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Kapitonas Sergėjus Kurna- 
kovas, kuries karo laiku gy
veno mūsų šalyje, ir teikdavo, 
progresyvei spaudai kariniais 
klausimais straipsnių, rašo iš 
Tarybų Sąjungos “Russky Go^ 
los” dienraščiui. z

Jis stebisi, koki milžiniški 
pasiekimai jau atlikta socialis-.

■ tinėj valstybėje. Kaip grei
tai užgydomos baisiojo karo 
žaizdos!

Dideliu žingeidumu perskai
čiau knygą “Kovos Lauke,” 
kurią išleido tarybinėje Lietu
voje ir kurią pirkau Four 
Gont. Book Corp, knygyne. 
Tai vaizdelių ir eilių kolekty
via rinkinys. Ją parašė visa 
eilė kovūnų ir rašytojų, kurie 
mušė hitlerininkus ir žygiavo 
Tslaisvinti Lietuvos. - ' ■

Suimtas Lenkų Kunigas 
Su 4,200 Dolerių

Varšava. — Saugumo po
licija areštavo pralotą Zyg- 
muntą Kacynskį už veiks
mus prieš Lenkijos valdau. 
Pas kun. Kacynskį rado ir 
4,200 amerikinių, . dolerių. 
Pinigai btivo surinkti taisy
mui Visų Šventųjų bažny
čios, sužalotos karo metu. 
Policija įtaria, kad kunigas 
tuos pinigus sau laikėsi.

MIRĖ ČECHOSLOVAKIJOS
EX-PREZIDENTAS BENEŠ

&
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t O žaizdos buvo baisios! 
. rfitlerininkai ir jų sėbrai Ta- 

• rybų šalyj sunaikino arba ap* 
' griovė: virš 200,000 sankrovų 
. Ir restanrantų, 40,000' ligoni

nių ir sveikatos punktų; 84, 
000 mokyklų ir 43,000 kny-

•gynų. x . '
Jie sunaikino' dešimtis tūks- 

'tančių fabrikų ir dirbtuvių, 
137,000 traktorių, 428,000x 
gelžkelių vagonų ir 175,000 
metalo apdirbimo mašinų.

Sunaikinti namai, mašinos 
sudarė 128,000 milijonų dole
rių nuostolių, o karo lėšos ir 
kiti nuostoliai iš priežasties 
karo dar siekė 357,000 mili- 
jonų dolerių. .

Vien besitraukiant reikėjo 
į rytus iškraustyti 1,360 di- 
dėlių* fabrikų. Tas pareika- 
&Vo milžiniškų išlaidų ir gi- 
gantiško jėgų sueikvojimo.

★ ★ *
įį? . Bet darbo žmonių valstybė 
B atlaikė sunkią naštą ir priešo 

smūgius. Stalinas sakė, kad 
jokia kita valstybė to, nebūtų 
atlaikius.

Faktai tą liudija. Lenkija 
susmuko po nacių smūgiais j 

f dvi savaites. Francija neišlai
kė nei trijų savaičių. .

★ ★ ★
; * Kada tarybinė armiją grū- 

* , do nacius laukan iš savo že
mės, tai darbo liaudis rodė 
stebuklus, atstatant fabrikus 
ir gyvenimo namus. Frontas 
ritosi į vakarus, paskui jį se
kė naujas gyvenimas.

r ? / 1943-1944 metais išlaisvin
tose srityse darbo žmonės 
pastatė 900,0'00 paujų gyve- 

• namių su‘ įtalpa. 13,000,000 
Jwfrdratiniu, metrų. Atsteigė 

I . Ir naujai nutiesė 43,0b0 kilo- 
/.» ftjetrų gelžkelių.' Ir tai buvo 

atlikta tada, kada ^viskas bu- 
' vo pakinkyta karo frontui.

'/Armija buvo milžiniška, Ji 
reikalavo baisybės ginklų ir 

; . amunicijos, ir jai užfrontis 
davė. Kada Sovietų Armija 
apgulė Berlyną, tai .ji ten tu
rėjo 41,000 patrankų, 8,400 
karinių lėktuvų ir 6,300 mo- 

' derniŠkų tankų. <O tai tik <ja- 
lelė fronto buvo .

★ A ★
Aišku, kad kada karas bai- 

; gėsi, tai toji milžiniška ener- 
Kįį1 gija buvo nukreipta atstaty- 

mui šalies. Lietuvoje naciai 
| nepaliko nė vieno tilto, nė 

>7 vieno čielo fabriko., j- 
/ Kiek . tai reikėjo sunkaus 

darbo, energijos/,kad atstaty
ti tą,*ką svetimi atėjūnai su-

B griovė ir sudegino!
? ★ ★ ★

Ko yra verti tie sutvėrimai, 
kurie trokšta’ naujo karo ?• Jie 
norėtų matyti v31 milijonus 

* žmonių karo liepsnoje. Jie 
į Wėl norėtų matyti dėganč^ą 
igfejUetuvą, f mirštančius mūsų 
jfc brolius ir> seseris tenai, ,iį

pe ir liėtuvių sū

Filipiniečiai Bėga 
Nuo Ugniakalnio

Manila, Filipinai. —-Smal
kiai išsiveržė Hibok-Hibok 
ugniakalnis Camiguin salo
je. Plaukia nuo kalno žė
ruojanti lava. Ugniakalnis 
taip pat šaudo uolomis ir 
sėja karštus pelenus. 15,000 
persigandusių filipiniečių • 
jau pabėgo iš salos. Juos 
gąsdino ir žemės drebėji
mas, pasikartodamas.

įPraga. — Buvęs Čecho- 
slovakijos prezidentas Edu
ardas Beneš, 64 metų, mirė 
rugs. 3 d. Per tris paskuti
nes dienas jis buvo be sąmo
nės. Jį numarino kraujagys-. 
lių Sukietėjimas, širdies li
ga ir, pagaliaus, paraly-' 
žius. Jau pernai vasarą šir
dies stapčiojimas. buvo pa
guldęs Benešą.

Beneš dėl nesveikatos ap
leido prezidento vietą šie
met vasario 27 d. Tuomet 
seirųas prezidentu išrinko 
komunistų vadą Klementą 
Gottwaldą.

Mirus Bepešui, GottwaL 
das nuleido iki pusės stiebo 
valstybinę, vėliavą ant pre
zidentinio ^palociaus, gedului 
pareiškti. Jis taipgi pasiun
tė nuoširdaus ’ apgailestavir 
mo telegramą Benešo našlei 
ir kitiem jo šejmos nariam. 
Telegrama; 1 tarp kitko, sa
ko: “Visi mes jį gerbėme ir 
mylėjome?’ •

ĮAthenai.— Graikų parti
zanai pagrobė du ameriko
nų trokus, vežusius monar- 
chistam reikmenis; suėmė 
vežikus.

Gal Bus Paleistas 
Franci jos Seimas

Paryžius. — Pranešama, 
kad jeigu dar nepavyks su
organizuoti ministrų kabi-, 
netą, tai prezidentas Vine. 
Auriol paleisiąs seimą ir pa
skelbsiąs naujus rinkimus.

Viesulas, Liūtys Sunaikino 
Daugybę Maisto Filipinuose

Manila, Filipinai.— Tva- 
niškęs liūtys per 48 valan
das pripylė vandens iki 
juosmens. Pirm, to siautė 
smarkus viesulas. Šie* gam
tos sąjūdžiai sunaikino 
daug derlių ir maisto san
dėliuose.

Sudužo Amerikos Bomberis 
Didžiuose Angly-Jankių 
Oro Jėgų Manevruose

London. ‘— Amerikonai ir 
anglai išvien daro didžiau
sius karinių oro jėgų prati
mus. "Nukrito Holandijon ir 
sudužo amerikinis bomba- 
nešis B-29, vadinamas “le
kiančiąją tvirtove,” bet 10 
lakūnų su paVašįūtais išsi
gelbėjo.

To bombanešio nukriti
mas Holandijon liudija, kąd 
manevruojama ne tik Ang
lijoj, bet ir tūlų kitų kraštų 
ore. Manevruose dalyvauja 
tuzinai Amerikos bombane- 
šių ir daug kitokių karinių 
lėktuvų.

Žadama Egiptui Gausi 
Amerikinė Parama

Kairo/— Nąująsis Ame
rikos ambasadorius Egiptui, 
Stantonas Griffis pareiškė: 
— Jung. Valstijos stengsiu 
visokiais būdais gerinti ūki
nę Egipto padėtį; — Egip
tas kariauja prieš Izraelio 
valstybę Palestinoj.

Nauja Holandijos
Karalienė Juliana

Amsterdam. — Pasitrau
kė nuo sosto Holandijos 
karalienė Wilhelmina, 68 
metų ‘ amžiaus. Ji pavedė 
“karūną” savo dukteriai Ju- 
lianai. Motina karaliavo 50 
metų. Dukters vyrias yra vo
kiškas kunigaikŠtukas Bęr- 
nhardas, veislinis užkuris, 
neturįs karališkos galios.

• f . ;•» /

Vakariniai Laivakroviąi II 
gai Streikuosią

San Francisco.' 
ir prieplaukų kompanijos 
pareiškė, kad jos nedarys 
sutarties sii streikuojančiais 
laivakroviais ir laivų darbi
ninkai, CIO unijistais, jeigu 
jų unijos vadai neprisieks 
prieš komunistus, pagal 
Tafto - Hąrtley’o įstatymą. 
Streiko vadas Harry Brid
ges 'atsakė: — Nors ir t> mė
nesius tektų streikuoti, mes 
nedarysime priesaikos prieš 
komunistus. ’ ' / •

Laivų
Č1LEJE UŽDRAUSTA 
KOMUNISTŲ PARTIJA

Santiago, Čile. —

Jugoslavų Karininkai Ben
draują su Graikų Fašistais

Athenai, Graikija. — Čio- 
naitinis laikraštis “Kathi- 
merini” rašo, kad Jugosla
vijos rubežiaus sargai jau 
draugauja su k a r i n iais 
Graikijos monarchistų sie
nos' sargais; sako, vieni ir 
kiti šoka pagal tą pačią 
dijo muziką.

MOKYKLA TRAUKIA 
TEISMAN GENERALI 
PROKURORĄ T.CLARKĄ 
r|San Francisco. -L Califor- 

nijos Labor School (darbi
ninkiška mokykla) traukia 
teisman general} Jungtinių 
Valstijų prokurorą Tomą 
Clarką už tai, kad jis pąs- 
kelbė tą mokyklą “neištiki
ma”. Amerikai?

ra

Santiago, Čilė. — Čilės 
kongresas nutarė . užgint 
Komunistų Partiją. Prezi
dentas Vid'ela savo pariašu' 
užgyrė nutarimą. Kiek pir
miau® Brazilijos ir Paragu- 
ay’aus valdovai uždraudė 
Komunistų Partiją.

Filipinų policiją sakosi 
nušovus dar 7 valstiečių^ 
sukilėlius.

-A ..... ............................    i----- si--------

New York. Pasmuko 
žemyh ’Wall Strytd Šerai.

Prezidentas J. Paleckis Gailisi 
Ždanovo9 kaip Lietuvos. Draugo

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos prezidentas Justas Pa-, 
leckįs pareiškė nuoširdų 
gailestį, kad mirė gen. An
drius A. Ždanovas. Paleckis 
sakė: • f ... / ,
, — Mirtis ždąnoVo, žy
maus Tarybų valstybės kū
rėjo, giliai palietė mano ir 
visos'Lietuvos žmonių šir- 
di- „7 '7 

1 'I ..... "—T
nusi Jų jausmai panašūs į 
tigro, į vilko! Juos tik krau
jas, ugnis ir pražūtis vilioja. 
Bei jie labai, labai apsirinkai

Tarybines Lietuvos k Res
publikos darbuotojai ' ne 
kartą su Ždanovu svarstė 
mūsų krašto reikalus, ir jis 
visuomet jautriai atsiliepė 
ir rūpinosi gerinti medžia
ginę ir kultūrinę ' Lietuvos 
žmonių būklę. Ždanovas su
teikė rtiunjs brangios para
mos atstatyti Vilniui, kuris 
buvo nacių išgriautas. Žjda^ 
novas ypač domėjosi'moks
lo ir meno kilimu Lietuvo
je... Netekome brangaus iri 
nupširdaus Lietuvos žmo--
nių draugo. ;
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FELDMARŠALAS KĖS- > 
SELRĮNG TEISINASI

Nųrnberg, Vokietija. -

v®

Monarchist ai Suėmė 
Dar 1,130 Graikų

1 <
Athenai, Graikija, r- Mo

narchistų valdžios žandarai. 
naktį užklupo šimtus n^mų 
sostinėje Athenuosė ir su
ėmė dar 1,130 žhionių, kaip 
nužiūrimų kairiųjų. Sako
ma, kad po kvotimų ‘daugu
ma jų buvę paleisti, bet 150 
suimtų demokratinių grai
kų bus atiduoti kariniam 
teismui. Jiem gręsia sušau
dymas.

■ ———e. 

Graikų Partizanai 
Turi 11 Diviziją

London. — .^Laisvosios 
Graikijos - partizanų radi
jas pranešė, kad jie turi 11 
divizijų .demokratines savo 
armijos. Viena divizija vei
kia prieš monarcho-fašistus 
Thessalijoj, kita pietinėje 
Graikijoje, trys divizijos a- 
takuoja fašistus Makedoni
joj, kitos įvairiose Graikijos 
dalyse. į

Buriuos Sukilėliai 
Užėmė Du miestus į / z. -f

Rangoon.Rangoon. — Burmiečiai 
Karen gėntės sukilėliai užė
mė svarbų pajūrio miestą 
Mulmeiną, taipgi ir Thato- 
ną. Prie sukilėlių prisidėjo 
ir policijos dalis.

Paraguay Panaujina Ryšius 
Su Franko Ispanija

Asuncion. — Paraguay’- 
aus, valdžia (Pietinėj Ame
rikoj) pranešė; kad ji iš 
naūjo sumezga diplomati
nius ryšius §u Franko fa
šistų valdžia Ispanijoje. Tie 
ryšiai buvo sutraukyti 1946 
metais/ \

SMARKIAI PAKILO 
SOVIETŲ PRAMONĖ

Lakė Success, N, Y. — 
Jungtinių Tautų raportas 
rodo, kad fabrikine Sovietų 
pramonė dabar pagaiųina 
48 nuošimčiais 'daugiau dir
binių, negu ,1946 m.

Sovietai, Sakomar Rengiasi 
Atidaryt Važiuotę iš 
Vakarų į Berlyną

Plačiai kalba-(Berlįft v 
tna, jog Sovietų vyriausybė 
daro techninius pasiruoši
mus greitu, laiku' atidaryt 
amerikonam ir anglam ke
lius traukinių ii; automobi
lių važiavimui iš vakkrų 
Vokietijos y pęr sovietinį 
ruožtą į vakarinę Berlyno 
dalį.'

.Amerikonai, ;
franeūzai įtinka pripažint 
sovietines markes ištisam 
Berlynui,taigi ir ją užimtai 
vakariiięį fhięsto daliai* ‘

Eina derybos dėl sovieti
nių markių vertės. Sovietų 
vyriausybė reikalauja pri
pažint jotn lygią:vėrtę; kaip 
ir gaujom amerikonų - ^ng- 
lų - francūzų markėm, var- ''r. ''-.ųl:

............- ■■

tojamom vakarinėje Vokie
tijoje. Amerikonai su savo 
bendrais bando' ' išsiderėti 
aukštesnę vertę vakarinėms 
markėms, negu sovietinėms.

anglai ir •Amerikonų teismas tardo 
nacių feldmaršalą Albertą 
Kesselringą* kaip karinį pik
tadarį. Kesselringas sakosi 
•tik vykdjęš Hitlerio paliepi
mus, įsakymui. Bet jis gi
riasi apsaugojęs Romą; gir
di, “aš, o ne Hitleris, pa
skelbiau Rojną atviru mies
tu”, lAŽdraųsdamas ją bom
barduoti.

$ \ Z I.’k 'fi

NAUJAS INDŽIONKŠINAS
GRĘSIA LAIVAKROVIAM

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
kreipėsi į federalį teismą, 
kad indžionkšinu - drausme 
užgintų laivakroviams rei
kalauti samdyt darbininkus 
tiktai iš unijinių salių, reiš
kia, vien tik unijistus. Ko- ' 
misija sako, tas reikalavi
mas peržengia Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, nes įstaty
mas uždraudžia pilną unijos 
pripažinimą — tiktai unijis
tų samdymą darban.

Nau j asis i n d žionkšinas 
kreipiamas ypač prieš 30,-

000 streikuojančių laivakro- 
vių ir laivų darbininkų C 
unijistų, Californijoj ir v 
same vakariniame Amer 
kos pakraštyje. Svarbiai 
stręikierių reikalavimai yi 
samdyti darbininkus vi 
tik iš unijinių salių ir pi 
kelti algą.

Ląivų kompanijos pan 
kėy kad jos nedarys sut 
ties su streikieriais 
dėl to, kad Harry Bri 
ir kiti streiko vadai ateisi 
ko raštu prisiekt prieš ko
munistus, kaip liepia Tafto- 
Hartley’o įstatymas

Susijungė Indonezijos 
Socialistai-Komuiiistai

Ministras Liepia Anglam 
Smarkiau Dirbti už Tas 
Pačias Užšaldytas Algas

Batavia, Java. — Indone
zijos žinių agentūra An tara 
pranešė, jog to krašto So
cialistų Partija nutarė pri
sijungti prie Komunistų 
Partijos. Žymiausias Socia
listų Partijos vadas yra A- 
mir Šarifudin. Jis iki 1947 
m. liepos mėn. buvo Indone
zijos Respublikos premje
ras. k

Nuoga ant Prezidento Stogo 
—“Bijo Sovietą Rusijos”...

' Washington. — Dorothy 
P. Smith, 32 metų, užlipo 
ant Baltųjų Rūmų stogo ir 
visai nuogai nusirengė. Pa
šauktas policininkas liepė 
jai apsirengti, bet nųogalė 
mergina neklausė. Ji sakė: 
— Aš bijau Rusijos; noriu 
čia pasilsėti ir saulės spin
duliuose pasimaudyti.

Jinai, buvusi kolegijos se
kretorė, tapo verstinai ap
rengta ir ligoninėn nuga
benta, kad jos protą ištir
tų. • .

London. — 20 milionų 
lipių Anglijos darbininkų 
nerimauja ir bruzda, 
valdžia užšaldė algas, 
lų Darbo Unijų Kongres 
vadai kreipėsi į šalies, iž 
ministrą, “socialistą” 
fordą Crippsą, kad 
nuramint bruzdančius ir 

(vadų leidimo streikuojan
čius darbininkus. Cripps 
sakė:

dirbti <uz tą 
jeigu ne, tai sun 
nė krizė gali parblokst J 
gliją.

Ragina Duot Izraeliui 
$300,000,000 Paskolų

------------------------- •

Jeruzalė. — Čia atvyk 
Amerikos k o n gresman 
newyorkietis demokral 
Andrew L. Somers sakė 
Jungtinės Valstijos .turėti 
paskolint Izraeliui , 
000,000, o ne tiktai $100r 
000,000 kaip buvo pageidau
jama.

KANADOS VA 
JO KOMUNISTŲ TARP 
IšVIETINTŲ

Ottawa. — Kanados vai- ■ 
dininkai bijo, kadv yra ko
munistų tarp 30,785 išvi 
tintų (pabėgėlių), kuriuos 
Kanada iki šiol įsigabeno iš 
angliškų stovyklų vakarinė
je Vokietijoje. 

- ■ ■ ■ ■ —..................

Anglija žada neleist Vo 
kieti jai tokių keleivinių la 
vų statytis, kurie galėtų A-

MIRĖ MARŠALAS RYBALKO 
IR S. G. LUKINAS

Maskva. — Praeitą savai
tę mirė maršalas' Povilas 
Rybalko, Sovietų tankų ko- 
mandierius kare su naciais, 
o dabar mirė Sergius. Luki
nas, Sovietų seimo ir Komu
nistų Partijos Kontrolės 
Komisijos narys.

Sąn Francisco. — Sustrei
kavo 60,000 žibalo darbinin
kų Californijoj ir kitose 
valstijose. merikon plaukti

žiaeOI

Namų Statejai Apsuko Dešimtį 
Tūkstančių Karo Veteranų

Washington. — Daugiau 
kaip 30,000 karo veteranų 
susiuntė valdžiai skundus, 
kad sukčiai namų statytojai 
nuskriaudė juos. Statytojai 
apgavingai vartojo pras
čiausias medžiagas, blogai 
namus pastatė, neįtaisė su
tartų įrengimų, per daug 
brangiai ėmė iš veteranų už 
darbą ir medžiagas.

Valdinis namų parūpini- 
mo. “skubintojas*’ ir teisin
gumo departmentas ketina 
urmu traukti teisman na
mų statymo žulikus, ir pas-

kyrė 300 specialių tyrinėto
jų. \ :

500 sukčių namstačių jau V 
buvę areštuota. Kai kurie 
atsiteisė apsuktiems vetera
nams, o tūli, kiti esą kaleji- 
man patupdyti.;

MacARTHURAS GRĄŽI
NA JAPONAM LAIVUS

Tokio. — Generolas 
Arthuras sugrąžino » japo
nam privačiam *; sa 
9141 
nų.
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Jurininką Streikas
Pacifiko pakraščio prekybos laivyno jūrininkai bu

vo priversti išeiti į streiką. Jų kova žada būti ilga ir 
sunki. Gerai, kad jiems vadovauja kovingoji Internatio
nal Longshoremen’s and Warehousemen’s unija su Har
ry Bridges priešakyje. Jie turi progos šią kovą laimėti.

; Per aštuoniasdešimts dienų, valdžia turėjo prieš jū
rininkus indžionkšiną ir neleido streikuoti. Buvo panąu- 
dotas Taft-Hartley įstatymas unijos sunaikinimui. Jūri- 

f i ninkai parodė daug ištvermes ir kantrybės. Valdžia aiš
kiai atsistojo samdytojų pusėje. Tai pajuto laivų kom
panijos ir pasidarė nebesukalbamos.

• Reikia,' kad šiam jūrininkų z streikui padėtų kitų 
pramonių darbininkai. Ypatingai Atlantic prekybos lai
vyno jūrininkai turėtų prisidėti prie tos pačios kovos. 
Deja, pastarųjų National Maritime Unija pateko į Jo
seph Curran rankas. O tam sutvėrimui jaugiau rūpi 
raudonųjų raganų medžiojimas, negu kova prieš samdy- 

' tojus. Jis nė kalbėti nenori apie skūbinimąši Pacifiko jū
rininkams talkon. J

Ko Tie Dvasininkai Nori?
• Holandijoje įvyko Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 

konferencija. Joje nedalyvavo katalikų bažnyčia ir rusų 
bažnyčia. Tai buvo pirmoje vietoje visokių protestantiš
kų sektų konferencija. Konferencijoje dalyvavo keletas 
šimtų atstovų. Joje dalyvavo, tarp kitų, gubernatoriaus 
Dewey patarėjas Dulles ir pasakė ilgą prakalbą.

. Daugelį nūstebino minėtos konferencijos dalyvių iš
leistasis manifestas. Gal pirmu kartu visoje istorijoje 
skaitlinga dvasininkų grupė išdrįso tarti žodį ir prieš 
kapitalizmą. Savo manifeste jie sako, kad jie priešingi 
tiek'komunizmui, tiek kap\alizmui.

Kad dvasininkai priešingi komunizmui, tai, žinoma, 
niekam nėra-jokia naujiena. Bet kad jie pasisakė ir prieš 
kapitalizmą, tai jau didelė naujiena. Tiesa, prieš kapi
talizmą ir apie kapitalizmą, jie kalba labai nedrąsiai, to
li gražu’ nepasako visko, kas reikalinga pasakyti. Bet 
svarbu, kad nors pusiau lūpų prasitaria prieš kapitalis
tinę santvarką.

Ką gi šie dvasininkai suranda prieš kapitalizmą? 
Jie suranda, kad ekonomija tarnauja tiems, kurie dau
giausia turi galios. Kapitalizmas pagimdo didžiausią ne
lygybę. Kapitalistinėje santvarkoje pinigų dayymasis yra 
svarbiausias idealas. Kapitalizmas kankina darbininkus 
masinio nedarbo katastrofomis.

Dvasininkai, žinoma, nepridėjo, kad kapitalizmas 
yra priežastis plėšikiškų imperialistinių karų. Jie nepri
dėjo, kad kapitalizmas pasidarė užtvaru visokiai pažan
gai. Jie nieko nesako, kad išnaudojimas žmogaus žmo
gum neturi jokio moralinio pateisinimo. Jie taipgi nepa
sako, kad jie patys, tai yra, jų atstovaujamos bažnyčios, 
iki šiol už kapitalizmą galvą guldė.

< Taipgi aišku, kad tie patys dvasininkai, sugrįžę iš 
konfefencijos, vėl giedos tą pačią seną giesmę už kapi
talizmą. Jie patys, daugumoje, sušilę rems kapitalistinį 
išnaudojimą. / ’ >

"Pagaliau šių dvasininkų manifestas nepasiūlo jokio 
alternatyvo. Jeigu nepriimtina^ komunizmas Jbei socialiž- 

as, ir nebegeras kapitalizmas, tai ko gi reikia siekti? 
^i socialinė santvarka turėtų užimti vietą?

Judošiaus Rolėje
Kongresinė komisija, suorganizuota darbo unijų 

naikinimui, užgriuvo ant didžiosios, kovingosios CIO tuni- 
jos United Electrical Workers. Pašauktas apie komunis
tų veiklą toje unijoje liudyti unijos prezidentas Albert J. 
Fitzgerald. Jie atsakė trumpai ir drūtai, kacr peakcijo- 
nieriai ieško tai, ko nepadėjo, kad jie nori sudemorali- 
#tfoti ir sugriauti uniją, kurios išugdymui reikėjo daug 
metų ir energijos. Unija yra unija: joje suranda prie
glaudą ir "Užvėją kiekvienas darbininkas be jokios poli
tinės diskriminacijos. . ’
_ ,Bet atsirado ir judesius,^ kuris sutiko savo vįefą ir 
įtaką pavesti reakcijonieriams prieš organizuotus darbi-f 
nlnkus. Tuomi judošiumi pasirodė ne kas kitas, kaip CIO 

kretoribs-iždininkas James Carey. Jis paliudijo taip,
p norėjo kongresinė komisija. Jis pasmerkę unijos va

dovybę ir pareiškė, kad jai instrukcijas duoda “Mask-
■ l* , * ' »

CIO vadas prieš CIO uniją! Sunku panašų judošys- 
tės pavyzdį surasti visoje darbo unijų istorijoje. Ir Cafey 
nesudraudė nei Philip Murray, nei kiti CIO lyderiai. Tai 
reiškia, kad CIO vadovybė yra nusitarus padėti kongre
so komisijai šią uniją nukryžiavoti. Pirmoje vietoje to
dėl, kad United.^ Electrical Workers unijos vadai Atsisa
kė pildyti Taft-Hartley įstatymą; antroje todėl, kad 
tie vadai pritaria Progresiistų Partijai ir neremia Tru- 
mano kandidatūros. Unijos prezidentas Fitzgerald yra 
nacionalis Progresistų Partijos pirmininkas. < x : i

I Tarptautinė Apžvalga *
I . 1 ; • ' / Ėasp RM š- ,
ilURIUIMlMHIUlUIHIIIIIIIIUUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIUUIIIHIMIIIIIIIIIIOUIIIIinUIIUUUIIUKlM

Mūsų šalyje “raudonbaų- 
bių” ir “šnipų” skandalam^ 
nesimato galo. Kažin, ai; po
nai valdonai tiki, kad jau už 
tos isterijos sienos jie galės 
paslėpti žmonių gyvenimo 
vargus ?

Kainos ant pragyvenimo 
baisiai kyla. Iš Washingto- 
no valdiškas Bureau of La
bor Statistics pripažįsta, 
kad (Įabar už dolerį maisto 
jau tik tiek galima nusi
pirkti, kaip 1939 metais už 
46 centus.

Gyvennamių baisi stoka. 
Henry Wallace įrodė, kad į 
dvi dienas karo reikalams 
Trumano valdžią išleidžia 
$52,000,000, o naujų namų 
statybai Kongresas tik į du 
metus skyrė $38,000,000.

Apsiginklavimas yra vie
na iš didžiausių priežasčių 
infliacijos — pinigų vertės 
kritimo.

Trečiosios Partijos kan
didatas į prezidentus Henry 
Wallace pasitiktas pietinėse 
valstijose kiaušiniais ir pa- 
midorais. Komercinėj spau
doj nors ir neva peikiamas 
tas chuliganų žygis, bet tuo 
pat kartu bjauriai-niekina
mas Wallace. Reiškia, tam
sias jėgas kursto prie inci
dentų. Tūlų valstijų virši
ninkai bando neleisti pasta
tyti kandidalus nuo Progre
syvių Partijos. Tas parodo 
amerikoniško fašizmo iltis.

Angliją sutiko, kad Jung. 
Valstijų karinis orlaivynas 
atsteigtų ten savo bazes, ku* 
rias turėjo karo laiku. Ko
respondentas Mr. B. Welles 
rašo r “... bazės steigiamos 
prięš Rusiją”. Jhu /šimtai 
mūsų didelių bombinįnkų 
ten sutraukta su apie 3,000 
lakūnų ir kitų oriai vyno na^ 
rių. |

Anglijos jūrinis karo lai
vynas pradėjo manevrus. 
Sakoma, kad tai bus kari
nio ploto manevrai.

Anglijos rankose yra ke
turi žymūs nacių generolai, 
karo kriminalistai Kari 
von Rundstedt, Erich von 
Mannstein, • W. von Braū- 
chitsch ir Adolf Strauss. Jie 
atlikę tiek ,daug pikfądarys- 
čių, kad kelios demokratinės 
valstybės , reikalauja juos 
teisti. Bet’jie yra britų ran
kose, gyveųa puikiai, gerai 
užlaikomi ir, juokus ^daro^iš 
tų, kurie juo^ nori teisti.

Burmos ąukilę darbinin
kai ir valstiečiai buvo užė
mę Thayėtmo mieštą, žiba
lo versmių centrą. Ęašseno 
prieplauka Sukilėlių ranko
se, kurią valdūnų’ karp lai
vynas bombarduoja.

č echo Slovakija panaujinp 
•su Tarybų Sąjunga preky
bos sutartį. Ateinančiais, 
metais' tarpe abiejų šalių 
prekybos bus už $100,000,- 
ooo. ■/.. . ‘

šiaurinėje Chinijoje įsi.š1- 
teigė darbininkų, valstiečių .< 
ir inteligentijos vyriausybė. 
Įvyko seimas, kuris posė
džiavo nuo' 7 iki 19 dd‘. rug
pjūčio. Jame buvo atstovai 
nuo darbininkų, valstiečių, 
moterų organizacijų, Liau
dies Išlaisvinimo Armijos 
dalinių. Seimas išrinko 39 
žmones į'laikinąją vyriau
sybę. Jų tarpe yra komunis
tas diplomatas Ting( Pi-wu, ' 
generolas Nįeh' Jung-dhųng, 
našlė Wen I-to, kurios vyrą 
reakcininkai *1946 metais 
nužudė. Vyriausybę sudaro 
komunistai, liberalai ir t)ę- 
mokratinės Lygos nariai’.

Vyriausybė paskelbę, kad 
ji apjungia po savo vadovy
be penkias provincijas — 
Shantungo, Honano, Kope-

ho, Shansi ir Chaharo, ku
rios turi 46,000,000 gyvento
jų. Ši vyriausybė ves karą 
prieš reakcininkus iki pas
kutinė pėda šios teritorijos 
bus laisvav \

Sinkiangb provincijoj re
akcininkai nori išprovokuo
ti karą prieš Tatarų Res
publiką. 1 x

Franci j a ir vėl be val
džios. Nors seimas užtvirti
no antru kartu pono Schu- 
mano sudaromą vyriausybę, 
bet krizė dar nesibaigė. Tai 
jau trylikta Francijos vy
riausybė po karo. Tokis val
džios nepastovumas yra to
dėl, kad socialistai ir bur
žuazinės partijos neįsilei
džia Komunistų Partijos 
atstovų į valdžią, kuri turi 
daugiausia narių parlamen
te.

Graikijoje Jungtinių Val
stijų generolas James Van, 
Fleet vėl vienus monarcho- 
fašistų komandierius atsta
to, kitus į jų vietą1 skiria. 
Nors, daug girtasi apię per
gales ant partizanų, bet jei
gu reikia generolus mainy
ti, tai tos “pergalės” nebuvo 
tokios, kaip apie jas rašė.

Sakoma, kad į pusę metų 
Jungtinėms Valstijoms kai
navo $300,000,000 jnonar- 
cho-fašistų karas prieš par
tizanus. » /
‘ Italijoj medaliais ir kry
želiais apdovanoti generolai 
ij* oficieriai, grįžę iš Tary
bų Sąjungos, kurie buvo 
ten kaipo karo belaisviai. 
.Prieš tokį žygį protestuoja 
Sovietų vyriausybė, nes ita
lai fašistai žiaurumu ir plė
šimų civilių žmonių neatsi
liko nuo vokiečių nacių. *

Į Romą atvyko iš Ameri
kos 535 “maldininkai”—-ka
talikai, kurie vietoje pamal
dų, tai sakę kalbas prieš 
Tarybų '.Sąjungą ir demok
ratines liaudies respublikas.

Todėl Romoje įvyko 
skaitlinga demokratin. žmo
nių demonstracija, kurioje 
šaukė: “Go back to America 
where you come frofri!”

Japonijoj komunistų įta
ka smarkiai auga, nepaisant 
Reakcijos ir generolo Mac- 
Arthuro propagandos. Ypa
tingai komunistų jėgos au
ga šiaurinėj Hokkaido salo
je. Sako, kad ten komunis
tai pilnai vadovauja šešias 
darbininkų unija, būtent 
gelžkelių, anglies kasėjų, 
susisiekimo, mokytojų, elek
tros .darbininkų ir raštinių 
^darbininkų. Masiniuose su
sirinkimuose gieda -“Inter
nacionalą” ir dembnstruoja 
su raudonomis vėliavomis, 
kurios turi darbihinkų žęn- 
klą Kūjį,.,ir valstiečių' —, 
pjautuvą; T

Ispanijoj hera. tOp r&nu, 
kaip tyli komercinė spauda 
ir radijas. Fašisto Franco 
kalėjimuose -yra virš 200;000 
politinių kalinių. Į dų mėne
sius laiko vien Madride bu
vo 60 streikų. Partizanų' 
veiklos judėjimas apima di
delius. Šalies plotus.

'teisme prieę partizanus 
fašistų prokuroras kalbėjo: 
“Partizanų būriai, veikian
ti iš kalnų, g^una žypiįą pa-, 
galbą nuo gyventojų. Tie 
gyvepjtbjai teikia partiza
nams medžiaginę pagalbą, 
suteikit ryšius it reikalin
gas žinias.’L :

Kartais partizahąi per iš
tisas dienas at$įlai|«b prieš 
fašistų armijos dalinius. 
Demokratinis' laikraštis 
“Mundp ;0įrera,” įš^ 2? et., 
gegužės, 1948 m., rą|o; ,,

“Geriausios armijos fąšK 
s tų divizijos, aprūpintos ari

I

•tilerija ir palaikomos avia-' 
ei j a, mesta prieš partizanų 
būrius. Fašistai negalėdami 
sunaikinti partizanus, puola 
beginklius valstiečius.”

šiaurinėje Korėjoje įvyko 
liaudies ’ išrinktų delegatų 
seimas ir išrinko laikinąją 
vyriausybę, šiame seime da
lyvavo. šimtai delegatų ir iš 
Lietinės Ęorėjos. Sakoma, 
kad Pietinėje Korėjoje, ku? 
ri yra Jungtinių Valstijų 
armijos kontrolėje, seimo 
narių balsavimai įvyko slap-' 
tai ir milijonas žmonių dau
giau dalyvavo, kaip laike 
Jungtinių Tautų suruoštų 
balsavimų. !

Sudaryta vyriausybė vi
sai Korėjai, kaip šiaurinei, į 
taip ir pietinei, ir siųs dele-, 
gaciją į' Paryžių, kur įvyks 
Jungtinių Tautų Seimo po
sėdžiai.
Lenkijoj stdčiatikių bažny

čios vadai nusprendė už- 
megsti tamprius ryšius šu 
šio t?kėjimo vadais Tarybų 
Sąjungoje.

, Lenkijos vyriausybė areš-' 
tavo kunigą Zj/gmuntą Ka- 
czynskį ir kaltina šnipinėji
me užsienio imperialistų 
naudai. Šis kunigas buvo 
dešinioji ranka kardinolo 
Hlondo.

Mokslininkų suvažiavi
mas pasisakė prieš . Wall 
Stryto karo politiką.

Trizonijoje -amerikiečiai 
paliuosavo Hitlerio finan- 
sierių baroną • Hjalmarį 
Schachtą. Nors visas pasau
lis žino, kad tas gaivalas 
finansavo Hitlerio karo pa
siruošimus, bet jungtinių 
Valstijų karinė komanda 
paleido. Schachtą, pareiš
kiant, kad tai “vokiečių rei
kalas”. \

Tarybų Sąjungoje mirė 
žymus komunistų vadas-ge
nerolas Andrejus A. ždano- 
vas, didelis karo strategas, 
kuris pasidarbavo Lenin
grado apgynime.

Aukščiausias Sovietas pa
skelbė kad bile pilietis gali 
statytis arba*pirkt gyvenna- 
mį, kuris turės nedaugiau 
penkių kambarių, kaipo sa
vo privatinę nuosavybę..

Jungtinių Tautų organi
zacijos darbininkai užgiria 
savo veikiančius komitetus, 
kurie atmušė prasimanymą, 
būk tos organizacijos darbi
ninkai yra “anti-ameriki- 
niai šnipai.”. _

Genevoje užsidarė posė
džiai komiteto ekonominiais 

klausimais.
bet

ir socialiai^
Daug ten prikalbėta, 
mažai gero nutarta.

Miestas Puošiasi
PANEVĖŽYS.

Popierio Fondas *
Įžengiame į paskutinį vasaros mėnesį. Rugsėjo mė- 
yra mūsų darbui pasiruošimo mėnuo, nes su pirma _ . B - _ .   • « • • 1 •nuo yra musų darbui pasiruošimo menuo, nes su pirma 

diena spalių prasidės Laisvės vajus gavimui naujų skai
tytojų. ;

Ši vasara mūsų dienraščiui buvo sunki. Pergyveno
me'didelius finansinius trūkumus. Baigiame vasarą su 
tuščiu iždu. Dėka širdingų dienraščio Laisvės patriotų 
gausiai paramai aukomis, į skolą dar' neįbridome. Ta
čiau, infliacijai plečiantis, vis labiau baimė ir rūpestis 
vargina mus, kaip gelbėtis ateityje.

Rimtai ruošiamės prie Laisvės vajaus gavimui nau
jų skaitytojų,, sukėlimui reikalingo biudžeto 1949 me
tams, parengimais ir aukomis. Iš anksto sukėlimas biu
džeto yra mūsų dienraščio išganymas infliacijos gadynė
je i • \ ’

Vajaus reikalą keliame iš anksto, norime išjudinta 
visas kolonijas į darbą su pirma vajaus diena.
l Prieš vežikų streiką pasiėmėme kiek daugiau po- 

pierio. 10 d. šio mėnesio už popierį turėsime užmokėti 
Viršaus $2,000. Ižde dar neturime pilnos sumos apmokė
jimui tos stambios bilos. Laukiame aukų!

Gražus, laiškelįs iš Hartford, Conn.: . * *
“Gerbiamieji! Harffordiečiai, matydami, kad mūsų 

* dienraščiui yra sunku verstis finansiškai, taigi šiuomi 
paremia popierio, fondo vajų. Jonas Bagdonas, 461 Zion 
St., aukoja $10 ir prašo, kad jo giminės atsilieptų, kurie 
čionai randasi, j. Bagdonas'Lietuvoje gyveno Lygumos 
parapijoje, Šiaulių apskr. Po $5 aukoja: Jonas Ir Vero
nika Kazlau, L. ir J. žemaičiai ir LLD 68 kp.

Domininkas Gakus atsinaujina prenumeratą ir au
koja $3 del popierio fondo: Po $2 aukoja: J. Beržinis ir 
M. Y. Johnson. Po $1: W. Brazauskas, F. J. Repšys, J. 
Kazlauskas, B. Muleranka, Konstancija Miller ir A. Gri- 
gąitienė. V. žaltauskas, 50c. Visiems aukojusiems didelis' : 
ačiū! Draugiškai, W. Brazauskas.”

Daugiau finansinės paramos suteikė šie asmenys: 1
W. Adomaitis, Meriden, Conn. $5.60
K. Judickas, Easton, Pa. $5 ~ ,
Motiejus ir Ona Dobiniai, Brooklyn, N. Y. $5 *
Izabelė ir Joseph Jackim, Shelter Is. Hts., N. Y. $5 
Antanas Bimba, Brooklyn, N. Y. $5 
J. ir P. Judeikiai, Yonkęrs, N. Y. $3 
Ona Bružienė, Shelter Island, N. Y. $3

< P. Vinciunas, Brooklyn, N. Y. $3
Tillie Urbaitienė, Brooklyn, N. Y. $3
J. P. Chepulis, Southbury, Conn. $3 / .
C. A. Motejųnas, Williamstown, N. Y. $3
H. Žukas, Binghamton, N. Y. $2
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y. $2
S.- Penkauskas, Lawrence, Mass. $2 

j Joe Berhot, Piney Fork, Ohio $1.25
A. Raškow, Lawhence, Mass. ‘ s ; ---
Mike Latauskas, ,E. Saugus, Mass. $1
Mr! ir Mrs. Walter Aleksis, Lynn, Mass. $1
Mr. ir Mrs. John Petkunas, Worcester, Mass. $1
Dr.' John Repshis, Cambridge, Mass. $1 J
August Pupalis, Worcester, Mass. $1
Mrs. Mary Stanelis; Elizabeth, N?J. $1
Mr. ir Mrs. Walter Žukas, Elizabeth, N. J. $1
Paul Vaitekūnas, Hudson, Mass. $f
F. Šidlauskas, Hudson, Mass. $1
Ch. K. Urbanas, Hudson, Mąss. $1

' Q. Chesnas, Watefbury, Conn. $1. > \
J, Gaidis, Maynard, Mass. $1. .
*B. . Vaitkevičienė, New Haven, Conn.,’prisiuntė dvi 

naujas prenumeratas., ’ . . .
, širdingai dėkojame už gražįą paramą visiems, ku
rių vardai ankščiau išspausdinti. Kurie dar nėprisidėjtp- 
te su dovana į popierio fondą, prašome nesivėlinti. Turė
kite mintyje tą didelę $2,000 bilą, kurią reikės tuojau už
mokėti. Laisvės Administracija

- Miesto sta
tybos-remonto kontoros kolek
tyvas sėkmingai vykdo savo 
socialistinius įsipareigojimus. 
Perduota ■••naūd.otis 4 naujai 
pastatyti namai ir kapitališkai 
atremontuoti dar 25 namai, 
2,002 kvadratinių metrų gyve
namojo ploto.,

Seg^lįo, Rūtėno ir kitos da
žytojų brigados, įsisavinusios 
apipurškimo metodą ir panau
dodavęs oro pompas, nudažė 
apie^ 4,000 kvadratinių metrų 
namų fasadų ir 80,149 kvad-’ 
ratinius metrus vidaus sienų.. 
Rūtėno brigada ypatingai me- 
niiškai nudažė “įMeno” . kino 
fojė. Statybos-remonto' kon
toroje įvedus normuoto darbo 
sistemą, 'našumas dvigubai pa
kilo. I '

Darbo \spartuolįai — mūri
ninkai Šatkauskas ir Preidis, 
staliai Stonis ir Viršila, dažy
tojai Mockevičius, Tamošiū
nas ir daugelis kitų dienines 
išdirbio normas įvykdo* 2PQ. 
procentų ir daugiau. ’ < 

< , .. VI. Zavialovas.

M

i

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lath. Daily)— Antr., Rugsėjo 7,

/‘Koks teyas, tokie vaikai” posakis pildosi United Ąu- 
to Workers Lokalo 347-tp prezidentui Veenendaal. Jo 

V vaikai Jan ir Diane ,išėjo kartu su juo ir kitaią lokalo 
nariais pikietuoti uzstreikuptą firmą.



Mokslinio Tiriamojo Darbo 
Uždaviniai Tarybų Lietuvos 

Žemes Ūkyje
Rašo J.

Didžiuliame Tarybų Lie
tuvos žemės ūkio atstatymo 
ir toJimesnio kėlimo darbe 

’mokslinio tiriamojo darbo 
vaidmuo labai svarbus. 
Moksliniams darbuotojams 
tenka ištirti tuos kelius, me
todus ir priemones, kurio- 

-mis naudojantis galima 
9L-. gauti efektingiausių rezul- 

tatų.
Atliktasis buržūazinėje 

Lietuvoje žemės ūkio moks
linis tiriamasis darbas buvo 
vykdomas siauru mastu.

- Pagrindiniai valstybinio ‘ 
masto žemės ūkio klausi
mai, kaip gamtinių žemdir
bystės * sąlygų (klimato, 
dirvožemio) ištyrimas, išti
sinės žemdirbystės sistemos 

•nustatymas, buvo užmesti.
* Vienok, net tas nedidelis 

darbas, kurį vykdė selekci- 
hinkai, nebuvo plečiamą^. 
Buržuazinės Lietuvos vy
riausybė nebuvo suįdomin
ta pagerinti visų valstiečių 

.gyvenimą ir kelti jų laukų 
w ^derlingumą..

Tarybų valdžia atvėrė 
pačius horizontus Lietuvos 
Sėmės ūkio mokslinio tiria- 

> mojo darbo išplėtimui ir to
lesniam vystymui.

Išvijus vokiškuosius oku
pantus, kurįe padarė daug 

. žalos .pirmaisiais tarybų 
valdžios metais sustiprėju- 
sioms mokslinėms — tiria
mosioms įstaigoms, tuojau 
buvo pradėtas . šių įstaigų 
tinklo atstatymas ir išplėti
mas.

1946 metais pradėjo savo 
veiklą Lietuvos TSR Moks- 

Jįų Akademijos žemės Ūkio 
t ^nstitdtas. Atstatytos ir 

sėkmingai veikia 5 lauko 
bandymų stotys: durpynų 
bandymo stotis, augalų ap
saugos ir agrochemijos, so- 
dininkystės - daržininkys
tės, o taip, pat naujai į- 
steigtos gyvulininkystės ir 
veterinarijos bandymų sto
tys bei bulvių veislių, at
sparių vėžiui, tyrimo sto
tis.

Žymiai išplėstas Dotnu
vos selekcijos stoties dar
bas. Čia vykdoma daugiau 

' kaip 30 lauko kultūrų se
lekcija. Šiemet pirmą kartą 
Lietuvoje, pradėta daržovių 

f selekcija. Vyriausvbė pa
skyrė selekcijos stočiai dau-, 
giau *kaip 1,000 ha žemės—*

Vazalinskas
negu buvo buržuazinėje 
Lietuvoje.

Naujus kadrus respubli
kos žemės ūkiūi sėkmingai 
ruošia Lietuvos TSR Žemės 
Ūkio Akademija ir Veteri
narijos Akademija. Šiose 
aukštosiose mokslo įstaigo
se studentų skaičius keletą 
kartų didesnis, negu^ jis bu
vo buržuazinėje Lietuvoje. 
Gabiausieji iš studentų, bai
gusieji mokymo kursą, pa
pildys mokslinių darbuotojų 
kadrus šėmės ūkyj^. Tam 
tikslui prie Lietuvos TSR

W V K ...

Buenos,, AidES:--^'E5“pos: 
217ma, dieną Lietuvos paskelbi
mo Tarybų Socialistine Respu
blika ir jos prisijungimo pfie 
Tarybų Sąjungos, šiemet buyo 
didingai -atžymėta mūsų kolo
nijoje. Pažangiosios 'mūsų Or
ganizacijos: ' ALS • “Laisvoji 
Lietuva,” L. Liaudies Teatras, 
Lietuvių Komisija Tėvynei 
Remti, L.' Jaunimo Klubas ir 
ALS “L.L.” Moterų Skyrius,’o 
taipgi ir. mūsų laikraštis “Vie
nybė,” per sudarytąją bendrą 
sukakties paminėjimo komisiją, 
suruošė du .didžiai reikšmingus 
aktus. Pritarimas.’ir sveikini
mai gauta iš visų respublikos 
vietų, kaip nuo lietuvių, taip 
ir’ nuo draugingųjų tautų bei 
vietos aukštų įstaigų bei asme
nybių. i

Liepos 21 d., vakare, ĄLS 
“L.L” patalpose įvyko draugiš-

LIETUVIAI

Mokslų Akademijos ir prie ka vakarienė, kurioje dalyvavo
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karė, padarytųjų sunaikinimų, 
ir, kad tarpe . Lietuvoj ir visų 
tarybiniu tautų Mužmegstdji 
•draūgystė, sutvirtinta didžiaja
me Tėvynės kare ir ^pokariniais 
,atsistatymo\ laikais, jau dau
giau nenutrūks niekados, kad 
Lietuva, kartu\su visomis tary
binėmis tautomis • glaudžioje 
vienybėje žengia ir žengs vi
suomet kas kart į geresnį- ir 
šviesesnį gyvenimą.

Gražias lietuvių liaudies svei
kinimo kalbas pasakė draugiš
kųjų kolonijų svečiai. Nuo bie- 
lorusų kalbėjo Bielorųsų De
mokratinių Organizacijų Fede
racijos pirmininkas, drg. Tro
fim Lašink; nuo ukrainiečių, jų 
laikraščio “Svitlo” direktorius, 
Gubarčiuk, o nuo rusų koloni
jos, jos atstbvaš, inžinierius 
Popovas'. Visiems kalbėtojams 
dalyviai karštai pritarė delnų 
plojimais, Griausmirffeais del
nų plojimais buvo pašvčikintas 
Tarybų Sąjungos Atstovybės 
Argentinoje Įgaliotinis Igor D. 
Budarinas, kuomet, užkviestas, 
atsistojo tayti žodį. ,
* Iš lėto, aiškioje ir visiems 
suprantamoje kąlboje, diploma
tinis: mūsų tėvynės atstovas, 
pirmiausia padėkojo už tokį 
nuoširdų priėmimą minint die
ną, kuri yra brangi visai dau
giatautei tarybinei valstybei. 
Jis . nurodė, kad Lietuvos liau
dis; pasirinkdama kąrybinį' k‘e-, 
lią ’ir įstodama į. Tarybų Sąjun
gą, padarė didžiai išmintingą 
žingsnį, kuriuo užtikrino - sau 
šviesią ateitį. Socialistinis ke- 
•lias, vedantis į s komunizmą, sa
kė L D. Budarinas — yra .sun
kus ir juo einant reikia ryž
tingai su pasišventimu darbuo
tis, kartais net krąują lieti, 
bet jis yra užtikrintas ir 
einančios tarybinės autos, 
rių tarpe dabar randasi ir 
tuvių tauta, atsieks pilną 
mėjimą. Toliau Budarinas
rodė, kad lietuvių liaudis hero
jiškai kovojo dėl savo laisvės, 
ir didvyriškai atsižymėjo Tary
binėje Armijoje ’lietuvių dali
niai. Ir -priešo užfrontėje, gin
dama tarybinę savo tėvyhę, 
narsiai kovojo lietuvių liaudis, 
iš jos iškilo daugybė nėpamirš- 
tUmų herojų, kaip-Marija Mel- 
nikaitė ir kiti. Dabar, po karo 
Lietuva, būdama glaudžioje 
draugystėje su visoniis tarybi
nėmis tautomis, sudarydama su 
jomis vieną milžinišką daugia
tautę valstybę, sparčiai atsista
to ir iškyla į sotų ir Viskuo ap
rūpintą gyvenimą. Vėliau I. D. 
Budarinas karštai padėkojo už 
sukakties proga atstovybei pa
siųstąją sveikinimo telegramą 
ir, baigdamas, palinkėjo lietu
viams ir jų- organizacijoms, 
kad jausdamiesi tarybinės vals
tybės piliečiais, darbuotųsi su 
pasišventimu keliant savo kul
tūrą ir meilę tėvynei.

Jo kalba visų dalyvių buvo 
pasveikinta karštais aplodis
mentais. Jaunuolė R. Bendorai- 
tytė, lietuvių kolonijos vardu, 
įteikė didžiosios mūsų tėvynės 
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atstovui gyvų gėlių bukietą. x
Užbaigoje tarė žodį šventės 

darbų vedėjas drg. J. Juškaus* 
kas, pareikšdamas, kad didelis 
Argentinos, lietuvių pritarimas 
šviesiajai tarybinių tautų šei
mynai ir išlaisvintajai Lietu
vai, paskatino suruošti tokį 
Lietuvos TSR 8 metų sukakties 
paminėjimą. Jis konkrečiais ’ ir 
aiškiais žodžiais' išreiškė tvir
tą šio krašto lietuvių pasįtikė-> 
jimą, kad Lietuvos liaudis, 
nenukrypdama, p e r g a lingai 
žengs tarybiniu socialistiniu 
keliu, vedama didžiojo genijaus 
J. V. Stalino.

■ Už tokį puikų 'Šios- vakarie
nės pasisekimą, ypatingai už 
pavyzdingą tvarką ir skanius 
valgius, didžiausia padėka pri
klauso ' pasidarbavusioms mo
terims ir joms padėjusioms vy
rams jos suruošime. Ypatingai 
darbo vedėjui J? Juškauskui ir 
virėjoms bei patarnautojoms 
prie stalų.

z , * :1c *

Didingą, imponuojantį pobū
dį turėjo ir viešas paminėjimo 
aktas* kultūrinio meninio pa
rengimo pavidale, įvykęs lie
pos 25 dieną čekoslovakų salė
je, Choele Choel 2048, V. Alsi- 
noje. - - ■

Parengimas sutraukė nepa
prastai didelį publikos skaičių, 
erdvi salė buvo persipildžiusi, 
žmonės net netilpo joje. Salės 
vidų puošė Argentinos, Lietu
vos, taipgi Tarybų Sąjungos 
liaudies vadų , paveikslai : J^ 
Paleckio, N. šverniko, J? Nį. 
Stalino ir J. de. San Martin. 
Dideli, puikiai nupiešti pavei
kslai-, rodosi, lyg jie pirminin
kavo iškilmėms. Parengimo da
lyviuose jautėsi kilnus patrio
tinis ūpas. Tautiniuose rūbuose 
pasipuošusios jaunuolės lietu
vaitės ir su ženklais ant ranko
vių parengimo tvarkdariai, pra
žiūrėjo tvarkos ir aptarnavo 
atsilankiusius. (

Parengime dalyvavo kilnūs 
svečiai: TSRS Atstovybės auk
štieji pareigūnai ir demokrati
nių tautų Iplonijį/ vietps kul
tūrinių draugijų it Argentines 
vyriausybės atstovai.

Prasidėjus aktui,-kaip buvo 
skelbta programoje^ tapo- su
groti Argentinos ir Tarybų Są
jungos himnai. Nuo Rengimo 
Komisios, visos kolonijos var
du,'pritaikytą liepos 21 pami
nėjimui, pasakė kalbą drg. .D. 
Jakubonis. Didžiai įspūdingą 
kalbą pasakė TSRS Atstovybės 
Argentinoje Įgaliotinis, Igor 
D. Budarinas; salė griausmin
gai ūžė, kuomet dalyviai karš
tais delnų plojimais išreiškė 
pritarimą jo žodžiams. Baigus 
kalbą, I. D. Budarinas tapo ap
dovanotas dideliu ir gražiu gė
lių bukietu, kurį jam įteikė 
tautiškai - pasipuošusios lietu
vaitės. . » .

Daugybė gautųjų sveikinimų 
buvo skaitomi programos vedė
jų, draugy J. Juškaųsko ir; Č. 
Šimkaus. Sveikinimai buvo ne 
tik nuo . pažangiųjų lietuvių, iš 
visų lietuviais apgyventų mies
tų ir priemiesčių, jų buyo daug 
ir nuo draugirigųj'ų tauti) kolo
nijų bei spaudos organų.,
• Puikiai išpildyta ir meninė 
scenos programa, čia pasirodė 
gana aukštas lietuvių meninis 
išsilavinimas, ypač šokio ir dai
nų dalyse.. Reikįa paminėti, kad 
šauniai pasirodė, pirmą kartą 
po gapa ilgos, net keleto metų 
pertraukos, Lietuvių Liaudies 
Teatro choras, vadovybėje, seT 
no toje dirvoje darbuotojo, drg.' 
Juozo Sutkaus. Visi scenos nu
meriai.* labai maloniai nuteikė 
paminėjimo dalyvius. .

Vėliau jaunimas, gurėjo' 
gos puikiai pasilinksminti 
šaunios muzikos. ■ . ?
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Mrs. Magdalena Joven, našlė Filipinų Darbo Kongreso 
sekretoriaus, kurį darbininkų priešų pasamdyti * bude
liai npsovė, priima ček| $1,250 sumai nuo hawaiiečių 
unijistų, CIO International Longhoremen’s & Ware
housemen's Unijos. Panašią dovaną unija įteikė taip

• pat nužudyto Kubos cukraus darbininkų vado 
Jesus Menendez našlei.

Žemės Ūkio Instituto yra 
įsteigtos aspirantūros.

Lietuvos valstiečių masės 
stoja į kolektyvinių ūkių 
kelią. Respublikoje jau yra 
apie'250 jaunų kolektyvinių 
ūkių. Tarybinis žemės ūkio 
mokslas teikia, didelę para
mą darbo valstiečiams. 
Prieš mokslinius darbuoto
jus dabar stovi atsakingas 
uždavinys padėti žemdir
biams* padidinti žemės ūkio 
našumą 2-3 kartus. Šiam 
tikslui pasiekti atliekamas 
gamtinių sąlygų ištyrimas.

Šiemet plačiu mastu pra
dėti Lietuvos dirvožemio iš
tyrimo darbais Įvairiose res
publikos vietose dirba mok
slinės ekspedicijos. Docen
tams Baginskui ir Garmui 
vadovaujant šiemet bus de
taliai ištirta’ visi 200 tūks
tančių hektarų dirvožemių. 

• Didelį darbą mokslas tu-, 
rėš nuveikti ir mažai nau
dojamų žemių — durpynų, 
apsemtų pievų sukultūrini
me. Tai palies ąpie Į milijo
no hektarų žemės plotą. .

Derlingumo pa k ė limas, 
žemės ūkio * mechanizacija, 
tinkamos sėjomainos įvedi
mas, gyvulių skaičiaus pa
kėlimas, veislinės gyvuli
ninkystės išvystynias— štai 
klausimai, kurie šiandien 
domina respublikos žemės 
ūkio' mokslinius ” darbuoto
jus. . j

Tarybinė vyriausybė su
darė moksliniams darbuoto
jams. visas sąlygas šių klau
simų sėkmingam išsprendi
mui. Plačiai naudodamiesi 
priešakinių tarybinių moks
lininkų Mičiurino, Viljam
so, - Lysenkos moksliniais 
darbo atsiekimais ir patirti
mi, moksliniai darbuotojai 
kartu su visa Tarybą Lietu
vos liaudimi pilnai įvykdys 
stalininio penkmečio jiems 
pastatytus uždavinius.

didelis skaičius mūsų organiza
cijų veikėjų, taipgi svečiai nuo 
broliškųjų tarybinių tautų or
ganizacijų : t. y., rusų, ukrai
niečių ir baltarusių, ir garbės 
svečiai TSRS Atstovybės Ar
gentinoje aukšti pareigūnai: 
ambasadoriaus pareigas einan
tis Atstovybės Įgaliotinis Igor 
D. Budarin, Atstovybės pirma
sis sėkretorius B. A. Kazancev, 
Konsulas I. C. Kolosovski ir 
Konsularinio Skyriaus sekreto
rius D. N. Gvimradze?

Erdvios”'ALS “L.L‘” patal
pos, užšipįldę patriotiškai' nusi
teikusiais lietuviais, reiškė gra
žiausiai tą didį šio krašto lie
tuvių pYitarimą savo išlaisvin- 
tajai tarybinei tėvynei ir visai 
plačiajai tarybų šaliai. Šiai iš
kilmingai šventei atidarymo 
žodį tarė ir pirmininkavo ALS 
“L.L.” Centro Valdybos pirmi
ninkas drg. Antanas Kisielius, 
Paruošimo ir tvankos vedėjo 
pareigas pavyzdingai atliko 
drg. Juozas Juškauskas.

Draugas J. Balčiūnas, ALS 
“L.L” C. Valdybos sekretorius, 
perskaitė Sukakties Paminėji
mo Rengimo; Komisijoj koloni
jos vardu pasiųstas sveikinimo 
telegramas Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos, Auk
ščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo, p'irminfnkūi, drg. Justui 
Paleckiui, ir Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos pre
zidentui drg. Nikolajui šverni- 
kui. Taifigi nuorašus pasiųstų
jų telegramų šalies prezidentui 
generolui Juan D. Peronui ir 
Užsienio Reikalų ministrui Dr. 
J. A. Bramuglia. Telegramų iš
siuntimas visų dalyvių buvo 
vienbalsiai priimtas ir pasvei
kintas delnų plojimu.

Pavalgius skaniai parimstą 
vakarienę, Rengimo Komisijos 
vardu, tarė žodį Danielius Ja
kubonis. Jis apibudino liepos 
21-sios reikšmę mūsų tautai ir 
nušvietė tą didžią naudą, ku
rią suteikė Lietuvai jos įstoji
mas į TSRS, pabrėždamas, kad 
Tarybų Sąjunga/ išgelbėjo Lie
tuvą nuo baisios nacių ‘'vergo
vės ir padėjo jai atsikelti; iš

Lietuvos Žinios

j up 
ku- 
lie- 
lai- 
nų-

Komjaunuolių Įsipareigojimai 
z JONIŠKIS. — Ziniūnų vals
čiaus komjaunuoliai kreipėsi į 
visus apskrities komjaunuolius, 
kviesdami kuo plačiausiai išvys
tyti sportą kaim#.
t Kreipimesi - jie įsipareigojo 

iki visasąjunginės fizkųltūri- 
minkų dienos kiekvienoje . vals
čiaus apylinkėje prie klubų - 
.skaityklų įsteigti sporto kolek
tyvus, įrengti apylinkėse tink
linio ir krepšinio aikšteles, 
Jakšiškių žemės.ūkio mechani
zacijos mokykloje ir “Naujojo 
kelio” kolektyviniame ūkyje su
organizuoti ^ laisvosios sporto 
draugijos skyrių ir futbolo, 
krepšinio bei tinklinio koman
das, parengti ne mažiau kaip 
30 BPDG ir PDG .ženklininkų 
iš kaimo jaunimo.' tarpo.

- St. Šarūnas.

jungų darbo, o taip pat ben
drais politikos, mokslo, htera- 
tūros ir meno klausimais. A.

Vakarais kabinete vyksta, 
konsultacijos darbo įstatymų 
klausimais, darbo apsaugos, 
socialinio draudimo ir kultū- 
rinio-masinio darbo klausi?. 
mais.

Gerai dirba klubas-škaitykla'
ŠAKIAI. — Kidulių vaisė, 

šutkių apylinkės 'klubo - skai
tyklos vedėja / komjaunuolė • 
Markevičiūtė dažnai atlieka pa^ 
slkalbėjimus su • apylinkės vals
tiečiais kolektyvinių ūkių sta
tybos klausimais, dažnai orga
nizuoja kolektyvinį laikraščių 
bei knygų skaitymą, padeda or- .. 
ganizuoti darbo valstiečių tar
pe aiškinamąjį darbą apie sat ž 
valaikio ūkinių uždavinių vyk
dymo reikšmę.'

? <’ i Artimiausiu laiku 
iš vietinio ■ jaunimo 
meno - saviveiklos ratelį.

< P. Darnusis.

A

Pupil domes paukščių fermos
Lietuvos TSR Tarybinių ūkių 

Ministerija gavo ' iš ’ Maskvos 
sritįes tarybinių ūkių 1,000 
veislinių ančių. Jos pasiųstos į 
Vilniaus apskrities . “Anovilio” 
tarybinį ūkį. -

Artimiausiomis dienomis at
vyks . f antroj i • ančių parti j a, 
skirta -Šiaulių tresto tarybi
niams ūkiams.

Nauji traktoriai respublikos 
MTS

VILNIUS? — Broliškosios 
respublikos Tarybų Lietuvos, - .? 
žemės ūkiui teikia didelę pa- • 
galbą trąšomis, traktoriais ir į 
kitomis žemės ūkia mašinomis.

Šiomis -dienomis respubliką . .a /, 
pasiekė nauja telegrama; Kiro- "3 
vo traktorių fabrike mūsų kraš- , 
tui pagaminta 200 naujų, ga- 
lingu 1 dizelinių traktorių — ,
“KD.” Traktoriai. bus/paskirs- 
tyti respublikos mašinų - trak: 
torių stotnns.

Naujas garo katilas
VILNIUS. — Kauno “Gro

žio” muilo fabrikas gavo 10 
atmosferų spaudimo garo kati
lą. Garo katilui pamatas jau 
sudėtas. Neužilgo bus baigti ir 
kiti darbai, susiję ąu garo ka
tilo pastatymu. Prie muilo vi
rimo katilų įrengiami garo 
vamzdžiai. Muilas bus verda
mas garu, gaunamu iš garo, ka
tilo. Tatai palengvins vienodos 
temperatūros palaikymą ir pa
gerins muilo kokybę.

v J. Skirpstas.

15 Naujų Kolektyvinių Ūkių 
. .ŠIAULIAI.'— šių metų pra- , 
džioje apskrityje susiorgani- 
zavo- 8 kolektyviniai- ūkiai. .. 
Darbo valstiečių būrimasis. L 
kolektyvinius ūkiųs'nęnuti'ūks- ’•« 
•tarnai vyksta ir toliau. Iki 
birželio* 19 d. apskrityje susi
organizavo dar 15 naujų ko-^; 
lektyvinių ūkių. VI. Bankus.

• 4 4 4

t y. 30 kartui daugiau, pa- 
rJUy^nus- su tuo žemes plotu, 

Kuri selekcijos stotis turėjo 
buržuazinės -Lietuvos lai
kais. Respublikos tarybiniai 
ir kolektyviniai ūkiai, že
mės ūkio draugijos ir ats- 

’ kiru valstiečių ūkiai dešim
tis tūkstančių hektaru an- 
sėia Dotnuvos selekcijos 
stoties darbuotoju išvesto
mis derlingomis veislėmis.

, ' r

\ Plačiai paplito naujos va
karinių kviečių rūšys “Gra

žučiai”, žieminių kviečių 
<,Pergalėn, rugiai “Dotnu> 

Aukštieji”, {miežiai
* “Auksiniai 'II”, bulvių “Mįl- 

da” ir kit. Selekcijos sto- 
Čidi vadovauja selekcininko

> prof. Rudzinsko mokinys 
gabus selekcininkas docen- , 
tas Jonas Bulavas, pernai 
tarybinės vyriadsybės apdo-

* vanotas Darbo Raudonosios 
f Vėliavos ordinu.
r Sėkmingą žemės ūkio 

mokslinio tiriamojo darbo 
y vystymąsi gražiai nurodo 

mokslinių darbuotojų skai-’ 
čiaus augimas. Šiuo metu

■ respublikos žemės ūkio 
mokslinių darbuotojų skai- 

' čius yra 3 kartus didesnis,

r ■
f .M
’f.' ■: f. . i-y
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Drėmatiškame susirinkime akis Į aki su pasakoriumi apie “šnipijadas” Time redak
toriumi Whittaker Chambers (stovinčiu dešinejja) buvęs valstybes departmento vir- 
sinink&s Alger Hiss (kairėje) sušunka, kad Chamberso kalba—krūva melų. Hiąs buvo 
N ©amerikinių Veiksmų Komiteto kamantinėj amas per 6 valandas. Tačiau jo kaltin
tojo Chamber^; kuris pasakojo Hisa’ą buvus slaptos komunistų grupės nariu Wash- 

4 4 ‘ ingtone/tas pats kom‘dėtas neleido kvosti. ‘ į ?

pro- 
prie

■Abu • įvykdytieji i paminė j iifto 
parengimai, . tūrėjo < pilniausią 
pasiselįiimą^ nuoširdžiausią šio 
krašto H lietuvių pritarimą.' O 
taipgi jie parodė ir rengėjų 
rimtą susirūpinimą tokią gar-
-bingą datą tinkamai atžymėti.;

< Tebūna 'šio paminėjimo pa-' 
vyzdžiai įrodymu visiems, kad 
Argentinos lietuviai yra pažanT 
gūš, ^mylinti savo gimtąjį kraš-

■ l ' 1 % • I ■ ' •

HHHHH
i

M®' Ui k.

Profsąjunginio Darbo x 
I^abinętas * r. .

•M VILNIUS, —’ Prie Lietuvos 
feCT organizuotas ‘ pirmas 
respublikoje profsąjunginio 
darbo kabinetas? Kabineto už
duotis yra suteikti pagalbą 
profsąjungų darpUotojams bei 
aktyvui. Tuo pat metu kabi
netas teiks metodinę pagalbą 
lektoriams ir profsąjungų ak
tyvo, seminarų bei kursų mo
kytojams. ' ' ■-

Kabinetas organizuoja pa
skaitas profsąjunginio judėji
mo istorijos, teorijos, profsą-

Gimnazijos Sportininkų1 
jsipąreigojimas
-ŠAKIAI. — Vietos gimnazi

jos sportininkų kolektyvas, 
vadovaujamas mokytojo J. 
Gudaičio, priėmė įsipareigo
jimą šefuoti kaiino sport# or
ganizacijas. Vasaros atosto-į 
gų metu mokiniai‘padės vals
tiečių jaunimui steigti kote k-, 
tyviis, “ įrengti aikšteles, orga
nizuoti treniruotes.

tą ir pilnai pritarianti savo tė
vynei laisvę atnešųsiąjai san
tvarkai. Tegu> mato visi, kad 
su ^pažangiųjų lietuvių organi
zacijomis, su Tarybų Lietuva, 
su didžiąja’ socialistine m’ūsų 
tėvyhe Tarybų Sąjunga, eina 
visi šio krašto lietuvį, atsuk
dami nugarą smetonizmo' palai
kams ir “išviėtintiesiems” re
negatams, buvusiems nacių ko
laborantams.

(IŠ Argentinos “Vienybės”).

Pirmasis Avalynės Konvejeris 
ŠIAULIAI.

ketvirtame'“Elnio” konibinatų- * 
aukšte įrengtas avalynės siu
vimo ceęhas. Visi įrengimai 
jame išdėstyti abipus 40 me
trų ' ilgio konyej erio. Darbas
vyksta sroviniu metodu.

'Avalynės siuvimo konveje
ris r*- pirmasis Lietuvoj e. Šio
mis dienomis jis pradės regu
liarų (iarbą.

Atstatytame

ĮW—»■-»«»■■» Ifi ■ !■ i. 1 "V ............. * . .......... . » »■" '■ ' ■
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Breteilis pasuko į Rojalio gatvę; ėjo 
susimąstęs; neišgirdo, kai jam šūktelė
jo sargybinis. Vokietis pribėgo ir su
keikė: “Eik grindiniu, senas kvaily!” 
Breteilis klusniai pasitraukė nuo šali
gatvio, paskui sustojo ir ėmė , juoktis. 
Juokdavosi jis labai retai, ir gargž- 
džiantis juokas jį patį išgąsdino.

Viskas juokinga; kad nuvarė nuo ša
ligatvio, kad užmušė kažkada Grine, kad 
Lotaringija — Vokietijos provincija, 
kad generolas ne vietoje pasakė “nė.” 
Ypač juokinga, kad daugiau nebėra 
Prancūzijos. Yra Paryžius — gatvės, 
namai, iškabos, yra persenęs maršalas, 
yra keturiasdešimt milijonų varguolių. 
O Prancūzijoj nėra. Štai kur reikėtų sa
kyti šaumbergo žodžiais: “Ne! Nė!”

į* O kas yra?... Breteilis išsigando sa- 
• vo klausimo. Pavartėje, tuščioje gatvėje 
g. jis čepsėjo lūpomis: kartojo iš vaikystės

•‘žinomos maldos žodžius. Malda neguodė; 
žodžiai biro, nepalikdami jokių pėdsakų.

Praeidamas pro Sen-Ogiusteną, Bre- 
teili» užsuko į bažnyčią. Ten buvo vėsu 
ir ramu: nei pabėgėlių, nei vokiečių. 
Prie zakristijos Breteilis pamatė pažįsta
mą dvasiškį. Abatas jį palaimino. Bre
teilis paklausė: ' . •

.— Kaip sveikata?
— Prasta ... Visą tą laiką aš buvau 

pasilikęs Paryžiuje. Mes daug vargo ma
tėme ... Meldžiu viešpatį, kad jis atleis
tų akliems mūsų valdytojams. Jie paliko 
tautą... O šieji... Šie neturi sąžinės, i

-Breteilis užsidengė akis. Abatas ne
būtų galėjęs atspėti, kaip Jis jį sujaudi
no. ‘ '

— Dievas mato, aš ne to norėjau... 
Bet dabar vėlu teisintis. Mano sūnus 
prisikels. Su kūnu... O aš ne. Tali yra 
aš noriu pasakyti, kad manęs jau nėra. 
Manęs, galimas dalykas, niekad ir nebw. 
Vo —to, kurį pagal savo paveikslą ir 

panašumą,... ’ • '
Abatas' pamanė: dar „vįenas. Įvykiai, 

drumstė protą, ir abatui kiekvieną dieną 
tekdavo klausytis palaidų, kliedamų iš-

Breteilis išėjo iš bažnyčios, žingsnia
vo tarsi užsukamas manekenas, aukštas, 
kaulėtas žmogus juoda skrybėle, “ištiki
mųjų vadas, ne kartą siuntęs žmones į 
negarbingą pražūtį ir gyvenęs viltimi 
susitikti po. mirties su sųnumi, lotarin- 
gietis be Lotaringijos. Viskas praeityje 

Jau nėra nei. “ištikimųjų,” nei tikėji
mo, nei saujelės prancūzų žemės. O 
gatvėmis valkiojasi prūsai, laido gerkles, 

I''- ‘.vartalioja paketus — dešras, batelius

tus, komunistus ir de Golio šalininkus. 
Aš pristatysiu komendahtūron netikusių 
prancūzų sąrašą ...”

Jis rašė ilgai. Sienoje nejudėdamas ty
sojo šešėlis — ilgas ir smailas, kaip kar
ties. • - f
42 ' ■ ’’ ‘

Tomis dienomis paryžiečiai sėdėjo 
namuose: negalėjo priprasti prie vokie
čių ’ kareivių gatvėse. Rytais An j esą 
vaikščiodavo į krautuvę. Ilga eilė būdavo 
tyli ^žmonės stengdavosi nieko negalvoti. 
Visasxdėmesys būdavo skiriamas bulvių 
kilogramui arba pieno buteliui surasti. 
\Kad ir kalbėdavo, tai tik apie dingusius 
be žinios artimuosius; vienos prapuolęs 
vyras, kitos — sūnus.

Kartą senukas eilėje atsiduso:
— O Prancūzija?
Niekas neatsakė; bet visi pagalvojo: 

taipgi pražuvo...
Paryžiaus paminklai, kaip daikteliai 

ant velionies staliuko, išspausdavo *aša- 
rą. Poetai glaudė nebyles lyras. Marša
lai lakstė ant negyvų žirgų. Bronziniai 
oratoriai kalbėjosi su karveliais. Žmonės 
prisimindavo: prie Dantono statulos aš 
laukdavau Madlenos ... x

Nesinorėjo tęsti to iliuzorinio gyveni
mo: ir vis dėlto žmonės gyveno, stovėjo 
eilėse, virė 'pupas, rašė- laiškus. Užraši
nėjo senus ,’jau nesamus adresus. O<*paš
to nebuvo. Vienišas miestas girdėjo tik 
nesuprantamas vokiečių kareivių dainas 
ir paukščių klegėjimą ūksminguose skve
ruose. •

Buvo skveras ir netoli mokyklos, ku
rioje -gyveno Anjesa: keletas platanų. 
Po plačiu medžiu Dudu godžiai žarstyda
vo rankutėmis aukšinį šiltą smėlį. An- 
jesos išsigelbėjimas — tamsus berniu
kas, ūmus ir nekantrus, kaip Pjeras — 
būdavd čia pat.

Pradžioje Anjesa buvo norėjusi iš
trūkti iš Paryžiaus: viliojo į Daksą, kur 
gyveno tėvas. Išgirdusi, kad ir Dakse 
vokiečiai, Anjesa susiraukė. Kažkas jo
je krūptelėjo, užsidarė paskutinė landa; 
tarė sau: “Atseit, reikia gyventi su 
jais!...” 1 . ■ z

Ji pardavinėjo senienų pirkliui drabu
žius, knygas, niekniekius: iš to gyveno. 
Jos gyvenimas dtbukęs ir apsnūdęs, bu
vo‘panašus į žvėries, miegą žiemos guo
lyje. Taip gyveno ne vien Anjesa. Taip 
gyveno Paryžiusapie jį tomis dienomis 
kalbėjo visur,, tyčiojosi iš jo arba gailė
josi jo. O Paryžius nieko nejautė, kaip 
ligonis ant operacinio stalo, jau nepajė
giąs numesti chloroformo kaukės.
./ Tvankų vakarą, paguldžiusi Dudu, 
Anjesa atsisėdo prie langelio. Laikas 
slinko pro šalį. Iš snaudulio ją išjudino 
silpnas beldimas. Kas galėtų ateiti tokią 
valandą? Juk tik įie. .. Niekad ji ne-

‘ ^jie.” Ku-
. Ir Anjesa rūpes- 

tingąi pagalvojo: jeigu atneša mirtį, aš 
jai nepasiruošusi.

Atidariusi duris, ji pamatė tris pa- 
s auglius. ? ' ■

— Jie mus vejasi...
e Anjesa nuvedė juos į tuščią, nevalytą 

"s&lę. Vyriausias paaiškino:
—, Aš kareivis, artilerininkas. O šis 

mano brolis, anas brolio draugas... Mes
.’.. Atėjome netrukdomi,-1ik štai 
,e\ metro, mus sustabdė. Mes — 
. Skambinom, beldėm, niekur he-

>♦♦♦♦♦**»*♦»**»»♦***»»♦***♦♦♦*»*♦< i
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Maynard, Mass.
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Moderniškos Svarstykles, buvusios padarytos taip, tkad 
sveriant parodo ir kainą, nebespėja su kylančiomis 
kainomis. Ant svarstyklių aukščiausia kaina buvo 75 

.centui svarui, o dabar jau to paties roast svaras kai
nuoja 99 c., tad šeimininkė ir pardavėjas vartoja 

senovišką pirštų aritmetiką.

IŠ ARGENTINOS

SVARBIOS MOŠŲ 
PAREIGOS DABAR

' šiuo svarbid istorijos laiko
tarpiu kiekvienas pažangus
žmogus ^turi jausti/ kad jo 
pareigos turi būti atliktos, nes 
kitaip mūsų ateitis bus ne ge
resnė, bet prastesnė.

Kokios gi yra mūsų dabar 
pirmaeilės pareigos ?

Jų yra eilė. . Viena, nuo 
dabar; iki lapkričio 2 dienos 
reikia .visais galimais būdais 
dalyvauti Progresyvus Partijos 
rinkimų kampanijoj.

Lietuvių organizacijos, klu
bai už yVallace tūri susisiek
ti su šios partijos lokaline or
ganizacija ir veikti kas gali
ma.

Lietuviams I taipgi reikia 
ruošti reitingai, platinti bro- 

šis dar- 
eilės .iki

literatūros skleidimu. Artina
si spaudos vajai. Reikia pa
siruošti. Reikia taipgi remti 
spaudos naudai parengimus.

Kas galime, mūsų pareiga 
rašyti spaudai, teikti svarbiau
sias mūsų kolonijos informa
cijas. » V--4.

šiūros už 
bas . yra 
kimų.

allace. 
pirmos

svarbi 
civilių

pareiga 
teisių.

rin-

f 
kojines, lėles, dovanas sužieduotinėms, 
Vokietijos atsigavęjimą, juodos dienos 
atsargas — Prancūzijos , kūną ir jos 
kraują. Breteilis šnibžda: “Gavo komu
nijų/’

’ Užkimusi moteris šUukia: “La Voix > mąstė apie vokiečius kitaip: 
Nouvelle! Paskutinė laida!” ' Galima/ rio galo jie atėjo?
pirkti laikraštį*.. Breteilis ištiesė.lapą, 
perskaitė: “Bendradarbiavimo principai 

' triumfuoja...” straipsnį jis padik
tavo Vakar — prieš vizitą pas f6n Šaum- 
bergą* .. Beje, rytoj jis parašys: “Ben- 

X • dradarbiavimo principai visur triumfuo- 
ja...° Pabėgėliams gęra pakeliais, be- 

; 'laisviams puiku nelaisvėje/ Prancūzija
- lepinasi po vokiečių batu. Žolijo re-' 

| daktorius, o rašo Breteilis...
Taip jis vaikščiojo iki tos valandos,

* kada garsiakalbis suspiegė: “Skirstyki-' 
. tęs į namus! Laikas!”

L Savo negyvenamam bute, žiūrėdamas '' Apačioje pasigirdo atkaklus beldimas, 
w ------x i:^ Anjesa ėmė blaškytis: kas daryti? Stai

ga prisiminė: sandėlyje yra dėžių. Grei
tai įkišo*ten jaunuolius ; užmetė ant viri 
šaus ' skudurų, likusių • pabėgėliams iš
vykus. Paskui kažkodėl pagriėbė ant 
rankų apsnūdusį‘Dudu 4r. nubėgo prie' 

\ Įėjo du vokiečiai, vienas prancūzus. , ' 
—- Kas. čia gyvena? \ ; ;■

-.Aš ir mano sūnus. Jis ketvėpų mė'-

- Daugiau niekas?,/ ;
- žiūrėkite ;..

Prahcūžks įėjo į pirmąjį' • kambarį, 
įpintą, kažkodėl pa- 

ant stalo/5 Vienas *■

Tai

*;*į išmėtytas ant sofų sukneles, frakų lie
menes, juostas, Breteilis garsiai žiovavo. 
Paskui jis nutarė dirbti. Popieriaus laks- ■ 
te nubrėžė kryžių, 'kažkodėl jjarašėi

. “Žmogaus sielos kankinimas.” Padėjo 
Junksną ir Vėl perėjo ‘per kambariusplunksną ir vėl perejerper Kamoanus, 

X šustojo prie vaikiškos kėdutes, pastovėjo 
fe --- negalvodamas, nesimelsdamas; ir vėl 

sėdo prie stalo/
Jis greitai rašė: < ;
“Jo didenybei ponui genęroluį f on 

Šaumbergui. , ■ . , > \
Stiprėjant ftriattnamajai Anglijos ir 

de Golio šalininkų veiklai, aš laikau bū- 
- tina, kad vokiečių vadovybė padarytų 
: žesU, galintį atnešti nurimimą, — įleis

tų į Paryžių bent* dąiigiavaikes mptinas. 
K Iš savo pusės aš pasirengęs bendra

darbiauti su jumis naikinant anglų ageri

iš Bove.’ 
čia, prie 
bėgti... 
atidarė, tur būt, visi išvykę. <.

tu.< '■ b

■v * : .<
• • U ''

žvilgtelėjo į šieninę spintą, kažkodėl pa 
ėmė knygą, gulėjusią 
vokietis mandagiai tarė:

— Atleiskite, gerbiamoji ponia.
apsirikimas^

(Buk daugiau)
" ■ -7 '

.'K.. . z...

Iš Laisvės Pikniko
Praleistas Vienas Punktas

Apart gražios dainų ir pra
kalbų programos buvę ir pol
kos kontestas. šoko šimtai 
porų, o žiūrovų prisirinko pil
na svetainė. Sprendėjais bu
vo paskirta 5-kįos ypatos. 
Laimėtojais išėjo: ' Pirmą pH- 
zą laimėjo: Mrs. ir Mr. Jo
seph Thomas iš Hartford, 
Conn.; dovana — rašoma 
plunksna ir paišelis, kurią au
kavo Robertas ir Yvon Kiau
rai iš Dedham, Mass.

2- rą dovaną laimėjo Miss 
Tillie' Orentas iš Montello ir ■ 
John Sastavickas iš-Norwood; 
dovana aukauta J. Grybo.

3- čią dovaną laimėjo Miss 
M^ary Yuška iš Blumfield, 
Conn., ir Ėddie Visockis iš 
Kensington, Conn.

Dėl pirmo prizo buvo tarpe 
5-kių sprendėjų pasidalini
mas: 3 balsavo už Mrs. & Mr. Ą 
Joseph Thomšs, o 2 už Miss 
Tillie Orentaitė su J. Sastavic- 
ku. Publika polkos kontestu 
labai įdomavo; Reporteris.

r l

T.c' Labai 
gynimas 
tarpu valdžia pasimojo baus
ti 12 darbininkų vadų. Jie 
yra komunistai, jiems daromi 
nepamatuoti kaltinimai. Ata
ka ant jų yra ataka ant ci
vilių teisių.

^Kaip Labai teisingai nuro
dė Civilių Teisių Kongresas. 
Gynimas suimtųjų komunistų 
vadų yra dąjis kovos demo
kratijos prieš fašizmą^*

Fašistinis elementas Ame
rikoj vis daugiau kelia galvą. 
Reikia jam smogti.

Nesigailėkime paramos. Ci
vilių Teisių Kongresui, kuris 
veda suimtųjų'bylą.

yra 
Šiuo

praleisti poilsio valandas, 
skaitant, draugiškai šneku
čiuojantis, arba kitokiais kul
tūriniais užsiėmimais.

Rosarijo lietuviuose yra pa
kankamai kūrybinių jėgų ir 
ryžtingumo vesti užsibrėžia- 
mus darbus iki pilno laimėji
mo.- Tad, pilnai galima tikė
tis, kad Rosarijo ALŠ.^LL” 5- 
tas Rajonas, pravesčtamas sa
vo užsibrėžimus į gyvenimą, 
greitoje ateityje atsieks naujų 
didelių laimėjimų. Jo vadovy
bė susideda iš aktyvių, sumanius 
ir pasišventusių draugų, kurie 
su didele atyda ir atsidėjimu 
rūpinasi pažangiojo' darbo stip
rinimui ir savo organizacijos 
pakėlimui. Toks rūpestingumas 
visada duoda gražius vaisius.

Nei kiek neatsilieka nuo vy
rų ir moterys rosarietės. Jos 
savo darbštumu ir energinga 
veikla, susibūrusios į Moterų 
Skyrių, daug darbuojasi patal
pų išpuošime bei sutvarkyme, 
daug prisideda prie spaudos ir 
literatūros platinimo *darbo. 
Rosariečių ' mylimas laikraštis 
*- “Vienybė” - sėkmingiausia 
platinamas, kaip jų patalpose, 
taip ir visose lietuviais apgy
ventose vietose. Ypatingai ge
ras ir didžiai naudingas yra 
tas puikus rosariečių pavyzdys, 
kad jie savo susirinkimuose 
daug rūpinasi spaudos klausi
mu.

Rosariečiai yra užsibrėžę 
daug gerų ir naudingų darbų. 
Vienas iš jų yra jau pradėto
ji tverti biblioteka, kurioje 
kiekvienas narys galės gauti 
naudingų knygų pasiskaitymui. 
Tai žygis, vertas visų rosarie
čių < pritarimo ir paramos. Už-, 
girtinos, ir visos kitos jų pa
stangos kultūrinio ir apšvietos 
darbo srityje. • t|

Džiugų/ kad rosariečiai, kaip 
tikri Tarybų Lietuvos' piliečiai, 
nors ir nepalankiose sąlygose, 
nesigaili jėgų, spiečiasi- a^ie 
savo organizaciją, ugdo pažan
gųjį lietuvių veikimą, kad taip 
padėjus visiems teh gyvenan
tiems mūsų tautos sūnums ir 
dukroms kultūrėti, šviestis^; my
lėti savo gimtąją šalį ir idėjb 
niai- būti. arti jos .kylančio ir 
gerėjančio gyvenimo.r

Jau nuo seniai šioje šalyje 
pažangusis lietuvių veikimas 
yra stiprus ir nežiūrint viso
kių sutinkamų kliūčių, jis au
ga ir vystosi. Paskutiniaisiais 
metais mūsų kolonijoje' pa
žangiųjų lietuvių* veikimas 
daug pažengė pirmyn.' Kur\ 
tik susispįetęs . platesnis mū
sų tautiečių būrelis, ten mato
me jų veiklą, ten jie grupuo
jasi,; organizuojasi' ir, stiprina 
mūsų kultūrinio darbo jėgas.

Stipriausias kultūrinio, veiki
mo centras yra Buenos Aires, 
kame dauguma pažangiųjų 
minčių lietuvių yra susitelkę 
į stipriausiąją mūsų kolonijos 
organizaciją—Argentinos Lie
tuvių Sąjungą “Laisvoji Lietu
va.” Po Buenos Aires, skait
lingiausia lietuviais apgyventa 
vieta yra Rosarijo miestas, ka
me gyvena keletas tūkstančių 
lietuvių. Jie ^daugumoje yra 
pažangių minčių žmonės, myli 
savo gimtinę Tarybų. Lietuvą 
ir plačiąją darbo žmonių tė
vynę Tarybų Sąjungą.

Atžagareiviškasis lietuvių 
elementas Rosarijoj'e gyvenan
čių tautiečių tarpe neranda 
tinkamos dirvos. Jau daug 
kartų jie bandė tenai pasėti 
piktąją savo sėklą, bet iki šiol 
Rosarijoje vyrauja pažangieji 
lietuviai. Ten yra įsisteigęs ir 
plačiai Veikia ALS “Laisvoji 
Lietuva” 5-tas Rajonas, jau 
spėjęs atlikti daug gražių ir 
kilnių darbų. Rosariečiai yra 
daug prisidėję prie darbo Lie
tuvos paramai, ypatingai mo
terys; jos mezgė, siuvo; rin
ko aukas ir visaip ‘ rūpinosi, 
kad -kuo daugiausia padėjus 
mūsų sesėms ir broliams, tiek 
daug tiukentėjusiems. nuo 
žiauraus karo ir .nacių, siautė
jimo, kad nors menkute dalelp 
prisidėjus atstatyme mūsų my
limos tėvynės, kurią nacifaŠiš- 
Tiniai banditai paliko baisiai 
suniokotą ir sugriautą. ’ Tb- 
kios kilnios ir patriotiškos idė
jos vyrauja rosariečių. lietuvių 
tarpe ny vadovybėje išmintin
gų tautiečių, jos reiškiasi -dar
buose, nešančiuose na.udą mū
sų išeivijai. -, •
^Paskutiniuoju laiku to mies

to lietuvių vadovybėje štovi 
išaugęs iir sutvirtėjus ALS 
“L;L” 5-tas z Rajonas. Dėka 
.gabių jo priešakyje stovinčių 
draugą, ten mūsą kultūrinis 
veikirpaš smalkiais guoliais ei
na pirmyn. RosArieČįai Sąjun
gos hariai jau įštdngė11 i^iįyti. 
nuo^ąvas. pdthlpa^ ir pėt b'ejy- 
ginamai trumpąSlaiką sugebė
jo jas ganėtinai grįUiąL ’sUr 
tvarkyti. Bęt^ tad Jie jlįį 
pasitenkina, ruošiasi ąjrįę , ^ar 
didesnių darbų. SavcTšusMn- 
kimuose atydžiai" diskušuojfc 
ąpię patalpų prapiėtijną, ;k,ad 
Sąjungos .nariai joše tuįėtą 
daugiau vietos savo sueigoms, 
kad rastų visus patogumus 
kultūriniam darbui plėsti^ kad 
būtų, pakankamai vietos di
deliems pąrengimanis, ktid 
jaunimas turėtų vietos pasi
šokti; sportuoti, senesnieji/ 
ąariai rastų /vietos patogiai,

■. -iii;. a .>• r..;..:

Atstatyta Plytinį ' .
PASVALYS, r- Daug, nuo

stolių padarė išbėgdami vo
kiškieji grobikai Paiešrienes^ 
plytinei. Pokariniu laikotar
piu pl^tin^ negalėja. 0rtau- 
jinti sąvp darbo. $iamet, pa- 
škyrųš plytinės vedėju SamoS-’ 

buto alrfemonfliotas plytų 
agrėįątaš it igązo- 

genet^tdriua. Dabar' plytinė 
jau dirba pilnu pajėgumu^Jau 
pagaminta 80,000 plytų. Dar
bininkų tarpe išvystytas soci
alistinis lenktyniavimas. ' Po 
2 <ir daugiau išdirbio normų 
įvykdo molio kasėjai Matie- 
kąs ir Mikšys.

Paiešmehės plytinės dirban
tieji įsipareigojo šiemet paga
minti' 2 kartus daugiau plytų, 
kaip plane numatyta.

’P \ , J. Širvėnas.

Lankymas savo organizacijų 
susirinkimų ir abelnai paren
gimų yra svarbi pareiga. Dau
gelis žmonių tai laiko kaip 
ir lengvu dalyku. Jei turiu 
gerą ūpą, eisiu; jei neturiu, 
namie būsiu.

O susirinkimus lankyti, ge
rai vesti organizacijos reika
lus yra labai sVarbi pareiga:

Labai lengva kalbėti apie, 
kilnias idėjas, bet jei neisi į 
susirinkimus, neveiksi organi
zacijose, kalbos ap?e idėjas 
bus menkos vertės.

APRĖžIA PORTORI- 
KlEčIŲ GABENIMĄ 
J JUNGT. VALSTIJAS

San Juan, Porto Riko. — 
Šios salos valdžia uždraudė 
gabenti portorikiečius dar- * 
bininkus į Jungtines Valsti
jas, pagal iš anksto daro
mus kontraktus darbinin
kam.

*=*

Mūsų spauda ,yra pati vy
riausia progreso varyklė. Rei
kia kasdien rūpintis spaudos,

4 pusi.—Laisvi Liberty,’Lith. Daily)—Antr., Rugsėjo t 1948

, Tokio, Japonija. — 7 me
tų vaikas Masao Matsuna- 
ga, pagal motinos paliepi
mą, nuskandino savo Š metų 
sesutę. Ta Šeima neturėjo 
ko valgyti..

IDEALIŠKA VIETA 
I AKACIJOMS ■

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

„ •?. KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

c ' artįmaudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
‘ R.F.D. 1, Box 325, ' Stone Ridge, N. ¥.

v Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. ■, Išlipkite Rosendale. Ąrba imkite 
laivą ąuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

CBAKLES J. ROMAN
/ . ’ . . (RAMANAUSKAS) • /

Laidotuvių 
Direktorius

<•> v.' ' ■

liūdesio valandoj, kreip
kitės prie mapęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų Šer
meninė. Mūsų patarnavb 
hm ir kainomis būsite pa
tenkinti. ■

1113 Ml. Vernon St
PBIhADEl.rilIAJ’A.

Telefonas Poplar 411®

m W

io



i

Clevelando Žinios

Columbijos

Susi

Naktį

Mm didelė artistų

Amerika

TfeL EVergreen 8-9770

Tel. ST. 2-8842

1947
- Sėme
Money

1948 
Value

VAKARIENE 85c

Iš 7-ių patrovų

1939 
Same ♦ 

Money

Liūdnoje valandoje simpatlSkal 
fr aamenlSkaj patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Egzaminuojant Akis, 
■ Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Modemiškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, įl. J. / 

TeL MArket 2-5172

Daugiau Amerikos Karo 
Laivų Viduržemio Jūroje 
Washington

subūrė 16 karinių laivų Vi
duržemio Jūroj, daugiausia 
Italijos, Graikijos ir Turki- 
jios vandenyse. , ?

New York
Universitete išrastas naujas 
sulfa vaistas gydo peles nuo 
kūdikių paralyžiaus; neži
nia, ar gydys žmones.

Tai' vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu b* ma
lonu. Mandagus patarnavimas. -

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, paslvaiSinhnas be! part. Pra- 
Softie užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite,

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokllių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

'Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

Joseph Garszva
Undertaker. & Embalmėr

Washington
sekretorius Marshall smer
kė tuos, kurie pasakojo, būk 
su Jungt. Tautų pareigū
nais privažiavę daug šnipų,

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8634

SUDEGĖ UŽEIGA IR 
Savininkų šeima

Eatontown, N. J 
sudegė Crystal Brook užei
ga, sykiu ir jos savininkai 
Anton Minoprio su žmona, 
jųdviejų vaikas ir*muzikan- 
tąs J. Rossbach. Gaisras ū- 
mai kilo po bankieto, ku
riuo Minoprio vyras su 
žmona minėjo 18-rtietinę ve
dybų sukaktį. • i

Floridos Onitflžių Auginto
jai Turėsią Nuostoli^

Lakeland, Fla 
čiuojama, kad prindžiu au
ginimui Floridoj paskutinį 
sezonų buvę išleista 43 me
lionai dolerių, o augintojai 
gavę tik 36 milionus dolerių 
už parduotu^ orindžius. Jie 
užauginę per didelius pėr- 
viršiuš,’kurių negalėję par
duoti.

Washington. — Amerikbs’ 
armijos sekretorius Royall 
užgyre gen. MacArthuro į- 
sakymą, uždraudžiantį val
diniams Japonijos darbinin
kam streikuoti. .

Palaidotas J* F. Rauktis *
Kovo 3 d., 1945 meteis, »i 

Palawan salos mūšyje i>rii 
japonus buvo užmuštas 
nietis Joseph F. Raūktįs. 
karo tarnybą Rauktu įstojo 
d. birželio, 1948 metafe.

Rauktis ^alyvavo kovo: 
prieš japonus ant Hollandij 
'Hew Guinea salų ir buvo a] 
^ovano'ths.

Jo kūną parvežė į Šią ša 
ir rugsėjo 4 d., iš graboriąi 
John Ratinis šermeninės p 
laidojo su militarinėmis ape 
gomis.

žiai sugyventi. Kliubiečiai ir 
kliubietės iš savo pusės palinkė
jo Antonio ir Konstancijai sėk
mingai sugrįžti į Italiją, įteikė 
Konstancijiai dovanėlę ir pra
šė prie progos vėl mus ap
lankyti. A. Gudžinas.

Manager '

JOHN A. PAULEY 
Llcėnsed Undertaker

BAR & GRILL
UETUV1SKA ALUDE

DEGTINE, VYNAS ir
* ALUS

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

JOHN RATINIS, 7 
2101 Northampton St.
Easton, Pa.

Per labai trutnp'ą laikų, 
beveik per pusę metų, Kau
ne buvo įrengta autobusų 
gamykla. Gamyklos .mon
tuotojams didelę pąrąpią 
suteikė Lehingardo aūtobų* 
sų pramones darbuotojai. 
Šiomis dienomis aūtųbusų 
gamykla išleido pirmąjį au
tobusą “L-l”. ’ Komfortais, 
turįs 30 vietų gedėti, jis ^ų- 
mon-tuotas ant “ZĮS-5” tipo 
ašies. Gamykla tūošiasi iš
leisti sekančius 10 autobusų.

Naujojo DerliausX. 
Grūdai ' '

Panevėžio apskrities ko
lektyviniai ūkiąi pirmaisiais 
savo gyvavimo metais išau
gino gausų derlių. Antai,

Vilniuje
Šiomis dienomis buvo per

duota eksploatacijon Tupa- 
tiškių vandentiekio stoties 
pirmoji eilė,

Apie atliktųjų darbų van
dentiekio stoties statyboje 
užmojį galima spręsti iš •šių 
skaičių: statyboje buvo at
likti 600 kubinių metrų be
tonavimo darbai, nutiesta 
apie 5,5 tūkstančio kūbinių 
metrų. vandentiekio vabz
džių/ suskaldyta apie 1,5 
tūkstančio kūbinių metrų 
akmens. Vandentiekio sto
ties pirmosios eilės pastaty
mas kainuoja daugiau kaip 
1,5 milijono rublių. Gyven
tojai gaus du kartus dau
giau vandens, negu prieška
rio laiku. ,

Tupatiškių vandentiekio 
stotis — vienas iš didžiulių 
naujų; statybos objektų, į- 
rengtų sutinkamai su Tary
binės Vyriausybės nutari
mu dėl priemonių atkurti ir 
toliau išvystyti Tarybų 
Lietuvos sostinę — Vilnių.

Cementas Akmenėje t
Anksčiau Akmehė buvo 

nedidelė - Mažeikių apskri
ties gyvenvietė, buvusi toli 
nuo geležinkelio. Dabar čia 
statomas pirmasis Lietuvoj 
cemento fabrikas. Kartu su 
fabriko statyba vyksta ge
ležinkelio linijos tiesimas, 
kuri sujungs fabriką su 
centrine geležinkelio magis
trale.

Geležinkelio statybai di
delę ^paramą teikia aplinki
nių kaimų gyventojai. Taip 
pavyzdžiui, Kuršėnų apskri
ties Kruopo valsčiaus vals
tiečiai pasižadėjo atvežti 12 
kūbinių metrą žemės gele? 
žinkelio pylimui, ir jie jau 
savo pasižadėjimus pilku
moje įvykdė* ' *

Greta statomojo cemento 
fabriko auga šiuolaikinis 
socialistinis miestelis. Šiais 
metais čia bus pastatyti ha-1 

vm&i darbininkams ir komu- ; 
nalinio ūkio patalpos. Spar
čiais tempais vykdomi elek
trinės statybos darbai.

• Netolimoje ateityje Lie
tuva gaus savo Cementą.

Petras Ratinis man rašo iš 
Vokietijos, kad jis nori su
rasti jo dėdes Adolphą Spir- 
kevičius ir Jonas-Pranas Bay- 
blys. < Jie gyvėno Chicagoje. 
Prašome atsišaukti sekamų 
antrašu: t

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
,, e

Valgykite Pietus pas,
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., ' Brooklyn, N. Y.

Maisto gabalai šiame braižinyje parodo, kiek už vienodą sumą pinigą galėj 
1939 mętais ir kiek gali pirkti šiandien. T 
se šalies miestuose mėsos kainos pakilusios 
nuo 1939 metą 200 nuošimčių; duonos 75 

tos tomatčs 133 nuošimčius virš pirmkarinią kainą

“ PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 8 
d. rugsėjo, 408 Court St., 8 v. v. 
Malonėkite visi dalyvauti, reikės 
tartis apie pikniką, kuris įvyks 12 
d. rugsėjo.. — B. M., sekr.

‘ (209-210)

London 
vadai ir ministrai svarstė, 
kaip galima būtų nuslopinti 
Malajų pa t vijotų sukilimą 
prieš Angliją. .

■ ■' X J ' ' ' į

Idaho valstijoj huliganai 
apmėtė supuvusiais vaisiais 
senatorių Gleną Taylorį 
JProgresyvių Partijos kandi
datą į viceprezidentus.

Bonn, Vokietija 
rinko vienuolikos Vokietijos 
provincijų neva seimas 
steigti vakarinei Vokietijos 
valstybei, pagal jankių ko
mandą.

čio leidyklų darbo santrau
ka. Per šį laikotarpį išleis
ta 381 knyga su bendru, 3,- 
073 tūkstančių egzempliorių 
tiražu. /

Nauji pedagoginio 
*’ instituto studentai
Vilniaus. pedagoginiame 

institute pasibaigė įstoja
mieji egzaminai. Priimta 
225 žmonės. Tai — darbi
ninkų ir valstiečių vaikai. 
Toks naujas studentų sąsta
tas dar kartą vaizdžiai kalz- 
ba apie pagrindinius pasi
keitimus liaudies švietimo 
srityje, įvykusius tarybų 
valdžios metais. Dabar visų 
aukštojo mokslo įstaigų du
rys atvertos darbininkų ir 
valstiečių vaikams'

INaujai įstojusių į Insti
tutą tarpe Vytautas Pauliu- 
konis. Jo/tęvas, buyusis ku- 
mietis, vokiškosios okupaci
jos metu buvo fašistų su- 
šaūdytas._ Jaunuolis ilgus 
metus slapstėsi nuo vokie
čių per'sekiojimo. Tarybų 
Lietuvą išvadavus, Vytau
tas įstojo į Tarybinės Armi
jos gretas. 1945 metais jis 
buvo demobilizuotas ir tęsė 
nutrauktą mokslą gimnazi
joje'; Šiais metais jis sėk7 
mmgai baigė gimnaziją ir 
išlaikė įstojamuosius, egza
minus į Pedagoginio insti
tuto lietuvių kalbos ir lite
ratūros ' fakultetą.

Sekmadienį, 29 d. rugpjū
čio ir mes gavome progą iš
girsti Konstancijos Mankeliū- 
haitės liaudiškas dainas. Kon- 
.certas įvyko Lietuvių Kliubo 
Svetainėje/

Pažangiųjų spaudoje mes 
skaitydavome, apie Mankeliū- 
naitės koncertus kitose lietu
vių kolonijose, bet mūsų ma
žoje kolonijoje nebuvo progos 
jai surengti..

Bet dabar pasitaikė ta pro
ga ir mums išgirsti. Mankeliū- 
naitė atvyko į šią šalį pereitą 
žiemą. Jos vyras yra patyręs, 
inžinierius, tai gamybos rei
kalais apsistojo mūsų mieste 
prie General Electric Co, Jis 
kaipo patyręs inžinierius' mi
nėtos kompanijos fabrike, Mi
lane, Italijoj dirbo ir jau tre
čiu kartu yra atsiųstas dar
bo reikalais j Ameriką.

Schenectady mieste yra vie
na iš didžiausių General 
Electric Co. dirbtuvių, kur 
dirba apie 40,000 darbininkų, 
čia yra kompanijos . ^didžiulė 
laboratorija, kurioj atliekami 
nauji išradimai ir išbandymai.

Taigi, jos vyras ir Mankė— 
liūnaitė pradžioje apsistojo 
pas kitataučius, bet vėliau su
sirado lietuvius, jų tarpe mū
sų kliubieČkis ir greitai su
sidraugavo. Mr. Antonio Cam
pa neblogai kalba anglų kal
boje, tai aš ir kiti daug išsi
kalbėjome, ' nemažai įdomių 
vietų bendrai pamatėme.

Atlikus jam eilę reikalingų 
darbų gavo pranešimą, kad jis 
turės grįžti į Italiją. Todėl 
moterys kliubietės sumanė su
rengti išleistuves, kurios ir 
įvyko 29 d. rugpjūčio.

'‘Konstancija Mankeliūnaitė 
akompanuojant jaunajam 
Meiliūnui padainavo kelia's 
gražias daineles. Publikai la
bai patiko ir visi karštai plo
jo. Kliubietės pagamino ska
nių valgių ir dalyvius pavaiši
no. Mankeliūnaitė atsisveikin
dama dar pasakė įspūdingą 
kalbą linkėdama visiems gra-

Paul Gustas Funeral Home,
. ■ INC. ' • ./ '•

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, Sirgimų, Šermenų 

ir tt.| telefonuokite . \
. . ' SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vaiiiiką, 
ko jūs reikalausite.^ , % y • 

Specialistai Pritaikymui
v šermenims, Vestuvėiūs ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL JIOMB, Ine., 854 Marcy Avė., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai' Suderinto Vąlgiq $1.60

" Visos vietinės LLD kuopos, 
o kartu ir Ohio fanųerių kuo
pa rengia bendrai pikniką 
LLD Centro naudai. Pikni
kas įvyks Sept. 12 d., pas 
drg. J. A. Rubus. “Laisvėje” 
iš Aug. 31 d. tilpo sekamas 
komisijos’ pranešimas kaipo 
kelrodis: — “Reikia važiuoti 
422 keliu už . Chagrin falls 
apie 13 mylių, kada privažiuo
site dvišakį kelią, tai tėmyki- 
te po dešinei namą, ant kurio 
viršaus yra geležinės grotos, 
ir tada sukite į kiemą.”

Matoma to pranešimo pasė
jas nėra buvęs drg. Rūbų 
ūkyje; clevelandiečiai jieško- 
dami minėto namo po dešinei I *gali tokio namo nerasti nu
važiuodami iki pat Yougstow- 
no, nes Rūbų ūkis yrą po kai
rei. Todėl patariu, kad pri
važiavę dvišakį kelią tėmyki- 
te po kairei namą su geleži
nėm grotom ant stogo. Jį 
pravažiavę tuoj rasite .vietą 
pervažiuoti į antrąją pusę ke
lio ir pagrįžę kelis desėtkus 
žingsnių rasite kelią į Rūbų 
kiemą.

, Kelio nurodymas yra svam
bus dalykas, juk galima nu
manyti kaip žmogus jaučiasi 
nuvažiavęs apie 35 mylias ir 
neradęs pikniko grįžta namo. 
Tokių įvykių nemažai jau yra 
buvę. Toldu būdu komisijos 
turėtų būti atsargesnės su to
kiais klaidingais nurodymais.

J. Žebrys.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Aušros”, “Pergalės” 
kolektyviniai

(SHALINSKAS)
t

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose, dalyse miešto.
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS 
/.< (BIELIAUSKAS)

Laisniabtas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mūs

v ' Skėriai, gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRAĘORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

ĖVėrgrėen /M774 9

Naujai IŠdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduęti paskutinę pagarbu savo mylimiesiems? 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

< «Du kamhairbi didelis puikiai įruoštas
* kambarys pasikaįfyęjitnam ir parūkymui.

Asmeųjški aptarnavime 
katovimo. MOsy telefonas

-a..—.-.-

J/J. Kaškiaučius, M. D,
580 Surhmer^Avenuė, 

taewftrk 4, N. X- i dįįį 
HUmboldt 2,7984 a

į Puikiai Įrengtos Dv| Koplyčios, Buodamos
I / Mylimiems Pašarvoti Dovanai
j 660 GRAND $T. BROOKLYN, N. t,
Lm.—■ iiųĮįI..ji.tiįH i— etttlwaa
5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—* Antr., Rugsėjo 7,1

kiai surinko vidutiniškai po 
100 pūdų grūdų iš hektaro. 

■ Kolektyvinių ūkių valstie
čiai ligi galutino atsiskaity
mo, kuris bus padarytas po 
derliaus nuvalymo, gavo a- 
vansą grūdais už išdirbtus 
darbadienius.

aAušros” kolektyvinis ū- 
kis pirmame, pusmetyje iš
dirbtų darbadienių sąskai- 
ton išskyrė keletą tonų grū
dų. Antai, kolektyvinio ūkio 
valstietis Petrauskas gavo 
800 kilogramų grūdų, kolek
tyvinio ūkio valstietė Stase- 
vičienė — 500 kilogramų. 
Šitas avansas yra tik nežy
mi dalis grūdų, kuriuos už
dirbo kolektyvinio ūkio val
stiečiai.

Koncertų Sezono 
Santraukos

Baltarusių, latvių ir estų 
meno dekadų’ koncertais 
užsibaigė koncertų sezonas 
Lietuvoje.

Šių metų primoj oje pusė
je buvo organizuota 580 
koncertų, kukiuos aplankė 
daugiau kaip 1,5 milijono 
žiūrovų.

Nesen 
brigada išvyko į provinciją. 
14 apskrityse jie suruoš 24 
koncertus ii^sugrįš į Vilnių 
rugsėjo 1 dieną.
26-sis Tūkstantis Hektarų

Didelį' mokslinį darbą že
mės tyrimo srityje atliko 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demija ir jos J.1 ihstitutų.

Šią savaitę , keturiuose 
valsciūose f- Mickūnų, Ne
menčinės^ Deneliškių ir Jo
niškėlio — tęsiami darbai 
juodžemiui ištirti. Žemės ū- 
kio instituto mokslinio ben
dradarbio Ringaičio vado
vaujama tyrinėtojų grupė 
baigp Mickūnų valsčiaus 26- 
jo tūkstančio hektarų z že
mės tyrimą. T,okios apimties 
panašų darbą atliko Vaite
kūno brigada. 635 žmonių 
tyrinėtojų grupė v buvo pa
pildyta dar 20-čia Žemės ū- 
kio akademijos studentų. 
Pradėti darbai Šalcininkių 
ir ŠumskoAvalsčiuose.

Bendrai paėmus šigis me
tais. ?įhis ištirtą; daugiau 
kaip 200,000 hektarų že- 
mę?. ■’L. \

Knygos Namų Savaite
Tarybų •/aidžios įsteigti 

Knygos Namai įteikia dide
lę paramą bibliotėkinin- 
kahis ir atlieka stambų bib
liografinį darbą. Kasdien 
Čia -registruojami visi svar
biausieji • straipsniai, publi
kuojami r e s p u blikinėję 
spaudoje. Šitas darbai atlie
kamas tam, kad bet kuriuo 
laiku, skaityto jas galėtų su
rasti laikraščiūoše jį do
minančią medžiagą.Paskuti- 
niame savaitės biuletehyje 
užregistruota 14 pąųjų kny
gų? Tam tarpe grožinės li
teratūros kūriųįąi, teęĮini- 
kinės knygos ir brošiūros.

.Šiomjs dienomis Knygos 
N amuose buvo padaryta 
1948 metų pirmojo į)usrhe-

Fotografaę
Trąukiu paveikslus, familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių Ir pąvienių. 

senų Padftrau 
/OBMEk- naujus paveiks- 

lus ir kr?javūs 
sudarau sų ame- 

h’ flPfat rikoniškais. Kei- 
L?kalni . ’esant ir 

padidinu tokio 
-dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai-: 
uogi atmallavoju 
įvairioji spalvom.

. JONAS STOKES 
51$ ftiarfon St, Brooklyn .

Khmp» HrdadWay f r Štone Avė., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.7^ ‘ Tel. GLenmore 5-6191

Trenton, N. J. — Apdegė 
mokytojų kolegijos valgyk
la Ewinge; gaisras padarė 
$200,000 nuostolių. ' '

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10612 has been issued to <the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 101 of the Aleotytlc Beverhge Con
trol Law kt 518 Grand St.. Borough of 
Brcyjklyn, County of Kings, to be conirtuned 
on the premises. .,

JOSEPH BALTAITIS

NOTICE is hereby given that Lioenae No. 
EB 1504 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Union Ave., JBorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA BTSZESKI—Amx

Eastate of Anthony Bizer—Oba
Boulevard Bar & 7»rill

kiama šeimom sulyg pare! 
I nemiega.

pirkti
N seniai pravestame aprokavim'e didžfuosiuo- 

(per Šiuos viėnus metus 25 nuošimčiais) 
nuošimčius; pieno 90 nuošimčių; kenuo-

MEAT BREAD ’ MILK į , ĖGės' BUTTER Canned 
Tomatoes

‘ L ■

■ • ' • /• 1 '• r

V. ' .

------------------ --—---- ------------------------

A «

i|rI
WHIP’ Is

J

TELEPHONE 
STAGG 2-5043
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NewYorto^/^fe7inl(H t

Wallace o su Taylor’u 
Mitingo Laukiama 

; Didžiu Susidomėjimu
—........... I

į ’ Ne 'vien tik newyorkiečių, 
f bet ir visos šalies akys at- 

' kreiptos į tai, koks, bus Wall- 
ące'o su Taylor’u rinkiminis 
mitingas New Yorke, įvyk
siantis jau šį ketvirtadienį, 

» Yankee Stadiuine, River Ave
nue ir 157th St., Bronxe.

.Wallace for President Klu
bai sujudę rengtis. Visu įkarš
čiu pardavinėjami tikietai, 
kadangi kelias dešimtis tūks
tančių talpinančią areną nė- 

J .. ta lengva užpildyti. Tačiau ir 
norinčių ten nuvykti — daug. 

» Wallace su Taylpru, taipgi 
pasauliniai garsaus artisto 
Paul Robesono prakalbas Iš
girsti nori kiekvienas. Bet 
ne Vien tik tame svarba. Wall
fee 'su Tayloru — vienatiniai 

t kandidatai į prezidentą ir vi- 
< ce-prezidentą, kurie atstovau

ja taikos ir liaudžiai gausos ir 
.gerovės programą. Juos puo
la višas reakcinis pasaulis. 
Tad su jais šiame mitinge no
ri būti, jaučia prievolę būti 
kiekvienas taikos ir demokra
tijos mylėtojas.

Lietuvių Wallace for Presi
dent Klubas Brooklyne taipgi 
mobilizuojasi dalyvauti ir mo
bilizuoja lietuvius bendrai, 
.masiniai ten nuvykti.

' Klubietis.

t 
H

I

Pikietuoja ir New 
Yorko Uostą,

Sustreikavus laivakroviams 
Pacifiko srityje, randantiesj 

i . New Yorke Marine Cooks and 
Stewards Unijos nariai tuojau 
įsisteigė čionai streiko centrą 
ir pradėjo pikietuoti uostą, 

ietuojami visi laivai, iš
skyrus vežančius maistą, alie
jų ir aptarnaujančius armiją 
—unijos sutikimu, tie visi ne- 

1 užstreikuoti.
Ši unija, nepriklausoma, 

yra viena iš penkių marinin- 
kystės unijų, susitarusių lai
kytis iš'vįenp iki gaus paten- 

* kinančius kontraktus.

KUO YRA GERSONAS, Už KURĮ | Unija Šaukia Busman’js
PASIRAŠĖ 14,232 PILIEČIAI? 1 Pasitarti Streiko

Klausimu
džiurės jkaltinimais komunis
tų, kas- yra taikoma gązdini- 
mui ir kliudymui žmonių, ku
rie pasisako už taiką, saugu
mą ir progresą.”

Jisai sako, kad parašai bu
vo gauti visose apskrities sek
cijose, iš visokių mūsų miesto 
gyventojų sluoksnių.

Visiems reikėjo stipraus su
pratimo savo pilietinių teisių 
ir ryžtingumo "nesileisti, kad 
kas nors diktuotų, kuo žmo
gus turi tikėti .ar netikėti, kam 
pritarti ar nepritarti.

CIO Transport Workers U- 
nijoą New Yorke viršininkai 
John Santo ir Douglas L. Mac- 
Mahon sušaukė lokalo 100 ta
rybos pasitarimą tikslu nusta
tyti žygius prieš privatiškas 
autobusų kompanijas, nevyk
dančias darbininkų reikalavi
mų.

Lokalo viršininkams pa
skelbus, jog jie pasiūlys svars
tyti streiko klausimą, centra- 
Įinis unijos viršininkas Mi
chael J. Quill tuojau juos ap
šaukė komunistais,;, vykdan
čiais partijos, valią.

Kompaniškos Krautu
ves Pritruksiančios 
Produktų

Sunkvežimiais išvežiojan- 
čiom's prekes,- firmoms atsisa
kius išpildyti teamsterių rei
kalavimus, nutraukta pristaty? 
mas prekių į kompaniškas 
krautuves, kurios naudojasi 
kitų firmų sunkvežimiais. Dėl 
tos priežasties, sakoipa, II. C. 
Byhack Co., Inč., 300 mies
te ir apylinkėse esančių krau
tuvių galinčios už dienos ki
tos liktis, be mėsos, 
kiaušinių.

Atskiros krautuvės, 
didžiumoje, šviežius

vieton velio-

Rugsėjo 4-tos Laisvėje jau 
buvo minėta, jog uždėjimui 
Simon W. Gersono Brooklyne 
surinkta' 14,232 piliečių para
šai. Surinkti bėgiu keturių 
savaičių, rekordiniai trumpu 
laiku, sako Miesto Tarybos 
narys Benjamin J. Davis, Ger
sono kampanijos vedėjas.

Reikėjo 5,000 parašų, su
rinko arti tris syk po tiek. 
Ka reiškia toks gausus piliečių 
atsiliepimas ?

kad pamatyti to viso reikš
mę, reikia pažvelgti ,nors kiek 
atgal. \

Gersonas buvo savo, partijos 
— komunistų partijos — pa
skirtas Miesto Tarybos'nariu 
(councilmanu)
nies komunisto Miesto Tary
bos nario Peter V. Cacchio- 
nės. Bet taryba jo neįsileido, 
nors Miesto čarteryjė yra pa
sakyta, kad nariui mirus, -jo 
vietininką skiria jo partija.

Miesto Taryba, kaip žinia, 
yra valdomu Tamman.es de
mokratų su republikonais.
Reikšmė Ęarašų

Surinkti arti 15 tūkstančių 
parašų vienoje tik- Kings ap
skrityje bile kam būtų didis 
darbas. Dar didesniu darbu 
buvo pastangos uždėti ant ba
loto komunistą šioje ragan- 
gaudystės gadynėje. Peticija 
—tai ne balsavimas. Niekas 
negali žinoti už ką balsavai, 
bet peticiją su pasirašytais 
vardais ir antrašais turi įteik
ti valdžiai. Tačiau žmonės 
i'ašėsi masiniai. Apie , juos 
kaunsilmanas Ben Davis pa
sakė:

“Mūsų patyrimai (rinkime 
parašų) parodė, kad žmopės 
nesileidžia įbauginami rau- 
donbaubiais, šnipijada, grand

Panašios stiprybės parodė ir 
Amerikos Darbo Partija ••(A- 
merican Labor Party). Ji 
taipgi uždėjo G^rsoną ant sa
vų baloto. Uždedama pareiš
kė, jog paremia Gersoną pro
testui prieš nedemokratinį 
Miesto Tarybos elgesį — ne
leidimą Gersonui tapti .Cacchi- 
onės įpėdiniu, nors Gersonas 
buvo tam teisėtai paskirtas.
Kalbės per Radio

Gersonas, buvęs ilgus metus 
City' Hali reporteriu, miesto 
reikalus ir politikierius žino, 
kaip savo delną. Yra buvęs 
Manhattan prezidento padėjė
ju trejus metus laike LaGuar
dia administracijos.. Redaga
vęs laikraštį, rašęs brošiūrų ir 
daug straipsnių mię'sto ir ša
lies politikos reikalais.

Šio antradienio vakarą, rug
sėjo 7-tą, Gersonas pasakys 
bene pirmą iš savo‘šitos kam
panijos radio prakalbų iš sto
ties WMCA, galingiausios 
New Yorke, 570 ant jūsų ra
dio. Jo tema: “Aš įkaitinu 
O’Dwyer administraciją.” , Kal
bės 10 minučių, nuo 9:05 iki 
9:15. L. K. NU

Europos Deimantai
New Yorke- išstatyta 

davimui 500 tūkstančių dole
rių' vertės deimantinių , graž
menų, kurias naciai buvo su
grobę nuo užkariautų ir api
plėštų, taipgi muilo gamintu- 
vėse nužudytų žmonių. Graž
menas nuo fašistiškų plėšikų 
atėmė amerikiečiai. Parduo
da IRO raštinėje, East River 
Drive ir 42nd St.

par-

New Yorke keturi asmenys 
areštuoti kaltinimu, kad jie 
loterijomis per dieną surink
davę iki 10 tūkstančių dole
rių.

1 SUŽEIDĖ GAISRAGESIUS
_ . ,9 z,\ Dviejose pajėgos gammtu- 

vėse įvykus eksplozijoms New 
Yorke £ūlų subway ir aukštų
jų gelžkelių linijų traukiniai 

, suvėlavo po 49 minučių.
Vientoje iš jų, Murray St., 

kilo fir gaisras. Prie’ jo su
žeisti du gaisragesiai: braok- 
lynietis William Murowski ir 
woodsidietis^George V. Ryan.

ELEKTRA ŲžMUSfe KūDlKJ
Francis Arcara, 16-kos mė

nesių, tapo elektros užmuštas 
namie, savo maudynėje. Vai
kutis palietęs nuogą elektriš
ko vėdintuvo vie.lą sėdėda- 

vandenyje.
___ • - y

Nauja Staten Island Ferry 
kainuosianti $20,000,;

00. Tikimasi padaryti iki ru- 
ens‘1,949 metų. Bėgiu metų 

pereis 26 milionai su Virš 
itininkų 4r 2,150,000 veži

Wall Strytas 
Vėl Apsnūdo

r •
Pasklidus žiniai, jog Tarybų 

Sąjunga ištraukia savo’konsu
latus iš Jungtinių Valstijų, 
šalies dolerio širdyje Wall, 
Stryte' prekyba trečiadienį su
lėtėjo. Iš karto buvo sunku 
susigaudyti, k ai į> tas atsilieps 
į šalies prekybą.- Mūsų šalies 
prekybininkai daug parduoda
vo ir norėtų daugiau parduoti 
Sovietams...

, Firmų pelnai už praėjusį 
pusmetį nepaliesti naujovės/ 
vis tebebuvo skelbiami paki
lę. New York' Central gelž,- 
keliai raportavo - turį ' daug 
daugiau'pajamų šiemet, negu, 
turėjo pernai pirmais 7 mėne
siais. ., ' >

Stewart-Warner pardavimai 
sumažėję, bet pelnai padidėję 
nuo buvusių pernai $1.05 nuo1 
šėro iki $L45 nuo šėro šiemet.

Creole Petroleupi pernai 
gavo po $2j33, o šiemet jau 
po $3.87 nuo šėro. . ;

Nežinomas, smulkios figūros 
vyriškis, apie 40 matų, rastas 
prigėręs Prospect Patko eže- 

. rėlyje, .Brooklyne. ' f < į

Ne Streikas, 
Bet ir Ne Darbas

Didžiajame;New Yorke ma-> 
siniai išmaršavo iš darbo apie 
puspenkto šimto telefonų cen- 
tralinio • mazgo suvedėjų įstai
gose reikalaudami pridėti po 
11 iki 13 centų daugiau mo
le esties.

Išeidami darbininkai pareiš
kė, jog tai nėra streikas. Jr 
pastatė tik vieną, asmenį prie 
32 Avenue of the Americas' 
(6th Ave.), su plakatu, kuria
me sako:

“Čia nėra ętreiko, nei pikie- 
to...” Ir tame plakate toliau 
išdėsto, dėl ko darbininkai 
negali dirbti.

Taft-Hartley įstatymas, kaip 
žinia, draudžia streikus. Tad 
darbininkai tik, taip sau* išėjo 
-namo, be streiko; - , *

Jų Unijos—CIO Association 
of .Communication Equipment 
Workers — viršininkai sako,, 
kad tokių išėjimų' namo ?esą 
paliesti apie 3,500 darbininkų, 
dirbančių American Tele
phone & Telėgraph įstaigose 
JJew Yorke ir BroOklyne.

Iš New Yorko 
Pašauks fe Vyrus

.Pirmuoju pašąukimu milį- 
tariškon tarnyboj ateinančio 
lapkričio mėnesį'paimsią 383 
vyrus. Ims pirmiausia iš 25 
amžiaus grupės. Tačiau ka
dangi didžiumą sveikų to am
žiaus vyrų yra veteranai, tad 
abejojama ar rasis tiek ne ve
teranų. Dėl to ir į pirmą gru
pę gal patėks ir jaunesnieji.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N.- Y.

(RioemvooD) ''
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

antrądienį, .rugsėjo 7 d., 8 vai. va
kare. Šapolo-Vaiginio Salėje, 147 
Thames St.
• Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame > susirinkime ir -užsimokėti 
duoklės. Sąugokitės susispėndavimo. 
—- P. Babarskas, prot. sekr. . 1 .

.. • ,(209-10}

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandom: 1—2 dienom ‘ Į 
6—8 vakarais ?

| Ir Pagal Pasitarimais. ,
? Telefonas EVergreen 4-0203 £

_ . ■     .. ! ■ , . — ............................. ..

T

Filmos-Teatrai
assy Newsreel Teatruose"

Dešimtys - tūkstančių dar- 
linkų šturmuoja Berlyno 

ybos namus, reikalaudami 
erikos- valdininkų sustab- 

kainų kėlimą ir juodąjį 
Ir kitos žinių ištrau- 

os vaizduose.

Brooklyn© Paramount
Dabai; rodo “The Emper

or Waltz,fnuzikališką ro
mansą, su Bing Crosby v ir 
Joan Fontaine. Taipgi rodo 
“Speed To Spare.”

Wrong Numbėr,” gamintą va
duojantis to vardo veikalu 
radio programos, žvaigždėse? 
Barbara Stanwyck ir Burt 
Lancaster.

Radio City Music Hall
Teberodo “A Date With Ju- 

’dy.” Scenoje te b e vai dina 
spektaklį “Jubiltee.”

j .
•* I

. New Yorko Paramount
Pradėjo rodyti “Sorry,

Nežinomas vyriškis, apie 35 
metų, įšoko į East.River tięs 
84th St., New Yorke/- Tai 
mačiusieji bandę jį sulaikyti, 
bet jis nuo jų ištrūko. . Jo kū
ną rado ties 82nd St.

TONY’S
UP-TQ^DATE t

BĄRRERŠHdp
• < ANTANAS. LEIMONAS
7 y Savininkas »

306 Union avėnue
GERAI PATYRU BARBEMAI

• I ■ ' • \ •

Roxy Teatre
Rodo “That ,pidy in Er

mine,” smagią technispalvę. 
žvaigždėse -Betty Grable, 
Douglas Fairbanks, Jr., Ce
sar Romero. Scenoje -muzi- 
kališkas aktas “Merry Wi
dow.”'

$ *4 ’

lw ,'iy

l.l'HAN'ICASQUARE .

RESTAURANT
Steven Augustine & įFrank Stmko

» / ? Z<-. ’.V -K ■■ . • •’ ’'
6 PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS rfĖTUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.

/ ATDARA DIENA IB NAKTĮ 7 DIENAS 8Ą VAITOJĘ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
TeL EV^rgreen 4-9612 .

■ . ■ J - f,;, •'•■■i/. {.. .* .r

1

Sietynas ir Aidas

trok-

*

PEIST LANE 
DRUGS,Inc. 

J 405 SO. 4th .ST.,
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y. •
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik- 

, lėliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.;
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Į; RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238
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sviesto,

mo. Nepriklausomos krautu
vės turi pakankamai maistų ir 
jo gali gauti sandeliuose ir 
parsiveža, kiek tik nori. ‘

Tai rodo, jog dėl teamsterių 
streiko nereikės niekam alk
ti, nei bus priežasties kai
noms kilti, nes ne tik da
bar, bet ir visuomet, didžiuma 
maisto produktų atvežama 
miestan traukiniais ir laivais 
ir tik dalis atvežama sunkve* 
žirniais. Net atvežamo sunk
vežimiais nemažą kiekį prista
to pątys' Long Island farme- 
riai, kurie juk nestreikuoja. 
Farmerius streikieriai pralei
džia į miestą.

kurios, 
maisto 

produktus parsiveža iš sandė
lių pačios,- nepaliečiamos 
streiko, jeigu jų pačių 
manas nestreikuoja.
Streikas Aštrėja

Teamsteriai saugo kelius ir 
atvažiuojančius iš užmiesčių 
visokius trokųs, jeigu jie ne
turi streikuojančios unijos 
įgaliavimo praleisti, grąžina 
atgal. 4

Vienos North Carolina fir
mos karavanas su 21 sunkve
žimiu. atvežė cigarečių vertės 
$800,000. Keli sunkvežimiai 
buvę . prikrauti maisto pro
duktais,' gal priedangai kara
vano tikrojo krovipio. Strei
kieriai atrado, kas vežama ir 
visus grąžino atgal. Firma 
pągrąsino unijai teismu. -Ta
čiau streikieriai sako, “ kad 
grasins ar negrąsins laužyti 
jų streiką su pagalba firmų iš 
kitur, jie yra pasiryžę kovoti 
iki gaus tą, ko reikalauja.

Firmos, pasimojusios laužy
ti streiką, neįsileidimą prekių 
iš užmiesčio skaito antriniu 
boikotu (secondary boycott), 
kurį draudžia demok-ratų su 
republikonais kongreso įvestas 
Taft-Uartley įstatymas./
Maisto, Netrūksta

1 Majoras, sakoma, susirūpi
nęs, kad ' gal kompaniškos 
krautuvės turėsiančios su lai
ku užšvęsti. Tačiau turgavie
čių kpmisionierius Eugene 
Schulz sako, kad mieste mais
to. nepritruks ir kad niekam, 
neteks- alkti dėl neaptarnavi-

REIKALAVIMAI
Lietuvis vyriškis ieškau kamba

rio arčiau darbavietės Flatbush' 
avė., arba tame' kvartale.
Turintieji laisvus kambarius lietu

viai malonėkite pranešti laišku j 
Laisvę, Lorimer St., 427 Brooklyn 
6, N.. Y., J. Ignatavičiui.

(210-12)

Policistą Kaltina 
Prievartavime

Francis J. Willett, 47 metų, 
tarnavęs policijoje 21 metus, 
areštuotas ir suspenduotas iš 
tarnybos prieš, jį iškėlus kal
tinimą, ' kad jis išprievartavęs 
11 metų mergaitę.I •*’

_ Anot skundo, jis paėmęs 
mergaitę pavėžinti savo ma
šinoje, nusivežęs prie Wood
haven-Boulevard ir 69th PI., 
Maspethe, išprievartavęs ir 
paliepis pasakyti motinai, 
kad ją sužeidė automobilius. 
Policistas ginasi nekaltu.
’ Policistas, vedęs,.tėvas tri
jų jau paaugusių vaikų, gyve
na 86-39 55th Road, Mas
pethe. ,

žoNors atrodo, kacl šie du 
džiai visiškai neturi bendrumo 
prasmėje, bet pridedant žų* 
d į—choras — ne vien prasmę 
suteikia, bet ir glaudžiai su
artina. ; ’ ’ •

Taip, abejonės nera,^Jcad 
Sietyno.Choras iš Newarko ir 
Aido Choras iš VBYooklyno 
glaudžiau susiartins, per jų 
rengiamą didelį pikniką, ku
ris įvyks rugsėjo 19 d. (sek
madienį) gerai žinomoj vietoj 
—Liberty Park, .340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Jau yra pasamdyti du auto
busai, kurie išvažiuos, nuo 
Laisvės namo į pikniką. Ke
lionė į ten ir atgal tik 2 dole- 
nai.'

yiši dainos mylėtojai nepa
silikite namie tą sekmadienį; 
turėsite progos pasiklausyti 
gražių dainų it; kartu savo at
silankymu paremsite Šiuos du' 
chorus tiek moraliai, tiek ma
terialiai. / .

Prašoma registruotis Laisvės 
raštinėje ir pas Tony Naviką.i 

/ JCoresp.
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’Du vyrai tięs Coney Islandu 
buvo išskridę pasinuomotu 
vandens kelių-lėktuvu. ’• Su 
lėktuvu jiedu nusileido į van
denį, lėktuvas apsivertė ir 
pradėjo skęsti. Skraidytojus 
ir jų lėktuvą išvilko į krantą 
gyvasties gelbėtojai.

GERI PIETOS!
X ’ * *

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j . *

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikąitis

Savininkas
* ■ * Į ' if .*» ■ '

’ 417 Lorimer Street
Laisvės Name 

' ’-T: ’

Brooklyn, N. Y,
Kvepiančiai keptos virto# 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
/gražus pasirinkimas.

’ BROOKLYN f

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Šalės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais
Įtaisymais.

..KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Rainos Prieinaihos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr.A. Petriką
' 221 South 4th Street 

BROOKLYN, Nf Y.
‘ Tel. Evergreen 7-6868

, Užlandos: f] J T1?
t, (*8 vakure

Penktadieniais uždaryta.
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Paimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

' * Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.
• • "■

Dailiu Moteriški} ir Vyriški} .
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume DŽiūlerių Sulyg > 

Vėliausios Diendfc
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą
• Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N 

Telefonas STagg 2-2178 ;

6 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-r-Ąntr.., Rugsėjo 7, <945
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