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Nusmerkimai,

Persekiojimai.
Gėda Mūsų Kraštui.
Sako: Pirmas Įspūdis

“Geras.”
Kad Tik Oras Būtų Geras!

Rašo R. MIZARA
.... .  , ,

16-ka Joint Anti-Fascist Re
fugee Komiteto narių, su dr. 
Barskiu, rašytoju Howardu 
Fast’u, Herman Shumlinu 
priešakyje tapo pripažinti 
kaltais — kaltais Jungtinių 
Valstijų “kongreso paniekini- 
me.

Kame gi tas paniekinimas?
Ogi tame, kad šis komite

tas atsisakė priduoti savo kny
gas Ne-Amerikiniam komite
tui; atsisakė dėl to, kad tasai 
komitetas, turėdamas savo 
rankose sąrašą aukotojų ispa
nams respublikiečiams, būtų 
galėjęs aukojusius visaip per
sekioti.

Tolydžio vokiečių darbinin
kų vadas, Gerhart Eisi er’is, ta
po nusmerktas vieneriems me
tams kalėti.

Eisleris taipgi buvo pripa- 
žintas kaltu dėl “kongreso pa- 

Į niekinimo.” Apie tai pas mus 
Į jau buvo platokai rašyta.

Jungt. Valstijų Komunistų 
I Partijos sekretorius Eugene 

Dennis nusmelktas vieneriems 
metams kalėti dėl “kongreso 
paniekinimo.”

Carl Aldo Marzani, buvęs 
valdiškos įstaigos tarnautojas, 
nusmerktas nuo vienerių iki 
trejų metų kalėti.

Matote, kiek pasiekta 
vieną savaitę!

j

per

reakcija,

Na, o žinių agentūra ONA 
Wuo iš Londono, kad ten fa-

išjudinti 
žmogų

Tačiau kiekvienam juk yra 
aišku, kad šitais puolimais, 
teismais, nusmerkimais darbi
ninkų judėjimas sulaikytas ne
bus.

Kalėjimais, pažangių žmo
nių persekiojimais niekur pa
saulyj nebuvo pagerintas dar- 

%Hiinkų gyvenimas.
Persekiojimai, puolimai, to

ki, koki buvo pritaikyti Eisle- 
riui, Dennisui, Marzanui ir 
tiems 16-kai, parodo vieną da
lyką : reakcija pas mus kelia 
savo galvą — juoda 
fašistinė reakcija!

Visa tai privalo 
kiekvieną pažangų 
prie uolesnės veiklos, prie ko
vos už darbo žmonių teises, 
kurioms grūmoja didelis pa
vojus.

Atsiminkime: šitie nusmer
kimai padaryti kai tik tuo lai
ku, kai buvo priimtas Tafto- 
Hartley bilius, kuriuo mono
polistinis mūsų krašto kapita
las mojasi pasmaugti unijisti- 
nį darbininkų judėjimą!

Beje, Daily Workeris prime
na dar vieną būdingą dalyką: 
tuomet, kai Washingtone pra
sidėjo nusmerkimas kalėjiman 
visos eilės pažangių darbuoto
jų, tai mūsų federalinė vy
riausybė išleido iš kalėjimo 
buvusį Hitlerio agentą Ameri
koje, George Sylvester Vierec- 

’ ką '— jis išleistas 18-ku mėne
sių pirmiau, negu reikėjo.

Raganų gaudymo (Ne-Ame- 
rikinis) Komitetas, kaip jau 
žinoma, yra pasmerktas visos 
eiles žymiųjų mūsų krašto pi
liečių.

Hęnry A. Wallace ypačiai 
jį griežtai pasmerkė, pareikš
damas, kad šis komitetas daro 
didelę gėdą mūsų kraštui prieš 
viso pasaulio akis.

Žinoma, jis daro didelę mū
sų krašto tradicijoms, mūsų 
krašto žmonėms gėdą!

Tautininkų Dirva skelbia, 
jog pirmųjų lietuviškų pabė
gėlių, patekusių Anghjon, 
“pirmas įspūdis buvęs nepa
prastai geras.”

: Esą, 90 “baltiečių” norį 
vykti į britų salas dirbti.

.Pirmieji įspūdžiai, bendrai, 
ne visuomet yra objektyvūs. 
Tik pats gyvenimas parodys, 
kaip tęn bus!

No. 151

VENGRIJOS PREMJERAS 
MUŠA “RAUDONUMO” 

PRIEKAIŠTUS

Molotovas Siūlo Kitaip, 
Negu Marsliallas, Gaivint 

Europos Ūkį - Pramonę
Sukerta Amerikoną Įtarimus, 

Komunistinė Diktatūra;”
Debrecen, Vengrija. — 

premjeras Lajos Dinnyes 
pradėjo vajų dėl Smulkiųjų 
Žemės Savininkų Partijos 
kandidatų rinkimo į seimą 
šį rudenį. Dinnyes pareiš
kė, kad jo partija gina pri
vačios nuosavybės pamatus. 
Savo kalboje sekmadienį jis 
užginčijo komercinių Ame
rikos laikraščių pasakoji
mus būk Vengrijoj viešpa
tauja “pro - komunistinė 
diktatūra.” Kartu jis griež
tai atmetė įtarimus, būk 
Vengrijos piliečiai neturė
siu rinkimų laisvės.

Premjeras Dinnyes pa
reiškė, jog rinkimų įstaty
me bus padaryta tik pora 
nesvarbių atmainų: Netu
rės balsavimų teisės vokie
čiai, bus sumažintas seimo 
nariu skaičius, ir bus sten- 
giamasi susekt pro-fašis- 
tus.

Dinnyes sakė, Mažųjų 
Žemės Savininkų Partija 
“atstovauja valstiečius, o 
ne.bankus ar fabrikus.” Ši 
pastaba taikyta buvusiam 
premjer. Ferencui Nagy’uį, 
dešiniojo tos partijos spar
no vadui. Nagy vadovavo 
sąmokslui fašistinių politi
kierių, ' kurie planavo nu
verst Vengrijos respubliką 
ir įsteigt bankininkų ir fa
brikantų diktatūrą. (Kuo
met valdžia ėmė tyrinėti 
fašistų suokalbį, tuometinis 
premjeras Nagy spruko į 
Šveicariją. Jis buvo šaukia
mas namo apsiaiškinti, bet 
pabūgo ir negrįždamas pa
sitraukė iš premjero vietos. 
Dabar Nagy rado prieglobą

New York. — 500 ameri- 
konų studentų išplaukė į 
Europos universitetus.

Surasta Prieš - Konstituciniai
Posmai T aito - Hartley’o Akte

Washington. — Darbo 
Federacijos advokatai su
rado, kad prieš-darbinin- 
kiškas Tafto-Hartley’o ak
tas peržengia Jungtinių 
Valstijų Konstitucijų to
kiuose jo posmuose, kaip: 
Uždraudimas unijoms fi
nansiniai remti kandidatus 
rinkimuose į valdiškas* vie
tas; verstina priesaika uni
jų vadams, kad jie nėra 
ir nebuvo komunistai nei 

šistai pradėjo keltf savo gal
vą. Jie organizuojasi ir sklei
džia propagandą ne tik tarp 
anglų, bet tarp vokiečių karo 
belaisvių, ir, žinoma, jie kryps 
su savo propaganda ir pas 
“baltiečius/* / W

Ligi didžiąją dienraščio 
Laisvės pikniku — Maynarde 
ir Maspethe — tepasiliko tik 
trys dienelės.

Kad tik oras būtų geras — 
viskas būtų gerai.

Oras pas mus šiemet penk
tadieniais ligi šiol būdavo ge
ras. Tikėkime, kad jis bus ge
ras ir liepos 4-tąją.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Liepos-July 1, 1947 * * *
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būk Vengrijoj Veikia “Pro- 
Skelbia Laisvus Rinkimus
Amerikoje ir kursto Wa- 
shingtono valdžią prieš 
Vengrijos vyriausybę, susi
dedančią iš smulkiųjų že
mės savininkų, socialistų ir 
komunistų atstovų.)

Suimti 4 Generolai 
Už Sąmokslą prieš 
Prancūzų Valdžią

> Paryžius, birž. 30.—Fran- 
cijos valdžia areštavo ketu
ris francūzų generolus, ku
rie planavo nuversti res
publikos valdžią ir įsteigti 
karinę diktatūrą. Genero
las Chas, de Gaųlle dar te
bėra palaidas, nors mena
ma, kad jis buvo vyriausias 
to sąmokslo įkvėpėjas.

Diena pirmiau gen. de 
Gaulle vėl smarkiai dekla
mavo prieš Sovietus.

Sovietai Reikalauja 
Nesikišt į Naminius 
Valstybių Reikalus

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Molotovas kritikavo . ame
rikinį Marshallo planą, ku
ris, girdi, kišasi į viduji
nius Europos šalių reikalus. 
Tas planas, pavyzdžiui, 
perša, kad tarptautiniai ko
mitetai spręstų, kiek kuri 
šalis ..turi anglies, geležies, 
maisto ir vertingų pinigų; 
kiek ji privalo kitoms ša
lims perleisti arba iš jų 
gauti įvairių reikmenų. Mo
lotovas sakė, kiekvienai ša
liai atskirai padėti jos ūkį 
pakelti.

komunistų pritarėjai, ir t.t.
Kai tik federacinių unijų 

vadai arba nariai bus areš
tuojami ar baudžiami už 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
sulaužymą, tuoj Darbo Fe
deracija kreipsis į Jungti
nių Valstijų Aukščiausią 
Teismą, kad panaikintų šį 
įstatymą, kaipo priešingą 
konstitucinėms amerikiečių 
laisvėms.
Skelbia Balsavusius už Tą 

Bilių. Kongreso Narius
Tafto-Hartley‘o bilius, be 

kitko, uždraudė Unijų laik
raščiams rašyti už tinka
mus joms kandidatus į 
valdvietes arba prieš blogus 
unijistams kandidatus. Ne
paisant uždraudirpo, Fede
racijos ir CIO unijų laik
raščiai skelbia vardus kon- 
gresmanų ir senatorių, rė
musių tą nelabąjį bilių. 
Kartu unijiniai laikraščiai 
pataria atmesti tuos politi
kierius būsimuose rinki
muose,, o balsuoti už darbi
ninkų draugus.

Paryžius. — Užsieninis 
Anglijos ministras Bevinas 
ragino ištisai priimt Ame
rikos valstybės sekreto
riaus Marshallo planą ū- 
kiui-pramonei gaivinti Eu
ropoje. Francijos užsienio 
reikalų ministras Geo. Bi- 
dault pritarė Bevinui. So
vietų užsieninis ministras 
Molotovas nesutiko su vie
nu pamatiniu Marshallo 
pasiūlymu.
Marshallo Planas

Marsh alias siūlo suvieny
ti Europos ūkį — apskai
čiuoti, kokių dalykų įvai
rios šalys turi ir kokių sto- 
kuoja vienam bei kitam 
kraštui, ir pavesti tarptau
tinėms komisijoms nusakyt, 
kiek medžiagų ar kitų reik
menų viena šalis privalo 
perleisti kitai. Tuomet 
Jungtinės Valstijos žiūrėtų, 
kokios finansinės paramos 
galima duoti subendrintam 
europiniam ūkiui.
Molotovo Siūlymas

, Sovietų ministras Molo
tovas sakė: Kiekviena šalis 
turi pati spręsti, kokių į- 
gabenimų iš užsienio reikės 
jai per keletą arčiausių me
tų. Jis nesutiko, kad tarp
tautinės komisijos duotų 
patvarkymus dėl vienos bei 
kitos šalies reikalų. Moloto-

Partizanai Planuoja Įsteigt Atskirą Valdžią 
Šiaurinėje Graikijoje, jeigu Nebus Įvesta 

Demokratinė Laisvė Visoje Šalyje
Paryžius.— Vyksta svar

bus Francijos Komunistų 
Partijos suvažiavimas 
Strasbourg^ mieste. Tarp 
broliškųjų, delegatų yra ir 
Graikijos Komunistų Par
tijos sekretorius Miltia- į 
dės Porfyrogenis. Kalbėda
mas suvažiavime, jisai pa
reiškė, kad jei Graikijos 
monarchistų valdžia neda
rys nuolaidų demokrati
niams graikams, jeigu ji 
nesugrąžins pilietinių lais
vių, tai turės būti įsteigta 
atskira demokratinė val
džia šiaurinėje Graikijos 
dalyje. ' *

Vienas graikų komunistų 
delegatas sakė, ton valdžion 
įeitų ir EAM (Tautos Lais
vinimo Fronto) žmonės su 
savę vadu J. Sofianupulu, 
buvusiu užsieniniu minist
ru; socialistai ir nariai kitų 
partijų, kurias paspyrė ša
lin monarchistai, dabarti
niai Graikijos valdovai.

, 1 > *
(Paskutiniu laiku ameri- 

kęnai pranešė, kad demok
ratiniai partizanai turi 
šiaurinį Graikijos trečdalį 
savo rankose.)

Komunistai Strasbourge 
išleido atsišaukimą, kad vi
sų tautų darbininkai rem
tų Graikijos partizanus. 
Tai butų dvasinė, gal ir me
džiagine parama, bet ne ka
rinė, kaip rašo N. Y. Times 
korespondentas C. L. Sulz
berger. Jisai sako, tai nebū

vąs norėjo sužinoti, kiek 
Amerika žada medžiaginės 
paramos Europai, ir patirti 
sąlygas, kuriomis Amerika 
suteiktų tokią paramą. Ji
sai taipgi teiravosi, ar 
Jungtinės Valstijos tikrai 
skirs finansinės paspirties 
europiniam ūkiui, ir st&tė 
klausimą: Ar kongresas 
Washingtone užgirs tos ru

ošies paramą Europai?
Kol nėra aiškaus atsaky

mo į tokius klausimus, tai 
Europos kraštai, turbūt, 
negalėtų pasigaminti jokio 
plano savo ūkiui atkurti, 
jeigu tas planas rymotų ant 
amerikinės pagalbos, sakė 
Molotovas. Jis rado neaiš
kumų Marshallo pasiūlyme 
ir prašė' Ameriką atsiųsti 
savo atstovą į šią konferen
ciją, kad paaiškintų Ameri
kos intencijas.

Francūzų valdžia šešta
dieni suruošė bankieta Tri
jų Didžių užsieniniams mi
nistrams. Bankiete dalyva
vo ir Jefferson Caffery, 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Francijai. Molotovas 
savo kalboj pareiškė vilties, 
kad bus galima susitarti dėl 
planų Europos ūkiui-pra- 
monei atsteigti ir plačiau 
išvystyti. Anglijos ir Fran
cijos ministrai kalbėdami 
taipgi reiškė tokią viltį.

tų tarptautinių kovūnų bri
gadų siuntimas Graikijon. 
Kartu jis pastebi, kad 
Jungtinės Valstijos su 
Trumano mokymu ir Ang
lija galėtų karinėmis jėgo
mis užpult tokią atskirą de
mokratinę graikų valstybę.

Sulzberger rašo, jog par
tizanai įžulniai skelia šiau
rinę Graikiją nuo pietinės, 
monarchistų „viešpatauja
mos, Graikijos. Skėlimo li
nija eina nuo Florinos mie
sto, į pietus nuo Monastiro 
tarpkalnės, iki Aegejaus 
Jūros, į pietus nuo Istorinio 
Olympo kalnų.

Nuo pernai metų pabai
gos iki šiol partizanai be
veik nuolat perkerta mo- 
narchistams susisiekimus 
tarp Graikijos sostinės A-' 
thenų ir svarbaus uosto 
miesto Salonikų.

MAINIERIAI PRIEŠ 
TAFTO ĮSTATYMU

Washington. — Darbo 
Federacijos advokatai at
randa, kad Tafto-Hartley’o 
aktas negalėsiąs būti pa
naudotas prieš mainierius. 
Šiaip ar taip, 500,000 mink
štosios anglies, mainierių 
pasiryžę streikuoti, jeigu 
kompanijos nepadarys tin
kamoj naujos sutarties su 
jais, iki pasibaigs dabarti
nės apmokamos mainierių 
atostogos. .

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

71,000,000 PASAULIO 
UNIJISTV SMERKIA 
TAFTO ĮSTATYMU

Prieš-Demokratiniai Turkijos Valdovai, Areštavę Visus 
Unijų Vadus, Giria Amerikinį Vergovės Įstatymą

Paryžius. — Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos cen
tras pasmerkė prieš-darbi- 
ninkišką Tafto-Hartley ak
tą, tik ką išleistą Jungtim 
Valstijose.

Gen. Eisenhoweris 
Gązdina Karu po 
Vieny Mėty

Washington.— Generolas 
Eisenhoweris pranašavo, 
kad Amerikai gal teksią 
kariauti po vienų metų. Jis 
tvirtino, kad šios .šalies ar
mija stovi tik “antroj, to
limoj vietoj” po Sovietų ar
mijos kas liečia kovos jė
gas; reikalavo įvest versti
ną rekrutavimą taikos me
tu ir pridėt dar 500 milionų 
dolerių prie skiriamų ka
riuomenei $5,560,000,000 lė
šų per metus.

Franko Davęs Amerikai 
Bazes, Sako Ispanu 
Komunistą Vadovė

Strasbourg, Franci ja. — 
Ispanijos diktatorius Fran
ko leido Jungtinėms Valsti
joms pasistatyti dvi dideles 
bazes, tinkamas kariniams 
lėktuvams, sakė Dolores 
Ibarruri (La Pasionaria), 
ispanų komunistų vadovė ir 
respublikiečių karžygė ko
voje prieš Franko, Mussoli- 
nio ir Hitlerio fašistus.

Kalbėdama francūzų ko
munistų suvažiavime, Ibar
ruri pareiškė, jog Franko 
suteikė Amerikai tas bazes, 
kaip karines prietikes Eu
ropoje.

Washingtonas Ragina Indonezus 
Klausyt H Olandijos iki 1949 m.

Batavia, Java. — Ameri
ka atsiuntė paraginimą In- 
donezų Respublikos va
dams, kad pripažintų Ho- 
landiją kaip vyriausią “lai
kinę” Indonezijos valdovę 
iki 1949 m. sausio 1 d., pa
gal pirmesnę sutartį (ho- 
landų padiktuotą). Holan- 
dija ketino po tos dienos 
pripažint Indoneziją “lais
va” respublika, bet holan- 
dų Imperijos rėmuose.

Jei indonezai nuspręs pa
siduoti holandams iki 1949 
metų pradžios, tai Jungti
nės Valstijos galės suteikti 
jiems reikalingos paskolos, 
sako dabartinė Washingto- 
no nota.

(Indonezija yra turtinga 
tokiomis svarbiomis me
džiagomis, kaip gamtinė 
guma (robas), žibalas, eina, 
kopra ir kt.)1

Indonezų premjeras Šu
tau Sjahrįr prieš keletą 
dienų bdvo priverstas pasi
traukti iš tautinės vyriau
sybės todėl, kad jis piršo.

Pasaulinė Unijų Sąjunga’ 
turi bent 71 milioną narių. 
Jai priklauso visų kraštų' 
didžiosios unijos, apart A- 
merikos Darbo Federaci- v 
jos. "

Pasaulinės Sąjungos ge- 
neralis sekretorius Louis 
Saillant įspėjo, kad Tafto- 
Hartley’o įstatymas kreipia 
visų šalių demokratinius 
žmones prieš dabartinę į- 
statymų leidyklą Washing
tone. Antra vertus, sako 
Saillant:

“Niekas nebando atimti 
unijos teises tokiuose Euro
pos kraštuose, kaip Angli
ja, Belgija, Norvegija, Šve- ’ 
dija, čechoslovakija, Fran- 
cija ir kt.”

TURKIJOS ĮSTATYMAS 
PANAŠUS Į AMERIKOS

Ankara, Turkija. — Pu
siau - valdiškas turkų laik
raštis Ulus giria Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Tas a- 
merikinis įstatymas, girdi, 
“panašus į Turkijos įstaty
mą dėl darbininkų teisių ir 
jų gerovės.”

Prieš-demokratinių Tur
kijos valdovų pagamintas į- 
statymas uždraudžia uni
joms bet kokį politinį veiki
mą ir užgina faktinai visus 
streikus.

Turkų valdžia, pasirem
dama tokiu įstatymu; areš
tavo visus darbo unijų va
dus. Kartu jinai uždraudė 
priimti bei laikyti unijose • 
komunistus, jų šalininkus 
ir kitus tariamus “revoliu
cionierius.” O “revoliucio
nieriais” Turkijos valdžia 
vadina visus, kurie tik rei
kalauja unijoms laisvės ir 
streiko teises.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

pripažint Hęlandiją Indo
nezijos valdove iki 1949 m.

Amerikos nota dabar ra
gina indonezų prezidentą 
Soekarno ir kairiąsias jų 
daugumo partijas iš naujo 
pastatyt Sjahrirą premje
ru.

Rolandai paskutinėmis 
dienomis rengė karines sa
vo jėgas šturmuot tauti
nius indonezų centrus ir 
pozicijas. Bet Amerikos at
sišaukimas į indonezų va
dus, sakoma, sulaikė Ro
landus nuo naujų karo žy
gių. _________

120,000 Laivastačiu
Streikas

New York. — CIO lai
vas tačių unija paskelbė 
streiką, pradedant nuo vi
dunakčio iš pirmadienio į 
antradienį. Streikuos bent 
120,000 darbininkų prieš 
laivastatyklas New Yorke, 
Philadelphijoj ir kituose 
uostamiesčiuose.
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Darbo Unijų Kovos Programa
Daugelis atskirų unijų yra tos nuomonės, kad skau

džiausias smūgis Taft-Hartley įstatymui būtų dvidešimt 
keturių valandų visuotinas streikas. Ypatingai Califor- 
nijos unijos yra tokios nuomonės ir davė patarimų CIO 
vadovybei paskelbti tokį protesto streiką. Eiliniuose na
riuose sentimento už protesto streiką yra labai daug.

Tačiau darbo unijų vadovybė, tiek CIO, tiek Ame
rikos Darbo Federacijos, aiškiai ir griežtai atmetė viso
kią mintį apie generalinį protesto streiką. Tuo būdu, aiš
ku, streiko nebus. Mažų, vietinių streikų buvo ir, be abe
jonės, bus daugiau.

Didžiųjų unijinių sąjūdžių vadovybė konservatyviš- 
kai žiūri į visuotino streiko idėją. Ji matanti iš istorijos, 
kad toki greiti, nesuplanuoti visuotini streikai neduoda 
pageidaujamų rezultatų. Be to, nuo tokių streikų skau
džiai nukenčianti visa šalis. Tai labai seni argumentai. 
Šiame atsitikime trumpas protesto streikas viso krašto 
skale būtų parodęs Kongresui darbo žmonių solidarumą 
ir ryžtą nesėdėti rankas susidėjus, kai jų konstitucinės 
teisės yra trempiamos.

Atmetusios visuotino streiko idėją, darbo unijų va
dovybės, tačiau, nežada tylėti ir leisti Taft-Hartley įsta
tymui nušluoti organiz. darbininkų teises. CIO vadovy
bė pirmutinė paskelbė unijoms kovos programą. Toje 
programoje nustatomos CIO gairės. Pirmiausia CIO 
Taryba pasižada darbuotis išvien su Amerikos Darbo 
Federacija, geležinkeliečių brolijomis ir kitomis nepri
klausomomis unijomis kovai prieš naująjį įstatymą. 
Antras veiklos punktas, tai bus politinė kova prieš kiek
vieną kongresmaną, kuris balsavo už Taft-Hartley bilių. 
CIO Taryba nieko nesako apie trečios partijos judėjimą. 
Sakoma, kad CIO prezidentas Philip Murray yra priešin
gas net ir kalboms apie trečiosios partijos organizavimą. 
Jis, matyt, laikos tos nuomonės, kad bus šis tas laimėta 
per demokratų partiją.

Trečias šios programos punktas kalba apie visas 
pastangas Taft-Hartley įstatymą atšaukti, panaikinti. 
Bet čia suprantama, kad prie dabartinio Kongreso sąsta
to įstatymo atšaukimas neįmanomas. Kurie už jį balsavo, 
savo nuomonės taip greitai nepakeis.

GIO vadovybė toliau pasižada griežtai prisilaikyti 
kolektyvių derybų principo ir priešintis visiems samdy
tojų pasikėsinimams ant jo. Penktas ir paskutinis veik
los punktas pasižada išbandyti šio įstatymo tiesotumą, 
legališkumą teismuose. Vienoje ar kitoje formoje bus 
įstatymas sulaužytas ir tegul tada Aukščiausias Teis
mas išspręs, ar jis sutinka su šalies Konstitucija ir Tei
sių Biliumi.

Šios programos pasisekimas, žinoma, priklausys nuo 
to, ar darbo unijos pajėgs veikti suvienytai, bendrai. Jau 
karti praktika praeityje yra šimtus sykių įrodžius, kaip 
sunku darbininkams ką nors laimėti politikoje, kai jie 
veikia pasidalinę ir dažnai vieni prieš kitus. Niekas ne
abejoja, kad beveik visi reakciniai kongresmanai atei
nančiuose rinkimuose būtų išmesti, jeigu visos darbo uni
jos vieningai prieš juos išstotų. Didžiausia darbininkų 
nelaimė buvo, kad jie nepajėgė praeityje suvienyti savo 
jėgas politinėse kovose. Gal gi šis žiaurus anti-unijinis 
įstatymas atidąrys organizuotiems darbininkams akis 
ir sujungs jų eiles bendrai veiklai. Pagyvensime, pama
tysime.

Tuo tarpu, aišku, kiekvieno lietuvio unijisto parei
ga paremti CIO vadovybės paskelbtąją veiklos programą. 
Tūkstančiai lietuvių darbininkų priklauso darbo uni
joms. Kiekvienoje didžiojoje pramonėje — automobilių, 
pliepo, anglies, tekstilės, rūbų, apav-ų — lietuviai sudaro 
didelę dalį dirbamojo personalo. Visi jie yra organizuo
ti. Jų balsas darbo unijose reiškia nemažai.

Ypatingai Darbo Federacijos unijose svarbu nety
lėti, *kai pavojus toks didelis. Konservatyviška Federa
cijos vadovybė jau keliais atvejais yra atmetus CIO 
kvietimą prie bendros veiklos. Galimas daiktas, kad ir 
dabar ji ieškos pasiteisinimo atsisakymui. Eiliniai uni- 
jistai privalo prabilti. Dabar tylėjimas reiškia išsižadė
jimą savo teisių.

Kas Ką Rašo ir Sako
M. Ragažius *

Vieno Lietuv. Kumečio Istorija
APIE LDS VAJŲ NAU

JIEMS NARIAMS
ĮRAŠYTI

LDS organas “Tiesa” ra
šo:

LDS sekretorius Jonas Siur- 
ma pasiuntė visų kuopų se
kretoriams speciali vajaus rei
kalais laišką, kuriame jis nu
rodo, kad mūsų vajaus eiga 
reikia būtinai paspartinti, vi
siems vajininkams ir visiems 
nariąms stoti vajaus darban.

‘‘Jeigu taip vajus eis ir to
liau,” rašo ’ Siurba kuopoms, 
“tai kaip mes išpildysime 7- 
tojo Seimo nutarimą įrašyti į 
LDS 2,000 naujų narių iki 8- 
jo Seimo, kuris įvyks Clcve- 
lande 1948 metais?”

Sekretorius Siurba konkre
čiai- nurodo, kaip galima va
jų .paspartinti. Jis rašo:

“Nuo dabar kiekviena mū
sų kuopa turėtų labiau susi
rūpinti vajumi. LDS veikėjai 
kuopose, kudpų valdybų na
riai, žinokite, kad šio vajaus 
eiįfa ir pasekmės labai daug 
priklauso nuo jūsų. Todėl pa
sirūpinkite įtraukt į vajaus 
darbą daugiau vajininkų. Prie 
kiekvienos progos raginkite 
kiekvieną LDS.narį, kad jis ar 
ji pakalbintų savo draugus, 
pažįstamus įsirašyti į LDS. 
Nemažai yra LDS narių, ku
rių vaikai, sūnūs ir dukterys,, 
dar nepriguli prie LDS. Ne
sunku būtų juos įrašyti, jeigu 
tik kas juos pakalbintų. Kiek
vienoj sueigoj, piknike ar iš
važiavime — visada turėkit 
mintyj šį klausimą: ar čia nė
ra kandidatų į LDS? O pa
matysite, kad yra kandidatų, 
kad pakalbinus juos būtų ga
lima įrašyti į LDS. Bet, aiš
ku, dabar daugiausia galima 
į mūsų Susivienijimą įrašyti 
jaunus, čia gimusius ir augu
sius lietuvius, šimtai tūkstan
čių yra jaunų lietuvių. O 
mūsų Susivienijimas yra vie
natinė organizacija lietuvių 
tarpe, duodanti progą jauni
mui veikti sporto, kultūros ir 
apšvietos šakose.”

PA$ AMERIKOS LAIK
RAŠTININKUS

Dienraštis Vilnis rašo:
Sioux City, Iowa, vyksta 

nacionalė konvencija Ameri
kos Laikraštininkų Gildijos 
(unijos). Konvencijoj nėra 
geros nuotaikos. Atsakomy
bė už tai krinta ant Gildijos 
prezidento Milton Murray, 
kuris vadovauja raudonbau- 
bių grupei. Ažuot vienijęs 
laikraštininkus, jis piudo juos. 
Jis begėdiškai atakuoja Gildi
jos vice-prezidentą Sam Eu
banks, Gildijos vadus New 
Yorke ir Los Angeles ir visą 
eilę kitų žymių Gildijos va
du.

Jeigu tas lyderis turi tiek 
dąug priešų savo organizaci
joj, jeigu jis susikėlė prieš 
save tokią didelę opoziciją, 
tai jau bėda' su juo. Jis ne
tinka, jis nėra kompetentiškas 
vadovauti tokiai svarbiai or

Arafty Klaida
Palestinos arabai boikotuoja Jungtinių Tautų ko

misiją, kuri dabar ten lankosi ir tyrinėja padėtį. Jie esą 
įsitikinę, kad komisija vienpusiškai nusiteikus ir negalė
sianti padaryti bešališko sprendimo.

Jei tai būtų ir tiesa, vis tiek ši komisija yra puiki 
arabams tribūna paskelbti savo troškimus ir reikalavi
mus. Jos boikotavimas priešingas pačių arabų intere
sams
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atvykęs kalbėti AFL radio programoje prieš ta bi|ių. Lacey kovojęs ta- 
streike būdamas 12-kos metu berniuku, tačiau ir dabar tas kruvinas puolimas 
darbininkų neišdilęs iš jo sąmonės. " ’

Taft-Hartley bilius sunaikina progresą, unijų iškovotą nuo tų juodųjų dienų, ka
da Įvyko kruvinasis Homestead plieno ✓ steikas 1892 metais, sako Thomas E. Lacey 
(kairėje), atvykęs kalbėti AFL radio programoje prieš tą biĮiu. Lacev kovoies ta
me 
ant

ganizacijai.
Ypač šiuo laiku Laikrašti

ninkų Gildijai reikia vienybės. 
Monopolistai milionieriai, ku
rie kontroliuoja Amerikos 
spaudą, kursto , karo žaizdas. 
Išvien su monopoliniu kapita
lu jie veda nuožmią ofensy- 
vą prieš Amerikos darbo žmo
nes.

Na, o toks Murray pasirin
ko savo specialybe Gocbbelso 
propagandos dėsnius. Jo fili- 
busteris prieš komunistus ti
krai neribotas.

Reikia tikėtis,., kad laikraš
tininkai išsirinks ‘kitą prezi
dentą.

Taip, Amerikos laikrašti
ninkuose, t. y., .žurnalistuo
se, dirbančiuose daugiau
siai stambiajai, monopolis
tinei spaudai, nėra viskas 
gerai. Amerikos laikrašti
ninkų Gildijos įkūrimui la
bai daug dirbo Heywood 
Broun, žymus laikraštinin
kas,—jis buvo pirmas Gil
dijos prezidentas, kol buvo 
gyvas. Deja, _ jam mirus, 
raudonbaubiai pradėjo kel
ti unijoje (Gildijoje) skan
dalus ir tie skandalai te
neša naudą tik kapitalis
tams.

Jei šiandien velionis 
Broun atsikeltų ii* pamaty
tų, kaip veikia, toki, kaip 
Milton Murray, jis labai, la
bai prastai pasijaustų!

KELEIVIO LEIDĖJUS 
VADINA “MARKSO 
AGENTAIS”

Tūlas Antanas Abeciūnas 
šitaip rašo “Am. Lietuvy j”:

Keleivis kalba apie “hu
maniškumą” ir drožia ki
tiems pamokslus, kad jie 
“kovoja” už darbininkų rei
kalus. O štai kokia pas kė
lei viečius yra praktika. Apie 
trys metai atgal Keleivio 
darbininkui staiga motus 
darbą, vienas to laikraščio 
numeris negalėjo išeiti. Būtų 
ir daugiau neišėję, jei nebū
tų prisiprašę iš Brook lyno 
Steponaitį.

Virš mėnesis atgal, Stepo
naitis turėjo pasiduoti ope
racijai. Jis . susirado, prisi
prašė Keleivio buvusį darbi
ninką, kad jį ^pavaduotų, iki 
pasveiks. Kai dabar Stepo
naitis jau galėtų vėl grįžti 
prie savo įprasto darbo, tai 
kelciviečiai pasakė, kad jis 
jau nebereikalingas... Ste
ponaitis prieš eisiant į •ligoni
nę turėjo praleisti visus savo 
nuo pragyvenimo atliekamus 
pinigus, nes daug kaštavo 
gydytojai; medicinos, X-Ray, 
ir 1.1. Dabar, kuomet blo- 
giausiame stovyje, — be pi
nigų ir be sveikatos (ims 
laiko, iki pilnai sustiprės), 
tai “humaniško socializmo” 
vykintojai pravarė iš darbo. 
Bot tie Markso agentai iš 
Keleivio pastogės ne sykį su 
darbininkais taip pasielgė ir

Nesudėtinga praeitis to 
juodaplaukio, vidutinio ū- 
gio, lėtų judesių vyriškio, 
kurio veidas turi bronzinį 
atspalvį per ištisųą metus. 
Ir nenuostabu....

Juk jis didesnę dalį ne 
tik savo mėnesių, bet ir vi
so savojo amžiaus yra pra
leidęs po kepinančiais spin
duliais, žvarbių lietų plaka
mas, botagiškų vėjų kapo
jamas....

— Tėvas man perdavė 
savo amatą, — kalba jis, 
susisukdamas p a p i r o są 
trumpais, kietais pirštais.
— Gal niekados nebūčiau ir 
kito kelio suradęs, jei ne 
tarybų valdžia...

Kazio Trubicko tėvas btv 
vo juodadarbis žemės dar
bininkas - samdinys,' to
kiais buvo ir jo keturi vai
kai, tokiu liko ir penktasis
— Kazys.

Jis 3 metus piemenavo, 4 
metus pusberniavo, o pas
kui, kai tik galėjo mosuoti 
dalgiu — jau bernas. Bin- 
kanžiznos dvarai. - Trakų ir 
Kaišiadorių a p s k r i tyje 
daug sugėrė į savo dirvas 
kumečių prakaito.. Daili, 
stambi varpa išaugdavo čia 
ponams, nes ji buvo palais-

dar ne sykį taip pasielgs.
Nors Steponaitis nuo ma

nęs neprašo jokio užtarimo, 
bet broliai lietuviai, argi ga
lima iškęsti nieko nepasakius 
prieš tokį šlykštumą! Prisi
taikė žmogui užduoti smūgį, 
kuomet jam yra sunkiausia 
valanda!... O dar kalba 
apie duosnumą, apie šelpi
mą, apie humanizmą...

Nežinome, kiek šiame p. 
Abeciūno rašinyj yra tie
sos, tačiau vieną dalyką 
matome jame neteisingą: 
“Keleivio” leidėjai nėra jo
ki “Markso agentai.” Tie
sa, “Keleivis” vadinasi so
cialistiniu laikraščiu, bet tai 
prigavikiškas pasivadini- 
mas.

“Keleivio” leidėjai visuo
met buvo žinomi, kaipo di
deli savo darbininkų išnau
dotojai — tuo ypač pasi
žymėjo pp. Gegužis ir Mi- 
chelsonas.

Dėl to jiedu sukrovė šim
tus tūkstančių dolerių tur
to. Gegužiui mirus, už jo 
turtus dar ir šiandien, ro
dosi, yra bylinėjamasi teis
muose.

Nors Michelsonas neva 
padovanojo '“Keleivį” “Lie
tuvių Socialistų Sąjungai,” 
tačiau, mūsų , žiniomis, jis 
ir šiandien, nieko nedirbda
mas, gauna iš ten algą ir 
žiūri, kad jam būtų gerai. 
O su techniškais darbinin
kais — “kaip dievas duos”! 

tyta varguolių ašara. Ir 
Trubickas čia atidavė daug 
geriausių savo metų, pats 
vos vos prasimaitindamas...

Pirmaisiais tarybiniais 
metais tūkstančiai samdi
nių Lietuvoje gavo žemės, 
žemės ūkio mašinų bei in
ventoriaus, statybinių me
džiagų.

Tačiau tiK yieneri metai 
truko laimė. Kiti net nesu
spėjo ' apsidairyti, pakvė
puoti gaiviu laisvės oru ir 
užėjo vėl naktis. Įsiveržė o- 
kupantai — vokiečiai.

— Mane,— pasakoja Tru
bickas — nuvarė dirbti į 
Kaišiadorių' «dvarus, ku
riuos perėmė vokiečių kolo
nistai. Atvyko naujasis 
ponas Kūnas. Vos kelis žo
džius temokėjo lietuviškai, 
o tie buvo: ^Dirbki... Baus
mė ! Duoną atimsiu! Žanda
rą pašauksiu!”... Penkis 
dvarus šitas vokietis valdė 
pas mus. Pats jis, apžergęs 
motociklą, lakstė iš vieno 
lauko galo į kitą. Tai buvo 
tikros reples, kurios su
spaudė mūsų gerkles...

Vokietis Kūnas buvo at
kaklus ir žiaurus. Jis greit 
prasimokė lietuviškos kal
bos ir tada koliojo, mušė 
kumečius, nusakyti negali
ma.

— Ko žiūri į mane pik
tom akim? Dirbk! Žemę 
matyk, įrankį! — šaukė jis. 
— Nepaklusnus būsi, tuoj 
atiduosiu arbeitsamtui!”

Pats gi Kūnas, be abejo, 
manė likti Lietuvoje visam 
amžiui. Jis sau pradėjo sta
tyti naujus, dailius, raudo
nus plytų namus.

Ir kai tik pradėjo griau
sti Tarybinės Armijos —iš
vaduotojos pabūklai, artė
dami prie Hitlerio okupuo
tosios Lietuvos, kaip skė
riai, savo galą jausdami, 
sujudo visi vokiečių repa
triantai ir kolonistai.

Ir Kūnas tris dienas gėrė 
su vokiečių karininkais 
dvare, pastatę sargybinius, 
kad kumečiai jų neišpiau- 
tų. Paskui sukrovė visą 
mantą, visus grūdus, gyvu
lius, ir išbėgo į faterlandą.

Nenuostabu, kad kai tik 
pasirodė Tarybiniai pulkai, 
šimtai darbo valstiečių iš 
Kaišiadorių apylinkių stojo 
į armijos eiles. Išėjo mušti 
vokiečių ir Kazys Trubic
kas.

Lietuviškajame junginy
je Trubickas buvo pėstinin
ku, buvo ir kulkosvaidinin
ku. Daužė jis hitlerininkus 
prie Šiaulių, grūdo juos iš 
Žemaitijos, vadavo Klaipė
dą, plovė veidą laisvosios 
Baltijos vandeniu, o paskui 
Kuršių žemėje sulaukė, kai 
vokiečių divizijos liekanos 
iškėlė baltas vėliavas.

Grįžo‘1945 metais, gruo
džio mėnesį, Kazys Trubic
kas į Kaįšiadorius. Ne visi 
iš karto, pąžino šį demobili
zuotą karį, sutvirtėjusį, su 
medaliu prie krūtinės.

—* Apsidairiau, kur da
bar eisiu dirbti... Pabūkšta- 
vau, kad bus sunku, nes 
viskas bėgančių vokiečių 
sugriauta... Kur tau! Nepa
žinau gyvenimo Lietuvoje. 
Dunda traukiniai su prekė
mis, su keleiviais. Rūksta 
fabrikai, o buvusiame vo
kiečių dvare — pavyzdin
gas valstybinis žemės ūkis 
įsteigtas. Pąsiteiravau są
lygų. Net žiobtelėjau, kai 
išgirdau. Dirbti tiek pat va
landų, kaip fabrike. Kąi 
viršaus — atskirai moka! 
Pastovus atlyginimas pini
gais ir maistu. Butas šei
mynai. Daržas savo reika
lams. Kur tai būtų matyta 
anksčiau? Stojau aš į šį ūkį 
ir dirbu iki šiol.

Giliai paveikė šį tįefc ikPr 
tų guitą artoją naujasis gy
venimas. Jame jis jau įūvę 
ne pastumdėlis, ne saųųlu 
nys, iš kurio kiekyįępąs 
ponas norėjo juo daugiau
sia iščiulpti, bet lygįatcįąis 
pilietis, kurio darbąs ger
biamas ir teisingai atlygi
namas.

Ir pradėjo Trubickas dai
rytis į aplinkumą plačiai ir 
džiaugsmingai.

Tarybiniame Kaišiadorių 
ūkyje suūžė traktoriai. Su 
jais laukai buvo apariami 
ir apsėjami dešimt ką^tų 
greičiau, kaip anksčiau. 
Plieno žirgai mikliai šuolia
vo per dirvas, o vyriausias 
ūkio traktoristas Sabaliau
skas pasakojo savo prikafoį- 
nėtojui Trųbickui:

— štai šita galinga maši
na, atgabenta iš Tarybų 
šalies. Ir dar viena mašina 
stovi ten ūkyje, bet nėra 
kas ją valdytų.

Susigalvojo Kazys Tru
bickas. Jis pats, dabar j 
simindamas anas dienas 
ko:

— Anksčiau aš nebūčiau 
ir svajojęs... Ale dabar kita 
tvarka, kiti žmonės, kitos ir 
galimybės... Pasiprašiau, 
kad mane pamokytų valdy
ti traktorių.

Ką gi!... Tarybiniai žmo
nės nebijo konkurencijos, 
nepažįsta nedąrbės, nesle
pia savo žinių, senieji mie
lai dalinasi patyrimu su 
jaunąja karta.

Ir keturiasdešimt dviejų 
metų amžiaus traktorinin
kas Sabaliauskas išmokino 
Kazį Trubicką valdyti ma
šiną, supažindino su moto
ru. .

Mažamokslis žemės ūkio 
darbininkas Trubickaą pą-^ 
sirodė esąs lyg technikai 
gimęs. Jis taip greit per
prato visą traktorių, techni
ką, taip mikliai išstudijavo 
motorą ir visas kitas maši
nos dalis, taip uoliai, sąži
ningai ir atsidavusiai ėmė
si naujojo mokslo, kad ne
trukus, po- kelių mėnesių, 
pats vienas atsiremontavo 
traktorių, čia jis parodė 
didelį išradingumą, papra
stą, bet praktišką lietuvio 
valstiečio protą, didžiulį 
džiaugsmą,. dėl to, kad jo 
darbas ne vargas, o kūry
ba.

Paskui Trubickas išva
žiavo į tarybinio ūkio lau
kus arti. Už savaitės jis 
pradėjo daryti per vieną 
dieną tai, ką kiti per pus
antros, pagaliau jo aripio 
tempai pašoko iki dviejų 
kartų.

Visi dabar jau pračĮęjp 
mokintis iš Trubicko. 
sinėjo ir stebėjosi, kąięjąįs 
valdo mašiną, kaip priziųri * 
variklį, kodėl jo mašina !tie- 
reikalauja remonto. Ir viso 
šito Trubickas pasiekė per 
vienerius metus darbo!

1946 metais jis jau pra
garsėjo kaip geriausią? 
Kaišiadorių apskr. ' trak
torininkas. Ir taį toks trak
torininkas, kuris moką nę 
tik greit ir gerai ąrti, bet 
savo mašiną čia pat lauke 
atremontuoja, pažįstąs ją 
labai gerai.

Šiuo: metu jo traktorius 
sėkmingai dirba tarybinio 
ūkio laukuose ir jis tariasi 
su visais apskrities trakto
rininkais per antruosius 
penkmečio metus dvigubai 
pakelti savo darbo tempus.

— Mane, — kalbėdamas 
jis pabrėžia, — prastą ku
metį tarybų valdžią aprūpi
no gąlįnga ir gera žemei 
apdirbti mašina. O aš įro
dysiu, kad moku kitaip 
mininkauti, negu anais
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Dienraščio Laisvės

BOSTONO APYLINKES
♦

LAISVES PARAMAI PIKNIKAS

g V BROOKLYN!) APYLINKES
šia n
ra m

Pačios LAISVĖS Bendroves rengiamas 

piknikas
«

Įvyks

Liepos 4 July! Liepos 4 July
VOSE PAVILION PARK

L

Maynard, Mass. 
I 

• t

WALTER GRANDALSKIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L L, N. Y.

I

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Abiejuose Piknikuose Bus Graži Dainų Programa »
Abiejuose Piknikuose Bus Didelės Masės Žmonių

Bus puiki proga pasilinksminti, pasimatyti su daugeliu pažįstamų ir 
* / ,

įsigyti naujų pažinčių. Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį.
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AITVARŲ PELKE
— Būū ... Būūū .., Būūūūū ...
Aštrus, priešmirtinis riksmas sklido 

iš liūno ir bėgo per mišką, pradžioje pil
nas šiurpaus, širdį draskančio baubimo, 
paskui užkimęs ir liūdnas, lyg žūstanty- 
sis norėjo kam nors pasiguosti ir žinojo, 
kad tokio neras.

Iš raisto skubiai kilo išsigandusios 
antys.' Jos mirgėjo rudai auksiniais kū-

ten, kur buvo širdis, kietai ir skaudžiai.
Pradžioje galvojo, kad gyvulys įstrigo 

tarp nuovartų, arba klaidžioja, pritvin
kęs ir suerzintas sunkios pieno naštos. 
Bet kai garsas nuvedė į raistą ir kai juo 
arčiau, tuo aiškiau girdėjosi karvės 
baubimas ir kriokimas—Gervei pasidarė 
aišku. Su jo (šeimos vienintele maitin
toja įvyko kažkas baisaus.

nais virš liūno akių ir spruko, kuo to
liausiai, nuo tos vietos, garsiai ore tauš- 
kindamos sparnais. Pelkyno kraštu nu
šokavo kiškių šeima, strykčiodama per 
nuovartas, mosikuodama baltomis uode
gomis. Ir lapė miegalė išlindo iš savosios 
olos, pasiklausė, o paskui šmurkštelėjo 

pro paparčius, tyliu žingsniu, beveik ne
subraškindama sąmanų. Ji kuduliavo, 
prisispaudus prie ’žemės, vejama nesi
baigiančio, sunkaus skundo:

— Ūū ... ūūūūū . ..
i \ Paukščiai ir žvėrys bėgo nuo tos vie

tos, kur su kiekviena sekančia aimana 
artinasi mirtis, šio saulėto pavakario 

> metu įnešdama siaubą linksmame miško 
pasaulyje.

i
Užvertusi putotą snukį, ištempusi, 

gyslotu sprandu, visa purvina ir šlapia 
nuo konvulsingų pastangų išsikapanoti, 
plakdama save gurgantį, tirštą, juodą 

t - dumblą, karvė baigė skęsti liūne. Dabar 
tesimatė jos kaulėtos nugaros ketera, su 
pasišiaušusiais, aštriais, lyg dygliai 
plaukai. Tik iškelti, pražioti nasrai, su 
iškištu liežuviu, nepaliaujamai tebegau- 
do orą ir čia nuslopstantį, čia vėl su nau
ja jėga užgimstantį pagalbos riksmą.

Gelmė čiulpė. Nematoma, tvirta, ne
gailestinga ranka spaudė gyvulio šonus, 

; kojas, vis tvirčiaus traukė vis gilyn ir 
šnypščiančiu, burbuliuojančiu garsu ur
zgė aplink bedugnis dumblynas.

• Nereikia manyti, kad šiąja nelaimin
ga paklydusia karve niekas nesirūpino. 
Buvo žmonių, kuriems šis gyvulys buvo 

r j didelė dalis jų pačių gyvenimo.
» Į

> Dar vidudienį, maža, šmaikšti Gervi- 
nienė, judri net dabar, kai jos liemuo pa
sikeitė nuo septynių mėnesių kūdikio 
naštos—dėdama barščius stalan, primi- 

; nė:
—Margė pasimetė . . . Vaikai išbėgo 

pasidairyti, bet neduok, dieve, kad vėl 
i Zagausko lauke neatsidurtų. Nuo ano 
I laiko dar skola guli . . .

Justinas Gervė pietavo užsigulęs ant 
stalo, viena ranka parėmęs pražilusį 

• - smilkinį, o kita.su šaukštu grabaliojo po
sriubą, trečią kartą gaudydamas sklidų 

y : barščio kamblį.
—Pienu, biaurybė, nešykšti, bet pasiu

tus tuo lakstymu. Vis nešasi, kur ragai 
rodo.

Paskui Gervė susirado kirvį, virvę ir 
išėjo miškan karčių. Karvės likimas ga
dino jo nuotaiką. Šiandien girioje jis 

■ delsė savuoju darbu, nors jau nebetoli 
namų rado, kaip lieno virbalai, eglaičių. 
Reik dar pabristi gilyn—galvojo, gal ant 
tos pasiutėlės užsirioglinsiu.

Pakelėje nusibraukė mėlynių saują. 
Uoga pasitaikė rūkšti ir jis spiovė pik
tai ir garsiai, niūriai aplink dairyda
masis.

Karvės reikalas rimtas,-svarstė Gervė, 
šliukšėdamas slidžiomis klumpėmis per- 
įsaususias samanas. — Jau dabar boba 

' tupinėjo stora, o pernai taip pat vienas 
j* buvo. Tų vaikų pas mane, kaip žirnių 

saujoje. Su mėsa striuka, tai mažiai pie
ną tik ir pliurpia. O ketvirtadieniais 
sviesto kruoputę nuveiki į miestą. Vis 

į I pinigiukas ūkio reikalams . . . Rudenį 
Dzidas į mokyklą eis. Čia vėl žiūrėk— 
kam reik, nereik, o tėvui pakaušį krapš
tyk. — Batai, knyga, kelnės... Už poros 
mėnesių bus naujas rėksnys. Reik bobai 
skudurėliams, kunigui krikštynoms...

Gervė nepatenkintai truktelėjo smun- 
E kančias kelnes. Toks tas ir gyvenimas...

Plūkiesi lyg uodas, įkritęs į vandens la
šą, o galą su galu suvesti negalima. O. 

į: jo senis ar ne taip davėsi? Priperėjo tu-
, žiną vaikų, paskui visi išsilakstė, surijo, 
lyg kokia besotė gerklė ir brolius ir sese- 
ris gyvenimas, tik jis vienas liko pavel
dėtoje bakūžėje. Įpėdinių jau turi visą 

(būrį, bet kas iš jų? Tie besočiai gatavi 
vienu prisėdimu pusės metų duoną sūry-

KĮpti...
S Nutrūko, lyg įtempta styga, Justo < 

Gervės mintys. Tolumoje jis išgirdo 
karvėm baubimą. Pasuko ton pusėn, pas
kui išsispyrė iš klumpių, pradėjo bėgt, o 
nerimas lėkė kartu su juo, daužydamas

I . ' ■ -

ALDLD Reikalai

Margė pateko į Aitvaryną! Tai reiš
kia, kad ją išgelbėti tiek pat’vilties, kaip 
savo kepurę ant debesio. Šis piktas Kais
tas valstiečiams jau nuo seno darė žalą.

Aitvarų pelkė užėmė nemažą plotą, 
lygų, apžėlusį, skaidriai žaliai. Pirmu 
žvilgsniu atrodė, kad prieš tave liūliuo
ja derlinga, išbujojusi apkrovusi riebia 
žole pieva. Tačiau įžengei į ją—plyšda- 
vo plonutė žemės plutelė, o po ja gurgė
jo, burbuliavo gelmė, kuri, kaip nelabo
jo žnyplės, įtraukdavo** ir žmogų ir gy
vulį. Prieš du metus čia paskendo pie
muo, besivydamas klajojantį, peršautu 
sprandu tilviką, o karvių ir teliukų per 
dešimtmetį j neįžvelgiamus žemės vidu
rius pateko tiek, kad ir Gervės tvartuky- 
je nesutilptų. >

Pažinusi šeimininką, margė subaubė 
paskutinėmis jėgomis, tokiu balsu, kad 
rodos, ir miškas nusigando, ir medžiai 
išsitempė, nedrįsdami lapelio krustelėti. 
Aidas grįžo iš tolumos, užpildė negyvė- 
lišką, žaluma liūliuojančią, pilną klas
tos pelkę ir atrodė, kad šaukia ne tik 
žūstančioj!, bet prakalbėjo ir pats rais
tas piktu, pasityčiojančiu balsu, kvato
damas iš to, kas įvyksta. Ne! Jau nie
kam aš savo šiandieninio grobio neati
duosiu. Draskykitės, kelkitės, raudoki
te, man jūsų kančia svetima, aš čia spren
džiu, aš darau, ką noriu, aš kviečiu ir 
kitus pas mane į mano nasrus. Juk aš 
esu Aitvarų pelkė. Manęs bijojo, dreba 
prieš mane dabar ir negreit aš siaubo 
atsižadėsiu. Bandyk! Aš pasiruošus.

Justas Gervė bėginėjo pelkės pakraš
čiu. Vienu metu skausmas dėl tokio bai
saus nuostolio padarė jį lyg bepročiu. 
Jis pabandė eiti į pelkę. Pieva po juo 
sulinkčiojo, tartum ištempta drobulė. 
Gervė net nepajuto to ir matė prieš save 
tik išsprogdintas, krauju aptekusias gy
vulio akis ir tą juodą, burbulais ^verdan
tį, nuo besiblaškymo išsiplėšti iš gelmės, 
dumblą. Jo kairioji koja įsmuko pro 
plyšusią žemės plutelę iki pusiau blauz
dos. Jis sudrebėjo, ir, mirties baimės ge
namas, išbėgo atgal. Jis dar pabandė 
kirsti ir nuversti į pelkę pušį. Kirvis 
skambėjo, žybčiojo sidabriniu atspin
džiu ašmenys, lėkė skiedros, per Gervės 
veidą tekėjo ne tik prakaitas, bet ir aša
ros.

Kai medis driokstelėjo ir griuvo, gyvu
lį jau buvo prarijusi pelkė. Toje vietoje, 
kur buvo gyvulys, tik šoko ir sproginėjo 
didelės purvo pūslės. Justas Gervė nu
šliaužė medžiu iki juodosios žemės. Jis 
grabaliojo po dumblą, net buvo užčiuo
pęs margės nugarą, nagais kabinosi į ją, 
plėšė viršun, pamiršęs, kad penki tokie, 
kaip jis, vargu ar gyvulį iškels . . . Pas
kui Gervė sugrįžo j krantą, atsinešė kir
vį. Netrukus toje vietoje dumblas parau
donavo.

Po to jis grįžo, visas purvinas, dreban
čiomis rankomis, ant kranto. Net ir mė
sos žiupsnio nepavyko išsikirsti iš žuvu
sio gyvulio . . .

1 2.
■ Prie Aitvarų pelkės stovėjo tuo pačiu 

vardu kaimelis. Krašte, arčiausiai prie 
miško, buvo Gervės sodybukė, o toliau 
jo kaimynų, smulkių sklypelių savinin
kų. Trobelės buvo panašios viena į ki
tą. Pažaliavusia samana apsitraukusiais 
stogais, padalintos į dvi puses-—vienoje 
šeima, kitoje gyvuliai. Nuo seno taip bu
vo čia gyventa, taip ir liko. Pro sieną, 
kuri dalino tvartą nuo pirkios, sklisdavo 
šiltas mėšlo kvapas, karvių maurojimas 
ir avelių mekenimas. Ant tvorų kabėjo 
puodynės, padžiauti skudurai, atremti 
bedančiai grėbliai. Šieną suveždavo • šalia 
trobos ir kraudavo į stirtas, o paskui jas 
apdėdavo kartimis, užkeldavo skiedrinę 
kepurę, apdėliodavo akmenimis, kad vė
jo pirštai perdaug nepešiotų.

Tik penketas kiemų gyveno pasiturin
čiai ir dar ponas Zagauska’s, kurio lau
ko rėžiai, kaip šimtakojo čiauptukai, bė
go į visas puses, įsikirto į mažus vals
tiečių skypus, apžiojo juos, neleido ir 
vištai gerai pasikapstyti. >

(Bus daugiau)

Finansinė Atskaita už Balandi, 
Geguži ir Birželi, 1947 m.

Balandžio 1mėnesio įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma
217 V. Mačiukonis, Winnipeg .$5.00
218 L. Stakėnas, Scottville .... 9-20 
155 H. Janutienė, Worcester .. 13.30

32 J. Didjun, Npw Haven .’. 14.30 
113 N. Yvanauskienė, Hamilton 25.00
— Susnikų Jur., New Britain 30.00 

104 K. Guzevičienė, Chicago 32.30
55 K. Načiunskas, Brooklyn .. 40.00
19 J. Pateckas, Chicago ..... 52.10

Pav. F. Zavis, Bethlehem ......... 2.00
—■ A. Mureika, Brooklyn ....... 5.00
— A. M. Metelionis, Detroit 10.00
36 M. Bacevičius, La Porte 10.90
2 J. Shukis, S. Boston 20.00 

185 V. Paukštys, Rich. Hill 25.10 
153 B. Sutkus, San Francisco 68-.80
24 C. Bender, Brooklyn ......... 1.50

212 P. Janiūnas, Bayonne   40.00 
Pav. J. Putrius, Lynn, Mass. 1.50 
209 A. Jakštonis, Trenton ..... 6.20
.— Ch. Stephens, Cliffside .... 25.00 
Pav. P. Mataitiene, Helcrton 1.50
52 J. Danta, Detroit ............  25.60

136 P. Ramoška, Newark ..... 16.70
6 G. Šimaitis, Montello ....... 34.80

33 J. Urbonas, Pittsburgh .... 10.00
32 J. Didjun, New Haven ....  5.00

103 P. Vaitekūnas, Hudson ..... 5.00
126 A. Grinkus, Vancouver ..... 10.00
85 A. Račkauskienė, Haverhill 10.80
77 Ch. Stephans, Cliffside .... 20.00 

145 J. M.‘ Alvinas, Los Angeles 20.80
— J. Raulušaitis, Worcester 5.00
21 L. Svirplys, Windsor ....... 10.00
— J. Meškeliūnas, Newark .... 2.00
— J. K. Mažukna, Pittsburgh 5.00 
68 B. Muleranka, Hartford .... 6.60 
49 Geo. Bendix, E. St. Louis 28.20

190 P. Nemura, Cleveland .... 44.40
— J. Norwick, Detroit ......... 6.00
— Ch. Kiselis, Racine ........... 5.00
— A. Zaleduonis, Cuba .........  4.50

188 A. Varaneckienė, Detroit 10.70
— J. Alexaitis, Essex ....... 10.00

Aps. 8 K. Pakšicnė, Kenosha 5.00
94 K. Pakšienč, Kenosha ....... 5.00
— F. Kazokienė, Jamaica ..... 6.00
— Dem. Kliubas, P. Venta 5.00
— V. Savukas, Portage ....... 2.50
41 P. P. Grybas, Grayband 7.60*

LDS 50 kp. G. Klimas, B’klyn 5.00
37 V. Taraška, Lawrence ..... 17.40
— Helen, Malles .................. 1.00
— P. Jočionis, Detroit ........... 1.50
55 P. Bąbarskas, Brooklyn .... 4.60 
40 M. Paulauskas, McKees R. 1.50
17 P. Eidukevičius, Shenand. 10.00 

NAMS J. Rainard, Dorchester 10.00
16 A. Matulis, Jersey City .... 20.05 

185 V. Paukštys, Rich. Hill .... 4.60
62 J. Petrukaitis, Stoughton 25.50 
—■ Aukų laike LLD Suvažiavimo

$497.56 (Aukavusių vardai jau 
buvo paskelbti Laisvėj 'ir Vil-

68 L. Žemaitis, Hartford ..... 97.65
74 J. Chesnius, Springdale .... 2.00
63 A. Jocis, Bridgeport ....... 6.00
86 M. Chesnienė, Chicago .... 23.20

212 J. Zaleckas, Linden ....... 55.00
116 A. J. Matt, Chicago ....... 16.90
149 J. Butvill, Philadelphia 9.30
85 A. Račkauskienė, Haverh. 9.00

Viso įplaukė................  $621.95
Gegužės Mėn. Išeigos:

Sekr. alga už geguž.' mėnesį $66.50 
Arčhyvo išeigos ........   27.24
Piešėjui už ALDLD plakatą 15.00 
Atmokėta aukų demokr. 22.00 
Už anglų kalba kn. jaunuol. 57.57 
Už “Šviesą” paštui .............. 25.00
Atmokėta prenumeratų ......... 40.00
Adv. K. Michelsonui už org.

patarnavimą ..... .*................... 25.00
Už pašto ženklelius .............. 36.00
Atmok. Laisvei bila ................ 5.86
Išeigos, raginant kp. duokles

mokėti .......... '........................ 24.00
Atmokėta Laisvei bila ............  5.14
Aukos demokratijos reikalams 65.00 
Aukos demokr. centrui ......... 50.00
Atmok. Laisvei prcnum............ 7.00
Aukos dėl radio ...................... 5.00
Už popierą knygos spausd. 500.00

Viso išėjo ........ 976.31
SUTRAUKA:

Balansas buvo .................. $5,132.26
įplauki) buvo ........................ 621.95

Kartu..................  $5,754.21
Išeigų byvo ........................  $976.31

Balansas ......... $4,777.90
Birželio Mėnesio Įplaukos:

190 P. Nemura, Cleveland ..... 19-10
26 M. Girdžiuvienė, Collinsv. 7.00
34 S. Puidokas, Rumford ..... 21.60
5 V. Simans, Newark ......... 4.80

83 A. Mališauskas, Muskegon 6.20
55 P. Babarskas, Brooklyn .... 4.60 

236 M. Janavičienė, Washingt. 13.80 
187 P. Burba, Chicago ........... 3.10
162 A. Karosas, Toronto ....... 30.00
187 A. Yuris, Chicago ......... 10.00
— F. J. Repšys, Hartford ..... 11.00
11 Š. Janulis, Worcester ....... 13.70
19 J. Pateckas, Chicago ....... 38.20

141 J. Mesko, Phila...................  4.60
146 B. Galgota, Chicago ....... 19.60
58 J. Skerston, St. ‘Louis ...... 6.10
92 M. Butvill, Cicero ........... 26.90

167 K. Yutis, Sheboygan    7.00
— L. Nakvidavičius, Brooklyn 5.00
9 L. Trakimavičius, Norwood 22.10
7 C. J. Ratchner, Springfield 30.80 

Apsk. 10. N. Astrauskienė,
Detroit, Mich.......................... 50.00

52 J. Danta, Detroit ............. 29.25
53 A. Glebavičiu-s, Gardner’ .... 1.50
22 J. Stripeika, Cleveland .... 8.00
— A. ir. P. Gasper, Grand R. 2.00

1 K. Rušinskienė, Brooklyn .. 7.95 
187 P. Burba, Chicago ............  3.10

20 S. Jasilionis, Binghamton 4.60 
68 B. Muleranka, Hartford 13.50 
28 S. Meison, Waterbury .... 14.10

nyj.)’
84 J. Bimba, Paterson ......... 5.00
—■ A. Kilas, Rumford ........... 2.00
65 J. Kvictkauskas, Racine .. 10.90 
79 J. Urman, Chicago ........... 23.20

187 P. Burba, Chicago ........... 6.10
57 A. Jasiunas, Cleveland’..... 26.50
— J. Kurnėta, - Detroit ........... 1.00

109 Dundulis, Toledo .............. 1.50
KVK J. Lesevičius, Montreal 367.84
11 S. Janulis, Worcester   13.80
19 J. Pateckas, Chicago   45.00

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 15.30 
Pav.A. Audejaitis, Royalton .. 5.00 
138 B. Kalakauskaitė, Maspeth 1.60 
171 M. Paulauskas, Aurora .... 6.75 
54 C. Andriunas, Elizabeth .. 12.20 

205 K. P. Yokubaitis, Westville 6.40
20 S. Jasilionis, Binghamton 4.60
53 A. Glebo, Gardnex’ ......... 18.40
22 J. Stripeika, Cleveland .... 31.60
— K. Abckienė, Chicago ..... 5.00
56 J. Baltutis, Milwaukee ..... 17.50

Viso įplaukė ................ $444.20
Birželio Mėnesio Išeigos:

Sekr. alga už birželio mėn. $66.50 
Už popierą ir kn. spausdin. 300.00 
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 2 36.00
Už anglų knygas jaunuoliams 40.65 
Už atspausdinimą “šv.” No.* 2 400.60 
Už pašto atvirutes .................. 5.00
Prenum. žurnalo “M. S.” ........... 2.00
Atmokėta aukų dcm. Veikai. 25.00 
Už pašto ženklelius ................ 26.00

Viso išėjo ...................... $901.75

SUTRAUKA:

Viso įplaukė $1,996.80
Balandžio Mėnesio Išeigos:

Balansas buvo .................. $4,777.90
įplaukų buvo ...................... 444.20

Už anglų kalbos kny. jaun. $158.83
Kartu .......................... $5,222.10

Išeigų buvo .......................... 901.75
Sekretoriaus alga už mėnesį 66.50 
Atmokėta aukų Mot. Suvaž. 10.00 
Atmokėta aukij Dcm. Suvaž. 15.00 
Už pašto atvirutes .................. 1.00
Paštui už 2-rą kl. “Šviesos” 25.00 
Knyg. išeigos už 3 men. 125.49 
Archyvo išeigos ......   69.00
Pirkta raštinei zreikmenų ....... 5.97
Išeigos kvietko (vainiko) prie

Roosevelto kapo ....................15.00
Randa1 už sausį-kovą ............ 37.50
Už 250 pašto atviručių

“Šviesos” reikala’ms ............ 5.00
Atmokėta “Laisvei” prenum. .. 7.00 
Už paveikslus “Šviesai” ......... 11.43
Už pašto atvirutes .................... 1.05
Už ALDLD Suv. paveikslus .... 25.00

Balansas ...................... $4,320.35
D. M. ft oJ ornskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
’ Eva Mlzara,

ALDLD CK Iždininkė.

New Haven, Conn.
Birželio 24 d. į ligoninę ta

po išvežta LDS 16 k p. nare 
Ona Latviene. Drauge jau tū
las laikas nesijautė gerai. Lin
kiu greitai pasveikti.

Viso išėjo $611.77 
SUTRAUKA: ’ t

Balansas .................. .•.......... $3,747.23
įplaukė ............................... 1,996.80

Kartu ......................... $5,744.03
Išeigų buvo .................  611.77

Balansas ...................... $5,132.26
Gegužės Mėnesio Įplaukos:

17 J. < Pacosky, Shenandoah $10.00 
73 J. Stanęvich, Summerlee 15.50
10 S. Rąikauskas, Phila. 89.70
5 V. J. Kasparas, N(*wark .... 4.50 

145 J. M. Alvinas, Los Angeles 27.00 
75 M. Paukštaitis, Miami ... 1.50
42 J. Egeris, Nashua ........... 12.50

17 P. Eidukevičius, Shenandoah 1.00
27 E. Valley, New Britain ..... 1.50
55 P. Babarskas, Brooklyn ..... 7.50
t— K. Abekienė, Chicago ....... 4.00
67 G. Jamison, Livingston .... 1.60 
90 P. Sodeikis, Youngstown ... 7.80 
79^ J. Urman, Chicago ...... 19.60
28 S. Meison, Waterbury ....... 22.60
11 S. Janulis, Worcester ..... 4.60
81 O. Depsienė, Brooklyn ..... 13.10

188 A. Varaneckienė, Detroit 21.60 
77 G. Stasiukaitis, Cliffside^.... 1.50

1 Geo. Wareson, Brooklyn .. 20.60
138 B. Kalakauskaitė, Maspeth 1.50
64 J. Julius, Moline .............. 6.50
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 17.40

218 L. Stakėnas, Scottville ..... 6.60
13 K. J. Abakan, Easton ..... 7.90

207 J. Kraus, Hart .................. 9.10
141 J. Mesko, Philadelphia 12.20
51 J. Rūbas, Burton ........... 27.00
— J. Ragauskas, Šhelton..... ! 27.00

Busas išeis 8 valandą ryto, 
nuo Lietuvių Svetaines, 243 N. 
Front St. , Katrie važiuosite, 
tai pribūkite ant paskirtos va
landos, nes* busas nelauks.

Laikrodžių dirbtuvės strei
kuoja jau antra savaitė, tai 
kaip kurie liaudies priešai, 
net ir lietuvių, tarpe pradėjo 
bėdą versti už streiką ant 
progresyvių narių.

New *Havęne darbai jau 
pradėjo mažėti. Jeigu nori 
darbo gauti, tai jau turi pasi
žadėti, kad būsi labai ištiki
mas, tai pažada laišku pra
nešti, kada bus darbo.

J. S. K.

Klaidos Pataisymas
Aprašant * apie Gražulių 

(Grozan) gyvenimą Lake 
Worth, Fla., įvyko klaida ant
raše. Jų antrašas yra tokis:

Carl Grozan,
* 316 N. H) St.,

Lake Worth, Fla.

Italijos Auto Workers Unija turi savo narius pro
dukcijos komitetuose, kurie nustato šapoms visas tai
sykles. Bob Travis (antrasis iš dešinės), Allied Labor 
News keliaujantis korespondentas Europoje, kalbasi su 
trimis unijos vadais išlaukyje Fiat Auto šapos. Italijoj 
darbininkų unijos yra bendrai vadovaujamos katalikų, 
socialistų ir komunistų.

So. Boston, Mass.
Mitingas ir “Ponai”

Pasitaikė būti viename su
virinkime So. Bostono Piliečių 
Kliubo viršutinėj svetainėj. 
Pamačiau ant sienos pakabin
tą plakatą, kad tą vakarą 
įvyksta susirinkimas gelbėji
mui tų, kurie iš Lietuvos pa
bėgo į Vokietiją ir dabar šau
kiasi “pagalbos,” “pagalbos.”

Na, nusprendžiau, nueiti į 
susirinkimą ir pasiklausyti. 
Svetainėj suradau tuščią kėdę 
prie man pažįstamo žmogaus, 
atsisėdau ir ėmiau klausytis 
jų išvadų. Viskas būtų “ge
rai,” bet tuojau pradėjo įky
rėti tie “ponai,” “ponai” ir 
“ponai,” kas kelintas žodis 
vis “ponas.” Pasirodo, kad 
būk visi yra “ponai.” Prašo 
balso pas “poną” pirmininką. 
Pirmininkas leidžia kalbėti — 
ir vėl: “prašau ponas kalbė
ti.”

Po tų “ponų” prasidėjo iš 
“ponų” rinkliava dėl “ponų 
bėglių” pagalbos. “Ponas” 
pirmininkas tik ir šaukė: 
“Ponai” ir “ponios,” kiek au
kosite “ponams pabėgėliams.” 
Paskui “ponas” pirmininkas 
pradėjo pirštu badyti taikin
damas į vietą, tai į kitą “po
ną” ir kartoti: “Tas ponas 
aukoja $50” . . . ‘Hr šis ponas 
aukoja $50!” “Ir anas ponas 
duoda $50.” Paskui raštinin
kas padarė sutrauką visų au
kų ir paskelbė, kad jau yra 
$200. Bet aš sėdėdamas ne
mačiau, kada ir kaip tie “po
nai” būtų davę nors po do
lerį. Gal būt jie tik žodžiu 
pažadėjo.

Paskui pirmininkas- klausė, 
kas noriką pasakyti. Atsira
do vienas' kitas. Aš irgi no
rėjau kaip ką pasakyti ir pa
prašiau balso. Mano pažįs
tamas įspėjo mane, kad nie
ko nesakyčiau, bet aš prisimi
niau lietuvį, kuris buvo načių 
prievarta iš Lietuvos išvežtas 

i sunkiems darbams į Vokietiją, 
kurį kiek ansčįau sutikau mū
sų Tautiškame Parke, tai rei
kalavau balso. Gavęs pasa
kiau :

—-■Gerbiamieji, aš noriu 
jums pastebėti, kad jūs viens 
kitą labai poniškai įvertina
te ir poniškai godojate, bet 
aš nesutinku su tais vadini
mais “ponais.” Kiek apsižval-

giau svetainėj, tai čia nei vie
no pono .nesimato.

Po to aš prisiminiau poną.
—Aš žinau, kas yra ponas, 

nes esu tikrą poną matęs Lie
tuvoj, Dzūkijos krašte, tarpe 
Merkinės ir Druskininkų, ku
ris buvo paskilbęs ne vien 
Lietuvoj, bet visoj Europoj. 
To pono dvaras randasi tarpe 
dviejų miestų ir vadinosi 
Uciekos dvaru, jo savininku ) 
buvo kunigaikštis Radvilas, i 
Nors jis ir buvo pusiau pa- j 
-kvaišęs, bet kaip ponas, tai■ 
ponu ir pasiliko. To pono ' 
dvare dirbo samdiniai, kurie į 
nebuvo ponais, kaip ir mes čia 4^. 
nesame ponais. To pono že
mėj užaugdavo gardžios bul
vės, kurių pasipirkti važiuo
davo* apylinkės valstiečiail 
Mano tėvas iš Trasniko kaimo 
važiuodamas kartu ir mane 
pasiėmė 9-nių metų vaikutį. 
Tai prie dvaro privažiuojant
tėvas pasakė: žiūrėk, vaikeli, . 
štai ponas jodinėja ant balto / 
arklio! Taip ponas jojo ran- Į Į 
koj laikydamas bizūną. Tas . 
ponas su bizūnu rankoj ragi- 
no darbininkus bulves lęfnktŲ ' 
Ir tėvas sakė, kad ponas ker- > 
ta bizūnu kiekvienam darbi
ninkui, kuriam tik jis panori, r į-

—Tėvas priėjęs paklausė ) 
pono, ar gali gauti pirkti bul
vių. Ponas lietuviškai per
statė klausimą : . “Kiek, muži
ke, nori?” Kada gavo atsa
kymą, kiek norime pirkti, tai 
ponas suriko ant darbininkų, 
kad jie kuo greičiausiai su
piltų reikalingą kiekį bulvių į 
maišus. Vieną darbininką po
nas rusiškai iškoliojo, o pas
kui bizūnu smogė senam dar
bininkui per nugarą, žmogus 
skaudžiai suriko, maldauda
mas, kad nemuštų. Aš gi, iš- *^*** 
sigandęs, net po tėvo vežimu . 
palindau, kol tas bulves dar
bininkai į vežimą sudėjo. Po
nas rusiškai iškoliojo, o paskui 
mosavo bizūnu ir nujojo to
liau, o darbininkai pasiliko /’ 
bulves rinkti. Štai kokis bu
vo tas ponas.

Bet Čia So. Bostone aš ne
mačiau nei vieno tikro pono, 
f svetainę susirinkę buvo vie
ni darbininkai, kiti smulkūs 
biznieriai, treti profesionalai. (
Bet juos titulavo “ponais” ir /
“ponais.” Net koktu darosi 
beklausant tų “ponų.”

W. Yurkevičius. 1

So. Boston, Mass.
■ ■ ■ i e 1 . ■-

Didysis Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Įvyks Liepos July 4th
Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

Iš So. Bostono BUŠAI išeis 12 valandą dieną nuo: 
318 W. BROADWAY, SO. .BOSTON, MASS.

Draugai ir draugės, būkite laiku prie autobusų 
. stoties, nes yra labai svarbu, kad visi busai išeitų į 
pikniką laiku iš So. Bostono.

pttsl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), AntracL, Liep. 1, 1947
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Java. — Indonezų vadai 
numato, kad holandai pra
dės tikrą karą prieš jų sa
vivaldybę.

ruo- 
ma- 
bai-

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

LYDYTOJAI 
ELEKTRA

su tank patyrimu vien tik7.
FLEET ARC INC.

70-12 51ST AVENUE 
WOODSIDE, L. I.

REIKALAVIMĄ!
FARSIOS DARBININKAS '

Noriu gauti darbą ant farmos. 
Esu*pilnai patyręs visokių farmos
darbų darbininkas. Patą turėjau ■ 
farmą. Kam reikia tokio darbininko 
prašau rašyti: 
ville, N. J.

f « 
13| 
f ■ 16 /. w

4

BUSHELMĘN
PRIE KOUTŲ

NUOLATINIS DAUBAS, 
ŠVIESI, OKINGA DIRBTUVE

WEATHERILL
680 — 5th AVĖ., N. Y. C.

Abelųai Patikrintojai, Press Departmente

VYRĄĮ—6:00 P.M. iki 5:0Q A.M.
Vyras pųstątynąuį elektros pajėga presų 
Elektros Pajėga Presų Operatoriai 
Tumbling Barrel Operatoriai

BARUCHAS RAGINA 
ĮVEST VERSTINĄ 
KARINĘ TARNYĘĄ

J. J. KAŠKIAUCIUS, M. D. | 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. |
HUmboldt 2-7964

HUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUI1IIIIIIIIUIIIIM

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

KAIP MELUOJA LIETUVIAI BĖGLIAI
(Laiškas iš

Į Rio de Janeiro pakraštį 
gegužės 25 d. priplaukė Ame
rikos karinis laivas*“General 
Stųart Heinlzelman,” kuris ve
žė 900 emigrantų. Juos su
darė visokių tautų žmonės: 
Ukrainai, lenkai, bielorusai, 
lietuviai1 ir kiti. Jie atplaukė 
iš Hamburgo, Vokietijos, — 
tai bėgliai.

Jų tarpe lietuvių \90, 15 mo
terų ir 30 vaikų.Lietuviai 
buvo visi jauni vyrai. Jiems 
neleido išlipti Rio de Janeiro 
mieste, bet laivas buvo susto
jęs prie rijos Hha das Floros.

Pasitaikė 
lankyti pas 
ti. Labai 
nes jie visi 
kųs žirgvaikio ženklus, o 
kalbasi savo tarpe tik vokiš
kai. Tai bjauru, kad lietu
viais yra ,o lietuvių kalbos ne
myli! Mes daugelis Brazili
joj išgyvenę po 20 ir daugiau 
metų, o ir tai, kaip tik susi
einame du, trys žmonės, tai 
ir kalbamės savo brangiąja, 
savo mylimąja ir prigimtąja

man proga apsi
juos ir pasikalbė- 
pasidarė bjauru, 
prisisegę lietuviš-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

Brazilijos)
kalba. O jie jau pabuvę porą 
metų Vokietijoj ir “pamiršo“ 
savo kalbą!

Apsidairiau ir klausiu jų, 
ar jie yra lietuviai. Keli at
sakė, kad taip, jie yra lietu
viai. Klausiau, kada jie iš
vyko iš Lietuvos. Jie atsakė, 
kad pasitraukė kartu su vo
kiečių frontu, tai yra, 1944 
metais. Klausiau, kas gero 
girdėti Lietuvoj.

Tada visas būrys pradėjo 
pasakoti, kad Lietuvoj jau lie
tuvių visai neliko, kad rusai 
visus į Sibirą išvarė, kad da
bar Lietuva yra tuščia. Klau
siau, ar jiems teko gyventi 
Lietuvoj prie tarybinės tvar
kos, kaip jie vadina “rusiš
kos.“

Tada vienas jaunas vyru
kas su skauto uniforma ir 
trimis žvaigždėmis ant kruti? 
n ės atsakė, kad jis gyveno. Ir 
tuojau prądėjo pasakoti, kad 
“rusai yra nekultūriški žmo
nės ir neinteligentiški.“ Jis 
sakė : “Ateina į krautuvę, pa
deda tris červoncus ir reika
lauja prikrauti arba pridėti 
jam tris maišus visokių gėry
bių. Jeigu krautuvininkas at
sisako, tai tuojau siunčia jį į 
Sibirą . . . Atneša didelį laik
rodį ir reikalauja, kad iš jo 
padarytų du mažesnius, o jei
gu to nepadaro, tai jau ant 
rytojaus toks laikrodininkas 
dingsta be žinios.“

Aš negalėjau išsilaikyti nuo 
juoko, girdėdamas tokias 
kvailas pasakas, ir pradėjau 
juoktis. Pareiškiau, kad jie 
su tokiomis kvailomis pasako
mis nieko neapgaus. Tada 
vienas iš jų tarė į tą “propa
gandistą“ :

—Antanai, tu kalbi, kaip 
durnas! Vesk propagandą, 
bet ne taip durnai!

Tada juokais nesivaldyda
mas pastačiau jam klausimą: 

—Na, gerai, kad jau So
vietų Sąjungos žmonės yra to
ki nemokyti ir nekultūriški, 
tai kaip jie galėjo sumušti 
karo laiku “kultūriškus“ vo
kiečius ?

—Amerikonai rusams padė
jo,—atsakė jis.

Sakau, kad kada Arųerikos 
armija išlipo Europoj, tai vo
kiečių armija buvo jau sumuš
ta, pralaimėjus Rusijoj bėgo 
atgal į Vokietiją. Tik tada, 
kada vokiečiai biivo sukrušin- 
ti Raudonosios Armijos smū
giais, tai amerikonai ir an
glai atidarė antrą frontą.

Ir netekęs kantrybės pareiš
kiau, kad

—Jūs, lietuviški
esate Lietuvos ir jos žmonių 
išdavikai, jūs begoto ne nuo 
rusu, bet nuo Lietuvos žmonių C 7 C*
ir juos šmeižiate! Jūs atbė
gote į Braziliją ir manote, kad 
čai jus taip pasitiks, kaip jū
sų prieteliai pasitiko Vokieti- 

pamatysite, 
užsidirbti 

susidursite

Scranton, Pa.

jo pagelbįninkas — I.
Susisiekimo rąš- 

Šlekaitis, fin.
Stankevičius,

Truikiene. Iž-

t- i

bėgliai,

joj. Palaukite, 
kada jūs turėsite 
sau duoną, kada 
su sunkiais darbais ir ligomis.

—Tai kas mums lieka dary
ti ?—sušuko vienas iš jų pik
tai.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiąi 
modemiškai įruoštą mū
są šermenine. Mųsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

tkjlevhone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIĘUIAUSKAS) 

La isni uotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinąmą kalną. • 
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 puti,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 1,

tarp Scranton ir Wilkes-Bar
re. Nesunku surasti ir iš to
liau atvažiavusiems, o mes ti
kimės svečių ir iš tolimesnių 
miestų/nes taip gražiai įreng
tą parką, kaip Rocky Glen, 
vargiai kur kitur rastume.

Taigi, kviečiamą visus pro
gresyvius* žmones 'dalyvauti 
LLD XII Apskrities piknike 
liepos 27 d. ir tuomi paremti 
mūsų darbininkišką spaudą.

LLD XII Apskr. Sekr. 
P. ŠLEKAITIS.

1225 Diamond Avė.
Scranton, Pa.

Norwood, Mass

MALE and FĘMALE 
VYRAI ir tylOTĘRYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI DARBININKAI
MOTERYS—7:00 A.M. iki 5:00 P.M. ar 
5:00 P.M. iki 11:00 P.M.
Elektros Pajėga Presų Operatorės 
Koja’ Minamų Presų Operatorės 
Prie Stalų Darbininkės

jiems,—grįžkite pas savo mo
tiną, ji jums durų neuždarė, 
ji jus priims atgal . . .

—Priims, bet ir baudžia...— 
tuojau vienas atsiliepė.

—žinoma, jeigu prasikaltai 
prieš Lietuvos žmones, tai da
bar reikės ir atsakyti,—tariau 
jiems.—O jeigu nenori atsa
kyti prieš savo tautą, tai Bra
zilijoj “bišei“ jums panages 
išės. Linkiu aš jums visiems 
tų “gerų braziliškų pyragų.“

Taip jau mūsų pasikalbėji
mas ir baigėsi, nes jie pradė
jo kuždėtis, piktai į mane 
žiūrėti. Nei vienas iš jų ne
pasakė savo vardo ir pavar
dės. Tai keisti žmonės, kad 
net vardo bijosi pasakyti ’

Po to kalbėjausi su vienu 
ukrainų tautybės žmogumi, 
kuris vardą padavė Ralin. Jis 
tokių kvailybių nepasakojo, 
kaip lietuviai bėgliai. Jis sa
kė, kad gyventi galima ir ta
rybinėj tvarkoj, bet kad ka
ras baisiai sunaikino visą Eu
ropą, tai ten gyvenimo gero 
negalima laukti, šis žmogus 
prie savo klaidų prisipažino.

Juos visus išvežė į Sao 
Paulo miestą. Rijčtis.

Į Laisvės Pikniką 4-tą Liepos, 
Maynard, Mass.

Norwoodas skaitlingai 
šiasi važiuoti. Ne tik su 
šinomis, bet ir busas jau 
giamas suorganizuoti.

Jei dar randasi norinčių va
žiuoti busu, tai tuojau praneš- 
kit komisijai: J. Grybui, M. 
Krasauskienei, M. Uždaviniui 
arba L. Trakimavičiui. Bile 
vienas iš jų jus aprūpins bu
sti tikietąis. Važiavimas kai
nuos tik $1.25. Busas išeis 11 
vai. ryte, nuo Lietuvių Svetai
nės.

su-
ir

Kreipkitės į The Whitney Chain & Mfg. Co
237 Hamilton Street, Hartford, Conn.
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Egžaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. 

Tel. ST. 2-8342

LLD XII Apskr. Kuopų Domei
Praėjusiame LLD XII Ap

skrities valdybos posėdyj, ku
ris atsibuvo gegužės 21 d., li
kos padaryta daug gerų tari
mų, apie kuriuos noriu ir kuo
pų narius supažindinti...

Visų pirma turiu pranešti, 
kad apskrities valdyba dabhr 
susideda iš šių narių :

Organizatorius — R. Jenu- 
šaitis,
Kįevinskas. 
tininkas — P. 
rast. — J. V. 
iždininkė — M.
elo globėjai — E. Kasparienė 
ir O. Krutulienė. Valdyba 
tapo išrinkta praėjusioje kon
ferencijoje, lapkričio .17 d. 
1946 m., bet pilnai perorga
nizuota gruodžio 8 d.

Valdyba jau turėjo keturis 
posėdžius ir visi reikalai yra 
pilnai sutvarkyti, taip pat iž
das, kuris randasi pas draugę 
M. Truikienę, yra pilnoj tvar
koj.

Kad nepadarius bereikalin
gų išlaidų ir negaišavus veltui 
laiko, valdyba nutarė nešaukt 
pusmetinės konferencijos, o 
bėgančius reikalus aptart ap
skrities komiteto posėdžiuose. 
Bet kad neperžengus apskri
ties tarimų, tuo tikslu paleis
ta krivūlė per kuopas ir iš 
kuopų pasipriešinimo nebuvo, 
kas reiškia sutikimą.

Antras klausimas—tai 
rengimas pikniko, arba
dviejų, kad pakėlus apskrities 
iždą, o kartu ir parėmus lie
tuvių progresyvią spaudą, 
šiame reikale gerai pasidar
bavo draugė M. Truikiene ir 
gavo Rocky Glen Parką lie
pos 27-tai dienai.. Q draugės 
E. Kasparienė ir O. Krutu
lienė bandė gauti Wilkes- 
Barre apylinkėj (Hanover) 
rusų piknikų vietą, bet likosi 
nesusitarta dėl sąlygų ir lai
ko, todėl turime pasitenkint 
tik su Rocky Glen.

Kad būtų geresnės pasek
mės, valdyba nutarė padaryt 
tikietus, kas bus kaip išgarsi
nimas pikniko ir bus apkeisti 
ant biznio tikietų (vertės do
lerio) dėl gėrimų arba valgių. 
Apskrities valdybos troški
mas yra: kad kiekvienas na
rys pasipirktų bent po vieną 
tikietą ir tuomi paremtų ap
skritį ir savo darbininkišką 
spaudą.

Kuopoms pagal valdybos 
nutarimą išsiuntinėjau pa
kvietimus ir valdybos nutartą 
tikietų kiekį. Tikiuosi, kad 
kuopų sekretoriai, gavę siun
tinį, atliks savo pareigą.

Padarėm ir “šoukartes,” 
kurios kuopoms pasiųsta tie
siai iš spaustuves. Jas reikia 
išstatyt žymesnėse vietose. 
Manau, kad kuopų nariai tai 
atliks pagal savo supratimą.

Taigi, mątpte, draugai, kad 
apskrities valdybą veikia ir 
kviečia visus į pagalbą, o, be 
abejonės, turėsime geras pa
sekmes.

Rocky Glen Parkas randasi

Susiorganizavo Komitetas 
Veiklai už Demokratiją

Norwoodo delegatės O. Cas
per, M. Kroli ir M. Trąkima- 
vičienė, dalyvavusios trijuose 
suvažiavimuose kovo pabaigoj, 
Brooklyne, išdavė labai ener
gingus raportus. Raportai bu
vo priimti su pagyrimu.

Organizacijos išrinko po tris 
delegatus sudaryti veiklos ko
mitetą. Komitetas suorgani
zuotas.

Pirmininku yra J. Grybas, 
sekretorium — J. Galgauskas, 
iždininku — 'M. Uždavinis. 
Šis komitetas palaikys ryšius 
su Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Centru.

Šios organizacijos pristojo 
prie demokratinio judėjimo 
palaikymo: Lietuvių Darbinin- 
l^i Susivienijimo 3 kp., Lietu
vių Literatūros Draugijos 9 
kp., Moterų Apšvietos Kliubas 
ir Norwoodo Vyrų Choras.

Demokratinių Lietuvių Ko
mitetas nusitarė surengti pik
niką, bet pasirodė, kad Nor- 
woode nėra vietos piknikams, 
tai nutarė kreiptis pas Mon
tello demokratines organizaci
jas, kad bendrai su Montello 
organizacijomis surengti dide
lį pikniką. J. G.

Sovietai Šaukia Jaunuolius 
Lavintis Pramonės Darbam

Maskva. — Sovietų vy
riausybė išleido patvarky
mą, kad daugelis jaunuolių 
bus imama lavintis pramo
nės darbams ir ąmatams 
vieton karinės tarnybos.

Mokytis darbo kasyklo
se, liejyklose, žibalo pramo
nėje ir kituose sunkiuose 
darbuose bus siunčiami ne 
jaunesni kaip 19 metų ber
niukai.

SANDĖLIO SUPERINTENDENT 
RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI 

PASIUNČIAMIEJI TAISYMAM VYRAI 
ŠĖPŲ DARYTOJAI

Reikia turėti patyrimo prie rąkandų. Puikiausi darbai bei vietos dabar yca 
mūsų Watcrbuyy, Conn, krautuvėj. KRETPKITftS

HADLEY COMPANY, WATERBURY, CONN.
(152)
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Hartford, Conn
Susirinkimo
d. įvyko Lietu- 
Piliečių Kliubo 

Susirinkimą ati-

(153)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama.- Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chaupcey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn;

Tčl. GLenmore 5-6191

ir Stone Ave. 
Broadway Line

Republikonas Siūlo Stabdyt 
Žibalą Sovietams <’

Washington. — Republi
konas kongresmanas Wei- 
ęhel pasiūlė aprėžt žibalo ir 
gazolino pardavinėjimą už
sieniams, nes girdi, trūks
ta žibalo kariniąm šios ša
lies laivynui. Ypač norima 
sustabdyt žibalo pardavinė- 
į'iyią Sovietam. _______

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

T&. SOuth 8-5569

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 —8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmądienj.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 ŲĄFAYĘTTĘ STR 
Newark, N. J. 
Tel. Wket 2-5172

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Iš Kliubo
Birželio 16 

vių Amerikos 
susirinkimas,
darė pirmininkas F. Mančiū- 
nas. Protokolas perskaitytas 
ir priimtas, šokių ir baro fi
nansinė atskaita išduota ir 
priimta.

Iš atskaitos aiškiai matosi, 
kad baro ir šokių biznis yra 
gerai vodamąs ir duoda gra
žaus pelno. O tai dėka daug 
mūsų sugabiam baro gaspado- 
riui A. Ambros, kuris moka 
gražiai biznį tvarkyti.

Svetainės prižiūrėtojas at
lieka savo pareigas gerai, vi
sada svetainė yra užlaikoma 
švariai. Bendrai pasakius, 
kliubas bizniškai verčiasi ge
rai ir tinkamai tvarkosi. Ro
dosi, kad visi kliubo nariai tu
rėtų būti patenkinti.

Bet atsiranda tokių, kurie 
gal būt blogos valios žmonių 
pakurstyti bando išjuokti ir 
apšmeižti senus kliubo narius, 
veikėjus ir ypatingai progre
syvius. Ir vienas neramios są
žinės žmogelis bandė išjuokti 
buvusį kliubo pirmininką J. 
Pilkauską, dabartinį šokių ir 
virtuvės finansinio biznio ve
dėją ir nuolatinį kliubo veikė
ją. Jis kaltino finansinėj ne
tvarkoj virtuvės reikalus. 
Kliubo valdyba viską smulk
meniškai ištyrė ir šiame susi
rinkime raportavo. Iš valdy
bos raporto pasirodė, kad vir
tuvė kas savaitė duoda gra
žaus pelno. Bet tas. žmogelis 
vėl kėlė trukšmą, kol jį kliu
bo pirminipkas nepašaukė 
prie tvarkos.

Progresyviai kliubo nariai 
dirba gerai ir ištikimai kliubo 
ir visuomenės gerovei. Jie 
vengia klaidų ir prie to kvie
čia kitus kliubo narius. Ir 
bent koks pučiamas burbulas 
iš reakcininkų pusės visada 
sprogsta po jų pačių nosimi 
sudarydamas jiems patiems 
nesmagumo.

Progresyviai kliubo nariai 
turėtų, lankytis į kliubo susi
rinkimus ir atydžiai sekti vi
sus kliubo reikalus. Tas bū
tų daug geniau ir pačiam 
kliubui ir demokratinei visuo
menei .

Buvęs Susirinkime.

Reikalingi BUSHEL MAN ir Prosytojas. 
Kreipkitės gatavai į Darbą. Fisher Brothers, 

1538 Pitkin Avenue, Brooklyn.
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Chinijos Tautininkai 
Sakosi Atsigriebiu

Shanghai, Chinija.' —Chi
ang Kai-sheko tautininkų
komanda skelbia, kad jie 
atgriebę nuo chinų komu
nistų Szepingkai ir Kung- 
chuling miestus, Manžduri? 
joj. Bet Associated Press 
praneša, kad komunistai 
sutelkė naujas' jėgas pa
smarkintai kovai prįeš tau
tininkus toje srityje. Chink 
joje komunistai, be kitko, 
perkirto tautininkams ge
ležinkelį tarp Peipingo ir 
Paotingo.

10,000 CHINIŠKŲ POLĘ- 
RIŲ Už CENTĄ

Shanghai. — Chinijos do
leris taip susmuko, kad už 
vieną amerikinį centą duo
da 580 chiniškų dolerių. Bet 
jeigu Amęrika nepasisku
bins su nauja stambią pa
skola Qhiang Kaį-shekę 
Chinijai, tai greitai 10 tūk
stančių chiniškų dolerių te
bus verti tik 1 amerikinio v 
cento, kaip sako finansiniai 
žinovai.

BAIGpSI ST. LOUIS 
VAŽIUOTĖS STREIKAS

St. Louis, Mo. — Gatve- 
karių ir auto-busų konduk
toriai, Darbo Federacijos 
unijistai, po dviejų savaičių 
streiko nutarė grįžti dar
ban. Dėl algos pakelinio jie 
pasidavė sprendimui komi
sijos, sudarytos iš valdžias, 
kompanijos ir unijos atsto
vų. Streikieriai reikalavo 
$1.40 valandai; kompanija 
siūlė $1.20.

Washington.— Amerikos 
atominio plano autorius B. 
Baruchas abejojo apie karą 
iš Sovietų pusės, bet karš
tai ragiųo įvest verstiną 
kariuomenės tarnybą šioje 

šalyje.

New York. — Pirkikai 
taip boikotuoja perbrangią 
mėsą, kad nupuolė jos kak 
na, 6 centais svarui.

W. Klimas, Branch- 
(151-153)
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Linki Radijui Laimės

Mrs. Anna Conrad', dalinin
kė su Joseph Vanagu Joann 
Restaurant, 261 West Bridge 
St. (9W), Catskill, New York, 
atsiuntė Lietuvių Laisvės Ra
dio Klubui dovaną ir linkėji
mus. Taipgi atsiuntė vietinio 
laikraščio aprašymą apie d. 
Agotos Bloznelienės mirti. 
Mrs. Conrad rašo:
Gerb. Draugai,

Priimkite šia maža dovana*■ a *

jūsų Radio Klubui, kuriam 
mes linkime pasisekimo. Ti
kiuosi, kad lietuviai jus remia 
moraliai iš daug toliau, negu 
Catskill.

Nemalonu, kad šiame laiške 
taip pat rasite liūdną žinią 
apie Mrs. Bloznelis iš Cats
kill.

Su geriausiais linkėjimai.?, 
Anna Conrad (Kundroticnė).

Pagalbon Liet. Laisvės 
Radio Klubui

Pažangus, geras vyras, 
kriauęjps Charles Kairis, nors 
jau ir būdamas Lietuvių Lais
vės Radio Klubo nariu, šiomis 
'dienomis prisidėjo su extra 
‘$10 Klubui palaikyti.

— Prie pirmos /progos, — 
sakė Ch. Kairis R. Mizarai, — 
duosiu dar dešimkę.

Taipgi brooklynietis Pranas 
Buteliauskas įstojo i LLRK, 
pasimokėdamas $1.

n •
Svečiai

Praeitą penktadienį Lais
vės įstaigą aplankė baltimo- 
riečiai John Straus su žmona. 
Jie atsilankė į New Yorką va- 
kacijų proga. Apžiūrėję Lais
vės spaustuvės mašineriją, 
dienraščiui paaukojo $6. !

Iš Laisvės draugai Strausai 
nuėjo pas Nechwidavičius, su 
kuriais jie iš seniau turi pa
žintį

Agota Blozneliene Mirė 
Auto Nelaimėje

Gyvenusi seniau Brooklyne, 
o per pastaruosius keliolika 
metų su vyru Felix Blozncliu 
ir šeima farmeriavusi Catskill, 
Agota Blozneliene tapo už
mušta auto nelaimėje praėju
sį ketvirtadienį, birželio 26-tą.

Kaip aprašo vietinis Catskill 
Daily Mail, kurio iškarpą 
mums atsiuntė to miestelio 
biznierė Anna Conrad, spėlio
jama, kad gal nelaimė ištiku
si sekamai :

Blozneliene važiavo sūnaus 
Augustus Roskosky vairuoja
moje mašinoje. Su ja buvo jos 
brolduktė Helen Daniels. Jų 
mašina sekusi užpakalyje au
tobuso ir sunkvežimio. Ros
kosky būk tai bandęs tuos du 
pralenkti, bet tiesiai priešais 
juos į tą pačią dalį kelio įsu
kusi kita mašina, vairuojama 
John M ark’o iš Saratoga 
Springs. Mašinos tvojo tiesiog 
viena į kitą ir abi likosi veik 
sulamdytos, visi keleiviai su
žeisti.

Blozneliene mirė vežama į 
Kingston ligoninę. Visi kiti 
taip sunkiai sužeisti, jog nega
lėję tyrinėtojams apsakyti nei 
kaip iš tikro ta nelaimė atsiti
ko. Tarpe sužeistųjų yra 
Mark’o mašinoje važiavusieji 
Morris ir Esther Lederman iš 
Forest Hills. Raportas’sudary
tas vaduojantis daleidimais ir 
veda tyrinėjimą.

Blozneliene, gimusi Lietuvo
je, duktė Augusto ir Marės 
Danielevičių, buvo apie 66 
metų. Greta vyro, paliko 5 sū
nus, prigyventus su pirmuoju 
vyni Roskosky-Ross: Augus
tus gyvena Catskill; Alfonsas 
su šeima Maspeth; Frank — 
Perth Amboy, N. J.; Joseph 
—Clermont, N. Y.; Anthony 
— New Yorke. Taipgi liko du 
broliai: Anthony Daniels, gy
vena Jackson Heights, L. L; 
Charles — Fairview, N. J.

Palaidota birželio 29-tą, 2 
vai. po pietų Catskill prie
miestyje esamose kapinėse. 
Pašarvota buvo Deane &

Nei jo žodelių niekad neiš
girstu.

Ne, aš, sūneli, tave nematysiu, 
Verksiu, raudosiu, pakolei nu

mirsiu.
Kad aš galėčiau nors sapne 

matyti,
Tai gal galėčiau širdį nura

minti.
žinau, kad tu dėl mūsų dau

gel nukentėjai
Ir dėl to kantriai gyvastį pa

dėjai.
Lėkei per laukus, lėkei per 

jūres,
Per aukštus kalnus ir aukštus 

mūrus. . .
Sūneli mielas, jau nesuferjši, 
Savo motutės jau nematysi. 
Jis pasodino sodne klevelį, 
Kad jis užaugtų ir gražiai žy

dėtų,
Ant jo šakelių paukštelei tu

pėtų.
Kai aš pažiūriu ant to klevelio, 
Labai suspaudžia mano šir

delę.
žinau, kad jau nėra mano sū

nelio.
Sūneli mielas, tu n esu grįši 
Ir to klevelio jau nematysi.

Ramaus tau, drauge Agota 
Blozneliene, atilsio! Liūdnai 
šeimai reiškiame užuojautą, o 
sužeistiesiems linkime greitai 
pasveikti. R.

Kūdikį Išmetė per 
Langą iš Ligoninės

Louis Simpson, 2 mėnesių, 
negraitė, tapo užmušta 8 me
tų berniukui Anthony Valen
tino išmetus ją per langą iš 
Sydenham ligoninės 3-čio 
aukšto.

Vaikų skyriaus slaugė tuo 
tarpu buvusi iššaukta pagelbė
ti daktarui prie operacijos.

Praėjusio sekmadienio rytą, 
dėl miglų, per tris valandas 
buvo sulaikyti atskridimai į 
LaGuardia stotį ir išskridimai.

Žmones Jau Gaminasi Savo 
Stalams Pro vizijas

St. Peleckas Serga
Daugeliui brooklyniečių ge

rai žinomasis Stasys Peleckas 
praėjusį penktadienį išvežtas 
į Coney Island ligoninę. Jo li
ga — jau seniai žinomoji. Pa
staruoju apie , mėnesiu laiko 
buvo tos ligos suimtas be per
traukos, veik per visą laiką 
nieko nevalgė ir labai nusilpo.

R.

d-tą, 
Betts

Traukiama Pervaža
Pabėgo

Traukliui laivukui tempiant 
230 pėdų pervažą, trūko ly
nas ir pervaža greitai • dingo 
iš trauklio komandos akių 
sekmadienio ryto migloje. 
Pervažą vėliau, už apie 6 va
landų, atrado įstrigusią neto
li Rockaway Point. Pakilus 
vandeniui, pervažą išvilko iš 
smėlio.

Šiluma ir Drėgmė 
Vargina Miestiečius

Praėjusį sekmadienį tem- 
į peratūra buvo pakilusi iki 
|82.5 laipsnių. Tačiau m i esti e- 
I čius vargino ne tiek šiluma, 
kiek drėgmė: jos buvo 94 
nuošimčiai. Drėgmė lygiai bu
vo pritvenkusi orą pajūryje ir 
tolokai nuo miesto laukuose, 
tad ii’ bėgusieji į pajūrius ir 
laukus menkai atgaivos laimė
jo.

Coney Islande buvo apie 
milionas vėsumos ieškotojų. 
Dvidešimt trys iš jų vandeny
je turėjo labai glaudų susidū
rimą su mirtimi, bet tapo gy
vasties gelbėtojų ištraukti. Ir 
68 vaikai buvo pasimetę nuo 
tėvų. Rockaways ii’ Jacob Riis 

' rezortuose buvo kitas milio
nas lankytojų. Jones Beach 
88,000, Orchard Beach 80,- 
000. Parkai irgi buvo pilni;

Pirmadienio rytą tebesilai
kė šiluma ir sutra. Priešpietį 
prie Laisvės namo saulėkaito
je buvo virš šimtas laipsnių, 
viduje 85 laipsniai.

Būrys gaspadinių susitiku
sios Charles šimansko su jo 
partneriu bučernėje praėjusi 
šeštadienį tariasi, ką pirksiąn- 
čios, ką užsisakysiančios savo 
stalui Laisvės' piknike.

—Taip anksti, draugės, ren
giatės piknikui
vaite, — išsitariau.

— Kokia čia savaitė? <Gal 
pamiršti, kad šiemetinis pik
nikas įvyks, penktadienį, ne 
sekmadienį? Apsižiūrėk, svei-

i kas, ba iš anksto neužsisakęs, 
'iš darbo eidamas trečiadienio
I prievakarį gali ir nebegauti j 
' to, ko norėsi.

—Laimingas, kad jus už- 
i kalbinau. Dėkui už primini
mą, — atsakiau joms, čia pat 
užsisakiau ir aš savo serą pro- 
vizijų piknikui.

Iš tikro, priprasta būdavo 
piktiikauti vis sekmadieniais, 
tad apie sekmadienį ir galvo
jau, nors jau buvau skaitęs ir 
žinojau, kad šiemetinis —

Laisves piknikas įvyks jau

šį penktadienį, liepos 
Klaščiaus Clinton Parke, 
ir Maspeth Avės., Maspethe.
Taigi, kada šiuos žodžius skai
tysite, jau bus laikas turėti už
sakytus arba ir namo parsiga- 

i bentus' piknikui kalakutus, viš- 
. Dar visa sa-j tas, hames, dešras ir kitką.

Kasmetinis Dalyvis.

DAUGIAU ATYDOS 
VAIKAMS ' . t ,

Policijos komisionietius 
Wallander atsišaukė į.tėvus 
daugiau budėti vaikų sargybo
je atostogų nuo mokyklos lai
kotarpiu. Jis priminė, kad per
nai atostogų laiku mieste už- , 
mušti 23 vaikai ir 1,560 buvo 
pavojingai sužeisti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, patyręs 

j prie Bar & Grill biznio. Gali atsi
kreipti, kad ir nepatyręs, bile tin- 

WflshingtOR.—Prez. TrU-'i karnas tame biznyje, mes išmokinsi- 
emorkp netrru ljnd^. Dėl jaugiau infornrnęijųpraio^ 

llldildS^ SineiKe negi ų ,me kreiptis j Happy Days Bar &
čiuotojus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi- 1 
rinkimas svarstymui šio laikotar
pio ir lietuviškųjų problemų įvyks 
šio antradienio vakarą, liepos 1-mą, 
paprastoje vietoje. Visi nariai atei
kite. Ir visi, kurie nesate pilnai pa- 
simokėję, ateikite pasiruošę pasimo- 
kėti už pirmą pusmetį, kadangi sko
lingieji nesiskaito gerame stovyje.

Valdyba.

Grill, 426 South 5th St., Brooklyn,
N. Y. (147-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis 

namas, krautuvei patalpa ir 5 gara- 
džiai, tinkama vieta dėl Bar & Grill. 
Randos neša $150.00 j menes j. Kai
na $11,000. Kreipkitės j Mr. J. Stel- 
mock, 2542 Tilden Ave., (Flatbush) 
Brooklyn, N. Y. Arba ‘ kreipkitės 
125 East 32nd St., Flatbush.

(151-152)

PAJIEŠKO.HMA1
paieško per Ame-

Piliečių Kliubą 
giminaičio Joseph 
gyvenusio Brook-

Mai ford Andrefs 
rikos Lietuvių 
(Brooklyne) savo 
Sviterio, kadaise
lyne. Malford Andrefs dabar gyve
na Francijoj; adresas: Maloncurt la 
Monique 65, Port Roneurt, Metz 
Mossill, France.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

4

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Išvyko Atostogų
Ona Depsienė, veikli narė ir 

finansų sekretorė Moterų Ap- 
švietos Klubo, taipgi jos duk
tė Albina Depsiūtė, dailininkė, 
išskrido porai savaičių atosto
gų į Bermudą. Faktinai, tai 
yra Albinos atostogos, į kurias 
jinai būtinai pasiryžo vežtis ir 
motiną labai užpelnytam po
ilsiui.

Albina dirba didžiosiose 
krautuvėse langų ir vidaus de
koracijų suplanuotoja, tose 
pareigose yra samdytojų bu
vusi pasiųsta K al if orai j on. Ir 
šios jos atostogos dalinai yra 
surištos su jos profesijos rei
kalais.

Depsai per keliolika metų 
iki šio pavasario laikė maisto 
produktų krautuvę (groser- 
nę), prie kampo Union Avė. 
ir Scholes St., tad toli iš na
mų neturėdavo galimybės at
sitraukti. Pastaruoju laiku 
krautuvę pardavė jaunai po
rai buvusių kanadiečių Mat
thews, bet iki šių dienų tebe- 
talkino naujiesiems apsipras
ti darbe, kuris pas juos padi
dėjo, kadangi krautuvę dvi
gubai padidino. R.

Deane šermeninėje.
Atšaukia Atostogas

Blozneliai vasaromis priim
davo atostogautojus savo far- 
moje, esančioje prie Cauter- 
skill Road, Catskill. Dėl Bloz
nelienės mirties, daugiau ato
stogautojų dabar nepriims, 
kaip pranešė Laisvei našlys 
Feliksas Bloznelis.

Velionė Blozneliene buvo il
gametė dienraščio Laisvės 
skaitytoja ir rėmėja. Gyven
dama Brooklyne neapleisdavo 
nei pramogų, į jas retkarčiais 
atvykdavo net iš Catskill. Sun
kiai dirbdama pati visą gyve
nimą, taip pat buvo didelė ša
lininkė darbininkų, organizaci
jų, mėgo apie tą judėjimą 
kalbėtis su savo svečiais. Ir 
visuomet buvo šalininkė tai
kos ir demokratijos. Tačiau 
fašizmas ir jo iškeltas praėju- 
sis karas neaplenkė nenuskau- 
dęs jos — kare mirė jos jau
nas sūnus. Velionė jo, kaip ir 
visos sūnų netekusios moti
nos, gailiai liūdėjo, štai jos 
tuo laiku Laisvei prisiųstas 
rašinys:
Motinos Raudojimas Sūnaus 
O, kaip skauda mano širdelę, 
Kad aš netekau mano sūnelio. 
Jo nesulauksiu, jo nematysiu;

Maureen O’Hara ir John Payne, žvaigždės 20th 
Century-Fox filmos “Miracle on 34th St.,” rodomos 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. Yra ir 
asmenų veiksmai scenoje.

* MAISTAS ir DRABUŽIAI
Greitai pristatomi mažimisionys lėšomis 

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

SPECIALIS MAISTO PUNDELIS
1 dėžė sviesto, 1 dėžė Nutola, 1 dėžė spaghetti, 1 dėžė kruopų, 2 gabalai II. muilo,
1 dėžė cocoa, 1 dėžė miežienės, 1 pakelis arbatos, 1 blokinė pieno miltelių $11.81

SPECIALIS DRABUŽIŲ PUNDELIS
3’Xį 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.

Meilės istorija, kuri... kartosis ir kartosis jūsų atmintyje! Tokia 
skirtinga ... Tokia Įspūdinga ... Tokia didinga ...

EAGLE-LION FIMS
perstato

LOUIS HAYWARD ♦ JOAN LESLIE * RICHARD BASEHART

“Repeat Performance”
PRASIDEDA ŠIANDIEN

RIVOLI Broadway ir 49th St.

Durys atsidaro 9:30 A. M.
Nuolat Rodoma. — Moksliniai Vėdinama. — Nebrangios Kainos

.. 
ttyįįįb.

< ■

HENRY D. MAHLER,
BRONX: 500 I. 164th St. MANHATTAN: 637 Second Ava.

Take Third Ava. "L" to Between 34th and 35th Street* ■'gj* 
164th St. Station ■ :

Mott Haven 9-5300 jtĄ

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Veatuyių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku! 

ateičių* au naujnuaiaia {taiaymaia.
KETURJŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS.

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th'Street

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis
Taiso Višokiūs Namų Ra
kandus - furniture. Sutai
so Medį ir Permaliąvoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. 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 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

* Religijiniai daiktai, abrozdai ir slovylukės ’ 
nužemintom kainom.

f

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebesites Kainų Nužeminimu.Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprbkavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn,

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 1, 1947




