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Teisėjo Frank Murphio, 
aukščiausio teismo teisėjo, 
staigi mirtis — didžiulis nuo
stolis Amerikai.

Frank Murphy buvo pro
gresyvus žmogus ir, eidamas 
teisėjo pareigas, jis yra atli
kęs tokių darbų, kurie Ame
rikos istorijoje niekad nemirs.

Be kitų, teisėjas Murphy 
parašė sprendimą šneiderma- 

> no byloje, kuomet reakcinin
kai mojosi tą vyrą išpilietinti 
dėl to, kad jis yra komunis
tas.

Jo parašyto! opinijoje, ku
riai pritarė daugumas aukš
čiausio teismo teisėjų, Mur
phy, be kitko, sakė: Jungti- 

' nių Valstijų Komunistų Par
tija “trokšta pasiekti savo 
tikslo taikiomis ir demokrati
nėmis priemonėmis.”

Teisėjas Murphy užtarė ir 
Gerhartą Eislerj, vokiečių ko
munistų darbuotoją.

.★ ★ ★
• Teisėjas Murphy savo kil
me buvo airis amerikietis. Jis 
buvo viengungis, praktikuojąs 
katalikas ir veikiausiai, po- * *
piežiaus dekretas prieš kata
likiškus komunistus bus ir ji 

.palietęs dėl to, kad jis išdrįso 
- teisingai išaiškinti komunistų 

pažiūrą socialistinės santvar
kos įkūrimo klausimų.

Atrodo, jog popiežius bene 
bus uždaręs ir šitam geram 
teisėjui dangaus vartus. Bet 
nemanau, kad velionis to pai
sys !

Murphy yra buvęs Filipi
nų gubernatorium, taipgi Mi- 
chįgano valstijos gubernato
rium; jis yra buvęs šalies tei
singumo ministru, o 1940 me
tais prezidentas Rooseveltas 
paskyrė jį aukščiausio teismo

* teisėju.
' Dabar visuomenė nekan

triai lauks, ką Trumanas pa
skirs Murphio vieton.

★ ★ ★
Š. m. liepos 5 dieną Mask

voje mirė Sergiejus Kornako
vas, gerai žinomas amerikie
čiams vyras.

Kurnakovas pasižymėjo 
vyriausiai tuo: karo metu jis 
rašė progresyvei Amerikos 
spaudai apie karo eigą, ana
lizuodamas karinius veiksmus 

* frontuose.
Tai buvo pats žymiausias 

ir teisingiausias kariniu da- 
< lykų dėstytojas Amerikoje. 

Po savo rašiniais jis dėdavo 
“The Veteran Commander” 

. slapyvardį.
Be to, jis yra parašęs dvi 

nepaprastai svarbias knygas: 
“Russia’s Fighting Forces” ir 
“What Russia Did for Vic
tory.”

Jo raštai padare didžiulės 
įtakos Amerikos visuomenėje.

Kurnakovas yra buvęs ca- 
ristinės Rusijos kariuomenėje 
karininku.

Didžiosios spalio revoliuci- 
i jos metu Kurnakovas stovėjo 

prieš revoliuciją. Pasitraukęs 
užsienin, jis per trumpą lai
ką dar visaip bandė kovoti.

' Bet ilgainiui šis vyras pra
dėjo galvoti ir jis priėjo iš
vados, jog tuščios yra pastan
gos kovoti prieš liaudies va
lią, kaišiojant kontr-revoliu- 
cines balanas į revoliucinio 
progreso ratus.

Jis pradėjo persiorientuoti, 
o antrojo pasaulinio karo me
tu — Kurnakovas jau atvirai, 
griežtai stovėjo su T. Sąjun- 

- ga, ragindamas daryti tą pa
tį ir kitus “baltuosius” rusus.

Kurnakovo sūnus įstojo į 
Raudonąją Armiją, o pats 
Kurnakovas, gyvendamas A- 
merikoje, kitais būdais rėmė

♦ 4 karines mūsų krašto pastan
gas. (Tąsa S-me pusi.)

ATLANTO PAKTAS GAL] Vėliausios Žinios
IŠTRAUKT IŠ AMERIKOS 
IKI 29 BILIONV DOL.
Reikalaujama $1,450,000,000 Paktui Ginkluot Šiemet

SEN. TAYLOR RAGINA 
PAŠALINT VALDINIUS 
KARO KURSTYTOJUS
Amerikos Diplomatai Slėpė Sovietinius Taikos Siūlymus

Washington. — Valsty
bės sekretorius Dean Ache
son sakė, jog prez. Truma- 
nas reikalaus, kad Kongre
sas paskirtų 1 bilioną, 450 
milionų dolerių Atlanto pa
kto kraštams ginkluoti per 
1 metus.

Kadangi tas karinis Ame
rikos sąryšis su 11 kitų 
kraštų yra padarytas 20- 
čiai metų, tai tų kraštų 
ginklavimas gali Amerikai 
lėšuoti viso iki 29 bilionų 
doleriu, v

Buvęs valstybės sekreto
rius George Marshallas kar
štai agitavo Senatą užgirti

Dėl Vokiečiu Kvislingu 
Nubaustas Komunistas

Duesseldorf, Vokietija. — 
Vokiečių komunistų vadas 
Max Reimann buvo anglu 
nuteistas 3 metus kalėti už 
tai, kad vadino kvislingais- 
išdavikais tuos vokiečių po
litikierius, kurie tarnauja 
anglams - amerikonams.

Iškalėjęs 1 mėnesį ir 21 
dieną, Reimannas tapo pa- 
liuosuotas.

Pažangūs CIO Virėjų 
Unijos Reikalavimai

San Francisco. — Atsi
darė suvažiavimas CIO Lai
vinių Virėjų ir Priežiūrų 
Unijos. Jų pirmininkas 
Hugh Bryson davė tokius 
pasiūlymus:

Pasmerkt šaltąjį Truma- 
no valdžios karą, kuris bloš
kia Ameriką ir pasaulį j ū- 
kinę krizę.

Remt Progresyvių Parti
jos — Wallace‘o politiką.

Pripažint Kinijos liaudies 
valdžią.

Protestuot prieš reikala
vimą “ištikimybės priesai
kų” ir prieš komunistų per
sekiojimą.

Išleist teisingos samdos 
įstatymą, neskirstant dar
bininkų pagal tautybę, re
ligiją ar odos spalvą.

Kovot už CIO unijų savi
valdybę prieš diktatoriškus 
CIO centro vadus.

Reikalaut algų pakėlimo.

Šimtai Tūkstančių Japonų 
Darbininkų Negauna Algos

Tokio, Japonija. — Jau 
praeitą mėnesį šimtai tūk
stančių valdiškų . Japonijos 
darbininkų - tarnautoju ne
gavo algos. Valdžia skun
džiasi neturinti pinigų; pra
šo piniginės amerikonų pa
galbos.

Per kelias paskutines sa
vaites japonų valdžia, pa
gal generolo MacArthuro 
patvarkymą, paleido dau
giau kaip 200,000 valdinių 
darbininkų.

Rahway, N. J. — Susidū
rus “treileriui” su “džyp- 
su”, užmušta 5 asmenys.

Atlanto paktą; pasakojo, 
būk paktas tarnausiąs tai
kai palaikyti.

Demokratas senatorius 
Brien McMahon, pirminin
kas bendrosios atominės 
senatorių - kongresmanų 
komisijos, bažijosi, kad At
lanto paktas, girdi, nerei
kalaująs išduot atom-bom- 
bų sekretus kitiem to pakto 
kraštam.

(Ketvirtadienį, pirm 
Laisvei einant presan, tru- 
maniški senatoriai tvirtino, 
kad vakarop tą dieną Sena
tas užgirs Atlanto paktą 
milžinišku daugumu bal
sų.)

Policija Privertė 3 
Negrus “Prisipažinti”

Groveland. Florida. —Mi
licija ir policija apmalšino 
pogromiškas- baltųjų riau
šes prieš negrus. Kartu su
ėmė tris negrus, kurie, gir
di, jau prisipažinę, kad už
puolę žaginti vieną baltą 
moteriškę.

Baltųjų gaujos dėl tokių 
paskalų ir puolė terorizuo
ti negrus ir deginti jų na
mus.

(Policija, kaip žinoma, 
mušimais ir kankinimais iš- 
veržia neva išpažintis iš a- 
reštuotų negrų.)

Jankis Pabėgėlis Melavo, 
Būk Sovietai Jį Kankinę
Berlin. — Pabėgėlis 

amerikonų kareivis Chris- 
tus Rangaves melavo, būk 
rusai jį “badu marinę ir 
baisiai mušę ir kankinę ka
lėjime.” Jankių • ligoninės 
viršininkai atrado, kad, 
Rangaves visai sveikas ir 
neturi jokių alkio ar kanki
nimo .ženklų. Karinis ame
rikonų teismas teis Ranga- 
vesą už pabėgimą iš jų ar
mijos.

Rangaves, persirėdęs ci
viliniais drabužiais, pirm 
penkių mėnesių perėjo į 
sovietinę Berlyno dalį be 
jokių dokumentų ir buvo 
suimtas kaip nužiūrimas 
šnipas. Sovietų vyriausybė 
dabar sugražino jį į Ameri
kos karininkų rankas.

Gengsteriai Pašovė Gemb- 
leriy Vadą ir 3 Jo Sėbrus

Hollywood, Calif. —“Ne
žinomi” gengsteriai pašovė 
Mickey Cohena, gemblerių- 
gensgterių vadą, ir tris jo 
sėbrus, kuomet jie išėjo iš 
Sherry’s užeigos po vidu
nakčio.

Spėjama, kad policija 
pasamdė šovikus; sakoma, 
policija keršijo už tai, kad 
Cohenas paliudijo tyrinė
jančiai grand džiurei, jog 
policijos viršininkai ir eili
niai policininkai už kyšius 
leido kekšynam plačiai biz
niauti.

Washington. — Prez. Trumanas sakė reporteriams, 
amerikiečiai neturi nusigąst, kad šios šalies valdininkai 
slaptai tariasi apie pasidalinimą tūlais atom-bombų sek
retais su Anglija.

London. — Jau 10,000 kareivių ir jūreivių laužo čio- 
naitinių laivakrovių streiką, iškraudami laivus pagal 
valdžios įsakymą.

Pertrūko valdžios derybos su streikuojančiais laivakro- 
viais.

Kanados laivų kompanijos atsisakė tartis su streikuo
jančių kanadiečių" laivakrovių unija.

Sydney, Australija. — “Socialistinė” Australijos val
džia surinko kelis šimtus streiklaužių prieš streikuojan
čius 23,000 angliakasių. Skebams apsaugoti prisiuntė 500 
policijos.

Washington. — Trumaniški demokratai senatoriai ir 
daugumas republikonų atmetė visus Atlanto pakto tai
symus, reikalaujančius nežadėt iš anksto ginkluoti euro
pinius to pakto kraštus.

Roma. — Premjero de Gasperio klerikalai ir jų bend
rai Italijos seime mojosi apgavingai užgirti Atlanto pak
tą. Suskaičius jų balsavimo korteles, pasirodė, jog už 
paktą paduota daugiau balsų, negu iš viso yra seimo na
rių.

Taigi turės būti iš naujo perbalsuotas pakto klausi
mas.

Tel A vi v, Izraelis. — Syrija pasirašė paliaubų sutartį 
su Izraelio valstybe. Abidvi šalys truputį atitraukė savo 
kariuomenę nuo sienos.

Washington. — Mokslininkas Edward U. Condon, val
džios Standardų Biuro direktorius, kalbėdamas senato
rių komisijai, smerkė kongresmanų Neamerikinės Veik
los Komitetą, kaip siaurapročius ir šmeižikus.

Tas raudonbaubių komitetas įtarė, kad Condon esąs 
“nelabai ištikimas” atominiuose klausimuose, i? nedavė 
jam progos pasiteisinti.

Washington. — Amerikos Darbo Federacijos vadai ža
da rinkti po $2 iš Federacijos narių, kad sudarytų $16,- 
000,000 politinį kovos fondą, idant ^kituose rinkimuose 
būtų sumušti tie senatoriai, kurie remia streiklaužišką 
Tafto - Hartley’o įstatymą. , t

Honolulu. — Hawaju policija areštavo 28 laivakrovių 
streiko pikietus, kurie stabdė streiklaužius. Muštynėse 
sužeista 23 vyrai iš abiejų pusių.

BRIDGES—PASAULINĖS MARIN1NKŲ IR 
LAIVAKROVIŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS

Paryžius. — Pasaulinė Laivakrovių ir Marininkų 
Unija, dalis Pasaulio Darbo Unijų Sąjungos, vienbalsiai 
išrinko savo, prezidentu Harry Bridgesą, pirmininką 
CIO Laivakrovių Unijos vakariniame Amerikon pakraš
tyje.

Pasaulinė Marininkų - Laivakrovių Unija turi 750,000 
narių, ir steigiamajame savo susirinkime Marseilles mie
ste nutarė tuojau paremti Londono ir Kanados laivakro- 
viu streikus.

Bridges išrinktas, jam pačiam nedalyvaujant Pasauli
nės Unijos susirinkime Franci jo j. Amerika nedavė jam 
leidimo ten nuvykti.

Amerikos valdžia patraukė Bridgesą teisman ir laiko 
jį po užstatu dėl to, kad jis “apgavingai išgavės” pilie
tybės popierius, prisiekdamas, kad jis nebuvo komunis
tas. Reikalauja deportuot Bridgesą į Australiją bei įka- 
lint.

Valdžia Jau Mažiau.
Taksy Gauna

Washington. — Per 12 
mėneąių iki birželio 30 d. 
šiemet valdžia surinko $40,- 
448,498.370 taksų, tai yra 
81,416,043,925 mažiau už 
12 pirmesnių mėnesių iki 
1948 m. birželio 30, kaip 
pranešė Jungtinių Valstijų 
iždo valdyba.

Hartford, Conn. — Aud
ringos liūtys Connecticut 
klonyje padarė bent milio- 
ną dolerių nuostolių lau
kams ir daržams.

Naujas Bulgarijos 
Premjeras Kolarov

Sofija, Bulgarija. —Bul
garijos seimas vienbalsiai 
išrinko premjeru Vasilių 
Kolarova, vieton mirusio 
Georgo Dimitrovo.

Kolarovas, 72 metu am
žiaus, buvo artimas Dimit
rovo draugas ir žymus ko
munistų veikėjas nuo se
niai.

Rangoon, Burma. — Šio 
krašto valdžia skelbia, kad 
atgriebė nuo sukilėlių 
Thonze ir du kitus miestus.

Washington. — Demok
ratas senatorius Glen Tay
lor reikalavo numaskuoti ir 
pavaryti tuos valstybės de
partment valdininkus, ku
rie dirbtiniai ir apgavingai 
gąsdina amerikiečius išgal
votais pavojais iš Sovietų 
pusės.

Taylor, Progresyvių Par
tijos kandidatas į vice-pre
zidentus praeituose rinki
muose, priminė, ką republi- 
konas John Foster Dulles 
liepos 12 d. iškėlė aikštėn. 
Dulles, keturių didžiųjų tal
kininkų konferencijos da
lyvis Paryžiuje, sakė:

Amerikos diplomatai toje

Marinama $20-52 
Pensija Veteranam

Washington. — CIO pir
mininkas Philip Murray at
sišaukė į Kongresą, kad 
panaujintų įstatymą, pagal 
kurį bedarbiai karo vetera
nai gavo po $20 pensijos per 
52 savaites.

Senasis $20-S? įstatymas 
išsibaigs ateinantį pirma- 

-dienį.
Demokratas John Kan

kinas, kongresmanų komi
sijos pirmininkas dėl vete
ranų reikalų, pakišo po sta
lų siūlymą panaujinti tą 
įstatymą.

Ginčai dėl Atominių 
Boinbanešiti Skaičiaus

Washington. — Kong
resmanų komisija dėl gink
luotu jėgų ginčijasi, ar 
daugiau statyt didžiųjų 
bombanešių B-36, negu pre
zidentas reikalauja, ar už
girį jo siūlomą skaičių.

Toks bombanešis yra 135 
tonų svorio ir taikomas a- 
tominėm bombom nešti per 
tūkstančius mylių.

Iš Komunisty Teismo
New York..— Komunistų 

vadų teisme liudijo Fran
ces A. Hood’ienė, buvusi 
Bostono komunistų klubo 
pirmininkė. Jinai sumušė 
prokuroro - kaltintojo Mc- 
Gohey ir FBI šnipukų pa
sakojimus, būk komunistai 
siekią jėga ir prievarta nu
versti Amerikos valdžią.

Hoodienė, tiesioginė gar
siųjų senovinių amerikiečių 
Johno ir Priseilios Aldenų 
ainė, parodė, jog Komunis
tų Partijos tikslas yra ra
miais, demokratiniais bū
dais įkurti socializmą 
Jungtinėse Valstijose.
achesonIšplūdo
ČECHOSLOVAKIJĄ

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Ache
son pasikalbėjime su kores
pondentais išplūdo Čecho- 
slovakijos valdžią, girdi, už 
“religijos persekiojimą.”

ORAS.— šilta, drėgna. 

konfeerncijoje buvo susita
rę atmesti Sovietų pasiūly
mus dėl taikos. Jie bijojo, 
kad jeigu eitų link taikos, 
tai gal senatas neužgirtų 
karinio Atlanto pakto prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tie politikieriai todėl 
skelbė, kad negalima esą 
su Sovietais susitaikyti. Jie 
bandė sumažinti net to 
svarbą, jog konferencijoje 
buvo susitarta, kad Sovie
tai atidarys anglam, ameri
konam ir francūzam važiuo- 
tę per sovietinį ruožtą į jų 
užimtą vakarinę Berlyno 
dalį.

Tie diplomatai, kursty
dami karines baimes, mėgi
no užtrinti ir tai, kad vaka
riniai talkininkai priėmė 
Sovietų pasiūlymą atgaivin
ti Keturių Didžiųjų karinę 
tarybą Vokietijos dalykam 
tvarkyti.

šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudies valdžia uždarė A- 
merikos valdiškų žinių raš
tinę todėl, kad Amerika ne
pripažįsta šios kinų val
džios.

Kiny Liaudininkai dar 
40 Myliy Pirmyn

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija, pliekda
ma Čiang Kai-šeko tauti
ninkus, per dieną nužygia
vo 40 mylių pirmyn linkui 
tvirtoviško Čangšos miesto 
ir naujosios tautininkų “so
stinės” Kantono.

Tautininkai melavo, būk 
jie atgriebę nuo komunistų 
Sian miestą.

Tautininkų politikieriai ir 
turtingi biznieriai ‘ persi
gandę bėga iš Kantono to
liau į vakarus.

Liaudininkų - komunistų 
kariuomenė artėja prie 
strateginės ir derlingos ry
žiais Hunano provincijos.

įspėjimas Čechoslovakijos 
Kunigam ir Vienuolėm

Praga. — Čechoslovaki
jos Tautinio Veikimo ko
mitetai įvairiose apskrityse 
sušaukė kunigų ir minyškų 
susirinkimus ir paaiškino, 
jog čechoslovakų valdžia 
nepasiduos popiežiaus ir 
arkivyskupo Berano užgai
doms.

Tapo piniginiai nubausti 
daugelis kunigų, kurie per 
pamokslą perskaitė savo iš
tikimybės pareiškimą prieš- 
valdiškam arkivyskupui.

Stalinas Mandagiai Priėmė 
Amerikos Ambasadorių
Maskva. — Premjeras 

Stalinas priėmė naująjį A- 
merikos ambasadorių ad
mirolą Alaną G. Kirką; sa
koma, jiedu mandagiai pa
sikalbėjo. Laukiama plates
nių pokalbių tarp Kirko ir 
Stalino. ,j
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Marcantonio Kandidatuos
Dabar jau aišku, kad šiemetiniai mūsų didmiesčio ma

joro rinkimai suįdomins piliečius labai gyvai.
Dabar jau aišku, kas bus kandidatais New Yorko mie

sto majoro vietai.
Jais bus šie asmenys:
Kongresmanas Vito Marcantonio kandidatuos Ameri

kos Darbo Partijos sąraše.
William O’Dwyer, dabartinis majoras, — demokratų 

partijos sąraše.
Newbold Morris — republikonų-Liberalų Partijos są

raše.
Gal dar kai kurios grupelės statys savo kandidatus, 

bet jie bus bereikšmiai.
Iš visų trijų kandidatų, mes manom, Marcantonio būtų 

pats geriausias miesto gaspadorius.
Kodėl?
Marcantonio yra labai geras kongresmanas: pažangus, 

besirūpinąs liaudies reikalais vyras. Jo ilgų metų darbai 
Kongrese parodė, kad jis rūpinosi ir tebesirūpina vy
riausiai darbo žmonių reikalais, tautos reikalais, liaudies 
reikalais, nes liaudis, darbo žmonės jį pasiuntė Kongre- 
san jai tarnauti.

Marcantonio yra buvęs labai geras draugas velionio 
La Guardia, to visų darbo žmonių mylimo asmens, bu
vusio miesto majoru per metų eilę. Marcantonio ir La 
Guardia buvo geri ne tik asmeniniai bičiuliai, o ir politi
niai.

Na, o Mr. O’Dwyer — jis skaitosi pažangiu, bet dirba 
nepažangiai. Jis susirišęs su reakcine katalikų hierar
chija; jis pritarė Feinbergo įstatymo pravedimui valsti
joje; jis kalba už liaudį, bet dirba ne jos interesams. Jis 
buvo vyriausiuoju šalininku fėro pakėlimo.

Tą patį galima pasakyti ir apie Newbold Morris, tą 
Dewey-Dubinskio vyrą, pastatytą jų partijų kandidatu.

Aišku, dabar peranksti kalbėti apie kandidatų nuopel
nus ar jų blogybes. Užtenka tik priminti, jog šių metų 
rinkiminė kampanija mūsų mieste bus labai gyva ir 
svarbi.

O jei dar pasitvirtins pranašavimai, kad Wallace kan
didatuos senatoriaus vietai, — dar didesnės reikšmės 
ši rinkimų kampanija turės!

Taigi New Yorko valstijos piliečiams šiemet teks ge
rokai pasidarbuoti, kad jų valstija ir jų didmiestis eitų 
progreso keliu.

Daug, didelio darbo ir atsakomybės šiemet turės Ame
rikos Darbo Partijos nariai!

Atomine Bomba Anglijai?
Viskas rodo, jog Anglijos imperialistai pastaruoju me

tu nori atgauti šiek tiek sa vysto vumo, atsieit, unciją 
kitą nepriklausomumo nuo Wall stryto imperialistų.

Per visą pokarinį laikotarpį, Anglija buvo lyg Ame
rikos, — Wall stryto, — dominija. Doleris diktavo Ang
lijai viską.

Sumaršalizuota Anglija, vis tebeklimpo į depresijos, į 
skurdo liūną.

Bet pastaruoju metu Londono viešpačiai, kuriems iš
tikimai tarnauja “socialistai”, atsisakė klausyti visko, 
ką diktuoja Wall strytas.

Jie atsisakė nuvertinti savo pinigų valiutą, ko Wall 
strytas labai reikalavo.

O šiuo metu, kaip patirta, anglai reikalauja, kad Ame
rika išduotų jiems atomo bombos padirbimo sekretus!

Dėl to neperseniai prezidentas Trumanas buvo sušau
kęs žymių savo patarėjų konferenciją, kurioje buvo tar
tasi, ką daryti.

Anglai sako: jie patys galėtų surasti priemones bom
bai pasidirbti, bet tai daug kaštuotų; geriau būtų, jei 
Amerika pateiktų jiems braižinį, pagal kurį atomų bom
ba daroma, tai jie patys jos pasidirbtų ir laikytųsi “zo- 
postui.”

Sunku pasakyti, kuo visa tai baigsis, bet įdomybė čia 
glūdi tame, kad Anglija reikalauja to, ko reikalauja!

Pavyzdinga Moteris: Našlė Sun Yat-sen.
Kinijoje įsikūrė Tarybų - Kinijos Draugiškumo Są

junga, kurios pirmininko pareigas eina Kinijos respub
likos tėvo, “Kinijos Jurgio Washington©”, kaip tūli jį 
vadina, Sun Yat-seno našlė.

Per visą pokarinį laikotarpį Sun Yat-senienė gyveno 
Šanghajuje. Tik kai kada amerikiečiai išgirsdavo josios 
balsą, prasiveržusį pro čiang kai-šekinės cenzūros sieną. 
Bet Čiang kai-šekas nedrįso šitos moters kryžiavoti, ka
dangi ji yra Čiang Kai-šeko žmonos sesuo, o, antra, — 
labai įtakinga visuose Kinijos žmonių sluogsniuose.

Sun Yat-senienė niekad nepritarė reakcinei Kuomin- 
tango politikai. Ji visuomet stovėjo su pažangiąja Kini
jos liaudimi, su pažangiuoju pasauliu. Ji rėmė kovojan
čią už laisvę Kinijos liaudį, kuo tik galėjo ir kaip galėjo.

Pagaliau, kai Šanghajus buvo liaudies armijos išlais
vintas, Sun Yat-senienė pradėjo aktyviai dalyvauti vi
suomeninėje veikloje. Jai labai rūpi, kad tarp Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos būtų geri santykiai. Jai labai rūpi, kad
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BALSAS GIRIOJE...
Klerikalų Draugas nega

li atsidžiaugti popiežiaus į- 
sakymu katalikams tuojau 
atsisveikinti su sveiku pro
tu ir tik klausyti jo prisa
kymų. Dabar tik visa bėda 
belikusi su kitų tikėjimų 
galvomis. Draugas šaukia:

Kodėl, pavyzdžiui, kitų ti
kybų bažnyčios, kurios taip 
pat yra patyrusios ant sa
vo tikinčiųjų, kas yra bolše
vizmas, negalėtų imtis ana
loginių žygių? Kodėl jos 
negalėtų prisidėti prie tos 
moralinės bolševizmo izolia
cijos, kurią yra paskelbusi 
Katalikų Bažnyčia? Jeigu 
kitoms tikyboms rūpi dva
sinė žmogaus vertybe, jeigu 
jos neigia ateistinį materia
lizmą kurį bolševizmas at- 
stovau j a ir propaguoja, jos 
turėtų pasekti Katalikų 
Bažnyčios pavyzdį. To rei
kalauja pati gyvenimo logi
ka.

O kodėl pagaliau laisvojo 
pasaulio galybės nepasida
rytų išvados, kurią dabar 
yra pasidariusi Katalikų 
Bažnyčia? Kodėl demokra
tijos ligi šiol toleruoja dvi
prasmišką bolševikų daly
vavimą politikoje? Ar penk
tosios kolonos praktika ne
buvo pakankamai įtikinan
ti ? Ar seniai nėra atėjęs 
laikas apsidrausti nuo tos 
kolonos klaidinančios vei
klos, pastatant bolševizmą 
už įstatymo ribų ? (J)., lie
pos 18 d.)

Čionai apsilenkiama su 
didele tiesa: tos bažnyčios 
nesnaudžia, nesnaudžia ir 
“demokratijos.” Argi mes 
neturime Trumano Doktri
nos ir Marshallo Plano? 
Argi Čiangas nebuvo nulė
kęs net pas Filippinų pre
zidentą reikalais reakcijos 
bendrojo fronto prieš ko
munizmą?

Bet kas iš to: juo toliau, 
tuo blogiau. Kinijos Liau
dies Armija, vadovaujama 
komunistų, jau vėl ritasi į 
pietus. Juk tik didžiausios 
baimės verčiamas pats po
piežius griebėsi prakeikimo 
prieš milijonus katalikų. O 
kas “baisiausia”, tai kad 
kunigų Draugas pataisyti 
dalykus nebepajėgs.

Ar galima už “įstatymo 
ribų” pastatyti beveik pusę 
pasaulio? Kas gi su tokiu 
pastatymu skaitysis?

POPIEŽIUS 
VEIDMAINIAUSIĄS

Popiežius įsakė visiems 
katalikaihs tuojau nutrauk
ti ryšius su komunistais. 
Bet ką jis pats darys? Juk 
atrodo, kad jis pirmutinis 
turėtų tatai padaryti ir pa
rodyti pavyzdį. Bet Drau
gas praneša: .

Aukšti Vatikano šaltiniai 
šiandien sakė, kad Vatika
nas toliau palaikys diploma
tinius santykius su komunis
tų valdomom šalim, nežiū-' 
rjnt vakar dienos įsakymo, 
kuriuo visi katalikai komu
nistai ir pasekėjai yra eks- 
komunikuojami, i r kuris 
privers daugelį katalikų pa
sirinkti tarpe Bažnyčios ir 
Kremliaus.

Vienas informantas sakė, 
kad šv. Sosto dekretas nėra 
politinis, ir liečia tik Baž

Kinijos liaudis juo daugiau žinotų apie tikrąją padėtį 
Tarybų Sąjungoje. Tam ir buvo įkurta plati, masinė or
ganizacija — Tarybų - Kinijos Draugiškumo Sąjunga.

Joje žymioji Kinijos intelektuale ir visuomenininke 
darbuosis, kiek tik jos pajėgos leis.

Kuomet ji, Sun Yat-senienė, darbuojasi naujam pa
sauliui, tai jos fašistas švogeris, Čiang Kai-šekas, mėto 
bombas ant Šanghajaus miesto, mierydamas kiek galint 
daugiau žmonių užmušti, o Čian Kai-šekienė kur nors 
Amerikoje savo liežuviu bandys nešvankius žodžius pa- 
laidyti ant Kinijos garbingosios moters!

nyčios narius,' kurie sulaužo 
įstatymus, bet .neliečia diplo
matinių santykių. Vatika
nas dabar turi diplomati
nius santykius su Rumunija, 
Čekoslovakija ir Jugosla
vija. Spėjama, čekai greit 
nutrauks tuos santykius. 
(D., liepos 15 d.)
Sena istorija: Nežiūrėki

te, ką aš darau, bet klausy
kite, ką sakau! Popiežius, 
reiškia, turės ir palaikys 
ryšius su komunistais! Tas 
tik vienas faktas turėtų 
atidaryti akis daugeliui ka
talikų.

PASIGENDA 
GENEROLŲ

Jeigu kas nori svietą pa
juokiu ti, tegul tuojau pasi
samdė Petrą Jurgėlą. Jis 
tikras to užsiėmimo meiste
ris.

Ilgai, labai ilgai tylėjęs, 
Petras sumanė paieškoti 
lietuviškų generolų. Prisi
mygęs klausia, kur jie din
go, kodėl jie tyli? Tik pasi
klausykite:

Ko tyli tie aukšto mokslo 
generolai ir pulkininkai, ku
rie ilguoju taikos metu taip 
sparčiai tvarkė ir tobulino 
ginkluotas Lietuvos jėgas ir 
kurie kadaise rašydavo il
gus straipsnius apie kariš
ką tautos parengimą laisvei 
ginti? Kodėl jie karingąja 
savo plunksna net neprisi
mena tų, savo parengtų, 
veržlių jaunųjų Lietuvos vy
rų, kurie po šiai dienai 
praktikuoja tą kariškąjį pa
rengimą, labiausiai sumo
dernino jį ir ištobulino bei 
išplėtė į partizaninį karą? 
Argi tie karininkai negirdė
jo ir dar negirdi apie Lie
tuvos partizanus, jų dali
nius, nuostabią organizaciją, 
ypatingą taktiką, gudrią 
strategiją ir žygius? Argi 
jie nieko nežino apie tą 
naująją lietuvių kariuome
nę, kuri nebuvo iš anksto 
suorganizuota ir tautinės di
plomatijos sumetimais pa
likta bet savaime atsirado 
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ir veikia kaipo (pabėgusių
jų bei tremiamųjų) lietuvių 
tautos ariergardas?

Tie Jurgėlos generolai 
tai visa, matyt, puikia ži
no, todėl ir tyli: Jie žino, 
jog tai yra gryniausias blo- 
fas. Tuo “tautos ariergar
du” tiki tik Petras Jurgė- 
la, kuris ir paseno ir nieko 
neišmoko.

Tik į ausį Jurgėlai mes 
galime pasakyti: Girdėjom, 
kad vienas jo generolas 
New Yorke restaurante in
dus plauna, kitas kur nors 
pas farmerį kiaules gano. 
Visas jų “mokslas” subyrė
jo, kai visas Smetonos re
žimas nuėjo velniop.

PRIEŠ LIAUDĮ IR NUO 
LIAUDIES

Pas Hitlerį į Berlyną šo
vė ne tik Smetona su savo 
kliką anais metais. Pas jį 
ant burdo atsidūrė ir visa 
eilė brolių socialdemokratų 
—■' menševikų. Jų tarpe 
skamba pavardė ir profeso
riaus J. Kaminsko.

Dabar jis rašo laišką ir 
palaiminimą savo vienmin- 
čiams Kanadoje. Jis sužino
jęs, kad Kanadoje esanti 
suorganizuota jo vardu so

cialdemokratų kuopa. Jis 
juos ragina rpoštis grįži
mui Lietuvon -— ne dabar- 
tinėn Lietuvon, žinoma, bet 
“išlaisvintom” Kad Lietuva 
būsianti “išlaisvinta,”' tai 
Kaminskas neabejoja. Kas 
ją “išlaisvins?” Profesorius 
nepasako, nežinia. Kad pro
fesorius ir jo vienminčiai 
Kanadoje to nepadarys, tai 
aišku kiekvienam vaikui. 1

Kaip ten nebūtų, profeso
rius Kaminskas moko savo 
draugus, ką jie turės daryti 
sugrįžę Lietuvon. Girdi:

Mes turime pozityviai ruoš
tis išlaisvintos Lietuvos atkū
rimui. Į naujos Lietuvos kūry
bą mes turime eiti su savu nu
sistatymu, savais uždaviniais, 
su uždavinių vykdymo pro
grama, kad busimoji Lietuva 
kurtųsi ir vystytųsi ne tik po
litiniai, bet ir būtų socialiniai 
demokratiška. Į ateities dar
bą mes turime stoti pasiruošę, 
aktingi ir pakankamai stiprūs. 
Namo grįžę, mes turime pra
šnekti į Lietuvos darbo žmo
nes ir į visą tautą pakanka
mai stipriu ir įtikinančiu žo
džiu, įtikinti mūsų liaudį mū
sų siekimų jai naudingumu, ją 
patraukti mūsų uždavinių pu
sėn ir jų vykdymui vadovau
ti, eidami senu mūsų šūkiu: 
“Su liaudim dėl liaudies.”
Profesoriaus drąsa ne

svietiška. Bėgo jis nuo liau
dies pas didžiausią pasau
lyje’ galvariezą, bet drįsta 
kalbėti apie tą liaudį. Gerai 
tik tas, kad toji liaudis la
bai gražiai apsieina be pro
fesoriaus ir jo menševikų. 
Ji kraštą atstato. Ji kraštą 
kelia į naujas mokslo, kul
tūros, šviesos ir laisvės 
aukštumas. Iš sykio darbas 
buvo labai sunkus. Jis daro
si lengvesniu. Ekonominė 
būklė nuolat kyla.

O tokie “laisvintojai,” 
kaip profesorius Kamins
kas, pasiliks tuščiomis gar
siai skambančiomis bačko
mis. Atrodo, kad jie nė ne
sapnuoja grįžti Lietuvon ir 
tikrai prisidėti prie liaudies 
pastangų susikurti gerbū- 
vingą gyvenimą. Jie galėjo 
būti naudingais žmonėmis 
Lietuvai: galėjo klaidą ati
taisyti, tuojau po karo su
grįžti Lietuvon ir darbuotis. 
Bet to nepadarė. Dabar juo 
toliau jie tolinasi nuo liau
dies ir Lietuvos, tuo gar
siau švaistosi tuščiomis, pi
giomis frazėmis apie “iš
laisvinimą” Lietuvos.

Senatoriai John S. Sparkman iš Alabamos, Burnett 
Maybank iš S. C., ir Ralph Flanders iš Vermont links
mai diskusuoja gyvenamiems namams bilių, bet žmo
nėms, kuriems stokuoja namu, vargiai teks džiaugtis. 
Praktika su praėjusiu ir šiuomi kongresais parodė, 

kad, kuomet ponai senatoriai ar kongresmanai 
linksmi, eiliniams žmonėms—prastas ženklas.

DUNOJAUS SLĖNIS -
DUONOS ARUODAS

Seniau komercinė spauda 
daug rašydavo apie “Mėly
nąjį Dunojų” ir apie “Du
nojaus Duoną.” Bet dabar 
jau bando tatai pamiršti. 
Mat, tautos, kurios gyvena 
prie Dunojaus, pasirinko 
kitą gyvenimo kelią, negu 
yra kapitalo šalyse. Liau
dies demokratinės respub
likos gyvuoja Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Vengrijoj, Če- 
choslovakijoj, jau nekal
bant apie tarybines Molda
vijos ir Ukrainos respubli
kas. Tiesa, dar Austrija 
pergyvena naujos tvarkos 
gimimo kančias. Jugoslavi
ją pasuko kapitalo pusėn 
išdavikas Tito ir jo sėbrai. 
Vienok milžiniška didžiu
ma gyventojų tų valstybių, 
kurios yra prie Dunojaus, 
eina nauju keliu, keliu, ve
dančiu prie socializmo.

Nepavyko Dunojaus ir 
“tarptautine upe” padary
ti. Valstybės, esančios už 
tūkstančių mylių nuo Du
nojaus, norėjo, kad jos ly
gias teises turėtų plaukio
jimui Dunojaus upe, kaip 
tos, kurios prieina prie Du
nojaus. Tos pastangos su
smuko. Mėlynojo Dunojaus, 
kaipo didelio vandens kelio 
reikalus tvarko tik tos val
stybės, kurios prie jo priei
na.

Taigi komercinei spaudai 
pasidarė neįdomus Duno
jus, nesvarbi ir jo slėnio 
duona. Na, bet šiemet, kada 
Jungtinėse Valstijose dideli 
plotai kentėjo nuo sausros, 
kada sausros rykštė skau
džiai plakė Italiją, Franci- 
ją, Belgiją, Ispaniją ir Por
tugaliją, tai kaip tyčia 
gamta buvo prielanki Rytų 
ir Centralinei Europai, tai 
yra Tarybų ir liaudies de
mokratinėms respublikoms. 
Ten tik Bulgarija kiek nu
kentėjo pradžioj nuo stokos 
lietaus. Dabar eina javų va
lymas ne vien tarybinėse, 
bet ir liaudies demokratinė
se respublikose.

Tarybų Sąjungoj rekor
dinis yra javų užderėjimas. 
Mokslininkai mano, kad jau 
prisideda prie to naujų 
miškų auginimas, kurie ap
saugo laukus nuo perdidelių 
sausrų. Kur dešimt metų 
atgal miškai jau buvo už
vesti, ten matosi dar geres
nis derlius.

Bulgarijoj 78 nuošimčiai 
gyventojų užsiima žemdir
byste. Augina kviečius, ru
gius, miežius, cukrinius 

runkelius, tabaką ir t.t. Vy
riausybės žmonės apibūdi
no, kad “jeigu nebus šių 
metų derlius vienas iš ge
riausių, tai nebus ir blo
giausias.”

čechoslovakijoj žemdir
byste užsiima tik apie 40^ 
nuošimčių gyventojų, nes 
tai industrinė šalis. Šiemet 
kviečių, rugių, miežių der
lius labai geras. Kviečių su
ima po 30 bušelių nuo akro 
žemės. Laukų buvo daugiau 
apsėta, kaip kitados.

Jugoslavijos tikro der
liaus padėties nežinia. 
Trockistai susisėbravo su 
buožėmis, paneigė biednų 
valstiečių reikalus. Todėl5 
žemės ūkio darbininkų ūpas 
pakirstas. Tito šalininkai 
giriasi, kad derlius geras, 
ypatingai Kroatijoj, kad jie 
galės daug kiaulių nupenė
ti ir Anglijai bekonus par
duoti. Štai kas jiems apei
na, ne savo šalies valstiečių 
reikalai.

Lenkijoj, kuri nors ir nė
ra Dunojaus slėnio šalis, 
bet kaimyniška ir liaudies 
demokratinė respublika, y- 
ra geras derlius. Javais bu
vo apsėta 38,250,000 akrų 
plotas, ant 1,500,000 akrų 
daugiau, kaip 1(948 metais. 
Pereitais metais Lenkijoje x 
buvo suimta 10,900,000 to
nų rugių ir 1,450,000 tonų 
kviečių. Šiemet derlius yra 
dar geresnis.

Rumunijoj, kviečiai, ru
giai, kukurūzai, cukriniai 
runkeliai ir kiti javai ir 
daržovės labai gerai užde
rėjo. Rumunija galės daug 
grūdų ir daržovių išvežti į 
užsienį.

Vengrijoj javų su valyme 
dirba dieną ir naktį. Kvie
čių, rugių, kukuruzų, bul
vių, cukrinių runkelių už
derėjimas yra rekordinis. 
Oras labai geras javų suva- 
lymui.

Korespondentai, kurie 
apsilankė Vengrijoj, Lenki
joj ir Rumunijoj žemės ū- 
kyje sako, kad visi laukai 
skamba nuo liaudies dainų. 
Šių šalių valstiečiai ir beže
miai žemės darbininkai 
pirm karo kentėjo baisų 
skurdą, ponų išnaudojimą 
ir pavergimą. Po karo jie 
su miestų darbininkais, va
dovystėje komunistų, pasi
rinko naują gyvenimo ke- r 
lią — be ponų ir kapitalis
tų. Dabar jie dirba žemę, 
ir žemė teikia gausius der
lius jiems, o ne ponams.

Aišku, kodėl kapitalisti
nių šalių komercinė spauda, 
visoki turčių agentai ne
kenčia tų šalių žmones ir 
juos niekina. Bijo, kad ir 
kitų šalių liaudis nepasi
rinktų gyvenimo kelią be 
ponų, ir kapitalistų. Bijo 
naujos tvarkos, darbo liau
dies demokratijos, todėl ir 
gąsdina, kaip įmanydami, 
savo darbininkus, farme- 
rius ir bendrai piliečius.

Bet dar taip neseniai tas 
pats buvo Lenkijoj, Bul
garijoj, Čechoslovakijoj, 
Rumunijoj, Vengrijoj ir 
Albanijoj. Dar baisiau bu
vo Kinijoj. Bet liaudis su
rado kelią į naują gyveni
mą. Suras tą kelią ir kitų 
šalių liaudis.

D. M. š.

PAVARYTAS TAKSŲ 
KOLEKTORIUS

Washington. — Valdžia 
pašalino iš tarnybos H. S. 
Rowlesą, taksų kolektavi- 
mo viršininką Albany, N. 
Y. Jis kaltinamas už “su
klupimus” savo pareigose.
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Spartaus Liaudies Gyveninio 
Lygio Pakėlimo Keliu

Rašo N. N.
VILNIUS. — Per praė

jusius metus pramoninė ga
myba Tarybų Sąjungoje pa
kilo 27 procentais. Produk
cijos gamvba jau 18 procen
tu pralenkė prieškarini ly
gį. Per pirmuosius trejus 
pokarinio penkmečio metus 
hauiai pastatyta, atkurta ir 
paleista darban apie 4,000 
valstybinių pramoninių į- 
monių. Pastatyta ir atkurta 
daugybė gyvenamų namų, 
mokyklų, kino teatru, klu
bų, medicinos ir kitu vi
suomeninių įstaigų. Visa 
tai sukurta liaudžiai, jos 
gyvenimui pagerinti, ir 
priklauso tik pačiai liau
džiai — socialistinės valsty
bės šeimininkui.
K via ir žemes ūkis »

Kartu su pramone spar
čiai vystosi Tarybų Sąjun
gos žemės ūkis. Kolektyvi
nių ir tarybinių ūkių lau
kuose dirba vis daugiau ir 
daugiau traktorių, kombai
nų ir kitų mašinų, kurias 
gamina socialistinė pramo
nė. Socialistinis žemes ūkis 
pasiekė jau beveik prieš
karinį lygį javu surinkimo 
atžvilgiu ir pralenkė prieš
karinį grūdiniu kultūrų 
derlingumą iš hektaro.

Spartus pokarinis pramo
nės ir žemės ūkio pakili
mas pasidarė baze tarybi
nės liaudies materialinei 
gerovei toliau kilti. Rūpini
masis darbo žmogumi yra 
tarybų valstybės visos poli
tikos pagrindas. Darbo , 
žmonių gyvenimo lygio kė
limas — socialistinės visuo
menės vystymosi dėsnis. Šio 
dėsnio veikimas visų pirma 
matyti sistematingame TSR 
Sąjungos liaudies ūkio au
gime. Dar 1940 metais TSR 
Sąjungos liaudies pajamos 
daugiau kaip šešis, kartus 
viršijo carinės Rusijos 1913 
metų liaudies pajamas. Po 
karo Tarybų Sąjungos liau
dies pajamos metai po me
tų toliau auga ir naujo 
penkmečio pabaigoje —1950 
metais 38 procentais turi 
viršyti prieškarinį lygį. 
Liaudies pajamų sumoje 
vartojimo fondo dalis suda
rys 73 procentus.

Jau vien tik šie skaitme
nys ryškiai parodo tarybų 
valstybės liniją — sistemin
gai ir nuosekliai kelti darbo ’ 
žmonių gyvenimo lygį.

Auga Pareikalavimai
Materialinės gamybos di

MAINIERIIJ ATYDAI!
Shenandoah lietuviai rengia

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai

Dienraščio Laisves
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Piknikas Įvyks Sekmadienį
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šenandoriečiai kviečia Scranton, Wilkes Barre ir 

iš kitų miestų į šį pikniką. Paslinksminkime ir tuom 
pat kartu paremkime savo dienraštį.

dėjimas Tarybų Sąjungoje 
ir liaudies pajamų augimas 
užtikrina nenukrypstamą 
liaudies vartojimo augimą. 
Po karo T. Sąjungoje be 
paliovos auga plačiojo var
tojimo prekių gamyba. Pa
vyzdžiui, pernai vilnonių 
audinių gamyba šalyje pa
didėjo 28 procentais, med
vilninių audinių — 24 prp- 
centais, odinės avalynės — 
23 procentais, mėsos — 25 
procentais, ’sviesto — 37 
procentais, cukraus — 70 
procentų, muilo — 45 pro
centais ir t. t. TSR Sąjun
gos sunkiosios pramonės, 
transporto ir žemės ūkio 
augimo bazėje įgyvendina
mas paspartintas lengvo
sios ir maisto pramonės kė
limas. Tokia yra socialisti
nio plano jėga, plano, kuris 
užtikrina harmoninga ir vi
sapusišką liaudies ūkio iš
sivystymą visumoje ir kiek
vienos jo šakos skyrium.

Tarybų Sąjungos gyven
toju materialinės gerovės 
pakilimą paliudija prekių 
apyvartos vystymosi duo
menys. Taip, pavyzdžiui, 
1948 metais parduota dau
giau: duonos — 56 procen
tais, cukraus — 100 pro
centų, konditerijos gaminių 
— 45 procentais, medvilni
nių audinių — 56 procen
tais, šilkinių audinių — 2i9 
procentais, avalynės — 45 
procentais ir t.t. Per tuos 
pačius metus šalyje buvo 
atidaryta 35 tūkstančiai 
naujų parduotuviu ir pre
kybos palapinių, šitie fak
tai byloja apie rimta liau
dies vartojimo didėjimą 
TSR Sąjungoje, kuris re
miasi prekių gausumo au
gimu. Pokarinis penkmečio 
planas numato milžinišką 
vartojimo dalykų gamybos 
padidėjimą. Tuo pagrindu 
bus ne tik pasiektas, bet ir 
esminiai viršytas prieškari
nis lygis pagrindinių mais
to ir pramoninių prekių 
vartojimo vienam žmogui. 
Anksčiau paminėtieji liau
dies vartojimo augimo 
skaitmenys byloja apie tai, 
jog šis uždavinys sėkmingai 
realizuojamas.

Piniginė Reforma
Keliant tarybinės liau

dies gyvenimo lygį didžiulį 
vaidmenį suvaidino tokie 
veiksniai, kaip piniginė re
forma ir aprūpinimo korte
lių sistemos panaikinimas, 
kas buvo įvykdyta 1947 m. 

gruod. mėnesį, sistematin- 
gas prekių kainų mažini
mas, darbininkų ir tarnau
toju piniginio bei realaus 
darbo užmokesčio ir valstie
čių pajamų didėjimas.

Piniginė reforma reiškė 
—išimti iš apyvartos didelį 
kiekį nereikalingų pinigų ir 
žymiai pakelti rublio kursą. 
Svarbu pabrėžti, jotr skir
tingai nuo kapitalistinių 
valstybių. įvykdant pinigine 
reformą Tarybų Sąjungoje 
ne tik nebuvo sumažintas 
darbo žmonių darbo užmo
kesčio dydis, bet eilei liau
dies ūkio darbuotojų kate
gorijų darbo užmokestis 
buvo pakeltas. Visa tai rei
škė. jog, įvedus naują rub
lio kursą, smarkiai pakilo 
piniginio darbo užmokesčio 
realioji vertė.

Įvykdydama piniginę re
formą, tarybinė vyriausy
bė kartu panaikino korteli- 
nę prekybą, įvedė naujas 
vieningas prekių kainas 
valstybinėje mažmeninėje 
prekyboje ir milžiniškais 
mastais išplėtojo atvirą vi
sų maisto ir pramonės pre
kių pardavima bę apriboji
mu. §itos tarybinės vyriau
sybės priemonės atvedė į 
kooperatinės prekybos ir 
prekybos kolektyvinių ūkių 
rinkose išplėtojimą ir kar
tu į kainu sumažėjimą ši
tuose prekybos sektoriuose. I

Kortelių panaikinimo ir 
kainų sumažinimo išdavoje 
TSR Sąjungos gyventojai 
tik per vienerius pernykš
čius metus laimėjo milžiniš
ką sumą — 86 milijardus 
rublių ir tokiu būdu suge
bėjo .pirkti papildomai di
delį kiekį įvairiausių pre
kių. Per praslinkusius me
tus tarybinė vyriausybė ne 
kartą mažino kainas eilei 
plačiojo vartojimo prekių. 
O tai reiškė — toliau pa
kelti gyventojų perkamąjį 
pajėgumą, pagerinti ju ma
terialinę būkle. Tai įvykdyti 
tain pat padėjo piniginio j 
darbo užmokesčio padidini
mas, kas įvyko pernai. Vi
same TSR Sąjungos liau
dies ūkyje 1948 metais dar
bo užmokesčio fondas padi
dėjo 10 procentų, pramonė
je — 15 procentų ir staty
boje 24 — procentais.

Visos nurodytos tarybi
nės vyriausybės priemonės, 
siekiančios pakelti liaudies 
gyvenimo lygį, atvedė į tai, 
jog rublio perkamoji galia 
per vienerius metus dvigu
bai pakilo, o realusis darbo 
užmokestis padidėjo dau
giau kaip du kartus.

. Padėtis kapitalo šalyse
Kitokia yra darbo žmo

nių padėtis kapitalistinia
me pasaulyje. Ten tebevyk
sta infliacija, auga prekių 
kainos, smunka realusis 
darbo užmokestis, didėja 
nedarbas. Toksai yra poka
rinio kapitalizmo vaizdas. 
Pavyzdžiui, Francūzijoje, 
apipiltoje Maršalo plano 
“malonėmis,” prekių kainos 
vien tik pernai pakilo 70 
procentų ir ligi pastarojo 
laiko vis kyla. Palyginti su 
prieškariniu laiku, Francu- 
zijos darbo žmonių gyveni
mo lygis nusmuko pusantro 
— du kartus. Gyventojų 
gyvenimo lygis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse dėl in
fliacijos yra žymiai žemes
nis, negu prieš karą, šioje 
šalyje visiškai bedarbių ir 
iš dalies bedarbių skaičius 
siekia milijonus žmonių. 
Amerikiečių pavergtoje Ita
lijoje. pramoninė gamyba 
vos siekia 72 procentus 
prieškarinio lygio, o bedar
bių armijoje yra apie tris 
milijonus žmonių. Daugu-, 
moję Europos kapitalistinių 
šalių ligi šiol tebenormuo-

Žemdirbystės sekretorius Charles Brannan (kairėje) 
susitinka su savo oponentu George D. Aiken iš Ver
mont© senatinio žemdirbystės reikalams subkomiteto 
mitinge, Washingtone. Brannan sako, kad Aikeno 
aktas, priimtas 80-me kongrese, graso farmeriams nu

kaposimu kainu už produktus.

j amas aprūpinimas dauge
liu masinio vartojimo pre
kių.

ūkis pagal planą
Tarybų Sąjungos liau

dies ūkio pagrindą sudaro 
ne privatinė, o visuomeni
nė gamybos priemonių nuo
savybė, ir jis tvarkomas pa
gal vieningą planą. Pagrin
dinis jo išsivystymo aksti
nas yra ne lenktynės dėl 
pelno, o augančių liaudies 
poreikių patenkinimas. Ta
rybų Sąjungoje prie val
džios yra liaudis ir josios 
rankose yra gamybos prie
monės. Čia reikia ieškoti 
socialistinės ekonomikos be- 
krizinio išsivystymo, josios 
augimo aukštų tempų įmi
nimo, tame yra gyventojų 
nenukrypstamo ir spartaus 
gyvenimo lygio pakilimo pa
grindas.

1949 metų pradžia Tary
bų Sąjungoje buvo pažymė
ta nauju vyriausybės aktu, 
kuris padeda toliau kelti 
gyventojų materialinę gero
vę. Nuo kovo pirmosios die
nos Tarybų Sąjungoje įvyk
dytas eilinis masinis 10-30 
procentų dydžio prekių kai
nų sumažinimas. Šį kartą 
šalies gyventojai laimi nuo 
kaiųų sumažinimo apie 71 
milijardą rublių. Šis kainų 
sumažinimas yra nauja 
iliustracija to fakto, jog so
cialistinio liaudies ūkio su
daromos sankaupos eina 
liaudies gyvenimo lygiui pa
kelti. Kiekvieną pagerinimą 
gamyboje, kuris mažina jos 
išlaidas ir kelia jos produk
tyvumą, tarybų valstybė 
panaudoja tam, kad kartu 
sumažintų ir pardavimo 
kainas gaminamoms pre
kėms.

Liaudies gerovė pirmoje 
vietoje

Eilinė Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija, patvirtinusi 1949 me
tų valstybinį biudžetą, pa
demonstravo naują pasi
reiškimą tarybų valstybės 
rūpinimosi darbo žmonių 
gyvybinių poreikių patenki
nimu. Taip, pavyzdžiui, 
valstybiniame biudžete so
cialistinėms - kultūrinėms 
priemonėms — mokykloms, 
medicinos įstaigoms išlaiky
ti, socialiniam aprūpinimui 
ir socialiniam draudimui, iš
mokėjimui valstybinių pa
šalpų daugiavaikėms bei 
vienišoms motinoms ir kt. 
— paskirta 12.9 procento 
daugiau, negu pernai. Šiem 
tikslam iš biudžeto lėšų bus 
sunaudota beveik 120 mili
jardų rublių. Toji milžiniš
ka suma, kurią tarybų val

stybė išleidžia gyventojų 
kultūriniams - buitiniams 
reikalams patenkinti, yra 
papildomis ir, be to, stam
bios pajamos asmeniškame 
darbo žmonių biudžete. Val
stybės išlaidos darbo žmo
nių kultūrai ir buičiai pa
kelti padidina darbininkų 
ir tarnautojų pinigines pa
jamas mažiausiai 38 pro
centais.

šalis be nedarbo
Auganti tarybinės liau

dies gerovė patvirtinama 
pagaliau, gyventojų užimtu
mo didėjimu. Pernai darbi
ninkų ir tarnautojų skai
čius visame Tarybų Sąjun
gos liaudies ūkyje padidėjo 
2 milijonais žmonių, pusę 
jų — jaunieji darbininkai, 
išėję mokslą valstybės są
skaita speėialinėse gamybi
nėse - technikinėse mokyk
lose. Tarybų Sąjungoje nė
ra nedarbo. Kiekvienam Ta
rybų Sąjungos piliečiui yra 
užtikrinta teisė į darbą. 
Kiekvienas tarybinis žmo
gus yra ramus dėl savo ry
tojaus, dėl savo vaikų atei
ties.

Sėkminga tarybinių žmo
nių kova dėl 1949 metų — 
ketvirtųjų pokarinio penk
mečio metų — liaudies ūkio 
plano įvykdymo užtikrina 
naują liaudies gerovės pa
kilimą. Plane numatytas di
delis šuolis masinio vartoji
mo prekių gamyboje. Antai, 
cukraus - rafinado gamyba 
šiemet padidės 36 procen
tais, mėsos — 18 proc., kon
servų — 23 proc., žuvies 
sužvejojimas padidės 27 pr., 
žymiai padidėja tekstilės 
prekių, avalynės, pagamin
tų rūbų, ūkinės apyvokos 
dalykų ir kitų gamyba. Šia
me augančiame gausume 
tarybinė liaudis mato savo 
darbo pastangų vaisius ir 
tatai įkvepia jų naujoms 
darbo pergalėms.

Churchillas Davė $100
Nacių Generolui Ginti

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Winstonas 
Churchillas paaukojo 100 
dolerių naciui feldmaršalui 
Fritzui von Mannsteinui 
apginti teisme.

Karinis anglų teismas 
Hamburge kitą mėnesį pra
dės von Mannsteiną tardy
ti kaip karinį kriminalistą.

Mannsteinas buvo štabo 
galva nacių armijos, kuri 
užpuolė Lenkiją. Paskui jis 
komandavo vokiečių ka
riuomenės’junginius Fran
ci jo j bei Sovietų Sąjungoj.

Apie Tarybų Sąjungos 
Geležinkelius

Kiekvienos šalies gyveni- ( 
me geležinkeliai vaidina 
svarbų vaidmenį. Senojoj 
Rusijoj geležinkelių buvo 
labai maža. Įsikūrus Tary
bų vyriausybei, pradėjus 
pirmąjį penkerių metų pla
ną, geležinkelių tinklas bu
vo pradėtas plėsti, bet tąjį 
užmojį sutrukdė antrasis 
pasaulinis karas. Ne tik 
sutrukdė, bet vokiečiai su
ardė, drauge su miestais ir 
kaimais, geležinkelius ir jų 
stotis keliose Tarybų res
publikose: Lietuvoj, Latvi
joj, Estijoj, Ukrainoj, Bal
tarusijoj ir kitose.

Po karo T. Sąjungos 
žmonės ėmės geležinkelius 
atstatyti.

Žemiau mes pateikiame 
skaitytojui D. S-so straips
nį apie geležinkelių veikimą 
šiuo metu. Straipsnis liečia 
pervežimą geležinkeliais 
daiktų, bet tai daug pasa
ko ir apie pačių geležinke
lių “atgijimą” ir prasiplėti- 
mą.

D. S. rašo:
Vienas ryškiausių rodik

lių Tarybų Sąjungos liau
dies ūkio galingo pakilimo 
pokariniu laikotarpiu, yra 
tolydinis geležinkelio tran
sporto krovinių apyvartos 
.augimas.

Per 1948 metus geležin
kelio transporto krovinių 
apyvarta padidėjo 27 pro
centais ir jau viršijo prieš
karinių 1940 metų lygį. 
Tinka priminti, jog 1940 
metais geležinkelio traųs- 
porto krovinių apyvartą 
sudarė 415 milijardų tonų- 
kilometrų ir 6 kartus buvo 
aukštesnė už 1913 metų ly
gį. 1950 metais — paskuti- 
niasiais pokarinio penkme
čio metais — krovinių a- 
pyvartos apimtį tarybinia
me transporte sudarys 532 
milijardai tonų - kilometrų 
ir viršys prieškarinį lygį 28 
procentais.

1948 metais vidutiniško 
paros pakrovimo.planas bu
vo viršytas: viršum plano 
pakrauta per milijoną va
gonų įvairių krovinių.

Tarybiniams geležinke
liams yra būdingas labai 
svarbių krovinių perveži
mų augimas. Tatai atspindi 

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.
Nuo Rugpiūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

MOKYKLOS KURSAI:
1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų

skaitymas ir tt.
2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedystė.
3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir'tt.
4. DRAMA II: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač

skiriama režisūrai.
5. LIETUVIU KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiai, ežeras maudytis, laiveliais plaukioU, 
gražus parkas pavėsiauti.

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas. 
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $50. Už vieną savaitę 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės į Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 184 VV. Northfield Ave., Livingston, N. J.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penktu Liep. 22, 1949

sunkiosios pramonės —Ta
rybų Sąjungos liaudies ūkio 
pagrindo — sustiprėjimą. 
Per 1948 metus juodųjų 
metalų vidutiniškas paros 
pakrovimas padidėjo 23 
procentais, ~ rūdos — 19%, 
kokso —17%, naftos—16%, 
grūdų — 31%, miltų — 59 
nuiš. ir t.t. Pavyzdžiui, an
glies pervežimai tarybiniais 
geležinkeliais jau viršija 
prieškarinį lygį 25 procen
tais.

Atstatomieji bei statybos 
darbai įgijo Tarybų Sąjun
gos geležinkeliuose didžiulį 
užmojį. 1948 metais apimtį 
kapitalinių darbų, įvykdytų 
transporte, sudarė 111 pro
centų, palyginti su 1947 me
tais. Atstatytos pagrindi
nės geležinkelių magistra
lės, kurios vokiškųjų fašis
tinių grobikų buvo su
griautos. 1948 metais pra
monė davė transportui 34 
procentais daugiau bėgių, 
negu 11947 metais.

Technikinis transporto 
apginklavimas nenukryps
tamai auga naujų galingų 
garvežių ir vagonų sąskai
ta. Pokarinės rekonstruk
cijos galingas garvežis se
rijos “L” užėmė pirmaujan
čią vietą eilės magistralių 
traukos priemonių tarpe. 
1948 metais transporto ma
šinų gamyklos išleido ma
gistralinių garvežių 53 
procentais daugiau, negu 
1947 metais. Garvežio “L” 
konstruktorius Stalininės 
premijos laureatas L. Lebe- 
dianskis nūnai yra paruo
šęs naujo, galingesnio gar
vežio, su 22 tonų apkrovimu 
ašiai, projektą. Pokarinės 
laidos šilumovežiai veda 
traukinius eilėje svarbių 
geležinkelių tinklo barų.

1948 metais prekinių ma
gistralinių vagonų išleidi
mas sudarė, palyginti su 
1947 metais, 145 proc. Va
gonų statybos pramonė 
sėkmingai įsisavino didelių 
krovinių automatiškai išsi
kraunančių vagonų, • pake
liančių 50 tonų krovinį, ga
mybą. Keleiviams pervežti 
išleidžiami ištisiniai meta
liniai vagonai, kurie pasi
žymi dideliu komfortabeliš- 
kumu.

(Tąsa 4-me pusi.)
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(Tąsa)
Komisaras paėmė vėliavą į rankas: 

“Štai, mes ir išvadavome tave iš nelais
vės, šauni pionierių vėliava! Neturėjo 
mūsų dalinvs savo vėliavos, o dabar tu- v V
rėš — kovoje įgytą, priešo krauju nu
plautą.” Ir jis pabučiavo vėliavos kraštą.
Visi, kurie čia buvo, priėjo ir taip pat ją 
pabučiavo.

Ėmė temti. Susirinkome žeminėse, 
aptarėme kautynių rezultatus ir nu
sprendėme, kaip buvo pasakęs mūsų ko
misaras: “Pionierių vėliavą laikyti mū
sų dalinio vėliava.” Kitą dieną mūsų 
mergaitės apačioje herbo paprastais pil
kais siūlais išsiuvo: “Putivlio partizanų 
dalinys.” Ir štai jau antri metai kai]) po 
šia vėliava mes žygiuojame per visą Uk- 

y rainą .. .

Antrąją naktį lėktuvų mes tai]) pat 
nesulaukėme, šaltis vis stiprėjo. Nakti
mis jau buvo žymima iki 35 laipsnių že
miau nulio. Ledas ežere skambėjo ir 
skardžiai poškėjo, skildamas vingiuoto
mis aižomis nuo centro krantų link. Lėk
tuvai galėjo atskristi tik po vidurnakčio, 
ir pirmąją nakties pusę aš nusprendžiau 
praleisti štabe.

Karštai prikūrenta troba buvo pilna 
žmonių. Štabas dirbo, baigdamas stalini
nio reido ataskaitą. Iki vidurnakčio vis
kas buvo baigta. Kovpakas ir Rudniovas 
pasirašė kiekvieną dokumentą ir nuėjo 
vakarieniauti.

Vidurnakti aš išvažiavau i ežerą. Ten 
jau seniai degė laužai. Vengdami priešo 
aviacijos ir žvalgybos, mes sugalvojome 
judančius laužus, kurie degė t šalimais 
nuvalytos ledo aikštelės. Mes pasikliovė
me tuo, kad priešo lėktuvai nesupras 
laužų šifro, kuris kaitaliosis, o jeigu 
jiems ateitų į galvą bombarduoti, tai su
bombarduotų ledą šalia pa ruoštos aikš
telės. Laužai buvo įrengti ant rogių. Ant 

I paprastų darbinių didelių rogių buvo 
pritvirtinama dėže su smėliu. Ant smė
lio sukraudavo laužą. Pora gauruotų 
striukauodegių baltarusiškų arkliukų 
nustebę linksmai mataškavo uodegaitė
mis, šylančiomis nuo degančios rogėse 
ugnies. Pasirodžius saviesiems lėktu
vams, judantieji laužai turėjo sudaryti 
tam tikrą figūrą — sutartą ženklą. Ji 

» turėjo nurodyti nusileidimo kryptį ir ae
rodromo ribas. Aerodromą prižiūrėdavo 
šeštoji kuopa. Jos žmonės jau buvo šiek 
tiek patyrę, o su jos vadais aš buvau at
likęs visą eilę instruktuojamųjų pašne
kesių, perteikdamas jiems savo menkas 
aerodromų srities žinias. Buvo mūsų tar
pe ir vienas lakūnas, pamuštas vokiečių 
dar pirmųjų karo metų pradžioje ir mū
sų surastas rudenį Gomelio rajone. Jis 
man padėdavo, žodžiu, kovinis partiza
nų aviacijos dalinys buvo surinktas vy
ras į vyrą. Kuopa, suskirstyta grupėmis 
pagal laužų skaičių, budėjo per visą nak
tį.

Gerai apvyturiuotų vyrukai sėdėjo 
prie ugnies ir šnekėjo nepabaigiamą, jau 
įkyrėjusią, šneką apie lėktuvus, paskui 
apie ledo patvarumą ir apie tai, koks 
puikus žvejys Pavlovskis, jau spėjęs iš
naudoti mūsų, stovyklavimą ant ežero žu
vies paruošai. Žuvys, spaudžiamos ledo, 
kuris storėdamas grasino joms mirtimi, 
traukėsi prie krantų ir pačios ėjo į pa
ruoštus joms spąstus. Žvejams beliko tik
tai kabinti jas plačiomis šakėmis ir žiū
rėti, kad spąstai neįšaltų. Žvejų šakių 
virbai galuose buvo storesnį, lyg burokų 
kraujamųjų šakių, ir jie graibė jomis žu
vis iš užtvankų ir metė tiesiai į roges. 
Pavlovskis pažadėjo per savaitę susūdy- 
ti keletą tonų žuvies. Beskubėdamas, jis 
netgi naktį išvarydavo kuopų seniūnus 
prie kanalų, įr žuvis gaudydavo švie
čiant “šikšnosparniams.” ' ,

— Lengva jam taip žuvauti, kai pa
čios žuvys į roges lenda, — sakydavo va
dai.

— Turtingam ir velnias vaiką supa, 
— juokėsi Kovpakas.

— Ežeras ne tiktai lėktuvus priimi
nės, jisai mus ir maitinti turi.

— Toksai jau mūsų ežeras. Neveltui 
jis Červonoja pramintas. O dar Kuni- 
gaikštis-ežeras mūsiškai, liaudiškai, — 
pastebėjo senis žvejys.

— O kaip bus teisingiau?

— O kas jį žino. Seni žmonės įvairiai 
vadina: ir Červonoja, ir Kunigaikštis- 
ežeras, ir žydas-ežeras, ir kiekvienas pa
vadinimas turi savo kilmę.

Senis baltarusis, pusšimtį žiemų išmo- 
javęs kirviu miške, o vasaromis žuvavęs/ 
prikimusiu nuo šalčio balsu ėmė pasako
ti mums pamiškės ežero padavimą. Jis, 
lyg senovės karžygys, turėjo keletą var
dų-

— Červonojos vardu mūsų ežerą va
dina dėl to, kad jame daug žuvies ir kad 
ta žuvis daugiausia raudonžvynė. Taip 
man rodosi; o tėvas pasakodavo (dar jis 
tuos įvykius atsiminė), kad dėl ežero val
dymo buvusios didelės kautynės tarp 
turtuolių ir net kraują žmonės lieję. Dėl 
to pralieto kraujo jis ir pramintas Čer
vonoja ...

Kolka Išmintingasis, pertraukdamas 
senį, nusijuokė:

Ė, kaip gi čia, sendink. Pačią teisin
giausią vardo kilmę mums bobutė pasa
kojo, netgi dainas apie tai sudėtas dai
navo. Ta bobutė, žinai, kokia? Ji jau 
apie devynias dešimtis metų turi, o dar 
dainas dainuoja, o kai vyrukai namine 
pavaišino, tai net šokti išėjo. Piaulai by
ra, o ji šoka. Va, čia tai bent kilmė . . .

Senis nutilo, matyt, įsižeidęs.
— Papasakok, Išmintingasis!
— Nemoku aš, vyrai. Va, kad taip bo

butę čia, ant ledo, — mirktelėjo jis se
nojo žvejo link.

Tasai nusispiovė ir pasitraukė į šalį 
nuo laužo, lyg pasiklausyti, ar neūžia 
lėktuvas.

— Na matai, senį nubaidė, o pats ne
pasakoja!

— Dabar iš nuobodulio padvėsime, kol 
tų lėktuvų sulauksime!

— Taigi bobutė ežerą tevadina tik žy
das-ežeras .. .

— Vėl niekų pritauzys . ..
— Pabandyk, pasakok apie tą ežerą!
— Na gerai.. . Tegu jau, papasako

siu.
— Ša, vyrai, tylėkit... *
Nuo gretimų laužų ėmė artintis susi

domėję pasakojimu partizanai.
Palaukęs, kol visi susės, ir apvertęs 

didžiulę pliauskę, tvyksterėjusią spei
guotam ore kibirkščių kūliu, Išmintinga
sis pradėjo:'

— O atsitiko tai dar carienės Jekate
rinos laikais, o, gal būt, ir dar anksčiau. 
Gyveno tuose namuose kunigaikštis. Vi- 

•si miškai, upės bei pievos jam vienam 
priklausė. Jam carienė visa tai dova
nojusi už didelius' nuopelnus. Kunigaikš
tis buvo aukštos kilmės, tvirto būdo ir, 
carų garbę gindamas, pusę savo gyveni
mo praleido kariuomenėje ir pasieniuo- 

, se. Štai pasibaigė jo tarnybos laikas, ir 
gavo jisai šitą kraštą valdyti. Atvyko į 
čia kunigaikštis, pasistatė aukštanamį ir 
gyvena.

— Ką pasistatė?
—- Aukštanamį, kvaily... Tokį namą 

su daugybe aukštų . ..
— A-a-a, tai kaip Charkove, mačiau. 

Namas vieno stiklo. Viskas kiaurai ma
tyti ....

— Koksai stiklas? Medinis namas, bet 
visas iš aukštų.. . Na, va, ir pertraukė!

— Vyrai, netrukdykite, — sukoman
davo šeštos kuopos būrio vadas Diejano- 
vas. — Kas bent kartą pyptels, tam nuo
dėguliu į tarpuakį tuoj rėšiu!

Įsiviešpatavo mirties tyla, tik laužas 
trakšteldavo ir tyliai prunkščiojo arkliai, 
mosikuodami įšildytomis uodegomis.

Išmintingasis, pamėgdžiodamas senat
višką bobutės švapsėjimą, tęsė:

— Gyvena sau kunigaikštis daugia
aukščiam name. Bet, lyg tyčia, jam die
vas davė daug vaikų, bet vis moteriškos 
lyties, o sūnus vienas vienintelis ir pas
kutinis šeimoje, kaip rankos mažasis 
pirštukas. Ir kunigaikštis savo sūnų be 
galo mylėjo. Suprantama: jo turtai buvo 
nesuskaičiuojami ir palikti visa tai mer
ginoms, nepratęsiant savo kunigaikštiš
kos kilmės vardo, rodėsi jam didžiai 
skriaudinga. Todėl tasai jaunasis kuni- 
gaikščiukas nuo pat jaunų dienų buvo 
labai lepinamas, paikinamas ir viskas 
jam buvo leidžiama. O vyresniąsias duk
teris tėvas laikė griežtai ir reikalavo iš 
jų baisaus paklusnumo.'

(Daugiau bus.)

Rašo V. LINĖ
Jei jūs atvažiuosite į Aiz- 

krauklio valsčių ir panorė
site vakare pasivaikščioti 
valsčiaus centro gatvėmis, 
tai jūs būtinai atkreipsite 
dėmesį į ryškiai apšviestus 
didelio namo langus. Prisi
artinus prie jo, pamatysite, 
kaip kartas nuo karto pra
siveria durys, ir ateina nau
ji lankytojai. “Sveikas at
važiavęs” — pasakys žmo
gui, atvažiavusiam iš kitur, 
jei jis peržengs valsčiaus 
liaudies namų' slenkstį. Vie
tos pakaks visiems ir kiek
vienas gali pasirinkti užsi
ėmimą, kuris jam patinka, 
gerai pasilsėti.

Baigę darbo dieną, čionai 
ateina daugelio aplinkinių 
vienkiemių valstiečiai. Į sa
vuosius valsčiaus liaudies 
namus susirenka “Gegužės 
1-mosios,” “Dauguvos,”
“Oktobrio” kolektyvinių
ūkių valstiečiai. Tiosa, ko
lektyviu. ūkiai. “Gegužės 1- 
ji” ir “Dauguva” turi savo 
gerus kolektyvinių ūkių klu
bus, o kiti — raudonus 
kampelius, bet kodėl gi ne
išsirengti kitą vakarą ir į 
valsčių. Čia vienas geriau
sių respublikos šokių ko
lektyvas, kuriam vadovauja 
mokytoja Lacė. Tatai pri
pažįstama ne vien Aizkrau- 
klyje. Šokėjai pasirodė Ry
goje, kuomet vyko Komjau
nimo suvažiavimas ir turė
jo didelį pasisekimą.

Dainavimo mėgėjai gali 
dalyvauti dideliame chore, 
vienijančiame visus vals
čiaus kolektyvinių ūkių 
chorų kolektyvus. Jam va
dovauja mokyklos direkto
rius Sirmaisas —- didelis 
vokalinio meno mėgėjas. 
Dirbančioms rankadarbius 
skirtas kambarys, kur pra-

APIE TARYBŲ SĄJUN
GOS GELEŽINKELIUS

(Tąsa nuo 8-čio pusi.)
Prieškarinei krovinių a- 

pyvartai viršyti milžinišką 
reikšmę turėjo taip pat 
vagonų apyvartos pasparti
nimas. Tai — vagonų pra
stovėjimo stotyse sumažini
mo, plačiojo pervežimų 
maršutizavimo, pakrovimo 
darbų mechanizavimo re
zultatas. Maskvos mazge, 
pavyzdžiui, pagrindinių pa
krovimo bei iškrovimo dar
bų mechanizavimas įgalino 
dvigubai sumažinti riedme
nų prastovėjimus.

Dideli darbai, atstatant 
bei išvystant praleidžiamu- 
mą ir toliau techniškai ap
ginkluojant geležinkelius, 
Tarybų Sąjungoje buvo at
likti savo jėgomis bei lėšo
mis, be išorinių vergiškų 
paskolų bei kreditų. Gau
dami iš valstybės lėšas 
transportui atstatyti, tary
biniai geležinkelininkai pra
plėtė sankaupų šaltinius si
stemingai mažindami per
vežimų savikainą. Tik per 
vienerius 1948 metus per
vežimų savikaina buvo su
mažinta 9 procentais. Tai 
suteikė naujus papildomus 
resursus kapitaliniams dar
bams išplėtoti: transporto 
viršumplaninės sankaupos 
pereitais metais sudarė per 
vieną milijardą rublių.

' Remdamiesi išaugusiu 
transporto technikiniu ap
ginklavimu, tarybiniai ge
ležinkelininkai išvysto da
bar kovą dėl tolesnio krovi
nių apyvartos padidinimo. 
Jie nutarė jau 1949 metų 
vasarą pasiekti pakrovimo 
lygį, kuris yra numatytas 
1950 metams. Šito uždavi
nio įvykdymas padės nau
jam, dar galingesniam ta-' 
rybines ekonomikos pakili
mui.

(Laiškas iš Rygos) 
dedančios mokosi kirpti, ir 
siūti, o išmokus — siuva 
gražius tautinius kostiu
mus dainų šventei. Jauni
mas su įkarščiu dalyvauja 
dramos ratelyje, ruošia 
spektaklius, koncertines 
programas. Daug klausyto
jų susirenka per paskaitas, 
kurias skaito vietinė inteli
gentija. Agrotechnikos ra
telyje valstiečiai studijupja 
Mičiurino, Lisenkos, Vil
jamso mokslą, • derindami 
teoriją su praktiniais užsi
ėmimais bandomuose skly
puose. Visai neseniai liau
dies namuose radosi naujas 
kolektyvinių ūkių metrašti
ninkų ratelis — kaip jį čia 
pavadino. Gimė jis pačių 
kolektyvinių ūkių valstie
čių iniciatyva. Sunku dabar 
pasakyti, kas pirmas sugal
vojo rašyti kolektyvinio 
ūkio istoriją. Bet toji min
tis daugeliui patiko, ir da
bar “Gegužės 1-sios,” “Dau
guvos,” ir kitose artelėse 
yra savo metraštininkų, o 
jie turi albumus su nuo
traukomis ir nuosekliu ko
lektyvinio ūkio vystymosi 
aprašymu.

Liaudies namai teisingai 
vadinami kultūros centru 
valsčiuje. Stiprūs saitai ri
ša juos su visomis aplinki
nėmis artelėmis. Kolektyvi
nių ūkių kultūros darbuoto
jai, o jų yra kiekvienoje že
mės ūkio artelėje, du kartus 
per mėnesį susirenka liau
dies namuose į seminarus, 
kurie jiems padeda geriau 
atlikti kultūros - švietimo 
veiklą. Aparsas iš “Daugu
vos,” Jakobsonas iš “Okto
brio,” Grundmanė iš “Ge
gužės 1-sios” ir kultūriniai 
organizatoriai perneša se
minaruose pasemtą patyri
mą į savo kolektyvinius 
ūkius. Įvairių meninės sa
viveiklos ratelių vadovai 
taip pat čia instruktuojami

Tokių liaudies namų, 
kaip Aizkrauklyje, respub
likoje yra 494. Į tą skaičių 
neįeina 18 apskričių namų 
ir 42 miestų namai. Vieno
je tik Valkos apskrityje — 
18 valsčiaus liaudies namų. 
Užsukime į bet kurį iš jų. 
Štai Trikato valsčiaus kul
tūros židinys. 150 valstiečių 
užsiima choro, muzikos, 
dramos rateliuose. Per pu
sę metų liaudies namų lan
kytojai pažiūrėjo 10 spek
taklių, 20 naujų filmų, iš
klausė dešimtis paskaitų 
įvairiausiomis temomis ir 
keletą koncertų.

Įvairus ir turtingas yra 
Irlavos liaudies namų kai
mo artistų-mėgėjų repertu
aras. Į jį įeina Rainio, Če
chovo, Šekspyro kūriniai. 
Bibliotekos lentynose 1,400 
knygų egzempliorių. Šiltai 
rūpinasi Irlavos liaudies 
namų bibliotekos darbuoto
jai senaisiais ir sergančiais 
valstiečiais. Knygos jiems 
pristatomos į namus. Bet 
valsčiaus gyventojai nesi
tenkina vien savo bibliote
kos patarnavimais. Laiški
ninkas išnešioja po vien
kiemius 900 egzempliorių 
įvairių laikraščių ir žurna- 
lų. ' .

Irale yra ir. dailės muzie
jus su Rozentalio, Purvičio, 
Svelitės, Skulmės kūriniais. 
Kultūros - švietimo įstaigų 
tinklas respublikoje kas 
mėnesis didęja. Per 1948 
metus jis padidėjo 89 vie
netais. Taip pat smarkiai 
auga ir meninės saviveik
los dalyvių skaičius. Dabąr 
3,671 kolektyvas vienija 
daugiau kaip 74 tūkstan
čius dainininkų, šokėjų, dra

Rėksnys Westbrook Pegler turįs “mainas informaci
jų” prieš darbo unijas, bet kuomet jį, pagaliau* pa

kvietė į Washingtona liudyti kongresiniam darbo sub- 
komitetui, viso labo jis atsivežė tų savo nieku nepama
tuotų zaunų prieš unijas, kolumnų iškarpas iš Hearsto 

’ spaudos. Net komiteto nariai nusivylė, kuomet melo 
kalnas pagimdė tik peliūkštę.

mos bei muzikos meno mė
gėjus, agrotechnikos bei ki
tų ratelių dalyvius.

Ateina pavasario darbo 
laikas. Jam darniai ruošia
si tiek kolektyviniai, tiek ir 
individualiniai , ūkiai. Ir 
valsčių kultūros namai ne
stovi nuošalyje. Jie suren
gia valstiečiams pasikalbė
jimus temomis — kaip ge
riau atlikti sėją; ruošia pa
rodas, propaguojančias 
priešakinių kolektyvinių ū-

kių patyrimą, aprūpina 
skaitytojus agrotechnikos 
mokslo naujybėmis, sukom
plektuoja brigadas iš meni
nės saviveiklos dalyvių tar
po valstiečiams kultūriniai 
aptarnauti laukuose.

Valsčiuose p r a s i dėjo 
pasiruošimas kasmetinei 
dainų šventei. Chorų daly
viai mokosi naujų dainų, 
ruošia puošnius tautinius 
kostiumus. Šitaip šiandien 
gyvena Latvijos liaudis.
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Didieji Piknikai
Iš anksto rengkitės dalyvauti didžiuosiuose 

savo dienraščio paramai piknikuose

» » $ 
SHENANDOAH, PA.

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY 
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 

paramai dienraščio Laisvės.

RUGPICČIO 14 AUGUST 
Lietuvių Liberty Park 

340 Mitchell Ave., Linden, N. J. - 
« $ « 

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove 

East Hartford, Conn.
S ® ■

PHILADELPHIA, PA. 
įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 4 SEPTEMBER 
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

Ant rytojaus Labor Day šventė.



NEW JERSEY NAUJIENOS
CLIFFSIDE. Vietos Ameri

kos Lietuvių Neprigulmingas 
Piliečių Kliubas, gyvavęs per 
24 metus, tapo likviduotas. 
Ižde buvusius pinigus nariai 
pasidalino po lygią dalį—po 
virš šimtą dolerių.

Dėl 
čiaus 
kitaip 
kaip

atnaujinti kontraktą, 
keletas areštų.

Kaip darbdaviai, 
policija žiauriai 
streikieriais.

tai p ir 
elgiasi ’ su

nuolatinio narių skai- 
ir finansų mažėjimo, 

nė nebuvo galima, 
tik pasakyti kliubui 

Tas pats li- 
miestelio se- 
šv. Franciš- 
Čia irgi na

nebuvo 
pasakyti

“amžiną atilsį.” 
kimas laukia šio 
niausią pašalpinę 
kaus Draugiją, 
riai ir ižde finansai nuolatos 
mažėja, kaip ir minėtame 
kliube. Anksčiau ar vėliau 
prisieis ir čia draugiją atsi
sveikinti tais pačiais linkėji
mo žodžiais.

Iš pašalpinių draugijų ge
rai gyvuoja LDS 115 kuopa ir 
kol kas pasilaiko 70-ta 
kuopa.

WOODRIDGE. Wright 
Aeronautical Corp, prieš mė
nesį laiko atleido nuo darbo 
500 darbininkų. Dabar vėl 
atleido 300. Atleistųjų pa- 
tiešijimui darbdavys šypsoda
masis pasako: “Turėki ge
rus laikus pakol vėl pašauk
sime prie darbo.” Bet kada 
bus p a ša u ki m as—n o p as ak o.

Neseniai laik- 
paskelbta, 

bus 
tiks- 
f on-

lio lengvo svorio čarppijonu 
Gus Lesnevich dabar bandys 
laimėti sunkaus svorio čam- 
pijono diržą.

Rugpjūčio 10 d., Yankee 
Stadium, New Yorke, Gusas 
susikibs kumščiuotis su nau- 
jąi pripažintu pasaulio sun
kiasvoriu čampijonu juodvei- 
džiu Ezzard Charles.

Cliffsidiečiai ( sporto mylė
tojai didžiausiu nervų įtem
pimu laukia rugpjūčio 10-tos 
dienos pamatyti Gusą patam
pant pasaulio kumštininkų 
čampijonu. Jau dabar dau
gelis rikiuojasi vykti į Yan
kee Stadium. Aš irgi iš sa
vo keturačio tėmysiu rung
tynes iš “ringside” arenos.

Kazys.

CIO
ir

EDGEWATER. Per 
du mėnesiu Aluminum 
darbininkai, priklausą 
unijos lokalui 316, tarėsi
derėjosi dėl atnaujinimo kon
trakto, bet be pasekmių. Lo- 
kalo susirinkime 
nutarė dar 
rugpjūčio š. 
nija
čio atsakymo, tai 6 d. 
pjūčio bus paskelbtas 
kas.

Šioje dirbtuvėje šiuom 
dirba apie 2,000 darbininkų.

darbininkai 
laukti iki 6 d. 

m. ir jei kompa- 
iki tol neduos konkre

tu g-

RIDGEFIELD PARK. Con 
tinental Paper Co. 
kai, 
per 
virš 
iš

darbinin- 
priklausanti United Pa- 

Workers CIO unijai, jau 
mėnesis laiko streikuoja 
priežasties nesusitarimo

FAIRVIEW, 
raščiuose buvo 
kad Englewood ligonine 
žymiai padidinta ir tam

• lui įsteigtas labdarybės 
| das. Aluminum Co. į tą 
I darybos fondą pasiuntė $50,- 
l 000. Dabar ir Fairview Bell- 
; mont Brook Bleachery Co.
pasiuntė $15,000. Rocjos, tai 
visai gražus humanitarinis 
darbas. Bet ve ką reikia pri
siminti.

Praeitą pavasarį minėtos 
1 Bellmont Brook Bleachery 
■ Co. darbininkai buvo išėję 
i streikan, reikalaudami po ke- 
j lotą centų daugiau už darbo 
! valandą. Darbdaviai su po
licijos pagalba brutal iškai el
gėsi prieš streikierius.

1 kieriai buvo nugalėti. 
! tas pats reiškiasi su 
i num Co. Ji atsisako 
I syti naują kontraktą
* to darbininkai bus 
i išeiti streikan. Ir tas viskas
norima paslėpti labdarybės 
skraiste.

Ch iri! 220. Ill
Teologijos Studentai 
Prieš Atlanto Palcta

teologijos stu- 
dvasiškiai ir 

parašė atvirą

CHARLES

John Foster Dulles (dešinėje), 61 metų, advokatas, 
republįkonams patarėjas užrubežiamg politikos klausi
mais, tapo gubernatoriaus Dewey paskirtas atbūti se
nuko senatoriaus Robert F. Wagner’io nebaigtą termi
ną. Wagneris dėl nesveikatos jau kelinti metai vei
kliai nedalyvauja senate, tačiau laikėsi savo vietoje, 
nes buvo numanu, jog gubernatorius jo vietininku 
skirs saviški. Wagnoris yra demokratų partijos na
rys. Senate jis laikėsi naujadalybininkų sparne, arti

mai bendradarbiavo su velioniu Rooseveltu.

Strei- 
Dabar 

Alumi- 
pasi ra- 
ir dėl

priversti

CLIFFSIDE. Buvęs pasau-

J. ROMAN
Direktorius

f

i

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Chicagos 75 
(lentai, jauni 
.jaunimo vadai 
laišką prezidentui Trumanui
ir nariams Senato, ragindami 
atmesti šiaurės Atlanto Kari
ni Rakta.

• Pasiūlydami “programą tai
kos, pavadavimui Atlanto 
Pakto,” Jaunų Krikščionių 
vadai sako, kad Paktas “įtrau
kia mus j pražūtingą kelią 
dviejų lagerių ginklavimąsi, 
vieton vieno pasaulio taiko-

1 JU
tas

“Pažada paramą abejoti
noms ir diskredituotoms val- 
d ž i oms v i sa m p asa u I y j e, 
tu įvelia mus i kišimąsi 
vidujinį tvarkymąsi, ir
duoda blogą vardą Amerikai 
viso pasaulio žmonių akyse.”

Krikščionių .jaunimo vadai 
perspėja prezidentą ii' sena
torius, kad šiaurės Atlanto 
Paktas su savim neša mūsų 
šaliai ir visam pasauliui di
delius pavojus ir galutinoje 
jo pasėkoje pražūtį.

Po laišku, tarpe kitų pasi
rašiusių vadų krikščionių or
ganizacijų, yra eile redakto
rių religinių laikraščių ir žur
nalų. Studentai iš: Bethany 
Biblijos Instituto, McCormick 
Teologijos Seminarijos, Mead
ville Teologijos Mokyklos, 
Garrett Biblijos Instituto ir
kitų.

Jauni dvasiškiai: kun. 
Ralph Hall Collis, kun. Mas> 
šie Kennard, Metropolitan 
Community bažnyčios; kun. 
Robert T. Prater, Manhattan, 
Ill.; kun. Wilfred G. Scioyes, 
Marlboro Presbyterionų baž
nyčios; kun. Lluellen Clinc- 
scales, Jr., Beth Eden Bap
tistų bažnyčios.

Kiti žymūs jaunų krikščio
nių vadai, įskaitant Ervin F. 
Block, sekr-ižd. Christian Ru
ral Fellowship; Don Heap, 
delegatas 1947 į Oslo Pasau
linę Jaunų Krikščionių kon
ferenciją; Wallace B. Poteat, 
prezidentas Baptist Divinity 
House; Herbert Veter, prezi
dentas Meadville Students 
Ass’n; Austin B. Creil, pre
zidentas Baptistų Kliubo, 
Northwestern University; E- 
lizabcth Fulton, prezidentas 
YWCA, Northwestern Uni
versity; Esko Loewen, redak
torius “Mennonite Youth,” ir 
visa eilė kitų. J. S—ras.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$15(1
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

■ II I.KIfl II 1

Milwaukee, Wis
metais Kurnakovas su 
išvyko Rusijon ir apsi- 
Maskvoje.
žodžių rašytojui teko 

jo straipsnių, 
visi

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.) 

1946
žmona
gyveno

šitų
skaityti eile
prisiųstų iš Maskvos, — 
didžiai įdomūs.

Jis mirė tesulaukęs tik 57 
metų amžiaus — mirties prie
žastis: smegenyse atsiradęs 
navikas (tumor).

Kaip matome, tą patį mė 
nesį mirė du 
atlikę nemažas 
scenoje.

Juodu 
amžiaus, 
Detroite.

Reutherio Mašina Nėra 
Tvirta, Kaip Atrodo

Visą savaitę tęsėsi United 
Automobile Workers konven
cija: Reutherio mašina do
minavo didžiumoje, bet visgi 
baimijosi duoti balsą kairie
siems vadams, opozicijai, iš
sireikšti. Jeigu kairysis išsi
kovojo balsą penkioms minu
tėms, tai Reutheris ėmė pus
valandi atsakyti į progresyvio

žymus vyrai, 
roles progreso

apie t’o paties 
pirmasis mirė

buvo
tik
o antrasis—Maskvo-

Frank

$5,- 
A- 

vei-

per 
uni-

po- i 
Bo

rich su tikslu išdeportuoti j 
Jugoslaviją. Vėliau po 

1000 kaucijos paliuosavo.
reštavo jį todėl, kad jis 
kė tarpe darbininkų.

Frank Borich pirmiau 
ilgą laiką buvo mainįerių 
jos sekretorius. Valdom
1931 metais buvo areštavę 
dėl to, kad jis veikė mainie- 
rių naudai. Tada areštavo už 
streiko vadovdvimą, o dabar 
■jau už “pasikėsinimą spėka 
nuversti Amerikos 
Tada Borich buvo 
unijos sekretorius, 
jau tik biznierius,
nįo apyvarta darėsi pragyve- 

visomis 
> laimė
davę.

valdžią.” 
main i erių 
o dabar,

n imą. Karo metu jis 
pastangomis rėmė karo 
j imą ir patsai kraujo

Slavų 
Kongreso Amerikoje sekreto
rius George Pirinsky taip pat 
areštuotas ir išvežtas į New 
Yorką, kur ant Ellis salos lai
komas.

Kodėl ? Todėl, kad Slavų 
Kongresas stoja už taiką, kad 
jis siūlo gražius ir draugin
gus santykius tarpe Jungti
nių Valstijų ir slaviškų šalių, 
kaip tai Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Čccho- 
slovakijos ir kitų.

G. Pirinsky yra gabus žmo
gus. Jis laike Hooverio vieš
patavimo, baisios bedarbės, 
1932 metais, Detroite organi
zavo bedarbius, kovojo «ž 
duoną ir butą jiems ir jų šei
moms. Suprantama, tur
čiams tada jis buvo baisus, 
“raudonas.” Jie ir dabar jam 
keršija. Bet darbo žmonės, 
pažangūs biznieriai, visi pilie
čiai, kurie nepasidavė ir ne
pasiduoda raudonbaubizmui, 
tai sako “Not Guilty” abu 
tie asmenys, kur tik pasikal,- 
bi apie juos.

Kitas veikėjas,

Dar vienas dalykas, tai 
North Sidėje viena firma pa
garsino, kad ten reikia pen
kių darbininkų. Į trumpą lai
ką firmą apgulė 1,500 žmo
nių, norinčių gauti darbo. 
Tas aiškiai parodo, kad be
darbė didelė. Reporteris.

su savo pa
vairuoti šią

Iš šito paaiški, kaip 
netvirtas, 

pratęsti kon- 
Jis matė ir šioj 
n progresyviai 

pilnai, 
buvę

pastabą.
Walter Reuther 

sekėjais išrinkti 
automobilių uniją iki sekan
čiai konvencijai. Reutheris 
norėjo pravaryti, kad konven
cijos atsibūtų kartą i du me
tus, nepavyko pilnai jam tas 
atsiekti.
Reutheris jaučiasi 
kad reikalauja 
vencijų laiką. < 
konvencijoj, j c 
būtų gavę išsireikšti 
Reutherio mašinai būtų 
nemažo pavojaus.

Kilus klausimui trečios 
tij os, 
d ė j o 
tam 
partiją įlinkti, 
zoliucijojc buvo priminta 
1948 m. konvencijoje priimta 
rezoliucija, kur sakė, kad 
“po 1948 m. rudeninių rinki
mų turi būt žiūrima apie su
formavimą tikros progresyvės 
politinės partijos.”

Mažumos raportą, kad ir 
keliolikos 
bet Reu- 
šalininkus

par- 
pra- 
tvir-

Reutherio mašina 
braškėti ii’ turėjo 
sentimentui už trečią.

Mažumos Te
buvo

rėmė socialistai, 
spalvų t ro ckistai, 
therį ir kelis jo 
buvo pastatę kėblion padėtin. 
Tokius, kaip Emil Mazey, so
cialistą, kuris labai šaukdavo 
už “Darbo Partiją,” 

darbasorganizuotas 
Rooseveltą.

Delegatai 
Mazey, kurį 
mia. Mazey 
be žado, kol
nėjo, kad abu raportai ir re-

kuomet 
rėmė

brolio 
jis re-

klausė
raportą
ilgą laiką buvo
pagaliaus išste-

PAJIEŠK0JIMA1

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

į

, Ji*

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liep. 22, 1949

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

žolinei jos priimtinos.
Tiesa, kad Reutherio maši

nai pavyko priimti tari
mas išmesti kairiąsias unijas 
iš CIO. Bet kalbant paskuti
nėje konvencijos dienoje už 
trečią partiją jis juto pavojų 
ir per tai Reuther nedavė bal
so kairiam progresyviui tar
ti žodį trečios partijos klau
simu.

Tatai reikia suprasti, kad 
Reutherio ir mašinos žvangė
jimas ir grąsinimas įvairiųjų 
ne iš stiprumo, bet iš baimės, 
jog jo visa mašina nėra tvir
ta ir baimijasi eilinių narių,

kurie diena iš dienos kairė- 
ja, matydami dešiniųjų bro- . 
liavimąsi su darbdaviais ir 
ardymą kairiųjų unijų. R)eu- 
theris ir jo mašina bijojo, kad 
konvencijoje nebūtų pareika
lauta atskaitos, kiek jis ir 
dešinieji jo bendrai išleido 
narių pinigų, pasišovę sudau
žyti ūkio Padargų uniją ir 
kad išėjo tik didelis fiasko. 
Tiesa, kad ir dabar Reutheris 
ir dešinieji neatsisakė nuo 
daužymo unijų, bet čia prieš 
juos stovi baimė, ar pavyks?

Jei nepavyks, kas tada?
Auto. Darb. .

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas- negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kinį ją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro- 
šiūrą, kuri duoda labai "gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.
32 pusi., kaina 20c.

Gera nuolaida platintojams.
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW A 
BUTUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Aš Charles Bartašius pajieškau 
Mrs. Mary Gudinienes, po antru vy
ru pavarde Laukaitiene. Turiu Idhai 
svarbų reikalą su jąja pasimatyti. 
Girdėjau, kad ji gyveno ant Union 
Avė., Brooklyne. Būčiau labai dėkin
gas, kad ji pati atsišauktų, ar jei 
kas žino apie ją, kad man praneš
tų. Mano antrašas: Charles Barta
šius, 191 Harrison St., Box 712, 
Rahway Clarktownship, N. J.

(167-169)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue.
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

DimmilHIUlHHIIllUIUlUillblllWB

RES. TEL..
HY. 7-8681
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Lietuviškų Pramogų 
Auditorijoj Kalendorius

Liberty Auditorija' užregis
truota sekamom lietuvių pra
mogom :

Rugsėjo 18, sekmadienis — 
Sveikatos Kultūros Klubo 
prakalbom.

Sausio 29, sekmadienis — 
Laisvės bankietui.

Spalių 9, sekmadienis—Ai
do Choro koncertui.

Spalių 30, sekmadienis — 
Laisvės koncertui.

Lapkričio 26, šeštadienis— 
Lietuvių Namo B-vės bankie
tui.

Gruodžio 4, sekmadienis — 
cent r albrooklyniečių sceni
niam vakarui.

Gruodžio 10, šeštadienis — 
Richmond Hill ir East New 
Yorko LLD ir LDS kuopų me- 
Laisvės bankietui. V.

Tammany Hall 
Nominavo Savo 
Vyriausius Kandidatus.

Tammany Hall (demokratų 
partijos) komitetas New Yor
ke nominavo savo vadovau
jančiais kandidatais majorą 
O’Dwyerj, iždininką Lazarus 
Joseph, Miesto Tarybos pre
zidentą Vincent Impellitteri 
toms pačioms pareigoms. 
Taipgi pasisakė už nominavi- 
mą prokuroro Frank S. Ho
gan sekamam terminui, nors 
jis pasirodė ir republikonams 
priimtinu ir pageidaujamu.

Demokratų pasirinkimas 
kandidatais tų asmenų, ku
riuos ir republikonai myli, nei 
vieno politiniai prakutusio 
nestebina — tarp demokratų 
ir repųblikonų skirtumas yra 
likęs tik varde. Atskiros par
tijos palaikomos tik tam, kad 
vieni ant kitų kaltybes, mes
dami galėtų prieš piliečius pa
siteisinti .už nevykdymą savo 
pažadų, ir kad viena grupė 
iš kitos galėtų daugiau išsi
derėti, kuomet eina pasidali
nimas vietomis.

Transportininkai 
Pašaukti Tartis

Majoro sušaukti j bendrą 
posėdį unijos ir užstreikuotų 
autobusų firmų viršininkai 
veik susitarę dėl streikui 
baigti plano. Unijos viršinin
kas Quill, kalbėdamas per 
radiją trečiadienio'vakarą sa
kė, kad jo unijos komitetas 
tebediskusuojąs planą, kuris, 
tačiau būsiąs -pateiktas masi
niam streikierių mitingui lie
pos 21-mos rytą.

Planas siūlo atsteigti bu
vusias sąlygas, sugrąžinti 
darban buvusius atleistus iš 
darbo 8 unijistus, o algų ir 
kitus klausimus palikti spręs
ti su miestavuoju tarpininku.

Puikūs vaidintojai ANTRA
Puikiame Judyje SAVAITE
Iš Puikios Apysakos!

Alan Ladd - Betty Field 
MacDonald Carey - Ruth Hussey 

‘The Great Gatsby’ 
Asmeniškai: PEGGY LEE ir 
JIMMY DORSEY ir jo. orkestras. 
PARAMOUNT Times Square

STADIUM KONCERTAI t"“.Avfc
Philharmonic Symphony Orchestra 

Nebrangios kainos — 30c ir daugiau 
Simfonijos po žvaigždėmis. — Vad. Pierre Monteux

Pirm. Liep. 25 — Jascha Heifttz, amuikininkan — Tschaikovaky ir Wagner 
Antr. Liep. 26 — Vinkas orkestriniai, Rave), Tschaikovsky’o Fifth 
TreČ. Liep. 27 — Le#n Fleischer, pianistas
Ktvr. Liep. 28 — Dono Kazokų Choras ir Kokiai
Šeit. Liep. 30 — IK i raukos ii “Street Scene”

Vad. Abravanel, choras ir solistai.

SMAGIAUSIA, PUIKIAUSIA PROGRAMA MIESTE!
, 15 JUMS MĖGIAMU DAINŲ

DAN DAILEY IR ANNE BAXTER

“YOU’RE MY EVERYTHING”
Technicolor spalvomis

Scenoje: BOB CROSBY, SID STONE, JOHNNY MACK. Ledinėj Scenoj: 
CAROL LYNNE ir ARNOLD SKODA. • ROXY 7th Ave. ir 50th St.

PRIMINIMAS
Visi LDS nariai ir visi prie-

teliai, taipgi smagių pramogų 
mėgėjai prašomi rengtis į pik
niką.

LDS kuopų (su talka ap
skrities komiteto, kuopų nau
dai) rengiamasis piknikas 
įvyks šį sekmadienį, liepos 
24-tą, Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Darbininkai Pikiete 
Minės 12-kos Vadų 
Sufrčmavimo Sukaktį

Tūkstančiai New Yorko uni
jistų ir kitų darbo žmonių 
ruošiasi šį ketvirtadienį išei
ti į Foley Square pikietuoti 
teismabutį, kur teisiami ko
munistai darbininkų vadai.

Tą dieną sueina lygiai me
tai, kai tie 12 nacionalių vadų 
tapo įkaitinti sufrėmuotais 
kaltinimais. Kad tie kaltini
mai yra sufrėmuoti, rodo visi 
liūdymai, visi komunistų par
tijos dokumentai. Tai supran
ta visas pasaulis. To negali- 
nenori suprasti tiktai tie mū
sų šalies teisėjai, kurie tar
nauja kapitalistiniams ir im
perialistiniams interesams, 
norintiems prašalinti iš kelio 
kovingiausius, ištikimiausius 
darbininkų vadus.

Uhijistai pikiete reikalaus 
išmesti, panaikinti tą ragan- 
gau diską bylą. Reikalaus pa- 
liuosuoti įkalintuosius Henry 
Winston, Gilbert Green, Gus 
Hall. Nepaprastos konferen
cijos sudarytas komitetas iš 
virš 150 unijų vadų šaukia 
šią demonstraciją.

Pikietas įvyks šį ketvirta
dienį, liepos 21-mą, pietų lai
ku, pradedant 12 valandą. 
Daugelis unijistų ateis tiesiai 
iš šapų į pikieto liniją nešini 
savo sandvičiais.

Darbininkams informuoti 
apie persekiojimą tų 12-kos 
vadų unijistų komitetas išlei
do 200,000 lapelių, kurie 
skleidžiami šapose.

Berniukas Vos Nemirė 
Už Sviedinį

Ne mažas, bet dar nepakan
kamai budrus prieš pavojus, 
brooklynietis 11-kos metų 
amžiaus Neil Sweeney svaidė 
sviedinį kieme. Kiemas bai
giasi prie tvoros, kuri atribo
ja kiemą nuo BMT subvės bė
gių. Sviedinys nėrė per tvo
rą. vaikas paskui, bet pakibo, 
pasivėrč Tanka ant dygių vie
lų, o spardydamasis nuo jų 
pasiliuosuoti nukrito tiesiai 
ant bėgių.

Vaiko nelaimę mačiusieji 
jo draugai pašaukė radijo po- 
licistus Ryan ir Kelly. Išlau
žę tvorą, policistai spėjo vai
ką nutraukti nuo bėgių pirm 
atėjimo traukinio, sustabdė 
kraujo tekėjimą iš jo rankos 
ir jį nugabeno ligoninėn. Rei
kėjo keliolikos digsnių už
siūti jo žaizdai.

Erie firmos pervažai Mead
ville smarkiai atsitrenkus 
prieplaukon New Yorke, 5 
asmenys lengvai sužeisti.

fsigykite-Parduokite 
Tikietuš

Nariai įsigykite tikietuš sa
vo kuopų valdybose, o valdy
bų nariai tikietų visur turėki
te su savimi. Tai prime
nu dėl to, kad Liberty Au
ditorijoje žmonės klausinėjo 
tų tikietų, bet aš neturėjau 
ir nežinojau patarti, kas jų 
turi. N.

New Yorko Vyriausias 
Teismas Užgyrė 
Diskriminaciją

New Yorko valstijos vyriau
sias teismas, Albany, nuspren
dė, kad Metropolitan Life 
Insurance firmos namų pro
jektas Stuyvesant Town esąs 
privatiškas ir dėl to galįs dis
kriminuoti.

Piliečiai mano kitaip. Pro
jektas yra paliųosuotas nuo 
taksų ir turi kitų lengvatų. 
Ko nedamoka firma, taksais, 
turi damokėti kiekvienas ki
tas miesto gyventojas, įskai
tant jus ir mane, visus tuos, 
kurie neturime jokių namų, 
arba kurie turime “savo” na
mus trimis ketvirtadaliais ar 
pusiau bankų ir apdraudų fir
mų kišenių je.

Projektas atsisakė įleisti 
negrus. Leidimas neįsileisti 
negrų reiškia leidimą išskirti 
unijistus, sveturgimius, neiš
galinčius permokėti, bile ką, 
kuris firmai nepatiks. Dėl to 
projektas buvo ne kartą ma
siniai pikietuojamas, pilie
čiai siuntė masines delegaci
jas. Tačiau turtuoliai, ku
riems yra pelninga skirstyti 
ir padalinti žmones, paveikia 
teismus prieš žmones.

Duonkepiai 
Grįš Darban

Streikavusieji kepyklų dar
bininkai ir duonos išvežioto- 
jai grįš darban pirmadienį po 
išbuvimo streike 20 savaičių.' 
Grįš laimėję didžiumą savo 
reikalavimų.

Naujajame kontrakte, kurį 
unijos viršininkai sutiko pri
imti ir pasiūlyti nariams bal
suoti, prideda mokesties po 
11 centų per valandą, vieną 
šventadienį su alga (viso 7), 
užtikrina po 6 valandas dar
bo su alga visomis dirbamo
mis dienomis. Sutartis ga
liotų dvejis metus, su teise 
panaujinti algų klausimą su
ėjus metams, kurie rokuosis 
nuo praėjusio gegužės mėne
sio 1-mos.

, Einant ta pačia sutartimi 
turėtų būti sugrąžinti darban 
Continental, Drake, General, 
Grennan, Purity ir Ward fir
mų draiveriai, viso apie 1,- 
500 unijistų. Taipgi paliečia 
apie 600 draiverių Thomas ir 
Gottfried firmose, kurios ne
buvo užstreikuotos.

ši sutartis neišriša draive- 
riams visų problemų, jie dar 
turi prieš firmas bylą visa- 
šališkoje darbo santykių ta
ryboje, bet ta byla atidėta 
iki spalių mėnesio.

Linksmaujanti, paraduojan
ti Lyons organizacija susirin
ko savo 32-rai konvencijai 
New Yorke. Sakoma, su kon
vencija užplūdo New Yorką 
apie 15,000 svečių.

MIRĖ
Liepos 19 d., Sv. Catherine 

ligoninėje, mirė Terese Sant- 
maria, 48 metų amžiaus. Pa
šarvota pas Paul Gustą, 354 
Marcy Ave. Bus palaidota 
šeštadienį, liepos 23, Šv. Jono 
kapinėse. Paliko vyrą, dvi 
dukteris ir daugiau giminių.

Andruškevičienė 
Išvyko Operacijai

Helena Andruškevičienė, iš
gulėjusi tris savaites namie su 
didžiais skausmais nugaroje, 
liepos 21-mą išvyko ligoni
nėn. Daktarai sako, jog tu
rėsianti pasiduoti operacijai. 
Ligoninė randasi 321 E. 42nd 
St., prie pat 2nd Ave., New 
Yorke. 'Apie lankymo valan
das sužinokite pašaukus šei
mą EVergreen 4-1635. Ji yra 
Moterų Apšvietus Klubo narė, 
tadė mylėtų, kad draugės ją 
atlankytų.

Ligonė per pastarąsias sa
vaites labai privargo gulėda
ma ant lentų. Dėl skausmo 
negalėdavusi užmigti kitaip, 
kaip tik paėmus skausmui 
malšinti vaistų, kurie, tačiau 
sveikatai bendrai gero neda
ro.

Marcantonio
Pareikalavo Takšnoti
Privatišką Projektą

Kongresmanas Vito Marc
antonio, Amerikos Darbo Par
tijos kandidatas į miesto ma
jorą, smerkė New Yorko vals
tijos apeliacinį teismą dėl jo 
užgyrimo diskriminacijos pa- 
liuosuotame nuo taksų Stuy
vesant Town namų projekte.

Projektas yra privatiška sa
vastimi Metropolitan Life In
surance firmos kuri išsiderė
jo iš miesto valdžios nemokė
ti taksų kaipo visuomeniška 
įstaiga, nes, girdi—projekte 
galėsią rasti butą visi viduti
nių išteklių žmonės. Tąčiau 
projektai! įsileidžia tik “pa
rinktuosius.”

Marcantonio pareiškė, kad 
“liaudies valia panaikins to 
teismo nuosprendį.”

Marcantonio pozicija už- 
girtina. Dėl ko visa visuo
menė turėtų mokėti taksus už 
tokią įstaigą, kuria naudotis 
teisę turi tik ponų parinktie
ji? '

BUVO ŠILTA

Jūsų manynias, kad šilta, 
nebuvo įsivaizduotas — tre* 
čiadienį buvo 90 laipsnių ši
limos ir 93 nuošimčiai drėg
mės. Vienok yra buvę šil
tesnių ir šaltų liepos 20-tų— 
94 su virš laipsniai 1894 me
tais, ir 55.8 1890 m.

Praėjusią savaitę dar 14 
asmenų New Yorke susirgę 
vaikų paralyžiumi (polio). 
Viso šiais rfietais tokių ligo
nių raportuota 142. Pernai 
tuo pat laikotarpiu susirgo 
tiktai 31.
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modernines mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu | moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

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

Norite Važiuoti 
| Waterbury?

Aido Choras pasamdė dide
lį busą nuvežimui choristų 
tenai įvyksiančion visos apy
linkes ruošiamon Dainų Die
non, sekmadienį, liepos 31- 
mą. Buše dar yra vietų ir 
n e cho ristam s.

Norintieji važiuoti j Wa
terbury, Conn., nedelsiant pa- 
simatykite su Amelia Burba 
ar bile kuriuo kitu choristu. 
Busas išeis nuo Laisvės, 4 6 
Ten Eyck St., Brooklyne, 8 :- 
30 ryto. Visa kelionė (round 
trip) kainuos $3.25.

Republikonu-Liberaly 
Meilėje—Plyšys

Ne viskas ramu republiko- 
nų su taip vadinamais libe
ralais fronte. Liberalai (lietu
viškų Buivydų - Glaveckų 
plauko). maloniai atida
vę republikonams pirmąjį 
bučkį, pasijuto, kad iš jų jau 
reikalauja ir visuotino savęs 
atsižadėjimo. Republikonai 
įsake liberalams atšaukti jų 
pasiūlytąjį į miesto iždinin
kus Charles Abrams, ku
ris prasikaltęs republikonams 
tuomi, jog kadaise kritikavęs 
Dewey politiką namų klausi
mu.

Liberalų partija tuojau pa
klausė savo boso — atšaukė 
Abramsą, o priėmė republiko- 
nų pasiūlytąjį Harry Uviller.

Republikonai pasilieka re- 
publikonais. Nežiūrint, kiek 
su jais kas meilausis, jiems, 
kaip kad ir Tammanės demo
kratams, įtiks tik tas, kas gins 
stambiojo biznio interesus.

LDS New Yorko ir New Jersey Kuopų

PIKNIKAS
įvyks

SekmacL, Liepos 24 July 
LIBERTY PARK

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Antano Pavidžio Orkestrą Šokiams
Įžanga 50c. Pradžia 1 vai. po pietų.

I
LDS kuopų piknike tikimės turėti gražios publi

kos, ne tik LDS narių, bet ir jų pritarėjų.
Bus įvairiu valgių ir gėrimu.

Kviečia RENGĖJAI.
* * *

KELRODIS: Pervažiavę Pulasky Skyway, Jersey City, 
imkite kelią 25 iki Wood Ave., Linden, N. J.. Sukite po de
šinei iki Simson Avė. ir po kairei vieną bloką iki Mitchell 
Avenue.

Traukiniai nuo Penu, stoties iš New Yorko W. 33rd St., 
išeina sekamomis valandomis: 11:40, 1:05, 2:10, 3:45, ir 
4:08, 4:50.

SKELBKITĖS LAISVĖJE’

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Donald White, 9 metų, pri
gėrė Flushing upelyje nukri
tęs jin per plyšį nuo tiltelio, 
kuriuomi jis važinėjo dviračiu 
buvusios Pasaulio Parodos 
vietoje.

REIKALAVIMAI

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
\ COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei

mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

REIKALINGAS APARTMENTAS
Reikalingas apartmentas iš apie 

4-ių ar 2-jų kambarių porai inteli
gentiškų žmonių (be vaikų). Jei 
rastųsi vieta prie kitos šeimos, nors 
pora kambarių, galėtume ir ta pro
ga pasinaudoti. Kas turite apart- 
mentą ar vietą prie savo šeimos po
rai žmonių, prašome pranešti: Ono 
Lukšis, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Abu dirbame, prašome pra
nešti laišku. Kur dabar gyvename, 
tą namą greit turi nugriauti, todėl 
mums greit reikia susirasti vieta.

(166-8)

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
(1—2 dienom Valandos: j vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOR
ANTANAS TLEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: į ^B Xre 

Penktadieniais uždaryta

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinins TTTDD’C D AI? 111 GRAND STREET £1)110 lYAIt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

‘ ' TELEVISION
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
GERI PIETŪS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Catherine Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penktu Liep. 22, 1949




