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vis tiek jie žemina Vatika
ną.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis :

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00

KOPIJA 5c

Man teko dalyvauti Water- 
burio piknike. Susitikau su 
daugybe draugų. Visi susirū
pinę spaudos išlaikymu. Dau
gelis aukojo Popierio Fondui.

ne jų, 
Marshallo.

Waterburiete Svenkūnienė 
žada ir šiemet darbuotis Lais
vės vajuje. Tai smarki, įgu
dus vajininkė. Geriausio jai 
pasisekimo!

Kiekvienam mieste turėtų 
’ būti mažiausia po vieną vaji- 

ninką. Bet juo daugiau, tuo( 
geriau! - * ,
Ką galvoja kitų miestų va- 

jininkai ?

Gen.
su

mažytė pareiga. Nereikėtų 
vajininkams ir-agentams lai
kas eikvoti, nereikėtų admi
nistracijai paraginimus bei 
prašymus siuntinėti. Kiek čia 
laiko ir lėšų susitaupytų!

' Anglijos darbiečiams tenka 
šokti pajfal Marshallo Plano 
muziką. Jie turi trauktis at
gal nuo socializmo. Jie ža- 

į dėjo, kad didžiosios pramonės 
viena po kitos bus nacionali
zuojamos, bet dabar. ,darbo 
unijų kongrese darbiečiai mi
nistrai f vienu balsu 
prieš nacionalizavimą 
pramonės.

Tai buvo balsas 
bet Trumano ir
Visas svietas tai puikiai žino

Laisvės skaitytojai labai 
daug pagelbėtų savo dienraš
čiui, jeigu visi laikų atsinau- 

ntų savo prenumeratas. Ti- 
iu, jog kiekvienas tai su 

elu noru padarytų, v jeigu 
tų, kaip svarbi yra toji

Amerikos laikraštininkai ža
da nepamiršti nužudymo ko
respondento Polk. Jie kaltina 
valdžios organus bandyme vi
są reikalą užmozoti. Tyrinė
jimai po tyrinėjimų privedė 
prie nieko.

Argi vyriausybė norės pa- 
jhakyti tiesą apie Graikijos fa
šistus, kurie Polką nužudė, 
kuomet mūsų ginklais ir dole
riais pasilaiko visa Graikijos 
fašistinė sistema?

. Todėl laikraštininkai sudarė 
.komisiją Polko nužudymą iš
tirti- ir tiesą pasakyti visam 
svietui. Jie sako, kad tyrinė
jimas kaštuos dešimt tūkstan^ 
čių dolerių. ,

*
£ ■ 7

Šiemet vajaus reikalams 
paremti ruoštas pokilis dėl 
tam tikrų priežasčių nepavy
ko. O Waterburyje ir apylin
kėje yra tokių skaitytojų, ku
rie jokiu būdu nebeišgali už
simokėti už Laisvės prenume
ratą. Pernai buvo visai eilei 
jų pagelbėta iš gerai pavyku
sio parengimo. - ’*

Waterburiečiai turėtų tam 
pačiam reikalui suruošti kitą 
parengimą.

Pereitą sekmadienį spaudos 
piknikai ‘ Philadelphijoj ir 
Waterburyj gražiai pavyko.^ 
^fras buvo ideališkas. Iš jų 
Laisvėi paramos bus nemažai. 
O tas pagelbės dienraščio ko
vai su infliacija.’ t
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Tegul Pakils Tiesa! 
Nuo PAt Pradžios. 
Gerai Pavyko.
Atgal nuo Socializmo. 
Visiems Pagalvoti.

Rašo A. BIMBA
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TRUMANAS VĖL SLAPTAI 
TARĖSI SU KARINIAIS 
VADAIS APIE BERLYNU

Tuojau įvairiose valstijose 
prasidės piliečių registravima
sis dėl prezidentinių irinkimų. 
Neužsiregistruosi — nebalsuo
si! Kiekvienas tai puikiai ži
no, tačiau labai daugelis pa- 

• miršta.
L .Užsiregistravimas ir balsayi- 
mas yra lengviausia kiekvieno 
piliečio pareiga. Lengviausia, 
bet viena iš svarbiausių. Di
delis nusidėjimas jai nepasi
ruošti ir jos neatlikti.

Progresistų Partija labai 
daug dėmesio kreipia į užsi
registravimą. Juo daugiau už
siregistruos ♦ ir > balsuos, tuo 
daugiau laimės nadjosios par
tijos kandidatai. • Tokia yra* 
teorija. . Jau dabar pradėta 

•agitacija už registravimąsi.
Lietuviai piliečiai, neatsili

kite !

suriko 
plieno

Washington. — Amerikos 
Valstybės sekretorius Mar- 
shallas sakė koresponden
tams, kad Sovietai mėginą 
perimti visą Berlyną į savo 
rankas, bet reikėsią' juos 
“sustabdyti.” R e p orteriai 
užklausė, ar amerikonai- 
vartotų ir karinę jėgą prieš 
Sovietų vyriausybę Berlyne. 
Į šį klausimą Marshallas

DE GAUT LE ŠALININ
KAI KVIEČIAMI JT FRAN
CUOS KABINETĄ <

Paryžius, rugs. 9.—Prem
jeru skiriamas “radikalas” 
Queuille kvietė fašistinio 
generolo de Gaulle sekėjus 
prisidėti prie organizuoja
mo naujo ministrų kabine
to. Jie atsakė, jog pirma 
turi būti pakeista Francijos 
konstitucija, tik tada jie 
sutiksią dalyvauti valdžio
je.

GEMBLERIS IŠMELŽE 
$7,500,000 E PONŲ

New YorK 
gemblerių vijurkas Max 
Stark per vienus metus pa
sidėjo j New Yorko banką 
5 milionus dolerių, o jau 
nuo pirmiau turėjo banke 
pustrečio miliono dolerių. 
Apskrities prokuroras jta- 
*rė, kad Stark susikubnė 
tuos milionus iš turtingųjų 
gemblerių. Jis ruošė milin- 
nieriams ir iu pačioms loši
mus iš dideliu pinigu. Gemb- 
lervstės buvo rengiamos ne
va labdarybės tikslam, iki 
valdžia iuos užklupo.

Priekabės Prieš Pronresyvę 
Partija Maine Valstijoj

Augusta, Me. — Maine 
vklstiios sekretorius pakišo 
no stalu Progresvvės Parti
jos nrašyma irogistruot ia4 
rinkimams su Henriu Wal- 
lace’u, kandidatu i prezi
dentus. ir senatorium Gle- 
nu Tavloriu i vice-preziden- 
tus. Progresvviu Pa Hilai 
surinkta daugiau piliečiu 
na rašų, nemj įstatymas rei- 
kalauia. Valstijos sekreto
rius atsisakė įtraukti ja i 
rinkimu sąrašus todėl, kad 
“esą nežinoma, ar jos pažv- 
moti rinkikai sutiks tarnau-

MqpArlhnr-ft’sn'r Gaminą 
Planus Prieš Komunizmą

Tokio. Japonija. — 
MaeArthurąfc tariasi
Chiniios valdovo Čiang Kai- 
Seko n*siuntiniu o*en. čan 
Čunn. Pranešam, kad jiedu 
vnač svarsto nlanus nrUš 
komunistu judėjimą Toli
muose Ęvtuose. 1
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Sovietų Lėktuvai Daro Pratimus 
Virš Berlyno Oro Koridoriaus .

nieko neatsake.
Generolas .Clay, 'karinis 

amerikonų gubernatorius, 
atsiuntė raportą apie blo
gus santykius su Sovietais 
Berlyne. Pj’ez. Trumanas 
vėl slaptai tarėsi su armi
jos, oro jėgų ir karinio lai
vyno vadais ir aukštaisiais 
valdininkais apie kivirčus 
dėl Berlyno.

Kailiasiuviai Pasitiki 
Komunistais, Kaip 
Pripažįsta Bosai

Washington. — Kongres- 
.ųianų komitetas darbiniais“ 
klausimais kvočia CIO Kai- 
liasi’uvių Unijos vadus, kaip 
komunistus. Juos apskundė 
•Kailių Siuvyklų Sąjunga. 
Prieš unijos vadus kalbėjo 
samdytojų advokatas M. 
H. Benedict; tačiaus ir jis 
pripažino štai ką:

— Tie vadai, žiūrint dar
bininkų akimis, išgavo jiem 
labai geras sąlygas. Net jei
gu eiliniai unijos nariai nėr 
ra komunistąi, tačiaus jie 
labai gerbia komunstinę va
dovybę už jos nuopelnus.

Kailių fabrikantai pasa
kojo, kad unijos vadai už- 
korę savo “diktatūrą” sam
dytojams.

Aktoriai Teisiami 
Už Narkotikus

Hollywood. — Prisaikdin
tųjų teismas įkaitino Rober
tą Mitchuma, žinomą juda
mųjų paveikslų aktorių, už 
narkotišku mariiuanos ci- 
garetų laikvma ir rūkymą. 
Kartu su Mitchumu buvo a- 
reštuotos aktorės < L i 1 a 
Leeds ir Vickie Evans. ku
rias detektyvai užtiko berū
kant tokius svaigalinius ci- 
garetus.

STTdfgt” <m.nnn 
AUTOMOBILYJE

Hopkinsville, Kentucky.- 
Užsidegus C. A. Barnetfo 
automobiliui, sudegė ir $32.- 
000. Barnett manydavo, kad 
laikyti užrakintus ' pinigus 
automobilyje esą ąąugiau, 
negu banke. z
.-X—__________ ■........................... —.u--------------

ROMOS TEISMAS IKALINO KATALIKŲ REDAKTORIŲ VŽ 
TAI, KAD JIS PARODĖ POPIEŽIAUS POLITIKĄ

Roma. — Italijos teismas 
pasiuntė kalėjiman buvusį 
popiežiaus laikraščio “Os- 
servatore Romano” redak
torių Virgilio Scattolini už 
tai, kad jis aikštėn iškėlė 
“šventojo tėvo” slaptą poli
tiką. ‘ V \ Z , •. ■'

Scattolini davė žinių vie
nai Švelcariios . leidyklai, 
kuri naskui išleido knvga, 
navadin ta '“Slaptie j i Vati
kano Dinlomatįjos Dokur 
men tai.” Ta knyga tarp kit-

Berlin. — Kariniai Sovie
tų lėktuvai pradėjo plačiai 
manevruoti virš Berlyno ir 
virš oro “koridoriaus.” A- 
merikos ir Anglijos lėktuvai 
tuom koridorium gabena 
maistą, anglį ir kitus reik
menis savo užimtai vakari
nei Berlyno daliai.

Pranešama, jog kariniai 
Amerikos, Sovietų, Anglijos 
ir Franci jos gubernatoriai 
panaujins derybas dėl sbvie-

‘Radikalas’ Bando Sudaryt Naują 
Francijos Ministrų Kabinetą

Paryžius. — Socialistas 
Franci jos prezidentas- ■ Vin
centas Auriol pakvietė va
dinamą radikalą Henrį Que- 
ille sudaryti naują ministrų 
kabinetą. Prezidentas tarėsi 
ir su dviem fašistuojaučiais 
seimo nariais, P.Giacobiu ir 
J. Palewskiu apie kabineto 
suorganizavimą. Jiedu yra 
reakcinio generolo de Gaul- 
le’o sekėjai. *

Gen. de Gaulle, fašistinio

Tito su Sėbrais Yra žmogžudžių 
Saiku, Sdka^Soviutų Komunistai

_________— 1 I '

Rankovičiui. Bet partijos 
dauguma jau neina su Ti
to... Išstodamas prieš Ko
munistų Informacijų Biurą, 
Tito prarado tikriausius Ju
goslavijos talkininkus. .

Sovietų komunistų laik
raštis Pravda rašo:

—Dabar Tito yra jau vie
noje stovykloje su imperia
listais.' pildamas purvus ant 
komunistiniu partijų, ant 
liaudišku demokratijų ir 
ant Sbvietų Sąjungos.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos centro ko
mitetas pasmerkė Jugosla
vijos valdovą Tito ir jo rė
mėjus, kaip žmogžudžių 
šaiką. Komiteto' pareiški
mas sako : v

Tito valdžia pasilaiko 
tiktai žiauriais persekioji
mais; urminiais areštais ir 
žmogžudvstėms. Tito grupė 
pavedė Jugoslavijos Komu
nistų Partiia korikui (vi
daus reikalų ministrui)

Panaikintas Michigano 
Įstatas Prieš Streikus

Lansing, Mich. — Aukš
čiausias Michigano teismas 
panaikino valstijinį Bonine- 
Tripp įstatymą,, .įsakantį 
verstinai taikyt darbiniu? 
kus su samdytojais, kad iš
vengt streikų. Tas įstaty
mas buvo vadinamas “ma
žuoju TaftorHartley’o įsta
tu” prieš unijas ir streikus.

San Francisco. — Eina 
derybos tarp žibalo kompa
nijų ir 15,000 streikierių 
atstovų. ' A 1 

ko, parodo sekamus*popie
žiaus valstybėlės Vatikano 
veiksmus:

Vatikanas kišasi i viduji
nius Italijos reikalus. Jis 
davė 3 bilionus lirų (itališ
kų ninigu) katalikiškiems 
ir fašistiniams Italijos laik
raščiams, kad smarkiau 
veiktu prieš komunistus irZ 
dejnbkratinį liaudies frontą 
rinkimuose praeita pavasa
ri. Popiežius taipgi pinigais 
rėpi? Saragato neva sočia

trinių mąrkių įvedimo visam 
Berlynui ir dėl, važiuotės a- 
tidarymo vakariniams tal
kininkams per sovietinį Vo
kietijos ruožtą į Berlyną.

Anglai, amerikonai ir 
francūzai užprotestavo, kad 
sovietiniai kariai suėmė 18 
vokiečių policininkų, ku
riuos vakariniai talkininkai 
be Sovietų leidimo buvo įga
benę į miesto valdybos rū
mą sovietinėje .Berlyno da- 
lyje. y-''.

judėjimo vadds, reikalauja 
paleisti dabartinį seimą ir 
paskelbti naujo seimo rinki
mus. Jis tikisi daugiau at
stovų laimėti rinkimuose.

Franci jos pinigai frankai 
taip nupuolė, kad už ameri
kinį centą duoda keturis 
frankus. Dešinieji francūzų 
politikai bijo, kad jų pinigų 
susmukimas gali pakenkti 
gana dolerių gąvimui iš A- 
merikos pagal Marshallo. 
planą. " ..

100000 Automobilių 
Darbininkų Nedirba

Detroit, — Sustreikavo 
170 Briggs auto. r fabriko 
sargų? 25,000 kitų Briggs 
darbininkų pritaria strei- 
kieriąms ir neina darban. 

’ Anie 75,000 automobilinių 
darbininkū Detroite paleis
ta namo del to, kad stokuo- 
ja medžiagų ar nesą darbo.

Manila.
dingo ar žuvo 4 amerikiniai 
armijos transporto lėktuvai, 
bedarydami pratimus Filk 
pinuose. .

listus ir 'jų spaudą prieš 
liaudies frontą rinkimuose. 
Vatikanas, kaipo popiežiaus 
valstybė, dalyvauja ' kari
niuose suokalbiuose įvairio
se pasaulio dalyse prieš So
vietu Sąjungą.

Už tokiu žinių suteikimą 
leidėjams Scattolini. krikš
čionių Demokratų Partijos 
narys, tapo įmestas kaleji- 
m&n pusei metų.
. 1 Bausdąmas jį, teismas pa
reiškė: /

Metai XXXVIIL Dienraščio

FRANCUOS KOMUNISTAI 
REIKALAUJA ĮSTEIGTI | 
DEMOKRATINĘ VALDŽIAI

Paryžius.— Francijos Ko
munistų Partija' išleido at
sišaukimą, r e ikalaudama 
sudaryti “demokratinės są
jungos” valdžią, kurioje da
lyvautų ir komunistai. Tas 
atsišaukimas į Franci jos 
liaudį, sako:

— Atėjo pasirinkimo va
landa. Ligšiolinė valdžia vi
sai nepaisė žmonių reikalų. 
Dabar francūzai privalo pa-

Elektrininkai Išrinko 
Kairiuosius Vadus, 
Pasmerkė Carey

New York. — CIO Elekt-. 
rininkų,.Radijo Darbininkų 
ir MJašinistų -Unijos suva
žiavimas vėl išrinko vyriau
siais savo pareigūnais tuos 
pačius kairiuosius vadus ir 
tokia balsų dauguma, kaip 
5 prieš 1. Pirmininku iš-, 
rinktas Albert J. Fitzge
rald, sekretorium - iždinin
ku Julius Emspak ir orga
nizaciniu direktoriui^ Ja; 
mes J. Matties. Prakišo de
šiniųjų kandidatai, vado
vaujami CIO centro iždi
ninko James B. Carey’o. 
Suvažiavimas 800 balsų 
prieš 100 pasmerkė Garey; 
kaip unijos ardytoją. Carey 
praeitą savaite liudijo ir 
Tafto - Hartley’o komitetui 
Washingtone prieš “raudo
nuosius” unijos vadus.

Nuskendo 44 Žmonės 
Su Cirko Laivu

Miami, Fla. — Apsivožė ‘ 
Caribbean Jūroje ir nusken- 

\ • • 

db laivas “Euzkera” su 44 
žmonėmis, liūtais, tigrais ir 
kitais cirko gyvuliais. Tuo 
mažu laivu niaukė cirko lo
šėjai ir darbininkai iš Ku
bos į Kolombiią. Norvegu 
laivas Caribe išgriebė iš jū
ros 12 kitų cirkininkų.

KŪDIKIU PARALYŽIUS 
MILWAUKEE

Milwaukee. Wis.., — 
vis plinta kūdikių paraly
žiaus liga; dėl to sulaikytas 
pradiniu mokvklų atidary
mas. Kūdikių- paralyžius 
Milwaukee numarino jau 29' 
asmenis. - .

Vadinasi, nevalia nė tei-| kūnai, su parašiutais šok- 
sybės pranešti apie popie
žiaus politika. Bet Italijos 
teismai nekliudo praloto 
Cippico, kuris kaltinamas, 
kad išsuko šimtus milionų 
lirų iš Italijos piliečiu, kuo
met jis taniąvo Vatikane.

ORAS. Busią vešiau

____ , ■ 
sirinkti tarp demokratinės ' 
valdžios su komunistų at
stovybe ir priešingos vai? 
džios, kuri reikštų skurdą 
ir bendravimą amerikiniams 
imperialistams (pagal Mar
shallo planą). Demokratinė ' 
valdžia atgaivintų Franci- 
jos ūkį ir vestų šalį į gerovę. ■* 
Kitokia valdžia*vis tarnau
tų Amerikos imperialis
tams, kurie visu pašėlimu 
rengiasi karui. Demokrati
nė gi valdžia užtikrintų 
Francijos savistovybę, jos. 
saugurtią ir telšę gauti ka
rinius atpildus. '

Demonstracijas
Tūkstančiai darbininkų 

demonstravo prie preziden- < . 
to Auriolo palociaus ir sei- ’ 
mo rūmų. Jie reikalavo, kad 
naujas ministrų kabinetas 
būtų sudaryta? iš demokra
tinių partijų atstovų. Poli
cija blaškė demonstrantus 
ir areštavo kelis.

I aivakroviaistato 
REIKALAVIMUS

San Francisco. — Armi
jos nficieriai liepia strei- 
kuojantiem laivakroviam 
krauti daiktus į laivus, ku
rie plauks į Japoniją ir Chi- < 
nlją. CIO laivakrovių vadas 
Hdrry Bridges pareiškė:— 
Armija turi pakelti algą 15 
nuošimčių, tai laiyakroviai 
aptarnaus tuos laivus. Tiek' 
algos pakėlimo yra reika
laujama ir iš' privačių kom
panijų. Streikieriąi' atsi
šaukė į prez. Trumaną, kad 
nesiųstų kariuomenės lai
vam iškrauti bei prikrauti.

Wallace Smerkia Kiaušinių 
Mėtytoius i Repųblikonus

K

New York.—- Henry Wal- 
laęe, Progresyvių Partijos 
kandidatas į prezidentus, 
smerkė padaužas,* z kurie 
kiaušiniais ir tomeitėmis 
bombardavo republikonus 
kalbėtojus Kingsporte, Ten
nessee valstijoj. Tie kalbė
tojai buvo Republikonų Pai> 
tijos Nacionalio Komiteto 
nariai B. Carroll Reece ir 
Roy Acuff. ' I

Wallacex pareiškė: —Rei
kia duoti, laisvę įvairiem 
susirinkimam, kad žmonas 
galėtu išgirst įvairių parti
jų politiką dėl prezidentinių 
rinkimų.

Dėl Netikusių Parašiutu
Užsimušė Trys Lakūnai

Edmonton, Kanada.
Užsimušė 3 anterikiniai la 

darni iš sugedusio karinio 
transporto lėktuvo, aiskri- 
dhsio iš New Yorko valsti- 4' 
još. Jie žuvo todėl, kad pa- 
rašiūtai neatsidarė.

Trumanas pareiškė, kad 
Amerika gins savo teis< 
Berlyne nuo Sovietų.
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Negrai ir balti unijistai pradėjo sėdėjimo streiką prieš Childs restaurano, Washing
tone, diskriminavimą negrį. Nors alkani, jie gerokai pasėdėjo iki restaurano savi
ninkai pradėjo paduoti valgi ir negrams. Tas Jim Crow ledas tapo pralaužtas laike 
paskiausios nacionhlęs delegacijos Į Was hingtoną, sumobilizuotos Civilių Teisių 
Kongreso gynimui civilių teisių. Albert Kahn, autorius ir kandidatas i kongresą 
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Repatriantas — Kybartų
Miesto Vykdomojo 

Komiteto Pirmininkas
paskutinės naujienos, praneši
mai apiez Lietuvos gyvenimų, 
darbų planai, kaip toliau atkur
ti miestų. Kultūrinis gyveni
mas nepaliaujamai vis gyvėja.

Sunku Viską išpasakoti. Juk 
tai ’ tik pradžia. O kiek dar 
darbų esame užsibrėžę! Su 
šviesia viltitni žiūrime į ateitį, 
'kurių mes patys sau kuriami.

Per. rinkimus darbo žmonių 
išrinktoji Miesto Taryba daž
nai svarsto klausimus, kuriuos 
prieš juos iškelia rinkėjai. Pas 
mus taip yra; kad kiekvienas 
deputatas atsiskaito prieš rin
kėjus. Todėl jis dirba taip, 
kaip liaudis Reikalauja. O pas 
visą Lietuvos, liaudį vienas sie
kis — greičiau susikurti ge
resnį, labiąu pasiturintį ir kul- 
tūringesnį gyvenimą.

Ir liūdna, labai liūdna, kai 
prisimeni tuos lietuvius, tuos 
kybartiečius, kurie ir iki šiol 
yra Svetur ' ir t nesiryžta grįžti 
tėvynėn. Mano ( pažįstami liku
sieji amerikįečių zonoje, ar 
prisimenate Migonį? Jis jums 
rašo iš gimtųjų Kybartų.

Algimantas Migonis, .
Kybartų miesto vykdomojo 

komiteto pirmininkas.
Kybartų m.

Iš vakarų okupacinės zonos 
grįžau į tėvynę 1945> metais. 
Išvietintųjų stovykloje buvo 
skleidžiamoš įvairiausios pra
manytos paskalos. Visus norin
čius grįžti ’ tėvynėn gąsdino 
tuo, kad, atvykus į Lietuvą, 
juos ištrems į Sibirą. Priešta- 
rybinės propagandos svaigalas 
temdo mūsų protą. Todėl grįž
tant tėvynėn, pas daugelį bu
vo nemaža abejonių. 'Bet neri
mas ir abejonės buvo bergž
džios.

Lietuvoje mus sutiko labai 
širdingai. Aš, kaip ir kiti at
vykę, tuojau gavau darbo. Mes 
karštai ėmėmės darbo, įnešda
mi ir savo darbo dalį į Tėvy
nės atkūrimą,

1948 metų, sausio 18 dieną 
Lietuvoje vyko * vietinės val
džios organų rinkimai. Mane 
išrinko deputatu į Kybartų 
miesto darbo žmonių deputatų 
Tarybų. Mano tautiečiai pati
kėjo man vadovauti miesto ta
rybų valdžios organų darbui.

šiame laiške noriu‘papasako- 
ti, ką mes nuveikėm miestui 
atkurti, darbo žmonių gyveni
mui pagerinti. ' 1

Kybartų mieštas vokiškosios 
okupacijos metu buvo beveik 
visiškai sugriautas. Darbo 
žmonės, savo mylimos tarybų 
valdžios, parėmimui, atkuria 
naujus Kybartus.

'Po kelerių metų miestas bus 
nebepažinomas. Apie tai byloja 
jau atliktų darbų rezultatai. 
Veikia vokiečių fašistų su
sprogdintasis miesto vandentie
kis; jis aprūpina vandeniu gy
venamuosius namus, įmones 
bei geležinkelį.' Auga miesto 
gyvenamasis plotas. Tik Prezi
dente/ gatvė Nr. 115 namui at
statyti vyriausybė, skyrė 28,000 
rublių, šiame name gyvens 
apie 200 darbininkų šeimų.

Gražiname savo mieląjį mie
stą. Užsodinome naują parką. 
Jau praėjusiais metais išleido
me 45,000 rublių grindinio re
montui. Atremontuotas ' Eglu- 
pės tiltas. Naujakurių gatvėje 
baigiame'naujojo tilto statybą, 

Sėkmingai vystosi miesto

Išmintingd Politika
New Yorko mieste šiuo metu tęsiasi didžiosios Uni-
Electrical, Radio and Machine Workers (CIO) uni- 
suvažiavimas. Ši unija, beje, sutrumpintai vadinasi 

UE. Suvažiavime dalyvauja apie 1,000 atstovų. Tai di
delis suvažiavimas, rodąs, kaip unijistai domisi savo uni
jos reikalais. - .

■ Prieš savaitę laiko ši unija buvo Ne-Amerikiniame 
Komitete “tyrinėjama.” Tūli elementai ją apšaukė “Mas
kvai tarnaujančia” dėl to, kad U E vadovybė yra pažan
gi,, dėl to, kad UE unijos prezidentas Albert J. Fitzge
rald yra pro-wallace’inis ir Philadelphijos suvažiavime 
jis buvo išrinktas pirmininku.
’.X Dešinieji dėjo pastangų šiai unijai suardyti. Turi
me atsiminti, kad Automobilių Darbininkų unijos vadai 
siekiasi šiai unijai užduoti smūgį, puldami ją, traukda
mi iš jos narius į savo pastogę. Tūli manė, kad šis UE 
suvažiavimas bus galima pakreipti į. dešiniųjų pusę; kad 
jos vadovybė bus galima pakeisti dešiniąja. . Bet jiems 
visa tai nepavyko atsiekti.

Suvažiavime vyrauja pažangieji delegatai — jie su
daro tris ketvirtadąlius suvažiavimo. Dešinieji dūksta, 
bandydami kaip nors išprovokuoti pažangiuosius, bet pa- 

‘ -starieji nesiduoda provokuojami.
‘ Suvažiavime sakė kalbą Henry A. Wallace. Milži

niška delegatų dauguma pasitiko Progresyvių Partijos 
kandidatą prezidento vietai entuziazmu, bet. dešinieji 
bandė sukelti kačių koncertą: tūli baubė ir švilpė, rody- 

/ darni savo tamsumą ir kvailumą. ■
Įdomiausias dalykas pasireiškė tuomet,* kai iškilo 

klausimas dėl Wallace’o kandidatūros užgyrimo. Deši- 
tnieji manė, kad šis suvažiavimas Wallace’ą užgirs be jo- 
t kios atodairos. O tuomet jie pradės skandalą kelti. Ęet 

jie, dešinieji, nusivylė.
Pažangiųjų vadovybė suvažiavime pareiškė: mes 

neužgirsime Wallace’o, bet/paliksime patiems nariams 
teisę pasirinkti tokį kandidatą, .kurjs jiems geriausiai pa- 

? '■ tikk. • ' •
Dešinieji čia pralošė’. Jie norėjo, kadt suvažiavimas 

užgirių Wallace’ą, bet kairieji, pažangieji pasakė: ne!'
Mums atrodo, jog UE vadovybė ir suvažiavimo dau

guma pasielgė labai gerai, laikydamiesi tokio nusistaty
mo. Jeigu unijoje nebūtų jokios Wallace’ui opozicijos, 
tuomet, aišku, buvo galima priimt^ už jį rezoliucija. Bet 
kai yra opozicija, kai dalis narių tam priešinasi, tai ge
riausia palikti visą reikalą pačių narių valiai: kaip jie 
norės,- taip jie balsuos. UE unija, žinoma, kritikuoja[pramons7jau atstatyta ir duo 
Trumanąr smerkia republikonų kandidatą Dewey, bet 
oficialiai nepasisako nei už vieną kandidatą.

Taip turėjo, mūsų nuomone, pasielgti ir CIO Vei
kiančioji Taryba. Bet ši elgėsi kitaip: matydama didelę 
opoziciją nariuose Trumanui, Taryba visvien oficialiai 
UŽgyre Trumaną!

Reakcininkams ir dešiniesiems, troškusiems šiame 
UE suvažiavime pasižvejoti, atrodo, nepavyks!

Laiškas Redakcijai

<'•W* - I ’ ' " «wr *

Kaip Gyvena Vilniaus Elektrines Darbininkai
t ■

2 pusi.—-Laisve (Liberty,Lith. Daily),Penkt., Rugs. 10, 1948

■ Paskutinis Šią Metą Laisves Piknikas
• Š. m. rugsėjo mėnesio 12 dienų Vaičionio Parke, New 

Jersey, įvyks paskutinis šių metų Laisvės naudai ruošia
mas piknikas.

Aišku, šis- piknikas nežada būti vienas didžiausių, o 
tačiau, jei tik Bijooklyno ir New Jersės laisviečiai susi
rūpins juo, tatpiknikas galesbūti jr labai pasekmingas.

Dėl to prašome visus mūsų prietelius ir draugus 
susirūpinti ir piknike dalyvauti! ' ...

• . * * f . , ‘ < Į

. BrazilieČio Žodis ■
Šiomis dienomis vienas Brazilijos lietuvių veikėjas 

(iŠ Sao Paulo) rašo vienam laisriečiui laišką, kuriame, 
tarp kitko, paliečia ir esamąją tenaitinę> padėtį. Dėl vi
siems žinomų priežasčių laiško autoriaus vardo ir pa- 

‘ ~ vardės neminėsime. Jis rašo:
“Šiaip, gyvenimas bėga sena vaga. Jūs galite> įsi

vaizduoti, kaip reikia gyventi be laisvės? Bijoti rašyti, 
* * prasitarti bei spaudą viešoje vietoje skaityti? Apie or

ganizacijas nei užsiminti netenka.' Visos demokratinės 
orgahizacijos ir kitokios įstaigos tapo uždarytos, jų va
dovaujamieji organai Suareštuoti arba persekiojami. 
Areštuojamieji draugai — kankinami ir apvagiami (per 

v kratą vienam prieteliui dingo brangi nuotraukų mašina. 
Keletui laisvė kainavo po keletą tūkstančių kruzeirų, kai 
policija sužirtojo, kad jie juos turi. Iš kitų, dar laisvėje 
esančių, tiesiog reikalauja, grąžindami kalėjimu). Salo
je esapių kalinių padėtis tiesiog nebepakenčiama: sunkus 
fizinis •darbas, blogas — tiesiog apgedęs maistas bei mo
ralia pasityčiojimas laipsniškai naikina inūsų priėtelhls. 
Jų laisvės reikalu daromi įvairūs žygiai. Iki šiol jš lietu
sių tik vienas Marma paliųosuotas. Vienas iš išlaisvihtų 
pasakoja: Jam tekę matyti per tardymą nemažas sąra
šas būsimų jų aukų (asmenį, kurie, sulyg policijos nuo
mone, yra kenksmingi vietinei ‘demokratijai.’ Anksčiau

da produkciją du plytų fabri
kai,- koklių fabrikas, kerami
kos įmonė, skardos dirbinių ir. 
tepalo fabrikas “Higiena,” ma
lūnas, lentpiūve. šioms įmo
nėms gavome Jrerigimus įš bro
liškų tarybinių respublikų. 
Greit bus atstatyta vokiečių iš
sprogdintoji' geležihkelib stotis. 
Kybartuose Veikia 17 parduo
tuvės, kelios MtsiuViiį siuvėjų 
artelės, dvi kepyklos. Tarybų 
valdžia • rūpinasi, apie darbo 
žmonių sveikatos apsaugą. Ky
bartuose įkurta ligoninė, gim
dymo namai, gydymo kabinetai 
ir ambulatorijos.

Liaudies švietihio ir kultūros 
—4 švietimo darbas —-tai vieni 
iš svarbiausių mūsų darbo ba
rų. Mūsų Kybartudse atstatyta 
gimnazija, pradžios mokyklos, 
vaikų darželiai. Atidaryta su^_ 
augusių gimnazija, veikia ma
žaraščiams Jr beraščiams kur
sai. Įrengta biblioteka, kurios 
knygų' fondas nuolat plečia
mas. Kybartiečiai noriąi lanko 
kino teatrą “Metropol,” Kultū
ros* namus. Miesto gatvėse ir 
aikštėse*aidi muzika —- tai vie^ 
tinis radijo mazgas transliuoja 
koncertus iš įvairių .Tarybų 
Sąjungos miestų. Prie vitrinų, 
kur kasdien 'iškabinamas ap
skrities laikraštis, svarstomos

Drg. Rojus Mizara, 
Laisvės, Red.

Didžiai gerb. firauge!
Paskutinieji pas mus 

gauti Laisvės nr. atnešė la
bai liūdnai šiurpią žinią, 
kad smetonacių likučiai, 
kuriuos čia pas mus fašist- 
,palaikiai, kunigai su davat
komis amerikietėmis vadina 
pilną burna “partizanais”, 
nužudė jūsų* brolio šeimą ir 
dar kartu kitas kelias šei
mas Lietuvoje, kurios sau 
ramiai gyveno prie naujai 
atsikuriančios iš po. karo 
mūsų tarybinės Lietuvos.

Tokį darbą, drauge R. 
'Mizara, galėjo padaryti ne 
“partizanai”, kuriuos kuni
gai su minyškomis slepia po 
savo tamsiais sijonais, —ga
lėjo atlikti tik šalto kraujo 
galvažudžiai. Tai smetoni- 
ninkų desperacija, kurie ne
tekę engiamų gyvenimų, ki
tų sprandu užkopus, nežino, 
ko nusitverti. Tą patį daro 
šios “liekanos” pas jus A- 
merikoje. Tą patį daro čia 
pas mus Brazilijoje, įskūš- 
dami nieko '-nekaltus mūsų 
tautiečius, tik Vien kad jie 
myli savo motiną Lietuvą, 
pritaria jos T. valdžiai, ir1 
dalyvavo P. P. A. L. Kong
rese Urugvajuj. Šitie žmo
nės šiandien pą^ .mūs kali
nami kaipb4 koki baisiausi 
kriminalistai. Bet mes nę- 
pametąmė > vilties, tikimės, 
kad kada riors jie vėl su
grįš į mūsų/ tarpą — užims 
savo vietas.

Taipgi eSariie tikri, kad 
T.' Lietuvos valdžia visus 
prasikaltėlius sugaudys, ir 
tinkamai nubaus. Priimkite 
mano užuojautą. ' ' 

f '. Varguolis.
_ • į—-mĮ,...

Washington. — Dauguma 
audėjų Amerikoj tėdirbą tik 
4 dienas savaitėj.

Washington

ar vėliau, bus sulaikyti, tardoini, gaPir įkalinami). Tai 
štai kokia mūsų padėtis, kurioje turime grumtis šti visa 
eile provokacijų, persekiojimiį gal net ir išdavysčių 
juk praeityje jų netrūko:' . - ' ' ;

“Draugai. Tik dėkajums, tiek praeityj — pirinoiriiš 
mūšų emigracijos bei demokratinio darbo dienomis, tiek 
dabartiniu klaiku, galime šūšisiekti su lietuviškos špau- 
dos bei kultūrinio judėjimo branduoliu užsienyje.5 Tįek 
mums, braziliečiatns, tiek mūsų kaimyninėse respublikb- 
se gyveliantiems tąūtiečiiamš, daug ešatę padėję, daug 
gerų nerodymų davę, be kurių mūsų veikimas daug lė-

Draugai. Tik dėka "jums, tiek praeityj

,tesniu žingsniu teeitų/’

Neries upės krante stovi 
gražus pastatas su iškilusia 
aukštyn moters statula, lai
kančia rankoje elektros 
lempų. Tai atgimuši iš karo 
griuvėsių Vilniaus elektri
nė.

Elektrinėje susirandame 
vienų jos atkūrėjų — Lietu-’ 
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatą vyr. inži
nierių Sargautį.'

— šiuo. metu turime ypa
tingai aaug aaroo, — pasa- 
Koja 'burgantis. — KeiKia 
uzoaigti anglies pakrovimo 
ir iškrovimo mecnamzacijos 
aąroūs. r ries Karų mes dir
bome, primityviškai — ran
komis. Dabar, įvykdžius pil
nų darbų mecnanizaciją, 
darbas bus Žymiai paspar
tintas ir darbininkams dus 
daug lengviau dirbti. Jau 
dabar elektrinę pagamina 
beveik du kartus daugiau e- 
lektros energijos, negu 
prieš karų. Bendras darbo 
entuziazmas, įsisąmonini
mas, jog dirba bendram vi
sos liaudies reikalui, štai 
kame atkūrimo pasisekimo 
priežastis. Elektrinės statyk 
tojai nuolat jautė tarybinės 
vyriausybės rūpinimąsi jais 
ir visos Tarybų šalies para
mų. J *

Beveik visi mūsų darbi
ninkai dirba čia nuo pačių 
pirmųjų elektrinės atstaty
mo dienų. Kai kurie jų, pra
dėję dirbti pųprį^tais dai> 
biriinkais, per šį laiką įgavo 
kvalifikacijų. Pavyzdžiui, L.. 
Kalinauskas pradėjo dirbti 
pas mus nub 1946 m. kaipo 
nekvalifikuotas . darbinin
kas. Neseniai jis išlaikė eg
zaminus turbinos mašinisto 
specialybei įgyti ir dabar jis 
puikiai atlieka savo pareL 
gas, uždirba daugiau. kaip 
1000 rublių per mėnesį 
Kartu su .Kalinausku atėjo 
elektrinėn dirbti V. Karbo
ly te. Ji taip pat dirbdama 
mokėši ir dabar Karbolytė 
laborantė elektrinės chemi-- 
jos laboratorijoje.

Nemažai . p.aš mus- senų 
darbininkų. Jie atmena savo 
darbų prie buržuazinės san- 
tvarkbš. T&da jie iš savo 
uždarbio vos tegalėjo galų- 
suvesti su galu, gyveno di- 
džiausiafne - skurde. ' Vyr. 
mašinistas Stepas Ružėvs- 
kiš ir vyr. pėčkuryš Valeiša 
•L-, abu puikūs zdarbipinkai, 
geri specialistai, anais lai
kais dažnai buvo be darbo. 
Dabar jiedu ~ visos elėk-, 
trinės kolėktyvb \ gerbiami 
darbininkai štabhanovL 
Birikai. Stepas Rūžėvskis iš
rinktas deputatu į Vilniaus 
miesto Tarybų. Kiekvienas

jų uždirba daugiau kaip 
1000 rublių per mėnesį. Už 
tokį uždarbį jie gali visai 
neblogai pragyventi. Tuo 
labiau,-kad dabar Vilniaus 
turguje duona ir bulvės at
pigo beveik 10 kartų, mėsa 
ir riebalai — 2-3 kartus, pa
lyginus su praeitais me
tais.

Visi elektrinės darbinin
kai aprūpinti butais. Netu
rintieji šeimų jauni darbi
ninkai gyvena bendrabuty-, 
je,t kuris randasi miesto 
centre prie Černiachovskio 
aikštės, po 2, po 4 viename 
kambaryje. Bendrabutisjsie- 
met buvo naujai atreįion- 
tuotas, Kauno dirbtuvėse 
baigiami gaminti nauji, 
skirti bendrabučiui, baldai. 
Kambariuose švaru ir jau
ku. Čia yrk/radijo, langai 
užtiesti gražiomis užuolai
domis. Švaros palaikynfu 
bendrabutyje rūpinasi- trys 
valytojos. Prie bendrabučio 
veikia skalbykla, kuri ap
tarnauja gyventojus.

— O štai -kur gyvena dar
bininkai su šeimomis, —pa
rodo inž. Sargąutis pro lan
gų matomus gražius ketūrių 
aukštų namus, netoli nūp e- 
lektrinėš, priešais miesto 

t Qalite nueiti 
Šiuos namus

lektrinėš, 
štadijono. 
pasižiūrėti 
mums vyriausybė perdavė 
specialiai, darbininkams.

Namai iš tikrųjų gerai 
atrodo. Namuose iš viso 36 
butai. Butai nedideli, du ar
ba trys kambariai ir virtu-* 
ve, bet su visais patogu
mais. Kiekviename bute y- 
ra vonia, gerai sutvarkyta 
vandentiekis, elektros švie
sa. .

Elektromonteris R. Mik- 
nis prieš 2 savaites apsive
dė. Jaunajai porai šiuose 
namuose buvo suteigtas bu
tas. v

Elektrine turi savo val
gyklų. Darbininkai čia gau
na sočius ir skanius .pietus 
už 3 rublius.

Labai didelis dėmesys ski
riamas sveikatos apsaugos 
klausimams. Elektrinė turi 
medicinos punktų; kuriame 
dirba gydytojas ir medici
nos, sesuos. Medicinoj pagal
ba teikiama . nemokamai. 
Cechuose įrengto .̂ vaistinė-

Darbininkai turi visas są
lygas Kultūringam poilsiui, 
Laisvu nuo ddrbo metu iie 
gali pagilinti savo teoreti
nes žinias/ Yra biblioteka, 
kurioje yra' technikinių 
knygų ir grožinės literatū
ros. fį;
.. Beveik visi darbininkai 
profesinės Sąjungos nariai/ 
Profsąjungos vietos komite-

tas rūpinasi darbininkų kul- . 
tūriniais ir buitiniais reika
las. Sekipadieniais ruošia
mos kolektyvin. iškilos gar
laiviu į Valakumpius, Ver^ 
kius ir į kitas Vilniaus a--^k 
pylinkes. O r g anizuojami 
taip pat kolektyviniai teat
ro aplankymai.

Elektrinės d a rbininkai 
turi savo tinklinio koman
dą, dabar organizuojama 
futbolo komanda/ Visi rei- 
Kalmgi spdrto įrankiai buvo 
^auti nemokamai.

Profsąjungos lėšomis nu
pirkta dešimtys, atilsimų į 
Palangos 'kurortą, į Vala- 
kumpius, o taip pat ir į ki
tus Tarybų Sąjungos kuror
tus. Neseniai iš Vaiakumpių 
poilsio-namų sugrįžo elekt- _<^ 
romonteris J. Damauskas įf 
mokinys - tekintojas V. 
Jurgelevičius. Darbininkė 
Germanavičienė gavo atilsi- 
nę į Palangą visam mėne- z 
siui. Tėvynes karo invalidas 
Potaninas gavo nemokamai 
1500. rublių vertės atilsinę į 
sąjunginį Piatigorsko ku
rortą. . ' 1

. Nepamirštami ir vaikai.
Neseniai į Palangos pionie
rių lagerį išvyko keliolika 
elektrinės darbininkų vai
kų. Jų tarpe elektromonte
rio Dainausko duktė, tar
nautojos Labonienės duktė 
ir kiti. Vaikai Palangoje iš
bus 21 dįeną. Tėvai sumo
kėjo tik 20-30 procentų atil- 
sinės vertės, likusius sumo
ka profesinė sąjunga iš vai 
ątybinio socialinio draudį 
mo fondo.

Naują, laimingą gyveni
mą atvėrė Lietuvos darbo 
žmonėms /tarybų • valdžia. 
Štai ką man pasakė elektro- 
šveisuatojas Juozas Velio- 
niškis: . u ;

— Man jau sukanka peri- | 
kiašdešimts • metų. Daug 
vargo' mačiau savo gyveni
me. leškdomas duonos kąs
nio buvau nuvykęs Ameri
kon. Pagyvenau tęn apie 7 
metus, buvau be darbo, ba
davau. Sugrįžau tėvynėn 
toks pat vargdienis kaip ir 
anksčiau. Tik dabar, tarybi
nėje santvarkoje, aš galiu 
jaustis pagaliau laimingu, 
pilnateisiu piliečiu. Nors aš 
jau senas, galiu išeiti pensi
jon, tačiau dirbsiu kol jėgos 
[eis. Šių metų pradžioje man 
buvo suteikta didėlė garbė. 
Majie išrinko deputatu į 
Vilniaus miesto Dzeržinskio 
rajono darbo žmonių'depu
tatų Tarybą. Mes dirbame ’ 
savo Tėvynes, Tarybų Lie
tuvos labui, kur visi darbo j 
žmonės greitai ir 
žengia prie laimi 
siturinčio gy“
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^Liaudies Poeto •Atminimui

Poetas Liudas Gira ilgą lai- I tuvišką beržą, poetas daina-

Savo eilė- 
“Berželis,” kreipda- 

savo lyrinį herojų lie

Liudo Giros Mirties Sukaktuviu Proga

Kovodama, savo laimingą 
komunistinę ateitį kurdama, 
Lietuvos liaudis pasiekė žymių 
laimėjimų po rūstaus tarybi
nių tautų karo prieš vokiškąjį 
fašizmą.

Mūsų liaudies kovos kelyje 
dėl Tarybų Lietuvos sukūrimo 
ir jos išvadavimo iš vokiškų 
okupantų jungo yra daug 
brangių vardų. Tų vardų 
tarpe yra ir mūsų liaudies po
eto Liudo Giros vardas. Prieš 
dvejus metus jis pasitraukė iš 
mūsų tarpo. Bet poeto atmi
nimas ir jo kūriniai mūsų 
liaudies giliai branginami, 
į Lietuviškoji buržuazija, už
sienio imperialistų padedama, 
1019 metais sunaikinusi Lietu
vos Tarybinę respubliką, su
kūrė buržuazinę valstybę, ta
riamai ; nepriklausomą valsty
bę, kuri pasauliniams imperi
alistams tarnavo kaip gabalas' 
tvoros, skiriančios Vakarų im
perialistus nuo. naujojo, soci
alistinio pasaulio..

bų Sąjungą, poetas laikinai 
pasitraukia iš savo gimtojo 
krašto, bet visas savo jėgas 
aukoja kovai prieš amžinąjį 
lietuvių tautos priešą — vokiš
kuosius grobikus. Jau 1941 
metų liepos mėn. 13 d. jis 
kalba per Maskvoš radiją, ra
gindamas okupuotos Lietuvos 
gyventojus nenusilenkti vo
kiškiems okupantams ir jų 
pakalikams — lietuviškiems 
būržuaziniams nacionalistams., f* •
Su ypatingu stiprumu pasi
reiškia jo poetinis talentas. 
Kovos stichija užvaldo visą jo 
sąmonę ir pačiomis sunkiau
siomis mūsų Tėvynės dienomis 
jis dainuoja tvirtą tikėjimą į 
mūsų šalies pergalę, prana
šauja vokiškųjų fašistų su
triuškinimą.

Tuo metu gimė jo poema 
“Žalgirio Lietuvai,” kurioje 
jis numatė fašistinės Vokieti
jos sutriuškinimą.
raštyje 
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ką nesusivokė tikrovėje ir 
klaidžiojo tais klystkeliais, 
kuriais ėjo nemažas skaičius 
lietuyiškosios inteligentijos. 
Tas klaidakelių periodas Liu
do Giros gyvenime tęsėsi iki 
1935 metų, iki to laiko, kai 
ypač išryškėjo lietuviškosios 

< buržuazijos pardavikiškas vei- 
^Pas, kai daugelis Lietuvos in- 

tėligentų' ėmė aiškiai matyti, 
kaip vokiškasis fašizmas smel
kiasi į Lietuvos gyvenimą ir 
'ruošiasi Lietuvą praryti?

Smetoniškojo fašizmo siau
tėjimas Lietuvoje, komunistų 

'partijos ir apskritai antifašis
tinio judėjimo žvėriškas per
sekiojimas, .karo teismai, ka- 
talikiškai-fašistinė karo cenzū
ra, žiaurus darbo valstiečių iš
naudojimas ir naujos dvari
ninkijos augimas, Lietuvos 
darbo žmonių kovos prieš bur- 
žuazinę-fašistinę priespaudą 
stiprėjimas, — visa tai giliai 
paveikė Liudą Girą. Jo akys 
nukrypo į socializmo šalį — 
Tarybų Sąjungų. Nuo to laiko 
jo kūryba nuolat augo, jo vei
kla buvo nukreipta į tai, kad 
lietuvių tauta labiau susipa- 
žintų su Tarybų Sąjungos kul- 
tūriniais ir ekonominiai^ lai
mėjimais. Ir kai 1940 metais 
mūsų liaudis nusikratė buržu
azijos pančius, Liudas Gira tą 
liaudies pergalę pasveikino su 

''didžiausiu nuoširdumu, kupi
nąs neišreiškiamo entuziazmo 
ir tikėjimo į naują, tarybinį 
gyvenimą.

Lietuvių taūtos priešai — 
buržuaziniai nacionalistai me
tėsi poetą šmeižti ir visaip ko
neveikti. Tatai buvo jų be
jėgio* būgšto pasireiškimas 
prieš lietuvių liaudies poetą, 
vieną iš tarybinės lietuvių* li
teratūros šulų.

Paskutinieji šešeri poeto gy
venimo ir kūrybos metai yra 
patys brangiausi Lietuvos ta
rybinei liaudžiai. Nuo 1940 
metų jis tapo aistringu ko
votoju* už tarybinę santvarką, 
tos santvarkos dainius, švie
sios, komunjstinės. ateities pra
našautojas, nepalaužiamas ta
rybinis patriotas.

Poeto galia, meilė savo ' 
kraštui ir visai tarybinei Tė
vynei, auganti neapykanta fa
šizmai ir vokiškiems grobi
kams ypAč' išryškėjo Didžiojo 
Tėvynės karo dienomis.

Vokiečiams įsiveržus į Tary-

suklestės mūs Lietuva, ■' ’
Žaizdas skaudžiausias savo 

gydys 
fr su heroiška Maskva 
Žygiuos į bendrą tikslą 

didį, — 
.-—į viską nugalintį 

kpmunizmą,'

Poetas grįžo į gimtąjį Vil
nių sunkiai sirgdamas, savo 
ranka nebeįstengdamas para
šyti nė vienose eilutės. Bet ir 
tada jis nenutilo. Liudas Gi
ra diktavo savo kūrinius, gy
veno mūsų atsikuriančio kraš
to gyvenimu, džiaugėsi jo lai
mėjimais, negailestingai plėšė 
kaukes nuo buržuazinių naci
onalistų ir smerkė juos, džiau
gėsi Lietuvos darbo žmonių 
pasiekimais statybos ir kultū
ros baruose.

Toks buvo mūsų liaudies po
etas Liudas Gira. Jo 'atvaiz
das, įo tarybiniu’patriotizmu 
persunkta kūryba mums yra 
nepaprastai brangi ir Lietu
vos liaudis niekuomet nepa
mirš savo poeto-patrioto Liu
do Giros. į. ,

Jonas Šimkus.

ŽINIOS K LIETUVOS

vo:
Greit, berželi, svyrūnėli
Vėl namie mes būsim.
Lauk! Ir žalią viršūnėL 
į rytų suk pusę.
Kai atpus rytų vėjelis
Karišką tau dainą,—
Bus tau ženklas, svyruonėli, disertacijos.
Kad tai mes ateinam!

Tuo pat metu parašyta dai
na “Nuo Uralo gaudžia vė
jai,” kuri vėliau tapo Tarybi
nės Armijos Lietuviškojo jun
ginio žygio daina.

Mes apkaltinsim ir teisim,
Ir nubausime mes

Suteikti Moksliniai Laipsniai

KAUNAS. — Spaudoje jau 
buvo skelbta apie keturias šią 
savaitę apgintas disertacijas 
Vilniaus universitete? » '

Paskutinėmis dienomis dis
ertacijų gynimas įvyko ir 
Kauno universitete. Medici
nos fakulteto vidaus ligų ka
tedros asistentas A'. Žiugžda 
įgijo medicinos mokslo kandi
dato laipsnį, apgynęs savo 
darbą “Chroninių septinių en
dokarditų patogenezės klausi
mu.” Sėkmingai apgynė moks
linį darbą tos pačios katedros 
vyr. dėstytoja St. Gruodytė. 
.Birželio mėn. 30 dieną , uni
versitete buvo 
LTSR Mokslų 
vyr. mokslinio 
R', žebenkos 
Akademijos

išklausytos 
Akademijos 

bendradarbio 
ir žemės tikio 

doc. Petraičio 
Jiems suteikti 

žemės ūkio mokslo kandidatų 
laipsniai. *•

♦

IŠ Latvijpš ir Estijos

į visus 
universi- 
paduota 
pareiški-

Aukštosiose Latvijos moky
mo įstaigose prasidėjo stoja
mieji egzaminai. 
Latvijos valstybinio 
teto 13 fakultetų 
daugiau negu 1,500
mų. Į Pedagoginį, Institutą,, 
paduota per 300 pareiškimų. 
Tas pats pastebima ir Latvi- ' 
jos fizinės kultūros institute.

Tokio didelio veržimosi į 
mokslo įstaigas niekuomet 
anksčiau tarp latvių jaunuo
menės nebuvo matyti.

t.... . i

Žaizdas. •. per trejus pokari
nius stalininio penkmečio me
tus atstatyta istorijos-filologi
jos fakulteto, fizinės kultūros 
instituto rūmai, ^.veterinarijos 
institutas, observątorija, pa
statyti bendrabučiai.

Dabartiniu metu Valstybinis 
Tartu Universitetas turi savo 
dispozicijoj daugiau negu 30 
pastatų bendru plotu 50,000 
kvadratinių metrų. Juose pa
talpinta 50 auditorijų 3,000 
vietų, 3 gimnastikos salės/bei 
4 salės susirinkimams, 74 la
boratorijos, 119 kabinetai, še
šiuose namuose patalpinti 
bendrabučiai 800 žmonių.

Tartu universitetui "atstaty
ti asignuota daugiau negu 7Į/2 
milijono rublių.

dar 149 naujus kny<

Estijoj veikliai ruo- 
naujiesiems mokslo 
. Jau atremontdota 
negu 330 mokyklinių 

per , 6 tūkstančius

Kasmet vis labiau plečia
mas Tarybų Latvijos kultūros- 
švietimo įstaigų tinklas.

Pastarųjų metų pradžioj 
respublikoj buvo 587 knygy
nų? dabar jų skaičius siekia 
605. Per .tą laiką atidaryti 
63 klubai ir 20 muziejų, ,k

Iki metų pabaigos numatyta 
atidaryti 
gynusį

Tarybų 
šiamasi' 
metamš-. 
daugiau 
patalpų,
suolų, stalų, kėdžių ir kitokių 
baldų. Baigiama naujų vidu
rinių mokyklų statyba Taline, 
Kochtla-Jarve ir Somnoj.

Moksleiviai gaus apie mili
joną naujų vadovėlių ir aęie 
du milijonus sąsiuvinių.
\ šiais metais Tarybų Estijos 
pradinėse ir vidurinėse, moky
klose mokysis daugiau negu 
J56 tūkstančiai vaikų; tai be
veik 26 tūkstančių daugiau 
negu praėjusiais metais..

Estijoj baigta statyba 4 
aukštų • pastato, skirto Tartu 
valstybinio universiteto chemi
jos fakultetui. Mokslo me
tams prasidedant jame bus 
įrengti kabinetai, patalpintos 
auditorijos, bibliotekos, labo
ratorijos ir kitos chemijos fa^ 
kulteto ‘mokymo įstaigos. 
A Tartų, Universitetas spąr-. 
čiai - užgydo ' karo padarytas

produkciją. Leine- 
i- medžio apdirbimo

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith*. Daily)—Penkt., Rūgs. 10, 1948

Jis tikėjo, kad

liuStei«■

Ir tėvynes mūs judesiams 
Jau bausmė arti!
Tokį teismą jiems suruošim, 
Kokio jie verti!

Liaudies poeto tvirtas -tikė
jimas mūsų šalies pergale, gi
lus tarybinis patriotizmas, re
voliucinis užsidegimas ..giliai 
veikė lietuviškuosius karius, 
mūsų tautos žmones, dirbu
sius tarybinėse įmonėse ir lau
kuose užfrontėje, kėlė mūsų 
tautos kovingumą laikinai pa-t 
vergtoje Tarybų Lietuvoje, 
kurią taip pat pasiekdavo po
eto žodžiai. . '

Liudas Gira, jau būdamas 
55 metų amžiaus, savanoriu 
stoja į Tarybinės Armijos lie
tuviško junginio kovotojų gre
tas ir tiktai sunki liga-’tepri- 
verčia jį pasitraukti iš tų 
gretų. Poeto-patrioto, poeto- 
kario patriotinė kūryba stipri
no mūsų karių* narsumą ir 
ryžtingumą.. Karas ėjo į per
galingą pabaigą. Maskva sa
liutavo žymią Tarybinės Ar
mijos pergalę — Vilniaus iš
vadavimą. Poetas slinkiai 
sirgdamas ir negalėdamas gai
voj pakelti nuo patalo, savo 
sonete'' “Vilnius” rašė:

Mąskvas danguj mačiau 
aš tavąjį saliutą,

O Vilniau gimtasai, 
šventasis mieste mūsų.

Jis gyveno drauge su išva
duota sostine, su išvaduojamų 
gimtuoju kraštu. Jis svajojo 
atsikūrimą, "kai -

...žengsim vėl petis petin
Prie, laisves baro—-didžio, '

v paujo:—
Kurt .miestų,' fabrikų statyt* 
Bert dirvon grūdus pilna

Darbo Pagrindas
RADVILIŠKIS. — Devynias

dešimt. prpcentų Radviliškio 
gimnazijos sporto kolektyvo 
narių PDG ženklininkai. O 
narių pas mus daugiau kaip 
200.

Jėgos, vikrumo, ištvermės ir 
greičio, drąsos ir ryžtingumo 
jausmus, šaudymo ir "mėtymo 
įgūdžius, gynimosi, ir puolimo 
meną — visus šiuos vertingus' 
bruožus įgyja jaunuolis, ruoš
damasis darbūi ir šalies gyny
bai.

Neatsitiktinai visi mūsų 
gimnazijos čempionai yra 
PDG ženklininkaį — ir mūsų 
gerieji, gimnastai Krivickas ir 
Mačinskas ir sprinteriai šal
tis, Grušas bei kiti. Aš pats,' 
laimėjęs šuolio į tozlį varžybas 
apskrities spartakiadoje, esu 
įgijęs antrojo'— aukštesnio 
laipsnio PDG ženklelį. Ap
skrities spartakiadoje mes iš 
viso laimėjome 22 pirmas vie
tas iš 30 galimų. Antrasis 
mūsų šių metų pasiekimas — 
nuosavo Radviliškio stadiono 
įrengimas.

A. Vaičiūnas, ,
Radviliškio 
gimnazijos mokinys.

Studentų-Športininkų , 
įsipareigojimai

VILNIUS. — Prieš išvykda
mi atostogų, Vilniaus Pedago
ginio Instituto studentai-spor- 
tininkai savo susirinkime nu
tarė aktyviai prisidėti prie 
masinio ^kaimo jaunimo įtrau
kimo į sporto gyvenimą. Stu
dentai pasižadėjo savo gimtų
jų" miestų ir kaimų jaunimo 
tarpe atlikti aiškinamąjį dar
bą apie fizinio lavinimosi bei 
sporto reikšmę, organizuoti 
žemutinius sporto kolektyvus, 
jtradkiąnt į juos kuo daugiau^ 
darbininkų ir valstiečių jauni
mo, padėti įrengti kaimuose' 
sporto aikštes, išaiškinti jauni
mui PDG komplekso reikšmę, 
padėti jaunuoliams pasiruošti 
ir įsiįyti PDG ir BPDG žen
klūs. •/ ‘ ', / /

piamojo penkmečio planą 
Tarybų Latvijos tekstilininkai 
įvykdė 115.6%. Palyginti sji 
tuo pat praėjusių metų laiko
tarpiu produkcijos . gamyba 
padidėjo 70.2%. Liepos mė
nesio uždaviniai visų prpduk- 
cijos rūšių taip pat viršyti.

Pirmame pusmety latvių 
tekstilininkai f davė kraštui 
viršum plano 157 tūkstančius 
vilnonių audinių, 127 tūkstan
čius lininių, 41 tūkstantį šil
kinių, 30 ’' tūkstančių metrų 
medvilninių audinių. .

’ ' ‘ t s
Tekstiles kombinate “Rigas 

manufaktūra” ir “Raudonoj 
tekstilininkėj” atstatyta ir 
paleista ' eksploatacijon per 
6,000 medvilnės verpiamųjų 
verpsčių. Respublikos audi
mo įmonėse papildomai paleis
tai ,darban 504 audimo staklės.

Tarybų ’ Estijos miško pra
monės darbininkai dar' praė
jusio liepos mėnesio 20 dienai 
.įvykdė 8 mėnesių bendros 
produkcijos/ gamybinį planą 
102 procentais.

Tartu miško medžiagos ga
myklos kolektyvas liepos mė
nesį pabaigė 11 mėnesių pla
ną', Kiltėi ir Saru miško me-

džiagos gamyklos jau davė .10 
mėnesių 
rio varde 
gamykla įvykdė 9 mėnesi 1)
gamybinį planą. Liepos mė
nesį baigė savo 9 mėnesių už
davinį stambiausias Estijos’ 
Talino ^faneros baldų fabri
kas. , ' < •

Nuo metų pradžios fabrikai 
ir gamyklos pagamino |r iš
leido piautos miško medžiagos 
ir medžio apdirbimo gaminių 
22" p/ocentaię daugiau negu 
atitinkamu praėjusių metų lai
kotarpiu.

Džiugios naujienos eina iš 
Tarybų Latvijos laukų. Res
publikos valstiečiai išaugino ir 
dabar nuima gausų derlių.

Puikūs javai prinoko kolek
tyvinių ūkių laukuose. Lat
vijoj nėra nei vieno kolekty
vinio ūkio, kurio derlius ne
būtų pranašesnis už aplinki
nių valstiečių derlių. Dau
giau negu '300 žemės ūkio 
artelių mašinomis nuima der
lių, tuo vaizdžiai demonstruo
dami kolektyvinės santvarkos 
pranašumą.- ' .

Valstybė teikia' didelę pa
galbą Estijos ' Valstiečiams. 
Tik Virumo apskr. žemės ūkio 
banko' skyrius per pokarinį 
laikotarpį išdavė biedniokų ir 
vidutiniųjų valstiečių ūkiams 
daugiau negu • 7,750,000 ru
blių paskolų statybai. Ark
liams pirkti apskrities valstie
čiai gavo 51/2 milijono rublių, 
karvėms pirkti :^pie milijoną 
rublių. < '• . ■

Talino rinkose, zypiiai nu
krito kainos žemes ūkio pro
duktams. Esant gausiai pro
duktų vartotojų bei žem^s 
ūkio kooperacijos krautuvėse 
Estijoj nuo rugpjūčio mėn. 4 
d. sumažėjo kainbs kiaulienai 
ir jautienai, palyginus ^'pra
ėjusiu mėnesiu, 10-20 procen
tų, dešros gaminių 5-10 pro-, 
centų. Nuo rugpiūčio mėn. 5 
d. sumažėjo daržovių kainos: 
bulvės 20 procentų, pomidd- 
rai, agurkai, kopūstai, morkos 
—30 nuošimčiu. %

New Britain, Omit
Svarbiam Tikslui Prakalbos 
/ Išgirskime^ apipasakojimą 
apie Ingram šeimos nuotikius, 
atjauskime tos šeimos vargs
tančius vaikučius. < Tėvas vędė < 
kovą už laisvę, reakcija pa- ? 
kirto tėvo .'pasibrėžtam tiksr 
lui kelią, o vaikučiai niekio, 
nekalti, be tėvo paramos alka
ni duonos kąsnįo. Atsitikimo 
pobūvius čia nebandysime aiŠ- ?, 
kinti, tam bus prakalbos. •

Prakalbas rengia IWO sky- 
riai sekmadienj, rugsėjo 12 d. 
(Sept.) 2:30 vai. po pietų, 
Russian National Home, 376 
Elm St. • ’

Kalbėtojais apsiėmė garsaus 
dainininko moteris Mrs. Paul 
Robeson, kandidatė į valstijos 
valdvietę ntto Peoples (Wall- ' 
ace) Partijos. Taipgi, Bep. 
Spaulding ir Leo Primer. Vi
si geri kalbėtojai. • 

z ... Nugirdęs. • “

Elizabeth, N. J. J
z —_—_ , 4 , •
Lithuanian Committee for 

Wallace for President šaukia 
labai svarbų susirinkimą, ku- , 
ris įvyks šeštadienį, rugsėjo 
11 d.< 7 vaL vakare, PrOgre* (J 
šyvių Partijos.centre, 22 Rah
way Ave., skersai nuo teismą- A 
bučio (Courthouse).

Kiekvienas ir kiekviena, ku
rie nprf padėti demokratiniam 
judėjimui, kovai už Amerikos 
tradicijas, išrinkti Henry 
Wallace į prezidento .vietą, ’ . 
Glen Taylor į vice-prezidepto 
ir pažangius žmones į Kongre- 
są, Senatą ir kitas valdiškas 
vietas, kviečiamas dalyvauti.

Lietuvių Komitetas, 
už Wallace.

* Įrengta Telefono Stotis -
ANYKŠČIAI. žyiųiai|O 

gyvėjo Anykščių gyvenimas 
įkūrus Čia naujosios apskrities 
centrą. Ryšium su padidėjusia 
darbo apimtimi, mieste įrengta , 
telefono stotis, kuri tūrės 100 
abonentų. Jau sumontuotas sto
ties koplutatorius, dabar tięsią 
mos. telefono linijos.
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AIDO IR SIETYNO CHORŲ

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 19

n

jt?**

AIDO CHORAS, vad. Geo. Kazakevičiaus/, dalyvauja programoj. Taipgi dainuos SIETYNO 
\ CHORAS, vad. Walter Žuko. ,

LITHUANIAN LIBERTY PARK 340 KM A»e, liden, N J
" » ’■ I • .v ' ’ ' l * * > • ’

Parkas atdaras nuo 12 dieną, šokiai prasidės 3 vai. po pietų.
> Įžanga 60c. (taksai įskaityti).

Bus gerų valgių ir gerintų. Atsilankykite. Linksmai laikų praleisite. Girdėsite gražių dai
nų ir smagiai pasišoksite. •
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Žinios Lietuvos

jvai

Šiais metais

— Andre balsas pa 
Tur būt, krauju ..

mate lape datą; neištvėrė 
•jo; liepos keturioliktoji. . 
kiečiai pūtė dūdas?
prisimena, kad šiandien šventė

daugiau 
L. Katino d i-

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonui Poplar 4J10

- Ruošdamiesi 
mes siekėme

Žozefina šiahdie pasakė: ‘ 
reikia gyventi

Laimėję 1946
pereina-

Čempionų Ieškoti Masėse
■ KAUNĄS. 

spartakiaMai, 
įtraukti į sportą yisą Kauno 
mokytojų semindnjos kolekty
vu. Taip, pavyzdžiui, buvo 
organizuotos masinio • bėgimo 
varžybos. Jų metu išsiskyrė 
nemaža gerų sportinių duo- 
itienų turintieji jaunuoliai. Se
minarijos studentė Bagdonaitė 
pasirodė esanti gabi sprinterė. 
Po kelių trepiruočių jos lai
kas nuoląt gerėjo ir jau, da
bar, nors jaunuolė sistematin- 
gai sportuoja dar tik mėnesį, 
jos 1100 metrų bėgimo laikas 
prilygsta respublikos moterų 
rekordui. A. Grpsmanas.

Atidaryti Kultūros Namai
Kaišiadorių apskrities Žaslių 

valsčiaus centre atidaryti Kul
tūros narnai su biblioteka, skai
tykla, ogrotechųikiniu kabine
tu. Kaimo jaunimas mielai už
sirašo į meninės saviveiklos ra
telius — dramos, choro, Šokių.

nip kaimo statybos darbą. • 
Po to kalbėjo universiteto 

teisės mokslų fakūlteto stu
dentas Burkauskas ir Pedago-

Statybininkų Vaikai 
Stovykloje

VILNIUS 
statybininkų profsąjungos cen
tro taryba išduos • šimtus ke- 
lionlapių į Pagelaus pionie
rių stovyklą, kurioje neseniai 
atremontuoti dai’ du nauji na
mai. , Pirmoje pamainoje Pa- 
gelavos stovykloje ilsisi 160 
vaikų. Jų tarpe 33 vaikai iš 
Vilniaus, 27 iš Klaipėdos, 4 
iš Marijampolės, likusieji—iš 
Šiaulių, čia, gražiame gam
tos prieglobstyje, vaikučiai il
sisi, žaidžia ir sportuoja.

K. Žilvitis

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus is Dixie Hotel, §th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

Liutecija, laivas, Paryžius.
*

Jis nuėjo į Šatle. Stebėjosi;— vis dar 
negalėjo priprasti prie tylos. Išnyko au
tomobiliai; žmonės nesijuokė, kalbėjosi 
pusbalsiu. O po Rivoli gatvės arkadomis 
buvo girdėti sausas, ryškus tauškėjimas: 
vokiečių kareiviai ėjo į krautuves arba 
restoranus, kaip per paradą mušdami 
koja. Moterys buvo labiau išblyškusios, 
negu anksčiau; ąal jos nustojo dažytis, 
gal paliego. Visi norėjo atrodyti pilkiau, 
nykiau, nepastebimiau. Andre pamanė: 
“Kaip vabzdžiai...” Kūnas be sielos, 
architektūra, Paryžiaus kaulai, ne ParyA 
žius, kitas ir svetimas miestas.X ' . . f

Ir staiga jis krūptelėjo nuo dūdų blio
vimo. Jis buvo nepastebėjęs, kad priėjo 
Operos aikštę. Ant plačių teatro laįįrtų 
sėdėjo vokiečių muzikantai, pilkai žali, 
jie pūtė dūdas. Vokiečių jnarše skambė
jo kažkas įžeidžiamai skurdaus, gimi
ningo taukšėjimui po arkadomis: gyve
nimas mušė taktą kareivišku batu. Ap
linkinių kavinių terasose lepinosi vokie
čių karininkai, apsupti margų merginų. 
O dangus tebebuvo toks pat — aukštas 
Paryžiaus dangus.

Andre prisišliejo prie sieposi Jam ro
dės. kad jis įtemptai stengiasi prisimin-

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie 'manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patamavtiną. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

bar —- Tessa ir jūsų leitenantas... Ęėį 
ką’jūs darysite? Jūs -ų- vienas laukuose. 
Beje,4r aš vienas. O. krūvoje mes ne du, 
krūvoje mes nulis. Tarp mūsų gyveni
mas. Jeigu jūs geras žmogus, nesmerk
site manęs už tai, kad blogai jus priė
miau... Jūs buvote vokietis iš Liube
ko. Keistuolis. Gėrėte kalvados... O^d^> 
bar jūs pilkai žalias... Visas,reikalas 
^Paryžiuje...

Vokietis išėjo, ir Andre kažkaip iš 
karto pamiršo jį — tarsi nieko nębuvo 
buvę. Keletą kartų perėjo per dirbtuvę. 
Mėlynos sutemos virto pro langą. Peiza
žas kabėjo priešais langą, įr stabtelėjęs 
Andre žiūrėjo: karuselė, kaštanas, žibu
riukas, šešėlis tolumoje. Tai buvo taipgi 
liepos keturiolikta j .. Tada Žaneta dar 
šypsojos. Paryžius dar .šoko, žygiavo' su

mąstytieji vėl ąpėmė sustingimas. Be 
ryšio mirgėjo atskiri vaizdai: monoklis 

. karininko akyje, fontanas-nimfa su iš-1 
sekusiu ąsočiu, aukšta žolė Tiuljert ke
liukuose — nekarpo jos; ir kalnelis, 
anas kalnelis.. .v ; ' *. x

Jį sudrumstė mergaitė: pardavinėjo 
vakarinį" laikraštį^ Jis pasibodėdamas 

■ nusisuko. Ji šnipštelėjo, Icaip suokalbi- 
t ninkas: ? v

—* Aš žinau ... Turiu sesutę ...
Jis davė jai monetą ir atsitiktinai pa- 

i — nusišypso- 
.. Gal todėl vo- 
Ir niekas nebe- 

i. Stovi 
eilėse pieno. Baugiai slapstosi pavartėse.

Paryžius paėmė Bastiliją...
Jis pamatė naktį', karuselę su mėlynu 

drambliu, kaštaną, žiburiukus. Kur da
bar Žaneta?... Nejaugi ir ji klajoja po 
tą prakeiktą miestą, neranda pažįstamų 
pamų, vietoj drSŪgų sutinki pilkai ža
liuosius? ... Ar išvyko, išsigelbėjo? ... 
Bet kur galima pabėgti nuo tokio siel
varto, kur išsigelbėti ? ... “Apgautai 
leista man numirti...” Tuomet tai buvo 
reklamos žodžiai. Niekas* nenorėjo su
prasti, ko naktį klykia vieniša moteris, 
ko su ja klykia Prancūzija, mirusi, ap
dulkėjusi kelio dulkėmis, kruvina...

Jis taip kalbėjo sau, jau užsirioglinęs 
į savo dirbtuvę, stovėdamas prie lango. 
Šerš-Midi gatvė . ... Ją * eina vokiečių ka
reiviai. ’ 
darysiu restoraną
Ji pažiūrėjo į Andre nužemintai, tarsi 
jis būtų įžeidęs ją savo tylėjimu. Taip, 
ji virs- 
jiems* puspadžius. Gėlių pardavėja nu
mirs. Ateis kita ir išties puokštę tam, su 
monokliu. Gatvė, kaip Pąryžius: niekam 
neleista ištrūkti’ iš to rato; ne, išeitis 
yra:-galima pasikarti ant šito vagio.

Ir Andre nebegalėjo atitraukti akių 
nuo juodo taškelio pilkoje- sienoje. • v

Jis ėmė varžytis'išgirdęs, kad beldžia 
į duris: tarsi jį būtų užtikę darant ką 
nors neleistino; ir .‘tik eidamas prie du
rų, pagalvojo—kas gi galėtų ateiti? Jei
gu jie... Ir nebebaigė galvoti.

Į dirbtuvę įėjo vokietiš. Pamatęs pil-

Galite

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOM S

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

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

, \ arti maudynių. '

• KAUNAS, birž. 29.—šian
dien Petrašiūnų elektrinėje 
visuotinio džiaugsmo diena: 
katilas Nr. 2 pradėjo veikti su 
pilnu prikrovimu.

Šis galingas katilas buvo il
gai ir stropiai mėginamas. Vi-, 
si bandymai praėjo sėkmin
gai. Vakar 6 vai. ryto naujas 
kafilstš buvo pakurtas. Tačiau 
bunkeriuose įstrigo , akmens 
ąnglis. Skubiai buvo surastą 
ir pašalinta sutrikimo priežas
tis. Katilas veikė visą parą 
nčrmaliai. Tik tada vadovai 
vęs valstybinei katilo priėmi
mo komisijai Lietu v o s? TSR 
Energijos Valdybęs vyriausia
sis inžinierius Gruodis leido 
pjlnutinai apkrauti katilą.

Ruošia Dirvą Žiemkenčiams
ALYTUS, liepos 3 d. — 

Ruošdama dirvą žiemken
čiams, Alytaus MTS (direkto
rius Turauskas) birželio 30 d. 
baigė vykdyti metinį trakto- 
rinių darbų planą. Tai antro
ji mašinų-traktorių stotis res
publikoje, kuri jau pradėjo 
dirbti antrosios metinės nor
mos sąskaitom. šios MTXS trak
torininkas B ą z i 1 i a u s k a s, 
kruopščiai prižiūrėdamas savo 
mašiną, per šių metų darbų 
sezoną jau sutaupė 2.27 tonos 
skysto kūrę. Traktorininkas 
Krutulys savo sąskaitoję turi 
795 kg. sutaupytų degalų.

Vilniaus Aukštosioms 
Mokyklos Baigė 
Mokslo Metus *

VILNIUS, liepos 1 d,—-Vil
niaus . Karininkų Namų vasa
ros teatro patalpėlė; dalyvau
jant partijos ir vyriausybės 
atstovams, įvyko Vilniaus 
aukštųjų mokyklų ihokslo 
personalo ir studentų iškilmin
gas posėdis, skirtas šių mokslo

vėliavomis, tikėjosi .<.. kitokio gyvelii 
mo .. .* Bet nutapyta gražiai. Tai geriau
sias jo datbas. Tai ir yra Paryžius. Pa
ryžius išliko. Sudegins muziejus, sunai
kins paveikslus -v- vistiek Paryžius liks linas. Kalbėję studentai pri

siėmė konkrečius įsipareigoji
mus atostogų metu kaime vi
somis jėgomis prisidėti prie 
partijos ir vyriausybės pasta
tytų uždavinių vykdymo.

Kalbą posėdyje pasakė 
LTSR s Aukščiausios Tarybos

kins paveikslus -v- vistiek Paryžius liks.
Andre nusišypsojo. Priėjo prie lango. 

Šerš-Midi gatvė. Aklinai uždarytos lan
ginės, o ant fasado, kaip visuomet, juo
di raštai. Palėpes langelyje nuvytusi gė
lė. Klajoja alkani katinai, verkia gėlių 
pardavėja, klykia* naujagimis. 'Gatve 
“Ieškau vidudienio” ... O vidudienį aš 
rasiu, būtinai rasiu:'’šviesa ir šventė 
danguje — medus, aguo'nos, žydrynė — 
Paryžius dieną ..t

Jis negirdėjo, kaip trūkčiodamas rė
kavo garsiakalbis: <(Sfcirstykitės į na
mus! Laikas! Laikas!”
1940 m. rugpjūtis — 1941 m. liepa.

tiems į kaimą studentams pa
linkėjo padėti partijai ir vy
riausybei kurti naują, visomis 
jėgomis padėti ' besiburian- 
tiems į’ kolektyvinius ūkius 
valstiečiams. •

Po iškilmingosios posėdžio 
dalies, scenoje pasirodė meni
niai kolektyvai: Kauno ir Vil
niaus konservatorijų studen
tai.. A. Vyšniauskas.

nikiniai fakultetai, kurių skai
čius pastaraisiais mokslo me-, 
tais padįdęjo, išleido 43 įvai
rių specialybių^ inžinierių, jų 
tarpe mašinų statybos, energe
tikos, architektūros, statybos, 
hidrotechnįnės statybos įr tt. 
Didelį skaičių medikų stoma
tologų ir farmaceutų išleido 
medicinos fakultetas.

Vilnįęčįai šiomis dienomis 
akivaizdžiai įsitikino Tarybų 
valdžius sukurtosios konserva
torijos auklėtinių pasiekimais, 
žiūrėdami-šioš aukštosios mo
kyklos jėgomis scenoj ė pasta
tytą ‘‘Eugenijaus Oniegino” 
operą. .< Prie talentingų me- 
pininkų pasirengimo prisidėjo: 
taip pat Kauno konservatori
ja. Jos studentai ir dėstytojai 
per metus surengė 162 įvairius 
koncertus,' mokslo metų pabai
goje parode “Eugenijaus 
Oniegi<io” operą koncertinia
me atlikime. 'Užvakar dvyli
kai stūdehtų buvo įteikti di
plomai, septyniems iš jų — su 
pasižymėjimu. Tatai —» daĄ 
nininkąs J. 'Stasiūnas, pianis
tai—r-R. Karosaitė, A. Belaza- 
ras, dirigentas R. Geniušas.

Birelio 28 įr 29 dięnomis 
diplomiųiųs darbus apgynė 
šeši jąuni dailininkai. Jų pa
teikti kūriniai rodo, kad insti
tuto auklėtiniai tvirtai eina 
socialistinio realizmo keliu. 
400 valandų praleido jaunasis 
dailininkas L. Katinas Vii- 
niaus garvežių remonto fabri- 

'kev nuodugniai susipažindamas 
su žmęnėmiš, gamybos proce
su, ' padarydamas 
kaip 90 etiudų 
plominię darbas įvertintas la
bai gerai.

62 busimieji agronomai bai
gė mokslą žemės ūkio aka
demijoje. Dabąr jie išvyksta 
praktikuotis į akademijos mo
komąjį ūkį. Į naujųjų speci
alistų skaičių '.gausiai įsilieja 
Vilniaus universiteto ir peda
goginio instituto, , Kauno tai
komosios dailės ir kūno kul
tūros iiistitutų laidos. Penk
mečio statybų inžinieriai, šim
tai gydytojų, istorikų, litera
tūros žinovų operos solistų, 
skulptorių, mokytojų 
riaušių specialistų žmonių bū
rys pasklis po kraštą ir įsi
jungs į sociąlįzmo statytojų 
eiles.

metų užbaigimui. t \
Iškilmingą posėdį atidarė 

LLKJS Vilniaus miesto sekre
torius Barzdaitis. Nuaidėjo 
TSRS ir LTSR valstybiniai 
himnai. \

žodis suteikiamas universi
teto prorektoriui mokymo rei
kalams Bučui. Bučas pažymė
jo šiais įdėtais pasiektus stu
dentijos žymius laimėj iųius ir 
palinkėjo atostogų metu stu
dentams įsijungti į socialisti-

Ąndrė balsę, nebu
vo* nei nustebimo, net užuojautos. Įsirūs- 
tinęs jis gūžtelėjo pečiais: jis laukė mir
ties, o vietoje jos pasirodė ichtiologas su 
savo išgyvenimais. — Kas gi jums nepa
tinka? Išmintai? Ar bijote, kad jus su
valgys jūsų žuvys Lamanše?

—• Nemoku, paaiškinti. Kas man ne
patinka? Mano tėvyniečiai Paryžiuje. 
Man nepatinka, kad aš pat jus...: Štai 
su ta miline ... ' , ' -

—Uū! Juk jūs estetas. Peleninės spal
vos ir taip toliau ... O jūs ar supranta
te, pone, kad aš prancūzas?
■ „ — Suprantu. Tas ir trukdo man kal
bėti. Aš maniau, kad mes vienos kultū
ros žmonės. O tarp mūsų griovys. Neži
nau, kuo būtų galima jį užpildyti...'

— Ir aš nežinau 
sidarė švelnesnis.- 
Be kraujo čiar neįšsiversi... '

— Argi jo dar maža? ...
— Daugv bet ne tas... O dabar išei

kite.
— Aš žinau,., jog turiu išęiti. Visa tai 

labai ne vietoje. Mano vizitas paikas. 
Aš jums tuojau patieksiu kvailą klausi
mą... Kažkodėl jis mane kankino ... 
Liečia gramatiką. Ši gatvė vadinasi 
Šerš-Midi, tai yra “ieškau vidudienio”... 
Kodėl?

— Taip kažkada vadindavo veltėdžius 
— ieškojusius . bet kur pavalgyti veltui. 
Kaip jūsų Hitleris. O vardas gražus. 
“Ieškau vidudienįo...” Tiktai gatve ne
ieškojo... Čia stipriai miegojo, langinės 
uždarinėtos, duknos. Gatvė ieškojo pu
siaunakčio .. *. Ir štai ątėjo jūsiškiai. ?.

— Jūs manote, kad man lengva? Nė-

Krastas Gauna
Naujiis Specialistus

VILNIUS, liepos S.—Aukš- 
fosiosę mokyklose praėjusią 
W'tę pasibaigė egzaminai.

3 jaunuoliai* baigė šiemet 
Kaulio V
Valstybin[ Universitetą. Tech

PIKNIKAS
DIENRAščJO LAISVĖS PARAMAI
- Rengia' L.D.S. Trečia' Apskritis

• / • l

p Sekmadienį,

RUGSĖJO 12 SEPT.
/? 1 9 4 8 . ' .

Vaičionio Meadow Grove Park
166 Division Ave., Cranford, N. J.

Pradžia 12 vai. dieną
■ Įžanga 60c* (taksai įskaityti)
BUS ŠOKIŲ KONTESTAS SU 

DOVANOM
JAUNIMUI KONTESTA’S' Už TANGO 

JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS 
UŽ SUKTINĮ

Bus ir kitų žaislų. i ’ *' ’
• *

Kviečiam visus i šį gražų pasilinksmini
mą. . RENGĖJAI.

CHARLES J. ROMAN
'/ - J (RAMANAUSKAS) i •

Direktorius

Mūsų neapkenčia. Vakar aš ėjau Monž 
gatve. Priešais ėjo moteris. Pamate ma
ne ir spruko galvatrūkčiais -— kaip nuo 
giltinės. Aš pats nieko neužmušihėjau, 
bet’ tai neturi reikšmėš. AŠ galėčiau pa
sakyti: Hitleris kalįas. Taip lengviau
sia . . Bet *tai netiesa — kaltas ir aš. 
Reikia^ padaryti išvadas ... Pasisteng
siu. Iki pasįmątymo.

— Sudie. Gal būt,'rytoj jūs būsite ge
ras žmogus, bet tadą aš jūsų nepamaty
siu. Dabar padorumą tenka įrodyti 
krauju,, štai koks šlykštus laikas 1 Ir nie
ko negalima suprąsti ’.. Ko jūs čia atė
jote? Blėniai! Jei būtumėt komunistas 

kitas reikalas. Tie gali ką ųors pada
ryti. Jiė mūsupse voš nelaimėjo. O da-

Keliame Sporto Lygį
BIRŽAI 

metų spartakiadoje 
mąją^ vėliavą, o pernai — an
trą vietą, Biržų sportininkai 
ir toliau uoliai dirbo, siekda
mi kelti savo sportinį lygį. 
Mūsų gimnazijos sporto ko
lektyve '—daugiau įaip trys 
šimtai jaunuolių, suburtų 
į įvairių sporto šakų sek
cijas. Su gabesniąįsiais i| 
jų mes dirbome atskirai, siek
dami parengti; trenerius.' To
kiu būdu gimnažištaš A. Dau
guvietis tapo krepšinio sekci
jos treneriu,'A. Kasiūnas •— 
lehgvOsios atletikos ir tt. Daug 
dėmesio mes skyrėme į tech
niškai sudėtingų šuolių su 
kartimi, kliūtimis bėgimo ir 
kitų rungčių vystymą.

M. Styra,
Biržų gimnazijos 

. .kūno kultūros
* . ". < jnokytojas.

mane vesti — daiktų su savim aš rieim- 
,siu... • . ■' f •

— Ar jūs manęs hėpažinote? Aš gy
venau pas ponią Koad. Man labai patiko 
jūsų peizažai. Mudu sūsipažinome “Rū
kančiojo šuns” kavinėje ...

Vokietis būtinai norėjo pasisveikinti, 
bet Andre nedavė rankos.

— Prisimenu. Jūs vertėtės žuvimis. 
Tai vadinasi... pamiršau žodį.

— Ichtiologas. / x
—7 Tiesa, rodos, taip. Ir jūs man pa

sakėte, kad Paryžius . bus sunaikintas, 
Tur būt,. į jūs pas mus vertėtės ne žuvi
mis, o .špionažu. Žinojot visas Berlyno rū
mų paslaptis. Ir ką, jūs patenkintas? 
Paryžiaus, tiesa, jūs nesunaikinote. Rei
kia jums kur,nors gyventi; tai ir parin
kote miestą, Andre priėjo prie pat 
vokiečio. — Jūs manote, , kad jūs pa
ėmėte Paryžių? Juokai, gerbiamas pone, 
jūsų vaizduotė nesveika! Paryžius pasi
traukė. Jūs sakysite — grįžta? Nenei
giu. Žozefina atidarė restoraną. Grįžta 
žmonės, bet ne Paryžius. Paryžius ne
grįš. Jo dabar nėra. Niekur. Ir gana 
šnekėtis! Veskite mane ... - ■

— Kur? •
— Nežinau. Jums aiškiausi komen

dantūrą, prie sienos, į duobę, 'trauk jus 
velniai! -.. • z ..

Vokietis tylėjo. Andre' keikėsi toliau. 
Pagaliau vokietis prabilo:

— Kam jžeidinėjate mane? ... '
— Jūsų įžeisti negalima. Jūs turite 

tankų — vienas,’ bombonešių — du, kul
kosvydžių — - trys, automatų — keturi 
ir savo bukas galvas — penki. O ką aš 
turiu? Štai tą vagį... Veskite mane ar
ba aš jus pasmaugsiu.

— Aš neturiu kur jūsų ,vesti.... Aš 
net nežinau, ko pas jus atėjau.. . Ma
tyt, prisiminiau ir susigundžiau. Šiaji- 
die leitenantas man pasakė, kad aš blo
gas vokietis. Keista. Gal būt, rytoj ma
ne sušaudys..

— Štai kaip

Uja Erenfrttrg^***^****^*****0*0**4*4—♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*o*w»<»**t*******H* 

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
136— z '.IĮr • j w W Vertė K. BARTKUS

Istorine Apysaka
(Pabaiga)

Įširdęs Andre bėgiojo po dirbtuvę: 
kuriam galui buvo anas kalnelis, drau
gystė? Jį paliko, o Lorje kažkur išvežė 
Viena akimi jis žiūri į tą baisųjį miestą 
Miestą

Kodėl Andre išėjo iš savo slėptuvės, 
kodėl žingsniuoja neapkenčiamomis gat-' 
vemis? •
- Ir vėl mielojo miesto grožis, nežiūrint 

visko, užvaldė jį. Garbės netekęs Pary
žius vis dar buvo puikus. Gniaužėsi 
kumščiai, o akys nenoromis gėrėjosi. 
Sen-Lui salos padūmavę namai, paslap
tingas, kaip Leta, Senos vanduo, blyš
kus, vos pastebimas dangus — visa tai 

’viliojo ir raminto mes matėme dar ir ne



CIIICAGOS ŽINIOS Žinios iš Lietuvos

Wrigley

■W—

x-

Dvi svarbios

M

CLEVELANDO ŽINIOS
Tel; ST. 2-8842

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Kelio

KUKLUKSAS LA] 
ORGIJOS BALSAI

Atlaiita, Georgia.

daugiau, o sto- 
visiems įrengi- 

puse karto. Nu- 
pat įrengti dar

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

Argentinos valdovas Pe- 
ron grasino sutriuškint jo 
priešininkus.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome1 Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

>V' f-

v/

RONKONKOMA
8634

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ipa* 
lonu. {Mandagus patarnavimas.^ ,

Kiekvieną Šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. /

Sale IŠnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos UŽ viską. ' ■ •

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

bus išduoti raportai 
Valdyba.

Pirrtiasis Lie- 
avalynės konvejeris, 
m. liepos men. 1 d. 

reguliarų darbą,

man- Tahnadge,„ laimėjo no- 
minacinlus baisa- 
v i m u s į Georgijos valsti
jos gubernatorius prieš da
bartinį gūbernatorių M. E. 
JThomsoną, buvusį mokyto
ją. Talmadge skelbė baltų- 
jų galią prieš negrus. Ku- 
kluksai mušė šalin negrus 
nuo balsavimo vietų

, Valgykite Pietus pas
HAPPY BAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, J>

LDS 74 kuopos dele- 
Mockaitis ir George

na« 
ant visados, 
tą žino,” 
Progresyvės 
direktorius.

Rugsėjo
Field, kur Henry Wallace kal
bės, turi prasidėti korftrataka 
prieš Springfieldo dvynių par
tijų nuosprendį, Illinois pilie
čiai turi tarti tokį perkūniš
ką protesto žodį, kad reakci
ninkai būtų priglušinti ir pri
versti atsisakyti nuo savo fa
šistinių užmačių.

Visų laisvų piliečių pareiga 
dirbti, kad Wallace mitingas 
atneštų smūgį reakcionieriams 
ne tik lllinoise, bet ir visoj 
Amerikoj. J. Sibiras.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietfcą Pardavėjas
6.762 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 vainiką, 

ko jūs reikalausite. x
„ Specialistai Pritaikymui /

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

Skersai gatvės nuo Armory* --
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRĄBOĘIUSi 

Telefonuokite dieną ar naktį 
'* EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur/šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.< < '

v Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruoštas

Dvynių Partijų Juodas 
Suokalbis Panaikint 
Laisvus Rinkimas
* Antradienį Illinois sostinėje 
pravestas dvynių partijų nuo
sprendis, neleisti naujai par
tijai turėti sąrašo lapkričio 
rinkimuose išsprogdino didžiu
lį melo burbulą, kad tarpe 
republikonų ir demokratų par- 
tijų yra skirtumai.

Čionai aiškiai parodoma, 
kaip dvynių partijos siekia 
padaryti galą laisviems rinki
mams; kaip dvynių partijų 
susitarimu ir “legališku būdu” 
siekiama pravesti fašizmas 
Amerikoje.

Illinois valstijos Rinkimų 
Tarybos “išsprendimas” dvie
jų republikonų ir vieno de
mokrato atėjo po to, kai jie 
buvo priėję pirmiau prie ben
dros nuomonės, jog Progresy- 
vė Partija turi turėt pilnas 
teises, nes 'ji atliko visus for
malumus. Bet vėliaus jie pa
keitė savo nuomonę, kaip ga
vo instrukcijas, ‘ukazą,” iš 
republikonų nacionalės rašti
nės per telefoną.

Labai aiškus priparodymas 
susitarimo dvynių partijų, ką 
trečiadienio Chicago Tribune 
sako: “Buvo raportuota, kad 
trijų asmenų taryba origina
liai buvo susitarus ratifikuoti, 
paliudyti trečios partijos ba
lotą. Priežastis atmainos yra

GAUSINGAS MEDVIL
NĖS DERLIUS

Washington. — Žemdir-' 
bystės departments skai
čiuoja, kad šiemet užderės 
15,219,000 didelių pundų 
medvilnės (bdvėlho$), tai 
59,000 pundų daugiau kaip 
pernai, šiemętįnis medvil- 

derlius ■ $2y7j85j-
000,000 vertės.

trofe, kurią matome šioj fotografijoj, pereito LDS naujų ,na 
šio veikėjo, Albert Petravičiaus, rankose. Kiti delegaci 

kairės į dešinę: Al Casper, Celia Cas 
an Bogdal ir Vi Bogdal.

' PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d., 3 vai. dieną. Pas P. 
Malinauską, 4.32 Montgomery St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug4 svarbių reikalų at
likti, prie 

xnuo dviejų piknikų. -
(213-214)

Pirmasis Konvejeris
ŠIAULIAI 

tuvoje 
kuris š. 
pradėjo 
įrengtas neseniai atstatytame 
“Elnio” kombinato ketvirtame 
aukšte. Ligi šiol avalynės 
susiuvimas buvo atliekamas 
prie daugelio mašinų, perduo
dant nuo vienos prie kitoszrei- 
kiamas detales. Dabar gi vi
sos mašinos —^aptraukiamo- 
sios, prikalančios, 1 šlifuojan
čios ir kitos — išdėstytos ša
lia 40 metų ilgio konvejerio 
ir, kai tik operacija prie vie
nos kurios mašinos užbaigta, 
detalė nuolat judančiu diržu 
keliauja prie gretimos maši
nos. Pakeliui įrengta mecha
ninė džiovykla, taip pat spar
tinanti darbą.

įrengdami šį naują cechą, 
mes papildomai sumontavome 
eilę iš broliškųjų respublikų 
gautų mašinų, patys atstatė
me 15, įrengėme dvi džiovy
klas ir statome dar dvi.

žymiai paspartintas gamy
bos ciklas. Tas pats skaičius 
darbininkų dabar atlieka be
veik dvigubai 
jus rikiuotėn 
mams—du su 
matoma taip 
vieną konvejerį.

Montavimo darbuose pasižy
mėjo skyriaus inžinierius ko
munistas Risevaę, šaltkalvis 
Kairys, mechanikas Tarbūnas, 
skardininkas ’Kravecas, džio
vyklą įrengusi šniuko brigada 
ir k it.

■

LOS ANGĖLES, Cal„ LDS jauni, nariai sudarė gražią delegaciją LDS Seime, 
neseniai atsibuvusiam Cleveland®. Jų ’ kuopa, laimėjo pirmą dovaną už pasi

darbavimą pereitame vajuj. Apart pinig iškų dovanų, jų delegacija buvo ap
dovanota gražia 
rių vajaus smarkiau: 
jos nariai, irgi žymūs .LDS veikėjai; iš 

per, Albert Petravich, Je

Joseph Garszva i * • • • ■
Undertaker & ftnbalmei

Manager 

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

pilnutinai aprūpintas elektroj 
šviesa ir energija.

Netoli Vilniaus, Tupatiškė- 
se, užbaigta naujos vanden
tiekio stoties statyba. Jos pin 
moji eite artimiausiu metu bus 
perduota eksploatacijon.,

Dideli darbai vyksta ir ei
lėje kitų Tarybų Lietuvos įmo-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

labai • saugoma paslaptis.” 
Amerikoje Gręsia Pavojus 
Laisviems Rinkimams

Abi dvynių partijos- apim
tos baimėa iš augimo Progre
syvės Partijos ir matydamos, 
kaip Amerikos liaudis remia 
Wallace-Taylor kandidatūrą, 
gelbėdamos save susimetė 
krūvon.

Tas kartu parodo, kad de
mokratai ii’ republikonai’ yra 
dvi *frakcijos vienoj partijoj, 
kurią valdo stąmbusis biznis.

“Tai yra dvigalvis siaubū- 
kurj rengiamės palaidoti 

ir dvynių partijos 
pareiškė Miller, 
Partijos valstijos

Socialistinėse įmonėse
VILNIUS

žinios iš pramonės fronto pa
sklido po visą respubliką: iš 
Petrašiūrių elektrinės ir Tupa- 
tiekio vandentiekio stoties.* ‘

Petrašiūnų elektrinė, naujai 
iškilusi griuvėsių vietoje, pa
siekė užplanuotą lygį! Kau
nas^—stambus kultūrinis, eko
nominis i ir pramonės centras

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. 1 

HUmboldt 2-7964

PIETOS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio ?1.60

■iaig

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

RYTIEČIAI IRGI DŽIAUGIASI, ši kartąlaimeję antrą vajaus dovaną, J. J. Moc-, 
kaičio vadovybėje. Jų delegacija tapo šiame seime apdovanota gražia vėliava 
už pasidarbavimą vajuj. Fotografijoj, Bridgeport, Conn 
gatai: Al Walins, John Karolus, LuCy Mockaitienė, J. .
Rutkauskas. «

Trečią vajaus dovaną laimėjo sena LDS darbuotoja, Lillian Gugas, detroitiėlė. 
Ketvirtą dovaną gavo kendshietis Povilas Sprindis. Jie visi buvo ,apdovanoti 

LDS Seime, įvykusiame Cleveland, Ohio.

Paul Gustas, Funeral Home, 
INC.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Hortie 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingu laidotam* 

$150
.Koplyčias Suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 d., 10 vai. ryto. 29 Endi
cott. St. Draugai, prašau visų daly
vauti, kurie dar nesate užsimokėję 
duoklių, tai bus paskutinė proga 
šiame susirinkime. —J. M. Lukas, 
sekr.' (213-214)

y

Pasinaudokite % jarama. Tam, tikslui Clevelan- 
do Draugijų Sąryšis šaukia vi
sos Ohio valstijos lietuvių kon
ferenciją, kuri įvyks Cleve- 
lande, spalių (Oct.) 3-čią d., 
Lietuvių Svetainėje, 6835 Su
perior Ave. Konferencija pra
sidės 10-tą valandą ryte.

Po konferencijos, apie 2-rą. 
valandą, prasidės masinis „mi
tingas 'su gerais kalbėtojais. 
Darbas svarbus, o laikas jau 
trumpas. Taigi, visos Ohio 
valstijoje gyvuojančios orga
nizacijos siųskite delegatus, 
patarimus bei sveikiniriius į 

"k onf 'esenciją. Visais konfe
rencijos reikalais kreipkitės į 

xClevelando Draugijų Sąryšio 
sekretorių J. Žebrį, 14639 
Coif Rd., Cleveland, Ohio;

J Konferencijos Komisija. 

ŠALTIS Jo/DAKOTOJ
Sioux Fall, S. D 

se vietose South Dakotos 
valstijoj trečiadienį pradėjo 
užšalti Vanduo. Termomet
ras nusmuko iki 30 laips-

UETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ/ VYNAS ir. 

ALUS* »

Kanados
Black Horse Ale

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

iMisniaptds Gra&orins
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą. 
Paikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamu 

; MyUmletfis Pašarvoti Dovanai
660 GfeAND St.. BROOKLYN,^

J Ohio Valstijos Lietuvius
Nereikia daug aiškinti, koks 

pavojus gręsia mūsų šalies 
žmonių gerovei, taikai ir de
mokratijai. Mūsų šalies ne
prisotinami turčiai, monopolis
tai po Wall Stryto vadovybe 
pasiryžo savo grobikiškais 
tikslais įtraukti mūsų 'šalį į. 
imperialistinį, užpuolikišką 
karą ir fašizmą. Matydami, 
kad Amerikos liaudis yra jau 
tiek susipratusį kurios Wall 
Stryto grobikai nesijaučia ga
lėsią įstumti į savanaudišką 
karo^ skerdynę pirmiauš negu 

Jtjus užkarta fašistinė discipli
na ant mūsų šalies žmonių ir 
iki jų mintys bus suklaidintos 
fašistiniai melaginga propa
ganda, tai šiaučia reakcija. O 

' dar kas blogiausia, kad mūsų 
valdžios organai stovi sava
naudžių pusėje.

Bet milijonai Amerikos žmo- 
'nių tam priešinasi, nes jie su
pranta, kad karas Amerikai 
negręsia ir kad tokioje šaly
je, kaip mūsų, galima gyveni 
ti taikoje, laisvėje ir .gausoje. 
O; tos milijoninės. Amerikos 
susipratusių žmohįų vadu yfa 
Henry A. Wallace, kuris ‘ener
gingai vjčnija tuos Žmones ir 
drąsiai kovoja už taiką, laisvę 
ir gerovę Amerikos žmonėms.

Lietuviai į?gi privalome ei
ti kartu ir veikti ' šu tais mi
lijonais Amerikos žmohių, kad 
sumobilizuoti kuodąugiausiai 
balsuotojų už Wallace ir Tay- 

, lor bei prisidėti su savo pa-

grupių ir (iatMenių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
B. sudarau su ame- 
li rikoniškais. Rei- 
■ kalui esant ir 
|fpadidinu tokio 
» dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampa, Broadway Ir Stone Ave., prie 
Cbanncey St., Broadway Line.

Tel. Gl,enmore 5-6191 .

PĄJIESK0JIMA1
PajieŠkąu brolio Onufrt)s Kaza

kevičiaus. Jiš gyveno Chicago, Ill., 
prlėš 30 metų. Gimęs Ptfhemunėlyj, A 
Lietuvoj. Lai jis pats atsiliepia, ar
ba kas riots iš jo familįjols. Būsiu 
labai dėkingas. Bolis KAžAkeyičlus, 
Rua da graca, No. 690, Sao Paulo, 
Brazil. . (213-214) >

J. J. Kašldanaus, M. D.

v Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui* labai1 reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą aht svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasiliortio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už •$!.

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš-* 
simokihti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles?

Anksčiau išleistoji kny
ga BŠŠVINTANT1S RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioję šių metų v PA
VASARIŲ GOQOS iš 
256 puslapių knyga 
abi knygas gausite tik už 
$t. * . Persiuntimą apmo 
kėsime.

Tik' uz vieną dolerį jus 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
paeiti kartu phremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne* 
siuoše.

Užsakymus prašome 
siųsti šiupm antrašu: 
LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. 

■■ iW . . .

231 Bedford Avenue 
_ ‘ Brooklyn 11, N. T.

* i -V ■ e.-^.



Opera Pradės Sezoną

apie

busus
na

gražus pasirinkimas.

BAR & GRILL

Telefonas Virginia 3-5397

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Valandos

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
TONY’S

Ffifr Rockaway policija pra

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANTCome With Your friends!
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių
• « ' 7' ■/' J ' ' ' ■' I ■ . •

701Grand StreetATDARA PIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

kimas

Dailių Moteriškų h* Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Skubėdamas pagauti trau
kinį, William B. Greer nukrito 
po ratais East Northport, L. I., 
ir tapo sutriuškintas.Dėl Kaitru Padaugėjo 

Mirtingumas

Pyragaičiu Agentai 
Streikuoja

ragaičių 
Biscuit 
kadangi 
tad dėl

Trys tūkstančiai vaikų, Po
licijos Atletiškos Lygos narių, 
buvo išvežti < dieną praleisti 
Rockaways pajūryje.

William G. Stone, 25 metų, 
areštuotas kaltinimu, kad jis 
pasiskolinęs automobilių, jį 
pardavęs už $2,100, o po to 
auto pavogęs iš pirkėjo ir su
grąžinęs agentui, iš kurio bu
vo pasiskolinęs.

irgi 
tą savaitę 
padaugėjo

sintų degtukų ar cigarečių 
‘Ant žemės. Nukritę ar vėjo 
nunešti ant žolės jie padega 
perdžiūvusią žolę ir gali tap
ti priežastimi pavojingų gais-

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

1 Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

mininkė 
rezignavo iš savo* pareigų ir 
šeštadienių, rugsėjo 2$rtds su
sirinkime reikės -išrinkti naują 
LKM pirmininką. Dėl to' ii* 
šaukiamas šis platus susirin
kimas. Veiksnys. ;

Antradienį temperatūra 
New Yorke buvo 81 laipsnis, 
drėgmės 84 nuošimčiai. . Tre
čiadienį oras tebebuvo šiltas.

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Pagerinamos Darbo 
Sąlygos Miesto 
Gaisragesiams

.> New York as pardavė su
daužymui tris pervažas-ferry- 
boats už $21,324.67. Perva
žos tebebuvusios' tinkamos 
vartojimui, bet dabar neberei
kalingos.,' Jas vartodavo ke
liavimui per East River, bet 
dat>ąr jas pavadavo tiltai.

• Hillmanui pagerbti statys 
siuvėjų sveikatos, centrą ve- 
lionies Hillmano vardu. Cen
trui jau nupirkta vieta, buvęs 
YWCA pastatas, 14 E. 16th 
St.,, New Yorke.

Buvusių galop rugpjūčio 
kaitrų laikotarpiu mirtingu
mas didžiajame New Yorke 
padaugėjo virš kita tiek, kiek 
miršta normalaus oro sąlygo-

PEIST LANE 
DREGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Ne už ilgo pradės darbus 
statybai Pelham x Parkway 
Houses, 200 .milionų dolerių 
kainuosiančio veteranams 
mų projekto. Jame bus 
266 apartmentai.

VIENAS KRITO, 
KITAS SUSIŽEIDĖ v

Du darbininkai valė
Hali, Vienas nukrito' nuo ko
pėčių, bet išliko sveikas—jis 
pataikė užkristi ant žemiau 
dirbančio darbininko, tam su
daužė nosį.

kasi faktu, kad peticija, pa^ 
sirašyta arti 100,000 piliečių, 
turinčių teisę balsuoti, pilnai 
atsako visiems įstatymo reika
lavimams.

“American Labor Party pa
sitiki, kad New Yorko liaudis 
nedaleis kreivai - rankai pa
grobti nuo jos teises balsuoti 
referendumu.”

Darbiečių viršininkas sakė, 
kad ALP veiks prispirti valdi
ninkus vykdyti rinkimų įstaty
mą, kuris garantuoja pilie
čiams teisę referendumu spręs
ti ginčijamus miesto reikalus.

Fėras yra ginčijamu klau
simu. Majoras O’Dwyer pa
kėlė fėrą iki 10 centų, tvir
tindamas, būk miestas be to 
negalįs, išsiversti. Darbiečiai 
ir kiti liaudies vadai tikrina ir 
skaitlinėmis įrodo, kad mies
tas gali išsiversti, kad turi iž
de perteklių pinigų. O jei ir 
būtv tikrą stpka pinigų, 
miestas turi galimybės trūks
tamas.* sumas sukelti be pa
kėlimu fėro aptaksavimo bied- 
nuomenės, kuriai ir taip sunku 
išgyventi dabartiniame visko 
brangume.

Išėjo streikan didžiulės py- 
gamintuvės National 
Co. .salesmanai. O 

pyragaičiai sensta, 
pardavinėtoj ų-agentų 

streiko gal turėsianti užsida
ryti ir visa dirbtuvė, jeigu fir
ma nepasistengs susitarti7 su 
agentais. ' 1

Kompanija ^samdo’ 4,000 
darbininkų kepyklose įr 130 
salesman!).

Streikieriai, nariai AFL Of
fice Employees International 
Unijos, reikalauja pakelti al
gas, bet firma atsisakė. Uni
jos biznio vedėjas Howard 
Coughlin sako, kad jų pama
tinės algos yra menkos, tik 
$175 per mėnesį. Gi agentų 
darbe prisideda ir netikėtų 
išlaidų daugiau, negu ant vie
tos dirbamame darbe. Jie 
reikalauja pridėti po $41 per 
mėnesį.

Jie taipgi reikalauja čfarbo 
ir unijos saugumo.

Pyrągaičių kepėjai yra na
riais kitoą unijos, AFL Bakery 
and Confectioners unijos' Lo- 
kalo 405-to.' Keli šimtai iš jų 
jau pąskelbę.ągentams simpa
tijos streiką. • Tikisi, t kad ko
operuos su agentais ir kiti są
žiningi darbininkąi.

TEISINGAS RADĖJAS
Max Findling, bronxietis, 

taksiko vairuotojas, išleidęs 
iš taksiko keleivius rado ant 
sėdynės piniginę su $5,335. 
Pravažinėjęs pusę valandos po 
Coney Island ieškodamas pa
metėjo, pagaliau, radinį jis 
įteikė policijai. Atgavusia sa
vo pinigus kalifornietis radė
jui radybų davė iš karto $30, 
o paskiau dadėjo $70.

Brooklynp Muziejaus Dailės 
Mokykla duos dvi $500 sti
pendijas i dailės studentams. 
Prašymus su ne daugiau 3 ta
pytų kūrinių turi įteikti iki 
10-tOs. ,

New Yorko Opera Co., mies
tą voįji, pradės savo operų se
zoną spalių 7-tą, 1 su opera 
Tosca. Orkestrui vadovaus 
Laszlo Halasz; Iki lapkričio 
28-tos,kada rudeninessezo
nas baigsis, keturiose dešim
tyse vaidinimų pastatys ke- 
lioliką operų,'tarpe tų pirmu 
sykiu City Center/ statysimas 
Aida ir The Marriage of Figa- 
garo.

47-tą, 
Jersey 

St. ir reikia važiuoti iki Gar
wood gelžkelio stoties.

Iš Garwood stoties eiti ke
liu į vakarus Centre St. iki 
North Ave., iki Ceder St., iki 
Brookside Pl., Brookside PI. 
iki Division Ave. Division 
Ave. paėję kelis blokus rasite 
pikniko vietą. Automobiliais

SUŽEIDĖ PRIE GAISRO w
| * Du gaisragesiai tapo su
žeisti krintančių stiklų jierūs 
gesinant gaisrą rakandų ap
mušimo šąpoje, 1185 — 3rd 
Avenue, New Yorke.

New Yorke trys broliai 
Lauricella sulaikyti teismui 
po $2,500 kaucija kiekvienas 
už loterijas, kuriose jie per 
metus turėdavę „pajamų apie 
pusę miliono dolerių, sako kal
tinimas. .

New Yorko Miesto Budže- 
to Taryba pradėjo derybas su 
kompanijomis, kurios privatiš- 
fcai tebeoperuoja autobusus 
miesto gatvėse. Kompanijos 
aptarnauja Queens ir Staten 
Island. (

Kompanijos sutinkančios 
parduoti šešias Manhattan e 
kursuojančių busų linijas už 
$1,200,000. Valdinė įstaiga* 
paskyrė specialę komisiją ap- 
vertinti linijų inventorių ir su 
kompanijomis derėtis.

Valdininkai Nenori Leisti 
Balsuoti 5 Centų Fero

Gaisragesiai didžiajame 
New Yorke lig šio laiko tebe
dirbo atgyvenusioje, senoje 
alarmo sistemoje. Kožnąs iš
šaukimas prie gaisro ar kad 
ir mažiausios šiukšlių kupetos 
uždūmavimo būdavo paduo
damas po visą mieštą.

Aprokuojama, kad 
20,000 alarmų būdavo 
duodama1 po visas 378 mieste 
esančias, gaisragesių stotis. O 
tai " reiškė nuolatinį nervų 
įtempimą. Dėl to, sako pra
nešimas, pastebėta pas gaisra- 
gesius daugiau,’negu pas bile 
kurio kito darbo žmones, pa
plitusios širdies nesveikatos ir 
nervingumas. e .

Naujai įbestoje sistemoje, 
sako komisionierius Frank J. 
Quayle, alarmas bus paduo
damas tiktai tai sričiai, kurio
je gaisras rąndasi, tuomi bent 
trečdaliu sumažinant skaičių 
alarmų stotyse.

truks ar luš—staty
sim. Taigi visi dalyvaujan
tieji vaidinjme, kaip ir stebė 
tojai, prašomi būti šio' šešta 
dienio popietį, 2-rą .vai., Li 
berty Auditorijoj.
LKM Bus Muzikalė

Antradienį, rugsėjo
LKM valdyba ir kai kurie mo
kiniai turėjo savo susirinkimą, 
kuriame/1 dalyvavo ir iš Čika
gos atvykęs čia apsigyventi 
muzikas Juozas Budrevičius. 
Budrevičius mano, 1 kad įš 
LKM auklėtinių, ypatingai 
mergaičių, bus galimą suor
ganizuoti' puikią stygų orkes
trą. ' Jis sakė, kad jo organi
zuota ir vadovaujama orkes
trą praeityj, kaip užtraukda
vo melodingą lietuvišką liau
dies dainelę, tai publika neat
sidžiaugdavo; x

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų, 11 

kambarių namas, medinis, su visais 
moderniniais įtaisymai?, šiluma ir 
karštas vanduo. Parduoda pats savi
ninkas, be agento. Kaina gana pri
einama. Prašome kreiptis: Antanas 
Prekevičius, 1202 E. 96th St., Ca- 
narsie. (Brooklyn) N. Y. (211-213)

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

; nys Už grieštai žemas kainas. 
, --------- -----------L—---------

Į RECEPTŲ SPECIALISTAI. ’

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

“Tel. EVergreen 7-6288

keliu 22-28 i]ti Garwood.
Iš New Yorko imkite trau

kinius nuo Liberty St.’ Trau
kimai išeina sekamomis va
landomis; 1^:15, 1:80, 2:30, 
3 ir* 4. Atvažiavę į Cranford 
eikite aukščiau nurodytais keb
liais. .Iš Hillsides važiuokite 
Grėen Flyer busu į Garwood.
Traukinių Laikas iš Pikniko

Ir vykstantiems į namus iš 
pikniko traukiniai iš Cran
ford išeina sekamomis valan
domis: 7:04, 8:19 ir 9:06. 
Traukinius ’reikia imti Jersey 
Central. Paskutinis traukinis 
iš Cranford išeina 11:07 Va
karo. ’ , \

Visus kviečia Rengėjai.

Kai J. Budrevičius pareiškė 
savo planus, tai susirinkime 
dalyvavusios Alice Stasiūnai-.; 
te, Dorothy Adomaitytė ir 
Natalie, Jankiūtė pareiškė, 
kad jos nekantraudamos lau
kia šio šeštadienio, kada 
draugas Budrevičius, pradės 
mokyklėlės stygų ■ orkestros 
organizavimo darbą.

Dalyvavęs susirinkime Will
iam (Billy) Kūlikas sakė, kad 
jis nenorįs tik vienas maišytis 
orkestrų  j e tarp mergaičių.. 
Dėl to, kol kas bus' organi
zuojama vien mokyklėlės au
klėtinių mergaičių orkestrą, o 
vėliau, jei rasis daugiau mu- 
^zikališkai nusiteikusių berniu
kų, bus sudaryta mišri orkes
trą. Bet šiaip ar taip, bus 
dedama pastangos, kad LKM 
stygų orkestrą jau galėtų pa- 
'sirodytį savo parengime spa
lių 17-tą. Vėliau apie tai 
pranešime daugiau, o šiuo 
tarpu i linkime drg. J: Budre- 
vičiui ir jo naujai LKM sty
gų orkestrai gerų pasekmių.'’ 
'Sykiu prašome 'jaunamečius 
LKM narius, kaip ir .ne na
rius, turinčius noro įstoti į 
LIČM orkestrą, atvykti į Li
berty Auditoriją šio šeštadie
nio ~’2-rą valandą po pietų, ir 
sušipažinti su drg. Budrevi- 
čium, kaip 'ir su pačia LKM.
LKM Narių-Rėmėjų 
Platus Susirinkimas

šeštadienį, rugsėjo 25-tą d., 
7-tą -valandą vakare, Liberty 
Auditorijoj bus platus LKM 
narių* rėmėjų, organizacijų 
-atštoyų ir visų kitų/^kurįe tik 
interesuojasi LKM veikla, su- 
sirinkimaą. O LKM veikla tu
rėtų domėtis: LMS, Liaudies 
Teatras, Aido Choras, Vyturė
lis, LLD, dienraštis Laisvė, 
LDS ir kitos organizacijos, 
nes LKM auklėja tų organiza
cijų būsimus narius ir veikė
jus,

LKM yra užsimojusi šį se
zoną daug veikti: be lietuvių 
kalbos pamokų, dar norima 
suorganizuoti LKM orkestrą 
ir tautinių šokių grupė, rank
darbių mokymosi ratelis, spor
to ratelis, teatro grūpė ir daug 
ko kitko. ( Tai visai ?veiklai 
bus reikalingi vadovai, bus 
reikalingi visokį komitetai ir 
tt. Be' to, buvusi LKM pir- 

drg. K. P^trikienė

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Kaitros, sako miesto sveika- I /
tos komisionierius Harry S. 
Mustard, pabloginą padėtį 
senų, turinčių‘širdies ligas ir 
šiaip silpnų.

Paskiausią rugpjūčio savai
tę, 28-tą iki rugsėjo 3-č‘ios, 
New Yorke mirė 2,677 asme-

Gi pirm to mirdavo tįk 
po 1,300 kas savaitė. Pernai 
paskutinę rugpjūčio savaitę 
mirė 1,255 asmenys.

Vien tiktai nuo perkaitimo 
(heat stroke) tą savaitę mi
rė 48. Seka širdies ir- viso
kios nuo kraujo apytakos 
silpnybių ligos.

Naujagimiai, mažesni vienų 
metų amžiaus kūdikiai 
nepaneša kaitrų - 
kūdikių mirimai 
68 nuošimčiais.

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg* . 

f < Vėliausios Dienos r .
Didelis Pasirinkimas Jteligijinių Daiktų.

DANTŲ GYDYTOJAS g 

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 3

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 -
Valandos: Skara I

Penktadieniais uždaryta. g
wimiiiiiiiii^

UP-TO-DA^E

BARBERSHOP
Antanas leimonas

SaVihinkaš z

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRI BARBERIAI

LDS Trečios Apskrities ren
giamas piknikas paramai 
dienraščio Laisvės įvyks šį’ 
ęekmadiėnį, rugsėjo 12-tą, 
Vaičionio darže, 166 Division 
Ave., Cranford, N. J. Rengė
jai tikisi ir pilnai pasirengę 
sutikti svečius iš toli ir arti 
ir svetingai priimti. Ir kad 
būtų paranku atvykstantiems 
iš New Yorko Jr Brooklyno 
bei Jersey City, ar Bayonnės, 
tai rengėjai rūpinasi mašino
mis, kad atvykusius trauki-, 
niais nuo stoties nuvežti į pik
niką vietą.

žaislų programa- būsit visi 
pilnai pasitenkinę. Apart ge
ro kalbėtojo ir geros. A. Pa- 
vidžio orkestros, bus šokių 
kontestąs, pypkių rūkymas, 
obuolių valgymas, ir kiti įvai
rūs pamarginimai/
Kelrodis i Pikniką

Iš Newarko imkite 
47-49. u

Iš Elizabeth© busą. 
nuo Broad St. ir East

OPEN BOWLING
EVERY EVENING AT 

LIBERTY
AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC. AVE.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

i

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, .

( kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

New Yorkas Deryb 
Su Autobusų 
Kompanijomis

Gydytojas

S. S. Lockett, M. D. I 
“ < I

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas (EVergreen 4-0203 ?

Steven Augustiną & Frank Sanko
V' ŠAVINiNKAI > \

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLVNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

282 UNION AVĖ. BH
XTel. EVergreea4-8612

Amerikos Darbo Partijai' 
,įteikus miesto raštinei reika
lavimą leisti piliečiams per- 
balsuoti 5 centų fėro klausi
mą, majoro O’Dwyer valdžia 
tuojau ėmėsi žygių nedaleįsti 
piliečiams balsuoti. Girdi:

—Peticijos esančios nelega- 
liškos ir dėl to bevertės.

Gi tas peticijas pasirašė ar
ti šimtas tūkstančių didžiojo 
New Yorko piliečių. \'Bile ko
kio klausimo uždėjimui ant 
baloto įstatymai reikalauja 
gauti 50 tūkstančių parašų. 
Darbiečiai surinko kita tiek, 
kad užtikrinti' uždėjimą ant 
baloto fėro klausimo.

Prieš peticijas protestavo 
John P. McGrath, miesto kor
poracijos advokatas. Visiems 
aišku, jog tuomi jis reiškė 
majoro valią.

Dėl pagrasinimo atmesti pe
ticijas Arthu? Schutzer (A- 
merican Labor Party sekreto
rius šioje valstijoje, pasakė:

“Nežiūrint, kaip sunarplio
tus techniškumus korporacijos 
patarėjas McGrath vartos pa
neigimui. peticijų, faktas lie-

417 Lorimet Street 
Laisvės Name • , 

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar-

Brooklyno Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlė Pradeda Veiklą 
LKM Ekskursija

Sekmadienį, rugsėjo 19-tą, 
Liet. Kalbos Mokyklėlė turės 
savo metinę ekskursiją — lai
vu vyks į Bear Mountain. 
Nutarta susitikti 9:15 vai. ry
to,* Hewes St. stotyje, o kiti, 
kuriems patogiau’ važiuos tie
siai prie laivo prieplaukos. 
Laivas išplauks nuo 43-čios 
gatvės prieplaukos. "Visi LKM 
nariai ir jų tėvai ar globėjai, 
norintieji važiuoti su ekskur
sija, prašomi būti minėtose 
vietose laiku.
Prasideda Repeticijos

LKM, savo veiklos sezono 
atidarymo proga, stato scenon 
trijų veiksmų komediją “Mei
lė—visų ligų gydytoja?’ Vei-, 
kalas bus statomas sekmadie
nį, spalių (October) 17-tą 
dieną? Liet. Kultūros Centrą 
(Liberty Auditorijoj), 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N; Y. šis veikalas pradėtas 
ruošti scenon pastatymui dar 
praeito birželio 20-tą. J)ėl 
tam tikjrų priežasčių tada ne
buvo galima jo pastatyti; bet 
dabar
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