
Gražiai iškepėYne.

Kunigiška artimo meilė.
Dar apie tą nevidoną.
Dar iš poetų rezervato.

Rašo A. BIMBA

* Pereita savaitė New Yorke 
buvo tokia, kokios svietas ne
atsimena. Kiek tik kas pra
kaito turėjo, visas gražiai iš-

* varvėjo. Tokiais laikais lai
mingi tie, kurie didmiesčio 
nepažįsta.

Mūsų didmiesčiai, kaip jie 
dabar pastatyti, yra žmonėms 
koronė. Jie pastatyti be jo
kio pagalvojimo apie žmonių 
gerovę. Ištisi blokai milžiniš- 

4 kų pastatų be jokio medelio, 
be jokio parkučio, bė jokio 
pavėsio, be jokio čysto, šalto 
vandens prūdelio.

Gatvėse kepa suaugusieji 
ir tiesiog, kaip ant skaurados, 
ant cementinių šaligatvių 
spirga vaikai ’

- ★ ★ ★
Valdžios komisija užgyrė 

geležinkelių kompanijų rei
kalavimą leisti jiems pakelti 
kainą ant daiktų gabenimo. 
Reikės mokėti keturiais pro
centais brangiau.

Baigiama naikinti rendų' 
kontrolė ir rendos žada pa
šokti keletu desėtkų nuošim
čių-. Tas parodo, kad gyve
nimas tebebrangsta.

1 Tuo tarpu su algomis daly
kai vystosi atbulon pusėn. 
Gerai dar tam, kuris pilną 
laiką tebedirba. Bet blogai 
tam, kuris tik diena kitą iš
dirba, arba jaui visai be darbo 
vaikštinėja. ★ ★ ★

Prelatas Balkonas praneša, 
kad ne visi pabėgėliai kuni
gai galės pasiekti amerikoniš
ką “rojų.” Iš viso šimto gy
venančių Vokietijoje tik vie
nas kitas pateks Amerikon. 
Ypatingai jau seno amžiaus 
tėveliai turės pasilikti Vokie

tijoje ir gyventi amerikiečių 
aukomis.

Amerikon kunigų nenori 
M įsileisti Amerikos vyskupai.

Jie sako, kad kunigų Čia la
bai užtenka. Pribuvę pabė
gėliai tik amerikiečiams ku
nigams biznį sugadins. Todėl 
jų nereikia.

Puikufe įrodymas kunigiškos 
artimo meilės. Pakenksi biz
niui, stipk, brolau, badu.

Lietuviški kunigėliai irgi 
nelabai susirūpinę savo kole- 

{ gų partraukimu iš Vokieti
jos. Kas kita, kai atvažiuo
ja paprastas žmogelis. Jis eis 
dirbtuvėn ir duoną užsidirbs. 

* Bet kur padėsi kunigą?
★ ★ ★

Atrodo, jog nuo “pono” iš- 
4 sigelbėti nebeliko jokios vil

ties. Taip teigia Dr. J. Jo
nikas, kuris dabar moko men
ševikus, kaip kalbėti lietuviš
kai.

Jis pripažįsta, kad “ponas” 
turi labai nemalonų lietu
viams “visuomeninį atšešėlį,” 
kad tai yra lietuviams užkar
tas “skolihys,” bet prie jo jau 
taip pripratome, jog turime jį 
pamylėti ir vienas kitą ponu 

' vadinti.
šis daktaras mano, xkad 

lietuvis be pono būtų panašus 
katinui be uodegos. Į ką gi 

j 4 jis būtų panašus?

Dabar man jau aišku, ką 
4 veikia ir dirba mūsų poetai 

Lapienės rezervate. Jie ten 
ponios Lapienės “židinį” sau
go. kad kokia pikta dvasia 

, neišvogtų.
Ponios Lapienės nepažįstu^ 

jos rezervate nebuvau, tuo 
būdu nežinau, ar kam nors

• apsimokėtų ant jos židinio 
kėsintis, ar ne. Tik tiek da
bar žinau, kad ji turi ištiki
mą aniuolą sargą asmenyje 
poeto Bernardo Brazdžionio, 
kuris visam svietui Tysliavos

. gazietoj prisiekia, kad tik per 
jo lavoną nevidonai prie La
pienės židinio prieis. Poetas 
šaukia “Prie židinio,” (“Pra
nei Lapienei”) : “Ir nepa
vogs tavęs pikčiausi vagys, O, 
židiny palaimintos pastogės.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Syrijos Karininkai
Sušaudė Prezidentą
Ir Premjerą
Pereme Valdžią į. Savo Rankas

Damaskas, Syrija. —Gru
pė karininkų sekmadienį 
suėmė, urmu nuteisė ir su
šaudė Syrijos prezidenta- 
diktatorių gen. Husnį Zay- 
imų ir premjera Mohsen ei 
Barazi.

Karininkai, vadovaujant 
pulkininkui Sami’ui Hen- 
nawi’ui, perėmė valdžių į 
savo rankas.

Zayim taipgi per sumok
sią su kit. karininkais bu
vo užgrobęs Syrijos valdžių' 
kovo 30 d.

Naujieji Syrijos valdovai 
paskelbė, jog Zayim ir Ba
razi buvo išdavikai, tironai 
ir diktatoriai. Valdomasis 
karininkų komitetas žada 
netrukus sugrąžinti Syri- • • * • 1 • i T v •

džius per Syrijų žibalui 
traukti iš Saudi Arabijos 
į Viduržemio Jūros uosta.

Senesnioji, Zayimo nu
versta, valdžia neleido a- 
merikonam tokius žibalo 
vamzdžius tiesti per Syri- 
ją.

Arabiškas Jordano kara
lius Abdullah, Anglijos pa
stumdėlis, svajoja apie Sy
rijos prijungimų sau. Syri
ja taip pat arabiškas kras- 

' tas.

čiango Lakūnai Vėl žudė 
Civilius Kinus

Formoza. — Kinijos tau
tininkai sako, kad jų lakū
nai bombardavo liaudinin
kų didmiesčius Šanghajų ir 
N a n k i n g ą i r nu
skandino du nedidelius

jai civilinę valdžia..
Velionis diktatorius Zay

im sutiko, kad Jungtinės laivus. Tiedu miestai toli 
Valstijos pravestų vamz- užfrontėje.

Iš Lietuvių Meno Sąjungos Seminaro-Pamoką 
Kurso Worcesteryje ir apie Svečius

Trečiadienį, rugnj. 10 d., 
Lietuvių Meno Sųjungos 
Seminarų aplankė brookly- 
niečiai muzikai Bronė Su
kackienė - Šalinaitė ir Juo
zas Sukackas. Bronė atva
žiavo pamatyti savo moti
nos Šalinienės, kuri kelias 
dienas viešėjo pas savo se
sers dukterį Astromskiene. 
Worcestery. Šalinienė iš 
Floridos buvo nuskridus į 
Kanadą ir dalyvavo Harrio 
Mitkaus ir Bob Žukausko 
vestuvėse: iš Kanados at
skrido į Worcester}. Prie 
nrogos Sukackai, svečiuo-*1 
damiesi pas Mary Sukac
kienę, aplanko ir Seminarų 
Olvmpia Parke.

Beie, neužilgo laukiame 
atvažiuoiaųt Harrio Mit
kaus ir Bob Žukausko, nau- 
javedžių su savo jaunomis 
pačiukėmis, kanadietėmis.

Daugiau apie pati Semi
narų: Štai kų rašo
terio Evening Gazette:

Kursai, kurie tęsiasi iki 
rugpj. 21, susideda iš dra
mos, liaudies šokiu, muzi
kos ir lietuviu kalbos bei 
istorijos. Pirmieii trys kur
sai yra padalyti į pradinius 
ir aukštesnius.

Seminaro mokiniai turės 
gūžinės ant Olympia Parko 
pievos, kur bus rodoma iu- 
džiai, šokama tautiniai šo
kiai, žaidimai ir taipgi bus 
dainų. Sekmadieniais Semi
naro Choras dainuoja Gin
tarų Žemės radijo valando-

je, iš WK0X stoties, Fra
mingham. Mass. Rugpj. 16 
bus šokiai, o rugpj. 20, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų sve
tainėje, 29 Endicott Street, 
Worcester, Mass., bus mu-’ 
zikos vakaras.

Fakultetas susideda iš: 
Birutos Ramoškaitės iš 
New Yorko; Stasio Jasilio- 
nio iš Binghamton. N. Y.; 
Carl Heines Roth iš Hart
ford, Conn., ir Alberto 
Merkio iš Philadelphia, Pa., 
Mildred Stensler iš Livings
ton, N. J., yra Seminaro di
rektorė. \

Reporteris.

CECHAI IŠVIJO
3 TITO AGENTUS

rces-

Praga. — Čechoslovaki- 
jos valdžia pasiuntė namo 
tris Jugoslavijos valdovo 
Tito atstovybės narius. Če- 
choslovakų valdžia atrado, 
kad jie lapeliais ir gyvu žo
džiu mėgino sukelti gyven
tojus prieš čechoslovakų 
liaudies respublikų.

Ar Aukšč. Teismas 
Paleis 3 Komunistus?

DEŠINIEJI SU JANKIŲ 
TALKA LAIMĖJO VAKARŲ 
VOKIETIJOS RINKIMUS
Už Persekiojamus Komunistus Balsavo bent 1,J20,000; 
Daugiausia Balsy Sudaryta Klerikalam, Socialdemokratam

Frankfurt, Vokietija. — 
Sekmadienį įvyko rinkimai 
Trizonijoj — anglų, ameri
konų ir francūzų užimtoje 
vakarinėje Vokietijoje. Bu
vo renkamas vadinamos re
spublikos seimas.

Pagal dar nepilnus skai
čiavimus, krikščionys de
mokratai gavo 6,068,000 
balsų, socialdemokratai 5,- 
881,000; dešinieji, neva 
laisvieji demokratai 2,543,- 
000, komunistai 1,120,000, 
fašistinė Vokiečių Partija 
1240,000 ir Dešinioji Vokie
čių Partija (naujieji na
ciai) 406,000.

Vyriausia galia tariamoj 
Federacinėje Respublikoje 
vakarinėje Vokietijoje pri
klausys amerikonam, ang
lam ir francūzam.

Medžioklė prįeš Komunis
tus Rinkimuose

Maskva. — . Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, kad tie rinkimai skal
do Vokietijų, laužo keturių 
didžiųjų talkininkų sutartį 
Potsdame dėl vienos demo
kratinės valdžios įkūrimo 
ištisai Vokietijai. Tai kartu 
ir apgavingi rinkimai, sako

Pravda.
Sovietų vyriausybės laik

raštis Izviestiją rašo:
— Pirm balsavimų vaka

rinės Vokietijos rinkimuo
se, buvo daroma ameriki
nio plauko ablava prieš ko
munistus ir jų rėmėjus. Bu
vo iš anksto nusakyta, ko
kie elementai turi rinkimus 
laimėti, o kad užtikrinti 
jiem laimėjimų, tai suruoš
ta medžioklė prieš komuni
stus ir kitus demokratinius 
žmones.

Dešiniosios partijos (kle
rikalai, naujieji fašistai ir 
kt.) užplūdo šovinistine 
propaganda visų vakarų 
Vokietijų. Jie ne-tik'šūkavo 
prieš komunistus, bet smer
kė ir anglus ir francūzus. 
Dešinieji tačiau nekliudė a- 
merikonų.

Visai galimas dalykas, 
kad amerikonai rėmė deši
niųjų propagandų prieš An
glija ir Franci jų. Tatai ir 
nestebėtina, jeigu atsimin
sime, kaip aštrėja susidūri
mai tarp amerikonų impe
rialistų, iš vienos pusės, ir 
anglų ir francūzų imperia
listų, iš antros pusės, dėl. 
viešpatavimo Vokietijoje.

Vėliausios Žfeiios
Baltimore. — Pranešama, jog federalis teismas pa

naikino naujų Marylando valstijos įstatymų, kuris įsako 
susiregistruoti valdžioj visiem komunistam ir jų bend
radarbiam. \ • • .

Teismas pareiškė, jog tas “minčių valdymo” įstatymas 
laužo pilietines laisves, kurias šalies Konstitucija užtik
rina, v I

Minimas įstatymas grūmojo iki 5 metų kalėjimo ir 
$5,000 baudos už jo posmų peržengimų.

Washington. — Jugoslavijos Tito valdžia prašo 280 
milionų dolerių paskolos iš “pasaulinio” banko, kuris a- 
merikonų valdomas.

Sakoma, Jungtinės Valstijos sutiks Titui paskolinti 
$50,000,000.

šanghai, Kinija. — Teigiama, jog tautininkų koman- 
dieriai bijojo, kad jų 60,000 vyrų armija į šiaurę nuo 
Kantono gali pereiti į kinų komunistų pusę; todėl tauti
ninkai ištraukė tų armija iš Kantono fronto.

Shannon, Airija. — Nukrito jūron keleivinis lėktuvas, 
kuriame buvo 49 asmenys, daugiausia italai išeiviai, 
skridę į Venezuela, Pietų Amerikon. Daugumas jų išgel
bėta, apart 9, apie kuriuos dar nėra žinios.

Kiną Komunistai 
Užėmė Strategines 
Miao Salas
Apsupo Tautininkus Fučov Uoste

Hong Kong. — Apie 20,- 
000 kinų liaudies kariuome
nės persikėlė valtimis į tris 
strategines Miao salas ir 
šturmu atėmė jas iš Čiang 
Kai-šeko tautininku. Tos 
salos yra jūrinėje įlankoje 
tarp Šantungo pussalio ir 
Port Arthuro, sovietinio 
laivyno stoties Mandžuri- 
joj.

Tautininkų lėktuvai ir 
laivai iš minimų salų už
puldinėdavo laivus, plau
kiančius į Tientsina ir i ki
tus kinų - komunistų liau
dininkų valdomus uostus 
šiaurinėje Kinijoje.

Teigiama, kad komunistai 
užims (jei dar neužėmė) ir 
kitas salas tarp Port Ar
thuro ir Šantungo.

Komunistų žygis į Miao 
salas yra laikomas jų pasi

ruošimu įsiveržti į didele 
Formozos sala, kuri skai
toma paskutine Čiang Kai- 
šeko tautininkų gūšta.

K o m unistai-liaudinin- 
kai taipgi ruošiasi imti Ču 
San salas, į pietų rytus nuo 
Šanghajaus.

Kinų Liaudies Armija 
apsupo stambų Fučov mie
stų ir uostų, per kurį tau
tininkai iš Formozos siųs
davo kariuomenę saviškiam 
pastiprinti pietinėje Kini
joje.

Liaudininkai kartu apsu
po tautininkus Kanhsien 
mieste, 210 mylių į šiaurę 
nuo Kantono, dabartinės 
tautininkų sostinės.

Eina kalbos, kad Heng- 
jąngo srityje dar 20,000 
tautininkų kariuomenės 
prisidėjo prie Liaudies Ar
mijos.

Kinijos Liaudininkai - Komunistai Sako: Mes 
Pasiruošę ir Naujiem Amerikoną “Triksam”

Šanghai, Kinija. — Nau
josios Kinijos Žinįų Agen
tūra sako:

— Amerikos valstybės 
departmento Baltasis • Po- 
pieris yra prisipažinimas, 
kaip susmuko amerikonų 
politika Kinijoje. Ameriki
nis imperializmas verkšle
na tame popieryje, kad žlu
go jo žygiai prieš kinų liau
dį, ir už tai kaltina Čiang 
Kai-šeko tautininkus. Ant
ra vertus, Amerikos valsty
bės sekretorius Dean Ache
son žada iš naujo kariniai 
remti tautininkus.

Komunistų laikraštis Ta 
Kung Pao rašo:

— Kinijos liaudis tėmys • 
naujus amerikinio imperia
lizmo “triksus”. Bet pats i . • 
jūsų (amerikonų) Raitasis 
Popieris padarė sprendimų, 
kad negalima išgelbėti re
akcinių tautininkų; tatai 
reiškia, kad greitai bus su
naikinti ir * reakcininkų li
kučiai Kantone,- Formozoje 
ir Čungkinge.

Jeigu Amerikos imperia
lizmas žinotų savo biznį, tai 

^daugiau jų neremtų.

UŽ KĄ VALDININKAI GAVO 
TUOS ŠALDYTUVUS?

Kukluksai Metė Bombas į 
Negrų Kunigy Nam»s

Birmingham, Alabama.— 
Kukluksai, pravažiuodami 
automobiliu, mėtė bombas į 
dvieju negrų kunigų na
mus, bet. nepataikė nė vie
nam negrui. Policija, užuot 
mėginus suimt bombų mė- 
tytojus, veja negrus iš na
mų tose miesto dalyse, ku
rios ne vienų negrų apgy
ventos.

New York. — Komunis
tų advokata įteikė apeliaci
jos prašymų Aukščiausiam 
Teismui Washingtone, kad 
paliuosuotų tris komunistų 
vadus, kuriuos federalis ap
skrities teisėjas Medina į- 
kalino iki baigs bylų prieš 
visus komunistų vadus. Tų 
trijų vardai — Henry Win
ston, Gus Hali ir Gilbert 
Green. . ,

Apeliacija sako, jog Me
dina visai sauvališkai juos 
baudžia neva už teismo pa
niekinimų.

Angola, Ind.—Valčiai ap
virtus, nuskendo 4 yaikai 
Clear ežere.

Buckeye, Ariz. — Katalikų kunigas Em. McLoughlin, 
42 metų, susituokė su persiskyrėle Mare Davis, 34 metų. 
Suburta policija saugojo kunigo vedybas nuo pasipikti
nusių parapijiečių.

Lenkai Neteisė 5 
Kunigus Plėšikus

Graikų Fašistai Šaukia 
Partizanus Pasiduot z •

teis-Varšava. — Lenkų 
mas nusmerke mirt katali
kų kunigų- Vladyslavų Gur- 
gačų už tai, kad jis vadova
vo saikai, kuri plėšė val
džios ir kooperatyvų ban
kus. Pinigai buvo naudoja
mi slaptoms teroristų gau
joms remti prieš valdžių.

Keturi kiti kunigai už tai 
nuteisti 10 iki 15 metų ka
lėti.

Athenai, Graikija. —Mo
narcho - fašistai, girdamie
si naujais laimėjimais prieš 
partizanus Grammos kal
nuose, šaukia juos pasiduo
ti. Ketina nebausti tik jų 
šeimynų, bet žada atiduoti 
kariniam teismui ir tuos 
partizanus, kurie pasiduo
tų. z

Washington. — Genero
las Harry Vaughan, kari
nis prez. Trumano padėjė
jas, visai “paprastai” pa
aiškino, kaip jis pats ir pen
ki kiti valdininkai gavo gi
laus šaldymo šaldytuvus, e- 
sa, dovanoms.

Šaldytuvus, po $400 iki 
$500 vertės kiekvienų, gavo 
1945 m. sekamieji asmenys, 
kaip pranešė gen. Vaug
han:

Prez. Trumano žmona, 
kuriai šaldytuvas buvo pa
siųstas į jo namus, Inde
pendence, Missouri.

Amerikos iždo sekreto
rius John W. Snyder.

Šalies Aukščiausiojo Tei
smo vyriausias teisėjas 
Fred M. Vinson, tada buvęs 
karinės mobilizacijos rašti
nės direktorius. ►

James K. Vardaman, tuo
met buvęs prezidento padė
jėjas karinio laivyno atsto
vas, dabartinis, Federalių 
(bankinių) Atsargų Komi
suos direktorius. ’

Prezidento Baltųjų Rū- 
i Matthew

Pats gen. Vaughan, kuris 
gavo du šaldytuvus ir vieną 
pasiliko sau, o kitų atidavė 
Baltųjų Rūmų štabui.

Gen. Vaughan pasakojo, 
kad du seni jo draugai pa
siūlę tuos šaldytuvus, kaipo 
“netinkamus pardavimui — 
atmatas”, todėl šaldytuvai 
ir buvę dovanai atsiųsti. ' •

Bet Albertas J. Gross, 
šaldytuvų fabrikantas iš 
Milwaukee; liudijo tyrinė
jančiai Senato komisijai, 
jog už šaldytuvus jam už
mokėjo Albert Verley kom
panija, čikagiškiai kvepalų 
fabrikantai.' N

Senatoriai ketina ištirti, 
už kų minimi valdininkai 
buvo apdovanoti šaldytu
vais, vertais viso apie 3 
tūkstančius dolerių.

ORAS.— Giedra, ne perjmų sekretorius 
karšta. Connelly. !

Amerikonai Išradę Radijo 
Rakietą prieš Lėktuvus

San Diego. Calif. — Ka
riniai Amerikos inžinieriai 
išbandė naujausių rakietų 
“priešo” lėktuvam šaudyti. 
Sakoma, jog šia rakietų ga
lima iš tolo vairuoti radijo 
bangomis.
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Ar Bus Karas?
Šį klausimą lukštena “The Nation” bendradalbis J. 

A. Del Vayo, kuris dabar gyvena Paryžiuje. Jis yra op
timistiškai nusiteikęs ir prieina išvados, kad naujo karo 
pavojaus nėra.

Kuomi jis remia savo nuomonę? ,
Jis rašo:
“Visi ženklai pabrėžia tą faktą, kad Europos žmonės 

netiki karu, nenori nė klausyti apie karą ir nerems ka
ro, kurį jie skaito absoliutiškai nereikalingu. Šiuo vie
šosios opinijos apkainavimu rusai kuria savo diploma
tinę strategiją. Nepaisant, kaip apribotas, Paryžiuje pa
siektas birželio mėnesį keturių užsienio reikalų ministrų 
susitarimas sudavė pirmąjį smūgį tai idėjai, kad niekas 
nebegalėsiąs atvesti prie susiartinimo tarpe Maskvos ir 
Washington©. Aš spėju, kad užsienio reikalų ministrų 
konferencijoje rugsėjo mėnesį Washingtone ir taipogi 
busimojoje Jungtinių Tautų Asamblėjos sesijoje, rusai 
laikysis tokios linijos, jog bile kokios tolimesnės šnekos 
apie karą bus dar juokingesnės.”

Deja, taikos ar karo klausimas nepareina vien tik nuo 
rusų. Mes visuomet sakėme ir sakome, kad taikos reika
las yra reikalas visų didžiųjų valstybių,, pirmoje vietoje 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Niekur mes nesame gir
dėję, kad Tarybų Sąjungos vadai ir valstybės vyrai kal
bėtų už naują karą, grūmotų Amerikai ar kuriam kitam 
kraštui atomine bomba, sakytų, kad jie ruošiasi vieną 
gražią dieną su žeme sumaišyti visus Amerikos pramo
nės centrus. Priešingai, jie nuolat pabrėžia tą faktą, 
kad žmonės karo nenori, kad karo galima ir reikia iš
vengti, kad didžiosios valstybės turi susitarti ir bendro
mis jėgomis taiką išlaikyti.

Jeigu kur yra kalbų apie naują karą, grūmojimų, nau
ju karu, reikalas ruoštis naujam karui, kuodaugiausia 
pasigaminti atominių bombų, tai pas mus, Amerikoje. 
Tai kalbama kas dieną ir kas naktį. Tai kalbama viešai 
ir slaptai. Kalba komercinės spaudos redaktoriai, radijo 
komentatoriai, aukšti ir žemi valdininkai.

Klausimas prieš mus stovi: Kokios linijos laikysis ir 
kuo ją parems rugsėjo ministrų konferencijoje ir Jungt. 
Tautų Asamblėjos sesijoje mūsų krašto vyriausybė? Tai
kos išlaikymui neužteks rusų taikos linijos. Taikos išlai
kymui būtinai reikia tokios pat ir amerikiečių linijos.

Darbininkai Nubalsavo, bet Ką Pagiedos Vadai?
Penki prieš vieną Fordo darbininkai pasisakė už strei

ką laimėjimui reikalavimų. 0 pamatiniai, svarbiausi rei
kalavimai yra du: algų pakėlimas ir paskubos darbe pa
šalinimas.

Darbininkų pasisakymas už streiką dar nereiškia 
streiką. Visa galia pavesta unijos viršininkams. Svarbu, 
ką dabar pagiedos unijos prezidentas Walter Reuther? 
Komercinė spauda, kuri Reuther puikiai supranta, tvir
tina, kad jis streiko bijo daugiau, negu Fordo imperijos 
bosai. Taigi, streiko gali ir nebūti. Jeigu streikas kils, tai 
kils prieš vadų valią.

Ar Fordo darbininkai galės laimėti svarbiausius rei
kalavimus be streiko priemonės? Labai abejotina. Fordo 
kompanija jau grūmojančiai pareiškė, kad jeigu bus 
streikas, tai bus ilgas streikas. Tuomi duodama suprasti 
darbininkams, kad samdytojai nesitaikys su darbinin
kais ir badu bandys streiką sulaužyti.

Bet ne visuomet tokia samdytojų priemonė jiems išei
na naudon. Kai darbininkai gerai organizuoti, samdyto
jų grūmojimai nieko neišgąsdina. Jei geruoju samdyto
jai unijos reikalavimų nepatenkins, Fordo darbininkai 
pasiims pagalba streiko.

Naujas Ofensyvas
Šiuos žodžius rašant, Graikijos monarchistinė fašisti

nė valdžia veda kruviną ofensyvą prieš partizanus Alba
nijos pasienyje. Ji giriasi, kad tas ofensyvas labai sekasi, 
kad visi pasibrėžtieji punktai laimėti. Ji tikinti, kad šį 
sykį su partizanais bus apsidirbta ant visados.

Pranešimai iš Athenų taip pat sako, kad valdžios ar
mija yra amerikiečių išlavinta ir išimtinai amerikiečių 
ginklais ginkluota.

Ofensyvas vedamas ne tik ant žemės, bet ir iš oro. 
Alnerikos lėktuvai kalnuose ieško partizanų ir iš oro 
juos muša. -

Tai jau ne bė pirmas tokis ofensyvas ir jau ne be pir
mas toks Graikijos fašistų pasižadėjimas. Kai tik jiems 
prireikia naujų iš Amerikos paskolų, jie pradeda krauti 
pažadus, kad jiems su partizanais apsidirbti nieko nebe
reiškia.

Bet po kiekvienu tokiu ofensyvu, po kiekvienu “laimė
jimu” mes išgirsdavome apie partizanų armijos padidė- 
J'imą. Aną dieną pats prezidentas Trumanas pripažino, 
:ad kai mes pasiėmėm Graikijos fašistus globon, Grai

kijoje tebuvo penkiolika tūkstančių partizanų. Šiandien 
jų jau esą trisdešimt tūkstančių. «

Nežiūrint to, Graikijos partizanai, girdi, besilaiko ant . 
vienos kojos. Kodėl? Ogi todėl, kad jie galėjo turėti dar 
du sykiu daugiau kovotojų, o neturi. Jų spėkos tepaaugo

I * *
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Washingtone tūli politi
kieriai dirbo, kad suteikti 
$50,000,000 paskolą Ispani
jos fašistams. Kaip 
me, Jungtinių Tautų Seimas
yra pasmerkęs fašistinį re
žimą Ispanijoj, kaipo Hit
lerio ir Mussolinio liekaną 
ir reikalavo savo narių nu
traukti diplomatinius ry
šius su Franco režimu. Tas 
parodo, kad tūli “demokra
tai” rūpinasi teikti pagalbą 
tam fašistų režimui. Sena
tas tik keliais balsais di
džiumos pasisakė, kad ne
duoti Ispanijos fašistams 
pagalbos iš Marshall© pla
no. Bet tas nereiškia, kad 
Franco negaus paskolų iš 
bankų Amerikoje. Bankų 
paskoloms Trumano valdi
ninkai nepriešingi.

‘ Washingtonas sujudęs, 
kad vis daugiau viešumon 
iškyla žulikiškai eikvoti 
valdžios pinigai karo laiku. 
Jau neginčija, kad $6,280,- 
000 buvo išdalinta kontrak- 
toriams valdžios pinigų, 
nors tie kontraktai neįvy
kinti gyveniman. Tūli sako, 
kad jau žinoma, jog karo 
laiku tokiu būdu buvo išei
kvota $11,500,000.

Pati vyriausybė pripaži
no, kad liepos mėnesį buvo 
4,095,000 bedarbių, imančių 
pašalpą. Bet faktas yra, 
kad tik apie pusė bedarbių 
ją gauna, kitiems dar nesu
tvarkė popierių mokėti, kiti 
jąu visą iškolektavo, o treti 
visai jos neturi, nes jie nie
kados pirmiau nedirbo, bu
vo studentai arba kareiviai.

Na, tai Baltasis Namas, 
kur mūsų šalies preziden
tai gyvena, pasiliks nenu
griautas. Jo pataisymui bus 
išleista $5,400,000. Sako, 
kad už tą sumą galima nau
jas dar gražesnis pastatyti, 
bet norima senas išgelbėti, 
kaipo istorinis pastatas.

Baltasis Namas turi 170 ! 
pėdų ilgio, 82 p. pločio ir 
yra keturių aukštų. Pradė
tas statyti spalių mėnesį, 
17i92 metais. Pirmas prezi
dentas’, kuris ten apsigyve
no, buvo John Adams, 1800 
metais.

Anglijos imperialistai per 
virš 100 metų puolė Jungt. 
Valstijas po to, kaip Ame
rikos žmonės per revoliuci
jos karą nuo Anglijos atsi
skyrė. 1812 metais vėl jie 
puolė Ameriką ir 1814 me
tais sudegino Baltąjį Namą 
Washingtone. Nors Balta
sis Namas buvo atstatytas, 
bet jis jau nebuvo taip tvir
tas, kaip originaliai.

Kinijoj jau išlaisvinta a- 
pie 300,000,000 žmonių. Re
akcininko Čiang Kai-šeko 
valdomame plote liko tik a- 
pie 50,000,000. Dar atskiri 
generolai valdo apie 100,- 
000,000. Bet jų išlaisvini
mas eina gan greitai.

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija paskelbė,, kad nuo ba
landžio iki liepos sunaikino 
274 grupes kenkėjų, iš ku
rių 1,500 užmušta ir apie 
.4,500 suimta. Tai paliktos 
reakcijos go vedos kenkti 
išlaisvintame plote. Tūli 
iš suimtųjų turėjo daug 
amerikoniškų dolerių.

Gal būti šių grupių išnai
kinimas paakstino Wash
ingtone išleisti tą “Baltąją 
Knygą”, kurioj pareiškė, 
kad nėra vilties generolo 
Čiang Kai-šeko grupei lai
mėti.

čechoslovakijoj kunigas
i

A. Fajsti gavo 8-nis metus 
kalėjimo sunkių darbų. Mat, 
jis atsisakė suteikti pasku
tinį patepimą sergančiai 
65-ių metų moteriškei, kuri 
yra Komunistų Partijos na
rė. Suteikė tuos “vartus į 
dangų” tik po to, kaip mo
teris atidavė savo narystės 
komunistuose knygelę. Mo
teris pasveiko ir apsiskun- 
dė valdžiai. Liaudies demo
kratinės vyriausybės teisė
jas pareiškė, kad kunigas 
neturi teisės atsisakyti su
teikti religinį patarnavimą 
tiems, kurie to nori, nes jis 
tam yra.

Atrodo, kad to sėkmėje ir 
kiti kunigai pasimokė ir 
tuojau pasakė, kad Vatika
no popiežiui leisti “pra
keiksmus” vienas dalykas, 
kada jis sėdi saugiai, o ku
nigams jo įsakymus vykin
ti — visai kitas, ir jie dar 
pagalvos, ar gali popiežiaus 
diktatą vykinti.

Graikijos monarcho - fa
šistų režimas, vesdamas ka
rą prieš partizanus Gram
mes kalnų srityje, pradėjo 
pulti demokratinę liaudies 
respubliką Albaniją. Alba
nijos karinių jėgų komanda 
pranešė ir kartu pasiuntė 
skundą Jungtinėms Tau
toms, kad . graikai fašistai 
ant 30 mylių fronto veržėsi 
į Albaniją ir vietomis buvo 
giliai įsibriovę. Mūšiai, ėjo 
tarpe graikų ir albanų per’ 
keturias dienas. Albanijos 
kariai išvarė graikus fašis
tus laukan. Graikai paliko 
kelis šimtus savo kareivių 
užmuštų ir nemažai gink-

joj, kaip niekados pirmiau 
nebuvo. /

To galima buvo laukti. 
Juk Anglijos, Amerikos ir 
Franci jos generolai ir val
donai Vokietijoj grąžino į 
teisėjų vietas buvusius Hit
lerio teisėjus, policijos vir
šininkais tie patys, kurie ir 
pirmiau buvo, generolas 
Gauderian yra slaptos po
licijos galva. Iš vokiečių 
pasitikėjimo, taip darant, 
galėjo laukti tik tie, kurie 
susijungė su reakcija, kurie 
mano, kad visi vokiečiai, tai 
naciai. Jie pamiršo, kad 
Hitlerio gaujos persekiojo 
milionus demokratinių vo
kiečių, jie pamiršo, kad ka
rą laimėjo ne hitlerininkai, 
bet jų priešai. ,

Strasbourg, Franci ja. — 
Dešinysis Belgijos socialis-. 
tas Paul - Henri Spaak pa
skirtas pirmininku vadina
mojo vakarų Europos “sei
mo.”

1947

Žmonių prieauglis pasaulyje didėja greičiau, negu 
dauginama gaminimas jiems maisto, rodo šis braižinys, 
pateiktas Jungtinėms Tautoms. Nuo Pirmojo Pasau
linio Karo iki šio laiko gyventojų skaičius pasiekęs 
2,375 milijonus. Tai, jžinoma, nereiškia, kad negalėtų 
pagaminti. Didžiausi kapitalistinių šalių valdomų žemių 
plotai guli visai nedirbti arba jdirbinėjami tiktai pri- 
mityviškiausiomis priemonėmis, neduoda derliaus. Mū
sų pačių vakaruose ir dalyje vidurvakarių tūkstančių 
mylių plotai guli nepaliesti. Jeigu vieton ruošti ka
rą, metyti žmonių sumokėtus taksais pinigus ga
minimui atominių bombų būtų atvesti vandenys j der
lingus smėlynus, vieni mūsų šalies vakarai galėtų iš

maitinti keleriopai daugiau milijonų gyventojų, 
negu dabar maitina.

________ _! gjasfraą
,375,000,000 IN 1949

Vyno Gamyba Tarybų Sąjungoje
w Rašo I. Romanovas

Graikijos fašistai tvirti
na, kad būk jie nebuvo įsi
veržę į Albaniją, kad būk 
jie kariaują tik prieš grai
kus partizanus. Bet tuo pat 
laiku jie sako, kad būk par
tizanai pereina ir slepiasi 
Albanijoj. Tas parodo, kad i 
graikai fašistai veržiasi į I 
Albaniją neva partizanus 
persekiodami. > Nuo seniai 
graikai fašistai reikalauja 
vieno trečdalio Albanijos. 
Dabar jie, padrąsinti išda
viko Tito, matyti, nori pa
vergti Albanijos krąštą, bet 
jie apsiriks.

Jugoslavijos trockistas 
Tito tarnauja pasaulio im
perialistams ir niekina Bul
garijos ir Albanijos liau
dies tvarką. Jis net Tarybų 
Sąjungai grūmojo savo “jė- Mga .

Pietų Korėjos reakcinin- 
ki provokuoja karą prieš 
šiaurinę Korėją. Jie pagro
bė kelis kalnus Šiaurinės 
Korėjos pusėje. Po to skel
bė, kad būk Šiaur. Korėjos 
kareiviai “užpuolė Pietinę 
Korėją.” Galimas daiktas, 
kad Šiaurinės Korėjos 
liaudies armijos daliniai iš
vijo reakcininkus" nuo tų 
kalnų.

Lenkijos liaudies demok
ratinė vyriausybė išleido 
patvarkymą, kad bile kuni
gas, kuris bandys atsisaky
ti nuo religinių žmonių pra
šymo atlikti religines parei
gas, bus baudžiamas kalėji
mu. .

Trizonijoj taip daug pa
taikauta vokiečiams, kad 
tik gauti jų simpatijas, bet 
štai dabar jau skundžiasi, 
kad anglų ir amęrikiečių 
(kapitalistų) įtaka labai ' 
nupuolė. Vokiečiai net pi- 
kietuoja anglų ir amerikie
čių gentrus. Sako, kad ang
lų įtaka taip žema Vokieti- •

šimtu procentų! ' •
Labai galimas daiktas, kad ir po šio ofensyvo išgirsi

me iš Athenų tą patį stenėjimą, koks pasigirsdavo po 
kiekvieno ofensyvo pirmiau.

Platūs yra TSR Sąjungos 
vyno gamybos rajonai. 
Saulėtasis K rimas, Kau
kazas, Moldavija, Donas.... 
Tarybinis vyndarių ūkis y- 
ra plačiame stambiosios 
pramoninės gamybos kely
je, padengęs visą šalį tan
kiu perdirbimo punktų, ga
myklų, laikyklų tinklu.

Išsiplėtė vyno gamybos 
zona. Uzbekijoje, Tadžiki
joje, Turkmėnijoje, Kaza
chijoje, Kirgizijoje pirma 
buvo laikoma, kad geram' 
vynui gaminti tinka tiktai 
europinės vynuogių rūšys. 
Dabar tarybinėse Viduri
nės Azijos respublikose 
ruošia didelį kiekį vyno, iš 
.vietinės vynuogių žaliavos, 

i TSR Sąjungos valstybi- 
I nių vyno , gamybos įmonių 
pajėgumas 1936 metais su
darė 6.100 tūkst. dekalitrų, 
o po ketverių metų, 1940 
metais, jis jau pasiekė 13,- 
400 tūkst. dekalitrų. Per tą 
laiką Tarybų valstybė in
vestavo į vyno gaminamo
sios pramonės išvystymą 
daugiau kaip 430 milijonų 
rublių! Buvo įsteigti nauji 
vynuogininkystės tarybi
niai ūkiai ir didelis tinklas 
punktų vynuogėm, gauna
moms iš kolūkių, perdirbti. 
Stambūs tarybiniai ūkiai-— 
Vynuogininkystės tarybi
niai ūkiai ir kolektyvinės 
valstiečių artelės — kolū
kiai — pilnutinai aprūpina 
žaliava išaugusią TSR Są
jungos vyno gaminamąją 
pramonę.

uPer penkerius prieškari
nius metus (1936 - 1940 m.) 
pastatytos naujos aukštos 
kokybės markių vyno ga
myklos Krime (“Massand
ra”, “Sauk-Dere”, “Alta- 
rak”), Uzbekijos, Armėni
jos TSR. Žymiai išplėsti ir 
rekonstruoti senieji Cinan- 
dalio (Gruzijos TSR), Ab- 
rau - Diurso.;(Rusijos Fede
racija) ir kiti rūsiai. Da
bar parengiama statyba 
naujų gamyklų Užkaukazė
je, Ukrainoje, Krasnodar© 
krašte, Saratove, Sverdlov- 
ske, Leningrade...

Tarybiniai vyndariai iš
plėtojo naują tėvyninės vy
no gamybos šaką — šampa
no gamybą. 1936 metais te
buvo viena tik šampano ga
mykla — Abrau-Diurso, iš- 
leidžiusi 212 tūkst. butelių 
per metus, o 1940 hietais 
jau veikė devynios šampa
no gajnyklos. Pokariniu lai
kotarpiu yra numatyta pa-

bu-

ge- 
lai-

didinti tarybinio šampano 
gamybą iki 50 milijonų 
telių per metus.

Buvo laikas, kuomet 
riausiu pasaulyje buvo
kordas prancūziškas konja
kas. Dabar gruziškas “Ene- 
seli” ir armėniškas “Jubi
liejinis” įėjo į geriausią pa
saulinį konjakų asortimen
tą. Išplečiama konjakų ga
myba Užkaukazės respubli
kose, Moldavijos TSR, RT
FSR Kizliaro ’bei kituose 
rajonuose. Armėnijos bei 
Gruzijos ir kituose rūsiuo
se jau laikoma dešimtys 
tūkstančių dekalitrų konja- 
kinio spirito. Artimiausiais 
metais TSR Sąjungos kon
jako gamyklos išleis iki 20 
milijonų butelių konjako 
per metus.

Metai po metų gausėja 
naujų vyno, markių skai
čius. 1936 metais vyno ga
minamoji pramonė išleido 
40 markių, 1940 metais—90, 
o šiuo metu jau išleidžiama 
150. Gruzijos, Armėnijos, 
Krimo, Krasnodar© krašto, 
Ukrainos, Moldavijos, Vi
durinės Azijos respublikų 
rūsiuose milijonai dekalit
rų vyno padėti ilgesniam 
išlaikymui, kas užtikrins ar
timiausiais metais didelį 
aukštosios kokybės markių 
išleidimą.

TSR Sąjungoje sparčiai 
augavgamyba technologinių 
bei laboratorinių įrengimų 
vyną gaminančioms įmo
nėms. Iš pradžių vynui ga
minti įrengimų svarbiau
siais pristatytojais buvo ne
didelės Odesos mechaninės 
gamyklos bei dirbtuvės. Da
bar vyno gaminama jai pra
monei įrengimą gamina ša
lyje ištisa eilė stambių me
chaninių gamyklų. Jau li940 
metais tos gamyklos išleido 
36 sudėtingų mašinų bei a- 
paratų tipus.

Tarybinė vyno gamina
moji pramonė praturtėjo 
naujomis, tarybinių kons
truktorių suburtomis, ma
šinomis. Daugelis vyno ga
myklų-jau turi Gabrieljano 
pilstamąją mašiną, kuri at
lieka vyno pilstymą į bet 
kurios talpos indą be oro 
priėjimo. Šitos mašinos yra 
5-6 kartus produktyvesnės 
už senus revolverinius kra
nus abba pilstomą mašiną 
“Kometa”. ' Naujove yra 
Špitalno, Kiseliovo, Teliat-

nikovo užkimšamoji pusiau 
automatinė mašina. Josios 
produktyvumas — 9 tūkst. 
butelių per pamainą.

Tarybų Sąjungoje sukur
tas ištisas tinklas stambių 
mokslinio tyrimo įstaigų 
vyno gamybai aptarnauti, o 
taip pat aukštų mokyklų, 
rengiančių aukštai kvalifi
kuotų vyndarių kadrus.

■ Antai, Visasąjunginis vyno 
gamybos bei vynuogininky- 
stės mokslinio tyrimo in
stitutas “Magarač” (Jalto
je) turi pagrindiniuose ša
lies vyno gamybos rajonuo
se 4 filialus, 2 bandymo sto
tis, 2 eksperimentines ba
zes ir 16 atramos punktų. 
Ukrainos vyno gamybos bei 
vynuogininkystės moksli
nio tyrimo institutas, Gru
zijos, Armėnijos, Uzbekijos 
vyno gamybos bei vynuogi
ninkystės mokslinio tyrimo 
institutai; su stočių bei at
ramos punktų tinklu ir eilė 
kitų mokslinio tyrimo į- 
staigų dirba tarybinės vy
no gaminamos pramonės 
poreikiams patenkinti.

Mokslinio tyrimo įstaigų 
padedami vyndariai gerina 
vyno kokybę, sukuria nau
jas vyno rūšis, sprendžia 
mechanizacijos problemas, 
ruošia naują vyno technolo
giją, gerina vynuogių plan
tacijų rūšinę sudėtį ir t.t.

Tarybinė vyno gamyba 
remiasi moksliniu pagrin
du. Darbo sistema “iš a- 
kies”, pagal meistro intui
ciją, pakeista nauja moksli
ne vyno gaminimo techno
logija, kuri yra privalorrta 
visoms Tarybų Sąjungos 
vyną gaminančioms įmo
nėms. Daugiau kaip 400 la
boratorijų vykdo techno- 
cheminę kontrolę. Speciali- 
nė valstybinė inspekcija 
kontroliuoja gaminamo ir 
parduodamo vyno kokybę. 
Tokiu būdu visa vyno ga-_ 
mybos bei pardavimo siste
ma TSR Sąjungoje daro vi
siškai neįmanomu falsifi
kavimą.

Tarybinė vyriausybė ski
ria didelį dėmesį vyno ga
minamosios pramonės iš-- 
vystymui. Tik per pasta
ruosius metus Tarybų Są
jungoje vyriausybė priėmė 
eilę nutarimų dėl vyno ga
mybos žaliavinės bazės at- * 
kūrimo bei tolesnio išplėti
mo, dėl šampano ir konja-.

(Tąsa 5-tam pusi.)

i
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2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 16, 1949



TŪKSTANČIAI AMERIKIEČIŲ TEBERA VERGIJOS RETEŽIUOSEI

',V.

. Pietinėse valstijose šioje į 
šalyje daugybė žmonių vis 
dar laikomi kaip verstino 
darbo vergai.

w Kaip jie pavergiami, pa- į 
rodys šis atsitikimas:

Menkas žmogelis Frank 
Stoil atsisakė apdirbinėti 
farmeriui Dewey Medlin- 
gui bovelną (medvilnę) už 
75 centus per dieną; reika
lavo daugiau algos, kad ga- 

4 lėtų išmaitinti penkis vai
kus.

Farmeris pašaukė Earle 
apskrities šerifą Paulą 
Preacherį, Arkansas valsti
joj. Šerifas areštavo tą 
sunykusį baltą žmogų Stoi- 
lą ir apšaukė jį valkata.

* Stoil buvo nuteistas $100 
baudos sumokėti. Bet jis 
pinigų neturėjo. Todėl jam 
buvo įsakyta už baudą ati
dirbti pas tą patį farmerį 
Medlingą.

Darbo dienos alga dabar 
buvo jau tik 50 centų, ir vi
sas tas uždarbis perduoda
mas šerifui į baudos sąskai- 

f tą.
Kiek vėliau Stoilas atsi

sakė taip veltui dirbti. Še
rifas už tai ji pririšo prie 
medžio, nuplėšė marškinius 
ir tol per nuogą nugarą bi
zūnu plakė, ikL žmogus ap
alpo.

Kitąs farmeris pranešė 
valdžiai apie tą įvykį; bu
delis šerifas tapo areštuo
tas ir nuteistas 2 metus ka
lėti. Bet nuteisimas už tai 
yra labai, labai retas atsiti
kimas. 1

— Čia nėra pasaka apie 
vergų darbą rytinėje Euro- 
poje, — sako Alvin Kugel- 
mass, rašydamas . ameriki- 

1 niame žurnale Everybody’s 
Digest. — Taip atsitiko šio
je šalyje, ir tatai atrado 
Jungtinių Valstijų apskri
ties teismas pernai Arkan
sas valstijoje.

Toki atsitikimai* šimtais 
kartoiasi, kaip neseniai pa
tyrė New Yorko Miesto Ad
vokatų Sąjungos komisija, 
kuri tyrinėja vergiją Jung. 
Valstijose.

20,000 Pavergiama Kas 
Metai 

Baltimorės advokatas
4 Rowland Watts, tyrinėda

mas verstino darbo stovyk
las, apskaičiavo, jog 20 
tūkstančių amerikiečių kas 
metai yra pavergiama ir 
kankinama panašiai, kaip 
nelaimingasis Frankis Stoi
las. Taip dedasi daugiausiai 
šiose septyniose valstijose 
— Georgia, Alabama, Mis
sissippi, Louisiana, Arkan
sas, South Carolina ir Flo
rida.

Du trečdaliai pavergia
mųjų verstinam darbui yra 
negrai ir negrės, bet ir bal
tųjų, vyrų ir moterų kas
met pavergiama apie 7,000.

4 Į vergijos darbų stovyk-
• las per metus suvaroma 9,- 

000 moterų ir vaikų iki 10 
metų amžiaus.

Pavergimas už $5 Skolą
Teismo rekordai rodo, 

kaip už menką skolą buvo 
pavergtas baltas vyras Al
fredas Irvingas, 24 metų 
amžiaus, Bellevelle apylin
kėje, Texas valstijoje.

Irvingas pasiskolino 5 do
lerius iš artimojo farmerio 
Alekso SkrobaiTzyko. Kuo
met Irvingas negalėjo sko
los atiduoti, farmeris įsakė 
atidirbti. *

f w Irvingas išdirbo 4 metus,

ir skola vis dar neatsiteis- 
ta!

Tas farmeris taip bran
giai skaitė Irvingui už mai
stą ir guolį, kad juo ilgiau 
Irvingas dirbo, juo gilyn 
skolon brido.

Vadinamas skolininkas 
turėjo miegoti daržinėje, 
kur jis buvo prirakinamas. 
Už tokią “kvatierą” farme
ris skaitė 5 dolerius nakčiai.

Šerifas Arthuras Mehling 
kas vakarą prirakindavo 
Irvingą prie gulyklos ir kas 
rytą paliuosuodavo jį. Ir už 
tuos “patarnavimus” far
meris Skrobarczykas at
skaitydavo 20 dolerių per 
savaitę šerifui, vis Irvingo 
skolon.

Vergija Floridoje
Jungtihių Valstijų teisin

gumo departmentas nese
niai atrado plačias vergijos 
darbų stovyklas Alachua 
apskrityje, Floridoje, ir pa
rodė, kaip žmonės gaudomi 
i vergiją.

Vienon stovyklon buvo 
suvaryta daugiau kaip 60 
vyrų. Keturi terpentino me
džių plantacijos savininkai 
vertė juos rinkti tų medžių 
sakus, nieko už darbą ne
mokėdami, pusbadžiai mai
tindami.

Savininkų papirktas, še
rifas su savo padėjėjais

gaudė žmones, einančius ie
škoti darbo Grindžių bei 
lemonų daržuose. Praeiviai 
buvo areštuojami kaip val
katos ir nuteisiami už tai į 
terpentino darbų stovyk
las.

Kada žmogus arba visa 
šeima atidirba paskirtą 
bausmės laiką ir išeina iš 
stovyklos, jie iš naujo areš
tuojami neva už valkatystę 
ir grąžinami vergijon.

Jungtinių Valstijų teisin
gumo departmento parei
gūnai stebėjo ir pranešė, 
kaip tatai daroma. Pavyz
džiui :

Vienas vyras, vardu Pe
terson, atbuvęs darbinę 
bausmę, išėjo anksti rytą 
iš stovyklos užtvaros. Su
vargęs, sudžiūvęs Peterso
nas, užsidėjęs ryšuliuką ant 
kupros, skubėjo į kelią, bai
mingai dairydamasis.

Vos šimtą jardų žmogus 
paėjo keliu, kai d ii šerifo 
pavaduotojai - dep'učiai iš
lipo iš savo automobilio ir 
sustabdė jį. .

— Kur tu eini, Peterso
nai? — užklausė vienas de
putis.

— Na, mister, mano lai
kas išsibaigė, taigi ir išė
jau, — atsakė nusiminęs 
Petersonas.

— Kur tu dabar dirbi?—

užklausė vienas šerifo de
putis.

— Einu tiktai darbo ieš
koti, — sakė Petersonas, 
traukdamsis atgal.

— Na, bet dabar čia tu 
esi valkata, — tarė depu
tis. — Ir mes tave areštuo
jame už valkatavimą.

Jiedu pagriebė Peterso
ną, nustūmė jį atgal iki me
dinių stovyklos vartų; su
ruošė jam neva teismą ir 
vėl uždarė Petersoną, kaip 
darbo vergą, stovykloje per 
60 dienų. Nes terpentino 
medžių sakai gausingai 
plaukė ir reikėjo darbinin
kų jiems rinkti.

Gyvenimas Stovykloje
O stovyklos vergams gy

venimas buvo štai koks:
Į mažiukes sutrūnijusių, 

lentų bakūžes suvaryta po 
6 žmones. Nė vienoj bakū
žėj nėra nei bėgančio van
dens nei jokios žibinamos 
šviesos, šiukšlės ant šiukš
lių, o įnamiams neduodama 
šluotos šiukšlėms iššluoti. 
Uždrausta jiems degtukų 
turėti rūkymui, užginta net 
savo pasidaromas žvakes 
žibinti, kuomet jie užraki
nami nakčiai bakūžėse.

Tokiose sąlygose vergės 
moterys pagimdė bent du 
kūdikius. Stovykloje mirė

bent penki asmenys, tame 
skaičiuje du kūdikiai.-Sto
vyklos sargai neteisėtai už
kasė juos miške. Siautėjo 
pelagra, džiova ir kitos 
limpamos ligos. Kartais net 
dvi šeimds, viso 15 žmonių, 
buvo priverstos gyventi 
viename kambaryje tiktai 
12 pėdų ~ ilgio ir 10 pėdų 
pločio.

Bausmė Kaitintuve
Buvo sukaltos siaurutės, 

aukštos dėžės, kaip galu 
pastatytas grabas. Tai va
dinami kaitintuvai. Kaitin- 
tuvuose buvo baudžiami 
žmonės, kurie pasiskundė 
ar mėgino pabėgti. Sargai 
išlaikydavo’kaitintuve žmo
gų iki trijų dienų, nieko 
daugiau jam neduodami, 
kaip tik duonos ir vandens. 
Kaitintuvas toks ankštas, 
kad negalima atsisėsti ar 
bent susiriesti. Žmogus kai
tintuve buvo tiesiog sudžio
vinamas, ir, kai, pagaliaus, 
sargai atidarydavo kaitin- 
tuvą, tai žmogus krisdavo 
žemėn, kaip strampas.

Budelius tos stovyklos 
savininkus federalis teis-, 
mas pasiuntė kalėjiman, bet 
3450 sykių daugiau tokių 
pavergėjų - kankintojų nie
kuomet teisman netraukia
mi.

Konstitucija ir Įstatymas
Jungtinių Valstijų Kons

titucijos Tryliktasis patai
symas sako:

“Uždrausta žmogų pa
vergti ar baudžiavoj laikyti 
prieš jo valią kitaip, kaip 
tik baudžiant jį už krimi
nalinį nusikaltimą, už kurį 
jis tinkamai nuteistas.”

Tačiaus vietiniai valdi
ninkai ir policininkai apėjo 
šį Konstitucijos dėsnį, ir 
verstino darbo vergija vis 
plito ir plito.

Tad Jungtinių Valstijų 
Kongresas 1948 metais iš
leido įstatymą, kuris skiria 
iki 5 metų kalėjimo ir $5,- 
000 piniginės baudos už 
kiekvieną pavergimo veiks
mą ar už sąmokslą žmogui 
pavergti.

Bet vergų gaudytojai 
verstiniems darbams apei
na ir šį įstatymą. Jie su 
vietiniais valdininkais ir 
policija sudaro dirbtinius 
“teismus” areštuo tiems 
žmonėrųs. neva kaip valka
toms ir siunčia juos į darbų 
stovyklas,^ kaip į kalėjimą.

Rendauninkų - Pusininkų 
Vergija

Pietinėse valstijose yra 
dar skirtingos rūšies vergi
ja. Tai rendauninkų bei pu
sininkų vergija.

Savininkas parsamdo, ren- 
dauninkui žemdirbiui far- 
mą ir apgavingai įvaro jį į 
skolas. Rendauninkas turi 
iš savininko pirkti trąšas, 
sėklas ir samdyti traktorių 
bei kitus darbo įrankius.

Kuomet rendauninkas 
suima derlių, atranda, jog 
savininkas tiek prirokavo* 
jam skolų, kad viso derliaus 
neužtenka joms atsiteisti. 
Tuomet savininkas liepia 
jam už skolas atidirbti, o 
jei ne, tai rendauninkas bus 
įmestas kalėjiman arba-nu
varytas į verstinųjų darbų 
stovyklą.

Tokiu būdu, yra iki 50 
tūkstančių šeimynų, kurios 
metai iš metų priverstos 
dirbti už nebūtas skolas, 
kaip atrado baltimorietis 
advokatas R. Watts. Jis, pa
vyzdžiui, paduoda nelaimin
go renadauninko Rolando 
Hayes istoriją:
3 Metus Pavergta šeima už 

Nedylančią $90 “Skolą” 
Roland Hayes, užbaigęs 

lauko darbų sezoną 1946 
metais, atrado, kad jis “įsi
skolinęs” farmos savinin
kui 90 dolerių. Savininkas 
leido Rolandui persikelti į 
kitą medvilnės plantaciją 
dirbti, kaip sklypo rendau- 
ninkui. Paskui pirmasis sa
vininkas pardavė Rolando

PLĖŠRŪS ŠUNDAKTARIAI- PAVOJUS SVEIKA TAI IR GYVYBEI
Amerikiečiai suneša šun

daktariams milionus dolerių 
per metus.

Vienas “stebuklingas 
daktaras”, čiupinėdamas 
kojos nykštį, neseniai New 
Yorke, gydydavo “visas li
gas.” Ponios ir ponai mo
kėdavo jam po 4 tūkstan
čius dolerių už neva gydy
mą, ir biznis ėjo, kaip iš 
pypkės, iki valdžia užklupo 
“daktarą.”

“Stebuklingas” Speniukas
Vienas šarlatanas daro 

ir pardavinėja metalinį 
speniuką, vadinarpą “Vri- 
lium”, imdamas, po 3 šimtus 
dolerių už jį. Į speniuką, 
tokio dydžio kaip cigaretas, 
yra įdėta paprasto pigaus 
chemikalo barium chloride. 
Gyvulių gydytojai vartoja 
šį chemikalą arkliams vidu
rius paliuosuoti.

Bet šundaktaris skelbia 
skleidžiamais lapeliais, kad 
jeigu nešiosi tą speniuką 
prisikabinęs po apatiniais 
marškiniais arba ant kaklo, 
tai būsi apsaugotas arba 
išsigydysi nuo tokių ligų, 
kaip mažakraujystė, vėžys, 
plaučių ligos, veido kiaury
mių (sinusų) uždegimas, 
liaukų sugedimas ir t.t. E- 
są, jei būsi persilaužęs ran
ką ar koją, o nešiosi spe
niuką, tai greit sugys kau
lai ir žaizdos. Net šuniui 
pasitaisys ūpas, jeigu paka
binsi jam tą speniuką po 
kaklu.

Valdiniai mokslininkai ir 
buvęs Amerikos Gydvtojų 
Susivienijimo pirmininkas 
dr. Morris Fishbein- ištyrė 
speniuką, ir nieko gydan- 
sio jame nerado. Speniukas 
tiek' tereiškia sveikatai, 
kaip medžio gabaliukas ar 
paprastas akmeniukas &r 
geležgalis.

Bet žulikas speniuko Vri- 
lium makliorius parduoda 
daugiau kaip 400 speniukų 
per metus, pelnydamas 120 
tūkstančių dolerių, i

“Stebuklingus” speniu- 
kus perka ne tik eiliniai 
tamsūnai, bet ir “apsišvie
tę” biznieriai ir politikie
riai.

Vienas vidurinių vakarų 
politikierius, nešiojo spe
niuką, keliaudamas į Demo
kratų Partijos suvažiavimą, 
kuriame ' Trumanas buvo 
nominuotas kandidatu į 
prezidentus. Speniukas jam 
yra kaip “cūdaunas” meda- 
likėlis, saugas nuo “visų li
gų.”

Chicagoje bent keli poli
tikieriai visuomet “apsigin
klavę” speniuku. Viename 
Chicagos priemiestyje su 
7,000 gyventojų yra dau
giau, kąip 20 speniuko ne
šiotojų, ’jų tarpe ir žymūs 
biznieriai.

Neva Gydančioji Kepurė
Vienas šundaktaris gau

siai pinigau j asi,- pardavinė
damas Thermo - Magno 
spindulių kepurę. Jis skel
bia, kad jeigu užsidėsi tą 
kepurę ir jos vielą prijung
si prie elektros, tai, susida
rys kepurėje magnetinės 
bangos ir .gydys nervų 
skausmus, prostatinės liau
kos uždegimą ir visus kitus 
galus ir pataisys kraują; 
esą, net jei būsi alkoholio 
persigėręs, ši kepurė tuo- 
jaus išblaivys tave.

Bet federalės valdžios 
Vaistų Administracija sako, 
kad nė vieno teisybės žo
džio nėra tame monelninko 
recepte.
Jūrų Vanduo ir Kvepalai
Kitas žulikas plnigaujasi, 

pardavinėdamas paprastą 
marių vandenį, kurį vadina 
“Cal O Dine” ir garsina, 
būk tai esąs ištrauktas iš 
jūrų vandens stebėtin. sky
stis, kuris gydąs visokias li
gas ir didinąs žmogaus jė
gas.

Tūlas apgavikas pardavi
nėjo “kvapiuosius chemika
lus”, kaip gyduolę nuo cuk-'

raligės (diabetes), gauda
mas po 2 tūkstančius dole
rių už butelį; sakė, jeigu i 
apsipurkši tų chemikalų ga
rais, tai išsigydysi nuo cuk
raligės, ir nereikės, kad tau 
daktarai “adatomis” leistų 
insuliną į kraują.

Šis receptas taip pat ne- 
vidoniškas monas.

Cementinis Ritinukas
Pernai vasarą žmonės 

šimtais ir tūkstančiais 
traukdavo į farmą arti 
Middleboro, Massachusetts 
valstijoj, pas “stebuklingo” 
ritinuRo išradėją. Tai buvo 
paprastas cementinis riti
nukas, be jokios gydančios 
kokybės. Bet monelninkas 
išradėjas išdidžiai aiškino:

— Jeigu pamirkęs vande
nin sį ritinuką palaikysi 
prie kūno, tai galėsi gyvent 
iki 120 metų. Nusilpusius 
senius ritinukas padaro sti
priais ir lytiškai smarkiais. 
Senos moterys, vartodamos 
šį ritinuką, taip pajaunėja, 
kad tampa patraukliomis ir 
vikriomis, kaip katukes. Ri
tinukas . gydo maliarijos 
drugį ir visokias kitas li
gas. Jeigu šiuo ritinuku pa
triksi karvę, tai ji melžiant 
ramiai stovės. Ritinukas 
taipgi ir vištas pagerina.

Mokslininkai ištyrė riti
nuką ir.per spaudą prane
šė, jog tai yra tik paprasto 
cemento gabaliukas, kuris 
nieko nė per nago juodimą 
negali pagydyti. Laikraščiai 
paskelbė žinias, kad ritinu- 
ko “pedliorius“ pirmiau bu
vo areštuotas už šundakta- 
riškų vaistų pardavinėjimą 
neva vėžio ligai gydyti ir 
už daktaravimą be valdinio,, 
leidimo.

Bet tos žinios neatgrasi
no ritinuko pirkėjų. Viena' 
žymi chemikalų kompanija 
siūlėsi pirkti iš šarlatano ri- 
tinukų gaminimo biznį. 
Vienas asmuo pasakojo, kad 
ritinukas išgydęs jį nuo ma

liarijos (kuria jis, matyt, 
nebuvo sirgęs). Tūli aplin
kiniai farmeriai “sviečijo”, 
būk ritinukas pataisęs jų 
karves ir vištas.

Neva Gyduolė Nuo Vėžio
Vienas latras Detroite 

pardavinėjo skystimą, pa
vadintą “internal hydride 
gloxylic .acid”, kaip “tikrą 
gyduolę nuo vėžio.” Už un
ciją to skysčio jis ėmė 3 
šimtus dolerių ir pelnė ne 
mažiau kaip 100- tūkstančių 
dolerių.

Chemijos ir medicinos 
mokslininkai atrado, jog tas 
skystimas < neturi jokios 
gydomosios vertės.

Pagaliaus, šarlatanas > at
sidūrė teisme. Tarp liudyto
jų prieš jį buvo ir vienas 
osteopatas gydytojas. Oste- 
opatas pranešė teismui, 
kaip tuo skysčiu mėgino iš
gydyti penkis vėžiu sergan
čius ligonius, jų tarpe ir sa
vo žmoną. Visi penki mirė.

Spektro-Chromas
Žulikas vardu -Dinshah 

Ghadiali pardavinėjo po 
$90 prietaisą, vadinamą 
Spektro - Chromu. Visas 

i prietaiso “sekretas” buvo 
spalvuoto stiklo lempos. 
Ghadiali skelbė, kad jeigu 
žmogus vartos tam tikros 
spalvos lempą, leisdamas 
per ją elektros šviesą, tai 
išsigydys nuo visų ligų ir 
taps viršžmogiškai sveikas. 
Ghadiali garsinosi, kad ža
lios lempos šviesa greit iš
gydo lytinę ligą gonorėją 
(pūliatekį), o geltona švie
sa- lengvai išgydo sifilį. 
Skirtingos šviesos, girdi, 
gydo nuo nuomaro ir įvai
riu kitų ligų.

Tokia apgavyste Ghadia
li su savo Spektro^Chromu 
pasipelnė bent milioną do
lerių, iki atsidūrė teisme.

Už jo išradimą atėjo liu
dyti ir tūli buvusieji Gha- 
dialio ligoniai. Sakė, kad jo 
Spektro -Chromas išgydęs

juos. Suprantama, kad jie 
buvo tik įsikalbėję sau lįgą.

Vienas vyras ypač karš
tai liudijo, kad Sepktro- 
Chromas paliuosavęs jį nuo 
nuomaro. Ale beliudyda- 
mas čia jau krito, nuomaro 
parblokštas.

Tūlas žmogus per tris sa
vaites gydėsi tuo išradimu; 
pagaliaus apalpo ir staiga 
mirė, kaip liudijo jo sūnus.

Našlys liudijo, kad jo 
žmona, sirgdama džiova, 
pradėjo gydytis Spektro- 
Chromo šviesomis, suliesė
jo 40 svarų ir mirė. *

Teismas nubaudė šun
daktarį Ghadialį $20,000 
ir uždarė jo biznį. Bet ta 
bausmė tėra tik bakstelėji
mas į- nelabuosius milioni- 
nius jo pelnus.

Uksusas ir Salietra

“skolą” tos kitos plantaci
jos savininkui. Ir antrasis 
savininkas privertė Rolan-
dą ir jo šeimą nuo 1946 iki 
1949 metų dirbti už tą neva 
$90 skolą.

Rolandas Hayes, žmona 
ir vaikai visus tuos metus 
vininkui, o jis sakė, “dar 
veltui dirbo naujajam sa- 
neatidirbote už skola.”

Tuo tarpu Rolandas su 
šeima tik vargais - negalais 
prasimaitino, laikydami ke
lias kiaules ir apdirbdami 
sau daržą naktimis, nes vi
są dienos laiką jie turėjo 
plantacijos savininkui dirb
ti.

Rolandas Hayes ir šeima 
buvo tik šiemet neseniai 
paliuosuoti iš vergijos, kuo
met atvyko šalies teisingu
mo departmento valdinin
kai.

Bet tūkstančiai žmonių 
dar tebelaikomi vergijoje 
neva už skolas.

Kaadt broliai su savo 
“klinika” South Whitley 
miestelyj, Indianoj, parda
vinėjo uksusą (actą) ir sa
lietrą, kaip “tikrą vaistą” 
cukraligei išgydyti. Už to 
skysčio galioną jie ėmė $30 
ir pelnėsi po 60 tūkstančių 
dolerių per mėnesį. Kasdien 
jie priimdavo po 50 iki 100 
ligonių į savo kliniką trim 
dienom neva gydyti tuo ža
lingu skystimu.

Tokiu monu jie išliežė vi
so 6 milionus dolerių iš ne
išmanėlių, vis dar tikinčių 
šundaktariškais stebuklais.

Tuo tarpu turėjo būti ži
noma, jog nėra kitokio vai
sto cukraligės ligoniui, kaip 
tik insulino leidimas į krau
ją ir vengimas cukrinių val
gių.

Šarlatanai Kaadtai^ pa
galiaus, pakliuvo teisman.. 
Buvo pašaukti keli liudyto
jai, kurie gydėsi salietros ir 
uksuso skiediniu. Trys te- 
besirgo cukralige. Vienam 
buvo nupjauta koja, kai 
prisimetė gangrena, taip

(Tąsa 4-me pusi.)

Ansileidęs bei Apleistas 
Teisingumo Departmentas
Teisingumo departmen

tas Washingtone kas metai 
gauna daugiau kaip 10 tūk
stančių skundų prieš žmo
nių pavergimą verstiniems 
darbams stovyklose i r 
plantacijose. Bet per pas
kutinius 10 metų buvo nu
teista viso tiktai 29 pikta
dariai pavergėjai.

Pilietinių teisių skyrius 
Washingtono valdžioje ap
leistas, nesvarbiu laikomas, 
ir toms teisėms ginti sam
doma tiktai 7 advokatai.

— Kaip gi tad 7 advoka
tai galėtų sutavalioti 10 
tūkstančių skundų per me
tus prieš vergiją? —klau
sia pažangus metodistų ku
nigas dr. C. Leroy Hacker, 
buvęs kolegijos profesorius 
ir armijos majoras pastara
jame kare.

Jis reikalauja naujo, 
griežto įstatymo, kuris 
baustų pavergėjus mirčia 
arba amžinu kalėjimu.

J. C. K .

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antį*., Rugp. 16, 1949
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(Tąsa)
O tuo tarpu laikėsi žiema ir stiprūs 

šalčiai sukaustė upes ir užpustė kelius 
taip, kad net platūs plentai ir išvažinėti 
tarpukaimiai vinguriavo siauromis juos
telėmis — Kovpakas, aplamai, galėjo ei
ti, kur tik jam patiko.

Nėra tinkamesnio laiko stambaus ko
vinio dalinio veikimui, ypač jei dar ja
me yra prityrusių bei drąsių vadų, kaip 
žiauri rusiška žiema. Sniegas užpustė vi
sus kelius, transportas tegali (‘iti vien 
plentais. Žiemą priešas praranda svar
biausią sa.vo pranašumą—manevro grei
tį. Jis gali manevruoti tik su rogėmis, o 
turint galvoj tai, kad iniciatyva mūsų 
rankose, kad mes diktuojame kryptį, tai 
svarbiausia karo priemonė — manevras 
— mūsų rankose. Žiemą naktis ilga, o 
diena trumpa. Naktis — mūsų laikas; 
tai antrasis partizanų pranašumas. Iš jo 
išplaukia trečiasis: žiema trukdo priešo 
aviacijos veikimą. Ketvirtasis — sunkios 
sąlygos priešui mus žvalgyti ir aptikti 
mūsų stovyklą: kol priešo žvalgyba už
čiuopia mūsų dienoj i mo vietą, jau nak
tis, o sekančią dieną pradėki vėl iš pra
džių, — kur vakar buvo reido dalinys, 
ten jo šiandien nebėra, žodžiu, kol laikė
si šalčiai, mes galėjome žygiuoti, kur tik 
norėjome. O vadovybė reikalavo: kas į 
pietus, kas į vakarus...

Srities valdymas— tai baisiausias 
partizanų sąjūdžio priešas, ypatingai, 
kai juo yra apsikrėtę vadovaujantieji 
draugai, -keturiasdešimt trečiųjų metų 
pradžioje mūsų susivienijimas peraugo 
rajoninius rėmus, apygardiniuose mums 
buvo taip pat ankštoka, bet vis dėlto toji 
srities valdymo pasta buvo jaučiama, o 
kartais ir stabdė mūsų darbą. •

Gaudamas operatyvinius įsakymus, 
kuriuose buvo skiriami uždaviniai toli- 
miausiems reidams, aš visuomet atsimin
davau vieną atsitikimą. Tai atsitiko man 
pirmomis priešo užnugary, ties Brians- 
ku, buvimo dienomis. Aš išvykau arčiau 
prie svarbaus geležinkelio ir įsitaisiau 
Počep — Vigoniči ruože. Žvalgiau, rem
damasis priešakiniais didžiulio partiza
nų krašto daliniais. Tie 
daliniai neseniai buvo su
organizuoti iš vietinių valstiečių su ne
didele kariškių priemaiša. Ir tu man 
taip atsitik, vos man atvykus! Iš Brians- 
ko Unečo kryptim ėjo stambi vokiečių 
kolona: apie 180 automašinų, keliolika 
'tankečių ir vienas ar du vidutiniai tan
kai. Mašinos važiavo pakrautos. Apsau
ga buvo silpna. Pravažiavus Vigoničius, 
kolona judėjo pataisytu vieškeliu. Auto
transporto judėjimo tenai seniai nebūta, 
vieškelis buvo apaugęs piktžolėmis ir vir
tęs dyklaukiu. Kelio išsišakojime vokie
čiai sutiko dvi bobas, ir vertėjas paklau-- 
sė jų kelio į Počepą. Bobos ėmė ir parodė 
kelią, einantį į partizanų kraštą. Vokie
čiai pasileido tiesiai,į mus. Užtvaros, pa- 
mačiusios tokią stiprią koloną, — prieša
ky ėjo pora tankų,, toliau gi viskas sken
do dulkių debesyse, — pasitraukė į dau
bas, o vadovybei pranešė, kad į mus slen
ka daugiau kaip 100 tankų. Šiuose, dar 
neapšaudytuose daliniuose kilo neįsivaiz
duojama panika. Laimei, vienas tankas 
užšoko ant minos, ir jam išardė vikšrą. 
Kolona sustojo. Po pusvalandžio dulkės 
nugulė, ir partizanų žvalgai prišliaužė 
rugiais ir suteikė mums jau tikslesnių 
žinių: “180 sunkvežimių, kelios lengvos 
mašinos, trys ar keturios tanketės, vie
nas vidutinis tankas su permuštu vikš
ru. Vokiečiai stovi dvejodami. Kartu su 
šoferiais jų ne daugiau, kaip 300 žmo
nių.” Daliniai palengva atsipeikėjo. Jų 
buvo keturi daliniai, kurių bendras skai
čius siekė taip pat ne daugiau, kaip 300 
žmonių, įskaitant ir moteris. Daugelis iš 
jų vos prieš keletą dienų buvo paėmę šau
tuvus į rankas, o kulkų zvimbimo nebu
vo niekad girdėję. Vadais buvo ir kariš
kių ir vakarykščių taikių kolektyvinių 
ūkių valstiečių, — apskritai, ' įvairių. 
Todėl natūralu, kad jie kreipėsi į mane. 
'Aš turėjau tada intendanto laipsnį,ir ne
šiojau du žuolius. Dalinių vadai apniko 
mane klausinėdami, ką jiems daryti: stot 
'į kautynes, ar pasitraukti į miškus? Pa
sitraukti be mūšio mums buvo lengva, 
nes vokiečiai, matyt, dar nežinojo apie

■ mūsų buvimą. Stoti į kautynes su-tokia

kariuomene, o paskui pasitraukti — reiš
kė palikti įsiutusių vokiečių valiai kele
tą kaimelių, kuriuose mes stovyklavome. 
O sunkiausia man buvo dėl to, kad vado
vauti tiems daliniams manęs niekas ne
buvo įgaliojęs. Kol vokiečiai galvojo prie 
savo tanko ir žvalgė, galvojau ir aš.

Ir nusprendžiau stoti į kautynes. Grei
tai davęs nurodymus, išskirsčiau dali
nius gynybos pozicijose bei užublandose, 
ir, kolonai pajudėjus pirmyn, mes pradė
jome šaudyti. Jaunieji partizanai buvo 
neištvermingi, p r a d ė d a v o'šaudyti 
iš tolo, n e r v .i n o s i ir apskri
tai kovojo be įgudimo. Vis dėlto vokiečiai 
prarado vieną tanketę bei apie dešimt 
automašinų ir pasitraukė atgal. Tuose 
kraštuose jie. paklaidžiojo dar vieną die
ną, kol neužklydo ant labiau prityrusių 
dalinių Vasilijaus Ivanovičiaus Košelio- 

*vo, kuris paspendė jiems spąstus. Vokie
čius sumušė, o mašinas sunaikino. Jokių 
laurų tos kautynes man nesutejkė, anaip
tol — turėjau kalną nemalonumų, ta
čiau tas įvykis mane daug ko pamokė.

Pirmas nemalonumas: Didžiosios že
mės vadovybė įspėjo mane, kad į priešo 
užnugarį aš esąs pasiųstas žvalgytis, o 
ne kariauti. Partizanų srities vadovybė, 
atvykusi į įvykio vietą po dviejų dienų, 
buvo nepatenkinta tuo, kam aš ėjęs su 
kovotojais atakon, ir taip pat man dėl to 
priekaištavo. Tačiau labiausiai mane ap
stulbino atsitikimas, įvykęs pačioje kau
tynių eigoje. ■ Vieno dalinio vadu buvo 
vietos gyventojas. Jis turėjo vyresniojo 
seržanto ar viršilos karinį laipsnį ir to
dėl vienu balsu buvo išrinktas vadu. Pa
gal mano “dispoziciją” jis įsitaisė gintis 
nurodytoje linijoje. Kadangi priešas tu
rėjo tankų, tai suprantama, kad visų pir
ma sutvarkiau mūsų prieštankines prie
mones. Visuose keturiuose daliniuose bu
vo du šarvomušiai ir vienas stambaus 
kalibro kulkosvaidis be čiupos, šaudan
tis tik pavieniais šūviais, o kartais, lyg 
-įsiutęs, pratrūkdavo ištisa serija, kurios 
niekas nebegalėdavo jau sustabdyti. Nu
tildavo jis tik tada, kai pasibaigdavo kas
pinas. Aš nurodžiau vietas šarvomu- 
šiams, o pats su ta kaprizinga mašinėle 
įsitaisiau miško pąkrašty prie, kelio. Kai 
vokiečių kolona pasijudino iš vietos, aš 
pastebėjau, kad vieno šarvomušio nuro
dytoje vietoje nėra. Raitasis ryšininkas, 
kurį pasiunčiau pas vadą, atnešė tokį va
do atsakymą: “Aš šarvomušį pastačiau 
svarbesnėje vietoje.” -

— O kur? — paklausiau aš ryšinin- 
ko. ,

— Va-a, kaime, kur troba su nauja 
tvora.

— Betgi ten tankai neis? Aplinkui 
pelkė.

— Taigi ta vado troba, — atsakė ry
šininkas.

— Kokia čia velniava?! Ar jis pakvai
šo, ar ką? O kur patsai vadas?

— Patsai, grandyje. Iš gynybos, girdi, 
gyvas neišeisiu, bet šarvomušis, kur pa
stačiau, ten ir stovės.

Kolona artinosi, persirikiuoti nebebu
vo laiko. Už kokių trijų šimtų metrų, 
kažkur flange, supyškėjo partizanų šū
viai be komandos; iš pryšakinių mašinų 
iššoko vokiečiai, o aš, bardamasis ir 
keikdamas likimą, kuris įvėlė mane į tą 
kvailą istoriją bei suvedė su tokia nedis
ciplinuota kariuomene, sukomandavau: 
“Ugnies visu frontu!” Žinoma, jei tai 
būtų buvę vokiečiai, kaip vokiečiai, jie 
mus būtų nuviję, bet, matyt, jų pakink
liai taip pat drebėjo. Kelios mašinos jau 
degė. Priešo pusėje aš pastebėjau pani
kos žymes. Mes įsidrąsinome, ėmėme 
spausti, bet vokiečiai, pastatę tankus ar- 
jergarde ir prisidengdami jų ugnimi, 
ėmė dėl silpno mūsų šaudymo gręžti ko
loną atgal, o po kokių dviejų valandų ir 
visai pradingo. Priešas paliko vieną tan
ketę, aštuonis juodais dūmais smilkstan
čius sunkvežimius ir šešiolika nukautų. 
Mūsų pusėje užmuštas buvo vienas — 
tas pats dalinio vadas, kuris buvo pasta
tęs šarvomušį prie savo trobos. Kovoto- 
tojai pasakojo, kad jis kovęsis narsiai. 
Mes jį palaidojome su pagarba, o savo 
dienoraštyje aš pasižymėjau šitą istori
ją, apstulbinusią mane, ir nusprendžiau 
parašyti apie ją tragišką apysaką.

(Bus daugiau)

Ji sutiko jį prie durų.
—Aš visiškai nepagalvojau, 

kad jūs taip anksti ateisite.
—Jau pusė devynių! — Jis 

pasižiūrėjo į laikrodį.—Trau
kinys išeina devynios valan
dos dvylika minučių.

Nors jis atrodė labai su
sirūpinęs, tačiau . pastebėjo, 
kad jos lūpos sudrebėjo, kai 
ji staiga pasisukusi nusivedė 
.ii-

—Viskas bus gerai, mažoji 
moteriške, -b- tarė jis ramin
damas. — Daktaras Bodinijus 
yra puikus vyras. Jūs pama
tysite, jis jam padės.

Jis įėjo į salioną. Įtarian
čiu žvilgsniu ■ apžiūrėjo ‘kam
barį, paskui atsigręžė į ją.

—Kur Alas?
Ji neatsakė, bet staiga, 

kažkokio impulso paveikta, 
priėjo prie jo ir stingte Rū
stingo. Ji buvo liekna, tam
sių akių moteris, jos veide at
sispindėjo gyvenimo nervin
gumas ir sunkumai. Bet aš
trūs bruožai ir bailus akių 

i žvilgsnis nebuvo vien tik rū
pesčio padarinys. Pasižiūrė
jęs, jis gerai suprato, kieno 
tai buvo pasekmė, taip pat 
ir ji tat žinojo, kai pamaty
davo save veidrodyje.

—Nesirūpink, Meri, — ta
rė jis ir uždėjo ranką ant jos 
peties. — Mes viską išbandė
me. , Aš žinau, tai biaurus 
darbas, bet ką gi mes dau
giau galimo padaryti. Jums 
nepasisekė. Beliko tik dakta
ras Bodinijus.

—Jei aš turėčiau dar kitą 
galimybę...—Ji buvo bepra
dedanti mikčioti.

—Mes apie visa tai jau 
kalbėjome, — atsakė jis gru
biai. — Jūs privalote su
kaupti savo jėgas. Juk žino
te, ką mes nusprendėme. Jūs 
žinote, jog nėra nė mažiau
sios vilties, kad būtų kita ga
limybė.

Ji papurtė galvą.
—Aš tai žinau. Bet kaip 

baisu, kai aš pagalvoju apie 
tai, jog jis vienas turės ko
voti.

—Jis nebus vienas. Ten 
yra daktaras Bodinijus. O,‘ 
be to, tai labai graži vieta.

Jis pažiūrėjo į laikrodį.
Ji tylėjo.
—Tai vienintelė išeitis, — 

tarė jis.
—Tai vienintelė išeitis, — 

mechaniškai pakartojo ji.
—Kur Alas?
—Aš pašauksiu jį.
Kai, jai išėjus, durys už

sivėrė, jis priėjo prie lango 
ir išsiblaškęs barbeno krum
pliais į stiklą, žiūrėdamas į 
lauką.

—Alio!
Jis atsigręžė ir atsakė .į ką 

tik įėjusio vyriškio sveikini
mą. Kai tas vyras ėjo prie 
lango, buvo galima pastebė
ti, kad jis kojas sunkiai vilko; 
pusiaukelėje neryžtingai su
stojo.

—Džordžai, aš pakeičiau sa
vo nusistatymą, — pranešę 
jis skubiai ir nervingai. Aš 
nevažiuosiu.

Jis timptelėjo rankovę, su
si ūravo kojomis, nuleido akis, 
didelėmis pastangomis vėl pa
kėlė jas ir pažvelgė į antrąjį.

Džordžas tylomis pažiūrėjo 
į jį, išpūsdamas šnerves ir ne
jučiomis suriesdamas plonus 
pirštus, lyg erelis, nagais .be
griebiąs auką.

Savo išvaizda ir bruožais 
šie abu vyrai buvo labai pa
našūs; bet, nežiūrint to nepa
prasto panašumo, jie daug 
kuo' skyrėsi. Jie abu turėjo 
tokias pat juodas akis, bet 
to vyriškio, kuris stovėjo prie 
lango, jos buvo aštraus ir tie
saus žvilgsnio, tuo tarpu sto
vinčio kambario viduryje jos 
buvo apsiblausūsios ir žiūrė
jo iš padilbų. Jis negalėjo 
pažvelgti antrajam į akis ir 
visą laiką veltui kovojo pats 
su’ savimi, norėdamas tai pa
daryti, Skruostikauliai ir vei
do įdubimai buvo tokie pat, 
bet tų įdubimų struktūra at

rodė skirtinga. Plonalūpės 
burnos buvo iš to paties mo
lio, bet Džordžo lūpos buvo 
tvirtos ir raumeningos, tuo 
tarpu Alo—minkštos ir gle
bios, gašlios asketo lūpos. 
Kampuose jos buvo nudribu
sios. Jo kūnas atrodė išpur
tęs, ypač kumpa ereliška no
sis, kuri kadaise turėjo būti 
panaši į ano vyriškio, bet sky
rėsi tuoj kad nebeturėjo to 
rūstumo, būdingo antrojo no
siai, t •'

Alas; stovėdamas vidury 
kambario, stengėsi nesvir
duliuoti. Tyla jį slėgė. Jam 
atrodė, kad jis pradeda svy
ruoti į priekį ir atgal. Jis 
liežuviu suvilgė savo lūpas.

—Aš pasilieku, -— tarė jis 
beviltiškai.

—Jis nuleido akis- ir vėl 
timptelėjo rankovę.

f —Ir tu turi tik dvidešimt 
šešerius metus, — tarė paga
liau Džordžas.—Tu vargšas, 
silpnas senis.

—Nebūk taip tvirtai tuo 
įsitikinęs, — atsakė Alas, ka
ringai žvilgterėjęs.

—Ar tu atsimeni, kaip mes 
plaukėme pusantros mylios 
skersai kanalo ? ,

—Na, ir kas iš to?—Pikta 
išraiška * šmėkštelėjo Alo vei- 
dę.

—Ir ar pameni, kaip mes 
boksuodavomės kluone po pa
mokų ?

—Aš visuomet pajėgdavau 
tau atsispirti.

— Atsispirti! — Staiga 
Džordžas pakėlė savo balsą. 
—Iš penkių kartų keturis ma
ne įveikdavai. Buvai du ar 
tris kartus stipresnis už ma
ne. O dabar aš bijočiau pa
leisti į tave sofos pagalvėlę; 
tu susiriestum, kaip pernykš
tis lapas. Tu numirtum, varg
šas nelaimingas seni!

—Tu neniekink manęs už 
tai, kad aš pakeičiau savo 
nusistatymą,—protestavo anas 
verkšlenančiu balsu. *

čia įėjo žmopa, ir jis mal
daudamas pažiūrėjo į ją, bet 
vyriškis, stovėjęs prie lango, 
staiga žengė prie jo ir pradė
jo:

—Tu nežinai, kokia bus ta
vo nuomonė po dviejų mi
nučių! Tu neturi jokios nuo
monės, bestuburis, šliaužio
jantis kirmine.

—Tu neįpykinsi manęs. — 
Alas gudriai nusišypsojo ir 
triumfuodamas pažvelgė į sa
vo žmoną. — Tu neįpykinsi 
manęs, —pakartojo jis, tar
tum ši mintis nepaprastai jį 
džiugintų. — Aš žinau tavo 
žaidimą. Čia kalti mano vi
duriai, aš tau sakau. Aš nie
ko negaliu padaryti. Dėl die
vo, aš negaliu! Argi čia kal
ti ne mano viduriai, Meri ?

Ji pažvelgė į Džordžą ir 
prabilo ramiai, nors sijono 
raukšlėse slėpė savo drebam 
čia ranką.

—Ar jau laikas?—paklau
sė ji švelniai.

Jos vyras atsigręžė į ją 
įsiutęs'.

—Aš nevažiubju! — sušuko 
jis.—štai, ką aš prieš valan
dėlę sakiau... jam. Ir dar 
kartą sakau jums abiem, jog 
aš nevažiuosiu. Jūs negalite 
manęs įpykinti.

—Kodėl, brangusis Alai, 
tu juk sakei...—pradėjo ji.

—Tai nieko nereiškia, kad 
aš sakiau,—nutraukė jis. — 

..Aš pasakiau dabar visai ki
taip, ir tu tai girdėjai, na, 
taip ir bus. .

Jis perėjo per kambarį ir 
demonstratyviai sudribo fo
telyje. Bet anas vyriškis tuoj 
atsidūrė šalia jo. Pirštai, lyg 
plėšraus paukščio nagai, grie
bė jį už pečių,- smarkiai 
truktelėjo, pastatė ant kojų 
ir taip laikė jį. .

—Tu peržengei visas ribas, 
Alai, ir aš noriu, kad tu tai 
suprastum. Aš bandžiau elg
tis su tavimi, kaip. . . kaip 
su savo broliu, bet dabar aš 
pasielgsiu, kaip su tokiu,

Dalis iš streikavusių Londono prieplaukų darbininkų 
grįžta darban Canadian Seamen’s Unijos viršininkui 
Harry Davisui juos paraginus, grįžti, atšaukus streiką 
prieš du laivus Thames upės prieplaukose. Tų dvie
jų laivų darbininkams nedirbant, 15,000 kitų pajū
riečių buvo paskelbę solidarumo streiką. Tačiau ne 
visur unijistai paklausė viršininko raginimo grįžti 
darban, kanadiečiai, australiečiai ir daugelio kitų An
glijos. kolonijų pajūriečiai buvo likęsi streike lig šiol.

koks tu esi. Ar supratai ?
Pyktis jo balse buvo šal

tas. Jo akių žybčiojimas bu
vo šaltas. Tai veikė daug 
Įspūdingiau, negu dūkimas, ir 
Alas susirietė po sugniaužta 
kumštini, kuri grumdė jo pe
čių raumenis.

—Tu vien tik mano dėka 
turi šį namą, gauni maistą, 
kurį valgai. Kokia tavo tar
nyba? Kas nors kitas mano 
vietoje būtų jau prieš metus, 
prieš dvejis parodęs tau du
ris. Aš laikiau tave čia. Tau 
mokėtoji alga — išmalda. Ją 
išmokėdavo tau iš mano kiše
nės. Meri... jos drabužiai.?, 
jos apsiaustas, kurį ji apsivil
kusi, yra persiūtas; ji nešioja 
numestus savo sesers arba 
mano žmonos rūbus. Išmalda 
—ar tu supranti? Tavo vai
kai — jie nešioja numestus 
mano ir mano kaimynų vai
kų drabužius, nors anie gal
voja, kad tie drabužiai pate
ko į našlaičių prieglaudą. Ir 
iš tikrųjų, tai yra našlaičių 
prieglauda... arba taip greit 
bus.

Kalbėdamas jis kiekvieną 
sakinį pabrėždavo, nejučiomis 
yis labiau- grumdydamas jo 
pečius. Alas raitėsi iš skaus
mo. Prakaitas išpylė jo kak
tą.

—Na, o dabar gerai pa
klausyk manęs, — tęsė jo 
brolis. — Per tris minutes pa
sakysi, kad važiuoji su mani
mi. Jei tu to nepadarysi, tai 
Meri ir vaikai bus nuo tavęs 
atskirti —> šiandien pat. Tau 
nebereikės daugiau eiti įstai
gon. šitas namas bus tau 
uždarytas. Ir po šešių mė
nesių aš turėsiu malonumo 
dalyvauti tavo laidotuvėse. 
Tu turi laiko tik tris minu
tes savo .nuomonei pakeisti.

Alas suspurdėjo, lyg dus
damas, ir savo silpnais pirš
tais siekė spaudžiančią ran
ką.

(Daugiau bus)

Plėšrūs Šundaktariai
(Tąsa nuo 8-31o pusi.) 

besigydant. Dviejų mirė gi
minės, kurie gydėsi pas Ka- 
adtus.

Liudytojai, be to, parodė, 
kaip buvo numarintas vie
nas cukralige sirgęs vai
kas. Kaadtdi jam sakė, tik 
gerk mūsų uksusą su sa
lietra ir valgyk “aiskrimo”, 
kiek tik nori. Vaikas nuėjo 
į pokilį, prisivalgė aiskrimo r 
ir tuojau mirė.

Kaadt broliai buvo nutei
sti 3 metus kalėti ir $18,000 
baudos sumokėti. Bet jie 
per vieną mėnesį tris-ketu
ris kartus daugiau prišipi- 
nigaudavo, negu tie $18,- 
000.

Kaadtai nuo 1920 iki 1948 
metų išnaudojo lengvati
kius. Tuo tarpu valdžia pro 
pirštus žiūrėjo į budelišką 
jų biznį.

Lengvos Bausmės
Federates valdžios įstaty

mas skiria tik 1 metus kalė
jimo ir $1,000 piniginės 
baudos pagal pirmąjį nutei
simą šarlatanui, kuris ap- 
gavingais vaistais bei prie
taisais apiplėšia žmones ir 
stato pavojun jų sveikatą ir 
gyvybę-.

Po tokios bausmės šun
daktariai dažnai vėl grįžtą 
į panašų biznį, kitur persi
keldami, prisidengdami ki
tais vardais ir žulikaudami 
skirtingomis “liekarstvo- 
mis”. Jie naudojasi lengvais < 
jiems “laisvojo verslo” įsta
tymais, dažnai šmėruodami 
tam tikrus .valdininkus.

N. M.
---------------------------r

Washington. — Gener. 
Vandenberg gąsdino sena
torius “oro bombų pavo
jais” iš Sovietų pusės.

DETROIT, MICH.
Prašome Visų Įsitėmyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį t

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK
• * * 

K į
• x

Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 
'mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia jaihe dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

_____________ --------------------- —-------h—_______ 4
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So. Boston, Mass.
Amberland Radijo Programos 
Buvusio Vedėjo Viešas Pareiš
kimas Plačiai Massachusetts 

Lietuvių Visuomenei
Sekmadienio rytą, kaip 9 

vai., per stotį WKOX, 1190 
kilocycles, viešai paskelbiau, 
kad aš iš priežasties mano 
aplinkybių rezignavau iš 
Amberland Radijo pareigų ir 
savo vieta sutikime Amber- 
land Radijo Komiteto užlei
dau Aleksandrui Taraškai iš 
Milton, Mass. Linkiui draugui 
Taraškai gerų pasekmių dar
buotis ir auklėti šią, laisvą 
programą, nesurištą su krei
va politika ar religija.

Rezignuodamas pareiškiau 
padėkos žodi visoms organi
zacijoms ir pavieniams už jų 
uolų rėmimą šios gražios pro
gramos. Taipgi tariu ačių 
tiems, kurie be .jokio, pamato 
kritikavo šią programą ir 
vengė prisidėti prie paramos 
jos palaikymui. Ypatingai ta
riu ačių Lowellio lietuviškai 
kolonijai, kuri šią programą 
rėmė kuo daugiausia, o po 

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJĄ!
Washingtone senatoriai ir kongre^manai

turi ant lūpų — KINIJĄ!

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

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

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

t

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šetmenų ir tt., 
telefonuokite:

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774
▼□’V’

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim^ didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

to Bostono ir Worcesterio, 
Nonvoodo ir Hudsono. Taipgi 
tariu ačių ir Montello kolo
nijai, kuri prisidėjo su pa
rama mažiausiai. Taipgi ma
no noras yra tarti ir Amber- 
lando Radijo Komitetui ačių 
už jų darbštumą, nors jų vei
kime ir nebuvo našumo sukė
limui finansų, be kurių pro
grama šlubavo. Ne visi ko
miteto nariai veikė vienodai, 
kad programa būtų turtinges
nė pinigais. Yra begaliniai 
svarbu, kad Komitetas muštų 
i viena taška. Gi to nebuvo 
pas Konfiteto narius.

Pagaliau tariu “ačių” at
žagareiviams politikams, ku
rie niekšišku būdu ir viliu- 
gingais sumetimais skunde 
mane ir Komitetą, kaipo neiš
tikimą šiai šaliai. Tačiau 
jiems nenusisekė uždaryti 
programą oro vilnimis, nes 
programa kaip tik ir buvo 
lojališka Amerikos gyveni
mui. Jie jokiu būdu negalėjo 
prirodyti, kad mes ne patrio
tai J V šalies. “Gėda jums, nes 
jūsų užmokesnis bus dantų 
griežimas pragare!”

Liekasi das žodį tarti visai 
pažangių lietuvių visuomenei: 

remkite šią Gintarų Progra
mą, nes ji yra ^reikalinga pa
laikyti laisvę ir platinti lietu
višką kultūrą tarpe lietuvių.

B. F. KUBILIUS,
A m beri an d o Radijo 

programo vedėjas 
pranešėjas.

Detroit, Mich.
SUĖJO I PORĄ

Daugeliui žinomi vietos 
veikėjai, Aido Choro nariai, 
Ruth Palevičiūtė ir Frank 
Price apsivedė. Kada vedy
bos įvyko — nežinau. Bet tas 
ir nesvarbu. Linkiu jaunave
džiams laimingo ir ilgo gyve
nimo.

Vieną sekmadienį susiradau 
Masių vasarnamį. Suradau 
tik Masį, nes Masienė, As
trauskiene ir Stefanė buvo 
išvažiavę motoriniu laiveliu 
“žuvų gaudyti,” kaip pareiškė 
Masys. Ir jos tas žuvis gaur 
dę 4 valandas.

Atvažiavo jauna pora su 
mažiuke, tai Kazio ir Petrės 
Masių sūnus ir jų šeima,— 
perstatė Masys. Tai jauni, 
draugiški ir malonūs žmonės.

Vėliau atvažiavo mūsų vei
kėjų Gugu sūnus su šeima 
parsivežti uošvę — Astraus
kienę—į namus.

Na, pagaliau jau grįžo ir 
“žuvautojos.” Pasivogę, ku
rie norėjo, tai ėjo į St. Clair 
ežerą maudytis.

Masiai gerai apsiginklavę 
nuo didelių bangų, turi išsi- 
budavoję. geležinę sieną, kad 
bangos neardytų jų kranto. 
Prisiartinus vakarui, Gugai 
išvažiavo namo, tai ir man 
davė “raidą.” Ačiū Masiams 
už vaišes ir Servent Gugui už 
parvežimą !

Sužinojau, kad Moli Furay 
kandidatuoja į miesto majo
rus, ir jį remia Progresyvių 
Partija . Na, jeigu taip, tai 
jis ir man geras kandidatas. 
Blogai, kad nebuvo galima su
daryti bendro progresyvių 
balsavimo laike rinkimų.

V. Z.

Washington. — Truma- 
nas paskyrė gen. Bradley 
karinių štabų pirmininku.

PAJIEŠKOJIMA)
Ignotas Svinkūnas pajieško savo 

brolių Morkaus ir Domininko Švin
kimų, nuo kurių neturi jokios ži
nios jau apię, 20 m. Abudu kilę iš 
Kriokininkų kaimo, Kriokalaukio 
valsčiaus, Alytaus apskr. Kas pra
neš apie juos, būsiu dėkingas, arba 
pačių prašau atsiliepti šiuo adresu: 
Ignacio Svinkūnas, Ruą Alv. Poixo- 
|6, 307, Lapa-V. Anastacio, Soa 
Paulo, Brazil. (183-185)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker 

/

231 Bedford Avenue
Brooklyn 1JL, N. T.

Tel. EVergreen 8-9770

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

J. W. Sljalins-J. B. Skalius
TEL. Virginia 7-4499.

Cleveland, Ohio
P. P. Rems Progresyvių 

Kandidatūrą
Praeitame Progresyvių Par

tijos Cuyahoga apskrities ko
miteto susirinkime tapo kon
krečiai apsvarstyta ypatos, 
kurios stato savo kandidatū
ras i miesto majoro ir mies
to tarybos narius, ant savisto- 
vio (independent) tikieto.

Buvęs Progresyvių Partijos 
Cuyahoga apskrities pirminin
ku, Herschel Holland stato 
savo kandidatūrą į miesto ma
jorus ant independent tikie
to, kurio platformoje bus 
svarbiausiu punktu: nedaleis- 
ti miesto politikieriams, su 
majoru Burke priešakyje, 
pervesti miesto transportaci- 
įos sistemą, kuri yra miesto 
nuosavybė, į finansierių ran
kas užtraukdami 22,000,000 
dolerių paskolos, už kurią rei
kės mokėti 4 nuošimčius. Tos 
paskolos pinigais nėva gerins 
tranšportacijos sistemą, o di
desnė tų pinigų dalis eis pra- 
vedimui greitosios, rapid tran
sit sistemos per turčiais apgy
ventus priemiesčius .

Todėl Progresyvių Partija, 
matydama reikalą sudarymui 
tokios opozicijos prieš dabar- 
tinęs miesto valdybos pasikė
sinimą pervesti tokią svarbią 
miesto įstaigą į bankierių ran
kas, nutarė remti Holląndo 
kandidatūrą į miesto majorus 
visais būdais ir manoma, kad 
Holland’ui yra progų laimė
ti rinkimus. ‘ Tam pačiam su
sirinkime buvo apsvarstyta 
visa eilė kandidatų į miesto 
tarybą ir G iš jų tapo užgir- 
ti ii1 jie bus remiami.

Taipgi tapo nutarta, kad 
Progresyvių Partija gelbės 
bedarbiams, kad jie gautų vi
są jiem pripuolančią pašalpą 
ir kitais bedarbiu reikalais.r
Todėl ir lietuviai bedarbiai, 
kurie jaučiatės skriaudžiami, 
kreipkitės į Progresyvių Par
tijos raštinę, 1899 W. 25th 
St.

★
Puikus Buvo
Spaudos Piknikas

Jeigu neklystu, bene bus 
vienas iš didžiausių piknikų, 
kokį iki šiol kas matė draugų 
Rūbų ūkyje. Pikniko svečiais 
buvo miestiečiai ir ūkininkai 
iš plačios apielinkės ir visi 
gražiai linksminosi iki vėlai 
vakaro.*

Draugas Prūseika pasakė 
gerą prakalbą. Prisiminęs 
apie dabartinio popiežiaus 
ekskomunikavimą katalikų, 
kurie priklauso prie Komunis
tų Partijos, ir tuos, kurio jai 
simpatizuoja bei skaito ko
munistinę spaudą, Prūseika 
sakė, kad popiežiai tą prak
tikavo per šimtmečiu^ laiko. 
Keli šimtai metų atgal, kada 
kryžiuočiai pasikėsino paverg
ti Lietuvą, tuomlaikinis popie
žius ekskomunikavo tuos lie
tuvius, kurie gynė Lietuvą 
nuo kryžiuočiu pavergimo,1 o 
laimino tuos, kurie buvo Lie
tuvos išdavikais. J. N. S.

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesne $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiųkę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol justos sopėti.

Kaina 95c
No. 5.' — šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok šią poma 

dą taip: paimė 3 lašus ftnt delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdi 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACHINSKAS,
295 Silver St., So. Bostbn 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 
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Scranton, Pa.
, SPAUDOS PIKNIKAS

Darbininkiškos spaudos pa
ramai piknikas įvyks sekma
dienį, 21 d. rugpjūčio, Niek 
Terzi farmoje', West Wyo
ming.

Tai bus įvairių tautų demo
kratinio nusistatymo žmonių 
piknikas. Bus tinkamo maisto 
ir gėrimo, žaislų ir įvairumų.

Pikniko vietą lengva pa
siekti, nes iš West Wyoming 
reikia vykti Shoemaker Ave. 
ir tiesiai atvyksite į pikniko 
vietą. Įžanga veltui! Kviečia
me visus ir visas atsilankyti!

Rengėjai.

San Francisco, Cal
ŠIMTMEČIO JUBILIEJUS
Rugsėjo (Sept.) 4 d. (tai 

yra diena prieš Labor Day) 
mes turėsime puikų perstaty
mą su dainomis, kuris atvaiz
duos Kalifornijos šimtmečio 
praeitį, kaip tuo laiku dar
bo žmonės turėjo sau už svar
bą aukso ieškojimą ir kaip 
karčiamninkai juos išnaudo-
davo.

Tas sekmadienis jau visai
arti ir visi Oaklando, San 
Francisco ir apylinkės lietu
viai, būkite pasibengę daly
vauti, nes čia esti retenybė 
didelių parengimų turėti. Tai 
dabar galėsite pasinaudoti 
gera proga. Veikalą suvai
dins Los Angeles LDS 205 
kuopa arba Mixmasteriu vai
dintojų grupė, su gerai lavin
tais vaidintojais ir daininin
kais, vadovaujant veikalo au
toriui Al. ^Casper, muzikos 
tvarkytojai Vai. Babičius ir 
V. Wonder, i

Parengimas įvyks Sokol 
svetainėje, 739 Page St., sek
madienį po pietų. Ti kietus 
galima gauti pas mūsų orga
nizacijų narius. Tikintas iš 
anksto tik 75 c.

PASTABA. Los Angeles
vaidintojai atvyksta šeštadie
nį, rugsėjo 3 d. San Fran-
cisco ir Oaklando organiza
cijos rengia svečių priėmimo 
vakarienę šeštadienį, 7:30 
vai. vakare, Danish Hali, 164 
lljth St., arti Oak St., Oaklan- 
de. Visi esate kviečiami da
lyvauti ir susipažinti su lo
šėjais ir svečiais.

Dėl informacijų, ypatiškai j 
ar telefonu, kreipkitės pas d.' 
Karosus, Sutkus ir Al virius.

kada
savo

.i y
vi-

Hitlerio Draugai
Laike praeito karo, 

vokiški naciai turėjo 
masinius susirinkimus
Bundo organizacija darė 
sokius suokalbius prieš Ame
rikos prezidentą F. D. 
se veltą, tuo laiku 
imti tūliems mūsų 
liečiams pilietybės 
Dabar, rugpjūčio 4 
vę aršūs naciai buvo pašaukti 
į valdišką įstaigą ir Bundo 
nariams Paul Fix ir Johannes 
Buchtel grąžinti pilietybės 
popieriai.

Roo- 
buvo at

miešto pi
pe pie ria i. 

d., tie bu-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1072 has been issued to the under
signed to s<?il beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of 
con-

at 855 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
sumed off the premises.

’ FRANK WEISSMAN 
SOLOMON DEUTSCH

be

No.NOTICE is hereby given that License 
SL 212 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at Boardwalk, 200 ft. West of Brighton 
1st Rd., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
NOTICE is hereby given that Lisence No. 
SB 120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
ft. of Brighton 1st Road, Borough 
Brooklyn, County ' of Kings, to bo 
sumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP
NOTICE is hereby given that License Nrt. 
C801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1174 Williams Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

LOUIS WASSERMAN

at 
of 

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
Cl98 has been issued to the unndersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the -Alcoholic Beverage Control Law at t 
65 Troy Ave., Borough of Brooklyn, County 
Of 'Kings, to be consumed off the premises.

FAMOUS BEERS, Inc.
NOTICE is hereby given that License No. 
C74 has been issued to the unndersigned 
to 
of 
63 
of

sell beer at wholesale under Section 107 
the Alcoholic ’Beverage Control Law at 
Troy Ave., Borough of .Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HYMAN STBRMAN
dba Clinton Beer Distributors

Sąžiningiems piliečiams at
ima pilietybę ir gązdiną de
portavimu, o Hitlerio drau
gams viskas šventa ir lieka 
pilnateisiais piliečiais.

ALVINAS.

VYNO GAMYBA...
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kų gamybos padidinimo bei 
kokybės pagerinimo. Išskir
tos didelės lėšos kovai su 
vynuogių liga — filoksera.

Valstybė skatina pasiau
kojamą tarybinių vyninin
kų ir vyndarių darbą. 1949 
metų sausio mėnesį TSR 
Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Įsaku 
už įžymius nuopelnus vy
nu ogininkystės ir vyno ga
mybos išvystymo srityje ir 
ryšium su 60-mečiu nuo į- 
steigimo dienos Cinandalio 
vynuogininkystės tarybinis 
ūkis apdovanotas Lenino 
ordinu. Už įžymius nuopel
nus vystant tėvyninę vyno 
gamybą ir ryšium su 50- 
mečiu nuo įsteigimo dienos 
k o m binato “Massandra” 
v,yno gamykla Nr. 1 apdo
vanota Darbo Raudonosios

CHARLES J. ROMAN

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX FEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

518 Grand Street

Telefonas
EVergreen 4-9407

2
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

3
3

RES. TEL.
H¥. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
, ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(La isn luotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

fij

Vėliavos ordinu.
Už sėkminga ilgametį 

vaisingą darbą vynuoginin- 
kystės bei vyno gamybos 
srityje apdovanota didelė 
grupė vyno gaminamosios 
pramonės darbuotojų, jų 
tarpe tarybinio ūkio “Ci- 
nandali” darbininkai Alek
sandras Achmodišvilis, Za
charijus Chucaidzė, vyriau
sias agronomas Josifas Bal- 
kvadzė, kombinato “Mas
sandra” vyresnysis vynda- 
rys Ivanas Fiodorovas, Vie
ra Ivanova — vynuoginin- 
kystės tarybinio ūkio “Su
dak” vyrėsnysis vyndarys, 
Tatjana Jegoro va— vynuo- 
gininkystės tarybinio ūkio 
“Ai — Danil” direktorė ir 
daugelis kitų.

Auga Vokiečių Judėjimas 
Prieš Amerikonus

Frankfurt, Vokietija. — 
Vienas karinės amerikonų 
valdybos narys per radiją 
stebėjosi, kad vokiečių na
cionalizmas vakarinėje Vo
kietijoje taip ryškiai virsta 
judėjimu prieš anglus, a- 
merikonus ir francūzus.

Laidotuvių 
Direktorius -

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW A
BUTUS

(BUYAUSKAS^

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TELEVISION
SHUFFLE BOARt)

■X



NewYorko^<M^Zlnioi
Leonardą Zurnį Palydėjus

Leonardas mirė liepos 21 
dieną, Meksikoje, kur jis gy
veno ir mokėsi būti meninin- 
ku-tapytoju. Aukštesnįjį ta
pybos mokslą jis jau buvo 
užbaigęs, ruošėsi parvažiuoti 
pas savuosius į Brooklyną ir 
pradėti savo kūrybinį gyveni
mą, būti tėvams pažiba ir 
naudingu Amerikos visuome
nei. Tačiau niekšų žiaurumas 
išplėšė jo jauną gyvybę. To 
niekas negalėjo nei įsivaiz
duoti. Baisu apie tokį nuo
stolį prisiminti bile kuriam, 
pažinusiam Leonardą, juo la
biau jo artimiesiems.

Velionis buvo dar tik 24 
metų amžiaus, palyginti, dar 
jaunas amžiumi, bet buvo jau 
atitarnavęs trejus metus mūsų 
orlaivyne, ir pajėgęs užbaigti 
tapybos mokslą.

Velionį pažinau labai gerai. 
Buvo puikiai išauklėtas jau
nuolis ir plačiai suprato kul
tūrą pasaulyje. Taipgi gerai 
pažįstu velionies tėvus Anta
ną ir Oną Zurnis-žurinskus— 
yra malonūs žmonės, myli 
progresą, skaito progresyvę 

• spaudą ir nuoširdžiai remia 
darbininkišką judėjimą.

Velionis Leonardas tapo 
palaidotas 8 dieną rugpjūčio. 
1949 m., po apeigų Šv. Ma
rijos bažnyčioje, Ridgewoode, 
Šv. Jono kapinėse. Palydėti j 
kapus susirinko skaitlingas 
būrys žmonių, lydėjo 12-je 
mašinų, vadovybėje Matthew 

u P. Ballas.
Po laidotuvių, visi paly

dovai buvo pakviesti pietų 
pas Vaiginį-šapolą ir gerai 
pavaišinti.

Reiškiu giliausią užuojautą

velionies tėveliams, jų šeimai 
ir giminėms taip didelio liū
desio valandoje.

Valys Bunkus..

Padėkos Žodis
Širdingai dėkavojame už 

visokeriopą pagalbą — už fi
nansinę paramą, užuojautą ir 
gėles 
gams 
siems 
se ir
limo/ sūnaus 
n ar

visiems giminėms, drau- 
ir draugėms, taipgi vi- 
datyvavusiems šermeny- 
/palaidojime mūsų my- 

ir brolio Leo-
J. Zurnis (žurinsko).

jūsų užuojauta labai mus 
suramino šioje labai liūdnoje 
valandoje, širdingai ačiū vi
siems. Taipgi ačiui graboriui 
Matthew P. Bieliauskui ir Al
bert J. Balton, manadžeriui, 
už simpatišką, malonų patar
navimą ir už pasakytą grau
dingą atsisveikinimo kalb^ 
prie kapo. Ačiū kunigams, St. 
Leonard bažnyčios už palydė
jimą į kapus.

Ilsėkis, mūs mylimas sū
nau ir broli, Leniuti-Leonard, 
mums nelieka nieko daugiau, 
kaip tik lankyt tavo kapą ir 
atmint tave ant visados..

Brangus sūnau, Leniuti, pa
likai tavęs liūdinčius tėvus, 
seserį ir švogerį, brolį, dėdes, 
tetas, daug pusbrolių, pusse
serių ir tolimesnius
daug draugų, draugių 
žįstamų.

Žurinskų šeima:
Antanas ir Ona, 
Evelyn, sesuo; 
Viktoras, brolis, 
Waiter Heyer,

švogeris.

gimines,
ir pa-

tėvai:

ir

Pradėjo Naują Ataką Ant 
Nedarbo Apdraudos Ėmėjų

Miesto valdžia ir komerci
nė spauda pradėjo naują ata
ką ant bedarbių. Įmatoma, 
jog pradės naują sijojimą ir 
persekiojimą, kad galėtų 
versti bedarbius imti bile dar
bą, už kyle algą, kad tik ne
reikėtų mokėti nedarbo ap- 
d raudos.

išvada gavosi paskaičius tą 
paiką ma’i-malienę.

O ka jie siūlo daryti? At
mesti visus nuo apdraudos 
gavinio ?

Nereiks tų baikų. Yra sa
vi rinkimų kapitonai distrik- 
tuose, jų giminės, jų pakali
kai, kurie kalba už dabarti
nių valdininkų 
ra “norinčių 
streiku. Visu 
Tad laikraštis
ti, “kurio verti, o kurie ne
verti.“

Kokie^ asmenys gautų 
malonę, jeigu
leista parinkti ne pagal 
kas 
gal 
tu,

palaikymą. Y- 
ctirbti” laike 

negali atmesti, 
siūlo atrauk i o-

iš serijos
Girdi:
darbo
nusižiovavusi tie-

žeminti 
tokių

ieškoti

jai patinka,
Paskui, gir-

Tame, aišku, yra vienas 
pamatinis tikslas — varu 
brukti firmoms pigius darbi
ninkus, kad tos galėtų per 
vienas daris atleidinėti iš 
darbo gerai apmokamuosius, 
per kitas gauti darbininkus 
pusdykiai. *

Skaičiau viename iš komer
cinių laikraščių. Daily News, 
pirmąjį bedarbiams 
straipsnį 
straipsnių.

Atėjusi 
blondinė ir
šiai busimojo samdytojo vei
dan, b priedams pasiaiškinu
si, kad ji su vyru buvusi ba- 
liavoti iki 4 ryto.

Visgi bosas didvyriškai iš
kentęs šį nemandagumą, nes 
jam labai, labai reikėję dar
bininkės - sekretorės. Jis to
liau bandęs, kaip greit ji ga
linti rašyti. O ji neskubėju
si. Išsitraukusi iš didžiausios 
mašnos cigarečių ir sau leng
vai traukusį dūmą, o tik pro
tarpiais, kada 
ėmusi diktantą.
di, ji pradėjusi tąsyti iš dan
tų gumą ir vėl atgal ledyti.

0 kaip jos diktantas? • .
Jau iš anksto gali žinoti— 

laiškas buvęs pilnas klaidų ir 
dėl to ' ji darbo negavusi. Da
bar ji vėl sau smagiai dyki
nėsianti gaudama po $26 per 
savaitę iš nedarbo apdraudos 
fondų.

Reiškia, jeigu jūs nedirba
te, esate vienu iš tų, kurio net 
kantriausias’ bosas negalėjo 
samdyti. Ir reikėtų jums, 
kaipo kokiam “nedaverkai,” 
tų $26 neduoti, išrasti būdą, 
kad nereikėtų duoti. Tokia

tą 
ponams būtų 

tą, 
negauna darbo, bet pa
tą, ką ponai skaito ver- 
rodos nebetenka aiškinti.

9

Apdraudos Dar Neėmęs.

Pakėlė Jauną Auto 
Vairuotojo Apdraudą

Valstijinė New York o ap- 
draudų įstaiga leido pakelti 
jaunų auto vairuotojų ap- 
draudų atsakomybę iki 115 
nuošimčių mieste ir iki 120 
nuošimčių užmiestyje. Palie
čia vairuotojus jaunesnius 25 
metų, esančius AB-3 klasifi
kacijoje.

MIRE
am-John 'Vintis, 50 m.

žiaus, gyveno 115 Division 
Ave., Brooklyne, mirė rugp. 
11 d., Cumberland ligoninė
je. Kūnas pašarvotas grab. 
S. Aromiskio koplyčioje, 423 
Metropolitan Avė., Brookly
ne. Laidotuvės įvyks rugp. 
16 d. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Anną, sūnų Jo
ną, motiną Pauliną, brolį Pe
trą ir dvi seseris, Millie ir 
Phylis.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi S. Aromiskio laidotuvių 
įstaiga.

Švaros Departmentas Pradėjo
Valyti Miestą

m a jo
se k- 

Apie 8 
pasiųs-

Miestavasis švaros 
partmentas, miesto 
ro įsakymu, praėjusį
madienį nešventė, 
šimtai vyrų buvo
ti valyti miesto tas dalis, ku
rių valymą departmentas jau 
buvo visai užmiršęs per išti
sus mėnesius.

Pinigų yra pasamdyti tūks
tančius daugiau policijos. A- 
ną dieną pikietuotojų daužy
ti, skebus vesti šapon prie Ą- 
merican Machine & Foun
dry Co., So. Brooklyne, vie
nu kartu buvo apie pora šim
tų policijos, 
stovi būriai.

Artėja Ruduo, Žmonės 
Ima Rūpintis Apie 
Savo Sveikatą

Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Klubas rengia' sveikatos klau
simu prelekcijas. Jas teiks 
daktaras J. J. Kaškiaučius. 
Įvyks sekmadienį, rugsėjo 18, 
1 vai. po pietų, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Tomis užmirštomis dalimis 
buvo New York o Harlemas, 
Hell’s Kitchen, žemutine East 
Side; Brooklyno Coney Island, 
Williamsburgas; Queens Rock
away s.

Neteko šiomis dienomis lan
kytis kitose iš tų podukrų 
miesto valdžiai sekcijų, 
bet mūsiškis Williamsburgas, 
kuriame ir šių žodžių rašėjuu 
tenka gyventi, miestui visuo
met buvo tik posūniu per

diena 
sau- 

reikalai
Tačiau

Ir kas
Ten, 'mat, 

gomi, kompanijos 
prieš darbininkus,
gatvėms valyti • darbininkus 
samdyti nėra pinigų, į dar
bininkų apgyventas sekcijas 
gatvešlavius galima pasiųsti 
tik šventėmis.

Jeigu atėjus rinkimų dienai 
darbininkai atsimintų balsuo
ti ii- balsuotų už Amerikos 
Darbo Partijos kandidatą į 
majorą kongresmaną Vito 
Marcantonio ir jo visą sleitą, 

darbi n inkų
kvartalus ateitų dažniau, o 

linijų policijos

daugelį paskiausių metų. Au- gatvešlaviai 
to užmuštas ar nuo ligos nu
gaišęs šuo ar katinas guli ne- prie pikietų 
paliestas per kelias dienas. O j būtų po mažiau — ne davi
ką jau kalbėti apie rinkimą, 
šlavimą paprastų šiukšlių. 
Iki paskiausiųjų laikų tūlose 
vietose atmatos tebebuvo su
renkamos tik kas antra diena, 
iš perpildytų bačkų vėjo, šu
nų ir kačių nuverčiamos ant 
šaligatvio ar koridoriun. Gat
vės per ištisus mėnesius ne
plautos. Laimei, pastaraisiais 
laikais jas šiek tiek apiplau
davo laiks nuo laiko užeinan
tieji būriai

Valymas 
vos prieš 
priemonė.

Dėl ko 
lomos taip, kaip ponų 
ventoji Park Ave. " ir 
brangių j ų rezi denci j ų 
jos ?

Mūsų respublikos 
vėlesnieji jos laisvių 
sakė, kad “visi 
sutverti lygūs.’ ’ 
tėvo vaikams valdžios patar- 

be 
val- 
jon 
tu r-

giau, kaip bile kurioje miesto 
sekcijoje, kaip bile sueigoje 
tvarkai pridaboti kad būna.

T—as. .

lietaus.
pradėta kaipo ko-
vaikų paralyžių

tos sekcijos neva- 
apgy- 
kitos 

sekci-

tėvai ir 
p lėtėjai 

žmonės yra 
Tačiau vieno

ir mirties 
užmirštųjų

navimas nelygus. Tas, 
abejo, paeina iš to, kad 
džios organai išsigimė — 
įeina bemaž tiktai vieni
tingosios mažumos atstovai, 
o didžiuma gyventojų, darbo 
žmonės ir biednuomenė, Val
džios organuose savo atstovų 
neturi, neišrenka. Tad visi 
moka mokestis,—taksus. Bied
nuomenė, rokuojant pagal jos 
pajamas, -moka kur kas aukš
tesnį nuošimtį savo pajamų 
valdžios išlaikymui, bet ta 
valdžia visuomet daugiau do
mės kreipia turtuolių reika
lams.

Dabar, staiga, atsiminė, kad 
nešvara yra ligų 
skleidėja ir \ tų
sekcijų valymo dramatizavi
mui net šventadienį paskyrė. 
Visa tai labai įdomu, kol ne
atsimeni, kad artėja rinki
mai. ‘

Minėtose nešvariose miesto 
sekcijose gyvena po kelis kart 
daugiau, o kai kur ir kelioli
ka kartų daugiau gyventojų 
viename bloke, negu gyvena 
tose gatvėse, kurios slavine j a- 
mos, prausiamos kas. dieną. 
Jose už pažangiuosius kandi
datus rinkimuose balsų pa
duodama daugiau, negu, po
niškose miesto sekcijose. O 
šie miesto valdžios rinkimai 
skaitomi nepaprastai svar
biais, tad nesunku suprasti 
dramatiškas pasiuntimas vy
rų tas apleistas sekcijas valy
ti šventadienį, kuomet darbi
ninkai namie, pamatys, kad 
ir jų gatves valo.

Dėl ko nuolat nevala?
Sakoma, stoka darbininkų. 

Dėl to karo laiku buvo įves
tas atmatų surinkimas tiktai 
kas antra, o kartais, vietomis, 
ir kas trečia diena. Tfačiau 
dabar darbininkų ,n e trūksta. 
Užėjus nedarbui, gręsiant di
desniam nedarbui, daug kas 
veržte 
darbui 
mums 
gą.”

veržtųsi gatvešlavio 
gauti. Bet, dabar 

sako: “ttfūksta pini-

Laiko dar yra. Todėl 
rai apgalvokite apie savo 
sveikumus ir ant gabalo 
pieros pasirašykite tinkamus
klausimus. . Laike prelekcijos 
juos įduosite daktarui ir, aš 
pasitikiu, 
čius tuos 
paaiškins.

ge- 
ne- 
po-

Frank J. Keeler, National Ci
ty Bank viršininko padėjėjas, 
tapo paskirtas Raudono jo 
Kryžiaus kraujo programos 
Didžiajame New Yorke sky
riaus viršininku. Kraujas, su
teiktas savanoriai 57 Will
oughby St., Brooklyne, ar 70 
W. 40th Street, Manhattane, 
pagelbės tiems, kurių gyvybei 
gelbėti būtinai reikia kraujo.

daktaras Kaškiau- 
klausimus tinkamai

Valdybos narys,
A. Mureika..

Karštis ir Sunki Našta 
Užmušė Policistą

ištiktam as-
Sullivan, 60

ir mirė neš-
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL
LLD 185 kuopos susirinki

mas yra šaukiamas ant ket
virtadienio vakaro, Liet. Kul
tūriniam Centre, ne vėliau 8- 
tos valandos.

Užvilkusieji duokles nariai 
yra prašomi būtinai jas užsi- 
mokėt šiame susirinkime..

Prašome pakalbint ir sa
vo pažįstamus į šią kuopą 
įsirašyt. Valdyba

Policistas George Connelly, 
45 metų, krito ir mirė nuo 
širdies atakos tarpduryje na
mų, ‘344 E. 78th St., New 
Yorke, kur jis buvo pasiųstas 
su ambulansu į pagalbą taip
gi širdies atakos 
menini James 
metų.

Policistas krito
damas žemyn laiptais ligonį.

Keista, kad prie darbinin
kų pikietų linijų, kur nėra 
kas veikti, policistai siunčia
mi būriais. O prie nelaimės 
ištiktų — po vieną, po du. 
Tuo tarpu nelaimės vietoje 
kartais gelbstimasis yra kelių 
svarų kūdikis, o kai kada 300 
svarų nešulys, kuris yra pa
ties gelbėtojo sveikatai ir gy
vybei pavojumi. Taip be rei
kalo mirė ir policistas Con
nelly.

Bizniškas. Teisėjas
Magistratas Bushel susida

rė sau išvadą, kad nešvara 
turi prisidėt prie skleidimo 
vaikų paralyžiaus.' Jis žadėjo 
bausti tuos, ties kurių namais 
ar kiemuose ras šiukšlių, ži
noma, teisėjas nematys, kas 
tas šiukšles ten' numetė. Tad 
bausmė teks kitam, kuris ne
matė šiukšles numetant ir ne
galėjo numetėjo sudrausti.

Filipinų Prezidentas 
Pasitiktas Apytuštėse 
Gatvėse

Atvykęs kelioms dienoms 
vizitūi New Yorke, Filipinų 
prezidentas Elpidio Quirino 
buvo City Hali pasitiktas su 
didelėmis ceremonijomis. Jam 
norėjo suruošti masines lyg ir 
herojaus sutiktuves. Bet no- 
rai* savo keliu, o tikrovė savo 
—šaligatviai buvo tušti, išsky
rus tas vietas, kur paprastai, 
pietų laiku, darbininkai sto- > 
viniuoja ant šaligatvių. Jį 
pravežė per žemutinį Broad
way ir per miesto centrą pie
tų laiku. €

Quirino, pildąs mūsų šalies 
bankierių valią, su jų parama 
išrinktas, nesudomino ameri
kiečių darbininkų jam katu
tes ploti. Nesutraukė nei 
čionai. gyvenančių filipiniečių, 
išskyrus poniją, kuri su juomi 
matėsi ir dar matysis šauniuo
se pokiliuose.

L. K. Klubo Nariams
Labai svarbus ekstra susi

rinkimas įvyks rugpjūčio 16- 
tos vakarą, paprastoje vieto
je. Visi dalyvaukite. Atsi
veskite draugus. Valdyba.

Ketvirtadienį New Yorke 
susirgo vaikų paralyžiumi 
dar 53 asmenys ir 5 mirė.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus. 
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Lietus Padarė Daug 
Nuostolio Queens 
Gyventojams

n
Tūlose miesto dalyse 

tus praėjusį šeštadienį padarė 
daug gero — nuplovė -gatves, 
stogus, kiemus, paliejo darže
lius. Tačiau Queens apskri
ties žemumose žmonės būtų 
geriau kentę dulkes ir karštį, 
negu lietų.

Staigus, didelis lietus vie
tomis pritvindė ne tik skie
pus, bet ir kambarių grindis 
apsėmė, 
kandus.
savininkų 
nuostolius

ne

sugadindamas ra- 
Daugelis krautuvių 

panešė didelius 
sumirkus prekėms.

Quigley 
apsiūtų 
slidžiu, 

siuntinių

Pašto viršininkas 
įspėja prie audiniu 
arba suvyniotų 
blizgančiu popierių
pririšti storos popieros korte
lę .ir ant jos lipinti štampas, 
nes ant audinio ar slidinio jos 
nesilaiko.

x>222222222222222222222222<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir' pertaiso se
nus sulig modernines mados.

BUNGALOW EXPERTAI

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

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

oooooooooooooooooooooooooo

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)
New Yorke dar 57 asme

nys per dieną susirgo kūdi
kių paralyžium.

į BROOKLYN K
LABOR LYCEUM!

J DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
gSalas dėl Balių, Koncertų, Ban-fl 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.2 
g Puikus steičius su naujausiais g 
į įtaisymais. k
5 KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS S 
S Kainos Prieinamos. g
g 949-959 Willoughby Ave. g 
į Tcl. STagg 2-3842 į J

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.r t 51—2 dienomValandos: j g-8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0205

tgzaminuojam
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETOS!
Kada norite gėry pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių • 
gražus pasirinkitnas.

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
«

Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S

Petras Kapiskas
PALAIKO •

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

, Valandos: )^8 ^kare

Penktadieniais uždaryta

TT TDD^C DAR 411 GRAND STREET 
Ll IJ1 r O O Alt BROOKLYN, N. Y<

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

' TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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