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Maskva. — Sovietų spauda įtaria, kad amerikonai ty-. 
čia ukūrę didžius miškų gaisrus pietiniai-vakarinėje 
Francijos dalyje. \

Po Atostogų,
Antanas Čekanauskas.
Pavyzdingas Koresponden-

tas. \
Lincolno Mauzoliejaus

Šesėjyj. \
Rašo R. MIZARA ,

'Ątęstogų šiemet turėjome 
porą savaičių ir jas smagiai 
praleidome Naujojoje • Angli
joje, daugiausiai -vasarotojų 
miesteliuose, pajūryj.

Automobiliu važiuojant ge
rumas glūdi tame: nepatinka 
viena vieta, važiuoji kiton;— 
taip lengva ir praktiška!

Bet automobiliu keliaujant, 
žmogus negali susikaupti, 
apie ką gilesnio ^pagalvoti, 
neigi pasvajoti. Priverstas 
žiūrėti, kur važiuoji, o be to, 
nauji vaizdai, naujos vietos 
nuolat atsistoja prieš tayo 
akis, tarytum prašydamos, 
kad į jas pažvelgtum ir įver
tintum. i

Važiuodamas automobilyj 
žmogus jautiesi lyg sėdįs ki
no teatre ir žiūrįs į ekraną,, 
kuriamė rodoma' naujas, įdo
mus filmas.

Vasariniuose , teatruose 
matėme porą komedijų ir 
vieną dramą. Vieną veikalą 
vaidino profesionaliai aktot 
riai, o kitufc du—pusiau pro
fesionaliai.

Matėm^ pusiau- profesiona
liu^ aktonus repetuojant vie
ną, veikalą, — tai priminė 
repeticijas, atliekamas mūsų, 
lietuvių aktorių mėgėjų.

Jauni scenos talentai, ben
drai, pradžią savo karjeroms 
'gauna vasariniuose teatruose, 
kurių yra nemažai vasarotojų 
vietose. ’

Talentingų jaunų žmonių, 
prasilavinusių žmonių, be' 
abejojimo, yra daug, bet ne
daug jų savo talentą ir pra
si! avinimą tegalės atiduoti 
scenos menui. Atsijųinkiūie: 
Amerikoje draminio meno 
sritisynuolat siaurėja, — 
neapsimoka,” skelbia tie, 
riems palikta toji meno 
ka puoselėti!. . .

Skaitytojas, veikiausiai, 
bus matęs' žinią, jog Š. m. 
rugpiūčio 21 d. Springfielde 
(III.) mirė sulaukęs veik 72 
metų amžiaus Antanas Čeka
nauskas.

• Be kitų savo nuopelnų, at
liktų pažangiajam Amerikos 
lietuvių judėjimui, velionis 
buvo nuolatinis mūsų laikraš
čio korespondentas. Rašė jis 
reguliariai, rašė ikį pat savo 
mirties.

Čekanausko korespondenci
jos visuomet buvo sultingos,* 
įdomios, plataus aįoėmią.

Jis parašydavo apie bendrą 
žmonių, ypatingai darbinin
kų, gyvenimą Špringfielde, 
rašydavo apie .organizacines 
mūsų problemas, rašydavo 
įdomesnius prietykius, ' palie
čiančius paskirus asmenis.

Ir visa tai jis mokėdavo at
žymėti trumpais bruoželiais.

* Antanas Čekanauskas, aš 
• dažnai galvodavau, yra pa
vyzdys prasitrynusio darbi
ninkų laikraščio koresponden
to.

Jo . rankraštis' nebuvo gra
žus. Jo rašyboje buvo gra
matinių klaidiį, bet jo saŠtas 
visuomet duodavosi lengvai 
ištaisomas, ar raidžių rinkėjai' 
niekad nepareikšdavo rūgoifių 
dėl rankraščio “sunkumo.” /

J savo korespondencijas Ve
lionis įdėdavo ne tik faktų, 
bet ir sielos, - . . ■<

Didelis nuopelnas velioniui 
priklausė ir už, tai, kad jis, 
sulaukęs net virš 70 metų am
žiaus, dar rašė, dar rūpinosi, 
sielojosi savo spauda, savo 
judėjimu.

Turime atsiminti, jog velio
nis yra praleidęs ilgus metus 
anglies 'kasyklose: pradėjo 
jis angti kasti 1895 metais 
Pittstone! . . .

Asmeniškai velionies aš ne-
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GUB. DEWEY’O ĮNAGIAI NUBALTINA 
LINČIŠKUS ROBESONO UŽPUOUKUS
Jis Paskyrė Naciško Pogromo 
Kaltininkus ‘Ištirti9 tą Įvykį

Vėliausios žinios
London* h- Anglijos valdininkai ragina Jugoslavijos 

Tito valdžią duoti Jungtinėm Tautom skundą prieš So
vietų Sąjungą. Jie pasakoja, -kad Sovietų vyriausybė, 
girdi, “gręsia taiką suardyti.”
. ’ ’’Taikos ardymą” anglų politikieriai įžiūri tame, kad 
Sovietai smerkia Tito režimą, kaipo fašistuojantį ir im
perialistams tarnaujantį. ' • .

GENEROLAS VAUGHAN SURIŠAMAS 
SU RAKETIERIŲ VADU COSTELLO
Gen. Vaughan Sakosi Netarnavęs 
Jokiom Kompanijom už Kyšius

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos gubernatorius Tomas 
Dewey paskyrė Peekskillo 
šerifą Fredą W. Ruscoe ir 
apskrities prokurorą Geo. 
M. Fanellį ištirti linčiškas 
riatišeš, kurias praeitą šeš
tadienį vakare sukėlė fašis-; 
tiniai chuliganai prieš Pau
lo Robesono koncertą.

Šerifas Ruscoe ir proku
roras Fanelli patys padėjo 
sukurstyti tą kruviną ku- 
kluksų, ir fašistuojančių A- 
merikos legionierių užpuo
limą prieš koncertą, kurį 
progresyvis Pilietinių z Tei
sių Komitetas rengė Robe- 
sonui, garsiajam negrui 
dainininkui ir artistui.

Apskrities prokuroras ir 
šerifas todėl tuojau ir nu
baltino naciškus . gęngste- 
rius, o pasmerkė koncerto 
ruošėjus ir suvažiavusius į 
jį žmones; nušnekėjo, būk 
koncerto rengėjai ir publi
ka išprovokavę riaušes.'

Vadinami “tyrinėtojai” 
nešaukė nė vieno liudytojo 
iš tų, kuriuos fašistiniai 
padaužos sumušė, sukruvi
no. Jie tik užgyrė savo į- 
kvėptą pogromą. ,

Amerikos Darbo Partija 
ir kitos pažangios organi
zacijos tikrai reikalauja iš
tirti tą kriminalinį žygį ir 
nubausti, atsakingus už jį 
politikierius.

- New York. — Derybos dėl Hawaju CIO laivakrovių 
streiko baigimo bus perkeltos į New Yorką. Streikas 
tęsėsi jau, 124 dienas. 

» •
Washingtonas. -r Prezidentine faktų ieškojimo komi

sija pasitraukė iš tarpininkavimo derybose tarp plieno 
kompanijų ir CIO unijos. (

Unijos vadai ketina paskelbti streiką rugs. 14 d;, jei 
kęmpanijos atmes darbininkų reikalavimus dėl algos pa
kėlimo ir senatvės pensijos.

Kiny Liaudininkai 
Steigia Oro Jėgas

KinyTartizanai Užėmė 
Miestus Netoli Kantono

Peiping, Kinija. — Kinų 
.liaudies vyriausybė atidarė 
I mokyklą kariniams lakū
nams lavinti. Mokyklon jau 
įstojo 291 studentas.

Liaudininkai turi nema
žai amerikinių lėktuvų, kū
rins pagrobė nuo Čiang 
Kai-šeko tautininkų. Tūlį 
tautininku lakūnai perskri
do į liaudininkų pusę ir ati
davė jiems lėktuvus.
z Liaudininkų valdžia taip 
pat organizuoja karinį sa
vo laivyną. Pradžiai ..turi 
eilę karinių laivų, kuriuos 
pagrobė nuo tautininku. 
Tame skaičiuje yra ameri
kinių laivu, kurie buvo tau
tininkam duoti.

Komunistų Liudytojai 
Sumuša Šnipų Melus

New York. —Slaptosios 
FBI policijos Šniukštas 
Charles Nicodemus teisme 
melavo, būk jis dalyvavus 
tam / ^ikruose komunistų 
vadų "susirinkimuose ir gir
dėjęs, kaip jie planavę ga-( 
dint ir ardyt Amerikos 
pramonę, ir svarstę, kaib 
Raudonoji Armija galėtų 
sunaikinti Detroitą. J

Du liudytojai sumušė įo 
melus ir^irodė, kad Nicode
mus visai nebuvo jo šmeL 
žiamuose susirinkimuose. 
Tiedu liudytojai yra Ar
thur Schusterman ir Wil
liam Bovd Coleman, buvu
sieji CIO Audėju Unijos 
skyriaus pirmininkai Cum- 
berlande, Md.' <

atsimenu; Springfielde buvau 
jau ląbai senai, -— veikiausiai 
tuomet ji buvau sutikęs, bet 
laikas išblukino iš manę af- 
mjnties velionio fizinę asme
nybę. v '

Bet tai—mažmožis! Užte
ko, kad mus su velionim jun
gė bendri darbai, bendros įdė- 
įos, bendra kalba. O visa tai 
ir yra brangiausia bičiulystė!

Na, ramiai ilsėkis, Antanai, 
Oak Ridge kapinėse;—Abra
omo Lincolno mauzoliejaus 
šešėlyjl

Hong Kong. — Liaudiški 
kinų partizanai užėrųė 
Lungmen miestą, 70 mylių 
į šiaurės rytus nuo Kanto
no, ir Vaiyeungą, tiek pat 
mylių tiesiog į rytus nuo 
Kantono, laikinosios tauti
ninkų sostinės.

Partizanų paimtas Vai- 
yeung miestas yra tik 40 
mylių nuo anglu kolonijos 
Hong Kongo. Valdinė ang
lų spauda nusigandus, kad 
“juodi debesys vėl temdo 
Hong Kongo padangę.”

Liaudies Armija atakuo
ja Čiang Kai-šeko tautinin-z 
kus Meihsiene, Singninge ir 
Lungčune, 137 mylios į 
Šiaurės rytus nuo ’ Kanto
no; gręsia perkirsti‘tautL 
ninku- gėnerolo Pai Čung- 
Hsio armijai geležinkelį 
tarp Hengyango ir Kanto
no... . T-

Graikijos Monarchįstai 
Bombardavo Bulgariją

Lake Success, N. Y. — 
Bulgarija atsiuntė Jungtin. 
Tautoms skundą, kad Grai
kijos 1 monarcho - fašistai 
rugpjūčio 18-24 d. mėtė oro 
bombas į kelis * Ęulgarijos 
kaimus ir bombardavo juos 
artilerijos šoviniais. *,

Bolivijos Sukilėliai Užvaldė 
Svarbius Miestas

La Paz. — Bolivijos suki
lėlių lakūnai apšaudė val
džios Jėktuvų aikštę sosti
nėje La Paz'. Svarbūs Co-

Cruz
- žibalo 
tebėra

chabamba, Santa 
miestai ir Camiri, 
pramonės centras, 
sukilėliu' rankose.

Sukilėliai, tarp kitko, rei
kalauja perimti į valstybės 
nuosavybe metalu kasyklas 
ir geležinkelius,’kurje pri
klauso . ’svetimšaliams, dau
giausiai jankiams.

šanghai, Kiniją. — Ne
paisant Kinijos tautinihkų 
blokados/ atplaukė į šang- 
hajų prekinis “anglų laivas 
Leongbee su 800 tonų' kro
vinių. '

Washington.;— Pranešama, jog republikonai ir demo
kratai senatoriai nutars ne daugiau kaip iki 65 centų 
pakelti būtinai mokėtiną darbininkams alga už darbo 
valandą. < ’ITri";

Trumano demokratai iš pradžios siūlė padidinti pri
valomą valandinę, algą nuo dabartinių 40 centų iki 75 c.

Washington.— Marshallo plano administratorius Paul 
Hoffman, sugrįžęs iš Europos, ragino amerikonus dėti 
daugiau kapitalo į Anglijos ir jos kolonijų pramones; 
sako, tatai padėtų anglam išlįsti iš finansinio krizio dėl 
(dolerių stokos. ' ,

Sykiu Hoffmanas ragino Angliją, kad nupigintu savo 
fabrikinių dirbinių gamybą ir sumažintų valdžios išlai
das. 1,1

N. Y. Daily Workerio korespondentas įžiūrėjo, kad 
Hoffmanas Šaukia numušti algas anglams darbininkams 
ir sumažinti lėšas tokiems reikalams, kaip sveikatos ap- 
draųdai ir kitiems socialiams pagerinimams.

Pabėgęs Sovietų Lakūnas Prašėsi 
Namo Grįžti; Todėl Deportuotas 
Į Amerikinę Austrijos Dalį

Washington. — Pernai 
rudenį du jauni sovietiniai 
lakūnai, Anatolis P. Barso
vas ir Petras Pirogovas bu
vo su bombanešiu pabėgę į 
amerikinę Austrijos dalį. 
Paskui jie atvyko į Jungti
nes Valstijas. Amerikiniai 
valdininkai ir didieji biz
nieriai garbino ir vaišino 
pabėgėlius kaip kokius 
“didvyrius”. Buvo surasta 
jiėms ir tarnyba New Yor
ke.

Bet Barsovaš pradėjo bo
dėtis amerikiniu gyvenimu, 
pasiilgo sovietinės tėvynės 
ir ten paliktos žmonos ir 
kūdikio. Tad jis rugpjūčio 
17 d. .šiemet atėjo i Sovie
tų ambasadą, apgailėjo sa
vo nusikaltimą ir prašė lei
sti jam Sovietų Sąjungon 
sugrįžti. Ambasada 'davė 
leidimą. * ' .

Amerikflnu Legiono Vadai 
Ginčijasi dėl Kinijos

Philadelphia.' —- Pirma
dienį čia Convention Hall’e 
atsidarė Amerikonų Legio
no (veteranų) suvažiavi
mas.

Legiono komitetas pilnai 
užgyrė^prez. Trumano pro
grama Europiniams Atlan
to pakto kraštams ginkluo
ti prieš Sovietų Sąjungą ir 
komunizmą.

Komitete eina ginčai dėl 
Kinijosv>Vįeni vadai reika
lauja daugiau karinės pa- 
rąmoš Kinijos-; tautiniu* 
kams; kiti sako, jog komu-

Bet slaptoji amerikinė 
policija FBI jau sekiojo at
gailaujantį Barsovą, ir kai 
tik jis išėjo. . iš sovietinės 
ambasados, tuojau tapo a- 
reštuotas. nugabentas į El
lis Islando ateivybės stotį 
ir po 5 dienų deportuotas į 
amerikonų užimtą Austri
jos dalį

Ten jankių karininkai ir 
laiko jį kalėjime; bet sako, 
jei Barsovas norės, tai ga
lės grižti į Sovietų Sąjun
gą, arba galės pasilikti a- 
merikinėje Austrijos daly- • • je.

Amerikos valdininkai ir 
turčiai dovanai vėžino ir 
lėkdino po visą šalį tuodu 
pabėgėjius sovietinius laki
nus; tikėjosi naudoti juos 
kaip Sovietų išdavikus bei 
karinius šnipus.

Sandelių Gaisras Padarė 
$4.500,000 Nuostoliu*

San Francisco. — Gais
ras sunaikino Safeway 
Stores mūrinį sandėlį, kai
nuojamą pusantro miliono 
dolerių, ir sudegino sukrau
tus j ame j valgius, vertus 
trijų milionų doleriu. Bege- 
sinant ugnį, tapo sužeisti 35 
gaisrininkai.

Visus^ gaisro nuostolius 
ąpmokėš apdraudos konap^ 
nija.

nistai f aklinai!jau sumušė 
tautininkus, Aodėl geriau

bųtų ginkluoti Japoniją, Fi
lipinų salas ir Australiją 
prieš komunįzmą Tolimui 
se 'Rytuose. '

Washington. — Genero
las Harry Vaughan, karinis 
Trumano padėjėjas ir arti
mas asmeninis draugas, 
pripažino, jog valdinių už
sakymų makliorius Johnas 
Maragonas ir arklių lenk
tynių biznierius William 
Helis davė jam $4,000 ar 
$5,000. Tuos gen. Vaugha
nas sakėsi panaudojęs 1946 
m. rinkimų vajui už truma- 
nišką demokratą Rogerį C. 
Slaugherį, kaip kandidatą į 
Jungtinių Valstijų Kongre
są huo Missouri vąk/tijos.

Maragonas įteikė- gen. 
Vaughanui $2,000, esą, tiem 
rinkimam. Tyrinėjančio ji 
Senato komisija turi prane
šimą, kad bent dalį šių pi

Tito Gausiąs Paskolą 
Iš Jungt Valstiją

• Washington. — Tvirtina
ma, kad Amerika duos Ju
goslav! jąi 25 milionus (dole
rių paskolos; Jugoslavų Ti
to valdžia ketina už tuos 
pinigus daugiausiai pirkti 
mašinas ir 
lingus metalų kasykloms, o 
skolą atmokėti variu, cinku 
ir švinu. Tai reikalingos A- 
merikai karinės medžiagos.

(Pirmesni amerikinių ko
respondentų pranešimai iš 
Jugoslavijos sakė, kad jos 
valdžia jau finansinis ban- 
krūtas.)

New York. — Jugoslavi
jos laivas Gorica atgabeno 
6,000 tonų švino ir 1,700 to
nų vario. Tie kroviniai ver
ti daugiau kaip $1,^00,000.

(Graikų partizanai sakė, 
amerikonai naudoja gauna
mus iš Jugoslavijos meta
lus kulkoms daryti monar
chų1 - fašistų karui prieš 
Graikijos demokratus.)

Anglai-Amerikonai '
Žada Ginkluot Tito

London. — Anglijos, val
džia planuoja siųsti ginklus 
ir- amuniciją Jugoslavijos 
valdovui Tito. Teigiama, 
kad jungtines < Valstijos 
taipgi duos jam ' karinių 
reikmenų. • ‘

Anglai - amerikonai no
ri pastiprinti Tito prieš So
vietų Sąjungą, kaip sako 
visi kariniai koresponden
tai.

Jankių Komandierius Giria 
Priešsovietmius Vokiečius

Berlin. — Karinis ameri
konų -komandierius gen. 
Frank Howley gyrė vaka
rinės Berlyno dalies vokie
čius, kad jie veikia prieš 
Sovietus ir komunistus.

Howley sakė, kad jankių 
armija laikysis Berlyne, ne
žiūrint Sovietu mėginimų 
išstumti amerikonus.

Vakarinis Berlyno ruož
tas užimtas amerikonų, an
glų ir francūzų,/ o rytinė 
miesto dalis Sovietų kont
roliuojama.

nigų Maragonui d v ė 
Frank Costello, New Yor- A 
ko raketierių ir gemblerių 
vadas.

Į klausimą apie Cggtello 
generolas Vaugbanas atsa
kė, kad nežinąs,’ ar Costel
lo aukojo tam politiniam 
rinkimų fondui^ ar ne.

Vaughanas buvo įtartas^ 
kad privertė valdinį gyve
namųjų namų direktorių 
Tighe Woo*dsą užgfrti me- \ 
džiagas Tanforan arklių J 
lenktynių statymui Califor-^ 
nijoj 1948 m., kuomet labai 
stokavo tų medžiagų na
mams. Apie tai pirmiau 
liudijo pats Woods.

Dabar gi Vaughanas už
ginčijo daręs Woodsui 
spaudimą, kad patarnautų 
Helisui ir kitiems arklių 
lenktynių savininkams. Ge- 
nerol. Vaughan tik tiek pri
sipažino, kad suvedė tų 
lenktynių savininkus į pa
žintį su Woodsu.

Gen. Vaughan gavo 7 
brangius gilaus šaldymo 
šaldytuvus iš čikagiškės 
Verley kvepalu kompani-

pasilaikė, o kitus padalino 
Trumanienei ir tūliems val
dininkams.

Senatoriai užklausė: Ar 
kvepalu kompanija tais šal
dytuvais atsidėkojo už tai, 
kaci gen. Vaughanas išgavo 
palankius pasportus kom
panijos pirmįninkui, D. A. 
Bennettui, Maragonui ir ki
tiems jos pareigūnams ir 
išreikalavo jiems keliones 
kariniais lėktuvais greitai* 
no karo pabaigos prieš Vo
kietiją? Pats Vaughano 
rankraštis tuose dokumen
tuose liudija anie jo patar- 
nąvimus tiem biznieriam ir 
šmugelninkui Maragonui.

Gen. Vaughan atsakė, 
kad jhinimi šaldytuvai tai 
esanti paprasta draugiška 
dovana be jokių valdinių 
patarnavimų iš jo pusės.

Neseniai Herbertas Q. 
Hathorn, buvęs žemdirbys
tės departmento valdinin
kas, liudijo, kad gen. Vau
ghan grūmojo išmest jį iš 
tarnybos, jeigu Hathorn 
nepaskirs cukraus Allied 
Moliasu kompanijai, kuri 
laužė OPA racionavimo tai
sykles. Už tai valdžia buvo '■ 
atėmus jai leidimą cukraus 
gauti.

Gen. Vaughan užginčijo, ► 
kad jis vertė Hathorną 
skirti tai kompanijai cuk
raus.

Gėn. Vaughan taipgi tei
sino Trumano valdžią ir 
tvirtino, kad ji nieko nega
vus ųž valdinių darbu už
sakymus, kuriuos tūlom 
kompanijom išprašė« vadi
nami 5-procentiiiiai maklio- 
riai, Johna£ Maragonas, Bu
vęs pulkininkas James 
Hunt Ir kt.

Tokio, Japonija. — čia 
siautėjo viesulaš ir, be/kit
ko, pražudė vieną laivų su 
50 žmonių. 

į
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u sūdė

Pensijos Tarybų Sąjungoje

60-70 metų

tarnau

darbingumo ne

VI. Audronaša-Suchockis

karo
sudarė

jis sau sirgs ir sirgs

ihiesi naciam

1949

ihnnsteino kai 
ui, kurio žmo

pra 
okari

dėsnis balsas už tai 
aro provokatoriams

Šiais mokslo 
s Valstybinį 
baigė dvylika 
iFilipaitis, J.
Naginskaitė, 

’. Daukantas,

nuo am- 
s stovio

aloniai prašome draugų ir draugių Lietuvių 
Centro rėmėjų nieko nelaukiant siųsti savo pa-

An tanas Abromaitis, Brooklyn, N. Y.,, . . \ . 100.00 
John Millie Barnett, Hartford, Conn. ;z .* . 100.00 
Petras Jones (Višniauskas), Bendrovės sekretorius, 

buvo pažadėjęs $400, bet pridavė $500. ^Nenorėjo jis už
sileisti savo žmonai, kuri skolino $500. ,
. Su pirmiau priduotomis paskolomis viso susidaro $12,- 
550.00. Tai jau visas trečdalis sukeltas. Dar turime su
kelti $22,450.00,. kad padengti pertaisymo išlaidas.
7 Todėl : 
Kultūros 
skolas.

Namo pertaisymas eina gana-smarkiai. Per dvi perei
tas savaites viską prirehgė, kas reikia taisyti. Šiuo me
tu jau deda geležinius stulpus ir balkius.

Rugsėjo 15 d. turėsime sumokėti- kontraktoriui maž- 
daug tiek, kiek jau bus darbo, medžiagoš įdėta. . Tai btis 
nemaža bila. »* ,

Čekius ar money orderius išrašykite ir Siųskite seka
mu adresu: .. . f’

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc.

Teismas Kriminalisto, Kurį Gina Churchillas
Mūsų skaitytojai jau žino, kad šiuo metu Hamburge 

vyksta teismas vieno didžiųjų karo kriminalistų, 'field 
maršalo Fritzo 'Ericho von Mannsteino.- Jis teisiamas 
britų militariniame teisme. Jis kaltinamas tuo, kad karo 
metu Lenkijoje Mannsteinas įsakė:

1. Deginti visus Lenkijos miestelius ir kaimus.
2. Be atodairos šaudyti visus civilinius gyventojus.

1S. Deginti žydų sinagogas.
Britų ligoninėje yra kitas karo kriminalistas, field- 

maršalas Gerd von Runstedt, kuris karo, metu buvo vy
riausias karinių pajėgų vadovas Lenkijoje. Runstedtas 
taipgi skaitomas karo kriminalistu, bet jo britai neteisė 
dėl to, kad jis nesveikuojąs. Runstedtą, taigi, patalpino 
ligoninėn. Iš ligoninės Runstedtas prisiuntė raštą teis
mui, skelbiant, jog jis, Runstedtas, yra atsakingas už tas 
kriminalystes, kurios primetamos Mannsteinui. Runs- 
tedfas, matyt, tai daro dėl to, kad žino, jog jo britai ne
teis

Kad teisiamasis Mannsteinas- yra kaltas, kad jis yra 
baisus karo kriminalistas, kad jo įsakymu buvo nužudy
ta tūkstančiai, jei ne milijonai žmonių, gali užginčyti tik 
aršus nacis arba ję sėbras. Bet dabar pagalvokime: 
Mannsteinui ginti Visoje Anglijoje buvo renkamos au^

kos, — surinkta kėletūs tūstančių dolerių. Tarp kitų 
britų, šimtą dolerių ^aukojo Churchillas! > i

Vadinasi, Britanijos aristokratija ir kapitalistai pasi
ryžo ginti karo kriminalistą, nusipelniusį kartuvių. At
rodo, kad Mannsteirias, jei ir būs teismo surastas kaltu, 
išeis iš jo su mažyte- bausme. ‘ ‘

Kaltinamasis, beje, per savo advokatus teisme pareiš
kę, jog, girdi, komunistai-esą kriminalistai, b nė jis! ,

Mums atrodo, kad iš Mannsteįno teismo bandoma pa
daryti komedija. ’ . ' ' į-

Churchillas if kiti npijo karo provokatoriai, geririda- 
miesi naciam, darys viską, kad išgelbėti1 .F 
lį, —• jis gali būti reikalingas naujam ka 
nijos neprieteliai taip nori. : >

kymo priemonių sistema 
reikiamąis atsitikimais su
teikia daugeliui galimumą 
įsigyti naują specialybę ir 
vaisingai dirbti.
Pensija Senatveję

Pensijos dėl senatvės su
daro nuo 50 ligi 60% *ųž- 
darbio. Teisę gauti pensiją 
dėl senatvės turi, esant bū
tinam darbo stažui, vyrai— 
sukakę 60 metų, moterys— 
55 metus. Anglies pramonės 
darbininkai ir inžmierijos 
- technikos darbuotojai tąją 
pensiją gauna sukakę 50 
metų.

Gi Anglijoje ir Jungtinė
se Valstijose pensijos dėt 
senatvės išmokamos ap-

Prezidento Pasirašytas 
Paveikslas pąs Huntą

Washington, — Pas vaL 
dinių užsakymų makliorių ■ 
kompanijoms, buvusį pul
kininką Jamesą Huntą at
rasta pasirašyti paveikslai 
prez. Trumano ir kitų auk
štų valdininkų ir kongreso 
narių. . >, -z y • _ .

Washington. — Elektros- 
kompanijų pelnai miestuo- 
se^paldlo 14 nuošimčių per 
metus.

&-sios grupės - In- 
33-35 nuoš. Pir

Auga Lietuvos Dailininkų 
Šeima • ■

Lietuvių Kultūrinio Centro 
.Rėmėjai

Šiuo metų sekami Kultūroj Centrb rėmėjai prisiuntė 
paskolas

Šlove Jiems!
f

Jaunas amžiumi, bet plačiai paskilbęs (Amerikoje ir 
kituose *kraštuose) amerikietis rašytojas Howard Fast 
rašo Daily Workery apie tai, kas buveHmgpiūčio 27 die
ną Peekskillyj, — tame piknike, kurį organizuota fašis
tų govėda užpuolė ir ryžosi kraujuosna paskandinti.

Žinoma, rašytojas rašo tik tai, ką jis matė ten, kur jisj 
buvo. O jis buvo barikaduose, — taip, savotiškuose bari- 
kadųose. Kuomet fašistai įsiveržė į pikniko parką, —jų, 
fašistų, buvo keletas šimtų, o svečių publikoje dar buvo 
nedaug, — d£r buvo ji nesuvažiavusi. Juo mažiau buvo 
vyrų, — išviso tik^apie 40. Kiti visi svečiai buvo moterys 
ir maži vaikai. '

Kas gi tuomet teko daryti?
Rašytojas atsistojo vyrų priešakyj ir visus ragino gin

tis — gintis ne tiek, žinoma, save, kiek moteris ir vai
kus, kurių tūlus (juodveidžius) sužvėrėję girti užpuo
likai būtų nužudę, o moteris gal būtų griebęsi prievar
tauti. Pasistatę 'sunkvežimį skersai kelią, vyrai gynėsi 
ryžtingai ir drąsiai, sako Howard Fast. Visi jie buvo su
žeisti lengviau ar sunkiau, bet tai nepalaužė jų valios. 
Du sužeisti kritiškai. Taip jie gynėsi, kovojo per. dvi -va
landas, kol, pagaliaus, atvyko valstijos policija.

Per tą laiką, kuomet ėjo nuožmus mūšis, kiti fašistai 
degino piknike esamą literatūrą, gaidas, kėdes ir kito
kius dalykus. Toliau kukluksklanininkai uždegė savo 
baltą kryžių... . ?

Šis ryžtingas ir drąsus laisvės gynėjų žygis privalo 
būti pavyzdžiu kitiems žmonėmą, jei pasitaikytų, kai 
fašistų govėdos juos užpuls.

Šlovė jiems už tai!
Protestui prieš fašistinės govčdos siautėjimą New 

Yorke yra ruošiami masiniai mitingai. Vienas jų įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 1 dieną, Manhattan Centre, 34-th 
St. ir 8-th Ave., New Yorke. Pradžia 8 v. v.

institutą baigę
F. Daukantas, E.
Nesavas ir Lipei- 

' gerai užšireko- 
savo diplominiais

Tapusieji invalidais nuo 
bendrų susirgimų^ l-sios 
grupės- invalidai gauna 67- 
69% uždarbio dydžio, 2- 
sios grupės invalidai — 47- 
49 nuoš 
validai 
mųjų dviejų grupių invali
dams nustatytas priedas- už 
nenutrūkstamą darbo stažą 
vienoje įmonėje.

Reikia turėti galvoje, kad 
nepriklausomai nuo gauna
mos pensijos kiekvienas in
validas, turįs dalį darbingu
mo, Tarybų Sąjungoje turi 
pilnutihi galimumą gauti 
sau darbo jo sveikatai tin
kamose Sąlygose. Visa inva
lidų įdarbinimo, jų apmoky
mo bei ^pakartotino 'apmo-

dos sieks 
rublių.

Tarybinis socialinis drau
dimas tvarkomas tokiais 
dėsniais,, kurie principiniai 
skiriasi nuo draudimo kapi
talistinėse šalyse. Tarybų 
Sąjungoje jis taikomas vi
siems darbininkams ir gari
nau to jams, o tuo tarpu dau
gelyje • kapitalistinių šalių 
visiškai nėra, pavyzdžiui, 
žemės ūkio darbininkų, sta»- 
tybihinkų, prėkybos tar
nautojų draudimo. •
Valstybes lėšomis, ..

Tarybų Sąjungoje valsty
bė pati apmoka visas socia

linio draudimų išlaidai'

VILNIUS, 
metais Vilni 
dailės institut 
studentų (T 
MaČiukaitė, 
A. Savickas, 
E. Liobytė, A. Nesavas, Lipei- 
kaitė, B. Lukošius, I. žarkevi- 
čius, E. Jurėnas ir J. Poška), 
iš kurių —- keturi tapytojai, 
keturi skulptoriai, trys grafi
kai ir vienas dekoratorius.

Visi absolventai savo diplo
miniams darbams pasirinko 
aktualias temas, kurias sten
giasi perteikti realistine for
ma. Tai džiugus reiškinys, 
rodąs, / kad mūsų dailininkai 
pasuko teisingu realistinio 
meno keliu.

T. Filipaitis patiekė stam
bią drobę, pavadintą' “Ketu
rių komunarų sušaudymas,” 
kurioje stengiasi perteikti 
šiurpų istorinį faktą —smeto
ninių fašistų įvykdytą ketu
rių komunarų : K. Požėlos, J. 
Greifenbergerio, R. čarno ir 
K. Giedrio nužudymą.

Paveiksle matome, kaip ke- 
.tiiri komunarai drrąsūs stovi 
prie duobės, su panieka žiū
rėdami Į budelius - fašistus, 
nukreipusius į juos šautuvų 
vamzdžius. Karolis 
galvą iškėlęs aukštai 
tartum 
jums 
tuyos komunistus 
laimės, 
nas, nu 
marškinius, ix)do širdį ir drą
siai sutinka mirtį. Iš kraštų 
stovi J. Greifenbergeris ir K. 
Giedris. Jų veiduose rimtis 
ir panieka žmogžudžiams.

Tiek idėjos, tiek kompozi
cijos atžvilgiu,, jaunas daili
ninkas, atrodo, teisingai per
teikė šią šiurpią sceną. Bet 

’yra ir netikslumų. Pav., J. 
Greifenbergeris su akiniais 
(pensne).' Reikia nepamiršti, 
kad pasmerktiems mirti atim
davo ne tiktai akinius, bėt 
ir diržus bei kitus daiktus.

Paveiksle nematyti aplinkui 
išstatytų sargybų. Reikia ži
noti, kad 1926 metais po 
gruodžio 17 d. perversmo fa
šistai nebuvo tokie užtikrinti. 
Ekzekuciją jie vykdė labai 
slaptai ir gausių sargybų sau
gomi'. Paveiksle turi būti 
perteikta nuotaika, kad šis 
teroro aktas nesustabdė mūsų 
partijos gretų augimo ir ko
vos. - y

Komunarų portretuose 
trūksta reljefiškumo, nors jie 
visi panašūs į žinomus portre
tus. Vis dėlto paveikslas yra 
didelis dailininko ir apskri
tai mūsų dailės laimėjimas. 
Dailininkas antrame savo kū
rinio varijante trūkumus tu
rėtų ištaisyti.

J. Mačiukaitg sukūrė dide
lį paveiksią, vaizduojantį dar
bininku 
šulinio 
Autorė 
ru piešiif 
kojo peizažo subtilumu" sten
giasi išspręsti aktualią pro
blemą — parodyti jnūsų dar
bininkus, pasiąukojančiai dą- 
Į^vaujančius socialistinėse 
statybose, ši tema turi būti 
visaip skatinama. >

Su darbo tema neblogai pa
sirodė ir J. Naginskaite, pa
tiekusi paveikslą “Durpių ka
simas.” Gal kiek šlubuoja 
duobėje dirbančiųjų darbinin
kų perspektyvinis planas, nes 
gale duobės jie tiek suma
žėja, jog nesiderina su ap
linkos perspektyva. Dailinin-

AFL International Typogra
phical Unijos prezidentas 
Woodruff Randolph unijos 
91-je konvencijoje, įvykusioje 
Oakland, Cal., ragino 350 su- 
vykusių delegatų kovoti prieš 
TaftH - Hartley įstatymą ir iš
laikyti unijizrhą tokiu, “ko

kiu mes jį pažįstame.”

kurti vertingų kūrinių iš inA- 
sų darbininkų gyvenimo.

,A. Savickas kūrįnyje “Po
grindyje” ' vaizduoja mūsų 
partijos pogrindinę Veiklą 
1918 metais. Nedidelėje dro-j 
bėjė stengtasi pavaizduoti 
daug žmonių. Dėl to jie išė
jo labai miniatiūriški ir ne
ryškūs. Ideologiškai ir isto
riškai paveikslas teisingas, 
kompozicija įdomi, tik kolo
ritas kiek monotoniškas.

Visų minėtų jaunų dailinin
kų darbų bendras trūkumas— 
šviesos ir šešėlių nepatenki- 
naimas išstudijavimas.'| Tas 
ypač ryšku veiduose. t Be to, 
daugiau žmcrnių reikia vaiz
duoti veidais į žiūrovą ir 
vengti pakaušių rodymo. Nė
ra abejonės, • kad minėti dai
lininkai, Stropiai dirbdami, 
nuolat keldami idėjinį if 
meistriškumo lygį, gali pa
siekti puikių rezultatų dailės 
srityje.

poilsio^ vietas, kad 
galėtų pasigrožėti pla- 

darbo liaudies masės, 
kaip Leninas sakė: t “Me- 
priklauso liaudžiai. Sa

vo giliausiomis šaknimis jis 
turi pasiekti pačias plačiųjų 
masių d^rbo žmonių gelmes. 
Jis turi būti tų masių supran
tamas ir mėgiamas. Jis turi 
vienyti tų masitj jausmą,, min
tį ir valią, kelti jas. Jis tu
ri žadįnti jose menininkus ir 
juos ugdyti.” (Klara Cetkina, 
“Atsiminimai apie Leniną.” 
Partizdat. 1933, 35 psl./ rus. 
lei'd.) Jaunieji skulptoriai pil
nai atliepia tuos reikalavimus.

Tarybų Sąjungos Konsti
tucija paskelbė ir įstatymi
ne tvarka užtikrino Sąjun
gos piliečių teisę į materia
linį aprūpinimą senatvėje, 
taip pat 
gurno netekimb atveju.' ~

Ši teisė . įgyvendinama 
per darbininkų ir tarnauto
jų socialipį draudimą; per 
valstybinį karių, mokslinių 
darbuotojų, ' personalinių 
pensininkų, meno darbu'oto- 
jų socialinį aprūpinimą; 
per kolūkiečių (kolektyvi
nių ūkių valstiečių) aprūpi
nimą kolūkinių fondų są
skaitą ; per neapmokamą 
medicinos pagalbą darbox 
žmonėms ir t.t'

Darbo invalidų aprūpini
mas pensija iš valstybinio 
socialinio draudimo — vie
na daugelio rūšių piliečių 
materialinio aprūpinimo su
tinkamai su Konstitucijos 
120-j u straipsniu.

Tarybinės socialinio drau
dimo sistemos, pagrindan 
yra padėtas 1921 metų lap
kričio 15 dieną Leūino pa
sirašytas dekretas. Dekre
tas pritaikė socialinį drau
dimą valstybės lėšomis vi
siems asmenims, kurie ša
lyje dirba samdomąjį dar
bą, užtikrinęs darbo žmoJ 
nėms materialinę pagalbą 
absoliučiai visais.laiki.no ar 
huolatin 
tekimo atvejais,.o taip pat 
mirties atveju. Buvo nusta
tyta, kajd draudimo įnašai 
sumokami įmonių ir . įstai
gų administracijos netu
rint teisės apdėti pačius 
draudžianfuosius. , . j
Draudimo Plėtimasis

‘ Nuo Jo < laikb tarybinis 
socialinis draudimas kas 
metai vis plačiau išsivysto: 
Pirmame / penkmetyje išlai
dos valstybiniam sociali
niam draudimui, drauge su 
medicinos _ 
apie 10 milijąfdų rublių 
antrame penkmetyj 
šoko 32 miięąrdus.
niame penkmetyje tos išlai

di,! milijardo

Šiemet 
skulptoriai: 
Liobytė, A. 
kaitė labai 
mendavo : 
darbais.

A. Nesavo “Autostrados 
grindėjas,” F. Daukanto 
“Disko metėja,” E. Liobytčs 
“Jaunoji mičiurininkė” ir Li- 
peikaitės “Statybininkas” — 
tai visiškai išbaigti’ realisti
niai meno kūriniai, teikiantie
ji pasigrožėjimą^ vaizduojan
tieji ^gyvenimo džiaugsmą ir 
darbo patosą, šie kūriniai 
turėtų išeiti iš studijos patal
pų į mūsų respublikos aikštes, 
parkus, 
jais 
čios 
nes, 
nas

dįrbą — “Artezinio
.gręžimą Vilniuje.” 
^njįngu koloritu, ge- 

mūsų lietuviš-

Priesaika Kovai už Taiką
Tarptautinis jaunimo festivalis, kurio sesijos 

Budapešte, Vengrijos sostinėje, baigėsi.
Kaip spauda pranešė, festivalyje dalyvavo daugiau, 

kaip 10,000 atstovų, reprezentuojančių. viso pasaulio 
kraštų jaunimą. '

Svarbu, kad festivalyje dalyvavo 200 amerikiečių (De
ja, lietuvių amerikiečių jaunimo atstovų ten nebuvo). 
Amerikiečių delegacijai vadovavo Grace Tilman ir She
pherd Thieran.

Vyriausias šio festivalio tikslas buvo: apjungimas pa
saulinio jaunimo kovai už taiką, už ilgametės taikos pa
laikymą.
' Herojų Aikštėje, Budapešto mieste, įvyko masinis mi

tingas, kuriame kalbėjo, be kitų, ir žymusis Matthias 
Rakoši, Vengrijos ministrų pirmininko pavaduotojas, 
taipgi Vengrijos Komunistų, Partijos vadovas. Rakoši, 
sako pranešimai, ragino pasaulio jaunuolius padaryti 
šventą priesaiką, kad jie, grįžę į savo namus, neatlai- 
džiai kovos už taikos palaikymą. Aišku, jaunimo atsto
vai tai padarė. ‘

Taigi šiemet jau įvyko visa eilė didžiulių sambūrių, 
sušauktų tam, kad sutvirtinus taikos gynėjų pajėgas.

Įvyko Amerikos mokslininkų ir menininkų sušauktoji 
taikos konferencija (praėjusį pavasarį) New Yorke.

Įvyko tarptautinis taikos Kongresas Paryžiuje. > 
Įvyko Tarybų Sąjūngos liaudies kongresas kovai už 

taikos palaikymą. \
■Įvyko Tarptautinis Jaunimo Festivalis, kurio vyriau

siu Šūkiu taipgi buvo: taika!
- Nežiūrint to, kaip buržuazija bando mažinti tokių su
važiavimų reikšmę, jie turi milžiniškos svarbos taikos 
reikalui. Kiekvienas didesnis ar mi 
kos palaikymą, yra dieglys naujoj

Neblogai su grafikos kūri
niai^ pasirodė B. Lukošius, 
patiekęs ciklą paveikslų, pa
vadintų “Pogrindininkas,” I. 
Žarkevięius—“Kolūkyje skai
to laikraštį,” E. Jurėnas — 
“Matytė Melnikaitė” ir deko- 
ratorius-^J. Poška, paruošęs 
Šekspyro dtamai “Otelio” de- 
kotacijų eskizus.

Apžvelgus jaunų meninin
kų darbus, reikia sveikinti ir 
džiaugtis, kad jįe eina* teisin
gu socialistinio realizmo ke-

Požėla, 
ramus, 

kalbąs: nepavyks 
budeliai, sunaikinti Lie- 

Jie vis tiek 
Greta jo — R. dar

nu o krūtinės

Patys- darbo žmonės tiems 
tikslams jokių išlaidų ne
daro. Pensijos išmokamos 
i§ fondų, kurie sudaromi iš 

ligos ir darbin-j įmonių • bei įstaigų įnašų.
Kaip yra žinoma, kapitali-, 
stinese šalyse, lėšos jiraudi-, 
mui sudaromos ; iš pačių 
dajbininkų įnašų,'-prie ku- 
ruYpridedami įmonininkų į- 
našai. Prancūzijoje, pavyz
džiui, įmonininkas ir darbi-, 
ninkas sumoka vienodus į- 
našus. Jungtinėse Valstijo
se darbininkai vien draudi
mui nuo senatvės kas mėne
sį atskaito 2.5% savo dar
bo Užmokesčio. ,

Draudimas kapitalistinė
se valstybėse, bendra tai
sykle, taikomas ne visais 
atvejais, kada darbo žmo
gus netenka uždarbio. Ant
rojo pasaulinio karo išva
karėse 49 šalyse nebuvo 
draudimo nuo ligos, 41 ša
lyje — draudimo nuo,senat
vės, o 43 šalyse — draudi
mo nuo invalidumo. r 

Tarybų Sąjungoje' pensi
jos iš valstybinio socialinio 
draudimo lėšų darbo I žmo
nėm išmokamos visais dar
bingumo netekimo atvejais 
— ne tik tada, kai inyąlidu- 
mas pasidaro profesinių su
sirgimų rezultatu,1 bet ir 
tais atvejais,-kada nedar
bingumas buvo kokios nors 
ligos, nesūsijusįos su dar^ 
bu, išdava, o taip pat Se
natvėje.
Uždarbiai ir Pensijos

Pensijos dydis apskai
čiuojamas iš darbo žmo
gaus vidutinio uždarbio per 
paskutinius 12 mėnesių. Ta- 
pusiems invalidais 
profesinio susirgimo pensi 
još nustatomos: l-sios gru 
pės invalidams 100% už
darbio dydžio, 2-sios gru
pės invalidams—- 75%, 3 
sios grupės invalidams —

-70 mėtų atnžiauš, o mote-1 
rims — 60-70 metų.

Tarybinis socialinis drau
dimas ( numato pensijas 
maitintojo netekimo atveju. 
Mirus darbininkui 
tojui, ar pensininkui (gau
nančiam pensiją pagal so
cialinį draudimą), jo išlai
komi šeimos nariai turi teL 
sę gauti pensiją.
Specialios Pensijos

Specialios pensijoš už iš
tarnautus metus, skiriamos 
švietimo darbuo t o, j a m s 
(mokytojams^, bibliotekinin
kams ir kj.) f medicininiams 
ir veterinariniams dar
buotojams, agronomams, ši
tos -pensijos skiriamos, e- 
sąnt-25 įrištų darbo stažui, 
nepriklausomai 
žiaus* ir svpik
Pensijos už ištarnautus mė
tas sudaro 50% vidutinio 
mėnesinio uždarbio.

Kariai
tai ir viršilos gauna pensi
jas per Socialinio Aprūpini
mo Ministerijos organus 
pagal, vyriausybės nustaty
tas normasį be to 
invalidai iš eilinių kovotojų, 
jei jie pirma buvo darbinin
kais ar tarnauta jais, gauna 
pensijas nuo 50 ligi .100% 
pirmesnio uždarbio dydžio, 
priklaušomal: nuo darbin
gumo netekitno laipshio. 
Fronte žuvusių kareivių 
šeimoms skiriamos pensijos 
nuo 35 iigi 60% n,uo pir- 
meshio uždarbio dydžio, ku
rį gavo žuvęs karys, - pri
klausomai nuo nedarbingų 
šeimos narių skaičiaus. Ka
rininkams pensijas skiria 
karinė žinyba*

Karininkai karo inva
lidai gauna pensijas nuo 
40 ligi 85% algos dydžio, 
priklausomai v nuo darbih- 
guino netekimo laipsnio ir 
išjariiautų* metų. ' Fronte 
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Ketvirtoj i Lietuvos V idurinių 
Mokyklų Moksleivių 

Spartakiada

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Rugs. 1, 1949

Rašo K. A. j

VILNIUS, Lietuva—Liepos 
mėn. .3 d. Vilniuje respubliki
niame stadione įvyko iškil
mingas ketvirtosios vidurinių 
mokyklų moksleivių spartaki
ados atidarymas.1 Pražygia
vo apie 1,500 moksleivių 
sportininkų, atvykusių į sos-^ 
tinę pademonstruoti savo 
sportinius sugebėjimus. Juos 
pasveikino Lietuvos švietimo 
ministras A. Kny^a, Lietuvos 
LKJS CK sekretorius A. Ra
guotis ir respublikinio kūno 
kultūros ir sporto komiteto 
pirmininkas J. Uloza.

Pakėlus spartakiados vėlia
vą, prasidėjo varžybos įvai
riose sporto "šakose: krepši- 
nyje, lengvojoje atletikoje, 
plaukime, fechtavime, . gim
nastikoje. šių metų sparta
kiada ryškiai -parodė, kad 
smarkiai pažengė į priekį 
Jaunųjų sportininkų meistriš
kumas, ko padėkoje buivo pa
siekti net keli respublikiniai 
rekordai. Vilkaviškio gimna
zijos mokinė Zalagaitytė pa
statė du naujus respubliki
nius »rekordus, nustūmusi ru
tulį 8.89 m. ir numetusi gra
natą 44.82 m. Gogelytė, A- 
nykščių gimnazija, 
nubėgusi per 13.2 i

Berniukų grupėj^ 
siekti bei pakartoti
kos rekordai. Kalvarijos gim
nazijos moksleivis Kalėda nu
metė ietį 46.05 m., Rusteika 
(Kuršėnai) šuolyje į aukštį 
pasiekė 1.55 m.

Jaunuolių grupėje mokslei
vis Vilbas (Telšiai) pastatė 
naują respublikos rekordą 
šuolyje į aukštį, pasiekęs 1,- 
64 m., Račinskas (Klaipėda) 
5 km. sportiniame ėjime, ir vi
sa eilė kitų gabių sportinin
kų, atėjusių iš plačiųjų liau
dies masių. Dar netolimoje 
praeityje jie visi buvo nežino
mi; darbo valstiečių vaikai ir 
buržuaziniais laikais vargu 
jie būtų net gimnazijas pa
siekę. Tarybinė • santvarka, 
atvėrusi mokyklų duris vi
siems darbo žmonių vaikams, 
sukeikė jiems galimybę moky

7100 m. 
ek.
buvo pa- 
respubli-

tis, augti dorais tarybiniais 
žmonėmis, stiprinti savo fizi
nes jėgas sportinėse varžybo
se. Dar vakar buvę nežino
mi kolektyvininkų vaikai, 
šiandien demonstruoja pui
kius sportinius atsiekimus Vil
niuje, o vėliau vyks į visasą
junginę moksleivių’ spartakia
dą, kur gins mūsų respubli
kos sportinę garbę.

Gražiuosiuose Trakuose vy
ko moksleivių, plaukymo var
žybos. Varžybų metu iškilo 
daug gabių sportininkų — 
plaukikų, pagerinusių respu
blikos . plaukymo rekordus. 
Kauno II gimnazijos mokinė 
Gruntmejerytė pastatė naują 
respublikbs rekordą 50 me
trų laisvo stiliaus plaukime ir1 
Kauno gimnazijos mokinys V- 
Rickevičius 50 metrų laisvu 
stiliaus, plaukime.

Plaukymo varžybos parodė 
išaiigusį vandens sporto ma
siškumą, išryškino šios svar
bios sporto Šakos pamėgimą 
besimokančio jaunimo tarpe.

Krepšinio ir tinklinio var
žybos taip pat pademonstra
vo šių sporto šakų masiškumą 
ir meistriškumą. 820 krep
šinio komandų^Ttovojo dėl fi
nalinių spartakiados dalyvių 
teisių. Finalinės varžybos įvy
ko Vilniuje. Jas laimėjo Pa
nevėžio berniukų gimnazijos 
krepšininkai ir Kauno gimna
zijos moksleivės. Tinkliniu 
varžybose kovojo 763 ekipos. 
Varžybų nugalėtoju tapo 
Kauno berniukų gimnazijos 
tinklininkai. *

Liepos mėn. 7 d. buvo iš
kilmingai nuleista ketvirtosios 
vidurinių mokyklų moksleivių 
spartakiados vėliava. Sparta
kiados nugalėtoju tapo Kau
no moksleivių komanda, ku
riai buvo įteikta pereinamoji 
Raudonoji vėliava ir pirmo 
laipsnio, diplomas. -Atskirų 
šakų varžybų nugalėtojams 
buvo įteikti diplomai ir ver
tingos dovanos.

Keturias dienas vykusi 
spartakiada pademonstravo 
tarybinio sporto meistriškumą

' OI ,

Vokietijos piliečiai eina balsuoti vakarinėje 
(taksais) vestoji propaganda Vokietijoje dar nupirko rinkimus 
kurstytojų naudai. F" 
dar pavyko apmonyti daugelį eilinių piliečių, privilioti ar pribauginti balsuoti už re
akcininkų partijas. Pasekmes buvo tokios: už krikščionis demokratus 7,305,028;

social-demokratus 7,029,352; “laisvuosius” demokratus 2,839,447; komunistus 
1,37 9,514.

zonoje, kurioje jūsų ir mano doleriais ' 
kapitalistų karo 

Mūsų doleriais patep us į užsilikusių hitlerininkų mašiną, jiems

Vienoje Socialistinėje Dirbtuvėje
RJ----- —------------------ ------------------------------

Meistro pasiūlymas rado 
karštą atgarsį;

Visi “VEF” gamyklos 
darbininkai, kaip ir visi 
Latvijos darbo žmonės, no
ri reikšmingą datą sutikti 
gamybinėmis dovanomis.

Kruopščiai ‘apsvarstęs 
savo galimumus, gamyk
los kolektyvas pareiškė, 
kad visa gamykla iki liepos 
21 dienos užbaigs penkme
čio planą.

Užsukite į gamyklos ra- 
cionalizavimo bei išradimų 
biurą, ir jūs suprasite, kuo 
remiasi tasai tikrumas. Čia 
yra sukoncentruota kolek
tyvo kūrybinė mintiSjXKuri 
pasireiškė šimtuose /drąsių 
racionalizavimo pasiūlymų. 

| Biuro viršininkas Grasas 
kuomet męs visi švęsime j supažindys jtfs su jaunA te- 
Tarybų Latvijos 9-tąsias kintojp Hario Zeimanio iš
metinės, — pasakė jis, — radimu. Pritaikęs patobuli- 
galima paruošti dar vieną nimą, jis sugebėjo suvieny- 
dovaną — .pirma laiko į- ti kelias operacijas į vieną 
vykdyti dviejų mėnesių pro-, ir dabar tais pat ritmin- 
gramą.

— Tai buvo pasku- 
gegužės dienomis. 
Rygos “VEF” ga- 
skyriuose dažnai 

kartojamas žodis

Rašo V. Line

darbininkų Stabulniekso ir 
Arvydo Viksnos sėdi ir stu
dijuoja technikinės litera
tūros naujienas inžinieriai 
ir meistrai. Gamyklinė bib
lioteka aptarnauja dau
giau kaip1 pusantro tūks
tančio skaitytojų. Užsiėmi
mų dienomis gamyklinio 
lektoriumo auditorija yra 
pilnutėlė žmonių.

Miami, Fla.

jis per vieną pamainą ap
dirba 35 kartus daugiau 
detalių, negu numatyta pla
ne.

Grasas taip pat papasa
kos apie mechaninio cecho 
tekintojos Klaros Jungės 
vertingą mintį. Specialus, 
jos pagamintas, prietaisas 
žymiai sumažino darbą ap
dirbant kontaktines įvaras 
ir 12 kartų . pakėlė darbo 
našumą. Dėka Klaros Jun
gės racionalizacijos, gamy
kla per metus sutaupė 12 
tūkstančių rublių.

Biuro aplankę jūs rasite 
inžinieriaus - chemiko Klia- 
vinio, brigadininko Nikalo- 
jaus SotinOvo, konstrukto
rių Vientiesio bei Gilodo, 
sukurūsių naują telefono 
aparato tipą, išradimo 
smulkų aprašymą, ir dešim
tis kitų racionalizacinių pa
siūlymų. •

Tik per pirmuosius tri- 
jus šių metų mėnesius biu
ras yra gavęs 114 raciona
lizacinių pasiūlymų bei iš
radimų.

Grasas pasakoja: — Vi
sais atvejais, kai gamyklos 
darbininkai - novatoriai su
siduria su sunkumais, jiems 
padeda inžinieriai bei tech
nikai. Dauguma mūsų inži
nierių asmeniškai šefuoja 
darbininkus. Toksai bend
radarbiavimas yra naudin
gas abejoms pusėms. Į ga
mykloj stachanovininkų ta
rybą visada kviečiami inži
nieriai, o priešakiniai dar
bininkai yra nuolatiniai ga
myklos inžinierijos techni
kos tarybos nariai.

Juo atidžiau įsigilini į ga
myklos kolektyvo gyveni
mą, juo apčiuopiamiau yra 
mokslo ir darbo puikaus 
-bendradarbiavimo j ė. g a. 
Baigęs darbą, darbininkai 
skuba konsultacijos į neaki
vaizdinio švietimo kabine
tą. Dešimtys vefiečių -šalt
kalvių, tekintojų, montuo
tojų, nenutraukdami su ga
myba, mokosi aukštose mo
kyklose. Gamyklos'techni
kinėje bibliotekoje, kurioje 
yra 8 tūkstančiai tomų spe- 
cialinės literatūros, greta

VIEŠA PADĖKA 
širdingai dėkui draugams ir 

draugėms, kurie mane lankė
te laike mano ligos, širdin-*' 
gai dėkui Juozui ir Emmai 
Sliekams, Paul & Pauline 
Krauch, G. Daminaičiui ir jo' 
dukrai Reginai, kurie atlan
kė mane tuojau po operaci
jos ligoninėj. Ypač didelis 
draugiškas ačiū d. J. Sliekui’ 
kuris mane lankė ligoninėj 
kas dieną ir kartais po du 
kartus į dieną. Tas man pa
liks atmintyje ant visados.

Ačiū ir širdingai dėkoju 
visiems draugams ir priete- 
liams, kurie mane atlankyda
vote sergantį namuose. Tuo- ' 
mi man daug pridavėte links
mumo ir energijos, nes ne
galint išeiti iš namo pasidalo * 
ilgu, o kuomet draugai atlan
ko, tai ir laikas greičiau pra- . 
eina ir stipresnis sveikatoj 
jaučiuosi. Labai ačiū drau
gams už atsiųstus simpatijos 
laiškus, atvirukus ir tam ti
kras simpatijos kortas, kurias 
gavau net iš tolimų miestų bei 
kolonijų.

Labai daug įvertinu jūsų, 
draugai, suteiktą man simpa
tiją ir draugiškumą .

Pasilieku su viltimi greit 
atgauti pilnai sveikatą ir vėl 
kartu visur būti su jumis.

Draugiškai,
' Anthony Mason.

^AšIZMO PLITIMAS
^PIETINĖJ AFRIKOJ

PretoKą, Pietų Afrika.— 
Fėldmaršal. Jan Chr. Smuts 
įspėjo, kad plačiai vystosi 
fašistinis judėjimas Pietų 
Afrikoj. Tam judėjimui va
dovauja' slapta ekstra-na- 
cionalist. organizacija Bro- 

■ederbond.

konvejerio susirinko sujau
dinti, džiaugsmingi darbi
ninkai, darbininkės, meist
rai, inžinieriai.' Cecho virši
ninkas įteikė šasį geriau
siam derintojui Imantui 
Perkonsui ir pareiškė:

— “VEF” gamyklos
dijo montavimo cecho kd^ 

; lektyvas per trejus metus

tinėmis 
Visuose 
myklos 
buvo 
“montuotojai”. Viską, kas
tą dieną vyko dideliame ra
dijo montavimo skyriuje, a- 
kimirksniu sužinojo 
gamykla. 1

Pamainos pabaigoje ga-j. .. _ . . n _
myklos kolektyvas susirin- ir penkis menesius. įvykdė

visa

k\) montavimo ceche: čia 
nuo konvejerio nuiminėjo 
paruoštą derinimui radijo 
imtuvo šasi, kuriuo gamyk
la užbaigė pokarinio penk
mečio plano. įvykdymą.
Paskutinė operacija! Prie

ra

ir masiškumą. • Išsiskirstę po 
respublikos miestelius ir kai
mus spartakiados dalyviai 
dar labiau prisidės prie fizi
nės kultūros išplėtimo dirban
čiųjų tarpe, atkakliai moky
sis dirbti, kovoti ir nugalėti, 
kad sekančiais metais su dar 
didesniais laimėjimais atvyk- 

i tų ^sostinę Vilnių.

darbų programą, numatytą 
5 metams. Tatai — darbi
ninkų dovana reikšmingai 
datai — 9-tosioms Tarybų 
valdžios metinėms Latvijo
je.

Meistras Spalvinis, kai-, 
bėjęs tuoj po skyriaus vir
šininko, pasakė: •

— Iki liepos 21 dienos,

ritmin
gais, neskubiais judesiais

:
’ , į. 5 |h |

Didysis Philadelphijos Piknikas
I Paramai Dienraščio Laisvės 

i .i ' ' . . ! : .
• ’■■■•' ' I ' ' ' ’ • : •

-Tasai didysis piknikas įvyks sekmadienį

Rugsėjo September 4 Prieš Labor Day
• ( > : o.

Crescent Picnic Grounds
' 56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J. r

__  . automobiliais laikykitės Crescent BlvdM (Route 130). Važiuokite iki Ni-
-— ’ va vieno kampo yta Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis, čia pasu-
Kd.«, kur an biofco pikniko vieta. Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry
^"dešinei" busą No 2 Gloucester Heights, kuris daveš iki vietos. ’

Atvažiavę iš kitu miestų nevgžrookite j ]
---- -----------------—-------------y — ' w

Iš arti ir toli busais važiuoja žmonės šimtais į šį didyjį suskridę Visi būkime iš anksto 
pasirengę dalyvauti šioje gražiausioje sueigoje.

/ KELRODIS: 
cholson Rd 
kite po i 
paimkite po aesinei .

AiVažiave iš kitų miestų nevažiuokite į Philadelphia. Ties Camden laikykitės $0 kai
re keliu 130, kaip aukščiau nurodyta.

Gera Orkestrą Gros Šokiams JM
: i * • •• . ' z

Puiki Sale Pasišokimui f
1 ' .!v

t ■ \ i - .

Skanių Užkandžių ir Visokių Gėrimų Bu® Užtenkamai Visiems!
1 Iš toliaūžatvykusiems bus parūpintpstalai. Galėsite savo kompanijose linksmai balia-

voti niekoLnetrukdomi. čia tufe;
įsigysite naujų pažinčių.

e linksmų jpasimatymų su senai matytais ir

r



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Vertė N. ^ZIBERTAITĖ . 1 

' ? ■ '■ -75-
Parašė P. VERS1GORA

5-26-49

(Bus; daugiau)
Trečias laiškas buvo parašytas ant at- 

viruko, Jis buvo ryškių spalvų ir gyvai 
priminė man vaikystę. Rausvaskruostis 
angelėlis kokių ketverių metų, mėlyno
mis akimis, melsvais sparneliais, baltais 
it sniegas rūbais, apibertais7 aukso bei 
sidabro blizgučiais, o kitoje pusėje tas 
pats antrašas lotyniškomis raidėmis. Su- 
kempėjusia rašysena parašyta:

“Siunčiu jums, mama, štai dievuką. 
Tokių dievukų pas mane dar apie de
šimt štukų. Apie mane nesirūpinkite, gy* 
venų gerai, kadangi neturiu laiko pra- 

/ keikti tą valandą, kurią jūs mane ant 
;t svieto pagimdė te. Likite sveiki ir nelau-' 

' kite sugrįžtant.”
Aš sklaidžiau geltonus, mėlynus, ruža- 

vus vokus. Laiškų popierius šlamėjo,/ar
tum rudens lapai. Iš atviruko įžūliai 
šypsojosi mėlynomis akimis rausva
skruostis vokiečių angelas.

Štabe sukinėjosi Korobovas, visą laiką 
pasakodamas Bazimai apie, tai, kaip (aš 
žiūrinėjau vokiečių filmą. Mintyse jis 
jau kūrė apybraižą, kurioje buvęs kino 
režisierius'fašistiniu trofėjiniu filmu pa-

• deginėja tiltus. Bazima kratėsi nuo jo, 
lyg nuo įkyrios musės. Aš sėdėjau ir su
simąstęs Kiūtinėjau merginų vergių laiš
kus, skaičiau jų linkėjimus, sveikinimus, 
maldavimus ir dainas, sudėtas nelaisvė
je, ir atsiminiau amžiną, poeto apdainuo-

• tą Ukrainos moters dalią:
O kiek jūs tamsioje praeity, 

į • Tom dienom naktužėlėm —
1 • Kai jūs nuo poloviecių

1 Ir kniazių skriaudėjų,
. Nuo kazokų, nuo chanų 
Ir ponų kentėjot.— 
O kiek, jūs išliejot

* Graudžių ašarėlių !
Klausausi, sesės, tų jūsų dainelių, 
Klausausi ir liūdnas dūmoja: 
Kiek širdžių buvo nuskriausta, 
Kiek skundų išlieta-. 
Kiek graudžių ašarėlių 
Už vieną dainą tokią!

Mintiž apie nežinomą Ukrainos Maru- 
. šią varė manė iš protcį. Ratelio dainuš

kos ritmas skambėjo ausyse:
Iš dangaus žvaigždė nupuolė 
Ir sudužo krisdama.
Vokietijon aš papuoliau, 
Ašarėles liedama-...

Šlamėjo, degino rankas, graužė
-genis tie sukempėjusia rašysena ir šir
dies kraujt? parašyti žodžiai... Mano 
mintys buvo liūdnos. Peržiūrėtas vokie
čių filmas paliko ant rankų vos užuodžia
mą pienės kvapą,; nuo stalo šypsojosi 
putliais skruosteliais vokiečių angelėlis. 
Ir atsirpenu: kaip tik tuomet, tą naktį, 
aš parašiau savo dienoraštyje:

“Yra gražuolių merginų, vertinančių 
ne savo grožį — dosnią gamtos dovaną, 
o mylinčių‘tik šaltą ir bedvasį jo atvaiz
dą veidrodyje. Yra menininkų profesio
nalų, mylinčių savo darbą, panašų į at
spindintį gyvenimą veidrodį. Bet yra ir 
tokių keistuolių, kurie karinį gyvenimą 

• pamėgo labiąu .už savo profesiją iri ku
riam laikui užmiršo, kad jis yra tiK'gy
venimo veidrodis. Jiems-— gobšiems — 
neužtenka* būti karo poetais, jiems pa
tiems reikia būti kareivomis, o jei lems 
kareiviškoji lemtis, tai ir karvedžiais.” .

Praslinkus kelioms dienoms, mes iš
filmą

Ivankovo tiltui padegti. Laiškus aš ati- 
' daviau Korobovui, kuris anksčiau už ma

ne tikėjosi būti Didžiojoje Žemėje ir jais 
remdamasis žadėjo sukurti “sukrečian- 

‘čią” apybraižą.1 ‘ Aš gi tą dieną tvirtai 
nusprendžiau, kad tol, kol drauge su 
Raudonąja Armija neišpešiosime spdrųe- 

, lių vokiečių angelėliui, nepaleisiu auto
mato iš,rankų ir užmiršiu apie tai, kad 
žmonas sukūrė glostančią jų klausą mu- 

tzikąir poeziją, džiuginančias akis di- 
Jdžiųjų teptuko meistrų drobes ir plasti- 
/ką kino juostų, pagamintų iš medžiagos,* 

kuriat žmonės padegineja miestus ir už
taisinėja patrankas.
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arčiau kelio Žitomiras — Kijevas, maž
daug apie dešimt penkiolika kilometrų 
nuo Korostenio. Apsisaugoti nuo gąna- 
stambios vokiečių įgulos, kurių sudarė 
performuoti atitrauktos dvi vokiečių di
vizijas, mes pasiuntėme stiprią dangą,, 
pavedę jai susprogdinti geležinkelių bei 
plentų tiltus, n Taip arti pro Korostenį 
mes ėjome dar ir todėl, kad žvalgybai 
būtų lengviau apčiuopti judėjimą gele
žinkeliu ir nužiūrėti vietas, kur galima 
juo skaudžiau smogti. %

Pirmoji danga, turėjusi susprogdinti 
tiltą ant plento, susikonfūzijo. Tuos, už
darinius vykdžiusi devintoji kuopa už
truko žygyje. Viename kaime, kuriame

l

smc

Lowell, Mass.
Grįžo iš Ligonines *

Buvo rašyta apiedraugo^ 
Aleko Rutkausko suširgirną ir 
jo operaciją/taipgi1 apie jo 
buvimą ligoninėj, ..gi .dabar 
jau> truputį linksmesnė žinia, 
jog ligonis ant tiek suštiprėjo, 
kad jau sugrįžo iš, ligoninės 
namo prie savo mylimos šei
mynos.

■žinoma, sveikata dar neko
kia. ‘

Po tokios didelės operaci
jos, tai ne juokas, reikia lai
ko sugijimui ,ir kol vėl ' su-' 
grįžti į pilną sveikatą. Svar
bu tas, kad po* biskį ligonis 
taisosi.
Temykite, Svarbūs 
Susirinkimai

Visiems yra

JUBILIEJUS
bas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi-didysi 

suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savų gy- 
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia paWgimu ir reikią au
kų. Tik tais būdais stodami J pagalbą dienraščiui, galėsime džiu- 

• » i \

giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį. » . A

Tai' jog 
Uotu vos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės susirinkimas vi
suomet laikomas mėnesio 
antram sekmaęlieriyji. Taigi ir 
šį kartą įvyks rugsėjo 11 d., 
2 Vai. po pietų, Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėj, 14 Ty-X 

*ler St. Manau, visi nariai,* 
pagal papratimą, tą sekmą- 
dienį sueis. į susirinkimą ir 
pasimokęs duokles laiku, kad 
paskiau, atsidarius susirinki
mui, svarstyti Draugystės rei
kalus. O -Siame susirinkime 
turėsime ir naujų reikalų . —- 
netikėtų įvykių. < >, **
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, Kitas Susirinkimas
Draugai ir draugės, apie ši

tą susirinkimą noriu- kai 
atskirai pasakyti. Vasara bė
ga be apsistojimo, o mūsą 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 44-tos kuopos ’ reikalai 
bei veikimas ant vietos be pa
sijudinimo stovi.

Kol karščiai svilina,’ yra 
kiek sunkiau susirinkti, nors 
Klubo patalpose niekad nėra 
per karšta; bet dabar ja*u ir 
orai atvėsta, todėl nebegalima 
atidėliotu kuopos susirinki
mas yra šaukiamas tą patį 
sekmadienį, kaip ir draugys
tės, rugsėjo, 1.1 dieną, tik pa- 

‘ si baigs pirmasai susirinkimas, 
tuojau pradėsime LLD 44-tos 

i kuopos susirinkimą.
Kuopos šis susirinkimas bus 

labai svarbus,- su germ pra
nešimu iš organizacijos sto
vio, veiklos ir .nauji planai 
būsiančiam veikimui, 
čia nesuminėsiu.■

Draugai, mes turime gražią, 
didoką kuopą ir ją galima 
dar gerokai paauginti naujais 
nariais, bet organizacija be 
susirinkimų pameta savo ver
tę. Susirinkimai organizaci
jai; kaip kvėpavimo organai 
(plaučiai) žmogui. Be to ji 
nebetenka gyvybės ir pameta 
savo prestižą, užsitarnąutą 
praeities garbingam ' gyveni
me ir gerame veiklume.

Nei vienas iš mūs nenori-, 
me matyti savo mylimą ,ap- 
švietos • Draugiją kenčiančią 
dėl narių apsileidimo. Todėl 
skiriamam laike sueikime visi 
ir atlaikykime gerą susirinki
mą.

Šis 
rodys, 
darbą

dąs Petia K., vaikinas per daug nelinkęs 
į alkoholį, staiga įsigėrę. •

Pagal laiko apskaičiavimą, kurį mes 
atlikome drauge su juo, remdamiesi že- 

I mėlapiu, kuopa turėjo užtrukti tame kai- 
| me pusvalandį, — atsikvėpti žmonėms ir 

arkliams, .— ir slinkti toliau prie tiltų 
jiems išsprogdinti. Tačiau sprogdintojai 
ten užtruko apie dvi valandas. Toliau 
važiavo jau įsismaginę. Kuopa ėjo ir va
žiavo vežimais nesusirikiavusi — gauja. 
Niekas nesidomėjo, kur einama. Niekam 
buvo, velnias nebaisus. Priešaky jojo • 
įkaušęs vadovas. Greitai jie paklydo. Kai 
vadai atsikvošėjo, buvo jau per vėlų. Au
šo, o iki tilto buvo vis dar toli. į^ienū žo
džiu, devintoji kuopa uždavinio neįvykj 
dė, ir kaip tik per šitą tiltą perėjo au
tomašinos, pėstininkai ir tankai, kurie 
labai greitai galėjo užgriūti ant mūsų.

Kovpakas vis dėlto sugebėjo išgelbėti 
susivienijimą nuo* smūgio, paleidęs dar
ban kavaleristus, kurie klaidinimo sume
timais padegė: keletą stirtų šiaudų. Vo
kiečiai puolė prie gaisro ir pralošė Išti
ko. Per tas apskaičiuotas valandas mes, 
j,au auštant, forsavome 'geležinkelį Ko- 
roštenis—Žitomiras ir atėjom į pelkėtus 

/Potijevo miškus, kur negalėjo prasi
skverbti vokiečiai su savo, techniką. O 
be j technikos jie neišdrįstų * mūsų pulti. 

. Aviacijos vokiečiai, matyt, neturėjo, ii* 
. mes drąsiai ėjome mišku beveik iki vi-j 

dudienio. Paskui, leidę kokias keturias 
penkias valandas pailsėti žmonėmis ir 
arkliams, gerokai sumėtėme savo pėdsa
kus. Sekančią naktį vėl maišas.,

Kiek pailsėję, mes sukvietėme vadus 
išspręsti devintosios kuopos likimo. Rei- 

* kalas buvo aįškuš. Bet. Petia K., arba 
tiesiog' Petro, būvą geras vaikinas, /į 
Kovpako dalinį jis atvyko dar 1942 me
tais, atvyko su partijos bilietu ir su Rau
donosios Vėliavos ordinu, sugebėjęs juos 

. išsaugoti ir prasigaudamas pro vokiečių 
policijos užtvaras. Ir reikia pasakyti, kad 
Kovpakas, paprastai tokiais atvejais 
griežtas, smarkiai svyravo.

Tiktai vienas Rudniovas buvo nepalen- . 
kiamas. Jis pats padiktavo įsakymą dėl 
sušaudymo, i Kolona jau išsirikiavc) žy- 

. giui. Sutemose prunkščiojo arkliai; va
dui atėjus pas išsirikiavusią šalia štabo 
devintąją kuopą, komisaras' perskaitė 
įsakymą. Čia pat, greta štabo patalpų, 
buvo iškasta duobė. Komisaras priėjo 
prie Petro, kuris stovėjo tylėdamas/ ir 
tarė a 1 < ' . u

— Atsisegiok.
•’ Tas atsisegė milinę, iš po kurios suži
bo apskritutis Raudonosios Vėliavos or
dinas.

- — Nusiimk, -— pasakė jam Rudniovas/’
( Petro nusiėmė ordiną ir tylėdamas 

pa'davė j į' komisarui. Po kelių sekundžių 
’jį sušaudė.*

Kolonos nužygiavo tolyn.
Aš jojau raitas. Kolona traukė iš kai

mo į stepę, kuria tą naktį mums reikėjo 
nueiti šešiasdešimt kilometrų Kijevo 
link, į Radomįšlio ^miškus. • Jodamas pro 
šalį komisaro vežimo, aš greitai žvilgte
rėjau į jį ir užtekėjusio mėnulio šviesoje 
pamačiau, kad Semionas Vasiljevičius 
verkė.

« '! ** 

tekančios dienos lytą mes artįnomės 
prie Teteriovo upės/dešimt kilometrų į 
vakarus nufc Radomišlio miesto,

ką

kurių

Speciale Laida Atžymejimui
30 Metų Dienraščio Sukakties

Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui speciale laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų^ pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 

siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.,

f. »

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausia^ žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų i ' ‘ I ' A
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip- ,<■■■' i • *
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 

' . T. v .daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo-
raliai h’ materialiai. . Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

jj' —

tikrųjų panaudojome vokiečių
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Rugs. 1, 1949

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

susirinkimas pats pa- 
kokį didelį ir syarbif 

būsime- atlikę..
Kuopos raštininkas

' J. M. Karsonas.

SKSNSi’Szįv' 

7 « ••

John Maragęp, kurį Wiscon
sin senatorius, McČartHy kal
tina apsimelavus senatiniam

kiąprocentiniuB” šmųgelnin 
aukštose valdviėtėse'.

t 1

p Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 

pfcveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
's. ! 'prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėsi

mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve- 
\ nanęių toliai! nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa

sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys
J I ’ ’ 1

savo iniciatyva.

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

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite

LAISVE
I.

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

įįį-j



MIAMI, FLA.
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BELAUKIANT URAGANO 
IR JO SIAUTIMAS

Naktimis ir dienomis, pra
dėjo grupėmis skraidyti orlai
viai po mūsų visą plačią teri
toriją visu , pajūriu iki Key 
West. Vieną vakarą, apie 10- 
tą valandą, stovėjau lauke 
ant šaligatvio, stebėdamasis 
mėnulio skaistumu ir pasi- 
sklaidžiusių debesų, puošnu
mu, o dvi grupės orlaivių de
monstravo padangėmis’ — 
lenktyniavo ir ratu sukosi, 
kad ne į vieną pusę, tai į ki
tų, lyg ko tai ieškodami ar 
tyrinėdami. Mislinu sau : gal 
ruošiasi prie karo į .pagalbą 
Čiang Kai-šekui, kuriam ki- 
hų Liaudies Armija pasek
mingai duoda į skūrą be jokio 
pasigaįįėjimo. Man taip be
žiopsant^ į tyrą saulėtos Flo
ridos orą, praeinąs senyvas, 
inteligentiškos išvaizdos žmo
gus sustojo Jr pradėjo šne
kinti mane. Ot, sako, tie or
laiviai — tai oro tyrinėtojai, 
su. tam tikrais instrumentais 
jie pagauna visokias oro ban
gom paskleistas žinias, ypač 

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 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. • Į
» 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 j Brooklyn 6, N. Y.

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:
SHo^eroad 8-9330

* * 9

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

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.
I Skersai gatvės nuo Armory - i

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 {ruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
patęikalaVimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

atspėja atkeliaujantį nepra
šytą svečią uraganą. Klausiu 
uraganą ? Kaip tai, rodos, per
žiūriu kožną , dieną vietos, 
dienraščius, bet kas, link ura
gano dar nepastebėjau žinių. 
Pamaniau: pleperis senis. Dar 
kiek pasikalbėjome, pasisakė
me laba naktis, pridūriau 
saldaus miego.

Praslinkus keliom dienom, 
ot ir pora uraganų* prašvilpė 
vienas po kito, kur tai Atlan
to jūroj, visai nekliudydami 
mūsų miesto. Nuo to laiko 
pasikeitė debesų išvaizdą, ku
rie pasidarė išsidraikę po pla
čią padangę, kaip koks musli
nas, ątmdė, kad kas artinasi. 
Apart te, žmonių visokios 
kalbos iin pasakos ir vis apie 
tą patį uraganą.

Rugpiučio 25 dieną nuva
žiavus į Miami Springs į dar
bą, štai stovi vaidutis kokių 5 
metų ir. paprašo mane, k&d aš 
jį pervegčiau į antrą pusę 
gatvės—matyt tėvų taip pa
mokintas, kad nepakliūtų po 
mašina. Vaikutis užsimanė 
pasikalbėti. 'Ar tu žinai, kad 

uragaiias ateina ? Sakau, kad 
žinau. O kur jis yra dabar, 
tas uraganas? Sakjau, negaliu 
pasakyti kaip toli nuo inūsų. 
Vaikutis tęsia: o kaip tas 
uraganas atrodo'? Manau, 
kad jis toks baisus viesulas su 
lietais, .vėjais žmonėms daug 
žalps pridarė. Tai gal jis1 
toks senas piktas diedas su 
juoda barzda, kuris viską nai
kina? Patariau, kaip pareisi 
namo, vaikeli, pasiteirauk pas 
mamę ir papę. Pamaniau 
sau: kaip užaugs, atrodo, bus 
nežioplas vyras.

Rugpjūčio 26 dieną nuo pat 
ryto per radiją ir vietos 
dienraščiai išbarabanijo, kad 
uraganas per Atlanto jūrą 
atūžia su vėjais ir lietais, 
žmonės bėga, skubina į) val
gomųjų produktų krautuves. 
Kimštinai prisigrūdo — visi 
perka maistą keliom dienom, 
langus skarda ir lentom už- 
kalinėja, kiti išvažiuoja kur 
tai į saugesnes vietas. 'Atro
do kaip sūdną dieną žmonių 
sumišimas . Apie pietūs mū
sų kirpykla ir kitos visos 
krautuvės užsidarė. Sustoja 
gatvėmis riedėti auto maši
nos, trokai — visi smuko į 
savo saugias gūžtas.

Uraganas savo pragaištingą, 
žalingą veiksmą pradėjo .nuo 
trečios valandos po pietų.

Rugpiūčio 27z viesulas nudū
mė, gavome vietos dienraš
čius su žiniomis ir fotografi
jomis.' Uraganas šovė paistri-^ 
žai Floridos. Miamės miestą 
kliudė tiktai uragano spar
nas, tai ir žalos mažai pada
rė. Vienas vaikinas 20 metų 
iš Paterson, N. J., prigėrė 
gelbėdamasis nuo valties jū
ros krašte. Daugiausia .nu
kentėjo toki miestai, kaip 
West Palm Beach, Vera 
Beach, Ft. Lauderdale iki Or
lando ir Tampos. Tas visas 
ruožtas baisiai nukentėjo. Iš
vartė vaismedžius, nekuriuos 
trobesius; /nutraukė telefo
no ir elektros laidas. Vie
tomis vanduo apsėmė ir 
kitokių zbitkų pridarė čiauž- 
damas daugiau kaip po šimtą 
mylių per valandą. Nuostolių 
padaryta eibės, gal už kelius 
milijonus dolerių. Rašant/ 
šiuos žodžius per radiją pra
našauja, kad atsiveja dar ar
šesnis uraganas, žmonėms iš 
anksto duodama visoki pata
rimai, kaip nuo uragano slėp
tis — saugiose vietose, val
diškuose pąstatuose ir moky
klose. Kas liečia mane, tai 
jau ketvirtą uraganą pergy
venau be jokios baimes, ži
noma, laike ura^ėji'o,siautimo 
nereikia niekur* valkiotis — 
saugiausia vieta sėdėti name.

V. J. Stankus, c '

Binghamton, N. Y.
--- - ■ - -- I

LINKIU PASVEIKTI
Aplankiau Povilą Kvalkaus- 

ką, Zion Grove, Pa., nuolati
nį djenraščio Laisvės skaity
toją. P. Kvdlkaųskas yra rė
mėjas darbininkiško judėji
mo, ūkininkas. Kol sveikas 
buvo, tai jis lankėsi į paren
gimus ir aukodavo ūkiškų 
reikmenų'; kadt tik parengiinai 
būtų pelningesnį. 1

Jis sėrga ir liga atskyrė jį 
nuo viso veikimo ir visų pa
rengimų. žmogus serga, bet 
rūpinasi darbininkų reikalais. 
Linkiu jam greitai ir pilnai 
susveikti.

Mačiausi su Stasiu, Kuzmic
ku, dainininku ir veikėju. Jis 
perdavė daug linkėjimų Jasi- 
lioniui, Navalinskams ir ki
tiems binghaintoniečiams. Sa
kė, kad pasigenda, kad iš 
Binghamtono permažai yra 
korespondencijų Laisvėje. Lai 
būna jo atsiliepimas paragi
nimas korespondčntąms.

V. Čeljanauskas. 

VOKIEČIŲ SOCIALDE- 
MOKRATŲ PASKALAI

Berlin. — Socialdemo- 
kratai skleidžiu paskalus, 
būk Sovietai siunčią vokie
čius savo policininkus į Ju
goslavijos pasienį “gali
mam karui” prieš Jugosla
viją. Niekas nepatvirtina 
socialdemokratų paskalų.1

PENSIJOS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

.(Tąsa nįio 2-ro pusi.) 

žuvušių karininkų šeimoms 
skiriamos pensijos nuo 30 
ligi 75% šio karininko al
gos .dydžio, priklausomai 
nuo nedarbingų šeimos na
rių skaičiaus ir ištarnautų 
metų. .

Kareiviai ir karininkai 
tufo teisę gauti pensiją dėl 
invalidumo taip pat ir tuo 
atveju, jei invalidumas at
sirado ne ryšium su dalyva
vimu karo veiksmuose. Mi
rusių kareivių ir karininkų 
šeimos gauna pensijas ne
priklausomai nuo maitinto
jo mirimo priežasties.
Kitos Pensijos

Atėjus invalidumui ar pa
siekus atitinkamą amžių 
(55 metus — vyrams ir 50 
mėtų — moterims) — vals
tybines pensijas socialinio 
aprūpinimo tvarka gauna 
asmenys, turi įžymius nuo
pelnus šaliai revoliucinės, 
karinės, profesinės ir visuo- 

. meninės veiklos šrityje, o 
taip pat mokslo, technikos 
ir menų srityje. Tai —per
sonalinės pensijos.

Aukštųjų mokyklų ir 
mokslinių įstaigų moksli
niams darbuotojams išmo
kamos akademinės pensijos 
už ištarnautus metus. Ats
kiros pensijos skiriamos ra
šytojams, dailininkams ir 
kompozitoriams. Kolūkiuo
se, einant žemės ūkio arte
lėk įstatais, yra. sudaryti 
specialūs visuomenin. fon
dai darbingumo neteku
siems kolūkiečiams pagalbai 
suteikti; gamybinėje ko
operacijoje ir invalidų ko
operacijoje praktikuojamas 
artelių narių savitarpio 
draudimas artelių sumoka
mų įnašų sąskaita.
Mediciniška Pagalba

Kiekvienas Tarybų Są
jungos pilietis nemokamai 
naudojasi visomis gydymo- 
sios pagalbos rūšimis namie 
ir ambulątorijose, poliklini
kose, ligoninėse, sanatorijo
se. Socialinio draudimo biu
džete 1948 metais sanatori
joms ir poilsio namams bu
vo 1 asignuota 1 nįijijardas 
604 milijonai rublių. Vien 
tik profesinėms sąjungoms 
priklausančiose sanatorijo
se bei poilsio namuose per- 
ųąi ilsėjosi ir gydėsi 1,850,- 
000 žmonių^ Per 2,5 milijo
no vaikų buvo vasaros po
ilsio stovyklose. •

Mes neminime įvairių rū
šių pašalpų, kurias Tarybų 
valstybė išmoka darbinin
kams’ ir tarnautojams jų 
ligos atveju, moterims—dėl 
nėštumo ir gimdymo, dau
giavaikėms ir vienišoms1 
motinoms.

Visa tai padeda Tarybų 
Sąjungos darbo žmonių ma
terialiniam gyvenimo lygiui 
kilti ir byloja apie vis au
gantį nenuilstamą Tarybų 
valstybėj rūpinimąsi žmo-
nių gerove.

SOVIETŲ PRAMONĖS 
PAKILIMAS

• 1

Maskva. — Sovietų pra
monė dabar pagamina 48 
nuošimčiais daugiau dirbi
nių, negu 1940 metais. Nuo
lat didėja gamyba ir naujo
siose rytinėse demokratijo
se — Lenkijoj, Čechoslova- 
kijoj, Bulgarijoj ir kituose 
artimuose Sovietams kraš
tuose.

PRANEŠIMAI
Harrison-Kearny, N. J.A

LLD 136 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo (September) 2 d., va
kare, 7:30 , toj pačioj vietoj. Rei
kią . pastėbėti, kad dar yra keli 
draugai neužsimokėję už šį metą 
duoklių.- Kaitant su jais, rodosi 
gražiai Susipratę draugai, bet, ot, 
tokios mažos metnės duoklės nie
kaip negali prisirengti užsimokėti. 
Draugai, baigiasi 
kįte, ateikite 1 šį susirinkimą ir ta
tai padalykite.—•¥. Ž. (195497)

metas, neatidėlio-'

(195-197)

Philadelphia, Pa.
"

Laisvės f naudai piknikas 
įvyksta ateinantį sekmadienį, 
4 d. rugsėjo. Philadelphijos 
apylinkėje rengiamų piknikų 
Laisvės naudai artinasi 25 
metų sukaktis, tai irgi dalis 
jubiliejaus pažymėjimo. Apie 
Laisvės piknikus galima prisi
minti gražios praeities.

25 metai atgal mes buvome 
jaunesni ir tvirtesni. Prisėjo 
šiuose piknikuose įdėti daug 
darbo. , Programos buvo di
delės, dovanos įrgi buvo di
delės. Pergyvenome mėlynų
jų įstatymų riziką; pergyve
nome didelius lietus ir suva
žiavęs svietas nesitraukė, 
linksmimosi. šiandien, už 25 
metų mes daug ko netekome. 
Didelis būrys mūsų draugių 
ir draugu jau ilsisi amžinuose 
kapuose. 1 Pasilikę gyvi rųgo- 
jam trūkumais. Tiesa, ta
čiau, atsižvelgiant į dabarti
nę pasaulinę padėtį, veik di
desnė pusė pasaulio žmonių 
išsilaisvino iš kapitalistinio 
jungo.

Pasaulio žmęnės džiūgauja 
Chinijos liaudies laimėjimais 
ir laimėjimais kitose šalyse.
Su kuo kalbėsi, diskusuosi — 
vieni džiaugiasi, kiti keikiasi,
bet visi bendrai keikia aukš
tas kainas, rendas, ' unijų iš
davikiškus tvadus, -įmato plin
tantį nedarbą ir baimę bado, 
jei pinigų* kišenėj neturėsi.

'Kodėl tokią išvadą darau? 
TodėL, kad visi Laisvės skai
tytojai atidžiai skaito Laisvę

Vaistas “AZIVA”
' No. 1. — Sis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti. ske 

pečiukę į vaistą .ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didelė bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
į pūliuojančių žaizdų., 
Turint pūliuojančių skaudulių, rei

kia pamirkyti . tyrą skepečiukę ir 
uždėjus 'ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — Šis vaistas geras, nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais 
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 

valandas, kol sustos sopėti.
Kaina 95c

No. 5. — Šis vaistas geras nuo 
plaukų ir galvos niežėjimo.

Jei galvą niežti, vartok šią puma 
dą taip: paimė 3 lašus ant delno- ir 
trink kokias ‘2 minutes. Sustabdf 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite 
ney orderį ar (Jekį, ar pinigus į 
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACIIINSKAS, 
Silver St., Šo. Boston 27, Mass, 
vaistai yra skelbiami per Am- 
berlando Radio pusvalandį.
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SHAUNS 
j(Shalinskas) 

FUNERAL HOjME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Slation) 
Woodhaven, N.\ Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Shąlins

TEL. Virginia 7-4499.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker • 

' I * *
rtf.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

ir mokosi, kaip teisingai dis- 
kusuoti su priešais ir atsili
kusiais lietuviais.

Didžiuma Laisvės skaityto
jų yra p.atri jotai ir nepaisant 
kas atsitiktų su spauda, šie 
patrijotai nepasiliks be mū
siškės spaudos, be Laisvės, 
šiemetiniame Laisvės- piknike 
jaučiame trūkumą darbinin
kų. Mes atsišaukiame į sąži
ningus Philadelphijoj ir jos 
apylinkėj Laisvės skaitytojus: 
atvykę į pikniką, pasisiūly
kite pagelbėti kokiu nors dar
bu. Jūs atliksite draugišką 
simpatiją ir užuojautą ne tik 
Laisvei, bet ir mūsų organiza
cijų rengėjams.

*

Laisvės skaitytojai gali pui
kiai pasidarbuoti. Dalis lie
tuvių nusiminę reakcijos siau
tėjimu. Nėra ko nusiminti! 
Juo labiau bijosi, tuo labiau 
sau ligą įsikalbėsi. Išnaudo
toju klasė yra ta pati visur 
ir jie vienokią metodą varto
ja. žmonės gudrėja ir ma
žiau paiso jų klastų ir teroro.

į Rep.

New York. — žemyn pa
smuko pramonių Šerai Wall 
S try te.

CHARLES J. ROMAN

PĖIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
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

518 Grand Street

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD ,

Telefonas
EVergreen 4-9407

z 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li|h. Daily)— Ketv., Rugs. 1, 1949

Zion Grove, Pa. :
PADĖKA

širdingai dėkavoju Shenan- 
doah’o draugams ir draugėms 
už lankymą mane ligoninėje. 
Tariu ačių ir kitų miestų 
draugams ir draugėms, kurie 
mane, atlankė, kaip tai, Urbo
nui, Dambauskui, Mardosai, 
Senkuvienei, binghamtonie- 
čiams Čekanauskams, S. Kras- '• 
•niekui ir kitiems.

P. Kvalkauskas.

PANEVĖŽYS. —“Gegužės 
Pirmosios” kolūkio klubo-skai
tyklos veikia saviveiklos rate
lis. Ratelyje dalyvauja 18, 
žmonių. Neseniai ratelis kol- ■ 
ūkiečiams. suvaidino B. Dau-, 
guviečio pjesę “Laimė” ir 
“Talentai iš provincijos gilu
mos.” šiuo metu1 dramos sa
viveiklos ratelis ruošia J. Do
vydaičio pjesę “Voratinkliai 
plyąt^A’ Prieš meninės da
lies pasirodymus skaitomos ‘ 
paskaitos. J.' Strelčiūnas.

/Kiekvieną Laisves skaity
toją prašome gauti nors po 
.yieną naują skaitytoją ju
biliejaus atžymejimo pfoį*a>

Laidotuvių 
Direktorius

♦ •

Liūdesio valandoj kreip- 
. kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarria-1 
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 fMATTHEW A BUTUS 
(BUYAUSKA8)

Laidotuvių Direktorius i

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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Sveikina iš Atostogų
Mums biskelį gaila tų ge

rų žmonių, kurie nuvyko ato
stogauti pas viesulu s- uraga
nus Floridoje. Linkime, kad 
jie, kaip ir visi mūsų draugai 
floridiečiai, būtų išlikę gyvi 
ir sveiki. Pirm tų viesulų, at
rodo, jie jautėsi puikiai, kaip 
matyti iš šių trumpų praneši
mų: ,

Sveiki, draugai laisvieČiai!
Aš girdėdavau 'daug mano 

- draugų kalbant apie Floridą, 
—kaip ten gražu! Jai ir aš 
išsitepiau' karą, pripyliau už- 

ųtektinai gaso ir per tris die- 
e nas esu Floridoje.

A. Kasmočius.

Greatneckiečio visiems 
brooklyniečiams žinomojo biz
nieriaus Kasmočiaus atvirukas 
išsiųstas ištf Miami Beach. O 
sekamas, nuo buvusios Rich
mond Hill gyventojos, išsiųs
tas iš Miami miesto, rašo:

Daug linkėjimų visam Lais
vės štabui iš saulėtos Flori
dos. A. Paukštienė.

Gal Florida šiuo tarpu bu
vo ir ne labai saulėta, tačiau, 
tikimės, d. Paukštienė jau
tėsi labai šviesiai iš atsilan
kymo pas sūnų su jo šeima.

O štai prieš akis guli ir chi- 
cagiškio “Wall Stryto” — di
džiosios turgavietės vaizdas 
iš Chicagos. Atvirlaiškyje 
rašo:

Geriausių linkėjimų visiems 
laisviečiams iš Chicagos!

Atvažiavau čionai keliom 
dienom vakacijos ir atlankyt 
savo gimines,' kuriuos buvau 
mačiusi koki 20 metų atgal. 
Perdaug karšta čionai. Rei
kės dar atlankyt draugus vil
niečius pirm grįžimo namo.

Draugiškai,
Viktorija Zmitraitė.

Viktorija ir jos sesutė Bro
nė dažnai atlanko laisvieęius 
ir bendrai lietuvių ^arengi- 
r/us Brooklyne, nors užjaikan- 
(Jioms nuosavą grąžinimo 
įtaigą Johnson City ir daly-* 
vaujan&oms su lietuviais 
Binghamtone nėra lengva su
sirasti daug liuoslaikių. Tad 
turėsime nutylėti nesibarę, 
kad (vienerių iš daugelio me
tų) atostogas praleisti pasu
ko pas vilniečius. R.

Keturi jauni plėšikai 
Bronx apiplėšė karčiamninką 
anksti rytą, pirm uždarant 
užeigą, bet viso laimėję 
$40.

tik

Rugpjūčio 24-tą šilima 
siekė 85.3 laipsnius, 
smarkiai palijo, temperatūra 
vėl numažėjo iki 73. Ketvir
tadienio rytą tebebuvo vėsu.

pa- 
Popietį

Ar Jau Turite Tikietą Kelionei Philadelphijon 
Į Laisvės Pikniką? Bušai Išeis nuo Laisvės 
Raštinės 9:30 Valandą, Rugsėjo 4-tos Rytą

Newyorkieciai Protestuoja 
Prieš Fašistų Atakų Ant 
Robesono, Ruošia Mitingus

Amerikos Darbo Partijos; nų 
kandidatai, patsai Paul Robe*- 
son, taipgi kiti įtakingi pilie
čiai kalbės masiniuose mitin
guose, surengtuose protestuos 
ti prieš fašistinę ataką 
Peekskill liaudiškos 
gos, kurioje turėjo 
pasauliniai garsus
kas - visuomenininkas, 
sis taikos 'fr demokratijos gy
nėjas Paul Robeson.

ant 
pramo- 

dainuoti 
daininin- 

uolu-

r Fašistų vadovaujamos, jų 
sukurstytos ir organizuotos 
gaujos neleido publikai susi
rinkti į tą pramogą, o profa
šistinė komercinė spauda tą 
.............1 ------ 1’- > “vete

ran donų o-
fašistų ataką pavadino 
ranų žygiu prieš 
sius.”

Veteranai tuo smurtu ir 
šmeižtu pasjpiktinę. Vetera-

is organizacijų ir 
atskiri veteranai protestuoja 
prieš įvykintojus ir primetė
jus veteranams tokio baisaus 
hitlerinio smurto. Joks pado
rus veteranas, joks tikras de
mokratas tame smurte nepri
sidėjo, negalėjo prisidėti.

Pirmieji protesto mitingai 
suruošti trečiadienio ir ketvir
tadienio vakarais, rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1-mą, Bronxe 
ir Manhattane. Bronx mitin
gas, 31-mos vakarą, suruoštas 
Bronx Winter' Garden, Wash
ington Ave., netoli Tremont. 
O Manhattan mitingas įvyks 
1-mos vakarą, Manhattan 
Center, 34th St., netoli 8th 
Ave., New Yorke.

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, kandidatas J majorą, 
pasižadėjo kalbėta abiejuose.

Veteranams
Reikia Pinigą

Tūkstančiai Žmonių 
Suėjo Prašyti Buto 
Nebaigtame Projekte

kėjimui rendos, nepriima dau
giau ųždirbąnčių, ' nepriima 
pavienių, tiktai šeimas.

Vyrukai Pakliuvo 
Dėl Neapsirengimo 
Atitinkamai Šokiams

Henry Baker ir Cecil Ja
cobs, 20 ir 24 metų vyrukai, 
tapo areštuoti dalinai dėl to, 
kad jie šokiuosna atėjo apsi
vilkę marškiniais su trumpo
mis rankovAnis. Tačiau areš
tavo n^ visai vien tik už tas 
rankoves ar jų / nebuvimą. 
Ant vieno iš jų rankos detek
tyvai išskaitė įbraižytą užra
šą —. mirtis pirm negarbės 
(Death Before Dishonor). O 
vienas dar labai gremėzdiškai 
šokęs.

J
Tas obalsis buvęs žinomas 

esant ant vieno ieškomų blog- 
darių rankos, 
vaizda 
'siems,
tūlos poros Texas ^valstijoje.

Sulaikius juos, sakoma, prie 
nevikraus šokėjo blauzdos ra
dę pririštą revolverį, o po to 
pasekę ir jo bendrą į Hotel 
Dixie, kur jų kambaryje ra

šau namu osius 
šovinių,

Ir abiejų iš- 
atitikusi ieškomie- 

įtartiems apiplėšimo

dę dar tris 
įrankius, apie 150 
$250 pinigais, ir kelių tūks
tančių dolerių vertės brangu 
mynų. Juos šulaikė kalėjimę 
be kaucijos.

George Blocker, 59 m. 
goninės darbininkas, mir^ 
traukiniu IRT Longwood i 
stotyje, Ęronxe.į

Jaunuoliai džiaugsmingai apžiūrinėja naujojo Brook
lyn© Dodgers gabaus žaidėjo Don Newcomb autogra
fuotą sviedinį to tymo susikirtime su Phillies Ebbets 
Field, Brooklyne. Dono tėvas (kairėje) Frank yra 
vienu iš apie 7,000 CIO United Electrical, Radio & 
Machin© Workers narių, kurie jau penktas mėnuo 

streikuoja pries Singer siuvamų mašinų firmą 
Elizabethe.

Viršininkams Pavyko 
Priraginti Triboro Bus- 
manus Grįžti Darban

Michael J. Quill ir keturi ki
ti CIO Transport Workers 
Unijos viršininkai ilgomis kal
bomis kalbino, ragino, baugi
no Triboro 
kuojančius ■ 
ti darban.

Coach Co. stręi- 
darbininkus grįž-

įvykusiame antra-Mitinge, 
dienib vakarą, Transport Hall 
(dėl mums dar nežinomos 
priežasties) dalyvavo tiktai 
apie du trečdaliai streikierių. 
1š 308 streikierių balsavime, 
dalyvavo tiktai 212. Iš bal
savusių 133 būk balsavo grįž
ti-be pilno laimėjimo, 83 bal
savę laikytis streike, z-

Grįš tokiomis pat sąlygo
mis, kokias' turi Jamaica Bus
es, Inc., darbininkai.

Sunku pasakyti, kur link 
balsavimai būtų'pasukę strei
ko klausimą, jeigu būtų 
vę mitinge tie 96 nariai, 
rių mitinge nebuvo.

Molinos Vėl 
Sustabdė Trafiką

bu- 
ku-

Pirmadienį New Yorke virš 
milijonas veteranų pasiėmė 
aplikacijas prašymui jiems 
priklausančio šėro pinigų iš 
National Service Life Insur
ance dividendų fondo.

Po kiek iš ten pinigų bus, 
niekas tikrai pasakyti dar ne
gali. Paviršutiniai esą apro- 
kuota, kad bendra vieno ja
vinio suma būsianti/a]fie $175 
įskaitant davinį gaiviesiems it
in irusiems veteranams (miru
siųjų. Šerą gaus jų šeimos). 
Vienok atskiro asmens gavi- 
nys gal bus daugeriopai ma
žesnis ar šiek, tiek didėlesnis 
už tokį vidutinį.

Galutinai nenusakoma, ta
čiau spėjama, kad '■ pamatinė 
taisyklė apskaičiavimo, po 
kiek kuriam išmokėti, būsian
ti maždaug paremta tuomi, 
kiek asmuo įmokėjo nuo ta
pimo įrašytu į tą, apdraudą 
po spalių 8-tos, 1940 metų, 
ir iki sausio pirmos, 1948 me
tų. Ir gal būsią atsižvelgta į 
mirtingumą jo amžiaus gru
pės veteranų.

Bile kada minėtu laikotar
piu buvusieji įrašyti apdrau- 
don veteranai turi teisę gauti 
dividendų, nežiūrint, kad jie 
pąsibaigus karinei 
būtų pametę tą 
daugiau 
Davinys 
tai nuo 
įmokėjo

čekiai pradėsią ateidinėti 
kada nors apie sausio mėnesį.

Aplikacijose yra būtina įra
šyti savo tarnybinį numerį. 
Išpildytas aplikacijas priėmu
sieji atgal sako, kad dauge
liu vęteranų tą numerį jau už
miršę, jo visai neįrašę, arba 
klaidingai, spėliodami. Pata
ria to numerio paieškoti atlei
dimo iš tarnybos liūdyme, o 
jei ir to neberandate, rašyti 
į Washirigtoną (į savo buvu
sios tarnybos skyrių) paklau
simui to numerio, nes be to 
numerio aplikacijos nepi-iims, 
dividendų neišmokės.

Numeris reikalaujamas, ap
saugai pačių veteranų nuo 
sukčių. Bile kas gali paduo
ti asmens vardą ir antrašą, 
bet ne bile kas žinos tarnybi
nį numerį, nebent būtų su
vogęs veteraną dokumentus.

Virš trys tūkstąnčiai šėimų 
suėjo rgauti aplikacijas' prašy
mui buto Smith projekte pir
mą tų aplikacijų teikimo die
ną. Gi projekte, kuomet jį 
pabaigs statyti, bus tik 1,140 
apartmentų.
- Ne Yisi labai reikalingieji 
buto šios apylinkės žmonės 
čia atėjo- prįšyti buto. Neat
ėjo dėl to, kad jau yra\ ži
noma, jog į miestavuosrus, 
šiek tiek pigesnėmis rėndomjs 
projektus priima liktai ati
tinkamų pajamų žmones — 
nepriima bedarbių, nepriima 
uždirbančių pėrmažai išsimo-

Projektas dar Regata vas. 
Pirmieji butai bus gatavi. šį 
rudenj. Pirmieji apartmentai 
jau įteikusiems aplikacijas 
būsią paskirti' kada nors už 
apie 6 savaičių, žadama pir
miausia kreipti domės į tuos, 
kurie buvo iškraustyti iš ten 
buvusių laužynų, kad užleistų 
projekto statybai plotą, pas
kiau į veteranus.

Metinės pajamos,, veterano 
$4,080 metams, ne veterano—

šeimos negali būti aukštesnės 
$3,060 metams, kad jie būtų 
priskaityti įlėistinąis į apart- 
mentus, kurių rendos bus nuo 
$25 iki $42.50 per mėnesį, 
skaitant pagal kiekį' kamba
rių ir buto vietą.

Projektas, užimsiąs 21 akro 
plotą tarp Madison, Catherine 
ir South Sts., ir New Bowery, 
kainuos 28 milijonus dolerių. 
Jis pavadintas vardu, buvusio 
gubernatoriaus — Alfred E. 
Smith Houses/ Velionis Smi- 
thas toje 'susiedųjoje praleido 
savo vaikystę.

tarnybai 
apdraudą, 

nemokėję duoklės, 
jiems skaitysis tik

tos sumos, kurią jie 
iki 1948 metų.

Sekmadienį' Harlem upės 
laivams kanale rastas kūnas 
nežinomo vyriškio, apie 40 
metų amžiaus. Apsivilkęs 
vien tik apatiniais.

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE - INSURANCE

) Avenue, Brooklyne. 
ienį ten taipgi buvo

Keli šimtai demonstrantų, 
/didžiumoje moterys, mažų 
'vail^uxmotinos ir senutės, pra- 
ėjusioJ^ntradienio priešpietį 
vėl buvo sustabdžiusios tra- 
fiką prie Bergen St. ir Hop- 
kinson 
PirmaX
įvykusi panaši demonstracija.

Demonstrantės plakatuose 
ir gyvaisiais šūkiais sakė: 
“We want a light, not acci
dents.” Policija jas išskirstė, 
tačiau— ,

Antrąją demonstracijų die
ną motinos gavo iš vietinio 
Liberty Avė. precinkto kapi- 

| tono William Driscoll pažadą 
1 atsiųsti trafikui prižiūrėti po- 
licistą, o toliau daryti ką nors 
įvedimui trafiko signalinės 
lempos. ”

PasipikHnu£įiw^ažnai toje 
•srityje įvykstančiorpis nelai
mėmis, motinos kalba, kad 
mūsų valdžia švaisto milijo
nus ir bilijonus dolerių užru- 
bežiuose išsaugojimui fašisti
nių valdžių nuo tų šalių žmo
nių, o mūsų vaikų apsaugai - 
nuo belaikinės mirties ar’ su
žalojimo “neišgali” nei lem
pos. Motinos sako — lai pra
smenga fašistų 
auga sveiki ir 
vaikai!

sostai, bet lai 
lamingi mūsų

PRANEŠIMAS
BROOKLYN-RICHMOND 

' HILL, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direkto

rių susirinkimas dėl šventės perkel
tas iš rugsėjo 5-tos j 12 d. — M. 
Klimas, pres. (197-198)

brooklypT
(Williamsburgh)

kuopos susirinkimas 
rugs. (Sept.)

419 Lorimer

LDS, 1-mds 1 
įvyks 'ketvirtadienį, 
1 d., Laisvėj salėje, 
St., pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai ir .narės malonėkite 
dalyvauti susirinkime. Pasistengkite 
atsivesti ir naujų, narių. Neatsilikite 
su duoklėmis, nes tai yra svarbu 
jūsų pačių naudai. — Prot. Sekr.

*>ooooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis1
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modemines mados.

se-

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 į moderniškus, esame pąsižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimp' strba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—-53rd Drive /

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215 

o<xxxxxxx>6ooooo<xxxxxx><><xx>

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
2?3 South 4th Street 

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Vąjandos:

STE NAMAI PARSIDUODA 
Visi trys prie pat

Liberty Auditorium, Richmond Hill.

$8,000. Vienos šeimos, šešių kamba
rių medinis namas su garažu. Gazo 
šildymo sistema. Trys rhiegrumiai.

$12,000. Dviejų šeimų namas, atski
ras, kampinis, medinis, su dviem 
garažiais. šeši kambariai naujam 
savininkui. Penki išnuomuoti už 
$45. Steam heat, dvi anglims kūre
namos šildymo sistemos. Savininkas 
tik ką žymiai kainą nuleido, kad 
greičiau parsiduotų.

$10,500. Dviejų šeimų medinis atski
ras namas, “šingeluotas.” 13 kam
barių, septyni jau dabar tušti* Dvi 
atskiros šildymo sistemos. Apatiniai 
šeši kambariai išrenduoti už $40. 
Mažai reikia įnešti, nes dabar yra 
$7,400 GI morgičius, už kurį reikia 
mokėti tik 4%. Už morgičių ir tak
sus reikia mokėti tik $69.78 į mė
nesį, o rendų ateina $40.

Turime ir daugiau visokių namų. 
Jei kas turi namą ant pardavimo, 
prašome mum pranešti. Taipgi 
kreipkitės pas mus dėl visokios ap- 
draudos—insųranck

ORMAN & MIGH^LsbN
REAL ESTATE - INSURANCES

87-07 94th . Street CJ 
Woodhaven 21, N. Y.

' Telefonas
Virginia 9-0842

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, - 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank / Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptbs ir virtos 
\ mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių Jr pieninių valgių 
grąžųg pasirinkimas.

• T 1-

Į Biznių Atskaitos Dėl Taksų
I Aprokavipiai visokių rūšių taksų, Visokių jurisdikcijų, 
I Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
I municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.
į Visa knygvedystė ir rekordai dėl rąportavimo taksų dėl 
į individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
j ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
I pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
Į yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti- 
! nėse Valstijose ir. Fe’deralėje valdžioje, 'ir kuris yra patyręs 
! akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz- 
1 niąms, dideliems-ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
1 šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmėniškai, perio-
■ diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz- 
1 niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val- 
1 sfijose ar užsieniuose.
į Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smųl-
■ kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums
■ patarnauti. — Rašykite:
j STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
[ 111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
I Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

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

Kvortinė bonka_____ $1.25
- i Pusė galiono  ___ $2.00 * a

f if

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

• (I kitus miestus nesiunčiame)
I.I., I,..! .1. ■ . ■■■y, ,,^l— ■■■ „.tlĮ ,11 . f ■■ IĮĮ ., ,.,1 i, I   ...d II. II ■LU....,!..  Į J - - T - II - ‘

Petras Kapiskas
PALAIKO *

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

J

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
• ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

I >r. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

, TeL EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

71TDD5C DAT? 411 GRAND STREET /jL i I D E? Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS,

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

1 LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

< ' ’ SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y.282 UNION AVENUE

6 pust.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--Ketv., Rugs. 1( 1949
z v ■ • . ■
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