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Įrodymą, kaip biauriai mulki
na ir’ apgaudinėja savo skai
tytojus Naujienos, Vienybė ir 
kiti tos rūsiesNaikraščiai. Jų 
redaktorių įtūžimas ant šių 
dienų Lietuvos toks baisus, 
toks beribiškas, jog net 
skaitlines klastuoja, kad tik 
ją labiau išniekintų.

Aną dieną mes juos sučiu
pome per akis meluojant, net 
skaičius fušeriuojant apie 
knygų ir periodinės spaudos

Įkaitintas Policijos Vado
Sūnus už Riaušes priešU-

Robesono Koncerto Palyvius
• -- !--------------- '

Grand Džiūrė įkaitino ir 5 Kitus Padaužas- už Razbajų 
Prieš Grįžtančius iš Robesono Koncerto Žmones

Teisėjas Medina Neleido 
Paului Robesonui Liudyti 
Komunistų Vadų Byloje
Uždraudė Robesonui Atsakinėti bet Kokius Svarbesnius ' 
Komunistą Vadą Advokato Statomus Klausimus

leidimą Lietuvoje. .
Dabar panašus skandalas, 

dar bjauresnis, su jų “skait
linėmis” apie Lietuvos gyvuli
ninkystę.

Sunku ir besuprasti, kaip 
tie žmonės tikisi išsisukti iš 
atsakomybės už tokį begėdiš
ką savo skaitytojų apgaudinė
jimą. Visa lietuvių spaudos 
istorija nėra mačiusi tokio; 
baisaus išsigimimo, j kokį nu-’ 
grimzdo klerikalų, menševikų 
ir smetonininkų laikraščiai.

t’ž dienos kitos Laisvėje 
duosime straipsnį apie šitą 
naują tos spaudos šulerystę. Į 
Tėmykite ir skaitykite.

★ ★ ★
Draugas praneša, kad susi-,! 

laukėme dar vieno lietuviško į 
prelato. Dabar, sako, -jau tu- j 
rime net devynis lietuvius pre- ■ 
latus. O kunigų, sako, jau : 
turime visus keturis šimtus!

Tai labai didelė Amerikos 
lietuviams našta. Nė vienas 
jų neužsidirba sau duonos. 
Visi jie tpri būti tikinčiųjų už
laikomi. O kur dar jų gaspa- 
dinės? Kur klebonijų kaštai?

★ ★ ★
Viena neseniai iš Vokieti

jos pribuvus mergužėlė labai 
didžiuojasi ‘ su “žinojimu.” 
Bet ji pasisako: “Komunis
tiniu laikraščių aš niekada 
neskaičiau ir dabar nenoriu 
skaityti-.”

Tai būdingas pavyzdys la
bai tamsios merginos. Ji pa
sisako, kad jie nieko nenusi
mano apie komunistinį sąjū
dį. Tuo tarpu tas sąjūdis ju
dina visą pasaulį. Jau kelios 
ištisos šalys turi komunistinę 
vadovybę. Ir Lietuvoje ko
munistai stovi prie krašto 
vairo.

Ji užsimerkia ir sako: 
nieko nenoriu apie juos žino
ti! Ir tuomi didžiuojasi!

Nežinojimu didžiuotis ne
gražu1. Tamsa apsiginklavęs 
žmogus nieko gero, naudingo 
pasauliui nėra davęs.

Darbininko redaktorius su
sirūpino parapijinių katalikiš
kų mokyklų likimu Kinijoje. 
Tose mokyklose, jis sako, mo
kosi per 200,000 vaikų. Da
bar būsią labai sunku.

Kodėl? Ogi todėl, kad, gir
di, tlabar parapijinėse moky
klose Teikės vaikams dėstyti 
marksizmas - leninizmas. Ir 
klausia: “Ar išturės jų (mo
kytojų—minyškų) nervai?”

Turėtų išturėti. O kodėl 
ne? Jie atlaikė, «kai reikėjo 
dėstyti apie kapitalizmą ir jį 
garbinti. Neturėtų būti sun
kiau nuo dabar vaikus moky
ti, kad bė kapitalizmo gali
ma apseiti, kad galima taip 
pat apseiti be išnaudojimo ir 
to baisaus skurdo, kuriame 
per amžius išnaudotojai laikė 
Kinijos liaudį.

Vaikai supras.

Graikijos fašistai grūmoja 
įsiveržimu Albanijon. Jie pa
leisią savo Amerikos ginklais 
apginkluotą armiją ir suval- 
dysią Albanijos komunistus. 
Sakoma, tam pritaria ir Jugo
slavijos diktatorius Tito.

Tas tik reiškia, kad to ma
žo, bet pažangaus krašto ne
priklausomybei grūmoja rim
tas pavojus. **

White Plains,
Westchester apskrit. grand 
džiūrė įkaitino Peekskillo 
miesto policijos viršininko 
sūnų Josephą Lillis’ą, 25 
metų amžiaus, už dalyvavi
mų piktadariškame užpuo
lime prieš žmones, grįžtan
čius iš negro dainininko 
Paulo Robesono koncerto 
Peekskillo apylinkėje rug
sėjo 4 d.

Sykiu ’grand džiūrė įkai
tino ir 5 kitus už gengste- 
rišką žygį prieš to koncer
to dalyvius.

Policijos vado sūnus Jo
seph Lillis buvo areštuotas, 
kuomet akmenimis daužė
automobilius, kuriais žmo- ■ Pilietinių Teisių Komite- 
nės važiavo iš Robesono! tas įtarė, kad pats Fanelli 
koncerto.- į 1 ir Peekskillo policijos gal-

Kitas padauža, Rębertas • va prisidėjo prie to razba- 
Lent, 29 metų amžiaus, bu-'jaus suruošimo, kur buvo 
vo suimtas, kada policija, i sužeista apie 200 žmonių.

Suiyuan Provincija Prisijungė
Prie Liaudiškosios Kinijos

Peiping, Kinija. — Dide- 
' lė ir derlinga Suiyuano pro
vincija šiaurinėje Kinijoje 
nrisiiungė prie komunistų-

i liaudininkų. Suiyuano gu
bernatorius gen. Tung či- 
vu ir 38 kiti tos provincijos 

įvadai pasiuntė ištikimybės 
pareiškimą liaudies val
džiai rytinėje Kinijos pusė
je.
* Suiyuanas šiauriniu savo 
šonu rubežiuojasi su Išlau
kinės Mongolijos Liaudies

Kinų Jūreiviai Užgrobė 
į ČiangO KaroLaivą

Hong Kong. — Sukilo jū
reiviai Kinijos tautininkų 
karinio laivo - naikintuvo 
Čang Čih, perplukdė tą lai
vą į Šanghajų ir atidavė ki
nams liaudininkams - ko
munistams.

Čang Čih, 1,350 tonų, bu
vo geriausias tautininkų 
karo laivas.

Associated Press prane
ša, jog 20 jūreivių nušoyė 5 
oficierius, suvalė laivo ąpa- 
čion ir užrakino kitus įgu
los narius ir užvaldė laivą.

Elizabeth, N. J. — Uni
jiniai mūrininkai ir kiti sta
tybos darbininkai, Darbo 
Federacijos nariai, pikie- 
tuoja , Elizabetho miesto 
valdybos rūmus; protestuo
ja, kad naujiems 'įrengi
mams prie City Hali sam
domi neunijiniai darbinin
kai.

Aišku, kad Graikijos fašis
tai nė žingsnio nežengia be 
mūsų valdžios pavelinimo. 
Jei jie įsiveržtų Albanijon, 
tai padarytų su prezidento 
Trumano ir valstybės šekre- 
toriabs Achesono palaimini
mu.

Bet taip pat aišku, kad 
tokiam žygiui pasipriešintų 
komunistiniai7 kraštai.

N. Y. — ! laike užpuolimo, rado pūs
jį paslėptą didžiulį medžiok
linį peilį.’ Sullivano įstaty
mas uždraudžia nešiotis 
pavojingus ginklus.

Apart Lilliso ir Lento, 
grand džiūrė įkaitino dar 
šiuos keturis kukluksinius 
užpuolikus: Wm. B. Wil
liams, 20 metų; Vincent F. 
Doherty, 18 metu, ir S. J. 
Bordi ir D. F. Miller, .,17 ir 
16 metų amžiaus.

Apskrities prokuroras 
Geor. M. Fanelli sakė, kad 
grand džiūrė tyrinės “visus 

| įvykius” ryšium su riaušė- 
imis prieš Robesono koncer- 
' to dalyvius?

Respublika?
Kinų Liaudies Armija y- 

ra giliai įsiveržus į Ningsia 
provinciją, į vakarus nuo 
Suiyuano, ir grumiasi link 
Sinkiango, šiaurvakarinia
me Kinijos kampe.

Sinkiango gubernatorius 
Borhan jau seniai stoja už 
susitaikymą su komunis
tais. Gyventoju bruzdėji
mas Urumči (Tihvoj), Sin
kiango sostinėje, privertė 
tautin. kariuomenę trauktis 
į rytus. •*»

Kiniškų Mahometonų 
Fronto žlugimas

Kiniškų mahometonų ko
va prieš komunistus šiaur
vakariniame Kinijos kam
pe faktinai žlugo, kaip ra
šo New Yorko Times kores
pondentas D. Durdin iš 
Hong Kongo.

Tsinghai provincijoj du 
mahometonai generolai su 
savo kariuomene perėjo 'į 
komunistų pusę. Pabėgo 
mahometonas Tsinghai gu
bernatorius gen. Ma Pu- 
fang, kurio armijas liaudi
ninkai - komunistai ’kelis 
kartus sumušė. O Čiang 
Kai - šėko tautininkai į di
džiavosi tuo generolu j ir 
skelbė, kad jis apginsiąs 
šiaurvakarinę Kiniją nuo 
komunistų.

Kongresmanai Stosią už 
Senatvės Pensiją Gerinimą

Washington.— Teigiama, 
kad Kongreso Atstovų Rū
mas priims prez. Trumano 
pasiūlymą pakelti senatvės 
pensijas. Kongresmanų lė
šų komitetas jau pirmiau 
užgyrė tą pasiūlymą.

Kongresmanai taip pat 
spręs valdžios bilius dėl lė
šų įvairiems reikalams.

Sutherland, Iowa. — Mi
rė Civilinio Karo veteranas 
James P. Martin, 101 metų, 
ąmžiaus. •’

Vėliausios Žinios 
' A

Hong Kong.— 120,000 .Kinijos tautininkų armijos Sui
yuan ir Ningsijos provincijose su visais ginklais perėjo 
į kinų liaudininkų - komunistų pusę.

Flushing Meadow, N. Y. — Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson kalbėjo Jungtinių Tautų seime- 

i asamblėjoj, kad Rytai ir Vakarai galėtų susitaikyti ir 
užbaigti šaltąjį karą. Jo kalba link Sovietų Sąjungos bu
vo švelnesnė, negu paprastai.,

Achesonas tvirtino, kad ši šalis pasišventus taikai, ir 
vis tiek jis įtarė Sovietus, kad sovietinė įtaka, girdi, ke
lia neramūmuš^plačiose pasaulio srityse.

Washington. — Cyrus Ching, valdinis,streikų taikyto
jas, kalbėjosi su prez. Trumanu, taip galima būtų iš
vengti 1,000,000 plieno darbininkų streiko, kuris gręsia 
vidunaktį iš šeštadienio į sekmadienį.

Po pasitarimo su prezidentu Ching sakė reporteriams, 
jog tikimasi to streiko išvengti.

CIO pirmininkas Philip Murray pirmiau grasino strei- 
' ku, jeigu plieno kompanijos atsisakys savo lėšomis įvesti 
darbininkams \veikatos-gyvybes apdraudą ir senatvės 
pensiją. .

Pittsburgh. — Šimtaprocentiniai stipriai laikosi pusės 
miĮiono angliakasių streikas, kad priverstų kompanijas 
reguliariais įmokėjimais ' palaikyti mainierių gerovės 
fondą ir senatvės pensijas.

Washington. — Anglijos užsienio reikalų ministras 
Bevinas slaptai tarėsi su aukštaisiais Trumano valdinin- 
kais,apie atomų bombas, bet viešai pareiškė, kad, girdi, 
“bus vengiama, vengiama” atominių bombų naudojimo.♦

Flushing Meadow, N. Y.— Filipinų generolas Romulo, 
busimasis jų prezidentas, tapo išrinktas Jungtinių Tau
tų seimo pirmininku. Jis gavo 53 balsus prieš Čechoslo- 
vakijos atstovą dr. Clementį, gavusį 5 balsus..

Romulą rėmė anglų-anįerikonų blokas, o Clementį— 
Sovietai ir artimieji jų kaimynai.

London. — Konservatai ir liberalai Anglijos seime ke
lia ermyderį prieš valdžią, kad ji taip nupigino angliškus 
pinigus prieš Amerikos dolerį.

Anglijos Pinigų Nuvertinimas — 
Žingsnis link Karo, Sako Maskva

Maskva. — Sovietinis ra- 
dija/ sakė:
—Jungtinės Valstijos, pri- 
versdamos Angliją nuver
tinti angliškus pinigus sya^ 
rus sterlingų, juo labiau su
stiprino dolerio viešpatavi
mą ir sukėlė finansinę mai
šatį marshalliniuose vaka
rų Europos kraštuose. An
glija tikrai pasidavė Jung
tinėms Valstijoms.

Anglija1 ir kiti vakarinės 
Europos kraštai numušė sa
vo pinigų vertę, lyginant su 
doleriu, esą, kad galėtų pi
giau savo produktus parda
vinėti už dolerius Jungtinė
se Valstijose, daugiau jų 
amerikonams parduoti ir 
tokiu būdu daugiau dolerių 
gauti. .

Tos šalys kentėjo dolerių 
krizį. Bet jos būtų galėju
sios išeiti iš finansinių keb
lumų labai paprastu keliu. 
Ko joms reikėjo, tai tik at
sisakyti nuo nuolatinių, 
milžiniškų ir vis augančių 
karinių išlaidų — pasiruo
šimų naujam karui, i, Bet A- 
merikos Wall Strytas davė 
j dips visai skirtingą įsaky
mą (juo labiab ginkluotis 
karui). 1

Darbo žmonės Anglijoj, 
Franci jo j ir kituose mar
shalliniuose kraštuose da- 
bįr, po jų pinigų nuvertini- 
mui, turės daugiau dirbti ir 
mažiau gauti.

Kai dėl ginklavimosi, tai 
jis anaiptol nebus mažina
mas, o vis dar didinamas. 
Patrankos, o ne sviestas, 
štai ką iš tikrųjų reiškia 

Wall Stryto įsakymai.
(Anglijos valdžia jau už

tikrino Ameriką, jog ir po 
angliškų pinigų nup'igini- 
mo Anglija nemažins išlai
dų ginklavimuisi.)

Dar 5 Vengrai Prisipažino 
Kaip Jankią-Tito Šnipai

Budapest, Vengrija. — 
Buvęs vengrų armijos ma
joras Belą Korondy, buvęs 
“komunistas” V e n g rijos 
seimo narys ir trys kiti tei
sme taipgi prisipažino, kad 
tarnavo kaip Jugoslavijos 
valdovo Tito ir Amerikos 
šhipai pries' liaudišką Ven
grijos respubliką.

Pirmiau prisipažino bu
vęs užsieninis ministras La- 
szlo Raijk ir generolas Gy- 
orgy Palffy, kad jie suo- 
kalbiavo su Tito ir Ameri
kos agentais nuversti Ven
grijos yaldžią.

•' ♦
Hawaju Gubernatorius Siū
lo 14 c. Priedo Streikuo- 

jantiem Laivakroviam
Honolulu. — Hawaju gu

bernatorius IngL Steįn- 
back vėl kvietė CIO Laiva- 
krovių Uniją taikytis su 
laivų kompanijomis; siūlė 
pakelti algą 14 centu valan
dai ir šaukė streikierius 
tuoj grįžti darban.

Hawaju laivakrovių strei- 
kąs tęsėsi jau 139 dienas. 
Streikieriai reikalavo pri
dėti 32 centus valandai.

ORAS.-jtekaršta ir lietus.

New York. — Didysis 
negras dainininkas Paul 
Robeson, žymiausias Ame
rikos artistas, antradienį 
atvyko teisman liudyti už 
kaltinamus komunistų va
dus. Bet federalis teisėjas 
Mediną ir valdžios prokuro
ras McGohey neleido Robe
sonui atsakyti į jokius 
svarbius klausimus, ku
riuos statė komunistų advo
katas George .Crockett.

Teisėjas ir prokuroras 
atmetė sekamus klausimus 
ir uždraudė Robesonui juos 
atsakyti:.

— Ar tamsta bet kada 
girdėjai, kad Eugene Den
nis (Komunistų . Partijos 
sekretorius) būtų skelbęs 
ar sakęs, kad reikėtų jėga 
bei prievarta nuversti Jung. 
Valstijų valdžią?

Ar tamsta bet kada gir-

Sen. O’Conor Nori net 
Diplomatus Deportuoti

Washington. — Demok
ratas senatorius Herb. O’- 
Conor ragino Kongresą už- 
girti MbCarran’o bilių, ku
ris reikalauja uždaryti A- 
merikos duris nužiūrimiems 
“raudoniems” ateiviams ir 
be ceremonijų areštuoti ir 
deportuoti sveturgimius, į- 
tariamus kaip Jungtinių 
Valstijų priešus.

McCarrano bilius taipgi 
perša deportuot diplomati
nius Sovietų • Sąjungos ir 
demokratinių rytinės Euro
pos kraštų atstovus, kurie 
bus įtariami kaip Sovietų 
bei komunistų “agentai.” .

Senatorius O’Conor kriti
kavo valstybės sekretorių 
Deaną Achesoną, kuris 
priešinasi tam biliui. Ach
esonas sakė, jog tas bilius, 
kliudydamas diplomatinius 
atstovus, gali padaryti A- 
merikai nesmagumų san
tykiuose su tūlais svetimais 
kraštais.

Omahos Teismas Paliuosavo 
Komunistą Vadą ir 9 Kitus

Omaha, Nebraska.— Tei
sėjas Perry Wheeler pa- 
liuosavo vietinį korhunistų 
vadą Warreną Battersoną 
ir 9 kitus asmenis, kurie 
fruvo areštuoti Darbo Die
nos parade.

Jie dalino darbininkiškus 
lapelius, tad policija išrado, 
būk jie kėlė “betvarkę.”

Teisme policininkai pasa
kojo, kad jie “komunistai.” 
Teisėjas atsakė:

— Teismo akyse nėra 
skirtumo, ar jie būtų ko
munistai, . ar‘ republikohai, 
ar demokratai, ar baptis
tai. ( '

t _
Edgewater, N. J. —Su

streikavo daugiau kaip 1,- 
900 Fordo auto, darbininkų 
dėl to, kad buvo • suspen
duotas vienas darbininkas. - 

dėjai, kad bent vienas čia 
kaltinamųjų komuinstų bū
tų sakęs, kad reikia nuver
sti šios šalies vadžią jėga 
ar prievarta?

Ar tamstai bent kiek rū
pi, kaip išeis ši byla?

> Visais šiais klausimais 
teisėjas Medina ir prokuro
ras McGohey uždarė Robe
sonui lūpas. ’ Jiedu taipgi 
užgynė Robesonui atsakyti 
sekamus komunistų advo
kato klausimus:

— Ar tamsta buvai ko
munistų veteranų sąskri- 
dyje Washingtone 1947 m. 
gegužėje? Ar kalbėjai tam 
sąskridžiui? Ar bet kada 
buvai ant tos pačios kalbė
tojų platformos sykiu su 
Eugene Dennis’u arba su 
prezidento Fr. D. Roosevel- 
to žmona? 

f

Kad teisėjas uždraudė 
Robesonui, žymiam pažan-- 
gūnui, teisių mokslo dakta
rui, atsakinėti svarbius 
klausimus, tai advokatas 
Crockett atšaukė Robesoną 
iš liudytojų kėdės.

Robesonas, išėjęs iš teis
mo salės, pasakė laikraščių 
reporteriams, jog šis teis
mas visai nenori išgirst tei
sybės. Robesonas gyrė Ko
munistų Partiją už ‘.‘puikų 
darbą, kurį jinai atlieka, 
gindama negrų ir Ameri
kos darbininkų klasės rei
kalus.”

(Kitą kartą plačiau pa
duosime Robesono pareiški
mus reporteriams.)

Susirinko Kongresma
nai iš Keistų Atostogų

Washington. — Po be
veik mėnesio atostogų vėl 
susirinko Kongreso Atsto
vų Rūmas. Jie buvo išvaži- 
nėję vasarojimui todėl, kad 
Senatas vilkosi užpakalyje 
nuo kongresmanų padarytų 
tarimų.

Senatas priešinosi kong
resmanų išsiskirstymui; 

nurodė Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos paragraf., ku
ris sako, jog vienas Kong
reso rūmas negali užsida
ryti be kito sutikimo.

Tad kongresmanai šito
kia gudrybe apėjo šalies 
Konstituciją. Jie susitarė, 
kad viso tiktai keli kong
resmanai susirinks, atida
rys posėdį, išklausys kape
liono maldos ir vėl uždarys 
posėdį? Taip ir buvo pada
ryta. '

Tuo tarpu Senatas pra
kaitavo, mėgindamas pasi
vyti kqngresmanu užgirtus 
bilius.

Atlanta, Ga. — Išteisin
tas teisėjas Robertas Car
penter, kuris nušovė savo 
draugą advokatą, užtikęs jį 
pas savo pačią.

New York. — Po Angli
jos pinigų nuvertinimo, at
pigo angliški dirbiniai-pro- 
duktai 10 iki 20 nuošimčių.
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Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Lietuvos Mičiuriniečių 
■ Laboratorijose

su

Ketvirtoji Sesija
Šiuos žodžius rašant, Flushing Meadow municipalinė

se patalpose atsidaro ketvirtoji Jungtinių Tautų Asamb
lėjos sesija.

* Suvyko žymūs valstybiniai pareigūnai iš daugelio 
kraštų ir jie, be abejojimo, savo laiku tars žodį.

Tačiau kiekvienam aišku, jog šioje sesijoje, kaip ir 
pirmesnėse, svariausi žodžiai bus tik dviejų valstybių at
stovų: Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Šitos valstybės yra pačios tvirčiausios pasaulyje ir jie
dvi atstovauja du pasauliu: pirmoji kapitalizmą, o ant
roji — socializmą. Dėl to šitų valstybių vyriausiųjų 
pareigūnų ar vadovų žodžiai, pasakyti Asamblėjos sesi
joje, turės didžiulės reikšmėš, nežiūrint, ką’jie pasakys.

Tarybų Sąjungos delegacijos galva, Andrei Višinskis, 
išlipęs iš lėktuvo La Guardia Aerodrome, korespondentai 
rašo, nusišypsojo ir pareiškė savo nuomonę, jogf Tarybų 
Sąjunga dės didelių pastangų. Jungt. Tautoms sutvir
tinti.

Washingtono žmonės sako, būk jie irgi norį sutvirtin
ti Jungtines Tautas.

Tai pirmosios nuomonės. Jos tačiau galima suprasti 
visaip dėl to, kad Jungtinių Tautų tvirtinimas visaip su- 

i prantamas. Pagaliau: kam toji tvirtybė: geram tikslui 
ar blogam?

Šiandien, atsidūrus kapitalizmui didžiulėn krizėn, šian
dien, kai Wall strytas padiktavo visai eilei buržuazinių 
kraštų nuvertinti savo pinigus, tūli tų kraštų atstovai 
gal stengsis čia patriukšmauti, parėkaloti, pasirodant, 
kad jie yra “savystovūs”, “nepriklausomi” ir galį kalbėti 
(prieš Tarybų Sąjungą) ką tik nori.

Bet tai dalyko esmės neišspręs.
Prieš šią Jungtinių Tautų Asamblėjos sesiją stovi 

daug svarbių klausimų, kurie teks jai, jei ne išspręsti, tai 
bent paliesti, padiskusuoti.

Tikėkime, kad visi svarbieji klausimai, paimti disku- 
savimui, bus pasekmingai ir išsamiai išspręsti taikos ir 
visos taiką mylinčios žmonijos naudai.

Angliakasių Streikas
Tuomet, kai plieno pramonės darbininkų unijos vadai 

derasi su plieno magnatais dėl senatvės pensijų, anglia
kasiai, apie 500,000 jų, išėjo streikam Jie išėjo streikan 
dėl to paties reikalo, dėl pensijų; jie išėjo streikan ne
oficialiai, šiaip sau, gražiai, tyliai, be didelio triukšmo.

Kaip sakėme, plieno darbininkai kovoja dėl pripažini
mo jiems senatvėje pensijų, kurias turėtų padengti kom
panijos, samdytojai. Angliakasiai gi šiandien kovoja ne 
dėl to, kad samdytojai jiems pripažintų tą teisę, bet dėl 
to, kad samdytojai nesilaiko savo duotojo žodžio.

Anglies magnatai jau yra sutikę mokėti angliaka
siams senatvėje pensijas. Visa eilė angliakasių, išdirbu
sių tam tikrą metų laiką kasyklose, sulaukę tam tikro 
amžiaus, jau gavo pensijas. Bet, štai, vienu ypu, samdy
tojai ima ir atsisako jiems toliau mokėti; bankas, per 
kurį pensijos turėjo būti išmokamos, pai’ėiškė, kad jis 
negaunąs iš samdytojų pinigų!

Anglies baronai motyvuoja savo nemokėjimą tuo, kad, 
girdi, pasibaigė kontraktas ir jis neatnaujintas. Bet mai- 
nieriai jiems atsako: kontraktas dėl. algų, dėl darbo są
lygų nustatymo galėjo pasibaigti, bet jis negalėjo pasi
baigti dėl pensijų išmokėjimo. Anglies baronai pripažino- 
reikalą mokėti angliakasiams pensijas visuomet.

Štai, kas privertė angliakasius eiti streikan.
Kaip minėjome, jie išėjo streikan neoficialiai, indivi

dualiai, bet išėjo visi. Iškastos anglies, sakoma, bus apie 
vienam mėnesiui. Jeigu streikas tęsis, kas bus po mėne
sio? z

Ateina šaltesni orai, žmonėms reikės kuro.
Stambioji spauda, eidama išvien su savo, šelpėjais, 

anglies baronais, jau dabar “atsargiai” dėl streiko pri
meta kaltę prie angliakasių unijos durų. Ateityje bus 
paleista dar aštresnė propaganda streikieriams šmeižti, ? 
jei jie 'laikysis streiko lauke, tačiau kiekvienas bešališkas ' 
stebėtojas sako dabar ir paskui sakys: dėl streiko atsa- i 
kingi yra anglies baronai!

Svarbi Darbininkų Konferencija
Š. m. spalio men. 1 dieną Čikagoje atsidarys National 

Labor Conference for Peace (Šalies Darbininkų Konfe
rencija Taikai Palaikyti).

Pasak CIO veikėjo Sam Curry, einančio pirmininko 
šaukimo komitete pareigas, konferencija bus labai svar
bi ir jau virš 400 atstovų yra susiregistravusių. Iš viso 
konferencijoje žada būti apie 1,500.

Konferencijoj žada dalyvauti ir atstovai nuo Pasaulio 
Darbo Unijų Sąjungos, taipgi Meksikos darbo unijų va
das, Lombardo Toledano, kuris pasakys svarbią kalbą 
masiniame mitinge, įvyksiančiame konferencijos proga.

Taigi konferencija - suvažiavimas turės didžiulės reik-l 
šmės bendroje pasaulio žmonių kovoje dėl taikos palaiky-\ 
mo. /

Labai svarbu, kad organizuoti darbininkai susiųstų juo 
daugiau delegatų.

vo teigiamai. Didysis gam
tos pertvarkytojas Mičiuri- 
has surado ' būdą, leidžiantį 
šito pasiekti.

Remdamasis savo ilgame
čiais giliais tyrimais bei 
bandymais, Mičiurinas pri
ėjo kūrybiškos, revoliucinės 
išvados: “Žmogaus kišimo
si dėka yra galima privers
ti kiekvieną gyvulio ar au
galo formą keistis daug 
greičiau į pusę,, pageidau
jamą žmogaus.”

. .. Kelių žingsnių atstu
me nuo stoties kontoros 
stovi nedidelis' stiklinis na
melis. Stiklo aprangoje la
bai patogu daryti įvairius 
augalų bandymus. Čia dir
ba jauna gabi selekcininke 
Irena šiušaitė. Jos uždavi
nys — gauti krakmolo pa
daugėjimą “Mildds” veis
lės bulvėse.

Porceliano vazohe “Mil
dos” krūmas. Jis jaunas ir 
kaip visa kas jauna jautrus 
supančiai aplinkai. Tai po
skiepis. Jam bus skiepijama 
kitos bulvių veislės augy- 
mė, apie kurios kokybę kal
ba jos pavadinimas “Krak
molinės.” Tai prieskiepis. 
Jis vyresnis už “Mildą.” Ir 
štai eksperimentatoriaus aš
trus peilis nuplauna po
skiepio viršūnę, padaro iš 
ilginį piūvį ir įstato į jį, 
piršto pavidalu apipintą, 
auglį. Šiuo atveju jis ir yra 
men torius, -auklėtojas.

“Krakmolinės” i bulvės 
skiepijimas “Mildai” jau 
davė pirmuosius rezultatus. 
Atskirų gumbų savybės 
skiriasi'. Tolimesnis darbas 
su tomis iš jų, kurios pasi
davė mentoriaus įtakai, bus 
skirtas šito reikalingo reiš
kinio sutvirtinimui, kad vi
sos tolimesnės šitų gumbų 
kartos turėtų savyje krak
molo daugiau, negu “Mil
da.”

. Pasiremdamas Mičiurino 
vegetatyvin. hibridizacijos 
galingu metodu, Bėčius iš
vedė naujas, labiau derlin
gas negu “Milda” įbulvių 
veisles. Priešais mane Pet- 
rovsko selekcinės stoties 
ataskaitine medžiaga apie 
Dotnuvos stoties prisiųstos 
perspektyvinės medžiagos

KOSTAS BĖČIUS 
Naujų bulvių veislių 

kūrėjas
Paskutiniams mūšiams

vokiškaisiais grobikais nu
aidėjus, Dotnuvos selekci
nės stoties (Lietuvos TSR) 
direktoriaus pavaduotojas 
Kostas Bėčius gavo laišką 
iš mažo Poltavos srities 
miestelio (Ukrainoje).

“Brangus drauge Bėčiau, 
— buvo pasakyta laiške, — 
į jus kreipiasi kolūkietis - 
bandytojas. Vakar aš per
skaičiau laikraštyje apie jū
sų naujai išvestą bulvių 
veislę “Milda.” Labai pra
šau jus atsiųsti man nors 
keletą akučių. Ivanas Os
tapenko.”

“Mildos” akutės, matyti, 
dar buvo kelyje, kai tuo pa
čiu adresu — Kostui Bė- 
čiui į Dotnuvą .atėjo kitas 
ląiškas nuo tarybinio se
lekcininko Gerno: “Iš laik
raščio ‘Socialistinė žemdir
bystė’ aš sužinojau, kad jūs, 
Dotnuvos stotyje, vykdote 
bulvių selekcijos darbus ir 
išvedėte ankstyvą veislę 
‘Mildą.’ Prašau prisiųsti 
nors keletą šios veislės bul- • J ) vių.

Ir štai “Milda” peržengė 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos ribas. Pri
siųsti jos pavyzdžių prašė 
daugelis. Naujos veislės rei
kalavo Lietuvos tarybiniai 
ūkiai bei apskritys. Atvyks
tą į Dotnuvą kitų selekcinių 
stočių atstovai, išsiveždavo 
su savim po keletą “Mildos” 
šakniagumbių ir po to at
siųsdavo ko puikiausius at
siliepimus apie naujų bul
vių veisle, girdami ją dėl 
aukšto derlingumo bei gero 
skonio.

Tai buvo pirmas stambus 
Bėčiaus pasisekimas. Tiesa, 
veislė turėjo ir trūkumų. 
“Milda” stokavo krakmolo. 
Ar galima šitą pašalinti? 
Reakcinio tipo selekcinin
kai, Morgano sekėjai į šitą 
klausimą atsakydavo nei 
giamai: “Tam, kad gauti 
naują veislę, reikia anks
čiau ją turėti,” — kartoda
vo jie prancūzo botanisto-' 
idealisto Ž o- r da
no aforizmą, tuo pat 
metu tvirtindami, kad gam-! bandymus. Ilgas veislių są- 
toje kiekviena augalo veislė rasas, 
jau yra ir selekcininkai pietų, Sibiro ir centrinių ša 
vien tik “atranda” jas, kaip! lies sričių, 
kokią negyvenamą salą van- Bėčiaus 
denyne.

Čia atstovai rytų ir

kia šitos veislės charakte 
ristika.

Mes prieš užgimstant dar 
vienos — šalčiui atsparios 
bulvių veislės. Įdomi jos is
torija. Ėjo 1942 metai. Bė- 
čius bastėsi po Lietuvą: iš 
selekcinės ' stoties jį išvijo 
tuoj pat, kaip tik atėjo ten 
vokiečiai. Stambiausias Lie
tuvoje specialistas - selek- 
cionierius, jis buvo priverk
tas tarnauti- pas buožes.

Argi gali likti ramia be 
mylimo darbo selekcionie- 
riaus siela?’ Ir Bėčįus savo 
bandymam ne be vargo ga
vo nuoman iš šeimininko 
mažą žemės sklypelį. Kuo 
jis tikėjo? Vokiečiai nunio
kojo Lietuvą, sugriovė se
lekcinę 'stotį, privertė nu
traukti darbą’* ir paskelbė, 
kad nuo šiol Lietuvos žemė 
bus sėjama tik vokiška sėk
la./ Ar apsimokėjo po šito 
bandyti išvesti naujas veis
les? Bet Bėčius užsiiminėjo 
kaip tik tuo. Tikėjimas į ta
rybų šalies teisaus reikalo 
neišvengiamą pergalę, teikė 
jam jėgų, įkvėpė pasitikė
jimo pradėto darbo naudin
gumu.

Buvo ankstyvas pavasa
ris. Mažame, nuomuojama- 
me pas buožę žemės sklype
lyje, išdygo 1000 bulvių 
daigų. 1000 su tokiu vargu 
išgautų rūšinių bulvių, pa
sėtų daigais, besiremian
čiais į padanges. Ir staiga 
jie atsidūrė prie pražūties 
krašto. Prieš Bėčių sukilo, 
gamta, šalnos, kurių bulvės 
neperneša.

Pirmąją naktį pergalė li
ko žmogaus pusėje. Iki 
švyntant jis degino laužus 
ir gailūs dūmai klojosi 
šiaudais, dengiančiais bul- 

I vių daigus. Ir kai atrodė, 
ikad pavojus dingo, šalnos 
pasikartojo. Ateinančią na
ktį. jos siekė 4 laipsnių. Bet 
Bėčius tada buvo priverstas 
saugoti buožės žemę. Viso 
keli kilometrai skyrė jį nuo 
jo mažyčio laukelio. Ir te
nai, atrodė, viskas žuvo.

Nevilties pagautas jis x iš 
ryto apėjo savo mažąjį že
mės sklypelį. Su kokiu 
džiaugsmu jis savo kvėpa
vimu atšildė kiekvieną šių 
lapelių, kad grąžintų jiems 
gyvenimą.

Ir visgi šalnos sunaikino 
ne viską. Du daigai išlai
kė bandymus, liko gyvi, nu
galėjo šaltį*. Du iš tūkstan
čio. Tai jie išlaikė tempe
ratūrą 3 laipsnių žemesnę,

jnegu išlaiko bet kokia bul- 
išvesta veislė vių veislė.

Dotnuva 544-7” užėmė an- štai medžiaga r 
Progresyvinės, mičiurini-trą vietą. Nuo vieno hek-|niam darbui, kuriu 

nes krypties biologijoje se-itaro jų gauta 440 centne- linga užsiiminėti!
Per karą ir fronto liniją

vo bulvės krūmus, išlaikiu
sius keturių laipsnių šaltį.

Dabar jų palikuonys se
lekcinėje stotyje bandomi 
ir auklėjami griežtosios 
mičiurininės* mokyklos. 
Bandymai sekasi. Gal būt 
po metų ar dviejų Tarybų 
Sąjungos valstybinė veisli
nė knyga bus papildyta 
nauju pavadinimu — ^šal
čiui atspari bulvių veislė.” 
O apie tai, kad ji būtinai 
atsiras Dotnuvoje; kalba 
įkvepiantis lietuvių selek- 
cionierių —mičiuriniečių 
darbas.

X Motiejūnas.

Washington. — Demok
ratas senatorius Tomas Co
nnally gąsdino savo bend
rus, kad Sovietų armija ga
lėtų užimt visą vakarų Eu
ropą.

London. — Kadangi nu
mušta Anglijos pinigų ver- i 
te, tūlos unijos žada reika-1 
laut algą pakelti.-

Štai medžiaga ( selekci- 
ibvreika-

kėjai į klausimą, ar galima rių. 17,5% krakmolo, ir tik
pagerinti veislę, atsakyda- 2,7% smulkių gumbų — to- Kostas B-ėčius išvedė du sa

Tas žmogus, atakuojamas iŠ visų pusių policijos ir valstijos trūperių, skaudžiai įsi
tikina tikrumu policijos “apsaugos” Robes on o koncerto dalyviams rugsėjo 4-tą, 
Peekskill, N. Y. Laike tos “gerosios” “apsaugos” virš 140 asmenų buvo sužeisti, iš 
kurių 3 ir dabar tebėra ligoninėse, 8 auto buvo apversti, akmenys mėtyti į auto ir 
busus, kuriuose važiavo žmonės iš koncerto ir iš tos apylinkės. Buvo apdaužyti du 

busai, visai neturėję nieko bendra su koncertu, vežusieji negrus į Hyde Park.
' " j • ’

Teisėjas Wiley B. Rutledge, 
aštuntasis ir paskutinis iš ve- 
lionies prezidento Roosevelto 
paskirtų J. V. Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų, mirė kraujui 
išsiliejus į smegenis rugsėjo 
10-tą, būdamas 55 metų am
žiaus. Jis buvo vienu iš žmo
niškųjų ir liberališkesniųjų 

teisėjų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokytojai Kelia Kvalifikaciją

VILNIUS, liepos 31 d. — 
Vasaros atostogų .metu Vil
niuje vyksta kursai vidurinių 
mokyklų mokytojų kvalifika
cijai kelti. šiomis dienomis 
švietimo ministerijoje įvyko 
kursų pirmosios laidos išleis
tuvės. Kursus baigė ,346 ru
sų, lietuvių,*vokięčių kalbų, o 
taip pat- matematikos ir che
mijos dėstytojų. Kursantai 
klausė paskaitas ir atliko 
praktika pagal iš anksto pa
ruoštą 159 valandų progra
mą.

Vilniuje pradeda darbą an
troji kursų kvalifikacijai kel
ti grupė. Ją sudarys 350 
gamtos .mokslų, geografijos, 
fizikos mokytojų ir pedagogi
nių kabinetų vedėjų bei meto
dininkų.

Apskrityse ir. miestuose įvy
ko švietimo mjpisterijos su
organizuoti kursai pradinių 
mokyklų mokytojų kvalifika
cijai kelti. Kursus baigė apie 
630 mokytojų. Apie 200 fi
zinio lavinimo mokytojų spe
cializuojasi šiuo metu suruoš
toje Ežerėlių stovykloje. ,

Lietuvos Plaukymo 
Pirmenybės

ZARASAI, liepos 30.—20(l| 
metrų plaukime laisvu sti- j 
l.iumi naują respublikinį re-į 
kordą 
(“Spartakas”), atplaukusi per 
3 min. 18.6 sek. Tos pat dis
tancijos varžybose 
pirmuoju

dai. Viena partija atidėta 
Kauno naudai. Marijampolės- 
ĮJkmergės jaunių susitikimas 
pasibaigė lygiomis—2 :2. j

Šiandien Pionierių rūmuose^ 
nuo 11 vai. susitinka : Ukmer
gė - Kaunas, Telšiai - Vilnius, 
Marijampolė - Šiauliai.

ar-

Kas Mėnesi Sutaupys i 
25 Tonas Anglies

KLAIPEDA, liepos 31 d.— 
Pereitais metais mūsų brį_ 

gada sutaupė 83 tonas an
glies. O šiemet per pirmąjį 
pusmetį mes sutaupėme dvi
gubai tiek — 164 tonas An
glies. .

Kokiu būdu mes taupome 
kurą ir valstybines lėšas?

Kiekvienas iš mūsų brigadoj 
narių apvaldė šaltkalvio spe
cialybę ir dalyvauja mašinos 
remonte. Aš ir mano ben
dradarbis Jokubauskas tapo
me V kategorijos šaltkalviais, 
mašinisto padėjėjas Garžans- 
kis — III kategorijos šaltk^K 
viu ir tt. Kartu su remonti
ninkais sutvarkėme ka/ilą ir 
visas kitas garvežio dalis.

Siekdami taupyti kurą, nu
tarėme pakeisti kūryklos ar
dei es. Garvežyje buvo
dėlės su dideliais protarpiais, 
čia dingdavo daug smulkios 

. . . ,v*j anglies. Kadangi mums ten-
i plaukime laisvu sti- ■ su maišyta anglimi,

naują respublikinį i e-į mes sumažinome kūgio piūvį 
pasiekė Paškevičiūtė. )r ar^e]es padrožėme iš vie- 

uos puses, kad sumažėtų gro- 
telių protarpiai.

Kūgio sums' 
padidinti trauki 
smulkios anglie, 

: vidurinę 
. - . i vamzdžiais?

truoju. Jis pasiekė naują res- j nenormaiįaj 
publikinį jaunių lekoidą “! panaudoti tokį kūgį, kuris 
min. 52.4 sek. ' prje geros traukos neišnešiotų

4X100 m. estefetę rams . mu|jjos ang]jes Galų gale 
Žalgirio komanda, nustatėme : reikiama kūgio 

pasiekusi naują r 
rekordą — 5 min. 4.7 sek.
; Vyko laisvi šuoliai į van

denį. šuoliuose nuo tramply- 
no Baranauskaitė (“Žalgiris”) 

Į užėmė pirmą vietą, šuoliuo- 
: se nuo bokšto vyrams pirmą 

4 I ui rvAiiiv
i vietą užėmė Navickas (“žal-; svorjŲ įr£ 
Igiris”). * i

Vandensvydžio rungtynėse , 
“Žalgirio” komanda įveikė 
“Dinamo.

vyrams 
atplaukė Šmitas 

(“Žalgiris”), parodęs 2 min. 
45.5 sek. laiką. Grundmeje-1 
ris (“Žalgiris”) atplaukė an

n imas leido 
Tačiau daug 

^pakliūdavo į 
gpatelių dalį, po

Todėl kuras de- 
Mes ryžomės 
kūgį.

i espublikinį j sj<erSpjQVj .. j^artu pakeitėme
4 7 šok i . , . • . nr.......ir ardelių protarpius’. Mūsų 

pertvarkyta kūrykla yra la
bai taupi.

Yra žinoma, kad kuro eko
nomija daug priklauso nuo • 

| traukinio svorio. Tik sunkia- 
acrkifHu vedimas lęir 

! džia sutaupyti kuro

Apibendrftięs savo brigados 
; pasiekimus ir apskaičiavęs sa- 
į v o galimybes, pasižadu kas 

■ mėnesį sutaupyti 25 tonas an- 
: glies. K. Indin»uskas.

Moksleivių Šachmatų * 
Turnyras

VILNIUS, liepos 31 d.
Pionierių - moksleivių koman- Moterys Prie Metalo 
dinių varžybų antrame^ rate ;
vilniečiai lengvai įveikė Uk
mergės šachmatininkus. Ber
niukai ir jauniai laimėjo vie
nodomis pasekmėmis 4:0. Du 
laimėjimus iškovojo ir mari
jampoliečiai — jauniai nuga
lėjo Telšius pasekme 3:1, ber
niukai — 4 :0.

Baigiant atidėtąsias pirmo 
rato partijas, Kauno jauniai 
nugalėjo Telšius pasekme 
4 :0, o berniukų susitikimo re
zultatas liko 2:1 Kauno nau-

Apdirbimo Staklių
KAUNAS, liepos 31 d. — 

Trečdalį “Skardos” fabriko 
darbininkų sudaro moterys. 
Daugelis jų įgijo metalihinko 
specialybę. Darbe pasižymi 
štancuotojos Rimkevičiūtė, 
Zambacevičiūtė, Stankevičiūtė 
ir kitos. Dvylika moterų iš
ėjo te chm i n i m ūmą. Geriausios 
stachanovininkės įrašytos į 
Vietinės pramonės ministeri
jos garbės knyga. Jų darbas 
pasižyini-^aukšta kokybe.
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Įamžinimas Kritusių Lietuvių 
Kovotojų

Lietuvos vyriausybė nutarė pastatyti įspūdingą pa- Matyti nauji namai, aikštės 
minklą Oriolo apylinkėje, kur su naciais kovėsi šaunioji ir gražūs skveVai. Priemies- 
Lietuvių Divizija ir kur mūšių laukuose krito daug ge
riausių lietuvių tautos sūnų. Ištyrimui ir apžiūrėjimui
dėl paminklo vietos buvo pasiųsta 1 Lietuvos komisija, griuvėsių 'dabar pastatyta
Komisijai vadovavo generolas J. Macijauskas.

kaso J. MACIJAUSKAS
Didžiojo Tėvynės karo 

metais Tarybinės Armijos 
lietuviškojo junginio dalys 
ties Oriolu,' Alieksiejevkos 
rajone, pirmą kartą dalyva
vo mūšiuose prieš vokiškuo
sius fašistinius grobikus. 
Ypatingai sunkiomis žiemos 
sąlygomis, siaučiant žvar
biam speigui, sniego pūgai 
ir priešo uraganinei ugniai, 
mūsų kovotojai rodydavo 
nepaprastą ištvermingumą, 
drąsą, narsą ir kovinį meis
triškumą.

1943 metų liepos mėnesį 
vokiečiai, sutelkę milžinišką 
gyvosios jėgos, artilerijos, 
tankų- ir aviacijos kiekį, 
perėjo į puolimą Oriolo — 
Kursko lanke. Šiame isto
riniame mūšyje petys į peti 
su kitais Tarybinės Armi
jos junginiais kovėsi ir lie
tuviškoji divizija. Prasidė
jus vokiečių puolimui, divi- 

Nutarimas dėl pastatymo 
paminklo

įnirtingose kovose su vo- 
kiškaisiais okupantais dėl kiškųjų .grobikų 1943 
mūsų didžiosios Tėvynės tais, aš atsimenu kaip griu- 
garbėš, laisvės ir neprikišu- yėsių krūvą. Vokiečiai at- 
somybės didvyrių mirtimi 
žuvo nemaža geriausių lie*- 
tuvių tautos sūnų. Siekiant 
įamžinti žuvusiųjų karių 
atminimą, Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komi
tetas ir Lietuvos TSR Mi- 

zija buvo gynyboje ir užė-.nistrų Taryba priėmė nuta-
mė fronto barą riboje tarp 
dviejų armijų. Smūgiu į ri
bą tarp mūsų armijų vokie
čiai mėgino parblokšti mus. 
Jų tikslas buvo užtikrinti 
sėkmingą puolimą visuose 
Kursko lanko baruose. Pa
grindinis vokiečių smūgis 
buvo nukreiptas į pulkinin
ko Motiekos dalis ir i kai 
kuriuos pulkininko Šurkaus 
padalinius. Vokiečiai metė 
prieš diviziją milžinišką 
tankų ir pėstininkų skaičių, 
tuo pačiu metu iš lėktuvų 
bombarduodami mūsų kovi
nius išsidėstymus ir rezer
vus.

Įnirtusi kova
Nepaisant nepaprasto 

mūsų divizijos kovotojų ir 
karininkų ištvermingumo, | 
drąsos ir vyriškumo, vokie
čiai, sutelkę milžinišką tech
nikos ir pranašesnį gyvosios 
jėgos kiekį, kylių įsiveržė į 
divizijos kovinius išsidėsty
mus. Bet dienai baigiantis, 
įsiveržusi vokiečių' gyvoji 
jėga ir technika mūsų divi
zijos kovotojų ir karininkų 
didvyriškų pastangų dėka 
buvo sunaikinta ir padėtis 
atstatyta. Nepaisant milži- 
niško tankų ir lėktuvų kie-i 
kio bei įnirtingų atakų, vo-i 
kiečiams daugiau nebepavy
ko pasistūmėti į priekį.

Šiose istorinėse kautynė
se lietuviškosios divizijos 
kovotojai drauge su kitais 
Tarybinės Armijos kovoto
jais parodė nepaprastą did-

vyriškumą ir narsą, nors 
jiems pirmą kartą teko su
sidurti su tokiu dideliu vo
kiečių kovinės technikos 
kiekiu ir naujais vokįečių 
sunkiaisiais tankais — “Ti
grais.” Tarybinio patriotiz
mo ir karštos neapykantos 
priešui įkvėpti, kovotojai ir 
karininkai per visas šias 
kautynes rodė niasinį did
vyriškumą.

kakliai ir įnirtingai mėgino 
jį išlaikyti, kaip svarbų 
strateginį mazgą. Per ilgas 
kovas šis gražus didelis 
miestas buvo paverstas 
griuvėsiais. Kaip gi nuste
bau, kai, įvažiavęs į miestą, 
pamačiau aukštus, gražius 
namus ir gatves. Dar labiau 
nustebau, kai rytą, nuodug
niai apžiūrėjęs miestą, pa
stebėjau jį esant beveik to
kį pat, kokį pažinojau jį 
1940 metais, gyvendamas 
jame. Atstatyta ir naujai 
pastatyta daug didelių pa
statų, jų tarpe milžiniškas 
teatras, ištisa eilė srities 
įstaigų pastatų, daugelis 
mokyklų ir kitų gyvenamų
jų bei gamybinių pastatų 

~ . - -»ir kultūros - švietimo įstai-
jos dalimis drąsiai apgynė Tik Tarybų valdžios 
savo miestą nuo vokiškųjųsąlygomis taip pasakiškai 
fašistinių grobikų milžims-į gTejtai gali būti išgydomos

rimą dešimtosioms Tarybų 
valdžios įvedimo Lietuvoje 
metinėms pastatyti aktyvių 
kovų vietoje fundamentalų 
paminklą. Paminklo vietai 
narinkti į Oriolo. kraštą iš
vyko vyriausybinė komisi
ja.

Mums teko važiuoti pro 
istorinį didvyrišką rusų 
miestą — Tūlą. Šio miesto 
darbo žmonės 1942 metais 
drauge su‘Tarybinės Armi- 

kų gaujų, siekusių paimti 
Tūlą ir prasiskinti kelią į 
Maskvą. Šiose žiauriose ko
vose vokiškieji vandalai pa
darė miestui milžiniškus 
nuostolius,. Bombardavimai 
iš oro ir vokiečių artileri
jos ugnis pavertė griuvė
siais daugelį namų ir 
sus miesto kvartalus.

išti-

Keliones Įspūdžiai
Tūlos darbo žmonės, 

rie pajėgė didvyriškai 
ginti savo gimtąjį miestą 

.nepaprasto pavojaus dieno
mis, sugebėjo taip pat ne
paprastai greitai ne tik at- 

r statyti tai, kas sugriauta, 
Jbet taip pat pastatyti daug 
naujų namų ir gyvenviečių. 
Dabar čia neliko jokių karo 
ir sug^iūvimo pėdsakų. Va
žiuojant gątvėmis ir kvar
talais, kuHe 1942 metais 
buvo visiškai sugriauti, da
bar sunku beatpažinti, kad 
čia vyko žiaurūs mūšiai.

ku- 
ap-

čiuose ir artimiausiose 
miesto apylinkėse vietoj 

daug naujų gyvenviečių 
darbininkams.

Nepaprasti Tūlos darbo 
žmonių laimėjimai atku
riant ir toliau statant savo 
miestą ypatingai malonūs 
buvusiems lietuviškojo jun
ginio kariams, kuriems Tu
la buvo artima ir brangi 
vieta. Miesto partinė orga 
nizacija ir darbo žmonės su
teikdavo milžinišką pagalbą 
aprūpinant ir parengiant 
mūsų junginį kovos veiks
mams. Prieš išvykstant į 
frontą VKP(b) Tūlos sri
ties komitetas Tūlos darbo 
žmonių vardu įteikė mūsų 
junginiui raudonąją vėlia
vą — kovinių laimėjimų 
simbolį.

Kovų laukuose
Iš Tūlos Oriolo link vy

kome per buvusių aktyvių 
kovu laukus, kurie buvo iš- v 7
rąižyti apkasų linijų, tran
šėjų, prieštankiniu griovių, 
aptverti vielos užtvaromis, 
išdarkyti bombardavimų. 
Šiandien net prityrusi akis, 
žinojusi visas šias gynybos 
linijas, sunkiai jas beatran
da. Vietoje buvusių apkasų, 
t. r a n š ė j ų, prieštankinių 
griovių ir vielos . užtvarų, 
visur žaliuoja puikūs kolū
kių pasėliai.

Vakare privažiuojame 
Oriolą. Dar iš toli matyti 
ryški, miestą užliejanti 
elektros šviesa. Oriolo mie
stą, po jo išvadavimo iš vo- 

at-Šerifo atsiųsti detektyvai ir uniformuota milicija 
vyko padėti Bell Aircraft firmai laužyti darbininkų 
streiką, jie padeda į Įvaryti šaposna automobilius ir 
sunkvežimius, prikimštus streiklaužiais. CIO United 
Auto Workers nariai, streikuojantieji jau ketvirtas 
mėnuo, kaltina firmą, kad ji “suplanavusi” ant strei- 
kierių ataką, kurioje 24 asmenys buvo sužeisti. Firma 
pakartotinai atmetė darbininkų reikalavimus Įvesti 

pensijų planĄ ir pridėti po 10 centų mokesties per 
valandą.

sunkaus karo žaizdos.
Iš Oriolo vykstame į lie

tuviško junginio aktyvių 
kovų vietas j Oriolo krašte. 
Štai Nagornij gyvenvietė. 
Tai buvo vienas iš vokiečių 
svarbiausių įtvirtintų pun
ktų. Jis buvo aptvertas ke
liomis vielos užtvarų eilė
mis, prieštankiniais grio
viais ir užkastais tankais, 
be to, apsuptas ledo pylimo. 
Nepaisydami tokių įtvirti
nimų, mūsų kovotojai ir 
karininkai įveikė šią ledo 
kalvą, z nuolatinę pūgą ir 
smarkią priešo ugnį ir drą
siai ėjo pirmyn, laužydami 
ir triuškindami hitlerinių- 
kų gynybą. '

Kovų laikotarpiu 
griauta Nagornij gyvenvie
tė dabar atstatyta ir gyve
na pilnakraujį gyvenimą, 
nors čia daugiau, negu kur 
kitur, dar pastebimi karo 
pėdsakai. Vietomis riogso 
sudaužyti ir išvesti iš ri
kiuotės vokiečių ginklai ir 
tankai, dar kai kur neuž
versti apkasai, tranšėjos ir 
dzotai.

Iš Nagornio mes vyksta
me į Alieksiejevką. Nepa
prastą susijaudinimą suke
lia mums šis kaimas. Čia 
lietuviškasis junginys sun
kiai ir įnirtingai kovojo su 
vokiškąją fašistine kariuo
mene ir didvyriškai kovėsi 

su

Broliškieji kapai 
i

Besiartinant prie Aliek- 
siejevkOs, mano žvilgsnis 
buvo nukreiptas į senovinę 
raudoną cerkvę,- šalia ku
rios yra broliškieji kapai 
Lietuviškojo junginio karių, 
žuvusių didvyrių mirtimi 
žiauriose kovose su vokiš
kaisiais grobikais. Čia pa
laidoti geriausieji bolševikų 
partijos ir lietuvių tautos 
sūnūs: majoras Gužauskas, 
vado pavaduotojas politi
niams reikalams, kuris, kaip 
ištikimas bolševikų partijos 
sūnus, nekartą ėjo į ataką 
savo padalinio priešakyje ir 
didvyriškai žuvo, r drąsiai 
atakuodamas priešą Nagor- 
nio gyvenvietėje. Čia taip 
pat palaidotas kapitonas Si
pavičius, kuris lygiai taip 
pat drąsiai su savo padali
niu atakavo priešą. z Čia pat

'o to j as
ilsisi ir kapitonas/ Kudla 
padalinio vado pa?
politiniams reikalams, ku
ris, eidamas į žvalgybą, pa
kėlė į ataką savo padalinį, 
apmėtė priešą granatomis, 
su padalinius įsiveržė į vo
kiečių užimtą aukštumą ir 
paėmė . belaisvių. Vykdyda
mas šią kovinę užduotį, clrg. 
Kudla z žuvę didvyrio mirti
mi. Čia taip pat palaidotas 
partinės organizacijos sek
retorius kapitonas Žolneris, 
kuris nenuilstamai skiepijo 
savo dalies asmeninei sudė-

Čiai meilę ir ištikimybę bol
ševikų partijai Ir socialis
tinei Tėvynei ir nesutaiko
mą neapykantą vokiškie
siems fašistiniams pavergė
jams. Čia ilsisi daug kitų 
didvyrių, paaukojusių savo 
gyvybę už mūsų Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.

Kapinės aptvertos ir su
tvarkytos. Alieksiejevkos 
gyventojai neužmiršta žu
vusių karių ir gerbia jų at
minimą. Susitikdami su 
mumis, daugelis jų su ne
paprasta šilima prisimena 
Lietuviškojo junginio kovo
tojus ir išreiškia jiems sa
vo dėkingumą. Pilietis 
Ščerbakovas man pasakė: • 
“Atsimenu, gerai atsimenu, 1 
kaip jūs, lietuviai, čia kovė
tos su vokiečiais, gindami 
mus. Atsimenu ir jus asme
niškai.” Jis primena, kad 
padėjo mums pristatyti šau
dmenis ir šovinius į prieša
kines linijas.

Nepaprastai susijaudi
nęs įeinu į cerkvę. Jūs mil
žiniškos ir tvirtos mūro sie
nos buvo vienintelė palygin-i 
ti saugi vieta, kur sužeistie-; 
ji kovotojai galėdavo keletą j 
valandų rasti prieglaudą, 
kol juos evakuodavo į užnu
garį. .

Kraštas jau atstatytas
Alieksiejevką dabar, vra 

pilnutinai atstatyta. Kolū
kių valstiečiai gvvena nau
juose namuose. Vėl atsodin
ti karo nuniokoti sodai. 
Laukuose, kur vyko įnirtin
gi mūšiai, dabar augina
mas gausus derlius ir gano
si didelės kolūkiu bandos, 
individualūs kolūkiu vals
tiečiu gyvuliai. Ypatingai 
daug čia paukščių <— žąsų, 
vištų ir t.t. Kalbėdamasis 
su mumis, Aliekšiejevkos 

i kaimo tarybos pirmininkas 
I Stepanovas mums papasa- 
Ikojo, jog visi kolūkių vals
tiečiai dabar tūri savo as
meniniam naudojimu iši 
karvių, avių ir ne mažiau 
kaip po 20 — 30 žąsų.

Išvykę iš Alieksiejevkos, 
mes apvažiuojame aktvvių 
kovų vietas Jegorovkos, 
Choroševskiu, Panskos, Ek- 
onomičnos kaimų rajone. 
Čia vokiečių lienos mėnesio 
puolimo ties Oriolo — Kur
sko lanku laikotarpiu vyko 
didvyriška kova ...

Štai ir Kamenkos kai-į 
mas, kur antros Lietuviško- 
Įjo junginio ir kitų Tarybi
nės Armijos dalių kovotojų 
kapinės. Mus sutinka pagy
venęs kolūkietis Soldatovas. 
Jis noromis mus palydi! į 
brolių kapų vietą ir kelyje 
nepaprastai šiltai pasakoja 
apie Lietuviškojo junginio 
kovotojus ir vadus, apie jų 
drąsą, didvyrišką ištvermę, 
parodytą vokiečių puolimo 
metu.

Karių kapinės
Karių kapinės Kamenko- 

je gerai sutvarkytos. Jau
čiama, kad vietiniai gyven
tojai ypatingai jomis rūpi
nasi. Kapinės aptvertos, ap
sodintos medžiais, papuoš
tos gėlėmis. Statomas pa
minklas. Kaimo taryboje 
rūpestingai saugomas šiose 
kapinėse palaidotųjų sąra
šas.

Drauge su kitais žuvu
siais kariais, čia palaidotas 
Tarybų Sąjungos Didvyris 
Jacenevičius. Del liaudies 
laisvės, garbės ir nepriklau
somybės žuvo kankinio mir
timi ryšininkas Viktoras 
Jacenevičius. Tai buvo at
mintinomis vokiečių liepos 
puolimo dienomis. Vokiečiai 
paėmė Jacenevičių j nelais
vę ir reikalavo suteikti 
jiems (žinių apie junginį, 
prižadėdami palikti jam už

Diskusuoja pasiūlymą atsisakyti nuo reikalavimo pa
kelti plieno darbininkams algas (iš kairės) CIO Unit
ed Steelworkers finansų sekretorius David McDonald, 
CFO United Auto Workers Unijos prezidentas Walter 
Reuther, ir CIO, taipgi plieno darbininkų unijos pre

zidentas Philip Murray. Jie sutiko nereikalauti 
darbininkams algas pakelti.

D. M. Šolomsko Prakalbų Maršrutas
D. M. šolomskas, Lietuvių 

Literatūros Draugijos Centro 
Komiteto sekretorius ir dien
raščio Laisves Redakcijos na-

D. M. Šolomskas

rys, vyksta su prakalbomis į 
sekamas kolonijas:

Rugsėjo 23-24 dd., penkta
dienį* ir šeštadienį, Grand Ra-1 
pids, Mieli.

Rugsėjo 25-26 dd., sekma-i 
dienį ir pirmadienį, Scottville, 
Mich. /

Rugsėjo 27-28 dd., antra
dieni ir trečiadieni, Hart, 
Mich. I

Rugsėjo 29 d., ketvirtadie
nį, Muskegon, Mich.

Rugsėjo 30 d., penktadie
nį, Saginaw, Mich.

Spalių 1-2 dd., šeštadienį 
ir sekmadienį, Detroit. Mich.

Spalių 1 d., šeštadienį,
Detroite, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St., įvyks ban- 
kietas, ,kur kalbės D. M. Šo
lomskas..

Spalių 2,d., sekmadienį, De
troite įvyks jo prakalbos bu
vusioj Lietuvių svetainėj, 25 
Vernor Highway.

Spalių 3 d., pirmadienį,

tai gyvybę. Jacenevičius at
sisakė. Tada jam atkirto 
koją, bet kovotojas tylėjo. 
Atkirto antrąją koją, bet 
Jacenevičius vis dar tylėjo. 
Tada gyvą jį pakorė galva 
žemyn ir uždegė po juo lau
žą. Bet iki paskutinio savo 
kraujo lašo ir iki paskuti
nės savo gyvenimo valandė
lės jis pasiliko ištikimas ir 
atsidavęs savo ' Tėvynei sū
nus. Po kelių valandų žvė-r 
riškai nukankintą kovotoją 
Jacenevičių atrado jo ko
vos draugai.

Komisija atidžiai apžiū
rėjo kovų vietas ir nutarė 
pastatyti paminklą Lietu
vos karių broliškuose Ska
puose Alieksiejevkos kaime, 
ir tuo įamžinti atminimą 
karių - didvyrių. Amžina 
garbė didvyriams, žuvu
sioms už mūsų šlovingosios 
tarybinės Tėvynės garbę, 
laisvę J r nepriklausomybę.
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7:30 vai. vakare, Slovėnų 
Auditorijoj, žemutinėj svetai
nėj, 6417 St. Clair Ave., Cle- 
v.elande, įvyks prakalbos.

Visus ir visas prašome lan
kytis ’ į šias prakalbas, nes 
dabar daug svarbių reikalų, 
kaip mūsų šalyje, taip ir pa
saulyje. D. M. šolomskas 
plačiai aiškins tuos reikalus 
ir demokratinės liaudies už
davinius. Rengėjai.

Worcester, Mass.
Teatringai Pradėsime 
Rudenini Sezoną

Spalių 16 dieną didelė nau
jiena. ‘ Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St., įvyks teatras. 
Bus perstatyta scenoje 4-rių 
aktu drama “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos.” Jau per daug me
tu mūsų didelė lietuvių ko
lonija neturėjome didesnio 
perstatymo scenoje — teatro. 
Priežastis gal ir yra teisinga, 
kad nusenome. Dabar irgi 
tik didelė dėka, kad brookly- 
niečiai teatro mėgėjai akto
riai pasirvžo atvykti pas mus 
ir suvaidinti minėtą veikalą. 
Jie jį vaidino Brooklyne pra
eita žiemą. Veikalas naujai pa
rašytas R. M i žaros. Kaip ži
nome, kad autorius yra groži
nės literatūros rašytojas. Vei
kalo sumokinimui režisuoja * 
Jonas Valentis, kuris yra sce
nos profesijonalas veikėjas.

Mes visi žinome, kad išsi- 
ilgome teatrų. Ot, čia ir bus 
proga tatai matyti ir dar sve
čius lošiant, o ne saviškius. 
Tiesa, mūsų lošėjų jau dauge
lis ilsisi amžinu atsilsiu. ši 
aktorių grupė susideda iš at
eivių ir čia augusių. Jų žy
giu ir pasiryžimu reikia kiek
vienam lietuviui susidomėti, 
kitiems pasakyti, idant užpil
dytum Lietuvių Svetainę ku
pinai. Svetainės durys atsi
darys 2:30 vai. po pietų, lo
šimas prasidės 3 vai.

Įžanga $1 ypatai, įskaitant 
ir taksus.

šio teatro suruošimu rūpi
nasi ALDLD 11 ir 155 kuo
pos. t (

Po perstatymo moterys ruo
šia užkandžius, kad būtų pro
ga pasikalbėti ir susipažinti 
su aktoriais. D. J.

JDailūs paviljonai pasta
tyti miesto rinkoje. Par
duotuvės - paviljonai skirti 
atvykstantiem kolūkių vai- „ 
stiečiam. . K. Norkus

★ Sporto kolektyyas sukur
tas Julijos žemaitės vardo 
žemės ūkio artelėje (Mažei
kių apskr. Akmenės valsč.). 
Įrengtos futbolo ir krepšinio 
aikštelės. Įvyko pirmosios 
rungtynės. R. 'Kuolas.
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DABAR...
(Tasa)

v Man pasirodė neįprastas jo džiaugs
mingas balsas.

— Na ir moteris!' Aštrus skustuvas! 
Taip vyrus į nagą paėmė, jog keiktis vi
siškai liovėsi.

— Na-a? — nepatikėdamas nutęsiau 
aš.

— Tikrai. Knygas skaito. Tiesiog ne 
butas,. o raudonasis kampelis.

— Kuo gi ji jus taip paveikė?— klau
sinėjau, atsimindamas šeimininkę, kokių 
dvidešimt aštuonerių metų amžiaus mo
teriškę, juodbruvą, ilgo veido, kampuo
tos, vyriškos figūros. Jos niekaip nega
lima buvo pavadinti gražia, švelnia ar 
guvia.

— O kas ją žino! Kai žvilgters, vyrai 
taip ir aptils, o jei dar galva palinguos, 
— nors į žemę lįsk!

Antrą kartą aš pamačiau ją štabe, ke
lias dienas prieš išeisiant Pripetės link.

— Aš noriu į partizanus, — kreipėsi 
ji į Bazimą.

— Seni besmegeni, tai tavo kompeten
cija, — nežinia kędėl mirktelėjęs man, 
pasakė štabo viršininkas. Mane nemalo
niai palietė tasai Bazimos žvitrumas.

Moteris priėjo prie manęs ir, kariškai 
kaukštelėjusi aukštomis kulnimis ir pri
glaudusi rankas prie šlaunų, pakartojo 
tuos pačius žodžius. Ji nutilo ir įbedė į 
mane savo juodų bei gražių^akfų žvilgs
nį. Jos balsas buvo paprastas, bet žodžius 
jiHyg skėlė gabalėliais nuo ledinio sielos 
grumslo. Tiesi nosis, didelė negraži bur
na ir kietai suspaustos lupos rodė stiprų 
jos charakterį. Platūs, juo u i antakiai, su
augę virš nosies, slinko į viršų ant siau
ros neaukštos kaktos juodu, plačiu vin
giu. Bet stipriausiai reiškėsi akys, at
kaklios, šiurkščios, šalnos ir, atrodė... 
teisingos.

Susigūžęs nuo jos žvilgsnio, aš paklau
siau :

— O kur jūs norite dirbti?
Bazima nusikosėjo į kumštį. Paskuti

nėmis dienomis jis prispirdavo mane už
uominomis apie pavasarį ir apie taria
mai padidėjusį moteriškos lyties susido
mėjimą mano barzda. Moteris klausia
mai kilstelėjo vieną antakį. /

— Virtuvėje ar sanitarinėje dalyje? 
• — blerbtelėjau aš piktai.

— Ne, aš galiu dirbti tiktai žvalgy
boje... — ramiai pasakė ji, lyg sutvo- 
jus man rimbu.

— Oho... — pasakė Bazima ir išėjai), 
palikęs mus vienu du. i

Aš skubiai, beveik nesiklausydamas 
atsakymų, ėmiau ją klausinėti, kas man 
buvo tapę jau profesiniu standartu.

Aleksandra Karpovna, dvidešimt de- 
vynerių metų, baltarusė, nepartinė, mo
kytoja, su aukštuoju mokslu, vyras fron
te, turi dukterį, gyvenančią pas bobutę 
prie Minsko, — atsakinėjo man ji. *

— O ką jūs galite dirbti žvalgyboje?
— Tai pareina nuo jūsų. Viena galiu 

pasakyti: padarysiu visa, kas bus reika- 
• linga vadovybei...

— Tai yra'pavojinga ir neįprasta...
— Aš galėčiau nueiti į Ovručą. Ten 

slovakų karininkų tarpe aš turiu pažįs
tamų.

— Iš kur gi pažįstamų?
— Buvo pas mus apsistoję. Aš spe

cialiai susipažinau. 1 •
— O ko?
— Buvau įsitikinusi, kad anksčiau ar 

vėliau vis tiek pas mus ateis partizanai. 
O slovakų tarpe yra daug mums prijau
čiančiu.

— Kada galima nueiti į Ovručą?
— Nors rytoj...
Tai man labai tiko. Bandymai prasi- 

gauti į patį Ovručą man ligi šiol nepa
vykdavo, bet ir žinių iš žvalgų, besibas
tančių miesto apylinkėse, buvo pakanka
mai tam, kad galima būtų patikrinti mo
kytoją, jei ji sumeluotu. Tokiu būdu aš 
iš karto nušoviau du kiškius.

— Gerai. Eisite rytoj. Kai sugrįšite, 
kalbėsimės toliau.

— Tyrinėjate? — paklausė j L mane 
staiga stačiai. Į

Pirmąkart savo žvalgybiniame darbe 
aš nežinojau, ką atsakyti.

— Tai gerai, taip ir reikia. Aš sutin
ku. — Ir ji stipriai, vyriškai, paspaudu
si man ranką, išėjo.

Įėjus Baziniai, aš jaučiausi ne visai 
laisvai.

r— Užverbavai? — pašiepdama! pa
klausė jis mane. — Ach, kad tik ta pa
nelė tavęs neužverbuotų. Vii dėlto, pa
vasaris. .. Čia ir mums, seniams... sal
džiai pasirąžydamas kėdėjey erzino jis 
mane, tartum koks partizanų mefistofe
lis.

— Eikite jūs po velnių, Qrigorijau 
Jakovlevičiau, — užtrenkiau aš durimis, 
pro kurias man iš paskos sklido šėtoniš
kas Bazimos kvatojimas.

Sekančią dieną Karpovna iš^jo į Ovru
čą. Aš jau ir anksčiau buVau girdėjęs, 
kad žvalgai ją taip vadino/ Štabe naują 
žvalgą taip pat ėmė vadinti Karpovna.

Ji sugrįžo į Muchojiedus po dviejų 
dienų nuo žinios apie Marusios mirtį ga
vimo ir dieną prieš mūsų maršą Pripetės 
link. Karpovuos žinios buvo taip tiks
lios, kad nešukėlė jokių abejonių. Mes 
priėmėme ją į dalinio žvalgybą.

Sekančią dieną, nuėję apie keturias 
dešimt kilometrų į rytus, mes pradėjome 
ketvirtąjį Kovpako dalinių kėlimąsi 
per Pripetę, iki kaulų mums visiems Įky
rėjusia.

XXXII
Štabas Įsitaisė gražiame dideliame 

Arevičių kaime, maždaug du kilometrai 
nuo upės.
• Po patikrinamų žvalgybų, patvirtinu
sių bei patikslinusių pirmesniuosius 
Antono Petrovičiaus duomenis apie Pri
petės reikšmę vokiečiams,’ Kovpąkas nu
sprendė suardyti navigaciją. •

Arevičių rajonas pilnai atitiko senio 
užmačias. Kovpakas ir-Rudniovas apžiū
rinėjo pozicijas, nužymėdami jėgų pa
skirstymą. Jie gilinosi į visas smulkme
nas, tartum prieš didelę ir sudėtingą 
operaciją. (

Praslinko kelios dienos', o vokiečių 
upėje vis nesirodė.

Aš buvau besigailįs, kad įvėliau vado
vybę į tą tamsų, kaip pavasariški Pripe
tės vandenys, reikalą. Kitą dieną mes 
su Rudniovu nuvykome pas Kulbaką j 
Krasnosieljės kaimą.
i — Na, ką, trankytojai, daug žuvies 
pritrankėte? — pešiodamas juodai ūsą, 
klausė komisaras Kulbaką.

: — Tuo tarpu gaudome meškerėmis. O 
štai ims plaukti vokiečiai, tada ir vokie
tį ir žuvį trenksime, — su stipriu ukrai- 
nietišku akcentu atsakė Rudniovas.

Daužyti sprogalais žuvis buvo katego
riškai draudžiama vadovybės. Taupė to- 
lą ir granatas.

Pasivaidę dar dviem trimis linksmais 
sakiniais, perėjo prie reikalo. Paskutinis 
vadovybės įsakymas buvo įpareigojęs 
Kulbaką “išstatyti stiprią dangą priei
goje prie upės, šalia užtvankos, esančios 
priešais Dovliadų kaimą.” Tasai kaimas 
buvo priešais Krasnosieljės, dešiniajame 
Pripetės krante. Mes stovėjome kairia
jame.

Aš sėdėjau štabe prie žemėlapio ir ieš
kojau Pripetės lovio. Kur buvo tasai di
delis, tinkančios plaukioti laivams upės 
lovys? Kur tame įmantriame mėlynų 
mezginių rašte praplaukia laivai ir kro
vinių valtys? r |

Pavasarį šimtai pelkių bei balų, klam
pynių, ežerų ir duobių, “senių” bei “se
nolių” apraizgo upę, ją saugoja ir suda
ro tvirtą, natūralų barjerą, ginantį pri
ėjimą prie jos krantų.

šiai jisai, tas lovys! Švarus, platus. Iš
ėjęs iš “mezginių” į plačius laukus ties 
dideliu baltarusių kaimu Dernovičiai, jis 
išsilanksto prie Arevičių kaimo ir toliau 
prie Krasnosieljės. Dernovičiuose stovė
jo Matiuščenkos batalionas, Arevičiuo- 
se — štabas ir pirmasis batalionas, Kras- 
nosielje — Piotro Kulbakos batalionas.

Plentu iš Korostenio vokiečiai galėjo 
greitai permesti į Dovliadus naujų jėgų 

.ir perkelti jas į mūsų krantą. Užėmęs 
Krasnosielję, priešas galėjo smogti 
mums iš užpakalio ir prispausti prie 
upės;

Kulbakos batalionas gynė iš pietų ir 
dengė plentą.

Mes nežinojome, kada vokiečiai, teik
sis atvykti į svečius, bet, sprendžiant iš 

. vandens, kuris slūgo į krantus, tai turė- 
• jo įvykti netrukus. Pasikalbėję su KuĮ- 

baka ir pabuvoję ant kranto, mes sugrį
žome į Arevičius.

(Bus daugiau) :

C
Sęnatorius Robert A. Taft, republikonas, pradėjo 100 
dienų kelionę po Ohio valstijos 88 apskričius agituoti 
už save, kad ji vėl išrinktų. Tačiau tikimasi, kad au
torius Taft-J-fartley akto prakiš 1950-jų metų rinki
muose. Jam priešinasi AFL ir CIO. Tačiau tų unijų 
centru viršininkai, būdami užimti puolimu progresyvių 
ir nuolaidomis kampanijoms algų' klausimu, vargiai 
kovos pHeš išrinkimą demokratų, kurie sykiu su Taftų 
tą aktą palaiko. Darbininku išeitis: eiliniai privalo 
patys susiprasti, susivienyti ir/išrinkti senatan tikruo

sius savo atstovus iš pačių darbininkų.

MONTREAL, CANADA
Pasekmingas Suvažiavimas

Kaip jau visiems žinoma, 
3-4 rugsėjo mėn. įvyko LLD 
Kanados kuopų atstovų IV- 
tas suvažiavimas, Toronte. 
Suvažiavimas buvo visapusiš
kai pasekmingas. Buvo skait
linga kuopu delegacija, ir pa
čiame suvažiavime sėkmingai 
aptarti svarbūs draugijiniai 
reikalai, I bei išklausyti bran
dūs, visuomeninio pobūdžio 
prancšimai-referatai. Kuo

pas atstovavo gana didelis de
legatų skaičius. Tai % labai 
sveikintinas žygis, kad kuo
pos rado reikalo ir įvertino 
suvažiavimo svarbą ir pasiun
tė skaitlingą delegaciją.

Neteikime Gabaus Veikėjo 
9

Teko sužinoti, kad šio .me
nesio pabaigoj išvyksta gabus 
veikėjas, daug pasidarbavęs

tarp jaunimo ir Vilijos cho
re, tai Bronius Petronis. Jo 
išvykimas paliks didelę spra
gą, ypač chore, I

Bet turint mintyje visą ei
lę senų choro veteranų, cho
ras tęs savo darbą, kaip kad 
buvo iki šiol. Apie tai neten
ka abejoti. Peržvelgus cho
ristus, mes rasime daug gerų 
ir energingų choristų, kurie\ 
savo veikimu jau yra įrodę 
j u nuoširdžius troškimus veik
ti meno srityje. ?Be abejo, jie 
tęs meno darbą ąnrmyn. JT 
tarpe, randame viepą ‘iš se
niausių, taip vadinamą choro 
tėvu — F. šuplevičių; taipgi 
gražiai pasižymėjusios Lilian 
Nadeau, A. Tamošiūnaitė (A- 
lans), Jarmalinskaitės, B. že
maitis, B. Juraitytė (Palar- 
dy), J. Juraitytė ir visa Čilė 
kitų, kuriuos čia būtų sunku

Dramos Teatro 
Rekonstrukcijos Projektas

VILNIUS, liepos 31 d. —
Architektūros reikalų val

dyba patvirtino Lietuvos 
Valstybinio dramos teatro rū
mų rekonstrukcijos projekti
nę užduotį.

Projektu numatyta išplėsti 
rūmus, rekonstruojant esamas 
ir pristatant naujas patalpas. 
Bus padidinta scena. Iškils 
nauji dekoracijų sandėliai, vi
sai kitaip atrodys rūbinė, ves
tibiuliai.

Teatras gaus moderniškus 
technikinius įrengimus — sce
nos aparatūrą, prožektorius 
ir tt. V. Golovinskas.
_____________ _u__________  
visus išvardinti.

Vilijos chorui šiais metais 
tenka pergyventi krizį, nes 
visa eilė choristų pasitraukė 
iš priežasties1 išvykimo į ki
tas kolonijas, kitos apsivedė, 
sekančios ruošiasi apsivesti. 
Rugsėjo 24 d. įvyks vestuvės 
Janės Juraitytės su kitataučiu 
vaikinu, Niek Hettel.

Bet vedusios ir ruošiančios 
apsivesti jaunuolės choristės 
davė savo pasižadėjimą, kad 
ir toliau ne' tik jos lankys 
chorą., bet atsives ir savo gy
veninio draugus. Aš pilnai 
tikiu,j kad savo žodį ištesės.

Ligoniai
Rugsėjo 5 d. staigiai susir

go Jonas Vasiliauskas, naujas 
kanadietis, sekančią dieną 
General ligoninėje buvo jam 
padaryta apendicito operaci
ja.

Rugsėjo 8 d. susirgo A. Pa
kulis. Kokia liga serga ir 
kur ligonis randasi — neteko 
sužinoti.

Linkiu greit pasveikti.
*

Apsivedė
Rugsėjo 3 d. sukūrė šeimy

ninį gyvenimą J. Verbyliūtė 
su nauju kanadiečiu Broniujn 
Bujūnu. Buvo labai gražios 
ceremonijos bažnyčioje. Bu
vo daug amerikonų svečių iš 
jaunojo pusės — jo dvi tetos 
ir pusseserės, pusbroliai.

Jaunieji medaus ' mėnesiui 
praleisti išvyko į Jungtines 
Valstijas.

Jankiu jauniesiems daug 
laimės.

Korespondentas.

neškite 
“saules šviesą”

' l 
mokyklą 

savo kūdikiui

Jūs žinote, kad Rugsėjo die
nos mokykloje^ taip pat papras
tai yra dienos be saulės.

Šį rudenį užtikrinkite, kad 
jūsų vaikai kasdien gautų rei
kalingą saulinį Vitaminą D 
lengvuoju Borden būdu.

Pristatykite “saulės šviesą” 
tiesiog į klasę su Borden’s Ho
mogenized Vitamin D Milk.

Nes viena tik kvorta Bor
den’s Pieno suteikia 400 viene
tų Vitamino D — pilnai, kiek 
tiktai reikia veikliausvani kūdi
kiui per vieną dieną.

Neleiskite vasariniam jūsii 
vaikų gyvumui nuvysti su va
sariniais įrudimais. Užsisaky
kite Borden's nuo savo pie
niaus, arba gaukite iš valgių 

1 krautuvės.

Tfordens
Homogenized Vitamin D

MILKLAISVĖS DIENRAŠČIO
JUBILIEJAUS ATŽYMĖJIMAS

, Centas centan, 
geriausias jūsų maisto pirkinys 

yra pienas!

t * i

Prašome įsitemyti, i^ur bus suvaidintas veikalas
I «

"Mūsų Gyvenimo
Žaizdos"

4 veiksmų drama iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
't

Parašė Rojus Mizara

Jau yra rengiama vaidinimai sekamose vietose:

Spalių 15 d., Montello, Mass.
Spalių 16 d., Worcester, Mass.
Spalių 23 d., Waterbury, Conn.

I '. • •

Lapkričio 6 d., Hartford, Conn.
v •

Pelnas nuo šių perstatymų yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
. Visus apšvietą branginančius žmones kviečiame pamatyti tą 
nepaprastai įspūdingą dramą ir tuom pat kartu finansiniai pa
remti savo dienraštį.

f

Lawrence, Mass.
Mapld Parko kaimynai su

rengė savo dukrai ‘‘shower 
party” minėto parko svetai
nėje, tai buvo Aldonai Vaikš- 
noraiteL pokylis, žmonių bu
vo pilųa svetaine. Merginai 
suteikta buvo daug ir gražių 
dovanų nuo jos giminių ir 
taip pažįstamų. Ji susives su 
Forest Dale, Hicks. Laimin
go gyvenimo!

Maple Parko komitetas lai
kė susirinkimą ir nutarė, kad 
reikia išlyginti šonai Iželio, ei
nančio į parką. Nutarta ir 
sukviesta nariai. Jie suvažia
vo 17 d. rugsėjo^ ir tą\į£i‘bą 
atliko. Dabar kelias lygus ir 
gražus.

Mirė dar nesena italų tau
tos moteris. Daktarai sako, 
kad ji jau visai neturėjo 
kraujo. Tvirtina, kad gav<K 
kokią tai ligą nuo kačių ir 
šunų, kuriuos ji labai mylė
jo, kartu net miegodavo. Tai 
lai bus persergėjimas, kad su 
tais gyvūnais reikia būti at
sargiau.

x S. Penkauskas..

Komercijos Departmentas ra
portuoja, kad liepos mėn. abel- 
nas biznis sumažėjo milio- 
nų dolerių. z

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—- Ketv., Rugs. 22, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
Pamokos iš Gazolino Iš

vežiotoje Streikįo

Virš 1,000 gazolino išvežio
toje Chicagoje užregistravo 
reikšmingą pergalę po 22 d\ 
streiko. Trokų vairuotojai, ku
rie išvežioja gazoliną ir alie
jų priklauso lokale 705, AFL 
Teamsters Unijoj, kurie gavo 
ne tik pakėlimą algos, page
rintas vakacijas ir kitus page
rinimus, bet taipgi atmušė 
gazolino monopolistų 
gas panaikinti jiems 
kio mokestį.

Pergalė yra svarbi,
gu unijos vadovystė būtų ve
dus kovingą eilinių narių 
streiką kaip reikia, tuomet 
laimėjimas būtų buvęs kin
kas didesnis. 

I 

Gazolino kompanijos prieš 
streiką tesiūlė 7U>C- pridėji
mo algos, jei darbininkai at
sisakys nuo laiko ir pusės mo
kesčio už šeštadienių ir dubel- 
tavo mokesčio už sekmadie
niu darba. '

Kompanijos reikalavo 
“New Yorko formulos”, kur 
vairuotojams mokama tie-

bet jei-

sioginė mokestis už 40 vai. 
darbą ir laikas ir pusė už virš
laikį, taip kad vairuotojas, 
dirbdamas po 8 vai. šeštadie- 

sekmadienį, pirmadienį, 
antradienį* ir trečiadienį te
gauna mokėti už 40 valandų 
d arba, c.

Gi Chicagoj vairuotojas, 
dirbdamas suminėtas aukš- 
čiaus dienas, gautų mokėti už 
55 valandas. Taigi komjjanį- 

j originalis “pasiūlymas,” 
ktiyališkai nebuvo jokiu pa

inu algos, bet buvo susilp- 
inuhuš sutarties.

treikas vairuotojų buvo 
visais _____ ___

Jų reikąlavimas pakėlimo al-

past 
virš

teisimzas

valandai visapu-gos
šiai pateisinamas tuo faktu, 
kad rytuose gazolino išvežio- 
tojai gauna 30 centų valandai 
(langiaus už tą patį darbą, 
kokį atlieka Chicagos 
kų vairuotojai.

• Daugelis progresyvių ir 
gresyvių unijų nesielgė
reikėjo elgtis šio streiko 
metu.- Organizuota parama 
streikui buvo- visai nerūpės-

tro-

pro- 
kaip

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!

' Washingtine senatoriai ir kongresmanai 
turi ant lūpų — KINIJĄ!

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

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

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

Parašė D.rM. šOLOMSKASi 
32 pusi., kaina 20c.

Gera nuolaida platintojamš.
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site t\ik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c.- 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuojipe’rsiun-< 
timas.

Užsisakjdarni adresuokite:

427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietimų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE.,

/Kampas

Atsitikime varduvių, sukakčių,'! sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

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

ko jūs reikalausite.

Specialistai Ętfitaikymui 

 

šermenims, VestuyČms ir Bankietams 

 

Užsakymus taipgi galimą' priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., $54 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN 20, N. Y
:th St.)

Paul Gustai Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVĮENUE, BĘOOKLYN 6, N. Y. 

 

Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

» EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų X°P^^^a> kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę/pagarbą ‘savo mylimiesiems 

se be ekstra išlaidų.prakilniuose na
Du kambariai šęFmenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys/'fjasikalbčjimam ir parūkymui.

Asmeni aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. CM ūsų telefonas niekad nęmiega.

* Utn n*i»ifrnT

tinga. Daugelis progresyvių 
vadavosi tuo, kad vadovybe 
lokalo 705 reakcijinė ir neko
kios reputacijos.

Bet svarbiausia faktorius 
buvo užmirštas. Tai yra tas, 
jei darbininkai yra teisingoje 
kovoje su bosais, jie užsitar
nauja ir turi gauti paramos 
iš kiekvieno unijisto ir 
kiekvieno progresyvio.

Susitaikymas už 1.0 c. pa
kėlimo algos valandai yra 
reikšmingas žingsnis kovose 
už algų pakėlimą 19^9 me
tais. Vienok, jei unija būtų 
laikiusi visas stotis uždaras 
mieste be jokio dvejojimo, 
be jokių kompromisų, strei
kas būtų buvęs dauginu sėk
mingas ir tyumpesnis 1

Stoiką šumobilizavimo 
darbo jegjų

pamątinė

or- 
rėmi-ganizuotd 

mui streiko yra 
silpnybė. Ypatingai 
niška žvelgiau Vi 
kad William 
Teamsters unij 
prezidentas Chicanos Ameri
kos Federacijos.

Unijos viršininkų tarimasis 
telefonų būdelėse, be masinio 
eilinių narių dalyvavimo, 
kartu nepąjėgimas pilnai su
mobilizuoti unijos narių rė
mimui streiko buvo prideda
mieji ir papildomieji šaluti- 

■ niai faktoriai, kurie neleido 
streikieriams laimėti visų rei
kalavimų.

Didelės paniekos vertos 
Chicago Sun - Times -ir kitų 
skebihių didlapių pastangos 
sumobilizuoti viešąją publiką 
prieš streikierius įsrūlinant 
jiems verstiną arbitraciją, 
nesulaukė pasmerkimo, nei iš 
pačios Teamsters unijos, nei 
iš visų organizuotų darbinin
kų. Sun-Timeš, kuris 
linkęs susitaikyti su 
s p a v.s t u vi n i n k a i s, p i r.šos i 
ku vairuotoju streike už su- 
taikintoją, tai • tiesiog priklos 
reiškinys.

Pamokos iš kovingo vai
ruotojų eilinių narių streiko 
yra kelios. Bet viena iš vi
su svarbiausia pamoka, kurios 
visiems reikia mokytis, tai ko- 

i voti už vieningumą ir apsi- 
vienijimą visų darbininkų, 
kiekviename susikirtime su 
darbdaviais. Spaustuvininkas.

iro-ra
r^faktą, 

vadas 
F^taipgi yra

n e ra 
savo 
tro-

Scottville, Mich.

kovai 
į kovom 
$20;
kovai 
Civilių

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i

i ją, bet pirm su- 
tie ‘Excuse me’.”

..

“Na, dabar eikite 'pas tą 
davimo bile kam, visuomet

Cliffside, N. J
Alice Bakūnaitčs Sutuoktuves

14 d. rugsėjo susituokė že- 
nybiniam gyvenimui Džerio ir 
Adelės Bakūnų dukA Alice 
suu John Gaffney, šik proga 
Alicės ir Johno tėveliai su
ruošė Lenkų Atletų l Kliube 
linksmą ir vaišingą sutuoktu
vių puotą. /

V 1Svečių ir giminių susirinko 
virš 200. Gausiai buvo pavai
šinti, o Antano Pavydžio^br- 
kestra linksmino susirinkusius 
iki vėlybam vidurnakčiui.

Alice Bakūnaitė yra plačiai 
žinoma šioje apylinkėje kaipo 
išmintinga ir draugiška lietu
vaitė. Ji buvo Newarko Sie
tyno Choro narė ir prisidėda
vo talkon progresyvių darbe. 
Tad ir sutuoktuvių puotoje 
dalyvavo skaitlingas būrys 
jaunuolių — Sietyno Choro 
narių su choro dirigentu Wal- 
teriu Žuku.

Apart svečių- iš tolimesnių 
kolonijų, teko matytis su ke
letu jaunuolių net iš Kana
dos. Iš Worcester, Mass., su
sitikau su plačiai lietuviams 
žinomo visuomenininko Sima- 
no Janulio sūnumi. Tai 
■sišvietęs ir draugiškas 
nuolis.

Iš Bridgeport, Conn., 
čiausi su visa nabašninko 
tiejaus' Bakūno šeima ir
zio Bakūno šeima, Kazio sū
nus ^Lawrence yra auk.štbs rū
šies išsilavinimo smuikininkas. 
Pranešant, kad Alices tėve
liams toje pačioje dienoje su
kako 32 metai ženybinio gy
venimo ir jos (Alice) tetai ir 
tetėnui P. Kubiliams 40 ’ me
tų - žehybinė sukaktis, tąja 
proga Lawrencas gražiai su* 
grojo smuiką keletą klasiki
nių kavalkų.

Iš Brooklyno teko susitikti
užpuolikus $5, i su Mr. & Mrs. Pijum Mičiu-. 

$5;|liais, Kūlikais, čėsnais ir dau
geliu kitų.

Sutuoktuvių puotai ir links- 
jaunave-

luck,”

stiklo ndlaikyti. Ji į “stick- 
up man”-sako: “Please, įsi
dėk tą pištalietą į kišenę, tai 
gal mano rankos taip nedre
bės. Kaip tik jis įsidėjo tą 
pištalietą į kišenę ir pakel
damas stiklą, pasakė “good 

tai ten esanti kostu-
meriai vienas su krėslu, o ki
tas su* bolėms stumdyti lazda 
smoke' tam “stick-up man” į 
labuonę, nuginklavo ir pašau
kė policiją.

Paaiškėjo, kad tas “stiek 
up man” yra Georgė Show 
“atsibaladojęs” net iš New 
Haven, Conn. Policijai aiš
kinosi, kad susivaidijo su sa
vo žmona ir jos motina, pasiė
mė pinigus ir pištalietą ir iš
ėjo .paulioti, nervus nuramin
ti. Kaip jis atsirado Cliff- 
sidėj, neatsimena, bet pinigų 
jau neturėjo, žinodamas, kad 
nepažįstamam /gražiuoju nie
kas neskolins pinigų, sumanė 
pavartoti prievartą, bet nepa
sisekė. ’ Charles.

ap- 
jau-

ma-
Mo-

LLD 218 KUOPOS VEIKLĄ 
Čia Kalbės LLD Centro 
Sekretorius D. M. Šolomskas

Nors mes neveikiame, kaip 
seniau, bet ir neužmigome vi
sai. Mes sekame Amerikos 
politiką ir darbininkų kovas 
ir kiek galėdami remiame 
jas. Rugpiūčio mėnesį turė
jome pikniką, kuris pavyko 
geriau, negu nekurie iš mūsų 
manėme, ir liko kelios dešim
tys dolerių pelno. Susirinki
me, įvykusiame 11 d. rugpiū
čio, turėjome keletą laiškų su 
atsikreipimais dėl paramos 

prieš reakciją. f Tom 
išaukavome iš iždo 
dainininko illbbesono 
prieš
Teisių Komitetui

| “Vilniai” .$16.' Ir “Vilniai” 
; susirinkime suaukavo $16 šie
draugai ir draugės: A. Stake- mybėms tęsiantis,-

I nienė ir B. Stakėnajs po $5; džiai neribotam laikui išvyko 
J. Podžiūnas $2; F. Žukas, ! į Kanadą.
L. Stakėnas, O. Lapėniene, 

! M. Loganec po $1.
Dabar, draugai ir draugės, 

aš prašau talkos’ visų, kad 
mes “Vilnies” vajuje išlaiky- 
tume savo koloniją tinkamoj 
aukštumoj. Jūs mane, pasky- 
rėt veikti kuopos vardu, bet 
aš vienas neatliksiu to darbo. 
Turit visi padėti. Kitas svar
aus reikalas — tai išgarsinti 
prakalbas, kurios įvyks 25 d. 
rugsėjo, Scottvillės ūkininkų 
svetainėje, 8 vai. vak. Kalbė
tojas bus centro sekretorius 
d. D. M. šolomskas1. 
kas yra geras kalbėtojas 
labai 
mus. 
sime 
kad 
plačiau, 
draugus Klastauskus.

Taigi' garsinkime prakal
bas kuopla.čiausia, kvieskime 
visus, tai turėsime geras pa
sekmes. 1 F*

šoloms- 
ir 

seniai kaip buvo pas 
O 26 d. rugsėjo ture- 
d raugiš k ą vak ar i e n ę\

pasikalbėti su draugu 
Vakarienė įvyks pas

Linkiu 
ir jos pamylėtam 
laimes, sveikatos ir 
ženybinio gyvenimo.

Alesiukei
Džianu.i 

laimingo

Nevisada Apsimoka 
Būt: Džentelmenu

Neseniai ant 201
Avė. į Moor’s Tavern užėjo 
mandagus kostumeris. Pa
prašė stiklą alaus, o kai Mrs. 
Moor, taverno savininke, iš
pildė prašymą, tai minėtas 
kostumeris išsitraukė iš kiše
nės blizgantį pištalietą pa
reikšdamas: “This is stick- 
up!” Mrs. Moor ir tfen esan
tieji kostumeriai iškėlė ran
kas ir virpa, lyg drugio kre
čiami, o “stick-up man!’ pri
ėjęs prie registerio atskaitė 
doleiTnėmis .10 dolerių ir pa
reiškę, kad užteks šiuom 
Dabar, sako, duok . aut 
nes visiems čia išsigerti.

Mrs. Moor pasiskundė, 
ji baisiai susinervavo ir 
rankų drebėjimo i _

Palisade

syk. 
m a-

kad 
dėl 

uegallTiti

\ įmonė tel&s .medžiagą gyvu
lininkystės fermų, gyvenamų
jų ir visuomeninių pastatų 

statyboms. L. Petkus.

kol-

TRUMPAI Iš KOLŪKIŲ 
j I

★ Tris; gyvulininkystės fer
mas organizavo “Aušros 
ūkis (Kaišiadorių, apskr.). Jo
se dabar-!— 23 karvės, 27 kiau
lės ir lo avių. Numatoma 
taip pat steigti ketvirtą — 
paukštininkystės fermą.

V. Bičkauskas.

★ Valstybinės filharmonijos 
choras atvyko į “Nemuno žve
jo” (Jurbarko ^pskr.) kol
ūkį. Į koncertą gausiai susi
rinko kaimyninių artelių na
riai. V. Sabaliauskai.

★ Apželdinama kolūkio 
gy^enviet^ šį darbą atlieka 
“Laimėš žiburio” kolūkio 
(Raseinių apskr.) nariai. Pa
vasarį medžiais apsodintas 
pusės kilometro ruožas. Ru- 
dehk kolūkiečiai užveis dide
lį sodąj> apsodins vaismedžiais 
pakelei A. Kelmickas.

★ Kolūkio lentpiūvę stato 
“Gegužės Pirmosios” (Smali
ninkų valse.) žemės ūkio ar
telės statybininkų brigada, 
kuriai vadovauja drg. J. A- 
domaitis. ši pirmoji kolūkio

Sveikatos Apsaugos Žymūnai

VILNIUS, liepos 31 d. — 
TSRS Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu grupė .Ta
rybų Lietuvos medicinos dar
buotojų, kurie pasižymėjo gy
dymo organizacijos ir visuo
meniniame - masiniame svei
kuos apsaugos darbe, apdo
vanoti “Sveikatos apsaugos 
žymūno” ženkleliais. Tai — 
Varnių (Telšių apskr.) am
bulatorijos vedėjas gydytoja 
A. Bacevičiūtė, Salantų (Kre
tingos apskrities) ambula
torijos vedėjas gydytojas 
K. Drozda, 
dikių namų 
Stansevičiūtė 
tė, Vilniaus 
pedagogas Bernsas, eilės ap
skričių sveikatos apsaugos 
skyrių vedėjai — 'Styra (Vil
kaviškio apskr.), Tichonovi- 
čius (Ukmergės apskr.), Ka- 
zanauskienė (Vilniausapskr.) 
ir Vyriausiosios farmacijos 
valdybos viršininkas Eišvydis.

apskrities) 
vedėjas

Kauno kū- 
d a r b u o t ojai 

ir Stančiauskai- 
kūdikiu namu C €■

CHARLES J. ROMAN

Asmenišką Pavyzdį
TELŠIAI, liepos 31 d.— 

Ubiškės valsčiaus žemės ūkio 
artelės “Didvyris” laukuose 
dirba 65 žmonės. Vystant 
derliaus nuėmimo darbuose 
socialistinį lepktyniavimą, di
delį darbą atlieka kolūkio 
agitatoriai. Bolševikinės agi
tacijos žodžiu ir savo asme
nišku pavyzdžiu darbe jie ra
gina kolūkiečius nesigailėti 
jėgų nuimant derlių, štai 
agitatorius Kostas Dukanaus-- 
kas, esant 0.7 hektaro' nor
mai, nuplauna per dieną 1.3 
hektaro. Pėdų rišėja .Luko
šienė suriša per dieną po 1,- 
200 pėdų, į vykdydama nor
mą 200 procentų. Jų pavyz
džiu seka ir kiti kolūkiečiai.

Direktorius

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

1113-Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110

PEIST LANE
DREGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST. Ph.
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6288

ATTHEff L 
BUVUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

PRANEŠIMAS
HARTFORD^CONN.

Pranejimas yjsrčrns namo ben
drovės nariam'/ Rugsėjo - ^5ept. 25 

 

d. jvyks pirmas rudeninis balius. 
Na bendrove rengiasi visus sve
čius^ priimti su skaniais valgiais, 
gėrimais ir muzika. Pradžia 2:30 po 
pietų, Laisvės Choro Salėj , 155

Hungerford St. Tad kviečiame vi
sus atsilankyti, senus ir jaunus, 
visi galėsime linksmai laiką praleis
ti. — Namo Bendrovės Komisija.

(113-114)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garsz va
Undertaker & Embalmer

• Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

t?.

omimiinininifiniiinmnnninnmnTnnnnni

♦ TELEPHONE
STAGG 2-5048

tnnnnmnninnmunnmronmnnnmfflH^

RES. TEL.
HY. 7-863ll

! MATTHEW P. ‘ BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUR

"FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

S k

4 •s 
1

.5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Kėtv<> Rugs. 22, 1949
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Išklausysim Raportus 
LMS Yakacijos 
Mokyklos Atstovų

Laiškai iš Lietuvos J™ N"!rau!“New

LMS IlI-čios apskrities Ap- 
švietos Komisija šaukia dide
lį, platų susirinkimą arba 
viešą suėjimą išklausymui ra
portų, kuriuos išduos mūsų 
atstovai, kurie buvo LMS va- 
kaciįos mokykloj rugpiūčio 
mėnesį, šių metų, Worcester, 
Mass, Ir taipgi bus dapbmi j 
planai ateinančių metų n\in\ė-- 
tai mokyklai. Susirinkimas 
įvyks rugsėjo 25-tą dieną, 3; 
vai, popiet, Liberty 
rijoj.

Taigi visi ir visos 
mi. ateiti išklausyti 
ir prisidėti prie 
mokyklos reikalų, 
kia, kad jūsų draugijos jus 
rinktų, ar kas jus siųstų. Taip 
tik visi ateikite ir būsite to 
susirinkimo dalyviais. žino
ma, Bendro Veikimo Komite- j 
tas-1—visų draugijų atstovai— 
turėtų būti susirinkime ir dar 
paagituoti kitus, kad ateitų.

Taigi, hepamirškit ir būkit 
visi sekmadienį, 3 vai. po
ni et, Auditorijoj.

Jonas- Juška.

Audito

kviečia- i 
raportus : 

svarstymo ; 
čia nerei- :

Tarp Lietuvių
Domininkas M. šolomskas, 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro sekretorius, Lais
vės redakcinio štabo narys, 
išvyko porai su virš savaičių 
į kolonijas. Jisai sakys pra
kalbas ir tarsis su draugais 
organizaciniais ir dienraščio 
reikalais. Jo pirmoji stotis 
bus Pittsburghe, rugsėjo 22.

Mary Zeakus buvo p ar vy
kusi iš “atostogų.” Atlikusi 
tūlus reikalus namie, praėju
sia savaitę vėl išvyko į Cats
kill. Kol oras gražus, svečių- 
atostogautoių pas Bloznebus 
netrūksta iki vėlybo rudens, 
o Marytė ten šeimininkauja, 
’’vėčius valgydina. Jos duk
terys Geraldine ir Mary Ann 
Wilsonaites sugrįžo tuojau po 
švenčių, mokyklon, ir tuojau 
atėjo į Aido Chorą, ryžtingos 
jame veikliai dalyvauti.

Pastaruoju laiku daugelis 
brooklyniečių gavo iš Lietuvos 
laiškų. čia talpiname poros 
tokių laiškų ištraukas, kurios 
liečia bendrąją padėtį Lie- 

grynai
bendrąją 

tuvoje, praleidžiant 
asmeninius reikalus:
Brangieji!

Sveikinu aš jus i 
■ krašto, laisvos ir gražios Lie- 
i tuvos. Kodėl, brangieji, už
miršot mus, neparašot nė ma
žo laiškelio. Prašysiu, jei tu
rit laisvo laiko, tai aprašykit 
apie savo bėdas.

Dabar truputi apie namiš
kius ii’ apie save. Mano tė- 
vejiai pradėjo gyventi naują 
ir šviesų gyvenimą, visas kai- ' 
mas susirašė į kolektyvą.; 

! Darbuojasi visi vienoje vieto- 
*je ir darbas puikiai eirihsi. 
Visa mūsų familija yra svei
ka ir laiką linksmai leidžia— 
kinas, visur radijas.

Mano jaunos dienos eina 
labai linksmai,' kurių aš ne
sitikėjau taip sulaukti. Bai
giau mokslą ant matininko, 

, dabar dirbu Šilutės apskrity. 
I Dėka tarybų valdžiai, kai ma
ne jauną pastatė” ant gero ke- 

i lio, nes ankščiau man buvo 
• uždaryta visur kelias ir durys. 
Į , Krištaponio Juozo Vytas 
, jau mokinasi universitete, an
trame kurse, ir bus Tyrinėto
ju žemės.

Mes visi esam pasiryžę ati
duoti visas jėgas tarybų ša
liai už tą, kad laisvę sugrą
žino.

tolimo

Parašykit, ką daro mano 
mielieji broliai Jr seserys, ko
dėl neparašo nepažįstamajam 
laiško, 'nes norėčiau pasikal
bėti ir "su jais. Baigdamas 
rašyti, prašysiu perduoti* lin
kėjimus visiems giminėms. 
Sudie. ' Kęstutis.

Virš paduotąjį. laišką atra
šė Jamaikoje gyvenančios 
(buvusios ridgewoodietės) 
Stefanijos Vaitkus (Krištapo- 
nytės) sesers sūnus.

I
Gi žemiau paduotoji ištrau-, 

ka yra iš laiško, gauto iš A- 
lytaus. Jį gavo brooklynie- 
tis Petras Juškauskas nuo 
vo brolvaikio.
Mielas ir Brangus Dėde!

. . . Mūsų giminės 
sveiki.

tt seniau
’ir prie 
krelės

Yorko Kaunsilmano 
Daviso Apdraudę

K. ir V. Milonkevičmj 
kojo ’$10.

S. ir F. Vaitkai $5.

a j Svarinę Knygę

sa-

ir 
ir

gyvi
Gyvena taip, kaip 

gyveno; turi ir duonos 
duonos . Tik mano dur 
kiek

ba mokosi, 
sam krašte 
rėja, pernai 
vis daugėja,
gyvenimas darosi vis lengves
nis.

sunkiau gyvena. 
Bet, bendrai, vu- 

padėtis labai ge- 
ir šiemet prekių 
jos pinga ir pra-

pavy- 
labai 
buvo, 
išva- 
bei į 
atėjo

Ragangaudystė prieš spaus- 
Dėkojant jau aukojusiems dinta reakcininkams nepatin- 

šioje kampanijoje, norime pri
minti, jog brooklyniečių kvo
ta dar nebaigta, o 
didis. Prašomo
prisidėti tuos, kurie isvarbi- 
nateį civilinių teisių gyniSną,' New Yorko Riesto Tarybos 

narys Benjamin J. Davis pa
reiškė, „jog jis Miesto Tary
boje reikalaus “įstatymiškai 
pravėdinti” apdraudų kompa
nijų praktikuojamą diskrimi
naciją. ’ >

Ar diskriminacija ; 
prastai, kuomet tiktai iškyla 
kova prieš diskriminaciją, vi
suomet korperciriė spauda sa
ko, būk komunistai prašima- 
ną tiktai tam, kad turėtų už 
ka bartis ant firmų valdinin
kų.

Komunistas kaunsilmanas I
Benjamin Davis ne tiktai sa- i mingai dtsąkinėjo.

Pereitą sekmadienį po pie
tų Sveikatos Kultūros Klubo 
surengtos sveikatos klausimu 
prėlekcijos labai gerai 
ko. Publikos (nors ir 
gražus ir šiltas oras 
daug žmonių dar buvo 
žiavę į miškus, parkus 
pajūrį), į prelekcijas* 
nemažai,

Visų mylimas daktaras J. 
J. Kaškiaučiųs, iš Newark, 
labai plačiai ir abelnai labai 
gerai aiškino apie ženklus, li
gų, jų išsivyštymą ir priežas- 

i tį. Jis smarkiai pasnrerkė al- 
yra? Pa- i koholinius svaiginančius gėri
ai i'škvla I mus ’r tabaką, r sakydamas,

ko, kad diskriminacija yra 
įmatoma, bet ir apčiuopiama 
—kaip žmonės sako, “su dū
šia ir kūnu.” Jis gavo ir dar
bininkų laikraštyje Daily 
Workeryje atspausdino nuo
trauką pranešimo, atsiųsto

krautuvės 
nebeužsisako 
Paul Blan-

kenkia ne tik kiše- 
,naikina žmonių svei- 
tiesiog tą žmogų ir 

žodžiu sakant, d r.

jog tas 
niui, bet 
kata ir 
kultūrą.
Kaškiaučiaus prelėkcija daly- 

i viams patiko.
Po prėlekcijos sekė klausi

amai, į kuriuos daktaras sek-

Moterys, Kę Veiksime 
Šį Sezoną? I

Apie tai pagalvoti, gerai 
pasikalbėti bus proga šį ket
virtadienį, 22-rą, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubo susirin
kime, Liberty Auditorijoje,
kampas Atlantic Avenue ir ■ 
llOth St.,_ Richmond Hill, i 
Pradžia, kaip visuomet, ’ 
valandą. Kviečiamos ir 
narės. Ateikite. 1 Planuokime i tačiau turėtas sandėlyje išbaf-
bendrai, bus smagus ir nuo- giant, daugiau, tos knygos ne
darbas sezonas. Valdyba. -: beužsisako'.
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■karną žodį pasiekė ir krau
tuves. Angliškas darbininkų 

reikalas dienraštis Daily Worker skel- 
nedelsiant bia, kad Macy’s didžiosios 

departmentinės 
knygų skyrius 
pardavinėjimui
shard’o knygos ’ American

i Freedom and Catholic P$/wer.

Knyga buvo užpulta' kleri
kalų tuojau po Mrs. Rooso- 

! veltienės. ginčo su kardinolu
Spellmanu (sulaužiusiuoju 
Kalvarijos kapinių duobkasių 
streiką), kuomet kaip tik 
daugiausia buvo tos knygos 
parduodama.

EYrma tuomet nepaklausė
8 Į reakcininkų' reikalavimo tuo- 

ne jau sustabdyti pardavinėjimą,

lietuviški fašis- ; jam Merchants Mutual Casur 
Merrimack MutiA

Bimba 
dukters, 
nužudė

nuo sa
lt u rios 

lietu viš-

gdavusi laiška
Kapčia-

Laiškus šiomis dienomis ga
vo I.aisvės redaktorius Rojus 
Mizara nuo savo brolduktės, 
kurios tėvą, redaktoriaus jau
niausia broli
tai išžudė su visa šeima.. Iš-, 
liko tik jinai, ta viena d/ukte, 
kuri buvo jau ištekėjusi, gy
veno svetur.

Taipgi gavo laišką redakto
rius Antanas 
vo sescp’ies 
jauną vyrą 
Rieji’ fašistai.

Džiaugiasi
nuo savo seserų 
miesčio brookly'nietė Mrs. Ki- 
seliauskienė, Laisvės name 
esančio Lorimer Restauranto 
savininkės Josephines motina. 
Nuo jų nebuvo gavusi laiško 

i jau per ilgą eilę metų ir apie 
i jUi likimą visaip pamąstydavo. 
! Tačiau iš šio laiško sužinojo, 
I kąd seserys tebegyvena ten 
į pat, kur gyveno seniau.

j 500 MOKYTOJU PASIRAŠĖ SKUNDĄ 
PRIEŠ FEINBERG ĮSTATYMĄ

alpv- Co. ir ;
al Fire Insurance Co., ap
draudų firmų, į kad 
ma jam jo auto 
garantija.

Davis paklausė, 
auto apdrauda

“Ar dėl to, kad esu komu
nistų vadas, teisiamas ant Fo
ley Square vykdomoje politi
nės herezijos byloje, ar 
to diskriminuojama prieš 
ne ?

“Ar dėl to, kad esu 
gras ir gyvenu Harleme?

“Ar dėl to, kad aš buv^i* 
vienu iš 25,000 asmenų, 
rie dalyvavo Paul Robeslono 
koncerte Peekskille rugsėjo 
4-ta? 

*” I L ,

“Tikriausia ne d^i
es

nu trauk ia- 
apdraudos

dėl ko jo 
sustabdoma:

dėl 
ma-

ne-

u-

Ankstybu popiečiu važiuo- Į 
jant Jamaica traukiniu susi- į gan
tikau V. Žilinską.

-t—Kame priežastis, kad 
taip anksti važinėjate, darbi
ninkams nepriprasta 2 valan
dą važinėtis, privalo dirbti?

—Darbo trūksta, — atsakė

Penki šimtai NeW Yorko 
mokytojų pasirašė fįaffidavi- 
tus, prašančius teismo už
drausti vykdyti Feinberg įsta
tymą, priimtą valstijos seime
lyje praėjusį pavasarį. Mo- 
kytoj>ai skaito tą įstatymą ra- 
— ngaudišku ir nekonstitucin- 
gu.

Mokytojų Unijos viršininkai 
jau bp.vo užvedę tokią bylą 
rugsėjo 12-tą, Narių susirin
kime praėjusį penktadienį na
riai pasiėmė blankas, kuriose

jis.—Karo laiku padidino ša- pasisakoma už tokią/ bylą, ir 
pas, priėmė daug darbininkų, j iki pirmadienio oOO mokytojų 
tad dabar neištenka visai die- tas blankas sugrąžino unijai 
nai darbo. Ž. R. Į jau išpildė ir pasirašę, tuomi

Bowlingas Kultūriniame Centre

pastiprindami savo unijos ran
ką vesti tai bylai.

Bylos už vedė jais prisidėjo 
ir 38 kitos organizacijos — 
unijos ir. šiaip pilietinės.

Įstatymas, jeigu jis būtų 
vykdomas, leidžia kamantinė
ti, šniukštinėti kiekvieną mo
kytoją. Ir tais šniukštinėto- 
jais būtų ne kokia bešališka 
ištaiga, bet mokyklų viršinin
kai 
žino ne tiktai kiekvienas .mo
kytojas, bet ir kiekviena tar
naitė, kuri kada nors, tarnavo 
poniai ar fabrikantui.? O kaS- 
gi iš darbįriinkų tarpo netar
navo ?

Viršininkai, kaip žinia, nėra 
renkami, juos skiria valdan
čiųjų partijų valdininkai.

O viršininkų polinkius

LDS MEN’S BOWLING LEAGUE STANDINGS 
Including Games of September j!3, 1949

No. 6
No. 4
No.. 1

Won

5
4
3

Lost

I
2
3

TEAM 
TEAM 

' TEAM
RESULTS OF GAMES BOWLED 

SEPTEMBER 13, 
No. 5 
Vechkys

No.
No.

4
949

Team 
Steve 
Blind 
Chas. 
Wm. 
Chas.

Sipovvitz 
Skodis 
Young 

Net
Handicap, 
Gross 
Won

Team No. 1 
Al Sherry 
Blind
Vito Gogas 
Blind
Al Dobinas 

Net 
Handicap 
Gross 

. Won

Team No. 2 
Geo. 
Chas.
Blind 
Chas. 
Gene

Norkus 
.Balchunas

Jankaitis 
Sadauskas 

Net 
Handicap 

Gross 
Won

122 
140 
104 
119 
140 
625 

57 
682 
yyy

1 
115 
140 
119 
140 
169 
683
20 

703 
yyy

1 
136 
155 
140 
177 
121 
729

24 
753 
yyy

127 379
140
104
137

130
140
104
125
140 j 135
639 643

57
696

420
312
381
415

1907
171 

2078

Pirmininkas paprašė susi
rinkusių padėti padengti; lė
šas. Į tai publika gausiai at
siliepė, surinkta net $36.30. 
S.K.K. taria daug ačiū dakta
rui Kaškiaučiui ir atsilaikiu
siems. J. WTT.

New York. — Smarkiai 
nupuolė įvairių biznių Šerai 
Wall S try te.
x>oooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato .naujus namus ir pertaiso i 
nųs sulig modeminės mados.

se

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New .Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIčIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose Teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir FederaJėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 

. šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai-, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

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

’ Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

2
101
140
115
140
172
668

20
688

2
136
112
140
135 
156 
679

24 
703 
yyy

’57 
700 
yyy

3 Total
’131
140

97

TEAM 
TEAM 
TEAM

Team No.
Pop Navikas
Blind
Geo. Prentis 
Blind

Deptula 
Net 
Handicap 
Gross 
Won

Ed

2
5
3
' 1

95
140
109
140
179
663

3
666

Won

3
2

Lost

3
4

679
20

699

347
420
331
420
512

2030
60

2090

3 Totai
136
117
140
96

168
657

24 
681

Team No. 6
Joe Nevins
Blind
Stan Nevins
Robert Feifer

Nevins 
Net 
Handicap 
Gross 
Won ,

Al

1 ‘
107
140
102
149
117
615

33
648

Team No.' 3 „
408
384
420 Carl Bender
408 .Blind
445

2065
72

2137

Blind

Tony Navikas
Net
Handicap 
Gross 
Won

1
154
140
144
140
137
715

27
742

'2
98 

140 
183 
140 
162 
723

3 
726 
yyy

3
109
140
138
140
151
678

681

Totai1
302
420
430
420
492

2064
9 

2075

New Yorko Miesto Taryba 
raginama reikalauti, kad visi 
virš miesto turintieji skristi 
civiliniai lėktuvai turėtų gar
są suimančipmis “sermėgo
mis” Aprengtus motorus ir ty
kesnius propelerius.

2
151
140

92
160
157
706

33
733
yyy

2
117
140
141
140
135
673

27
700

3 Totai
122
140
156
125
131
674

33
707
yyy

386
420
350
434
405

1995
99 

2094

Queens apskrityje 1 mirė 
ir visame mieste 25 susifgo 
vaikų paralyžiumi praėjusį 
pirmadienį.

New Yorkan veržiasi ru
duo — antradienį tempera
tūra buvo nupuolusi iki. 58 
laipsnių. Trečiadienio rytą 
buvo dar šalčiau.

MIRĖ

3 Totai
89 360

140 420
171 .456
140
176
716

27
743
yyy

'420 
448 

2104
81 

2185

Vincenta Strazdas, 61 metų 
amžiaus, gyveno 518 — 17th 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 
21 d., namuose. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
rugs. 24, šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą, dukterį ir du anūkus.

Laidotuvių apeigomis 
nasi grab. J. Garšva.

rūpi*

kokio 
įmano aksidentd, <^es mano 
Dodge niekad hera buvęs au
to nelaimėje ir aš nesu rei
kalavęs iš jūsų atmokesčio.

Į • ■ ’ S

“Kuri iŠ tu priežhsčių be
būtų, skaitau tai didžiu įžei
dimu manęs, kaipo piliečio ir 
kaipo visuomenės atstovo,” 
pareiškė Davis, “Ketinu tą 
iškelti Miesto Taryboje. Gal 
New Yorko Automobile Klu
bo reikalai , ar jo apdraudų 
skyrius, o taip pat ir tūli ap
draudų vedėjai, yra reikalin-

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų ' aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, ]

Telefonas: EVergreen 4-8174

dinti.”

Liepų Žiedų

Laisvei 
šviežio 
Kenti o-

GYDYTOJAS

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

Brooklyn, n. y.
, (1—2 dienomValandos: j6_8vakarais

ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-020S

TONY’S A
Z UP-TO-DATE >2^3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

• Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1—- 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Tuo-
Laisvės įstai-- 
šviežio me

artinasi slo-

Medus
Bitininkas Kuncius 

atvežė didelį troką 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. 
jau kreipkitės į 
gą ir įsigykite 
d aus.

Ateina ruduo,
gos. Turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą su medumi 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite su medum 
keptus tortus.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

*06’’ 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. -

Laidotuvių Direktoriai:

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome ft kinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

‘ Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų/ 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N.- Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasibinkimas.

71 TDD^G DID 4ii grand street /All 0 DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

\ ' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 

puikiausia lietuvių restauracija brooklyne

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

• Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
Tel. /'<Ver<reen 4-9612

---- -------------------—---------------------------------------------------
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugs. 22^ 1949




