
Nesupranta ir tiek. 
Du ubagai iš Londono. 
Balsas iš Siamo. 
Fašizmas praktikoje. 
“Kultūringas” melagius.

Rašo A. BIMBA

Vienas redaktorius klausia 
ir nesupranta, kodėl Ameri
kos, Anglijos ir kitų kraštų 
komunistai, kuriems nepatin
ka kapitalizmas, pasiėmę sa
vo lagaminus, nebėga Tarybų 
Sąjungort ant burdo pas jos 
komunistus. Kitam redakto
riui šis klausimas labai pati
ko ir jis ji ^avo laikraštyje 
pakartojo.

Ar atspėsite tuodu galvo
čių ? Suprasite, jeigu pasa
kysiu, kad juodu abudu sėdi 
toje pačioje didelėje Chica
go J e.

★ ★ ★
Man atrodo, kad čia mes 

turime reikalų su žmonėmis, 
kurie jokio supratimo neturi 
apie komunistų idėjas, tiks
lus ir filosofiją. Labai gaila 
Krisluose vietos,, bet prisieina 
jiems paaiškinti.

★ ★ ★
Komunistai, kiek aš juos su

prantu, niekur nežada bėgti, 
nenori bėgti ir nebėga. Jie 
yra įsitikinę (ir tą jie vi
siems viešai aiškina), kad jie 
priklauso ten, kur jie gyve
na. Jie siekia ant vietos da
lykus pataisyti. Jie sako, 
pavyzdžiui, kad šis kraštas 
yra didelis, gražus ir turtin
gas. Tik ’reikia pakeisti ka-< 
pitalizmą socializmu ir čia vi
si bus laimingi.

★ ★ ★
Tai ir viskas. Kam jiems 

bėgti kitur? Jie yra ameri
kiečiai, jie yra dalis Ameri
kos žmonių. Jiems, kaip ir 
visiems kitiems amerikie
čiams, priklauso visa Ameri
ka. Didžiausia kvailystė, jie 
sako, būtų ją palikti parazi
tams ir išnaudotojams .

Matote, kokia aiški jų fi
losofija. Bet vis tiek jos ne
pajėgia suprasti Grigaitis su 
Šimučiu.

Susilauksime nepaprastų 
svečių. Tiesiai iš Londono at
šaus Cripps ir Bevin. Pritrū
ko jiems^dolerių. čia pribus 
pasižebravoti. Jie reikalau
sią, kad Trumanas amerikie
čių kišenes iškraustytų ir do
lerius atiduotų jiems.

Kitaip, girdi, Anglijos ka
pitalizmui visi galai suirs.

Trumanas žada jų tuščiomis 
tarbomis neišleisti.

Mūsų bėdos nepasibaigia. 
Washingtohe gautas praneši
mas, kad komunistai apniko 
ir Siamo karalystę? Tiek ten 
privisę komunistų, jog mūsų 
neseniai apkarūnavotas kara
lius nebežinąs į kurią žiurkės 
skylę lysti, kad nuo jų apsi
saugojus. .Prašo mūsų para
mos. .

Turėsime galgoną gelbėti. 
Kokia gi būtų karalystė be 
karaliaus? Kokia būtų de
mokratija, Jeigu nesiskubintų 
su pagalba supuvusiai mo
narchijai? ' .

Tai, kas pereitą šeštadienį 
atsitiko parke prie -Peekskill, 
N. Y., smarkiai sujudino visą 
pažangiąją Ameriką. Užpuo
limas ant ramios publikos, su
sirinkusios pasiklausyti ne tik 
Amerikoje,* bet visam pasau
lyje garsaus dainininko Paul 
Robesono, ryškiau, negu mi
lijonas prakalbų, parodė A- 
merikai fašizmo pavojų?

Protestai plaukia iš visur. 
Negalėjo tylėti ir gubernato
rius Dewey. Vedamas tyri
nėjimas. / Bet tik klausimas, 
ar tas tyrihėjimas nebus pa
naudotas fašistinių chuliganų 
išteisinimui,?

Dabar mes turime tikrą ir 
pilną- apibūdinimą tikrai “kul
tūringo žmogaus.” ' Iki šiol 
tuo klausimu būdavo daug

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Peekskillo Valdininkai Daro Vėliausios Žinios
Sąmokslą prieš Kuklnksų
Užpultus Progresyvius

• Iv * . Iv . f

Bando Sudaryti Bylą prieš. Chuliganų Užpuolimo Aukas
Peekskill, N. Y.— West- 

chesterio apskrities proku*- 
roras George M. Fanelli 
kreipėsi į New Yorko mies
to policiją, kad padėtų jam 
patraukti teisman užpultus 
progresyvius žmones, kurie 
praeitą šeštadienį atvažia
vo į negro dainininko Pau
lo Robesono koncertą, reng
tą Peekskillo apylinkėje. 

i

Kukluksai ir fašistiniai 
amerikonų legionieriai žvė
riškai puolė, atvykstančius 
į koncertą praeito šeštadie
nio vakare ir šimtus žmo
nių sužeidė pagaliais ir ak
menimis. Fašistiniai chuli
ganai taipgi ardė atvažiuo
jančiųjų automobilius, su
daužė koncerto salės kėdes, 
pagrobė gaidas ir sykiu su 
kėdėmis sudegino.

Apskrities prokuroras 
Fanelli ir šerifas Ruscoe iš 
anksto žinojo apie linčišką 
pogromą, kurį fašistiniai 
padaužos ruošė, grasinda
mi užmušt patį Robesoną,. 
garsiausią Amerikos daini
ninką - artistą. Bet Fanelli 
ir Ruscoe davė pilną , valią 
nenaudėliams.

Dabar gi Fanelli kreipė
si į New Yorko policiją, 
kad gal jinai turi fotogra
fijas kai kurių į koncertą 
važiavusių žmonių; prašo 
jas paskolinti, kad galėtų 
sudaryti bylą prieš tuos 
žmones.

Koncerto rengėjai, Pilie
tinių Teisių Komitetas, ir 
kiti dalyviai yra nutraukę 
daug fotografijų, rodančių, 
kaipk fašistiniai gengsteriai 
budeliuoja koncerto sve
čius.

Šių fotografijų Fanelli 
nereikalauja; jis jų z bijo, 
nes tos fotografijos parodo 
gengsterių žygius.

Fanelli bando ‘primesti 
progresyviams, kad jie per-

Daug Čiango Lakūnų 
Skrisiu pas Komunistus

Nanking, Kinija. — Kinų 
tautininkų lakūnas su ame
rikiniu karinio transporto 
lėktuvu C-47 perskrido į 
komunistų- liaudininkų pu
sę. '

Jisai sakė amerikiniams 
korespondentams, kad ir 
daugelis kitų Čiang Kai-še- 
ko lakūnų rengiasi skristi 
pas komunistus.

Kiny Partizanai 
Muša Tautininkus

Kanton, Kinija.—Liaudi
ški kinų partizanai atėmė 
iš tautininkų dar vieną 
miestą, Pfngyuną, 210 myT 
lių į šiaurės rytus nuo Kan
tono. Kiti partizanų būriai 
atakuoja tautininkus Lung- 
nane, 140 mylių nuo Kan
tono.

Associated Press teigia, 
kdd partizanai apginkluoti 
Liaudies Armijos ginklais.
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) Maskva. — Ketvirtadienį, dešimties metų sukaktyje 
nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, sovietinė vyriau
sybė pareiškė, jog pati Sovietų armija sutriuškino na
cius; tik po to Amerikonai ir anglai atidarė antrąjį fron
tą, įsiverždami, Francijon, kad galėtų savintis dalį per
galės prieš Vokietiją. - V '

Sovietų.radijas ir spauda sake: Vienintelis anglų- 
amerikonų tikslas buvo tiktai pasidalinti Sovietų laimė
tus pergalės vaisiais. *

Tokio, Japonija. — Naujausi pranešimai rodo-, jog vie
sulas sostinėje 'Tokio ir apylinkėje pražudė 118 žmonių, 
sužeidė kelis šiintus ir suardė bei vandeniu užplūdo tiek 
namų, kad 60,000 gyventojų liko be pastogės. • > -

dūrę vieną veteraną, kuris 
vadovavo užpuolimui. Bet 
Fanelli neturi jokių įrody
mų.

Manoma, jog kitas chu-/ 
liganąs per įkaitusias muš
tynes tamsoje netyčia mo
vė peiliu savo sėbrui, tai
kydamas smūgį Robesono 
šalininkui. i

Bulgarija Skundžia 
Graikijos Fašistus 
Kaip Provokatorius
Lake Sucčess, N. Y.—Bul

garija .telegrafavo skundą 
generaliam Jungt. Tautų 
sekretoriui Trygvei Lie 
prieš Graikijos monarcho- 
fašistus, kaipo provokato
rius. Skundas, tarp kitko, 
sako:'
— Graikijos fašistų ka

riuomenė geg. 7 d. pagrobė
dū Bulgarijos kareivius, ru- 
bežiaus sargus; nusitempė 
juos į Graikijos žemę; su
statė sykiu su suimtais 
graikų partizanais ir nufo
tografavo. . '

(Tokias fotografijas fa
šistai naudoja kaip “įrodyk 
mus”, būk Bulgarijos bei 
Albanijos kareiviai daly
vaują graikų parti^ami ka
re prieš Graikijos monar
cho - fašistus.)

* 'Graikija tik . liepos 29 d. 
paliuosavo pagrobtus Bul
garijos sienos sargus._ j_ ____
Bolivijos Sukilėliai 
Užėmė dar Du Miestus

La Paz, Bolivija. — Šio 
krašto valdžia pranešė, jog 
sukilėliai paėmė Yacuiba 
miestą, svarbų žibalo pra
monės centrą, ir Sucre, o 
tuo tarpu valdžios kariuo
menė atgriebė nuo sukilėlių 
Cochabamba miestą.

Sukilėlių rankose tebėra 
Santa Cruz ir Potosi mies-. 
tai, kuriuos jie pirm kelių 
dienų užėmė.

Inkilėliai turi ir 20 kari
niu lėktuvų.

Vienas sukilimo obalsių 
yrą — atimti iš dmerikonų 
ir kitų svetimšalių Bolivi
jos geležinkelius, metalų 
kasyklas ir žibalo pramo*hę 
ir pervesti taš įmones į val
stybės nuosavybę.

Jankiai žadėję Siųst Para- 
šiūtistus prieš. čechoslo- 

vakiją
Praga. — Čeęhoslovaki- 

jos vyriausybė įtarė ameri
konus ir anglus, kad jie, ža
dėję čechoslovakų valdžios 
priešams atšiust lėktuvais 
“debesis'pavašiūtistų” į tal
ką jiems< i kuomet priešai 
pradėtų ginkluota sukilimą 
prieš Čechoslovakijos liau
dies valdžią.

..... ' ..............\
Helsinki. Socialdemok

ratai Suomijos unijų vadai 
išbraukė dar 4 komunistus, 
kaltindami juos už streikų 
tęsimą.

Kanton, Kinija. — Kinų Liaudies' Armija paskutinė
mis dienomis nedarė didesnių veiksmų prieš čiang Kai- 
šeko tautininkds linkui Kantono. Šiuo tarpu liaudinin
kai pertvarko savo jėgas galutinam, lemiamajam žygiui 
prieš tautininkus Kantone, kaip sako amerikiniai kores
pondentai. 5 • •

■f —---------

Tokio, Japonija. — Ketverių metų sukaktyje nuo Ja-* 
ponijos pasidavimo, generolas MacArthuras su pasidi
džiavimu pareiškė, kad esąs jau nugalėtas pavojus, ku- 
riuom gręsė japonai komunistai;

Jankių komandierius MacArthuras kartu apgailesta
vo, kad daugelis unijinių darbininkų vis dar klauso.ko
munistų vadų.

MacArthuras padeda vietinei japonų valdžiai “ravėt?’ 
komunistus iš unijinio judėjimo.

i 1 I

• London. — Anglai - amerikonai džiaugiasi gandais, 
kad smarkūs lietūs pakenkę derliams Sovietų Sąjungoje*.

Washington.— Reporteriai, klaus prez. Trumaną, kaip 
jis dabar mano apie karinį savo padėjėją ir asmeninį 
draugą, generolą Harry'Vaughaną.

Pirmiau-Trumanas prašė reporterius nesmerkti gen. 
Vaughano pirma> negu jis pasiteisins tyrinėjančiai sena
to komisijai.
i Senatoriai jaū dvi dienas kvo.tė Vaughaną kas liečia 
jo ryšius su valdinių darbų šmugelninkais ir patarna
vimais tūliem biznieriam.

Washington. — Nežiūrint kaltinimų prieš generolą 
Vaughaną, prez. Trumanas pareiškė, kad jis ir toliau 
laikys; Vaughaną kariniu savo padėjėju.

Washington. — Demokratai ir republikonai Senato 
vadai susitarė skirti $100,000,000 Atlanto pakto kraš
tams ginkluoti pirma, negu tų kraštų užsieniniai minis
trai susirinks Washingtone rugsėjo 17 d. j

Tame susirinkime jie sudarys karinę “apsigyhimo” 
tarybą prieš Sovietų Sąjungą.

Amerikos valdžia žada* jiems po tarybos suorganiza
vimo duoti dar bilioną dolerių karinės paramos per 1 
metus.,

Viena, Austrija. — Amerikonai paleido iš kalėjimo 
buvusį sovietinį lakūną leitenantą Anatolį Barsovą. Tad 
Barsovas ir grįžo į sovietine Austrijos dalį.

Pernai rudenį jis su kitu Sovietų lakūnu buvo pabėgęs 
į amerikinę Austrijos sritį. Paskui jis buvo su /‘garbe” 
priimtas į Jungtines Valstijas.

Bet kai Barsovas nuėjo į Sovietų ambasadą Washing
tone ir gavo leidimą grįžti, FBI agentai tuojau, jį suėmė 
ir nugabeno į Ellis Island ateivybės stotį. Po keleto die
nų, Barsovas buvo deportuotas į amerikonų užimtą Aus
trijos dalį. ' . .
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Amerika Remsianti
Tito Skundą

Washington.— New Yor
ko World Telegramų kores
pondentas rašo, kad ir A- 
merikos valstybės sekreto
rius Dean Acheson remtų 
Jugoslavijos Tito valdžios 
skundą Jungtinėms Tau
toms prieš Sovietų Sąjun-

Anglijos ir Francijos už
sieniniai ministrai ( ragina 
Tito skųsti Sovietus’ todėl, 
kad jie, keldami ūpą prieš 
Tito, fteva gręsią suardyti 
taiką., — Iš, tikrųjų , nėra 
tokiam skundui jokio pag
rindo, — kaip sako tas ko-' 
respondentas^

ORAS.—Giedra ir vešiau.

Čiang Kai-Šekas 
Jau Čųngkinge 

. ‘ \ '________ t

Kanton, Kinija. — Nors 
Kinijos tautininkai dar va
dina Kantoną laikinąja sa
vo sostine, bet jau perkėlė 
savo valdžios centrą į 
Čungkingą, tolyn į šiaurva
karius. Tautininkų diktato
rius Čiang Kai-šekas- taip 
pat Čųngkinge.

1 Kai Liaudies Armįja pa
sieks Kantono priemies
čius, įąi ir likusieji čiango 
valdininkai ir anglų - ame
rikonų ambasadoriai bėgs 
į Čungkingą.

Hong Kong. .— Anglai 
sutelkė jau 30,000 kariuo- 
inenės savo kolonijai Hong 
Kong ginti nuo kinų komu
nistų.

Metai XXXIX. Dienraščio XXXL

Gen. Vaughan Sako Neremęs 
Alkoholio Šmugelninkų 
Nei Taksų Sukčių

X f

Tūli Senatoriai Nepatenkinti Vąughano Pasiteisinimais
Washington. — Senato 

komisija klausinėjo genero
lą Harry Vaughaną, karinį 
prez. Trumano padėjėją, už 
ką x Vaughanas specialiai 
patarnavo degtinės rake- 
tierių vadui .Frankui Cos
tello ir Schenleys alkoholio 
bravorui.

Kiti tyrinėjančios senato 
komisijos klausimai buvo:

Senatoriai Padarė 
Apgavingą Nutarimą 
Neva Algom Pakelti

Washington. — Senatas, 
pagaliauš, užgyrė . prezid. 
Trumano pasilūymą pakelti 
darbininkamš būtinąją al
gą nuo 40 centų iki 75 cen
tų valandai.) Kartu Senatas 
padarė suktybę prieš men
kiausiai apmokamus darbi
ninkus. Jis atmetė privalo
mos algos pakėlimą griovių, 
kanalų kasėjams, prekybi
nių įstaigų tarnautojams, 
daugeliui telefonisčių ir į-' 
vairiu kitų tdarbininkų, ku
rių ‘ dirbiniai pasilieka toje 
pačioje valstijoje.

‘ Senatorių nutarimas to
kiu būdu skriaudžia apie 
pusantro miliono darbinin
kų. Jis sutinka “pakelti’’ 
valandinę algą iki 75 cen
tų faktinai tiktai tifcm dar
bininkam, kurie gauna dau
giau, kaip 75 centus valan
dai. -

Toki bilių jau pirmiau 
užgyrė Kongreso Atętovų 
Rūmas. .

Prekyba sn Sovietais Galėtų 
Pakelt Darbus Amerikoj

Maskva. — Pramonės 
smukimas Jungtinėse Vals
tijose plėtoja nedarbą ir va
karinėje Europoje, kaip ra
šo sovietinė spauda. Bet 
jeigu Amerika" paplatintų 
savo prekybą su Sovietų 
Sąjunga ir kitais rytų Eu
ropos kraštais ir leistų va
karinei Europai plačiau 
prekiauti su Sovietais, tai 
galėtų pakilti pramonės 
darbai Jungtinėse Valstijo
se ir vakarinėje Europoje, 
sako*Maskvos laikraščiai.

AMERIKONAI BĖGA 
NUO BURMOS 
SUKILĖLIŲ

Burma,— Jungtinių Val
stijų ambasadą iškraustė 
beveik visus ąmerikonus iš 
sukilėliu užimtos Taunggyj 
srities, Burmoje.

Dešinioji Burmos valdžia 
prašo daugiau anglų-ameri- 
konu pagalbos karui prieš 
sukilėlius.

LEGIONAS Už ČIANGĄ
Philadelphia. — Ameri

konų Legiono suvažiavimas 
priėmė, rezoliuciją, kuri 
šaukia Ameriką urmu rem
ti Kinijos tautininkų karą 
prieš komunistus. i
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Ar gen. Vaughanas gavo 
$10,000 kyšį iš vienos kom
panijos, kad apsaugotų ją 
nuo bausmės už taksų nu- 
sukimą? Kaip pasidarbavo 
gen. Vaughanas, kad iš 
kalėjimo paleistas hpaš\- 
taisymui” juodosios alkoho
lio rinkos šmugelninkas 
Robertas Gpuld po to, kai 
Gouldo advokatas davė 
stambią auką finkimiųiam 
demokratų vajui? Kodėl 
gen. Vaughanas pirko savo 
draugams automobilius, ku
rie paskui buvo daug bran
giau parduoti juodojoj rin
koj ?

‘ Gen. Vaughąn teisinosi, 
kad:

Valdžios FBI agentai ty
rinėjo įtarimą dėl taksų ky
šio, bet nesurado gana pa
rodymų prieš jį. Alkoholio 
šmugelninkas Gould paleis
tas iš kalėjimo, esą, visai ne 
dėl to, kad Vaughan pasi
darbavo jo naudai.

Vaughan prisipažino, jog 
kalbėjosi su žemdirbystės 
departmento valdin inkų 
Nathanu Koenigu apie dau
giau grūdų, skyrimą tūliems 
alkoholio bravorams,! bet, 
gi^di, nedarė spaudimp, kad 
jiems’būtų daugiau grddų 
paskirta, laužant OPA ra- 
cionavimo taisykles, j

O apie tai, kad Vaugha- 
no pirkti bičiuliams auto-, 
mobilia pateko į juodąją 
rinką, tai jis nieko nežinąs.

Žemdirbystės deparmen- 
to pareigūnas Koenig liu
dijo, kad gen. Vaughąnas 
piktai išbarė jį, kuomet 
Koeniga', pagal OPA pa
tvarkymą, sumažino grūdų 
skyrimą bravorams, nepasi
taręs su Vaughanu. Tūli 
Senato komisijos nariai ne
patenkinti šlubuojančiais 
gen. Vaughano pasiteisini
mais.

Maskva Vaizduoja Tito 
Kaip Wall Stryto Gyvatę

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai atspau s d i n o 
braižinį, kuris vaizduoja 
Jugoslavijos valdovą Tito, 
kaip didžiulę nuodingąją 
gyvatę kobrą. Ta gyvatė 
šoka pa'gal Amerikos Wall 
Stryto muziką, sako įrašas 
po braižiniu.

, ■ J .g

Vokiečiai Mušė Anglus 
Fabriku Ardytojus

Oberhausen, Vokietija,— 
10,000 vokiečių darbininkų 
demonstravo prieš anglus, 
kurie ardo fabrikus; sumu
šė anglų oficierių ir jo ve
žiką ir apvertė jų automo
bilį.

Anglai bijo, kad fabriki
niai vokiečių dirbiniai ne
išstumtų angliškų dirbinių 
iš užsieninių rinkų; todėl ir 
ardo tokius vokiečių fabri
kus.

Washington. — Jungti
nių Valstijų milicija dabar 
turi 318,098 kareivius ir 
26,265 dficierius, neskai
tant reguliarės armijos.
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Liaudies Priešams Nepavyko
Cechų Žinių Agentūra skelbia iš Pragos įdomią žinią: 

š. m. gegužės mėnesį čechoslovakijos liaudies priešai 
buvo bandę pradėti ginkluotą sukilimą ir ginklo pagalba 
nuversti liaudies vyriausybę. >

Tas įvyko Litomerice miestelyj, netoli Pragos.
Bet “sukilėliams” nepavyko. Pradėtas “žygis” buvo 

greit liaudies jėgų sutriuškintas, atsakingieji dėl įo kal
tininkai suimti, teisti ir šeši jų tapo nusmerkti mirti, o' 
kiti kalėjiman. Apie dešimt teisiamųjų buvo išteisinti.

Čechoslovakijos fabrikantai ir kitokie ponai, aišku, 
niekuo nesiskiria nuo kitų kraštų tos klasės žmonių. Kai 
jie tampa pašalinti iš. valdžios, kai jų turtai esti paliečia
mi, pervedami liaudžiai, jie dūksta ir daro viską, kad 
atgavus savo turtus ir vietas, kad liaudį iš naujo paver
gus, kad atgal atsukus istorijos ratą.
' čechoslovakija perėjo į liaudies rankas, kaip žinome, 

parlamentariniu, ramiu keliu, be bet kokio ginkluoto su
kilimo. Tačiau visokie liaudies priešai dabar siekiasi pa
naudoti ginklą liaudies valdžiai nuversti. Jie elgiasi pa
našiai, kaip Ispanijos fašistai, vadovaujami ir ginkluo
jami Hitlerio ir Mussolinio. Atsiminkime: Ispanijos res
publika įsikūrė ramiu būdu, be jokios revoliucijos, na, 
o fašistai iškėlė ginklą ir respubliką sutrėškė.

Nereikia nei sakyti, kad Čechoslovakijos liaudies res
publika yra budriose ir saugiose rankose. Bet koks fa
šistinių nevidonų žingsnis buvo-ir bus sutiktas griežtu 
mostu. ‘

Katalikų bažnyčios aukštoji dvasiškija tiek Čechoslo- 
vakijoje, tiek kituose liaudiškuose kraštuose, daro viską 
fašistams pataikauti. Bet vyriausybė ir ją mato ir žino, 
ko ji siekiasi.

Šis čechoslovakų fašistų išstojimas, be abejojimo, bus 
to krašto liaudžiai didele pamoka ateičiai.

LIETUVIŲ DARBININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 
TURTAS IR FONDAI

LDS organe Tiesoje sek
retorius Jonas Siūrba pla
čiai rašo apie tos organizac. 
įvairius fondus. Tos infor
macijos labai įdomios Visai 
lietuviškai visuomenei, nes 
jos parodo, kaip toji savi
šalpos organizacija tvarko
si. Siurba rašo:

* Kiekviena fraternalė orga
nizacija turi savo turtį pa
dalinus į fondus. To rei
kalauja valdiški įstatymai.

■ i

Ta|ip pat yra ir su LDS.
Mūsų Susivienijimas turi 

sekamus fondus-: Apdraudos 
(pomirtinės) Fondą, Pašal
pos Fondą, Vaikų Skyriaus 
Apdraudos" Fondą, Nepa
prastos Pagalbos Fondą ir 
Lėšų Fofldą.

Reiškia, LDS turi penkis 
fondus.

Visi nariai moka tam ti- 
1 krą mokestį į apdraudos 

fondą, tai yra, moka už ap- 
draudą. Ir kuomet Centras 
gauna tą mokestį; tai turi 
ją padėti į apdraudos fondą. 
Taip surinkti iš .narių pini
gai į tą fondą gali būti lai
komi banke ant nuošimčio, 

“ arba investuoti į bonus arba 
paskolinti nariams ant pirmo 
morgičiaus. To fondo pini
gais uždirbtas nuošimtis -tu
ri pasilikti tam' fonde. Pa
gal, valdiškus įstatymus ir 

LDS konstituciją, to

vo pirma karo. O įplaukos 
padi- 

7-tam 
buvo 

į mė-

| Lesų Foruįą mažai 
dėjo (1946 metais, 
Seime, Boston, Mass, 
pakelta mokestis 5 c. 
nesį). .

“Išradimas” '
Amerikoje gyvuoją National Association for the Ad

vancement of Colored People, organizacija, kovojanti 
už negrų teises, kurią, daugiausiai negrai, žinoma, suda
ro ir palaiko.

Tos organizacijos vadovybėje, tačiau ilgokai buvo pre
zidentu Walter White, kuriam nuolat rūpėjo pataikauti 
baltiesiems šovinistams, kuriam, matyt, rūpėjo asmeni
nė karjera, o ne negrų laisvė. • i

. šio/nis dienomis Walter White, kwris jau nebėra tos 
organizacijos prezidentas, išstojo su straipsniu tūlame 
žurnale (“Lobk”), nurodančiu, kaip negrai galį būti 
“priimtini” pagarbiais amerikiečiais^ kaip jie galį, būti 
balti!'

Walter White sugestuoja, jog tik naujas chemikalas, 
kuriuo būtų galima negrus padaryti baltais, galėtų “iš
spręsti” negrų segregaciją, negrų pažeminimą ir džim- 

. krovįzmą. • >. \
Tokio chemikalo White, matyt, dar neturi, bet jis jau 

mano, jog tai ųebūtų blogas dalykas.
Nereikia nei sakyti, jog tik pati mintis apie “naują, 

chemikalą” užduoda baisų smūgį kiekvienam juodos 
spalvos žfriogui. Juk tai baisus įžeidimas riiilijonų spal
vuotų žmonių, kurie, tik dėl to, kad jie spalvuoti, kad jie 
nebalti, nesijaučia nei kiek žemesnius už baltus.

Dėl to negrų Elks’ų organizacija, suvykusi savo suva- 
žiaviman į San Francisco, šiomis dienomis griežtai pa
smerkė Walter White ir1 jo projektuojamą “išradimą”.
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. p ag 
fondo pinigai gali būt nau
dojami tik pomirtinių išmo
kėjimui. Neleistina nei vie
no cento išmokėti iš to fon
do kitiems reikalams.

Panašiai yra su pašalpos 
fdudu. Tie. nariai, kurie 
priguli prie pašalpos sky
riaus, moka tam tikrą mo
kestį j pašalpos fondą, 
fondo pinigais galima 
pašalpos 'išmokėti.

Vilnis Apie Įvykius Peekskillyj
Chicagos dienraštis Vilnis rašo:
“Ataka ant Paul Robeson koncerto kempėje, New 

Yorko valstijoj, yra kaip ir pakartojimas toy kas dėjosi 
Vokietijoj prieš Hitlerio įšigalejimą. ' [ ■

“Užpuolamas ant koncerto, padarytas vardu karojvete-- 
’ ranų, bet tą vardą dažnai pavartoja fašistinis elementas 

savo siekiams/ '
“Užpuolikai sakėsi jie priešingi Rbbesonui, mat jisai, 

yra uolus kovotojas už negrųtteises, ir už taiką> taipgr 
abelnaį už darbo žmonių reikalus.

“Užpuolimas aišku yra padarytas fašistinio elementų, 
arba sukurstytas tokio elemento.

“Tokie žygiai dažniau pasikartoja, b tas primena Vo
kietiją pirma nacių įsigalėjimo. v ’■

“Tas grąsina Amerikos žmonių laisvei pavojum. Jei 
tokie užpuolimai nebus sulaikyti, fašistinis, elėmentas ne
bus suvaldytas, šalis, susilauks aštrių kovų. Amerikos

galėdami. t »,
\' “Robesonas jau reikalauja gubernatoriaus Dewey pra
vesti to užpuolimo tyrinėjimą. Šis reikalavimas reikia, 
remti. Amerikos žmonės taipgi turi reikalauti, kai val-i 
džia slopintų fašistines atakas, suvaldytų fašistinį ele
mentą.' • , * ' ■

. “Laisvės šalininkams, jos gynėjams taipgi reikia dau
giau savo jėgas suglausti, stropiau veikti laisvės ir civi
lių teisių apgynimui. •

i “Europoj ir Azijoj demokratijai žygiuojant pirmyn,

tTdje? 
tik

Pagal 
valdiškus įstatymus ir LDS 
konstituciją, nevalia nei vie
no cento paimti iš to fondo 
■kokiam nors kitam reikalui.

. Tas pats su vaikų skyriaus 
apdraudos fondu. Tik po
mirtines galima išmokėti iš 
to fondo. Jokiam kitam 
tikslui neleistina naudoti to 
fondo pinigų.

LDS turi taip vadinamą 
Nepaprastos Pagalbos Fon
dą, į kurį visi nariai moka 
po 2 centus į mėnesį. Iš to/ 
fondo galima ' suteikti pini/- 
ginę paramą sunkioj padėty 
esantiems mariams ir suteik
ti stipendijas LDS nariams, 
kurie 'siekiasi aukštesnio mo
kslo^ Neleistina jokiam ki
tam tikslui paimti pinigų iš 
to fondo.

Į LDS lėšų fondą visi a$- 
draudos nariai moka po 20 
centų į mėnesį. Kurie pri
guli prie pašalpos skyriau^, 

■ tai į lėšų. fondą dar moka 
5 -centus į mėnesį. Tik to 
fondo pinigais” LDS turi pa- 

j dengti visus kaštus, kokie 
tik susidaro vedime organi
zacijos reikalų. Darbininkų 
ajgos, organo Tiesos spaus
dinimas, raštinės- renda, ^at
lyginimas organizatoriams, 
vajaus dovanos,, kelionės 
kaštai ir tt. turi; būt apmo
kėta tik to fondo pinigais. 
Kaip ... jau viršuj minėta, 
tiems reikalams neleiątina 
imti pinigus iš- kitų j fondų.

. ■ 'Visi. LDS fondai yra tvir
toj padėty, apart Lėšų Fon
do. ■, 1.

Kodėl Lėšų Fondas, yra 
silpnas’ šiup tarpu? ' Todėl, 

• kad su pabaiga praeito ka
ro Viskas 'dvigubai ir ,dau± 
giau ’pabrango. Visas or
ganizacijos vedimas, narys
tės paliūdijįmų, aplikacijų, 
blankų' pagaminimas ,organo 
“Tiesos” išleidimas ir kiti 
dalykai dabar kaštuoja dvi
gubai daugiau, negu kasta-

SURADO IR IŠSIGANDO
Naujienų redaktorius la

bai ilgai ieškojo Molotovo. 
Jis buvo vienas iš tų, kurie 
buvo paskelbę, kad Moloto
vo jau nebėra šiame sviete. 
Bet dabar praneša, kad vi
si tie gandai buvę, hepagrį- 
sti. Grigaitis Molotovą pa
galiau suradęs. Ir dar kur! 
Ogi Azijoje.

“Pasirodo”, jis rašo, “kad 
Molotovui pavestos visai 
naujos pareigos. Gerai pa
informuotas Washington© 
korespondentas S t e w a rt 
Alsop rašo, kad tas Krem
liaus valdovų klikos narys 
dabar vadovauja Sovietų 
ekspansijos žygiams Azi
joje.”

Ir tai, žinoma, labai blo
gai, tiesiog baisu. Grigai-* 
tis už galvos rankas užsidė
jęs šaukia: “Azijoje sovie
tų valdžia dabar turi savo 
atstovą su plačiais įgalioji
mais, kuris duoda įsakymus 
ne tiktai Kinijos ‘liaudies 
armijų’ generolams, bet 
taip pat ir komunistų va
dams Indo-Kinijoje, Malajų 
pusiasalyje, Burmoje, Sia
me, Indijoje ir Indonezijo
je.” '■ / .

. O kas baisiausia, žinoma, 
kad mūsų prezidentas 
Trumanas ir sekretorius A- 
chesonas Molotovo neįma- 
to. “O ką daro Jungtinės 
Valstybės prieš šitas cent
ralizuotas Maskvos impe
rializmo pastangas ~Azijo-

?” susirūpinęs klausia 
mėnšeyikų orakulas. Ir tuo
jau atsako: “Beveik nie? 
ko” (N., rugp. 29 d.).

Beta ką gi Jungtinės 
Valstybės turėtų daryti? 
Apart ginkluoto įsiveržimo 
Kinijon ir vedimo’tiesiogi
nio karo, mųsų vyriausybė 
darė viską, kas tik galima, 
kad Čiango režimą išgelbė
ti. Bet niekas iš to neišėjo. 
Kinijos žmonės yra pasiry
žę šį sykį apsidirbti, su 
Savaisiais ir svetimaisiais 
pavergėjais. Nieko nebegali 
pagelbėti ne tik mūsų val
stybės vyrai, bet ir visi vi
sų pasaulių menševikai, su
versti vienon kapitalui par
sidavėlių krūvon.

* Kas liečia Molotovą, tai, 
aišku, gryniausia nesąmo
nė kalbėti, kad jis ten kur 
Azijoje sėdi ir visiems įsa
kymus davinėja. Tai jau la
bai s.ena visų. politinių bu
kapročių pasaką, kad vi
siems žmonių išstojimams 
už laisvę diktuoja, kas nors 
iš Maskvos.

JONIŠKIS. — Oik įvykoJ&p- 
skrities kolūkių moterų suva
žiavimas pirmojo respubliki
nio moterų suvažiavimo nuta
rimams apsvarstyti, kūriątne 
dalyvavo virš 50 Apskrities 
moterų.

Suva'žiavimo dalyviarits bu
vo parodyta turininga progra
ma, kurią parengė - Pašvitinio 
moterų organizacijos meno 
saviveiklos ratelis ir Joniškio 
kultūros namų tautinių šokių 
kolektyvas.
' Pašvitinietės moterys susi
rinkusioms apskrities moterų 
suvažiavimo dalyvėms paly
dė A. S. Puškino 4 veiksmų 
dramą “Akmeninis Svečias.”

Jonišk'io kultūros namų šo
kių . ratelis (meno vadovas 
I^nAs Vaifiauskas) -pašoko 
tarybinių tautų liaudies šokių.

V. Pakehis. !

Amerikos reakcija Vis labiau įsibaugina ir aršiau siau
čia. Ji nesidrovės bile priemonių progreso čia sulaiky
mui, laisvės varžymui ir slopinimui. • i

“Laisvės, pažangos žhionemš reikia stropiau veikti.”

Aiškus faktas*, kad Kini
jos liaudis, vadovystėje, ko
munistų, laųnėjo l<arą saus- 
žemyje. Koųiuhistų jau yra 
išlaisvinta svarbiausi mies
tai, tirščiausiai apgyventi 
plotai, gyvenimo centrai, 
kurie turi apie 325,000,000 
gyventojų.- '

Dar j didelė dalis Kinijos 
yra atskirų generolų, gu- 
bernatdrių ir ponų ranko
se^ o tik m‘ažas plotas ge
nerolo Čiang Kai-šeko pa- 
vergtas.-.Bet reakcijos jėgos 
neilgai galės laikytis prieš 
vietinės liaudies veikimą 
už? laisvę ir galingąją Kini
jos Liaudies Išlaisvinimo 
Armiją, kuri siekia iki me
tų pabaigos visą Kiniją iš
laisvinti nuo savų ponų, ka
pitalistų ir užsienio impe
rialistų^ jungo.

Ar Greitai Bus Ramybė
Atrodytų, kad Kinijoje 

turėtų užviešpatauti ramy
bė. Bet to negalima laukti. 
Buvę kapitalistai, dvarpo
niai ir jų pasekėjai dar il
gai bandys priešintis ir 
kenkti liaudies demokrati
nei tvarkai.-Jie veiks, iš vi
daus ir iš lauko pusės. Jiem 
padės ir užsienio imperia
listai. Washingtone mūsų 
diplomatai išleido “Baltąją 
Knygą”, 1078 puslapių, ku
rioj aiškinasi, kodėl j irt po
litika sužlugo Kinijoje. Teh 
pat pasisako, kad jie ir at
eityje padės visiems tiems 
elementams,* kurie kenks 
“komunistų Kinijah” Tos 
pat politikos laikosi /Angli
jos, Franci jos ir kitų šalių 
imperialistai'

Kaip Kinijos reakcionie
riai, taip užsienįo imperia
listai supranta, kad jie jau 
pralaimėjo Kinijos sausže; 
myje karį, kad negali į- 
veikti Liaudies Išlaisvinimo 
Armijos, kuri turi apie 5,- 
000,000 kovūnų, yra labai 
gerai organizuota, discipli
nuota, apsiginklavus nau- 
jausiaisLAmerikoje gamfti- 
tais ginklais ir liaudies my
lima. .

Todėl jie statosi du tiks
lus :

(1) Kenkti visokiais bu
dais liaudies Kinijai, kuri 
yra daug nukentėjus per il
gus karus. DaFyti viską, 
kad negalėtų liaudis greitai 
atsteigti industriją, įdirbti 
laukus, sutvarkyti trans
portą. Jie mano, kad kada 
žmonių gyvenimas, negalės 
ūmai pagerėti, tai liaudis 
nustos 'rėmus ikbmunistus, 
irt reakcija galės padaryti 
intefrvęriciją į Kiniją ir grą
žinti ten ponų, ‘ kapitalistų' 
ir užsienio impėrialistų 
viešpatavimą.,
- Smūgis Imperializmui

(2) Kinijos liaudies lai
mėjimas kerta smūgį impe
rializmui ne vien Kinijoj, 
bet bendrai tarptautinėje 
politikoje.. Atsimename, su 
su kokiu įnirtimu Wash
ington© ir Londono politi
kai priešinosi įsileidimui į 
Jungtines Tautas Albani
jos, Bulgarijos, Rumuni
jos, Vengrijos, Liaudiškos 
Mongolijos. Imperialistai 
nors ir turi su'savo kolbni- 
jų ir pusiaukolonijų atsto
vai^ kelis kartus daugiau 
rankų, negu naujosios de- 
mo^ratijos> bet jie bijosi, 
kad jeigu ten demokratinių 
valstybių balsų kiekis pa
augs, tai gali kai kurių ko
lonijų ir pusiau kolonijų at
stovai atsimesti nuo impe
rialistų logerio. Kinija yra 
viena iš penkių, kurios yra 
pastovūs, ųariai Jungtinių 
Tūutų Saugumb' Taryboj, 
kurios turi ’’veto” balsą. Ir 
štai, kada liąudiės Kinija 
paręikalaus prašalint iš ten 
reakcijos atstovą ir priimti 
liaudiškos Kinijos, tai ang

lo - amerikiečių , politikai 
nori susirasti pateisinimą 
atmesti liaudies atstovą, o 
palaikyti generolo Čiang 
Kai-šeko atstovą.

Todėl pirmo savo tikslo 
atsiekimui generolo; Čiang 
Kai-šeko gaujos su, užsienio 
imperialistų pagalba orga
nizuoja viduje Kinijos sa-- 
botažninkus ir kenkėjus. 
Liaudiška armija, darbinin
kų ir valstiečių sargai į. tris 
mėnesius laiko sunaikino ir 
suėmė veik 100,0(10^ banditų 
ir sabotažnjnkų. Kita, ge
nerolas Čiang Kai-šekas 
blbkaduoja Kiniją karo lai
vais^ ir piratiškus užpuoli
mus daro iš oro ant mies
tų — degina juos, žudo ci
vilius gyventojus, kaip kad 
neseniai Šanghajaus mieste 
baisiai bombardavo darbi
ninkų apgyventą . Chapey 
kvartalą, kur apie du tūks
tančius vaikų, moterų ir 
senelių užmušė!

> čiango Režimas
Antro tikslo \pasiekimui 

užsienio imperialistai nori, 
kad ant Formozosv salos iš
silaikytų reakcinė generolo 
Čiang Kai-šeko valdžia, ku
ri būtų Washingtone, Lon
done ir kitose kapitalistinių 
valstybių sostinėse laikoma, 
kaipo visos Kinijos valdžia, 
kurios atstovai sėdėtų 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboj, seime ir kituose 
komitetuose.

Toki tai imperialistų pla
nai. Tais sumetimais reak- 
cioniškiausi senatoriai ir 
kongresmanai rėkia, kad 
Trumano administrac i j a 
nepakankamai rėmė Čiang 
Kai-šeko režimą, reikalau
ja skirti šimtus . milijonų 
dolerių tolimesniam jo reži
mo palaįkymui.'

Bet Vienas, dalykas1 jų 
planai, kitas, ką jie gali at
siekti. Liaudies kova Kini
joj parodė, kaip galima im
perialistų planus paversti 
nidkais.

• * i

Kyla Abejonės
> Todėl jau tūli politikai 

pradeda abejoti, ar pavyks 
reakcijai savo atsiekti. Jau 
net The New York Times 
korespondentas Mr. W. Su
llivan ' abejoja, ar čiang 
Kai, - sekas ilgai išsilaikys 
ir ant Formoza salos.

Tiesa, '/'tai didelė, sala. Ji 
turi 13,800 ketvirtainių my
lių ir turėjo 0,000,000 gy
ventojų. Jį yra 100 mylių 
atstoję nuo Kinijos. Japo
nijos imperialistai ją pa
grobė 1895 metais. Laike 
Antro Pasaulinio Karo tal
kininkai susitarė ją atgrą- 
žinti atgal. Kinijai. Dabar 
ten sugužėjo dar apie 1,000,- 
000 visokių ponų, kapitalis
tų, Čiang Kai-šeko valdi
ninkų ir kareivių iš Kinijos

ir apsėdo vietos gyvento
jus, kaip kokis amaras. 
Pranešama, kad Formozbs 
darbininkai ir valstiečiai 
organizuoja būrius apsigy
nimui nuo generolo Čiang 
Kai-šeko banditiškų karei- < 
vių, kurie viską plėšia ir 
vagia. '

Reakcija manė, kad 100 * 
mylių jūros plotis apsau
gos ją nuo Kinijos Liau
dies Išlaisvinimo Armijos. 
Bet Čiang Kai-šeko Antras 
Karinis Laivynas visas pe
rėjo į liaudies pusę. Liau
dies Armija suėmė daug 
karo laivų Šanghggaus, 
Changsha ir kito^e^prie- 
plaukose» 2,500 ^?iang Kai- 
šeko parašiutininkų ko r pu- 
sas pagrobė jo karinius 
laivus ir' perėjo į liaudies 
pusę. M’r. • Sullivan rašo, 
kad daug lakūnų su ame
rikiniais karo lėktuvais 
perskrido į liaudiečių pusę. 
Reiškia, Kinijos liaudiečiai 
jau turi savo karo laivus ir 
lėktuvus. Jie sako, kad į jų 
pusę perėjo 60 karo laivų 
pilnoj tvarkoj. Manoma, 
kad jie sutvirtinę tas savo 
jėgas galės padaryti žygį 
karo laivais ;ir transportais 
su pagalba’ lėktuvų į For- 
mozos salą.

Tą patvirtina tas, kad . 
bėgyje dviejų savaičių ko-/ 
munistai išlaisvino trylika > 
salų, Changshano grupę, 
kuri yra išsidriekus ant 
45-ių mylių jūroj, tarpe 
Shantungo pussalio ir Port- " 
Arthuro. Šis komunistų žy
gis atėmė galimybę reakci
jos karo laivams blokaduoti 
Tientsino ir kitas toj srityj 
prieplaukas. Kitas komuni
stų karo laivų žygis išlais
vino Chusan salą, kuri yra 
100 mylių į pietus nuo Šan
ghajaus miesto.

Ant Chusąp salos reakr 
cininkai turėjo karo, laivų 
ir lėktuvų bazę, iš jos jie 
blokada Jo ir jų lėktuvai 
puolė Šanghajaus miestą. 
Taigi šie komunistų žygiai 
parodo, kad vanduo jau ne
gali išgelbėti reakcijos jė
gas 100 mylių atstoję nuo 
sau^žemio ant- Formozos 
salos.

Ar reakcijai pavyks^
Dabar klausimas jau tik 

tame, kiek reakcija turi ten 
karo laivų7 ir lėktuvų? Iki 
šiol Kinijos komunistai ma
žai naudojo oro jėgas. Bet 
sakoma, kad dabar organi
zuoja, kad lėktuvų turi, bu
vę Čiang , Kai-šeko lakū
nai ir orlaivyno technikai ; 
tūkstančiais į komunist. pu
sę stoja. Jūrinis karo lai\ 
vynas tvarkosi. Neseniai 
buvo Suorganizuotas Rytin. 
Chinijos Karo Laivynas J 
kuris ir išlaisvino Chang-y 
shano salas. '*• /

. (Tąsa 4-mo pusi.) \

r Chicagoje automobilistai susieiliavę laukia gauti dale-, " 
lytę dar užsiliktosios gasolinos, kurios pristatymas su- 
sitrukde AFL International Brotherhood of Teamsters / 
paskelbus streiką. Priežastis: darbininkai reikalavo / 

po 17V2 cento valandinės mokesties priedo, firmos / 
, • pasiūlė po 71/2.

Ž pust.—Laisvė (Liberty* Lith. Daily)— Pęnkt., Rugs. 2* 1949



TARYBŲ SĄJUNGOS DARBININKU KLASĖS KULTŪRINIO- 
TECHNIKINIO LYGIO SMARKUS KILIMAS

Rašo M. S.
Tarybų /valstybė atlieka ----------------------------- --- --

gigantišką darbą Tarybų dualinis naujokų aprnoky-
Sąjungos darbo žmonių 
bendro kultūros bei techni
kinio parengimo pakėlimo 
srityje. Nurodysime, pavyz
džiui, į mokyklij tinklo au
gimą šalyje^ Ligrevoliueinė- 
je Rusijoje pradinėse ir vi
durinėse bendro lavinimo 
mokyklose mokėsi apie 8 
milijonus vaikų, o dabar 
jose mokosi 34 milijonai, t. 
y. keturis kartus su viršum 
daugiau.

Senojoje Rusijoje iš viso 
buvo 27 procentai raštingų 
gyventojų, o dabar Tarybų 
Sąjunga tapo visiško raš
tingumo šalimi. Tarybų Są
junga 1949 metais įgyven
dina visuotinį privalomą 7- 
rių metų apmokymą kai
mo vietovėse (miestuose ir 
darbininkų gyvenvietėse ta
tai jau seniai įgyvendinta). 
Štai mažas, bet labai tipin
gas pavyzdys: Karolio 
Markso vardo Leningrado 
mašinų gamykloje 1923 m. 
mažiau kaip 5 proc. darbi
ninkų turėjo ketverių me
tų mokslą, 'o dabar čia dau
giau kaip 60 proc. darbi
ninkų turi 10 ir 7 metų 
mokslą. Toji įmonė anaip
tol nėra kažkokia išimtis.

Amatų Mokyklos
Baigęs septynmetę ar vi

durinę mokyklą, kiekvienas 
jaunuolis ar mergina gali į- 
stoti į technikumą ar į ki
tą vidurinę specialinę mo
kyklą. Šių mokslo į- 
staigų moksleiviai gauna 
valstybines stipendijas.

Bet jeigu įmonėn ateina 
naujas darbininkas, neturįs 
net jokio gamybinio pa
rengimo, jam visaip padės 
įsigyti bendrą išsilavinimą 
bei gamybinę kyalifikaciją. 
Tam tikslui įmonėse yra 
tankus tinklas įvairių tech
nikinių kursų, mokyklų, ra
teliu.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugs. 2, 1949(paVyždžiuir JAV per 1929- 
194(1 m.m. laikotarpį jis te- 
išaugo iš v’rso 13 nuoš.)

Uždarbių Kilimas
Skirtingai nuo kapitalis

tinių šalių Tarybų Sąjungo
je masių kultūrinio-techni- 
kinio lygio pakėlimą ir dar
bo našumo augimą lydi ne
nukrypstamas jų uždarbio 
kilimas ir, vadinasi, jų ma
terialinės padėties gerėji
mas. Kitais metais ligkari- 
nis darbo užmokesčio lygis 
bus pralenktas .beveik pus
antro karto.

Priemonės, skirtos Tary
bų Sąjungos darbo žmonių 
kultūriniam -< technikiniam 
lygiui pakelti, siekia itin 
svarbaus tikslo — likviduo
ti visus skirtumus tarp pro
to darbo ir fizinį darbo, t. 
y. pasiekti, kad

[ joje mokykloje iš viso te- 
simokė 112 tūkst. studentų 
(1914 - 1915 mokslo metai), 
tai nūnai tarybinėse aukš
tosiose mokyklose mokosi 
■apie 1* milijoną žmonių (į 
tą skaičių įeina 298 tūks
tančiai neakivaizdinių stu
dentų). Toks spartus aukš
tosios mokyklos augimas 
padėjo išspręsti stambiau
sią Tarybų valstybės užda
vinį — savosios inteligenti
jos sukūrimo uždavinį. Tai 
inteligentija, kilusi iš dar
bininkų klasės ir valstiečių, 
tikrai liaudinė inteligentija, 
krauju surišta su liaudimi, 
ištikimai ir atsidavusiai 
dirbanti dėl jos, laisva nuo 
kapitalizmo pančių, neap
kenčianti išnaudotojiškos 
kapitalizmo santvarkos bei 
josios samdos vergijos.:

Kultūros Suklestėjimas
Kapitalizmo panaikini

mas ir socializmo pergalė 
Tarybų Sąjungoje sukūrė 
visas sąlygas tikram/liau
dies kultūrinių jėgų Sukles
tėjimui. 8 valandų darbo 
dienos įvedimas gamyboje, 
nuolatinis darbo žmonių 
materialinės gerovės kili
mas, milžiniški valstybės 
asignavimai kultūrinei sta
tybai bei kitos priemopės 
užtikrino kiekvienam darbo 
žmogui galimumą sistemin
gai kelti savo kultūrinį- 
technikinį lygį.

Sąmoningas kultūrinio 
pakilimū siekimas pasidarė 
kiekvieno^ tarybinio žmo
gaus savybe. Šio siekimo 
pagrindan yra padėtas ne 
tik asmeninis suinteresuo
tumas, bet ir noras kuo 
daugiau duoti savo sociali
stinei 
džiai. 
darbo 
rybų 
luotą
technika . ir puikiai ją val
danti TSR Sąjungos darbi
ninkų klašė 4,5 — 5,5 kar-

LIETUVIS AERODROMO SAVININKAS
R)-------------------------------------------------------------------

niformomis, maistu ir viso^ 
mis kitomis mokslui reika
lingomis^ sąlygomis. Darbo 
rezervų-mokyklose mokslei
viai gauna ne tik grynai 
gamybinį parengimą, b^t ir 
bendrą išsilavinimą.

Moterys Darbuose
Toliau, svarbu pažymėti, 

kad prie Tarybų valdžios 
milžinišku mastu pakilo 
moterų kultūrinis - techni
kinis lygis; jos pirmą kartą 
istorijoje gavo lygią su vy
ru teisę į darbą ir į lygų įo 
apmokymą. Dėka to mote
ris Tarybų Sąjungoje įsigi
jo tvirtą padėtį visose kva
lifikuoto darbo srityse. Pa
kanka pasakyti, kad šiuo 
metu visų TSR Sąjungos 
specialistų, turinčių auko
tąjį mokslą, tarpe yra 44 
procentai moterų.

Tarybinėse Respublikoąe
Vienu svarbiųjų tarybi

nės santvarkos^ užkariavi
mų yra savųjų/iechnikinių 
kadrų išugdymas Sąjungos 
nacionalinėse respublikose. 
Prie Tarybų valdžios čia iš
ugdyti savo specialistai ir 
kvalifikuotieji darbinin
kai tokiose gamybos šako
se, kaip anglies bei naftos 
išgavimas, metalurgija, ma
šinų gamyba, chemijos pra
monė, tekstilės pramonė ir 
daugelis kitų. Visos tos 
pramonės šakos čia atsira
do taip pat tik prie Tarybų 
valdžios.

Aukštosios Mokyklos
Keliant Tarybų Sąjungos 

darbininkų klasės kultūrinį 
- technikinį lygį nepaprastą 
vaidmenį vaidina milžiniš-

mas. Per pirmojo penkme
čio metus tokiu būdu pra
monėje buvo pkrengta apie
1.7 milijono kvalifikuotų 
darbininkų, o per antrojo 
5-mėčio metus - tasai skai
čius kelis sykius padidėjo. 
Pavyzdžiui, tik per 1936 ir 
1937 m.m. 7 milijonai dar
bininkų baigė technikinio 
minimumo kursus ir sta- 
chanovines mokyklas. 1938 
metais per individualinį- 
brigadinį apmokymą ga
myboje ir per apmokymą 
kursuose buvo parengta 
2.3 milijono kvalifikuotų 
darbininkų ir be to 8.8 mi
lijono darbininkų pakėlė 
savo kvalifikaciją. Pokari- 
190 m. m.) betarpiškai ga
myboje numatyta parengti
7.7 milijono kvalifikuotų 
darbininkų ir pakelti 5.4 
milijono darbininkų kvali
fikaciją. x

Lavintų Darbininkų 
Paruošimas

Pagaliau, pakeliant dar
bininkų klasės kultūrinį- 
technikinį lygį didelę reikš
mę* turi jaunųjų darbininkų 
apmokymas Darbo Rezervų 
Ministerijos mokslo įstai
gose. Toji sistema buvo su
kurta karo išvakarėse. Iki 
šoi laiko ji davė pramonei, 
transportui ir statybai dan
galu kaip 4 milijonus pui
kiai apmokytų kvalifikuo
tų pačių įvairiausių specia
lybių darbininkų. Per po-, 
karinį penkmetį darbo re
zervų mokyklos 
liaudies ūkiui 4.5 
jaunų darbininkų.

Reikia pabrėžti, kad dar
bininkų apmokymas betar- .kas aukštosios mokyklos, 
piškai gamyboje yra neap-'augimas;' tik prie Tarybų 
mokamas. Visas tokio ap- valdžios ji pasidarė priei- 
movkmo išlaidas pilnutinai narna pląčiosioms darbo 
padengia įmonės. Darbo masėms. Carinė Rusija iš pramonėje, 
rezervų mokyklose mokslas viso teturėjo tik 91 aukš- ligrevoliuciniu '.lygiu.

valstybei, savo liau-
parengs 
milijono našumo augimas Ta- 

Sąjungūje. Ap^ink- 
priešakine tarybine

ekvienas 
darbininkas ir valktietis sa
vo i lygį pakeltų iki inžinie- 
rijos - technikos darbo dar
buotojų lygio. Šio uždavinio 
išsprendimas yra viena ko
munistinės visuomenės pa
statymo Tarybų Sąjungoje 
sąlygų. Laimėjimai, kuriuos 
tarybinė liaudis pasiekė vi
sose socialistinės ^statybos 
srityse, pilnutinai užtikrina 
ir šio uždavinio išsprendi
mą. /

aikalas—IjLaimui 

elTA. — Muzikinės
Scenos

KLA
dramos teatras pastatė Arbu- 
zovo 3 v. komediją “šešetas 
mylimųjų” (režisierius J. Gus
taitis). Dekoracijos dailinin
ko debiutantčr B. Endriuškos. 
Naujas komedHos vertimas— 
Juknevičiaus. A V

Šis veikalas pritaikytas ma.- 
žesnėms scenoms, ir su šia 
mediją bus gastroųuoj. 
Žemaitijos kolūkiuose.

Mokyklų Sieninių Laikraštėlių 
ir Vaikų Vaizduojamojo 
Meno Kūrinių Paroda

Šiomis dienomis Joniškyje 
pasibaigė antroji apskrities 
gimnazijų, progimnazijų ir 
pradinių mokyklų sieninių

ko- 
jna

_ -I-/ T V . v ĮJI ctUllIllŲ III V J U oięillllllj

to pakėlė darbo našumą, laikraščių ir vaikų vaizduo- 
, palyginti su 

Tuo-'įa.
jamojo meno kūrinėlių paro- 

. Parodoje buvo eksponuo- 
Vra ne tik neapmokamas, tąją mokyklą, o dabar Ta-'tarpu kapitalistinėse šalyse'ta apie 50 geriausių sienlaik-

Be to fabrikuose ir ga- bet tokių mokyklų mokslei- rybų Sąjungoje veikia dau- darbininkų darbo našumas : raščiif. ir virš 200 įvairių ran-
myklose’ plačiai praktikuo- viai valstybės šaskaita ap- giau kaip 800 aukštųjų mo- per pastaruosius dešimtine-( kų darbelių bei piešinių,
jamas brigadinis bei indivi- rūpinami bendrabučiais, u- kyklų. Jei anksčiau aukšto- čius labai nežymiai tepakilo' V. Pakeitis. gerą.

Sekmadienį, rugpj. 21 d., ; 
grįžtant atgal iš Olympia ' 
Parko, iš LMS Seminaro, 
mūsų šoferis, filmininkas : 
Jurgis Klimas, užkvietė 
mus: Joną Jušką, Praną 
Balevičių ir mane, užsukti 
į West Haven ir pasimaty
ti su jo geru draugu Ju
lium Baranausku, savinin
ku Frost Air Service, -Ine. 
Visi su jo sumanymu suti
kome, nes laiko.dar turėjo
me1 pakankamai.

Julius Baranauskas yra 
savininkas gana didelio ae
rodromo su apie 10 orlai
vių, daugumoje dviejų pa- 
sažierių; turi vieną ir dvie
jų motorų lėktuvą, kuriame 
gali skristi 5 žmonės.

J. Baranauskas — ma
lonus vyras, vedęs taipgi la
bai malonią žmonelę — 
mums papasakojo apie savo 
darbą. "Pirmoje vietoje, jo 
užsiėmimas yra, mokinti 
naujus lakūnus — vadovau
ti mokyklai. Tam jis turi 
teorijos klasrūmį, kur moki-, 
na orlaivininkystės teorijos, 
nr 10-tį lėktuvų, kuriuose 
mokiniai praktikuojasi ( 
skraidymo. Jo mokykla yra| 
valdžios užgirta ir daug mo
kinių ateina pas jį su GI 
stipendijomis. Be to, jis 
lėktuvus išnuomuoja, nau
doja juos transportui ir da
ro ore skelbimus — “rašo 
ant dangaus.” \

Julius Baranauskas sakė, 
kad; žmonės dar vis bijo lėk
tuvų, nors iš tiesų lėktuvais 
yra saugesnė, negu auto ar 
traukinio transportacija. 
Sako, jei auto ar traukinys 
susidaužo, tai visai negau
na publikacijos, nes tai la-i 
bai paprastas dalykas, bet 
jeigu lėktuvui pasitaiko su
sitikti su nelaime, tai visi 
laikraščiai tuoj apie tai ap
rašo. Toliau J. Baranaus
kas' pasakojo, kad, nors jo 
Uždarbis nėra per didelis,! trečdalyje visų buvusiųjų kon- 
bet pragyvenimą pasidaro traliuojamų šalies sričių ir lei-

Šako: gal būdamas' do pakelti rendas Visur.

saliūno biznio savininku, 
kur jam buvo progų būti, 
daug daugiau uždirbtų, bet 
šiame darbe jis jaučiasi 
daug laimingesnių, nes tai 
jo pasirinkta profesija.

Atsisveikinant, Julius 
kvietė dažniau pas jį atsi
lankyti, ypatingai lietuvius. 
Jis ir mums buvo labai dė
kingas už jo atlankymą. 
Beje, tuo pat metu pas jį 
lankėsi Povilas ir Aldona 
Aleknai, Juozas Ješkevičius 
su žmona — visi brookly- 
niečiai; buvo dar ir daugiau 
svečių, kurių pavardžių ne- > 
teko sužinoti.

Paavės skaitytojai pra
šomi prie progos užsukti 
pas Julių Baranauską. Jo 
aerodromas randasi West 
Haven, Conn., tarpe New' 
Haven ir Bridgeporto, prie 
pat Atlantiko Vandenyno. 
Telefonas 9-0528.

TIGHE WOODS 
Visašališkasis rendoms ir\na- 
mams kontrpliuoti valdininkė 
(housing expediter), kuris 
įsakė iškontroliuoti < rendas

Didysis Philadelphijos I Piknikas
Paramai Dienraščio Laisvės I• ‘ • .f

■ / ' • < o

Tasai didysis piknikas įvyks sekmadienį

Rugsėjo September Prieš Labor Day
, .• 4 I

Crescent Picnic Grounds
. 56 Romeli Ave., Gloucester Heights, N. J..

u-FTPAniQ. vainodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130). . Važiuokite jki Ni- 
KUjiuKOVlb. v kamno >ra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis, čia pasu-cholsop Rd.., kur ant vieno Km p v^.11AQHa bllfl{lia +q.;
kite poi desmei ir už 2 Gloucester Heights, kuris daveš iki vietos,
paimkite po dešinei busą

Atv ž* iš kitų miestų nevažiuokite" į Philadelphia. Ties Camden laikykitės po kai
re keliu 13<b kaip aukščiau nurodyta. į/ " °------ ' "

Iš arti ir toli bosais važiuoja žmonės šimtais į šį didyjį sųskridį. Visi būkime iš anksto 
, pasirengę dalyvauti šiiąje gražiausioje .sueigoje.

Važiuokite Jki Ni- 

bloko pikniko vieta. Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry

Y

Gera Orkestrą Gros Šokiams
I ’ . ’ • . • *

/'

Puiki Salė Pasišokimui
♦ • r t tI

Skanių Užkandžių ir Visokių Gėrimų Rus Užtenkamai Visiems!
Iš toliau atvykusiem^ bus parūpinti stalai. Galėsite savo kompanijose linksmai baha- 

. voti. nieko netrukdoriii. čia turėsite linksmų pasimatymų su senai matytais ir 
įsigysite naujų pažinčių.
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Gyvulių Veisles Gerinimo
Mokslas Socializmo Šalyje

Rašo F. M.

(Tąsa) V /•
^XXIV ’

Patriotįzmo esama įvairaus: visi sie
kia priešą sunaikinti, bet to žygio moty
vai kiekvieno kitokie. Vienas eina į žygį 
todėl, kad nori pasirodyti esąs geresnis, 
drąsesnis už kitus. Kitas — kad dar vie
nu ordinu savo krūtinę papuoštų. Dau-, 
gelis—todėl, kad pareigos ir disciplinos 
jausmai įsisiurbė į jų charakterį, tapo 
antra prigimtimi. Bet aš sutikau kartą, 

tik vieną kartą gyvenime, — patrio
tizmą, skaidrų, lyg ašara, niekuo nesu
teptą, be mažiausios dulkelės, krištolinį 
šešiolikamečio Volodios šišovo patriotiz
mą.

Iš Potijevo Rudnios mes turėjo
me per naktį padaryti šešių dešimčių 
kilometrų žygį per stepės juostą. Pasilik
ti stepėje dieną būtų rizikinga, kadangi 
vokiečiai jau bandė užčiuopti mus iš oro.

Kolona jojo risčia. Mes skubėjome iki 
aušros peršokti tą stepės penkiakapeikį. 
Po vidurnakčio aš su raitąja žvalgyba 
įvažiavau į kaimą, kuriame dienos metu 
kovėsi Gaponenkos būrys, susidedantis iš 
Lapino bei Zemliankos skyrių.

Kaimo pakraštyje baigei degti daržinė 
ir šieno stirtos, kelias juoda angimi rai
tėsi į kaimą. Dieną krito pavasariškas, 
šlapias sniegas. Kelio pakraščiais, vidu
ry gatvės juodomis saulėgrąžomis žydėjo 
rankinių granatų sprogimo vietos, žemės 
purkšlais buvo subraižytas mergiškas, 
sniego baltumas, o aplinkui niūriai ybe 
tvarkos gulėjo sunkūs žmonių ir arklių 
kūnų gumbai. Tai karo ruduo rinko sa
vo vaisius dešiniojoje Ukrainos pakran
tėje. Jis buvo derlingas, ir nors kalendo
rius rodė kovą — balandį, bet šaunūs 
plovėjai ir kūlėjai jojo greta vieni a\itrų, 
ir jų jauni veidai spindėjo gerai atlikto 
darbo džiaugsmu.

Lapinas, Ostrouchovas, Zemlianka ir 
Gaponenka... Jie jojo greta'vienas ki- ! 
to, sveiki ir džiugūs, o kaimo gatvėje 
gulėjo dvidešimt du vokiečių lavonai. 
Vien berankis Zebolovas nudėjo ketver
tą. Aš jojau su jais ir galvojau: “Pran
cūzijoje, Olandijoje, Danijoje ir Norvegi
joje buvo ir yra nemaža sveikų vyrų. . . 
Kodėl gi ten nerinko tpkio gausaus der
liaus?”

Gal būt, pas mus tą pavasarį karinės 
operacijos vis sėkmingesnės darėsi to
dėl, kad antrojo pasaulinio karo ruduo 
buvo taip gausiai palaistytas Stalingra
do kraujo lietumi? ...

Naktinis maršas stepe praėjo ramiai. 
Automatų serijų traškėjimas, kaip visuo- 

. met, buvo girdėti abiejuose šonuose’'ko
lonos, judėjusios pagreitintu maršu. Ko
misaro nuolat siuntinėjami ryšininkai ją 
paragindavo: čia galvą — kad padidin
tų tempą, čia uodegą— kad pavarytų at
siliekančius. Bet vis dėlto visos, stepės 
juostos naktį pereiti mes nesuspėjome ir 
paskutinius dešimt kilom^rų ėjome auš-- 
tant. Dešinėje ūkanotoje'aureolėje, tar
tum virpantis, pasakiškas paveikslas, 
blėsčiojo senobinis Radomišlio miestas; 
priešaky mėlynavo Radomišlio bei Ked- 
rino miškai, ir kelias suko į šalį, paro
dydamas, jog kažkur priešais, dar stepės 
bangų slepiama, teka upė. Kairėje, pro 
rūkus, skverbėsi ligūsta, nenųprausta, 
blanki saulė. Komisaras baimingai žvilg
čiojo į ją ir laimino rūką.

Ir nors visiems buvo aišku, kad iki 
upės ir miškų dar reikia eiti ne mažiau, 
kaip dvi valandas, ir kad kas penkios > 
minutės virš kųlonos galėjo pasirodyti 
lėktuvaj, prieš kuriuos mes buvome be- 

• veik bejėgiai atviroje stepėje, vis dėlto 
.žmonės ėjo lėtai, kas sau, pavargę nuo . 
naktinio maršo ir nuo ■saldaus pavasa
riško ryto nusilpimo. Kolona ėjo nesusi
rikiavusi, su trūkiais, kurių mes naktį

Ąr tai rūkas mus išgelbėjo, -ąr pami
go vokiečių lakūnai, nelaukdami tokio 
įžūlumo iš mūsų pusės, bet lėktuvai pa
sirodė tik tada, kai didesnė kolonos da-> 
lis buvo jau įsitaisiusi kaimuose ties Te- 
terevo upe. Štabas apsistojo Mežeričkių 
kaime.

Nespėjome mes pradėti savo kasdie
ninio darbo, kaip triukšmas prie įeina
mųjų durų mus nuo jo atitraukė. Kažkas 
ginčijosi ir stumdėsi priebutyje, ir kai 
durys pagaliau atsidarė, pro jas įstūmė 
beginklį partizaną. Bazima suprato, kad 
įvyko “neda” — nepaprastas dalykas, 
padėjo į šalį savo popierius ir užsmaukė 
akinius ant kaktos. '

Partizanui iš paskos ėjo Volodia šišo- 
vas, jo karabinas, Jtaip visada; buvo per 
petį, o paruoštą šauti jis laikė automatą, 
matyt, atimtą iš suimtojo. *

— Leiskit pranešti, drauge štabo viršir 
ninke. Atvedžiau nusižengusį įsakymui 
du šimtai.

Bazima pakilo* iš užustalės, sukosėjo 
saujon ir vėl užsitraukė akinius ant no
sies. ' * 

‘ — Sakyk, Volodia, viską iš eilės.
Volodia šišovas, aštuntosios kuopos 

ryšininkas, susijaudinęs pradėjo:
— Drauge štabo viršininke, praslin

ko vos trys dienos, kaip mes iš naujo 
nagrinėjome įsakymą du šimtai. Aš pats 
vežiau jį kuopai. .0 ką jie daro? ... Aš 

• anksčiau už visus atvykau į kaimą, ma
niau kuopai nužiūrėti butus, o čia jęu 
ketvirtojo bataliono žvalgyba šeiminin
kauja. Atsimenate, kur gatvių išsiša
kojimas: vienoje .pusėje duonos bei avi-į 
žų magazinas, kurį mes paskui išskiys- 
tėme, o priešais, sodnelyje, namelis čer
pėmis dengtas. Tai čia ir yra pieninė. 
Į tą pieninę bobos iš viso kaimo pieną 
suneša. Pagal vokiečių įsakymą, kas ry- 

, tas. Ten yrą separatorius ir visi įrengi
mai. Tai jie, va šitie, ne taip, kad elgtų
si pagal įsakymą du j šimtai — paimtų 
sau, kas reikalingiausia, o visa kita iš-' 
dalintų liaudžiai, — maža toj kad patys 
prisirijo, dar'visą likusią. gamybą suga
dino, sviestą po žemę išdraikė, grietinę 
išlaistė...

— Suprantama, Volodia, bet pasakok 
apie reikalą. ’ , •;. t

Tuo tarpu įėjo komisaras, šišovas su-' 
stojo ir, pristatęs automatą prie kojos, 
išsitempe “ramiai.”

— Pagal įsakymą du šimtai? — grei
tai apžvelgęs, paklausė komisaras.

— Tikrai taip, Semionai Vasiljevi- 
čiau! Vėl ketvirtasis batalionas, — atsa
kė Bazima.

— Na, žinoma, tęskite toliau, — ir ko
misaras atsisėdo už stalo. r • /

Įsakymas du šimtai — tai buvo pa
grindinis kovpakiųinkų įsakymas. Se
nam kovotojui/ kariavusiam nuo 1941 
metų, pakakdavo pasakyti: “Ką, nori, 
kad tau įsakymą du šimtai pritaikytų?” 
— ir žmogus, jei bent kiek jausdavosi- 
esąs kaltaš,' susitvarjęydavo ir pripažin
davo savo kaltę. Kiekvienas naujokas, 
neseniai įstojęs į dalinį, įsakymą du šim
tai, kartu su partizano priesaiką, turė
jo išklausyti pasirašytinai. Su tuo įsa
kymu taip pat deriųo savo darbą kuopų 
politvadovai. ir partorgai. Jis teturėjo 
keletą’ punktų, kurie aiškių aiškiausiai 
skelbė, jog tiktai bendravime su liaudi
mi, su masėmis glūdi partizanų jėga.. 
Plėšikavimas pagal įsakymą du šimtai 
buvo baudžiamas kaip išdavystė ir prie
saikos sulaužymas. Labai didelius pikta
darius pagal įsakymą du šimtai vadai 
turėjo teisę sušaudyti vietoje. '

Atsirųenų, dar stalininio reido metu 
buvo toksai atsitikimas. Vienkiemy, ku
riame stovėjo žvalgų ‘kuopa,, buvo pavog- ’ 

' tas medus, apiplėštas avilynas ir išvar- 
niekada neleisdavome. Linksmai’ plūdi- tyti aviliai. Kaltininką išdavė bičių su- 
nėjosi tarpusavy kovotojai, ūkavo ir spie- įgiltas veidas. Pasirodė, tai buvo vienaš 
gė partizanės merginos, šauniai persime- . 
tusios per pečius lengvus karabinus. Tos 

, merginos juodomis kelnėnfis, kazokiškai 
užleistomis ant gerų vokiškų batų aukš- 

, tais, butelio forrųos aulais, viršuj kurių 
marguliavo gėlėti bei dryžuoti) miestieti- 

ir kaimietiški sijonai, tie saunūs ka
reiviai merginos ėjo drauge su mumis. 
Vadai neramiai žvilgęiodavo į dangų ir 
įsiklausydavo, ar nesėlina prie kolonos 
gausmo vokiečių lėktuvų bimbalinis. 
zvimbimas.

ųš žvalgų. Kovotoją pastatė sušaudyti.
Atėjo senis bitininkas.

, — Geriau antausius jam atskaldykite, 
.— prašė jisai.

— Ra§ mus negalima. ..
— Tai patupdykite karcerin, su duo

na ir. vandeniu!
Taip ir išpVąšė. : M % .
O vaikinui, • raudonplaukiu!, šlakuo

tam chocholui nuo Putivlio, taip ir pri
lipo pravardė'“Medus.”

(Bus daugiau) -

Didysis gamtos pertvar
kytojas Ivanas Mičiurinas 
savo teoriniais darbais ir 
daugiamete praktika įrodė, 
kad žmogus sugeba valdyti 
gyvųjų organizmų paveldė
jimo savybių kintamumą ir 
sukurti naujas augalų rū
šis bei gyvulių veisles, iš 
anksto planuodamas naujų 
naudingų savumų susidary
mą. .

Tarybinė zootechnika,. 
lygiai kaip jr augalininky
stė, remiasi pažangiuoju 
materialistiniu Mičiurino- 
Lisehkos mokslu. Ji vado
vaujasi mičiurininiu teigi
niu apie tai, kad, jei yra ži
nomi augalų ar gyvulių rei
kalavimai išorinei aplinkai, 
galima sąmoningai . valdyti 
organizmo vystymąsi, 
keisti žmogui 
kryptimi paveldimumą/pa
keičiant išorės/sąlygas.1 Ta
rybinis zootečhnikas, ap
ginkluotas mičiurinine bio? 
logija, gali reikiama kryp
timi sudaryti gyvuliams 
geresnes priežiūros ir išlai
kymo sąlygas ir tuo akty
viai gerinti jų paveldimu
mą. . . x

Glaudžiai bendradarbiau
dami su 
praktikais, 
mičiurininį mokslą, tarybi
niai selekcininkai - gyvuli- 
ninkai pasiekė įžymių lai
mėjimų. Jų pastangom Ta
rybų Sąjungos gyvulininky
stė praturtėjo naujomis 
vertingomis stambiųjų bei 
smulkiųjų raguočių, kiau
lių, arklių veislėmis.
Karvių Pieningumo 
Pakėlimas J

Stanislavo šteimano 
dovaujami veislinio tarybi
nio ūkio “Karavajevo” gy- 
vulininkai išvedė geriausią 
pasaulyje produktyvumo at 
žvilgiu stambiųjų raguočių 
Kostromos veislę. Naujoji 
veislė išvesta vietinių vals
tiečių karvių bazėje; tos 
karvės pasižymi aukštais 
pi/no bei mėsos! produkty
vumo rodikliais. Kostromos 
pieno gyvulių veislės išve
dime dalyvavo ir Jaroslav- 
lio veislė. / -

Naujos vęislės sukūrime 
lemiamą vaidmenį suvaidi
no gausus, įvairus bei mo
kamas .šėrimas,/ pagerintos 
priežiūros bei laikymo su
lygtos, teisinga melžimo 
techųįka, tikslingas paring karvės, 
kimaįbei atranka.

Kuor
“Karavljevo” kolektyvas ir 
priešakinių fermų kolūkie
čiai praaėjo savo darbą gy
vulių tobulinimo srityje, di
džiausieji pieno išmilžiai 
siekę 2500 - 4000 litrų. O 
dabar geriausiose bąndose 
vidutiniai išmilžiai siekia 
4800 - 6300 litrų. Geriausios 
bandų promotes turėjo 
maksimalinius 4500 - 5400 
litrų pieno išmilžius, o da- 
baiųyra daug dešimčių kar
vių *sų 10-14 tūkstančių, o 
kartais ir daugiau kaip 16 
tūkstančių litrų išmilžiais.

Tarybinis ūkis “Karava
jevo” gavo vidutinį 6310 
litrų, išmilžį .iš pašarinės' 
kardės, turinčios vidutiniš
kai 649 kilogramus gyvojo 
svorio/’ Priešakinėse Kost
romos srities kolūkinėse 
fermose iš Kostromos veis
lės karvių gautas 4000-4850 
litrų pieno išmilžis iš kar
vės. v 1
Gyvuliai ir
Klimatinės Sąlygos

Tarybinės gyvulininkys
tės vystymuisiĮir pakilimui 
didelę 
miko M.

Iva-

***^*7^*
mrm&jI

py- reikalinga

gy vulininkais - 
pritaikyd a m i

va-

Jarybipio ūkio

turi akade

kademikas Ivanovas visada 
pasisįtkydavo už sujcūpmą 
savųjų tėvyninių gyvulių 
veislių, pritaikytų atski
roms zonoms su tam tikro
mis klimatinėmis, pašarinė
mis bei dirvožemio sąlygo
mis. Savo teorinius teigi
nius jis patvirtino prakti
koje, išvedus Askanija No: 
voję tokias nepaprastai 
vertingas veisles, kaip as- 
kaninę švelniavilnę avį bei 
ukrainišką v stepės. kiaulę. 
Šitų veislių produktyvumas 
yra žymiai aukštesnis, ne
gu iš užsienio atvežtų veis
linių avių bei kiaulių.
Kiaulių Veislės 
Pagerinimas

Velionio, akaderpiko
novo mokiniai bei pasekėjai 
tęsė jo darbą toliau. Profe
soriui Bondarenkai ir zoo
technikui Burundukovąkiui 
aktyviai dalyvaujant Uk
rainoje' buvo \ patobulinta 
Mirgorodo lašininių kiaulių 
veislė. Sibiro gyvulininkys
tės mokslinio tyrimo insti
tuto moksliniu bendradar
bis Simonas išvedė aukštai 
produktyvias kiaules, gerai 
pritaikytas rūsčioms Sibiro 
sąlygoms.

Tarybų šalyje sukurtos 
puikios avių veislės: Kau
kazo švelniavilnė, aviųau
gintojų išvesta veisliniame 
ūkyj “Bolševik”, vadovau-.. 
j ant talentingam selekcinin
kui Filianskiui, kazachinė 
švelniavilnė, pritaikytą iš
laikymui ganyklose per iš
tisus metus,' kuibiševinė ir 
eilė kitų.

Puikūs yra pasiekimai gy- 
vulininkų - praktikų, kurie 
nuosekliai taiko mičųirini- 

nius metodus/ Iš gausingų 
pavyzdžių paminėsime tik 
du. Volodgos srities kolū
kio “Budionnovec” kiaulių 
šėrike, Socialistinio Darbo 
Didvyrė Aleksandra Lius- 
kova per atranką,, teisingą 
šėrimą bei prižiūrą sukūrė 
bandą veislingų patelių, ku
rios per vieną apsiparšavi- 
mą duoda po 18-20 parše
lių. • ' >

Sumų srities *(Ukraina) 
kolūkio “Červona zoria” 
(‘‘Raudonoji aušra”) mel
žėja Socialistinio Darbo 
Didvyrė Marija Kravčenka 
iš jai priskirtų karvių per
nai pasiekė vidutinį išmilžį 
6,200 litrų, iš kiekvienos

Mokslas ir žemės . 
Ūkio Reikalavimai

A

Tarybinė vyriausybė ne
nuilstamai rūpinasi tarybi
nio zootechnikos mokslo iš
vystymu. Įsteigti mokslinio 
tyrimo institutai, laborato
rijos bei bandymo stotys. 
Išaugo šimtai talentingų 
mokslininkų — akademikai 
Judinas, Grebenis, prof. 
Balmontas, /Filianskis ir 
daugelis kitų, kurie padarė 
didelius atradimus bei pa
tobulinimus socialistin. gy
vulininkystėj teorijos ir 
praktikos srityje. Tarybų 
Sąjungoje gyvulininkystė 
vystosi priešakinio; mokslo 
pagrindu, priešakinės tech
nikos 'baze kolektyvinio vi
suomeninio darbo sąlygo
mis. Tarybinių zootechnikų 
mokslinių tyrinėjimų tema
tiką -nusako kęlektyvinių 
bei tarybinių ūkių gamybos 
reikalavimai.’

Nei vienoje šalyje pasau
lyje mokslinių pasiekimų, 
rezultątąį netaikomi ’taip 
greit i? taip masiškai, kaip 
Tarybų Sąjungoje, kur so
cialistinis liaudies ūkis 
tvarkomas pagal vieningu

George A. Long, 99 
tekęs regėjimo, ir jo 
tanu iš savo krautuvėlės 
mokėti keleriopai pakel 
Toji mašina apipj

metik 
dukt

išradėjas, o dabar jau ne- 
Georgina, 70 metų, išme- 

jiems nebeišgalint 
rendą—nuo $20 iki $80. 
bronzinių langams rėmų

yra vienatinis Longo pajamų šaltinis.

AR KINIJOS KOMUNIS
TAI UŽIMS FORMOZOS 

SALĄ?
(Tąsa nuo Z-ro pusi.)

Čiang Kai-šeko režimas 
gavo iš Amerikos 471 karo 
laivą. Daug tų laivų jau y- 
ra liaudies rankose. Atro
do, kad užsienio imperialis
tai viešai ir slaptai suteiks 
daugiau reakcijai karo lai
vų ir ^lėktuvų. Galimas 
daiktas, kad atsiras ir 
“liuosnorių” lakūnų. Juk . 
Amerikos generolas Che
nault dar vis tebekoman- 
duoja Kinijoje reakcijos jė
gas.

Kaip matome, Formozos 
sala, tai paskutinė reakci
jos ir pasaulin, imperialistų 
atspara prieš Kinijos liau
dį. N&bus lengva Kinijos 
liaudies jėgoms išmušti ten 
reakcijos ir imperializmo, 
jėgas. Kova bus sunki. Bet 
-jijbus Jaimėtą; Liaudies pu
sėje bus Formozos darbo

Nauji žemės 
Ūkio Pasimojimai

Ypač išauga tarybinio 
zootechnikos mokslo vaid
muo dabar, kuomet tarybi
nė vyriausybė priėmė (Tri
metį planą visuomeninei 
gyvulininkystei išvystyti 
kolektyviniuose , ir tarybi
niuose ūkiuose. Paghl šį 
planą visuomeninė kolekty
vinių bei tarybinių ūkių 
gyvulininkystė . per trejus 
metus turi ne mažiau kaip 
pusantro karto padidinti 
mėsos, lašinių, pieno, svies
to, kiaušinių ir kitų pro
duktų gamybą, o taip pat 
odos, vilnos ir kitos žalia
vos gamybą lengva j ai pra
monei. Apie tempus, ku
riais turi būti sprendžia
mas tasai uždavinys, gali
ma spręsti^ iš šių trimečio 
plano užduočių. Visuomeni
nių stambiųjų raguočių, 
skaičius vien tik kolūkiuo
se il$i 1949 metų pabaigos žmonės. Atsiras nemažai ir 
turi sudaryti ne mažiau1 reakcijos ginkluotų jėgų 
kaip 24 milijonus vienetų, tarpe liaudies draugų, ku- 
4ki 1950 metų pabaigos — rie sprendžiamoj kovoj pe
ne mažiau kaip 28 milijo- reis į darbo žmonių pusę, 
nūs vienetų, iki 1951 metų, Kinijos liaudies pusėje 
pabaigos — ne mažiau kaip bus ir tarptautinėje situaę^ 
34 milijonus vienetų. Dar- joj veikimas Tarybų Sąjmi- 

‘ arfokra- 
ip tai— 

pripažinimas liaudies Kini-

spartesniais tempais . turi gOs ir liaudiškų 
didėti avių, kiaulių ir pauk- tinių respubliką 
ščių skaičius.

Dabar mokslinio tyrimo ' jos vyriausybės, atsisaky- 
institutaį ir bandomosios),] 
stotys ruošia priemones šėko atstovais Jungtinėse 
bandos reprodukcijai pas- Tautose ir kitur, 
partinti, gyvulių produkty
vumui pakelti, esamų pato
bulinimui bei naujų aukštai 
produktyvių veislių išvedi
mui,. Tatai bus naujas tary
binių zootechnikų indėlis į 
tolesnio gyvulininkystės pa-* 
kėlimo, maisto ir žaliavos 
lengva jai pramonei gausu
mo sudarymo reikalą tary
bų šalyje. /

JUlllv vj A 1111V , Jvp V j 1 1(%U0J UCDj & VOludlYj 

bandomosios,mas skaitytis su čiang Kai-

Maynard, Mass

tai

visos NAUJOSIOS 
ANGLIJOS LIETUVIAMS 

‘ * X

Rugsėjo (Sept.) 5-tą, 
yra, (Labor Day) visi keliai
lai veda kiekvieną sąmoningą 
lietuvį* ir lietuvaitę į May
nard, Mass. Bus nepapras
tas 14:kos tautų piknikas, 
svarbiausiems gyvenimo rei
kalams paremti. Bus didelė 
ir labai įvairi programa. Bus 
dvi orkestros — viena grieš 
svetainėje, kita ant pievos.

Lietuvių s tauta bus atsto
vauja Norwoodo Vyrų ( Chop 
vadovystėj Stasio Pauros su 
akomganistu Richard Barris. 
Kiekviena tauta turės savo 
tautinio rpaisto gtįalą. Taipgi 
kiekviena tauta duos ką nors 
žymiausio programoj.

Programa prasidės 2-rą va
landą .po 'pietų. Todėl kvie
čiam visuomenę atvažiuoti

Kinijos liaudis turi ir dar 
vieną svarbią kortą, kuri 
ir dabar jaučiama, tai pre
kybą, Nepaisant, kaip už- 

Isienio imperialistai neap
kęstų liaudies Kinijos, ' bet 
tai šalis su 450,000,000 gy
ventojų. Jos ifeikalai milži
niški. Nevelwi jau’ dabar 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų pirkliai ėdasi ir nesusi
taiko Kinijos reikale. Ang
lai net savo karo laivų pa^ 
galba' lydi prekybps laivus 
į liaudiškos Kinijos prie
plaukas. Ir ši korta paleng
vins liaudies laimėjimą ir 
Formozos reikale.

‘ ■ D. M. š. !

ITALIJA ŽADA GRAIKI
JAI $105,000,000 KARINIŲ 

ATPILDŲ
. Atljenai, Graikija.—Pra
nešama, jog šiomis dieno
mis Graikija pasirašys tai
kos sutartį su Italija.' Ita- / 
Ii jos valdžia sutinka sumo- 
kėt Graikijai $105,000,000 
karinių atpildų dalimis per 
5 metus. '

anksčiau, nes dabar jau» ir 
dienos trumpesnės, tai anks
čiau ir į namus galėsim grįž- ' 
ti. Iki pasimatymo su- visais 
piknike! ,

H ./Tamašauskienė.' 
/ J. Grybas.

..................-t; r ’ r J' ‘ ' V •' . 1 . • • *V’ ■

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—/Penkt., Rugs. 2,1949
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Atsisuki radiją
Atsiskleidi laikraštį
Nueini kur į susirinkimą
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turfant lūpų

KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo pusi/) 

ginčų ir ’.dar daugiau iiesū- 
sipratimų.
'Už tai turi eiti visų geros 

valios žmonių karščiausia pa
dėka fašistinės Dirvos redak
toriui Vincui Rasteniui.

GINTARIEČIŲ BANKIETAS 
SU GRAŽIA DAINŲ. , 

PROGRAMA

231 Bedford AVenue 
Brooklyn 11, N.

be atodairos,”
d.) žodžiai

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

byryje ir nurodytu 
neužmirškite • pakal- 

kad jštotų į 
pailsėjome, tai

Washington. — Senato 
komisija dar atidėjo,svars
tymą Mundto biliaus dėl 
politinių, minčių suvaldy
mo.

dainininkes, 
kad jos mums pa

ilgai . nepamirštamą

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

girdi KINIJA!
KINIJA!

KINIJA!

išgirsti.1 O 
pirmą kartą 

pamylės.

Pakilo Valstijų Taksai
Washington. — Įvairios 

valstijos per paskutinius 12 
mėnesių surinko 7 nuošim
čiais daugiau valstijinių 
taksų, negu per 12 pirmes
nių mėnesių.

29 Endicott St. Kelionė 25c 
pusi. (198-200)

MATTHEW 4 BUTUS 
(BUYAU8KA8)

SHAUNS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station)

Naujai išdekoniota 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 teUfonas niekad nemiega.

Augušt Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

/ (Kampas 68th Si.)

Atsieikime varduvių, sukakčių, sirgimų, Šermenų ir tt., 
telefonuokite: 

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietu ar vainiką, 

ko, jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus- taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOMĖ, Ine., 354 Marcy, Ave., Brooklyn, N. Y.

f Manager

JOHN A. PAULEY

Susilaukė dukterį 
Edvardas Griciūnai. 
davė vardą—Edna, 
džiaugiasi susilaukę 
Jų sūnui Friedui jau 
ti metai. Gėrisi ir 
su Anele Griciūnai 
anūke. Linkime Ednai 
žiai ir sveikai augti.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LĄISNIUOTAS GRABORIUS 

Telefonuokite dierią ar naktį
EVergreen 7-4774

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

sporto programa: plaukimas, 
gėmiai ir skirtingų tautų pa- 
tautiniai valgiai, įskaitant 

ir v lietuvius. . Karus nuvažiavimui 
gausite 11 vai. 'ryto, prie Endicott 
Hall, 
į abi

Frida ir 
Dukrai 

Tėvai 
dukrą; 

eina 4- 
Povilas 

savo 
gra-

Hong Kong.—Čiang Kai- 
šeko tautininkų valdžia pa
skyrė generolą Sun Li-jeną 
ginti Formozos- salai nuo 
komunistų- liaudininkų. Bi
jo, kad liaudininkai gali lai
vais ir valtiųiis perplaukti 
100 mylių jūros “rankovę” 
iš Fučovo uosto ir įsiveržti 
į Formozą, kuri vadinama 
stipriausia Čiang Kai-šeko 
tvirtove. Tautininkai pra
neša, jog komunis’tai-liaudi- 
ninkai jau subūrę šimtus 
laivų ir valčių tam žygiui.

Formozoje yra 200,000 
geriausios tautininkų ka
riuomenės.

Rugpjūčio pradžioje Jean- 
. Frank Rak i ck ai susi- 
sūnaus. Tėvai džiau- 

Rakic- 
Po tėvais Mačieniutė 
priklausė prie Lyros 

Mačienai ir Mrs. Ra- 
yra draugiški žmonės.

parengimo 
, tai yra

Gintaro Pusvalan- 
iar svečiai puikiai 
gražiomis daino-

Serga M. Kavaliūniene
Turėjo operaciją Marytė 

Kavaliūniene. randasi Ro
yal Victoria ligoninėje. Kam
bario numerio nespėta suži
noti. Draugė M. Kavaliūnie- 
nė yra puikiai pasidarbavusi 
dėl progresyviškų organiza
cijų, už tai draugės ir pažįs
tami nepamirškite draugę 
Kavaliūnienę aplankyti nema
lonioje padėtyje, ligoję.

Formozos uoste pirjn ke 
lėto dienų susprogo taulr 
ninku laivas Čungli, pri 
krautas amunicijos ir gink
lų, kurie buvo siunčiami 
tautininkams į Kanto n ą. 
Pranešta, jog tas amunici
jos sprogimas užmušė ir 
kelis šimtus žmonių.

darbuotojams ir publikai už 
skaitlingą atsilankymą ir už 
visokias - aukaš nuoširdžiai 
ačiū. O smulkmeniškiau apie 
paskutines pasekmes parašys 
mūsų ruošėjai.
Iš Susirinkimo

Rugpiūčio 16-tą dieną, Bo- 
vet salėje įvyko LLD 47-tos 
kuopos, narių susirinkimas. 
Nors buvo darbo vakaras, bet 
į susirinkimą atsilankė gražus 
būrelis narių..

Susirinkime ' tapo aptarta 
bėgamieji draugijos reikalai. 
Į LLD suvažiavimą, . kuris 
įvyks rugsėjo 3-4 dienomis, 
Toronte, 47-ta kuopa išrinko 
keturius delegatus . Kadangi 
minimos kuopos iždas yra pu
sėtinai biednas, suvažiavimas 
nuo 47-tos kuopos bus pa
sveikintas tik su penkiais do
leriais.

Dienraštis Vilnis nutarta 
pasveikinti su užsakymu 50 
Vilnies Kalendorių.

Aptarus praeito L. B. pik
niko reikalus,., susirinkimas 
baigėsi.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

LaldotuVių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TELk Virginia 7-4499.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Pranešu ant greitųjų, jog 
šį sekmadienį, rugsėjo 4, 2 
vai. po pietų, Maple Parke, 
Methuen^ Mass., atsibus šau
nus bankietas: skanūs kala
kutienos pietūs* su labai gra
žia dainų programa, kurią 
pildys So. Bostono Bevardis 
Kvartetas.

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

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

su sunumi ir marčia 
nuostabu, kąd svečiai, 
iš1 vieno miesto, bet taip pa
taikė suvažiuoti visi sykiu, 
kaip pakviesti. O be toj jie 
visi augę kaimynystėje ir jiems 
pasimatymas buvo gana imą- 
gus ir įspūdingas. Keletu die
nų pasisvečiavę pas sesutes ir 
brolį, sykiu visi iškeliavo 
mo. , /
MIRĖ

Rugpiūčio 18-tą dieną 
re senas Montrealo 
Jonas Kalašinskąs. 
buvo 68 metų amžiaus 
laidotas 22 tugpiū^iof T 
Cote Des Neiges kapinėse.

Laisves Rep

mi- 
lietuvis 

Velionis

ūringas mandagu
alauja nepasakyt

kultūringu žmo- 
i? Good, nesakyk visos 
s, kitais žodžiais, bent 
gerą dalį tiesos paslėpk!

Gražios . kontestantės bė
gioja, laksto, dirba nuo šir
dies. Rodos, galėtumei ne tik 
pinigus atiduoti, bet ir širdį.

Darbščios šeimininkės taip
gi kožna prie savo a stalo t^iu- 
sialsi, o jų gardūs valgiai 
traukia prie jų.

Buvo ir gana graži muzi
ka, traukė polkas, valcus, o 
jaunimėlis iškaitusiais veide
liais taip įnirtusiai šoko, ta
rytum jiems kas mokėtų di
džiausius pinigus už tai

Buvo ir garbės stalas, 
atiteko 17-kai asmenų.

Turėjome ir įdomybių 
gramą. Tėvas su dviem du
krelėm pamanevravo dvira
čiais. -•

Prislinko maloni dienelė 
prie vakaro, turėjome skirsty
tis kas sau. Taip ir pasibai
gė šių metų Liaudies Balso 
piknikas gražioje 
ir pasekmingai, 
Kanados lietuvių 
puikaus pelno.

Visų ruošėjų vardu širdin
gai dėkojame visiems aukoto
jams ir aukotojoms, visiems

nei ' žvilgančių 
kuriais dabar 

Fabrikai, maši-

Susirgo Zabelia Kvederie- 
Ji gyvena 6542 Saybrook 
Linkiu jai greitai pasveik-

Drauge.

APIE URAGANĄ

Tai jau antras uraganas iš 
eilės praūžė pro mūsų.miestą. 
Pirmas praėjo Atlantiko Van
denynu visai suusžemįo . ne
kliudydamas. Bet antrasis, 
tarpe 26 ir 27 dienų, naktį, 
praūžė per Floridą pridary
damas daug žalos, žinoma, 
daugiausiai nukentėjo pajūri
niai miestai, nes ne vien smar
kus. vėjas draskė, bet ir iš jū
ros veržėsi vandens volai.

ž'monės turėjo daug baimės 
ir daug jiems nuostolių pa
daryta. Bet St. Petersburg 
miestas buvo laimingas, nes 
vėjo smarkumąs buvo tik 40- 
50 mylių į valandą. Neturė
jome nuostolių, tai rpūsų 
miestas šį kartą buvo laimin
gas. Kaip spauda ir radijas 
praneša, kad šį kartą ir Mia
mi \ miestas nenukentėjo, nes 
uragano smarkumas praėjo į 
šiaurius. Tai gerai, nes Mia
mi miesto gyvėntojai daug 
nuo uraganų yra praeityje 
nukentėję, o ten dabar ir lie
tuvių apsčiai gyvena.

Tik dabar apie tai tikrai su
žinojau ir skubinu visiems 
pranešti, kad visi žinotų ir 
nepraleistų progos pasiklau
syti dainų iš Bevardžio Kvar
teto krūtinių^ 

Apart to, kad 
tikslas labai kilnus 
paramai 
džio, bet 
pasižaves 
mis.

Kas yra 
Kvarteto melodingumą 
vėl norės 
girdės dar 
juos be galo 
dainuoja duetus ir solus. Ai 
jūs žinote, iš ko susideda Be 
vardis ( Kvartetas ? Sužinosi 
te juos pamatę.

J. M. Karsonas.

METINIS PIKNIKAS
Rugpiūčio, 21 dieną, Ville 

Lasalle, lietuvių piknikų vie
toje atsibuvo puikus ir pa
sekmingas 5 metinis Liaudies 
Balso piknikas.

Oras pasitšikė nepaprastai 
gražus. Saulutė skaisčiai 
švietė, tarsi mums pritardama. 
Malonūs paukšteliai medžių 
*pašakėse Čiulbėjo, ir linksmai 
skraidė. Toks malonus oras, 
paukštelių čiulbesys ir medžių 
šakelių šlamėjimo nebaigta 
pasaka žmogui sudaro tokią 
malonią ir švelnią nuotaiką, 
kad žmogus lieki nušvitęs 
kažkokiu kūdikišku džiaugs
mu. z

Publikos prisirinko 
daug: buvo amerikonų 
kitų Kanados miestų, 
visų atsilankiusių, atsirado ir 
Liaudies- Balso administrato
rius drg. K. Kilikevičius. Pu
blika ir visi maloniai nusitei
kę, sveikinasi, šnekučiuojasi.

Stalai apkrauti gardžiais 
valgiais ir gėrimais, gražiau
sių gyvų gėlių bukietais. Tar
si būtų gėlynas, o ne stalas.

Pasitikiu, kad mūsų apylin
kėje, kaip’veikė ir gražiai 
gyvavo Lietuvių Literatūros 
Draugijos (pilnai, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos) kuopa, taip ir 
veiks toliau, o visb gėros va
lios lietuviai, kurie tik myli 
laisvę, demokratiją ir savo 
tautą — rems jos veikimą.

Senis.

Kostas Tamošauskas, be- 
pentydamas namą, nupuolė 
nuo kokio tai palaipčio. Dak
taras konstatavo, kad viduriai 
esą smarkiai sutrenkti. K. 
Tamošauskas yra darbo par
tijų mylėtojas ir rėmėjas. Li
gonis randasi namuoše. Drau
gės ir draugai, nepamirškite 
ligonį aplankyti.
Svečiai Montreale

Atostogų proga į Montrea- 
lą atsilankė V. ‘Daubaris su 
žmona, dukterimi ir* žentu 
Smith. Draugas Daubaris 
svečiavosi pas savo sesutę L. 
Bernotienę. V. Daubaris gy
vena Detroite. Jo duktė S. 
Smith yra garsi Detroito mu
zikantė, ir moterų choro mo
kytoja. Jos linksmina ame
rikiečius garsiu sekstetu. Jų 
dainų išgirsti yra turėję lai
mės torontiečiai lietuviai.

Ateinantį sezoną turėtų pa
sikviesti ir montrealįečiai tas 
dar nematytas 
Aš tikra 
darytų 
įspūdį.

Tuom pačiu sykiu tyuvo at
vykusi iš Brighton“ i Mass./ 
Bernoto sesutė A. Sabeckienė

Buvo
nors ne

Mūsų apylinkėje lietuviai 
gražiai sugyvena, visų tarpe 
yra tolerancija ir pagarba. 
Nugyvenkime ir ant toliau 
taip, tai bus visiems naudos. 
Tiesa, atsiranda kaip kurie 
buvę biznieriai arba biznier- 
kos, kurie pataria Lietuvių 
Litekatūros Draugijos vardą 
pakeisti, kad nesivadintume 
taip ir neremtume darbininkų 
reikalų. ’ z i

Man tai nesuprantama toki 
žmonės, kurie siūlydami pe- 
spalk’iškumą, kad gauti visų 
paramą piknikams, nori atsi
sakyti nuo darbininku reika
lų ir vardo. Juk būti darbi
ninku, tai yrą garbė! ’

Juk visi turtai, visos gro
žybės yra vaisiai darbininkų 
darbo, jų energijos, jjų suga- 
bumo. Juk jeigu ne ’darbinin
kų darbas, tai mes neturėtu
me nei namų, nei'cementu iš
lietų kelių, 
automobilių 
važinėjame.
nos, parkai ir miestai, drabu
žiai ir maistas, visa tai yfa 
darbo žmonių rankomis pa
daryta. Manau, kad reikėtų 
gėdintis tiems, kurie bijosi 
darbininkų vardo, bijosi dai> 
bininkų judėjimo ir nori lai
mingai gyventi iš kitų prakai-

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

Newark 4; N. J. 
HUmboldt 2-7964

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. DabaFtsfe sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro- 
šiūi^ kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką , tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

DETROIT, MICH.
, I

' Pranešimas visoms moterims, Pa
žangos Choro narėms. Po vasaros 
pertraukos pirmos Pažangos Choro 
pamokos įvyks rugs, (Sept.) 8-tą, 
pradžią 7:30 vai. vakarė, Draugijų 
svetainėje, ,4097 Porter St. Visos 
choristės malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku, kad pirmas pamokas 
galėtume pradėtĮl su pilna energija, 
skaitlingame 
laiku. Taipgi 
binti savo drauges, 
chorą. Per vasarą 
dabar stokime ’ į darbą pasirįžusiai. 
Mums reikia draugiškų sueigų, rei
kia pasilinksminihrų, choras kaip 
tik ir yrą tas Centras kultūriškai 
sueigai. /Pasirūpinkim, kad nepa
miršti to, ką išsirhokėme. per dau
gelį metų, bet darbuokimės, kad pa
rodyti dar didesnį progresą. — K. 
Kraptavičienė, Choro pirm.

(198-200)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

i Veikiančiojo komiteto susirinki
mas įvyks rugsėjo (Sept.) 7 d., pra 
džia 7-tą vai. vąkare, Liaudies Na 
me, 735 Fairmopnt Avė.

Tą patį vakapą, 8-tą vai 
pat vietoje įvyks ALDLD 
kuopos susirinkimas. Gal po 
jo Laisvės pikniko jausimės pavar
gę, tačiau ką darysi, yra daug svar
bių reikalų aptarimui, dalyvaukime

P. Puodis. (198-200)

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

Gera nuolaida platintojams. \
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

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

Užsiskky’dami adresuokite: '

LAISVĖ
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

WORCESTER,. MASS.
Speciale tra.nsportacija yra pa

ruošta važiavimui iš Worcester į val- 
stijinį' bendrą Darbo Spaudos Pikni
ką, Vose Pond, Mąynard, Mass., pir- 
njadienį, September 5 d., Labor 
Day.

Bus 
šokiai, 
ruošti

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Reikia žinoti, kad šis Vincas 
nemažai sušveitė hitlerinės 
duonutės, todėl' nesistebėkite, 
jeigu jo supratimas apie ti
krai kultūringą žmogų 
tiek skirsis nuo blaivaus 
žmonių supratimo.

•Prašau pasiskaityti:
“Kultūringas žmogus, 

šo Rastenis, “turi mokėti man 
dagume išlaikyti saiką ii 
vengti aiškios netiesos. Ti 
krai kult 
mas reik 
visos tiesos,, bet reikalauja 
nemeluoti 
rugp. 26 
braukti paties autoriaus

I |B ^2a a^a d aj-T* ’

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.* < >

laukė 
giasi sveiku sūneliu 
kienė, 
seniau 
Ch oro. 
kick as
Linkime jaunam piliečiui svei 
kam augti.

, P. Walantiene.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
" 4 1 B i i '• • '4 'J V

. Telefonas
EVergreen 4-9407

MATTHEW P. RALLAS 
(BlELIAUSitAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
LiUdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PafiSrVOti Dov&n&l

Noj'i būti kultūringu žmo
gumi? Good, vengk aiškios 
netiesos, bet neaiškią netiesą 
skelbk susirietęs. Kitaip pa
saldus, meluok, bet mokėk 

..meluoti!
Nori būti

gumi 
tiesos 
jau l

Nori būti kultūringu žmo
gum? Good, nemeluok be 
atodairos, kitaip pasakius, 
meluok su saiku, apgalvojęs, 
apsižiūrėjęs, gudriai.

Tai šitoks Rastenio “kultū
ringas žmogus.”

Trumpai ir drūtai pasa
kius: Vinco Rastenio “kultū
ringas žmogus” yra “k-ulfti- 
ringas” melagius.
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liberty Auditorija ir Laisves Piknikas Philadelphijoje Dar Apie Dividendus
Vėl Turėjo Talkos Jau Šį Sekmadienį Veteranams

Susižeidė Nukritęs
Nuo Arklio

Literatūros Draugijos Kuopoms
Brooklyne ir Apylinkėje

Karšta buvo praėjusį šeš
tadienį, tačiau grupei gerų 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
patrijptų kaitra negalėjo su
stabdyti darbą. Jie buvo su
sitarę atnaujinti, pataisyti 
stogą pirm . rudens lietingojo 
sezono. ‘ Ir susirinko. Veik 
iki pietų jiems sutrukdė. dar
bo pradžią nepatikimas pre
kybininkas, buvęs prižadėjęs 
medžiagas pristatyti penkta
dienį, bet nepristatęs jų net 
šeštadienio priešpiečiu.

Susitarta, ant greitųjų 
ta medžiagos iš kitur ir 
bas laiku atliktas.

gan
ei a r-

sto-Tarsi žinodamas, kad 
gaš jau tvarkdje, tą pačią 
naktį prapliupo lietus, atneš
tas 'floridaniškojo viesulo 
sparnais.

Tą sunkų stogo pataisų dar
bą atliko Petras Babarskas, 
Pranas Varaška, Petras Vi? 
niauskas. Vėlesniuoju popie
čiu buvo užėję dar pora kitų • 
draugų, bet jau radę tą dar-

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

Tas didysis iš kelių valstijų 
lietuvių .sąskrid.is — dienraš
čio Laisvės piknikas Philadel
phijoje — jau čia pat. Jis 
įvyks rugsėjo (Sept.) 4-tą, 
gražiame 
miestyje, 
Grounds, 
Gloucester Heights, N. J.

Atskiromis grupėmis va
žiuosiantieji' išsikirpkite skel
bime telpantį k ę 1 r o d į . 
Brooklyniečiams, kurie va
žiuosime autobusu, bendrai, 
nuo Laisvės raštinės, kelrodis 
nerūpės. Tačiau mes priva
lome p hmpinti iš anksto įsi-

jau čia pat.
(Sept.)

Philadelphijos už-
Crescent Picnie

56 Cornell Ave.,

i buso tikietą, užsitikrinti

buso sau vietą. Visos kelio
nės kaina (-round trip) $3.25 
asmeniui. • ,,

Kurie iš anksto nežinojote, 
ar galėsite važiuoti, 
madienio 
norinčiais 
rizikuokite 
mo 
likę 
šių

o sek- 
rytą pasijustumėt 
pasiekti pikniką, 
ateiti pirm išėji- 
Jeigu bus vietosbuso.

nuo iš' anksto užsisakiu- 
ir laiku atėjusių, keliau-
sykiu su visais. Jeigu

nelikę,—grįšite namo.
Kviečiame visus dalyvauti 

piknike. Susitiksite su tūks-’ 
tančiais lietuvių ir užtikrintai 
smagiai pasilinksminsite po
kalbiuose, šokiuose, vaišėmis.

Pirmojo karo veteranai 
I

gaus apdraudos dividendus 
tiktai tie, kurie karo laiku už
sirašytąsias karines apdrau- 
das iškeitė ant pastoviųjų 
pirm sausio 1-mos, 1944 me- 
tų.Y »

Gaus ir tie, kurie įstojo mi- 
litariškon tarnybon laikotar
piu tarp dviejų karų ir pasi
liko apdraustais, mokėjo duo
klę pastoviai.

šių abiejų grupių veteranų 
esama apie 435,000 po visą 
šalį. Jų apdraudos dividen
dų fondas tui’įs apie 40 mi
lijonų dolerių.

Tačiau pirmojo karo i ir 
pirmojo pokarinio laikotar
pio veteranai (ar dar tebe
tarnaujantieji
tarnyboje) priklauso' 
skirtingoje

’ knuo tos,

Jodinėjęs Ocean Parkway 
raiteliams taku brookįynietis 
13 metų berniukas Lawrence 
Bergman pavojingai susižei
dė. '

Nelaimę ištiko jam prijo
jus 18th Avė., sakoma, kei
čiantis trafiko šviesoms. Jis 
bandęs arklį sulaikyti, bet 
arklys nesustojęs ir susi
dūręs ,su auto. Berniukas 
buvęs numestas arklio per 
galvą, permestas per tą ahto 
ir nukritęs galva žemyn ant 
šaligatvinio cemento.

Kultūriniame Centre

militarinėje 
visai 

organizacijoje 
kurios nariais 

antrojo karo veteranai, 
ir dividendų fondas yra 
sai kitas:

yra 
tad 
vi-

TEATRININKAMS
Visi Lietuvių Liaudies Te

atro nariai esate prašomi pri- 
būt į susirinkimą ateinančio 
ketvirtadienio vakarą, rugsė
jo 8, ne vėliau 8 vai., Liet. 
Kultūriniame Centre.

Įvyko labai svarbi staigme? 
na ryšium su sekamo sezono 
mūsų .veikla, ir ją turime iš
spręsti tuojau. Yra ir kitų 
nemažos svarbos reikalų iš
spręsti bei pranešimų išklau
syti.

Rezervuokitės tą vakarą 
šiam reikalui. S. V.

Mieli Draugai:
ALDLD ’ 2-ros Apskrities 

metinė konferencija įvyks 16 
d. spalio (October),' ‘1949, 
Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia—10 :30 valan
dą ryte.

Mūsų apskrities konferen
cijos per laikus buvo laiko
mos pradžioje metų. Bet 
pereitoji konferencija paste
bėjo, kad pradžioje-metų su
sidaro perdaug konferencijų- 
suvažiavimų mūsų broliškų 
organizacijų, todėl ir tapo 
nutarta pradėti laikyti mū
sų apskrities konferencijas 
'gale metų, rudenį.

Išrinkite pilną skaičių de
legatų iš savo kuopos: vieną 
nuo kiekvienų penkių kuopos 
narių ir vieną nuo visos kuo
pos. Pavyzdžiui, jeigu kuo
pa turi 10 narių, tai ji gali 
konferencijon siųsti 3 dele
gatus.

• Priduokite atsakomingiems 
delegatams duokles pasimo- 
kėjimui į apskritį — 5 cen
tus nuo kiekvieno kuopos na

rio.
Visi apsiėmę delegatais bū

tinai turėtų dalyvauti konfe
rencijoj.

.Esančius naujus sumany
mus delegatai turėtų pasižy
mėti ir perduoti konferenci
jai.

Draugiškai,
A. GILMANAS, 
ALDLD 2 Apskr. 
pirmininkas.

Paštas Praneša
Visi paarto skyriai bus už

daryti njnnadienį, Labor Day, 
InUp-draneša Brook lyno paš
to viršininkas Edward J. 
Quigley. Išnešios tik “spe
cial delivery” laiškus. Štam
pas parduos ir siuntinius 
priims centralinė raštinė, 
Washington ir Johnson Sts.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN-RICHMOND 

HILL, N. Y. '
Lietuvių Namo Bendrovės direkto

rių susirinkimas dėl šventės perkel
tai iš Rugsėjo 5-tos į 12 d. — M. 
Klimas, pres.\ (197-198)

bą baigiamu, .pasižadėjo ki
toms talkoms.

Busimosios Talkos
A šeštadienį ir sekmadienį 

laikės talkų salėms^ paruošti 
ir prižiūrėti, nes bus pilnu
tėlės vestuvininkų. Neišva
žiavusieji PhiladeĮphijon į 
pikniką atsiminkite sunkiai 
dirbančius savo draugus audi
torijoje, ypačiai sekmadienio 
rytą.

O mūsų draugių talkelės 
jau vėl reikia tokios, kokią 
jūs galite padaryti ir namie. 
Veik išsibaigė sandėlis gerų 
skudurų, buvęs suneštas .vi
sokiems namo valymo dar
bams. Tokiame milžiniškame 
pastate jie nuostabiai greit 
nyksta, kaip- kamparas. O 

* valymo dabar bus daug ne 
vien tiktai dėl to, kad svetai
nė bus kas savaitė užimta 
pramogoms, bet ir dėl to, kad 
einant pertaisų ir pritdų sta
tybiniams darbams vėjai prr- 

< neša daugiau dulkiu visur.
Gi pabaigus statybinius dar

bus reikės talkai viską nuo 
viršaus iki apačios išvalyti, 
įsivaizduokite, kas^ atsitiktų, 
jeigu tuzinas atėjusių talki
ninkų turėtų traukti liosus už

Dėmesiui Visu Bolininky, 
Vyrų ir: Moterų

Trečiadienį įvyko susirinki
mas organizavimui “bowl
ing” lygų. Vyrų susirinko 
daugiau, moterų mažai. Su 
sportininkais dažnai sunku
mas tas, kad jie nerangūs 
lankyti susirinkimus. Bet šis 
susirinkimas buvo geras ir 
naudingas. Bolingo lygų or
ganizavimas yra rimtas ir ne
lengvas darbas, susietas su 
visokiais potvarkiais. ,

Vyrų bolingo lyga susirinki
me išrinko pilną sąstatą vir
šininkų. Pirmininku bus Al. 
Dobįnis, vienas iš pačių ge
riausių bolininkų.*, Sekreto
rium yra Gene Sadauskas, 
beveik dar smarkesnis boli- 
ninkasj. Sekretoriaus parei
gos didelės. Džiugu, kad 
Gene apsiėmė tai vietai. Jis 
labai gerai išvedė (Jarną va
sarinės lygos. Iždininku iš
rinktas Vytautas JGuoga, jau
nas ir smarkus vyrukas, ku
ris per šį sezoną labai gali 
pasivyti pačius smarkiausius 
bolininkus.

Su moterų lyga dalykai' ei
nasi sunkiau. < Reikės labai

, didelių pastangų jai sudaryti. 
Lygos pirmininke apsiėmė 
Helen Jeskevičiūtė, o iždinin
ke Adelė Graunaitė. Sekre
torė turės būti vėliau suras- ’ 1 /ta ir ’ išrinkta.

Skaityta labai ilgas sąrašas 
bolininkų, vyrų ir moterų, ku
rie turėtų įstoti į lygas. Vie
ni jų jau yra pirmos klasės 
bolininkai, kiti dar tik pradi
niai, bet visi lygiai reikalingi 
ir kviečiami dalyvaut.

Laba svarbu štai kas: Bo- 
G

lingo sezonas jau prasidės su 
antradieniu ir trečiadieniu, 
rugsėjo 6-7 dd.

Vyrų lyga pasiėmė antra
dienį, o moterų - merginų— 
trečiadienį. Įsitėmykite ir 
be jokio išsisukinėjimo būki
te. ■ Viskas bus paruošta ir 
galėsite sau smarkiai lošti.

Prašome nelaukti specialių 
pakvietimų. ; Pribūkite visi 
uyrai antradienį, o visos mo
terys bei merginos trečiadie
nį: Įstojimui į lygas laikas 
bus aprubežiuotas. Gali taip 
atsitikti, kad vėliau jau ly
gos bus pilnos ir. vietos ne
bebus, nors ir labai norintiems 
į jas įstoti. Savanoris.

' Pirmojo karo veteranų ap
draudos įstaiga vadinasi 
World War I Government 
Life Insurance;

Antrojo — National Serv
ice Life Insurance. ši an
troji apdraudos įstaiga tapo 
įstatymu spalio 8, 1940 me
tų, tad visi įstojusieji milita- 
riškon tarnybon' bile kada 
nuo to laikjo ir iki sausio 1- 
mos, 194Š metų, turi t^isę 
prię dividendų nežiūrint, į ar 
jie pasiliko ar nepasiliko ap- 
draudoje, pastoviai.

Asmuo prisistatęs salesma- 
nu įsigavęs į Mrs. Neigo bu
tą, 67-66 108th St., Forest 
Hills, ir atėmęs iš jos $50. JOHN YUSKA

vieną skudurą! . Pažįstant 
mūsų drauges, žinau, jog prie 
to neprieisime. . Palyginimą 
paminėjau tik paskubinimui 
viso pasiruošimo toms tal
koms. f Ar.

Kazimieras Kairys 
Ligoninėje

Užklups JNesveikatos
William Kūlikas, So. brook- 

lynietis, v. paskiausiu laikotar
piu skundžiasi sveikatos su- 
šlubavimu, kas tar trukdo 
kvėpavimui, lyg dusina. Dak
tarai kol kas tebetyrinėją 
nesveikatos ^priežastį.

Kūlikas savo laiku yra la-

Williamsburgietes Andruš- 
kevičienės ilgai nesimatant 
ant Lituanica Square,’ spėlio
jau, kad ji gal bus kur sve
tur atostogauti išvykusi. ‘ Ta- j 
čįau iš jos artimųjų girdė
jau, kad vis dar toli iš namų 
nesijudina. _JĮr namie būnant 
ilgą laiką'turėjusi (o gal dar 

ir dabar tebeturinti) ilsėtis 
gulint lentoms pagristoje lo-

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE - INSURANCE

—1

ŠIE NAMAI PARSIDUODA 
Visi trys prie pat

Liberty Auditorium, Richmond Hill.

$8,000. Vienos šeimos, šešių kamba
rių medinis namais su garažu. Gazo 
šildymo sistema'. Trys miegrumiai.

$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 kamr 
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-

>000<XXXXXX><XXXX><X>OC<XXXXX><

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados. 107-13 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill 18, L. L, 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.

Kazimieras Kairys kriau- 
čiams ir visiems yra gana ge- 

, rai žinomas, jis per ilgą laiką 
dirbo pas AtkoČaitį, siuvo pa
mušalus (laininkus). Bet jau 
apie metai ar dattgiau buvo 
numetęs darbą ir pas gydyto
jus ieškojo galimybės page
rinti savo sveikatą. .Tas ieš
kojimas jam kainavo daug 
pinigų,M>et sveikatos nepage
rino. Tad praėjusį pirma
dienį, rugpjūčio 29-tą., pasi
davė ligoninėn — Prospect 
Heights Hospital, 775 Wash
ington Ave., Brooklyn, N. <Y.

Rugsėjo 1-mą turėjo jam 
varyti sunkią, pavojingą ope
raciją viduriuose. Kol kas 
dar nebuvo ^inios apie jo

Ligoninėje lankymo valan
dos nuo 2 iki 3 po pietų ir 
nuo 7 iki 8 kas dieną. Tad 
kriaučiai ir kriaučkos ir kiti 
jo pažįstami atlankykite 1D 
goninėje gulintį Ch. Kairį.

bai daug, nudirbęs tenykštės 
LDS kuopos išauklėjimui ir 
veiklinimui. Be abejo, suma
žėjimas spėkų jam trukdo 
pasižymėti dabartiniuose va
juose taip,, kaip pasižymėda
vo seniau.

★ Į
Kitas darbštus daugely

je organizaciją So. brookly- 
nietis Juozas Weiss išsitarė, 
kad j d sveikata šiuo tarpu 
pašlijusi. .— Vos laikausi ant 
kojų, išsitarė jis, ■— bęt 
ėjau cenmijosna z atsiteisti su 

'organizacijomis, kurioms per
duoti buvau nuo žmonių vi
sokių pįnžgų priėmęs, bus ra
miau singti be rūpfcsties apie 
pinigus, V

Su centralinio ir pietinio 
6 r o o k 1 yno organizacijomis 
daug dalyvaudavusi Petronė
lė Semėnienė, ilgai sirgusi, 
šiuo tarpu esanti biskį svei
kesnė, tačiau dar vis tebesi- 
randa gydytojo priežiūroje.

voje ,nes 'pasijudinus minkšto
je lovoje nugarkaulį suima 
nepakehčiami skausmai.

Gaila, kad negalima jiems 
pagelbėti atsikratyti skaus
mų, o tik palinkėti greit pa
sveikti.) * R.

draudos—instance.

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE -.INSURANCE

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

Telefonas
. Virginia 9-0842

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duoda/ne platų architektūros pasi
rinkimą ir pabųdavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu Ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

' kaipo ekspertai.

Klauskite* mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreipti^:
63-26—53rd Drive , 

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

GYDYTOJAS i

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

BROOKLYN, N. Y.
„ . , 11—2 dienomValandos: įg_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208.
. . ' i G ■ 1
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Egzaminaojam Akis,: 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Pilnas dainų/pilnas juokų, pilnas šposų ROMANSAS! 
Intriguojanti istorija apie garsiojo Blarney Akmens pavogimą..........

Bing Crosby - Barry Fitzgerald - Ann Blyth Hume Čronyn

“TOP O’ THE MORNING”
Asmeniniai? “Piano Poetas,” Carmen Cavallaro ir jo orkestras ir dar 

De Marco Sisters ir Gary Morton. ♦ PARAMOUNT Times Square

r" “    X X—X—- M M M X —X — H (X M X —X  x—-X   X—X — X X —•f* 

Bizniui Atskaitos Del Taksu i

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, | 
Federalių, Valštijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar į 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse. |

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl ! 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships). 1 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 1 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ; kuris 1 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti- 1 
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ’ir kuris yra patyręs I 
akauntentas, dabar atliekąs taks(ų suvedimus visokiems biz- ■ 
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose • 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio- į 
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz- j 
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Vai- į 
stijose ar užsieniuose. * |

Malonękite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul- Į 
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums Į 
patarnauti.

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZŲBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

Rašykite:

Optometrists
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842*

»'* I'll ml—Bt—Mexxll—W—■—dSti—

GERI PIETOS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į
Lorimer Coffee Shop 

Frank Domikaitiš 
Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

miksos valgiai. Taipgi dar
žovių ir pieninių valgių

gražus Pa8*rin^maa- l j

, LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI t «
‘ PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiy• • » *
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftOD

282 UNION AVENUE . BROOKLYN, N. Y.
TeL EVerrreen 4-9612

»...........■ .................... .................................. ................................ ........... ■ -............-— -- ---------------------------------- ---------------------------------------------------
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