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Kiekvienam mūsų tenka su
sitaikyti su tąja be galo ne
malonia mintim, kad nė vie
nas neturime padaręs sutar
ties su gyvenimu. šiandien 
esame sveiki, krutame, dar
buojamės, baramės, kovoja
me, o rytoj jau laimingai il
simės po šešių pėdų žeme!

Tai, žinoma, nereiškia, kad 
turime susidėję rankas sėdė
ti ir laukti galo. Jis ateis ir 
nelaukiant. Kiekvieną gyve
nimo valandą kiekvienas tu
rime suvartoti pagal savo 
sveikiausj ir geriausi suprati
mą.
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Kova prieš Rendų 
Kėlimą Išsivysto 
Visoje Salyje

Tūkstančiai .Čikagiečiu ir Newynrkieciy Šaukiasi Teismų 
Ir Valdininkų Pagalbos prieš Rendų Lupikus

Mainierių Unija Vengia 
Pasirašyt Sutartį su 
Prižadu Nestreikuot

Liepos trečią dieną pasiekė 
mus SLA organas Tėvynė, su
redaguota Prano Bajoro. Bet 
liepos 2 dieną Pranas Bajoras 
jau buvo iš gyvųjų tarpo iš- 
sibraukęs. Vadinasi, jis mirė 
staiga, šiuos žodžius rašant, 
dar nepaskelbta tos staigios 
mirties priežastis.

Neigi tai jau taip baisiai 
svarbu, žmogus mirė, ir tiek. 
Mirė dar galėjęs keletą metų 
gyventi, nes mirė ne dėl se
natvės.

O Prano Bajoro vienminčiai 
ir jis pats gyvendamas visokių 
istorijų prikepė dėl staigios 
mirties žymiojo lietuvių tau
tos rašytojo Petro Cvirkos Lie
tuvoje. Už jo tokią belaike 
mirtį jie su žemėmis surųaišė 
visą tarybinę santvarką ir am-, 
žinai iškeikė visus viso pa
saulio bolševikus.

* ♦ * ♦

žmogaus sveikata yra be 
galo silpnas dalykėlis. Trūko 
kas nors viduriuose bei galvo
je, arba širdis sustojo plakus 
ir patiesė žmogų ant lentos.

Taip atsitinka, aišku, su 
žmonėmis ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje.

Visi trokštame gyventi su 
Matuzeliu, bet nei vienas ne
gyvename.

šeštadienio Laisvėje d. Mi- 
zara gerai ir sveikai apibū
dino Prano Bajoro karjerą ir 
visuomeninę veiklą. Su juo, 
kaip ir su visa eile kitų tos 
pačios vieros žmonių, bėda 
buvo tame, kad jie buvo auka 
f&šistinės ideologijos. Gal jis 
pats fašizmu ir netikėjo, ga
limas daiktas, kad nesąmonin
gai, dažnai gal ir prieš savo 
norą, bet jis sušilęs darbavosi 
fašizmo laimėjimui.

♦ * ♦

Juk ne kas kitas, kaip Pra
nas Bajoras paskelbė Tėvynė
je tuos prakeiktus fašistinius 
laiškus iš Lietuvos, kuriuose 
buvo sakoma, kad Lietuvos 
žmonės džiaugsmo ašaromis 
pasitiko vokiškus žmogėdras 
1941 m< birželio 22 dieną.

Ne tik jis tų laiškų paskui 
neatšaukė ,nepasmerkė ir ne
užginčijo, bet dar nelabai se
niai su pasididžiavimu pareiš
kė, kad Tėvynėje buvus rašo
ma šventa tiesa apie Lietu
vos žmonių atsinešimą linkui 
karo ir vokiečių.

Nežinau kito tokio lietuvio 
laikraštininko (gal išskyrus 
tik Grigaitį), kuris būtų tiek 
bijojęs komunizmo ir bolševi
kų, kaip Pranas. Jis sakyda
vo: ateis bolševikai ir Matinis 
visų visus turtus, o mus visus 
be jokių ceremonijų “išmu- 
fins” į šaltąjį Sibirą!

Kai pamisliji, tai juokinga. 
Suaugę ir prasilavinę žmonės 
įsikalba sau ligą ir paskui vi- 
są gyvenimą ja serga. Komu
nizmo baimės liga sunkiai se
niai serga visi klerikalų, sme- 
toninkų ir menševikų laikraš
tininkai. Jų skaitytojai taip 
pat.

Pranas Bajoras buvo vienas 
iš tų amžinųjų ligonių. Išgi
jimui seniai nebuvo vilties.

CHICAGO.—Keturi tūks
tančiai čikagiečiu atsišaukė 
j* rendų kontrolės raštinę, 
prašydami užtarimo nuo 
namų savininkų. Savinin
kai reikalauja, kad įnamiai 
“laisvu noru” pasirašytų, 
jog jie sutinka 15 nuošim
čių daugiau rendos mokėti. 
Kurie priešinasi rendų pa
kėlimui 15 iki 150 nuošim
čių, tuos savininkai grūmo
ja iš namų išmėtyti. Vie
na moteris skundėsi, kad

Švenčių Nelaimėse 
Žuvo 534 Žmonės 
Visoj Šalyj

CHICAGO. — Per 3 šven
čių dienas, pradedant, nuo 
liepos 4 ir baigiant sekma
dienio naktim, žuvo bent 
534 žmonės nelaiminguose 
atsitikimuose Jųngt. Valsti
jose, kaip skaičiuoja Nacio- 
nalė Saugumo Taryba. Bet 
pilnesnės žinios gal paro
dys, jog tose nelaimėse ne
tekę gyvybės iki 600 žmo
nių.

Automobiliai per šias 
šventes užmušė 244 žmones. 
Besimaudant. nuskendo 
158. Kiti 125 žuvo skirtin
gose nelaimėse. Septyni žu
vo nuo žaislinių sproginių- 
“fajerkrekių.” Daugiausia 
nelaimiu įvyko New Yorko 
valstijoj: paskui seka Cali
fornia. Michigan ir Penn
sylvania.

Vokiečiai Gaminą 
Tankus Anglijai

LONDON. — Maskvos 
Pravdos korespondentas 
rašė, kad vokiečiu fabrikai 
gamina Anglijai tankus ir 
kitus ginklus vakarinėje 
Vokietijoje, anglų užimta
me ruožte. Žinią apie tai 
paskelbė ir Maskvos radi
jas. Spaudos atstovų už
klaustas, aukštas Anglijos 
valdininkas užginčijo tas 
Maskvos žinias. •

savininkas reikalauja $190 
mėnesiui už dvieju kamba
rių apartmentą, už kurį ji 
iki šiol mokėjo $52.50.

NEW YORK—Jau apie 
2,000 rendauninkų skundų 
suplaukė teismams ir rendų 
kontrolės raštinei prieš na
mų ir viešbučių savininkus, 
kurie sauvališkai kelia ren- 
das ir grasina išmesti gat
vėn įnamius, atsisakančius 
perdaug mokėti. Piliečiai 
daro spaudimą republiko- 
nui gubernatoriui Dewey’- 
ui. kad sušauktu specialę 
seimelio sesiją išleisti įsta
tymą, kuris pažabotų rendų 
lupikus.

Negrų Tautos Pažangos 
Susivienijimas atsišaukė į 
daugiau kaip 1,500 savo 
kuopų visoje šalyje, kad ko
votų prieš rendų kėlimą 15 
nuošimčių.

Pusaštuoniolikto nuošim
čio pakelta apartmento ren- 
da ir aštuopiem N. Y. vals
tijos republikonam senato
riam. Dėl to jie pasisamdė 
advokata. v

GUB DEWEY VAKARUOSE 
KAIP KANDIDATAS I 
PREZIDENTUS 

* 1

SAPULKA, Okla.—New 
Yorko valstijos gubernato
rius Thomas Dewev ątvyko 
į atostogas Oklahomos 
valstijoj. Žibalo milionie- 
rius Lew Wentz, nacionalio 
republikonų komiteto narys 
Oklahomoi. suruošė Dew- 
ey’ui pokili ir pranašavo, 
kad republikonu * partijos 
suvažiavimas skirs Dewey 
savo kandidatu į preziden
tus 1948 m.' rinkimams. 
Wentz šaukia kelių vidur- 
vakariniu valstijų republi
konų vadus į konferenciją 
dėl paramos Dewey’o kan
didatūrai.

Rotnesay, Škotija.— An
glijos Mainierių Unijos su
važiavime jos pirmininkas 
Will Lawther ragino anglų 
valdžią glaudžiau - bendra
darbiauti su Sovietais.

WASHINGTON, liepos 7. 
— Minkštųjų angliakasyklų 
savininkai reikalauja, kad 
unija pasirašytų naujoj su- 
tartyj, jog ųnainieriai ne
streikuos. John L. Lewis ir 
kiti unijos vadai atmeta to
kį prižadą, kaipo kilpą Taf- 
to-Hartley’o įstatyme. Tas 
įstatymas sako, jeigu pasi
žadėjimas nestreikuoti bus 
sulaužytas, tai samdytojai 
gal traukti uniją teisman ir 
reikalaut nuostolių atlygi
nimo. Jei, sakysime, tiktai 
saujelė mainierių, net be 
unijos leidimo, sustreikuo
tų, tai kompanija galėtų 
apskųst visą uniją, kuomet

lekiančios Lėkštės 
38-se Valstijose

CHICAGO. — Daugelis 
žmonių sakosi matę “le
kiančias lėkštes” 38-se vals
tijose. Valdžia pasiuntė 
karinius lėktuvus ,tėmv(;i 
tas lėkštes-diskus, bet jie, 
girdi, nieko panašaus ne
matę. I kunigo J; Barskio 
kiemą Graftone, Wisconsi- 
ne. nukrito viena metalinė 
lėkštė apie 18 colių skersai-' 
išilgai, sverianti penketą 
svarų, su skyle vidurvj ir 
su kokiais ten prietaisais, 
tarpe kuriu vielos išvedžio
tos. Lėkštė dar buvusi 
karšta. Snėiama, kad tos 
lėkštės gal bus kokie ra
dijo vairuojami kariniai 
sviediniai.

—------------------ ,*

Draugingi Sovietams 
Kraštai Almėsią 
Marshallo Planą

PARYŽIUS. — Čechoslo- 
vakija atsisakė oficialiai 
dalyvauti konferencijoj, ku
rią Anglija ir Francija šau
kią Paryžiuj liepos 12 d. ap
svarstyti amerikinį' Mar
shallo planą dėl Europos 
ūkio bendrinimo ir gaivini
mo. Suprantama, kad pa
kvietimą į tą konferenciją 
atmes Lenkija, Jugoslavija, 
Bulgarija ir kitos draugiš
kos Sovietams valstybės.

sutartyje pasirašyta ne
streikuoti.

Mainierių Unijos vadai, 
vangdami tokių spąstų, to
dėl, sutinka pasirašyti tik
tai tiek, kad “mainieriai 
dirbt, kol galės ir norės.” 
Šitaip būtų apeiti Tafto- 
Hartley’o įstatymo spąstai.

Pranešama (šiuos žo
džius berašant), kad, tur
būt, nesusitars unija su 
kompanijomis šiuom ir tū
lais kitais klausimais; to
dėl šį aųtradienį galėsiąs 
prasidėti 400,000 mainierių 
streikas minkštosiose an- 
gliakasyklose.

Chinų Komunistai 
Pliekia Tautininkus

NANKING, Chinija. — 
Chiang Kai-sheko valdžia 
pranešė, jog chinų komu
nistai atėmė iš tautininkų 
Chuangcheng miestą, Šan- 
tungo provincijoj, ir užėmė 
Tangkwantungą, netoli di
džiojo uostamiesčio Tientsi- 
no. Tautininkai' skelbia, 
kad jie turėję pasisekimų 
už 42 mylių nuo Szepingkai, 
Mandžurijoj. O praeitą sa
vaitę jie garsinosi, būk-už
ėmę Szepingkai. Tautinin
kai taipgi sakosi užėmę 
Itungą, Mandžurijoje.

Chiangas per radiją kei
kė, komunistus kaip “sveti
mųjų įrankius.”

Monarchist Lėktuvai 
Apšaudė Jugoslavijos 
Piliečius Pasienyj

, j „..Į,-

LAKE SUCCESS, N. Y.- 
Jugoslavijos atstovas krei
pėsi į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą, kad privers
tų Graikijos monarchistų 
valdčią atlyginti Jugoslavi
jai $16,000\nuostolių. Bent 
tiek nuostolių jugoslavams 
padarė du kariniai Graiki
jos lėktuvai, kurie atskirais 
atvejais praeitą mėnesį ap
šaudė pasieninį Jugoslavi
jos ruožtą.

Anglai ir Prancūzai 
Tiksliai Suardę 
Konferenciją
Maskvos Spauda Sako, Anglai-Francūzai Išanksto Susitarė 

Priimt Amerikini Planą, Nesiskaitant su Sovietais
MASKVA.—Sovietų ko- 

munistų laikraštis Pravda 
kaltina Angliją ir Franciją, 
kad jędvi tyčia norėjo su
ardyti ir suardė Paryžiaus 
konferenciją dėl amerikinio 
Marshallo plano. Sovietų 
užsienio reikalų ministras 
Molotovas prašė daugiau 
žinių, ypač apie žadėtą me
džiaginę Amerikos paramą 
europinėms šalims, jeigu 
jos subendrins ūkinius sa
vo reikalus ir kels pramonę 
pagal Marshallo plana. An
glijos ir Francijos užsieni
niai ministrai atmetė sovie
tini prašymą, ir “iš esmės 
visai nesvarstė ‘ Marshallo 
plano: jie tiksliai stengėsi 
suardyti konferenciją, kad 
toliau turėtų laisvas rankas 
veikti taip, kaip jiems pa
tinka,” rašo Pravda, pri
durdama:

“Anglijos užsienio reika
lu ministras Bevinas ir 
Francijos užsieninis minis
tras Geo. Bidault, antrą 
vertus, siūlė planą, pagal

kurį europinių šalių reika
lai būtų pavesti dolerinės 
diplomatijos valiai.”

Tuo tarpu Tass, sovietinė 
žinių agentūra, pranešime 
iš Paryžiaus sako:

“Bevinas ir Bidault iŠ 
anksto viską nusprendė, o 
dabar jiedu saukia kitas 22 
šalis Į konferenciją liepos’ 
12 d. Paryžiuje tiktai tam, 
kad jos balsuotų už anglų- 
francūzų planą ir prispaus
tų savo antspaudą prie jo.

Rolandai Ruošiasi 
Iš Naujo Pulti 
Indonezus

BATAVIA, Java.— Ho- 
landijos gener - gubernato
rius van Mook pareikalavo, 
kad tautinė Indonezijos vy
riausybė aiškiai prisiimtų 
aukščiausią holandų vai- 
džią, iki Holandija duos in- 
donezams respublikos tei
ses.

Nežiūrint Franko Prievartos, 
Daug Ispanų Atsisakė Balsuot

BILBAO, Ispanija.-ANors 
diktatorius Franko grūmo
jo aštriai bausti už nedalv- 
vavimą balsavimuose sek
madieni, bet tūkstančiai, 
gal milionai, piliečių ,nėjo 
balsuoti. Buvo varu “pa
vesta” žmonėms patvirtinti 
Franko pagamintą taisyk
le, kaip jisai skirs savo įpė
dinius. Ypač daug baskų

O Bajoras galėjo būti la
bai naudingas žmogus pažan
gai ir demokratijai; Gabumų 
jis turėjo, drąsos taipgi.*

Deja, politiniai, klaidingi 
keliai jį buvo suklaidinę ir 
sugadinę.

tautybės žmonių, šiaurinė
je Ispanijoje, atsisakė bal
suoti.

Fašistu valdžia skelbia, 
būk už Franko “įstatymą” 
balsavę 80 nuošimčių pilie
čių. Franko priešai tvirti
na, kad ne daugiau 30 nuo
šimčių ėjo balsuoti. Franko 
valdininkai priskaitė jam 
balsų, kiek patys norėjo.

Nebalsavusiems atimta 
teisė gauti bet kokią “so- 
cialės apdraudos” pensija, 
uždrausta apsivesti, gauti 
valdišką darbą ir atimta 
dauguma. pilietinių teisių 
iki kitų balsavimų.

GRĮŽTA Į SOVIETUS
Shanghai, Chinija.—7,000 

čionaitihiu rusų prašė Chi- 
nijos valdžios leidimų grįž
ti į Sovietų Sąjungą.

Mirsianti Buvusio Rumunu 
Karaliaus Sugulovė *

RIO- de JANEIRO, Bra- 
žili j a. — Pavojingai serga 
Magda Lupescu, buvusiojo 
Rumunijos karaliaus Karo
lio sugulovė per 23 metus. 
Ligonei kartotinai leidžia
ma svetimo kraujo. Buvęs 
karalius, 54 metų amžiaus, 
praeitą ketvirtadienį apsi
vedė su ligone, 50 metų. 
Jis buvo nuvytas nuo sosto 
11940 m.

BERWICK, Pa. — John 
Kinney, 45 metų, padarė la- 
žybas-“betus” su savo drau
gais, kad jis nušoks 60 pė
dų žemyh nuo tilto į Sus
quehanna upę ir sugrįš.at
siimt “betą.” Jis užsimušė., . X _ __
Bombanešis Smogė Trims 
Namams; Užsimušė Lakūnas

QUINCY, Mass. — Ame- 
rikos laivyno bombanešis 
Helldiver, bekildamas nuo 
žemės aukštyn, numušė vie
no namo kaminą, nunešė ki
to namo viršutinį aukštą, 
drožė į šoną trečiam na
mui ir padegė. Užsimušė 
lakūnas ir liko sužeistas 
vienas kariškis keleivis. 
Namams padaryta iki $50,- 
000 nuostolių.

VAKARINĖS VOKIETIJOS 
GAMYBA SIEKIANTI 
JAU 46 NUOŠIMČIŲ

BERLIN.—Karinis Ame- 
rikos gubernatorius Vokie
tijoje, gen. Clay, pranešė, 
kad gamyba vakarinėje to 
krašto dalyje siekė jau 46 
nuošimčių, lyginti su 1936 
m. Tik Ruhr mainieriai ge
gužės mėnesį iškasė 17,000 
tonų mažiau anglies, negu 
balandyje. Amerikonai ir 
anglai lemia, kad iki 1950 
m. pilnai atsigriebs pramo
nė jų valdomoje vakarinėje 
Vokietijoje, taip kad gali
ma būsią išgabent užsienin 
dirbinių už $2,000,000,000.

PARYŽIUS. — Prancū
zų spauda rašo, kad ame
rikiečiai paskutiniu laiku 
išbandę naują, galingiausią 
atominę bombą New Mexi
co valstijoj. Ta bomba, gir
di, išnešė milžinišką duobę, 
11 mylių ilgio-pločio ir 2,- 
700 pėdų gilumo.

Indonezijos respublikie- 
čiai, atsakydami, bendrai 
šiuo tarpu pripažino holan
dų “globą,” bet reikalavo, 
kad jau dabar būtų sudary
ta bendra policija iš indo- 
nezų ir holandų; jie-taipgi 
reikalavo sau balso ryšiuo
se su kitais kraštais. Ho
landija atmetė indonezų at
sakymą, ir mobilizuoja ka-. 
rines jėgas iš naujo pulti 
indonezus.

Philadelphia j Sprogo 
Karinė Medžiaga

PHILADELPHIA, Pa. — 
Sprogo trys statinės nitro
cellulose, karinės medžia
gos, ir sudrebino pietiniai- 
rytinę Philadelphijos dalį. 
Ta medžiagą buvo krauna
ma į laivą African Moon,^ 
kuris plukdys ją į užsienį. 
Sprogimas, sakoma, nieko 
sunkiai nesužeidė. Kilęs 
gaisras buvo greitai užge
sintas.

Graikijos Monarchistai Nesitiki 
Ginklais Įveikt Partizanų

ATHENAI, Graikija. — 
Graikų monarchistų val
džia prarado viltį nuka
riauti demokratinius parti
zanus šiaurinėje Graikijos 
dalyje, kaip rašo N. Y. 
Times korespondentas D. 
A. Schmidt. Monarchistai 
todėl rengiasi vėl paskelbti, 
kad jie nebaus tų žmonių, 
kurie apleis partizanų eiles. 
Monarchistų vadai spėja, 
kad tuo būdu jie galėsią iš.- 
viliot apie pusę vynų, iš par
tizanų tarpo*.

Valdžia pradėjo ofensyvą 
prieš partizanus kovo mė
nesį š. m. ir pasigyrė pa-

šauliui, kad jinai per “tris 
mėnesius sutriuškins parti
zanus.” Jau kelis kartus 
pirmiau monarchistai keti
no dovanoti bausmes tiems, 
kurie pabėgs iš partizanų 
būrių. Bet partizanai ne
pasidavė apgavystei. (Da
bar monarchistai rėkia 
ypač apie pasakišką “sveti
mųjų pagalbą partiza
nams.”) <

Francijos Socialistų Par
tijos komitetas užgryre 
Marshallo planą.

ORAS.—Būsią vešiau. e
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Nebus Naudos Iš To Šamo
Radijo komentatoriai ir komercinė spauda šumina 

dėl to, kad Tarybų Sąjunga nesutiko priimti Anglijos ir 
Francijos siūlymus Europos reikalais.

Visiems yra aišku, kad ilgų metų karas paliko baisų 
palikimą ne vien Europoj, kur siautė mūšiai, bet ir dau
gelyje kitų kontinentų. Užgydyti karo žaizdas, atbūdavo
te miestus-, transportą, industriją, pakelti grūdų gamybą 
iki prieškarinio laipsnio reikalinga daug darbo ir ener
gijos.

Aišku ir tas, kad kada Europoj daug milionų žmonių 
nedavalgo, todėl, kad arba maisto stoka, arba transporto 
priemonių to maisto pervežimui stoka, tai tuo kartu 
pas mus — Jungtinėse Valstijose — artinasi ekonominis 
krizės, todėl, kad jau fabrikai mažina darbininkų skai
čių, fabrikantai skundžiasi, kad “neturi užsakymų.”

Ir tą numatė dar karo metu velionis prezidentas F. 
D. Rooseveltas, jo artimiausias draugas buvęs vice-pre- 
zidentas H. Wallace, kada jie jau tada aiškino, kad bus 
reikalas po karo, kad Jungtinės Valstijos už kelis bilio- 
nus dolerių, per kelis metus teiktų reikmenų kreditan 
karo nukentėjusioms šalims, kad tos šalys galėtų užgy
dyti karo žaizdas, kad ta politika suteiktų Amerikoje dėl 
60,000,000 žmonių darbo, kad išvengus" mūsų šalyje ne
darbo—krizio.

Kur gi glūdi pirmutinė priežastis netvarkos poka
riniame pasaulyje, kada vienose šalyse žmonėms stoka 
gyvenimo reikmenų, o pas mus spauda nuogąstauja, kad 
nepasikartotų 1929 metų krizės?

Pirmutinė priežastis yra tame, kad Wall stryto tur
čiai, kad mūsų politikai, besidangstydami gražiais obal- 
siais, sukaupė į savo rankas veik visą pasaulio auksą ir 
daugybę kitų vertadaikčių.

Aišku, kad Lenkijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Bul
garijos, Vengrijos ir daugelio kitų šalių vyriausybės 
mielai' pirktų daug maisto, aprėdalų, apsiavų, įvairios 
industrinės ii’ žemės ūkio mašinerijos Amerikoj, bet už 
ką jie pirks? Aukso jų šalyse veik neliko. Auksas jau 
yra Amerikoj. Parduoti savo žaliadaikčių ir kitokių ta- 
vorų Amerikai tos šalys mažai gali, nes tų reikmenų 
negana pasigamina, jų neištenka dar savo šalies žmo- 

♦ nėms, o kita Amerikos fabrikantai ir pirkliai ne viską ir 
nori pirkti.

Kas gi reikalinga, kad tos šalys galėtų Amerikoje 
nusipirkti sau reikalingų dalykų, tuo pat kartu, kad mū
sų šalyje neužsidarinėtų fabrikai, nemestų darbininkų į 
gatves? Yra reikalinga toms šalims Amerikos kreditas.

Bet “kieta politika” linkui Tarybų Sąjungos, nusi
statymas prieš liaudie,s demokratiškas respublikas, nelei
džia to pamatinio klausimo išspręsti. Visi žinome, kaip 
Washingtone/buvo “pametę” Tarybų Sąjungos prašymą 
kreditų ir surado tik po šešių mėnesių. Tada paskelbė, 
kad jau daugiau “pinigų užsienio paskoloms nėra”, nors 
jų atsirado šimtai milionų dolerių “paskoloms” Graiki
jai, Turkijai, kad ten “sulaikyti komunizmą”, nors jų 
atsirado “paskoloms” Italijai ir Francijai, kad ten suar
džius koalicines valdžias ir iš jų išmetus komunistus.

Ką gi reiškia Marshall© planas? Jis smulkmeniškai 
• nėra paskelbtas. Generolas Marshall, dabartinis Valsty

bės Departmento vadas, kalbėdamas 5 d. birželio Har
vardo Universitete sakė, kad mūsų šalis galėtų padėti 
pakelti Europos ekonominius reikalus iki to laipsnio, kad 
Europa vėl galėtų - verstis be Amerikos pagalbos. Jis 
sakė, kad Europos valstybės turi savo tarpe susitarti, 
išdirbti planus kaip ir kiek kokių reikmenų jos paga
mins ir pasakyti kokios pagalbos jos nori iš Amerikos. 
Jis išdėstė, kad ta Amerikos pagalba negalės būti nau
dojama sutvirtinimui tokios politinės tvarkos, kuriai 
jis nepritaria.
; Visam svietui yra žinoma, kokiai politinei santvarkai 

pritaria generolas Marshall. Jis buvo prezidento Tru- 
mano specialis pasiuntinys Chinijoj ir visiems yra ži- 

\noma, kaip ten dalykai dabar yra. yisiems yra žinoma, 
kad mūsų vyriausybė teikia pagalbą Graikijoj, Turkijoj, 
toms partijoms, kurias velionis Rooševeltaą smerkė. Mū
sų Valstybės Departmentas protestuoja prieš vieno ar 
kito žmogaus pavarymą iš Vengrijos valdžios, tuo kar
tu’visi velionio Roosevelto kabineto nariai nėra mūsų 
valdžioj, Mr. Trumanas iš ministrų vietos paskutinį pa
varė H. Wallace.

• Anglijos ir Francijos dabartiniai valdonai pasiėmė sau 
už misiją pravesti Marshall© siūlomą planą. Jie išdirbo 
savo planą , kaip generolo Marshallo plano pritaikymą. 
Tarybų Sąjunga sako, kad tas Anglijos ir Francijos pla
nas nori atimti Europos valstybių vidaus nepaliečiamy- 
bę, faktiškai panhikinti jų nepriklausomybę. Sako, kad 
pagal tą britų-francūzų planą Europa būtų paversta į 
didelį kapitalistinį trustą, kuriame anglai-francūžai vieš- 

I?-' pat autų. ' ■ ' *
, Sovietų delągacija stoja, kad kuo daugiausiai gauti 

iš Amerikos pagalbos, kad teikti Amerikai tų reikmenų, 
kurių Europos šalys gali ir kurių Amerikai reikia, bet,

Idaho dehiokratas, kal-

ios bus atlai- 
t/alandft per

Karo Kriminalistas Pralotas Tiso 
Skaitomas! Šventuoju

“šventos mil 
kytos 11-tą 
Clevelando Katalikų Vys
kupą Very Rrv. Edwardą 
F. Hoban, D. \).”

“Civiliame pimipejime jo 
garbei KANKINIO TISO, 
bus padėtas vainikas ant 
Militarinio Memorijalo.”

Kiekvienas 'blaivai pro
taujantis supranta, kad 
toks vyskupas ir jo asisten
tai, kurie jam prigelbėjo at
laikyti tas popiežiškas mi
šias, žino, kad (pral. Tiso bu
vo parsidavęs hitleriniams 
žmogžudžiams) išžudė tik 
savo šalies patrijotų 120,- 
000. O tas dar rodo, kad 
jeigu jie tikėtų į savo skel
biamą baisųjį pragarą, jie 
taip kriminališjkai neapgau
dinėtų savo pasekėjų. Bet 
tame yra dar kas blogesnio. 
Jie jąučiasi turį daug įtek
mes katalikų masėse ir, ta 
įtekme pasinaudodami, 
skleidžia pro-fašistinę pro
pagandą tarpe tos masės 
žmonių.

Ta Ohio aukštų katalikų 
dvasiškių šlykšti procedū
ra, tas tikinčiųjų akyse gar
binimas karo kriminalisto 
Tiso' yra tikslu kiršinti ti
kinčiuosius slavus prieš Če
choslovakijos demokratinę 
liaudies valdžią ir tą visą 
subendrinti su visu Ameri
kos pro-fašistiniu judėjimu 
prieš visas, rytinės Europos 
demokratines liaudies vals
tybes, o užvis daugiausiai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Slavų pažangesnės orga
nizacijos ir Amerikos Če
choslovakų Veteranų ^Ko
mitetas, nepakęsdami to 
šlykštaus dvasiškių elgimo
si, savo pastangomis išlei
do tą cirkuliarą, kuriame 
visai neabejotinais faktais 
ir nuotraukomis įrodyta 
praloto Tiso kriminališki 
darbai, šešios nuotraukos, 
paveikslai, nufotografuoti 
pačių hitlerininkų, viena 
Amerikos karinio korespon
dento ir viena Čechoslova
kijos teisimo procedūros

Pateko’ į rankas gerai 
iliustruotas ir atspausdin
tas ant žurnalistinės popie- 
ros cirkuliaras, kuriame 
nušviečiama tūlų aukštų 
katalikų dvasiškių pasipik
tinanti darbai Čechoslova- 
kijoj ir čia, Ohio valstijoj.

Cirkuliare iliustruotais 
faktais įrodoma, kaip Če- 
choslovakijos pralotas Jo
sef Tiso, parsidavęs hitleri
niams žmogžudžiams, žudė 
šimtais tūkstančių savo ša
lies patri jotus, anti-fašis- 
tus, kurie kovojo prieš hit
lerinius okupantus. Po pral! 
Tiso direktyva buvo žudo
mi ir jungtinių tautų belai
sviai, kartu ir Amerikos 
kariniai belaisviai. Raudon. 
Armijai baigiant , išlais
vint Čechoslovakiją iš po 
n.acių okupacijos, pralotas 
Tiso pabėgo į Austriją. 
Kiek vėliau Amerikos kari
niai žvalgai areštavo Tiso, 
kaipo karinį kriminalistą ir 
gen. Dwight Eisenhowerio 
paliepimu, tapo atiduotas į 
Čechoslovakijos teisingumo 
rankas, kur pral. Tiso turė
jo atsakyti už savo krimi- 
nališkas nuodėmes.

Čia, Ohio valstijoj (o gal 
ir kitur) taipgi tūli aukšti 
katalikų dvasiškiai, -tą Če- 
choslovak. patrijotų sker
diką, Quislingą pral. Tiso 
iškėlė aukštai prieš katali
kų akis, kaipo šventą kan
kinį. Vyskupas atlaikė už jį 
pontifiškas mišias xir tik 
Cleveland© slavų katali
kams uždėjo sukelti $50,000 
pastatymui “martyrui” Ti
so paminklo. .

Ant cirkuliaro viršaus 
nukopijuotas apgarsinimas 
iš Parish News, kuriame 
sakoma.

“Cleveland© ir apylinkės 
slavai ims dalyvumą Atmi
nimo Dienoje, gegužes 30, 
1947, ant pontifiškų mišių, 
stebuklingos Panelės iš Le- 
voca bažnyčioj, Bedford, 
Ohio, kurios bus teikiamos 
GARBEI MIRUSIO PRA
LOTO JOSEF TISO.

Penkių mėnesių kova sutaupyti turtingiesiems šimtus 
tūkstančių dolerių taksais ši kartą nepavyko. Jeigu bū
tų pavykę, milionierių šonan svarstyklės būtų palinku
sios su milijonais, j biednuomenę — su grašiais. Biliaus 
tėvai, kongresmanai Harold JKnudson, Charles Halleck, 
Joseph Martin dėl to biskeli liūdni.

kurie

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. baily), An trad., Lieptas 8, 1947
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kad dėl to kiekviena Europos šalis turi skyrium, kaipo 
lygi su lygia susitarti prekybos reikalais, kad Amerikos 
pagalba neturi būti naudojama politikai, tai yra sutvirti
nimui vienų valdžių, o sugriovimui kitų.

Kaip žinome, Paryžiuj konferencija tarpe Anglijos, 
Francijos ir Tarybų Sąjungos dėl to plano pakriko. Da
bar, kaip atrodo, tai Anglijos valdonai; kurie seniai jau 
siekė sudaryti Vakarų Bloką prieš Tarybų Sąjungą, ta 
proga naudojasi ir organizuoja tokį bloką. Visam svie
tui yra žinoma, kaip baigėsi pirmiau buvę anti-sovie- 
tiniai blokai. <

Šurnas spaudoj, kad anglo-francūzų planui' pritaria 
Danija, Portugalija, Graikija, Turkija, nieko naujo neį- 
neša. Faktas y»ra, kad viena Jugoslavija 'daug yra dides
nė; turtingesnė reikmenimis ir skaitlingesnė gyventojais, 
kalį) eilė tų išbūštytų valstybių. Mūsų supratimu, kad be 
Tarybų Sąjungos, be rytų Europos liaudies demokratinių 
valstybių' dalyvumo nėra galimas ne vien Europos eko
nominis atsteigimas, bet ir darbas taikos gerovei.

nuotrauka. Visos nuotrau
kos aiškios.

Pirmoje nuotraukoje ma
tosi Hitleris sveikinasi su 
Tiso ir toliau matosi vienas 
geštapo. Tas pral. Tiso pa
sisveikinimas — buvęs j o 
parsidavimas Hitleriui. An
troje Nuotraukoje matosi 
pral. Tiso, Hitleris ir trys 
aukšti karininkai.- Tuokart 
Tis6 linkėjęs Hitleriui gerų 
pasekmių prieš ameriko
nus. Trečioj nuotraukoj 
matosi pral. Tiso, gen. Kei
tei ir kiti du karininkai, ir 
jie visi saliutuoja “Heil 
Hitler.” Ketvirtoj nuotrau
koj matosi pral. Tiso, Hit
lerio propagandos ministe- 
ris Goebbels ir keli kiti su
sėdę aplink stalą puotauja. 
Penktoj nuotraukoj matosi 
vienas vokiečių generolas, 
du karininkai, viena mote
ris ir pral. Tiso. Jų užnu
gary matosi miškas, ir jie 
visi tėmija orlaivių kovą. 
Čia Tiso išreiškęs pasiten
kinimą, kad tiek daug Ame
rikos orlaivininkų nušau
nama ir užmušama, šešto
je nuotraukoje matosi pral. 
Tiso priklaupęs ir galvą pa
lenkęs žemyn ir koks ten 
Hitlerio dvasiškis perduo
da pralotui Tiso medalį už 
žudymą savo tautos žmo
nių. Septintoj nuotraukoj 
pral. Tiso jau matosi sura
kintas Amerikos retežiais, 
kaipo * karo kriminalistas, 
du vyrai civiliuose rūbuose 
stovi jox užnugaryje ir vie
nas karininkas stovi šalia 
Tiso. Aštuntoj nuotraukoj 
matosi pral. Tiso pasodin
tas kaltinamojo suole, šalia 
jo policistas, aukščiau sėdi 
keturi teisėjai ir liudytojo 
kėdėj sėdi Romos katalikų, 
slavų arkivyskupas Kmetko 
ir liudija prieš pral. Tiso, 
o pral. Tiso sėdi veidu nu
sigrįžęs nuo arkivyskupo.

Na, ir aky vaizdo je tų 
nedvejotinų faktų, tie kata
likų dvasiškiai nesisarmati- 
na taip begėdiškai apgaudi
nėti jau ir taip suklaidin
tus savo pasekė j us-katali- 
kus, perstatydarni jiems tą 
niekšą esant šventu kanki
niu ir kaulina iš jų, kad su
keltų. krūvas pinigų pasta
tymui tam žmogžudžiui pa
minklo! Toliau cirkuliaras 
pastebi:

“Liekanos požeminio fa
šistų judėjimo Italijoj išsi
kasė Mussolinio palaikus, 
kad sukurti legendą atgai
vinimui fašistinio judėjimo 
Italijoj. Čia, Ohio, pasikė
sino apie Tiso legendą su- 
budavoti priešdemokratinį, 
pro-fašistinį judėjimą Ame
rikoj.”
“Kas Yra Užnugary To Ju
dėjimo Padaryti Karo Kri
minalistą Tiso\šventuoju?

Kas Yra Užpakaly Tos 
Scenos?”

“Ne, jais nėra patrijoti|- 
ki Ohio piliečiai, jais nėra 
darbo unijofe, jais nėra 
Amerikos slavai nei čecho- 
slovakai. Spėkos to plano 
užnugaryj yra:

—Visi elementai,
mano, kad Amerikos didy- 
si biznis privalo valdyti pa? 
šaulį.

—Visi, kurie neapkenčia 
naujų demokratinių respu
blikų, kurias Europos liau
dis pasirinko.

—Visos grupės, kurios 
gelbsti sukurti naują pa
saulinį karą.

—Visos spėkos, kurios 
velytų matyti fašizmą, vie
toj taikos ir demokratijos.

—Grupės, kurios neap
kenčia draugingų ryšių 
tarpe Europos žmonių.

—Jr visi, kurie laukia tos 
dienos, kada bus nušluota 
visi II-jo pasaulinio karo 
laimėjimai.”

“Tos grupės yra mažos, 
bet labai aktyvios ir jos dir
ba patamsėj. Jos dirba po 
įvairiomis skraistėmis, bū
tent religijos, tautybės ir 
kitomis.

“Pralotas Josef Tiso tapo 
nusmerktas už 100 įvairiau
sių kriminališkų nusikalti
mų. Tiso tapo nusmerktas 
ne kaip katalikų pralotas, 
bet kaip karo kriminalistas. 
Tiso nebuvo nusmerktas 
kaip slavas, bet kaip nacių 
Quislingas.”

Penkioš pažangiųjų slavų 
organizacijos ir Amerikos 
Čechoslovakų Veteranų Ko
mitetas šio jų pastangomis 
išleisto cirkuliaro pabaigoje 
pareiškia:

“Mes liejome kraują, kad 
sunaikinti Italijos ir Vokie-

tijos fašizmą. Mūsų vaikai 
kartu su sūnumis mūsų 
Alijantų — Tarybų Sąjun
gos, Didžiosios Britanijos, 
Francfizijos, čechoslovaki- 
jos, Jugoslavijos, Bulgari
jos, Vengrijos, Italijos ir 
Kinijos — mirė, kad pasau
lis galėtų iš naujo atsikvėp
ti laisvai ir budavoti taikų, 
demokratinį pasaulį.

“Mes negalime sėdėti ran
kas sudėję, kai pasikėsini
mas yra daromas sunaikin
ti mūsų atsiekimus sunkiai 
laimėtoj pergalėj.

“Liaudis — susivienijusi, 
progresyvė ir laisva — yra 
užtikrinimas šviesios atei 
ties.” J. N. S.
JERUZALĖ.—žydai skun

dėsi Jungtinių Tautų komi
sijai, kad anglai, neleisdami 
europiniams žydams laisvai 
vykti Palestinon, tuo būdu 
numarinę 30,000 žydu kūdi
kių.
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Senatorius Glen H. Taylor, 
bėjo ištisai 8 valandas ir 20 minučių, o senątorius 
Wayne Morse, Oregon republikonas, kalbėjo 10 valan
dų ir dvi minutes. Abu kalbėjo prieš darbininkams pa
vergti taikomąjį Taft-Hartley vergijos bilių, vildamiesi, 
kad pratęsimu laiko bus galima daugiau senatorių pa
traukti savo .pusėn ir tą žalingą bilių atmesti. Darbinin
kai atsimins juos 1948 metų rinkimuose. Jų buvimas iš 
skirtingų partijų, beje, parodo, kaip darbininkai turės 
būti atsargūs pasirinkime kandicĮatų.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Avejf Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

kvėpk. Arba kur atsisėsk. 
Už kelių minučių, tau šir
dis ir vėl sugrįš į savo pir
mykštę normą. Jeigu ji vis 
dar smarkiai plaka, tai jos 
raumenys neturi tokio gero 
patvarumo ir pajėgų rezer
vo.

Dar būdas. Pagulėk ra
miai bent 15 minučių, kvė
puodamas visai normaliai. 
Ir tada, tuoj po iškvėpavi- 
mo, užimk kvapą. Nėkvė- 
puok nei nosim nei burna. 
Jei gali išlaikyt nekvėpa
vęs bent pusę minutės, tai 
yra 30 sekundžių, tai tavo 
širdis tebėra tvirta ir gera. 
Jeigu tik 5 ar 10 sekundžių • 
tegali išbūti, neatgaudamas 
kvapo, tai tau yra kokių 
nenormalumų. Gal širdis 
silpnoka, gal tau organiz
mas predaug prarūgęs, aci- 
dožo perimtas, gal kraujo. 
apytaka nenormali.

Sveika normali širdis tu
ri saVo ritmą. Ji lygiai, vie
nodai muša, sakysim, 68 
kartus per minutę, ramiai 
užsilaikant. Jei širdis trūk
čioja: bent dukart trukteli 
po kelių ritmiškų mušimų, 
tai jos raumenys truputį 
apsilpę. v Kad širdis ilgiau 
išliktų sveika, vartok pa
prastą, negadintą maistą, 
imk kokį gerą vitaminų

PATIKRINK SAVO 
ŠIRDĮ

Kaip tvirta tavo širdis? 
Kiek ji dar turi atsarginio 
pajėgumo arba rezervo? 
Tatai tu gali ir pats karts 
nuo karto patikrinti, ar tuo 
ar tuo būdų.

Pašokinėk kelioliką kartų 
ant vienos kojos. Arba 
smarkiai pašokinėk bent 
porą minučių ant abiejų ko
jų. Paskui pasėdėk ramiai 
lygiai dvi minutes. Jei tau 
širdis visai sunormalėjo ir 
vėl sau iš lengvo ritmiškai 
muša, tai ji tebėra patvari 
ir sveika. Gali net sau ir 
pulsą suskaityt. Sakysim, 
'pirma to šokinėjimo tavo 
pulsas buvo 68.. Bėšokinė- 
jant, jis, žinoma, pašidaro 
daug greitesnis. Bet, pasė
dėjus dvi minutes, pulsas 
tau ir vėl turėtų būt, kaip 
ir pirma šokinėjimo, tai 
yra 68. • •

Jeigu po dviejų minučių 
ramaus sėdėjimo širdis vis 
dar nenusiramino ir vis dar 
labai greitai plaka, tai ji 
jau nebe taip tvirta. Jos 
raumenys yra silpnesni, ir 
kraujo apytaka tenai nela
bai gera.

Arba štai tau ir kitas bū
das. Pabėgėk sparčiai kokį 
kvartalą arba bėk ir ilgiau, preparatą ir laikotarpiais 
kol pasidaro sunku atsi- pasivaikščiok, pasimankš- 
kvėpt. Tada sustok ir atsi- • tyk, pagimnastikūok.

*



Šis Tas iš Brazilijos MONTREAL, CANADA
Po išvykimo iš Brazili

jos J. Perobos, kartu su 
juo dingo iš Laisvės ir 
Vilnies puslapių bent ko
kios žinios apie Brazilijos 
lietuvių gyvenimą. Tartum 
visi lietuviai būtų išmirę 
arba užmigę letargo miegu. 
Kad ir tie “kritikai”, kurie 
niekinančiai kritikuodavo 
iš Brazilijos koresponden
cijas, neparašo nieko iš 
vargingo mūjsų gyvenimo. 
Gal jiems per žema bendra
darbiauti lietuviškoje spau
doje, arba gal užsiėmę ne
apykantos fabrikavimu mū
sų tarpe, o gal laukia, vie
toje Perobos, pasirodant ki
tų plunksnos mėgėjų, kad 
“pačiupti nagan” už silpną 
rašinėjimą, ir taip izoliuoti 
Brazilijos lietuvius, kad jie 
greičiau ištautėtų.

Piritą kartą rašydamas 
Laisvės skiltyse, noriu at
sišaukti į pažangiąją Bra-
žili jos lietuvių koloniją ne
sibijoti parašyti dėl to, kad 
mažai, mokame ar sugeba
me, tai būtų išdidumas pa
slėpti tikrąją savo asmens 
vertę. Antra, draugai lais- 
viečiai nereikalauja to, ko 
mes negalime, bet jie nori 
žinių apie mūsų gyvenimą. 
Jeigu jie pageidauja žinių 
apie mus, mes privalom pa
tenkinti jų pageidavimus 
tokioje formoje, kokioje 
susrebiame. Iš to jie turės 
galimybės pažinti mus ir 
mūsų siekius, kas suriš mus 
dar stipriau vienybės ry- v • •siais.

Paskutinieji priešdemok- 
ratiniai įvykiai 'Brazilijoje 
labai palietė ir lietuvių ko
loniją. Brazilijos liaudis, 
po sunkių 10-ties diktatū
ros metų, truputį buvo pra
dėjusi laisviau kvėpuoti, bet 
reakcija ir vėl pradėjo 
siausti. Apart politinio po-, 
būdžio įvykių, labai pasun
kėjo ir ekonominė padėtis. 
Sao Paulo mieste, apie šim
tas trisdešimtis tūkstančių 
bedarbių. Kadangi didelė di
džiuma lietuvių yra darbi
ninkai, tai tame bedarbių 
s.kaičiuje randasi nemažai 
ir mūsų tautiečių.

Tai Trumano plano pa
sekmės. Bet lietuviai nenu
leidžia rankų, vienokiu ar 
kitokiu būdu kruta nenu
stodami vilties demokrati
jos laimėjimu.

Brazilijos valdžia pasi
rašė sutartį įsileisti 5,000 
“nekaltų” pabėgėlių, tai tik 
pirmam išbandymui. Jeigu 
gerai pasiseks išskirsty
mas, tai mano pasirašyti į- 
sileidimui dar 55,000. Š. m. 
gegužės mėn. 31 d. atėjo į 
Sao Paulo pirmas trauki
nys, atveždamas 350 pabė
gėlių - fašistų, kuriuos iš- 
lipdino į paruoštą jiems 
vietą netoli Sao Paulo, 
Campo Limpo stotyje; tai 
Europos išmatos. Tautiniu 
atžvilgiu daugiausiai len
kai, paskiau seka ukrainie
čiai, lietuviai, estonai, lat
viai, ■ keletas rusų, vienas 
cechas, ir likusieji be tau
tybės pareiškimo. Jie buvo 
atvežti iš Ilha das Flores, 
kur buvo atvežti 862. Iš 
Campo Limpo stovyklos 
galėjo atsiimti, pasirašant, 
kad sutinka duoti užlaiky
mą. Jau Sao Paulo mieste 
priskaitoma tokios rūšies 
lietuvių arti šimto, taigi 
padidėjo fašistinio štabo 
armija. Jau teko susidurti 
su vienu fašistuku ir šios 
žinutės autoriui. Iš trumpo 
pasikalbėjimo p a s i r odė, 
kad daugiausiai vadovau
jasi fanatizmu, o ne realiu 
gyvenimu ir p a s i ž ymi 
šmeižtais prieš Tarybų Lie- 

tuvą. Campo Limpo stovyk
loje jie palaiko savo privi
legijuotą gyvenimą, vadin- 
damiesi vieni kitus titulais 
ir ponais. Demokratiškas 
Brazilijos laikraštis “Haje” 
(Šiandien) patalpino trijų 
fazenderių (dvarininkų) 
pareiškimus, kad nauji po
nai atsisako važiuoti į jų 
fazendas‘darbams, todėl jie 
nepageidauja daugiau tokių 
emigrantų. Demokratiška 
S. Paulo lietuvių kolonija 
atydžiai seka tų pabėgėlių 
veiksmus.

Bijūnas.
Laisvės Red. Pastaba: 

Dėkojame d. Bijūnui už ži
nutes ir raginame jį raši
nėti mums dažniau.

Darbininkų
Sveikata

Daktaras Jonas Kaškiau- 
čius sako:

Čia tik trumputis, bet la
bai svarbus persergėjimas. 
Tūli gydytojai tyrinėjo li
gonių grupes ir susekė, kad 
nuo limonado genda dan
tys.

Daug kas geria citrinų 
sunką su vandeniu nuo reu
matizmo, nuo vidurių už
kietėjimo, nuo slogų. Kiti 
geria smarkų limonadą svo
riui sumažinti. Kiti vėl, no
rėdami gauti vitamino C.

Gydytojų tyrinėjimai pri- 
rodė, jog nuo limonado 
tirpsta dantų medžiaga, 
kaip ir nuo kitų smarkių 
rūkščių. Dantys po trupu
tėlį eina mažyn, dyla. Grei
čiau iškrenta iš užtaisytų 
skylių kamštukai. Ir dantys 
dažnai esti atšipę, negali 
gerai kramtyti;

Todėl smarkaus limonado 
negerkite. Yra kitokių vai
sių ir daržovių, kurie ne 
taip rūkštūs, — galima pa
sirinkti. Jeigu jau būtinai 
norite limonado, tai sumai
šykite su pienu, kad pieno 
būtų didesnė pusė. Tuomet 
citrino rūkštis surugina 
pieną, o surūgęs pienas jau 
galima vartoti.

Ir kitokie labai rūkštūs 
ir neprisirpę vaisiai neigia
mai veikia dantis, bet už vis 
labiausia limonadas. Atsi
minkite, kiekvienas dantys 
taip svarbus sveikatai, kaip 
akys arba ir dar labiau. 
Prižiūrėkite dantis, duokite 
tuoj juos užlopyti ir nesi
skubinkite traukti. Dirbti
niai dantys negali pilnai at
stoti savų dantų.

s*?

M

Keturias dienas prabuvęs nacionalis marininkų “stapičius” užsibaigė laivu kom
panijų atstovams sutikus su unija pradėti derybas ir išpildžius reikalavimus. Iš 
kairės: CIO National Maritime Unijos prez. Joseph Curran, American Merchant 
Marine Institute prez. Frank Taylor, darbo sekretoriaus padėjėjas John W. Gib
son, Marine Engineers Beneficial Association prez. Samuel J. Hogan. Stovi: J. V. 
tarpininkai William Margolis ir Fred Livingston, taipgi Am. Communications As
sociation prezidentas Joąeph Selly.

CIO Industrial Union of Marine & .Shipbuilding Workers nariai pikietuoja 
• Brooklyne Bethlehem Steel firmos laivu statybos ir taisymo dokus. Kompanija 
griežtai atsisakė pakelti algas ir išpildyti kitus unijos reikalavimus. Kompanija 
labiau pasišiaušė po to, kai Taft-Hartley darbininkams vergijos bilius tapo 
įstatymu. Pavadinęs tą aktą “Tough-Ileart'less” biliumi, unijos prezidentas John 
Green pareiškė: “Jeigu mes pirmieji [ ri valome ji išbandyti, išbandykime.“x

Tarybų Lietuvos Maisto Pramone Šiemet
(Pasikalbėjimas su Tarybų 

Lietuvos maisto pramonės 
ministru Andriačiu)

Greitais tempais eina Lie
tuvos maisto pramonės atsta
tymas. Pereitais metais respu
blikoje buvo atstatyta ir ati
duota eksploatacijon 18 įmo
nių, o per šių metų 4 mėne
sius pradėjo vėl išleisti pro
dukciją 22 maisto pramonės 
įmonės. Bagaslavišky, Anta- 
šavoj, Berklainiuose ir Duseto
se stojo rikiuotei) naujos pie
ninės. Klaipėdos, Vilniaus ir 
kitose apskrityse sėkmingai 
vyksta 12 naujų pieninių sta
tyba. Iš broliškųjų respublikų 
šioms gamykloms atsiuntė 3,- 
000 separatorių, pasterizato- 
rių ir daug kitų įrengimų. 
Kartų su naujų įmonių staty
ba vyksta ir senųjų rekons
trukcija. Vilniuje “Raudono
sios žvaigždės’' gamykloje 
įrengtas naujas malimo ce
chas, pastatyti papildomi se- 
paratoriai ir transportieriai, 
naujai perstatyti presai.
, Kauno “Ringuvos” gamyk
loje paleisti* darban papildo
mi agregatai, kuriais galima 
pagaminti sojos aliejų ir mil
tus. Panevėžio “Lietuvos mui
las” kombinate visas darbo 
procesas mechanizuojamas.

Rekonstrukcijos darbai, at
likti respublikos aliejaus ga
myklose leis jau šiemet per
dirbti du kartus daugiau ža
liavos kaip pernai.

Didelių laimėjimų atstato
muose darbuose pasiekė kon
diterijos pramonės darbinin
kai. Konditerijos fabrikai, pa
siekę prieškarinio galingumo, 
toliau tęsia cechų išplėtimą, 
didina produkciją. Šiaulių 
“Rūtos” fabrike išplečiami pa

grindiniai korpusai, pasenę 
įrengimai keičiami naujais, 
statomas naujas marmelado 
cechas, kuris pradės duoti 
produkciją dar šiais metais. 
“Rūtos” produkcija išaugs 
daugiau kaip 10 kartų, paly
ginus su prieškariniu laiku.

žymiai praplečiamas “Pir
mosios Gegužės” fabrikas 
Klaipėdoje, ruošiama atiduoti 
eksploatacijon antrąją fabri
ko eilę, karamelio, marmela
do ir biskvitų cechus.

Sėkmingai vyksta Kauno 
“Ramunės” fabriko rekons
trukcija. Kasdien fabriko ko
lektyvas po darbo padeda sta
tytojams karamelių ir biskvi
tų cechų statyboje. Artimiau
siu laiku naujieji cechai duos 
pirm ą j ą p ro d u k c i j ą.

Lietuvos konditerijos fabri
kuose įvedamas naujas asorti
mentas, žemos, kokybės gami
niai pakeičiami aukštos koky
bės gaminiais. Fabrikai išleis 
saldainius šokolado glazūroje, 
vyšnias ir slyvas šokolade, ka- 
ramelį, naujų rūšių biskvitus 
ir vaisių marmeladą. Vilniuje 
baigiamas atstatyt vaisių, dar
žovių perdirbimo fabrikas, ku
ris aprūpins savo gaminiaisMEDŽIOKLE MAINE VALSTIJOJE

yčia medžioklė atsidaro 
rudeniop — vieną mėnesį į 
metus ant stirnų bei tūluo
se apskričiuose ir ant brie
džių. Tūli strielčiai myli 
medžioklės sportą ir išeina 
į gilumą girių net savaitei 
laiko. Ten jie sportaudami 
šaudo, kaip tai: f elnius, 
briedžius, meškas, laukines 
kates ir kerybu's, panašius 
į stirnas. Tik kerybų dabar

P. ŠUMAITIS.

visas Lietuvos konditerijos 
įmones.

Vilniaus pakraštyje prasi
dėjo stambiausios konditerijos 
gamyklos “Pergalė” statyba. 
10 tonų saldainių ir biskvitų 
bus pagaminama jo cechuose.

Gerų darbo rezultatų pasie-' 
k ė savo darbe duonos pramo
nė. Ji jau priartėjo ligi prieš
karinio galingumo. Dabar 
įmonėse vyksta mechanizuotų 
krosnių montažas. Duonos ir 
pyrago kepimas bus atlieka
mas ant konvejerių.

Prieškarinio lygio pasiekė 
taip pat ir tabako pramopė. 
“Kovos” ir “Zefiro” fabrikuo
se praplėsti gilzių ir kimšimo 
cechai, paleisti darban 32 
nauji automatai. Tai leido du 
kartus padidinti papirosų iš
leidimą ir pradėti gaminti 
naują produkcijos rūšį: ciga
retes ir aukštos kokybėj nau
jų rūšių papirosus.

Penkmečio pabaigoje Lietu
vos tabako fabrikai pagamins 
4 milijonus papirosų per me
tus — beveik du kartus dau
giau, kaip prieš karą, o kon
diterijos pramonės įmonės ga
mins 3 kartus daugiau, kaip 
prieš karą.

labai mažai matyti. Seniau 
čia jų buvo gana daug.

Taipgi medžiotojai, iš- 
bandydami akių gerumą bei 
žaisdami, šaudo ir ėdžio- 
kus, učekus, šeškus, lapes, 
zuikius, na, ir vanagus, ku
rapkas, garnius, antis ir ki
tokius paukščius bei žvėris.

Štai valdiška statistika 
rodo, kad per 1946 m. vie
ną mėnesį tapo nušauta 
18,288 stirninių ožių ir 13,- 
440 stirnų, tai iš viso 31,- 
728. Jog vienas didelis ožys 
sveria apie 250.svarų. Tai
gi, iš užmuštųjų susidaro 
didelis kiekis mėsos.
. Žinoma, daug strielčių 
džiaugiasi pagavę laimę. 
Vienok maža > dalelė me
džioklės sportų sutiko labai 
liūdną ' likimą. Štai 11 
strielčių mirtinai peršauti 
ir 28 sužeisti. Didžiuma iš 
jų peršauti stirnų vietoje. 
Da tūli pašauti lapių ir ku
rapkų vietose. Vadinasi, 
strielčiai šaudė strielčius 
— per klaidą. Da tūli me
džiotojai dingsta ir jų liki
mas nėra žinomas. Štai, C. 
Philbrick, 16 metų am
žiaus vaikinas, išėjo me
džioti lapkrityje, 1945 m. ir 
negrįžo. Tik kovo 16 d., š. 
m., rasti jo kaulai ir me
džioklinis peilis šalę; tą pei
lį jam buvo pardavęs kitas 
“boisas.” O nušautųjų stir
nų skaitlinę irgi negalima 
pilnai patikrinti, kadangi 
daug jų nukniaukia ir slap
tu būdu. Petras V.

Širdinga Padėka Draugams
Nuoširdžiai dėkoju draugei 

S. Sasnai ir drg. J. Gužui už 
dovanėlę ir už gražią atviru
tę su dar gražesniais žodžiais.

Nors mano nebuvo tokia di
delė liga ir sunki operacija, 
bet vis žmogus turi biskį pa
kentėti.

O jei jautiesi nepilnoj svei
katoj lieki nervingas ir pilnas 
bevilties.

Ir sėdžiu pereitą šeštadienį 
vienumoj, o mano mintys pra
dėjo slinkti, kai juoda šmėkla. 
Pradėjau jaustis lyg visų ap
leista.

Ak, juk žmogus gimsti be 
savo pritarimo ir miršti be sa
vo valios ir noro.

Kaip pasaulis neturi žymių, 
kad gyvenu, taip neliks žy
mių, kai mirsiu.

Ir taip pasinėriau įvairiau
siose mintyse.

Tik staiga suskambėjo du
rų skambutis ir pastorius duo
da vidutiniško dydžio bakselį.

Pasižiūriu — raudonas kas
piniukas, gražiai perrištas.

Bakselyje įvairių saldainių i 
ir fruktų. Graži atvirutė Su! 
dar gražesniais žodžiais.

Ant jos palinki geros svei-* 
katos ir greito pasveikimo. 
Pasirašo S. Sasna ir J. Gužas.

Trūksta žodžių išreikšti 
jums, brangūs draugai, tokiai 
padėkai, .kaip mano širdis jau
čia. Ta jūsų brangi dovanėlė 
išblaškė mano beviltiškumą ir 
visus nesmagumus ir pridavė 
tvirtumo gyventi ir viską per
galėti.

Ir, rodos, tos dovanėlės ir to 
nuoširdaus linkėjimo negalėtų 
nei į didelius pinigus mainyti. 
Taip miela ir brangu, kad 
draugai prisiminė ir rado rei
kalą pasiųst ir palinkėti iš tik
ros savo širdies!

Labai ačiū jums, brangūs 
i draugai. Tas įspūdis liks įra
šytas mano sieloj ir būsiu jum 
visada dėkinga.

Lietuvius Ištiko Nelaimę
šeštadienį, birželio 21 die

ną, ištiko didelė nelaimė mū
sų draugus — A. Keršį ir P. 
Petrulį.

šie draugai rengėsi atidary
ti drapanų valymo biznį. Bir
želio 21-mą dieną jie važiavo 
savo nauju troku iš tos savo 
biznio vietos namo. Jiems va
žiuojant aukštu tiltu, kuris 
ėjo per Viger jardą, nežinia, 
kaip ten pasitaikė, kad jie nu
puolė nuo tilto su troku į Vi
ger jardą, 40 pėdų aukščio, 
ant stovinčių traukinių, o pas
kiau ant žemės.

Jūsų Vartoti Riebalai 
Vis Dar Reikalingi!
Amerikos šeimininkės sutaupė ir pristatė daugiau kaip 
600 inilionų svarų pavartotų, valgius gaminant, riebalų 
nuo 1942 m. Tai yra vidutiniai beveik po 20 svarų kiek
vienai šeimynai Jungtinėse Valstijose. Tai rekordas, ku- 
riuom gali kiekviena moteris didžiuotis.

Tačiaus, vis dar reikia taupyti kiekvieną riebalų sva
rą, kadangi bendrasis gaunamų riebalų kiekis dabar te
bėra mažai kuom geresnis, negu buvo pernai metais, 
kada mums desperatiškai stokavo riebalų, ypač pramo
ninių riebalų.

Pagaminimas daugelio daiktų, kuriuos mes vartojame ,» 
ir nešiojame kasdieniniame sąvo gyvenime, reikalauja 
pramoninių riebalų ir dirbinių iš pramoninių riebalų. 
Amerikiečių moterų pristatomi pavartoti virtuviniai rie
balai buvo ir tebėra mums svarbi dalis visų pramoninių 
riebalų šaltinių. Kiekvienas sutaupytas riebalų svaras 
tarnauja šiam reikalui.

Clinton P. Anderson, Secretary of Agriculture

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liepos 8, 1947,

Abu draugai randasi St, 
Luke ligoninėje.

Draugas A. Keršys yra il
gametis veikėjas darbininkiš
kose draugijose, o drg. P. Pet
rulis taipgi LLD narys, Lais
vės skaitytojas ir stambus rė 
mėjas darbininkiškų organiza
cijų.

Linkime draugams greit na 
sveikti.

Pirmas Piknikas
Birželio 29-tą dieną, LLD 

abi kuopos, Ville LaSalle su
ruošė pirmą pikniką šios va
saros.

Į pikniką atsilankė pusėti
nas būrelis draugų. Gražiai 
laiką praleidome po žaliais 
krūmais, beržynėliais, ant ža
lios pievos, pasipuošusios įvai
riais žydinčiais žiedeliais.

Kada saulutė jau buvo prie 
lydos, ir jos skaistūs spindu
liai bučiavo žemę, lyg kelei
vis, atsisveikindamas draugą, 
tada ir mes pradėjome skirs
tytis.

Taipgi piknike dalyvavo 
svečias čikagietis, jei neklys
tu, Prunskis. Jis atvyko į 
Montrealą pas savo draugus, 
atsilankė ir į pikniką.

Pakels Algas
Nuo pirmos dienos liepos 

pakels algas. Kaip jau yra ži
noma, siuvėjams uždės septy
nis ir pusę cento i valandą.

Karpenderiams uždės sep
tynis centus į valandą. O ki
tų dirbtuvių darbininkams dar 
kol kas nežinia.

Trūksta Traukinių ir 
Patarnautojų

Montrealo Central Station 
vadas sako, kad jis neatsime
na, kada bebuvo toks didelis 
žmonių važiavimas, kaip šie
met.

Jie paleido 27-nis traukinius 
ekstra, kad galėtų visus pa- 
sažierius laiku paimti, bet vis- 
tiek dar mažai. Birželio 28 
dieną', Central Stotyje, paliko 
belaukia 600 žmonių, kol ki
tas traukinys eis, nustatytu 
laiku.

Minimos stoties galva P. 
Dunphy sako, kad daugiau 
traukinių leisti jie negali — 
trūksta jiems darbininkų.

Serga Drg. A. Vičaa
Draugui A. Vičui tapo pa

darytos dvi operacijos ant ko
jų. Bet daktarai dar abejoja, 
kad reikėsią daryti ir trečią 
sykį operaciją.

Linkiu drg. Vičui greit pa
sveikti. Koresp.

CLINTON P. ANDERSON
Žemdirbystės Sekr storius 
Sako:

Amerikietės
Moterys -■



J. DOVYDAITIS '

AITVARŲ PELKE
(Tąsa)

Aplink liūliavo miškai, dideli ir seni. 
Už kelių kilometrų buvo stambūs ąžuoly
nai, kuriuos valdžia už gerus pinigus 
pardavinėjo tiesiai Anglijoje. O į ąžuo
lą čia vertėjo pažiūrėti. Tiesus, aukš
tas, net ir per didžiausias audras vos-vos 

« pasijudinęs, tas girioš karalius buvo sti
priai savo šaknimis įsispyręs į žemę ir, 
rodos, didžiavosi savo šimto metų am
žiumi, sa»vo nuostabia sveikata ir tvirtu, 
kaip lieta geležis, liemeniu, į kurį galė
jai atšipinti ir kirvį.

Aitvariečiai buvo patenkinti, kad kaip 
tik pas juos buvo tokio įžymaus ąžuolo 
gimtinė. Žemės jie nedaug turėjo ir dar
bas miške reiškė duonos gabalą.

Kai pasidarydavo striuka su grūdais 
ir bobos imdavo virtu tik avižinę putrelę, 
o nuo druskos stokos tino pilvai ir kojos, 
aitvariečiai varstė pono Zagausko duris.

Zagauskas gyveno erdvuose, pilkuose 
namuose su veranda, turėjo atskiram 
pastate pirtį, dešrų rūkyklą, kluoną, ku
riame galėjo sutilpti pusė kaimo namų, 
didelę giminę, o pusė jo šeimos gyveno 
mieste. Po kiemą, žvangindamas ant il
gos vielos pririštą grandinę lakstė iš vie
no kampo į kitą šuo, juodas, kaip vel
nias, ir įniršęs, kaip alkanas šernas.

Virš sodybos kyšojo dvi kartys, per 
jas buvo permesta viela, o nuo jos ėjo 
dar viena, tiesiai į kampinį langą. Vie
tiniai sakydavo:

—Zagauskas turi mašiną', per kurią jis 
dievo balsą girdi ir į bažnyčią neidamas. 
O kai žaibuoja, tai jis tik liežuvį parodo. 
Nieko jis nebijo ir apie viską supranta.

O senukai, išėję pasišildyti prieš 
saulutę savo išvarvėjusias akis, jau neb- 
toli nužiūrėdami, atsisukdavo į Zagaus
ko sodybą ir sakydavo, lyg matytų:

—Ar ne ponulis ten vaikštinėja? Tai 
gerumėlis, tai protingumėlis. Ir tėvas 
toks buvo, amžiną atilsį ... Jei kada va
žiuodamas ir užkirsdavo botagu per 
strėnas, tai ne iš pikto, o tik kam mes, 
purvini mužikėliai, baltukės. prisisiurbę, 
užparpdavome vežimukyje, o arklys rėp
linėja vidukelių. Juk reikalų pas jį, kaip 
pas ciesorių. Vis į miestą, iš jo, ir vėl 
atgal. O svečių tiek, atsimenu, būdavo. 
Kitą kartą šokį tris dienas duoda, o pas
kui išvirs į gonkas, meta po kapeiką per 
tvorą ir rėkia: “Kas greičiau paims, 
tam be eilės dar vieną ...” Susirinkda
vo visas kaimas. Vyras ant vyro, kaip 
jautis, puldavo, dulkės, riksmas, triukš
mas, kaip per jomarką. Juokiasi po
nai, net nepastovi ir vėl švyst kapeiku- 
tę . . . Aš buvau stiprus, tai kartą še
šias kapeikas parsinešiau. Tiesa, ranką 
išsuko ir priekinius dantis suskaitė.

Bet kadangi visi seniai girdavosi, kad 
po saujelę pinigų per tas grumtynes dul
kėtoje kaimo gatvėje išlupo, tai nežino
jai, ar senasis Zagauskas buvo toks pi
nigų mėtytojas, ar iš viso jie nenorėjo 
prisipažinti, kad juos, įsilinksminusių 
ponų gerai nuotaikai palaikyti, už ma
žiuką pinigėlį daužė, kruvino ir laužė.

Jaunasis Zagauskas išklausydavo at
ėjusių su prašymais aitvariečių, rimtas, 
neišleisdamas iš dantų geltonu variniu 
žiedeliu, o gal auksu aptaisytos pypkelės, 
paskui susirasdavo žaliais viršeliais už
rašų knygutę, neskubėdamas pavarty
davo:

—Argi grūdų dar neėmei, Stepanaus
kai? Bene girtuoklis būsi, kad vaikai, 
kaip sakai, trečią dieną žinda tuščią 
šaukštą? Padėsiu tau ... — Tada im
davo rašyti knygutėn: — Stepanauskas 
Tamošius, sūnus Antano, šienapiūtė, du 
dalgiai . . . Žiūrėk, taupyk, ką gavai . . . 
Pas mane ne fabrikas.

Kai griuvo Smetonos valdžia ir nau
ja aušra švystelėjo per kraštą, kada 
tūkstančių tūkstančiams pradėjo saulė 
kitaip šviesti—Aitvarynė neperdaug aiš
kiai išgirdo naujojo laiko dūžius. Čia 
juk visada buvo tolimas, miškų ir pel
kių apsuptas kraštas, kurio žemi, klam
pūs keliai tik per rugiapiūtę išsausdavo, 
ir iš kur iki geležinkelio įteikėjo pusan- 
thfe dienos kelionės. Kai atvažiavo ma
tuotojas dalinti žemę, ir kaip pasisto
jęs ant atvežtos iš valsčiaus kėdės, kal
bą išdrožė rusvaplatikis atstovas iš ap-
skrities, aitvariečiai išklausė, apsidžiau
gė, bet kartu ir nepatikėjo pilnomis šir
dimis. Laimės buvo perdaug, o jr ta 'vi- 
siškai netikėta. Reikėjo prie jos pripras
ti, į ją įsigyventi, o tam viskam galėjo 
padėti tik laikas.

Zagauskas nesirodė, su nieku nekalbė
jo, nei vienam naujakuriui nepriekaiš-

rugių, tai jis ..^tarpininkaus, pamainys 
!ant vasarojausJtrečiam reiks avižų—bus 
ir jų. Sutinkat), kaimynai?

Ūkvedis klaufc, stovėdamas šalia pono, 
tavo. Jis užsidarė pilkame name, tarsi ka?P anfina? ’4^ Serkl«’ .° j° riebiam 
pasislėptų už grandine tarškančio šunies, velde tlk ^.fypsosi akutes, 
kaip už tvirtovės.

Padirbėjo žmonės, padidėjusiuose skly- 
pukuose, pavalgė tą žiemą duonutės iš di
desnių kepalų, o paskui, kai atvyko nau
jam mundure ir išpūsta, lyg būgnas, 
krūtine vokiškas policijos viršininkas, 
vėl visi paklusniai susirinko paklausyti, 
ką pasakys naujoji valdžia. Zagauskas 
taip pat buvo susirinkime ir stovėjo rim
tas, pakreipęs ausį. Viršininkas per, 
vertėją pasakė:

—Ką davė jums bolševikai—dar šian
dien grąžinkite seniems šeimininkams. 
Pasipriešinsite, maištausite, — paversiu 
varnų ėdalu. Ubagų valdžios jau nebėr, 
prie valstybės vairo, su išgelbėtojo Hit
lerio pagalba, vėl rimti tėvynės sūnūs.

Aitvariečiai nuėmė derlių, suvežė jį į 
Zagausko kluoną. Galingas kaimynas 
perdaug nerūstavo. Taip ir pasibaigė 
viskas.

Tik retkarčiais, pūgai ant triobelių 
verčiant sniego kalnus, kai prie spinksu- 
lės ir burokinės ąsočio susirinkdavo pa
tys geriausi ir artimiausi kaimynai, ne- 
kuris leptelėdavo:
v —Matai. Penktą dešimtį baigiu, o tik 
prieš senatvę pamačiau, kad ir mes, dris-

' kiai, turime savo valdžią.
Greta sėdįs palinguodavo galvą.
O tada Barstys, tas pats, kurio mieste 

mūrininku dirbęs vaikas nuo pat pirmų
jų karo dienų dingo, lyg būtų jį patai
kius pirmoji vokiška bomba,—pasilenk
davo ir, ranka lū^as pridengęs, šveptelė-' 
davo:

—Girdėjau, Stalinas vis sveikas ir ar
mijos priešakyje.

Tada visi nutildavo ir nugrimzdavo 
savose mintyse. Matė jie tą žmogų tik 
iš atvaizdų. Žinojo, kad jis toli nuo 
Aitvarynės turi savo būstinę, o pas jį 
reikalų—išskėstomis rankomis neapimsn 
Tikriausiai, apie jų kaimą jis iki šiol dar 
nieko negirdėjęs. Tačiau, kas gi kitas, 
jei ne jis buvo padaręs naują tvarką ir 
visi — atsimena ir mažas ir suaugęs — 
duonos tada turėjo tiek, kiek burna ap
žioja ...

Nuskambėdavo tamsioje pirkelėje to 
nepaprasto, už miškų, upių esančio žmo
gaus vardas. Ir neužmiršo aitvariečiai 
jo, nors juos lydėjo saulei tekant ir sau
lei leidžiantis tie patys kasdieniniai pa
lydovai—vargas, badas, ligos ir giltinė. 
Gal dėl to ir gali žmogus tiek daug pa
kelti ir išnešti savo silpnais pečiais, kad 
jame nepaliaunamai žėruoja vilties ug
nelė.

sus, kaip Barstys. 0 be to, per tiek' metų, 
kaip pirklio/kuinas, varytas valstietis 
buvo tvirtai įsikalęs: išalkusiam gera 
pupa rankoje, kaip lydeka ežere.

Zagauskas ir Kelmutis dabar dažnai 
pasirodydavo kaimiečių tarpe ir noriai 
pasakodavo, kas girdėti pasaulyje. O 

s nušnekėdavo taip, kad aitvariečiai, su- 
grįžd^vę namo ir įvirtę lovon, pasienyje 
gulinčiai bobai sakydavo:

—Kviečia 'į žemės komisiją, ale ge
riau kol kas nesimaišyti. Palauksiu, taip 
ir Zagauskas sako.

—Mane šiandien apylinkėje norėjo 
pastatyti. Bet ponas sako: savo griekų 
daug, kam gi dar rūpintis svetimais nie
kais . . .

O kartą net laikraštyje buvę atžymė
ta, kad tas miško kaimelis, labiausiai at
silikusi valsčiuje vieta, kad aitvariečiai 

Kai tik tarybos pasiro- .nepritraukti prie tarybinio darbo, kad 
ir žemės reforma čia praėjo apsnūdusiai. 
Buvę naujakuriai, tiesa, dirba savo že
mes, bet* nei dokumentų sutvarkyti, nei 
savo ribų žino, gyvena kaip gyvenę ir 
geresnio gyvenimo nesiekia.

Kaip medūs su visais buvo Zagauskas, 
beveik kasdien vaikščiodavo po laukus, o 
per rugrapiūtę net pats, rankoves pasi
raitęs, pusvalandį kirto. Bet štai atva
žiavo instruktorius.

telėjo jis. — I Skokite gerajam ponui.
Ilgai tą vak rą nemiegojo ponas. Jis 

visą laiką sėdį o prie radijo ir sukinėjo 
ratelius, o iš tin sklido tarškūs, gausūs 
žodžiai. Frorįas sulūžo, Vilnių vokie- 
čiai apleido, Ijhudonoji Armija slenka 
link, Panevėžio* prie Kauno prieina. Pir
mą kartą jauri sis Zagauskas klausė šių 
naujienų be baf.mės, linksmas.

—Matai, Kelmuti, kol jie ateis ir pa
darys svieto Įminimą, mes jau ir žemędarys svieto l$>'ini 
apsėsime.

•■Kr '
—Apynasris! tai neblogas išeina, po

ne,—šnarpštė. Akvedis, — bet su mužiku 
reik atsargiai.
dys, tai jis ir pagarbą ir klusnumą už
mirš. ?

—Nesibaikštjnk.
dori.
veidą.
kartu, tai ir jiems ir mums .užteks . . .

Zagauskas buvo šviesiu veidu ir kitą 
dieną, kai pasirodė pas jį/glamžydamas 
kepurę, Justinas Gervė. Dar iš tolo šiam 
riktelėjo:

—O tu, kaip tai jauną pačią numari
nęs?

Ponas ir čia parodė savo širdį, tomis 
karštomis vasaros dienomis nežinančią 
gerumo ribų. Jis davė Gervei karvę, 
tiesa, truputį seną ir liesu tešmeniu, bet 
Zagausko žodžiais:

—Tavo jaunikliams užteks, o tave aš 
padarysiu savo tvartininku.' Gerai dir
bsi, tai rudenį gal ir paršas išeis ...

Tik Barstys vienas niršo:
Valsčiuje kalba, kad jiems vėl sūdna 

diena ateina. Ar nematote, kad Zagaus
kas ir rankas nusiplovė ir visus mus 
bernais padarė?

Bet ne visi aitvariečiai buvo tokie drą-

Mūsų kaimiečiai 
Sąžinė jiems neleis spiauti man į 

Savo ,'ioru atidavėm. Dirbsim 
f

Atvažiavo jis vežimėliu, kartu su 
valsčiaus pirmininku, nes senas, žalsvoje 
palaidinėje, susijuosęs diržu. Kabėjo 
ant krūtinės melsva šilkine juostele pri
laikomas sidabrinis medalis, o. šalia jo 
kaip liepsna raudona, penkiakampė 
žvaigždė. Visą laiką jis švilpavo ir go
džiai aplink dairėsi. O užsuko pirmiau
siai į kraštutinę trobą, pas Gervę.

Šaudė po kiemą dūzgiančios sparvos, 
murzini vaikai vartėsi prie slenksčio, 
tampydami už ausų seną šunį, o pats 
Gervė, skubėdamas tašė šakei kotą, nes 
reikėjo eiti liuobti Zagausko tvarto.

(Bus daugiau*)

0^0^
■Kr ■■
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Franci jos seimas daugu
ma balsų išreiškė pasitikė
jimą premjerui Ramadie- 
rui, remiančiam amerikinį 
Marshallo planą .

New Haven, Conn
Jau buvo Laisvėje rašyta, 

kad drg. O. Latvienę išvežė į 
ligoninę. Birželio 28 d. jai bu
vo padaryta operacija. Ji ran
dasi New Haven ligoninėje. Ją . 
aplankyti galima nuo 2:30 iki 
4 vai. po pietų, o vakare nuo 
7 iki 8 valandos. .

Draugė yra LLD 32 kp. ir 
LDS 16 kp. narė. Ji yra daug 
veikus šiose kuopose. Draugai 
ir draugės, kuriems laikas lei
džia, tai aplankykite ligonę.

Nuo savęs vėlinu jai greitai 
pasveikti.

Liepos 1 d. įvyko LDS 16 
kuopos susirinkimas. Jis nebu
vo skaitlingas, bet padaryta 
gerų nutarimų. Juozas Kunca 
perstatė tris naujus narius ir 
prižadėjo dar gauti daugiau. 
Tai labai gerai, bravo už tai 
Juozui!

Vikšricnė pasiėmė blanką 
ir ketino iki kito susirinkimo 
gauti naują narį.

Bušo komisija pranešė, kad 
jau turi pilną busą ir važiuos 
4 d. liepos į Laisvės pikniką, 
į Maynard, Mass.

Nutarta turėti paskaitas po 
kuopos susirinkimo'Dr. J. J. 
Kaškiaūčiaus paruoštas, kaip 
tik oras atvės.

J. Kunca išdavė raportą iš 
atsibuvusio teatro. Pelno liko 
$61.60. Kuopa taria širdingai 
ačiū visiems lęšėjams ir dirbu
siems laike parengimo.

A. Šaliūnienė.

POTVINIS UŽLIEJO 
ILLINOIS MIESTELĮ

GRAND TOWER, Ill. — 
Pakilęs apie 41 pėdą aukš
tyn, Mississippi upės van
duo pralaužė krantinę už
tvanką ir užliejo Grand 
Tower miestelį.

MOBILE, Ala. — Preki
nių laivų vairuotojai, Fede
racijos unijistai, gavo 8% 
algos priedą.

Ir štai tą dieną, kada Gerve blaškėsi 
dėl savo nelaimės ir jam viskas krito iš 
rankų, o boba ir vaikai skendo ašarose, 
per Aitvaryną pasileido pono Zagausko 

% ūkvedys Kelmutis, blizgančiu pakaušiu, 
kresnas senukas, dėl kojų ligos ir žiemą 
ir vasarą vis vailokiniais batais.

Apėjo jis greitai visą kaimą ir sušau
kė tuos, kurių sklypai priėjo prie Za
gausko lauko ribų.

—Na, mužikai, žegnokitės ir dumkite, 
kaip viesulas, pas poną. Išgirsite, ko 
nesapnavote .. .

Zagauskas pražilęs, bet vis dar raudo
nais skruostais, tvirtas akimis ir išvaiz
da, išėjo į gonkutes, apžvelgė visus, pas
kui nusišluostė prakaito vainikėlį kak
toje, ir pradėjo, tylesniu balsu kaip visa
da:

—Piliečiai kaimynai. Išgyvenome mes 
su jumis keturiasdešimt metų. Susipra-j 
tom, padėjom vieni kitiems. Aš jūs ne
skriaudžiau . Reikėjo kam pagelbėti, pa
dėjau. Man trūko darbo rankos—jūs at
ėjote. Ar ne teisybė?

Vėl nusišluostė kaktą.
—Negailėjo man dievas. Javas pas< 

mane išauga sveikas, gyvulys he pasku
tinės rūšies. Aš dirbu, turiu šio ir to, o 
kaip pažiūriu į jus—nfan ' pasidaro gai
la. Skurstate jūs ir bėdai galo nematy
ti. Ir štai, pajutau aš aukščiausiojo va
lią—reikia jums padėti. Nutariau šian
dien išdalinti savo žemę. O kam, mano
te? Jums .-. .

. Aitvariečiai nutilo, kad, rodos, buvo 
girdėti, kaip darže virš kopūstų pleveno 
peteliškės. O Zagauskas dėstė toliau. 

. Štai pas jį planas jau yra. Kaip prie ko 
prieina, taip tegul tas ir . ima sau žemės. 
Derlių šiemetinį jie dar padės jam nur
imti ir susivežti, O toliau jau ars ir sės 
patys. Suprantama, vienam sėklos, ki
tam ir gyvulio truks. Visko jie gaus pas 
jį.. Paskolins, jei kuriam išeis mažiau

t

Iš priežasties Agotos Bloznelienes mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranešime, ar priimsime atostogautojus. *

B1 o z n e 1 i ų F a r m a
R. F. D. 2, Cauterskill Rd. ų Catskill, N. Y.

Telefonas Catskill 885M1

Peter 
KAPISKAS

Tėvo diena ir progą šiandien, pagalvojo Barbara Gold 
ir jos broliukas Joe, tad ir ateina nešini jam batais ir 
cigarais.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES
I I

Žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret, pranešti, o mes pažymėsimo. ..

Waterbury, Conn. -- Rugpį-Aug. 3 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinke—Rugp.-Aug. 10
RUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31
crescent Picnic grounds

56 Cornfell Ave., Gloucester Heights, N. J.
. , Tai bus prieš Labor Day šventę.

Peter Kapiskas

RONKONKOMA
8631

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

R II E I N G O L D
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

TELETHON^
STAGG 2-5043

MATTHEW I’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias 
LiūdŠsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

860 URAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad.,
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San Francisco, Calif
Kaip žinia, ’generolas Mark 

Clark buvo ne vien Jungtinių 
Valstijų tūlų armijos ’ dalių 
komandjerius Europoj, bet ir 
diplomatas. Italijoj jis ko- 
maudavo 5-tai armijai. Vė
liau jis buvo viršininkas Ame
rikos okupacinių jėgų Austri
joj.

Jis atvyko į. Ramiojo Van
denyno pakraštį komanduoti 
6-ta armija. Per radiją kal
bėdamas skundėsi ir išmetinė
jo Sovietų, Sąjungos antrašu. 
Jis kalbėjo, kad Amerikos ir 
Anglijos zonose stoka maisto, 
būk todėl, kad derlingiausius 
plotus turi Sovietai okupavę.

(Jis kartojo reakcininkų 
užmetimus. Anglijos ir Ame
rikos okupuotuose plotuose 
stoka maisto ne todėl, kad ten 
nederlinga žemė, bet todėl, 
kad nepravedė naudingos 
valstiečiams žemės reformos, 
kad palaiko dvarponių ir re
akcijos režimą.—Red.)

Oaklando miesto darbinin
kai1 reikalauja 15% algų pa
kėlimo. To paties reikalauja 
policijantai, ugniagesiai ir 
kiti. Miesto gaspadorius sa
ko, kad jeigu algos bus pa
keltos, tai tada miesto^ išlai
dos pakils nuo miliono iki mi- 
liono ir pusės ir taksai reikės 
pakelti nuo 25 iki 50 nuoš.

Teko patirti, kad iš San 
Francisco miesto išvažiavo po
licijos parinkti nariai į Wa- 
shingtoną, kur jie bus kelis 
mėnesius ir bus mokomi, kaip 
pravesti gyvenimai! Tafto- 
Hartley bilių.

★ ★ ★
Archivyskupas John J. Mit- 

ty įšventino 28 naujus kuni
gus. Jų tarpe vienas kuni
gas yra sūnus San Francisco 
policijos viršininko.

★ ★ ★
San Francisco ir Oaklando 

darbininkai smarkiai rengiasi 
prie demonstratyvių mitingų.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus • 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj krfeip- 
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 r 

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

g pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liepos 8, 1947

Spėjama, kad jie įvyks 15 d. 
liepos. CIO ir ADF unijos 
bendrai ruošiasi prie protes
to prieš Tafto-Hartley bilių.

Saužudysčių Tiltas
Garsusis Golden Gate tiltas, 

kuris jungia San Francisco ir 
Oaklando miestus per jūros 
užlają, pagarsėjo kaipo sau- 
žudžių vieta.

Pastarasis, saužudys buvo 
moteris, Mrs. Margaret Mur
phy, 26 metų amžiaus, žmo
na San Francisco biznieriaus. 
Tai jau 81-ma auka. Ji nu
šoko nuo tilto. Ji atvažiavo 
gražiame Cadillac automobi- 
liuje, padavė $5 užsimokėji
mui už įvažiavimą ant tilto, 
atsisakė imti grąžą, pavažia
vus tiltu sustojo ir nušoko į 
vandenį*.

Sako “Draftuos” Wallace’a 
į Kandidatus

Robert W. Kennedy, buvęs 
Kalifornijos generalis proku
roras, o dabartinis pirminin
kas pietinės Kalifornijos pro
gresyvių veikimo (Progressive 
Citizens of America), paskel
bė, kad liepos 19 d. yra šau
kiama visų progresyvių ir de
mokratinių atstovų konferen
cija Fresno mieste, Memorial 
Auditoriume-.

Sako, kad bus išrinkti 54 
delegatai, kurie bus 1948 m. 
pasiųsti ,į Demokratų Partijos 
konferenciją ir dės pastangas, 
kad H. Wallace būtų nomi
nuotas į prezidentus. Jeigu 
tas nepavyks, tai bus sutverta 
trečia partija.

Jeigu Fresno 'apylinkėj yra 
lietuvių, tai patartina toj kon
ferencijoj dalyvauti.

Pacific.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. Į
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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 toki
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir Stone Avė.
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Baltimore, Md. VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE MALE and FEMALE

Dalykai Verti Pažymėjimo
Birželio 24 d. laivų statyto

jų unija buvo sušaukus masi
nį mitingą į 5th Regiment 
Armory svetainę, reikale ko
vos prieš Tafto-Hartley bilių. 
Susirinko 1^,000 darbininkų. 
Kalbėjo John Green, CIO uni
jos vadas ir W. II. Oakes, In
dustrial Union of Marine va
das.

Jie pasakė pamokinančias 
kalbas prieš tą vergijos bilių. 
Jie smarkiai kritikavo Mary
land© valstijos senatorius, ku
rie balsavo už bilių. Kalbėto
jai sakė, kad senatoriai II. R. 
O’Connor ir M. E. Tydings 
laike rinkimų buvo atsikreipę 
į darbininkų unijas, jie tada 
davė pažadus, kad jeigu bus 
išrinkti, tai darbuosis demo
kratijos ir darbininkų unijų 
gerovei. Organizuotų darbi
ninkų į unijas balsų pagalba 
jie ir buvo išrinkti į senatą. 
Dabar gi jie nesiskaito su sa
vo duotu žodžiu ir balsavo už 
bilių, kuris nutaikytas unijų 
pasmaugimui. Tą darbininkai 
nepamirš laike būsimų rinki
mų.

Naujas miesto majoras 
D’Aleksandro jau pradėjo pil
dyti savo duotus pažadus lai
ke rinkimų. Jau pradeda 
įsteigti 126 žaislų .(recreation 
grounds) vietas. Iš jų 36 žais
lų vietos bus įrengtos negrų 
apgyventame plote. Imąsi pra
vesti kelius, kur yra didelis 
važiuotos susikimšimas. Dau
gelyje gatvių įvedama į vieną 
pusę važiuotė (one way). Mū
sų mieste važiuotėj buvo ne
pakenčiama situacija.

Į tam tikras miesto dalis 
,prileido nuodų išnaikinimui 
žiurkių, kurių yra daug privi
sę.

Su liepos 1 d. Maryland© 
valstijoj įėjo į galią pirkimo 
taksai (sales tax). Perkant 
dalyką virš 5 centų reikės mo
kėti centas taksų, o jau virš 
50 centų vertės,.,-— 2 centai 
taksu.

Suprantama, kad šie taksai 
žymiai apsunkins darbininkų 
padėtį, nes yra daug uždir
bančių tik po $25 ar $30 į 
savaitę, o brangumas didelis. 
Dabar prisideda ir šie taksai. 
Už trijų kambarių gyvenimo 
butą reikia mokėti iki $50 į

Fabrikantų Sąjunga ir už juos kalbantieji republikonai ilgai ir daug kalbėjo, 
kad, girdi, į Taft-Hartley bilių eiliniai unijistai žiūri kaipo į palaimą. Bet 500,000 
parašų, kuriuos unijistai surinko-sudėjo po šiomis peticijomis, geriausia parodo uni- 
jistų neapykantą tam biliui. Protestus peržiūri CIO viršininkai John Brophy, Na
than Cowan, Allan S. Haywood, Thomas Owen's ir David Mcbonald.

i Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

: 426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

įF. W. Shalins
į ' (Shalinskas) ?

Funeral Home
į 84-02 Jamaica Avenue |5 Opposite Forest Parkway E
! WOODHAVEN, N. Y.
> Suteikiam garbingas laidotuves

į ■ 8150 Įį Koplyčias suteikiam nemokamai >1 visose dalyse miesto. £
> Tel Virginia7-4499 l » j

Joseph Garszva.
Undertaker & Embalmer

i1' » j
Manager ,

: JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

A hospitalized American serviceman in Japan finds two strange guests at 
his bedside (lujn- a. party staged for patients by the American Red Cross 
staff. The visitors arc Japanese dancers who took part in the program.

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 Darbihinkės

VYRAI—7:00 A.M. iki 6:00 P.M.
Elektros Pajėga Presų Operatoriai
Abelnal Patikrintojai, Press Departmente

VYRAI—6:00 P.M. iki 5:00 A.M.
Vyras nilstatymui elektros pajėga presų 
Elektros Pajėga Presų Operatoriai 
Tumbling Barrel Operatoriai 

t •

Kreipkitės į The Whitney Chain & Mfg. Co.
237 Hamilton Street, Hartford, Conn.

Philadelphia, Pa.
Lyros Choras vasaros karš

čiams nutraukė savo pamokas. 
Mokytoja Mrt?. Rose Behmer 
su savo šeima išvyko vakaci- 
joms. Bet choriečiai palaiko 
savo tarpe draugiškumą.

Birželio 29 d. jie turėjo 
draugišką išvažiavimą j Bur- 
holm Parką. Jie smagiai pra
leido laiką, žaidė bolę ir ki
tokių žaislų turėjo. Turėjome 
ir minkštų gėrimų. Kadangi 
šis išvažiavimas nebuvo spau
doj garsintas, tai pašaliečių 
ne daugelis dalyvavo.

• Vakaro choriečiai gražiai 
padainavo ir visi smagūs ir 
smagios grižo namo. Bus su
jungtas greitoj ateityj kitas 
p an ašu s i š va ž i a v imas.

Prie išvažiavimo lėšų pa
dengimo prisidėjo su auko
mis: II. Merkiene aukavo $2. 
Po $1 aukavo: A. žalnievai- 
tienė, A. Misįkonienė ir P. 
Walantiene. Būtų gerai, kad 
būsimas choro išvažiavimas 
būtų pagarsintas Laisvėj, tai 
gautume daugiau pašaliečių, 
galimas daiktas, ir jaunuolių į 
chorą. - 4,V

w. P. Walantiene.

mėnesį rondos. Prieš karą to
kie kambariai kainavo no dau
giau, kaip $15. Tai matote, 
kokis yra didelis skirtumas, o 
algos, daugeliu atsitikimų, yra 
tokios pat. *

Tas Pats.

Detroit, Mich.
Krzycki už Wallace ir 

Trečiąją Partiją
Visų Slavų Kongreso prezi

dentas ir Amalgamated Clo
thing Workers of America 
(CIO) . vice-prezidentas, čia 
kalbėdamas pareiškė, kad jis 
stoja už trečiąją partiją Hen
ry A. Wallace vadovybėje. 
Tai esanti vienatinė darbinin
kų, smulkiųjų ūkininkų ir ma
žųjų biznierių viltis, sakė 
Krzycki.

Roosevelto laikai praėjo, sa
kė Krzycki. Darbininkai nieko 
nepasieks, jei ir toliau ims pa
tarimus iš tų, kurie juos veda 
link Wall Street© ir jo politi
kierių su kepure vienoje ran
koj ir peticija antroj.

“Jau laikas Amerikos dar
bininkams mesti sekti reakci
nių politikierių uodegoj, bet 
patiems savo politiką pravesti 
taip, kaip liaudis dar© naujose 
demokratinėse šalyse Europoj.

“Darbininkai turi naudoti 
savo ekonomines ir politines 
rankas, jei nori, kad demo
kratija išliktų sveiką,” sakė 
Krzycki.

Leo Krzycki Detroito dar
bininkų, ypač Fordo, labai ge
rai žinomas ir mylimas. Jis 
pirmoj UAW konvencijoj, įvy
kusioj South Bond, Te L, 1936 
metais, daug prisidėjo prie su
organizavimo UAW unijos. Jis 
taipgi dalyvavo ir antroj UAW 
konvencijoj. 1937 m., Mibvau- 

kcc, Wis. 1940 metais R. J. 
Thomas, tuomlaikinis UAW 

’prezidentas, pareiškė, kad 
Krzycki daugiau už visus pri
sidėjo prie laimėjimo balsavi
mu General Motors darbinin
kų. Jo patarimai bus priimti 
visų tų, kurie žino jo atsidavi
mą darbininkų reikalams.

UAW Ford Lokalo 600 Pil
dantysis ^Komitetas nutarė at
sikreipti į Philip Murray su 
reikalavimu paskelbti vienos 
dienos stapidžių, kaipo pro
testą prieš išleistą Taft-Hart
ley įstatymą ir kitoj telegra
moj reikalauja, kad tuoj būtų 
imtasi trečiosios partijos bu- 
davojimo, šaukiant visas pa
žangiąsias jėgas į nacionalę 
konvenciją tuo reikalu pasi
tarti.

Fordo Dar-kas.

Clevelando Žinios
Ką Teko Patirti Keletą Mylių 

Už Clevelando
Birželio 22 d. važiavome 

j LDS Apskrities pikniką, bet 
jo nepasiekėme. Pakelyje su
stojome trumpai pas ūkinin
kus. Seniai jau buvome matę 
Yoka Lake. Tai labai puiki 
vieta, kur žmonės laiko išva
žiavimus-: vieni maudosi, kiti 
ant laivelių važinėja. Neku- 
rie važinėdami ant laivelių 
žvejoja. Rodos, visai trumpą 
laiką praleidai, o pasižiūrė
jus į laikrodį matai, kad tas 
laikas nestovi ant vietos.

Ūkininkai nusiskundė, kad 
šiemet bus blogi metai. Beveik 
nieko neturi pasėję. Avižų vi
sai nebus. Priežastis — per
daug lietaus, žemė buvo per 
šlapia ir negalėjo apsėti. Turi 
pasėję tik kukurūzų, šieno tai 
turės gana. Taipgi nusiskun
dė, kad jiems neužsimoka 
laikyti karves, nes jiems nu
mušė kainas ant pieno. Pir
miau gaudavo po $5 už šimtą 
svarų, dabar gauna tik $3.60. 
O gi karvėms turi pirkti tam 
tikro pašaro, kad /luotų dau
giau pieno. Už tą pašarą turi 
mokėti po $3.60 už šimtą sva
rų. Tad jie sako, kad dėl pie
no karvės neužsimoka laikyti 
ir vien už pašarą visus už pie
ną gautus pinigus mokėti. O 
kur darbas? Karves reikia 
laikyti labai sanitariškai, kas 
ima labai daug darbo. Jie sa
ko: Jūs, miestiečiai, mokate 
po 17 ar 18 centų už kvortą 
pieno, o mes gauname tik po 
$3.60 už šimtą svarų. Kur tie 
pinigai eina ir kas juos gau
na? ūkininkai jų negauna.

Džiuginanti Žinutė
Teko sužinoti žinutę, kuri 

mane labai nudžiugino. Ta ži
nutė pareina iš Kent, Ohio. 
Tame mieste gyvena visiems 
clevelandiečiams žinoma šei
ma Albert ir Amilija Balson 
(Baltrušaičiai). Amilija užima, 
svarbią vietą unijoj: yra CIO 
unijos lokalo sekretorė. Mane 
labai džiugina, kad mūsų jau
nos kartos lietuvaitės atlieka 
tokias pareigas ir užima svar
bią vietą? Aš nuo savęs vėlinu 
kuo geriausio pasisekimo Ami- 
lijai Balson atlikti tas prie
dermes sulyg savo geriausios 
išgalės.

Amilija yra Kanapeckų 
duktė. Albertas yra nupuolęs 
sveikatpj šiuo tarpu ir nedir-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAS
Pavienis ar vedęs reikalingas New Jersey 
Pieninei ir abelnai farmai. Melžiama mari
nom. Traktorium darbas. Pasakykite amžių, 
patyrimų ir algų. Reikalingi paliudijimai.

Wood fern Guernsey Farms, 
Inc.

WOODFERN ROAD, NESHANIC, N. J. 
TELEPHONE NESHANIC 6601

(156)

ba jau keletas metų. Bet jie
du yra pažangūs žmonės, Vil
nies skaitytojų vaikai ir veda 
pažangų gyvenimą, stovi su 
darbininkais.

Besikalbant pasižiūrėjome į 
laikrodį ir pamatėme, kad jau 
per vėlu važiuoti į pikniką. 
Mat, viena diena norėjome 
viską atlikti, bet į pikniką ne
suspėjome ir turėjome apsigrį- 
žę traukti link namų.

Bevažinėjant po ūkininkų 
apgyventas vietas, teko patė- 
myti, kad Ohio ūkininkai turi 
vietom gražių laukų, kviečiais 
ir rugiais apsėtų. Javai atro
do puikiai. Bus gražus derlius 
ant tų žiemkenčių javų. Bet 
avižų, bulvių ir kitų vasarinių 
daržovių nebuvo matyti. Vai
siniai medžiai atrodė gerai. 
Reiškia, šiemet obuolių, gro
siu ir kitų vaisių bus. Teko 
patėmyti daug uogų; ūkinin
kai skina ir pakelyje pardavi
nėja. Uogos atrodo labai pui
kiai. Ūkininkams šventadienis, 
tai “rugiapiūtė”: dirba sušilę, 
kad tik daugiau tų uogų par
davus. V.M.D.

Gaus 27 Mėnesių Algą, 
Nors Nedirbo

Julius Walther, 7556 York 
Rd., Parma, Ohio, dirbo Mo
numental Life Insurance kom
panijai. Už organizavimą uni
jos jis tapo atleistas iš darbo. 
Jis organizavo CIO United 
Office and Professional Work
ers Uniją. Iš darbo jį paleido 
kovo, 10, 1945 m.

Darbininkai, suorganizavę 
uniją, buvo išėję į streiką ir, 
su pagalba apsidraudusių (po
licy holders), jie streiką už
baigė į vieną mėnesi. Tuo lai
ku apie tai buvo rašyta Vilny
je.

Laimėję streiką, darbinin
kai nepamiršo savo gero drau
go Julius Walther. Jie išreika
lavo, kad jis būtų grąžintas į 
darbą ir, sulyg National La
bor Relations Board įsakymu, 
Walthnr gavo savo senąjį dar
bą ir kompanija turi jam ap
mokėti už. 27 mėnesius algą 
(back pay) su nuošimčiais. 
Tad iš viso Juliui priklauso 
$14,000. Unija pasamdė gerą 
advokatą, kuris laimėjo jam 
tą viską. Walther dabai’ yra 
linksmas, kad jo pastangos su
organizuoti uniją atnešė gerą 
vaisių. Monumental Life In
surance kompanijos darbinin
kai turi dabar gerą uniją. *

V.M.D.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas . įvyks 
liepos 9 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Draugai, dalyvaukite, nes bus daug 
naujų dalykų aptarti. Taipgi bus 
rinkimas darbininkų dėl LDS kūbpų 
pikniko, kuris įvyks liepos 27 d. 
Malonėkite pikniko tikietus sugrą
žinti, nes už parduotus tikietus, pel
nas eina kuopai.



’ NwWko
SVEČIAI

Gale praėjusios savaitės, 
šventėmis, atvyko pasisvečiuo
ti pas brooklyniečius A. Nava
linskas ir J. Vaicekauskas su 
sūneliu iš Binghamton. N. Y. 
Vaicekauskas ir sūnus buvo 
apsistoję pas K. Depsą. o Na
valinskas pas Mrs. Plioraitis, 
ilgametę šeimos draugę. Ta 
proga svečiai taipgi atlankė 
Laisvės įstaigą ir dalyvavo 
piknike. Taipgi buvo Mickū
nai iš Clevelando.

Ką Aš Mačiau Laisves 
Piknike .

Demokratai Norį Kelti 
Fėrą, bet Vengią 
Tos “Garbes”

Trys Vaikineliai 
Atskridę Slaptai

19 ir

Iš daugelio miestų tikėjo
mės svečių Laisvės piknike ir 
iš daugelio buvo. Bet iš Flo
ridos nesitikėjome, tačiau ir iš 
ten buvo. Tąja netikėta .vieš
nia buvo Mrs. šalinis; muzikės 
Bronės šalinaitės - Sukackie
nės motina. Atvykusi į anūko 
Dmitriuko gimtadienio sukak
tį — birželio 25-tą jam suėjo 
du metai. Taipgi buvo atvykęs 
K. Sukackas iš Worcester, 
Mass., Juozo Sukacko tėvas. 
Visa.šeima dalyvavo Laisvės 
piknike.

Mrs. šalinis pasitenkinusi 
gyvenimu Floridoje, tenai grįš 
po pabuvojimo pas dukterį su 
žentu ir anūku.

Pas brooklyniečius William 
ir Verą Sibeikius viešėjo jo ; 
seserys Ona Andrušiūniene ir ! 
Amilė Morkūnienė 
Helen iš 
Viešnios 
piknike.

Piknike 
tikti Juozą 
brooklynietį ir ilgametį aid ie
tį, su žmona. — Kur buvai 
dingęs? — klausiau. Mickūnas 
buvęs iš Brooklyno dingęs il
gesnį laiką, negu man atrodė. 
Jis jau kelinti metai dirba ir 
gyvena Cleveland, Ohio.

Jaunųjų Dobinių grupėje 
matėsi jaunas, tartum pažįsta
mas vaikinas. Išsiaiškino, jog 

‘ tai scrantoniečių Janušauskų 
jaunasis sūnus Juozas, visai 
neseniai matytasis mažu Juo
zuku. Svečiuojasi pas seserį 
Aldoną ir švogerį Antaną Sin
eus ir jų mažą dukrytę Char
lene.

Pas newyorkietj Adomą Da
gį svečiavosi philadelph ietis 
darbuotojas Antanas Galkus. 
Atvykęs į pikniką, jis užsili
ko pabuvoti mieste. Ta proga 
atlankė ir laisviečius.

Liepos 7-ta laisviečius, taip
gi LDS Centrą aplankė phila- 
delphietės Julia Šimkus ir jos 
duktė Helen, dienraščio skai
tytojos ir LDS narės. Jos ato
stogauja Brooklype šią savai
tę. Apsistojusios pas savo ge- 

. ra draugę, našlę Uršulę Dau
kantienę, gyvenančią 74 Hud
son Ave.

su dukra
Worcester, Mass, 

dalyvavo ir Laisvės

taipgi taikėsi susi-
Mickūną, buvusi

Menama, kad užpjovusioji 
berniuką šunų gauja buvo už
pjovusi seniau ir Thomas 
Lynch, 78 m., kurio sužalotas 
kūnas buvo rastas toje pačio
je apylinkėje balandžio 3-čią, 
netolimame Pugsley Creek.

Sylvia Belmont, 10 metų, 
prigėrė Rockaway Beach pra
ėjusį pirmadienį. Staigi banga 
ją įtraukusi į vandenį ir tolyn 
nuo krašto.

Negalėsiu visko aprašyti, 
ką aš mačiau didžiuliame 
Laisvės piknike Maspethe, lie
pos 4 d., bet tik 
kai kuriuos savo
prietykėlius, O jų tiek 
buvo! Tiek daug sueita 
nių, atvykusių iš kitur!

Kai tik įkaliau koją i 
čiaus parką, nusitariau 

apsidairyti,

paminėsiu 
prietykius- 

daug 
žmo-

Klas-
P lo

miausiai apsidairyti, pereiti 
per visą parką, mesti žvilgs
nį ant tų tūkstančių žmonių- 
svečių, sėdinčių prie stalų, be
si vaišinančių, besikalbančių,— 
kai kur bedainuojančių liau
diškas dainuškas.

Bet kur tu praeisi pro Cliff- 
sidės draugų stalą, neužkal
bintas? Štai, Charles Stępona- 
vičius sėdi gale stalo, kaip tik
ras šeimininkas, na, ir jis tave 
pamatys, nepraleis pralysti 
neužkalbintą.

—Sveikas, Charley!
— O, sveikas! Kaman, 

vaišinsiu.
Prasideda vaišės, '-čia 

vaišinamas ir Brooklyno 
liečiu Kliubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas, č 

i daugiau svečių ir viešnių.
Spaudžiamės rankas.
Einu, lendu šian. ir ten, 

vengdamas, kad “niekas ne
pamatytų,” kad nepakviestų 
prie stalo, prie vaišių.

Bet nuo 
picko stalo 
Ten daug 
mato ir tuojau :

—Kaman pas mus!
Draugė Liepienė pavaišino 

skaniu maistu — dešromis, 
džiovintu sūriu ; čia, va, Liepų 
žentas, Julius Lazon su žmo
na Lillian ir dukrele; čia 
Kyartūnai; čia Juliaus motina 
ir kiti giminės susėdę vaišina
si ir kitus vaišina. Ištraukęs 
stiklinę alaus, užkandęs, 
gu, bet štai, A. Deikus su 
vo jauna žmona—

—Sustokite pas mus; 
vieną, ne daugiau, tik- vieną...

Sustoju, paimu “vieną” ir 
tuomet jau bandau pasprukti 
iš svetingų žmonių, bet ne pir
miau, iki sustojau pas Aido 
Choro stalą.

Sueinu su worcesterieciu 
Bacevičium — geras, svetin
gas draugas, atvykęs specia
liai piknikan; va, rochesterie- 
tis Malinauskas; ana phila- 
delphiečiai: Merkiai, Smitai, 
Galkus, Barbutė Kovalčiuk 
.(Paukštienės sesuo) su vyru, 
senutė Ramanauskienė.

—Alau!
—Alau!
Tegali žmogus tik po žodį 

ištarti, sakiniu kitu apsikeisti, 
ir vėl eini, bėgi, bet nuo žmo
nių, nuo svečių negi pabėgsi.

štai waterburietis (buvęs 
brooklynietis, aidietis). Petras 
Velykis, kuris šiuo metu Wa
terbury j taverną ’laiko, atkiša 
dešinę;

—Sveikas! Va, perduokit 
Laisvei dešimtinę — tai mano 
bus auka; laikraščiui reikalin
ga parama; aš dabar Water- 
buryj; biznis eina gerai; susi-

pa

pi

li-

draugų Liepų-Ka- 
pabėgti negali, 

akiu, kurios tave

rišu su veikimu.
—-Ačiū, Petrai, ačiū!
Water burietis Klemensas 

Straus (Strižauskas) kviečia 
pas jų stalą; atsisakau, padė
kodamas.

Susitinku su bridgeportie- 
čiais Petru ir Elena Baranaus
kais. Elena pasakoja, kad 
gaunanti iš Lietuvos nemažai 
laiškų. Jos tėveliai tebegyve
na Savilionyse: jos brolį Juo
zą užmušė neprieteliai “parti
zanai,” važiuojant jam iš Ne
munaičio .

Feliksas Muzikevičius, ba- 
yonnietis, išlošė $3 — tuomet 
$2 aukoja Laisvei.

—Tebūva preso aliejui, — 
sako jis. — Išlošiau, tai ir au
koju .

Newarkietis Antanas Kaza
kevičius aukojo $5 radijui.

Po koncertinės programos 
ir kalbos aš ir vėl leidžiuosi į 
parką, atsargiai, kad kur nors 
neužkliūti per ilgai prie keno 
nors vaišingo stalo, — gerai 
žinau, kad šeštadienis man ne
šventas, reikės dirbti.

Na, ir vėl visą eilę žmonių, 
atvykusių iš kitur, susitinku, 
pasispaudžiame rankomis, pa
sikalbame, pasidžiaugiame di
džiuliu, pasekmingu pikniku.

Namo vykstu apie 10 
Rodosi, gaila palikti dar 
mitelį parką žmonių 
tantį nuo juokelių, nuo
kalbių, nuo dainuškų, i’et tu
riu apleisti.

Tegu jie linksminasi, — jie 
čia juk tam suvažiavo.

Susiduriu su dailininku Fei- 
feriu. Sėdamės ant suolelio ir 
šnekučiuojamės prie Aklo 
Choro stalo.

Staiga
Birthday to

Kas čia?
Pasirodo, 

gimtadienio 
iškepė

Frank Rein h a 
šapos pirmininR 
•silankyti pas sa\| 
n antį Buffalo, M

Reinhardt, daj 
direktorių tarybl 
gailavo, kad tai 
dienraščio pik m 
atostogų progai 
ir svečiuotis. Kiį 
turi dvi savaites! 
na sąvaitę jie gaj 
bendro tos indui 
gų fondo. O kii| 
patys, rokuodaipl 
savaitės 
įvęsti madon ir tgainiui gauti 
dvi savaites atostogų su alga.

Linkime draugui Reinhardt 
smagaus, labai ui 
šio. Laisvei ir kit1 
ei joms jis darbuojasi 
metus be pertraa kos.

it, Zorlando 
, ’išvyko ap- 
brolį, gyve- 

w York.
DŠtus Laisvės 
s narys, ap- 
<ėsi < apleisti 
<ą, kadangi 
dabar gerai 

ančiai dabar 
.tostogų. Vie
na su alga iš 
crijos atosto- 

' jie pasiima 
, kad vienos 

per ma-Lai, norėdami

'pelnyto pail- 
»ms organ i z a- 

iŠtisus

Dienraščio Laisvės 
k a. Anna Buivydienė 
pas savo draugę Visockienę, 
gyvenančią Waterbury apylin- 
k ė j e, f arm eriau j anč ią.

kaimin- 
išvyko

pil-

po-

Nellie ir Povilas Ventai ir 
josios giminaičių žvirblių šei
ma išvyko sykiu pailsėti kur 
nors Pennsylvanijos kalnuose. 
Veiklūs Aido Chore ir Liau
dies Teatro vaidyboje, Ventai 
turi bene tik pirmą ramaus 
pailsio atostogų. Praėjusiais 
metais savo atostogas nuo 
darbo jie praleido LMS Festi- 

pirm to Povilas, ke- 
išbuvo kariškoje tar-

bė- 
sa-

tik

nuo pokalbių, 
p

piknikas, —

išgirstu: “Happy 
you...” 
— galvoju.
tai būta Roberto 

ir jam aid iečiai
speciali vardadienio 

proga tortą — ir aš gaunu 
šmoteliuką'.

Palinkiu jam: “ilgiausių 
metų,”’ ir skubiu, — skubiu 
link namų.

O parkas, pilnutėlis žmone
lių, tebelūžta 
dainų, juokų !

Didelis buvo
milžiniškas mūsų piknikas! 
Jis praėjo labai pasekmingai, 
gražiai..

Tie, kurie tikėjosi jį “nu- 
boikotuoti,” -r- patys nusiboi- 
kotaVo.

Niekas kitas Brooklyne to
kių piknikų negali suruošti — 
tik dienraštis Laisvė, žmonių 
mylimas, skaitomas ii remia
mas dienraštis Laisvė!.

AaronTeisiamas veteranas
Bernstein, iš Belle Harbor, už 
tai, kad jis gavęs GI pasko
los $4,500 namams pirkti, bet 
tuos pat namus sekamą die
ną pardavęs už $8,500. Einant 
GI paskolų taisyklėmis, jisai 
turėjęs tenai pafs gyventi.

valyje, o 
lis metus 
nyboje.

Jakavonis, seniau 
dirbęs ir dabar ret-

Juozas 
nuolatos 
karčiais dirbąs Lituanicą Res- 
taurane kaunterman.u, su gru
pe draugų išvyko pabuvoti 
K an ad oje, M ontreal yj e.

Išvyko j Pennsylvaniją

Wilkes-Barre, 
pradžia: pas-

Plvmoutha,

Praeitą pirmadienį keturi 
gerai vyrai išvyko į Pennsyl
vania atostogų. Jais .yra: Vin
cas Jakubonis (waterburietis), 
Alekas Velička, Petras Gra
bauskas ir Petras Kapickas,— 
brooklyniškiai.

Visi išvyko į 
Bet ten bus tik 
kui aplankys
Scrantona, šenandori, Miners- 
villę ir kitus miestus. Kai ku
rie jų (Alekas Velička) dar 
pirmu sykiu bus apsilankę 
angliakasyklose. Jam, tai, iš 
tikrųjų, bus ten įdomu pama
tytį.

Pirm išvykstant, Vincas Ja
kubonis paaukojo Laisvei $5, 
o Alekas Velička — $1. Jie 
mano sugrįžti apie ketvirta
dienį ar penktadienį.,

Linkiu visiems keturiems 
geriesiems vyrams pasekmin- 
giausios kelionės!

Pirmadieni, 42 aukštų 
dinge, 515 Madison Ave., 
vo iškilęs gaisras. Tūkstančiai 
darbininkų buvo atkirstivnuo 
keltuvo , ir telefono. Bet visi 
saugiai išėjo ,saugiaisiais laip
tais. ■ '

bil- 
bu-

Trys jauni švedai, 17, 
22 metų, praėjusį antradienį 
atskridę į LaGuardia lėktuvų 
stotį slapukais Scandinavian 
Airlines lėktuvu. Vieną iš jų, 
Oscar Naroski, 19 m., susekė 
sekmadienį, kada bandęs pa
tekti į lėktuvą kelionei atgal. 
Kitus du pristatė imm[graci
jos viršininkams jų dėdė, pas 
kurį jie buvę nuvykę svečiuos- 
na.

kad jeigu 
klausimas nebus kaip 
“pasaldintas,” subway

New Yorko demokratai, 
miestavos budžeto tarybos na
riai, esą linkę kelti fėrą. 'ra
čiau žinodami, kąd tas kėli
mas nepagerins, bet pablogins 
jų populiarumą, ieškinėja ko
kio nors nekalto būdo įvesti 8 
centų fėrą, bet nepasirodyti 
labai įstabiai to piršliais, kaip 
rašo angliškas darbininku 
dienraštis Daily Worker.

Esą numanoma, 
fėro 
nors
vartotojai siūlymą kelti fėrą 
atmes didele didžiuma balsu 
ateinančio lapkričio referen
dume. Tuo saldylu gal būsiąs 
siūlymas nors kiek, tuo priedu 
gautų pinigui skirti subways 
gerinimui.

1 ■; Demokratus labai rūpina 
darbininkų spaudos, ir organi
zacijų skleidžiama informaci
ja, kad visas pakeltais fėrais 
gautas fondas eis ne pačiai 
važiuotei, bet bankams.

Broadway - Lafayette sto
tyje, New Yorke, buvo užside
gęs viršutinis elektros 
praėjusio sekmadienio 
bet niekas nenukentėjo, 
šiek tiek apdūmavimo.

laidas 
rytą, 
apart

dabar 
sava- 
civili- 
Davu-

Raudonasis Kryžius 
praveda suregistravimą 
norių kraujo davėjų 
niams kraujo bankui, 
šieji ir jų šeimos galės gauti
kraujo iš to banko nemoka
mai prisiėjus reikalui.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks' 
trečiadieni, 9-tą d. liepos, 8-tą vai. 
vakare, 103 Green St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti mitinge, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
— Valdyba. (155-6)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

R.eikalingas 2 ar 3 kambarių 
apartmentas Williamsburge. Prašau 
pranešti laišku. Antrašas: G. K., 
431 Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(155-6)

Reikalingi 4 ar 5 kambariai, garu 
šildomi ar be garo. Pageidaujama 
Queens ar Brooklyne kur nors. Šei
ma gavo pranešimą nuo savininko, 
kad tuoj turi apleisti 
kambarius,
kambarius, malonėkite 
karnų antrašu, būsime 
Peter Skučas, 282 
Brooklyn, N. Y.

dabartinius 
Kas žinote arba turite 

pranešti se- 
labai dėkingi. 
Union Avė., 
(156-157) 

»

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI ,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dn A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Vaikinai norėję pasiekti 
Texas ir ten gauti darbą. Jie 
tikėjęsi paramos iš tenai esan
čių, karo laiku įsigytų pažįs
tamų. Jiems atrodę, kad už
tenka pasiekti New Yorką, o 
Texas pasiekti tik baikos. bet 
pribuvę patyrę, jog Ameriko
je neturinčiam pinigų susisie
kimas sunkesnis, negu iš anks
to atrodė.

Harleme Rendauninkai 
Veikia

Harlemo rendauninkų orga
nizacijos praėjusį sekmadienį 
pravedė organizuptą, visos 
miesto dalies pikietą, kuriame 
išdalino 10,000 lapelių. Jie 
paskelbė, kad rendauninkai, 
įstatymiškai, turi teisę .gauti 
permaliavojimą kambarių ne 
rečiau karto per tris metus.

Lapelius išleido maliorių 
unija, kurios nariai, nežiūrint,, 
kur jie gyventų, apart pagei
davimo sau gražių, švarių 
kambarių, permaliavojimo 
kampanija yra susidomėję ir 
iš atžvilgio į savo darbą. Jie 
sako, kad darbo spėkų ir ma
liavų dabar yra pankanka- 
mai, nėra reikalo skursti ne- 
maliavotuose kambariuose.

Rendauninkai taipgi susi
renka liepos 8-tos vakarą, 322 
W. 125th St., pasitarti visais 
rendauninkų r e i k a 1 a iš ’

Kas Radote?
pikni- 

Juozas
Liepos 4 d., Laisvės 

ke, Klaščiaus Parke, 
Balkūnas pamėtė piniginę su 
pusėtinai daug pinigų ir viso
kiais dokumentais. Taipgi ir 
Elena Bruchas pametė pinigi
nę su pinigais.

Dėl pinigų tiek daug nepai
so, bet svarbu gauti atgal do
kumentus. Kas rado, malonė
kite sugrąžinti tuoj. J. Balko
no antrašas: 32 Meserole St.,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Laivastatyklas Pikietuoja 
Laivukuose

Grupėse, motorinėse valty
se, unijistai laivastatyklų dar
bininkai pikietuoja New Yor- 
ko portą iš vandens, kad van
dens keliais nebūtų praveda
ma skebavimas.

O žemės keliai į laivastatyk
las taip pat užtvenkti masi
niais pikietais. > ,

Brooklyno ir New Jersey 
pavandeniu New Yorko porto 
srityje neužstreikuotomis be
buvo užsilikusios tik Todd ša- 
pos, kur buvo tebevedamos 
derybos už 13 centų algos 
priedą. Visos kitos užstreikuo- 
tos, kai kurios jau virš savaL 
te.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St, Brooklyn, N. Y<

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų 

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-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.

NAUJA RAŠTINft BROOKLYNE
Parankumui brooklyniečių mūsų kostumerių, mes pranešame, kad 

atsidarė nauja mūsų raštinė Brooklyne, kuri yra —
571 Atlantic Avė., kainp. Flatbush ir 4th Avės. 

, priešais L. I. R. R. stotį.
MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIAI 

Visi Muitai čia Apmokėti — Pilnai Apdrausta.
Maisto Pundeliai nuo $11.84 

Drabužių Pundeliai nuo $42.81 
Tos kainos tik Rusijon.

Kainos dėl kitų šalių suteikiamos pagal reikalavimą.
■ nm. :l H. ■■■■'>■■ L,. 1 Į. !■ . "FIU I. | » 1 xr.. :.į"i

HENRY D. MAHLER, >ncL
BRONX: 500 I. 164th St. MANHATTAN: 637 Second Ave.

-

Take Third Ave. “L" to Between 34th and 35th Street* »
161st St. Station

Mott Haven 9-5300

Ferrucio Tagliavini (kairėje) scenoje iš “The Barber 
of Seville,” muzikališkoje filmoje, gamintoje pagal dau
geliui jau žinomąją to vardo operą. Rodoma Golden 
Teatre, 45th St., netoli nuo Broadway, New' Yorke. Ga
minta Italijoje. Savaitės dienomis rodoma du kartu, 
2130 ir vakaro 8:40. Sekmadieniais nuo 3, tris kartus.

į 9—12 ryte
11— 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing
t f

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.

i

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 stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu

ROBERT LIPTON
Jeweler . '

• . I

, 701 Grand St., arti Graham Ave.,„Brooklyn* 
assss 
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