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17-ka Didvyrių.
Monedas.
Tvirtas Jų Šnipas.
Kat. Bažnyčia ir Laisvė.

Rašo R. M1ZARA

17-ka žymių graikų tautos 
sūnų, — kovūnų dėl Graikijos 
laisvės, — tapo nužudyta pra
ėjusį ketvirtadienį, birželio 
19 dieną.

Juos sušaudė monarchistinė- 
fašistinė Graikijos valdžia, 
kuriai Amerika paaukojo 
$300,000,000!

Sušaudytieji
ELAS’o, graikų 
jos, kovojusios 
okupantus karo

Tie, kurie juos sušaudė, bu
vo nariai “Saugumo batalio
nų,” vokiečių suorganizuotų 
Graikijos' liaudžiai mėsinėti 
govedų!

buvo nariai 
liaudies armi- 
prieš nacius 

metu.

Monedas ener- 
nacius. 1912 

bombos pagal- 
nuskandino nacių laivą,

Piraeuso uoste, netoli

štai, sušaudytasis Monedas. 
Prieš ketverius metus naciu 

teismas nusmerkė šį vyrą nu
žudyti. Bet jis pabėgo ir na
ciai savo užmačių realizuoti 
negalėjo.

Pasislėpęs, 
gingai kovojo 
m. šis vyras, 
ba
esanti 
Athenų. Jis pavertė skeveld
romis nemažai nacių trauki
nių, jis atėmė iš nacių nema
žai ginklų.

Monedas — retas vyras, re
tas drąsuolis, — didvyris, apie 
kokius epai rašomi.

Bet Mopedo naciai vis nesu- 
čiupo. Nacių teismo sprendi
mas turėjo būti įvykdytas, kai 
mūsų krašto “demokratai” 
pradėjo vykdyti Trumano 
doktriną Graikijoje!

Ar jūs kada nors tikėjotės 
tai matyti?

Ar jūs žinote, kaip Monedo 
ir kitų 16-kos didvyrių mirtis 
paveiks į graiku tautą?

Ar dabar aišku, kaip Tru- 
'mano doktrina veikia prakti

koje ?

turi tasai 
znkono

Ma- 
laik-

kunigu laik
am žiną 

gir- 
kacapska šninė.”

Mrlrtikai- 
vokiečiai

Chicanos kunigu Draugas 
dar vis knisasi j lietuviu tau
tos didvyrės Marijos Melnikai- 
tės kapą.

Tvirta šniną 
ri.ionų brolelių 
rastis.

Paskiausias
raščio Meln įkaitei
atilsi” yra tekis: ji buvus 
tuoklė,” ir

Jaunuole Mariją 
te. atsiminkite, vokiečiai pa
korė karo metu už tai, kad ji 
kovojo prieš vokiečius, už tai. 
kad ji' kovojo už Lietuvos iš
laisvinimą !

Esu tikras, jocr net budeliai, 
kankindami tp šviesiąją lietu
vių tautos dukra, nedrįso ant 
jos' taip pliovoti. kaip pliovo- 
ja kunigai Marijonai per savo 
atsiprašant, laikraštį.

Ir tie paleistliežuviai dar 
kai kada plepa apie kultūrą, 
artimui meilę, žmoniškumą’...

Koks tai Jonas Bariūnas 
So. Bostono Darbininke rašo, 
būk “katalikų bažnyčia—tik
roji laisvės gynėja.”

žmogus, kuris nieko nema
to ir negirdi, gali tokiais žo
džiais patikėti. Bet matanty
sis ir ^jwntysis nūdieninę pa
saulyje jBidėtį kitaip supran
ta.

Kas nemato, kokią laisve 
kataliku bažnyčia — t. y., 
aukštoji katalikų dvasiški j a, 
— palaiko Ispanijoje?

•Argentinoje katalikų dva
siški ja rėmė ir teberemia Pe
roną.

Vatikanas rėmė Mussolini ir 
palaikė jo kruvinas avantiū
ras Ethiopijoje.

Vatikanas rėmė budelį 
Franko, kai i is, — gelbsti m as 
Hitlerio ir Mussolinio. — nra- 
dėio kariauti prieš teisėtai iš
rinktą Ispanijos respublikos 
vyriausybe 1936 metais.

Tai tik keli krisleliai, p. 
Bariūnai, tik keli fakteliai, 
bet ir jie garsiai byloja, tary
tum sakydami: nerašykite to-
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VENGRAI SAKO, ANGLIJA 
MĖGINO SUGRAŽINTI
KARALIŲ VENGRIJAI

Vengrijos Išleisti Dokumentai Tvirtina, kad ir Amerika 
Rėmus Fašistini Sąmokslą prieš Vengrą Respubliką

Budapest, Vengrija.
Vengrų valdžia savo išleis
toje Baltojoje Knygoje iš
spausdino liudijimus, kad 
Anglija siūlė fašistiniams 
vengrams nuverst respubli
ką ir sugrąžint Hapsburgų 
karalių valdžią Vengrijoje 
ir Austrijoje. Baltoji Kny
ga įtaria ir Amerikos žval
gybos oficierius kaipo da
lyvavusius sąmoksle prieš 
Respubliką.

Buvęs Vengrijos premje
ras Ferenc Nagy susiraši
nėjo su Deanu Achesonu, 
buvusiu Amerikos valstyb. 
sekretoriaus pavaduotoju, 
kaip galima būtų pakeisti

Žymūs Amerikonai ir 
Kitataučiai Sveikino 
Močiutę Bloor

Philadelphia. — Bankie- 
i te garsiajai komunistei 
Močiutei Bloor pagerbti, 85 
metų amžiaus sukaktyje, 
dalyvavo tokie žymūs ame
rikiečiai, kaip dainininkas 
Paul Robeson, Rockwell 
Kent, Peter Cacchione ir 
1,000 kitų. Sveikinimus jai 
atsiuntė geniališkoji ame
rikone neregė - nebylė He
lena Keller, Francijos Ko
munistų Partijos, sekreto
rius Jacques Duclos, Ispa
nijos respublikiečių kovūnė 
Dolore Ibarruri (La Pasio- 
naria), paskilbęs ameriko
nų rašytojas Howard Fast 
ir daug kitų žymių žmonių 
iš įvairių pasaulio kampų. 
Bankietas įvyko Bellevue 
Stratford didžiojoj salėj.

Rašytojos Užpuolikas 
Pasikorė Kalėjime

fi
nu-

Bar Harbor, Maine. 
Blas Reyes, 65 metų, 
lipinas virėjas,, bandė 
šaut ir nudurt savo samdy
toją Mary Roberts Rine- 
hartienę, slaptingų apysa
kų rašytoją, ir tik kiti tar
nai apgynė ją nuo mirties. 
Areštuotas Reyes pasikorė 
kalėjime, pasigaminęs kilpą 
iš drabužių. Miesto dakta
ras kvotėjas E. J. Morrison 
sako, jog Reyes buvo laiki
nai pamišęs. Tas filipinas 
gamino Rinehartienei val
gius per 25 metus.

Washington. — Pagerin
tas radijas perleisiąs 1,000,- 
000 žodžių per minutę.

kių dalykų, kurie neteisingi!

Buvęs Vengrijos premjeras 
Ferenc Nagy Washingtone 
vaišingai buvo priimtas.

Kiek čia apie jį rašoma! 
Koks jis didelis!

Bet tikrovėje Nagy yra 
mažytis kerenskutis arba 
nerolukas be armijos!

tik 
ge-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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— demokratinę Vengrijos val
džia, — sako savo liudijime 
F. Kapocs. buvęs asmeninis 
Nagy’o sekretorius. Nagy 
taip pat, girdi, slaptai ta
rėsi su amerikonų pulkinin
ku Mart. Himleriu. O Him
leris, be kitko, įgabeno tam 
tikrą skaičių karinių krimi
nalistų iš amerikonų užim
tos dalies Austrijos į Ven
grijos sostinę Budapeštą. 
Laszlo Gyniau, Vengrijos 
seimo narys, liudija, kad 
anglų žvalgybos kapitonas 
Buckingham tarėsi su fa
šistais apie kovą prieš So
vietus ir apie Hapsburgų 
vaislės karaliaus valdžios 
užkorimą Vengrijai.

Sniegų Audra Pražudė Tris 
Žmonės Wyominge

Yellowstone Nat. Park, 
Wyo. — Smarki snieginė 
audra gyvus palaidojo bent 
tris vyrus auto-sunkveži- 
myje Beartooth' tarpkalnė- 
je ant sienos tarp Wyo
ming© ir Montanos valsti
jų. Pūga, šėldama 60 iki 75 
myliu per valandą, suver
tė 15 pėdų sniego ant to 
troko, atsidūrusio 11,000 
pėdų aukščio tarpkalnėje. 
Trokas buvo pasiųstas gel
bėti 60 automobilistų, ku
riuos sniegai suklampino 
penktadienio naktį. Auto
mobilistai buvo lengvai, va
sariškai apsirengę. Dauge
lis jų taip peršalo, kad turi 
gydytis.

Eksplozija Užmušė 
14 Los Angeles e

Los Angeles, Calif. —Čia 
sprogo ir sudegė laivas 
Markay su trimis milionais 
galionų gazolino. Gaisras 
apėmė apylinkę per pusę 
mylios. Žuvo arba “be ži
nios dingo” bent 12 žmonių. 
Pasidarė iki $10,000,000 
nuostolių.

VENGRIJOS PREZIDENTAS UŽGINČIJA PASKALUS 
APIE JO “PASITRAUKIMĄ BEI SUĖMIMĄ”

kalbėjosi su

kuris dabar a- 
prre šio ežero.

Balaton Ežeras, Vengri
ja. — United Press kores
pondentas
Vengrijos prezidentu ZoL 
tanu Tildy, 
tostogauja
Tildy užginčijo pasakas, 
būk jis norįs apleisti savo 
vietą po to, kai pabėgo bu
vęs premjeras Ferenc Na
gy (fašistuojąs politikie-

Tildy pareiškė: “Laiko 
eiga parodys, jog dabarti
nė mūsų valdžios politika 
yra teisinga.”

Užsieninėje spaudoje bu
vo malama, kad Vengrijos 
kairieji areštavę prez. Til-

EXTRA
SENATAS UŽGYRE 

VERGIJOS BILIĮJ 
PRIEŠ UNIJAS

SOVIETAI DALYVAUSIĄ
KONFERENCIJOJE DEL
MARSHALL© PLANO
Konferencija Įvyks Ši Penktadienį; Maskva Sako, Svarbu 

Atkurti Europos Ūki, jei Amerikos Pianas To Siekia

Washingtori, birž. 23. — 
Jungtinių Valstijiį senatas 
sulaužė prezidento Truma- 
no veto prieš Tafto-Hart
ley’o bilių. Ęrezidentas bu
vo atmetęs. šį prieš-darbi- 
ninkišką bilių. Bet dau
giau kaip du trečdaliai se
natorių galutinai užgyrė tą 
bilų. Todėl bilius tampa į- 
statymu, nepaisant prezi
dento.

Už bilių dabar balsavo 68

Unijos Nepasiduos 
Vergijos {štatui, 

Įspėja Foster
Philadelphia, Pa. — Uni-rašymą, visuomet turės dėl 

jistai niekuomet neleis Taf
to-Hartley’o biliui atimti 
jiems teises, laimėtas per 
karčią darbininkų kovą, — 
pareiškė Wm. Z. Foster, 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas. Kalbėdamas bankie- 
te Močiutei Blooii pagerbti, 
85-metinėje jd^ amžiaus su
kaktyje, Fosteris sakė: 
“Žmonės, kurie atsakingi už 
Tafto-Hartley’o biliaus pa-

GRAIKIJOS MONARCH! ST AI 
ŠIMTAIS KALINA ŽMONES 
UŽ DEMOKRATINĮ ŽODĮ

Washington. — Graiki
jos monarchistų žandarai 
per ablavas naktį balandžio 
3 ir 4 suėmė dar 571 demo
kratinį graiką Athenuose, 
to krašto sostinėje. Tarp 
suimtųjų yra trys aukš
čiausio teismo ir valstybės 
tarybos advokatai, eilė 
mokslininkų, inžinierių, gy
dytojų, profesorių, darbi
ninkų vadų ir daugelis tik 
ką paleistų iš tarnybos ka
reivių. Visi jie tapo nuga
benti i sala Ikaria ir įka
linti. Valdžia pasakojo, būk 
jie organizavę partizanus 
kovai prieš monarchistus 
valdovus.

Keturi iš įkalintų advo
katų slaptai pasiuntė laišką 

dy arba laiką jį policinėje 
sargyboje. Tildy pastebėjo 
tam amerikonui korespon
dentui: “Pats matai, kad aš 
laisvas ir be policijos sar
gybos.”

Laisvi Rinkiniai
Užklaustas apie naujus 

rinkimus, prez. Tildy atsa
ke, jog su tais rinkimais 
sutiko visos partijos, daly
vaujančios sudėtinėje val
džioje — Smulkiųjų Žemės 
Savininkų Partija, socialis
tai ir komunistai. Tildy" sa
kė: “Jeigu seimas arba val
džia reikalaus paskelbt 
naujus rinkimus, tai aš ir 

senatoriai, o prieš jį 25.
Taigi Tafto-Hartley’o bi- 

liaus šalininkai gavo 6 bal
sais daugiau, negu reika
lingi du trečdaliai visų da
lyvavusių balsavime 93 se
natorių. A-

Kongreso atstovų rūmas 
jau praeitą savaitę iš nau
jo priėmė prezidento at
mestą Tafto-Hartley’o bi
lių tokia dauguma balsų, 
kaip 4 prieš 1.

to gailėtis.”
Anglai šaukia Pasaulio 
Darbininkus prieš Taf- 

to - Hartley’© Bilių
London.— Didžiosios an

glų Liejyklų Darbininkų 
Unijos suvažiavimas vien
balsiai nutarė1 duoti skundą 
P^l saulinei " Darbo A~~Urirjų 
Sąjungai (F e d e racijai) 
prieš Tafto-Hartley’o ver
gijos bilių.

Cassin’ui,profesoriui
Franci jos atstovui Jungtin. 
Tautų komisijoj dėl žmoniš
kumo teisių. Tą laišką Cas- 
sin’as atsivežė Amerikon.

/ •

Laiškas sako: “Mes areš
tuoti tiktai už demokrati
nes savo nuomones, kurias 
mes skleidėme teisėtais bū
dais — per savo kalbas, 
straipsnius' spaudoje ir 
knygas... Valdžia neatlai- 
džiai ir žiauriai persekioja 
tuos”, kurie veikliai kovojo 
prieš nacius įsiveržėlius.

(Praeitą ketvirtadienį 
monarchistai sušaudė 17 
graikų patrijotų, komunis
tinių ir nekomunistinių 
partizanų, kurie kariavo 
prieš vokiečius.) 

paskelbsiu. Rinkimai bus 
laisvi, ir jūs patys galėsite 
atvykti ir pamatyti.”

girdi, su 
išmetę

“Jaučiasi Katė Pieną 
Paliejus”

Kas liečia pasakojimus, 
kad komunistai, 
Sovietų pagalba, 
buvusį premjerą Ferencą 
Nagy, tai prez. Tildy pra
nešė, jog jis du kartu per 
telefoną kalbėjosi su išva
žiavusiu ■ Šveicarijon Na
gy’u; girdi: “Kiekvieną sy
kį Nagy pasižadėjo beveik 
tuojau namo grįžti. Antrą 
kartą Nagy , sakė tiktai 
laukiąs, kol bus užbaigtas

London, birž. 23. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Sovietų vyriausybė sutiko 
dalyvauti konferencijoje, 
kuri svarstys Amerikos 
vaistyk, sekretoriaus Mar
shallo planą dėl ūkio-pra- 
monės atsteigimo įvairiuo
se Europos kraštuose su 
Jungtinių Valstijų parama. 
Sovietus į tą konferenciją 
pakvietė Anglijos ir Fran- 
cijos užsieniniai ministrai.

(Šiuos žodžius rašant,gau
ta žinia, jog Sovietų ir tų 
dviejų šalių užsieniniai mi
nistrai pradės savo konfe
renciją šį penktadienį Pa
ryžiuje.)

J. Tautų Komisija Jspėja Į Italy Fašistai Šaudė ir
Anglus Nekart Žydu

Jeruzalė. — Tyrinėjan
čioj] Palestinos įvykius, 
Jungtinių Tautų komisija 
įspėja anglus, kad jeigu jie 
pakars tris nusmerktus žy
dų kovūnus, tai galės susi
laukt naujų nesmaguipų iŠ 
žydų patrijotų pusės. Ari g* 
liškas teismas nusmerkė 
tuos tris žydus mirti už 
tai, kad jie dalyvavo užpuo-
lime ant kalėjimo, iš kurio ta apie 30 fašistų vadų, ku- 
paliuosavo šimtus žydų ir rie ruošėsi pagrobt Italijos 
arabų politiniu kaliniu. valdžią. Policija užtiko jų 

Anglų oficierius R. Al.; lizdus, Romoje, Milane, Pa- 
Farran nužudė žydą her- duo j, Venecijoj, Neapolyje 
niuką A. Rubovitzą. Farran • ir kituose miestuose. Fašis- 
buvo areštuotas, bet leista I tai leidžia du slaptus laik- 
jam pabėgti.

Staigiam Potvinyj 
Žuvo 16 Žmonių

Cambridge, Nebraska. — 
Per naujas, tvaniškas liūtis 
su viesulais taip urmu iš- --------
tvino upės ir upeliai, kad ; New York. — Per pasku- 
žuvo 16 žmonių, o tfikstan- ■ tini pusmetį iš Graikijos 
čiai gyventojų liko bena- buvo atsiųsta amerikie- 
miais McCook/ Loomis, Go- čiams graikams apie 150,- 
thenburg ir kitų miestų ; 000 svarų mėsos ir kitokio 
apylinkėse. maisto. O Graikija laikoma

---------------- ' viena alkaniausių šalių.
Chinijos tautininkai sa-; Maisto pundeliai buvo lai

kosi pradedą atmušti chinų 
komunistus.

jo automobilio taisymas. 
Bet Nagy atsisakė sugrįžt, 
nors visos partijos jį kvie
tė.”

(Nagy buvo kaltinamas 
kaip fašistinio sąmokslo 
dalyvis dėl respublikos val
džios nuvertimo. Jis pabūgo 
tardymų ir, negrįždamas 
namo, pasitraukė iš prem
jero vietos. Dabar Nagy 
politikieriauja Amerikoje, 
ir gal mėgins sudaryt savo 
“užsieninę vengrų val-

Wisconsino republikonai 
perša Dewey į prezidentus.

ORAS. — Būsią šilta.

Oficialė Sovietų žinių a- 
gentūra TASS rašo: “So
vietinė valdžia sutinka, jog 
svarbusis reikalas šiuo lai
ku yra greičiausias ūkio at- 
steigimas ir tolesnis jo iš
vystymas europi niuose 
kraštuose. Šį dalyką galėtų 
palengvinti Jungtinės Val
stijos, jeigu duotų para
mos, kuri sutiktų su mini
mais tikslais.”

Tuomi Sovietai dar neuž- 
giria Marshallo plano, siū
lančio subendrinti ir at
gaivinti Europos ūkį. So
vietų vyriausybė sutiko da- 
lyvaut tik šio plano svars
tymuose.

Sprogdino Komunistų 
Partijos Centrus

Roma, birž. 23. — Fašis
tai iš kulkosvaidžių apšau
dė ir bombomis apmėtė Ko
munistų Partijos raštines į* 
vairiuose Italijos miestuo
se. Sakoma, buvo pasiųsta 
policija malšinti fašistams.

Birž. 22 d. buvo areštuo-

! raščius, per kuriuos gru- 
i moja atkeršyt fašizmo prie
šams, Mussolinio nužudyta
jam s ir partizanų kovos va
dams prieš hitlerininkus.

Graikai Atsiuntė Daug 
Mėsos Amerikiečiams

■ vais įgabenti dideliais kro
viniais. Manoma, kad tūli 
biznieriai Graikijoj pas
kleidė gandus, apie “badą”

■ Amerikoje ir pasipelnė iš
lengvatikių. Taip jie “pa
tarnavę”, girdi, alkaniem 
Graikijos piliečių giminėms 
ir draugams Amerikoje. — 
Graikijos monarchistų val
džia nieko apie tai nežino
jus. _________
BĖGLIAI FAŠISTAI UŽ
PULDINĖJA JUGOSLA
VIJOS PASIENIUS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Četnikai. jugoslaviški nacių 
talkininkai, persimeta iš 
anglu užimtos Austrijos da
lies per sieną j Jugoslavi
ja. Su bombomis ir kitais 
ginklais jie žudo ir plėšia 
pasieninius Jugoslav, gy
ventojus. Jugoslavų valdžia 
dėl to žada protes.tuot An-
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Laiku Išverstas Suokalbis
Iš Budapešto, Vengrijos sostinės, ateinančios žinios 

vis plačiau atidengia ir nušviečia tuos įvykius, kurie 
privedė prie Ferenc Nagy atsistatydinimo iš premjerys- 
tės ir pasprukimo į užsienį. Dabar jau visiems aišku, 
kad Nagy ir kitų žymių Smulkiųjų Žemės Savininkų 
Partijos vadų buvo susitarta su fašistais ir iškeptas 
suokalbis nuversti dabartinę Vengrijos demokratiją ir 
atsteigtr prieškarinį fašistinį režimą. Vengrijos demok
ratijos laimė, kad šis suokalbis buvo laiku susektas ir 
išverstas. T

Baisu ir pamislyti, kas būtų atsitikę, jeigu šis suo
kalbis būtų pavykęs. Būtų keleriopai žiauresnėje for
moje atsikartojus 1920 metų istorija, kuomet Hooverio. 
pagalba Vengrijoje buvo nuversta tarybinė vyriausybė. 
Visa Vengrija pasriuvo nekaltų žmonių krauju. Tada 
suokalbiui vadovavo Horthy, o dabar Nagy ir Varga.

Paskelbti dokumentai parodo, kad į suokalbį buvo 
įtraukta ir katalikų bažnyčios dvasiškija. Suokalbinin
kų susirinkimuose dalyvavęs pats kardinolas Mindszen- 
ty, kuris šiuo tarpu randasi Kanadoje. Taipgi taip vadi
namos “Liuosybės Partijos” lyderis Sulyok, kuris dabar 
gvoltu šaukia, kad Vengrijoje nesą laisvės, buvo vienas 
iš suokalbininkų.

Suprantama, kad visi suokalbininkai, kurie nespėjo 
pasprukti į užsienį, kaip Nagy, kun. Varga, kardinolas 
Mindszenty, bus suareštuoti ir teisiami. Joks alasas už
sienyje apie “raudonąjį terorą Vengrijoje,” kaip atro
do, nesulaikys naujosios demokratijos nuo tokių žygių, 
kurie reikalingi jos sustiprinimui ir apsigynimui nuo

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Prezidentas Trumanas Kovos Fronte
Šie žodžiai rašomi šeštadienio ryte. Jungtinių Vals

tijų Senatas tebesiranda sesijoje nuo penktadienio popie
čio ir labai galimas daiktas, kad sesija nepasibaigs be 
sekmadienio. Ten verda tokia kova, kokios Amerikos is
torija dar nebuvo mačiusi. Kai šitie žodžiai pasieks skai
tytoją, tos kovos rezultatai jau bus paskelbti ir žinomi.

Visą praeitą savaitę visų Amerikos žmonių akys 
buvo nukreiptos į Washingtoną. Pirmadienį prezidentas 
Trumanas vetavo finansinį bilių. Niekados pirmiau vi
soje Amerikos istorijoje nebuvo tokio atsitikimo. Tas 
jo žygis iššaukė labai plačių diskusijų.

Penktadienį jis vetavo garsųjį fašistinį Taft-Hartley 
bilių. Jis ne tik tą piktą bilių vetavo, bet jį pasmerkė aš
triausiais žodžiais, pakartodamas beveik visus prieš bilių 
argumentus, kuriais jį paskutinėmis keliomis savaitėmis 
bombarduoja visos darbo unijos. Prezidentas nepasiten
kino pasiuntimu Kongresui ilgo pareiškimo prieš bilių, 
bet tą pačią dieną kalbėjo prieš bilių per radiją, nurody
damas jo pragaištingumą ir šaukdamas žmones palai
kyti jo vetavimą.

Atstovų Butas be jokių ceremonijų ir diskusijų tuo
jau keturiais balsais prieš vieną bilių užtvirtino. Bet 

' Senate reakcijonieriams ne taip lengvai sekasi. Ten kilo 
audra. Ten grupė senatorių, kaip sakyta, šiuos žodžius 
rašant, veda istorinę kovą. Senatoriai Pepper, Taylor, 
Morsel Kilgore ir kiti yra pasiryžę savo kalbomis prieš 
bilių išjudinti visus Amerikos žmones ir sumobilizuoti 
juos palaikymui prezidento veto.

Šiame atsitikime prezidentas Trumanas užsitarnau
ja didelį kreditą už tikrai kovingą ir energingą išstoji
mą prieš Taft-Hartley vergovės bilių. Jis staiga atsistojo 
pryšakin milžiniškos kovos tarpe demokratijos ir reakci
jos naminėje politikoje. Vetavimu šio biliaus jis išklau
sė Amerikos darbo žmonių balsą.

Čia reikalinga, žinoma, pabrėžti, kad už reakcinių 
jėgų be galo didelį sustiprėjimą daug kaltas pats prezi
dentas. Dar taip neseniai jo streiklaužiška politika lai- 
,kę geležinkeliečių ir mainierių streikų buvo negirdėtas 
padrąsinimas samdytojams ir jų pastumdėliams Kongre
se. Vie manė, kad jie prezidentą jau turi savo kišenėje ir 
skubinosi iškepti ir užkarti ant Amerikos darbo žmonių 
tąjį Taft-Hartley vergovės bilių. Jei iš pat sykio, kai 
jis užėmė tą aukštą vietą po Roosevelto mirties, Truma
nas būtų prisilaikęs ruzveltinės politikos, arogantiškai ir 
nepateisinamai nebūtų išstojęs prieš streikus ir unijas, 
šitoks bilius iš viso nebūtų turėjęs progos gimti ir su
teršti Amerikos istoriją. Nežinia, ar prezidentas dabar 
mato ir supranta tas savo klaidas. Ar supranta jis, kad 
jo pataikavimas republikonams ir reakciniams demokra
tams, padarė daug žalos Amerikos demokratijai ir atei
čiai?

Kodėl Vedusios Moterys Dirba?
Buvo manyta, kad tuojau po karo milijonai moterų 

pasitrauks iš pramonės ir sugrįš prie “pečiaus ir vaikų” 
į savo namų “ramybę.” Ypatingai vedusios moterys su- 

• ėjusios į pramonę tik dėl patrijotizmo — iš didelio troš- 
, kimo padėti karą laimėti.

Bet toji pasaka nepasitvirtino. Tai paliudija plikos 
skaitlinės. Valdiškas Moterų Biuras sako, kad 1946 me
tais Amerikoje buvo 5,070,000 šeimų, kurių abu —vyras 
ir moteris — dirbo už algą. Tai dviem milijonais dau
giau, negu buvo 1940 metais, prieš pat karą. Nesimato, 
kad tasai dirbančių vedusių moterų skaičius mažintusi. 
Galimas daiktas, kad, su pragyvenimo kilimu, tas skai
čius dar gali padidėti.

Tai gryna pasaka, kad vedusios moterys eina į 
dirbtuvę dirbti tiktai iš liuoso noro pabėgti iš namų. Jas 
dirbti verčią būtinas pragyvenimo reikalas. Daugelis 
vedusių moterų palieka namie mažus vaikus ir eina už
darbiauti. Jų darbo našta be galo sunki. Jos turi pilnai 
atidirbti kartu su vyrais dirbtuvėse bei raštinėse ir dar 
paskui atlikti visą namų ruošą. Tai tokia bjauri vergi
ja, kuri daro gėdą didelei, turtingai ir pralobingai Ame
rikai.

Mes nesakome, kad visos vedusios moterys turėtų 
mesti darbus. Bet turėtų būti sudarytos tokios sąlygos, 
kad nei viena motina neturėtų nešti dvigubos darbo naš
tos.

KĄ ATSAKYS TARYBŲ SĄJUNGA?
Bevin ir Bidault užkvietė Molotovą šią savaitę su

sirinkti Londone ar Paryžiuje ir pasikalbėti apie taip 
vadinamą “Maršalo Planą” dėl atstatymo ’Europos. Ką 
atsakys Molotovas, dar nežinia. Bevin grūmoja, kad 
anglai ir francūzai veiksią-vieni, jeigu negausią iš Mask
vos greito ir teigiamo atsakymo.

Kas Ką Rašo ir Sako
KAZYS SRUOGA 
APIE SAVE

Š. m. birželio 15 d. Čika
goje įvyko didžiulis Vilnies 
piknikas. Jin atvyko ir Ka
zys Sruoga, Balio Sruogos, 
poeto, brolis, neseniai atva
žiavęs Amerikon iš Vokie
tijos. Pasak Vilnies kores
pondento:

Piknikai! buvo atvykęs Ka
zys Sruoga šu savo 18 metų 
dukrele. Jis su žmona (dak
tare) ir dukrele atvykęs iš 
Vokietijos tik apie penkios 
savaitės atgal. Klausantis 
jo pasikalbėjimo su kaiku- 
riais vilniečiais tiek paty
riau :

Sruoga buvo didelės įmo
nės direktorius prie tautinin
kų režimo. Kada įsikūrė ta
rybinė valdžia jis paliktas 
tik pagelbininku, o paskui 
atleistas ir iš tų pareigų.

Vokietijon jis nebėgęs, bet 
buvęs išgabentas. Jam pa
vyko Amerikon atvykti. Jis 
dirbąs, taipgi ir jo dukrelė 
dirba.

Apie vokiečius laike karo 
jis kalba labai prastai. Jo 
brolis Balys Sruoga, irgi bu
vo
bet jis susirgo ir buvo išmes
tas kur tai pakelėje.
do raudonarmiečiai, padėjo 
ligoninėn, išgydė ir paskui 
Balys grįžo Lietuvon.
Toliau p. Sruoga pasa-

išgabentas Vokietijon,

Jį ra-

. . . Neteisinga visus “pa
bėgėlius ar išvietintuosius” 
laikyti fašistais, nes daugelis 
jų varu atgabenti Vokieti
jon. Kiti gi dirbę prie ap
kasų kasimo negalėjo per
eiti frontus į Lietuvą, jei vo
kiečiai ir būtų juos leidę, tai 
daug lietuvių tuo būdu atsi
dūrė Vokietijoj. Grįžti at
gal yra įvairių kliūčių, tai 
daugelis pasilieka.
Sutinkame,' ne visi pabė

gėliai yra fašistai; pabėgė
liuose yra išvietintųjų, yra 
prievarta vokiečių išgaben
tų iš Lietuvos. Yra pabėgė
lių, kurie galėjo be jokios 
baimės grįžti Tarybų Lie
tuvon, bet negrįžo dėl to, 
kad norėjo pamatyti Ame
riką ir turėjo progą j on at
vykti.

Bet faktas’ liekasi faktu, 
jog pabėgėlių lageriuose 
viešpatauja fašistiniai pa
bėgėliai. Niekas nenuginčys 
ir to fakto, kad daugeliui 
žmonių, kurie norėtų grįžti 
Lietuvon, fašistiniai gaiva
lai neleidžia — mat, jie bo- 
sauja, per jų rankas viskas 
eina, su jais okupaciniai 
valdininkai bičiuliauja!

Nefašistiniams pabėgė
liams, atvykusioms į šį 
kraštą, norėtume štai ką 
sugestuoti: jie turėtų griež
tai atsirubežiuoti nuo fašis
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tų. Jie turėtų pasirodyti 
žmonėmis.

Jie turėtų, beje, pasakyti 
žodį kitą viešai, kurie gali, 
apie fašistinius nenaudė
lius!

BJAURUS BILIUS
Michigano valstijos legi- 

slatūra priėmė t. v. Calla
han bilių, kuriuo einant val
stijos prokuroras gali bet 
kokią toje valstijoje orga
nizaciją bei žmonių grupę 
(ar paskirą asmenį) pava
dinti subversyviu, t. y., 
mūsų kraštui neištikimu ir 
besiriausiančiu po jo san
tvarkos pagrindais. Dėl to 
Daily Worker šitaip pasi
sako :

“Jeigu gubernatorius Si
gler Callahano bilių pasira
šys, tai Michigano valstija 
— senatoriaus Vandenber- 
go valstija — bus paversta 
į vieno asmens diktatūrą. 
Žinant tai, jog hooverinin- 
kai mano, kad toki dalykai, 
kaip TV A, darbo unijos ar 
bet kuri rooseveltinė re
forma turi “užsieninės į- 
takos”, tai Michigano pro
kuroras gali, tuo pasire
miant, paskelbti nelegale 
net ir demokratų partiją, 
jei tik jis norės.”

Michigano valstijos sei
melis yra kontrolėje repub
likonų; republikonas ir tos 
valstijos gubernatorius. Dėl 
to reakcininkai šiuo metu 
darbuojasi, kad pažaboti 
kiekvieną žmonių laisvesnį 
pasireiškimą.

Gubernatorius Sigler tu
rėtų šį bilių vetuoti. O jei 
jis jo ne ve tuos, tai, reikia 
manyti, jam teks atsidurti 
aukščiausiąjame šalies teis
me.

'Michigano valstijos dar
bininkai ir visi pažangūs 
žmonės turėtų greit pa
reikšti savo reikalavimą, 
kad guberantprius vetuotų 
šį bilių.

Žiūrėkit, kaip vieningas 
visos šalies darbininkų pa
sireiškimas privertė prez. 
Trumahą vetuoti 
Hartley bilių!

Tafto-

SUSILAUKSIME KELIO
NIŲ Į MARSĄ, SAKO 
PROFESORIUS

New Haven, Conn. — 
Harvardo Universiteto pro
fesorius dr. Lyman Spizter 
per radiją tvirtino, kad 
“dar mums tebegyvenant,” 
bus lėktuvais keliaujama į 
mėnulį ir Marso planetą. 
Tai būsią specialiai, rakie- 
tiniai lėktuvai, varomi ato
mine jėga.

Kaip Aš Sušaudžiau Mussolinį *
Italijos patrijotines-partizaninės armijos pulkininkas rašo apie paskutines Benito 

Mussolinio dienas ir apie tai, kaip duče atsistojo po partizanų šautuvu!
Rašo pulk, Valerio-Walter Audisio.

(Tąsa)
Sušlapę ir sušalę, mes pa

siekėme Como miestą apie 
8 v. ryto. Mieste milžiniš
kas sąjūdis. Mes sustojome 
ties prefektūra ir tuojau į- 
ėjome vidun. Vietos Tauti
nio Laisvinimo Komiteto 
vadai pasitiko mus pagar
biai ir biskelį nervingai.

— Atvykome pasiimti fa
šistinius vadus, suimtus 
Dongo miestelyje, — ta
riau aš jiems.

— Jie turi būti atgabenti 
į Como, — kažin kas išta
rė.

— a Aš turiu aukštesnius 
įsakymus, juos liečiančius, 
— pareiškiau. — Man rei
kalingas uždengtas didelis 
sunkvežimis, ’kuriuo galėtų 
visi mano vyrai važiuoti.

Jie niekaip negalėjo pri
eiti teigiamos išvados, ta
rytum kas juos suparaly
žiavo. Jų veiduos ir jų žo
džių skambėsyj aš išskai
čiau baimę ir nepasitikėji
mą,— vis tai praeities prie
spaudos šešėliai.

Jie pasitraukė į paskyrą 
kambarį pasitarti. Minutės 
lėtai’ slinko. Aš paskambi
nau į Milaną. Iš ten gavau 
paantrinimą, jog mano žy
gis turi būti statomas pir
moje vietoje, — kiti visi 
tėra tik antraeiliai.

Išlaukėme dvi valandi. 
11:30 v. ryto jie, padaliau, 
atgabeno kaž kokį purviną 
ir aplūžusį seną sunkveži
mį. Aš reikalavau kito, ge
resnio. Po kiek laiko pribu
vo ambulansinis automobi
lis. Visa tai supykdė, ner
vino mąne. Pagaliau, apie 
pietus susitikau vietos Ko
miteto prezidentą Oscar 
Sforinį ir vietos vadą-ko- 
mandierių, Casimo de* An-

Ir vis negalėjome gauti 
tinkamo sunkvežimio.

Tuomet pareikalavau 
dviejų pasažierinių mašinų. 
Mano vyrai sulipo į jas,-— 
kai kurie važiavo stati, už
silipę ant šoninių atlošų— 
“running - boards”. Parei
kalavau, kad Sforini ir de 
Angelis vyktų su mumis 
tam, kad partizanai, suda
rę kliūtis ant kelių, galėtų 
greičiau be ceremonijų jas 
mums nuimti.

Apleidžiant mums Como, 
miesto gyventojai buvo ap
imti didžiulio džiūgėsio. 
Vėliau aš patyriau, kodėl: 
mums išvykstant, į miestą 
pradėjo įeiti pirmieji talki
ninkų armijų būriai.

— Greičiau, Barba, grei
čiau! — raginau aš savo 
šoferį.

Tiek mažai laiko beliko! 
O mano vyrai gyvena ne
paprastą džiaugsmo ekstą- 
zą!

Laimė patiko mus kelyje. 
Štai, atidunda iš paskos di
delis ir greitas .sunkveži
mis... Jis buvo be jokių ce
remonijų paimtas mūsų ži
nion ir mano visi vyrai su
lipo jin. Leidžiamės pirmyn 
smarkiu gręičiu.

Netoli Dongo miestelio, 
tik apie 6 mylios nuo rube- 
žiaus, milžiniškas medis 
skersai kelią buvo užvers
tas vir šią kliūtį saugojo 52- i 
roji Garibaldžio brigada. 
Kai parodėme savo doku
mentus, medis buvo nukel
tas ir mes vėl pasileidorhe 
skubiai pirmyn.

2:10 v. p. p. pasiekėme 
Dongo vyriausią aikštę. 
Partizanai, saugoję miesto 
rotušę, atstatė link mūs sa
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vo šautuvus. Parodžiau do
kumentus Pedrui, vietos 
Garibaldžio brigados vadui.

— Man įsakyta teisti fa
šistinius karo kriminalis
tus, — tariau* aš.

Pedro lengviau atsiduso.
Jis buvo anksčiau gavęs 

kitus įsakymus, liečiančius 
kalinius, bet turėjo skaity
tis su maniškiu, pareinan
čiu iš aukštesnės įstaigos. 
Pedro pridavė man 51 fa
šistinio kalinio sąrašą.

Dabar aš galėjau atlikti 
savo misiją pagal įsakymą 
ir pagal raidę Dekreto No. 
5-to, kuris skelbė:

“Fašistų valdžios nariai 
ir fašistų vadai, panaikinę 
liaudies laisvę, sukūre fa
šizmą, sukompromitavę ir 
išdavę šalies ateitį, ir pri
vedę ją, šalį, prie dabarti
nės nelaimės, yra baudžia
mi mirtimi, o ne taip sun
kiai nusidėję, visam amžiui 
kalėjimu! šiuo nepapras
tuoju laikotarpiu kariniai 
teismai atlikdinės visas pa
reigas...”

Kiek tai liečia karinį tei
smą, aš sudariau jo vietinę 
vadovybę.

Iš 51-no kalinio, 17-ką 
fašistinių lyderių išrinkau 
kaipo didžiausių nusižengė
lių ir jie visi buvo nu- 
smerkti mirti. Mussolinis 
buvo, tame skaičiuje. Bet jo 
sugulovė, Clara Petacci, 
nebuvo įdėta į mirčiai nu- 
smerktųjų sąrašą.

Įsakiau Pedrui atgabenti 
visus pasmerktuosius į 
Dongo miesto rotušę. Gi į 
Bonzanigo kaimą, kur yra 
Mussolinis, aš pats nusita
riau nuvažiuoti.

Vykstu Pas Mussolinį
Lydimas Guido ir vietos 

52-ros Garibaldžio briga
dos komisaro, 3:10 v. p. p. 
išvykau į Bonzanigo, —va
dinasi, pas Mussolinį.

Vykdamas ten, kelyje 
tarpe Mezzegros ir Bonza
nigo, išrinkau vietelę, ku
rioje Mussolinis bus sušau
dytas —ties kelio pasisuki
mu, kur stovi uždaryti sodo 
vartai, o ten toliau tuščias 
namelis. Tačiau niekam a- 
pie šį pasirinkimą nesa
kiau. Pavažiavus tolėliau, 
sustojau, patikrinau savo

Kongreso 
konas ,pasitarnauja savo kolegoms iš republikonų par
tijos ir Nacionalei Fabrikantu Sąjungai, pasirašo Taft- 
Hartley bilių. Dabar, biliui bepriklausant tik nuo prezi 
dento, iš visos šalies darbo unijų atstovu karavanai pą- • 
traukė j Washingtona raginti prez. Trumaną atmesti 
tą bilių.

kalbėtojas Joseph Martin, Mass, repubii-
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automatą; jis buvo tvar-

Važiavome toliau, tylėda
mi. Pagaliau aš pradėjau:

-— Ar tu, Guido, nori ką 
nors sužinoti? Ar tu žinai, 
ko mes pas, Mussolinį va
žiuojame? Mes jam pasa
kysime, kad atvykome jį iš
laisvinti.

Guido atsakė:
— Jis nėra toks durnas; 

Mussolinis netikės tuo.
— Pamatysi, — atsakiau. 

— Pamatysi, jis tikės!
Nežinau, kodėl aš tai su

galvojau. Gal tam, kad len
gviau jį būtų iš valstiečio 
stubos išvesti. O gal, gilu
moje savo širdies, aš norė
jau pamatyti, ko tas vyras 
yra vertas... Argi aš, pa
prastas žmogelis, galėčiau 
suvadžioti vyrą, kuris skel
bėsi esąs milžinas ir impe
rijos kūrėjas?

Nedidelė stubelka stovėjo 
pakalnėje. Pasikalbėjęs su 
Garibaldžio brigados sar
gais, žengiau į vidų tik pats 
vienas.

Na, aš tuoj stovėsiu vei
das į veidą prieš kritusį 
diktatorių! Juoksis jis ar 
verks? Kaip jis sutiks savo 
likimą: išdidžioje pagarbo
je ar kaip bailys?

Prisiminė man tik ką 
partizanų pasakotas prieti
kis su juo, — jo paskutinis 
žygis kaipo “didelio” vado.

Kai partizanai, sučiupę 
Mussolinį, jį apklausinė jo, 
vienas pareikalavo dučės, 
kad jis savo ranka parašy
tų smulkmeniškai apie savo 
suėmimą.

Tyliai Mussolinis paėmė 
plunksną ir parašė:

“52-oji Garibaldžio briga
da suomė mane šiandien, 
penktadienį, balandžio mėn. 
27 d., Dongo centralinėje 
aikštėje.”

— Dabar, — partizanas 
jam įsakė, — parašyk, kad 
mes tave blogai užlaikėme 
ir badu marinome...

Mussolinis vėl paėmė 
plunksną ir parašė: v

“Laike mano suėmimo aš 
buvau traktuojamas korek
tiškai.”

Pasirašė “Mussolini.”
(Bus daugiau)

j
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Pasvalis Vakar ir Šiandien
Iki vėlyvo vakaro šviesu 

Pasvalio valsčiaus klubuo
se - skaityklose. Ir jauni
mas ir pagyvenę valstiečiai 
susirenka čia, kad paklau
sytų įdomų pranešimą, pa
skaitytų naują laikraštį ar
ba žurnalą, pasikalbėtų a- 
pie valstiečių gyvenimą.

Kaip diena nuo nakties, 
taip skiriasi dabartinis Pa
svalio valstiečio gyvenimas 
nuo jo gyvenimo smetoni
nėje Lietuvoj. Nuostabiems 
pasikeitimams valstiečių 
gyvenime ir skirti gyvi bei 
nuoširdūs lektorių pasikal
bėjimai ir pranešimai klu
buose — skaityklose.

žemės šeimininkai
Derlingos yra Pasvalio 

dirvos. Gausus čia būna ru
gių, kviečių, vasarojaus 
derlius. Kai noksta javai, 
atrodo — paliesi ranka vie
ną varpą — ir sujudės visas 
laukas.

Tačiau smetoninėje Lie
tuvoje geri derliai nedžiu
gino darbo valstiečių. Že
mė, gausiai laistoma jų pra
kaitu, buvo jiems ne moti
na, o pamotė, žemė priklau
sė tiems, kurie joje nedirbo
— stambiesiems žemval
džiams.

Nedidelė saujelė stam
biųjų žemvaldžių valdė 5,- 
000 ha dirbamos žemės. Ki
tiems valstiečių ūkiams — 
o jų buvo keli tūkstančiai
— teko tik 10,000 ha.

Valstiečiai prisimena:
Smetonos giminaičiui— 

dvarininkui Chodakauskui 
priklausė 150 ha žemės, ne
daug mažiau — 130 ha — 
turėjo dvarininkas Klonge- 
vičius. Tuo tarpu jų kai
mynas — Pervalka kaimo 
valstietis Jonas Krivickas 
turėjo tik 4 ha žemės, ir tas 
pagaliau buvo žemės banko 
parduotas iš varžytinių lai
ku nesumokėjus skolų. Sa
vo varge Jonas Krivickas 
nebuvo vienišas — per 
trumpą laiką Smetonos re
žimo metu valsčiuje buvo 
parduota iš varžytinių apie 
100 valstiečių ūkių.

Valstiečiai, nuvarytieji 
nuo žemės buvo priversti 
eiti stambiųjų ' žemvaldžių 
vergijon. Valsčiuje buvo a- 
pie 300 bežemių ir mažaže
mių valstiečių, kurie pus
velčiui dirbo stambiųjų 
žemvaldžių ūkiuose.

Dabar žemę valdo jos ti
kri šeimininkai. Dipgo dva
rininko Chodakausko pėd
sakai. Dipiškių kaimo vals
tietis Milčius kadaise paė
mė 1 ha nuomon jo žemės. 
Ir už tą mažą sklypelį jis 
nuo ryto ligi vakaro lenkė 
nugarą atidirbdamas nepa
keliamą nuomą.

Atėjo Tarybų valdžia, ir 
Milčius gavo 9 ha žemės, 
karvę, arklį, plūgą, miško 
medžiagos trobesiams pas
tatyti.

Žemės gavo ir Jonas Kri
vickas, tas, kurio ūkis buvo 
parduotas iš varžytinių 
Smetonos laikais. Dabar 
Krivickas turi 10 ha skly
pą. Buvusi dvarininko 
Klungevičiaus kumetė Ma
rija Šembelienė taip pat tu
ri nuosavą ūkį. Ji gavo 12 
ha žemės, karvę ir žemės 
ūkio inventorių.

Valsčiuje 274 naujaku
riams buvo paskirstyta^ 2,- 
000 ha žemės, 63 arkliai, 
103 galvos stambiųjų ra
guočių, 70 avių, 36 kiaulės, 
75 plūgai ir daugybė įvai
raus žemės ūkio invento
riaus. ■ M

šito Jie Niekuomet 
Neužmirš

Pasvalio valstiečiai gerai 
žino kaip įvertinti ką jiems

i

Rašo B. Juozaitis
davė Tarybų valdžia. Tam
siosios vokiškosios okupa
cijos dienomis jie dar ir 
dar kartą įsitikino tuo, kad 
tarybų valdžia — darbo 
valstiečių draugas. Pirmo
siomis karo dienomis prie
šas užėmė Tarybų Lietuvą. 
Fašistiniai grobikai lietu
viškųjų fašistinių naciona
listinių elementų padedami, 
Pasvalio valsčiuje, kaip ir 
visoje Lietuvoje įvedė kru
vinąjį teroro režimą.

Pirmomis fašistinių bar
barų aukomis krito Žadei
kių miške — 18 kaimo ak
tyvistų. Čia buvo Šimonių 
apylinkės vykdomojo komi
teto pirmininkas Krivickas. 
Buvo žvėriškai užmušti 
valsčiaus k o o p e r a t y- 
v o pirmininkas Vileišis, 
mokytojas Kiršonas, mez
gėja Brantaitė, Šimonių 
kaimo valstiečio sūnus Me- 
delinskas ir daugelis kitų.

Per visą okupaciją vokiš
kieji fašistiniai budeliai ir 
jų bendrininkai sunaikino 
apie 4,000 taikių valsčiaus 
gyventojų.

Fašistai atvežė į Pasva
lį vokiškuosius kolonistus, 
grąžino didžiulius žemės 
plotus stambiesiems žem
valdžiams, išgrobė darbo 
valstiečių ūkius. Nuostoliai, 
kurie buvo padaryti vals
čiui, suskaičiuojami7 dešim
tim milijonų rublių.

Tačiau, pasvaliečiai tikė
jo, kad Tarybinė armija 
sunaikins rudąjį siaubą, o 
su juo kartu ir lietuviškuo
sius vokiškuosius fašisti
nius nacionalistus. Geriau
sieji valsčiaus žmonės pa
dėdavo Tarybinei Armijai, 
organizuodami diversijos 
aktus priešo užnugaryje: 
Partizanų būryje veikusia
me Biržų apskrityje tarp 
kitu buvo ir valstietis Jo
nas Morkūnas, dabar dir
bąs valsčiaus vykdomą j ame 
komitete.

Vejami pergalingosios 
Tarybinės Armijos hitleri
ninkai vis traukėsi i vaka
rus. Laisvės saulė vėl suži- 
bėio ties Pasvalio kaimais.

Valsčiaus gyventojai nie
kuomet neužmirš juodųjų 
hitlerinės okupacijos dienų. 
Du su puse metų nuo vals
čiaus atvadavimo praėjo į- 
temptai dirbant. Varpos 
Pasvalio laukuose vėl noks
ta darbo liaudžiai.

Nauju Keliu
Kai Jonui Krivickui pa

sakė, jog dabar jis turės 10 
ha žemės plotą, Jonas nu
džiugo, bet kartu ir trupu
tį išsigando. Ši didelį plo
tą reikėjo suarti, aptręšti, 
surasti sėklų jam apsėti, 
pagalvoti apie tai kaip nu
imti derlių.

Smetonininkai duodavo 
valstiečiams paskolų. Bet 
ne veltui darbo valstiečiai 

bijojo šių paskolų kaip 
ugnies. Kredito sistema 
smetoųinėje Lietuvoje bu
vo tokia, kad pavergti val
stietį ir padaryti jį betur
čiu.

Tikros paramos Jonas 
Krivickas ir šimtai kitų 
bežemių ir mažažemių val
stiečių, gavusių žemės, susi
laukė tik nuo tarybų val
džios. Valsčiuje pradėjo 
kurtis žemės ūkio koopera
cija, mašinų traktorių sto
tis, mašinų arklių nuomoji- 
mo punktai.

Per dvejus metus vyriau
sybė išskyrė valsčiaus nau
jakuriams daugiau kaip 
1,000 kb. metrų miško me
džiagos. Tai leido naujaku
riams susitvarkyti, pasta
tyti ūkinius pastatus ir 
gyvenamuosius namus. Per

Pasvalio kredito draugiją 
darbo valstiečiai gavo pasi
skolinti 350,000 rublių.

Vis didesnį vaidmenį val
stiečių gyvenime pradeda 
vaidinti .žemės ūkio koope
ratinės draugijos. Už gau
tąją iš valstybės paskolą 
draugija įsigijo sėjamąją 
mašiną, plaunamąją maši
ną, daugiau kaip 20 dviva
gių plūgų, 8 akėčias, 2 kū
limo mašinas. Vien tik per 
vieną mėnesį draugijos kū
limo mašinos iškūlė 60 
valstiečiu ūkiu derliu, v C c

Neliko be paramos ir li
nų augintojai. Linų augin
tojų kooperatinė draugija 
pavasarį išskyrė naujaku
riams 6 tonus linų sėklų.

Didelę pagalbą tvarkant 
ūkį teikia darbo valstie
čiams mašinų traktorių sto
tis ir mašinų arklių nuo- 
mojimo punktai. Šiais me
tais jie sudarė 1,800 sutar
čių su valstiečiais, apdirbo 
jų ūkiuose daugiau kaip 
2,000 ha ir iškūlė jiems 3,- 
000 tonų grūdų.

Smetonos laikais Pasva
lyje buvo tik vienas agro
nomas, ir tam teko aptar
nauti keturius valsčius. Jo 
patarnavimais naudojosi 
tik stambieji žemvaldžiai. 
Dabar valsčiuje yra agro
nomas, agrotechnikas ir du 
zootechnikai. Jie supažindi
na darbo valstiečius su 
priešakinės agrotechnikos 
ir zootechnikos laimėji
mais, propaguoja geriau
sius žemės apdirbimo bū
dus, padeda valstiečiams 
kelti laukų derlingumą, vy
styti gyvulininkyste.

Dabar Jonui Krivickui ir 
kitiems darbo valstiečiams 
jau nebesunku šeiminin
kauti žemėje. Jie žino, kad 
nėra kelio atgal į sunkiąją 
praeitį, kad gyvenimas nu
ėjo nauju keliu ir kad šia
me kelyje jiems visokerio
pai padės savoji tarybų val
džia.

Kultūros suklestėjimas
Smetoninė Lietuvos “kul

tūra^ nebuvo prieinama 
darbo valstiečiui. Vargin
gųjų valstiečių ir kumečių 
vaikai galėjo vienus - kitus 
metus pasimokyti pradžios 
mokykloje, išmokti skaityti 
ir rašyti.

Dabar Pasvalio gimnazi
jos ir valsčiaus pradžios 
mokyklų klasėse skamba 
linksmi balsai. Daugiau 
kaip 1,000 vaikų mokosi 
pradžios mokyklose, 600 — 
gimnazijoje. Atidaryta ir 
gimnazija suaugusiems. Jo
je yra 70 klausytojų. Šim
tai Pasvalio jaunuolių bei 
merginų mokosi Kauno ir 
Vilniaus aukštosiose moks
lo įstaigose.

Nemokamas gydymas lei
džia valstiečiui, reikalui e- 
sant, kreiptis pas gydytoją. 
Naujose gerai įrengtose pa
talpose atidaryta ambulato
rija. Jos personalas — 2 
vidaus ligų gydytojai, 7 
dantų gydytojai, felčeris, 3' 
medicinos seserys, 2 sani
tarės. •

Gydytojas, dvi akušerės 
ir dvi sanitarės dirba nau
jai įsteigtuose gimdymo na
muose, kurie jau aptarna
vo 120 gimdyvių.

Pasvalio gyventoja Šilie- 
nė — 11-kos vaikų motina. 
Sęnais laikais tokia didelė 
šeimyna būtų buvus pas
merkta badui ir vargui. Da
bar keturi Šilienės vaikų 
mokosi mokykloje, likusieji 
— priešmokyklinio am
žiaus. Tarybinė vyriausybė 
suteikė draugei šilienei 
garbingą “Motinos - Didvy
rės” vardą. Šilienė jau ga-

Argentinos Lietuvių
Jaunimo Užduotis

Kova už būvį yra visos žmo
nijos gyvybinis reikalas, o to
je kovoje už gyvenimą reika
linga organizuotis ir būti vie
nybėje, nes tik taip galima 
atsiekti laimėjimą..

Ypatingai jaunimas turi or
ganizuotis, nes jaunuoliai gy
venimo grumtynėse tik orga
nizuotoje kovoje už būvį tvir
tina savo jėgas ir pasisemia 
sau reikalingu patyrimų, o ta
da ir jo gyvenimo žygiuose 
turi geresnį pasisekimą.

Kad atsiekus savo tikslą— 
jaunuoliams brangius idea
lus,—mes einame prie vieny
bės. Nesvarbu, kad -kuris 
jaunuolis-lė protauja kitaip 
negu mes, kad jis į pasaulio 
reiškinius žiūri iš kito taška- 
regio, visos jaunuomenės rei
kalai yra bendri ir mes visi 
jais turime rūpintis. Tegul 
žino visa lietuvių išeivija, kad 
Lietuvių Jaunimo Klubas yra 
demokratiškai—vieningai nu
sistačiusi organizacija ir rūpi
nasi visų jaunuolių bendrais 
reikalais.

Už tai demokratiški lietu
viai jaunuoliai, susigrupavę 
savo organizacijoje, Lietuvių 
Jaunimo Klube, išleidžia savo 
laikraštį, kad jungus ir vieni
jus visas jėgas ir tikslus čia 
gimusių ir augusiu lietuvių 

vaikų, o lygiai ir tų, kurie 
atvyko į šią šalį dar maži 
būdami.

Mūsų tikslas yra vesti visus 
prie visapusiško lavinimo kaip 
fiziniai, taip ir protiniai. Mū
sų jėgos yra didelės, nes ti
kime mūsų siekių teisingumu 
ir turime paramą mūsų tėvų ir 
vyresniųjų brolių ir sesučių, 
kurie kovoja už mūsų visų at
eitį.

Padėkime jiems, tada ir jie 
mums padės. Mes šaukiame 
kiekvieną jaunuolį stotį į mū
sų organizaciją todėl, kad ta
me matome svarbų reikalą. 
Tik organizuotas jaunimas ap
gins savo teises.

Lietuvių Jaunimo Klubas, 
susitveręs dar prieš pirmąjį 
Pietų Amerikos Lietuvių * Kon
gresą. dalyvavo jame ir iškėlė 
— plačiai išdėstė svarbiuosius 
Pietų Amerikos lietuvių jau
nimo klausimus/ šiandien 
daug tų klausimų jau įgyven
dinta, bet dėl tam tikrų kliū
čių dar negalima išspręsti — 
įgyvendinti nekuriu iš jų.

Mes tikime, kad Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimas mus 
supras ir, visiems bendrai vei
kiant, visi mūsų siekimai bus 
įvykdyti.

Argentinos lietuvių jauni
mas tikisi, kad mūsų sunkų 
užsibrėžimą, t.y., išleidimą 
mūsų laikraščio “Jaunimo 
Vienybė” parems vi$as Pietų 
Amerikos lietu viii jaunimas. -

Jaunimui priklauso ateitis, 
o geresnę ateitį galime iškovo
ti tik būdami organizuotais. 
Todėl mes kviečiamo visus lie
tuvius jaunuolius stoti į savo 
organizaciją, į Lietuvių Jauni
mo Klubą, kad bendromis spė-

komis kovojus už geresnę at
eitį.

P. P. A. L. Kongreso Argen
tinos lietuviai jaunuoliai išdės
tė mūsų jaunimo padėtį. “Jau
nimo Vienybės” skiltyse tuos 
mūsų reikalus dėstysime dar 
plačiau ir % sieksime juos įgy
vendinti, nes ši. mūsų laikraš
tį išleidžiame, kad vienijus vi
są šio kontinentu lietuvių jau
nimą, kad visų bendromis pa
stangomis ir plačiai jam tei
kiama visapusiška parama, jis 
būtų kelrodis visam Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimui, 
jam žengiant į naują gyveni
mą, į geresnę ateitį.

Todėl mes kviečiame į ben
drą darbą, kviečiamo remti 
“Jaunimo Vienybę” kaip mo
raliai, taip ir materialiai, kad 
vykdžius mūsų užsibrėžtus 
tikslus.

Kovodami už goresnį Savo

Anie, ican Red Cross Photo
Student instructors at the American Red Cross aquatic school at Camp 
Carolina, Brevard, N. C., watch a kick-board demonstration. There will be 

30 Red Cross aquatic schools throughout the country this summer.

gyvenimą, pagerbsime ir savo 
tėvus, jų kalbą, nes jie yra 
verti to, ką mes esame užsi
brėžę. Tuomet ir mes būsimo 
verti didesnės pagarbos.

(Iš “Jaunimo Vienybė”)

Jau laikas apsirūpinti ski
landžiais Laisvės piknikui 4-tą 

dieną liepos (July 4th). Pik

nikas bus Klaščiaus Clinton 

Park, Maspeth, L. I., N. Y.

DIDYSIS MASS. VALSTIJOS
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Paramai Dienraščio Laisvės

Rengia Naujosios Anglijos Pažangiosios 
Lietuvių Or ganizacijos 

įvyks Liepos 4 July
Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

NORWOODO VYRŲ CHORAS PASIRODYS SU NAUJOM 
DAINOM ŠIAME PIKNIKE

IŠTISA PROGRAMA:

vo iš valstybės daugiau 
kaip 12,000 rublių pašalpos. 
Drauge su ja valstybines 
pašalpas valsčiuje gauna 
dar 200 daugiavaikių mo
tinų.

Artimiausioje ateityje 
Pasvalyj steigiama ligoni
nė. Neužilgo pradės veikti 
ir Pasvalio kurortas, žy
mus savo sieros šaltiniais.

Valsčiuje gaunama 1,210 
egzempliorių įvairių laikra
ščių bei žurnalų; čia veikia 
7 klubai - skaityklos, 3 me
ninės saviveiklos rateliai, 
400 vietų kino teatras.

Prieš įsikuriant tarybų 
valdžiai Pasvalyje nebuvo 
radijo. Dabar valsčiuje į- 
rengtas radijo mazgas, ap
tarnaujantis 100 abonentų. 
Maskvos, žilosios Lietuvos 
sostinės Vilniaus balsas ge
rai girdimas dabar ir Pas
valio valstiečių namuose.

WORCESTERIO AIDO CHORO 
ŠOKIKŲ GRUPE, šoks Liaudies Šo
kius atidarimui pikniko kaip 1 vai. 
dieną. *

WALTER GRANDALSKIO ORKE
STRĄ pradės groti šokiams nuo 1:30 
v. iki 3 v.

Nuo 3 vai. iki 4 v. bus pravestas 
sportas jaunimui ir mėgėjams.

. Nuo 4 v. iki 5:30 v. v. Šokiai prie 
tos pačios garsios orkestros.

Kai 5:30 prasidės didžioji dalis pro
gramos. Dalyvauja:

WORCESTER AIDO CHORAS, 
vad. J. Karsokienės.

NORWOOD VYRŲ CHORAS, vad 
Stasio Pauros.

MONTELLO LIUOSYBeS CHO
RAS, vad. Ed. Sugario.

IG. KUBILIŪNAS, solistas-daini- 
ninkas.

ANTANAS .BIMBA, dienraščio Laisvės redaktorius-kalbėtojas, kuris po
kariniu laiku lankėsi Tarybų Lietuvoj.

OTIS HOOD, iš Boston, Mass. Žymus kalbėtojas, jis kalbės anglų kalboj.
Į II llllll II II————

Šis tūkstantinis-lietuvių Festivalis šiemet susidės iš labai dailaus progra- 
mo.

Gražios dovanos bus duodamos prie įžangos tikietų.
Antanas Vasaris, primieruos gražią Futrą laimętojui-jai šiame piknike. 

Tony Vasaris, furistas iš Montello do vanoja gražią futrą progai laimėti prie 
įžangos tikietukų. Kitos dovanos taipgi bus geros.

Tad dalyvaukite visi ir naudokitės visomis progomis.
PIKNIKO KOMISIJA.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Birž. 24t 1947



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
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Polemika ir Kritika

(Tąsa)
0 reikia atsiminti, kad vis tai buvo at

siekta pirmąjį mėnesį, gavus apskrities 
miestui veiklią, energingą ir kruopščią 
administraciją. Pamažu buvo užmiršta
mi ir skandalai su banku, durpynu, elek
tros stotimi, bažnyčia. Paėjo paskalos, 
kad nauji šeimininkai, jei taip toliau eis, 
gera valia, duos gyventojams ne tik nau
ją bažnyčią, gimnazijai rūmus, gerus ke
lius nuties, bet ir visus išmokslintais pa
darys. Mat, Sungaila sumanė steigti dar 
šunų dresiravimo akademiją, mat, vi
suose laukiamuose kambariuose — mies
to valdyboje, daktaro, dantistų prieš
kambariuose, ponų priėmėjų vestibiu
liuose buvo užvesta ūmai tokia tvarka, 
kad kampuose atsirado spjaudyklės, ant 
sienų higienos ir sveikatos reikalu pla
katai, paveikslėliai su aktualiais šūkiais, 
dėl to paties spjaudymosi ant grindų, o 
taip pat padėta ant stalelio pora trejetą 
laikraščių, kur, laisvo laiko turėdamas, 
interesantas galėjo šviestis ir sužinoti 
apie pernai mirusį kokį karalių arba apie 
užpernai įvykusį 'žemės drebėjimą Japo
nijoje.

Buvo sukeltas aliarmas ir prieš netai
syklinga kalba rašytas krautuvių iška
bas ir prieš nevisai žemaitiškas, anot 
amerikono Kruko, pavardes. Beregint 
visoki Chaimovičiai, Orinzivai, Vulfkės, 
Kepeliušnikai pasidarė Kaimais, Orin- 
tais, Kepeliušiais.

Visoki politiniai atskalūnai, vadina
moji opozicija, kartais neblaiva būdama 
patriukšnlaudavo prieš miesto valdžią, o 
taip pat ir prieš aukščiausiąją, — vadi- 

z namieji demokratai, seimo laikų audrin
gi tribūnai — zakristijonas, laikrodinin
kas, dvarininkas Pšegžeržeckis ir jiems 
artimi, dabar sukrovę šeimyninius lizde
lius, į kuriuos tūpė laisvai perėti visa 
praeitis,f kažkada geriau gyvenusi, pla
čiau siautusi, tuščią žodį svaidydama, 
pinigus ėmusi.

Opozicija ypatingai pasidarydavo ar
ši kur nors nematomoje vietoje, jeigu dar 
būdavo geri valgiai, konjakas ar gerai 
įrūgęs vynas. Suūždavo opozicija kurki-, 
ną, žąsį, .viščiuką maigydama, susivilny- 
davo, kad liaudis tamsoje, kad liaudžiai 
anė knygos anė rašto, kad jie vieni turi 
neišbandytą patentą padėti broliams ar
tojams. Bet pakakdavo kam nors krepš
telėti už sienos, ar tai pelei, ar katelei 
uodega brūkštelti, — pūst, ir nebėr opo
zicijos. Visi nutildavo, ant stalų užgul
davo, burneles lenkdavo, tik — sveiks, 
yalio! Gi įėjusiam pozicijonieriui duoda
vo suprasti, kad už stalo jokių nuomonių 
skirtumų negali būti, atseit — kurkinas, 
vištiena ir konjakas vienybėn suburda
vo.

Gatvėje opozicija dažnai tarp savęs 
kalbėdavosi, ką tik iš įstaigos, raštinės, 
nuo reikalų išlindusi:

• — Kur būtų geriau užeiti perkąst...
burnelę padaryt, — į Rio de Žaneiro, 
Madridą ar Bostoną?

> — Ša! Tyliau kalbėk, ponas... Be tų 
pavadinimų apseisime.

— O kas?
— Nepatogu. Kas nors užgirs — pa- 

. ipanys, kad mes apie politiką.
O pozicijos veikla tuo būdu ir ėjo mies

te bei apskrityje,* tik gerai uždaruose 
kambariuose, prie užkandžio, kortos. 
Mat, visi prieš monarchiją, — karalius 
tūzais mušė. Kartą, neteisingai vienam 
paėjus korta, jau į priežodį įėjo:

— Ė, koks opozicijonierius! Bortuku 
monarchui per kepurę pila!

Tuo būdu niekas netrukdė naujiems 
šeimininkąms miestą kaip reikiant tvar
kyti.

Apsidžiaugė ramūs žmonės, kad ir 
pletkai, istorijos miesto ponių tarpe su
mažėjo. Naujosios ponios vis dar nesu- 
ąkubo pažintimis susirišti, o senosios sa
vy tarėsi: tegul jos pirmos mums vizi
tus padaro. Jos pas mus atvažiavo, o ne 
mes... Bet pirmosios gal ištikrųjų svars
tė: pažiūrėsime, ar ilgai be mūsų ištver
site. Be mūsų ir baliaus nesuruošite... 

.be mūsų, ne tik jūsų, gerbiamosios, bet 
įr apskrities miesto nebūtų...

Turbūt, panašiai šitos ponytėlės gal
vojo.

Agi anksčiau, riebiose Kruko gadynė- 
, se, kas čia buvo! Iš tiesaus — kuprotą, iš 

apžėlusio — pliką per pusę minutės pa

darydavo. Taip ir pynė, audė poniutės 
liežuviais lietuviškus kilimėlius...

Laiko praėjo nemaža, bet mieste stip
riai tebesilaikė nauja tvarka: nebūta nei 
vieno baliuko, nei vieno šaunesnio su
plaukime, nei vienos bendros veikėjų va
karienės, kur būtų artimiau, arčiau su
siglaudę inteligentai. Tokia tyla, toks 
nuošalumas, užsidarymas viešpatavo, 
kad kaikuriems ir įgristi suspėjo. Kiek
vienas laukė pirmojo draugiško žygio, 
pirmo drąsaus žingsnio link naujos kom
panijos būrimo vis iš kitų pusės. Bet kam 
pirmenybė priklausė — klausimas buvo 
keblus. Višta padėjo kiaušinį, iš kiauši
nio išsirito vištukas. Viena ir antra pu
sė buvo neginčijama. O vis dėlto įbau
ginti valdininkėliai laukė pavyzdžio iš 
miesto viršūnių.

Ne vienas gal širdyje galvojo, kortą, 
audringas naktis klebonijoje, pas teisėją 
atsiminę: buvo laikai... žmonės linko 
viens prie kito, jungėsi, bendravo. Buvo 
kažkokie vienybės ir giminystės saitai, 
jauki atmosfera. Organizacijos gyveno 
pilnakraujų gyvenimu, rateliai buvo su
tvirtinti, surišti sveikais, gyvais šulais. 
Matei šypseną vieno žmogaus, nuskintą 
kitam žmogui. Bendravo veikėjai, profe- 
sijonalai. Žmonės įėjo į kaimynines gyve
nimo sferas ir grįžo į savo kasdienybę 
pilni energijos, apvaisinti draugiškos ši
limos. Visa tai neataušo mūsų atmintyje, 
ir visa tai lyg kažkoks grožis, dingusių 
laikų padavimas! Rodos, tai buvo labai 
labai seniai.

Lėtut-lėtutėliai, nepastebimai patiems 
ponams, nyko iš aplinkumos seni.kompa- 
nijonai. Vienas į didelius išėjo — reiš
kia, dalykas baigtas, kitas per visokius 
darbelius žemai puolė — taip pat finita 
comedia! Ir niekur tų senų kompanijom! 
nesutiksi, nebent jau retuose jubiliejuo
se, o dažniausiai kokio veikėjo laidotu
vėse... Kiti pasikeitė iki nesusipratimo. 
Ne čia nelaimė, kad vienam laitam iš mū
sų ponų pražilo paausiai, pasunkėjo tri
gubai pilvukas, bet čia, kad sena idealis
tų karta, pabaigusi visokių gėrybių, biz- 
nelių pjūtį, davė valią jau namie iigiau 
pailsėti, skaniais sapneliais galvelę už
vaduoti, tiek dirbusią, tiek iškentėjusią 
už žmonijos gerovę...

Ir pasibarė visi ramesni, šaltesni vi
sam tam, kas aplinkui darosi. Geri žmo
nės, žinoma, pasiliko gerais, blogi — blo
gais, idealistai — idealistais, stori nė 
kiek nesuliesėjo, o liesi gal kokį pūdą ki
tą priaugo, bet esmėje...
, Ką čia ir skaičiuoti! Pasikeitė, smar
kiai pasikeitė, sakytumėm, bendra kon
junktūra apskrities ponijoje. Prasidėjo 
uždari pykčiai, tylūs keršteliai, niekam, 
nė pakuždomis nepasakomi. Praeis viens 
kits gatve, iš tolo pasisveikins, o geriau 
— ir vis^i nepastebės. Kaip rūke. Pasi
slėpė kampuose inteligentai, užsidarė ir 
lauke. Ko laukė ir’ patys nežinojo, bet 
tuojau visiems įsibodo taip gyventi.

Keisti padavimai ėjo apie vieną kitą 
poną, bet keisčiausi apie Dievo ir žmonių 
užmirštą Kruką. Pasakojo kažkas ame
rikoną vedantį labai keistą gyvenimo 
būdą: dieną ir naktį rašantį skundus, 
ruošiantį vis naujas bylas, siuntinėjantį 
Amerikos valdžiai ir net pačiam prezi
dentui raštus, kaltinančius Lietuvą ir 
jos veikėjus. Sunku buvo patirti, kas iš
tikrųjų vyko su tuo kažkada šauniu gra- 
boriumi, bet viena žinia plačiai sklido, 
pavaizduojanti tikrai tas žemumas, iki 
kol nusileido apvalytas milijonierius. 
Pradėjo veik kasdieną gert keistą kom
paniją sudaręs: esą Frankas dieną nak
tį neišeina iš savo samdytos landynės, 
esą toki įtaisymai, kad vieno kambario 
kampe stovi paruoštas valgiais ir skaid
riąja apkrautas vienas stalas, kitame 
kambario kampe—antras stalas. Ir štai,' 
sutemsta, graborius apsižergia kėdę ir 
joja raitas prie pirmojo stalo. O čia at- 
strakaliavęs, lyg į svečius, pila kaušą 
degtinės, nusilenkia į tuščią kampą, svei
kinasi, lyg ištikrųjų su juo sėdėtų sma
gi, šilta dingusių gadynių kompanija:

— Heilo, Džoni! Seniai matėmės! Į 
sveikatą! Op! Kaip biznis Brukline?

Arba:
—Šiur, gal išgersime, kunige. Nou! 

Ką jūs šnekate! Prašom verst, aš užmo
ku.

(Bus daugiau)

Mūsų Spauda, Bendradarbiai 
ir Skaitytojai Apie Saulėtą

Floridą
Mūsų spaudoje, apart poli

tinių, . organizacinių ir agita- 
cijinių raštų, nemažai talpina
ma ir žinių bei informacijiivų 
raštų. Pastaruosius ne tik re
daktoriai, bet ir bendradar- 
biai-korespondentai parūpina.

Gal nebus klaida pasakius, 
kad mūsų spaudoje įvairios ži
nios ir visokios informacijos 
turi daugiau skaitytojų, ne
gu “sausi” politinfai raštai, 
žmonės trokšta .kuo daugiau
sia tikrų žinių ir teisingų, in
formacijų. Dėl pavyzdžio im
kime kad ir drg. V. J. Stan
kaus vieno rašinio pradžią 
(“L.” No. *42, š. m.) : “Pasi
rodžius mano antrašui per 
Laisvę ir Vilnį, gavau apie 50 
laiškų iš šiaurės su visokiais 
pasiteiravimais kas link saulė
tos ‘sveikos’ Floridos.”

Kiek anksčiau (nepamenu 
“L.” numerio) draugas J. D. 
Sliekas iš Miami rašė, kad 
gavęs labai daug laiškų su 
klausimais apie Floridą (į 
tuos laiškus d. Sliekas labai 
atsargiai, apgalvotai ir teisin
gai atsakė per Laisvę), šių žo
džių rašėjas irgi turi kelioli
ka panašių laiškų.

Būtų klaida, jei mūsų spau
da ir bendradarbiai atsisaky
tų tuos skaitytojus teisingai 
painformuoti, bet dar dides
nė klaida, tiksliai ar ne tiks
liai, neteisingas informacijas 
rašyti.

Mes, kurie imamės rašinė
jimo žinių bei informacijų, 
turime žinoti, kad kartu pasi
imam ir didelę atsakomybę. 
Todėl, visų pirma, turėtumėm 
būti labai atsargūs: žiūrėt, 
kad mūsų raštai būtų gerai 
apgalvoti ir kad nebūtų klai
dinanti, kad jie būtų parem
ti ne tuščiais paskalais, ne ki
tų pasakojimais ir ne įsivaiz- 
dinimais, bet ištirtais faktais.

Deja, kaip žemiau matysi
te, ne visi rašėjai to prisilai
ko. Kiti rašydami apie kokius 
nors blogumus, tiksliai juos 
padidina, išpučia ir dvigubai 
pablogina. Jie gal mano: juo 
blogiau dalykai bus’ parašyti, 
tuo rašinys atrodys darbinin- 
kiškesnis.

Tuo tarpu, mūsų laikraščių
• I #

skaitytojai nėra maži vaikai, 
bet seno amžiaus (bent jų, di
džiuma) prasitrynę ■ žmonės. 
Jie pageidauja faktų, be jo
kių “persūdijimų,” o išvadas 
jau ir patys moka pasidaryti.

Betgi tūlų rašiniuose, vie
ton faktų, figūruoja jų pačių 
tik įsivaizdinimai, kurie klai
dina skaitytojus, puldo laik
raščio gerą vardą ir žemina 
paties autoriaus reputaciją.

Paimkime dėl pavyzdžio 
drg. Jono Gužo ilgą rašinį — 
“Saulėtoji Florida — Ar Vi
siems?,” kuris tąsomis ėjo net 
per kelis “L.” numerius (pa
baiga tilpo geg. 6 d., š. m.). 
Apart kitko, kiek ten prira
šyta visokių išpūstų ir nebū
tų blogybių! Per brangi laik
raštyje vieta jas visas išrodi
nėti. Bet štai kelios jų. Pasi
skaitykite:

“Migla. Iš ryto, iki dešini-, 
tai valandai, stovi migla — 
ūkas veik, kas mielą dieną.” 
“Dviejų dienų patyrimas įro
dė, kad čia dažniau ūkas, ne
gu saulė. Toks oras pasikarto
jo visur, kur buvau nuvažia
vęs. Atstumą išimties nepada
rė.”

Argi teisinga, argi logiška 
rašyti, kad “dviejų dienų pa
tyrimu” išspręsta 365 dienos, 
t. y., apskritų metų oras? 
Gryna netiesa, kad : “čia daž
niau ūkas, negu saulė.”

Toliau drg. Gužas dėsto: 
“Kam nežinoma, kiek ūkas 
bėdų priedaro žmonėms? 
Kiek per jį nelaimių ore ir ant 
žemės! Desėtkais skaitome 
kasdieną. Dar daugiau: Flori
doje ūkas - rasa labai neigia
mai atsiliepia į auto mašinas, 
— nuėda dažus.” ' >

Kad “ūkas bėdų pridaro 
žmonėms,” tai visiems žinomą 
tiesa. Bet kam reikėjo imti 
Floridą tam už pavyzdį, kuo

met pačiame Brooklyne, ne 
tik naktimis, bet ir dienomis, 
ypač rudenyje, tų ūkų - mig
lų būna keleriopai daugiau!

/

Toliau drg. Gužas pasirin
ko Floridą dėl išaiškinimo va
balų, termitų (tam tikros rū
šies skruzdžių), skorpionų, 
reptilių ir kitų sutvėrimų. Ko
dėl šiam aiškinimui nepasi
rinkti Pietų Amerikos šalis 
ar šalis —“ vieton Floridos, — 
kur tų “Dievo sutvėrimų” ran
dasi iš tikro daug? Antra, kur 
drg. G. matėt savo akimis, ar 
skaitėt laikraštyje, kad Flori
doj termitai: “kada jie už
puola medinį namą, suėda ki
tą į ‘miltus’ — sienos išbyra?” 
Arba: “Termitas įlenda per 
mažą kanalėlį į sieną, išlenda 
dažnai su visa siena!” Na, 
kad jau rašyta, tai parašyta! 
Bet kur tam faktai? O tų 
“skorpionų” Floridoj, veikiau
sia, tik tiek yra, kiek Coney 
Island ir Atlantic City mau
dynėse “šarkų.”

Panaši “istorija” ir apie 
reptilius. Draugas Gužas ra
šo: “Klimatas patogus čia 
įvairiems ' žemės šliaužliams: 
krokodiliams, gyvatėms ir ki
tiems.” “Sakė, kad Saint Pe- 
tersburgo priemiesčiai nėra 
laisvi nuo gyvačių. Esą ir 
barškalių.” *

Sakė, tai sakė, bet kur toms 
pasakoms faktai? Kur, kada, 
ką ir kaip tankiai tos gyvatės- 
krokodiliai yTa įkandę? Kam 
reikėjo nežinančius žmones 
gązdinti? Kam ir kokia iš to 
nauda ?

Bet čia Floridos blogybės 
dar nesibaigia. Skaitome to
liau :

“Gyvenimas čia daug, daug 
brangesnis. Dasigyveno darbi
ninkai iki pasibaisėtinos padė
ties. Kambariai $10 ir aukš
čiau per savaitę. Maistas val
gykloje kainuoja $15 ir aukš
čiau per savaitę. Paduoti keli 
pavyzdžiai patys už save kal
ba, kad Florida ne\ saulėta 
darbininkams. Valgykloj pus
ryčiaudamas ’ girdėjau mergi
nas kalbantis darbų reikalais. 
Pažadų daug gauna, — darbo 
ne.” O kur gi tokių kalbų nė
ra ? Bet skaitykime toliau: 
“Važiuotė brangi — dešimts 
centų fėras. - Patarnavimas 
prastas. Gatvekariai vaikšto 
retai. Vienų trakių keliai, pra
sisukimai retai.” (čia Jonas 
“piešia” St. Petersburgo mies
tą).

Mes, Floridoj gyvenanti, vi
suomet manėme, kad pragyve
nimas čia nei kiek ne bran
gesnis, jei dar ne pigesnis, 
kaip “nortuose,” bet draugas 
Gužas, Floridą aplankęs, ką 
kitą surado.

Na, o kaip Tampa miestas 
atrodo ? Štai Jonas, pervažia
vęs jį, aprašo:

Trobesiai gyvenimui didžiu
moje prasti. Baltai dažytų na
mų nedaug. Stūkso paprasti-— 
apiblukę pastatai. Kito namo 
kambarių nepleisteriuotos sie
nos. Lentų pertvaros įdėta ir 
baigta, žmonės gyvena. Pasi
rinkimui progų mažai. Pasto
gę turi — laukia, ką atneš 
lytoj us.”

Tikri stebuklai! Kaip drau
gas Gužas pervažiavęs gatvė
mis, galėjo matyti namų vidu
je “kambarių nepleisteruotas 
sienas” ir “lentų pertvaras 
įdėtas ir baigta?”

Toliau: “Lietuvių — vie
nas. Gal dirva ųrasta? Dėlei 
sėklos užtenka vieno.”

Pasakyta, kaip kirviu- įkirs
ta. Rodos, kad taip, o ne ki
taip ir yra. Tuo gi tarpu, kai 
d. Gužas ten (Tampoj) per
važiavo, lietuvių buvo šie: J. 
Blizga ir M. čiurlis (chicagie- 
čiai vaistininkai); J. Mileris 
(detroitietis); draugai Berno
tai, iš. Wisconsin (draugė Ber
notienė jau atsižymėjo, para
šydama teisingas korespon
dencijas Vilniai ir Laisvei); 
vienas barzdaskutys ir vienas 
karčiamninkas (šių dviejų pa
vardes pamiršau). Sakoma, 
yra ir daugiau — neteko suži
noti.

Kaip matot, draugas Gužas 
iš mums žinomų, septynių lie
tuvių padarė tik vieną. Tiesa, 

čia ne taip jau svarbus daly
kas. Bet šis pavyzdys kaip tik 
ir parodo, kad d. G. rašo da
lykus neištyręs.

Draugas Gužas, rašydamas 
apįe geografiją, irgi nepatai
ko į “cielių.” Jis rašo: “Geo
grafiniai, Florida yra arti ek
vatoriaus — pusiau jaus. Die
ną ties pusiauju karšta, nes 
saulės spinduliai, stačiai1 krin
ta į žemę.”

Jeigu d. G. būtų parašęs 
šitaip: — geografiniai Flori
da yra arti New Yorko, — tai 
būtų daugiau, negu du syk 
teisingiau parašyta. Ir štai ko
dėl : Nuo Miami, Florida, iki 
New Yorko yra “tik” 1,346 
mylios. O nuo Miami iki ekva
toriaus yra daugiau, negu du 
syk po 1,346 mylias. Florida 
randasi ant “Latitude” 241/> 
degrees (laipsnių). (Pastudi
juokite Encyclopedia Britan
nica World Atlas.)

Na, pakaks tų citatų. Paga
liau, man rodos, kad draugo 
Gužo tame ilgame rašinyje ne 
klaidos įsiskverbusios, bet jis 
tiksliai taip parašytas, kad 
kuo juodžiausiomis spalvomis 
nutepti saulėtą Floridą. Jeigu 
d. Gužas aprašė “skorpionus” 
(vietiniams gyventojams ma
žai žinomus), “termitus,” 
“gyvates,” “krokodilius,” 
“driežus” ir kitokias “baise
nybes” (aišku, dėl atbaidymo 
žmonių nuo Floridos), tai ko
dėl jis.neparašė apie Floridos 
bites!? Juk tų gyvūnėlių gy
venimas gana interesingas, o 
antra, tai būtų žingeidu “nor
th rečiams” sužinoti, kad St. 
Petersburg mieste, 231 So. 30 
St., Martos Trimilienės darže 
randasi keliolika avilių bičių, 
kurios žiemos laiku suneša 
daug medaus. O pavasarį, 
kovo ir balandžio mėnesiais, 
jų medus, suneštas iš orančių 
žiedų, kuris autoritetų pripa
žintas vienu iš naudingiausių 
sveikatai. Be to, ten pat M.- 
Trimilienės dideli, ir turistams 
prieinama kaipa, stovi namai, 
kurių “termitai” dar “nesuė
dė į miltus” ir “neišlindo su 
visa siena.”

Pagaliau, jeigu Floridoj vis
kas taip blogai būtų, kaip 
draugas Gužas aprašė, tai ar 
manot čia suvažiuotų apie 1,- 
000,000* (milionas) turistų 
kas žiemą (žiūrėk “Florida 
Today and Tomorrow” pusla
pis 18-tas.) Didžiumoje suva
žiuoja dėl pataisymo sveika
tos.

Dar prie šios progos noriu 
pridurti apie Floridos klima
to malonumą ir sveikumą. Ne
manykite, kad tik neseniai 
apie tai patirta. “The Florida 
Historical Quarterly” skaity

Ideališka Fanna j
VAKACIJOMS I

Su visais moderniniais {rengimais viduje: elektra, maudynes, sinkos S 
nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir viršutiniuose kambariuose. L

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS i
Tuom viskuom svočiai pilnai naudojasi. ’

Suaugusiom $30 į savaitę. Dideliem vaikams ta pati kaina / 
(Su mažais vaikais nepriimame)

Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų ir 
ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

Bloznelių Farma . I
R. F. D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y. g

Telefonas Catskill 885M1

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.
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i GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
I pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.
j ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ii

? Geriausias Alus Brooklyne 1

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

I 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I (Skersai n.uo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Birž. 24, 1947

dami randame, kad: Charles 
Walker, jaunas advokatas, iš 
Concord, New Hampshire, dar 
1835 m. (112 metų tani at
gal) susirgo džiova (tubercu
losis) ir atvažiavo į Floridą 
sveikatai taisyti. Jis savo laiš
ke, vasario 1, 1838 m. rašo sa
vo dėdei: “The winter has 
thus far been very mild in 
Florida” (pusi. 197-tas). Ki
tame laiške, Dec. 6, 1838, vėl 
rašo: “The weather is in this 
region, latitude 241/2° always 
as warm as our summer. In 
winter the hot days are fre
quently moderated by the 
north wind coming from even 
the White Mountains (pusi. 
199-tas). šis intelektualas ra
šė ir daugiau, bet' jis , niekur 
nemini, kad: “stovi migla- 
ūkas veik kas miela diena.” 
Arba: “Dviejų dienų, patyri
mas įrodė, kad čia dažniau 
ūkas, negu saulė.”

Aš gi, remdamasis visokiais 
autentiškais rekordais ir savo 
patyrimu, drąsiai sakau: sau
lėtoj Floridoj sveikas, malo
nus ir gaivinantis klimatas, tik 
dar didžiuma lietuvių ir “L.” 
skaitytojų mažai apie tai ži
no, todėl jie ir teiraujasi. Bū
tų klaida, jei mūsų spauda ir 
bendradarbiai atsisakytų tuos 
lietuvius teisingai painformuo
ti, bet dar didesnė klaida 
tiksliai ar netiksliai, neteisin
gas informacijas rašyti'.

Jonas Vilkelis.

DVI IŠKILMĖS
4-tą dieną liepos, Fourth of 

July šventėje, įvyks du di
džiausi lietuvių sąskridžiai 
Amerikoje. Tai bus dienraš
čio Laisvės piknikai. Vienas 
bus Vose’s Pavilion Park, 
Maynard, « Mass., o antras 
Clinton Park, M a s p e t h 
(Brooklyne).

TORNADO VICTIM

ĮRed Cross worker aids a survivor of 
•ne of the many tornadoes v which 
struck in the southwest this year, 
taking heavy toll of life and property.
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CHICAGOS ŽINIOS
Išėmė Kulką Po 35 Metų
Mrs. Mary Pohl buvo 15 

metu, kuomet kulka pataikė 
jai į koją. Mergaite nuėjo į 
miesto ligoninę ir ten gavo 
užtikrinimą, kad kulka išėjusi 
ir nėra., pavojaus.

Laike 35 metu Mary dažnai 
pajusdavo tam tikrą skaudėji
mą, bet manydama, kad kul
kos nėra, vėl nusiramindavo.

Vieną dieną Mary pajuto 
keistą skaudėjimą ir neišken
tusi nuėjo pas daktarą. Pasta
rasis surado kulką, visai prie 
odos ir be jokio vargo ją iš
ėmė.

Moksleivis už Apiplėšimą Gali 
Būti Išdeportuotas

Eliezer Dobrowsky, 23 m., 
iš Tel Aviv, Palestinos, gavo 
leidimą lankyti universitetą, 
Chicagoje, užpuolė Mrs. Etta 
Pachor, 10 m., 3808 Gren-
shaw, balandžio 10 d. ir atė
mė $100. Po užpuolimo buvo 
areštuotas. Teisme nukentėju
si dovanojo jam prasikaltimą, 
bet teisėjas padėjo jį per tris 
metus pataisos sąraše. Be to, 
pranešė • imigracijos biurui. 
Pastarasis atėmė iš jo vizą ir 
manoma, kad jis bus grąžina
mas į Palestiną.

Progresyviai Siūlo Wallace 
Kandidatuoti i Prezidentus
Illinois skyriaus, Progresy

vių Amerikos Piliečių, buvęs 
vice-prezidentas William Mil
ler pasakė, kad buvusiame pa
sitarime išreikšta vieninga 
mintis, kad prašyti II. A. 
Wallace, kad jis kandidatuo
tų 1948 metais j prezidentus. 
Taipgi pažymėjo, kad komite
tas neturi nusitaręs, ar Wal
lace turėtų kandidatuoti ant 
Progresyvių sąrašo ar Demo

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MA1THEW I*. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Birž. 24, 1947

kratų partijos. Jam esą vienas 
svarbu, kad toks asmuo, kaip 
Wallace būtų Baltajame Na
me.

Ką Wallace atsakys į tą 
siūlymą, komitetas dar neturi 
tikru žinių.

Plėšikavimas Didėja

Vieną vakarą, apie 9:45 v., 
einant 19 St. ir Union Avė., 
pamačiau merginą prisišlieju
sią prie tvoros ir šalę jos sto
vintį vyrą. Nieko pikta nema
nydamas praėjau pro šalį ir 
įėjau.į stubą visai arti tos vie
tos.

Už keletos minučių moteris 
i pabeldė į duris, iš ko paty
riau, kad ji buvo apiplėšta. 
Atimta iš jos piniginė, kurio
je buvo turto virš $100.

Patartina moterims, kartu 
ir vyrams nusinešioti pinigų su 

i savim. ' Rep.

Daugiau Atydos
Joseph Spimato, 7 met., 836 

So. Marshfield Ave., išbėgo į 
gatvę ties Marshfield Ave ir 

; Polk St. Tuo tarpu važiavo 
i pro šalį Vernon Guertin. Jis 
' nesuspėjo auto sustabdyti ir 
užgavo vaikutį.

Policija vairuotoją paleido, 
pripažindama, kad vaikutis 
pabūgo po jo auto.

Joseph nuvestas ligoninėje 
' ir surasta, kad jo galvos kau
las perskeltas.

Užgavo Vaikutį
William Mangan, 3 metų, 

3205 Franklin, išbėgo ant gat
vės, ties 443 N. Sawyer, žais
ti. Bet tuo laiku važiavo tre
kas pro šalį ir pasitaikė, kad 
pervažiavo per berniuko kojos 
leteną.

William nugabentas į ligo-

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus fa 
sudarau su artieJ 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lin#

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

I
Telefonas Poplar 4110 

ninę sutvarstyti koją, o poli
cija ieško troko vairuotojo, 
kuris sužeidęs vaikutį pabėgo.

Kaltina Uošvį už Perskyras
Daugelyje atsitikimų per

skyrose kaltina uošvę už per
skyras. Bet David Usen savo 
perskyrose, kaltina uošvį. Jis 
reikalauja iš Charles Cohn, 70 
m., namų pirkėjo, $100,000, 
kaltinant jį, kad jis buvęs 
priežastimi perskyrų' su jo 
žmona Anna.

Reikalavime dėstoma seka
mai: D. Usen reikalauja iš 
uošvio $25,000 už jo ženatvės 
suardymą. Kitus $75,000 už
laikymui jo 3 sūnų. Jis atme
ta tą faktą, kad Mike jų per
skyrų, kurios įvyko praeito 
liepos mėn 15 d., teismas pri
pažino, kad jo sūnūs tūri bū
ti prie motinos, o jis turi pa
sirūpinti jiems pragyvenimu.

Sargas Pašovė Praeivį
Russell Kitzrow, 30 m., ties 

Madison ir Aberdeen Gat., su
siginčijo su James F. Ilarvey, 
1426 Arvice, kuris ciųa nakti
nio sargo pareigas.

Ginčas tiek toli pasiekė, 
kad James F. Ilarvey paleido 
šūvį į Kitzrow, nuo kurio pa
starasis nuvežtas į miesto li
goninę išgelbėjimui gyvasties.

Ilarvey aiškinosi policijai, 
kad jis šovęs Kitzrow už tai, 
kad jis būk šokęs jo mušti, sa
kydamas, kad visi policistai 
panašūs. Rep.

Ištraukė Piniginę
Mrs. Frances Smith, 511 

Melrose, išėjo pavedžioti savo 
šunelio ir kartu pasiėmė pini
ginę, kurioje buvo $500. Jai 
beeinant, jaunas vagišius iš
traukė iš jos rankos piniginę 
ir dingo.

Toks pat įvykis atsitiko ir 
Elaine Showlain, 3345 N. 
Marshfield. Bet jos užpuoli
kas James Kosing, 20 m., 
5045 N. Western Avc., buvo 
polieses pagautas.

D i d ė jaut piktadarystėms, 
moterys turėtų apsisaugoti ir 
nesinešioti pinigų su savim.

Rep.

Jeruzale. — Penki žydų 
kovūnai mėgino pagrobti 
anglų policijos viršininkų 
krautuvėje. Bet jis pradėjo 
rėkt pagalbos ir pabūgo.
ywwx>v^/wvwvwwwwwvwwww»

i Matthew A. i 
: BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

; DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172 
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Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

c

CIO Food, Tobacco, Agricultural & Allied Workers 
*• unijai tebestreikuojant prieš R. J. Reynolds Co., Wins

ton-Salem namu savininkai atėjo milionieriams į talką 
išmetimu streikierių iš namu už neužsimokėjimą rendos. 
Per metu metus už pusdykį gaminę CAMEL cigaretus, 
darbininkai firmai sukrovė milionus doleriu, bet už tai 
jie patys išėjo veik be nieko. Kelis menesius pabuvus 
streike, išsibaigę jų visi ištekliai. Grįžę/ iš mokyklos 
streikierių vaikai namie rado mokykloje niekad negir
dėtą kapitalistinio amerikonizmo praktikoje pamoką.

CLEVELANDO ŽINIOS
Nepasisekė Išardyt Vienybę

Po penkių savaičių streiko 
National Carbon Co. darbinin
kai pasirašė kontraktą. Gavo 
III/2 cento į valandą algų pa
kėlimą ir šešias apmokamas 
amerikoniškas šventes.

Tas streikas buvo* sunkus. 
Kompanija buvo užsibrėžusi 
priversti darbininkus pasirašy
ti' atskirus kontraktus trijose 
įmonėse čia, Clevelande,“ ir 
vienoj Fostoria, O. Taipgi 
bandė savo “back-to-work” 
skymu sulaužyti streiką. Siun
tinėjo laiškus kviečiant darbi
ninkus grįžti i darbą, ir fore- 
manar važinėjo po streikierių 
stubas ir agitavo, kad eitų i 
darbą. Tas kompanijos sky- 
mas nenusisekė ačiū darbinin
kų vienybei, ,ir darbininkai 
privertė kompaniją pasiduo
ti; Nei teismui su drausme, nei 
“back-to-work” agitacijai ne
pasiseko suklaidinti darbinin
kų. Nei komercinės spaudos 
šūkavimai nesuardė darbinin
kų vienybės.

Matyt, kad ir White Sew
ing Co. imasi tokios pat meto
dus. White Sewing Co. išsiun
tinėjo laiškus, taipgi raginant 
darbininkus grįžti. Bet UEW- 
C1O tuoj išsiuntinėjo visiems 
nariams laiškus ir išaiškino 
kompanijos vedamus triksus 
su pasarga, kad darbininkai 
nesiduotų suvilti ir laikytųsi 
vienybėj’. Ray Cannell, prezi
dentas CIO United Electrical 
Workers lokalo 721, pranešė, 
kad kompanija sutikusi pra
dėti antras derybas nuo pra
džios streiko, tai yra, nuo ba
landžio 14. d. Taigi, antros 
derybos įvyko pirmadienį; bir
želio 16 d. Kokios pasekmės, 
dar nesužinota. Ray sako, kad 
kompanijos atstovas Sebek 
yra didelis kietagalvis ir už
sispyrėlis ir negalima buvo iš 
anksto 'spręsti ai; jis pamainys 
savo nusistatymą ir eis prie 
susitarimo.

Duonos išvežiotojai gal eis 
į streiką. AFL Bakery Drivers 
Union autorizavo derybų ve

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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dimo komitetą imti drastiškus 
žingsnius, kad privertus savi
ninkus pasirašyti kontraktą ir 
jeigu savininkai nesutiks, tai 
šaukti streiką.

Jeigu tas streikas įvyktų, 
tai visas Clcvelandas ir apy
linkė būtų be duonos.

Anądien atvažiavo sūnaus 
draugas pasirinkti sliekų. Be
renkant tą žuvų užkandį pra
dėjo lietus lyti, tad draugas 
įėjo i vidų. Pradėjome pokal
bi. Sako, turiu biskį laiko, 
dirbtuvė nedirba, tai keli va
žiuosime žuvauti, kad laikas 
greičiau prabėgtų.

Užklausiau, kame dalykas, 
vaikinas atsakė, kad dabar 
darbas eina labai silpnai. Alu- 
minating kompanija iki šiol 
jau yra atleidus 60 nuošimčių 
darbininkų, ne vien tik jauni
mo, bet ir tų, kurio yra išdir
bę po šešis metus ir turi “se
niority.”

Kitas draugas taipgi buvo 
atvykus. Jis dirba pas Repub
lic Steel Co. Jis nusiminęs, 
kad bus daromos permainos. 
Darbininkai dirbo keturiom 
pakaitom. Jis buvo gavęs ge
resnį darbą sulyg s^vo “senio
rity,” bet dabar planuojama 
dirbti tik trim pakaitom ir jis 
bijo, kad jis neteks to geres
nio darbo. Tai reiškia, kad ir 
Republic Steel darbai mažėja.

Uždraudė Rikietuoti Lake 
View Kapines

Teisėjas Merrick išdavė 
drausmę prieš pikietavimą 
Lake View kapinių. John A. 
Scheidecker sako, kad jis no-

SEEKS JOF ADVICF

0 American Red Cross Photo
/An American serviceman in Japan makes plans for his post-service job. 
iHej'sete -helpful counsel from an American Red Cross librarian in the

. , ‘.Cross .recreational club ąt Yokohama.

Akron, Ohio
Tarybininkų Jomark/is

Gegužės 4 d. A krono sky
riaus tarybininkai turėjo jo- 
marjtą po švento Petro uola 
ant East Ave. Susįyinko pirk
ti Lietuvą. Nors pardavikų 
Lietuvos nebuvo, bet pirkikų 
tai buvo keletas ir visi vien
balsiai sutiko pirkti, žinoma, 
pirkimas visados būna lietu
viukai, su magaryčiom. Tai ir 
visi mašieravo iškaušti, laiky
damiesi senų Lietuvos tradici
jų. Ir taip labai visi į meilę 
suėjo bekaušdami, kad net 
moterimis pradėjo mainikauti. 
Tūlos moterys, kurios buvo 
pasilikusios namie, pašaukė 
policijantus, kad atskirti iš 
porų, ar gal, kad parvaryti 
namo. Ir taip karštai prisiėjo, 
kad tūliems jau divoršu mote
rys grasina. Tai dabar visame 
Akrone visokios kalbos eina, 
bet tūli net liežuvius iškišę 
juokiasi ir su rankom šonus- 
suėmę laiko, kad iš juoko šo
nai netrūktų.

Dabar tie tarybininkai kaip 
katinai maišo pešasi — žino
ma, nuo tokių žmonių mažai 
ko geresnio ii’ galima laukti. 
Kad geriau galima būtų su
prasti, noriu priminti vieną 
pavyzdį: 1941 metais, tuoj po 
nuvertimo Smetonos, vienas 
gavo nuo brolio laišką iš Lie
tuvos, kuris rašė, kad jam 
daug geriau prie Tarybų val
džios ir sakė, kad dabar Lietu
voj nepatenkinti tik' ponai ir 
kunigai, o kiti piliečiai visi 
pilniausiai džiaugiasi Smeto
nos nusikratę. Tai tas ameri
kietis brolis sako: “žiūrėk, ir 
mano brolis s.udurnavo jo.” I

Tai dabar, mylimas skaity
tojau, pats spręsk, katras iš 
jų sudurnavojo, ar tas, kuris 
ten gyvena ir naudojasi gyve
nimo sąlygomis, ar tas, kuris 
Keleivį ir Naujienas garbina 
ir duodasi būti suvedžiotu.

Clevelando Žvalgas.

Washington. — CIO Na
cio naiė Maripinkų Unija 
atsiuntė po telegramą kiek
vienam senatoriui, raginda
ma juos balsuot prieš Taf- 
to-Hartley’o bilių.
■■■ ■■■'■■ -      <# ■■ !  ......
sutiktų tam teisėjui pavesti jo
kį sprendimą, nes jis aiškiai 
parodo, kad jis yra perdaug 
vienpusiškas, kad išdavė to
kią drausmę, kuri neleidžia 
nei vieno pikieto laikyt. Schei
decker sako, jog jis nestoja 
nei už uniją nei yra priešin
gas unijai, bet esąs bešališkas 
žmogus ir yra nusistatęs, kad 
abi pusės turėtų turėti lygias 
teises ir abi pusės turėtų suei
ti į derybas ir išrišti nesusi
pratimus, ko reikalauja žmo
niškumas, jeigu mes Įvertina
me mūsų demokratiškas tra
dicijas. V. M. D.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalingos Operatorės
Prie Singer Sewing Mažinu ant Rayon 
Suknelių; Sekšinų Darbas. Muzika laike 
jūsų darbo. Poilsio periodas ir gera alga.
J. H. Manufacturing Co., Inc.

HARBORSIDE TERMINAL 
34 EXCHANGE PLACE

Unit No. 1, 4-tos Lubos, Jersey City, N. J. 
(146)

Maynard, Mass.
Yra Daug Pagerinimų Vose 

Pavilion Parke
Birželio 15 dieną, po atsibu

vusios S. Bostone konferenci
jos, draugai J. ir D. Lukai. J. 
Jaskevičius ir aš nuvažiavome 
į Vose Pavilion Parką, May
nard, kur liepos 4 d. įvyks 
dienraščio Laisvės piknikas.

Ten suradome armėnų tau
tos pikniką. Tuojau pastebėjo
me, kad Vose Pavilion Parkas, 
kuris ir taip jau gerai buvo 
įrengtas ,dabar yra dar dau
giau patobulintas. Yra prista
tyta publikai visokių įren
gimų, kad ji galėtų linksmai 
ir patogiai laiką praleisti. Par
kas įrengtas taip, kad prie tų 
įrengimų lengvai galima tūks
tančiai žmonių aptarnauti. 
Gal būt, Vose Pavilion Par
kas yra geriausiai įrengtas vi
soj N au j o j o j • A n gi i j o j.

Atminkite, kad 4 d. liepos 
čia įvyks dienraščio Laisves 
metinis piknikas! Visus sve
čius ii’ viešnias prašome anks
ti atvykti, nes parkas didelis, 
vietos yra labai daug, gražus, 
patogumų bus. Komisija ruo
šiasi, kad būtų įvairiausio 
maisto, gėrimo, kaip stipres
nio, taip ir minkštesnio, šalta- 
košės ir kitokių prismokų už
tektų visiems.

Kelrodis: Iš Bostono reikia 
važiuoti į Wąltkams ir iš ten 
sekti kelią No. 117 iki pat 
Maynardo, o ten pasisukite į 
keliuką kairėn pusėn ir rasite 
Vose Pavilion Parką.

Nuo Worcesterio pusės va
žiuokite keliu No. 20 kki Marl
borough, ten sukite į kairę ke
liu, kuris veda į Hudson, o iš 
Hudson imkite kelią No. 62 
į Maynardą, čia privažiuosite 
tą pat kryžkelę, kaip ir iš 
Bostono pusės, bet sukti rei
kės į dešinę. Bus prie stulpų 
ar medžių prikalta nurody
mai. Taipgi Maynarde visi ge
rai žino Vose Pavilion, atsiti
kime paklydimo — klauskite. 
Visus ir visas kviečiame į šią 
metinę dienraščio Laisvės iš
kilme.

D. J.

Anglų policija Palestinoj 
užgrobė slaptą žydų kovū- 
nų radijo stotį.

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

Prašau įsitėmyti, kad SLA 199 
kp. iš Shaft, Pa. (pirmeiviškos kuo
pos) piknikas įvyks 29 d. birželio- 
June, bus Brandville’s giraitėje, ten 
kur visi piknikai būna. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Pirmos klasės mu- 
zidentai gros šokiams. Visus kviečia
me atsilankyti. — SLA 199 kp. Val
dyba. (145-7)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas įvyks 

birželio 27 d., tai yra paskutinio 
penktadienio vakarą, kaip 7:30.

Šis suisirinkimas yra šaukiamas 
pirma laiko tuo tikslu, kad pasek- 
mingiau prisirengus į Laisvės pikni
ką, nes busų komisija: kapitonas J. 
Degutis, P. Maršonas ir J. Marcin
kevičius, pranešė apie jų nuveiktus 
darbus ir planus. Kiek teko sužinoti, 
jau vienas busas paimtas, kuris at
važiuos paimti piknikierių iš sekan
čių trijų vietų: 11 John St., Harri
son, "N. J., Johnston Ave. ir Keamy 
Avė., Kearny , N. J. ‘ir Dukes St. ir 
Schuylar Avė., Kearny, N. J. O iš 
čia tiesiai į Laisvės pikniką.

Kurie manote važiuoti į pikniką, 
pasisgubinkite įsigyti važiuotės bi
lietus, kuriuos galite gauti pas buso 
rengėjus: Kapitoną Joną Degutį, 
22 John St., Kearny, N. J. ir P. 
Maršoną, 22 Davis St., Harrison, 
N. J. — V. W. Zelin. (145-6)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Kiek teko sužinoti, jau vienas bu

sas paimtas, kuris atvažiuos paimti 
žmones važiuojančius j dienraščio 
Laisvės pikniką, 4 d. liepos, Mas- 
peth, N. Y. Išvažiuos iŠ sekančių 
trijų vietų: 111 John St., Harrison; 
Johnston ir Kearny Avės., Kearny; 
Dukes St. ir Schuyler Ave., Kearny. 
Kurie norite važiuoti į pikniką, pa
siskubinkite įsigyti autobuso bilie
tus pas Kapitoną Joną Degutį, 
22 John St., Kearny ir P. Maršoną, 
22 Davis St., Harrisone.

Buso komisija yra: J. Marcinke
vičius, P. Maršonas ir kap. J. Degu
tis. Prašome tuoj įsigyti tikietus.— / 
V. W. Zelin. (143-145)
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Komunistai Begiu 3-jų 
Men. Gave 6,000 Narių; 
Nauja Kvota

New York© valstijos komu
nistai turėjo partijos apguli
mui svarstyti konferenciją 
praėjusi šeštadienį, New Yor
ke. Joje dalyvavo vis valsti
jos geriausieji partijos augi
nimo čampionai, taipgi sekci
jų ir kliubų viršininkai ir de
legatai.

A ti d a r y d amas k onfc r e: i c i j a 
William Norman, organizaci
nis sekretorius, raportavo, 
kad bėgiu paskiausių trijų 
mėnesių į partiją įstojo 6.600 
naujų narių. Taipgi išsibrau- 
kiančių skaičius buvęs ma
žiausias.
' Kalbėdamas apie dabartinę 
liaudies kovą prieš Ta ft-11 art- 
ley bilių Norman sakė, 
partija ėjo populiariškoja 
dėjimo tėkmė. Jis sakė, 
visos demokratinės jėgos 
bendriau veikia ir arčiau
eina, kad netolima ta diena 
kuomet jos sudarys demokra
tinę koaliciją ir nugalėk ta- 
jėgas, kurios stoja už karą 
už išpūtimą mūsų komercijos ■ 
lėšomis didžiumos žmonių ir 
paskui priveda prie katastro
fiškos depresijos.

Stiprinimas komunistų par
tijos skaičiumi ir kokybe pa-

jog 
ju- 
.iog 
vis 
su-

Iš Dariaus-Girėno 
Pikniko

Iš Kriaučiaus Taškaregio—Apie 54-to Lo 
kalo Ateinančius Delegato Rinkimus

Amalgameitų
Arion Place, ♦
rinkimas lie- 

delegato ir

Išsiaiškino ir Gal Bus 
Prašalintas Brooklyne 
Laiškų Vėlavimas (

.hems
O kas

neturi-

Man atrodo, jog jau visiems 
yra žinoma, kad 26-tą dieną 
šio mėnesio, 
svetainėje, 11 
Brooklyne, bus 
tuvių 54 lokalo
pildančiosios tarybos narių.

Iki šiol visi kriaučiai tik 
, klausmėjo, kada tie rinkimai 
įvyks. Bet dabar, kai'' tūli laik
raščiai pradėjo varyti agitaci
ją už senąjį delegatą, J. Bui
vydą, — kad jį ir ant toliau 
palikus delegatu, — tai tada 
sužinojome ir laiką, kada tie 
rinkimai įvyks. Ir kada tie 
laikraščiai tą Joną išgirta, kad 
jis esąs toks kytras, kad jis 
viską žinąs ir suprantąs, — 
tai jau aišku, kad ne kriau
čius tuos pagyrimus yra para
šęs. Jį taip gali išgirti tik
tai koks k on traktorius arba 
pats delegatas, kitų vardu pa- 

' sirašęs.
Bet tegul būna leista ir 

i mums, kriaučiams, išsireikšti: 
Mes visi žinome, kad kai bu
vo perdaug darbų, tai mums 
delegato kaip ir nereikėjo, nes 
kai darbdaviui reikėjo darbi-

■ ninko, tai ir be delegato malo
nės darbdavys davė daugiau 
pinigų. Bet dabar, kai darbai 
sumažėjo, tai mūsų kytrasis 

skubins sudarymą, kokybę ir į delegatas tarnauja ne kriau-
pajėgumą tos koalicijos. čiui, bet darbdaviui. 

Apie komunistų nešimą po-| Pasikųsi delegatui, 
litikos į unijas, Norman sakė: į darbdavys man prideda dau- 

“Mes neketiname apleisti j darbo, o pinigų nepridę- 
organizuotus d a r b i n i n kus <’». tai kytrasis delegatas at- 
Wall Stryto idėjoms.”

Jis ir kiti kalbėtojai sakė, 
jog reakcininkų riksmas apie 
komunistų kišimąsi į unijų 
reikalus yra pikta propagan
da. Kad partija yra darbinin
kų klasės partija. Ir jeigu kur 
unijose pravedama komunistų 
pozicija, tai nereiškia iš šalies 
“kišimąsi” į unijos reikalus, 
bet valią pačiu .narių, kurie, 
kaipo darbininkai, yra uni.iis- 
tais ir turi su visais lygų bal
są unijos reikalų sprendime. 
Komunistai nei kiti padorūs 
unijistai nemato tame nieko 
blogo, jeigu didžiumos unijis- 
tų pageidavimai supuola su 
k om unistn pagei d avimais.

Apie mūsų šalies užrubeži- 
ne politiką kalbėjo Robert 
Thompson.

Konf eren ei j oj e atstovau ta 
grupės iš 17-kos industrijų. J u 
sesijos išvada buvo, kad ša- 
pose negalės įsteigti koalici
jos, kol. nebus jose partijos. 
Visa konferencija sutiko, jog 
subūdavojimui partijos grupiu 
industrijose reikia talkos iš 
susiedijos skale veikiančiu 
kliubu. reikia koncentracijos, 
kuri tūlose miesto vietose jau 
gerokai įsisiūbavusi.

Už nuoveikius partijos au
ginime įteikta prizai kelioms 
sekcijoms, tarpe tu, Brookly- 
no waterfront ir Fort Greene 
sekcijoms. L. K. N.

kad

Tai kas turėjo naudos? Bepi
gu mūsų delegatui pasigirti, 
kad kontraktoriai po dideles 
sumas aukoja tiems tikslams, 
kuriems mūsų delegatas dar
buojasi. Jie turi tam tikslą — 
bile delegatas patenkintas ir 
neužtaria darbininko, 
tada daugiau pelno, 
darbininkams ?

Bet mes, kriaučiai,
me snausti — turime išlaikyti 
'lokalo garbę ir demokratiją. 
Išbuvęs delegatu per du me
tus, sulyg seno lokalo nutari
mo, delegatas turi eiti i dirb
tuvę. Kitaip jis atsitolina nuo 
darbininkų — nebesupranta 
jų reikalų. Mes matome, kas 
darosi pas kitataučius: kai 
delegatai pasidaro amžini, tai 
jie lieka tikri carai. Tai dabar 
ir Buivydas norėtų pabūti dar 
nors “metelius” delegatu. O 
pats, turėdamas gana laiko, 
varo agitaciją už save per tam 
tikrą spaudą.

Man rodos, kad jau atėjo 
laikas permainų turėti. Turė
sime išsirinkti tokį delegatą, 
kuris atstovautų kriaučius, o 
ne darbdavius. Ir tokį, kuris 
pašvęstų savo laiką kriaučių^ 
reikalams, 
traktorius 
kada nuo 
jiems kaip 
Dabartinis
Turime išsirinkti 
kriaučių. Man atrodo, kad tu
rime išrinkti Kazį Nečiunską, 
kuris yra geras kriaučius ir 
gerai supranta darbininkų rei
kalus. Jis yra užsitarnavęs vi
sų mūsų, pasitikėjimo.

Tai visi1 dalyvaukime atei
nančiame mitinge, birželio 26 
dieną, Amalgameitų salėje, 
hesivėluokime, ir išrinkime 
brolį Nečiunską delegatu!

Senas Opereiterius.

Aną dieną aiškinomės ir 
negalėjome išsiaiškinti, kaip 
nuo Laisvės įstaigos už kelių 
blokų įmestas laiškas galėjo 
iki Laisvės keliauti penkias 
paras. Tačiau angliškas dar
bininkų dienraštis Daily Wor
ker tą išaiškino. Jis rašo, jog 
laiškai vėluoja dėl to, kad :

“Republikonai ir poD-tak- 
serių ekonomijos vajus kon
grese nukapojo departmental 
paskyras. Pašto skyrių vedė
jams įsakyta dėl to atleisti pa- 
gelbinius darbininkus, panai
kinti viršlaikius, nežiūrint su
sikraunančio darbo. To pasek
mėje, sako pašto darbininkai, 
gale dienos ir darbo laiko dar 
liekasi pundai neatliktų laiš
kų, liekasi sekamai dienai.

“Problema susidarė taip 
rimta, jog Brooklyn© Natio
nal Federation of Post Of
fice Clerks Lokalus 251-mas 
siunčia delegaciją į Washing- 
toną matytis su kongresma- 
nais ir pašto viršininkais.”

Po to buvo paskelbta, kad 
bent 400 darbininkų Brookly- 
ne sugrąžinami į darbą.

Dariaus - Girėno paminklo 
fondo piknikas, įvykęs birže
lio 21 d., Dexter Parke, pasi
sekė neblogai.

Rengėjai turėjo parką pa
samdę dviem savaitėm anks
čiau, bet tą dieną pasitaikė 
oras labai lietingas, tai turėjo 
atidėti šiai dienai. Dabar oras 
buvo gana geras, net ir biskį 
perdaug vėsus, tai publikos 
atėjo nemažai. Buvo pusėtinai 
gražaus jaunimo, šokikams 
tas vėsus oras labai patiko, 
nes tokiame ore, tai tik šok 
ir norėk.

Apie aštuntą valandą vaka- 
To, fondo sekretorius J. šaltis 
perstatė kelis kalbėtojus, kat
rie trumpai pakalbėjo apie 
žuvimą Dariaus ir Girėno ir 
reikalingumą statyti jiems pa
minklą.

Manau, kad paminklo fon
das turės nemažai pelno, nuo 
šio pikniko.

šokių mylėtojai smagiai šo
ko iki vėlumos prie geros A. 
Pa vi d ž i o ork estros.

E. V.

Filmą “Open City,” iš Ita
lijos partizanų veiklos karo 
laiku, rodoma World Teatre, 
New Yorke, jau antri metai.

sako, kad turi dirbti už tą pa
čią kainą, o jei nenori dirbti, 
tai eik lauk iš dirbtuvės, o jis 
kitą atsiusiąs tavo vietoj dirb
ti ir kitas dirbs už tą kainą, 
už kurią tu atsisakei.

Tai kam mes tą uniją turi
me, jeigu mūsų išrinktasis ir 
dar kytras delegatas taip at
sako? Gal būt jis perdaug už
siėmęs visokiomis kolektomis, 
kad negali daugiau laiko pa
švęsti mums, kurie jo algą, už
mokame.

Tai, gerbiamieji, — kam gi 
mūsų delegatas tarnauja? Ar 
kriaučiams, ar darbdaviams, 
kada jis net jau grasina iš 
darbo pravaryti, jei darbinin
kas pasiprašo delegato pagal
bos gauti teisingą užmokestį 
už jo atliktą darbą? Jei darb
daviams reikia delegato, tai 
tegul jie sau ir išsirenka — 
bet mes turime sau išsirinkti 
vieną iš mūsų 
mums tarnautų. Kontraktoriai 
tai džiaugiasi, kad mes išren
kamo jų žmogų, kad mums 
ant sprando jodinėtų.

Kai dar buvo darbo pervir
šius, tai kontraktoriai pasiė
mė brangesnės lainės žiponus 
pasiūti ir gavo už juos dau
giau mokėti — sulyg unijos 
taisyklių, tai ir mums, darbi
ninkams, už geresnės lainės 
'darbą reikia daugiau mokėti. 
Delegatas žino, kurios kompa
nijos, kokios lainės žiponus 
ima ir kiek už juos ipoka, bet 
kriaučiai negavo nei cento 
daugiau algos nuo darbdavio.

PACKAGES to RUSSIA
AND ALL OTHtR C0Uį!Į2L«.—aw

tarpo, kuris

1
1

MAISTAS ir DRABUŽIAI 
Greitai pristatomi mažiausiomis lėšomis 

Mes Viską Parūpiname, taipgi ir Chemini Išrūkymą 
Visi Muitai iš Anksto Apmokami • Pilnai Apdraudžiama 

SPECIALIS MAISTO PUNDF.US
dėžė sviesto, 1 dėžė Nutola, 1 dėžė spaghetti, 1 dėžė kruopų, 2 gabalai H. muilo, 
dėžė cocoa, 1 dėžė miežienės, 1 pakelis arbatos, 1 blėkinė pieno miltelių $11.84 

SPECIALIS DRABUŽIŲ PUNDELIS
3% jardai 100 nuošimčių vilnono vyriškam siutui, 3 jardai rayono pamušalo, 
3 jardai 100 nuošimčių vilnono moteriškam siutui, 2 jardai rayono pamušalo, 
1 svaras Ivory muilo, 2 špūlės >siūlų, 1 pakelis adatų. $42.81

Tos kainos yra tik Sovietų Sąjungai. Kainos kitiem kraštam nurodomos 
pagal pareikalavimą.

—■— -------------------------------------------------------------------------- -—~~   ■—n

HENRY D. MĄHL^
BRONX: 500 I. 164th 5t. MANHATTAN: 637 Second Ave. I jrj 

Take Third Ave. "L" to Between 34th and 35th Street* ly
164th St. Station K/'.--'

Mott Havon 9-5300
■ju Ii i i ii ■ r w , i

o neitų pas kon- 
p rašyti aukų, nes 
jų gauni, tai1 turi 

nors atsimokėti, 
delegatas tai žino.

patyrusį

/

Renka Pinigus
Ligoninei Didinti

67-tas ' ' . 6

METINIS PIKNIKAS
RENGIAMAS

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS
ŠEŠTADIENĮ,

Birželio-June 28, 1947
Dexter Parke

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N.
ŠOKIAMS GROS

J. Pavydžio Orkestrą 
PRADŽIA 2-rą VAL. PO. PIETŲ 

Įžanga 60c, taksai įskaityti
KELRODIS.—Iš Williamsburgho važiuoti Broadway Jamaica trau
kiniu ir išlipti Elderts Lane stoty. Automobiliais važiuokite Bush
wick Avenue iki Jamaica Avenue ir čia sukite j kairę. Pavažiavę 
Jamaica Avė. privažiuosite Dexter Parką.

Oras Atšilo
Praėjusį sekmadienį pirmu 

kaitų po ilgo laiko buvo sau
lėta ir pakankamai šilta — 
bent vidurdienį šiluma pasie
kė 80 laipsnių. Tačiau rytai? ir 
vakaras buvo vėsus, žemiau
sia ryto šiluma buvo 58 laips
niai. .

Pasinaudodami giedra, apie 
milionas miestiečių buvo išvy
kę į Coney Island, Rockaway 
virš miliono. Kiti rezortai 
taipgi turėjo didžius skaičius 
lankytojų. Aišk'u, žymią tų 
skaičių dalį sudarė užmiestie- 
čiai, kurie pas miestiečius lan
kosi atostogomis.

16 m., 
Bronx,

Harold Ayalian, Jr.. 
353 Mosholu Parkway, 
mirė staiga sekmadienio rytą 
po to, kai jis pasiskundė tė
vams tapęs 
triūsiantis 
priimtuvo, 
ištyrimui.

elektros sukrėstas 
prie šeimos radio 
Jo lavoną paėmė

Lady

va-New Yorke pravedamas 
jus sukelti $16,000,000 prista
tymui naujo priedo prie jau 
esamosios Bellevue ligoninės. 
Naujasis projektas užimtų ke
turi blokus prie 1st Avenue, 
tarpe 3Qth ir 34th Sts.

Naujajame priede įrengsią 
privatišką ir pusiau privatišką 
skyrių su 480 lovų. Taipgi 
įvesią daug ko naujoviško ty
rinėjime ligų ir praktikoje jų 
gydymo, vaduojantis kare įgy
tais patyrimais, tuo patimi tei
kiant New York o Universite
to studentams’ pilnesnį apmo
kymą. 1

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis 

namas, 8 kambarių, po 4 kamba
rius apartmentai, su visais moder
niniais Įrengimais, vienam karui 
garadžius. Vienas apartmentas nau
jai išfopnišiuotas, gali pirkt j su for- 
ničiais, jei pirkėjas to reikalaus. 
Prieinama kaina. Kreipkitės: 101-50 
114th St., Richmond Hill, N. Y.

(144-6)

Richmond Hill, N. Y. — 8 kamba
rių, atskirai statytas namas. Tuščias 
floras. Su maudynėm. $6,400.

Dviem šeimynom mūrinis namas, 
atskirai statytas su 12 kambarių, 
šiluma, tuščias floras,1 garadžiai, 
50x100, $12,950. B. A. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. Re
public 9-1506.

Peter Kapiskas .

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

MIRE
' ' •4-..

Adomas Kuliks (Kulikaus
kas), 50 m. amžiaus, gyvenęs 
118 Norwood Ave., Ridge
wood, staiga mirė birželio 22 
d., namie. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje. 660 
Grand St., Brooklyne. Bus pa
laidotas birželio 25-tą, 10 vai. 
ryto, Šv. Trejybės kapinėse. 
Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Paliko nuliūdusius moterį 
Oną, dukterį Elen Zukor ir 
pusseserę Nellie Rutkūnienę.

Priklausė Brooklyno Lietu
vių Amerikos Piliečių ir Mas- 
pėtho L. Am. Piliečių Kliu- 
buose. *

šeima prašo draugus ir pa
žįstamus suteikti paskutinį pa
tarnavimą.

Selects a Husband

John Mills (left), as "Pip” and Torin Thatcher as the ne'er-do-well Bentley 
Drummlc vic for the favor of Estella (Valeric Hobson), in this scene from 
Charles Dickens’ "Great Expectations”. The Universal-International picture 
is now playing at Radio City Music Hall

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.ĖVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS %

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Craid St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOŠ SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienj įvyksta pupta, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybe kitokiu daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite^ Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

.... v

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
_________________________________ :___________________________—--------------------------------------------------1——  ■—-
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