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Pasirodo, kad jeigu dabar No. 182 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.
mūsų šalyj būtų pastatyta iki 
15,000,000 naujų gyvenimui' 
namų, tai tik tada pasibaig-l 
tų namų krizis. Miliūnai I 
žmonių neturi kur gyventi. 
Vien buvusių kareivių New 
Yorko valstijoj 264,000 šei
mų neturi kur gyventi.

Gi naujų namų statyba ei
na vėžio greitumu. Federalė 
valdžia bilionais dolerių eik
voja karo prisirengimui, o na
mų reikalams paskyrė labai 
mažai pinigų. Privatiniai 
namų statytojai laimi iš to, 
kada namų yra mažai, nes 
gali pasiimt nesvietiškai aikš- 
tas kainas.

Seniau, jeigu kurioj kitoj 
valstybėj kitos valstybės at
stovas prasikalto, likosi val
džia juomi nepatenkinta — 
jis pasidarė "persona non 
grata,’’ tai jj jo valdžia at
šaukdavo.

Demokratinė Lenkijos vy
riausybė paprašė Jungtines 
Valstijas atsiimti savo atsto
vą iš Varsa vos Mr. A. B. La
ne, kuris ten eina išvien su 
Lenkijos vyriausybės priešais. 
Bet Mr. Dean Acheson, Mr. 
Byrnes pagelbininkas pareiš
kė, kad Lane pasiliks Varša- 
voj, nes jis "geras.” Tai nau
jas diplomatijoj pasireiški
mas. Atrodo, kad jis nieko 
gero mūsų šaliai nesiūlo.

Turkijos valdžia, priešakyj 
su Shukru Saracoglu, suiro. 
Jos vietoj bus sudaryta nau
ja. "Paukštis” bus kitas, bet 
giesmė pasiliks ta pati. Tur
kijoj viešpatauja fašistinis 
režimas, tai ypatų permaina 
nieko nereiškia.

Tiesa, ten įvyko "rinkimai,” 
bet jie buvo niekas daugiau, 
kaip komedija. Jie buvo rei
kalingi tiems "demokratams”' 
užsieny.), kurie palaiko Turki-i 
jos reakcinę politiką ir pri
taria turkų pavergimui arme-| 
nų ir gruzinu. Mat, tiems 
"demokratams” buvo nesma
gu, kad jie turi palaikyti vai-Į 
džią, kuri per 20 metų nieke-i 
no nerinkta.

Karo metu Lietuvių Lite
ratūros Draugijos nariai iš-i 
pirko ir išpardavė milionų 
dolerių vertės karo bonusų. 
Vien 3-čios paskolos mūsų 
Draugija pravedė vajų ir 
pardavė virš $500,000 vertės.

Dabar Draugijos Centro 
Komitetas gavo alumino 
plokštelę iš Washingtono. Ka
ro Bonusų direktorius laiške 
tarpe kitko sako:

"On hehalf of the Secreta
ry of the Tresury I have the 
pleasure of presenting to 
You this Aluminum Award in 
appreciation of the volunteer 
service You rendered in help
ing to finance World War II 
through the sale of United 
States Bonds to 85 milion 
Americans.”

Anglija varto Palestinos 
klausimą šiaip ir taip ir vis 
nieko neišeina, tai padalina į 
tris dalis — sau, arabams ir 
žydams, tai vėl atidalina. 
Niekaip "negali rasti išei
ties.” J talką kviečia ir 
Jungtines Valstijas, kad ant 

, mūsų šalies uždėjus finansi
nes išlaidas ir prieš mūsų ša
lį iššaukus arabų neapykantą.

Gi Palestinos klausimas iš
rišamas labai lengvai, kaip 
Indijos, Indonezijos ir kitų 
britų kolonijų. Jeigu tik bri
tai imperialistai išvažiuotų 
namo, paliktų tą šalį patiems

a gyventojams tvarkyti, tai ir 
pasibaigtų visos bėdos.

(Tąsa 5-me pusi.)

MŪŠIS TARP INDO- 
CHINOS PATRIOTU

IR PRANCŪZU
Indo - Chinai Kovoja už 

Tautinę Laisvę
Hanoi, Indo-China. —Su

sirėmime, kuris čia įvyko 
tarp annamitų tautininkų 
ir francūzų karių, 12-ka 
francūzų' kareivių tapo už
mušta ir 41 sužeistas.

Kiek buvo užmušta anna
mitų nacionalistų, neskel
biama, tačiau manoma, kad 
daug.

Mūšis buvo žiaurus ir tę
sėsi per devynias valandas.

Kaip žinia, annamitai ko- 
kovoja už savo tautos lais
vę ir nepriklausomybę, ku
rios Francija jiems neduo
da.

Medvilnės Drabužiai 
Pabranginami 6 iki 

17 Nuošimčių
Washington. — Kainų 

Administracija leido pa
branginti 6 iki 17 nuošim
čių medvilninius (bovelni- 
nius) marškinius, kelines, 
paklodes, ir kt. Sykiu tapo 
pakelta puspenkto dolerio 
kaina sofoms-lovoms.

Atitinkamai pabrangina- 
nama ir medvilnės žaliava 
ir pakeliama kainos tokių 
audeklų fabriką ntams. 
Skaičiuojama, kad medvil
nės dirbinių pabranginimas 
padidins fabrikantų pelnus 
16 nuošimčių. Kainų Admi
nistracijos dėka, tie fabri
kantai per metus gaus 500 
milionų dolerių daugiau 
pelnų.

Statys Dangorėžį 
Neapolyje

Neapolis, Italija. —Ame
rikos biznieriai yra pasimo- 
ję pastatyti šiame puošnia
jame Italijos mieste 20 
aukščio dangorėžį, pavadin
tą “Tarptautiniu Poilsio ir 
Žaismių Centru”. Numato
ma šiame pastate sudaryti 
visokius luksusinius įrengi
mus, kad kiekvienas, apsi
stojęs čia, turėtų “ko tik 
jo dūšia trokšta.”

Šis centras planuojamas, 
aišku, ne italams, bet vy
riausiai užsieniečiams turi
stams, kurie turi pinigų ir 
kurių, menama, dideli skai
čiai lankysis Italijoje, neap- 
leisdami Neapolio.

Per metų metus Neapolis 
buvo žinomas kaipo turistų 
centras Italijoj ir vietos gy
ventojai, aišku, padarydavo 
nemažai biznio iš turistų, 
atvykusių iš Amerikos su 
dolerinių mašnomis.
AMERIKOŠ~PASKOLA

SAUDI ARABIJAI
Washington. — Paaiškė

jo, kad Jungt. Valstijos su
teikia $10,000,000 paskolą 
Saudi Arabijai, kurios fi
nansų ministras Abdullah 
Al Sulayman dabar yra 
Washingtone, čia atvykęs 
specialiai paskolos prašyti.

Pasipiktinę Britanijos elgesiais Palestinoje, slaptai veikianti grupė išbombavo 
King David viešbutį, kuriame buvo Anglijos karinis Centras, žuvo virš pusės šimto 
žmonių, tarpe tų keliolika Anglijos aukštesniųjų oficierių.

ŽYDĮJ VADAI SMERKIA ANGLIJOS PLANĄ 
PALESTINAI SKALDYTI Į 4 DALIS

Paryžius. — Pasaulinės 
Žydų Agentijos vykdomasis 
komitetas atmetė Anglijos 
pasiūlymą suskaldyti Pales
tiną į keturias “savivaldiš- 
kas” dalis. Anglai skiria 
žydams vieną ruožą, ara
bams platesnę sritį, o vien 
savo valdyboj anglai pla
nuoja pasilaikyti Jeruzalę 
su stambiu plotu ir pietinę 
Palestinos sritį.

AUTO. FABRIKANTAI
LAUKIA DAR AUKŠ

TESNIŲ KAINŲ
Detroit, Mich. — Didžio

sios automobilių kompani
jos — Ford, General Mo
tors ir Chrysler — nuo se
niau laiko sandėliuose dide
lį skaičių automobiliui 
siaurina jų pardavinėjimą 
ir sulaiko savo fabrikus 
nuo pilno dirbimo. Tos 
kompanijos laukia, kol vy
riausybė dar pakels auto
mobilių kainas. Tuo tarpu 
valdžia numuša kompani
jom taksus dėl to, kad jos 
negana veikia. CIO Auto
mobilių Darbininkų. Unijos 
vadai reikalauja, kad sena
to komisija ištirtų šį šmu
gelį.

(Daugiau žinių 5-me pusi.)

JUNGT. VALSTIJOS NEŽADA ATSAUKT 
SAVO KARIUOMENES IŠ CHINIJOS

------------ , s
Washington. — Buvo pa

sklidę gandai, būk Jungtim 
Valstijos ištrauks savo ka
riuomenę iš Chinijos. Da
bar Amerikos valstybės 
departmentas griežtai už
ginčijo tuos gandus.

Yenan, Chinija. — Chinų 
komunistai pranešė, jog 
praeitą savaitę Amerikos 
marininkai drauge su Chi
nijos tautininkų Chiang 
Kai-sheko kariuomene puo
lė komunistų valdomą mies
telį. Komunistai gynėsi, ir

New York. — Amerikos 
Žydų Darbininkų Taryba 
savo telegramoje preziden
tui Trumanui pasmerkė an
glų siūlomą Palestinos skal
dymą; sako, jog Anglija 
pasimojo aptverti Palesti
nos žydus siaurame ruožte, 
kaip kokiame ghette.

Ta žydų taryba reikalau
ja paliuosuot Palestiną nuo 
anglų ir pervest ją į bendrą

trijų didžiųjų talkininkų 
globą. Taryba sako, turi 
būt įsteigta demokratinė 
Palestinos valstybė su ly
giomis teisėmis arabams ir 
žydams.
Jeruzalė. — Anglai leido 

keliems šimtams “nelega
liai” atplaukusių žydų iš
lipti krantan Į Palestiną; 
bet anglų kariuomenė juos 
tuojau pasitiko.

Meksika Nepasitenkinus, kad 
Nepakviesta Konferencijon

Mexico City. — Šio kraš
to spauda rodo didelio ne
pasitenkinimo tuo faktu, 
kad Meksika nėra užkvies
ta dalyvauti taikos konfe
rencijoje Paryžiuje. Turim 
žinoti, kad iš visų Lotynų 
Amerikos respublikų tik 
Brazilija ten dalyvauja su 
sprendž. balsu. Brazilija, 
mat, prisidėjo prie fašisti
nių valstybių sumušimo 
daugiau, negu Meksika bei 
kuri kita lotynų Amerikos 
šalis.

KONGR. MAY ATOS- 
TOGAVŲS PAS 

ŠMUGELNINKUS

Teheran. — Įvyko mušty
nės tarp valdinės Irano 
partijos ir Tudeh demokra
tų.

Nuo birželio 15 iki liepos 
15 valgiai Amerikoj pa
brango 13 nuošimčių.

Washington. — Yra nu
rodymų, kad kongresmanas 
A. J. May, karinės kongre
so komisijos pirmininkas, 
1944 m. turėjo ilgas vaišes- 
atostogas pas šmugelninkus 
amunicijos kontraktorius 
Garssonus Miami, Florido
je. Su May pagalba Garsso- 
nai išgavo amunicijos užsa
kymus iš valdžios už 78 mi- 
lionus dolerių.

Karinius pelnus tyrinė
janti senatorių komisija
ketina kvosti May ir dėlei 
tų vakacijų pas Garssonus, 
kai tik May gana pasveik
siąs.

OARS. — Bus šilčiau ir 
lietaus.

Krikščionių Bažnyčios Chi- 
nijoj Protestuoja prieš 
Amerikonų Žygį
susikirtime nukauta bent 
trys amerikonai.

Protestantų ir katalikų 
bažnyčios Chahar provinci
joj, Chinijoj, pasiuntė pro
testo telegramą generolui 
Marshallui, prez. Trumano 
atstovui; protestuoja, kad 
Amerikos marininkai, ata
kuodami chinus komunis

MOLOTOVAS SAKO, JOG AMERIKA IR
ANGLIJA SIEKĄ VIEŠPATAUTI

TAIKOS KONFERENCIJAI
Kai Kurie Niekingi Žmonės Jau Ragina Ruoštis Trečiam 

Pasauliniam Karui, Įspėjo Sovietų Delegatas
Paryžius. — Sovietų už- 

sien. reikalu ministras Mo
lotovas rugp. 5 d. kaltino 
anglų - amerikonų bloką, 
kad jie stengiasi viešpataut 
einamo jo j taikos konferen
cijoj. Molotovas šaukė ke
turis didžiuosius talkinin- 

i kus laikytis vienybės, kad 
i galima būtų taiką apsaugo- 
! ti. Kartu jis įspėja, kad 
! “jau dabar tūli žmonės nau- 
I dojasi agitacija už naują 
I karą ir ragina ruoštis Tre- 
| čiam pasauliniam karui.”

Taikos konferencijos tai
syklių komitete ėjo ilgi,

Lenkija Rems Fran- 
cijos Politiką Link

Vokietijos
Paryžius. — Lenkijos už

sienio reikalų ministras 
Wincent Rzymowsky pa
reiškė Overseas News A- 
gency korespondentui Da
vidui Schoenbrun, jog Len
kijos vyriausybe palaikys 
Francija jos reikalavime, 
kad iš Vokietijos būtų at
imtas Ruhr’as ir kad Vo
kietijai nebūtų leista valdyt 
diedieji fabrikai, kuriuose 
vokiečiai galėtų dirbtis ka
rinius pabūklus.

Ryšium su tuo Lenkija 
stos už tai, kad Vokietijos 
jaunuomenė būtų sudemo- 
kratinta, kad joje nebeliktų 
nacinių nuodų, įdiegtų Hit
lerio.

Šmugelninkų Veikla 
Norvegijoj

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos vyriausybė deda di
delių pastangų šmugelnin- 
kams išgaudyti, kurie pa
staruoju metu pradėjo ne
legaliai pardavinėti dide
liais kiekiais senus laikro
dėlius, fontanines plunks
nas, cigaretų cibukus (ciga
rette - holders) ir kitokius 
mažmožius.

Policijos apskaičiavimu, 
apie už $100,000 tokių pre
kių šmugelninkai nelegaliai 
įgabeno ir išnaudoja žmo
nes, pardavinėdami daiktus 
labai aukštomis kainomis 
ir tuo pačiu sykiu, aišku, 
nemoka jokių valdžiai tak
su.

Šiomis dienomis buvo su
areštuoti du švedai, Erik 
Wenneberg ir Carl Stenst- 
roem, kaipo “smegenys” iš
siplėtusios šmugelystės.

Įdomu tai, kad Švedijos 
šmugelninkai naudoja tuos 
pačius “kelius ir takelius”, 
kuriuos kadaise naudojo, 
teikdami norvegams gink
lų kovai prieš hitlerinius o- 
kupantus!

tus, kišasi į naminius Chi
nijos dalykus ir kliudo jos 
nepriklausomybę.

Vyksta mūšiai 500 mylių 
ilgio frontu nuo Kiangsu 
provincijos iki Mandžuri- 
jos. Chiang Kai-sheko tau
tininkai veda ofensyvą, o 
komunistai ginasi.

Tautininkai pranešė, kad 
jie apsupo komunistus ke
liuose miestuose Kiangsu 
provincijoj; sako, tautinin
kai taip pat atgriebę Nan- 
kuan miestą.

San Diego. — Daugiausia 
vedusių vyrų užmušama 
automobiliais, beskubant 
jiem namo iš darbo. 

karšti ginčai dėl to, kokia 
balsų dauguma konferenci
ja galės daryti tarimus, ku
be bus perduoti kaipo pa
barimai užsieniniams Ketu
rių Didžiųjų ministrams 
svarstyti.

Sovietų delegatas siūlė, 
kad tokie tarimai būtų da
romi ne mažiau, kaip dviem 
trečdaliais konferencijos 
balsų. Anglijos atstovas, 
kalbėdamas “už mažąsias 
tautas”, sakė, jog konfe
rencija gali daryti tarimus 
dvejaip — ir paprasta bal
sų dauguma ir dviem treč
daliais.

Jungt. Valstijų delegatas, 
valstybės sekretorius Ja
mes Byrnes rėmė anglų pa
siūlymą. O tas pasiūlymas 
iš esmės reiškia, jog bet 
kokia konferencijos daugu
ma — anglai, amerikonai ir 
jų “kišeniniai delegatai” iš 
mažųjų tautų — galėtų nu
stelbti sovietinę delegaciją 
ir Sovietų draugus.

Sovietu ministras Molo
tovas nurodė, kad anglų- 
amerikonų blokas turi savo 
pusėje 13 delegatų iš 21-no, 
ir jeigu tarimai būtų daro
mi paprasta balsų daugu
ma, tai amerikonai ir ang
lai visuomet laimėtų. O jei 
tarimams reikėtų dviejų 
trečdalių balsų, vadinasi, 
14 iš 21, tai anglam-ameri- 
konam ne visada būtų už
tikrintas laimėjimas.

Čia’ Molotovas juos įspė
jo, kad taip “neloštų bal
sais”, nes tas lošimas galė
tų pakirst konferencijos 
autoritetą ir privest prie 
“prągaištingų pasekmių.”

Molotovas Pareiškė, jog 
Byrnes Laužo Savo žodį 
ir 4-rių Didžiųjų Vienybę
Molotovas ypač kritikavo 

Byrnes pareiškimą, kuris 
laužo Keturių Didžiųjų už
sieninių ministerių nutari
mą. Visi keturi, taigi ir 
Byrnes, yra nusprendę, kad 
ši konferencija negalės pa
keisti Keturių Didžiųjų 
priimtų planų dėlei taikos 
sutarčių su buvusiais Vo
kietijos palydovais; kad 
konferencijos tarimai bus 
tiktai patarimai, o ne pri
valomi Keturiems Didie
siems sprendimai, ir kad 
Keturių Didžiųjų ministrų 
taryba išvien laikysis tų sa
vo planų.

Dabar gi Amerikos dele
gatas Byrnes sakė, jei kon
ferencija dviem trečdaliais 
balsų padarys bet kokį ta
rimą, tatai Byrnes visomis 
rems kaip privalomą Ketu
riems Didiesiems sprendi
mą. Tuo būdu Byrnes lau
žo savo žodį ir ardo Ketu
rių Didžiųjų vienybę, pa
reiškė Molotovas.

Washington. — Maistas 
Amerikoj per metus pa
brango bent 31 nuošimčiu.

Athenai. — Graikijos val
džia leido pakelti randas 50 
nuošimčių.
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

the
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be able to 
native. All 
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riled.
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to toil unless he 
fair return for

armed forces. They are

This is the sad news eman
ating from the Australian man
dated- territory of New Gui
nea, where 1,000,000 unorg
anized natives refuse to re
turn to pre-war living stand
ards. It seems that in New 
Guinea the natives literally 
believed that World War 11 
was really fought for the better 
life. So during the war they 
got used to eating European 
foods, tinned meat and fish, 
and other
And they liked 
life” 
that 
back 
their

A New York Times item 
on which the above is founded 
was headlined: “Peace Hard 
on Natives” — “They Resist 
Return to Normal Pay in New 
Guinea.” More correctly it 
should have read: “Peace 
Hard on Colonial Masters”— 
“New Guinea Natives Make 
No Hay at Pre-War Pay.”

such “delicacies.” 
the “better 

of the war era so well 
now they refuse to go 
to eating sweet potatoes, 
pre-war staple.

fer that the war-time “wage 
policy” be continued.

What really irritates 
Aussie bosses is the fact that 
the natives have acquired a 
“taste for good-quality cloth 
and an exaggerated sense of 
money values.” That’s going 
to make it doubly tough for 
the masters to hoodwink the 
natives. They’re not going to 
be able to pass off a 5 cent 
wrap - around skirt with a 
Tnuch higher price 
the boss going to 
short - change the 
this is enough to
Australian blue-blood
It isn’t according to colonial 
Hoyle.

The Canadian Press from 
Sydney, Australia reports: 
“The natives received $6,000,- 
000 during the war in wages 
and compensation money from 
the
now sitting back on this mo
ney and resisting calls for la
bor unless offered good 
wages.” The idea of higher 
wages is strictly a “foreign” 
plot. Some indiscreet G. I. 
while in New Guinea must 
have carelessly remarked that 

i in the United States a worker 
has the 
to refuse 
ceives a 
labors.

But it wasn’t food alone 
which spoiled the natives. The 
war brought with it other im
provements. When the fire
works were popping, the’Aus
tralian Army provided natives 
with “expensive” wrap-around 
skirts of good English cloth 
costing up to $1! Pre-war 
w r a p - a r o und skirts \Nn-e 
strictly third - rate. They use 
to cost the native only 5 cents. 
Now that the natives 
worn the latest “Fifth
nue” styles in lap-laps (wrap 
around skirts), they are some
what reluctant to return to the 
5 cent variety.
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RAŠO IR SAKO
•Veši
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Taipgi

“Tokie tipai yra politi
niai ir moraliniai supuvė
liai. Jie taip pat ir politi
niai nabašninkai.”

Trečiadienis, rugpj. 7, 1946

Auklėjimo Keliai

Ar iras Puslapis

Laikas Pakeisti Nusistatymą
Kada Mr. James Byrnes’as kalba apie tautų laisvę ir 

valią, tai laikas būtų jam atsiminti, kad lietuvių tauta ir 
jos valia, tai liaudis, sudaranti 3,000,000 žmonių, o ne 
Smetonos atstovas Povilas Žadeikis, kuris sėdi Washing
tone.

“Nepripažinimų” politika niekados Amerikos liau
džiai gero nedavė. Per 17-ką metų mūsų valdžia nepri
pažino” Sovietų Sąjungo, o vėliau turėjo į muziejų pa
siųsti tą politiką.

1940 metais pasisakė, kad “nepripažins” Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos liaudies valios įstojimo į Sovietų Są
jungą. Ir ši politika nieko gero nedavė, kaip tik leido 
apie $6,000,0u0 tų šalių pinigų fašistiniams atstovams 
išeikvoti.

Lietuvos liaudis 1940 metais 1,386,569 balsais, veik 
100 nuošimčių galinčių balsuoti, pasisakė už tarybinę 
tvarką ir įstojimą į Sovietų Sąjungą. Lietuvos liaudis tą 
teisę gynė prieš hitlerininkus per keturis metus ir lai
mėjo. Lietuvių tauta dešimtis tūksatnčių davė partiza
nų ir raudonarmiečių, kad savo valią apginti.

Ir Lietuvoj pasiliks ta tvarka, kokios nori liaudis, 
nepaisant kiek to nenorėtų ponai Žadeikiai ir kiti ponai 
užsienyj. _ _ .

Overseas News žinių agentūros korespondentas Mal
colm Hobbs rašo iš Washmgtono, kad mūsų Valstybės 
Departmentas ruošiasi pripažinti Lįetuvą, Latviją ir 
Estiją dalimi Tarybų Sąjungos, kokiomis jos faktiškai 
yra nuo 1940 metų. Labai laikas mūsų šalies diploma
tams pripažinti Lietuvos liaudžiai tą teisę, apie kurią 
atstovai daug kalba. Ir juo greičiau tai bus padaryta, 
tuo geriau bus Lietuvos liaudžiai ir sveikiau mūsų ša
lies politikai. _

Kainos ir Algos
Naujoji OPA tik padeda kainas kelti ant būtiniau

sių pragyvenimo reikmenų, štai, savaitės bėgyje OPA 
pakėlė centą ant duonos kepaluko iki dviejų svarų ir 3 
centus ant didesnių. Miltai pabrango centu ant svaro, 
kruopos — dviem centais ant dėžutės. Ir taip kainos ke
liamos, bet darbininkų algos yra tos pačios.

Liaudis prieš augštas kainas veda streikus—atsi
sako pirkti reikmenis, pikietuoja krautuves, bet to nega
na. Reikia siųsti telegramas ir delegacijas pas prezi
dentą Trumaną reikalaujant, kad OPA numuštų kainas 
ant pragyvenimo reikmenų iki to laipsnio, kokiomis jos 
buvo 30 d. birželio, tai yra, kada buvo numarinta senoji 
OPA. Kitas būdas pasivyti kainų kėlimą — tai reikala
vimas augštesnių algų.

-------------------- t x

7 9-ta j am Kongresui Išsiskirsčius.
79-tasis kongresas oficialiai uždarė savo sesijas ir jis 

daugiau nesusirinks, jeigu prez. Trumano nebus sušauk
tas į specialę sesiją. Politinio Veikimo Komitetas, ap
jungęs darbo unijas ir demokratinius piliečius, pareiškė, 
kad 79-tasis kongresas buvo blogiausias Amerikos isto
rijoj. Šis kongresas atvirai ėjo su turčiais prieš milžiniš
ką daugumą šalies piliečių — darbo žmones. Kongrese 
vekė vieningai reakcinės jėgos, kaip iš demokratų, taip 
ir republikonų partijų.

Šis kongresas buvo pasiūlęs ir priėmęs visą eilę an- 
ti-demokratinių ir prieš-darbininkiškų bilių. Jeigu jie ne
tapo įstatymais tai tik tik dėka tam, kad prieš juos su
kilo Amerikos žmonės ir masiniu veikimu paakstino se
natą arba prezidentą juos atmesti. Bet vis vien šis 
kongresas pravarė Hobbs bilių, kuris yra priešingas A- 
merikos liaudies demokratinėms tradicijoms.

Laike 79-tojo kongreso mūsų užsienio politika buvo 
griežtai priešinga tai politikai, kurios laikėsi velionis 
prez. Rooseveltas ir kurią jis siūlė mūsų šalies ir pasau
linės taikos gerovei.* Laike šio kongreso išsivystė bjauri 
karo propaganda prieš Sovietų Sąjungą ir militarių va
dų sėbravimas su reakcija Japonijoj, Vokietijoj, Austri
joj, Chinijoj ir kitur.

Neveltui liaudis laike naujų nominacijų nenominavo 
visą eilę kongresmanų ir senatorių atgal į tas vietas, ne
paisant dažnai net Trumano pasisakymo už, kaip kad 
buvo senatoriaus B. K. Wheelerio reikale.

Linkėtina, kad Amerikos liaudis pajėgtų išrinkti savo 
atstovais į kongresą ir senatą tokius asmenis, kurie at
stovautų liaudį — rūpintųsi jos reikalais, o ne turčių.

ss KAS B
NEGRŲ BRUZDĖJIMAS 
DĖL APSIGYNIMO

Įtakingam pažangiosios 
srovės žurnale “New Mas
ses” Lloyd L. Brown rašo 
apie negrų visur susirūpi
nimą dėl Ku Klūks Klano 
atgijimo, dėl įvykusių žiau
rumų prieš juodveidžius 
Georgijoj ir kitose pietinė
se valstijose. Jis sako, kad, 
pavyzdžiui, New Yorke 
skaitlinga, negrų kolonija 
gyvena nepaprastą susijau
dinimo laikotarpį dėl nu- 
linčiavimo keturių jaunų 
negrų Georgia valstijoje. 
Jis paduoda pasikalbėjimą 
su eile juodveidžių. Jie be
veik visi kelia reikalą pa
tiems negram organizuotis 
savęs apsigynimui. Jų ben
drą nuomonę bus išreiškus 
jau nebejauna juodveidė 
moteriškė vardu Williams. 
Ji sako: ,

“Kalbant apie žydus, at
rodo, kad ir mūsų žmonės 
pietuose turės susivienyt ir 
kovot už savo gyvastį, kaip 
kovoja žydai Palestinoje.”

Kitas negras, vardu Hen
ry, nugirdęs Williams ši
taip kalbant, prisidėjo:

“Taip, tikrai taip turės 
būti. Kaip dabar dalykai 
dedasi, tai atrodo, kad 
mums būtinai reikalinga 
patiems pradėti pasiprieši
nimo judėjimą. Ir aš esu 
tikras, kad daugelis vetera
nų prie tokio judėjimo pri
sidėtų.”

Brown pastebi, kad visi 
ten susirinkę tai idėjai pil
nai pritarė. Tuojau buvo 
prisiminta, kad vienas iš 
nulinčiuotų negrų, George 
Dorsey, buvo veteranas, ke
turis metus ištarnavęs Dė
dės Šamo armijoj ir daly
vavęs mūšiuose už demok
ratiją ir laisvę.

Brown prideda:
“Taip, jau yra susidaręs 

pasipriešinimo judėjimas 
šioje šalyje — pačių negrų 
apsigynimo kova prieš lin- 
čo terorą, prieš Jim Cro- 
vvizmą ir diskriminaciją.”

Tokio judėjimo pavyzdį, 
girdi, davė juodveidžiai 
miesto Columbia, Tennes
see. Kai juos'užpuolė balt- 
veidžiai teroristai, negrai, 
kaip vienas, organizuotai, 
stojo save ginti. Tiesa, šo
vinistinė policija suarešta
vo 25 negrus ir laiko ka
lėjime, bet gal pirmu sykiu 
mūsų laikais ten juodvei
džiai sutartinai pasiprieši
no prieš juos 1 atkreiptam 
terorui. *

žiška jau su jais. Antrą to
kį persivertelį sunku sura
sti. Jo bėgimas Vokietijon 
yra galas to chameleono 
karjeros.

“Jo brolis Vaclovas į jį 
labai panašus. Tas irgi spe
cialistas kailį mainyti. Iš 
bėdos jis pataikavo bolševi
kams, o nacių galybe šven-

tai Čibiras vien tik Lietu
vos tokių pabėgėlių priskai
to daugiau kaip 250.000. 
Tuo smeto-nacišku purvu 
šis pronacis bando suteršti 
ne tik šimtus tūkstančių 
švarių mūsų brolių ir sesių, 
bet ir Lietuvos garbingą 
vardą, kad gavus nuo savo 
ponų ne taip nugraužtą 
kaulą...

“Demokratas” Čibiras 
skelbia, kad arti pusė mili
jono lietuvių “priešingi Sta
lino diktatūrai”, kurie “ne
sustos 'kovoje” iki Lietuva 
neatgaus smetoninės “ne
priklausomybės.” Kas pati
kės, kad Lietuva, virš dvie
jų milijonų gyventojų, tu
rėtų tiek smeton-nacių bei 
darbo žmonių . siurbėlių. 
Mūsų tautos priešai tokį 
skaičių pasirinko dėl to, 
kad vienu šūviu du zuikius 
nušovus: vieną, kad pasidi
džiavus kokią gausią sme
ton-nacių gaują jie atsto
vauja; o kitą, kad kun. Gri
galiūnas rinkdamas aukas 
turėtų geresnes pasekmes, 
nes, žiūrėkit, aukos renka
mos ne dešimčiai tūkstan
čių, bet pusmilijonini “nu
skriaustų”. Bet, jeigu da- 
leisime ir taip, tai kokią de
mokratiją remiantis Čibi
ras ir jo pasekėjai turi tei
sę panegti tą milžinišką di-

TAUTOS PRIEŠAI IR 
PLEPALAI

Laisvėje jau buvo rašy
ta, kad patys lietuviški pa
bėgėliai (gyveną Vokietijo
je) apskaičiuoja, jog šian
dien iš viso lietuviškų pa
bėgėlių Vokietijoj, Austri
joj, Franci joj, Italijoj ir ki
tur nebus daugiau kaip 80,- 
000. Mes labai abejojame, 
ar ir tiek jų bus. Tačiau 
pabėgėlių advokatai, tiek 
pas mus, tiek Pietų Ameri
koje, skelbia, jog girdi, pa
bėgėlių esą net 250,000!

Pasiskaitykite, ką rašo 
argentiniečių Vienybė (š. 
m. kovo 26 d. laidoje):

“Kada į Urugvajų atvyk
sta Graužinio apmokamas 
agentas Čibiras, tai savo 
melais nori viršyti net bu- x___ _____________ ....
vusį nacių propagandistą, i džiumą lietuvių, kurie atsi- 
pasaulinį melagių Gebelsą. ; kratę siurbėlių ir apvalę 
Pav., kada anglų-amerikie- i Lietuvą nuo smeton-nacių, 
čių pranešimai kalba, kad kuria naują, laisvą ir lai- 
jų žinioje randasi apie -60- minga gyvenimą?
75 tūkstančiai nuo Raudo- ■ faktas, kad ir išeivijoje di- 
nosios Armijos pabėgusių: džiuma lietuvių remia tary- 
Pabaltijo valstybių fašistų, I bų santvarką Lietuvoje.”

Australian colonial 
masters just don’t like the 

idea of a better life. They 
don’t mind the idea if it ap
plies to them alone. What irks 
them is that the idea should 
become popular among the 
colonial natives. They simply 
abhor the idea of sharing the 
better life with the lowly na
tives- For when the natives 
take to the idea, the good life 
of the poor colonial bosses is 
bound to suffer.

POLITINIAI
NABAšNINKAI

Dienraštis Vilins rašo:
“Lietuvos Mokslų Aka

demija prašalino iš savo 
tarpo, kaipo tėvynės išda
vikus, Mykolą Biržišką ir 
Krėvę - Mickevičių. Tie abu 
vyrai atgiedoti ir pamiršti, 
kiek tai liečia Tarybų Lie
tuvą.

“Mykolas Biržiška ir jo 
broliai Vaclovas ir Vikto
ras dabar “darbuojasi” tū
lame universitete, kurį pa
bėgėliai ir jų aniuolai sar
gai sulipdė Hamburge.

“M. Biržiška, ir vėtytas 
mėtytas inteligentas, yra 
pirmalaipsnis chameleonas, 
prisiplakėlis, neturįs jokio 
idėjiškumo. Jis buvo stam
bi figūra smetoninio rėži
nio laikais. Savo laiku, prieš 
pirmąjį karą, jis buvo so
cialdemokratas, vėliau jų 
atsižadėjo ir sutapo su tau
tininkais. Įsikūrus' tarybi
nei valdžiaai, jis prisišliejo 
prie jos. Jam buvo duota 
proga būti naudingu savo 
tautai. Atėjo naciai ir B ir-

“Lenk berželį, kol jis link-įgavo, per liuosai leido jiem 
sta”, saykdavo sena lietu-1 eiti ten, kur patys vaikai 
vių patarlė. O kai berželis 
jau bus suaugęs, surambė
jęs, — tu lenkdamas jį tik 
palauši. Ši patarlė, kaip ir 
daugelis kitų, aišku, buvo 
žmonių jaunimo auklėjimui 
taikoma. Auklėk jaunuolį, 
kol jis- jaunas, kol jis te- 
bebręsta, įgyvendink jame 
gražius įpročius, mandagu
mą, gražų apsiėjimą, kol 
jis leidžiasi įauklėti. O ka
da jis surambės—nebepa- 
lenksi jo.

Kasdienio gyvenimo eiga 
leidžia mums susitikti šim
tus jaunuolių, kurie, mūsų 
manymu, neturi reikiamo 
išauklėjimo. Vienur juos 
matome esant peržiauriais, 
kitur — palinkusiais blo
giems įpročiams, išdykavi
mams. O jei bandysi juos 
sudrausti nuo blogų darbų

norėjo, leido jiems taip elg
tis, kaip dorų žmonių vai
kams nepriderėtų elgtis. Iš 
šalies žiūrint, matai, kad 
tėvai išsiaugino visai ne sa
vo pobūdžio vaikus. Vaikai 
neklauso tėvų, jie statosi 
gudresni, jie “naujos gady
nės” žmonės. Visai panašu 
į tai, kaip kad višta būtų 
išperėjus antukus, kurie ei
na skirtingais keliais, negu 
višta.

Auklėjimo problema yra 
svarbi. Tėvai privalėjo su
sirūpinti savo pareigomis 
tuomet, kai vaikai buvo 
maži, kai jie davėsi palen
kiami. O kai suaugo — jau 
sunku palenkti.

Kai nusikaltusį jaunuolį 
sugauna, jį padeda arba ka
lėj iman, arba į pataisos na-

But beside the “fancy” Eu
ropean fare and “fashion
able” lap-laps, the natives 
were getting higher wages, 
too, during the war. They 
were receiving the “huge” 
sum of $2.50 per month. Be
fore the war their wages 
amounted to $1.25 per month. 
Having gotten use to “better” 
wages, the natives would pre-

And yet the Austrialian 
“difficulties” in New Guinea 
are but one drop in the im
perialist bucket. Wherever 
imperialism holds sway, its 
supporters seek to maintain 
or.restore the old status-quo. 
All of them like the “better 
life,” but only for themselves 
at the expense of the hap
piness and welfare of millions.

arba pamokyti, tai dažnai I mus- kai jis išeina iš tų 
ne tik gausi'pajuoką, bet į įstaigų jvel^ ųlaisvąjį gyve- 
iššauksi jų pyktį ir kerštą.

Išrodo, kad žymi dalis 
jaunuolių nepaiso, kokiais 
keliais eina ir kur nueis. 
Laikraščiai atžymi gana 
dažnai, kad ten ir ten jau
nuoliai sugauti blogdarys- 
tėse, kad jie vienaip ir ki
taip nusikalsta. Bet ar ieš
koma priežasčių, kodėl jau
nuoliai blogdarystėmis už- 
siimdinėja, ar stengiamasi 
juos nuo prasikaltimų su
laikyti? Rodos, kad ne.

Tėvai dažnai pasako, kad 
su savo vaikais nebegali 
susirokuoti. Aišku, tėvai 
nėra linkę, kad vaikai išdy
kautų ir blogais darbais 
užsiimtų. Bet kaip jiems 
užstoti kelia?

Galimas daiktas, kad tė
vai nesuprato tos svarbios 
auklėjimo pareigos tada, 
kai vaikai maži buvo. Jie 
per maža su vaikais drau

I nimą, jis dažnai ir vėl at
grįžta į tuos kelius, kuriuos 
ėjo pirma. Kalėjimas ir pa
taisos namai maža ką pa
taiso.

Kai tėvai pratina vaiką 
prie darbų, padeda jam 
vystyti geruosius palinki
mus, draugauja su juomi, 
— tai dažnai tų tėvų ir vai
kai būna, kaip sakoma, ar
čiau obels. O jei tėvai sa
vo liuoslaikį naudoja daž
nai tik tuščioms zaunoms, 
su kaimynais prie alaus sti
klo arba kortų, o vaiką pa
lieka “dievo valiai” ir gat
vės laisvei, — tenesigraudi- 
na tokie tėvai, kad jų vai
kai yra nelaimė ramiam 
žmonių gyvenimui.

O betgi išeitis reikalinga. 
Jaunimui priklauso ateitis. 
Jaunimas turi būti pasau
lio budavotojas. Jaunimas 
turi eiti tais keliais, kurie

Bekojai veteranai, dalis amerikiečių veteranų ir 
kitų piliečių delegacijos eina i šalies kapitelių reika
lauti Kongreso duoti jiems automobilius. Po delegaci
jos lankymosi, Kongresas nubalsavo paskirti tam lėšų. 
Tačiau, ar nebūtų buvę gražiau, jeigu Kongresas pats 
būtų nutaręs ir tuos auto veteranams davęs pirm visko 
kito, kad veteranų delegacija būtų vykusi padėkoti, ne 
kovoti už tai, ką jie teisėtai turėtų gauti. United Auto 
Workers, CIO, Detroite, padarė pradžią šiai kampani
jai, išdalindama specialiai pagamintų auto kare nete
kusiems sąnarių veteranams.

veda kurtis laimingą gyve
nimą be skriaudų, be blog- 
darysčių; gyvenimą taikų, 
ramų ir skaidresnį, negu 
jis yra šiandieną.

London.—Anglijos prem
jeras Attlee pageidavo, kad 
prez. Trumanas priimtų 
Anglijos planą Palestinai 
suskaidyt į keturias “savi- 
valdiškas” sritis.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Moterų Teisė Dirbti
Rašo Katrina Mauley

Tūkstančiai moterų, lai- i. 7 

ke karo pirmu kartu išėju
sių industrijon, išmoko 
naujų amatų. Jos išmoko 
didžiuotis išsilavinimu ir 
taikliu atlikimu darbo. Dar-: 
be rastieji santikiai ją aks
tino. Nenoromis pripažinti: 
jai gabumai maloniai kute
no mintį. Gal geriausia už 
vis buvo finansinė nepri
klausomybė.

Pasibaigus karui, mažini
mas darbų, masiniai atlei-1 
dinėjimai, nustumimas į 
mažesnius uždarbius, pras
tesni darbai, taipgi propa
ganda už moterų išėjimą iš 
darbų, kad užleisti vetera
nus, įnešė defytizmą (nusi-| 
leidimą blogam) ir sąmyšį 
moterų supratime teisės 
dirbti.

Mes nesuprasime dabarti
nės padėties, jeigu mes ne- 
įmatysime didžių skerspai- 
nių, kurias kapitalizmas 
užstato dirbančioms mote-i 
rims. Net ir karo laiku 
darbininkėm buvo kliūčių, i 
Jos turėjo dirbti 48 valan
dų savaitę, blogą transpor- 
taciją, perpildytus namus, 
stoką skalbyklų, stovėti ei
lėse pirktis maisto, blogus 
ir brangius valgius restau- 
ranuose, nepatogias virtu
ves. To visko, priedams 
prie vaikų priežiūros, rū- 
pesties dėl nebuvimo tinka-: 
mų priežiūrų vaikams, už
teko palaužti daugelį iš jų.

Vienok, nežiūrint tų di
džių sunkumų ir po karo 
prisidėjusių problemų daug 
moterų likosi industrijoj. 
Dėl ko? Daugelis moterų 
turi dirbti, kad išgyventų, 
išlaikytų savo išlaikomuo
sius, ko kapitalistų propa
gandistai nenori pripažinti. 
Pabrangimas pragyvenimo, 
be pakėlimo algų, reikalau
ja dviejų algų daugelyje 
šeimų. Noras dirbti ben
druomenėje ir jausmas at
likimo ko nors naudingo 
palaiko industrijoje kitas 
moteris.

Negana domės kreipta į 
kapitalizmo veikmę ant 
darbininkės gyvenimo. Kuo
met kapitalizmas tikrovėje 
verčia moteris dirbti, kapi
talistų propagandistai nuo-

T o d ay’s Pattern

Suknelės forma 9150, tai
koma vidutinės ir stambesnės 
figūros moterims, gaunama 14 
iki 50 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y

lat kala į galvas, kad “mo
ters vieta namie.” Tad dar
bininkės įeina į darbo tur
gų tik pusiau legališkai. Vi
suomenė neturi atsakomy
bės jai palengvinti darbą. 
Ji turi klausytis kritikų, 
kad jinai apleidžianti savo 
vaikus ir vyrą, arba kad ji 
atimanti vyrui darbą. Ji 
verčiama dirbti už mažiau 
pinigų, net ir tada, kada ji 
atlieka tą patį darbą, kaip 
vyras.

Engelsas savo knygoje 
“Šeimos ' Kilmė, Privati 
Nuosavybė ir Valstybė,” sa
ko:

“Namų gaspadinystė pra
rado savo visuomenišką po
būdį (gale primityvio ko
munizmo gadynės). Ji dau
giau nebeapėjo visuomenei. 
Ji tapo privatišku aptarna
vimu: žmona tapo vyriau
siu tarnu, išskirtu iš visuo
menės gamybos. Tik atėji
mu moderniškos plačia ska
le industrijos vėl atsidarė 
jai kelias į socialę produk
ciją, bet ir tuomet tiktai 
proletaro žmonai. Tačiau 
atsidarė tik tokiu būdu, 
kad jeigu jinai dirbs parei
gose privatiškos tarnybos 
šeimai, ji negalės dalyvauti 
socialėj produkcijoj ir ne
galės uždarbiauti, o jeigu ji 
nori dalyvauti visuomeni
nėje gamyboje ir nepriklau
somai uždarbiauti, ji nega
li eiti savo šeimos pareigas. 
Ir žmonos padėtis šapo j e 
yra padėtimi moters visose 
šakose verslo, iki medicinos 
ir įstatų. Moderninė indi- 
viduališka šeima yra įsteig
ta ant atviros ar pridengtos 
naminės vergijos žmonai, o 
moderninė visuomenė yra i 
masė, susidariusi iš tų in- 
dividuališkų šeimų ir jų da
lelyčių.”

Mary Inman’s teorija, 
būk moterys sudaro socia
liai reikalingą darbo pajė
gą namie, yra kitais žo
džiais pasakymu “moters 
vieta namie” — kitu kapi
talizmo pateisinimu. Kapi- 
talizom priešginybės negali
mos prašalinti gerais no
rais. Faktinai, jos teori
ja lenkia moteris pasiten
kinti šia sistema vieton or
ganizuoti kovai už teisę 
dirbti .ir prieš speciales 
priespaudas. O moterys tu
rėtų kovoti už darbus, už 
geresnį visuomenišką ap
tarnavimą šeimos reikalų, 
nemokamas vaikų priežiū
ras, prižiūrimas ir finan
suojamas liaudies mokyklų 
sistemos, pilną samdymą, 
trumpesnes darbo valan
das ir tt.

Naminės vergijos padė
tis yra seniena ir jokios pa
dailintos teorijos negali jos 
padaryti būtybe moderni
niame ar ateities pasaulyje. 
Norinčios būti gerbiamomis 
moterys turi tą pagarbą už
pelnyti visomis išgalėmis 
kovodamos už socializmą, 
kovodamos kartu su vyrais 
darbininkais už geresnį pa
saulį — už panaikinimą iš
naudojimo žmogaus žmogu
mi.

Laikas išgenėti smulkiažie- 
des vijokles rožes. Išpjauna 
didžiumą senesnių stiebų, pa
lieka jauniausius. Iš tų tiki
masi sekamų žiedų.

Pirkikų streiko diena New Yorke buvo lietinga, 
bot šię pirkikai, nepaisydami lietaus, išėjo pikietuo- 
ti tikslu sulaikyti kainas nuo kilimo ir gelbėti šalį nuo 
infliacijos. Įsteigta pastovus komitetas, į kurį įeina 
CIO, AFL, veteranų ir vartotojų grupes. Tas komitetas 
ir toliau planuoja visokiausius veiksmus apsaugai ma
žojo žmogaus kišeniaus nuo plėšikų, kurie dabar gali 
lupti viešai Kongresui sužalojus OPA. Pirma lupikai 
nors turėjo nešioti juodojo turgaus šinkorių gėdą, o 
dabar galės lupti ir išsilaikyti “baltais-nekaltais.”

Moterys Paniekinamos
Rašo Dr. Baltrušaitienė

Šiandien pusė viso skait- 
liaųs aplikantų į medicinos 
studentijos eiles—pusė mo
terų ir pusė vyrų — aplika
cijų iš syk atmetama.

Moterų aplikančių esti ma
žas skaičius iš viso, tad, at
metus pusę, jų lieka visai 
mažai aplikančių. Papras
tais laikais esti sunku mer
gaitėms įstoti į medicinos 
mokyklas. Todėl daugybė 
kuo geriausia prisirengu
sių, mokslo žvilgsniu, stoti 
į medicinos mokslą nukryp
sta į kitas profesijas.

Prieš karą buvo nustaty
ta kvota kolegijai priimti 
10 nuošimčių moterų stu
dentų. Laike karo truputį 
didesnis nuošimtis buvo pri
imama. Šiandien, užplūdus 
veteranams, moterims apli- 
kantėms baisiai sumažėjo 
progos įsigauti į medicinos 
kolegijas. Žymiai sumažino 
aplikančių ir tinkančių mo
kytis skaitlių. Ir iš tinka
mųjų priimama tūlose kole
gijose (ypač rytinėse vals
tybėse) tik 6 nuošimčiai 
moterų į medikalę kolegiją 
vietoje buvusių 10 nuošim
čių.

Šalies žinovai guodžiasi, 
kad nėra pakaktinai gydy
tojų šioje šalyje, idant vi
suomenę aprūpinus aptar
navimu, todėl stebėtinas 
klausimas kyla, kodėl ne
duodama proga gerai prisi
rengusioms moterims stoti 
į kolegijas tam mokslui.

Senesniais laikais (už 50 
metų), kada neįsileido mo
terų į studentiją esamos 
medicinos kolegijos, tai mo
terys sukruto visur tverti 
savo moterų kolegijas. Jų 
buvo pora desėtkų ar dau
giau. Vyrų uzurpuotoms 
kolegijoms atidarius duris 
ir moterims, tūli biurokra
tijos suvaržymai uždarė 
moterų kolegijų duris vieną 
po kitos, suliejant jas su 
.esamais universitetais ir

vienas, idant įvertinus anų 
dienų moterų medicinos stu
dentę ir praktikantę ir pa
žinti jų rėmėjus ir kovą už 
būvį.

Šiandien bandoma nepri
leisti moteris prie gydytojų, 
chirurgų profesijos laips
niškai siaurinant joms pro
gas įstoti į mokyklas, suma
žinant skaitlių įleidžiamų.

Moterys gydytojos tai su
prasdamos organizuojasi 
netik nacionaliai, bet ir 
tarptautine skale. Medika- 
lių moterų žurnalas, rašte 
Tik 1946 metais, pažymi, 
jog organizacija kuriasi 
“konsolidacijai visą Ameri
ką moterų daktarų i tvirtą, 
vieningą organizaciją, sie
kiant praplėsti profesiona- 
lūį' tikslą.” Tokiu būdu 
manoma, kad suvienytomis 
mintimis moterys daktarai 
visų 21 amerikinių respub
likų bus aptarnaujamos 
tarpamerikinės organizaci
jos po vardu Pen American 
Medical Women’s Alliance.

Sveikatos Sąjunga 
Pataria

Pagalba Sergantiem 
Džiova

Kartais sergančiojo šei
ma ir draugai, nors turėda
mi geriausius norus pasau
lyje, trukdo sergančiajam 
pasveikti.

Nesupratę ligos pobūdžio 
ar jai gydymo, jie nesielgia 
pagelbėtinai ligoniui.

Vieninteliu žinomu nuo 
džiovos vaistu yra poilsis. 
Visuotino poilsio lovoje rei
kia sergančiam džiova, vie
nok, jeigu ligonis ir lovoje 
gulėdamas negalės proti
niai ir fiziniai sųliaunėti, 
atsileisti, jis nepasilsės.

Pertankiai šeima ir drau
gai to nesupranta. Nors li
gonis ir lovoje, tačiau jie 
eis prie jo su šeimos prob
lemomis, kurios sudrums jo 
minties ramybę ir paliks 
negalinčiu visiškai ilsėtis. 
Jie nesupranta, kad rūpes
tis veikia ant jo viso kūno 
ir lovoje. O neramumas ap
sunkina pažeistą plautį, 
tuomi su trukdant gijimą.

Taip pat tankiai po kelių 
savaičių pagulėjimo lovoje, 
ligoniui pradėjus geriau at
rodyti, daugiau sverti, šei
ma mąsto, kad jis jau bus 
pasveikęs. Pastabos apie jo 
gulėjimą lovoje, kuomet li
gonis atrodo taip gerai, 
verčia ligonį jaustis lyg bū
tų kaltas. Jo mintis kaujasi 
tarp daktaro patarimo ir 
pastangų įtikti šeimai.

Šeima privalo atsiminti, 
kad ima daug laiko plautį 
sugydyti. Reikia laiko ir 
poilsio — ir pakankamai 
kantrybės iš šeimos ir pa
ties sergančiojo. Daktaras 
nesprendžia ligonio pa
dėties iš pažiūros. Jis va
duojasi tam tikrais tyri
mais ir X-Spindulių pa
veikslais.

Šeima daug padės ligo
niui įsitikinimu, kad jis 
privalo ilgai ir visiškai il
sėtis ir kad jis tokio poilsio 
negali gauti, jeigu jį rūpin
sime ar kaip kitaip erzinsi
me. Reikia daryti viskas 
pagelbėti jam prisitaikyti 
prie neveikios laikotarpio.

Meilei Reikia Namų

Šeimininkėms
Lemono, Medaus ir Aliejaus 

Dažalas
Paimk 1 puoduką aliejaus, 3 

šaukštus lemono sulčių ir 2 
šaukštus medaus, sumaišyk vis
ką, supilk į bonką ir gali varto
ti ant bile kokių daržovių.

Mayonnaise Dressing
1 kiaušinis
2 šaukštai lemono sulčių
1/2 kvortos aliejaus
L* šaukštuko daržovių 

druskos.
Kiaušinį biskį suplak ir pas

kui pilk aliejų po biskį ir gerai 
plak pakol pasidarys tirštas. 
Tada įmaišyk lemono sulčių ir 
druskos ir bus geras mayonaise.

Thousand Island Dressing
1 kiaušinis
1 žalias pipiras
1 mažas raugytas agurkas

Virš paduotieji patari
mai yra ne iš piršto išlauž
ti. Juos visuomenės infor
macijai išleido Brooklyn 
Tuberculosis and Health 
Association, žymių gydyto
jų vadovaujama organiza
cija, kurios vyriausiu tiks
lu yra kova prieš džiovą.

Daug panašumo užsilai
kyme yra patariama ir ser
gantiems širdies ir inkstų 
ligomis. Tomis ligomis ser
gančių ilgus poilsius nein
formuoti žmonės irgi pa
skaito tinginiavimu.

Kada nors ateityje, pra
šalinus išnaudojiųio ir pel
no sistemą, mažiau žmonių 
į tas nelaimes paklius, o 
pakliuvusiems bus suteikta 
geresnės galimybės pa
sveikti.

Dviem eilutėmis paskelb
tas laikraštyje apartmentas 
išrandavimui atnešė z skel
bėjai 140 laiškų, prašančių 
progos pasikalbėti.

Net moderniškas karalius 
Saliamonas negalėtų iš
spręsti, kuris iš jų vertin- 
giausis. Nebent galėtų už- 
komanduoti pasidalyti 
apartmentą į 140 dalių, ra
šo Louise Mitchell angliš
kame darbininkų dienrašty
je Dail. Worker, komentuo
dama apie to skelbimo pa
sekmes.,

Laiškai ir special delive
ry, telegramos ir atvirutės 
lenktyniavo viena kitą, kad 
apsakyti reikalą — verkti- 
ną, desperatišką reikalą — 
vyrų ir moterų, daugelio su 
vaikais, vietos kur galvą 
priglausti. Tūli iš ju su šai
žiu jumoru, kiti pilnučiai 
karčios tulžies.

Susibrukimas gyventi ke
liomis šeimomis, su mažy
čiais erzinimais, ilgainiui 
virstančiais kalnais neapy-, 
kantos, tapo paprasta su
tiktuvių dovana sugrįžtan- 
tiems* mūs kariūnams.

Politikieriams, kurie turi 
erdvesnius ofisus už didžiu
mos amerikiečių butus, bū
tų problema yra sena pasa
ka. Patogiose kedėse tupė
dami jie plepa apie stoką 
butų tarsi apie svetimą gal- 
voskaudi. Tiktai visuome
nei skelbiamose platformo
se, kalbose, jie jausliai apie 
tai užkukuoja, klausyda
miesi atbalsių savo žodžių 
“mūsų šalies pamatu yra 
namai, ta svarbiausia Ame
rikos įstaiga.”

Šeima Trokšta Ramybės 
ir Savytumo.

Vienas kitas veteranai 
yra nusiskundę nepaprasto
mis padėtimis, turėjimu pa- 
talpįnti savo šeimas par
kuose, kalėjime, oloje, pala
pinėje. net tvartuose. Ta
čiau didžiuma turi virš sa
vęs šiokį tokį stogą. Tačiau 
ne to jie siekia.

Veteranai, ypatingai jau
ni žmonės trokšta nors ir 
ne iškilmingo, bet nuosavo 
kampelio, kuriame jie galė
tų pagal savo geriausi iš
teklių ir supratimą gyventi, 
mylėtis, linksmintis patys 
vieni ir visa šeima kartu 
nekliudomi ir patys kitiems 
nekliudyti. Gyventi saviš
kai.

Turbūt kiekvienas iš mū
sų žinome bent kelias šei
ma^. kurios priverstos gy
venti prie kitu ne iš noro ir 
ne būtinai dėl biednatvės, 
bet dėl stokos namu. Tūli 
veteranai, jau apie metai

sugrįžę iš tarnybos, dar ne
pajėgė savo mieste susiras
ti buto, kad galėtų parsiga
benti šeimą. Gyvena pasky- 
rium. Po išgyvenimo ilgo 
laiko atstu viens nuo kito 
dėl karinės tarnybos, negali 
ir sugrįžę pradėti norma
laus gyvenimo.

Iš 140 gautų atsakymų, 
110 atėjo nuo veteranų, 30 
nuo buvusių sužeistų, palie
gusių.

Tarpe daugybės ten su
minėtų skundų, vyriausiais 
buvo: gyvenimas susibruki
me; rūpestis laukiamu kū
dikiu be vietos jam apgy
vendinti; atidėjimai vedy
bų; pavojus paįrimo šeimų 
dėl gyvenimo ankštumoje 
ar pasiskirsčius; sunkumai 
vaikams ir iš to problemos 
tęvoms; veteranams stoka 
reikalingų specialių patogu
mų ; seniesiems nebuvimas 
progos pasilsėti dėl perpil
dytų namų.

Skunduose primena sun
kumus višierhs\ perpildytuo
se namuose gyvenantiems. 
Jais yra gaišavimas laiko 
laukiant maudynės, progos 
pasigaminti maisto ar pa
valgyti, miegojimas virtu
vėse ar šiaip kambariuose 
ant grindų. Ir daug kitų ’ 
sunkumu ir iš to kįlančių 
nesantaikų, nesveikatų ir 
nesmagumų. M-tė.

Pavainikis
Iš 25 gimimų šioje šalyje, 

vienas esti neištekėjusios 
motinos, kuri pati esti tik 
kūdikis 15 iki 19 metų am
žiaus.

Tokiai motinai esti sunku 
save ir kūdikį aprūpinti. 
Tad aprūpinti jas reikalin
gais pragyvenimo dalykais, 
prie vietinės valdžios, pri- * 
sideda Jungtinių Valstybių 
Darbo Departmento vaikų 
skyrius; biuras visuomeni
nės paramos (Social Securi
ty Board) ir Amerikinis 
Raudonasis Kryžius.

Šios trys įstaigos parūpi
nę biuletiną, kuriame nuro
doma vietinėm agentūrom, 
kaip suteikti reikalingą pa
ramą. Tasai biuletinas, 18 
puslapių, gaunamas dykai 
iš Vaikų Biuro (Children’s 
Bureau), U. S. Department 
of Labor, Washington, D.C.

Dr. Baltrušaitienė.

OPA karikatūrai leidus pa
kelti medvilnės kainas vėl 
nukentės biedniausia ir vidu
tinė šeima, kurios didžiuma 
aprangos būdavo marškonė.

Detroito Moterys Kovoja 
Už Teisę Dirbti

priimant ant lygių sąlygų 
su vyrais ir moteris. Tad 
pasiliko Jungtinėse Valsty
bėse tik viena moterų medi
cinos kolegija Philadelphi- 
joje, kurios įsikūrimo isto
riją turėtų perskaityti kiek-

1 mažas svogūnas
Biskį sali erių.
Viską labai smulkiai suka

pok ir biskį raudono buroko už
tarkuok. Paimk y% puoduko to- 
meičių sunkos ir pusę pūoduko 
mayonnaise ir viską sumaišyk.

Turėsi labai skanų dressing dė
lei visokių daržovių.

Smetonos Dressingas
1 puoduką rūgščios Smetonos
2 šaukštai lemono sulčių
1 šaukštas medaus
Į/2 šaukštuko daržovių 
druskos.
Tą viską sumaišius turėsi 

gerą dressingą dėl salotų.

Atleistos iš Darbo, 
Protestuoja.

Karo metu, kada trūko 
vyrų darbininkų, Detroito 
miestas samdė moteris gat- 
vekarius ir busus vairuoti, 
taipgi ir konduktorių vieto
se. pabar, kada kariai grį
žo ii* atsirado vyrų galinčių 
vėl užimti tuos darbus, 
mięštas moteris atleido.

Atleistos darbininkės 
(apie 301) pastatė pikietą 
prie miesto rotušės ir reika
lauja grąžinti visas prie 
darbo su pilnom “seniority” 
teisėm. Pikietų eilėse mato
si nėgrių ir baltų darbinin
kių. Majoras Jeffries kol-

kas atsisako išklausyti dar
bininkių reikalavimus. Mie
sto Tarybos prezidentas 
(geras W. Reuther drau
gas) irgi tyli ir nieko neda
ro.

“Jei buvome tam darbui 
geros karo metu, turime bū
ti geros ir dabar. Valgyti 
reikia ir taikos metu,” sako 
gatvekarių darbininkės. 
Jos žada kovoti pakol bus 
sugrąžintos prie darbų.

Mačiusi.
Miegodama sapnavau, kad 

gyvenimas, vien patogu
mas. Atsibudus pamačiau, 
kad gyvenimas — tik veiki
mas.
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(Tąsa)
Šaukė dvaro prievaizda — kaip gi tai 
galėjo būti, juk žmonės užmušė jį tą 
dieną, iš karto krito negyvas nuo bas
lio smūgio — ir štai stovėjo, ir rėkė, ir 
kažko norėjo, ir kažko pyko, ir ėjo rau
donarmiečiai, bet jų tarpe M i kolos ne
buvo. Tiktai Garbiniuotasis ir Garbi
niuotasis mosavo ranka, ir nešė drobę, 
baltą, didelį drobės ritinį. Drobė vynio
josi, nesibaigiančiu keliu, einančiu per 
kaimą, ir trepsėjo tuo baltu, siauru taku 
sūnaus kojytės, kuris neseniai gimė.

—Žiūrėkite, jau bėgioja, — stebėjosi 
Kriaučiukienė, ir Olena nustebo taip, 
kad vėl pabudo iš snaudulio.

Gerklėje degino, beprotiškai norėjosi 
gerti. Liežuvis sukietėjo, buvo kaip me
dinis, šiukštus ir dagus, kliudė, trukdė 
burnoje, lūpos suskirdę, prisilietė pirš
tu ir ant piršto liko kraujo žymė. Au
syse ūžė, gėlė kaulus, kažkur iš vidaus 
kilo begalinis silpnumas, prieš akis mir
gėjo spalvotos dėmės. Pasižiūrėjo į vai
ką. Jis miegojo ramiai, sunkiai atskyrė 
karščiuojančiomis akimis jo bruožus. 
Palietė kaktelę — pasirodė jai šalta *kaip 
ledas, bet suprato, kad tai ją degina 
karštis, įkaitintas kūnas. Užsnūdo. Ji 
sapnavo vandenį, vis vandenį, plaukė 
upe, ištvindavo į ežerą, kibirai buvo sky
lėti, negalima buvo pasemti vandens. 
Priklaupė, pamatė eketę — aiškiau, ne
gu tikrumoje. Ledo kraštai buvo žals
vi, vanduo tamsus, mainėsi, judėjo, kaip 
gyvas. Kunkuliavo, išsiverždamas į ma
žą atvirą protą ir vėl dingdavo po le
du, eidamas i tolimas vietas, i tolima ke- 
lią. Ant ledo gulėjo storu sluoksniu 
sniegas ir vienoje vietoje siaurute sro
vele, kaip miltai iš girnų skylės, byrėjo 
j vandenį. Sniegas susidūręs su van
deniu staiga pažaliavo, ėmė suktis eke
tės tamsoje. Ji norėjo ištiesti ranką, 
paimti tą sniegą, prisidėti prie degan
čių lūpų, bet vanduo nubloškė sniegą 
kažkur toli po ledo kraštu, jis dingo.

Staiga aplink eketę ledas ėmė aižėti ir 
traškėdamas įlūžo. Olena pajuto, kad 
jos kojos linksta, kad ledas siūbuoja, 
kad ledo pluta ant upės pleišėja, kad po 
jos kojomis atsiveria vandens bedugnė. 
Pabudo. Neturėjo jėgų galvos pakelti. 
Girdėjo, kaip mažytis alsuoja — lygiai, 
ramiai. Taip, jis nenorėjo gerti. Ji pa
galvojo, ar tuomet, kai jis panorės gerti, 
atsiras pieno krūtyse. Juk ji nieko ne
gėrė jau taip seniai— atrodė, amžius. 
Sunku apsakyti tą sniegą, kurį sugebėjo 
pakelti į burną, sugriebti lūpomis vokie
čiams akylai saugojant. Ak, norėjosi 
gerti, nežmoniškai norėjosi gerti. Ji jau
tė, kaip džiūsta jos viduriai, viskas at
rodė, tarytum, iš medžio, šiurkštų. Skau
dėjo lūpos, skaudėjo gerklė, skaudėjo 
ryklė, susitraukianti skaudžiu timptelė
jimu. Sugriebdavo žaksėjimas, tempian
tis vidurius prie gerklės. Nosyje sausa, 
burnoje sausa. Užsnūdo. Byrėjo smėlis, 
baltas, kaip vasarą prie upelio, lakus, 
kaip dulkės, byrėjo nuo girnapusės balti 
miltai, pasaulis buvo padengtas baltais, 
lakiais miltais, o čia reikėjo eiti dulkėtu 
keliu, reikėjo būtinai eiti, skubėtieji ži
nojo, kad negalima nė valandėlės sugaiš
ti. Kojos klimpo smėlyje, negailestingai 
kepino saulė, degė trobos, kaime matyti 
gaisras. Būtinai reikėjo išnešti iš lieps
nos kūdikį, — o ęia pūtė vėjas, lenkė 
liepsną, krito žiežirbos, sijonas, skara 
skrudo, kam gi reikėjo tokiam karšty 
apsirengti kailiniais, skara? O dabar 
nebuvo laiko nusimesti, visa apėmė ma
žos galvutės. Ak, taip, tai degė tiltas, 
braškėjo sijos, šovė į viršų aukšta liep
sna, lūžo sąvaržos, tai, reikėjo bėgti, 
bėgti kuo greičiau, kol liepsna negriuvo 
žemyn, ji atsiminė, kad reikia kaip tik 
taip — prikišti degtuką prie virvelės, į- 
statytos į baltą plytelę, ir bėgti greit, 
kol sprogs, išlėks į viršų. Bet matyti pa
sivėlino, — lėkė lentos, sijos, griuvo, 
daužė galvą, užbėrė ją. Sielvarto pa
gauta ieškojo kūdikio, — iškrito jai iš 
rankų, nebuvo jo, užvertė sijos, apėmė 
liepsna, ir Garbiniuotasis raukėsi ir py
ko.— Sakiau, juk sakiau, kad reikia tuo
jau bėgti, kai padegsi. — Garbiniuotasis 
raukėsi, ir, žinoma, būtinai norėjosi, kad 
jis nusišypsotų savo įprasta šypsena. —. 
Ak, juk taip, kaip tik taip, kaip pasakei 
sūneli, — teisinosi ir nieko nesuprato, 
koks tai buvo pagaliau tiltas, nes juk 
anas išlėkė į orą taip, kaip reikia, ir iš

miško buvo matyti, kaip šovė liepsna ir 
kaip ten bejėgiškai sukinėjosi vokiečiai, 
kažka šūkaudami ir mosuodami ranko
mis.

Ji pabudo nuo to šūkavimo. Ties ja 
stovėjo vokietis ir spardė batu į šoną. Iš 
karto atgavo sąmonę. Judesiais parodė, 
kad ji turi atsikelti. Ji atsiklaupė, nuga
lėdama silpnumą. Sunkiai atsikėlė, 
spausdama prie krūtinės kūdikį. Bakste
lėjo buože, nukreipdamas į duris. Klup
dama išėjo. Ją apakino baltas užsnigtas 
pasaulis. Ėjo paklusniai svirduliuodama, 
kaip girta. Suprato — vėl pas kapitoną, 
ten, kur ją tardė pirmą kartą.

Verneris pasižiūrėjo į ją su pasibiau- 
rėjimu. Ji buvo baisi. Geltona, nežmo
niško atstumiančio geltonumo. Iš su
skirdusių lūpų nutekėjo kraujo siūlelis ir 
sustingo ant smakro. Po akimi, ant 
skruosto išsiliejo didelė mėlynė, užtekė
jusi krauju, juoda, violetinė, raudona. 
Atrodė, kad viena akis nuvažiavo kaž
kur į viršų, keistai žiūrėjo virš juodos 
dėmės, kitaip kaip kita. Plaukų sruo
gos sulipusios, išdraikytos iš abiejų vei
do pusių. Sutinusios, nuogos kojos bu
vo beveik juodos.

Verneris subarbeno pirštais į stalą. 
Linktelėjo kareiviui, kad paduotų mote
riai kėdę. Nustebo, bet atsisėdo iš kar
to, dar nespėjus jam liepti. Įtemptai 
žiūrėjo į vandeningas akis po išblukusio
mis blakstienomis. Ji negalėjo atitrauk
ti žvilgsnio nuo tų vandeningų akių.

—Sūnus ar duktė?—paklausė netikėtai, 
galvos judesiu parodydamas ryšulį jos 
rankose.

— Sūnus, — pasakė kimiu, užsmaugtu 
balsu. Jis kažką įsakė, ir kareivis at
nešė puodelį vandens. Jai atrodė, kad 
sapnuoja. Sučiupo puodelį, priglaudė 
prie lūpų. Godžiai, staigiai užspringo 
šaltu vandeniu. Gurkštelėjo garsiai, 
jausdama drėgmę ant lūpų, išdžiūvusio 
liežuvio, degančioje gereklėje.

— Gana, — pasakė Verneris, ir karei
vis atėmė puodelį. Ji pažvelgė laukinė
mis, beprotiškomis akimis. Bet van
dens jau nebuvo, vanduo stovėjo ant ka
pitono stalo krašto. Judėjo puodelyje 
pajudintas paviršius, šaltas vanduo čia 
pat, per žingsnį puodelyje. Lūpos skau
dėjo dar labiau negu anksčiau. Bet 
gerklėje jautė gaivinančią drėgmę, nuo 
kurios norėjosi gerti dar labiau, negu 
anksčiau, jeigu iš viso galima buvo dau
giau norėti gerti, negu ji norėjo.

— Vadinasi, sūnus... — nutęsė kapito
nas, ir Olena įtempė visas jėgas, kad 
girdėtų, kad suprastų, kas vyksta. Toje 
troboje slypėjo kažkas biauraus, tykojo 
kažkoks pavojus, kurio ji nesuprato, ir 
tas vanduo, kurio porą gurkšnių leido 
jai nuryti, ta kėdė, kurią jai padavė, ka
pitono žmoniškas klausimas sukėlė jai 
tokią baimę, kad ji pradėjo virpėti. 
Smulkus, greitas šiurpulys krėtė jai vi
są kūną, užvaldė kiekvieną gyslelę, kiek
vieną raumenį. Įtemptai žiūrėjo į ka
pitono veidą.

— Sūnų pagimdei... — dar kartą pa
sakė kapitonas. — Sveiką, gyvą sūnų...

Ji laukė.
— Manau, kad dabar būsi protinges

nė. Dabar jau ne vien tik tavo likimas 
sprendžiamas. Dabar gali pražudyti ar
ba išgelbėti sūnų,’ teisybė? Pražudyti, 
arba išsaugoti, — pasakė nutęsdamas, 
pabrėždamas.

Ji nesąmoningai prispaudė kūdikį prie 
krūtinės. Kapitonas akyliai žiūrėjo į ją, 
stebėjo kiekvieną jos judesį, kiekvieną 
krustelėjimą.

— Vakar naktį norėjo tau paduoti 
duonos. Kas tai buvo? — paklausė švel
niai, lyg neskirdamas reikšmės savo 
klausimui.

— Nežinau, — pasakė ji.
— Kaip tai nežinai?
— Nežinau, — atsakė su tokiu įsitiki

nimu, žiūrėdama jam tiesiai į akis, kad 
patikėjo. Iš tikrųjų, galėjo nežinoti.

— Kas iš tavo kaimynų turi vaikų?
— Vaikų? — nustebo. — Visi turi vai

kų... kaip gi be vaikų?
Taip, taip visi turėjo vaikų, visi, išsky

rus ją. O dabar ir ji turi vaiką, sūnų, sū
nelį, kuris tyliai miega ant rankų, įvy
niotas į motinos marškinius, vokiečių 
komendantūroje, ir nežino, kas yra vo
kiečiai. Ne, jis dar nežino.

(Daugiau bus)

pinigus į namus, negu duoti 
bankieriui tavo pinigais pelny
tis, mokant tau 1 nuošimtį pa
lūkanų.

Bet kas mano važiuoti čia 
pirkti namus ar biznį, tai neati
dėliojant turį važiuoti tuojaus 
dabar, nes juo ilgiau atidėliosi
te ir vilkinsi! į rudenį, tuo ma
žiau bus pasirinkimo ir aukš
tesnės kainos. Pavyzdžiui, mes 
pirkom namuką paskutinėmis 
dienomis gegužės, — dabar tie 
patys agentai lenda ir siūlosi 
parduoti su 25 šimtais iki $3000 
daugiau, negu mes mokėjome, 
o už mėnesio kito, žada gauti 4 
ar 5 tūkstančius daugiau. Su
prantama, tai nenatūralu. Tai 
per daug aukštos kainos ir tas 
prie gero neveda, bet taip yra.

Koks skirtumas,, sakysime, 
tarpe Pittsburgho ir Miamės 
namų išrendavimo ? Pitts- 
burghe mos išrendavodavom 3 
kambarius ir bath room 
j mėnesį. Mes mokėjom 
glį, gesą, elektrą ir tt. 
vandenį šildo saulutė ir 
niekam mokėti nereikia;
visiškai mūsų stuboj nėra, vis
ką atlieka elektra, o kiek į mė
nesį užmokėjome už elektrą? 
70 centų. Vandens “bila” už 3 
mėnessius $3.75. Pittsburgho už 
gesą “bila” būdavo apie 5 dol., 
elektros taip pat, vanduo 6-7 ir 
8 dol. j 3 mėn., angliai 60 iki 70 
dol. per žiemą, o čia jų visiškai 
nereikia. Taigi, kaip matote, 
čia gyventi geriau, lengviau.

Nesinorėtų beužimti Laisvėje 
brangią vietą su tomis in
formacijomis apie čionai- 
tines gyvenimo sąlygas, ir 
tt., bet kadangi pastarosio
mis dienomis pradėjome gau
ti veik kas dieną veik iš pu
sės Suvienytų Valstijų vietų 
ir vis su tomis informacijo
mis, tai atrodo, kad jau . ne
bebus galima visiem atskirai 
aiškinti; daug lengviau at
sakyti visiems ant sykio per 
Laisvę .Bet jūs, gerbiami Lai
svės skaitytojai, įsitėmykite 
štai ką: privatiniai nieko ge
resnio informavimo negausi
te, kaip ir per laikraštį; čia 
jokie gudravimai — politika 
negalima; ką mes rašome 
Laisvėje apie čionaitinį gyve
nimą, tai mes rašome tai, kas 
ir kaip čia yra, o ne tam, kad 
suvedžiot žmones — aprašyt, 
išgirt, kad čia tik rojus ir 
visi bėkite čia. Mes visiškai 
nenorime duoti perdėtas in
formacijas, kad žmonės at
važiuotų, o paskui keiktų 
mus už suvedžiojimus. Ka
dangi laiškuose daugiausia 
klausia apie oro, karštumą, 
ar galima gauti 5-6 kambarių 
namuką pirkti ir tt., tai čia ot, 
ir surinkau keletos dienų vie
tos laikraščio skelbimus apie 
čionaitinį orą: liepos 10 d. 
karščiausia buvo 80, 12 d. 86, .
18 d. 85 25 d. 84, 27 d. 81. Tai; beJe> cia ant ,,aml-' ,kl 5 “ks- 
tokis čia oras. !tiwfiių dok taks«, visiškai n6ra-

j o kas virš to, reikia mokėti, bet 
Dabar namai. Už pinigus čia, | išgyvenus vienus metus, gali 

kaip ir visur galima gauti pirk-; paprašyti taksus numušti, ir 
ti visko, taigi ir namų. Tiesa,! juos numuša iki vieno trečdalio 
kainos aukštos—5-6 kambarių, j to, ką tu mokėjai pirmą metą, 
sakysime, 5 metų senumo “C. j Taigi, taksai irgi palyginamai 
B.S.,” kaip čia vadina — ce
mento, blaksų ir smėlio — ge
riausios medžiagos, kaip čia va
dina, dabar bus 16-16 tūkstan
čių dolerių, žinoma, senesni, 
mediniai ir tt. daug pigesni, 
mat, priklauso koks keno kiše- 
nius ir kaip kas apsivokuoja. 
Rendos priklauso nuo to, koks 
namas, kokioj vietoj ir kaip 
įrengtas vidus. Tai .jau natūra
lu. Kas rendavoja per visą me
tą, kišasi O. P. A., kuri kainas 
nustato maž-daug taip: sakysi
me, naujas 5-6 kambarių nemti
kas su rakandais, randa 50 iki 
65 dol. į mėnesį, o jeigu tokį 
namuką išrendavosi tik ant se
zono, kaip čia vadina ■— žiemą, 
O.P.A. čia nesikiša, — imk
kiek gausi, gal 18 šimtų dol., 
gal 20 šimtų, o gal 25 šimtus,— 
priklausys su kiek pinigų tau 
pasitaikys rendauninkas. Dabar 
nuolatiniai niekas nenori ren- 
davoti, o laukia žiemos. Todėl, 
kas nemano, ar neišsigali nusi
pirkti savo namus, čia nepatar
tina važiuoti, ba rendos tokius 
sues. Bet, kurie turi bent 8-netą 
ar desėtką tūkstantėlių, tiem 
patartina čia važiuoti ir, kaip 
sakoma, geriau įvestinti savo

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842
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žodžiu sakant, kaip ir 
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čia 

gali gauti. Kada mes kal- 
apie kambarius, mes kal- 
apie žiemą. Mat, ką dabar 
už kambarį ypata 6-7 dol.

Racine, Wisterių, virėjų, kepėjų, 
barzdaskučių, šiaučių, 
ir kur tu čia juos visus 
kuosi,
kiekviename didmiestyj. 
pasakius, apart kambarių, 
visko 
bame 
bame 
moka
į savaitę, žiemą bus 20-25 dol. 
už kambarį. Todėl aš ir sakau: 
kas nemanote pirkti nuosavą 
namą, nevažiuokite čia kitaip, 
nebent susitarę su pažįstamais, 
kurie jums užtikrins kambarį.

Na, tai rodos jau pritepiau 
daug, bet ar jums dabar bus 
aiškiau dalykai, nežinau. Ką aš 
čia rašau, rašau su geriausio
mis informacijomis, kokias aš 
galiu gauti ir nujausti.

Beje, man nurodo, kad mūsų 
šalis eina prie vadinamos in
fliacijos, susmukimo, bedarbės, 
bet, jeigu ji bus kaip buvo 1930 
metais ir tt., tai mus palies ne
paisant, kur mes būsime: Flo
ridoj, Pennsylvanijoj ar Cali- 
fornijoj. Kurie jau bus kur ap
sigyvenę, įsidrūtinę, savo
muose, ir tt., tai tiem vis tik 
bus geriau, lengviau ir tt.

J. D. Sliekas.

Moterys už Civilę Kontrolę 
Atominės Energijos

Moterų Balsuotojų Lygos 
narės savo susirinkime svars
tė, kas turėtų kontroliuoti 
atominę bombą. Jos nutarė 
raginti kongresą, kad įsteig
tų išimtinai iš civilių žmonių 
Atominės Bombos Kontrolės 
Tarybą ir rašė laišką kongre
so atstovui Lawrence Smith 
ir Bendros Konferencijos Ko
miteto nariams, kurie dabar 
studijuoja atominės energijos 
kontroliavimo bilių.

Pagal išsireiškimą Mrs. W. 
Werner, Lygos pirmininkės, 
Lyga užgyrė original} senato
riaus McMahon bilių, kaip 
priimtas Senate. Tas bilius 
pavestų atominės bombos 
kontrolę išimtinai iš civilių 
žmonių Tarybai.

Savaitė atgal Astovų Bu
tas prikergė nekuriuos patai
symus prie McMahon biliaus 
ir vienas iš tų pataisymų ski
ria net dvi vietas militaristam 
Kontrolės Taryboj.

Šiam pataisymui Moterų 
Balsuotojų Lyga yra priešin
ga ir reikalauja Bendros Kon
ferencijos Komiteto sudaryti 
visą personalą Kontrolės Ta
ryboje vien iš civilių žmonių 
atominės bombos kontroliavi
mui, kaip McMahon Bilius 
priimtas

“Mes 
taisymą, 
pavesti 
kontrolę 
šalys ištikrųjų turi priežastį 
statyti sau klausimą apie mū
sų planą besirengiant koope
ruoti tarptautiniai atominės 
energijos kontrolės klausime, 
jei mes patys bijomo pasiliuo- 
suoti nuo militaristų, kad pa
vedus tą atsakomybę Ameri
kos piliečiams,” sako Moterų 

Pr. Krienas. Balsuotojų Lyga. Ch. Kiselis.

na-

maži. Tiesa, nuo ugnies apdrau- 
da biskį aukštesnė ir automobi
lio laisniai aukštesni, bet visgi 
čia atseina pigiau. Ir vėl norių 
pakartoti, kad tai dar nereiš
kia, kad jau čia rojus, čia dirb
ti reikia, gyvenimu rūpintis 
reikia, kaip ii- visur, bet' gyven
ti galima. Daugiausia darbinin
kų reikalauja visokių amatinin
kų, amatininkėlių, kaip tai: 
taxi, busų ir trokų draiverių, 
karpenterių, mūrininkų, plais-

Lietuviškas

TRAKTYRRJS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

n'ni'.u

Tiems, kurie mėgsta tiek 
daug peikti rusus, patarti
na visiškai pamiršti apie 
rusus ir visok. kitus ‘ūsus.’ 
Atmintini tora dalykai tik 
du: kad pasaulyje turime 
išnaudotojus ir išnaudoja
muosius; arba: turčius ir 
vargšus, triūso bites ir tra
nus. Viskas kita — tai mui
linimas akių — kad žiaurio
sios tikrovės nesuprastum, 
nematytum!

McMahon 
Senate nusako, 
pasmerkiame tą pa- 
kuris turi palinkimą 
atominės energijos 
militaristam. Kitos

NOTARY 
PUBLIC F FII r >

li

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

I 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Telefonas Poplar 4110

1113 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

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

Laidotuvių 
Direktorius
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Mass. Valstijos Moterys Gražiai Pasidar 
bavo Dienraščio Laisvės Piknike

Dienraščio Laisvės piknikas, 
įvykęs š. m. liepos 4 d. May- 
narde, pasisekė geriau, negu 
rengėjai tikėjosi, nors jis bu
vo .ruošiamas nepaprastai sun
kiose sąlygose. Dėka rengė
jų apdairumui ir draugų ii 
draugių darbštumui, piknike 
netrūko nei maisto nei gėri
mų. Tiesa, įvyko šian ir ten 
trūkumų, bet jie buvo maži 
bet kurių sekančiame piknike 
bus galima išvengti. Ačiū vi
siem aukotojam — maistu ii 
pinigais. Daugiausiai pasi
darbavo draugės moterys.

N o r w o o d e pasidarbavo : 
Grybienė, Budrevičienė, Tra- 
kimavičienė, Družienė ir Už
davinys. Maisto aukojo: J. 
Pastarnak, J. Krasauskas, E. 
Brazdžiūnienė, M. Trakimavi- 
čienė, M. Sadauskienė. Pini
gais aukojo po $5: V. Mažei
ka ir Moterų Klubas; M. Gri- 
gūnienė $2; po $1: S. Blažo- 
nienė, J. Galgauskas, J. Kas
paras, A. Zarūba, M. Uždavi
nys, J. Grybas, S. Družas, N. 
Grybienė, P. Kastickienė, W. 
Trakimavičius, E. Kurulienė. 
J. Valma, W. Navickas, J. 
Budrevičius; po 50c.: W. ži- 
laitis, F. Preibis, S. Karalius. 
Iš viso norwoodieciai sudėjo 
$82.70.

Iš Lawrenco pridavė Taraš- 
kienė šešius sūrius, daržovių 
ir kt. smulkesnių daiktų (Au
kotojai nepažymėta).

Iš,Bostono aukotojų vardai 
jau tilpo 176 Laisvės nume
ry j. g

Cambridge, Mass., su mais
tu prisidėjo M. Mikulskienė. 
M. Krasauskienė, M. Stašie- 
nė.

Worcester, Mass. — su mai
stu —- L. Aušiejienė ir M. Su 
kackienė.

Montello, Mass. — su mais
tu — draugai Morkūnai.

Draugė Labanskienė 
Maynard, Mass., 6 sūrius 
kojo; Ieva žvingilienė, 
Conn., — sūrius.

Dovafioms laimėti piknike 
aukojo: E. čeikienė rankų 
darbo stiklinį nosinėm tri
kampį; Laisvės skaitytojai iš 
Lawrence, Mass., blankietą; 
E. Fraimantienė, iš Somervil
le, 3 poras nylon kojinių.

Gražiai sutaisytus pietų bes- 
kietus aukojo Moterų Kultū
ros Klubas iš South Bostono,

Lit. Draugijos 2 kp., V. Kvict- 
kas, M. Andreson iš Camb
ridge) ir Laisvės skaitytojai 
iš Norwood o.

Hudsono Piliečių Klubas 
aukojo setą šakučių ir peilių.

Patys aukotojai davė dova
nas ir sunkiai dirbo pačiame 
piknike.

Pikniko 
nuo savęs 
vės vardu 
dėką B. ir K. Marketo savi
ninkams ir darbininkams už 
nepaprastai gražią ir didelę 
talką, — už sudorojimą dide
lės kiaulės ir pavertimą jos į 
skanias dešras. Tai buvo di
delis darbas, kurio pati rengi
mo komisija niekaip nebūtų 
galėjusi atlikti ir skaitlingos 
publikos nebūtų turėjusi kuo 
pavaišinti.

Visiems didelis, nuoširdus 
ačiū už aukas ir darbą.

Jeigu per neapsižiūrėjimą, 
tūlų vardai nebuvo užrašyti— 
labai atsiprašau!

Komisijos Narė,
M. Sukackienė.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

rengimo komisija 
ir dienraščio Lais- 
taria ypatingą pa-

Hartford, Conn., darbininkai buvo paskelbę generalį “stopičių” iš solidarumo 
su streikuojančiais United Electrical, Radio & Machine Workers, CIO, išbuvu
siais streike 19 savaičių ir su Int. Association of Machinists, išbuvusiais streike 7 sa
vaites. Streikieriams simpatijos “šventėje“ dalyvavo visokios mieste esamos unijos 
—CIO, AFL, 1LGWU ir kitos.

r.
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Detroit, Mich

’ Penktas Puslapis

Italy Ūkininku Kova 
Su Milicininkais

Truman Atmes Angly 
Planą dėl Palestinos

Roma. — Daugelis italų 
ūkininkų Sicilijos saloj ker
tasi su milicija dėl grūdų. 
Jie atmeta įsakymą prista
tyt valdžiai kiekius der
liaus. Kautynėse užmušta 4 
policininkai ir daug vals
tiečiu.

IŠ ARGENTINOS

London. — Anglijos val
džia pradeda įsitikinti, kad 
prezidentas Trumanas at
mes jos siūlymą suskaidyt 
Palestiną į 4 savivaldines 
dalis. Užtat Anglija nepri
ims į Palestiną 100,000 eu
ropinių žydų.

■

a SŽEMES DREBĖJIMAI
HAITI SALOJE

Trujillo. — Sekmadienį ir 
pirmadienį įvyko smarkūs 
žemės drebėjimai Domini
can respublikoj, Haiti saloj, 
Vakarinėje Indijoje. Tapo 
sunaikinta arba apgriauta 
11 miestų, miestelių bei kai
mų. Žuvo keletas žmonių. 
Daug nuostolių padarė ki
lę dėl to gaisrai ir įsiūbuo
tos didžiulės jūrų bangos.

Mirė Antanas Ravotas.
Rosario. — Po trumpos ligos, 

š. m. gegužės mėn. 23 dieną,’ mi- , 
rė buvęs gabus ir darbštus Ro
sario lietuvių kolonijos veikė
jas drg. Antanas Ravotas. Iš 
Lietuvos Antanas buvo kilęs iš 
Šiaulių miesto. Į Argentiną at
vyko 1928 met., ir visą laiką gy
veno Rosario mieste, aktyviai 
dirbdamas pažangiose organi
zacijose iki paskutiniii savo gy
venimo dienų. Buvo aktyviu na
riu D-jos “Aušros žvaigždės,“ 
D. M! Ratelio ir kitų, progresy
vinių organizacijų, kurios tik 
buvo rosariečių tarpe. Antanas 
buvo ne vien aktyvus organiza-' 
cijų narys, bet taipogi ir’gabus' 
menininkas - vaidyla, kuris sa-j 
vo gabumais daug padėjo D. M. ■ 
Rateliui, ypač scenos darbe. Bu-j 
vo didelis rėmėjas ir mylėtojas 
darbininkų spaudos.

Antanas Ravotas, buvo ne' 
vien darbštus organizaciniame! 
darbe, bet taipogi gražiai ir rū-Į 
pestingai vedė šeimyninį gyve
nimą, už ką buvo draugų ir kai
mynų gerbiamas. Antanas turė
jo sukūręs šeimos židinį su drg. 
Veronika Drušyte-Ravotiene ir 
gražiai augino jau 9 metų sūnų 
Alfredą. Dėka darbštumo ir rū
pesčio, turėjo įsigijęs nuosavą i 
namą, kuriame gražioj nuotai-i 
ko j gyveno su savo šeima, bet 
nelemtoji mirtis pačiame gyve
nimo smagume atskyrė ant vi- 

■ sados nuo visų, palikdamas di
nų liūdi me žmoną

Veroniką, sūnų Alfredą, drau
gus, kaimynus ir didelę spragą 
organizaciniame darbe. Nors 
Antanas iš mūsų tarpe išsisky
rė, bet jo draugiškumo ir darbš
tumo pavyzdys liekasi ilgai at
minčiai rosariečių tarpe.

Atsisveikinti su Antanu ir jį 
palydėti į amžinybės vietą su
sirinko daugybė žmonių. Jo 
karstą puošė daugybė puikių 
vainikų ir gyvųjų gėlių, kurių 
tarpe vienas iš gražiausių, tai 
Moterų darugijos vainikas, nes 
Antanas Moterų draugijai daug 
padėjo jos stiprėjime. Palaido
tas La Piedad kapuose, gegužės 
24 dieną.

Laidotuvių eigoje daugiausiai 
pasidarbavo: drg. Juozas ir 
Emilija Repšiai, Ona Girnienė, 
Jonas švaikauskas su žmona ir 
kiti.

Ilsėkis ramybėj, drauge An
tanai, o mes turėdami 
darbštumo pavyzdį, 
užpildyti tą spragą 
niame darbe, kurią 
nelauktoji mirtis.

Draugas Juozas.
(Iš “Vienybės.“)

j

El. Paso, Tex. — 71 metų 
milionierius J. V. Apablasa 
vedė 29 metų slaugę Julių 
Grant.

So. Boston, Massralė valdžia skyrė finansų. 
Dabar federalė valdžia iš
trauks Detroitu! skirtus finan
sus.

Detroite kaip ir kituose did
miesčiuose namų labai stoka. 
Ypač stoka jų negrams, nes 
daugelis iš namų savininkų at
sisako išnuomuoti negrams na
mus. Jie gyvena susikimšime 
ir prasčiąusiose lindynėse, už 
kurias savininkai (didieji real- 
steitininkai) lupa aukščiausias 
re n d as.

Jei negrams, nebus pastaty
ta namų ir jie gyvens tokiame 
susikimšime kaip iki šiol ir 
dar bus diskriminuojami par
kuose, gali atsikartoti anų me
tų riaušes Detroite. UAW-C1O 
reikalavimas Miesto Tarybos 
baigti statyti pradėtus namus 
yra visai teisingas.

Kada Rūpinasi Programų 
Dėl Pikniko.

Sustabdė Namų Statymą 
Karo Veteranams

Algonquin Parke 
dėta statyti namų 
negrams, antrojo 
karo veteranams, 
jau pradėtas ir jau įdėta $33,- 
000 kaštų. Iš viso šis projektas 
būtų kainavęs $66,000.

Veikiausiai pataikaujant tos 
apielinkės namų savininkams 
ir realsteitininkams, kurie ne
nori įsileisti negrų gyventojų, 
Miesto Tarybos narys William 
Rogell proponavo, kad mies
tas sustabdytų namų statymą, 
kadangi ten pageidaujama 
parkas. Dabar kontraktorius, 
praleidęs $33,000 miesto pini
gų, laukia ką pasakys majo
ras Jeffries. Majoras turi 
galią atšaukti tą sumanymą, 
už kurį balsavo didžiuma 
Miesto Tarybos narių.

A u t o m o bilių Darbininkų 
Unijos (UAW - CIO) viršinin
kai šį klausimą apsvarstę nu
tarė reikalauti majoro Jeffries 
vetuoti Tarybos narių pasielgi
mą. Unijų vadai įmato tame 
diskriminavimą prieš, negrus 

Į veteranus.
Tai jau antras toks žygis 

prieš negrus. Keletą savaičių 
atgal Miesto Taryba atsisakė 
apipirkti žemę pastatymui 
negrams namų, kuriems fede-

buvo p ra-

m.

Connorsville, Indiana. —
B

P. Puodis.

PRANEŠIMASK

SU

Chicago, Ill
<

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES Šeimininke V ė l

KRISLAI

PICNIC GROUNDSCRESCENT

ir$1.00; 
dėže

iš
aū

is

•tavo 
stengsimės 
organizaci- 
paliko tavo

ft

karo jėgą, kurios pa-
jis siekė pavergti pa-

Sovietų prokurorai
kad vokiečiai bankieriai

4-oz. $2.00.
16-oz $5.00.

kuopa 
ruošia 
14 d. 
Mass.

Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo dėdes Kazio Lei
ta. Iš Lietuvos kilęs iš 
kaimo, 
ges apskričio.

Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį 
(Prieš LABOR DAY Šventu

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

BE MUILO
indam, skalbiniam

PER MĖNESI!

Visiems primename, jog š.
rugsėjo men. 1 d. phila- 

delphiečiai ruošia didžiulį pik
niką Laisvės naudai. Jis Įvyks 
Crescent Picnic Grounds, 56 
Cornell Ave., Gloucester Hts., 
N. J.

šin piknikan ruošiasi atvyk
ti specialūs busai su publika 
iš Brooklyn© ir iš šenadorio. 
S. Kuzmickas reikalauja pri
siųsti 30 pikniko leidimų. Iš 
kitų miestų, kaip Baltimorės, 
New Jersey valstijos ir kt. 
taipgi bus daug svečių. Vie
ni atvažiuos busais, kiti auto
mobiliais, treti — traukiniais.

Iš Philadelphijos piknikan 
reikia važiuoti prie ferry, pa
upin; persikėlę per Delaware 
upę į New Jersey pusę, gau
site busą 52 Century Transit 
Co., kuris ir nuveš iki pikni
ko vietos.

Rengėjai deda visas pastan
gas, kad užganėdinti atsilan
kiusią publiką. Tai ir bus pa
daryta. Bus gėrimų, maisto, 
taipgi geras orkestras.

Rengimo komisijos sekreto
rius

SUIMTA DAR 14 INDIA
NOS STREIKIERIŲ

Gates atsiųsta milicija a- 
reštavo dar 14 CIO unijos 
narių, pikietavusių Rex 
medžio dirbiniu fabriką. 
Vieni darbininkai reikalau
ja CIO unijos pripažinimo, 
kiti — Darbo Federacijos. 
Dėl to ir vyksta tarpusavio 
streikas.

PHILADELPHIA, PA
Visų Laukiamas Didysis

BINGHAMTON, N. Y.
Liet. Literatūros Drg, 20 kp. 

sirinkimas įvyks rugp. 9 d., Liet. 
Įėjo, 7:30 v. v. Visi nariai esate kvie 
čiami dalyvauti. Pereito mėn. susi 
rinkimas neįvyko, narių mažai daly 
vavo, ypač pusė Komiteto narių ne 
dalyvavo. Būtų gerai, kad ateinan 
čiame susirinkime visi nariai daly 
vautų ir kad Komitetas išduotų ra 
portus. — A. Navalinskas, kp. pirm 

(182-183)

SALE ŠOKIAMS
Gloucester Heights, N. J.

prasidės 11 valandą ryto.

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas 
Jžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti. .....

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysi to su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

Jau buvo pranešta per Laisvę, 
kad So. Bostono LDS 62 
ir LLD 2- kuopa bendrai 
metinį pikniką rugsėjo 
I..T.N. Parke, Montello,
šiam piknikui bus sudaryta 
programas iš sportininkų ; tai 
bus. gerų ristikų persiėmimas, 
po priežiūra mums gerai žino- 

•mo buvusio ristiko Juškos iš 
Arlington, Mass.

Rug]). 4 d. skambinu drau
gams Rainardams, kad sužino
ti, koks galutinas susitarimas 
su ristikais. Atsako, kad nega
lėjęs dar padaryti, nes visą sa
vaitę automobiliaus neturėjęs; 
sūnų su žmona išleido važiuoti 
vakacijom ir trynukai anūkai 
15 mėnesių senumo palikti da
boti, tačiaus, draugė Rainardie-Į džiausiame 
nė sako: svarbu kuopų pikni
kas, bet dar svarbiau pirmiau 
būsimas piknikas, būtent rugp. 
25 d., Malynard, Mass. Tai yra 
toj pačioj vietoje, kur buvo 
Laisvės spaudos didysis pikni
kas. čia bus tarptautinis, lietu
viu, latviu, estu ir rusų bendras 

<- f 4-7 4- 4-

piknikas. Labai įdomi progra
ma bus. Tikslas—nuo karo nu
kentėjusiųjų pagelbėjimui Eu
ropoj.

Tai]), šių parengimų reikia 
nepamiršti ir juose dalyvauti, 
ne vien pasitenkinančiai laiką 
praleisti, bet ir pažangųjį judė
jimą paremti, o tai yra svarbu!

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusserių Viktės, Anta 

Juos ir Marės, po tėvais Barauskai 
lės. Iš Lietuvos paeina nuo Parapsą 
kaimo, Kučiūnų valse., Seinų apskr. 
Amerikoje gyvena Shenandoah, Pa. 
Vik4.es pavardė po vyru rodos Gen- 
sevičienč, Antalos po vyru pavardė 
Mičulevičienė, o Marės po vyru pa
vardės nežinau.

Taip pat pajieškau Jurgio Žakevi
čiaus iš Grickavo kaimo, Kapčia
miesčio vaisė., Seinų apskr. Gyvena 
Sao Paulo, Brazilijoj. Prašau jų pa
čių ar kas žino apie juos pranešti 
man, už ką būsiu dėkingas. Joseph 
Goberis, 1188 Davenport Rd., Toron
to, Ont., Canada.

Vanagų 
Balninkų valsčiaus, Ukmcr- 

Išvažiavo į Ameriką 
prieš 1-mą karą (1914 m.). Turiu 
daug ką jam parašyti. Prašau 
kreiptis sekamu antrašu: Vaclovas 
Leita, Calle Aravz 265, Buenos Ai
res, Rcp. Argentina. (181-182)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz

Ekstra didelė

Atlankius Michigano 
Lietuvius Ūkininkus.

Liepos 25 d. nuvažiavome, 
pas savo senus ir gerus pažysta
mus Antaną ir Oną Sowus, 
Benton Harbor, Michigan. Vy
riausias mūsų keliones tikslas 
buvo pasirinkti uogų, nes žino
jome, kad Sowai jų nemažai tu
ri.

Kiek teko patirti, tai šiais 
metais ūkininkai turės daug 
nuostolių, nes ištiko negeistina 
sausra. Jau veik" du mėnesiai 
kaip nei. lašelio lietaus pas juos 
nebuvo. Laukai ir daržai išdžiū
vę.

Besikalbant su jais ir rodos 
matai kaip jie žiūri į praeinantį 
debesėlį, tarsi ir prašo nors ke
leto lašų vandens.

Kadangi Sowai yra Vilnies 
skaitytojai, tai teko pasikalbėti 
ir apie Vilnies reikalus. Kal
bant apie laikraščio turinį, jie 
išsireiškė, kad jie pageidautų, 
jog Vilnyje tilptų daugiau žinių 
apie mirusius lietuvius. Taip 
pat jie norėtų pranešimų apie 
oro stovį.

Manau, kas liečia žinias apie 
mirusius lietuvius, tai Vilnis 
galėtų talpinti, kad ir ne vilnie
čių, kaipo informaciją. Bet oro 
klausime, tai vargiai ką gero 
duotų tolimesnių miestų gyven? 
tojams, nes (Chicago.) e vięnoks 
oras, o kituose miestuose kitoks.

K. Keturakienė.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Iš Nurnbergo Dana Adams 

Schmidt praneša, kad ateity 
veikiausiai Jungtinės Valsti
jos nedalyvaus nacių teisime. 
Kodėl? Sakoma, kad mūsų 
šalies teisėjams nepatinka, 
kad. rusai nacius vadina “fa
šistais,” o kitas dalykas, kad 
Sovietai reikalauja teisti ne 
vien nacių politinius ir kari
nius vadus, bet bankierius, 
industrialistus ir trustų vadus.

Sovietų prokurorai sako, 
kad Hitleris be bankierių ir 
industrialistų. pagalbos nebū
tų atėjęs prie galios, neigi bū
tų galėjęs išauklėti tą milži
nišką 
galba 
šaulį, 
sako,
ir trustų vadai yra kalti kaip 
ir kariniai vadai. Bet tas ne
patinka tūliems Anglijos 
Amerikos politikieriams.

Jei KIEKVIENA

Neims Taupyt Pa
naudotų Riebalų

• Atrodo baisu? Na, rI, kick- 
% ienas 
netekti 
ŠIAIS 
moterų,
naudotus 
nesukrus!

asmuo Amerikoj gali 
muilo visam mėnesiui 

METAIS, jei 2 ii 5 
nustojusių taupyti pa- 

ricbalus. vėl tuojau

• Per šią paHauiiniai-plačią 
riebalų ir aliejų atoką, vienin
telis ekstra riebalų šaltinis 
gaminti muilui ir kitiems tai
kos meto reikmenis yra jūsų 
virtuvė. Paklausk savo kaimy
nę . . . pasiklausk save, ar jūs 
pristatote jų, KIEK TIK galit.

• Atsimink, riebalai, kuriuos 
pristatai, padeda muilą gaminti 
ir tamstai. Kiekvienas svaras 
pastoja kelią dar didesniam 
muilo trūkumui!

Pristatyk daugiau 
panaudotų riebalų
Gauk 4c už kožną svarą

Vik4.es
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New¥>rko^A^2lnioi
Baigia Pasveikti Iš 
Po Auto Nelaimės

Elena Jeskevičiūtė, jos se
suo Amelia ir švogeris ,Char
les Young baigia išgyventi au
to nelaimėje įgytas bėdas — 
didžiausias bėdas. Elena ir 
Charles, nors ir jaučia dar šio
kių tokių nesmagumų, jau iš
ėję dirbti. Amelia irgi sėk
mingai sveiksta, bet dar būna 
namie ir turėsianti ilgokai pa
būti. Gydytojas reguliariai 
prižiūri. Buvęs nulaužtas ran
kos riešelis ir sumaigyti kojos 
raumenys dar ne pilnai sugiję, 
nesustiprėję. Daug vaikščioti 
nei ko dirbti negali.

Kita, mažesnėj i bėda irgi 
negreit praeis. Jų mašina, su
sidūrusi su paliktu ant kelio 
pakrūmėje, tamsoje sunkve
žimiu, labai nukentėjo, tad da
bartinėje stokoje mašinų ir jų 
brangume neįmanoma greit 
susigauti kitą. O jie gyvena 
tolokai nuo miesto, 21 Onta
rio Road, Bellerose, N. Y. Dėl
to prisieina būti namie, nes 
Amelijos sveikata dar nelei
džia rizikuoti kelionių visuo- 
m e n i š komis transportacijos 
priemonėmis.

D-č.

LLD1 Kuopos Susirin
kimas Rugpjūčio 8 d.

Nuostabioji “Vaivorykšte” Sugrįžta i Stanley 
Teatra New Yorke *■

New Yorko Organizacijos 
Reikalauja Senij Rainy

Woolworth Darbininkai 
Laimėjo Be Streiko

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 8 vai. va
kare, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Turėsime trumpą bizniškį 
pasikalbėjimą. Vėliau drau
gas D. M. šolomskas pasakys 
kalbą apie pasaulinius ir vie
tinius vėliausius įvykius. Gali 
ateiti ir ne LLD nariai. Nariai 
visi privalo būti, užbaigt’- 
duokles užsimokėti. Atsives
kite naujų prirašyti.

Draugai, kurie turite paėmę 
tikietų LLD antro apskričio 
pikniko, įvykusio birželio 16 
d., būtinai priduakite. Turime 
atsiskaityti su apskričiu. Par
davė ir grąžino pinigus J. E. 
Gužas ir K. Rušinskienė.

Organizatorius G. K.

Viso miesto žmonių masinį 
mitingą už numažinimą kainų 
šaukia New Yorko Industrinių 
Unijų Taryba (CIO) ir Pirki- 
kų Streiko Komitetas. Visi, 
kurie pageidauja žemesnių 
kainų, turėtų ten būti.

Bendrasis masinis mitingas 
įvyks ketvirtadienio prievaka- 
karį, 8-tą rugpjūčio, 5 valan
dą, tuojau po darbo.

Vyriausiu reikalavimu 
riausybei bus sugrąžinti

vy-
kai-

Dennis Morgan žvaigž
dėse su Jack Carson ir 
Joan Leslie smagioje ko
medijoje “Two Guys 
from Milwaukee,” Strand 
Teatre, Broadway ir 47th 
Street, New Yorke.

Vaikai Liekasi Vaikais, 
Nežiūrint Talento

30nas į buvusį pirm birželio 
dienos legališkų kainų laips
nį.

Atsteigti kontrolę ant mė
sos, pieno produktų ir kito bū
tiniausio maisto.

Reikalaus preidento sušauk
ti fabrikantų ir darbininkų at
stovų konferenciją nustatyti 
algas pagal pakilusias kainas.

M o b i 1 i z u oti pikietus tų 
d a u g meniškai parduodančių 
prekyviečių, kurių kainos pa
keltos.

Nebuvo Persiką

Lok alas 65-tas (United 
Wholesale and Warehouse 
Workers, CIO) pasirašė sutar
tį su Wool worth dešimtukinių 
kompanijos dviem sandėliais 
ir didžiąją krautuve, New 
Yorke. Sutartis galios nuo 
šių metų liepos 6-tos iki 1947 
liepos 6-tos.

Firma vilkino derybas dėl 
naujos sutarties. Kilus abejo
nėms apie firmos norą susitar
ti, unija buvo pasiruošus strei
kui ii’ jau pravedė bandomuo
sius masinius pikietus kol 
n e p as k e 1 b u s str e i k o.

Nauja sutartis nusako, 
50 nuošimčių visų naujų
bininkų turės būti samdomi 
per uniją ii’ kad priimtieji bė
giu 30 dienų turės įstot unijom 
Algų pakėlimai, priedai dėl 
pabrangimo pragyvenimo, uni- 
jistų apdrauda palikta arbi- 
tracijai.

Sutartis, kaip minėta, palie
čia tik centralinius du sandė
lius ir New Yorko centrinę 
krautuvę. Kitose laimėjimai 
priklausys nuo jose dirbančių 
ir tose sekcijose veikiančių 
unijos skyrių veiklos.

Prašome Ruoštis į 
Pikniką

Lietuvai 
Komiteto 
rengia jau

(August)

d ar

kad 
dar-

Vandos Wasilewskos garsioji “Vaivorykštė” filmo- 
je, “The Rainbow,” sugrąžinama į Stanley teatrą šį tre
čiadienį, rugpjūčio 7-tą. « Tai ta pati, kuri dabar aprašo
ma Laisvėje, istorija žmonių kančių ii’ kovų laike vokiečių 
o k u pa c i j o s E u r o p o. j e.

Pagelbos Teikimo
Brooklyn© skyrius 

seniai

11-tą,

laukiamą 
rugpjūčio 

Lithuanian

sas likęs pelnas skiriamas Lie
tuvos žmonėms, nukentėju
sioms nuo karo.

išeiviai, nors 
begyvendarni 
nepamiršome 

Todėl

Praeitą pirmadienį visi new- 
yorkieciai dejavo, būk esą per- 
šilta. Tačiau nebuvo peršilta, 
tik 85 laipsniai šilčiausiu lai
ku, 2:10 po pietų. Kartais bū
na 90 ir jaučiamės daug pato
giau. Nepatogumą jautėme 
dėl perviršiaus drėgmės, ku
rios buvo 84 nuošimčiai.

Jaunasis J. Zeidat 
Nuosavam Biznyje

Long Island gelžkelių darbi
ninkų viena unija skelbs strei
ką, .jeigu pirm 23-čios šio mė
nesio su jais nebus susitarta. 
Dar neėinia, ką darys kitos 
unijos. Septyni tūkstančiai to 
gelž kelio darbininkų priklauso 
18-je skirtingų unijų - unijėlių 
ir sektų.

Praeitą pirmadienį dėl mig
lų atplaukę laivai ir atskridę 
lėktuvai suvėlavo išleisti savo 
keleivius ištisomis valandomis. 
Tūli laivai net po puspenktos 
v a 1 a n d o s i š1aukė progos 
įplaukti į portą.

Mes, Lietuvos 
per ilgus metus 
svetimose šalyse, 
savo gimtinės Lietuvos,
mes visi gerai ėinome, kad Lie
tuvos liaudis per keturis me
tus kovėsi su išlaukiniais ir vi
dujiniais priešais kruviname 
kare. O šiandien Lietuvos 
liaudis budavoja naują gyve
nimą. žengia į šviesesnę ateitį, 
šios pramogos tikslas yra Lie
tuvos žmonėms padėti tame jų 
darbe. Todėl mūsų užduotis 
yra padaryti šį parengimą 
sėkmingu ir pasirodyti, kad 
mes esame Lietuvos liaudies 
draugai ir rėmėjai.

Komisija.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

i

Gerai žinomų lietuvių biz
nierių, nuolatinių Laisvės rė
mėjų ir skaitytojų, Onos ir 
Juozapo Zeidat sūnus, Juozas 
Zeidat, Jr., su savo partneriu 
A. Kargis įrengė naują, mo
dernišką lietuviu užeigą, vadi
namą

Sunkus, Bereikalingas
Darbas

SKY-LITE RI
& BAR, West 

Ave.,Indiana

BM
M

H

Atostogauja
T.

se-
Antanas Mureika, L. P 

K. brooklyniškio skyriaus 
kretorius, yra išvykęs porai 
savaičių atostogų. Tačiau ti-i 
kiši, kad pasilsėjęs, pavasa-l 
rojęs atvirame ore, arčiau 
prie gamtos ir prie saviškių, 
ne už ilgo sugrįš. Jis tikisi 
darbuotis skyriaus piknike, 
rengiamame Lietuvos 
mai šį sekmadienį, 
Lindene.

para-

žmonėms Reikalaujant! 
Tik Vieni}. Savaitę!

Didi Sovietinė Epika.

“THE RAINBOW”
pagal Wandos Wasilewskos 

Apysaką, gavusią Stalino Dovaną
ir

Antos Chekov’o “MARRIAGE”
Vėsus STANLEY, 7th Avenūe,

tarp 41 ir 42 Sts.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVfi EXTRAVAGANZA 

Turinys ii Cole Porter’io karjeros 
C A R Y GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley * Ginny Simms 
* Jane Wyman ❖ Mary Martin ❖ 
Eve Arden ❖ ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter'io sensacingos dainos I 
Dieną ir Naktj jūs kalbėsite apie tai I 

Atvėdlntas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD ^st^

I įl—— ii i ■ i ■ i .. ..................... ■ 1 ■ ■ ■ rgi

WARNER BROS. Romantiška Komedija1? 
DENNIS MORGAN • JACK CARSON

JOAN LESLIE • JANIS PAIGE
“TWO GUYS

FROM MILWAUKEE”
* puikus asmenų vaidinimas scenoje *. 

BUDDY RICH ir Jo Orkestras 
Dar ir Robert Aida

Hollywood Judžių Žvaigždį—Asmeniškai

STRAND ^7,!

Kas mano, kad talentingas 
vaikas yra viskame suaugusiu, 
tas kada nors sulauks apsivy
limo ir bereikalingos išgąsties. 
jeigu tik vaikas ras vaikišku
mams progą.

Taip aną dieną buvo išgąz- 
dinta 12-kos metų vaiko pia
nisto Belą Szilagyj motina Al
ma.

Vaikas išėjo piano pamo
koms šeštadienio vakarą ir ne
besugrįžta. Motina beveik iš 
proto kraustosi rūpestyje. Tik
riausia, jos sūnelis jau miręs, 
nuogąstavo motina, įsikalbė
jus sau, kad vaikas esąs “iš 
rimtųjų,” negalėjęs taip sau 
be niekur nieko nepareiti lai
ku. Gi muzikoje jis ištikro 
nebe vaikas, jau koncertavęs 
daug kur, o taipgi ir garsiojoj 
Carnegie Hall.

Tuo tarpu vaikas, kaip ir 
bile vaikas, įduotas $12 apmo
kėti už pamokas, sumanė šio 
to įsigyti naujo iš muzikos. 
Radęs krautuves jau uždary
tas, rado kitų įdomybių. Jam 
parūpo-, kaip ilgai jis galėtu 
važiuoti subvėmis iki pasieks 
galą. Ima vieną liniją išban
do, paskui kita. Atradęs, kad 
važiuojant galima gerai pa
snausti. Parūpo, kaip atrodo 
miestas gale tų linijų. Norė
josi pamatyti, kaip atrodo pa
skubusios, bet jam dar nema
tytos viena ar kita dalis mies
to. Galop dar nuėjo pažiūrė
ti judžių ir daug ko kito.

Nelaimei, laikas nestovi ant 
vietos, nežiūrint, kaip tau įdo
mu kas būtų. Tad ir mūsų 
Belą, išėjęs šeštadienio prie
vakarį, sugrįžo sekmadienio 
vakarą po 8-nių, nešinas išsi
nešta muzika, dar 27 centais 
ir šiek tiek jam naujos litera
tūros.

Vaikas negalėjo suprasti, ko 
čia buvo taip labai juomi rū
pintis, juk jis nebe mažas. Sė
do prie piano, tarsi nieko ne
buvę, kad atidirbti ir už va
karykščią. Policija ir daug 
kas kitas iš jieškojusių jo irgi 
nuėjo prie kitų pareigų.

Beech
Long

(Aug.)rugp.
įstaigos didy-

savinin- \

St. ir
Beach, N. Y.

šį šeštadienį,
10 įvyksta šios
sis atidarymas.

Naujosios įstaigos
kai prašo visų savo draugų ir 
pažįstamų dalyvauti šioje iš
kilmėje ii’ užtikrina visiems 
geriausi laiką.

Linkėtina naujiesiems mūsų 
bičiuliams biznieriams laimin- 
giausio pasisekimo.

—Laisvietis.

New Yorko policija pradė
jo daužymą 206-šių gemble- 
rystes mašinų, atimtų iš jų sa
vininkų pastaraisiais trim me
tais.

Pirmasis sunkdarbis teko 
jiems atidirbti sandėlyje prie 
Meeker ir 
Brooklyne. 
smulkesnių, 
kūjais 
alleys; 
tokios.

Morgan Avės.,
Tarpe įvairių

čia teko daužyti 
“pinball,” “bowling
šaudymo cieliai ir ki-

Bill Schadt iš Seaford, L. 
netiki j mėsos streiką—jis 
visu auto įvažiavo 
bučernčn per langą,
kad jo mašina paslydus

L, 
su 

Hempstead 
Jis sako,

Teen-Age Pattern

231 Bedford Avenue

Džiumperinei suknelei for
ma, su atskira bliuze, gauna
ma 10 iki 14 dydžio.

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Undertaker & Embalmei

9305 
SIZES 
10- 16

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydj, sykiu su 20 cerv 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškaiš. 
kalu!
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmahavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Avi.
prii Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

MIRE
Ant. Aleknewicius, 54 m. 

amžiaus, gyveno 2041 Pacific 
St., Brooklyne, mirė rugpj. 5 
d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. S. 
Aromskio koplyčioj, 423 Met
ropolitan Avenue. Laidotuvės 
įvyks rugpj. 8 d., šv. Jono ka
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Josephine, du sūnus — 
Vytautą ir Joną ir brolį—Jo
ną.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromskis.

DIDYSIS ATIDARYMAS
J. ZEIDAT, Jr., IR A. KARGIS

Šią Subatą, Rugp.-Aug 10 d., 
Atidaro savo naujai įrengta puikia moderniška užeigą 

SKY-LITE RESTAURANT & BAR
West Beech St. ir Indiana Ave., 

Long Beach, N. Y.
širdingai kviečia visus savo draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiame iškilmingame pobūvyje.

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

(Shahnskas)

Funeral Home

Valandos:

f-.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

CHARLES
Ur-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sti. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Šateikiam garbingas laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Wj

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

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

Tel. SOuth 8-5569

JONAS LAZAUSKAS
, Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

™"“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreea 4-9612

ĮįĮĮĮyĮMMĮ

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.


