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Taip ga-

Du Nuosprendžiai.
Ponais Buvę ir Pasiliksią. • *
Poetės Balsas.
“Gentleman’s Agreement.”
Du Sakiniai, —-Du Melai.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

RUPIJA 5c

Nome, Alaska. — Atrasta 
uraniumo kasyklos šiaurva
karinėj Alaskoj. • Uranium 
yra medžįaga, iš kurios 
mina atomines bombas.

Oslo, Norvegija. — 
Jungtinių Valstijų kariniai 

naikintuvai at-

jis 
o į-

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-8878

Heinz Winkler, bu- 
partijos užsieniuose 
organizatorius ir 

slaptos policijos

laivai 
plaukė Norvegijon, sakoma, 
“į svečius.”

O Amerikos okupacinė val
džia mirties bausmę pakeitė 
penkių metų kalėjimu budeliui 
Vendt, kuris buvo vienos kom 
centracijos stovyklos viršinim 
ku. Kai jau atėjo Hitleriui ga
las ir amerikiečiai buvo nebe
toli, šis budelis uždegė stovyk
lą. Kai kaliniai bandė išbėgti 
per duris ir langus, jis sargams 
jsakė į juos šaudyti. Taip bu
vo sudeginta bei sušaudyta du 
šimtai nelaimingų žmonių.

WWI

Berlyno spauda praneša du 
vienos dienos vokiečių teismo, 
a m e r i kiečių kontroliuojamo, 
nuosprendžius.

Pirmas: 
vęs nacių 
pasekėjų 
Himmlerio 
agentas, rastas nekaltu ir pa
leistas. Teismas sako, kad Win
kler nesuprato ir nežinojo na
cių partijos kriminališko po
būdžio.

Antras: Hugo Paul, Hitlerio 
laikais buvęs koncentracijos 
stovykloj, kaipo “valstybės 
priešas,” Vokietijos Komunistų 
Partijos narys, to paties teismo 
pripažintas “valstybės priešu.” 
Jąm teismas atėmė pilietybės 
teises!

I

Klaidą daro tie, kurie mano, 
kad pono titulas paprastam 
broliui lietuviui nebetinka. Bent 
jau kas liečia pabėgėlius, jie 
“vi ’’ ^ponuoti ir dėl tos ponybės 
nei kiek nesijaudina ...’ — 
rašo koks ten “Romulas.

Ko Romulas ir jo kolegos pa
sigenda, tai tų gerų laikų, kuo
met Lietuvoje “ponais buvo ir 
iabriko (Jirektorius, ir to paties 

^fabriko darbininkas, lygiai kaip 
ūkininko samdinė buvo panelė, 
o jo žmona ponia.” (Naujienos, 

. rugs. 30 d.).
Tų “laimingų” ir “gerų” lai

kų tebeverkia ne tik’ Romulas, 
bet ir visas Naujienų štabas. 
Jie Lietuvos bolševikams nega
li atleisti, tarp kitų baisių 
“nuodėmių,” dar ir už tai, kad 
jie panaikino ponus. Vietoje 

1 ponų, dabar Lietuvos žmonės 
vadinasi draugais!

žymioji Lietuvos poetė V. 
Valsiūnienė sako: .

“Norėjote, kad jums dainas
dainuočiau,

Kad girčiau atrūgas gleivėtos 
praeities,—

Ne tam, ne tam mane 
pagimdė močia, •

Kad būčiau pranašu
puvėsių ir mirties.”

Lietuvos poetas nūdien
nuoja žmonėms, kurie

nuo

dai- 
stato 

naują gyvenimą, kurie siekia 
šviesios, gražios ateities. 'Jam 
nepakeliui su tais, kurie nori 
istorijos ratą pasukti atgal, su
grąžinti priespaudą ir išnaudo
jimą.

Poetė sako:
“Sveika žemele būk Neries 

ir Nemunėlio,
Veidmainius nusimetus 

frečių,
Ir Baltijos bangoj ir 

trupinėlyj smėlio,
Didybę tavo, tėviške; jaučiu.”

♦ ♦ ♦
Fašistinė Ispanijos cenzūra pa- 

tVarkjė, kad amerikietiška fil
mą “Gentleman’s Agreement” 
neturi būti rodoma Ispanijoje. 
Tai faktinai nuosprendis vieno 
kunigo, kuris priklauso cenzo
rių komisijai ir turi Lemiamąjį 
balsą.

Jis patvarkė, kad filmą yra 
nemorališka, nepriimtina kata
likų bažnyčiai, kadangi ji prieš
tarauja katalikų bažnyčios su
pratimui apie artimo meilę. 
Filmoje pravedama mintis, kad 
visi žmonės yra broliai ir se-

M serys, įskaitant’ ir • žydus! 
jMKrikščioniškoji gi meilė, sako 

(Tą* a 5-me pusi.)>
& ' 
i* •

VIŠINSKIS BOIKOTUOJA
SKUNDĄ DĖLEI
BERLYNO “BLOKADOS”
Anglu-Amerikomi Blokas su Savo Skundu, dėl Berlyno Laužo 
Jungi Tautų Konstituciją, Pareiškė Sovietų Atstovai

Paryžius. — Sovietų Są
jungos delegatas Andrius. 
Višinskis ir Ukrainos atsto
vas Mahuilskis pareiškė, 
kad jiedu boikotuos svars- 
tymūs skundo prieš Sovie
tus dėl vadinamos Berlyno 
“blokados.” Višinskis sakė, 
kad Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos dauguma, priimda
ma svarstymui Berlyno 
klausimą, sulaužė Jungtinių 
Tautų Konstituciją. Jis pa
brėžė, jog tiktai keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministrai turi • teisę 
spręsti ginčus dėl Berlyno.

Višinskis užginčijo, kad 
Sovietai ublokavę Berlyną. 
Jis pakartojo:

— Nors Sovietai uždarė 
anglam - amerikonam ir 
francūzam važiuotę iš vaka
rinės Vokietijos į jų užimtą 
vakarinę Berlyno dalį, bet> 
Sovietų vyriausybė sutiko

Washington.— Trumanas 
įsakė atydžiai iškošti įlei
džiamus iš Europos išvie- 
tintus, kad nėpatektų Ame
rikon koks komunistas.

Automobilių Nelaimėse Žuvo 
13,690 per 6 Mėnesius

6Washington. — Per 
pirmuosius šių metų mėne
sius automobilių nelaimėse 
Jungtinėse Valstijose buvo 
užmušta 13,690 žmonių, 
kaip pranešė federalių dar
bų administratorius Ph. B. 
Fleming.

Graikų Partizanai 
Muša Monarchists

Athenai, Graikija. —Par
tizanų artilerija paleido 60 
šovinių į monarchistų pozi
cijas mieste Floridoj, gele
žinkelių mazge* šiaurėje, ir 
bombardavo priešus Pyrgos 
ir Amalias miestuose, pieti
nėje Graikijoje.

Washington, — Vėl lei
džiama skraidyti ’ raketi
niams lėktuvams F-84. Val
džia buvo juos sustabdžius 
po kelių tokių lėktuvų su
dužimo.

Čechoslovakijos

_____ į •»

Čechoslovakijos Įstatymas Baust 
Kurstančius prieš Respubliką

Praga
seimas užgyrė valdžios su
manymą naujam įstatymui 
prieš respublikos priešus. 
Įstatymas skiria nusikaltė
liam sekamas bausines: •

Kunigai, kurie po religi
jos priedanga agituos prieš 
demokratinę valdžią,' bus 
baudžiami 1 mėnesiu iki 1 
metų kalėjimo.

Asmenys, kurie kurstys 
du ar daugiau suėjusių 
žmonių prieš respubliką ar
ba demokratinę jos santvar
ką, bus įkalinti 3 mėne- 

pristatyti visų reikiamų da
lykų vakariniam Berlynui. 
Taigi nėra blokados. Bet va
kariniai talkininkai atmetė 
Sovietų pasiūlymą aprūpin
ti tą miesto dalį maistu, an
glim ir kitais reikmenimis.

Višinskis ir Manuilskis 
atėjo tiktai kaip žiūrovai- 
klausovai į Saugumo Tary
bos posėdį. Jiedu nė vienu 
žodžiu neatsiliepė j anglų 
amerikonų ir jų šalininkų 
kalbas. Kalbėtojai kaltino 
Sovietų vyriausybę, kad ji, 
esą, “blokaduodama Berly
ną, gręsia suardyti taiką.”

Atominių Bombų 
Medžiaga Alaskoj

WALLACE ŠAUKIA 
SUMUŠT DVIGALVĮ 
POLITINĮ SMAKĄ

Sacramento, Calif.—Hen
ry Wallace, s Progresyvių 
Partijos kandidatas prezi
dento vietai, šaukė piliečius 
rinkimuose sumušt tą dvi
galvį politinį smaką — abi- 
partinę demokratų - repub- 
likonų valdžią. Wallace pa-, 
rodė, kaip tos partijos yra 
tik Wall S try to truktų įna
gis. Tas smakas smaugia ne 
tik darbininkus, bet ir smul
kiuosius biznierius, pridūrė 
Wallace.

Peru Prezid. Uždarė 
Priešingą Jam Partiją

Lima, Peru. — Nors Pe 
ru prezidento Jose Busta 
mente’s valdžia buvo pasi 
gyrus, kad “‘nuslopino” su 
kilimą, bet sukilėliai vėl a 
takavo valdžios jėgas dvie 
juose miestuose,- Preziden 
tas-liepė uždaryt Apra par 
tiją, kaltindamas ją už įsu 
kilimą. Tai partija, kuri an 
dai padėjo išrinkt Busta 
mente prezidentu.

siamš iki 3 metų.
Įžeidžiantieji draugišką 

valstybę arba jos atstovus 
bus baudžiami 3 mėnesiais 
iki 2 metų kalėjimo. . •

Skleidžiantieji tokias ži
nias arba paskalus, , kurie 
keltų žmonėse sujudimus, 
bus įkalinti 8 iki 16 dienų, o 
rimtesniuose atsitikimuose 
6 mėnesius iki 1 metų.

Roma. —■ Popiežiaus laik
raštis Osservatore Roųiano 
sako, uždrausta katalikams 
skaityt Sthlino raštus.’

Siūloma 2 Bilionai Dolerių 
Vakarinei Europai Ginkluoti

Washington. — Kariniai 
Amerikos vadąi apskaitlia- 
vo, kad reikės., “paskolint’’ 
bent 2 bįlionus dolerių ap
ginklavimui penkių valsty
bių santarvės vakarinėje 
Europoje. Ton santarvėn 
prieš Sovietus susirišo Ang
lija, Franci ja j Holandija, 
Belgija ir Luksemburgas.

Republikonas senatorius 
Robertai Taftas sakė, jog

Lewis Smerkia Trumaną, kaip Uniją Priešą, 
Visai Nelemtą Prezidentą, “Intrigantą, 
Bailį, Pavojingą Pačiai Amerikai”

Cincinnati, Ohio. — Mai
nierių Unijos suvažiavime 
kalbėdamas, John L. Lewis, 
jos pirmininkas, smerkė 
prezidentą Trumaną tokiais 
žodžiais:

— Trumanas yra bailys, 
veidmainys, blogavalis, be 
principų žmogus, kuris nie
ko tikrai nežino, yra intri
gantas ir visai netinkamas 
būti prezidento vietoj. Jis 
pavojingas ne tik Mainierių 
Unijai, bet ir pačioms Jung
tinėms Valstijoms.

Lygus Priešas, kaip ir 
Taft - Hartley

“Akėdamas” Trumaną, 
Lew.is neprisiminė nei apie 
Tomą Dewey, republikonų 
kandidatą į prezidentus, nei 
apie Henry Wallace, Prog
resyvių Partijos kandidatą

Didieji Sovietų Bombanešiai 
Manevruoja Berlyno Koridoriuj

Berlin. — Oro “korido
riuje” tarp anglų-ameriko- 
nų užimtos vakarinės Vo
kietijos ir Berlyno daro 
pratimus milžiniški ketur- 
motoriniai Sovietų bomba
nešiai. ir greitieji, lengvieji 
JAK’ai, kovos lėktuvai. Oro 
kareiviai su parašiutais iš 
lėktuvų šoka 2,500 pėdų že^ 
myn.

Amerikonai paleido paša- je. •

Artėja Byla prieš 
Komunistų Vadus
- New York. — Advokatai 
L. F. McCabe, Harry Sa
cher ir kiti trečiadienį rei
kalavo, kad federalis aps
krities teismas panaikintų 
bylą prieš Komunistų Par
tijos pirmininką Wm. Z. 
Fosterį ir 11 kitų jos vadų. 
Reguliaris teismas jiems 
buvo skiriamas spalių’15 d. 
Jie kaltinami, būk darę są
mokslą “jėga ir prievarta 
nuversti Amerikos 
džią.”

Kom. Partija prašo 
tų aukų apsigynimo 
vesti. ,

vai-

grei- 
bylai

Prezi

WALLACE APLANKĖ
STREIKO PIKIETUS

San Francisco.
dentinis Progrešyvės Parti* 
jos kandidatas Henry Wal
lace atėjo į laiyakrovių 
streiko pikietininkų eiles. 

senatorius VančĮenbergas 
privalo pirmas pasirūpinti, 
kad tas karinis vakarų blo
kas būtų tinkamai apgink
luotas. Vandenbergas, taip
gi republikonas, yra Senato 
užsieninių reikalų komiteto 
pirmininkas.

Trumanas ir Dewey, re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus, remia priešsovie- 
tinę vakarų Europos san
tarvę.

.prezidento vietai. Bet 
smerkė Tafto - Hartley’ 
statymo meistrus (republi- 
konus); sakė, šio įstatymo 
autoriai yra lygūs unijos 
priešai, kaip ir Trumanas.

Kuomet Lewis pranešė a- 
pie kovą dėl mainierių gero
vės - pensijų fondo ir lai
mėjimą, už tai suvažiavimas 
entuziastiškai jį sveikino.

Spausdintas Main ierių 
Unijos raportas pasmerkė 
praeitą, republikonų vado
vautąjį, 80-jį Kongresą už 
priešdarbininkiškus veiks
mus. Raportą pasirašė John 
L. Lewis, Thomas Kennedy, 
unijos vice-pirmininkas, ir 
John Owens, sekretorius- 
iždininkas.

Suvažiavime dalyvauja 3,- 
000 delegatų.

kas, kad tie Sovietų .bom
banešiai, esą, “nukopi
juoti” nuo amerikinių “le- 
kiančiųjų tvirtovių” B-29.

Vienas aukštas anglų- 
amerikonų karininkas pas
kleidė gandus, kad Sovie
tai subūrę 4,500 bombanešių 
ii* kitų karinių lėktuvų savo 
užimtoje rytinėje Vokieti jo-

Progresyvių Partija 
Įregistruota Arkansas

Little Rock, Ark. —- šioje 
valstijoje tapo įregistruota 
riiikimams P r o g ,resyvių 
Partija su Henriu Wallace 
ir kitais kandidatais. Bet 
partijos viršininkai turėjo 
pasirašytu kad jie ne komu
nistai, pagal naują valstįji- 
nį įstatymą.

' —-- ' . -----  -

MONARCHISTAI NUŽU
DĖ. DAR 8 GRAIKUS

Athenai. — Graikijos mo
narchistų valdžia, pagal sa
vo teismų sprendimus su
šaudė dar 4 moteris ir ke- 
turis' vyrus, apšąukdama 
juos komunistais.

Paryžius. — Valdžia ir 
toliau palaiko duonos racio- 
navimą. .

ORAS.—Būsią šaltoka.

Metai XXXVHL Dienraščio XXX.

MARSHALL IR SENATO
VADAS GURNEY
GERINASI FRANKUI
Senato Komisijos Vadas Perša Karinę Santarvę su Franko; 
Marshall Ragina Atšaukt J. Tautų Tarimą prieš Franko

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas, vadovaująs ameri
konų delegatas Jungt. Tau
tų seimui, ragino Anglijos 
ir Francijos užsienio reika
lų ministrus reikalauti, kad 
seimas panaikintų pirmesnį 
mutarimą prieš Ispanijos 
diktatoriaus Franko fašistų 
valdžią.

Jungt. Tautų seimas 1946 
m. gruodžio 12 d. užgyrė 
rezoliuciją, siūlančią, kad 
tos tautos atšauktų vyriau
sius diplomatinius savo at
stovus iš Ispanijos.

Kariniai Amerikos 
Laivai Norvegijoj

SMARKIAI PLINTA 
FRANCIJOS UNIJŲ * 
STREIKAI

Paryžius, spal. 6. — Tę
sia streiką 350,000 Franci
jos angliakasių, reikalauda
mi pakelt algą ir protestuo
dami prieš darbininkų pa- 
leidinėjimą iš suvalstybintų 
kasyklų. Sustreikavo daug 
tūkstančių geležinkeliečių ir 
laivakrovių, remdami mai- 
nierius. 24 valandas streij 
kavo 150,000 Paryžiaus gat
vių valytojų ir kitų darbi
ninkų, reikalaudami pakelti 
algą 15 nuošimčių.

Ir Aukšč. Teisinas
Esąs “Neištikimas”

Chicago. — Rępublikonas 
kongresmanas / Richardas 
Vail, kalbėdamas republiko
nų pokily j e dėl advokatūros 
studentų, įtarė, kad ir 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas esąs “neiš
tikimas.” Vail, kongresma- 
nų Neamerikinės Veiklos 
Komiteto narys, skaitė tik 
savo komitetą “ištikimu” A- 
merikai.

Dulles Pripūtė Dewey’ui Naujų 
Pasakų prieš Sovietų Sąjungų

Albany, N. Y. — .Prezi- 
dtentinis republikonų kandi
datas Tomas Dewey parsi
kvietė iš Paryžiaus Johną 
F. Dullesą, republikoną 
Wall Stryto advokatą, ir 
pusketvirtos valandos kal
bėjosi su.juom apie europi
nę politiką. Parlėkęs Dul
les, vienas amerikinių dele
gatų Jungt. : Tautų seime 
Paryžiuj, sakė Dewey’ui, 
kad Amerikos santykiai su 
Sovietų Rusija dabar bloge
sni, negu bet kada po karę.

Dulles pasakojo Dewey’uų

Washington.— Republi
konas senatorius Chan Gur
ney, Senato komisijos pir
mininkas dėl ginkluotų jė
gų, ragino Ameriką pada
ryti karinę sąjungą su faši
stine Ispaniją, lygiai kaip 
ir su penkių vakarinės Eu
ropos kraštų priešsovietine 
santarve — Anglija, Fran- 
cija, Belgija, Holandija ir 
Luksemburgu.

Sen. Gurney pareiškė:
— Aš tikrai tikiuosi, kad 

jeigu Dewey bus išrinktas 
prezidentu, tai Jungtinės 
Valstijos susiartirts su Ispa- ’ 
nija.

Sen. Gurney neseniai su
grįžo iš Ispanijos. Ten jis 
tarėsi su diktatorium Fran
ko. Pranešama, jog Franko 
už karinę sąjungą su Ame
rika reikalavo: Priimti Is
paniją į Jungtines Tautas 
ir į Marshallo planą, ir pil
nai diplomatiniai pripažint 
Franko valdžią.

Atomistas Comptonas Bus——— 
Karinių Tyrimų Galvą
. Washington. — Pasitrau- . 
kė iš vietos dr. Vannevar 
Bush, moksliniai - karinių 
tyrinėjimų komisijos galva.
Jo vieton prež. Trumanas •’ 
paskyrė prof. Karlą T. 
Comptoną, Massachusetts 
Technologijos Instituto pir
mininką.

Kaip Bush, taip ir Comp- 
tonas prisidėjo prie atomi
nės bombos išradimo.

i a j

Chinų Komunistai
Užėmę Čangčuną
Nanking, Chinija. —čiang 

Kai-šeko valdžia pranešė, 
kad jos tautininkų armija. 
“apleido” čangčun miestą, 
Mandžurijos sostinę. — Va
dinasi, liaudiečiai - komu
nistai jau užėmė čangčuną, 
kurį nuo seniau buvo apgu-

Kanadoj per mėnesį bran
genybė pakilo dar pusantro 
nuošimčio.

f

būk Sovietai tyčia vengią 
susitarimo su vakariniais 
talkininkais, būk jie sklei- 
džią karo baiųię ir nepasiti
kėjimą Jungtinėmis Valsti
jomis ir taip, girdi, bandą 
sulaikyti vakarinės Europos 
atsigriebimą su Amerikos 
pagalba. Amerikonų įtakai 
taipgi kenkia kalbos, kad 
gręsia Amerikai didelė kri
zė.

Tokias Dulles’o, pasakas 
Dewey jau kartoja per 
spaudą. Dulles išlėkė atgal 
Paryžiun.

..t
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Politinė Žali kyšt e
Chicago^ dienraštis Vilnis rašo: ,,
“Apskaičiuojama, kad apie 80 nuošimčių balsuotojų 

Illinois valstijoje dalinai neturės teisių balsuoti todėl, 
kad valstijos rinkimų taryba atsisakė Progresyvių Par
tijos kandidatų sąrašų padėti ant baloto lapkr. 2 d. 
balsavimuose. . v. .

“Taryba ir demokratų ir republikonų politikai, kurie 
atmetę .75,000 Progresyvių Partijos parašų, pripažino, 
kad Wallace partija, turėjo užtenkamą skaičių kvalifi
kuotų parašų 41 apskrityse iš reikalaujamo 50-ties skai
čiaus. , .

“Tos 41 apskritys turi viso 6,381,427 gyventojų. Tai 
80 nuošimčių gyventojų visos valstijos Illinois.

“Tose 41 .apskrityse yra 3,880,257 registruotų balsuo
tųjų. Tai irgi 80 nuošimčių visų valstijos registruotų bal
suotojų. , ; ; .

. “Atstovai J r spokesmanai Progresyvių Partijos, pa
skelbdami šituos davinius, priparodo faktais apie nede
mokratinius valstijos rikiminius. įstatymus. Jie sako, kad 
įstatymas, yra. nekonstitucinis, todėl kad leidžia 20 nuoš. 
valstijos gyventojams nuspręsti, už ką likusieji 80 nuo
šimčių gyventojų turi balsuoti.
4 “Progresyviai gali laimėti visą valstiją, jei tik tuose 

• 41, apskričiuose jie laimėtų, kuriuos valstijos rinkimų 
taryba Progresyvių Partijai pripažįsta.

“Iš aukščiau paduotų Progresyvių Partijos skaitlinių, 
tai Illinois rinkimų įstatymai nei kiek daug nesiskiria 
nuo pietinių valstijų, kur veikia Poll Tax, nes kaip ten, 
taip ir čia ne daugiau kaip 20 nuoš. balsuotojų patvarko, 
kaip likusieji turi balsuoti, arba visai nebalsuoti.”

“KOKS BAISUS IR 
sunkus yra Anglių 
KASIMAS”

“... Sūnus Jonas, nors ir
7 .v

pavargęs po darbo, bet nę- 
patingejo mums, aprodyti 
anglių kasyklas. Vienur, ki
tur patys apžiūrėjome, o 
pagaliau nuvežą prie savo 
šachtos (duobės), 'uždegė 
šviesas ir į požemį. Pože
myje apžiūrėjome kasamą 
anglį, išvaikščiojom visus 
koridorius ir vos gyvi išli
pom ant kranto. Kuteno 
nervus drėgmė ir baimė bū
ti užgriūtam,...

“Kiekvienas atminčiai 
paėmėme iš gilumos’kasyk
lų po gabalėlį anglies. Da
bar sakome, kai kursime 
krosnį, visuomet prisiminsi
me, koks baisus ir sunkus 
yra augliu kasimas.”

Kas ir kur taip sakė?
Ponia A. Vaišnienė, laik

raštyje Amerikoje — tame 
laikraštyje, kuris yra kart
kartėmis prakeikęs ir iš- 
raudoninęs kovotojus už ge
resnes darbo sąlygas ir ■ už
darbius darbininkams, sy
kiu ir angliakasiams.

Vis dėlto gerai, kad ponia 
pasakė, jog svečiai - vieš
nios, išėję iš Shenandoah’rio 
kasyklos, kur juos buvo nu
vežęs Kygolienės sūnus Jo
nas, jautėsi “vos gyvi” vien 
tik nuo apžiūrėjimo. Gal 
mainierių ateities kovose 
nesusidės su Amerikos rau- 
donbaubiais.

Užbaigia jis savo grau
džius verksinus taip:.

“Dabar,, Jį^iradušdau
giau darbo partijoj kilnes
nių pažiūrų žmoniį komu
nistai jau vėl bėga iš tos 
partijos ir tveria 
‘trečią’ partiją.”

Ko ponas “Š. Ą.”

J ■>

komu-

naują

■

Kinija ir Amerika
Keletas kongresmanų buvo nusidavę net iki Kinijos 

ir dabar sugrįžę pateikė savo raportą. Jų raportas įdo
mus ir pavojingas. Įdomus tuomi, kad jie pripažįsta, jog 
Čiang Kai-sekas ateina prie liepto galo. Jis. niekur nebė- 
-gali. ąjt^ląj^yti jprięš(Kinijos, liaudies armijas; vadovau
jamas* komunistų. Bet raportas pavojingas tuomi, kad 
kongresmanai siūjo tuojau Kinijon pasiųsti Amerikos 
ginkluotų jėgų gelbėti Čiang Kai-šeko režimą nuo pra
žūties. ,. . ........

Kongresmanai teigia, kad svarbiausiu tarpe Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos konflikto punktų yrą ne Europa, 
bet Kinija ir Azija abelnai. Svarbiausias ir paskutinis 
ipųŠis tarpe kapitalizmo Jr komunizmo būsiąs plačiuose 
Azijos laukuose. Ir * todėl ten nebedelsiant mūsų šalis tu
rinti skubintis ne tik sii ginklais ir amuniciją, bet.taip 
pat su oro, vandens ir žemės jėgomis, kad “išgelbėti Ki
niją dėl kapitalizmo;” . •. . ..

Bet juk !ir iki šiol tik Amerikos ginklai palaikė Čiang 
Kai-šeko režimą prieš Kinijos žmonių valią. Kinijos val
džia turi dideles armijas, gerai apginkluotas. Bet jos 
yra .pliekiamos iš. visų pusių. Jas nugali daug prasčiau 
ginkluotos liaudies armijos. Kame dalykas? Dalykas ta
me, kad Čiang Kai-šeko režimas yra neapkenčiamas Ki
nijos žmonių. . ...

Kongresmanai, matyt, norėtų, kad mūsų šalis pasiųs
tų poros milijonų vyrų armiją užkariauti Kiniją ir pa
laikyti dabartinį reakcinį režimą.

.Tai pavojingą mintis ir baisiai klaidingas kelias. Vie
na,., jis kaštuotų Amerikai šimtus tūkstančių gyvybių, 
antra — jis reikštų naują pasaulinį gaisrą.

NEŽINOJIMAS AR 
MELAS?

Brooklyno Amerikoje “S. 
Ąžuolaitis” rašo, kad “prieš 
kokią pėnkioliką metų,” 
jam “belankant vieną New 
Yorko mi’ėsto ąūkšteshb ūio- 
kykfą . .., anglų kalbos kla
ses “jaunas žydelis studen
tas, kilęs iš Italijos,” anti
fašistas, kalbėjęs klasei, 
kad Amerikoje “yra būtinai 
reikalinga trečioji parti
ja..

Matote, 
jos idėją, 
“žydeliai”‘iš Italijos^ir Ru
sijos, Ne Amerikos^ sųper- 
manams su ja susidėti! To
liau rašo:

“Komunistai ir kiti kai
riųjų gaivalai pradėjo tver
ti naują ‘trečią’.partiją ir 
pavadino,, ją gražiu ir pa
traukiančiu ‘Darbo Parti
jos’vardu.. .” X

trečiosios p.artį- 
anot jo, atnešę

nežino, 
ar nori, kad Amerikoj skai
tytojai nežinotų,, tai to, kad 
ta jo tariamoji “nauja” 
“trečia partija” New Yorke 
yra ta pati Amerikos Dar
bo Partija. Kad šios parti
jos tikietu New Yorkė kan-, 
didatuoja visi progresyviai 
kandidatai, įskaitant ir 
Henry A. Wallace’ą.

Komunistams visai nebū-' 
tų ko bėgti iš šios partijos. 
Simon W. Gersonas, nors 
yra paskilbęs komunistas, 
yra ir ant Amerikos Darbo 
Partijos baloto. Jį darbie- 
čiai uždėjo ant savo baloto 
vaduodamiesi tuo: principu, 
kuriuo einant uždėjo ir tū
lus demokratus, taipgi re- 
publikonus, būtent, kad dar
bininkų partija remia ir vi
suomet rems vertingus, pa
reigoms tinkamus kandida
tus be atodairos į taj, iš 
kurios jie partijos.

PAGALIĄS SMETONŲ 
NINKAI BŪSIĄ PRIIMTI

Pakilusiu ūpu. ir didžiau
siu džiaugsmu fašistinė 
Dirva rašo: i

Jau nuo. pat ankstyvo, pava
sario .buvo girdėti, kad pasi
tarimai su Amerikos Lietuvių 
Taryba dėl .“ketvirtosios sro
vės” įsijjingirftb'į. bendrą dar
bą Lietuvos reikalais baigti, 
stinga tik Tarybos galutinio 

- nusistatymo, Buvo aiškinama, 
kad Taryba turinti atlikti 
daug formalumų tuo reikalu.

Dabar pranėša^kad tie for
malumai jau baigti ir Taryba 
jau galutinai nusistačiusi vyk
dyti 1946 motų Chicagos Kon
greso nutarįęįą, t. y., kviesti į 
Tarybos sąstatą apie Ameri
kos Lietuvių/Misiją, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą ir .Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Centrą 
susibūrusios srovės atstovus. 
Tuo būdu daug ginčų kėlęs 
klausimas pagaliau bus iš
spręstas. (Dirva, spalių 1 d.).

Po nepaprastai ilgų, dery
bų, abejojimų, ir svyravimų 
Grigaitis ir šimutis nusita
rė, .pasibučiuoti su stnetonL 
ųinkais ir baigti beprinci- 
piškas rietenas. Kad taip 
bus, aišku buvo jau seniai.

Vienintelis teisingas ir naudingas Amerikai kelias, tai 
palikti Kiniją ramybėje. Reįkia ištraukti visokią paramą 
Čiang Kai-šeko režimui. Lai Kinijos žmonės patys su- 
tvąrko gavo reikalus ir išsirenka tokią valdžią, kokia 
jiems patinką. Jeigu jiems geriau patiks komunizmas, 
negu kapitalizmąs, jie turi teisę pasirinkti komunizmą. 
Kaif) niekas negali ateiti ir ginklais priversti Amerikos 
žmonės Įvesti 'tokią santvarką, kokia jiems nepatinka, 
taip lygiai niekas neturi teisės prievarta užkarti ir pa
laikyti ą^t Kinijos žmonių tokį režimą, kokio jie neap
kenčia bty nenori.

Pavojingai A pšireiskinids
New Yorko miesto piliečiai parodė labai pavojingą ąp- 

sifei^imą., Šiems rinkimams net 234,’000 mažiau jų užsire- 
gistrąvo, negu 1944 metais! Kodėl? Kas atsitiko? Kodėl 
gyventojų skaičiūš' pėr. keturis niętūš gerokai .padidėjo; 
o‘ užsiregistravusiu balsuoti skaičius taip labai sumažė-

• Kiekvjeną partija turi savo, atsakymą, ir aiškinimą. 
Kiekviena bando šąv^ė suraminti ta klaidinga, mintimi, 
jogjnę. jos, d kiti| partijų pasekėjai saldžiai miegoję. loyo- 
sę jr nebaisi pžsiregištrūoti. Tai yya sąyįs apsigaudineji-

YpątjnŽai tokių iliuzijų. Aėpriyald^ tupėti Pro^resy- 
vftj Partija. Sumažėjimas užsiregistravusių balsuotojų 
bug fspąajkiai pajustas. Apie tai nereikia abejoti. Nepa
kankamai buvo pasidarbuota, kad apsileidusius. ir mie
gančius piliėčjiiš jšbųdintų Jięmą nebuvo tinkamaj ir 
laiku išaiŠKinta, jog.nebalsav&iąg- dabartinėse sąlygose 
yra sunkus nusidėjimas prieš geriausius ne tik Ameri

St. Paul, Mįnbesola, fąrmerys George Stark (kairėje) 
tapo įkalintas už laikymą Francis J^pdriguęz ((dešinė
je)' vergijoje per 6 su vjrš metus. Roęjrigųęz buvęs ,_p.a» 
bet paskui farmėrys “nemokėjęs algos nei leidęs išeiti.” 
samdytas 1941 metais,' su pažadu $25 algos per mėnesį',

kos, bet viso'pasaulio žmonių reikalus.';,,'. .
Reakcija geriausia laimi ten, kur žmonių maągs mie

ga ir saldžiai sapnuoja. Tai buyo daug, sykių patjrtą‘ pra
eityje ir bus dar sykį pastebėta būšimūošiūošo rinkimub- 
se. ........‘j. j. . /' ;v' - r •

Per vėlu tą, kląidą. dabar atitaiš^ti, bet iš j oš reikia/pa- 
/•simbkyiii^ateifeiaif; • ‘ ■

• i ■ \ .. ’ ■■

Tarpe tų s r i o v i ų 
jpįęio pamatinio skirtumo 
niekuomet nebuvo. Jos visos 
yra ąnti-demokratiŠkos. 
Joms visomis baisiai *širdį 
suskaudėjo, kai iš Lietuvos 
turėjo/ išbėgti pas Hitlerį 
kruvinasis Smetona. Jos vi
sos tą įvykį skaitė pardavi
mu Lietuvos. Jos visos ne
gali vaizduotis Lietuvos be 
ponų, ir išnaudotojų, be vąr- 
gų ir pavergėjų. . < .

Kas liečia Amerikos rei
kalus, jos visos jau nebe 
šiandien yra susiėjusios sa
vo troškimus ir-veiklą su 
pačiomis reakcijoniškiausio- 
mis kapitalistinėmis' grupė
mis. Ir šiandien jos visos 
atsidavusiai remia naujo 
kūro kurstytojus ir fašizmo 
gimdytojus.

Tai kodėl jos ilgiau turė
tų špygomis badytis ir vie
na kitai nepasitikėjimą 
rėikšti? • I
GRIGAITIS PER DAUG 
IšŠIPLEPeJĘS IR 
APSIMĖLAVĘS

Smetonininkų Dirva tei
gia, kad iš Amerikos Lietu
vos Tarybos misijos į Bal
tąjį Namą išėjo tik apgailė
tinas dalykas. O visa kaltė 
puola ant tos Tarybos sek
retoriaus Pijaus Grigaičio 
per ilgo, nesuvaldomo lie
žuvio. Dirva rašo:

Taryba prašė prezidentą 
dviejų dalykų: 1. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui pa
lankaus. šio krašto valdžios pa
reiškimo, 2. Jungtinių Tautų 
Komisijos, kuri būtų nusiųsta 
į Baltijos kraštas ištirti pa
dėtį ir sustabdyti terorą.

Pirmas yra prašymas to, 
kas jau daug kaytų duota., To
kių pąreįškipitį ,dąųg girdęj-o- 
me. Bet rie pąrąiškimai, o dar
bai svarbu., Blogiausia, tai kad 
Tarybos sekretorius pasigyrė, 
esą, prezidentas sutiko su tuo 
prašymų. O prezidento sekre
torius sako, kad jis nieko.apie 
tai nepasakė. Tu r būt, prezi
dento sekretorium reikia dau
giau tikėti, negu Tarybos ... 
Jeigu prezidentas ir būtų ką 
nors panašaus išsitaręs, tai, 
matomai, jis nedavė leidimo 

|tą,jo prašitarimą viešai pa
skelbti. Tas delegacijos nario 
neatsargus iškalbingumas ga
lėjo sukelti abejdjimų delega
cijos rimtumu >r gali ateity
je apsunkinti, Lietuvių delega
cijoms kelią į Baltuosius Rū- 

> mus net ir labai svarbiu laiku.
Antras prašymas šiiio metu 

yra išviso beviltiškas; Kai ne
turtingas išradėjas7 prašo ke
lių šimtų ar tūkstančių pasko
los, gali kartais ją ir gauti. 
Bet kai paprašo kelių milijo
nų, tai kiekvienas pagalvoja, 
ar tas žmogus žino, 'apie ką jis 

,kalba. Bajsū, kad taip nepa- 
gąlvotų ir apie šį Tarybos pra
šymą. Kai kaš pranašauja, 
.kad prašymas bus nusiųstas į 
Paryžių šio krašto delegacijai 
Jungtinių Tautų Susirinkime. 
Tai gražus pageidavimas, bet 
nėra jokių ženklų, Lad taip 
bus. . ,,

Lietuvių delegacijos pasima
tymas sų, prezidentu šiaip jau 
būtų džiaugsmingas įvykis. 
Gaila, kad delegacijos nario 
per didelis iškalbingumas 
prieš laikraštininkus tą įvykį 
pavertė daugiau .apgailėtinu^ 
negu/ džiaugsmingu. (D., sp. 1 
d.). • .

Saūgumd tąįylįą Šyarsio 
Skundu prieš Sovietus 

Paryžius., — J^ngt. Tau
tų Saugumo T^rylia 9 bal
sais prieš pūtąrę svarsty
ti skundą hrie^š Sovietus del 
Beriynd. 4 Prieš,. švHrštymą 
balsavo tik Sovietiį Sąjun
gos ir Ukrainoš delegatai.

Nu-

Paryžius^

Sekančiais metais sukanka 30 metų kaip .Laisve ^ina 
dienraščiu. Sukeikime $50,000 šiuom vajum ir tuomi už
tikrinkime savo dienraščiui garbingai minėti 1949 mė- 
tais savo 30 metų gyvavimą!

Štokimę visi į darbą, verbuokime naujus skaitytojus, 
ruoškime dienraščio paramai parengimus, rinkime, ąuka^ 
ir tais būdais sukeikime savo dienraščiui biudžetą is 
$50,000 pradžiai sekančių metų.

Pradžia vajaus išrodo šiaip:
L. Pruseika, Chicago, Ill..............
A. Valinčius, Pittston, Pa............
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ... 
Brooklyno Va j minkai,................
L. Žemaitiene, Hartford, Conn. .
J. Grybas, Norwood, Mass. ...... 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
P. Paserskis, Baltimore, Md.........
A. Gudzin, Scotia, N. Y.................

Punktai
.... 276
....

.... 182
....... 88

Didjun, New Haven 
Shukys, So. Boston

28 S. Sharkey, Easton
28

Aukomis biudžeto užtikri
nimui sukelta sekamai: ■ 
Detroit, Mich. ..... $109.00 
Brooklyn, N. Y..........41.00
Chicago, Ill...................8.00
Philadelphia, Pa........ 4.00
Los Angeles, Cal..........1.00

Prašome pasiskaityti gra
žų laiškelį:

“Gerbiami Draugai: Čia 
randate čekį sumoję $100, 
tai yra nuo Detroito orga
nizacijų Sąryšių surengto' 
pikniko; spaudos naudai. 
Šią sumą skiriame dienraš-' 
čio Laisvės Popierio Fon
dui. Su pagarba, N. Astram- 
skiene, Detroit, Mich.”

Daugiau aukų gavome se
kamai: z '

■ Po $5: F. B., Brooklyn, 
N. Y.; Walter Čepalis, Al
liance, Ohio.

■ Po $3: Charles McNa- 
mich, Lake'Lynn, Pa.; Joe

Naujokas, Monroe, Mich.; 
Chas. Degutis, Albany, N. 
Y.; John Gerdis, Berlin. 
Conn.; Ignas, Brooklyn, N. 
Y.

Po $1: John Linda, Doug- 
laston, N. Y.; J. Žemaitis,

A. Valinčius, iš Pittston, 
Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir. atnaujiniiųų.

D. G. Jusius, iš Worces
ter, Mass., prisiuntė atnau
jinimų, ...

Brooklyne pasidarbavo 
Geo. Kuraitis priduodamas 
atnaujinimų ir P. Buknjys 
pridavė atnaujinimų.

Laukiame daugiau žinių 
nuo kitų vajininkų, tikimės, 
kad šią savaitę gausime ge
rų rezultatų.

Dėkojame visiems už pa
sidarbavimą ir už gražias 
aukas. ' _ .. , . .. ,

Laisves Administracija.

Laiškas iš Lietuvos

sais prieš 2 nutarė svarsty-

Beriynb/ švHrstymą

New lielhi, Įndiją.- 
kritd lėktuvas; užmuštą 25 
žmonės.

1 .»,> '••’t A ;l, j'/T
J. K. Ąlvinas, Los Angeles,. 

Cak, gavo laišką iš Lietuvoj 
nuo savo brolio sūnaus. Jį 
paduodame žemiau pildai:
Brangus dėde:

Aš Tamstai siunčiu paeiliui 
nežinau jau kelintą laišką, o 
nuo jūsų negaunu nei vie’no. 
Pirmą, gavau 1948 m. sausio 
nuneši. Nežinau kame čia 
pr’ežastis, ar man nerašėte ar 
aš negaunu. Man be galo įdo
mu su jumis susirašinėti, nes 
šiandieną gyvenimas tai ne su-’ 
puvusioje buržuazinėje Lietu
voje, kada darbininkas buvo 
pusiau vergu laikomas, šian
dieną jau sąlygos pasikeitė, 
d^’bant^sis laikomas til^ru 
krašto šeimiiiinku ir pilnatei
siu nariu.

Pas mus pokarinis laikotar
pis sunkus, daug nuostolių 
padarė vokiškieji fašistai, iš
tisus miestus pavertė griuvė
siais; bet šiandieną eina pil
nu tempu atstatymo darbas, 
auga fabrikai, miestai,. visur 
jaučiama didelis tempas, kas
met daugėja pramonės ir že
mes ūkio gaminiai? Jeigu vis
ką aprašyti, reikėtų čielų to
mų knygų. <Man būtų įdomu, 
kas Tamstą domina, apie tai 
daugiau parašyčiau. Aš šian
dieną jau esu pilnai suaugęs, 
jau 13 metų kai vedęs, augi
nu 2 sūnūs; vyresnis 9 meti), 
jaunesnis 6 metų. Jau abu 
lauko, pradinę mokykla. Aš 
irgi mokinuosi Vilniaus aukš
tesnėje mokykloje'; pradėjau 
mokintis 1947 m. rugsėjo mėn. 
1 d.; jau vienus mokslo me
tus baigiame, pradedame an
trus. Mūsų mokykla; 2-jų me
tų; man liko dar, vieni metai 
mokintils. įmoksiąs sekasi ne
blogai. Pirmuosius egzaminus 
baigiau gerai ir labai gerai; 
nežinau, kąįp bus tnĮiau.j Aš 
gyvenų Vilniuje, b šeima gy
vena Panevėžyj, nes čia, Vii- 
niuje, sunku su butaiš, labai 
per karą sugriautas.

! “ • • ..................... ,

,Pyi^9 mokyklą dirbau Pa
nevėžyje, geležinkelyje, įvai-

i ; l * * a* 1 * ’giBPBS 
vietose. V'lM 
dirbsiu, . jig

evakuo-

tiose ątsakomingose 
Baigęs mokyklą, kuo 
nežinau.

Per karą nespėjau
lis į Tarybų Sąjungą, gyvenau 
Lietuvoje,' siapsiHausi nuo vo
kiečių ir lietuviškų žmogėdrį, 
dirbau tarybinių partizanų ei
lėse, likau gyvas ir nesužeis
tas. šiandieną pas m'us dar 
šian ten yra tų buržuazinių 
likučių, kurie bando kelti gal
vą, nori, kad vėl būtų žudo
ma milijonai nekaltų žmonių, 
bet jų svajonė ir ideologija 
jau baigia ištirpti liaudies ma
sėse, jų melas šiandieną vi
siems aiškiai matomas.

Mes sekame Amerikos gy
venimą iš laikraščių ir per ra
diją, pilnai žinomą Įiį. mag
natų planus ir sunkėjant} dar
bininkų gyvenimą’ Maršalo -t 
plano pinkles ir tt. į

Bet/man įdomu būtų išgirsti 
is p ūsų gyvų žodžiu apie Ame
rikos ekonpminį ir politinį gy
venimą, kaip šiandien stovį 
darbininkų pragyvenimo lygis 
ir uždarbis, koks šiandieną 
jaučiamas darbininkų politi
nio sąmoningumo pakilimas.

Prašau parašyti ir apie šei
mą, kaip sveika, ar visi dir
bate ?

Aš manau jums pasiųsti.sa
vo šeimos nuotrauką prisimi
nimui, bet', ^bijodamas, , k a d 
laiškas nedingtų, nededu; su 
kitu laišku Tamstai išsiųsiu, 
jeigu pas jus bųtų nuliekama 
šeimoj nuotrauka, irgi prašy- 4 
čiau man ^pasiųsti, nes as Jū
sų turiu tik mažutę nuotrauką 
iš senų laikų.

šiam kartui
daugiau nevarginsiu savo 
ir nuobodžiomis mintimis.

Prašau nepamiršti man 
rašyti laišką. Lauksiu! 
člar kartą lauksiu! *

Nuo mano šeimos linkėjimai 
jūsų visai šeimai.

Lieku,
Aukštikalnis Kazys.

Vilnius; 1948—IX—5 d.
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Laisvoji Sakykla Lietuvos Žinios

o rublių

(Daugiau bus)

210,7 proc., 
138 proc. ir

Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba ir Profesinių Sąjun-

leųktyniaujant atžymėti į 
teikė Vilniaus Miesto Tary
bai pereinamą Raudoną Vė
liavą.

pagal materialistinę 
šita knyga

■

žemės ūkio Mašinos 
žiemkenčių Sėjai

Lietuvos TSR žemės ūkio 
tiekimo bazėn iš broliškų 
tarybinių respublikų žiem
kenčių sėjai atėjo pirmoji 
didžiulė žemės ūkio maši
nų partija: 100 traktorinių 
kultivatorių, patobulintos 
konstrukcijos, 50 penkia- 
korpių traktorinių plūgų, 
50 traktorinių sėjamųjų ir 
25 skritulinės akėčios.

Lietuvos Elektromotorų 
Statybos Pirmagimis

Pagrindiniai statomo Vil
niuje elektromotorų bei e- 
lektros aparatūros gamyk
los gamybos korpai atsipa- 
laidojo nuo ląiptų. Baigiami 
ketvirto iš eilės gamybos 
cecho triaukšto pastato vi
daus darbai. Eina į galą e- 
lektros motorų cecho kprnų 
statyba. < Baigta kalvė ir 
transformatorinė stotis.

Instrumentiniame ceche 
sumontuotos staklės, įsteig
ti šlifuojamas, šaltkalvių ir 
kiti skyriai. Termitiniame 
ceche paleistos trys kros
nys.

Nuo bandomųjų gamyk
los stendų nuleisti pirmieji 
elektros motorai:

niško raižymo medyje dirb
tuvė. Į darbą dirbtuvėje pa- 
kviesti geriausieji ‘žemaičiai 
raižytojai. Y p a č 
patra.uk lūs r a i ž y- įį 
bos darbai penkiasdešim-. 
ties metų Jono Paulausko 
ir jo beridramečio Mykolo 
Strazdmano. Dabar šitie 
meistrai užimti ploniausiu 
raižymu kompozicijos, kur 
bus atvaizduota kolektyvi
nio darbo džiaugsmai pir
mosios Lietuvos žemės ūkio ♦. 
artelėse. Dideliame nušli
fuotame medžio gabale duo
damas paveikslas tradicinės 
tautinės lietuvių valstiečių 
šventės sėkmingai baigus 
derliaus nuėmimą.

Daugiau kaip 6 tūkstan
čiai moterų dirba mokyto- 
jomis, 18 tūkst. valstiečių - 
delegačių vėda aktingą dar- » 
bą kaime.

Kauno Statyboje
Didžiuliai darbai išplėsti 

Kauno motorų remonto ga
mykloj. Eina į galą autore
monto bei mechanikos cecho 
įrengimas. Prasidėjo darbai 
sklype; pavestam lydymo 
cęęhui. Antrame pusmety 
gamyklos statybai bus išlei
sta pusė

Stoja rikiuotėn gamyklos 
“Pergalė” naujosios gamy
bos patalpos. Montuojami į- 
rengimai vielos gamybos bei 
kalviniame ceche. Į metų 
galą čia bus atiduota eks
ploatacijai daugiau kaip 8 
tūkst. kv. metrų gamybinio 
ploto.

Baigiami statybos darbai 
Kauno auto remonto ga
myklos cechuose. Pradėta 
statytį naujas tekstilės fab
rikas “Spartuolis” Vilijam
polėje.

Senovės lietuvių dailės , 
. amato atgijimas

Vargingiau^ieji žemaičių 
bei dzūkų kaimų gyvento^ 
jai nuo senų laikų užsiėmi- 
nėjo , medžio raižymu. Ta
čiau, negaudamas paramos 
iš buržuazinės valdžios, šis 
menas vėliau sunyko.

Tarybų valdžia atgaivino 
šią senovės liaudie^ kūrybos 
rūšį. Stambiausiame respu
blikos' kombinate “Dailė” 
Kaune įkurta speciali, me-

John L. Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, sakė jų 
suvažiavimui, reikės ką 
nors daryti prieš Trumaną, 
bet nepasakė, ką.

skaityti: ten tau tarp dan
tų neįstringa jokie netašy
ti žodžiai, stačiai žali iš
griebti iš kokio svetimo 
puodo...

Pernai mūsiškė Lietuvių 
Literatūros Draugija išlei
do Lietuvoj pagamintą “Vi
durinių amžių istoriją.” Tą 
kapitalinę knygą kruopščiai 
gamino įgudę akademikai, 
kalbininkai. Redagavo pro-

Tarybų Lietuvos moterys
Tarybų Lietuvoje mote

ris lygiai su vyru laisvai 
dalyvauja valstybės valdy
me.

9,835 Lietuvos TSR mote
rys išrinktos vietinių Tary
bų deputatais, 39 moterys 
yra Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos deputatai^ "T 
moterys — TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa-

kas įvažiuoti į geresnes kal
bines provėžas. Tr jie įsidrą
sins reformuoti visokių sve
timžodžių rašybą.

Laikas jau, laikas pradė
ti ravėti mūsų kalbinius 
dirvonus. Nebijokite: ravė« 
tojams nenukris nuo galvos 
gražiai užsipelnytas vaini
kas. Nebijokite būti pionie
riai — kalbos švarintojai.

Mūsų lietuviškos knygos 
kelias čia, po Amerikos nau
jokynus, buvo sunkus, ir 
klaidus. ’ Mūsų pirmtakai 
apie 19 šimtmečio pabaigą, 
patys geriau nemokėdami, 
išsirinko lengviausią j į ta
ką: svetimžodžių visai ne
tašė, "vilko stačiai juos vi
sus žalius į savo vedamus 
raštus. Atsimenu, dar pa- 
auglis vaikiščias būdamas 
Lietuvoj, skaitydamas Dr. 
J. šliupo knygas, stebėjaus 
iš tokios rašybos: “philoso- 
phija,”s “philologija,” “phi- 
lanthropas,” “photographi- 
ja,” “Carpathų” kalnai, 
“Polycarpas,” “nymphoma- 
nija”...
' Mes jau taip neberašom 
šitų žodžrų, bet, eilių eiles 
visai panašių žodžių vis dar, 
tebevalkiojam senoviškai, 
nenorime išeiti iš pionierių 
išmindžioto tako...

Jonas Kaškaitis.

didžiuojasi, 
mokslumą de- 
': supraskit, 

angliškai 
‘suspelin-

Keista ir labai
Koks tai apsileidimas, siau
ras užsispyrimas... Juk tiek 
jau tilpo visuose mūsų 
Amerikos lietuviškuose laik
raščiuose gražių, sklandžių 
Lietuvos rašytojų raštų, 
kur visokie svetimžodžiai 
gražiai fonetiškai sulietu
vinti. Ištisais mėnesiai ėjo 
per Laisvės špaltas garsu
sis Iljos Erenburgo roma
nas “Paryžiaus žlugimas,” 
taikliai lietuvių kalbon iš-

draugėj su vyr. redakto
rium Aleksa Juška. Atsa- 
komingas redaktorius buvo 
J.' Blažaitis, korektų vedė
jas A. Rucevičius. Išleido 
“Valstybinė pedagoginės li
teratūros leidykla” Kaune. 
Knyga “Lietūvos TSR švie
timo liaudies komisariato” 
patvirtinta, v “Mokslų aka
demijos istorijos instituto” 
patvirtinta. Koks tai pui
kus, brandus, kūrinys! Jau 
neminint sklandaus turinio, 
gražių isterinių išvadžioji
mų 
dialektiką, 
yra grynas lietuvių kalbos 
šaltinis.

Tegul tik ją. mąsliai, iš
moningai ir pastabiai įsi
skaitė mūsiškiai rašytojai 
bei laikraštihinkai, — ir 
jie persitikrins, kad jau lai

vais tiečių liaudies 
universitetas

Klubo - skaityklos vedė
jos Kausienės iniciatyva, 
apskrities valdžios orga
nams aktingai padedant, 
Stalgėnų apylinkėj, Plun
gės apskr., įsteigtas liau
dies universitetas.

Jo programa numato 152 
valandas. Užsiėmimuose 
apibendrinami laukų pir
mūnų — geriausių kolekty
vinių ūkių valstiečių paty
rimai, pravedami prakti
kos seminarai. Universiteto 
klausytojams paskaitytas 
ciklas paskaitų įvairiausio
mis temomis. Tai padėjo 
valstiečiams išplėsti savo 
žinias iš agronomijos.

(Pabaiga)

Visą mūsų tą brangiąją, 
gražiąją lietuvių kalbą nu
stato ir gaivina pati Lietu
vos Raudis ir tos liaudies 
išrinktieji kalbininkai, kal
botyros specialistai ir pra
simušę, prasilavinę litera
tai, rašytojai, mokslo vyrai. 
Lietuvos laikraščiai gausiai 
aptiekia mus tiek žiniomis, 
tiek ir kalbos eiga. Iš jų 
mes mokomės kalbos ir kit-

šiaulių Miestas Kyla 
iš Griuvėsių

Šiaulių miestas Tėvynės 
karo metu buvo du kart 
žiaurių kautynių ru^ežium. 
Vokiečiai beveik visai iš
griovė šitą miestą.

Šiuo metu Šiauliuose' at
statyta dešimtys įmonių, ta
me skaičiuje stambiausios 
Lietuvoj odos bei avalynės 
gamykl., “Elnias” ir “Stum
bras”. Odos gamyklose ne
seniai paleisti darban ava
lynės ir veltinių vėlimo ce
chas. Pradėjo veikti’ nauja 
alebastro gamykla.

Statybos plane ypatingas 
dėmesys skiriamas kultūri
nėms bei buities įstaigoms.

Rūsčios Gamtos ir Valingų 
Žmonių Krašte

Rašo JUOZAS BALTUŠIS

tižioje), tačiau ir dabar dar 
naktis nesutemsta, o tik pa
dengia žemę pilkom sute
mom, pro kurias laisvai gali 
matyti plačiausius horįzontus. 
Užmiršę miegą, stovėjom prie 
vagono langų ir stebėjom 
gamtą, ^nematytus iki šiol 
kraštovaizdžius. Traukinys vi
są laiką dunda nesibaigian
čiais miškais. Daugiausiai tai 
pušynai ir eglynai, mažiau 
beržynėlių. Kartas nuo kar
to prieš akis sutviska parūka
vę ežerai. Jie tyvuliuoja 
kiekvienoje žemės lomoje, vie
ni visai mažyčiai, kiti plačiai 
išsilieję į miškingus kraštus. 
Stebimės nepaprastu jų gausu
mu. Iš tikrųjų, Karelų-Suo- 
miu TSR tai ežeringiausia Ta-' 
rybų Sąjungos respublika. 
Ežerų čia yra 41 su puse tūks
tančio. šiame milžiniškame 
ežeryne išsiskirią * du—didžiau
si visoj Euro.poj-i-Oniegos ir 
Ladogos ežerai, kurių vande
nys skalauja pietinį Karelų- 
Suornių TSPv pakraštį.

Pro šalį plaukia nesibaigian
tieji miškų masyvai. Kur ne 
kur kyšteli miško sargo trobe
lė ir kiti trobesiai. Viskas ap
tverta aukšta stačių baslių 
tvora — apsiginti nuo vilku 
ir rudųjų lokių, kurie'pavasa
rį taip įsidrąsina, jog ateina į 
žmonių kiemus ir tyko pa
stverti naminį gyvulį. O to
liau vėl miškai, ežerai, gilios 
upės, be jokio žmogaus gy
venamosios vietovės ženklo. 
Apie vidurdienį traukinys iš
nirsią iš miškų ir mes pama
tome Karelų-Suomių sostinę 
Petrozavodską.
Karelų-Suomių Sostinėje

šis miestas dungso pačioje 
Uniėgos ežero pakrantėje, 
plačiai ištiesęs savo gatves di
džiuliame žemės plote. Iš kar
to‘krinta 1 akis neregėto mas
to statybos.darbai mieste. Kur 
mesi akį, kur pasiseksi, ’čisųr 
matai statybinius pastolius ir 
būrius judančią - krutančių 
žmonių. Didžiojo Tėvynės ka
ro metu du trečdaliai Karelų- 
Suomių teritorijos, jų tarpe ir 
Petrozavodskas, buvo okupuo
ti suomiškų -fašistų. Iš miesto 
liko tiks, griuvėsiai ir pelenai. 
Buvo sugriauta ir sudeginta 60 
nuošimčių visų gyvenamųjų 
namų, išsprogdinti Valstybinio 
universiteto, Filharmonijos, 
viešbučio “Severnaja,” Pio
nierių Rūmų ir kiti pastatai. 
Sunaikinti pirtis, kanalizacija 
ir vandentiekis, sudaužytos vi
sos elektros stotys ir radijo 
stotis. ‘ Dabar, per trejetą po
kario metų, mes radome jau 
atstatytus didžiulius universi
teto rūmus, naujai pastatytą 
Pedagoginio Institutų pastatą, 
pirtį, ištisus kvartalus gyvena
mųjų namų, radijo stotį,-ligo
ninę. Iš stoties mus nuyežė į 
viešbutį “Severnaja,” kurio 
nebuvo likę akm'ens ant ak
mens. Dabar čia kilo į viršų 

, puikūs trijiį aukštų viešbučio 
rūmai, tik ką užbaigti statyti

■ Vargu ar daug šiandien ra
sime tarybinių piliečių, kurie 
nesidomėtų plačiosios savo Tė
vynės šiaure. Neišmatuojami 
miškai, neišsemiami žemės 
turtai; žavingiausi vandens 
plotai traukte traukia ne tik 
mokslininkų ir tyrinėtojų, bet 
ir kiekvieno eilinio žmogaus 
akį. Visiškai tad suprantama, 
kokiu dideliu džiaugsmu mes 
sutikome žinią apie savo ke
lionę į vieną šiaurinių broliš
kų respublikų — Karelų-Suo
mių Tarybų Socialistinę Res
publiką, dalyvauti jos 25-rių 
metų sukakties šventėje. Mū
sų delegaciją sudarė: Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Sekretorius St. 
Papeikia, Lietuvos KP((b) CK 
darbuotojas M. šavkūnas, po
etė V. Valsiūnienė ir šių ei
lučių autorius. Susijaudinę 
išsiruošęm iš namų ir liepos 
20 d. sėdom į traukinį Vilnius- 
Leningradas.

Leningrado stotyje 
pasitiko Karelų-Suomių 
Vyriausybės atstovai, 
atvyko čia pasitikti visų 
gacijų 
mesnę 
pačią dieną persėdome į trau
kinį Leningrad as-Petrozavods- 
kas ir vykome toliau.
Neregėti Gamtiniai Vaizdai

Nakčia pervažiavome Lenin
grado srities — Karelų-Suo
mių TSR ribą. Nors baltųjų 
nakčių laikotarpis jau praėjęs 
(jis baigiasi liepos mėn. pra-

Šešiolikos gelžkeliečių unijų viršininkai pasitaria apie reikalavimus firmoms neseniai 
įvykusiose derybose, Chicagoje. Reikalavo pridėti mokesties po 25 centus per valan

dą ir sutrumpinti darbo savaitę nuo 48 iki 40 Valandų. Unijos tebėra viena nuo ki
tos nepriklausomos, didžiuma aukštųjų viršininkų tebegyvena senos gadynės dvasia, 
už tai ir gelžkeliečių algos ir darbo sąlygos atsilieka nuo kitų induętrijų darbininkų.

ir jau prie musų — pirmųjų 
viešbučio gyventojų—baigiami 
įrengti. Viešbučio vestibiuliai, 
išpuošti Karelijos marmuru, 
iškloti kilimais.
Laivų Statybos Fabrike

Kiek pasilsėjusius po ke-' 
lionės ir pasistiprinusius, mus 
nuvežė apžiūrėti laivų staty
bos fabriką. Tai tikras gi
gantas, stovįs prie pat Oniegos 
ežero vandens, į kurį jis nulei
džia savo pagamintus laivus— 
žvejų katerius. Pats fabrikas 
ir dešimtys jo cechų smarkiai 
nukentėję nuo karo. Daug 
kur dar tebetvyro išgriautos 
sienos, laužo krūvos. Bet jis 
jau atstatomas didžiausiu 
tempu, praplečiamas, pratur
tinamas naujais cechais.. Dau
gelio pastatų dar tik išvestos 
sienos, nėra stogų, bet juose 
jau sparčiai vyksta gamyba, 
čia atėjo šimtai naujų spe
cialistų, tik ką užbaigusių 
FGA mokyklas. Laivų gamy
ba vyksta konvejeriniu būdu, 
ir mes turėjome galimybę pa
sekti, kaip užgimsta pirmieji 
laivo griaučiai, kaip jie apsiu
vami išorinė danga, įrengia- 
riii motorai, kajutės, burės ir 
visa kita.v' čia pat ant van
dens suposi tik ką užbaigtas, 
rtsp.s pakvipęs dažais ir ob
liuotu medžiu, naujutėlis ka
teris. Fabriko direktorius pa
siūlė išmėginti^ jo patvarumą. 
Suburzgė motoras, pasigirdo 
kapitono komanda, ir štai jau 
mes toli nuo kranto — skro
džiame Oniegos ežero bangas. 
Krante matyti plačiai išsidės
tęs naujutėlių namukų mieste
lis. Tai fabriko darbininkų 
gyvenamoji vietovė. Kiekvie
na šeima čia turi savo namu
ką — kotedžą su nedideliu 
daržu ir gitais patogumais. O 
prieš mus plyti nėapžvelgiama 
vandens platybe, šen ir ten 
pamarginta miškingomis saJ 
lomis. Toli, pačiame hori
zonto pakraštyje, įžiūrime 
plaukiantį laivą. Pradžioje 
jis atrodo lyg pasiklydusi bal
ta žuvėdra, tačiau greit įsiti- 
kinam, kad čia ne ^iaip koks' 
laivelis, bet diclžiulią garlai
vis, palaikąs .susisiekimą tarp 
Petrozavodsko ir Ųžuoniegos 
rajonų. Apsukę didelį ratą, 
pasigrožėję ežero ypatybėmis, 
grįžtame atgal.
Teatre ir Muziejuje

Vakare mums pasįūlo ap
lankyti naujai atstatytą tea
trą, .kuriame pyksta premjera 
-—Stalininės premijos laurea
to E. Grino romano “Vėjas iš 
pietų” inscenizacijos arba pa
siklausyti Karelų-Suomių Vals
tybinio Liaudies šokių ir dainų 
ansamblio “Kantele” koncer-

m u s 
TSR 
kurie 
dele- 

; organizuoti jų toli- 
kelionę į šiaurę. Tą

Folsom, Calif. — Califor- 
nijos valstija pradėjo staty
ti $50,000,000 tvenkinį Ame
rican upėje, vanden-elektrai 
gaminti. .

...... .................... »■.....k....... . .........   į ■"
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Vilniaus Miesto Darbo 
žmonių Atsiekimai

Tarybų Lietuvos mies
tams lenktyniaujant dėl 
spartesnio miesto ūkio po
karinio atstatymo, pirmąją 
vietą užėmė Vilniaus dir
bantieji.
. Vilniaus gyvenamų namų 
kapitalinio“ remonto 1948 
metų antro ketvirčio planas 
įvykdytas 102,4 procento, 
sanitarinių miesto įrengimų 
sutvarkymo 
apželdinimo

{L Kalba — gyvas daiktas, 
ne* statiškas, nestovi vieno
dai, kaip jau anos nebegy
vosios kalbos — graikų, lo
tynų, hebrajų, sanskritų. Į 
gyvą kalbą nuolat susidaro 
naujų žodžių, naujodarų. 
Daugybė tų naujų žodžių 
skolinami iš kitų kalbų. Tie 
perimti iš kitų kalbų į lie
tuvių kalbą žodžiai dažnai 
ir sudaro mums nesmagu
mų. Kiti taip sulietuvintie
ji naujadarai greit prigyja 
ir įgauna “pilietinių” tei
sių, o kiti pabūva kokį lai
ką, kol atsiranda jų vieton 
koks geresnis, lietuviškes- 

jnis žodis.
7 Daugybė tokių svetimžo

džių šipinte šipina dantis 
ir man ir bet kokiam skai
tytojui. Pikta būdavo, kai 
Smetonos laikais priviso į 
lietuvių raštinę kalbą viso
kie anglicizmai — bekonai, 
dumpingai, aprobatai, aro- 
gantai... Bet panašus pro-

* cesas tebeiną Lietuvos laik
raščiuose ir dabar. Ir mū
siškiai Amerikos laikraščiai 
iš, Lietuvos laikraščių per-

* sispausdina s t r a i psmus, 
kur, greta gražios kalbos ir 
sklandžių žodžių, atžariai

.-/sau stūkso visokie svetim- 
r“^Žodžiai, su kuriais’sunku 
•'"susi vaikyti. Tik viename 

tokiam straipsnely užėjau 
šiuos svetimžodžius: jlan* 
cuotojas, frezuotojas, mez- 
druotojas, platiruotojas, bu
feris, rentabilumas, ratio* 

, nalizuoja ... Daugumoj tai 
techniški žodžiai (odos iš
dirbinio įmonėje), gal sun
kiai pavaduojami lietuviš- 
kesniais terminais. Čia jau,, 
tiesa, keblus dalykas. Ta
čiau daug cirkuliuoja sve
timžodžių, man bent regis, 
nelabai pamatuotų ir gali
mų pakeisti atitinkamais 
lietuviškais žodžiais. Kon- 
testas galėtų būti “lenkty
nės,” “varžybos,” “rungty
nės,” ' “pirmybės,” žiūrint, 
kur koks atspalvis būtų tin- 
barnesnis. Šeras — “akci
ja.” Šėrininkai — “akcinin
kai.” Personalinės —“asme
niškos.” Buhalterija — 
“knygvedystė.” Progresas 

\ — “pažanga,” Regresas —• 
“atžanga.” Mūsų žodžiai' 
“pažangus,” “pirmeivis,” 
“atžagareivis,” “atžangus” 
galėtų pavaduoti tolygius 
svetimus žodžius.

y >
Dar vienas mūsų, ameri

kiečių lietuvių raštinėj kal
boj visiškai netikęs dalykas 
— tai tie suambryti, be jo- 

B kių ceremonijų, su visa an-
* gliška rašyba, tik kur ne- 
* kur su lietuviškomis uode-

gutėmis — atkakliai ir 
storžieviškai valkiojami vie
tovardžiai ! Akis ir širdį ga
dina toks atžarus mūsiškių 
rašytojų usispyrimas ir ne
noras išmokti, kaip rašo 
mūsų Lietuvos rašytojai, 
pasekti jų pavyzdį.

Juk berods kiekviename 
laikraščio numery užeini 
gražių pavyzdžių, kaip gra
žiai fonetiškai sulietuvina 

» ir rašo tokius vietovardžius 
Jt/ir šiaip svetimžodžius mūsų 

Lietuvos įgudusieji kalbos

Vilniaus boksininkų pergalė
Respublikiniame stadione 

Vilniuje neseniai įvyko Vil
kaus ir Rygos boksininkų « 
komandų susitikimas. Spor
tinę Lietuvos sostinės garbę 
gynė boksininkai Matene- 
vičius, Mazeliaus'kas, Mac
kevičius,-Šneidmanis, Sera- 1 
pinavicius, Šniukšta, Sel- 
vintas ir Šocikas.

Pirmas susitikimas sutei
kė pergalę rygiečiams. Pas
kui Vilniaus boksininkai še
šis kartus įtikinamai nuga* 
Įėjo. Ypač įdomiai praėjo 
imtynės tarp respublikos, . 
sunkaus svorio čempiono 
Šociko ir Meiluso (Ryga). 
Šocikas nokautu antrame ; 
raunde pasiekė puikų lai
mėjimą.

Bendras . varžybų skai
čius 6:2 Vilniaus boksinin
kų naudai.'

KALBOS DALYKAI
I 

autoritetai, garsieji rašyto
jai, vertėjai, autoriai. Pas 
juos neužeisi tokių nemok
šiškų, apsileidėliškų žodžių, 
kaip “Washingtonas,” “Phi- 
ladelphija,” “New Yorkas,” 
“Chicaga,” “Walstreetas,” 
“Brooklynas,” “Cartwrigh- 
tas,” “C a m b r i d g e’as,” 
“Clairmontas,” “Cornwalli- 

“Lewis,” “Maxwel- 
Smithas,” “Schmid- 
Uptonas Sinclairis,” 

“Shilleris,” .“Goethe,” “Ba
beliais,” “Shakespeare’as,” 
“Cromwellis,” “Richellieau,” 
“Churchillis,” “Californi- 
ja” ir t.t. ir t.t.

Lietuvos raštinė kalba 
nenori skaitytojams liežu
vių laužyti ir dantų šipinti 
visokiomis neaptašytomis 
svetimybėmis. Rašo išmo
ningai fonetiškai, pagal iš
tarimą, jei norite — nuo 
ausies. Rašo: Vašingtonas, 
Filadelfija, Niu Jorkas ir 
Niujorkas, Čikaga, Valstry- 
tis, Bruklinas, Kartraitas, 
Kėmbridžas, Klermontas, 
Kornuėlsas, Liujis, Maksue- 
las ir Maksvelis, Smitas, 
Šmitas, Eptonas Sinkleris, 
Šileris, Gėtė, Rablė, Šeks
pyras, Kromvelis, Rišeljė, 
čerčelis, Kalifornija.

Tiesa, tūli mūsiškiai 
Amerikos rašytojai jau įsi
drąsino kai kurį kitatau- 
tišką žodį ir teisingai, gra
žiai sulietuvintą rašyti: 
Šekspyras, Kalifornija, Ka
nada, Usteris, Ruzveltas, 
bet tai dar palyginti reta. 
Dauguma vis dar užsimer
kę pliekia “originališkai,” 
kaip kur pasigauna iš ang
liškų laikraščių bei knygų. 
Kiti tuo net 
lyg ir savo 
monstruodami 
mes jau mokam 
“suspėliot” arba
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Port Arthur, Canada* *
Parėmė LLD Knygų FoAdą

V i etos Lietuvių, , Literatūros 
Draugijos 45 kuopos nariaį ir 
simpatikai paaukavo $22 cen
tro knygų reikalams. Aukavo 
sekamai: x
Surinko A. Stankevięiu®

Aukavo po $1: Stankevičius 
A., Tumėnas F., Svetulevičius 
J., Karanzevičius J., Gaptai- 
tis J., Batavičius B., Sargautis 

• J., Stankevičius S., Sirgedas 
A., Andrius S. ir Staypes W.

Viso jis surinko $11.
Surinko J. Sklenis

Aukavo sekamai: Imbrasas 
F. $2.; po $1: Skiepia J., 
DJugar W., Vasiliauskas V., 
Lasinskas J., Staypes W., Ste- 
niulis J. ir Rozela W-

Viso jis surinko $9.
Iš viso Knygų Fondui $20.
Ačiū visiems už aukas!
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galvoti apie karšto viralo paruosimą. 
Viršilos, susirinkę prie maisto vežimų, 
gavo sausą davinį ir tamsoje apgraibo
mis dalijo jį žmonėms. Pasislėpti nuo lie
taus ir vėjo beveik nėbuvo kur, viskas 
buvo šlapia: lentos, pašiūrės ir griuvė
siai. w ...

Artimas automatų šaudymas, kurį 
Saburovas girdėjo saulėlydžio pietų, da
bar beveik liovėsi; tik kartais žybteldavo 
ir iškart vėl gesdavo netikėjoj šūvių ei
lės. Užtat kažkur toli, ir kairėje, ir de
šinėje, be pertrūkio girdėjosi artilerijos 
dundėjimas, susipynęs su perkūnijos 
dundesiu.

Nors Saburovas puikiai suprato, kad 
didžiausias pavojus prasidės kaip tik 
auštant, jis vis’ dėlto norėjo, kad toji 
aušra greičiau prasidėtų, — tada bent 
galėsi susivokti ir pamatyti, kur jie yra, 
kas aplinkui ir kur jiems reikia^vykti.

Lygiai dvyliktą nakties, kada Saburo
vui pagaliau pavyko išdėstyti-savo kuo
pas prie kranto artimiausiose, griuvė
siais paverstose gatvėse, kada jo mirti
nai nuvargę žmonės bet kaip, — kiti at
virame lauke, po lietumi, — užmigo ar 
bandė užmigti, nuo Babčenko atėjęs ry
šininkas iššaukė jį pas divizijos vadą.

Divizijos štabas pasirodė besąs čia pat, 
krante, viso dešimt minučių kelio. Laiki
nai jis įsikūrė po krante pastatyto tro
besio aukštais pamatais. Tai buvo gana 
gili ola, aptverta į žemę 'įkastomis, pa
našiomis į kolonas, betoninėmis atramo
mis. Čia galėjai uždegti šviesą; visą rū
sį apšvietė prie stulpo prikabinta lempa 
“šikšnosparnis” ir elektrinės lemputės, 
kurias būtinai reikėjo išsiimti, kai tek
davo ką nors užrašyti ar pasižiūrėti į 
žemėlapį.

Saburovą po visiškos tamsos privertė 
prisimerkti.net “šikšnosparnio” šviesa; 
iš balsų ūžimo jis suprato, kad rūsyje 
daug žmonių.

— Saburovas, —- išgirdo jis Babčen
ko balsą.

— Na, ką gi, dabar visi, — pasakė 
kitas balsas, atrodęs Saburovui pažįs
tamas.

Saburovas žvilgterėjo ir pamatė, kad 
šalia Babčenko stovi divizijos vadas pul
kininkas Procenko, kurį Saburovas ge
rai ir seniai pažinojo, bet nematė beveik 
pusantro mėnesio, nuo to laiko, kai šis 
prie Voronežo buvo sunkiai sužeistas ir 
nugabentas į ligonipę. Procenko į divizi
ją grįžo visai neseniai, viso savaitė prieš 
išsiunčiant į frontą. Saburovas tai žino
jo, bet iki šiol dar nematė Procenko.

Pulkininkas, būdamas neabejingas ir 
kartais dar palankus tiems, kurie pas jį 
seniai tarnavo, žengė iš tamsos žingsnį 
prie “šikšnosparnio” ir, patapšnojęs Sa
burovui per petį, paklausė:
— Na, kaip, Aleksiejau Ivanovičiau? 

Vis dar gyvas?
— Gyvas vis, — pasakė Saburovas.
Procenko mėgo vadinti visus, net pa

čius jauniausius vadus, kuriuos jis se
niai, pažinojo, būtinai vardais ir tėvų 
vardais, tuo pabrėždamas savo seną ka
reivišką . draugystę su visais veteranais, 
koks jų bebūtų laipsnis. ...

— Gyvas, — pakartojo jis. — Štai ir 
aš gyvas. Tds gerai. — Ir, kreipdamasis 
į kažką, blogai tamsoje įžiūrimą, paaiš
kino: — Seni bičiuliai, drauge generole, 
dar prie Maskvos buvome kartu. ..

Ir, iškąri pereidamas nuo meilaus to
no į griežtai oficialų, dar kartą paklau
sė, ar visi jo, pašauktieji vadai susirin
ko,. o po to, ėmė aiškinti šios naktie^ už
davinį. Per naktį reikėjo pakeisti liku
čius, divizijos, stovinčio^ svarbiausioje 
vokiečių smūgio kryptyje.

Babčenko pulkas nąktin.e ataką turė
jo išmušti vokiečius iš pramoninės, vie
tovės pakraščio, kur jie šiandien dieną 
girdėjo artimą automatų šaudymą.

Procepko smulkiai ir tikšlįąi, kaip jis 
paprastai darydavo, paaiškino uždavinį, 
vedžiodamas <_ pieštuku tvarkingai iš
skleistame švaručiame žemėlapyje, ir 
paskui, atleidęs dviejų pulkų vadus, ku
riems šią naktį tereikės užimti pozicijas, 
kreipėsi į Babčenko: <

— Supratai, Filipai Filipovičiau, ką 
tu turi padaryti? '

— Padarysime, — atsakė Babčenko.
(Ęus daugiau)

’ (Tąsa)

Po pusės minutės jis nusitvėrė rankų, 
pratiestų jam kovotojų iš valties. Leng
vai prisitraukęs 'prie borto, jis paskui 

' ; save pakėlė ir merginą ir įsitikinęs, kad 
stiprios rankos jau tempia jį į valtį, pat
sai mikliai užlipo ant borto.

— Oi, dėkui dievui, drauge kapitone, 
—apsidžiaugė šalia jo atsiradęs Masleni
kovas.

Saburovas žvilgterėjo į jį. Masleniko- 
vas buvo be batų ir be palaidinės: bijo
damas, kad Saburovas neišsikapstys, jis 
pasiruošė šokti į vandenį.

Vienas paskui kitą priplaukdavo prie 
valties iš garlaivio išsigelbėję raudonar
miečiai. Paskutinysis priplaukė garlaivio 
kapitonas. Jis užkopė į valtį atsiprunkš- 
dąmas, velniuodamasis, stengdamasis gi
liau ant kaktos užsimaukšlinti nežinia 
taip ant galvos išsilaikiusią sulaužytu 
snapu tarybinio prekybos laivyno kepu
rę.

Pasrovįui plaukiančiai valčiai pūkšno
damas už akių skubėjo kateriukas.

— Pasiruošk prisieti, — suriko nuo jo 
griausmingu pragertu volgišku bosu.

• .. Ir po minutės smėlio maišiukas, pririš
tas prie plono lyno, su švilpesiu rėžda
mas orą, šleptelėjo valtyje. Raudonar
miečiai ėmė sutartinai traukti lyną/ 
„ Toli, užpakalyje valties, nukrito į van
denį dar keletas sviedinių. Paskui viskas 
nutilo: artimas status krantas dabar jau 
trukdė vokiečiams šaudyti.

— Suskaičiuokite žmones, — pasakė 
Saburovas Maslenikovui, — ir apsiren
kite^ Ar jus taip ir stovėsite basas?

Maslenikovas sumišęs pažiūrėjo į savo 
, įojas ir skubiai ėmė autis batus.

Kažkuris kovotojų užmetė Saburovui 
ant pečių $avo milinę.

Merginai duokite milinę, — pasakė 
Saburovas. — Kur ji?
.Jį sėdėjo čia pat, keletas žingsnių nuo 

- * jo ir jau užsisiautusi pečius kažkieno už
mesta miline, ir, lyg užmiršusi tai, kad 
jį visa iki siūlelio permirko, moterišku 
stropumu gręžė savo ilgus plaukus, ap
sukusi juos ant kumščiukų.
. Saburovas norėjo prieiti prie jos, bet 
tuo metu Maslenikovas palietė jo petį.

. — Na?
— Aštuonių žmonių nėra, — pašnabž

domis pasakė Maslenikovas, ir jo veide 
atsispindėjo kančia: dar vos priplaukia 
pne kranto, .dar neįvyko jokio mūšio, ir 
šiai jau nėra aštuonių žmonių.

Valtį pritvirtino prie krantinės. Da
bar girdėjosi ne tiktai artilerijos sprogi
mai, bet ir artimas kulkosvaidžių tarškė
jimas. Saburovą, dar nežinojusį tikros, 
dalykų padėties mieste, tas nustebino. 
Kulkosvaidžiai šaudė ne toliau, kaip per 
du tris kilometrus nuo čia.

Sujaudinti žmonės skubėjo greičiau 
išsikraustyti į krantą. Saburovas pralei- 
dinėjo juos pro save. •

Merginą išlipo viena pirmųjų. K^ai Sa-

l-y’į

Ci-*”

įurovas ją prisiminė, jos jau nebebuvo 
/ nei, valtyje, neį prieplaukoje. Jis ir Ma- 

šlepikovas išėjo iš valties paskutinieji,
Krantas prie Stalingrado buvo kietas 

ir molėtas. Paprasta, tokia, pat. kaip ir

.t

Wk .■

nęį valtyje, neį prieplaukoje. Jis ir Ma- 
slepikovas išėjo iš valties .paskutinieji,

Krantas prie Stalingrado buvo kietas 
Įr molėtas. Paprasta, tokia pat, kaip ir 
visur, žemė — Stalingrado žemė.

v; •’ IV
i. > . ..
Vakare pakilo audra. Dešimtą valan

dą, kai Saburovas kėlė paskutinę savo 
kuopą, viskas aplinkui buvo panašu į 
kažkokį labai niaurų fantastinį paveiks
lą. Volgą ūžė ir putojo; priešakyje, nak- 
tieą tamsos f.onę, visame horizonte, kilo 
į>urp,urįniai gaisrų stulpai, ir juodame 
danguje atsispindėdAmi šokinėjo kruvi
ni atspindžiai. Dažni ŽalWz iš tamsos 
išplėšdami kranto gabalus, apšviesdavo 
keistus, apgriuvusių namu kontūrus, pa- 
ąišiaušusiūs stogas, didžiules benzino 
cisternas, suglamžytą#, tjąrri popieriniai 
vamzdeliai. Pylė lietus, įstrižas, stambus, 
čaižąs veidą.
x Krante, baisioje tamsoje, sunku buvo 
susivokti tarp griuvėsių ir nuolaužų; 
žmonės rasdavo vienas kitą apgraibomis 
ir iŠ balso, o aplinkui vis ūžė ir be pa
liovos tekšleno iš dangaus pliaupiąs van
duo.

Paskutine valtimi Saburovas perkėlė 
savo lapko virtuves ir vežimus s,u mais
tu. Šioje tamsoje ir chaose nebuvo ko ir

pulkas i
Skiečius iš pramoninės vie
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Indianos valstijos policija naudojama prieš streikuojančius CIG United Electrical Ra
dio and Machine Workers of America narius, pikietuojančius Bucyrus-Erie šapą 
Evansvillėj. Ginkluotą policija praskina kelią skebams ir kongresmanams. Tie kon- 
gresmanai, nariai Hartley’aus^darbo komiteto, atsikraustė “tyrinėti” uniją po to, kai 

streikas tapo sulaužytas.
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Pabaltijo Tarybinėse Respublikose
Tarybų Lietuvos sostinė

je — Vilniaus mieste — ne
seniai įvyko respublikinis 
stachandvininkų suvažiavi- 
vimas. Suvažiavime dalyva
vo daugiau kaip 500 delega-

Garsūs pramoninių įmo
nių, naujų statybos objektų 
ir geležinkelio transporto 
žmonės pasikeitė darbo pa
tirtimi, taip pat numatė 
priemonių toliau plėsti sta- 
chanovinį judėjimą bei so
cialistinį lenktyniavimą dėl 
pokarinio penkmečio plano 
įvykdymo pirma laiko.

Respublikos stachanovi- 
ninkai turi tūkstančius pa
sekėjų. Pramonės ir trans
porto įmonėse yra 41.529 
stachanovinihkai ir spar
tuoliai, kurie įvykdo po pus
antro, dvi ir tris normas.

/' Dabartinįahi socialistinio 
lenktyniavimo etapui yra 
būdingas perėjimas nuo vie
netų rekordų prie kolekty
vinio stachanęvinio darbo.

Tarybų Latvijos pramonė 
sėkmingai vykdo, trečiųjų 
pokarinio penkmečio metų 
planą. Daugelio respublikos 
fabrikų bei gamyklų darbi
ninkai ir inžinieriai įsipa
reigojo įvykdyti metinį pla
ną Didžiosios Spalio sociali
stinės revoliucijos 31-oms 
metinėms, t. y. lapkričio 7 
dienai.

Daugelis Latvijos įmonių 
kolektyvų, taikindami sta- 
chanovinius darbo, metodus, 
jau užbaigė . savo metines 
gamybines programas ir da
bar išleidžia produkciją vir
šum metimo plano; jų tar
pe Rygos turbinų bei maši
nų gamyklos, lentpiūves 
“Proletary”,, Rygos faneros 
fabriko, degtukų fabrikų 
“Vezųve”) “Kometa” ir 
“Baltija”, taros gamyklos 
“Sarkana ^vaigzne/, fabri
ko “Jugla”, gamyklos “E- 
konomaižer”, Rygos apmu
šalų fabriko, gliancuoto po
pieriaus fabriko “Sarkanais 
sirpiš”,v kartonažo fabriko 
Nr. 3 irjkitų įmonių kolek
tyvai. • .

Šitokių įmonių kiekis kas 
diena .didėja.

Tarybų Estijos skalyno 
pramonė pasiekė nematytą 

i ligi šiol išsivystymo lygį. 
Palyginti su 1945 metais, 
iškasta daugiau kaip, dvigu
bai tiek skalyno, skalyno a- 
liejaus gamyba padidėjo 
keturis kartus.- v - x

Per; tą patį laiką štacha- 
novininkų skaičius išaugo 
daugiau kaip penkis kartus.

Šie laimėjimai pasiekti 
dėka kaįnaksių pasiaukoja
mo darbo, naujosios tarybi
nės technikos bei skalyno 
kasimo proceso mechaniza-

vimo įdiegimo.

. Šiemet Tarybų Lietuvos 
valstiečiai nuo savo laukų 
surinko gausų derlių. Dabar 
respublikoje sėkmingai vyk
doma valstybinių duonos 
paruošų kampanija. Atsa
kydami į partijos bei Tary
binės vyriausybės pagalbą, 
valstiečiai pirma laiko įvyk
do savo įsipareigojimus 
duonos pardavimo valstybei 
srityje.

Lietuvos TSR vyriausy
bės nutarimu į respublikinę 
Garbės Lentą įrašyta dau
giau kaip 134 priešakiniai 
Valsčiai, kolektyviniai bei 
tarybiniai ūkiai. Visi jie žy
miai viršijo savo duonos pa
ruošų planus.

Latvijos TSR yra daugiau 
kaip trys šimtai žemes ūkio 
artelių. Valstiečiai, šių arte
lių nariai, su didžiuliu en
tuziazmu dirba visuomeni
niuose laukuose bei fermo
se. Pavyzdį rodo žemės ūkio 
artelių “Nakotne”, “Dzirk- 
stele”, “Selija”, “Uzvara” ir 
kitų kolektyvinių ūkių vals
tiečiai.
* Laiške J.vStalinui “Na
kotne” kolektyvininkai įsi
pareigojo, šiemet gauti isį 
kiekvieno hektaro po 19 
centnerių žiemkenčių, po 
18 centnerių vasarojaus, po^ 
300 centnerių^cukrinių run
kelių. Kolektyvinio ūkio 
derlius viršijo tai, kas bū- 
vo iš anksto numatyta gau-- 
ti. Ypatingai žymaus laimė
jimo pasiekė grandis, kuriai 
vadovauja Artūras Čikstė^ 
Iš 12 hektarų rugių sklypo 
grandis prikūlė po 31,5 
centnerio grūdų iš kiekvie
no hektaro:

Kolektyvinis ūkis “Ciną” 
įsipareigojo išauginti 16 
centnerių iš hektaro derlių, 
o vidutiniškai surinko po 17 
centnerių žiemkenčių rugių 
bei kviečių ir po 2ū centne
rių miežių.

durinių mokyklų suaugu
siems, kelios dešimtys tech
nikumų bei profesinių-tech- 
nikinių mokyklų.

Lietuvos mokyklos yra 
pilnutinai aprūpintos va
dovėliais lietuvių kalba. Šie
met masiniu tiražu išleista 
63 vadovėliai.

Spartu mokymo įstaigų 
augimas Tarybų Lietuvoje 
pareikalavo naujų mokyto
jų kadrų. Jiems parengti 
re’spublikoje atidaryta peda
goginis bei du mokytojų in
stitutai ir devynios moky
tojų seminarijos. Vasaros 
atostogų metu atlikta kele
tas kursų dėstytojų kvalifi
kacijai pakelti.

Tarybų Latvijos pradinė
se’mokyklose mokosi arti 
290 tūkstančių mokinių —50 
tūkstančių daugiau, negu 
1940 metais. Pradėtas pri
valomas septinmetis mokyk
linio amžiaus vaikų apmo
kymas. Vaikams valstiečių, 
gyvenančių tolimose viensė
dijose, prie kaimo mokyklų 
atidaryti internatai.

Buržuazinėje Latvijoje 
buvo 70 vidurinių mokyklų, 
dabar jų yra 105. Be to į- 
Steigta 75 technikumai, ku
riuose mokosi 17 tūkstančių 
žmonių. Vietoje 6 aukštojo 
mokslo įstaigų, dabar yra 9> 
jose mokosi arti 10 tūkstan
čių studentų.

Seniausias estiškas uni
versitetinis miestas Tartu, 
įsteigtas dar 1030 metais, 
buvo vokiškųjų okupantų 
sugriautas. Nuo miesto iš
vadavimo iš okupacijos die
nos praslinko ketveri metai, 
ir iš jo griuvėsių kyla nau
jas Tartu.

Tartu šiandieną — tai 
stambiausias Tarybų Esti
jos kultūrinis centras. Mie-

Pokariniais metais Tary
bų Estijos kaimuose nuveik
tas didelis darbas žemės ū- 
kio elektrifikavimo srityje. 
Vien 1947 metais elektrifi* 
ku.ota daugiau kaip 5 tūks
tančiai valstiečių ūkių.
.. šiais metais . respublikos 
kaimuose perdudama eks
ploatuoti 13 naujų šilumi
nių stoęių bei hidroelektri
nių }r dešimtys transforma-’ 
to rinių'pastočių.

B.evęik viena penktoji 
Lietuvos TSR • gyventojų 
mokosi, Respublikoje yra 
daugiau kaip trys tūkstan
čiai pradinių mokyklų, 350 
gimnazijų bei progimnazijų, 
12 aukštojo mokslo įstaigų, 

■60 vidurinių bei nepilnų vi-

Worcester, Mass
Senatoriaus Glen Taylor, 

Progresyvių Partijos kandida
to į vice-prezidento vietą, mi
tingas buvo sėkmingas. Da- . 
lyvavo apie 1,000 piliečių. 
Kaipo mūsų mieste politinis 
mitingas, tai skaitlingas. »

Jis įvyko Mechanics Hall. t 
Senatorius šaukė Amerikos pi- V 
liečius gelbėti taiką ir mūsų 
šalies demokratiją. Jis sakė, 
kad piliečių pareiga stotį ko
von prieš Wall Stryto milio- 
nierių ir karo klikos pasimo- 
jimus įtraukti mūsų šalį į bai
sų karą ir apiplėšti Amerikos 
piliečius, lupant aukštas kai
nas, panaikinti demokratiją ' 
įvairiais įstatymais ir puoli
mais.

Gaila, kad šiose prakalbose 
permažai buvo lietuvių, net 
kaip kurių Lietuvių Progresy
vių Balsuotojų Kliubo narių 
nesimatė. Gi dabar laikas vi
siems veikti. <

LPBK Narys.
‘ e1'" ...-------
ste atkurta 11 universiteto 
pastatų. Devyniuose jo fa
kultetuose dabar mokosi 
trys tūkstančiai žmogių. 
Palygint su prieškarinių lai
kotarpiu, studentų skaičius 
padidėjo 900 žmonių.

Be universiteto mieste 
veikia mokytojų bei dailės 
instituted, Estijos TSR 
Mokslų Akademijos filialas, 
keturi technikumai, devy
niolika mokyklų.

Per ketverius metus at
kurta daugiau kaip 50 tūk
stančių ir naujai pastatyta 
arti 25 tūkstančių kvadratį-

ti su prieškariniu laiku, pa
didėjo produkcijos išleidi
mas atkurtose prariionės 1- 
monese. .

Pagal generalinį pląni 
Tartu miestui atkurti ^bei 
rekonstruoti miesto tėritb- 
rija dvigubai padidęs. Tar
tu taps vienu geriausių Ta
rybų Pabaltijo miestų.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesįp valandoj kreip
kitės prię manęs dieną ar 
naktį greit (suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų Šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

Jr

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■MH
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CITICAGOS ŽINIOS
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Progresyvė Partija Padeda 
Kovot Rendauninkams

Su gruodžio 31 d. virš 300,- 
000 Chicagoj rendauninkų pa

sibaigia sutartys, kurias jie 
pasirašė 1947 .metais Rendų 
Akto patvarkymu ir sutiko 
mokėti 15% didesnes rendas.

Su lyg Progrešyvėą Partijos 
Cook Apskrities Namų ir 
Rendų Komiteto, tai didžiu
mai rendauninkų didelių 
apartmentų savininkai grasins 
evikcijomis todėl, kad didžių
jų apartmentų savininkai yra 
gerai organizuoti. į Cook 

X County Fair Rent Advisory 
4 Committee. Gi rendauninkai 

tokios organizacijos tvirtos 
neturi.

Dėlei tokios padėties Chica- 
gos butų klausimas yra rim- 

, čiausias ir blogiausias, kaip 
bile Amerikos dideliam did
miestyje. Čionai, kaip niekur

pakėlimas rendos.
čionai rendos yra aukštes

nės, kaip bile kuriam kitam 
didmiestyje. Mažiaus statoma 
privačių ir viešų projektų, bei 
rengiamasi statyti. 80% sa
vininkų prašymus rendų pa
kėlimo automatiškai išp'ildo 
Chicago Office of Housing 
and Rent Control. •

Progresyvė Partija per savo 
Butų ir Rendų Komitetą ra
gina visus rendauninkus or
ganizuotis bendrai su progre
syviais ir reikalauti, kaip fe- 
deralio, taip, valstijos patvar
kymo, kuris uždraustų evikci- 
jas. . . ir leistų rendaunin
kams liuosai priparodyti Chi- 
cagos Rendų Tarybai, kad 
rendas reikia sumažinti, o ne 
pakelti. V.

★ ★ ★

Taft-Hartley Aktas 
Pilnoj Šviesoj

tar- 
Na- 
Ta-

viršininkai 
prezidentas 

ir didžiuma narių 
Rezignavu- 
lokalo na- 

rašo:
liūdyjimai

yra kylys, kuriuom darbdaviai 
su pagalba to įstatymo siekia 
patvarkyti, kad jie galėtų 
unijos nariam diktuoti, kokius

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Paul Gustas Funeral Home

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

■ ■ . . ' r

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

kitur, rendauninkai yra dau
giau grasinami, bauginami ir 
verčiami pasirašyti sau nepa
lankias sutartis. Pernai tas vy
ko čionai plačiu baru, kur ren
dauninkai buvo priversti pasi
rašyti sutartis ir priimti 15% 
pakėlimą rendos. Nei jokiam 
kitam didmiestyje taip neatsi
tiko, kaip Chicagoje, kad bū
tų buvę užkarta tiek plačiai

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

šis anti-unijinis įstatymas su 
pagalba valdžios Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos vis 
plačiau įgyvendinamas naudai 
darbdavių.

Pereitą savaitę vienuolika 
veteranų United Packing
house Workers of America 
(CIO) unijos viršininkų lega
liai išrinktų buvo priversti re
zignuoti iš Wilson lokalo 25. 
Vienuolika jų atsisakė pasira
šyti anti - komunistinį liudiji
mą. Jie geriau rezignavo, 
kad lokalas galėtų turėti 
pininkavimą Taft-Hartley 
cionalės Darbo Santykių 
rybos.

Rezignavusieji 
yra Sam Parks, 
lokalo 25,
lokalo tarybos, 
šieji savo laiške 
riams tarp kitko

“Taft-Hartley

viršininkus jie turi rinkti ir 
turėti savo vadais. ,

“Mes nenorime ir negalime 
pasirašyti tokių liudijimų, ko
kių reikalauja Taft-Hartley 
įstatymas.

“Mes žiūrime į ateitį, kuo
met darbininkai susivieniję 
padarys šį Taft-Hartley įstaty
mą bejėgiu ir jį nubrauks iš 
įstatomų knygų. Kad pasiekti 
apvienytos vienybės, tai dar
bininkai turi atmesti melus, 
šmeižtus raudonbaųbių ir įsta
tyti apviefiytą frontą bendroj 
kovoj prieš išnaudotojus.

“Nežiūrint,, kad mes rezig
navome, bet mes nei kiek ne
sumažinsime savo veiklos ko
voje pagerinimui būvio mūsų 
lokalo narių ir darbininkų 
gerbūvio abelnai.”

Wilson & Co., kaip ir kitose 
trijose didžiose skerdyklose, 
dirba nemažai lietuvių, tad 
pravartu priminti, kad Taft- 
Hartley aktas yrą atkreiptas 
prieš organizuotus darbinin
kus, kad jų organizaciją pa
daryti bejėgę.

Taft-Hartley aktas prilygs
ta Smetonos tvarkai Lietuvoj, 
kai fašistai nuvertė Lietuvos 
liaudies rinktą valdžią 1926 
metais. Prie Smetonos ręži- 
mo irgi buvo panašiai, vals
čiuose ūkininkai ir miestuose 
darbininkai tegalėjo už tokį 
sąrašą balsuoti, kuris buvo 
smetonininkams patikimas. To 
paties ir Taft-Hartley aktas 
reikalauja.

Darbininkas.

f

CHINŲ KOMUNISTAI 
SUPIRKINĖJA Iš TAU- 
NINKŲ GRŪDUS

Peiping, Chinija. — Chi- 
nijos valdovas Čiang Kai-' 
sekas skundėsi, jog komu
nistai supirkinėja ryžius ir 
kitus grūdus taipgi iš tokių 
vietų, kurias tąutinįnkai te- 
bevaldo. Čiangąs sakė, ko
munistai geresnes kainas 
moką.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

282 UNION Ave. BROOKLYN, N. Y
Tel. E Vergreen 4-9612

August Gustas 
BELTA IR E FLORIST 

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

(kamp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telėfonuokite , r 4(k
SHorėroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

;■ n JNCU • .
854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvėj nuo Armory z
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telęfonuokite dieną ar naktį • 
EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas » 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
• kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės"
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo-' 
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M, J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąna*rių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie' turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušasimą, 
Athlete’s Foot, Sjnus, nudeginimą, 
nušutimą,: nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Šį 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina1 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostj, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No? 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nęsvei- 
kųmą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj' gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Boix 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.'
Hartfordiečiai galite pirkti pas , 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St. , 
' .U va (adv.)

> ■ .. ....... .1 ■ '- t.

Matthew 
BUYAUSKAŠ 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark Š, N. j.

Tel. MArket 2-6172

NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ 
TECHNOLOGIJOS SPE

CIALYBĖ.
Kaunas, liepos 23 d,'—- Che; 

mijos mokslas yra labai įdomus 
tuo, kad jis nagrinėja procesus, 
kurių eigoje susidaro medžia
gos, visai nepanašios į savo ža
liavas. Cheminė technologija 
yra cheminės pramonės moks
las. Ji nagrinėja cheminių., pro
cesų pritaikymą pramoninei 
gamybai, supažindina su įvai
riems procesams' tinkamiausia 
aparatūra, mašinomis. Todėl 
cheminės technologijos specia
listas he tik gerai pažįsta che
minius procesus, bet taip pat 
turi pakankamą mechaninės 
technologijos pagrindą orien
tuotis chemini# fabrikų įrengi
muose ir juos valdyti. Ą

Lietuvos TSR studijuoti che
minės technologijos mokslus 
galima tik Kauno Valst. Uni
versiteto cheminės technologi
jos fakultete. Viena iš keturių 
šio fakulteto ruošiamų specia
lybių yra neorganinės technolo
gijos specialybė. ... - •

Studijų eigoje pasiskirsty
mas specialybėmis, prasideda 
nuo IV kurso. Pirmųosę kur
suose studijuojami beųdri da
lykai: matematika, fizika, che
mija, mechaniką.. Paskutiniuo
se , kursuose studijuojami spe
cialūs dalykai pagal pasirinktą 
specialybę, Visas kursas išeina
mas per 5 metus, .ir pusė metų 
skiriama diplominiam projek
tui.

Neorganinės technologijos 
specialybės specialūs kursai 
yra “rūgščių ii’ trąšų technolo
gija” ir “vandens ir kuro tech
nologija.” Mūsų' . žemės ūkiui 
trąšos yra, reikalngos ^di^eliaiš' 
kiekiais. Ateityje neišvengiamai 
bus plečiama, trąšų pramonė. 
Jau šiame penkmetyje ‘‘Arto
jo” fabriką hųąjątyta praplėsti 
ligi trigubo našuipp. Minerali
nės rūgštys sudaro visos che
minės pramonės pagrindą, neiš
skiriant ir trąšų pramonės. 
Vanduo iį taip pat labai 
svarbus faktoriai trąšų pramo
nėje ir pagrindiniai dalykai ši
luminių jėgainių .. cheminės 
kontrolės inžinieriams. Todėl 
neorganinės techpologijos spe
cialybėje vispusiškai paruošia
mi trąšų pramonės specialistai 
ir šiluminių jėgainių cheminės 
kontrolės inžinieriai, turį tvir
tus ir kitų cheminės technologi
jos sričių pagrindus. Baigęs ne
organinės technologijos specia
lybę inžinierius gali techniškai 
vadovauti savo specialybės fa
brikui, gali dirbti jo laborato
rijoj, gali projektuoti naujas 
savo specialybės įmones.

. šios ^rities specialistų trū
kumas yra labai didelis, tuo 
tarpu jų trūksta Klaipėdos 
“Artojo” fabrikui, nekalbant 
jau apie kadrus, kurie bus rei
kalingi plečiant trąšų pramonę. 
Stojantieji šiais metais . šios 
srities studijuoti turės pilnas 
galimybes tapi pasįrūpŠti-

’ Prof. P. J'odelė.
i <1..A f į,1 7 2

“Žalgirio” Spartakiada
VILNIUS, liepos 23 d.— 

Pasibaįgė respublikine “žalgk 
rio” laisvosios sporto draugi
jos spartakiadą., Pirmą vietą 
iškovojo “Litekso” fabriko ko
lektyvas, antrą — Vilniaus 
žemės ūkio technikumas^ tre
čią. “Tiesos” spaustuvė.” Rink
tinių tarpe pirmoje vietoje — 
vilniečiai, antroje Kauno, tre
čioje Klaipėdos koipanda.

Pasiekti du nauji LT?SR jau
nių, .rekordai.: žiliąskaitė; 80 
rąetrų ifc kliūtimis’ puikiu sti- 
liumi prabėgo per 13.5 sek., 
yafištąan^itė (mergaičių gru
pė) peršoko 136 cm. aukštį.

yilkaviskįs,. liepos , 23 d. — 
Kelią į Vilkaviškio stoties grū- 
dų sendęĮŲ savo iniciatyvą su
tvarkė Aiksiu: n ii, Navininkų ir 
Viščiakaimio apylinkių,. valstie
čiai. A. Anšlcaitis.

Eržvilkas, 1 liepos m 23 ,d.. — 
Miško valymo darbai sparčiai 
vyksta Eržvilko (Jurbarko 
apskr.) girininkijoj!'. Iki rug- 
piūčio pradžios numatyta išva
lyti 500 ha miško;-

J. Mykolaitis.

...... . t
Gausiai Lanko Skaityklą ' -

TELŠIAI, liepos 23 d.—įvai
riomis kryptimis išminti ta
kai, vedantieji į “Aušros” ko
lektyvinio ūkio klubą-skaity- 
klą. šio kultūrinio židinįo ta
ryba panaudoja gausias dar
bo formas, siekdama gyniau 
pasireikšti vietos kultūriniame 
gyvenime. Organizuojamas 
garsinis laikraščių ir knygų 
skaitymas, jų aptarimas, suda
rytas vaidybos ratelis, stygų 
orkestras.

Skaityklą per mėnesį aplan
ko apie 600 žmonių.

x G. Varinas.
Kodperatines . .. .
Draugijos Apylinkėse

MAŽEIKIAI;, liepos 23 d.— 
Gausiai buriasi Laižuvos vals
čiaus gyventojai į kooperati
nes draugijas.' šiomis dieno
mis 24 darbo valstiečiai orga
nizavo draugiją Auksodės 
apylinkėje. Naujos draugijos 
įsteigtos taip pat Pakliaųpėje 
ir Palaižumėje. A. Šlamys.

Vištytis, liepos 23 d.—Mok
slo metams, ruošiasi Vištyčio 
valsčiaus (Vilkaviškio apskr.) 
mokyklos. Trys mokyklos jau 
visai parengtos./Įgyta 50 naujų 
suolų. Pilviškių valsčiuje mo
kytojų, mokinių ir mokinių tė
vų surengtų talkų dėka, mokslo 
metams paruoštos 7

V. Miglys, S.
•Grinkiškis, liepos 

Atstatyta pieninė
miestelyje (Radviliškio apskr.) 
gražiai sutvarkyta esanti prie 
jos teritoja. V. Sprindys.
Viršumplaninė Kuro Gamyba

ROKIŠKIS, liepos 24 d. — 
Pandėlio pienininkystės-gyvu-* 
lininkystės draugijos durpinin- 
kai sparčiais tempai^ vykdo 
kuro gamybą. Duotasis dur
pių gamybos planas įvykdy
tas. J Dauniūnų durpyino ga- 
mybininkų-spartuolių eiles iš
kyla vis daugiau darbininkų. 
Geriausieji darbininkai Alei
nikovas, šerhšniovas įvykdo 
po dvi dienines išdirbio nor
mas. , Iki durpių kasimo se
zono pabaigos durpyno dar
bininkai įsipareigojo viršum 
plano pagaminti 300 tonų

Aukštuolis.
pirmęnybes

KRISLAI
(Tąsa nuo. 1-mo pusi.) 

minėtas kunigas, neapima žy- 
dlb . , v'

Jis šaukia: žydai “yra žmo- 
nsė, kurie nužudė Dievą!”

* * * /
Amerikos katalikų bažnyčios 

New Yorko kardinolas Spell
man sako, kad tas ispaniškas jo 
kolega per daug toli nuvažiavo. 
Jis sako, kad jo meilė apima 
visus žmones, jų tarpe ir žy
dus. . ,

ffitF WaOj^HmaLe 
reikaun<$oš Moterys .

................. . .. ........... .  ■. ...» ----- - . >■■!-■■■■
PATYRUSIOS 
OPERATORĖS

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

J. H. ęo> INC-
exč1iaNgb ?lace

JERSEY CITY, N. J,
Harboraule Bldx., Unit No. 1, 4-Ux LubM.

mokyklos.
Griniūtė.
23 d. —

Grinkiškio

Draugas rašo: ;
“Kalbėdamas Jungtinių Tau

tų suvažiavime Višinskis ap
kaltino vakarų demokratijas 
karo planavimu ir reikalavo, 
kad visos valstybės visai nusi
ginkluotų. Tačiau jis ne puse 

I lūpų neužsiminė apie Sovietų 
Rusijos nusiginklavimą.” (D., 
spalių 1 d.).

Savo minėtoje, prakalboje Vi
šinskis tik tiek pasiūlė, kad di-

PRANEŠIMAI
- SO. BOSTON, MASS.
Dainininkės Konstancijos Menke- 

liūnaitės • atsisveikinimo parengimas. 
—rengia S. Bostono. Armonijos Cho
ras ir LLD 2 kp., kuris įvyks spa
lių 9 d.. 7:30 v. v., 318 W., Broad
way. Ateikite visi, bus skanių už
kandžių ir atsisveikinsite su visų 
mylima dainininke Menkeliūnaite- 
Campa. Rengėjai. (236-237)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 11 d.. 7:30 v. v., Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visps dalyvauti, nes yra daug svar
bių. reikalų. — A. W. >(236-237)

HARTFORD^ CONN.
Laisvės Choras rengia šaunų ban- 

kietą, šeštadienį, spalių 9 d., 155 
Hungerford St. Turėsime skanaus 
maisto ir gėrimo visiems. Šokiams 
gros gera orkestrą. Pradžia 7 v. v. 
Prašome nesivėluoti. Choras pasiren
gęs palinksminti visus dalyvius su 
smagiomis dainomis.
niui. Kviečiame dalyvauti, . atsives
kite ir 
anksto, 
dinėms 
mą. —

džiosioą valstybės savo apsigin
klavimą per vienus metus su
mažintu vienu trečd^Jių. >. L.

Višinskis siūle visoms didžiu 
sioms valstybėms sumažinti ąp- 
siginklavimą vienu trečdaliu, 
Sovietų Rusija yra viena iš tų 
didžiųjų valstybių. ,

Taigi, .dviejuose .sąkynuogę 
Draugo' redaktoriai papildė du 
dideliu melu.
►' v <• i ! ' it 1 i \ 1 i ■ l ‘
41,000,000 AUTOMOBILIŲ

’ Viešijjų

*

Washington, «— Viešųjų 
dArbų administracija ap
skaičiavo, kad Jungtinėse 
Valstijose dabar vartojama 
41 milionas keleivinių auto
mobilių, trokų ir aūtb-būs^

Paryžius. —,Iš. Jungtinių 
Tautų seimo pavogtą 90 ra
dijo klausytūvų, per kuriuos 
svečiai klausėsi kalbėtojų.'?

Paryžius.

durpių. P.
Darbo rezervų 

laimėjo: futbolo—Kauno ama
tų mokykla Nr. 10, krepšinio 
—Jurbarko Nr. 15, lengvosios 
atletikos—Vilniaus geležinke
lininkų mokykla Nr. 1.

J. Kedavičius.

PAJIEŠKO.HMA)
Pajieškau puseserės Onos Jurkū

naitės. Iš Lietuvos kilus nuo Trum
paičių kaimo, Rudiškių bažnytkai
mio. Tėvas buvo meininkas, turėjo 
savo melnyčią Trumpaičių khime. 
Aš pats iš Biržų kaimo, Šiupylių 
bažnytkaimio. Kas žinote, kur ji 
yra. malonėkite man pranešti, arba 
lai pati atsišaukia. Būsiu dėkingas. 
Zigmantas Davolius, Yorkshire, N.Y.

(235-242)

Joseph Garszva <
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

' v/' 1 ' ’
< J > T«l. .BVergreen 8-9770,

Fotografas
Traukiu paveikslus farydlijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

i. sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogt atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

, jonas Stores.,.,
512 Marion Št., Brooklyn

Kampls Broadway Ir Stoną Ave.( prie 
ČhaUnCey • • Bto u Broadwa^V 'LIne. '

Tel. GLenmore 5-0191

Įžanga $3 asme- 

draugus. Bilietus įsigykite iš 
tuomi palengvinsite gaspa- 

sutvarkyti maisto pagamini- 
W. Brazauskas. (236-237)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 8 d.,-7:30 v. v,,. 180 New York 
Avė: Visi nariai būkite, svarbu! —r. 
A. Gilmanas, 2-ros Apskr. Pirm.

(235-236)

4

J. J. Kaškiaučius, N 
586 Summer Avenue, 

Newark 4, n. Ik 
HUmboldt 2-7964

*4.

t—rr

F. \V. Shalin- >

r

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, ft. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse mieste.

. Tek Vilnia 7-4499

R

i

(Ką rengiate Laisvės biudžeto su
kėlimui?)

B ROC KTO N, M ASS.
Paskutinis piknikas jsaplių 10 . d., 

Liet. Taut. Namo Pąrke, ant Kes
wick Rd.’, pęie Winter St. Bus mu
zika. valgių ir gėrimų. Pradžia 1 
vai. dieną. — Kviečia visus Kom.

(235-236)
< L. > »■ "r•'
DETROIT, MICH.

Detroito ir apylinkės lietuviai 
kviečiami. į svarbias prakalbas, ku
rios įvyks spalių 9. d., 7:30 v. , v., 
Draugijų salėje, . 4097 Porter .St. 
Kalbės dienrąščio' Laisvės redakto
rius Ri Mįzara iš ^Brooklyno. Kvie
čiame visus būti laiku. — Kom.

(235-236)

ma-

' ŠTĖAfe PAfitt*

. ..Valgykite Pjerus
. HipPY PAYS RESTAURANT & BAU

126 South 5th St., , Brooklyn! &

^STEAfc PARTY SMAILIO 2 OCT.
Dabar įsigykite Paxty tiilietį.

Galite gauti Happy Days Kestaurantė.
kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.

Tai vieta? kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskis patogu ir 
lonu, Mandagus patarnavimas. U

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puot^ pasivaišlnlmas. bei parū Pra
šome, užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite,

Salį Jšnuomuojąmę dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. ... •, s

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-S043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas intis 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
-y; •*' k

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 URANU ST; BROOKLYN, N. Y.
SeWiR. . - -- --- ...... - - ................... . —.
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Laukiant Aido Choro
Koncerto

Auksuotas” Auto

na

na tarpe tų

Senimo

Vąlandos

neįmanoma asme

Valandos

A. Kalinauskas

HOWDY, MR. !(E" ATTRACTION

TONY’SKONCERTAS

Telefonas Virginia 3-5397GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUSBAR & GRILL

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Tel. EVergreen 4-8174

Vyrų Bowling Lyga 
Baigia Organizuotis

Studentai Balsuoja 
Streiko. Klausimą

Nušautojo Negro Brolis 
Ir Jo Gynėjai Teisme

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Mokytojai Sako, jog 
Įstatymas Draudžia 
Mėtyti iš Darbo

Queens apskrities gyvento 
jai planuoja (steigti apskrity 
je dailės muziejų.

(Pasitarkite dėl sukėlimo Laisvei 
$50,000 biudžeto 1949 metams. — L. 
Adm.)

(Remktte savo vajininkus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų.)

Linkime greit ir pilnai pa 
sveikti. *

ti. Įžanga 
kęs pelnas

Praradęs kontrolę supkveži- 
mis su gasolina atsimušė į sto
vintį auto New Yorke. Su 
žeidė dvi moteris ir sutriuš 
Jano kūdikio vežimėlį. Lai

Prie Pennsylvania Stoties

(Vinikai- 
sveiksta. 
nuvežta 

ir tuojau
ant tul-

viena
Arthur M. Wirtz muzikališ- 
ie “Howdy, Mr. Ice,” dabar

Studentai Gavo Teisę 
Išeiti iš Nekenčiamo 
Mokytojaus Klasės

' Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
•' Iki Jums Jo Reikės

Laidotuvių apei 
rūpinasi grab. Rogers.

Laivu Gripsholm atvyko New 
Yorkan 1,307 keleiviai 
318 svetimšalių.

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas j^yks 7 

d. spalių. 7 vai. vak., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi nariai dalyvau
kite, taipgi būtų gerai, kad pasi- 
mokėtumėt už šiuos metus. Žinote, 
kad rengiamės 1 prie bankieto, turė
sime šiame susirinkime pilnai prisi
ruošti. — M. Stakovas, prot. sekr.

(235-236)

Trysf jauni vyrukai iš Asto- 
rijos sulaikyti kaltinimu, kad 
jie ginklų pagalba atėmę nuo 
ridgewoodiecio Jacobelli jo 
auto. Vyrus policija pagavo 
važiuojant tuo auto. Sakoma, 
buvę ginkluoti.

Aido Choro metiniai kon
certai visuomet būdavo brook- 
lyniečiams didele iškilme. Ne 

tik brooklyniečiams. Pas 
kaimynai iš 

kadangi Ai- 
jiems, daž- 

aplankąs ir

Spalių 6-tą studentai 
skyrė 
veiksmus prieš kaltinamą anti
semitizme profesorių William 
E. Knickerbocker’). Daugelis 
studentų pasiūlė streikuoti 
spalių 7-tą.

didžia šven- 
ir šiemet 
rimtų prie-

pasi-
referendumu nutarti

Telefonas
EVergreen 4-7729

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

, LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas jvyks spalių 7. d., Ru
sų Klube, 56-58 61 st St., 7 v. v. Vi
si nariai dalyvaukite, nes yra svar
bių dalykų aptarimui. Ypač valdy
bos nariai neapleiskite šio mitingo. 
— V. KarlOnas, org. (235-236)

Juozas Daraškevičius, 60 m. 
amžiaus, gyvenęs 38 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., mirė/Spa
lių 5 d. Greenpoint ligoninė
je. Kūnas pašarvotas Peter 
Rogers • (Radzevičiaus) ko
plyčioj 410 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
spalių 8 d., 10 vai. ryto. Ve
lionis ‘ paliko, nuliūdime sese
rį Mm Ona Grinius ir kitų 
giminaičių 
gomis

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba

rys vyrui. Šiltas vanduo, šiluma. Dėl 
daugiau informacijų galite matyt sa
vininką bile vakarą nuo 6 valandos. 
Jonas Urbonas, 265 So. 2nd St., 
Apt. 18, Brooklyn, N. Y. (236-238)William Miller, 5 metų 

trims valandoms buvo prasiša
linęs iš namų, Coney Islande

Dariaus-Girėno 
Minėjimas

Kelione, sakė svęčiąs, būtų 
buvęs labai pasitenkinęs, jei
gu nebūtų ištikusi nelaimė. 
Ant laivo jis kaip *fiors pasly
do ir skaudžiai susižeidė ran
ką, sugrįžo nešinąs parištą. 
Tačiau tikisi, kad ji sugysian- New Yprke oras atšalo. 

Temperatūra pirmadienį buvo 
nupuolusi iki 45 laipsnių, an
tradienį buvo 52. Tačiau dar 
galime tikėtis ir vasariškų die
nų, nes ir oro kontrolis kar
tais suklysta. Ta pati spalių 
5-ta yra mačiusi visko: 1941 
metais tą dieną šilumos buvo 
90 laipsnių, o 1881 m.—-34 
laipsniai.

BROOKLYN n
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt? i 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
' Tel STagg 2-3842

Pasitarime tarp City College 
/■; ^prezidento dr. Harry N. 

Wright ir studentų delegaci
jos, atstovaujančios 17-ką stu
dentų organizacijų, sutikta, 
jog studentai gali išeiti iš 
profesoriaus William E. Knick- 
erbocker’io klasės be praradi
mo teisės to paties mokytis 
pas kitą kurį kolegijos moky
toją. Knickerbockeris 
kaltinamas antisemitizme

skelbia 
ir jos

Auto, 1947 metų “ševelu- 
ko,” leidimas, buvęs išimtas 
Ethel Barrett Schein vardu ir 
siunčiamas S. Schein vardu į 
Rotterdam. Paklausinėjus po 
paduotu Bronx antrašu, nie
kas tokios Schein nežinąs.

Joseph Milton, ' brolis nu
šautojo negro komunisto Will
iam Milton’o, turės stoti teis
man spalių 7-tą. Taipgi stos, 
į kvotimus teisme du marinin- 
kų vadai, areštuoti policijai 
išardžius Miltonų gynimui mi
tingą, William F. McCarthy 
ir Albie Salz.

Miltonas tapo nušautas ant 
savo namų laiptų, So. 1st St., 
jam7 parbėgus iš Valen’o alu
dės, esančios ant Grand St., 
netoli Havemeyer St., Willi- 
amsburge. Nušautojo brolis 
Josepįi tapo suiMtas prie 
merdėjančio savo brolio.

Kaip pasakojo liudytojai, 
broliai Miltonai su savo drau
gais buvo užęję į aludę vieną 
karštą liepos mėnesio vakarą 
atsigerti šalto alaus. Kaipo 
kaimynai, ten buvo užėję ne 
pirmu kartu. Negrij neken
čiąs bartenderis Kennefick už
rikęs ant jų paskubėti “iš
gerti ir išeiti.” Jie atsikalbė
jo. Bartenderis pasimojęs 
ant jų su ledo grūstuvu. Iš
tikus muštynėms, atsirado po
licija. ’Vyrai' išbėgo namo. 
Juos policija atsekė į namus ir 
ten vieną mirtinai pašoVė, o 
kita areštavo.

Spalių 5-tą areštuoti 25 as
menys pikietuotojai Union 
News Company kioskų (stan
dų) Pennsylvania stotyje. Fir
ma turi, standus visose gelžke- 
lių stotyse, taipgi daugelyje 
kitų viešų, masiniai praeinamų 
vietų.

Darbininkai, nariai News 
Distribution Employes LokaTo 
906-to, reikalauja po $1.20 
per valandą mokesties pada
vėjams, po $15 per savaitę

Penkiolikos metų sukaktyje 
nuo įvykusios nelaimės mūsų 
lakūnų Lituanikos vairuotojų, 
jų pagerbimui ruošiamas šau
nus bankietas ir šokiai. Įvyks 
spalių 16 d.,'š. m., 7 vai. va
kare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo salėje, 280 Uni
on Avė., Brooklyne, N. Y. 
Pramoga atydžiai paruošta ir 
svečiai bus maloniai aptarnau- 

asmeniui $3. Li- 
eis paminklo nau-

IŠkilus gaisrui 36 šeimų 
me, New Yorke, praėjusį 
madienį 4 tapo sužeisti ir apie 
200* šeimų laikinai neteko

Gražuolė Jinx Clark yra 
naujame Sonja Henie su . 
kame ant ledo spektaklyj 
vaidinamame Center Teatre, Rockefeller Center, New 
Yorke. Jinai čia matoma rolėje kunigaikštytės Sleęp- 
ing Beauty balete, kurį scenai paruošė Catherine Little
field, seniau veikusi su Philadelphijos Ballet Company.

priedo standų vedėjams, taip
gi numažinti darbo valandas 
nuo dabartinių 48 iki 40.

Užstreikuotos yra stotys di- 
džio.id New Yorko centre ir 
artimose apylinkėse 
Island, Westchester, Connecti
cut. Vietomis firma pardavi
nėja tik laikraščius, žurnalus, 
sal'daines, o mažesnėse stoty
se, kur nę'ra atskirų restoran- 
tų,_pardavinėja ir užkandžius

Mokytojų unijos įstatymda- 
vystei. atstovės. Mrs.' Rose Rus
sell pareiškė, kad Miesto Čąr- 
teris negali būti pritaikomas 
mokytojų išmėtyipui, iš darbo 
už atsisakymą' atsakyti į klau
simą, ar jie yra komunistais.

Unijos advokatai, sako Mrs. 
Russell, nustatė, jog mokyto
jai netarnauja tiesioginiai 
miesto valdžiai, bet atskirai 
švietimo įstaigai,' -tad ir va
duojasi jos nuostatais. Gi 
Board of Education, kuri 
kontroliuoja švietimo reikalus, 
neturi taisyklių, kurios reika
lautų mėtyti iš darbų moky
tojus dėl jų politinių pažiūrų.

Issi

Mėsos tūloms rūšims numa 
žintos kainos visose kompa 
niškose krautuvėse.

Laisviečius atlankė Zigman
tas Davoltus iš Yorkshire, N. 
Y., seniau buvęs rochesterie- 
tis. Jisai pas • mus „ užsuko 
grįždamas iš tolimų kraštų— 
buvo' nuvykęs pietų Amerikon 
atlankyti ten gyvenančius sa
vo gimines, ten. ilgokai pasi
svečiavo' ir įsigijo daug naujų 
pažinčių. Nuo jų parvežė ir 
laisviečiams gerus linkėjimus 
ir kai ką papasakojo apie jų 
reikalus.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-i 
nys už griežtai žemas kainas.

Vyrų Bowling Lyga, kuri 
k šia ketvirtadienio vakarais 
Lietuvių Kultūriniam Centre 
(Liberty Auditorium), jau 
baigia organizuotis. Tiesa, I •
dar keleto bolininkų trūksta, 
ir tie, kurie nori lygoje daly
vauti, tegul ateina kctvi ’.ta- 
dienio vaicare, užsiregistruoja 
ir pradeda lošti. Dar yra 
proga. Galima ir iš kaino už
siregistruoti pas bilė bulium- 
l’ą, kad užtikrinus sau vietą 
tyme.

Reikią iš viso 30 nuolatinių 
lošėjų, kurie lygoje dalyvau
tų. Reikia taipgi keleto lo
šėjų, kaipo “substitutes,” ku
rie loštu vietoje' vieno, kito, 
kuris dėl kokios nors rimtos 
priežasties negalėtų kurį nors 
ketvirtadienį dalyvauti.

Pereitą sykį, kai mūsų • vy
riški bolininkai suėjo, loši- 
ihuose geriausiai pasirodė 
Charlie Young, kuris nors 
pradžioje biskutį silpniau mu
šė pinus, trečiame lošime pa
darė 202. Antras iš gerųjų 
buvo Adam Stupur, kuris an
trame lošime pasiekė 190. 
Charles Jankaitis, “senosios” 
kartos lošėjas, gana gerą pro
gresą daro lošime. Trijuose 
lošimuose jis pasiekė 162, 179 
ir 158. Kiti lošėjai irgi ga
na gerai pradėjo lošti: .Alex 
Nevins viename gėmyje pasie
kė 167, Tony Navikas 134, 
John Kliokis 167, Ormanas 
154.

Kiti truputį silpniau, bet vis, 
su kiekvier.u lošimu, matytis, 
kad visi pradiniai kyla, o iki 
galo sezono, nėra \abejones, 
kad ir jie pradės lygintis su 
geriausiais.

Lygoje, kuri- organizuojama, 
bus taisyklės, sulig kuriu bus 
laikomi rekordai kiekvieno lo
šimo, bus sudarytas “averag'e” 
—vidutinis taškų skaičius. Ta- 

• da bus galima, sulig tam tikrų 
priimtų taisyklių, p nd ė n 
“handicapą” prie silpnesnių 
lošėjų taškų,-kad visus sulygi
nus . Ta la tie,, kurie geriau 
lošia’ turės progos laimėti, ne
paisant, ar jis būtų geresnis 
lošėjas, ar silpnesnis. Jei tą 
vakarą ,gerai loš, turės pro
gą laimėti.

Tad dabar laukime sekančio 
ketvirtadienio vakaro dėl to
limesnių losimų. Bolininkas.

Organizacijos taip pat išr 
gyveno tą gadynę, kuomet 
“sausų” — vien tik kalbos— 
programų užtekdavo. Atėjo 
įvairumų gadynė, o daina pa
siliko pačiu svarbiausiuoju 
punktu tuose įvairumuose. Tu
rint chorą, sunku ir įsivaiz
duoti, kaip . jaustumėsi be 
choro. /

Choras yra už vis gražiau
sia vieta mūsų jaunimo liuos- 
laikiams ' praleisti, turi auklė
jamosios vertybės.

Dėl viso to ir dėl daug kito 
mes visi, .senimas ir jaunimas, 
turėsime Aido Choro koncerte 
smagų popietį ir vakarą šį 
sekmadienį, spalių 10-tą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 11 Oth Street, 
Richmond Hill. Safeway krautuvės 

numažinančios mėsos 
produktų kainas nuo '2 iki 18 
centų svarui. Numažinimas lie
čiąs 50 skirtingų gabalų ir pro- 
dūktų.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS .
VIŠINSKIO-BEVINO GINČAS J. T. SUSIRINKIME 

RIAUŠES PRIEŠ J. y. ARGENTINOJE 
BERNADOTTE PALAIDOTAS ŠVEDIJOJ 

RIAUŠES IR STREIKAI SIAUČIA FRANCIJOJ

M T> A’ O O NEWSREEL THEATRE
Į > U U I Broadway ir 4tfth Street

Dainas mes tebemylime, 
kaip mylėjome, tačiau dainuo
ti,' patys sudaryti chorus ne 
visi beištesėtume. Tad juo 
labiau įvertiname chorą ir tą 
jaunimą, kuris chore dainuoja, 
jį išlaiko. Choras mums at
neša mūsų pasiilgtą lietuvių 
dajną.

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.

PEIST LANE 
DREGS, Inc.

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

vien
Aidą atvykdavo ii- 
apylinkės miestų, 
d as pažįstamas ii 
nai su dainomis 
apylinkes.

Aido koncertas 
tp tebepasilieka 
Tam yra daug ir 
žasčiu :

SVEIKSTA
Stephanie White 

tienė) po operacijos 
Ji buvo ligoninėn 
praėjusį penktadienį 
padaryta operacija 
žiapūslės. Kol kas dar tebė 
ra ligoninėje: Doctors Hospi 
tai, 104-24 Van Wyck Blvd. 
Jamaica, N. Y.

Notice is hereby given that The Euclid Candy. 
Company, Inc., of 82 Leonard Street, Brook
lyn, New York, has registered its trade
marks "Love Nest,” "Herald Square" and 
"Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to be used on confectionary 
products. -

(229-246)

Į Brooklyn© uostą praėjusį 
antradienį buvo atvežtas auto 
iš Meksikos, persiuntimui Ho- 
landijon. Tačiau auto, kaip 
atrodė muitinės viršininkams, 
buvo perdaug sunkus. Įtarė 
kokia “vidurių nesveikata” ir 
pradėjo tyrinėti. Pasekmė:

Po užpakaline jo sėdyne at
rado arti 400 svarų auksinių 
Meksikos po 50 pesų monetų, 
mūsiškiais pinigais įkainuotą 
$135,150 vertės turtą. Auto 
ir jame rastą turtą sulaikė. 
Kam nors išėjo turtas, o gal 
ir visas gyvenimas ne pagal 
planą.

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
itef. EVergreen 7-6868 /

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū 
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sųlyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

• UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Kadangi 
niškai visiems pasiūlyti bilie
tų, tai prašome kreiptis į Pi
liečių Kliubą aukščiau minė
tu adresu, pas gaspadorių J. 
Zakarauską. Visus mielai 
kviečiame dalyvauti. • .

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komitetas.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: ’

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė.,

Peter 
KAPISKAS

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais, v
Telefonas EVergreen 44)203

Peter Kapiskae < 
^S-^-^-^^^-^M-r*^*^********

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

■ ! Tel. EVergreen 7-6238

Joseph Zeidąt Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
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