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Ir vėl tenka kalbėti apie 
mirtį. Nelaukta ir neprašyta 
ji atėjo ir vėl baisiai nu
skriaudė nedidelę, kuklią lie
tuvių tautą. Skaitome prane
šimą iš Tarybų Lietu/vos sos
tinės, kad ten liepos 13 dieną 
po sunkios ligos mirė visos 
Lietuvos gerbiamas ir myli
mas sūnus, žymusis drama
turgas Borisas Dauguvietis.

Jo palaikai iškilmingai pa
laidoti Vilniuje. Jam bus pa
statytas gražus* paminklas. 
Sudaryta komisija jo kūrinių 
išleidimui.

Lietuvos žmonės ir vyriau
sybė tą taurų rašytoją tin
kamai įamžins. Jo sukurtos 
dramos nebus užmestos ant 
dulkėtų lentynų užmiršimui, 
bet bus gyva dalimi Lietuvos 
teatrų repertuaro.

Atsimenu, kaip labai didelį 
į mane padarė įspūdį Vilniu
je suvaidinta Boriso Daugu
viečio pjesė “Pergalė.” Vai
dino profesionališki artistai. 
Suvaidino labai gražiai. Skait
linga Vilniaus publika šiltai 
sveikino autorių ir artistus.
,“Pergalė” pasiekė ir mus, 

Amerikos lietuvius. Pjesė bu
vo čia suvaidinta ir visiems 
patiko.

Dauguviečio “Uždavinys” ir 
“Žaldokynė” — kitos dvi di
džiulės dramos, imtos iš kas
dienio • pokarinio gyvenimo 
Lietuvoje ir vaizduojančios tą 
gyvenimą.

Tame ii* buvo Dauguviečio, 
kaipo menininko ir dramatur
go didybė, kad jfs neatitrūko 
nuo gyvenimo net pačiais sun
kiausiais pokariniais laikais. 
Jis visuomet pasiliko ištiki
mu savo liaudies sūnumi. 
Vargo jis jos vargus ir da
linosi jos laimėjimais. Nesi- 
vilko jis paskui ją, kaip da
ro ‘silpnos dvasios rašytojai, 
bet visuomet, savo kūryba, 
ją mokė ir jai kelią rodė į 
ateitį, i naujesni, geresnį gy
venimą.

Vilniuje man teko porą sy
kių susitikti ir gražiai pasikal
bėti su Dauguviečiu. Nepa
prastai gyažaus fizinio sudėji
mo jis buvo: aukštas, tiesus, 
šviesus, žmogus skundėsi su 
girdėjimu, kurio pagerinimui 
jis turėjo prie vienos ausies 
įsitaisęs aparatėli. Tuščiais 
žodžiais jis nesisvhidė, nesi
gyrė, nesiskundė. Jis sakė: 
Esu pilnai patenkintas ir vis
kuo aprūpintas. Niekados 
pirmiau Lietuvoje nebuvo to
kių puikių progų, tokių ge
rų sąlygų rašytojo bei meni
ninko kūrybai. žmonės lau
kia tavo darbo vaisių, vy
riausybė tau padeda ir skati- 

• na dirbti, kurti. v

Dauguvietis smerkė tuos, 
kurie savo gabumus ir talen
tus paaukojo naciams ir pas 
juos nusinešė. Jis buvo nu
sprendęs neatsiskirti nuo sa
vo liaudies. Nebėgo jis iš 
Lietuvos net ir tada, kada 
bėgo jo žmona. Jis nesupra
to lietuvio menininko gyve
nimo be Lietuvos liaudies, be 
lietuvių tautos. Jis negalėjo 
gyventi be tos liaudies, be 
tos tautos.

Lengva būti liaudžiai išti
kimu, kai laikai ramūs, kai 
kad ir mažais gabumais inte
ligentas gali sau šiltą lizdelį 
susisukti, ypač tos pačios liau
dies kaštais. Bet reikėjo Bo
riso Dauguviečio, Kipro Pe
trausko ir visos eilės kitų ti
krai ‘didžių menininkų neišsi
žadėti ir neišduoti liaudies 
tuo laiku, kai Lietuva degė, 

Tąsa 5-tam pusi.

3,000 Philadeiphiečiy Teisėjas Medina Mtmete Reikalavimą
Šaukia Panaikint Bylą 
Prieš Komunistą Vadus

Philadelphia. — Šio mie
sto unijistai ir įvairūs pa- 
žangūnai pasiuntė 3,000 te
legramų federaliam teisė
jui Haroldui Medinai New 
Yorke, reikalaudami panai
kint teismą prieš Komunis
tų Partijos vadus. Jie nu
rodo, kad tai neteisingas, 
suokalbiškas teismas.

Daugiausiai telegramų 
pasiuntė nariai šių unijų: 
CIO Kailiasiuvių, Elektri- 
ninkų, Raštinių Tarnauto
jų, Maisto ir Tabokos Dar
bininkų, Dailidžių ir Lai
va kroviu. v

Paremtas bent Vienas 
Marcantonio Siūlymas

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas tiktai 
nenoromis ir 77 balsais 
prieš 51 pradiniai užgyrė 
sekamą darbiečio kongres- 
mano Vito Marcantonio 
pasiūlymą:

Į namus, kurie bus stato
mi su šalies valdžios para
ma, lygiai turi būt priima
mi gyvent negrai, kaip ir 
baltieji amerikiečiai, ir. ne
turi būti daroma jokių 
skirtumų dėl žmonių 
tybės ar religijos.

Balsavime dalyvavo tik 
mažas kongresmanų mažu
mas. Kada susirinks atža-i 
gareiviai, pietiniai demok-. 
ratai ir trumaniški jų pa
taikūnai, supr a n't a m a , 
stengsis pakeisti šį nutari
mą arba neribotam laikui 
atidės gyvenamųjų namų 
statymą su finansine val
džios parama.

Vis Smarkiau Didėja 
Bedarbią Skaičius

tau

Washington. — Praeitą 
mėnesį farmos paleido dar 
200,000 darbininkų, bet la
biausiai sumažėjo darbai 
fabrikuose ir prekybinėse 
įstaigose, kaip praneša val
dinis darbo departmentas.

Vakarinėse ir Naujosios 
Anglijos valstijose tebe- 
pleška gaisrais miškai. Ka
nadoj taip pat dega miškai.

Panaikint Teismą prieš Komunistus 
-- - ® __ (R-----------------------------------  

liepė džiūrei tuo tarpu pa
sišalinti ir įsakė komunistų 
advokatam sueit į atskirą 
kambarį, kad slaptai su juo 
tartųsi apie Janney skanda
lą.

Žymėtina, jog kuomet 
buvo renkama džiūrė teis
mui prieš komunistų va
dus, teisėjas Medina už
draudė komunistų advoka
tams apklausinėti kandida
tus į džiūrimanus. Jis tik 
pats statė jiems tūlus klau
simus. Tokiu-būdu' Medina 
nedavė komunistų advoka
tams progos atmesti to
kius prieškomunrstirbi u s, 
vienpusiškus džiūrimanus, 
kaip Janney.

New York. — Russell 
Janney, teatriniu! veikalų 
statymo biznierius, dabar 
būdamas džiūrimanų teis
me prieš komunistų vadus, 
kursto kitus džiūrės na
rius, kad kaltais pripažintų 
tuos vadus.

Komunistų, advokatai to
dėl- reikalauja šį teismą pa
naikinti.

Kartu su reikalavimu ko
munistų advokatai įteikė 
federaliam teisėjui Harol
dui M’edinai x prisiektus liu
dijimus, kad Janney, kaipo 
džiūrimanas, daug sykių 
viešai dergė kaltinamuo
sius, išanksto juos smerkė 
ir rodė aršiausią neapykan-

Suspenduotas Valdininkas, 
Kad Skundė Kyšininkus

Valdžia 
tarnybos

Washington. — 
suspendavo iš 
Cedricą Worthą, specialų 
karin. laivyno sekretoriaus 
padėjėją todėl, kad jis an
dai atsiuntė raštą kongres
manų komitetui, įtardamas 
generolą Vaughaną, karinį 
Trumano padėjėją, mekle- 
rius Maragoną ir Huntą, ir 
tūlus aukštus valdininkus, 
kad jie padėjo tūlom kom
panijom išgauti pelningus 
karinius užsakymus iš val
džios.

Worth* karo metu buvo 
laivyno oficierius.

ki-

Čiangas Nužudė 5,000 
Formozos Gyventoją

Formoza. — Kuomet 
nų komunistai pliekia
ang Kai-šeko tautininkus 
Kinijos sausžemyje, tai iš 
ten perbėgo į Formozo? sa
lą 300,000 Čiango kariuo
menės ir 700,000 turtinges
nių tautininkų.

Kariuomenė plėšia gy
ventojus, tautininkų val
džia sukčiauja; trūksta 
formoziečiams maisto, todėl 
formoziečiai bruzda, —kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Tillman Dur- 
din. Už tai Čiango kariuo
menė ir policija šaudo juos, 
ir jau nužudė daugiau, kaip 
5,000.

London. —Besimaudyda
mas susirgo buvęs anglų 
premjeras Churchill.

18 Metų Berniukas Perplaukė 
Jūrų Rankovę — Anglų Kanalą

Dover, Anglija.— 18 me
tų anglas berniukas Ph. 
Mickman per 23 valandas ir 
48 minutes perplaukė Ang
lų Kanalą, tai yra, 20 my
lių pločio jūrų “rankovę” 
tarp Francijos ir Anglijos. 
Mickmanas yra jauniau
sias iš visų, kurie bet kada 
perplaukė tą vandens ruož
tą.

Audra iš vakarų pusės ir 
didelės, šaltos bangos bloš- 
kė plaukiką atgal ir baisiai 
nuvargino, iki jis užbaigė 
savo žygį, išlipdamas Ang
lijos krantan rugp. 24 d.

Berniuko nervai buvo 
taip išvarginti, kad jis ne
galėjo užmigti ir sakė, “ei-

siu vaikščioti arba vėl 
plaukti.” Bet tėvas sulaikė.

Šimtai žmonių pakrantė
je karštai sveikino plauki
ką. Tarp sveikintojų buvo 
ir amerikietė Shirley May 
France, 17 metų mergaitė, 
kuri ruošiasi plaukti per 
Anglų Kanalą kitą mėnesį.

NUPUOLĖ VALDŽIOS 
GAUNAMI TAKSAI

Washington. -A7 Per 
mėnesių iki birželio 30 
šiemet valdžia gavo $1,401,- 
417,276 mažiau taksų,,negu 
per tiek pat mėnesių iki 
1948 metų birželio, 30 d.

ORAS.— Vesi giedra.

12 
d.

------------------------------ t'

Komunistų Advokatai Įrodo, kad 
Vienas Džiūrimanas Organizavo 
Kitus prieš Komunistų V adus

klausimus ir kreivai prisie
kė, būk nesąs priešingas 
komunistams, todėl “bepu- 
siškai spręsiąs”, ar šie ko
munistų vadai kalti ar ne. 
Jisai tik nėr melus įsi
spraudė į džiūrę.

Yra nurodymų, jog Jan
ney stengėsi paveikti kitus 
džiūrės narius, kad jie pa
darytų sprendimą prieš ko
munistu vadus.

Vasario mėnesį šiemet 
Janney, kalbėdamas Ma
con mieste, Georgijoj, šau
kė klausovus mirtinon ko
von prieš komunistus, o ko
vo 16 d., norėdamas patek
ti į džiūrę, melagingai pri
siekė, būk nesąs nusiteikęs 
prieš komunistus.

Aktorės < 
thanson prisiektas liudiji
mas, tarp kitko, sako, kad 
jinai girdėjo ir matė, kaip 
džiūrimanas Janney bent 7 
kartus, kalbėdamasis su ki
tais žmonėms, grąsinančiai 
keikė teisiamuosius komu
nistus. Jai- pačiai Janney 
sakė:

“Kai tik pasibaigs šis 
teismas, aš išspirsiu pantis 
kiekvienam, kuris prisimins 
apie marksizmą - leniniz
mą.”

Viennusiški Teisėjo 
Patvarkymai

Komunistų advokatai 
kalavo viešai, džiūrės aky
se apsvarstyti kaltinimus 
prieš Jannev. Teisėjas Me-

ta komunistams.
Teisėjas Medina trečia

dienį todėl pertraukė teis
mą, kad galėtų peržiūrėti 
dokumentus, rodančius Ja- 
nney’o priešingumą komu
nistams pirm teismo ir pa
čiame teisme.

I

Norėdamas džiūrėn pa
tekti, Janney kreivai prisie
kė, būk nesąs komunistų 
priešas.>

Teisėjas įsakė džiūrima- 
nams vėl susirinkti 11 'va
landą ketvirtadienį.

Valdžios prokuroras-kal- 
tintojas John McGohey rei
kalavo atmest komunistų 
prašymą, kad teismas būtų 
panaikintas. McGohey sako, 
jeigu Janney pasirodytų 
vienpusiškas džiūrės na
rys, tai užtektų jo vieton 
pašaukti vieną iš alterna- 
tų, džiūrimanų _ pavaduoto
jų.
Parodymai prieš Janney
Komunistų advokatų pri

statyti dokumentai štai ką 
rodo:

’Janney kartotinai plūdo 
kaltinamuosius komunistų 
vadus, kalbėdamas apie jų 
teismą su kitais žmonėmis 
ir akylai skaitydamas rašy
mus laikraščiuose ir žurna
luose apie šią bylą, nors tei
smo patvarkymai uždraudė 
tokias kalbas ir skaitymus, 
kol byla tęsiasi.

iKuomet Janney buvo 
kviečiamas į džiūrę, jis me-p^ ww.»v,. 
lagingai atsakė į statomus I dina atmetė reikalavimą,

įžymūs Amerikiečiai Ragina 
Atmest Svetimų Ginklavimą

Washington. — Beveik 
1,000 mokslininkų, rašyto- 

_____ ’jų ir protestantų, ir žydų
Caroles E. Na-1 kunigų, atst o v a u d a m i 

skaitlingas savo organizaci
jas iš tuzino valstijų, rei
kalavo, kad Kongresas at
mestų Trumano planą va
karinei Europai ginkluoti 
prieš Sovietus.

Tuo tikslu šie intelektu
alai ir visuomenės veikėjai 
lankė senatorius ir prašė 
balsuot prieš pinigų skyri
mą tokiem Trumano 
nam.

pi a-

Senatoriai Priešinasi
Kongresmanų Vakacijom

rei-

Vėliausios Žinios
New York. — Federalis teisėjas Haroldas Medina at

metė komunistų advokatų reikalavimą panaikinti teismą 
prieš komunistų vadus.

Reikalavimas buvo paremtas tuom, kad džiūrės narys 
Russell Janney kurstė kitus džiūrimanus prieš komunis
tus, kad Janney yra ir buvo komunistų priešas ir kad jis 
bylos pradžioje, norėdamas įlįst į džiūrę, po priesaika 
melavo, būk nesąs komunistų priešas, o tik “bepusiškas.”

Pirm einant Laisvei presan, taipgi pranešta, kad tei
sėjas atmetė net siūlymus pašalinti Janney iš džiūrės ir 
jo vieton pašaukti vieną iš džiūrimanų pavaduotojų.

Washington. — Tyrinėjančiai kongresmanų komisijai 
buvo paliudyta, jog mekleris John Maragon, generolo 
Vaughano ir aukštų valdininkų bičiulis, paėmė bent 
$8,000 kyšių iš tūlos kompanijos, žadėdamas jai išgauti 
valdiškų darbų užsakymus.

Washington. — Eilė kongresmanų priešinasi ginkluo
tų jėgų sekretoriaus L. Johnsono įsakymui paleisti 135,- 
000 civilių darbininkų iš valdžios darbų. Nes jų paleidi
mas padidins bedarbių skaičių tose vietose, kurias tie 
kongresmanai atstovauja.

Kanton, Kinija. — Tautininkų diktatorius Čiang Kai- 
šekas išlėkė iš Kantono į Čungkingą, buvusią savo sosti
nę pastarojo pasaulinio karo metų.

Čiangas vėl deklamavo, kad kinų komunistai-liaudi- 
ninkai klausą Maskvos įsakymų.

Berlin. — Kai tik išsibaigė apribojimai naciškiems 
laikraščiams iš amerikonų pusės rugpjūčio 22 d., tai hit
lerininkai Bavarijoj rengiasi leist 100 -atvirai naciškų 
laikraščių, kaip praneša N. Y. Times korespondentas 
Drew Middleton. Bavarija yra amerikonų užimtame Vo
kietijos ruožte.

Idahoj, Californijoj ir South Dakotoj išdegė 40,000 
akrų miškų ir pievų.

Karinių Jėgų Vadas 
Išmeta 135,000 iš 
Valdinių Darbų

Washington. — Visų A- 
merikos ginkluotų jėgų se
kretorius Louis Johnson į- 
sakė paleisti 135,000 civili
nių žmonių iš valdžios dar
bų laivynd stotyse (Navy 
yards), armijos stovyklose, 
lėktuvu aikštėse ir kituose 
valdiniuose įrengimuose.

Be to, Johnsonas nu
sprendė paleisti iš tarnybos 
12,073 atsarginius (rezer
vo) oficierius. Sako, jog 
tais ir kitais paleidinėji- 
mais iš darbų ir tarnybų jis 
sutaupys valdžiai 500 milio- 
nus dolerių per metus.

Atlanto Paktas Jau 
Galutinai Užgirtas

Washington. — Franci- 
ja, Italija, Danija ir Portu
galija įteikė Amerikos val
džiai dokumentus, kuriais 
užgiria karinį Atlanto pak
tą prieš Sovietų Sąjungą. 
Aštuonios kitos šalys jau 
pirmiau užgyrė paktą.

Prez. Trumanas trečia
dienį todėl su džiaugsmu 
paskelbė, jog tas karinis 
sąryšis jau galioja. Tik pre
zidentas pasakojo, kad At
lant paktas esąs skiriamas 
taikai palaikyti.

Užsidarė Amerikonų 
Konsulatas Kantone

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas rugp. 24 
d. nusitarė išvažinėti į ato
stogas dvidešimt penkiom 
dienom, sako, iki atsilikęs 
Senatas pasivys kongres
manų padarytus nutari
mus.

Bet Senatas 58 balsais 
prieš 25 nutarė nepaleisti 
kongresmanų vasaroti, kol 
senatoriai “prakaituos” 
Washingtone.

Kougresmanai, 
žada išsiskirstyti
gom, nepaisant, kad Sena
tas užgina.

100' iki 150 kongresmanų 
jau dvi savaitės kaip sau- 
vališkai vasaroja, neateina 
į ^posėdžius, už dyką trau
kia algą iš valdžios.

Valdžia prašo senatorius

tačiau, 
atosto-

Kanton, Kinija. — Jung
tinės Valstijos uždarė savo 
konsulatą Kantone, laikino- į 
joj Kinijos tautininkų “so- ‘ 
stinėje.” Konsulas su savo 
štabu persikrausto į Hong 
Kongą, Anglijos koloniją, 
netoli Kantono.

Amerikonai supranta, jog 
kinų Liaudies Armija užims 
Kantoną. Todėl ir Jungti
nių Valstijų ambasadorius' 
ruošiasi apleisti Kantoną, 
kai kinu liaud. - komuni
stai visai artinsis prie to 
miesto. Ambasadorius bėgs 
kartu su tautininkų val
džia, matyt, į čungkingą.

I

i

ir kongresmanus neper
trauk t Kongreso sesijos, i- j 

ki galutinai užgirs 20 bi- ' 
lionų dolerių lėšų narni- į 
niams reikalams ir svetimų j 
kraštų ginklavimui.

Demokratai Siūlo Prezidentui 
Valią Ginkluot Tolim. Rytus

Washington. — Truma- 
niški demokratai Senate da
ro nuolaidą republikonam 
kas liečia karinę paramą 
Kinijos tautininkam prieš 
komunistus - liaudininkus.

Prez. Trumanas šaukia 
užgirti $1,450,000,000 tik
tai ginkluoti europinius At
lanto pakto kraštus ir 
Graikiją, Turkiją, Iraną, 
Korėją ir Filipinus.

Šiuo tarpu prezidentas I 
neprašo pinigų Čiang Kai- 
šeko tautininkams, kuriuos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson neseniai Baltaja
me Popieryje nupiešė kaip 
sukčius ir supuvėlius.

• Republikonai reikalauja

numušti lėšas Atlanto pak
to ginklavimui, o duoti gin
klų ir pinigu Čiangui prieš 
kinų komunistus. Trumano 
demokratai bando užgerint 
republikpnus tokiu savo pa
siūlymu :

Paskirt 100 milionų dole
rių Tolimiesiems Rytams 
ginkluoti prieš Sovietus ir 
komunistus. (Kinija gi su
daro didžią Tolimųjų Rytų 

idalį.) Bet tie $100,000,000 
privalo būti paties > prezi
dento valiai palikti, kad jis, 
neatsiklausdamas Kongre
so, galėtų skirstyti tuos 
pinigus tokiem Tolimųjų 
Rytų kraštam, kokiem pats 
matys reikalą.
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Ruošia CIO Skaldymą
Philip Murray ir kitų CIO dešiniųjų vadų užsilaiky

mas grūmoja pavojum tam galingam darbo unijų judėji
mui. Dirva ruošiama jo suskaldymui. Dedamos visos pa
stangos išprovokuoti kairiąsias unijas. Ypatinga kampa
nija vedama prieš Harry Bridge, jūrininkų unijos vadą.

Iš CIO spaudos galima suprasti, kad būsimoje konfe
rencijoje Philip Murray stengsis pravaryt tarimą, kad 
kairiosios unijos, nesutinkančios su vadovybės politine 
linija, būtų perorganizuotos. O unijų perorganizavimas 
reiškia tą, jog jų vadai išmetami laukan ir pastatomi ki
ti. Nariams neduodama teisės savo vadus išsirinkti.

Jeigu šitaip konvencijoje dešinieji vadai pasielgtų, tai 
Įkiltų klausimas, ką darys kairiosios unijos? Jos gali per

organizavimui pasiduoti ir prisiimti iš viršaus paskirtus 
reakcinius vadus, arba' gali pasipriešinti ir būti išmesto
mis iš CIO. Tokiam atsitikime jos galėtų sudaryti naują 
federaciją.

Padėtis rimta ir sunki. Kairiosioms unijoms reikia 
taip orientuotis,-kad jų pasielgimas nepakenktų darbi- 

. . ninku klasės interesams. Philip Murray politika gali 
priversti kairiąsias unijas laikinai pasilikti už CIO sie
nų. Juk nepriklausomų unijų yra tiek ir tiek. Geležinke- 

J . liečiu brolijos nepriklauso nei Darbo. Federacijai, nei 
I CIO. Taip pat niekur nepriklauso Jungtinė Mainierių 

Unija. Labai galimas daiktas, kad tokiomis nepriklauso- 
( ■ momis unijomis po ateinančios CIO konvencijos gali tap

ti United Fur and Leather Workers, United Electrical 
and Machine Workers, Farm Equipment Workers ir ke
lios kitos organizacijos.

Bet taipgi konvencijoje gali susidaryti dauguma, kuri 
atmes dešiniųjų vadų skaldymo taktiką. Pamatęs didelę 
jėgą prieš jo politiką, Murray gali sugrįžti prie “dva
sios šventos” ir pakeisti savo liniją.

Tie, kuriems tikrai rūpi Amerikos reikalai, iš širdies 
trokšta CIO viduje vienybės ir susitarimo. Deja, jų tą 
troškimą gali CIO konvencijoje paversti niekais Murray, 
Reuther, Carey ir ta nedidelė reakcinė grupė, kuri šian
dien tuos septynis milijonus organizuotų darbininkų vai
ruoja.

AMERIKIEČIAI NEPASI
MOKĖ Iš ISTORIJOS

Kanados Liaudies Balsas 
mano, kad Jungtinių Vals-z 
tijų valdovai nieko nepasi
mokė iš nesenos istorijos. 
Jie nežino arba nenori ži
noti, kad jų visos pastangos 
sunaikinti Tarybų Sąjungą 
nuėjo vėjais. Nežiūrint to, 
jie dar vis neatsisako vil
ties to^ tikslo pasiekti.-

Liaudies Balsas rašo:
Išrodo, kad amerikiečiai ir 

civilizacijos” gelbėto-,

Skandalas Dvylikos Komunistą Byloje
Tai, kas tapo iškelta aikštėn, turėtų sujaudinti kiek

vieną amerikietį. New Yorko dienraščio “Daily Com- 
> pass” redaktorius Thackrey paskelbė faktus,, kurie paro

do, kokiu apgavingu būdu į džiūrę pateko posėdininkas 
Russell Janney. Prieš teismą jis buvo užklaustas, ar turi 
jis aiškų nusistatymą linkui komunizmo. Jis prisiekė, 
kad jokio nusistatymo jis neturi, kad jis nėra nei už, nei 
prieš komunistus.

Betgi Thackrey paskelbė ištrauką iš Georgia valstijos 
miestelio Macon “Telegraph,” kur parodoma, kad vasa
rio 22 dieną Janney ten kalbėjo ir gvoltu šaukė prieš 
■komunizmą ir komunistus, šaukė visą Ameriką prieš ko
munizmą kovoti iki mirties. Tai parodo, kad Janney 
bjauriai apgaudinėjo ir veidmainiavo, kad tik į džiūrę 

/ įeiti ir nuteisti komunistus, kai jis prisiekė, kad jokio 
nusistatymo tais klausimais jis neturi, kad jis šaltai ir 
bešališkai galės išklausyti argumentus iš abiejų pusių 
ir išnešti teisingą nuosprendį.

Dar daugiau, redaktorius Thackrey patiekia faktų, 
kurie parodo, kad keliais atvejais, bedamas džiūrėje, 

i Janney bylą su įvairiais žmonėmis diskusavo ir keikė ko- 
Į munistus. Na, o teisėjo yra įsakyta džiurimenams per vi- 
} są bylos eigą jokio laikraščio neskaityti ir su niekuo apie 

( bylą nesikalbėti.
i Nežiūrint šitos apgavystės, kai apsigynimo advokatai
* į tai atkreipė teisėjo dėmesį, pastarasis tik ranka numo

jo ir atsisakė bylą pertraukti ištyrimui “Compass” re
daktoriaus patiektų parodymų.

Tai dar vienas įrodymas, kaip teisėjas Medina šią by
lą veda. Tai dar vienas įrodymas,, koks didelis pavojus 
grūmoja teisiamierps. Pavojus yra, kad prieš juos yra su
darytas suokalbis. Iš anksto yra susitarta juos nuteisti 
ir nubausti, nepaisant jokių įrodymų prieš jiems daro- 

4 mus užmetimus. v
. Šis skandalas džiūrėje turėtų dar labiau paskatinti vi-

• sus laisvės mylėtojus skubintis su parama Civilinių Tei
sių Kongresui, kuris šią bylą veda. Teisiami yra ne tik 
dvylika partijos vadų. Teisiamos yra visų amerikiečių 
demokratinės teisės.

, kiti “civilizacijos” g____ _
*jai išleis dar bilijonus dole- 
’ rių ginklavimui
rių,l organizavimui skymų 
prieš darbininkus, kurie iš- 
siliuosuoja iš kapitalistinio 
-jungo, žmonės dar negulės 
ramiai budavoti savo ateitį. 
Turtingoji šalis pasaulyje iš
leis bilijonus dolerių ne 
tam, kad padėti pakelti gy
venimą, bet kad sukurstyti 
maištus, pilietinius kartis, 
sunaikinti ir tai, kas liko ne
sunaikinta.

Bet tokios pastangos galų 
gale baigsis taip, zkaip jos 
baigėsi iki šiol. Visi suokal
biai Rusijoje nuėjo vėjais. 
Talkininkai buvo sugauti ir 
nubausti. Hitlerio agresija 
baigėsi pačių hitlerininkų 
sunaikinimu ir pusės Europos 
išsivadavimu iš vakarų blo
ko. Pasrliuosuoja 500,000,-. 
000 žmonių 
mumai visoj 
Franci j a ir 
j ekonominį

Visai kitokios pasekmės 
būtų buvusios, jeigu Jungti
nės Valstijos būtų prisilai
kiusios Roose velto principų; 
jeigu visos jėgos būtų buvu
sios panaudotos pakėlimui 
ekonominiai nukentėjusią ir 
atsilikusių šalių. Nereiktų 
baisių turtų eikvoti ginklams 
ir atominėms bomboms. Ne
reiktų dejuoti dėl rinkų. 
Nereikėtų drebėti iš baimės, 
kad karas vėl užsidegs.

Taigi, sėjant nelaimių sė
klą kitur, tos nelaimės ga
lui gale užklups pačius sėji
kus. Laikui bėgant išsilais
vins dauguma šalių ir ame
rikiečiai liks be draugų. Tas 
procesas eina gana greitai. 
Bėgyje 30 metų amerikiečiai 
nusistatė pyieš save kokius 
800,000,000 žmonių.

reakcionie-

Azijoje. Nera-

Anglija brenda 
krizį.

NAUDA Iš DIDŽIOSIOS 
BAIMĖS

Lietuvių Žinių redakto
rių kasdien purto baisi bai
mė. Jis bijo komunizmo 
daug labiau, negu > paties 
velnio. Tai aišku iš jo raš
tų.

Bet už tai ant jo netenka 
pykti. Jo ta perdėta, išpūs
ta iki sprogimo baimė net
gi pasitarnauja ir geram 
tikslui.

Pavyzdžiui, išsigandęs, 
kad komunistai gali Ameri
ką paimti iš vidaus, jis 
šaukia:

“Amerikos padėtis, mo
ralinis principas ir sociali
nis teisingumas reikalauja, 
kad vidinis tautos gyveni
mas būtų sutvarkytas, t. y., 
tvirtas ir sveikas kiekvie
nam santykiavime tarp pi
liečių. Atsiminkime, kad 
nacionalizmas, rasizmas ir1 
religinė diskriminacija yra 
nuodai. Tas daro pažemi
nančią dėmę * amerikonų 
garbei” (L. ž., rugp. 19 d.).

Tai tikra, šventa tiesa. 
Jei komunizmo baimė tą 
žmogų privedė prie tokio 
supratimo, tai labai gerai. 
Tie visi blogumai, kuriuos 
jis suminėjo, yra tikri blo
gumai, prieš kuriuos reikia 
kovoti.

Bet ar Lietuvių Žinios ir 
visa klerikalinė spauda ko
voja prieš tas blogybes?. 
Ne, nekovoja. Ta spauda 
kaip tik prisideda prie ug
dymo šovinizmo ir diskri
minacijos.

1944 metų liepos 13 dieną 
23 valandą 30 minučių Mas
kvos dangus nušvito per
galės saliuto ugnimis. 24 
artilerijos salvės iš 324 pa
būklų pranešė pasauliui, 
kad III Baltarusijos fronto 
kariuomenė išvadavo Ta
rybų Lietuvos sostinę Vil
nių. “Lietuvos sostinė išva
duota iš vokiečių vergo
vės!” Ši linkšma žinia nuai
dėjo kiekvieno lietuvio šir
dyje. Sunku aprašyt, ką 
pergyveno tą dieną liau-, 
dis.

Praslinko penkeri metai, 
bet, regis, tik vakar buvo 
tas iškilmingas įvykis, ku
ris taip giliai įstrigęs į at
mintį. Užtenka tik užmerk
ti akis, ir lyg kino filmo 
kadrai mirga atsiminimai.

Viršum miesto plaukioja 
juodi dūmų kamuoliai dar 
degančių namų, akis grau
žia pilki dulkių verpetai. 
Dar kažkur už miesto te
beaidi kovų garsai... ,

Ir, štai, miestas išvaduo
tas. Tėvynė sveikina savo 
šauniuosius karius pergalės 
saliutu.

Praėjus penkeriems me
tams, šiandieną mūsų ryž
tas, kuris charakterizuoja
mas atstatomojo darbo pa
tosu, palietė ir senus Lietu
vos istorijos akmenis. Ge
dimino bokštas apvilktas 
pastoliais. Per pilies kalną 
nutiesti priėjimo keliai. Ge
dimino bokštas pastoliuose 
— tai simbolis naujai atsi- 
stančios Tarybų Lietuvos.

Kopiame į pilies kalną, 
įlipame į Gedimino bokštą. 
Iš čia, prieš mus, kaip ant 
delno atsiskleidžia gražuo
lio Vilniaus, pasipuošusio

Rašo Povilas Gelbakas
misijos namą, išaugusį vie
toj susprogdinto pastato. 
Sustojame ties “Vilniaus” 
viešbučio statyba, žvalgo
mais į žėrinčias vitrinas U- 
nivermago, kuris buvo at
statytas dar 1948 metais, 
stebimės charakteringomis 
kolonomis Vilniaus rusų 
dramos teatro, pastatyto 
prieš 2 metus. Ir, štai, mes 
prie Černiachovskio skvero. 
Dar vasario mėnesį čia, 
kaip sunkus Karo atsimini
mas, riogsojo susprogdinto 
namo likučiai. O dabar iš
plečiama aikštė. Antroje 
skvero pusėje stiebiasi pas
tatas, užbaigtas šiais me
tais.
Puikūs Laimėjimai

Visa respublika šiandieną 
puošiasi statybų pastoliais.

Apie šio darbo apimtį ga
lima spręsti iš šių duome
nų: tik per paskutinius vie-

A at
statyta ir atiduota naudoji
muisi 2,678 kv. metrų gyve
namojo ploto, kapitaliniai 
atremontuota 16,750 kv. me
trų. Be to, ministerijos ir 
Žinybos savo jėgomis at
statė 3,400 kv. metrų gyve
namojo ploto. Subačiaus ir 
Dariaus ir Girėno gatvėse 
pastatytos pradžios mokyk
los, apskaičiuotos 640 moki
niu.

Pereitais metais statybi
ninkai pasiekė naują pėr- 
galę, atidavę eksploatacijon 
pirmą Tupatiškių vanden
tiekio liniją.

Rūksta fabrikų ir dirb- 
Tąsa 5-tam pusi. .

namų mes pamatysijne ke
turių aukštų naujai atsta
tytus namus.

Praeiname Tarybų aikš
tę. Dar prieš porą metų čia 
buvo pilka tuščia aikštė, 
apgaubta sugriautų pasta
tų griaučiais. O 
šiandien... Šiandien 
mes matome, kad aikštės 
vardas jai nebetinka. Daug 
teisingiau būtų ją pavadinti 
parku ar Tarybų skveru. 
Čia gaivinančiai kvepia žy
dinčios liepos. Iš artimiau
sių miškų čia perkeltos 
daugiatnetės liepos ir tri
mis eilėmis išrikiuotos apie 
ąikštę. Už liepų žaliuoja į- 
vairūs krūmai, žaliais kili
mais išsitiesė žolynai bei 
gėlynai. Iš kairės— gražios 
architektūros pastatas su 
plačiais langais, papuoštas 
meniška skulptūra — tai 
Vilniaus miesto darbo žmo-' nerius metus Vilniuje 
nių deputatų tarybos būsti
nė. Iš dešinės—daugiaauk
štis gyvenamasis namas. 
Prie jo durų stovi sunkve
žimiai su baldais. Dar nese
niai iš čia išėjo statybinin
kai ir į namą kraustosi gy
ventojai. Bet tai ne viskas, 
ką mes matome aikštėje. 
Pažvelkime pro liepų ’ka
mienus į tolį. Ten, kur dar 
taip nesenai buvo tuščias u- 
pės krantas — šiandieną 
rųatosi daugiaaukščiai na
mai. Tai mokslo darbuotojų 
rūmai.

Dar kvartalas. Mes pra
einame pro gražų, komfor- 
tinį Valstybinės Plano Ko-

Jis Nepralaimės Nė Su Vienu
Penktaprocentinių šmugelninkų karalius James V. 

Hunt tikrai gali didžiuotis savo “bepartyviškumu.” Prieš 
pat pereitus rinkimus jis rašė savo kostumieriams ir sa
kė, kad jis puikiai sugyvena su republikonais, kad per 
juos jis jiems gali daug padėti, jeigu Dewey bus išrink
tas prezidentu.

Kai praėjo rinkimai ir Trumanas buvo išrinktas, tas 
pats Hunt rašė tiems patiems savo kostumieriams, kad 
jis turi daug draugų Baltajame Nanie tarpe demoki'atų, 
kad jis buvo ir pasiliko prezident. Trumanui lojalus, kad

DIDŽIOJO DRAMA
TURGO AMŽINAI 
ATMINČIAI

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė ir žmonės labai gerbia 
vyrus ir moteris, kurie sa
vo gyvenimą pašvenčia 
tautos ir krašto gerovei. 
Borisas Dauguvietis, žymu
sis' dramaturgas, buvo vie
nas iš tų. Pačiais sunkiau
siais pokariniais laikais jis 
buvo ištikimas sūnus tavo 
tautai ir kraštui. Visus sa
vo didelius gabumus jis pa
naudojo Lietuvos atstaty
mui ir jos žmonių kultūri
nio lygio pakėlimui. Todėl 
Lietuvos vyriausybė pada
rė tokius žygius, kurie per 
amžius atmins ir gerbs šio 
menininko' prakilnius dar
bus dėl Lietuvos žmonių.

Lietuvos Ministrų Tary
ba nutarė:

įpareigot Vilniaus miesto 
, Darbo žmonių deputatų ta-' 

rybos vykdomąjį komitetą:
a) pavadinti Odminių gat

vę Vilniuje Boriso Daugu
viečio vardo gatve;

b) Valstybinio dramos te
atro skvere pastatyti Boriso 
Dauguviečio biustą.

įpareigoti Meno reikalų 
valdyba ir LTSR teatro drau
giją paruošti spaudai 1949 
metais monografiją apie B. 
Dauguvietį.

įpareigoti Lietuvos TSR 
Tarybinių rašytojų sąjungą 
1949 z metais paruošti B. 
Dauguviečio tarybinių pje
sių rinkinį.

GEN. FRANKO IR 
KLERIKALAI

Kunigų Dr augas teigia, v mnauo, 
kad komunistai smarkiai ■ žaliais, sodriais rūbais, pa- 
apgavę demokratijas, jas 
nustatydami prieš fašistinę 
Ispaniją ir jos diktatorių 
gen. Franko. Jis sako, kad 
“nėra kito pasaulyje kraš
to, kuris taip būtų plačiai 
apkalbamas ir, svarbiausia, 
nesuprastas,, .kaip Ispani
ja.”

Kad Franko režimas bu
vo: nacių ir fašistų ginklais 
įsteigtas, kad karo metu 
diktatorius Franko bendra
darbiavo su Hitleriu ir Mu- 
ssoliniu, tai Draugui neap
eina. Tai irgi, esą, tik “ko
munistų išpūsta propagan
da,”

Jubiliejaus Atžymėjimas

Birmingham, Ala. — Su
streikavo 4,500 geležies 
mainierių prieš paskubos 
didinimą.

Paryžius. — Inkstų ilga 
susirgo Franci jos preziden
tas V. Auriol.

Francis Flanagan, senatiniam 
tyrinėjimų komitetui rinkėjas 
parodymų prieš James V. 
Hunt ir kitus propioterius 

“šmeravimo” Washington© 
valdininkų ir kitų “aukštų

asabu.”

dabar jis dar daugiau malonių Įgali tikėtis iš Baltojo 
Namo ir t.t. Tik eikite ir veskiteįbiznį per jį.

norama. Čia mes paskęsta
me atsiminimuose, kada 
1944 metų liepos mėnesį 
Vilnius degė.
Vilniaus Sunaikinimas 
Karo Metu

Jokia atmintis, jokie da
lyvio pasakojimai negali 
taip tiksliai nupiešti to su
griovimų vaizdo, kaip tai 
gali padaryti šykšti faktų 
ir skaičių kalba. Pažvelki
me į dokumentą — “Ypa- 
tingosis Valstybinės Komi
sijos pranešimą vokiškųjų 
fašistinių grobikų ir jų pa- 
gelbininkų nusikaltimams 
tirti bei išaiškinti”.

“...Hitleriniai grobikai, 
— skaitome pranešime, — 
susprogdino stambiausias 
respublikos elektros stotis: 
Vilniaus — 9,000 kilovatų; 
Kauno — 16,000 kilovatų 
galingumo. Jie sugriovė, 
sudegino ir išplėšė visas 
pagrindines Lietuvos pra
monės įmones.”

Vilniuje- grobikai sugrio
vė “Elektrito” įmonę, visas 
lentpjūves ir faneros įmo
nes., , susprogdino visus til
tus per Nėrį ir daug' kitų 
reikšmingiausių pastatų. A- 
pie 40 nuūš. visų Vilniaus 
pastatų buvo vokiečių su
deginta ir susprogdinta.
Didieji Atstatymo Darbai

• Bet šiandien jau daug 
kas Vilniuje pasikeitė.

Pažvelgus iš Gedimino 
kalno, tartum stygą matai 
išsitiesusią centrinę miesto 
magistralę — Gedimino ga
tvę, prasidedančią Ėilies 
aikšte ir besibaigiančią 
žvėryno tiltu, einančiu per 
Nerį. Mintyse vaizduoja- 
mės: tiltas buvo susprog
dintas. Tarybinių žmonių 
ryžtumo dėka, vietoj sus-' 
progdfnto 1945 metais pas
tatytas naujas.

Toliau. Mes žinome, kad 
netoli nuo tilto esančiame 
tuščiam plote statomas sta
dionas. O'jei eiti toliau huo 
Žvėryno tilto Pilies aikštės 
lipk, tai vietoje sugriautų

Gražų laišką ir $134.00 gavome nuo Lucy Žemaitienės, 
iš Hartford, Conn. Abu Žemaičiai yra ilgamečiai Lais
vės platintojai ir žymūs veikėjai pažangiąjam’e lietuvių 
judėjime. Prašome pasiskaityti jų gražų, laiškelį:

SVEIKINA LIAUDIŠKĄ DIENRAŠTĮ LAISVĘ
30 METŲ SUKAKČIA .

LLD Moterų Klubas, Hartford, aukauja iš iždo $30.00. 
/Kas metai sukelia po porą šimtų dol. Laisvei. Tikimasi 
sukelti ir šiais metais, orui atvėsus. Gražu ir garbė pri
klausyti klube.

M. Nikzentaitienė, Hartford, Laisvės skaitytoja, pla
tintoja ir rėmėja nuo pas Laisvės užgimimo. Pirm jos 
pasirodymo, drg. M. Nikzentaitienė užsiprenumeravo, 
rinko nuo kitų pren. ir aukas jos išleidimui. Nuo tų lai
kų nuolatiniai skaito, platina ir aukauja. Nėra tų metų, 
kad negautų naujų skaitytojų. Aukoja ..............  $30.00
J. L. Žemaičiai •/......................................................$30.00
A. Chekas, Coventry, Conn., senas skaitytojas ir 

rėmėjas • •. •. • •;....... • •.......... •... 10.00
L. Mankienė, Hartford, sena skaitytoja ir rėmėja 10.00
A. Latvėnai, iš Windsor Locks, skaitytojai, rėmėjai 5.00 
J. Barkauskas, Manchester, senas skaityt.-rėmėjas 5.00 
J. Jasas, So. Windsor, skaitytoj as-rėmė j as............ ę
Draugai F. Yurgelai, iš So. Windsor, skaitytojai-

rėmėjai • •........... .  •.. •.........   •............
A. Krasnitskienė, iš Coventry, sena skaityt.-rėmėja 
D. Aksomitas, Hartford, sena skaitytoja, platintoja 

ir rėmėja, kas metai gauna po naują skaitytoją. 2.00
J. Berzinis, Hartford, skaitytojas-rėmėjas ...........
J. J. Ynamaitis, Union City, Ct., skaityt.-rėmėjas
M. Kazlauskienė, Wethersfield, Ct., skaitytoja -

, . rėmėja ••................................  •
M. Ramanauskas, .Hartford, skaitytojas-rėmėjas 
Agnes Grigaitis, gera rėmėja .................... ............

Pasveikinimų viso .. . ................
Draugiškai, Lucy Žemaitiene.

3.00

2.00
2.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

$134.00

Dar gavome paramos per J. J. Mockaitį iš Bridgeport, 
Conn. Per jį aukojo:

Joe Chęrry, Stamford, Ct.....................
J. A. Pudimas, Bridgeport, Conn..........
A. Ragauskas, Bridgeport, Conn..........
Pats J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn

$1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Balsas iš saulėtosios Floridos. Nuo ilgametės Laisvės 
vajininkės Mary Meison gavome $8.50. Per ją aukojo:

Charles Degutis...............................
Stanley Meison ......... . .............. •.
Mary Meison ....................................
V. J. Stankus...................................
Elzbieta Stankus ................ .......... .
Juozas Paukštaitis ..........................
Mary Paukštaitis ..............................

(Visi iš Miami, Florida.)
Gražios paramos gavome dienraščiui. Širdingai dėko

jame aukavusiems ir pasidarbavusiems aukų rinkimu. 
Darbuokimės skubiai, nes jau netoli data jubiliejinei lai
dai.' Laisvės Administracija

$1.50 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
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Apie Tuos, Kurie Baigė 
Aukštuosius Mokslus

Rašo SERGIEJUS KAFTANOVAS, 
TSR Sąjungos aukštojo mokslo ministras

1948 - 49 mokslo metai 
pasižymėjo naujais stam
biais laimėjimais išvystant 
aukštąjį mokslą Tarybų 
šalyje; jis jau pasiekė tokių 
mastų, kokių nežino ir ne
gali žinoti nė viena kapita
listinė šalis.

šiuo metu TSR Sąjungo- 
goje veikia per 800 aukštų
jų mokyklų, o studentų 
skaičius, drauge su neaki
vaizdiniais, prašoka milijo
ną žmonių. Tai beveik de
šimt kartų daugiau, negu 
buvo carinėje Rusijoje.

Apie aukštojo mokslo 
mastus gali -liudyti ir tas 
faktas, kad TSR Sąjungos 
aukštosios mokyklos yra 
232 miestuose, tuo metu, 
kai ligi revoliucijos "jų bu
vo tik 16 stambiausiųjų 
Rusijos europinės dalies 
miestų.

Praėjusiais mokslo me
tais toliau vyko aukštosios 
mokyklos mokslinės - mate
rialinės bazės stiprėjimas. 
Kartu su vokiškųjų fašisti
nių grobikų sugriautų pas
tatų atstatymu, išsiplėtojo 
naujų mokslo korpusų, la
boratorijų, studentų bend
rabučių statyba. Stambiau
sia statyba yra šiemet pra
dėtas statyti naujas Mask
vos Michailo Lomonosovo 
vardo Valstybinio Universi
teto pastatas. 26 aukštų gi
ganto statyba turi būti už-

je išdava yra tai, kad išleis
tas didelis tarybinės inteli
gentijos eilių papildymas. 
Sąskaiton šešių šimtų tūks
tančių jaunųjų specialistų 
armijos, kuriuos tarybinė 
aukštoji mokykla turi pa
gal penkmečio planą pa
rengti, įvairios socializmo 
šalies liaudies ūkio šakos 
šiais metais gauna daugiau 
kaip 140 tūkstančių aukš
čiausios kvalifikacijos spe
cialistų.

Didelį 1949 metais baigu
sių mokslą procentą sudaro 
karo su fašizmu dalyviai. 
Šių metų laida — pati di
džiausia per visą tarybinės 
aukštosios mokyklos gyva
vimo laiką. Ji 15-18 kartų 
viršija kiekį specialistų, ku
riuos išleisdavo ligrevoliu- 
cinės Rusijos aukštosios 
mokyklos, o taip pat žymiai 
viršija tą lygį, kurį TSR 
Sąjungos aukštoji mokykla 
buvo pasiekusi Tėvynės ka
ro išvakarėse, kuomet ji 
duodavo šaliai apytikriai 
100-110 tūkstančiu žmo
nių.

Jaunieji tarybinės inteli
gentijos kadrai stoja į pla
tų savarankės veiklos kelią 
kupini tvirto tikrumo dėl 
savo ateities. Jauniems spe
cialistams atsiskleidžia ne
ribotos kūrybinio darbo ir 
mokslinių tyrinėjimų per
spektyvos tėvynės labui, 

baigta jau 1951 metais. Ta-i Jie visada ras kur pritai-

Paryžiaus policija nuveda vieną iš daugelio Francijos 
lėktuvų įmonės darbininkų, protestavusį prieš užda

rymą ' šapos.

LAISVES
JUBILIEJUS

kyti įsigytąsias žinias, savo 
pajėgas bei sugebėjimus.

Tiktai esant socialistinei 
santvarkai, nežinančiai ga
mybos anarchijos ir krizių, 
kur liaudies ūkis, vystyda
masis mokslinio planavimo 
pagrindu, eina nenukryps- 

Svarbiausia" pasibaigusių tarno pakilimo keliu, nėra 
mokslo metų TSR Sąjungo- ir negali būti nedarbo. Ta-

sai monumentalinis pasta
tas bus ne tik puikiu Stali
ninės epochos paminklu, 
bet ir ryškia komunistų 
partijos ir tarybinės vy
riausybės didžiausio rūpi
nimosi mokslo išvystymu 
TSR Sąjungoje išraiška.

Važiuokite į Philadelphieciij

Pasilinksminkite Labor Day Šventėje!
Hi

Philadelphijos piknikas nufotografuotas A. Valin- 
čiaus iš Pittston, Pa. Jis ir šiemet fotografuos Phi- I 
ladelphijos pikniką.

I'A’ A ’A’
Važiuokite į Philadelphijos pikniką. Pasimatykite 

t su daugeliu pažįstamų, praleiskite laiką tyrame ore.
Atsiminkite, kad vasara jau baigiasi. Pasinaudoki
te paskutinėmis jos dienomis.

II.-. •' A A -A«
Philadelphijos piknikas įvyks sekmadienį

i Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Dąy šventė

Gerai įsitėmykite pikniko vietą

Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
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rybų šaliai kasmet vis dau
giau reikią bet kurios žino
jimo šakos specialistų.

Praėjusiais mokslo me
tais aukštoji mokykla atli
ko eilę priemonių, siekusių 
pakelti 'idėjinį bei teorinį 
dėstymo lygį, kas palankiai 
atsiliepė šiemet išleidžiamų 
jaunųjų specialistų paren
gimo kokybės pakėlimui. Į- 
tikinamu įrodymu yra vals
tybinių egzaminų ir diplo
minių projektų bei diplomi
nių darbų gynimo rezulta
tai. Daugelis Maskvos Val
stybinį Universitetą baigu
sių studentų pateikė įžy
mius diplominius darbus. 
Reikia pažymėti, kad pirmą 
kartą šiais metais geriau
sių darbų gynimas univer
sitete vyko Mokslinės Ta
rybos posėdyje. Stambiau
sių šalies mokslininkų, į- 
einančių į Tarybos sudėtį, 
akivaizdoje, puikiai apgy
nė savo darbus — studen
tas Sučialkinas tema “Ta
rybų Sąjunga kovoje su 
vokiškojo imperializmo an
titarybinėmis i n t rigomis 
Lokarno laikotarpiu”, bio
logijos fakulteto studentas 
Kurkinas, parašęs plačią 
monografiją apie Barabin- 
sko stepės augalinius re
sursus bei melioracijos gali
mumus, chemijos fakulteto 
studentė Valskaja, kuri at? 
liko rimtus pikelio Joei ko
balto tyrinėjimus, davu
sius įdomių rezultatų, — ir 
daugelis kitų.

Daug puikių darbų įvyk
dė Maskvos Timiriazevo 
vardo Žemės Ūkio Akade
mijos studentai. Antai,‘Stu
dentas Ustimenka - Baįai- 
novskis pateikė gerą darbą, 
apie kaučiukinių augalų 
kultūrą. Karabinas - išstudi
javo kukurūzuos tarprūši- 
nių sukryžiavimų efekty
vumą ir t.t.‘

Apie studentų diplominių 
darbų bei projektų aktualu
mą, apie jų ryšį su prakti
niais liaudies ūkio uždavi
niais byloja visų tąrybinių 
aukštojo mokslo įstaigų 
praktika.

Drauge su viso mokymo 
darbo bei bendro jaunųjų 
specialistų kadrų parengi
mo pagerinimu TSR Sąjun
gos aukštoji mokykla pra
ėjusiais metais išplėtojo di
delę mokslinę tiriamąją 
veiklą. 1949 metams yra bū
dingas visokeriopo moksli
nių tyrinėjimų priartėjimo 
prie kasdienių liaudies ū- 
kio uždavinių faktas, stam
bių problemų išsprendimas 
kolektyvinėmis daugelio 
katedrų profesorių jėgo
mis. Daugelis aukšto
jo mokslo įstaigų 
užmezgė tamprią kūrybinę 
draugystę su pramoninėmis 
įmonėmis, teikia joms rim
tą mokslinę - technikinę pa
galbą .vykdant gamybinius 
planus.

Plačiais mastais prie 
mokslinio tiriamojo darbo 
yra pritraukta ir tarybinė

studentija. 200 TSR Sąjun
gos aukštojo mokslo įstaigų 
veikė studentų mokslinės 
draugijos, kurios savo vei
kla apėmė daugiau kaip 70 
tūkstančių žmonių. Be to, 
visose aukštosiose mokyk
lose sudaryta dešimtys tūk
stančių studentų mokslinių 
rateliu.

- < . .<

Šių draugijų bei ratelių 
darbo laimėjimai ryškiai 
buvo pademonstruoti stu
dentų mokslinėse konferen
cijose, pravestose pastarai
siais mėnesiais Maskvoje, 
Leningrade, Gorkyje, Kaza
nėje, Sverdlovske, Lvove, 
Odesoje, Ašchabade, Voro
neže ir daugelyje kitų mie
stų.
Suvesdama tarybinei liau

džiai malonias bei džiugias 
1948 - 49 mokslo metų išda
vas, tarybinė aukštoji mo
kykla kartu išplėtoja pasi
ruošimo naujiems mokslo 
metams darbą. Vidurinę 
mokyklą baigiančio jauni
mo tarpe aukštųjų mokyk
lų darbuotojai veda platų 
aiškinamąjį darbą, pade
dantį jaunimui pasirinkti 
busimąją profesiją.

Į TSR Sąjungos aukštą
sias mokyklas „naujaisiais 
mokslo metais į 1 kursą bus 
priimta 190 tūkstančių 
jaunuolių bei merginų. Tai 
vienas pačių didžiausių pri
ėmimų per visus tarybinės 
aukštosios mokyklos gyva
vimo metus.

Tarybų valstybė, TSR- 
Sąjungos aukštosios mo
kyklos darbuotojai įmasi vi
sų priemonių, kad vertin
gai sutiktų tą papildymą, 
sudarytų pirmojo kuršo 
studentams mokslo ir bui
ties sąlygas, užtikrinančias 
jiems sėkmingą žinių įsisa
vinimą.

Harrison-Kearny, N. J.

Nemaloni žinia: Joną De
gutį, busų rengėją, patiko 
nelaimė, automobilius parmu
šė ir gerokai pritrenkė, taip, 
kad gydytojas prisakė gulėti 
lovoj.

Tokiu būdu, busas, kaip bu
vo garsinta, kad iš Newarko 
važiuos į Laisvės pikniką Phi- 
ladelphijoj, neišeis, nes Dę- 
gutię guli lovoj ir nežino, ka
da pasveiks, o ąnt greitųjų 
nėra kas jo vietą užimtų, o 
ir laikas jau gana trumpas.

Linkime Jonui Degučiui 
laimingai pasveikti ir vėl su 
mumis darbuotis!

V. Žilinskas. .

PATAISA
Johnson City, N. Y., ir 
Johnston City, III.
' Rugpjūčio 23-čios laidoje, 
5-me puslapyje tilpo ko
respondencija po antrašte 
“Johnston City, III.” Ji buvo 
iš Johnson City, N. Y. Už 
klaidą ^atsiprašome korespon
dentės ir visų paliestųjų.

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūšų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Speciale Laida Atžymėjimui
30 Metų Dienraščio Sukakties

Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui specjalė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų ąukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties būs gavimas kuo daugiausia nauju skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kup 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva.

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve- 
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 

savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar /
kokių kitų reikalų, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime yisas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St,, Brooklyn 6, N. Y
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Philadelphia, Pa,

(Tąsa)
— Velniai žino, kas darosi! Klaidžio

jam mes po užnugarį, vaikomės visokį 
šlamštą.

Korobovas nustebęs pasisuko į mane:
— O ko gi tau dar? Tokios jūsų pa

reigos.
— Tai kad ne apie tai kalbama; štai, 

labiau į pietus nuo mūsų stambus žvėris 
bėga, o mes vis iš patrankų į žvirblius 
šaudome.

Korobovas tylėjo. Aš susidraugavau 
su juo tik paskutinėmis dienomis. Mane 
kažkas traukė prie to žmogaus, tik ne
seniai atvykusio iš Didžiosios Žemės, ir 
aš dažnai ilgokai su juo šnekučiuodavau- 
si. Jis priminė man praeitį, lyg rišdavo 
mane plonu atsiminimų voratinkliu su 
kultūrinių pasauliu, kurio apgynimo 
vardan mes užsitraukėme šitas žaliąsias 
vokiečių kelnes, užsivilkome trofėjinius 
kailinius ir klaidžiojome po pražūtingas 
vietas dieną ir naktį, per šaltį ir purvą, 
keliais ir be kelių. Atrodė, jis mane su
prato.

Korobovas nusijuokė:
—Aš matau, Petrovičiau, kad iš tavęs 

išeis azartiškas medžiotojas. Bet jei tu 
nori stambesnio žvėries, tai vargu ar 
čia jį surasi.

— Kodėl? — dėmesingai paklausiau.
— Kaip čia tau paaiškinus. Aš jau 

penktą kartą esu priešo užnugary per 
šitą karą. Dalyvavau ir suomių kampa
nijoje, ir tiesiai „pasakysiu: tokio dalinio 
aš dar nesu matęs.. Šaunūs žmonės susi
rinko. Bet jūsų vadovybė jau net per
daug atsargi, ir didelių darbų, man ro
dos, čia nebus nuveikta. Tai ne lokių me
džiotojai, mano mielas; jų grobis daž
niausiai būna kiškiai, nusususios lapės 
ir. netyčia paklydęs vilkas.

Aš atsiminiau stalininį reidą, Dniep
ro forsavimą, Lojevo paėmimą, “Lelčicų 
Kanus,” “Sarnų kryžių” ir pagalvojau 
vienas sau: “Ne, atrodo, jis neteisus.

l Tik jo buvimo pas mus metu rhums ne
pasitaiko jokių puikių operacijų, rimtų

L kautynių. Juk nekalti Kovpakas ir Ru- 
' dniovas dėl to, kad dalinys eina len- 

gvai,” — ir man pasidarė apmaudu dėl 
mūsų dalinio. — “O vis*dėlto jis kažkaip, 
ir teisus,” — galvojau, vis labiau įsiti
kindamas, kad mes padarome -mažiau, 
negu galėtume padalyti.

Paskutinėmis dienomis mes nuėjome 
apie šimtą kilometrų į rytus korytu, tra
piu, vandens permirkusiu pavasario 
Čerkšnu. Forsavome Slučės ir Gorinės, 
upes ir atsidūrėme rajone įšiauriau No- 

| vograęl-Volinsko. Buvo žvalgoma be per- 
IV- .traukos, ir duomenys apie asfaltą vis la

biau ir labiau mane erzino. Vis dažniau 
aš pranešinėjau Kovpakui ir Rudniovui 
tuos duomenis ir savo išvadas:- “Reikia 
smogti į asfaltą.” Tačiau vadovybė 
kiekvieną kartą tai praleisdavo tylomis.

Mes su Korobovų, bežygiuodami, daž
nai grįždavome prie šios temos ir priė
jome išvadą, kad Kovpakas vaikšto Jus- * 
čiom.

i
s

’■i
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Kelįai pavasariškai pabiuro. Po kelių 
naktinių maršų būtinai turėjome atsi
kvėpti. Žmonės ir arkliai buvo pavargę.

• LVandens kliūtis liko užpakalyje, ir.Rud- 
' niovas nusprendė sustoti paganų. Prie
šo arti nebuvo; nuo asfalto su mašina 
mūsų nepasieksi, nors mes buvome tik . 
per dvidešimt penkis kilometrus nuo jo. 
Vienintelė vokiečių įgula Gorodnicoje 
lindėjo apsikasus ir apsiraizgius karei
vines viela. x

Negąsdino mūsų ir dvi šarvuotosios 
mašinos, buvusios Gorodnicoje, kadangi 
savo dalinyje jau mes turėjome nemaža 
šarvomušių. Slučės upe kadaise ėjo Ta
rybų — Lenkijos siena, ir ją perėję, mes 
atsidūrėme už Vakarų Ukrainos ribų. *

Ukrainos nacionalistų čia nepasirody- 
' davo ne todėl, kad vokiečių užnugario 

tvarka čia būtų buvusi kitokia, o tiesiog 
todėl, kad jų šaknys ~ buožės — tose 

į vietose seniai jau buvo išnaikintos. Ta
rybinį kolektyvinio ūkio valstietį ne taip 

'■ lengva apgauti pasakėčiomis apie “Uk- 
rainos nepriklausomybę.”

tyfano pasiųsta, kaip paprastai, žvaigž
dine tvarka žvalgyba parnešė intriguo
jančių žinių. Vokiečių įgula Gorodnicoje 
tupėjo tyliai ir ramiai. Siaura asfalto 

' juosta, knibždėte knibždėjo kariuomenė

ir pabėgėliai, riedėjusieji iš rytų į vaka
rus. Pastoviosios kariuomenės buvo ma
ža: kažkur toli šiaurės rytuose veltui 
šaukėsi pagalbos vieniša nedidelė Emel- 
čino įgula, šiaurėje — Sarnai, tik nese
niai atsigavusieji nuo “Sarnų kryžiaus,” 
ir Rovno pietryčiuose. Bet iki Rovno šim
tas penkiasdešimt kilometrų, padaugin
tų iš pavasario polaidžio purvų, miško 
tankumynų ir Poliesės smiltynų. Mes at- 
sileidome diržus ir jautėmės šio krašto 
šeimininkais. Dąlinio žmonės elgėsi ne- 

' rūpestingai ir laisvai. Staiga vokiečių 
užnugario tikrovė atsisuko į mus atvirkš- 
čiąja medalio puse.

Ant Slučės kranto yra toksai kaimelis 
— Senoji Guta. To kaimo pavadinimas 
daug ką priminė senų kovpakininkų šir
džiai. Kaimų, kaip ir,žmonių, būna įvai
rių. Jie retai būna panašūs vienas į ki
tą. Bet kas yra daug keliavęs apleisto
mis. vietovėmis, tas žino, kad jie yra pa
našūs — jei ne išore, tai bent vardu. 
Keistas dalykas: visuose neaprėpiamuo
se nuo Oriolo srities iki Vyslos plotuose, 
pelkėtose bei nykiose vietose — tai čia, 
tai ten pilna Senųjų Gutų. Jų mes aptik
davome dešimtimis. Beveik taip pat daž
nai, kaip Ivaną Oriolo srityje, Joną Len
kijoje ir Mikitą Ukrainoje ... Senųjų 
Gutų yra Briansko miškuose, yra jų ir 
Černigovo srityje, daugybė Poliesėje, iš 
ten persimetė jos į Lvovo, Tarnopolio sri-

• tis, nuklydo ir į Karpatus.
Šiaurėje Senosios Gutos juoduoja se

nomis trobomis, pietų Gutos koketuoja 
balto molio pirkiomis, didžiuojasi raudo
nų čerpių stogais vakarų Gutos; — o 
prie šių prisigretino ir naujosios Gutos, 
o kartais ir tiesiog Gutos, — glaudžiasi 
ir gyvena kaip kaimai jaunikliai šalia 
senų, pražilusių tėvų. Mes jau liovėmės 
stebėjęsi jų daugybe, ir Bazima, pasilen
kęs ant žemėlapio rinktis maršruto, pa
prastai sakydavo:

— Na va,. seni pažįstami. Reikės čia 
paganų sustoti. Vėl Senoji Guta.

Bet šį kartą Senajai Gutai buvo lem
ta nuo mūsų maršruto pasilikti nuoša
liai. Mano pasiųsta ta kryptimi žvalgy
ba daugiau dėl smalsumo, negu dėl rei
kalo, nustatytu klikų negrįžo. Aš jau 
gailėjausi pasiuntęs ten žvalgus ir pats 
sau pamaniau, kad vyrukai, nujausda
mi, jog pasiųsti nesvarbiu reikalu, tie
siog kur nors dykinėja. Tačiau negrįžo 
jie ir sekantį rytą, ir vakarą. Jau aš 
ėmiau nerimauti. Pasitaręs su Kovpa- 
ku, aš pasiunčiau tuo pat maršrutu su
stiprintą būrį, įsakydamas žvalgyti kiek 
galima kruopščiau ir atsargiau. Būriui 
vadovavo Čeripmuškinas — geriausias 
žvalgas. Jis giązo nustatytu laiku ir pra
nešė, kad Gutoje gyveną vien lenkai ir 
kad gyventojai priėmę žvalgus gerai, net 
perdaug gerai. Panaitės užsipuldamos 
siūlė vyrams degtinės, tačiau žvalgai bu
vo atsargūs ir parvyko beveik blaivūs. 
Tačiau kokių nors džiuginančių žinių Če- 
riomuškinas vis dėlto mums neparnešė.

• Gomozovo žvalgybos skyrius, kurį aš 
buvau pasiuntęs pirmiausia į Senąją Gu- 
tą, pasirodė, tikrai buvęs ten dieną prieš' 
tai. Gomozovas užtrukęs kaime tik kėlias 
valandas ir išvykęs. Kas atsitiko su juo 
vėliau, niekas negalėjo pasakyti.

Taip žvalgų dingimo smulkmenų mes 
ir nesužinojome. Dingo vyrai, lyg į že
mę- prasmego.

Tiį< po pusės metų, grįžus iš Karpatų, 
man pavyko šį tą išaiškinti. Netoli nuo 
Senosios Gutos buvo įsitaisęs stovyklą/ 
lenkiškas dalinys. Tai nebuvo partizanų 
dalinys, - jirs nestojo su ginklu rankoje 
prieš vokiečius, nebuvo susirišęs su len
kiškų kaimųt gyventojais, jis tiesiog lai
kė juos prispaudęs, bausdavo ir šaudyda
vo, priversdamas gyventojus neišduoti 
jo paties ir jo nešvarių darbų. To dali
nio viršūnės atvyko iš Londono 1942 me
tų pabaigoje: ponus nuleido iš lėktuvo

• kažkur ties Liublinu. Užverbavęs lenkų 
kariuomenės karininkus, kurie 1939 me
tais-nesugebėjo apginti savo tėvynės nuo 
vokiečių, dalinys patraukė į. rytus. Ko 
reikėjo šitiems žmonėms, atėjusiems į ŽL 
tomiro miškus chromo ir ševro odos ba
tais, dabitiškais bridžais, su koketiškais 
baltais paukščiukais ant keturkampių 
kepurių?

Strei- 
ramiai

-- * ■

(Bus daugiau)

šiaip 
gos.

kai kurios .darbo sąly-RIDGEFIELD PARK

Jau nuo pradžios liepos 
mėnesio Continerital Paper 
Co. darbininkai, priklausą lo
kalui 299, CIO unijai, strei
kuoja. Priežastis — kompa
nija atsisako atnaujinti kon
traktą. Kompanija brutališ- 
kai elgiasi su streikieriais.

Trečiadienį, rugpjūčio 17- 
tą, kompanija nusisamdę 25 
automobilius —- prisodino me- 
gingai prikalbintų įvairaus 
charakterio žmonių ir po pa
vieto policijos apsauga va
žiavo tiesiai per pikieto lini
ją į dirbtuvę, manydami iš
provokuoti skerdynes, 
kieiriai pavyzdingai 
užsilaikė, šaukdami:

“Jus veža streiklaužiauti— 
atimti iš mūs darbą! Mes sa
vo moterų ir mažų kūdikių 
vardu prašome nebūti streik
laužiais ir nekenkti mujms 
šioje kovoje!”

Netrukus su virš minėtu 
obalsiu pasirodė pikietininkų 
nešamos dideles iškabos. At
vežti streiklaužiauti pasi- 
mankštė per dieną, o ant ry
tojaus nepasirodė. Fabrikan
tų sugalvotas provokatoriškas 
skymas nepasisekė.

Rugpjūčio 19-tos dienos ry
te streikieriai susirinko ant 
Industrial Ave. į susirinkimą, 
čia nuo pradžios streiko strei-/ 
kieriai turi nuo miesto val
džios leidimą laikyti susirin
kimus atvirame ore. Dirbtu
vės prezidentas W. J. Alford 
įpuolęs desperacijon prieš 
streikierius paleido visu smar
kumų automobilį į streikierių 
susirinkimą. '’Laimė, kad čia 
stovėjo prie susirinkusių po
licijos seržantas Walter Dau- 
er, tai sustabdė tą įsiutusį 
niekšą ir pasiuntė į policijos 
stotį pasiaiškinti.

Nepavykus ir šiai provoka
cijai, atsiųsta į streikierių su
sirinkimą telegrama, būk 
kompanija aplaikius praneši
mą, kad unijos vyriausias ko
mitetas 1 užgyrė kompanijos 
pasiūlytą kontraktą ir kad 
toksai pranešimas yra kom
panijos išsiuntinėtas visiems 
streikieriams atskirai. Tie, 
kurie grįš į<darbą, kad pate
lefonuotų tam dirbtuvės pre
zidentui^ Alford. Kai buvo 
perskaityta ta telegrama, tai 
streikieriai vienu balsu suri
ko— “lying” (meluoja)’

Streikierių šeimos ir strei
kieriai, kuriems nereikia pi- 
kietuoti, susirenka ant žalios 
pievos prie Ihdustrial Avė., 
netoli nuo dirbtuvės, ir kas
dien čia praleidžia laiką. Pie
voje plevėsuoja Amerikos vė-! Cliffside 
Rava ir didelis aukštai iškel-' 
tas nabašninko Franklin De
lano Roosevelto paveikslas. 
Tik dabar darbo žmonės pa
juto tą didįjį) nuostolį nete
kime Roosevelto.

MATUCHEN
Neseniai čia pabudavota 

nauja Ford Motor. Co. dirb
tuvė, kurioje jau šiuom laiku 
dirba apie 1,600 darbininkų, 
priklausančių lokalui 980 CIO 
unijos. Šiuose nesvietiškuo
se karščiuose vieno depart
ment© darbininkai, nepakęs- 
dami karščių, po vidudienio 
apleido darbą. Ant rytojaus, 
kai darbininkai atėjo darban, 
kompanijos viršylos neleido 
6 darbininkams, dirbti, kaltin
dami juos priežastimi dėl to 
pusdienio darbo sutrukdymo. 
Kiti darbininkai solidaringai 
užsistojo už tuos 6 darbiniu-' 
kus ir paskelbė streiką. Po 
trijų dienų streiko kompanija 
sutiko tiems 6 darbininkams 
duoti tą 
girtinas 
mas.

patį darbą. Tai pa- 
darbininkų solidaru-

TRENTON
United Office and Profess

ional Workers CIO unijos de
legacija atsilankė pas guber
natorių Driscoll‘su 5,000 pa
rašų peticija, reikalaudami 
paliuosuoti iš kalėjimo 6 kal
tinamus žmogžudyste negrus, 
šie 6 negrai sėdi kalėjime ir 
laukia naujo teismo. Juos 
kaltina žmogžudyste. Unijos 
delegacija pareiškė guberna
toriui, jog kaltinimai prieš 
šiuos 6 negrus pasirodė ne
teisingi ' ir kad gubernatorius 
instruktuotų valstijos vproku- 
rodą panaikinti prieš šiuos 6 
negrus kaltinimą.

CLIFFSIDE
tai vėl šio miestelio
sumirgėjo laikraščių

Tyri n ė j ant

šiai priimti, pavaišinti ir pa
valgydinti. Komisija kviečia 
visus geros valios žmones pri
būti į šį Laisvės grandioziš
ką pikniką ir praleisti gražiai 
laiką ant tyro oro. Jums pa
tarnaus ne tik vietiniai drau
gai įr draugės, bet ir iš toli
mesnių kolonijų apsiėmę pik
nike dirbti. Kol kas yra apsi
ėmę dirbti piknike šie drau
gai ir draugės: Kazlaučiūnie- 
nė, A. Krukaūskienė, Liau- 
danskienė, Bakshas, Pranaitis,

Visi Keliai Veda Į Grandio
zišką Laisvės Pikniką

Kaip jau beveik visiems ži
noma, Laisvės piknikas įvyks
ta nedėlioj, 4 d. rugsėjo, 
gražiame Crescent Picnic 
Parke, Gloucester Heights, N. 
J. Camdeno,' Philadelphijos 
ir apylinkės Laisvės patrijotai 
deda visas savo pastangas,
kad šis piknikas būtų vienas ■ Merkių visa šeima (4), Ra- 
iš pasekmingiausių,- kada nors manauskienė, Paukštys, 
buvusiu, šiandien, kada rau- Paukštienė. Puodis, Puodie- 

nė( Ragažinskas, Bekampie- 
nė, Walant šeima'(3), Šmi
tas, Shapranauskienė, Koval
chuk, Kovalchukienė, Misiko- 
nis, Pieta, Pletienė, F. Pūkis, 
J. Gružauskas, Vinęlis, Abrai- 
tienė, Tureikienė, Liesutis, 
Pečiulis iš Egg Harbor, Pau- 
liukaitis, Pauliukaitienė, Pau- 
liukaitytė, Eleuteri, Meškaus
kas, Meškauskienė, K. Žilins
kas, Bačauskiėnė, A. Kušlei- 
kienė. Griciūnienė, H. Kušlei- 
kienė, M. Pajuodienė, Palie- 
pienė, Dočkus, Adomaitis, A- 
domaitis, Jr., V. Kasinskas, 
Mulokiūtė, šaulinskienė, Mar
shall, J. Butvilą, J. Kazlaus
kas, Buinauskas, Baranaus
kienė, Oleikus, Romikaitis ir 
Romikaitienė iš Readingo, 
Lipčius, Pužlis, Šlajus, Gi- 
žauckas ir Procius iš Cheste
rio. Negaliu praleisti nepa
minėjęs, kad draugė Šimkie
nė iš Brooklyn© atvažiuos 
specialiai ant pikniko dirbti, 
šalę to, bus dar daugiau dar
bininkų, kurių vardai bus pa
skelbti vėliau. Taigi iki pasi
matymo! Matysimės piknike!

J. A. Bekampis.

Na, 
vardas 
antgalviuose. 
gengsterių ir gemblerių biznį
paaiškėjo, kad to pogrindinio 
biznio caru yra Joe Adonis. 
Jis gyvena puikiame palociu- 
je Palisade miestelyje ir yra 
savininkas (didžiausias šėri- 
ninkas) Automotive Con
veyance Corp., esančios ant 
Gorge Road, Cliffside Park, Į 
šioji vadįnama korporacija 
išvežioja Fordo automobilius 
į pardavimo stotis po visą šią 
metropolinę apylinkę. Paaiš
kėjo, kad Fordo automobiliai 
karo ir po karo laiku šimtais 
buvo parduodami gengste- 
riams, o šiaip piliečiams žmo
nėms buvo neprieinami.

Fordo kompanija sako nie
ko nežinojusi, kad ji daro 
biznį su gengsterių Adoniu. 
Jei ištiesų esą Adonis tos

> Park korporacijos 
savininku ar šėrininku, tai 
bus nutraukti visi biznio ry
šiai. Jei varnas varnui kirs . 
į akį, tai virš 100 žmonių ne
teks darbo.

donėdžiai šėlsta, tiesiog siun
ta, kad dar nemetamos ato
minės bombos ant nekaltų 
žmonių galvų, todėl šiandien 
mes turime visi ir visos būti
nai dalyvauti šiame piknike. 
Laisvės pikniko rengimo ko
misija pastaruoju laiku turė
jo keletą posėdžių ir sutvar
kė visus pikniko reikalus. 
Pagal komisijos išdirbtus 
planus, jeigu, tik bus gražus 
oras, tai piknikas bus vienas 
iš puikiausių kada nors buvu
sių. Mūsų nenuilstančios 
draugės: Zalner, Mattis, Ur
bienė, A. Klimo apsiėmė pa
gaminti piknikui valgius. 
Viskas bus pirmos klasės ir 
valgių bus įvairiausių. Alaus 
taip pat bus iki valiai ir jis 
bus šaltas, pristatytas nedė- 
lioj tiesiog iš šaldytuvo.

Iš pranešimų galima spręs
ti, kad1 svietelio turėsime iš 
visur . Čia suplauks žmonių 
iš visų kamlpų. čia rasite gi
minių, pažįstamų, draugų iš 
Baltimorės, Chesterio, Phila- 
delphijos, Camdeno, Miners- 
villės, Mahanoy City, Shenan- 
dorio, Readingo, Frackvillės, 
Wilkes-Barre, Kaštono, Broo
klyn©, New Yorko, Great 
Necko, Trentono, Kearny, 
Newarko, Cliffsides, Eliza- 
betho, Bridgeport©, ir dauge
lio kitų miestų.

Komisija pasirengus tą visą 
gražią publiką kuogražiau-

r

F

E. St. Louis, Ill.— Meta
listai, išstreikavę 53 savai
tes ir balsuodami, pasirin
ko CIO uniją prieš streik- 
laužišką neva progresyvių 
tarybą.

PROGRESSIVE PARTIJOS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 28 August 
Olympia Park, 

Shrewsbury, Mass.
Busį paskelbti kandidatai į miesto Tarybą

Prakalbos iš partijos programos. Darbai, geresnė 
, nedarbo apdrauda. Daugeliui nedirbančiųjų 

išsibaigi apdrauda. 4

’ FORT LEE
Consolidated Film Indus

tries, Ine., darbininkai, pri
klausą International Alliance 
of Theatrical Stage and 
Moving Picture Employes uni
jai, jau virš 4 mėnesiai de
rasi su kompanija dėl atnau
jinimo kontrakto, bet prie 
jokių rezultatų neprieinama. 
Išrodo, kad ir čia be streiko 
nebus galima susitaikyti. Se
nasis kontraktas pasibaigė 
birželio 28 d.

EDGEWATER
General Chemical Co. dar

bininkai,
166, CIO unijai, 
atnaujinti kontraktą ir dides
nio mokesties už darbo va
landas. Unijos komitetas pa
sitaręs su dirbtuvės perdėti- 
niais atidėjo defybas ant 6 
d. rugsėjo.

priklausą lokalui 
reikalauja

darbininkai, priklausą 
AFL unijos, per visą 
laiko derėjosi su kom
elei atnaujinimo kon- 

Pagaliau susitarta

Barrett Co. (smalos išdir- 
bystė) 
lokalui 
/tnėnesį 
panija 
trakto.
ir darbininkai gavo cen
to daugiau užmokesčio už 
darbo valandą. Pagerinta ir

Rugsėjo 4-tą .dieną vietos 
progresistų Džerio ir Adelės 
Bakūnų šeimoje įvyks svarbus 
nuotikis. Jų.vienturtė dukra1 
Alesiukė susituoks tą dieną su < 
vietos jaunuoliu John Gaff- • 
ney. Alisos tėveliai su, dide
liu rūpestingumu ruošiasi prie 
tos iškilmingos dienos, šliū- 
bas bus 4 vai. po piet. Vese- 
lijinė puota įvyks Atletų 
Kliubo svetainėje, Walker St., 
prie Gorge Rd.

17 d. rugpjūčio Ąlesiukės 
draugės ir pažįstamos suruo
šė “shower” puotą. Dalyva
vo apie 50 svečių. Gražio
mis dovanomis Alesiukė buvo 
apdovanota.

Kazys Darbininkas.

MIRe garsus sovietų
KARININKAS

Maskva. — Mirė genero
las D. E. Kozlovskis, Sovie
tų artilerijos specialistas, 
80 metų amžiaus.

Carinės Rusijos artil'eri- 
jon jis įstojo, būdamas 20 
metų amžiaus. Po sovieti
nės revoliucijos tuojau pri
sidėjo prie Raudonosios Ar
mijos.

Gen. Kozlovskis parašė 
180 mokslinių raštų artile
rijos klausimais.

i?

MILITARY WHIST PARTY
Penktadienį rugpjūčio - August 26. »

8 vai. vakare Endicott Hali
j

DETROIT, MICH

Prašome Visų Įsitemyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dienų

BEECHNUT PARK
Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 

mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia jame dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

4 pu&l.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—Penkt., Rugp. 26, 1949 
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'■ WORCESTER, MASS.
ŠIS TAS IŠ LMS VAKACIJŲ 

MOKYKLOS
Kaip jau yra žinoma, kad 

nuo rugpiūčio 7 dienos iki 21- 
mos šių metų, tai yra, per 
dvi savaites, įvyko LMS ryti
nių valstijų vakacijį moky
kla Worcesterio priemiestyje, 
Olympia Parke, Shrewsbury, 

* Mass. Mokykloj buvo moki
nama dainuot, šokt, rašyt, 
kalbėt ir vaidint. Dainas mo
kino B. Ramoškaitė, šokius— 
Al. Merkis, rašybą—St. Jasi- 
lionis, dramą—Carl Roth. Jie 
visi gerai mokino, suvaidinda
mi naujai parašytą veikalėlį 
“Paparčio žiedas.”' Veikalė
lį parašė J. Byronas, pasita
ręs su kitais draugais. Bet 
žinoma, per dvi savaites laiko 

I parašyti veikalėlį ir susimo
kyti jį, tai pertrumpas laikas. 
Reikėtų kita meta veikalėlis 
nusivežti gatavas.

Beje, dramos mokytojas 
profesorius C. Roth yra la
bai geras tam darbui, bet prie 
jo reikia ir lietuviško režisie
riaus, kuris aiškintų akto
riams veikalo žodžių prasmę

ir kalbos dikciją pritaikinda
mas tam judėjimą. Gi svetim
tautis, kad ir geras mokyto
jas to negali padaryti todėl, 
kad jis nemoka lietuviškos 
kalbos ir nežino lietuviškų pa
pročių. Ir kadangi aktoriai 
tokioje mokykloje susideda 
veik iš jaunuolių — čia au
gusių, tai be lietuviško reži
sieriaus lietuviška kalba pa
lieka neišpildyta.

Beje, vaakarais buvo ir pra
kalbų bei paskaitėlių. Kal
bėjo šie: D. šolomskas, J. 
Siurba ir taipgi man prisiėjo 
paskaityt paskaitėlė.

Mokykloje ir tarpe visų bu
vo labai geras draugiškumas. 
Man teko būti 6 dienas ir per 
ta laika aš nemačiau nė vie
no rūstaus veido ir negirdėjau 
nė vieno pikto žodžio nei nuo 
mokytojų, nei tarpe mokinių, 
nei tarpe svečių. Tai tas ir 
rodo, kad čia kultūringi žmo
nės suvažiavę. Gi pabaigoje 
mokyklos, kada buvo duoda-• 
mi pietūs atsisveikinimui mo
kinių ir visų kitų, kalbant at
sisveikinimo kalbas, negalėjo

ašarų visi išlaikyti iš gailes
čio. Verkė ne tik moterys, 
bet vyrai, jaunuoliai ir jau
nuolės.

Olympia Parkas yra labai 
gražus kalnelis, tai tikrai rae- 
no-kultūros kalnelis. Jo savi
ninkais yra Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugija. Jos pirmi
ninku yra Ignas šiupėnas, jo 
pagelbininku — Vincas Na
vikas. Ta pati draugija dar 
turi ir *kita svetainę visai 
mieste. Ir ot abi svetaines mi
nėta draugija davė mums 
menininkams už dyką per tą 
laiką. Tai neapsakomai dide
lė dovana. Garbė aukščiau 
minėtai draugijai!

Negalima praleisti nepasa
kius dėkui mūsų darbščiajai 
komiteto narei Mildred Stens- 
]er ir worčesterietei draugei 

su-

Pittsburgh, Pa. KRISLAI

I

X

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kpr 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 plųi 
j čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 

jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

♦

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi- 
^gytį 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:

LAISVĖ
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

f I /

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVEn 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.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mirė ‘Petras Volungevičius 

(Wallace), 43 metų. Pirmiau 
jis gyveno Brentwood miesto 
dalyje, o vėliau Pittsburghe. 
Dirbo, kaipo bartenderis.

Mii;ė Pranas Senulis, gyve
nęs East Sidėje. Buvo LDS 
narys, o seniau APLA. Pali
ko nuliūdime žmoną Antani
ną Senulienę (Janušiukę). Iš 
Lietuvos paėjo nuo Varnių.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
kai fašistinis budelis kraštą 
žmones niokojo, kai badas 
akis žiūrėjo.

Spartus Sovietinės
Gamybos Kilimas

ir
mė-

mai 147 nuoš., radijai 206 
nuoš., avalai 128 nuoš., mui
las 120 nuoš., Honseryuoti- 
kenuoti valgiai JL51 nuošim
čiu ir t.t.

Sukackienei už jų tokį 
manumą tvarkos vedime, 
taipgi gaspadinėms už .jų 
kį gerą mūs vaišinimą.

Beje, Vincas Žitkus ir 
žmona mums trims vyrams, 
davė du gražius kambarius 
savo name dėl nakvynių pa
sakydamas šiuos žodžius: 
“Būkit kaip namie.’’ Drauge 
Zitkienė kas rytas pagamin
davo mums pusryčius. Ir 
mes taip išbuvom 6-šias die
nas pas juos. Gi prieš išva
žiavimą namo mes paminėjom 
arba norėjom atsilyginti už 
tai, bet tuoj, draugas Žitkus 
pašoko ir subarė mus, saky
damas šiuos žodžius: “Idėjos 
draugai, tai dar brangesni už 
brolius ir jeigu jūs siūlysi! 
mums pinigus, tai įžeisit 
mus.’’ Tai matot, koks šir
dingumas yra mūsų darbinin
kiško judėjimo draugų. Ir 
jei taip, tai draugai Zitkai, 
priimkit nuo mūsų širdingą 
padėką tai yra nuo William 
Skodžio, George Klimo ir 
nuo šio štraipsnelio rašėjo.

Baigdamas rašyti noriu pa
sakyt, kad lietuviškas priežo
dis, kuris sako : “Mokytis nie
kad nevėlu’’ yra labai teisin
gas. štai, kad ir aš pats, nu-> 
važiavau, pasimokinau nuo 
dramos profesoriaus naujos 
metodos režisieriavimui vai
dinimų ir tuojaus panaudosiu! 
mokindamas komediją “Trily
pė Pora.”

Allegheny apskrities meti
nė paroda (fėrai) prasidės 1 
d. rugsėjo ir tęsis iki 6 die
nai, Shout Parke. " Į tam pa
ruoštus pastatus suvežą Viso
kias mašinas išradimus, že
mės ūkio produktus, galvijus, 
paukščius. Būna daug įdo
mių ir įvairių dalykų. Ge
resniam žmonių patraukimui 
būna ir programos, kaip tai

j0 | žaislų, muzikos ir tt. žinoma, 
daugiausiai žmonių susirenka, 
tai Darbo Dienoj (Labor 
Day). šiemet garsina, kad 
atvažiuos prezidentas Truma- 
nas ir ten sakys kalbą. Par
kas yra 12 mylių nuo miesto, 
tai gatvekariai ir busai nuveš 
žmones už 35 centus ypatą.

Mirė Salomėja Nėris, Pe
tras Cvirka, Tallat - Kelpša, 
Borisas Dauguvietis. Labai 
skaudus nuostolis Lietuvai ir 
lietuvių tautai. Bet jų vietas 
ulinis naujos jėgos, iškils 
nauji rašytojai, poetai, muzi
kai, kompozitoriai, drama
turgai. šimtais ir tūkstan
čiais jaunimas mokosi skait
lingose Lietuvos mokyklose.

Visiems talentams šiandien 
durys ^Lietuvoje plačiai atida
rytos. Nė vienas nebus at
stumtas ir pamirštas.

Maskva. — Birželio 
nesį šiemet Sovietų pramo
nė bendrai davė 41 nuošim
čių daugiau dirbinių - pro
duktų, negu pirmam 1940 
m. pusmetyje.

Šiemet gamyba sekamais 
nuošimčiais pakilo, lyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu 
1948 metais:

Keleiviniai automobiliai 
223“ nuošimčiais, iš anksto 
fabrikuose gaminami na-

Tikras “Svetimoterninkas”
Los Angeles.

Monroe, 29 metų amžiaus, 
reikalauja perskyrų nuo 
savo vyro Johno Monroe, 34 
metų. Skunde teismui Nei
ta nurodo, kad jos vyras, 
keliaujantis biznio agentas, 
per 8 metus nuo vedybų 68 
sykius svetimoteriavo su 11 
moterų dvylikoje miestų ir 
šešiose svetimose šalyse.

PHILADELPHIA. PA

to-

Darbai pas mus labai susilp
nėjo, fabrikai silpnai dirba, 
daug darbininkų paleidžia iš 
darbo. Daugelis dirba tik po 
3 dienas i savaitę. Yra iij 
daug streikų, nes pragyveni
mas brangus, kompanijos dar
bininkams algas nenori kelti, 
o vietomis dar bando numušti.

Dabar tarpe politinių par
tijų eina lenktynės statant 
kandidatus į miesto majoro 
vietą. Prieš dabartinį mies
to majorą — demokratų šu
lą — išstoja du kaunsilmanai. 
Progresyvių Partija stato savo 
kandidatus, kai}) į miesto ma
joro vietą, tajp h’ ! miesto 
tarybos narius. Apie tai bus 
parašyta plačiau vėliau.

D. P. Lekavičius. .

Jonas Juška.

Detroit, Mich

darbo žitionių kovoje 
politika, v
13 d. rugsėjo bus ren- 
dviems metams miesto-

Detroite yra daug visokių 
kliubų. Deja, dauguma jų 
yra susivaržę nutarimais ir 
patvarkymais, kad negali ap
svarstyti net savo kasdieni
nius reikalus, kurie liečia 
kiekvieną darbininką. Pasi
darę tokias taisykles, kad ne
kelti “politinius klausimus, ” 
prie kurių priskaitoma kiek
vienas kasdieninis darbininkų 
klausimas. ■

„Turime ir kitokį kliubą, tai 
Progresyvių Partijos Lietuvių 
Kliubą. Tai organizacija, ku
ri rūpinasi savo narių ir ben
drai darbo žmonių gerovės 
reikalais. Nuo politikos ne
pabėgsi, nes kiekvienas klau
simas 
virsta

Štąi 
karna
majoras ir miesto tarybos na
riai. Ar galima sakyti, kad 
tas neapeina Detroito pilie
čiams? Suprantama, kad ne! 
Daug mūsų I gyvenimas pri
klausys nud to, kas bus miesto 
valdininkais.

Laike rinkimų tai daug 
kandidatų prižada visokių 
gerovių Ir ne visi v piliečiai 
apie juos ' žino, ir žino ko
kias partijas tie kandidatai 
atstovauja. Progresyvių Par
tijos Lietuvių Kliubas darbuo
jasi, kad visi lietuviai pilie
čiai Susipažintų su kandida
tais . Tam tikslui rengia pra
kalbas 11 d. rugsėjo, Draugi
jų Svetainėj, 4097 Porter St.

Ten dalyvaus Mort Furay, 
kuris kandidatuoja į miesto 
majoro vietą. Dalyvaus ir ki
ti kandidatai, kur bus išaiš
kinta visų partijų pozicija ir 
nušviesta,' kas yra kandidatai. 
Todėl, visi ir visos dalyvauki
te šiame susirinkime.

Kljubo Narys.

PENKERI METAI NUO 
VILNIAUS IŠVADAVIMO

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tuvių kaminai. Vakarais 
žėri gatvės, apšviesti namų 
langai, teatrų bei kinų ves
tibiuliai. Jau seniai atstaty
ta vokiečių susprogdinta 
elektros stotis, atstatyta 
miesto pramonė ir ji savo 
gamyba viršija prieškarinį 
lygi-

Kai. kalbi apie Vilniaus 
atstatymų, būtinai norisi 
tarti padėkos žodį šauniem 
miesto gyventojam, kurie 
popietėmis, baigę darbų, 
kartu su savo šeimomis ei
davo į miesto atstatymo 
talkas. Čia galėjai sutikti 
darbininkų, inžinierių, mok
slininkų, rašytojų, kurie sa
vo darbu prisidėjo prie Lie
tuvos sostinės apvalymo 
nuo griuvėsių. Čia suminė
siu tiktai viena skaičių: 2 
milijonai 300 tūkstančių 
darbo valandų! šis skaičius 
reiškia darbų, laisvai ati
duotų Vilniaus miesto ats
tatymui.

... Mes stovime ant pas
tolių, pastatytų apie Gedi
mino pilį. Prieš mus —gra
žuolis Vilnius. Medžių la
puose girdėti švelnus vėje
lio šiuršenimas ir rodosi jo 
alsavime girdi kirvių dun
desį, pinklų žvangesį. Lie
tuva atsistato, kuriasi, jau
nėja. Vietoje neseniai bu
vusių kovų — žydi naujas 
gyvenimas. Dar nemaža 
reiks nugalėti sunkumų. 
Bet Vilnių mes turėsime 
puikesnį, negu kada nors 
anksčiau jis buvo.

y . •

Pajieškojimai
Pajieškau keturių puseserių Stur- 

mikių, iš Duknų kaimo. Pirma gy» 
veno Chicago, Ill. Prašau jų pačių 
atsišaukti, arba kas apie jas žino
damas man praneš, būsiu dėkinga

Taipgi norėčiau, kad ir mano pa
žįstami atsišauktų iš PaSžuvių kai
mo, Batakių miestelio.

_Aš esu Ona Bprtulike^ po vyru 
Anna Kutra, 376 Elin Ave., Maple 
Shade, N. J. (189-193)

Nelta

Naujasis gyvenimas, socia- 
alistinis gyvenimas, žygiuos 
pirmyn, kasmet vis didesniais 
ir smarkesniais žingsniais, 

buvo baisiai sunki* 
akimis mačiau tą 
Mačiau 1945-6 mė

li u te r i o-
Mačiau tas pro-

grumtis
h* j u

mokslininkams,
dramaturgams, 

menininkams
jau

Lietuvos žmo- 
vaclams, rašyto- 

poe- 
artis-

ir visiems, 
padaryta, 
pralaužti.

siems. 
r i e 
jau 
sunkumais ir
kuriais 
riuos

Pradžia 
Aš savo 
pradžią, 
tų žiemą sugriautą,
tą Lietuvą.
blemas, su kuriomis Lietuvoje 
teko 
noms 
jams, 
tams, 
tams,
Bet pradžia 
pirmieji ledai jau
Nuo dabar bus lengviau vi-

Jaunoji karta, tie, ku-
seks Dauguvieti ir kitus, 
nebesusidurs su tokiais 

skausmais, su 
o grumtis, ku-

reikėjol nugalėti tiems, 
gyveno ir kūrė tuoj an 

po karo, sugriautam ir sude
ra orai iz uotam krašte.

Washington. — 100 iki 
150 kongresmanų savaip 
vasaroja, neateidami į po
sėdžius.

PRANEŠIMAS
PATERSON, N. J.

Bendras piknikas, kurį rengia 
I.LD 84 kp. ir Rusų, Lenkų ir Uk- 

rainuIWO kuopos, jvyks sekmadie
nį, rugsėjo (Sept.) 28, 1949, pirmą 
valandą po pietų, Rusų Parke, W. 
Paterson, N. J.

Patersono ir apylinkės visuomenė 
yra prašoma dalyvauti šiame pikni
ke ir gražiai laiką praleisti ant tyro 
oro prie skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų. Priegtam pelnas bus su
naudotas vi.soumenei 
reikalams.

KELRODIS: Paimkite 
No. 4 ant Market St.
ant McBride Ave. 2 blokus, perva
žiavę High Bridge ir eikite po kai
rei j kalną, ten rasite ir pikniką, 
o su mašinom atvažiavę iš kitur 
klauskite, kur McBride. Ave., West 
Paterson ir jieškokite viršui nuro
dytos vietos. įžanga su taksais ypa- 
tai 60c. — Užkviečia Rengėjai.

naudingiems

Singoc Bus 
ir išlipkite

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

Newark 4, N. 3. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME <

84-02 Jamaica Ave.,
(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins

W'fl'R,1" ...

1MEL. Virginia 7-4499.

. •

'.r‘ ■

Svarbiausias susirinkimas, tai prieš pikniką . . . Visi Lais
vės rėmėjai rūpinasi tuo, kad pikniką padarius sėkmingiau
siu. Žinoma, visiems bus ir darbo užtenkamai. Kad viso
kiu^ reikalus tinkamiausiai sutvarkyti, reikia susirinkti ir 
išklausyti komisijos pranešimo, tai bus žinoma, ką dar da- 
pildyti, ar kitaip pertvarkyti. Svarbu, kad visi svečiai būtų 
tinkamiausiai aprūpinti, kad visur būtų reikalingi patarnau
tojai. i

Tą viską padarysime seredos vakare, rugpjūčio 31 d., 
8 valandą, rusų name, 735 Fairmount Ave. Būkime visi, 
kam tik mylimas dienraštis Laisvė. Komisija.

, (193-194)

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

Direktorius

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.

■f

r
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
-t_______________________ __

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. EVergAen 7-6238

MATTHEW 4 BUYUS 
(BUYAUSKA8)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTALUS
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

£
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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BES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdėsio 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.

te

&
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5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penki., Rugp. 26, 1949



NewWko^fež%fe7lni(H
SSM Elektristas

Pagavo Plėšiką

Bendrojo Lietuviy
Draugiją Veiklos
Komiteto Susirinkimas

Bendrojo Lietuvių Draugijų 
Veiklos Komiteto susirinki
mas įvyksta ši vakarą, rug
pjūčio 26-tą, 8-tą valandą, 
Liberty Auditorium, Rich
mond Hill.

Dalyvauti privalo ne tik jau 
įstojusieji į šį komitetą atsto
vai organizacijų, bet prašomi 
dalyvauti ir tų organizacijų 
pirmininkai ar kiti valdybų 
nariai, kurios komitete atsto
vybės dar neturi.

Būtų labai pageidaujamos 
atstovybės ir šv. Jurgio Drau
gijos, Piliečių Klubo ir Kriau
čių Lokalo, arba komitetas 
būtų dėkingas, jei kas nors, iš 
jų praneštų apie savo didžių
jų pramogų datas. Tas pa
gelbėtų išvengt dviejų ar dau
giau stambių pramogų tą pa
čią dieną. V. Čepui is.

Pasiuntė Miestavuosius 
Rusus į Užstreikuotas 
Sritis

st re i- 
pačių 

linijos 
gatvė- 
vieto- 
tarp

Smagus Pasi važinėj imas. 
Su Geru Tikslu

New Yorko Marininkai
t

Neužgiria Curran o
Ragangaudystės

naudingas ta visko.
čia pat—

Brooklyno į
j philadelphie-

lauktiTačiau — kam 
atsisėsi į busą, ir dar abejo
ti, ai' gausi jame 
riau užsitikrinti būse vietą iš
anksto, dabar. Tikietai ($3.25 
round trip) jau gaunami

vietos, go

Tas gražusis ir 
pasivažinėjimas jau 
važiuosime iš 
Philadelphiją,
čiu ir apylinkės miestų lietu- į 
viu ruošiama metinį pikniką 
Laisvės naudai.

Autingas įvyksta labai pa- Laisvės raštinėje ir pas par- 
togiu laiku — viduryje trijų 
dienų ...švenčių. Drįstu sakyti 
“trijų dienų” dėl to. kad dau
gelis žmonių šeštadieniais j 
darbavietę neina.' Taigi, tą 
dieną bus visiems gera pro
ga pasilsėti, 4-tą rugsėjo va
žiuoti, o sekama diena dar
bo šventė, Labor Day. Tad 
po smagaus pikniko turėsime 
galimybe gerai pasilsėti.

Į Laisvės pikniką važiuoti 
rugsėjo 4-tą yra labai pato- 

nes nuo Laisvės raštinės, 
St., Brooklyne 

išeis busai 
Kartą sėddi Į bu-

g Ui,
427 Lorimer
(Williamsburge),
9 :30 ryto.
są, gali be rūpesties visai die
nai užsimiršti visokius reika
lus, net maistą, nes nuvažia
vus į pikniką rasite philadel- 
phiečių gaspadinių prigamin-

visi

davmėtojus. Įsigijęs tikietą 
dabar, žinosite, kad vieta bu- 
se užtikrinta.

Tai bus paskutinis šio se
zono didysis piknikas, pato
gioje vietoje, apsuptoje girai
tėmis ir žaliais laukais, su 
smagia kelione būsu Į pikni
ką ir iš jo tarpe savo gerų 
draugų ir pažįstamų, ištisomis 
šeimomis.

Dalyvumu piknike garbingai 
atžymėsite darbo žmonių 
šventę — Labor Day. Pralei
site dieną su laikraščiu, kuris 
gina jūsų, darbo. žmonių, rei
kalus per ištisus metus. Pra
leisite tą dieną pastiprinimui 
dienraščio, kuris per 30 me
tų tarnavo jums laimėje ir ne
laimėje, kovose ir džiaugs
muose.

Be Jūsų Mes Jaustumas 
Apleisti, Nesmagūs

M ariu in kai, kaip kad ir 
kiti darbininkai, pradeda atsi
peikėti iš po’to smūgio, ku- 
riuomi raudonbaubiai buvo 
juos iš karto prisvaiginę.

Šiomis dienomis New Yor
ko uosto marininkai rinko 
delegatus nacionalėn Nation
al Maritime Unijos- konvenci
jom Buvo trys sleitai: na- 
cionalio prezidento Currano 
užgirtasis, kuris vedė kampa
niją “šluot iš unijos komunis
tus;” pažangiečių; ir Drum- 
mond’o kuris ne viskuo su 
pažangiečiais sutinka, bet ne
sutinka nei su Curranu, dėl to 
sutiko pastatyti keturis ben
drus su pažangiečiais kandi
datus.

Balsavimai buvo slapti. Ko
alicijos dvi grupės abi gavo 
veik po vienodą skaičių balsų, 
Drummondo grupei gaunant 
7 delegatus, pažangiečiams 6. 
Currano sleitas atsiliko tolo
kai trečioje vietoje.

Curranas savo nenorą veik
ti už unijistų reikalus jau ei
le metų dengia atakomis ant 
“raudonųjų.”

Dirbęs priešais poolruimį, 
taisęs telefono laidą, 1220 
St. Johns Place, Brooklyne, 
Edward C. Connelley pamatė 
iš poolruimio išbėgant du vy
rus, o paskui juos išsivijęs as
muo ėmė rėkti — laikykit va
gį! •

Connelley metė Įrankius ir 
leidosi vytis. Vijosi jis po 
skiepus, per kiemus ir tvo
ras. stogais pet 8 blokus. Pa
galiau, vieną prialsino ir su
gavo po laiptais. Iškrėtus, 
policija pas jį radusi lygiai 
8193 — tiek, kiek iš apiplėš
tojo buvę atimta.

Policijos giriamai už atlik
tą darbą, Connelley už pa
gyrimą padėkojo, bet dadėjo, 
kad jeigu jis pirm vijimosi 
būtų apgalvojęs dalyką, jis 
nebūtų vijęsis'. Jis toliau ne
aiškino, dėl ko jis priėjo tos 
išvados, 
baimės 
miausia, 
pavojų.
pagailo sugautojo, Frank Fla
nagan, 
sunkvežimių 
dabai* bedarbio,
nius apleidęs paskutinis nuo
savas doleris.

Spėjama, jog ne iš 
- baime suima pir- 
jeigti asmuo bijosi 
Daleistina,. kad jam

29 metų, buvusio 
vairuotojo, bet 

kurio kiše-

jus mumsMes žinome, jog 
tik geriausius linkėjimus tetu
rite. Vienok skriste skrendan
čio laiko ir reikalų bėgyje ir 
geriausio draugo, o kartais 
net savo asmens reikalai ga
lėtų užsimiršti. Tai dėl to

vis dar norisi priminti, jog—
Mūsų draugiškas su jumis 

pasitarimas ir pobūvis įvyks 
jau šio šeštadienio vakarą,

Rendauninky Taryba 
įspėja Organizacijas 
ir Rendauninkus

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

Sakė, Būk Sharkey Ga
vęs Raketieriy Užtarti

ir 110th
Įėjimas

kampas 
St., 
ne-

atsiminti, 
savo draugus

pas

Yorke 
sužlugti 
rendau- 

vei-

Hans Trinkaus iššaukia Siegfried Utrecht parodyti 
savo drąsą scenoje iš filmos “Somewhere in Berlin,”’ 

rodomos World Teatre, New Yorke.

JOHN YUSKA

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

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 lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Pavasarinis Medus

Keturiolikos autobusų linijų 
darbininkams, aptarnaujan
tiems apie 120,000 keleivių 
per dieną, sustreikavus praė
jusį antradienį, majoras O’
Dwyer įsakė miestavajai trans- 
portacijos tarybai pasiųsti 
miestavuosius autobusus už- 
streikuotųjų linijų keleiviams 
vežioti.

Anot majoro, jo žygis ne
taikomas laužyti streiką, bet 
tik padėti reikalingiems trans- 
portacijos. Miestavajai trans- 
portacijai žadėjo nenaudoti 
užstreikuotų b ūsų nei 
kierių ir nevartoti tų 
gatvių. Laikinosios . 
pravedamos gretimose 
se tirštai apgyventose 
se arba transportacijai
subway ir elevated stočių ir 
nuo jų išvežiojimo punktų.

Dienos metu tomis la iki- i 
nomis linijomis žadėjo leisti 
40 autobusų, o skubos valan
doms gal sudarysią virš 50, 
apie pusę to skaičiaus, kiek 
kompanija leisdavo paskubos 
valandomis. Menama, kad 
patarnavimas nebūsiąs blo
gesnis -dėl to, kad žinodami, 
jog autobusai užstreikuoti, 
daugelis darbininkų susitaria 
į darbą važiuoti grupėmis, 
vieno privatišku auto, kaip 
darydavo karo laiku.

Užstreikuotų linijų ruožte 
taipgi veikia daug taksikų.

Streikieriai reikalauja 40 
valandų savaitės, su viršlaiki- 
ne mokestimi virš 8 valandų 
bile kurią darbo dieną; su* 
sirgusiems per tūlą laiką leis 
ti ilsėtis nenutraukiant algos 
mokėti už taip vadinamą 
“swing time” (pertraukas) 
prabuvus virš pustrečios va
landos: dirbąntiems busų pa
taisų šapose leisti pasirūkyti 
apmokamu laiku; perklasifi- 
kuoti ir pakelti į aukštesnius 
laipsnius ekspertiškuosius dar
bininkus.

Sustreikavo 
reikalavimus.- 
staįė pikietus 
mos garažų ir linijų mazguo
se.

New Yorke tebesitęsiančiame 
teisme buvusio Kings County 
Buick Co., Inc., kompano 
John G. Broady, dabar kal- 

i tinamo periminėjus firmos 
pasikalbėjimus telefonais ti
kslu firmą apsukti, buvo mi
nėtas vardas Joseph T. 
Sharkey’o, Miesto Tarybos 
didžiumos lyderio, tammanie- 
čio. Minėtas nemalonioje jam 
šviesoje.

Liūdydamas džiūrei John 
Broady, advokatas ir tyrinė
tojas, sakė, kad Sharkio už
tarėju (sponsoriumi) gauti 
auto be jo eilės specialiame į 
firmos sąraše (pirkusių 
norėjusių pirklį auto 
jame turguje) buvo 
Del Duca. Tasai
“sponsorius” pirmiau 
išaiškintas esant raketieriumi.

Greta Sharkey, kuris skai
tomas majoro O’Dwyer admi
nistracijoje žymia figūra,

ditorijos patalpose, 
Atlantic Avė. 
Richmond Hill, 
mokamas.

Prašome mus 
mus atvykti ir

Bendrai pasitarsi- 
skūbiuosius ir svar- 
bėgamus reikalus; 
visuomeniškos vei- 

apie draugus, 
užmiršti,

norime patys išsilaikyti 
Ir pasivaišinsime—

pakviesti, 
me: apie 
biu ošius 
artėjanti
klos Įkaršti; 
kurių neprivalome 
jeigu 
laisvais.
ne poniškai, tačiau alkanu nei 
vienas neliksime.

Su jumis sykiu tikimės turė
ti smagų ir naudingą vaka
rą. L. K. Klubas?

Sukūrenome Daug 
ŽmoniŲ ir Turto

firmai atmetus 
Streikieriai pa- 
prie dviejų fir

Maimonides ligoninė, Brook- 
lyne, skelbia įvedusi naują 
širdies ir plaučių ligoms tyki
nėti ir gydyti skyrių, įreng
tą moderniškiausiais apara
tais, su ekspertiškais jų ope- 
ruotojais.

ar 
juoda- 
Patsy 

Sharkio 
buvo

Newyorkietis gaisragesybos 
departmental skelbia, kad 
1948 metais mieste buvo už- 

per ‘nelai- 
kuriuose 

priežasties

kurti ar užsikarę 
mę 40,522 gaisrai, 
tuojau ar iš jų 
mirė 143 žmonės.

ren-

turė- 
pose- 

1 :30

Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka_____$1.25
Pusė galiono_______$2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)

- I
Broady minėjo vardus grupės 
kitų asmenų, kurie, sakė jis, 
buvę tame sąraše. Jie turėję 
raketierių užtarti, reikalingą 
gavimui juodajame Turguje 
automobilių tuomet, kuomet 
jų dar stokavo pirk imu isi le
galiu būdu. Broady minėjo 
kelis policistus ir vieną poli
cijos leitenantą, taipgi vieną 
Brooklyno miestavojo kalėji
mo gydytoją.

Gydytojai, policija savo tar
nybiniams reikalams automo
bilius gauti turėjo legalę tei
sę pirm kitų, be laukimo iš 
eilės. Jeigu jie registravosi 
juodajame markete gauti, tų 
auto jiems reikėjo kitkam, 
ne tarnybiniam vartojimui. 
Tam šalutiniam vartojimui ar 
prekybai automobilių jie pri
valėjo laukti savo eilės, kaip 
ir eiliniai piliečiai.

Turto tuose gaisruose sunai
kinta maždaug apie $19,784,- 
125.

Sunaikinu turtu; paprastai 
skaitoma vertybė namo. Apy
tikriai aprobuojama kaina ja
me buvusio apdrausto biznio, 
prekių, rakandų., Tačiau ei
linių piliečių turteliai, didžiu
moje, būna neapdrausti, tad 
vargiai jie gauna pilną įkai
navimą jiems sudegus.

Didžiajame New 
rendų kontrolė gali 
bėgiu 30 dienų, jeigu 
ninkai nesiims tuojau ir
kliai savo reikalus ginti, 
Įspėjo Tenant Council, 
d a u n i n k ų o r ga n i z a c i j ų 
miestyje sąryšis.

“šimtai rendąuninkų 
tų dalyvauti viešajame 
dyje rugpjūčio 25-tą,
per pietus, ketvirtadienį, New 
Yorko City Hali, kur bus 
svarstomi Sharkio ir Daviso 
rendų klausimu biliai,” pa
taria Tenant Council. Orga
nizacijų atstovai turės teisę 
pareikšti savo organizacijos 
nusistatymą. Ir bile kam svar
bu išgirsti argumentus už ar 
prieš vieną ar antrą bilių.

Amerikos Darbo Partijos 
vadovybė, taipgi komunistai 
yra pareiškę, kad Sharkey 
(Tammanės demokratų) bi
rius padės kelti rendas, o dar- 
biečių ir komunistų kandida
to Davis bilius sustabdytų 
rendų kėlimą.

Bankai, apdraudų firmos, 
kurie valdo visiškai ar dali
nai (per mortgičius ir pasko
las) didžiumą New Yorko 
gyvenamų namų, aišku, bus 
posėdyje, gaus progų pasisa
kyti ir kalbės už Sharkio bi
lių. Tik liaudis norės Daviso 
biliaus.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, pageidauju tik po vieną vy
rą j kiekvieną kambarį. Kreipkitės: 
Jacina, 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. (192-194)

DIDŽIAUSIA TRIGUBA PROGRAMA NEW YORKE!
CARY GRANT ANN SHERIDAN

“I Was A Male War Bride”
Visų smagiausia komedija, paremta pačiu gyvenimu! 

20th Century Fox veikalas.
Scenoje: Jack Haley ir Martha Stewart. — Ledinėje 

scenoje: “Hawaiian Nlghta” su Joan Hyldoft ir Arnold Shoda.
♦ ROXY Theatre 7th Ave. ir 50th St.

Bizniui Atskaitos Dėl Taksy
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, Fede- 

ralių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar municipa
litete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl in
dividualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) ir kor
poracijų viduje ’ir, lauke New Yorko miesto yra ekspertiškai at
liekami ' per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris yra teisėtas prak
tikuoti visuose teismuose ištisose Jungtinėse Valstijose ir Fede- 
ralėje valdžioje, ir kuris yra patyręs akauntentas, dabar atlie
kąs taksų suvedimus visokiems' bizniams, dideliems ir mažiems 
visoje šalyje ir taipgi kitose šalyse. Ta^ gal būt atlikta per laiš
kus. Asmeniškai, periodiniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami 
bile kuriam bizniui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jung
tinėse Valstijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smulkesnių 
informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums patarnauti.

Rašykite:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 

111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas; EVERGREEN 4-4-3049.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maiiavdjimu ir senų namų pertaisy
mu j 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: NEwtown 9-3215

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos: j 6_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0205 1

1 '

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn^ N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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.

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos* J9~12 Valandos, j g vakare

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 
• ---- ■" -............... ....... .............

Penktadieniais uždaryta

TT TDD^Q DAD 411 GRAND STREET £jU1 i O D AK K BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

— TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
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.—ve (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Rugp. 26, 194

parduodame.su



