną 
visų vandenilinių ir atomi
nių ginklų bandymų sulai- derybas dėl prekybos plati- 
kymą. ‘,nimo. . ...

Cyrankevičius ir Gomulka lieke y <
vokiečiams aiškinimo prakalbas

Berlynas. — Lenkijos* 
premjeras Cyrankevičius ir 
komunistų vadovas Gomul
ka i veda pasikalbėjimus 
sų • Rytų Vokietijos vado
vais Ulbrichtu ir Grote- 

' wohliu. Nuomonės taipgi iš
reiškiamos viešose kalbose, 
kurias abi pusės sako per 
banketus ir mitingus.

Viename mitinge, kuris 
įvyko Dresdeno mieste, 
Gomulka, ir ypatingai Cy
rankevičius, atvirai kalbėjo 
apie skirtumus tarp abiejų 
šalių komunistų.

Cyrankevičius sakė, kad 
Lęnkijos komunistai jaučia, 
jog jų dabartinis kursas y- 
ra geras, nes; kaip sunkus 
jis nebūtų, jis turi šią svar
bią ypatybę: komunistai 
žino, . kad jie turi daugu
mos žmonių pasitikėjimą, 
tuo tarpu, kai anksčiau,

kuomet viskas buvo daro
ma pagal-įsakymus, dekla
racijas, išpūstas statistikas 
ir tuščius sloganus, tikroji 
žmonių nuotaika ir ant 
kiek jie pasitiki komunis
tais net nebuvo žinoma. 
Kitaip sakant, viskas buvo 
puiku paviršiuje, bet po 
^skraiste bėdų buvo daug 
daugiau, negu dabar.
' Gomulka savo kalboje pa
minėjo, kad, nepaisant skir
tumų, Lenkija ir Rytų 
Vokietija stovi solidariai 
socialistinėje stovykloje. 
Jis sakė: “Bet tas nereiškia, 
kad solidarumas turi pasi
reikšti jūsų pagarboje mū
sų pastangoms;, lygiai, kaip 
mūsų pagarboje jūsiškėms”.

Gomulkos ii‘ Cyrankevi- 
čiaus kalbas perspausdino 
“Nenes Deutschland”.

Washingtonas. — Po iš
kilmingo sutikimo, banketo, 
golfo lošimo ir kitokių 
lengvesnių dalykų, prezi
dentas Eisenhoweris ir Ja
ponijos premjeras pradė
jo rimtus pasikalbėjimus 
apie visą eilę reikalų, ku
rie liečia abi šalis. Gerai 
informuoti šaltiniai sako, 
kad prezidentas ir premje
ras kalbasi ir apie kareivio 
Girardo bylą. Kaip žinia, 
Amerikoje federalinis teisė
jas išnešė riuosprendį,' kad 
Amerikos karinis štabas

Streikas sulaikė visus fraucūzŲ 
didžius transatlantinius laivus
:Le Havre. — Čia dabar 

randasi “lie de France”, 
“Columbie”, “De Grasse” ir 
visi kiti didieji francūzų 
garlaiviai, kurie plaukinėja 
Atlantu tarp Amerikos ir 
Fpancūzijos. Jie visi čia 
ir į n eišplaukia, nes strei
kuoja jūrininkai-inžinierįhi 
ir technikai, kurie priklau
so prie CGT, Generalinės 
darbo konfederacijos.

Streikas be galo erzina 
valdžią ir kompaniją. Mat, 
dabar yra turizmo pats 
karščiausias sezonas ir tūk
stančiai amerikiečių, ku
rie buvo užsakę kabinas 
tuose laivuose, dabar nega-

li vykti, arba jie bando ke
liauti kitais laivais arba 
orlaiviais. Pasėkoje visos 
kitos transatlantinės lini
jos sako, kad pas jas didelis 
susikimšimas.

Streikuojantieji jūrinin
kai sako, kad turistų bėdos 
svarbios, bet jų pragyveni
mas svarbesnis. Unija savo 
laikraštyje sako:

“Valdžia labai susirūpi
nusi, kad dėl turistų i sto
kos nukentės viešbučiai ir 
restoranai, bet tai pačiai 
valdžiai nerūpi, kad mes ne
gauname žmoniškų algų ir 
negalime išmaitinti mūsų 
šeimynų. . .”

Hennacy bado 
streiku kovoja 
už taiką žemėj

Las Vegas. — Ammon 
Hennacy, kuris yra vienas 
“Catholic Worker” redakto
rių ir religinis pacifištaš
ką tai ikas, dabar randasi 
čia. Jis kasdiena su iškaba 
vaikšto prie Atominės ener
gijos komisijos rūmų, skelb
damas, kad jis kovoja 
prieš ..karo pavojų, prieš 
atominius sprogdinimus, už 
taiką žemėje.

Kad labiau dramatizuoti 
tą savo kovą, Hennacy taip
gi veda bado streiką —jau 
kelintą dieną jis nieko ne
valgo ir planuoja streikuo
ti taip 12 dienų.

Tai ne pirmas kartas. He
nnacy, kuris turi 63 metus 
amžiaus, jau daug kartų 
vedė tokius bado streikus. 
Jis dalyvavo visokiuose iš
stojimuose už taiką ir 25 
kartus buvo policijos suim
tas. Pirmo pasaulinio karo 
metu jis ilgokai sėdėjo ka
lėjime kaip žmogus, kuris 
sąžinės sumetimais atsisako 
tarnauti armijoje.

Hennacy sako:
“Kai kurie katalikai kal

ba apie taiką žemėje tik Ka
lėdų sezono metu, bet aš už 
tą taiką noriu kovoti 
kovoti kasdien”.

Japonijoje * neturi teisės 
perduoti Girardą japonų 
teismams. Girardas, kaip ži
nia, nušovė japonę,

Bet valdžia apeliuoja ir 
bando išgauti iš Aukščiau
sio teismo nuosprendį/kad 
Girardą galima perduoti ja
ponams. Mat, Valstybės de- 
partmentas ir karo depart- 
mentas žino, kad Japoni
joje viešpatauja didelis ne
pasitenkinimas, kad ten nu
rodoma, jog Amerika ir Ja
ponija turi sutartį, jog A- 
merikos kariai, atlikę nu
sikaltimus prieš civilius, 
turi būti vietinių teismų 
teisiami.

Amerika tdri tokius susi
tarimus ne tik su Japonija, 
bet su keliasdešimt šalių, 
tarp jų su visomis NATO 
šalimis. Jeigu dabar nebus 
laikytasi šios sutarties su 
Japonija, visi kiti kraštai, 
su kuriais pasirašytos su
tartys, įskaitant Britaniją 
ir Francūziją, turės pagrin
do abejoti, ar sutartys su 
jomis galino j a,

Eisenhoweris ir Kiši taip
gi tariasi apie pastovius 
Japonijos-Amerikos santy
kių klausimus. Kiši infor
mavęs Eisenhowerį, kad 
jis ir jo konservatyvė val
džia gali išsilaikyti tik tol, 
kol jie laikosi šiokio tokio 
neitralumo ir neveikia kaip 
atviri Amerikos satelitai— 
kitaip 
tiems

socialistams ir ki- 
tikrai neitralisti- 

niams elementams pasida
rytų lengva laimėti ateinan
čius rinkimus.

Oficiališkai apie pasikal
bėjimus dar nieko nepa
skelbta. Bet paskelbta, kad 
golfe Ike ir Kiši “išėjo maž
daug lygiai”.

ir

Deli. — Indijos valdžia 
paskelbė, kad 11 indų stu
dentų gavo stipendijas nuo 
Tarybų Sąjungos valdžios 
ir studijuos tarybiniuose 
univeritetuose.

New Yorkas. — Neseniai 
Times talpino vienos denin- 
grądietės, Kipickajos, laiš
ką, kuriame ji.ragina A- 
merikos moteris darbuotis 
už taiką. Dabar.taip vadi
namas < “Išlaisvinimo Radi-

kimą” Tarybų Sąjungoje, 
su huostaba žiūri į tarybi
nius televizijos ir radijo a- 
paratus, konservuotą mais
tą, foto-aparatus, brangius 
kailius ir t. t.

Prie tarybinės parodos 
skyriaus rodomi dokumen
tiniai tarybiniai filmai. 
Taipgi iškabinti Intursto 
plakatai, raginanti ameri
kiečius vykti kaip turistai 
į, ;Tarybų Sąjungą.

Tarybiniame paviljone 
dirba apie 12 žmonių.

jas”, kuris perduoda pro
gramas iš Vokietijos, davė 
atsakymą.

Atsakė ne eilinė moteris, 
o ponia Patterson, buvusio 
karo reikalų sekretoriaus 
žmona. Jos atsakymas anti
tarybinio kiršinimo pabū- 
džio. Vokietijoje veikiantis 
radijas jos atsakymą trans
liuoja rusų, ukrainiečių, 
bielorusių, lietuvių, latvių 
ir kitų tarybinių tautų kal
bomis.. i

Rovioo, Italija. — Po upė 
patvino ir dideli potvyniai 
siaučia visame tos upės slė
nyje Lopibardijoje. Upė pa
tvino, nes daug sniego
tirpo Alpėse, kur upė pra
sideda.

su-

Laivai plauks 
tarp TSRS ir 
Aleksandrijos

Kairas. — Įsteigta nauja 
jūrinio susisiekimo linija 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Egipto. Laivai kursuos tarp 
Odesos uosto Juodojoje jū
roje ir Aleksandrijos uosto 
Viduržemio jūroje.

Laivai, kurie kursuos 
tarp šių dviejų uostų, bus 
tarybiniai. Jais galės vykti 
ne tik keleiviai, kurie ke
liauja iš TSRS į Egiptą ar
ba atvirkščiai, bet bendrai 
žmonės, kurie keliauja 
tarp Rytų Europos ir Afri
kos.

Tuo tarpu pranešama, 
kad keli tarybiniai karo lai
vai jau praplaukė pro Bos
foro ir Dardanelių sąsiau-

Suezas, Egiptas. — Suezo 
.kanalas laikinai užblokuo- 
■ tas, nes paskendo kanale 
Į 10,000 tonų laivas “Tribu- 
i lūs’ . Ims kiek laiko, iki jis 
bus ištemptas.

Manila. — Prezidentas 
Garcia patvirtino įstatymą, 
kuris uždraudžia Filipinų 
Komunistų partiją.

rius ir dabar iš Egėju jū
ros plaukia link Viduržemio 
jūros.

Iš Izraelio pranešama, 
kad ten valdžia laikė spe
cialų posėdį, nes izraelie
čiai susirūpinę, jog trys ta
rybiniai submarinai, ku
riuos egiptiečiai pirko, gali 
būti naudojami Akabos į- į 
lankos blokavimui.

Izraelio valdžia išleido 
pareiškimą, kad tokia blo
kada privestų prie naujo 
karo tarp Izraelio ir Egip
to.

/
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LAISVE ĮVAIRUMAI

NORMAN IR SHERWOOD

hotelio Kairo

2" Lietuvio a t s imi n imaiys, pareinančios

TEISMO MAŽUMOS OPINIJA

nes

musų LIETUVOJE

Tačiau

man nezu

avo

smg
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menkoje

buvo visokiee nori

Kai uždegsi t 
eglutės, paga 
vėlį, kuris yi 
grado...-

rumunų 
Skinte ja

e žvagutes ant 
[vokite apie tė- 
:a prie Stalin-

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y 
bncler the Act of March 3, 1879

Reikia i priminti, kad 
išlaikymų civilinių

Pirmasis amendmentas suteikia vienintelę saugumo 
, — tokių, kuri palie

jus juristo, [o kartu ir teisėjo Doug 
tūri didžiules vįertės visiems Ameri 

kad Ši šalis būtų laisva ir de

Šternas 
. Korė-

Neužmiršk manęs , per

apie
1917 Pirmų Gegužes Rusijoj

President CLEMENT BREADY; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA !

UŽSIENIO
ŽURNALISTAI

Nemoku tau 
kilom et jau

laik- 
bendra

Bet aš jau gerai žinojau, 
pažinau jos nuoširdumų ir 
teisingumų, nes jos. kalbos 
man labai patikdavo. ~ Kai 
aš kartų jos užklausiau: 
“Kaip jūs, Lietuvoje buvu
si buožiukė, perėjote į pro
gresyvių eiles?” Ji atsakė: 
4‘Taip, aš buvdu buožiukė,

gentūros ko respond e n t a s 
Ko Sen Sunas, 
nij Cerendagva 
Liaudies Resp 
rastis “Unen”

nustatyti oro pranašavi
mų. Su manimi dar trys 

patenki n- 
Igiau

ju, kad priešininkas nepai
so, tokių argumentų...

-i Norėčiau dar ilgai stebė
ti žvaigždes, bet apie tai jau 
tikriausiai niekuomet dau
giau neteks kalbėti...'

jos, kuri jo lau- 
o jam ruošiama, 
m K. Sherwood

kai prisimenu 1917 metų 
gegužės pirmųjų, vėl jaučiu

žmona, ir turi priimti vis
kį, ką tau pasakysiu, taip 
ramiai, kaip kadaise atsi
sveikinai su manimi stoty
je, išlydėdama mane į ry-

PRIVALAI ŽINOTI
VISĄ TIESĄ

Esi vokiečiu karininko

ves. Visur, kur bepažvelg
si, matei raudonas vėliavas 
ir šūkius. Žmonės buvo nu
siteikę pavasariškai ir šven
tiškai — šis pirmas gegu
žis, pažymimas po revoliuci
jos, dar kartų rodė, kad tik 
mes, darbo žmonės, o niekas 
kitas — stipriausioji jėga 
šalyje.

Žiūrėdamas į šį nesibai
giantį žmonių sriautų, aš 
negalėjau nepri s i m i n t i,

Kaunas. — Į Kaunu bu
vo atvykusi grupė liaudies 
demokratijos šalių žurnalis
tų — telegramų agentūrų 
ir laikraščių koresponden
tų. Grupės sudėtyje yra 
Bojka Vapcarova (Bulgari
jos Telegramų Agentūra), 
Bulgarijos jaunimo laik
raščio “Narodna mladež” 
korespondentė Violeta Te- 
liavova, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos ADN 
agentūros atstovė Erika 
Nitčkė, Hainsas 
(“Nojes Doičland”) 
jos Liaudies Demokratinės

Bet štai vienoje gatvių 
sankryžoje susidūrėme su 
kita demonstrantų kolona. 
Jos dalyviai skyrėsi nuo 
mūsų 
pokaičiai. Jie ėjo spygau

Jai bū- 
“Jis pi 
ir ieš

Būriavomės gamyklos 
kieihe. Į mus prabilo bolše
vikų atsiųstas pranešėjas, 
kurį apspitome iš visų pu
sių, neleisdami prie jo žval
gybos ir įmonės šeimininkų 
šnipų. ;

Pasigirdo revoli u c i n ė s 
dainos-. Išsirikia v o m e ir, 
nešdami, šūkius — “Šalin 
karų,” ‘‘Šalin caro patval
dystę,” “Tegyvuoja 8 val- 
landų darbo diena,” išėjo
me pro vartus. Tačiau, jau 
praėjus kelius šimtus met
rų, gatve tapo mūšio lauku. 
Tai, kas įvyko, net sunku 
pavadinti mūšiu — užpuolę 
raiti policininkai pradėjo 
žiauriai kapoti beginklius 
darbininkus kardais.

Bet dabar buvo 1917 me
tai. Šį gegužį mes galėjome 
švęsti kuir kas įspūdingiau.

Ėjome į Marso laukų, kur 
buvo palaidotos vasario re
voliucijos kovų aukos. Virš 
mūsų kolonų pleveno šū
kiai: “Šalin ministrus — 
kapitalistus,” “Visa val
džia taryboms!,” “Tegy
vuoja taika be aneksijų ir 
koŪtrįbucijų,” “Paskelbkit 
slaptas imperialistų sūtar-

vyrai; esame 
t i — kad tik 'taip 
tęstųsi. Mūsų darbas ' la
bai paprastas: matuoti

jau negrjs 
meluoti... Nie- 
nebus atosto-

Lietuvis pažangietis An- darni 
lės!,” 

Vargas, badasjtais dirbo ir gyveno Petro-jsybė! 
grade. Štai jo trumpi at-i 
siminimai apie tų metų Ge- giau. 
gūžės Pirmųjų...

Nors po tų įvykių jau ir

NEPAKĘSDAMAS bjaurių apie jį paskalų, insinua
cijų, melų, išplaukusių iš ragangandžiiį Washingtone, 
neperseniai Kanados ambasadorius Egipte Herbert Nor
man nusižudė, iššokdamas pro langų is 
mieste. -

Nepakęsdamas insinuacijų, inkvizičį 
kė, tos šlykščios publikacijos, kuri būvi 
amerikietis jaunas mokslininkas Willia 
nusižudė šiaurės Kalifornijoje.

Tai dvi šviesių, žymių žmonių mirt; 
tięsiog iš tų, kurie šiandien užsiimdinėja ragangaudys- 
te, nekaltų žmonių inkvizicija, puolimu, išjuokimu ir 
persekiojimu.

Amerikietis Sherwood, daug žadėjęs jaunas moksli
ninkas. Jis dirbo laboratorijoje, tikėdamasis neužilgo su
rasti priemones vėžio ligai nugalėti.

Bet šis jaunas mokslininkas, gal studentaudamas, 
gal jau baigęs studijas mokyklose, veikiausia kada nors, 
kur nors susitiko komunistus, gal su kuriuo iš jų susira
šinėjo, gal jis kada nors kam nors davė centų kita kovai 
prieš reakciją, už civilines žmonių laisves. Nežinome, ko
kį iš tikrųjų “nusižengimą” W. K. Sherwood padarė, bet 
ragangaudžiai iš Ne-amerikinio komiteto, matyt, turėjo 
kaž kokių prieš šį žmogų, tikrų ar falšyvų, duomenų. 
Ir Ne-amerikinis komitetas šaukė mokslininkų: stok į 
eilę ir “išsispaviedok! ’

Mokslininkas jautė, kad visa tai jam gero nežada. 
Nesvarbu, ką jis sakys, iis bus pasmerktas, .“išgarbintas” 
per spauda, per televiziją, per radijų, o tuomet jis praras 
ir vietų, darbų.

Na, ir šis jaunas vyras, daug žadas chemikas, nu
sitarė geriau užbaigti savo gyvenimų, negu stoti prieš 
ragangaudžius ir būti jų paniekos objektu.

Sherwood nusižudė. Jis paliko x keturis vaikus ir 
našlę.

Kam dabar iš to nauda?
Žmonijai, kuri nekantriai laukia (ir tikisi, jog su

lauks). kad juo greičiau būtų surasti būdai, priemonės 
kovai su baisiąja vėžio liga, ši. jauno mokslininko mir
tis yra baisus nuostolis. .

O ragkngaudžiai turbūt dabar džiaugiasi, kad vieną 
“subversyvį” jiems pavyko iš gyvųjų tarpo pašalinti.

Bet ar tai žmoniška? Ar tai amerikietiška? Ar tai 
dora?!

Argi mūsų Šalies Kongresas negalėtų ir neturėtų 
dalykus sutvarkyti taip, kad jo skiriamieji komitetai at
sisakytų inkvizicijos,prieš nekaltus žmones?

Tikėkime, kad Normano ir Shertvoodo mirtis, o 
taipgi Aukščiausio Teismo, sprendimas Watkinsono bylos 
reikalu, paskatins Kongresų daryti kų nors, kad ateityje 
nebūtų tai, kas buvo per pastarųjų metų eilę! t

Dambasure- 
(Mongolijos 
įblikos laik
oj Lenkijos 

Liaudies Respublikos Tele
gramų Agentūros (PAP) 
korespondentas Bronislavas 
Maitčakas 
raščio

gulėjo vermachto archyvuo
se, kur juos tik neseniai su
rado. Jie buvo paskelbti ir 
sukrėtė Vokietiją.

Šie laiškai iš tikrųjų pa
lieka šiurpų įspūdį. Jie at
spindi jausmus žmonių, at
sidūrusių beviltiškoje padė
tyje. Kartu jie parodo, kaip 
ka tastrof iškas pr al aim ė j i - 
mas prie Stalingrado padė
jo vokiečių kareiviams pra
blaivėti, suprasti, kad juos 
įvėlė į beprasmę nusikalsta
mą avantiūrą.

Dabar, praėjus dvylikai 
metų nuo didžiosios perga
lės ir hitlerinės Vokietijos 
kapituliacijos, kai vėl atku
riamas vermachtas, kai hit
leriniai kariniai nusikaltę- 
liai vėl statomi i) vadoyau- nUsikaIt(), privalo atsaky 
jančius postus Vokietijoje, 
verta prisiminti Pauliaus 
kareivių laiškus. Tegul jie 
dar karta perspėja.

Kalbėjome apie juos ma
žai... Labai tave myliu, tu 
mane myli... ir todęl priva- 
laji žinoti visų tiesą. Ji yra 
šiąmė laiške. Tiesa yra tai,, 
kąd atsidūrėme beviltiškoje-' tanas Kovalėlis 1917_ me 
padėtyje 
šaltis, abejingumas, bevil
tiškumas, baisios mirties 
tikrumas... Tai viskas, ka 

I 7 C

galiu tau pasakyti...
Negaliu' šiandien paneigti Prįejo nemaža ^laiko. 

ir savo kaltės dėl to, kas 
įvyko. Žinoma, mano kai 
tė sudaro septyniasdešimt-' jaudinantį anų dienų paki- 
milijoninę dali... Tai gali lim3- Tą dieną Petrapilyje 
nedaug, bet vistiek kaltė Išimtai tūkstančių demons-

Negalvoju nuimti nuo1 trantų užtvindė miesto gat-

‘Karas iki pergal- 
Tegyvuoja»vyriau- 

ir panašiai.
Mūsų buvo žymiai dau- 

“Paspaudėm.” Kla
sinio priešo demonstracija 
bematant iširo. Įširdę dar
bininkai griebė jų plakatus 
su . kontrrevoliuciniais šū
kiais, draskė juos, metė ant 
grindinio.

Šis incidentas buvo labai 
būdingas viso ano laikotar
pio atmosferai. Tiesa, pat
valdystė buvo nuversta, ta
čiau engėjai dabar maska
vusi eserų ir menševikų mi
nistrų kauke, ir iš esmės 
niekas nepasikeitė. Karas 
vyko toliah. Kapitalistai 
tebesipelnė iš mūsų prakai
to. Niekas nesiruošė su
teikti valstiečiams žemės.

Gegužinė demonstracija 
ryškiai parodė, kad mases 
revoliucijos pusėje, kad jos 
remia vienintelę partija, 
kuri turėjo aiškia progra
mų — kaip užbaigti karų, 
patenkinti darbo žmonių 
reikalavimus . Kitų partijų 
šūkiai 1917 m. gegužinėje 
demonstracijoje skendo kai- 
riečių lozungų masėje. Mus 
vedė vieninteliu teisingu ke
liu. Žinoma, , tuomet dar 
buvo anksti šaukti liaudį 
versti laikinųjų vyriausybę 
—mases dar neturėjo poli
tinio patyrimo, dar buvo 
daug tokių žmonių, kurie 
tikėjo menševikų ir eserų 
demagogija. Todėl geguži- 
nes demonstracijos 1917 bet gerai prisižiūrėjau ir 
m. padėjo revoliucionie- atmenu, kaip vargo ir sun- 
riams telkti mases

Didžiai gerbiamas pone 
patarėjau, neturiu jokių 
tvarkytinių privačių reika
lų ir labai džiaugiuosi, kad, 
priešingai mano kolegoms,
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darbis Aleksandru Kympja- 
nu ir Čekoslovakijos Tele
gramų Agentūros korespon
dentas Zdanekas Nohačas.

Svečiai pirmųjų viešėjimo 
dienų susipažino su miestu, 
jo architektūriniais pamin
klais. Sporto halėje jie ste
bėjo draugiškas varžybas 
tarp Vengrijos Liaudies 
Respublikos ir tarybinių 
stalo tenisininkų. Vakare 
užsienio korespo n d e n t u s 
priėmė Kauno miesto vyk
domojo kojnitcto pirminin
kas Piligrimas^

Liaudies demokratijos ša
lių žurnalistai mūsų rcspitf- 
blikoje viešėjo keletą diepų.

Elta,

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co. ......... $11.00 per year
Queens Co. ....... $6.50 per six mos.

yra 
savęs atsakomybės ir esu 
pasiryžęs apmokėti skolą, 
atiduodamas savo gyvybę. 
Garbės reikaluose n e g a 1 i 
būti diskusijų...

Augusta, atmink šitai tą 
Valandą, kai privalai būti 
tvirta. Aš ne bailys, bet la
bai gaila, kad mano drąsa 
nerado geresnio pritaikymo, 
kaip žūti už nereikalingą 
(arba tiesiog nusikalsta
mų) reikalą. Atsimeni po- 
no* H. rinkimini šūki: “Kas'kaip sutikdavome gegužį 

anksčiau. 1916 metais me
talo gamykloje, kurioje dir
bau, 7 valandą ryto susi
rinko visi jos 7,000 darbi
ninkų. Šį kartų ne dirbti 
mes atėjome: bolševikų par
tija šaukė demonstruoti 
prieš imperialistinį karą ir 
carizmą, už visų šalių dar
bo žmonių solidarumą ko
voje prieš buržuazija.

lyje buvo matyti žmogus 
nuleista galva, iki kelių su- 
degusiom kojom. Žmogus 
dar buvo gyvas.] Jis deja
vo nežmoniškų skausmų 
balsu. Nebuvo jokios gali
mybės jį išgelbėti 
jį pribaigiau, 
dėjau verkti, 
naktis verkiu 
reivio, kurį 
Mane sukrėtė

Tuojau 
Aš tada pra- 
ir jau tris 

dėl rusų ka- 
nužudžiau... 
kryžiai ant 

amžiams nutilusių draugų 
kapų, kurių čia pilna ap
link. Bijau, kad niekuomet 
nepatirsiu ramaus miego, 
net jeigu grįšiu pas jus, 
mano brangieji... Mano'gy
venimas tapo nesąmone...
MIZANTROPO LAIŠKAS

tai tai 
pažiūr

KAIP RAŠĖME, Aukščiausio Teismo sprendimų Ka
lifornijos 14-kos komunistų bylos klausimu, parašė tei
sėjas John Harlan. Einant tuo sprendimu, penki komu
nistai tapo išteisinti, o devyniems; teismas siūlė nauja 
teismų, jei valdžia to nori.

Šiuo klausimu paskelbė savo nuomonę (opinijų) du 
teismo nariai, Black ir Douglas. Pirmasis opinijų rašė, 
o antrasis jai pritarė.

Kų gi jiedu pridėjo prie daugumos teismo narių pa
darytos opinijos?

Teisė jas Black sako:
“Aš jatmesčiau kiekvieno tų keturiolikios žmonių (nu

teisimus ir įsakyčiau, 'kad jie visi būtų išteisinti. Mano 
nuomone, (Smitho) įstatymo skirsniai, kurias Remiama
si šiems žmonėms persekioti, atmeta žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę, jie laužo Pirmąją JungL Valstijų 
Konstitucijos pataisą. .

Tiek teisėjas Black, tiek Douglas sutinka su kai ku
riais daugumos teismo narių sprendimo dėsniais, bet ne 
su visais. • ?

Kodėl, klausia teisėjas Black, dabar tie devyni As
menys turėtų »būti iš naujo teisiami? Argi jari neužteko 
to, kad jie ir taip jau turėjo pakelti sunkumų nuo to 
laiko, kai buvo suimti ir įkaitinti, būk tai dėl to, kąd 
laužę Smitho įstatymą? Tų keturiolikos komunistų teis
mas tęsėsi net keturis mėnesius. Ar dabar ir vėl norima 
juos iŠ naujo teisti, vėl jiems skriaudas daryti, einapt 
tuo įstatymu, kuris prieštarauja Konstitucijos Pirmam 
amendmentui?

Toliau teisėjas Black sakė:
“Tol, kol nebus pilnos laisvės visoms idėjoms pasi

reikšti, —- ar mums jos patinka ar nepatinka, 
kaip vyriausybė’tvąrkytusi ir kas. jų tvarkytį, aš lab 
abejoju, kad ilgainiui bet kokia pažiūra bus apsaugo i 
nuo cenzūros.

angų ir debesų aukštį, 
ai suprantu kare. Nuo 
o rankos niekas 
iė karto nepanaudojau 
revolverio. Bet galvo-

1943 metų sausio mėnesio 
pradžioje, vykstant Stalin
grado kautynėms, Hitleris 
nusprendė įsitikinti, kokia 
yra Pauliaus armijos mora
linė būklė, ši armija, ap
supta tarybinės kariuome
nės, dar nebuvo visiškai su
mušta ir turėjo oro ryšį su 
užnugariu. Fiureris panau
dojo labai paprastą prie
monę: jis įsakė konfiskuoti 
VI armijos vienos dienos 
paštą. Vermachto štabo in-j 
formacijos skyrius perskai
tė septynius maišus laiškų. 
Pagal jų autorių kovingu
mą, laiškus paskirstė į pen
kias grupes. Grupė laiškų, 
“tikinčių pergale,” ;sudarė 
2.1%, “Visiškų skeptikų” 
grupė — 51.1%. Tuo Ijūdu 
Hitleris puikiai žinojo, kaip 
atrodo reikalai. Tačiau iš 
to nepądarė jokiiį išvadų.

Laiškai iš Stalingrado

kiai dirbo mūsų ii 
ūkininkų samdiniai 
kas mane pastūmėjo į pro
gresyvių eiles.” Tą pasa
kius, draugė linktelėjo gal
va ir savo akių žvilgsniu 
skrodė tiesiai į mano akis, 
ir dar ilgai žiūrėjo, lyg pa-., 
tvirtindama savo žodžių 
teisingumų.

simojo vyro 
bet ir (pianisto

SĄŽINĖS GRAUŽIKAS
Antradienį iš savo tanko 

sūnaikinau du T-34, kurie 
pifasiveržė pro mūsų lini
jas. Šūviai buvo nepapras- 

klūs. Paskui nuėjau 
ėti tų tankų. Bokšte-

skutiniąi apsuptų 
vokiečių laiškai...

Teisėjas Black 
buvęs, ištarnavęs u 
jis visuomet stoją 
žmonėms laisvių A

Ir šis šio švieH 
, pareiškimų^ 
žmonėins, kur 

mokratišką. i

! NIEKUOMET JAU 
NEBUS ATOSTOGŲ...
Marija, brangioji, nepyk, 

kąd neatvyksiu atostogų. 
Dažnai galvoju apie mūsų 
namus ir apie mažųjų Lui- 
ząj... Galvoju, ar ji jau iš
moko šypsotis. Gražų tu
rėkite medalį?

Marija, Marija brangioji, 
laikas . tau pasakyti tiesą: 

mų/nustatyti debesų aųkš-J viršininkas pasakė, kad šis 
tį ir matomumų. ; Jeigu! tai ; laiškas bus paskutinis, 
skaitytų koks valdininkas,; joks lėktuvai 
jis nustebtų, kad taip leng
vai išduodu karinę pasląptį

Monika, kas yra 
gyvenimas, palyginus su 
milijonais metų, kuriuos 
pragyveno žvaigždės? Da
bar jmiki naktis, Androme
da ir Pegasas žėri viršum 
manęs; ilgai jas stebėjau, 
nes netrukus atsi d u r s i u 
tarp jų. Už i savo ramuma 
esu dėkingas žvaigždėms. 
Žvaigždės amžinos, b žmo
gaus likimas, palyginus su 
jomis—tik dulkė.; J

Aplink mane viskas griū
va, žūsta-ištisa armija, die-

Atėjus “Laisvei” už bir
želio 11 d. ir vos išskleidus > 
jos puslapius pamačiau no 
didelį juodame dugne dvie
jų žmonių, vyro ir moters^ 
paveikslėlį. Perskaitau, kad 
tai minėjimas labai bran
gių žmonelių, porukės, auk
sinio 50 metų vedybų jubi
liejaus. Tai draugų Marės 
ir Stasio Meisonų iš Miami, 
Floridos. •

Turiu prisipažinti: man 
buvo labai malonu matyti * 
jų vedybų sukaltį, kuriom 
labai mažai žmonių turi 
laimės susilaukti ir paminė-* 
ti mylimų draugų būrelyje. 
Draugai dar ir dienraštį 
Laisvę apdovanojo su stam
bia auka, po dolerį už kiek- 
vienerius metus. Juk tai 
man jau reikėtų net 69 do
lerių..; Aš draugus Meiso- 
nus pažinojau ne taip jau 
seniai. Bet kad jie yra 
progresyvūs ir labai teisin
gi ir darbštūs žmonės, taŲ 
žinau daug metų.

O kai 1953 m. buvom kų 
tik apsivedę ir nuvykom j 
Floridų, tai jie pirmi mane 
pasitiko. Pasitiko ir aprū
pino kambariais; nors savo 
tuščių neturėjo, bet nuvedė 
pas kaimynus draugus Ch. 
Chapius, ir gavome 2 kam
barius ir nebrangiai. Aš su 
savimi pinigų turėjau arti 
tūkstančio dolerių. Nešiotis 
buvo rizikinga. O savo nau
jutėlei žmonelei ne visai pa
sitikėjau. Tad, išsiėmęs 
penkis šimtus ir padaviau 
draugei Meisonienei, kad 
palaikytų kokį laikų. Ir už' 
penketo savaičių nuvažia
vęs tik pasakiau, kad jau • 
man reikia pinigėlių, o- 
draugė Meisonienė nė žo
džio netarus nuėjo ir atnešė 
mano piniginę. Aš jai la
bai gražiai padėkojau ir, 
važiuodamas, galvojau: o ji 
galėjo ir užsiginti. Juk aš 
jokių prirodymų, jokių liu
dininkų neturėjau, 
tų užtekę pasakyti: 
nigus kur pametė 
ko pas mane.”

Skaitytoji! Balsai
MEISONŲ AUKSINIS 

’ JUBILIEJUS

ASTRONOMO LAIŠKAS 
...Mano darbas čia yra

neturiu jaudintis dėl šei
mos. Šeima sukelia neįma-. 
nomus rūpesčius, kurie at
veda žmogų į neviltį: toji 
amžina baimė dėl žmonos ir 
vaikų, ir tūkstančiai kitų 
dalykų... Kasdien tai gir
džiu ; viengungio žmogaus 
reakcija į tai yra komiška 
ir kartu tragiška. Vieni 
kalba apie savo biznį, kiti 
rūpinasi, ar dar stovi, jų na
mukas, treti jaudinasi dėl 
Siuntinių, kuriuos išsiuntė, 
ar kurių laukia. Yra čia 
kolega iš Liudenšaido, ku
ris kiekviename laiške tei
raujasi apie savo katino 
sveikatą! Groteskiškai! Pi
nigai, aprūpinimas, tur
tas... Ir visų pirmiausia, 
baimė dėl savo paties nie
kingo likimo, kuria per
sunktas kiekvienas žodis... 
Mane apima gilus pasi
šlykštėjimas...

APASIONATA
(Privalai tali įsisąmoninti, 

Margaret, i|r ko grečiau- 
siai. Kiekviename tavo laiš
ke randu vikį, ko greičiau 
mane pamatyti 
jaučiu, kad Muki ne tik bū- 

mylimojo,
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2,000 kilometro po Austriją
(Tąsa) gu. Šalyje'buvo susidariusi revoliucinė

Didvyriškoji Austrijos darbininkų kla-
* se tikrai yra nemažai išsikovojusi tiek 

'iki karo, tiek po karo. Organizuota, kla
siniu atžvilgiu sąmoninga, stipri darbi
ninkų klasė priverčia rimtai atsižvelgti 
į jos reikalavimus ir gali pagrįstai di
džiuotis savo laimėjimais.

Didelį vaidmenį darbininkų klasės ko
vose suvaidino profsąjungų (darbo uni
jų) vienybė. Austrijoje profesinės sąjun
gos nesuskaldytos, jose dirba kartu ir 

1 socialistai ir komunistai, ir ta aplinkybė 
suteikia joms didelę jėgą. Kaip tik prof-

* sąjungų vienybė padėjo austrų darbinin- 
.kų klasei nemaža pasiekti socialinių įsta
tymų srityje, darbo ir darbininkų sveika-

/ tos apsaugos klausimais.
Neblogą įspūdį padarė mums Vienos 

nelaimingų atsitikimų ligoninė, kurioje 
suteikiama pagalba nukentėjusiems per 
nelaimingus atsitikimus darbe ir vyks
tant į darbą bei iš darbo. Ji labai gerai 
įrengta ir sutvarkyta.

Austrijos darbininkų klasei nemaža 
padėjo tai, kad pokariniu laikotarpiu 
Austrijoje buvo nemaža tarybinių įmo
nių, kur darbininkai naudojosi plačio
mis teisėmis. Tai padėjo reikalauti pana* 

’ šių teisių ir kitose įmonėse.
Žinoma, Austrijos buržuazija negali 

susilyginti su JAV monopolistiniais ryk- 
, tĮiais. Ji iaučia savo silpnumą ir yra ku

klesnė. Iš viso būtų juokinga lyginti im
perialistines JAV su Austrija, kuri yra 
imperialistinės politikos objektas. Bet 
ar tai reiškia, kad Austrijai negalioja 
klasių kovos dėsniai, kad Austrijoje pa
siekta socialinė taika?

Austrijoje dažnai nurodoma, kad pa- 
prieštaravimus tarp 

darbo ir kankalo Austrijoje esąs iš
sprendęs ištisos eilės pramonės šakų na
cionalizavimas, suvaistybinimas. 1946 
metų liepos 26 d. įstatymu Austrijoje 
buvo suvalstybinta anglies, geležies, naf- 

4 tos, motorvežių gamyba, vagonų gamy
ba ir eilės kitų sunkiosios pramonės ša
kų įmonės. Mes lankėmės beveik išim
tinai tik nacionalizuotose įmonėse. Ne- 

’ žinau,
nemanau, kad tai būtų buvę visiškai 
atsitiktinis dalykas. Gal mūsų šeiminin
kai pagalvojo, kad mums maloniau lan
kytis įmonėje, kur nėra savininko?

Tikrai, kai sykį mums teko lankytis 
vienoje privačioje įmonėje ir mus lydėjo 
vienas iš savininkų, man tikrai buvo 
keistoka. Rodos, dar ne taip seniai gy
venome tokioje santvarkoje, kur visiškai 
buvo natūralu, kad įmonė turi savo sa- 

1 vininką, o štai dabar jau atrodo keista, 
kad įmonė gali būti atskiro žmogaus 
nuosavybė ir kad žmonės gali dirbti ne

* visuomenei, o kitam žmogui. Įmonės sa
vininkas buvo kultūringas žmogus, jis 
gerai žinojo gamybą, elgėsi su mumis 
labai mandagiai ir ypač stengėsi mus 
vaišinti. Visa jo laikysena tarytum sa
kė: štai, žiūrėkite, koks aš, tas jūsų bau
bas, kapitalistas, kurių jūs taip neken
čiate. . . Bet visa laiką, buvo sunku atsi
kratyti mintimi, kad štai šis žmogus, ku
ris elgiasi taip kukliai ir kultūringai, 
vis dėlto gali pasisavinti — ir visiškai

J ■ > legaliai 
savininkas ir, koks jis bebūtų, geras 

(zir blogas, mandagus ar grubus, protin
gas ar neišmanėlis, vis tiek jis vadovaus 
gamybai. Tai jo įmonėj ir jo nenuimsi. 
O jo darbininkai, kokie jie bebūtų, vis 
tiek privalės dirbti jam. Ir nenoromis 
veržėsi mintis:

čius pagrindinius

kodėl taip buvo padaryta, bet

šimtu žmonių darbų. Jis yra

aip gera, kad mūsų Ša
lyje to jau nebėrh ir niekad nebebus. . .

Austrijos spaudoj, ypač profsąjungi
nėje ir socialdemokratinėje, sunkiosios 
pramonės suvalstybinimo aktas dažnai 
-vadinamas skambiu “tyliosios revoliuci
jos” vardu, o pačios suvalstybintos įmo
nės vadinamos įmonėmis, kurios “pri
klauso liaudžiai”.

Ne, suvaistybinimas Austrijoje nebuvo 
revoliucija, o suvalstybintos įmonės ne
priklauso liaudžiai, nes pati valstybė iš
reiškia ne liaudies, o buržuazijos inte- 
resus. ,

Sunkiosios pramonės nacionalizavimas 
pokariniu, laikotarpiu įvyko daugely val
stybių ir šalių, ir gal nebus perdėta pa- 

> sakius, kad nėra dviejų šalių, kuriose jo 
i turinys būtų tas pats. -

Austrijoje nacionalizavimas vyko po
kariniu laikotarpiu po to, kai sąjungi- 

A nSnkų karuomenė išvadavo Austriją iš 
hitlerninių fašistų jungo. Tai buvo lai
kotarpis, kai Austrijos darbo žmonės, 
atsikratę fašistine priespauda, siekė iš 
viso nusikratyti bet kokių enegėjų jun-

i

Ar išlaikysim šiemet 
Laisvę dienraščiu?

? ' ■ 

šiemet turėjau progos d 
lyvąuti dienraščio Laisv 
šėrininkų suvažiavime 
garbę būti rezoliucijų kp- 
misijoj. Kaip pinia, rezoli 

šuyažiaviriio 
beridrą nuomonę:- sieki, 
ateičiai, numatomas pc 
spektyvas. Tie, kurie netu
rėjote progos,; dėl vienokios 
ar kitokios priežasties, skai
tyti suvažiavirno rezoliuci
ją, ! tai! kaip jps dalyvis ęia

(žinę su dien- 
ju
a- 

doš: dienraščiui būtinai rei
kia! sukelti desimti tūkstan
čių' dolerių; nesukėlus mi
nėtus sumos, dienraštis ju
stos ėjęs. Toliau, mes priė
jome prie išvądosj kad ne
kelti didelio triukšmo (jlel 
sukėlimo minėtos sumos, 
dviiem i atvejais: pirmas, 
mūsų Skaitytojai reikalą li
no i nuo praėjusių vajų, ir 
rezoliucijų komisija pilnai 
supranta, jog turi reiksią 
su lietuvių išeivijos dau
giausiai protaujančia šalia, 
kuri praeityje1 savo darbais 
įrodė, jog jų yra teisybė, 
kad darbininkų klasės soli
darumas laiihės pasaulį. 
Revoliucijų komisija, vi 
tai: turėdama omeny; 
paliko ’j direktorių nuoži 
rai1: jei nesukelsime dešim
ties tūkstančių dolerių, tai 
dienraštis jsavaime 

tai rūgoti.
■ Nuo; pasjkelbimo šio v. 

jaus, skaičiuojant laiką 
administracijos skelbim 
įplaukų, matome, jog die 
rastis turėš sustoti, o t 
būtų visai be reikalo. Ti 
sa,-įkac| peč metus pora c.e

Cleveland, Ohio
Pikn ikas Apšvietos Labui

LLD 15-tps apskrities komitetas ir apskrityje 
gyvuojančios kuopos bendrai rengia šaunu pik
niką, nuo kurio visas pelnas eis LLD Knygų 
Leidimo Foridan. Todėl visi apšvietę mylinti, 
ypatingai LLD nariai, yra kviečiasi dalyvauti

įucine 
ai išti- 
paėmė 
ja bu- 
Vienas 
: s pra-' 
i ja bi

situacija. Tai buvo laikotarpis, k. 
soje eilėje šalių Europoje liaudis, 
į savo rankas valdžią ir buržuazi 

<ompręmisus. 
buvo sunkiosi 

mones nacionalizavimas. Buržuaz 
kius su darbininkais 
stams, kurie 
o reikalus, ir 
gatvę šimtus 

ns naudinga, 
eisinga matyti 
iku, kai Austri 
ištisa eilė suA

vo priversta eiti į 
tokių kompromisų

jojo palikti santy 
atskiriems kapitalil: 
savo įmonę ir sav 
pasiryžę išvaryti Į 
ninku, jeigu tai jie

Tačiau būtų net 
priežastį. į Tuo la 
klausė Vokietijai, 
pramonės gamyk

bemato 
kurie 

darbi-

pramonės gamyklų priklausė 
kiems. kapitalistams. Austrijos p 
zija ne tik hiekuo neprisidėjo prie 
prieš hitlerinius monopolistus, b 
mes buvo jols sąjungininkas. Nacib 
vinias buvd Austrijos buržuazij^ 
patogi forina pas 
buržuazijos turtus.

, mas Austrijoje nebuvo jokia revri 
o gan

prieš hitlerinius

Taigi, nacion

ei j a reiškia

a- 
ės 
ir

ii-

ateičiai, numįatomaą 
spektyvas. Tie, kurie net —•' . '1—1 • 1*

ns
r-

tūks-idešimties 
didelis skirtu-!

kad aplinky-! 
gėjo; prisimin-Į 

i 
ilome, tiek auko- 

kim ir šiemet, tik prie šių 
pridėkime du 

r viskas. Mes;

šiemet—tik 
tančių. Tai 
mas.

Daleiskime, 
bes ir pąblo, 
kime, kiek ries praėjusiais! 
metais aukojome, tiek auko-

tik šią , 
ja pri-- 
kiosios 
vokiš- 
uržua- 
kovos 
iš es- 

naliza- 
i labai

lizavi- 
iucija,7VX 1(|VJV a

gudrus buržuazijos manevras. 
Tačiau tai i buvo manevras, rodąntis ne 
jos jėgą, jos silpnumą.

Visur, kur tik kalbėjomės, girdėjome
7 1 

vieną atsakymą:
— Suvalstybinto 

geresnė darbininkų 
čiose. !

Antra vdrtus, buržuazinėje vak 
suvalstybintos įmonės negali būti

!.e Įmonėse 
padėtis, negu

ciniai 
priva-

tybėje 
laiko-nes negali būti 

mos socialistinėmis!, bet jos palchgvina -e v ' • • • 4 • . J •darbininkų ’klasės žygį į socialistinę vi
suomenę.

Atkutusi; Austrij 
sienio monopolistai 
bintas bendroves, 
klasė atsako į tuos 
pasipriešinimu, streikais ir jau ne 
panašų mėginimą sužlugdė.

Eilės sunkiosios 
valstybinimas ne t 
kovos, ne tik nepar 
tarp darbo ir kapit 
suvalstybinta pram 
šių kovos arena.

Rimčiausia kova

ir už-os buržuazija' 
veržiasi į sųjzalsty- 

Austrijos darb 
mėginimus ry

Įninku 
žtingu 

: vieną

pramonės įmor 
ik nesustabdei 
ąikino prieštai 
alo, bet priešin

1U su- 
klasių 
avimų 
gai —

one tampa naijja kla-
I

tarp plačiausiu darbo 
žmonių sluoksnių iš vienos . pusės) ir ka
pitalistų— iš kitos 
je ryšium su kainų 

v

Buržuazijos puol
kų klasės reikalus pastaruoju metu eina 
svarbiausia !
įvairiomis priedangomis keliamos 
svarbiausių produktų kairios. [P 
džiui, mėnesinėje ūkio tyrimo instituto 
ataskaitoje už 1956 metų rugpiūč 
nesį'buvo nurodyta, kad pąstaruoj; 
tu vėl kil(J) kainos i? kad 1956 met\ 
piūčio mėhesio pragyvenimo minimumas 
buvo aukštesnis už atitinkamo 11955 me
tų laikotarpio mėnęsį. • ; .

algas. Bet kapitalis-

įsiliepsnoja Aiistrijo- 
ir algų politika.
mai prieš darbinin-

ikalus pastaruoju metu eina 
kainų kėlimo kryptimi. Po

rarbiausiiį produktų kainos. į

buvo aukštesnis už

visu 
avyz-

o mė
ti mė

li rug-

Į kainų'kėlimą darbininkai atsajko rei
kalavimai^ didinti ; 

nesutinką.tai su tuo
Mums esant Austrijoje įvyko i 

žas skandalas su paties kanclerio 
kalba. Sa4o kalboje; per Austrijos; 
Raabas įrodinėjo, kad algų kilimąk pra
lenkia kainų kilimą. Tos kalbos Tegalė
jo pakęsti ir Raabo sąjungininkai — so
cialdemokratai. Spaudoj buvo išaįškinta, 
kad Raabas :
instituto duomenis. Darbo i 
pakilo ne 14 proc., kaip Raab sakę 
0.5 pro 
Spaudoje 
reikale 
mą, ei 
prieš k

nema-
Raabo 
radiją

c.,

pakartosiu šį Ibei tą.
Mes, susipav‘ 

raščio stoviu į ir skaityto, 
opinija, priėjome prie išv

ir

sa
JO, 
in

ai
; nustos

ėjęš, ir niekam neteks už

a-
ir

sn- 
ai
e-

apie ketvertas desėtkų išėjo 
ant pensijų, kas reiškia, j 
dienraščio finansinė būl 
pasunkėjo, 
kimo, jog

klė
Tačiau atmi 

praėjusiais ir 
taiį nies siekėmės penk: 
likds tūkstančiu doleriu, 

------ -r-L--------L-

n- 
e- 
o- 
0

metų aukos 
doleriu, tai : 
nenūkentėsime nė biskio, o! 
dienraštis kaip ėjo, taip ir- 
eis.] ■ ’ • '■

žinoma, yra ir kitokių bū-i 
du parėmimui savo spau-! 
dos. Pavyzdžiui, aš užrašiau! 
Laisvę broliui Lietuvoj. Jis 

na ir džiaugia-;laikraštį•gar
si. Kiti’ sako, kad Laisvė,! 
pasiekus Lie... ___ „
rankų į rankas iki suplyš-;

tuvą, eina iš!

ta. ■ Ir d^ugi 
tojų sąrašą, 
vųjų.

Dabar pi 
kurie negali

elis seka auko- 
ar neužtiks sa-i

knikų sezonas,! 
te sudaryti pi

niginės aukos (ypatingai 
ūkininkai), tai paaukokite; 
produktų dovanoms. Visuo
met turėkime omenyje, jog 
bet kuo prisidėdami prie 
progresyvaus j u dė j i mo, 

snį link mjtjijo

ūkininkai)

met turėkim

Da

iriame piknike. i /
vyks birželio (June) 23 d., Jašiūnų 

piknikų darže, prie US 422 vies
r Parkman. Patogi vie ta atvažiuoti

Pi knikas
kelio, tarpe

i jVelshfield i
; iš Ąkrono bdi Youngstowno.

Pikniko šeimininkai deda pastan___ ------
i nimui visų, kurie atvažiuos į pikniką. Bus mu 
zika šokiams. į

Nuoširdžiai kviečia visus

gas patonki-
'; r ’
■ ' Į | , •

Rengėjai

ovės dalininke suvažiavimas, įvykęs š. m 
sausio 27 dįl nutarė prašyti ‘ = . K J *

aisves Bendr
visuomenėj, kad šiemet

,u i sukeltų vasarinį fondą iš 810,000 išlaikymuį Laisvės 
i dienraščiu. Fondo dalykas sulyg šia Uibna yra toks:

Turimej Sukelti
$10,000

i

darome žing 
pasaulio.

Gal labai 
vana gali pavirsti taip d 

d Dės tūkstan 
k pagalvoki 

mūsų judėji:

rn a ža jūsų do-! 
i įlė
kus 
me, Į 
has

gyvybių. T i 
jog visas 
prasidėjo iš gaujelės žinelių 
ir išaugo į : 
kirto kapital 
nuo kurio jis

milžiną, kuris 
ui tokį smūgį, 

, niekad neątsi- 
peikės. Ątihinkime, k 
mes esame proletarų ar 

eleistina iš 
senatvės ar 
sties: kuo 
senstame, 
o m ės

įl
os 
ti

joj ir kad n< 
trauktis dėl i 
tokios prieža 
biau mes 
tvirtesni dai 
viau savo pr 
jame; mūsų 
spauda tūkstančius kaĮi^tų 
yra galingos: 
nes bombos, 
dienraščiui 
ėjus! .

Rezolii 
narys

tuo 
ir Idiįg- 

ešą numaskuo- 
žod is, m u sų

rmnė, negu ate
, — neVeisleiine
Laisvei sustoti

nei jų komisijos 
J. Petrus

Minios iš Lietuvos
i KNYGOS ŠVENTĖ 

: KOLŪKYJE
I^asvąlio rajone gausu ųe

ir 
e- 
n- 
n-

Sukeleme 
.74$4,353

Trūksta 
$5,646.26

Fondas turi būti sukeltas i 3 
mėnesius laiko. 
suVirS 2 • mėnesiai 
esaine labai atšilt 
fondas turės būti Ji 
valiavimo nutarlm 
įvykinti!

Jau praėjo 
laiko. Taigi 
kę. Tačiau 
ukcltas, su
it turime

sukilimui beliko
■ Esame labai

Ištiko fondo 
tik 3 savai/ės. 
atsilikę, turime suskubti. Ku
rk) dar nepįrisidėjote f fondą, 
prašome be atidėliojimo prisl-

1 ‘H •

Laisvės Administracija
dėti.

Vasariniai Parengimai 
vasaras grožybėmis. Iš aprOkuįių mies- 

tyrus laukus, į<ur žaliuoja
gėlynai. Būkime liksmuose sambūriuose 
gaiš ir pažįstamais, štai progos maloniems pasima 
nymams ir pasilinksminimams: ! ’

Pasinaudokite 
tų traukime į

Brockton-MoiitelloJ,

miškai ir žydi 
su savo drau-

Mass.
knyga jai • padeda gyv 
me, papasakojo drg. Ratke
vičiūtė.

Tribūnoje 
vedėjas drg.

U is Laistės: Piknikas
Su labai įdoųiia programa

Liepos 4 July
‘ A - ' ’ ' ‘ . 1' ; ■. ' 1 ■ . I JPrasidės 1 vai. irj tęsis iki vėlumos

Didys
moskiaulių fer 

Butkuš:
—Daug žinių man su 

kė knygos, — sako jis, 
aitau ir kviečiu 
. tarybinę kpy-

viėn linų augintojų, bet 
knygų ;mėgėjų. Todėl t
nuostabu, k|ad knygos šve 
tė, ’kuri įvyko “Kovo aštu 
tosios” i kolūkyje, sukėlė di
delį kolūkiečių susidomėii- 
mąj J •

Šventiška nuotaika buyo 
šio i kolūkio septynm e t ė e 
mokykloje. Į susitikimą su 
poeltaisi Ji st. Marcinkevi
čium ir A. Jonynu susiriįi-

e- 
e-

jas mielai sk 
visus pamilt:

tei-

t. Taut. Namo Pa rke
Į v I

ontello
Lie

Winter St. ir Kesivick Rd., K!
ovokalbėjo “K 

kolūkio, biblio 
tekos vedėjai drg. S trele 
nas, mokytojas V am 4 

leidyklų at s

Susitikime 
aštuntosios”:ai. Spaudoj buvo išaiškinta, 

iškreipė ekonominių tyrimų 
užmokestis

— 1.Į9 proc- 
a, kad 
aidini-

yrimų

o tik
o pragyvenimas 
buvo pagrįstai nurodomi 
ia liečia ne klaidą, o kl
įmonių kilo protesto streikai 

anęlerio kalbą.
Kov^i už algas vis stiprėja. Jau 

ie įspėjamąjį kepėjų i Streiką, 
išvažiuojant; prasidėjo visuotinis 
streikas visoje Austrijoje, 

lias dienas, ir kepėjams bu 
bs, bet tuoj pat po streį 
ininkai pakėlė duonos/kai

s c 
ėję

minė-

čium ir A. Jonynu susiri 
ko J daug kolūkiečių. N 
maža Čia atvykusių iš gi 
tirpiųjų! ir tolimesniųjų kol
ūki^ n u

u 
s 
;o

jau a j
Mums 
kepėjų 
sėsi ke! 
keltos ;
pyklų savi

Ypatingai aštri kova vyksta d 
tų. Visoje / ‘‘ -
rastai 
ryšium

Jis tę
vo pa* 
ko ke
rnas.
ši bu

ūkip —r “Ištros, 
no,” Stalino vardo ir kit 
No^s keliaj pabiurę, kol; 
kiečiai rado išeitį atvykt} į 
šventę t— vieni pėsti nema
ža kilometrų praėjo, k 
raiti atjojo* o štai “Atžal

Atžaly- 
u. v 
ū-

za ti
y-

s Austrijoje jaučiama Sųepap-' 
aštjri butų sįoka, kuri yrą 
su I

kilusi 
imais.ryšium su bombardavimų sugriovimais. 

Austri'Oje darbinirkai buvo išsikovoję 
jankių įstatymų, lenkvinančių bu-eilę pa

tų krisę, būtent uždraudimą kelti butų 
nuomos kainas ir pan. Jie priver k taip 
pat miesto savivaldybes rimtai r 
komunaliniu namų statyba. 3 
mums Dar odė tokius namus, ir reil 
pažinti, kįd jię darp neblogą įspūdį. Jie 
statomi t 
šviesos 
šti (ne 
lyginti 
cenirin

pintis 
ienoje 
a pri-

no’l kolūkiečių sunkvežL 
mius traktprius atitempė.

Scenoje, už prezidiun 
stalo, partijos Pasvalio r 
jonįj komiteto sekretori 
draugai 
leika, vykd 
sekretorius

10

ai
Novickas ir Ši- 
omojo komite 
: drg. Leščin

įto 
.--is- 

kasį kolūkių pirmininkai, 
brigadininkai, fermų vedė- 

e-jai,' kolūkiečiai, atvykę sv|< 
čiail

Pranešiu 1

ip, kad užtektų, saulė; 
Bųtfei nedideli, kambariai 

kŠtesni kaip 2.70, m.) 
nebrangūs, 
io šildymo.

; {Bus daugiau).

au
paprastai n

is, oro, 
seauk- 
iie pa- 
ebūna

ą apie kultui 
niu$ laimėjimus Phsvalįo 

• I 1 w , • 4 Id a r ė' parti j j 
•ajono komite 
drg. Šileika.

Širdingus sveikinimo ž

rajone pa 
Pasvalio i 
sekretorius

džius tarė 
kūnaitė

;0-
nokytoja Vaitie-

ipApie tai, ka

Valstybinių 
vai.

Su dideliu 
rinkusieji k 
nyno pasakytų eilėraščių 
ir Justo Marcinkevičiau^■ (iš
traukų iš ji 
“Prašau žod 
“Dvidešimtas pavasaris 
, Pertraukos metu susie

kusieji ir rašytojai supi 
ko knygų 
organizavo Tfasvalio knygy- 
nas, rajono 
p e r a ci j a

dėmesiu susi 
lausėsi A Jo

i eilių knygos 
po” ir poe znos 

n

mugėje, kų

in- 
ti- 
rių

vartotojų kbo- 
ir “Sąjunginė 

spauda.” Ilįa eile kolų 
čiai stovėjo p

♦

kie-
Kiė knygų hips-

kų, laukdami autografų, 
kuriuos mielai davė rašyto
jai.
Meninėje dalyje pasii 

“Kovo aštuntosios,” 
ros” ir “Atž 
saviveiklinin! 
rajono kultu: 
orkestras.

odė
Išt
ikiu 

Pasvalio 
dūdų

l"

alyno” koli.
tai.
•os namų d

V. M ir kinas

Atsinaujir 
merktą pridek vieną 
doleriuką Laisvės para

' ! I

damas pre rtu
U
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LINKSMAS PIKNIKAS
Literatu ros Draugijos Il-sios A

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė

r. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką

• ■ }

Gi ra Muzika Šokiams !
Įvyks sekmadienio popini >
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[• New Jersey naujienos
ūk O-

Išimai?

tetp

p’aju

pa-

pas kurieIgnas
liras'

1prie
Wanaque

viso-

IS-

dabar sukine-

Čia

randa,

d ai’

11

kur |Sn
kiek dešimtu-

lįiors
ii

ebuvo visai

U
k:

irželio

iii
ekandidatuoti...!

I LIETUVIU TARPE

oncerto metu

ti

81

ap

ją ant ry kiais

Frank Zavis

ūkti.
;ybių

gra
li ia i,

ne?
aug

• V U • įsejęs
3 įne-

au- 
enio 
ąliks

e n to
A.

to
Įvyko

mas 
ką-^ 

ibar 
nu-

to
<is

ai
D

fDaily Mirror”
Tas lai k ras

Tai 
kau

riearstinij;
nemažiau Įniršęs

j ant. Supliektos n6 
armijos traukėsi, su 
kartu bėgo jiems tam; 
lietuviai.

pic
ini tu

’ ' ‘ t tįū konspiracija 
Aįrnerikos į santvarką.

bar padariau į 
n irta auto-vair 

j p ar kibimo 
ne miestup

tiH 
rir’3 
vis- 
ap-

jeigu atsiliepi 
ziastiškas. Bet J 
o nebuvo, tai d

rąs, lauk 
djyti, 
Tj, * \ 

valgių.

“Aukš- 
*, sa- 
išneš- 
prie.š

> paliudijimą 
2os ant pirm i

k ii- 
lc a d 

tušti-

teleiviu (dabai 
5,400,000)1

ma- 
jau- 
iškė, 

n imu
pras- 

pa-

š Ąmc-
!oni uždlieti

Yn- 
itrau- 
žtūVOS 
’istė),

:ad, kaip s'akoma - 
ačiū. !

ja ant rytojaus su krip 
jąu vaikyto.

il in is britų j fl
ak apie doleri 
Čia jis tiek iš-

, kurie : sekmaę 
i4tą, apie 10 valandą p

o 23 
i d vai c 
vairių

Vie- 
eže-

tsrnauja

Besiklausant lieti 
radijo programų, fc 
16 d. gavosi įspūdis.

eista
perspausdino

siĮas būdas, tai specialiai^ 
tdbusais,

''P
r jo 49 E. 21st St., Manhattan.

$ ZI
aini

investuota j $32,00Q,- 
’ j lau- 

kad gilėtų 
. 4 u i . .

.uškas 
seno- 

ed'aug 
bendro teturi su jvėlesniž,is pri

kaitant i(najoro.’ 
Taipgi

-t-

,ts paskleidė gaį dus,

Geriau v<
i Kelioliką dienų atgal L 

vįų Meno Sąjungos sk:l 
“LMS ve klą” buvįOĮ pla 
aprašyta, kas prisidėjo

adrninistra-
News”, ne- 

energijos ir 
tuos baisius 

sėdi Aukščiau-

nepamainomą 
kį^d šiais metais nekanjc 
tųosiiL Į jokį politinį p

Lietuvių Kalbos
I Žodynas
!. Į ■ ’ '

Išleistus Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašorrįe prisiųsti ir 
pinigu^.

sis. Tik ponas Ronąnas 
sugadino, įterpdamas, ^kad 

- - ----- ių kar-
vėliau pribuvūsių 

j a.

atrodo, kad Roose 
vteltas riek and i d atuos. Kai

a pkl a iširieji 
š N "
kad yia Jau- 

vurj karii- 
pabėgejius.

girdi, nepavyko 
gauti nei vieno, kuris is .-ažjiir 
j n.

įc:

Buvo biskį triukšmo

Pereito mūLusio pabaigoj 
du rusai išvažiavo Į Sovietų 
Fąiungą. Vienas iš Pasaic’o, 
antras iš Jersey City. Abu bu- 

A o pabėgėliai.

Igor Šamo :uvas buvo vedęs 
.lenkę, irgi pabėgėlę. Jiedu tu
rėjo du mažu kūdikiu, gyveno 
Jersey City ir ton dirbo Ame- 
r tan Can Co.

Igoro tėvas gy'\na Vokic’i 
Vi, o motina So' ietų Sujun
gė.!. Igbras susirašinėjo sn 
abiem,, su motina ir su tė -i. 
Motina kvietė Igor-i, kad par
važiuotų namon Į Sovietų Są
jungą, o tėvas kaip tik prie
šingai. Motina Igorą laimėjo, 
j,i. nutarė važiuoti namo
motiną, kurios jau nebuvo ma
tęs per 12 metų Bandė Įtikinti 
ir savo žmoną, kad važiuoti 
visai šeimai sykiu. Bet žmona 
griežtai atsisakė. Igoro išva
žiavimo dienoj je žmona pa
slėpė ir vaiku.) Irak tai, kad 

“nepavogtu”, neišsivežtų 
su savim.

I tą dalyką Įsimaišė Church 
World Service autoritetai. Ir 
j:e pareiškė savo nepasitenki- 
irmą U. S. Immigration Servi
ce autoritetui, kam pastarasis 
nepranešė jiems apie Igoro iš
važiavimą. Jie. girdi, būtu iš
tyrę priežastis, kodėl Igor pa
liko savo šeimą? Pagal jo mo
ters pasakojimą, jis, girdi, už
dirbdavo ger-ii’, gyvenimu bu
vo pasitenkinęs ir šeimyniški 
reikalai buvę neblogi.

Nors moteris ir yra Įsitiki
nus, kad Į Igorą padarė įtek 
mę grįžti j tėvynę motii.os 
laiškai, bet Jjas čia tikės.

Kitas asmuo, vaidu Bezbab- 
uowt taip pat susiraš»nėj<>. su 
►savo žmona jr dviem vaikais 
Sovietų SąąjungG;. Bezbab- 
now, sakoma, per kuri laiką 
buvo be darbo. Vėliau, gavęs 
darbą restorano valytojų. Ma
tyt, tokis da ’bus jam nepati
ko, jis JĮ paliko ir išvyko pas 
savo šeimyną. Rodos, natūra
lus dalykas, jeigu aplinkybės 
rusidaro tok: kad galima 
savuosius, seniai matytus ap
lankyti, yra privalumas ir 
žmoniškumas tai padaryti.^

Iš tų dviejų įmonių išvyki
mo Tarybų Sąjungon luikraš- 
ču.i išpūtė didelę sensaciją. 
Jau beveik sava.tė laiko, kaip 
rašo ir dar n.nim vo krašto, 
Ko jie nepripasak. :a. ko jie 
n.tprirašė, jog net sunku įsi
vaizduoti, kad c’vilu’iiotoj ša
lyje tiek daug būtu melagių, 
tiek daug plnkoriu.

Pavyzdžiui : Vieną sykį ra- 
•'jamrus paly-

išraukti savo žmones j 
ribos, kad 
n ominį smūgį.

J tą triukšmą buvo 
Šęs ir Senate Internal Security 
subcommittee. To komi 
narys sen. R. I. Druska i 
M arris, to kom. ad.okai.as 
įėjo porą sesija si? tais, 
taip daug picpėji. Ir po 
kas aprimo, nutRo 
klausinėjimas 
Square, N. Y.

Už dienos po 
r'o, Ml. Marr’s 
r.e pasakė tiek, 
čiama, kad S.viel 
pąniją sugrąžint; 
Tačiau,

So. Boston, Mass.
ivįskų 
irželio 

. Va,- . — ~ — f'" A ; • I

Čia šiandien yra koljia tai 
ne paprasta diena, o dejo
nių, ilgesio ir įtempto ryž
to diena. Stengiasi tai 
atvaizduoti ir katalikiška-

, kad išvaž 
dėjo ant laivo Tarybų Sąjun
gos Ambasados atatovas, o 
antrą sykį, kad L. N, Tar. Są
jungos atstovybės nurys. Esą, 
ir kiti septyni buvo pasirengę 

. išlėkti. T. S. ats1-- vjb.5 jau ir 
orlaivį buvo užsak usi. Bet vė
liau atšaukus*.

Pletkcriai buvo nuvažiavę į 
Freewood Acres pas vištų 
farmerką, vardu Kardkoff. 
Farmerka pasigyrė, k ų| ji, 
esą, pagelbėjus n‘»«) > sų pabė
gėlių. Visi buvę linkimi ir gra
žiai gyvenę jos apylinkėj. Bet 
apie metai laiko, girdi, prade-.! 
jo gauti laiškuą iš Tarybų Są4 
jungos nuo sav.? gn./iJų bei 
draugų. Ir sykį, girdi, gavo 
didelius pamfl .imi, raginan
čius grįžti atgal, tėvynėn. At
mosfera, girdi, tarpe tmano 
kaimynų persm an.č. o kuo
met, girdi, pamatė Chriščio”ą 
ir išgirdo jį kalbant televizi
joj, tai tiesio’* sudurnhvnjo. 
Visi, girdi, nor: par U iti savo 

^i.^mus ir važiuoti į Tarybų Są
jungą.

Už tokį ger. 
nėt paveikslą
puslapio tūlas Newarko laik
raštis įdėjo.

Kuomet buvo užklausta, 
kiek jos kam.’'nu* pardavė 
namų, iš viso tegalėjo įrodyti 
«4: vieną Maxim Nidzi. Kur jis 
dabar randasi ji nežinanti. 
Vėl pasakojamu, kuomet 
Chruščiovas savo kalboj pra
našavo kad Sovietai netolimoj 
ateityj pralenks Ameriką 
maisto gaminime, tai iš te 
triukšmo išvada daroma, kad 
Sovietai varo kampaniją, kad

' i ■■ ; ; ■ 1 - i _ .

NwYorko^z/^iferZInKfv
lamonl kovoja

W I A
Betty Simders 
dainuos kelių 
kraštų dainas

j ŠĮ sekmadienį, birželi 
dieną, gražioje Camp Mi 
vietoje Įvyks, didelis Į 
tautinių grupių piknikas 
ta labai graži, —r miškai

ai, galima pasĮjnaų- 
laiveliais papla

'aipgi bus Įvairių tai t

Bus Įdomi meninė pik|)gra- 
įba, kurios žvaigždė bu 
nbmoji 1 audies dainų d 

etty Sanders. jBetty 
ainuoja Įvairių 
Nors ji ne lietūiė, ji

ninkė B
Sanders č 
tį dainas, 
yra išmokusi ir kelias lietuviš
kas dainas ir ypatingai’ 
žiai dainuoja “Tykiai, t] 
bięmunėlis teka../’

i Camp Midvale; randasi!
N. J.! ir tą jjbetą 

lengvai galima pasiekti| 
kiais būdais, bet gal leng|iau-

BUSINESS OPPORTUNITIES

New Yorko spaudoje
I I

Amerikai gresia 
čiausio teismo diktatūra 
ko “Daily News”. Esą, 
damas i. nuosprendžius 
tam tikras dalis Smith akte ir 
prieš kongresinius kamantinė
jimus ir bausmes “už panie
ką”, Aukščiausias teismas net 
“ruošia! dirvą ■ komunizmui 
Amerikbje”.'-

Eis.enhowc.rioj 
cija, sako “Daily 
turi pakankamai 
noro kovoti priveš 
senius, 
šiame teisme, bet tokią kovą 
turi pravesti Kongresas., j

V i sąs| “ Dai 1 y! News” e d ito- 
rialas parašyta^ tokiu tonu, 
lyg Aukščiausias teismas pats 
būtų kokia tįii. konspiracija 
prieš Aįrnerikosį santvarką.

,is sako, kad ”la 
Aukščiausias teismas 
nuosprendžius, k 
Jaro komunistus 
privilegijuotais a 
Tierikoję!

verkti”.
t išnešė 

net pa- 
ypatingai 

omenimis A-

ik as

trie gaįit pasportą
i a '

Filosofas ir rašyto,] 
Iiss Lamont nenustoja 
jęs už ^avo teisę gauti
tą ir keljauti po užsięnĮ. 
dabar“Post” sako, kad Aukščiau

sias teismas pasielgė gerai — 
,io nutarimu dabar 
<iau korigresinia ns
ams elgtis, lyg jie patys būti;

teismai.

bus sun 
komite

“Times” ir “Herald - Tribu 
ie” pagrindiniai

Aukščiausiojo tei
j|ną.

sveikim 
smo nutari

Daily Worker’ 
je vedama- 
sako, kac 

svar- 
jet dar daug 

- agangaųdys

Kairiečių 
jirmame puslapy), 
ame straipsnyje- 
lutarimaj yra istorinės 
bos ir sveikintini, 
lieka kovoti, iki i. 
tįė bus sustabdyta

Po miestą pasidairi

as Cor- 
kovo- 

paspor- 
Jis

įraukia atsakomybėn 
valstybes sekretorių 
kaip variausią kaltininką už 
pasport

Kaip i fcinia, paspor
riuš atąisako duoti Lamcmtui 
pašportį.
po VaĮs'

nedavimą.

Du 11 esą

ų sky-

partment

Washing

Tas skyrius veikia 
tybės depą 
o vyriausias

□ žmogus
Tad.

rtmento 
to de- 

!;ai pats 
Lamontas 

ono. distrikto; teisme 
altinimą prieįš Dulle-

są.
Čia, K 

mont pa 
padarė i 
spaudai!:

ew Yorke, 
stoviai 
sėk amą

kur La 
gyvena,

pai
JIS 

eiskimą

amerikietis, būk jis 1 
tas, socialistas, demok

kad kiekvienas 
; omu n is- 
•atas ar 
is- nebū-

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš mokyklą, pil. 
nai aprūpintas tavoru, 3: rūmai gy
venimui, E. N. Y. 
žmopių ir • didelis 
verčia parduoti. 
Puikus pirkinys. , _
kin ;Ave„ Brooklyn, N. X. 
4582. 

1

sekcijoje. Daug 
trofikas. Liga 

Maišyti klientai.
Ratner, 2768 Pit- 

AP. ?-• 
, (116-122)

i

*

PARSIDUODA FLORIST FDT, 
įsteigta 1933 m., 
patraukli kampinė 
davėjas privatus asi 
kinys. Nebrangiai, 
biznis. Leeds Flcrist, 7015 Cooper 
Ave., Glehdale, L. 
BO.| 1-7710.

puikiausia proga, 
dirbtuvė. Par- 

muo. Puikus pir-
Gerįai įsisteigęs

I. HE. 3 5488. '
i (120-122)

Siuvykla pardavimui ar * išnuoma
vimui. 35 siuvamos mašinos. Sa- • 
vininkas priima | morgičių. Puiki 
proga, turime tijoj parduoti, iš
vykstame Floridan ant visados. 
an6y TOGS SPORTSWEAR, 131 
Grandview Ave., Mariners Harbor, * 

en Island, N. Y. GI. 2-3430.Stat GI. 2-3430.
i ■

' (121-127)

BUCERNR. StE ten Islande, Port 
Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdės- 
tyt jmėsą, 2 šaldytuyai^dideli-ieina- 
mi. 2 pjaustymo mašintos, 1 elektri
nis įmėsai pjūklas. 
1950 trokas. Oru-

inės dėžės, išdės

2 svarstyklės, 
vėdinama. Gross

$65,600. Savininkes apleidžia vietą, 
nori; $5,000. GI. 2-9565. (121-128)

j-

4

f

tarpe senosios lietuvi 
tos ir 
dipukų randasi pra 
Nenorėjo pasilikti tik įry- 
no verslo radijušas. Vienok 
jų pastangos subliuškoį it 
smulki Vilnelė, atsimušusi į 
laisvo verslo krantus, 
pukiška jau kas kita 
buvo ir dainų ir deklam’aci 
jų ir sakyta kalba, 
minta, kad viena pas 
kusi iš dabartinės Li 
(gal kokia avantiū 
pasakojusi, kad pasljutjinis 
partizanas iš miško 
ir pasidavęs tik 195 
tais!..

Gal ponas Ramam 
ir teisybę sakoį kad 
sios kartos lietuviai n 

buvėliais. Ir tam y re 
priežastis. Kai ktfr 
geidė grįžti Lietuvon, 
bus ^išlaisvintą’’-^- ,te 
jie turėjo privilegijuotą gy
venimą. O čia gi, va, 
ir pasisekė įsikurti, dauge
lio jų čia likimas susijęs su 
darbininkų gyvenimu, JkuV 
jie bedirbtų—cukrinė;, ąva^ 
lynės fabrike ir ki 
įmonėj.

Bet gi tą pačią b 
16 dieną Lietuvoj buvo pa
gerbimo diena. Pagerbė 
apie 300 tūkstančių žuvusiu 
hitleri inkams viešpatau- 

kiečių 
jais 

avę ir 
Am

Bethlehem, Pa.
Birželio 4 d, rašiau apie 

savo nelaimę su automobi
liu, kurį girtas vairavo ir 
sudaužė. i

Taip, mano teismas įvy
ko Easton Courthoūsėj piib- 
želio 10 d., nuo 9* vai. ryte 
iki .5 popiet, ir dar mano 
advokatas liepė atvažiįioti 
birželio 11 d. Prokuroras 
liepė, kad aš sakyčiau,' jog 
kaltas. Aš jiems atsakiau, 
kad nenoriu ir negaliu me
luot. Vistiek teisėjas man 
priteisė $200 pabaudoš ir 
užmokėt kaštų $77.65. 
tokios tokelės. Kad išli 
neužmuštas, tai birželio 21 
d. turėsiu užsimokėt $277.4 
65. Mano advokatas liepė 
užmokėt jo ofise.

Matysim, kaip busr'! gal 
reikės eiti kalėjimam

Birželio 9 d. Jonas Katii 
nis, pataisęs elektrą, lipdą* 
mas kopėčiomis paslydo ir 
-------1---------------------------------------------------

ras, 
ko*

nulaužė dešinę koją per 
šą. Tai labai' gajus vy 
68 metų, su sugipsuota

nekąndidatiK 
j N. Y. ma joriis
New Y 3rke buvo paskl

gandų,“ k u 
kaip tikra, 
čiai, kac 
Roosevelto 
Roosevelt 
tuoti Į Ne 
j orus. Bu 
liksis Rci 
J0g’ jis ga 
kandidatu' 
tas politi 
skelbti, kad 
kandidate

Bet Jo!
padarė sekamą pareiškinh

riu os
s žinias keli laikraš- 

mirusio prezid 
sūnus Johii

.. anuoja kauki i da- 
w Yorko miesto 
vo sakyta, kad. 
oseveltąs pare 
unąs daug ragi 
oti — kas yra j 
cieriaus būdas

jis pasirolngęs 
oti.
n Roose veltas u abar 

ą: 
^irtą 
imą, 

:iida- 
jstą,

e stebėtojai betgi' mano 
gąndai r 
lįooseveltas lyg bandė su|inp 

kaip jis būtų priimta 
tąi jis pat --1-’ -

d jis turi raginimų ir tire jo 
vijlties, kad gal tikrai k'ancii- 
datuos — 
butų entu 
d^ngi tok

atėjo tas nepamainomas 
talrimas nekandidatuoti...i

ėliau, negu, niekad 
ietu- 
tyje V • 1 •ciai- 
prie

kad 
urie

kas prisidėjo 
pąsėkmingo suvažiavimu 

bei banketo. ] L! 
nori priminti, 
asmenims,. j 

darbavosi šiluose 
lose, per klaidą 
sekami, k irie c 
jo, ypatingai sešta- 

ienio, koncerto metu: 
epsas, C h. Balčiūnas, S 
n ir Lilija. Taipgi įneparti 

sveikinimai nuo Daujc 
tyichigancl ir V. B. š Rot 
tėrio. < i

'Jiems visiems, geriau vejĮąu 
nęgu niek*'1 -----J-
Ydingas

koncerto 
sekretorė 
dėkojant 
k;ruop'ščiai 
parengimu 
paminėti : 
darbo Įdč, 

enio, k
Sas-. ■ unė-» I • • v
O 1S
h e s-

Didins La Guardia ! 
orlaivių lauką

Port A uthority ! paskelbė, 
kad bus f 
000 La Guardia orįaivių 
ko padid nimui, 
jjer metus aptarnauĮti bent 7

ilijonus

iš svetur
randasi dide- 

i ir britų j ū- 
dabar stovi 

ariniai laivai 
lėktuvnešis

Jūreiviai
Mieste dabar 

Jis skaičius italų 
reivių. Mat, čia 
du Italijos k. 
ir britą karinis 
Ark Roiyal.

Tie (jūreiviai 
jasi miąste, bet jie vargiai ga
li eiti ii teatrus, restoramls ar 
kitokias vietas 4— mat, jie su
randa, kad jų uždarbis paly
ginant su Amerikos kainomis 
labai mažas. E 
re i vis uždirba 
su puse, dienai, 
leistų tik paprastiems 
turns, o. bileta.c teatrini 
dar tielį, ir t. t |

Italai! iūr.eiviąi uždirba
mažiau j !

Žehklina dešimtukus
Miestais surado, 

dešimtukų, kuplios 
motoj a į Įdeda 
myterius, tenka 
bet ins lektoriams. Mat, nėra 
būdo nustatyti, 
kų Įdėtą, ik yri. pagrindo ma
nyti, kad 1 kolektuotojai - in
spektoriai dali įdeda Į savo ki
šenes, d ne Į kole>ktąvimo mai
šelius. I ..

Tad, | m (esto valdyboje da- 
sigalvota iki tokios; gudrybės: 
Tam tikras skaičius dešimtu
kų paženklinami nežymiai, ir 
Juos slajpti agentai Įdeda Į my- 
terius -+— po kelioliką Į kiek
vieną. Jeigu ne visi paženk
linti dešimtukai grįžta, tai ži
noma, kad iš to myterių sky- 
riaus vogta]— ir kolektuoto
jai tyrinėjami. !

Areštuotas apgavingas 
mokytoj

Vienos Bronxo 
mokytojas M or 
areštuotas ir kak: 
lavinėjimu televi

\’ėms tam tikrų televizijos da- 
ių visai pigios r 
alkiu jis krautu' 

geros rūšies dalis 
kymus pristato pigiausios rū

sius dalis. Jis tai daręs net pei' 
10 metų ir 
$30,000. Jo 
lojo $2,000 Į metu

Policistas 
žmonai pagimd
Po J icištas V. ] 

inąty d amas nebegalėsiąs, savi 
:'..moną gimdant 
ninėn, puolėsi jai 
Ięinuly'mo motina 
lukrelū ■ nuvestos 
<ur daktarai pripažino, 
policistas gali gei 
ti ir prie gimdymb.

Gaisro išgasdin 
užsimu

Mrs. Rose Gefi 
Jusi jos kambarį 
gaisro, iššoko pr 
netvirto aukšto 
mo metu, kai gai 
to pasiruošę ją išgelbėti.

Bego iš ligonin 
Į mirties nasrus

41 metų amžii.us Rudolph 
kęspass bandė iš 
geminės pabėgti 
Nukritęs, nuo šešto aukšto už 
simušė.

as

mokyklos 
•is Pu d ai o v 
mamas par 
zijy krautu-

ūšies. Linos- 
'ėms parodo 
gavęs užsa-

apie 
kaip moky- 

s.

ic Avenue
orid Hill 19, N. Y.

i i Laisvė 
116-12 Ątlaiįt

. Richmond Hill

ATSIMINIMAI' 1 ■ :
. i. ir. i

Dabartis
Por išė L. Prūseika

Tai gyv bruožai iš jo gyve
nimo, visuomehinės veiklos, 
caro ^akcijos metu r-“““ 
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į 
takai 
šviesės

visųomehinės veiklos, 
pergy-

Sfbirą ir kiti erškėčiuoti 
jo, kovoję už laięvę ir 

ini gyvenimą d a r b o 
žmonijai.

Rnyga IS 304 puslapių

gyvenimą d a r b o

Kaina tik $2.00

■Laisve /J
•12 ; Atlantic Avė.

i i L -J !
Richmond Hill 19, N. Y

sukaupęs 
alga

padėjo savo
yti dukrelę
< Campbell

iu vesti ligo- 
gęlbėti. Po 

ir naujagimė 
ligoninės,

ai patariįau

Užrašykite Laisvę

tų, turi it 
padedam 
rinlij irntjti

n as, ar k ag j 
?isę keliauti ilr nebūti 
as po politiriais

Staten Island (tlugenot), kampi 
nis 
Parduodame su nuostolių, 
ma 2 apartmentail 
parapijinė mokykla, bus neužilgo už
baigta statymas. 
Statjert Islande. ■ HO. 6-3113.

(121-127)

Delikatėssen. Puikus biznis.
Įskaito.

Statoma nauja

Auginkite bizni

tiI

ly PRANEŠIMAI

gai
| j I peršautas
Bronxe 19 metų Lucius Coo

led pavojingai peršauti 
tinę. Manoma, kad tai jaunu
kų gengtes darbas.

as j krū-

Areštuotas, išteisi: ritas, 
ią 
o vpolici-

Areštuotas, i 
skundžia policij 

Morris 
jos' are|t 
pardavėj 
teisintas,

Wassing bu v 
uotas kaip narkotikų 
as, vėliau teisme iš- 

7 dabar tam 1 
tei$mui Skundžia policiją 
kalaudąmas $200,000 
ninĮm už nepamatuotą

pačiam
i, rei- 

atlygi- 
kaltini-

mą k

For Rent

Valley i Stream, L. I. Imuomavi- 
muij maža šapiukė. 450 s<[. ft. 
ma vendą, priskaitant eksl 
)j. ! Ideėl šką dailydei; 
ar bi kitokiam bizniui, 
einama. Mr. Samuelš.

Ža
ra sandė- 

mašinšapei 
Kaina pri- 

VA. 5-3127.
(121-123)

i i
N, MASS, 
ekstra susirinki-

j BROCKTO
LLD 6 kuopos 

mas jvyks birželio 22 d., Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose, 8 Vine 
St. ' “ ‘ ’
me 
jus i 
svars 
4th) reikalai.
talką. Kviečiame 
tų dalyvauti.

Pradžia 7 vai. 
visus narius, 
ir pašalinius 
tomi Laisvės

vakare. Kviečia- 
Laisvės skaityto- 

dalyvauti, bus 
pikniko (July 

Rleikia turėti gerą 
ir iš kitų mies- 

Reng. Kom.

Birželio 23 d. jvyks piknikas Lie- 
tuvikj Tautiško Namo parke, Win
ter St. ir Keswick Rd., Į vai, dieną 
Rengia Cambri?“ '“ ’
Klubas. Vietiniai 
kvięčiami dalyvau 
giaij laiką. Bus 
gčripių.

dge'aus Lietuvių 
ir iš apylinkės 

i, praleisti sma- 
mujjika, valgių ir 

Reng. ILom. (119-121) v ,

5
|
t

5

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių kriaučiiĮ unijos 54 sky

riaus susirinkimas 
26 h. birželio (June), prasidės 5:30 
vai.! popiet, papras 
si nariai dalyvaukite.

Senukas iškri

jvyks trečiadieni, .... _
toje vietoje. Vi- 

Valdyba.
(121-1231

o pro langą

I I

Jta moterisv M. įse
‘nėr, išsigan-
Liose kilusio!
> langą nuo 
ir užsimušė 
isrininkai bu-

?s, pateko

Bellevue Ii 
pro langą

savo draugui

' 4*<H4+++++44<H

PROŠVA
Širdį Jaudinanti
Jono Kaškaičio

ir užsimušė
74 metų Bernard - ‘ ’ 

iškrito iš savo i kambario pro 
langą ir iržsimiišė. į?

Pasinaudokite 
Grožine Literatūra!

Jono Ęaškaičio—Dr. 
ir trumpa autoriaus

mokslu ir
TIK 75c.

Tąshker

4

stės ::

ja
autoriaus 

kiįri labai

Prošvaistėsr, i.
J. J. Kaškiaučiaiįs jaudinanti poezija 
biografija. Sueipažinki 
literatūrinę kūryba.

;e su jo gyJ 
2ą6 puslapių,

■j Poez
; (Taipgi trumpa 
; | biografija, 
; įdomi
I c
* Knyga iš 330 iuslapių 
Įfį (Kaina tik H.50 <

; Laisv
I 110-12 Atlantic Avė. 
’ : Richmond Hill

• •

USNYNi: — Isterija Poezijoje
rpine Lietuvos iownja,i ^j]**** <*p-

Naudingais ir puikus pįsiskaįtymasr 
žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS

istorija, gtivai ir J’aud inančiai ap
poezijoje.

Parašė
ijnislapių 160, kaina $!.£(), DABAR TIK $1.00.

TILVYTIS.

t

ė Jaunų 
rūkuli 
ir įvai 

pušį. 3
19, N. Y.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BŪYAUS<AS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St.
■į Newark ,5, N. J.

MArket 2S172

I . ’ ' I . ■ ■■■ • •

j.
-S'

Ūkanos
ekonominiai

i
lietuvio pasts ngos atsiekti profesijos, 

tiai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
Irios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
42, kaina ?1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
i įspūdingų eilių,šė A. Dagilis. Rinkinys 

136 puslapių, kai
Para;

na tik $1.00

apių 256,Jasilionio gražiausių e Pųs

12 Atlantic110

M

:ad
1

Štasid
kaina! $1.00, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos 
i i 

ėliųi rinkinys.

Laisve
Avė., Rkhmond Hill 19,

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penk , birželio (J me) 21

'4
I
f




