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Ryt. valstijų muzikos ir dai
nos festivalio komisijos sekre
torius V. Bovinas plačiai rašo 
apie gražiai einanti ruošos 
darbą. Jau visa dešimt chorų 

’ esą pasižadėję dalyvauti. Vie- 
. nas choras bus net iš Chica- 

4 gos!
★ ★ * n

Jo pranešimuose pastebė
jau, kad jau pradeda plaukti 
aukos festivalio išlaidų paden
gimui.

Reikia žinoti, kad išlaidos 
bus nemažos. Mes neturime 
vieno didelio turtingo gera
širdžio. kuris tas išlaidas pa
dengtų. Kaip visuose kituose 
darbuose, taip šiame, visi su- 
pulsime ir po mažai dėdami, 
daug sudėsime. Išeisime ge
rai !

★ ★ 'k
Rytų festjvalis, jei kaip, dar 

gali pralenkti pernai įvykusį 
* visos šalies mastu ruoštą fes

tivalį. Taip ir turėtų būti. Pa
mokos iš ano sąskrydžio pagel
bės šiam.

★ ★ *
Brooklyniečiams reikia ruoš

tis svečius gražiai ir šiltai pri
imti. Chicagiečiai pasirodė la
bai gražiai. Mes neprivalome 
atsilikti.

Didelė bėda su nakvynėmis. 
Jau dabar reikia jų ieškoti. 
Visiems reikia eiti festivalio 
komisijai talkon.

★ ★ ★
Dabartinis Tėvynės redak

torius arba vedėjas turėtų 
gauti smetoninį medalį. Jis la
bai gudriai moka tą nelaimin- 

> gą gazietą tempti nabašninko 
Bajoro kvailais keliais. Jei ant 
šios ašarų pakalnės nebūtų 
bolševiku ir rusų, tai Tėvynė 
išeitų tuščia, arba be jokių 
dantų.

★ ★ ★
Tam žmogui rusai sunkiai 

nusidėjo dar vienu dalyku, at
seit, jie “paliovė melstis.” Ka
ro metu rusų maldingumas bu
vęs pakilęs iki debesų, o da
bar, girdi, iš ju jokios maldos 
nė už jokius pinigus nebeišvi- 
liosi!

O jų griekų. sako, nė ant 
didžiausios jaučio odos nebe- 
surašytum. Jie. pavyzdžiui, jau 
amžinai palaidoje ir laidotu
vių marša jau sugiedoję Jung- 

f tinėms Tautoms. Andrei Gro- 
mvko garsiai nusišniurkštė ir 
“Jungtiniu Tautu Organiza
cija parbloškė” (Tėvynė, rug
pjūčio 15 d.).

Tik vieną tikrai gražų da
lyką Tėvynės redaktorius su
rado. būtent ta. kad “Lietuva 
visuomet bus.” O nabašninkas 
Baioras būdavo be perstojo 
deiuoja. kad “Lietuvos jau 
nebėra.” Kąi tik 1940 metais 
Smetona paspruko į Berlyną, 
Jurgelionis ar kuris kitas tos 
nelaimingos politinės veislės 
šulas sušuko, kad Lietuvos 
“nebėra.” ir paskui toii mal
da Tėvynėje tęsėsi iki šiol.

t Nereikia, tačiau, manyti, 
kad pats Tėvynės redaktorius 
Lietuvą vėl surado. Jis tik pa
kartoja tai. ką pasakęs koks 
ten Clark Universiteto profe- 

V šori u s.
★ ★ ★

Lietuva, žinoma, buvo, yra 
ir bus. Lietuvių tauta yra ga- 

» ji ir darbšti. Karo metu ji bai
siai sunkiai nukentėjo. Tačiau 
niekas neabejoja, kad iš karo 
griuvėsių ji prisikels, karo pa
darytas žaizdas ilgainiui ji 
užsigydys.

Tiesa, jr nebus tokia, kokia 
ji buvo prieš karą. Lietuva da
bar bus laisva socialistinė ša
lis be ponų ir išnaudotojų.

f Naujienų redaktorius ir vėl 
.pripiškino keletą špaltų apie 
anglus ir Palestiną (N., rugpj.

(Tąsa 5-tam puslp.)
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LOTYNIŠKOSIOS AMERIKOS ŠALYS 
REIKALAUJA APSAUGOS NUO JUNGI. 
VALSTIJŲ ŪKINIO SPAUDIMO

*

Jungt. Valstijos Tuo Tarpu Siūlo Tik Bendro Karinio 
“Apsigynimo” Sutartį Visiem Amerikiniam Kraštam

4 •»

Petropolis, Brazilija. — 
Amerikinių respublikų kon
ferencijoje Kubos delegatas 
Guillermo Belt reikalavo 
apsaugot silpnesnes ameri
kines šalis nuo “ekonominės 
agresijos” (užpuolimo iš 
galingesniųjų kraštų kapi
talo pusės). Jisai sakė, ne
užtenka pagamint tiktai 
karinę sutartį, kad visi a- 
merikiniai kraštai kovos iš
vien, jeigu kas užpuls bent 
viena šalį Amerikos žemv- 
ne. Kubos delegatas kriti
kavo Jungtines Valstijas; 
ypač skundėsi, kad Wash- 
ingtono įstatymas skriau
džia ir varžo Kubos cuk
raus pramonę.
’ Meksikos ir Bolivijos de'

legatai taipgi kreipė dėme
sį į reikalą žmoniško ūkinio 
bendradarbiavimo tarp 
Jungtinių Valstijų ir Loty
niškos Amerikos respubli
kų.

Marshallas ir kiti Jungt. 
Valstijų delegatai vengia 
klausimų apie ūkinį bend
radarbiavimą tarp visų a- 
merikinių kraštų. Kol kas 
jie pageidauja sutarties 
tiktai dėl karinio veikimo 
išvien. Tuo pačiu laiku 
Jungt. Valstijos tariasi su 
Brazilijos valdovais dėl 
$200,000,000 paskolos. Už 
tą paskolą norima, kad 
Brazilija leistų ameriko
nams išnaudoti jos žibalo 
versmes ir kitus gamtinius 
turtus.

Fašistiniai Anglai Išardė 
Komunistų Mitingą

London. — Anti-semitinė 
Anglų Karo Veteranų Są
junga išardė komunistų 
mitingą Stoke Newingtone. 
Susirinkusius jie puolė, dai
nuodami reakcinius obal- 
sius ir pakeldami ištiestas 
rankas panašiai, kaip dary
davo naciai saliutuodami.

Užpuolikai nuplėšė kalbė
toją Harry Mundy nuo pa
grindų, kuriuos jie ir su
daužė. Keli asmenys buvo 
sužeisti ir mitingas išardy
tas

šaukė: “Heil Hitler!”

Fašistuojanti veteranų 
organizacija pirm to laikė 
savo mitingą prieš žydus. 
Kalbėtojai, kiek įmanyda
mi, plūdo žydus. Už tokias 
kalbas juos sveikino šauks
mai iš publikos: “Heil Hit
ler! Mes norime Mosley’o!” 
(Oswaldas Mosley pirmiau 
buvo ahglų fašistų vadas.)

Dėl tokių fašistinių “e- 
vangelijų” kilo salėj trukš- 
mūs ir muštynės, kurios tę
sėsi 20 minučių ,iki policija 
išvaikė apie 800 susirinku
siu, v

ANGLIJA NORI MAŽIAU PIRKT IŠ 
JUNGTINIU VALSTIJŲ, 0 DAUGIAU 

IŠ ANGLU IMPERIJOS KRAŠTU
Amerika Priešinasi Anglijos Pramonių Valstybinimui, ir 

Abejotina, ar Kongresas Užgirs Naują Paskolą Anglijai >

GROMYKO SIŪLO, KAD 
J. TAUTOS STABDYTŲ 
ROLANDŲ KARĄ
Lake Success, N. Y., rugp. 

19.— Sovietų delegatas An
drius Gromvko pakartojo 
savo reikalavimą, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba paskirtų savo ko
misiją kaip tarpininką ka
ro baigimui tarp (užpuoli
kų) holandų ir Indonezijbs 
Respublikos. Gromyko įta
rė, kad Amerika priešinasi 
Jungtinių Tautų tarpinin- 
kystei, nes pati Amerikos 
valdžia peršasi į tarpinin
kus, suprantama, holandų 
naudai.
DOMINICAN~DIKTATO- 

RIAUS DIRBTINĖ 
BAIMĖ

Ciudad Trujillo. — Domi
nican respublikėlės diktato
rius Rafaeilis Trujillo pra
šė, kad Jungtinės Tautos 
ištirtų neva gręsianti jam 
pavojų iš Kubos komunistų 
pusės.* Jis pasakojo, būk 
“ginkluoti komunistai pla
nuoja iš Kubos įsiveržti” j 
Trujillo viešpataujamą ša
lelę.

Kubos seimo pirmininkas 
de Leon sakė, jog Trujillo 
“klysta.”

Washington. — Prekybos 
sekretorius džiaugėsi ato
mų bomba prieš Rusiją.

Angly Oficieriai 
Gavo $30,000 Kyšiu

Triest. — Anglų kapito
nas Douglas A. Wilde ir 
majoras John R. Squire 
prisipažino, kad jiedu paė
mė $30,000 iki $40,000 ky
šių iš viešųjų darbų kont- 
raktorių šioje tarptautinėje 
Venezijos Giulijos srityje. 
Tiedu anglų oficieriai neva 
padėjo karinei amerikonų 
vyriausybei. Už kyšius taip
gi areštuoti du jankių ofi
cieriai ir 31 civilis jų tar
nautojas. Jie atiduoti karo 
teismui.

Amerika Reikalauja 
Nemariu! Petkovo

%
Sofija, Bulgarija.—Ame

rikos delegtas gen. M.\ Ro- 
berston, pagal įsakymą, iš 
Washingtono, reikalavo su- 
spenduot mirties bausmę 
Nikolai Petkovui, vadina
mos opozicinės “valstiečių” 
partijos vadui. Bulgarų- tei
smas nusmerkė . jį mirti, 
kaip šalies išdaviką. Petko
vo sėbrai trys oficieriai ir 
vienas civilis teisme prisi
pažino, kad jie su savo va
du planavo nuversti demo- 
kratinę respublikos valdžią 
ir laukė tam pagalbos iš Ar 
merikos ir> Anglijos. '

Amerika Bandė [gnybt 
Sovietams dėl Petkovo

4,500 Žydą Tęsia Bado 
Streiką Laivuose

Port de Bouc, Franci ja.— 
4,50Q žydų tebestreikuoja 
badavimu trijuose anglų 
laivuose; reikalauja, kad 
anglai nugabentų juos Pa
lestinon. Francūzų valdžia 
kvietė juos išlipti Franci- 
jon, bet žydai atsisakė.

Anglai prieš kelias savai
tes suėmė Exodus laivą, ku- 
riuom tie žydai slaptai 
plaukė j Palestiną. Tuorhet 
jie buvo suvaryti į anglų 
laivus ir sugrąžinti į Fran
ci jos uostus, nes jų laivhs 
Exodus iš Francijos plukdė 
juos Palestinon.

Amunicijos Eksplozija 
Užmušė 100 Ispany

TEISIAMAS MUSSOLINIO 
GELBĖTOJAS

Dachau, Vokietija.— Ka
rinis amerikonų teismas 
tardo pafašiutistą nacių 
pulkininką Otto Skorzeny, 
kuris su savo sėbrais 1943 
m. buvo išplėšęs Mussolinį 
iš kalėjimo. Bet teismas 
kaltina jį už kitką. Yra pa
rodymų, kad pulk. Skorze
ny žudė paimtus nelaisvėn 
amerikonus laike paskuti
nio vokiečių ofensyvo vaka
riniame fronte.

Sofija. — Amerika prašė 
Sovietų valdžią paveikt, 
kad Bulgarija atidėtų mir
ties bausmę pusmerktam 
mirti išdavikui N. Petko- 

| vui. Tuom savo atsikreipi- 
' mu į Sovietus Amerika 
bandė nurodyti pasauliui, 
būk Sovietų Sąjunga esanti 
Bulgarijos valdovė.

Iranas Svarstys Žibalinę 
Sutartį su Sovietais

Cadiz, Ispanija. — Bai
siu smarkumu susprogo 
čionaitinė torpedų dirbykla 
ir ginklų-amunicijos sandė
liai. Eksplozija užmušė 
bent 100 žmonių ir sužeidė 
kelis tūkstančius. Sprogi
mas taipgi suardė vanden
tiekį, elektros patiekimą ir 
gatvekarių judėjimą.

Neduot Chiansui Pašalpos! 
Šaukia UNRRA Veikėjai

Washington.— Anglų pa
siuntiniai pokalbiuose su 
Jungt. Valstijų valdininkais 
dejavo, kad per keletą mė
nesių Anglija visai išbaigs 
paskolos dolerius. Amerika 
1946 m. liepos mėnesį pa
skolino Anglijai $3,750,000,- 
000. Tada anglai sakė, kad 
paskolos užteksią penke- 
riems metams.

Dabar anglai prašo pa
lengvinti tos paskolos sąly
gas bent dviem punktais: 
Nereikalauti, kad Anglija 
doleriais atpirktų savo pi
nigus svarus sterlingų iš tų 
šalių, kurios turi angliškų 
pinigų: panaikinti tą pas
kolos sutarties punktą, ku
ris sako, jog Anglija ves 
prekybą su Amerika lygio-

Tnimano Planas dėl 
Atominio Karo

Washington.— Preziden
to Trumano komitetas oro 
jėgoms suderinti ragino pa
sklaidyti karinių lėktuvų 
fabrikus skirtingose vieto
se ir statyti pavyzdines lėk
tuvų daryklas požemiuose. 
Prezidento komitetas sako, 
tatai reikalinga, kad atomi
niame kare galima būtų 
lėktuvus be pertraukos'sta
tyti. Republikonas senato
rius Brewster jau yra įne
šęs kongresui tokį sumany
mą. '

Areštuotas Buvusiojo Kaizerio 
Posūnis, Kaip Nacis Slapukas

Berlin. — Karinė anglų 
vyriausybė areštavo Ferdi
nandą Carolathą - Schoen- 
aichą, sūnų kunigaikštienės 
Herminės, antrosios buvu
siojo kaizerio pačios. Jis 
bus tardomas dėl to, kad 
užsigynė, jog buvo veiklus 
nacių partijos narys.. Ang
lai parodo, kad į Hitlerio 
partiją jis įstojo 1932 m. ir 
veikė rinktinėj nacių gvar- 
dijoj.

Praeitą savaitę mirė (ar 
buvo nunuodyta) Ferdi
nando motina Hermine. 
Tuo ‘ pačiu laiku Ferdinan
das sukėlė trukšmą, kad iš

jo kambarių amerikinėje 
Berlyno dalvje išplėšta $2,- 
000,000 vertės deimantų ir 
kitų brangumynų. Tai buvo 
jo motinos brangumynai, 
kuriuos Ferdinando mylėti
no išvogus sovietinėje Vo
kietijos dalyje ir slaptai 
pergabenus j amerik. Ber
lyno dalį.

Kunigaikštis Ferdinan
das dabar, girdi, “džiau
giasi”, kad anglai' jį areš
tavo, tai būsiąs apsaugotas. 
Jis pasakoja, kad labai bi
jojęs “rusų agentų.”

ORAS.— Būsią šilčiau.

Teheran. — Irano 'sei
mas spręs, ar užgirt sutar
tį, kurioje valdžia sutiko 
leist Sovietam traukt iš 
žemės ir apdirbt žibalą 
šiauriniame Irane. Ta su
tartis padaryta jau prieš 16 
mėnesių. . (Sovietai tvirtino, 
jog amerikonai ir anglai 
darė spaudimą Iranui, kad 
atmestų tą sutartį.)

Amerikos karininkai pa
skutiniu laiku paskleidė 
gandus, kad Sovietai sutel
kę 3,000 kariuomenės į pie
tus nuo Kaukazo, netoli Ir
ano sienos.

ANGLAI GAUDO SIONIS
TUS'PALESTINOJ

Jeruzalė. — Anglų ka- 
riiomenė užblokavo kelias 
Jeruzalės gatves, sustabdė 
šimtus žydų ir iš jų tarpo 
suėmei kelis tuzinus sionis
tų. 'O sionistai-tautininkai 
iki šiol pusėtinai bendra
darbiavo su Anglija.

Berlin. — Sovietų laikraš
čiai pakartojo, kad anglai- 
amerikonai samdo jaunus 
vokiečius karui prieš Grai
kijos partizanus.

Shanghai, Chinija. — 
Dauguma UNRRA, tarp
tautinės pašalpų organiza
cijos pareigūnų, Chinijoj, 
pasiuntė reikalavimą UN
RRA centrui. Washingtone, 
kad tuojau sustabdytų mai
stą ir kitus reikmenis Chi
ang Kai-sheko valdomai 
Chinijai. Savo laiške Wa- 
shingtonan. tie pareigūnai 
prašo paleist juos iš tarny
bos; sako: “Mes negalime 
tarnauti pilietiniam vienos 
pusės (Chiango) karui.” 
Nes Chiangas'nepraleidžia 
paramos chinų komunis
tam. • 

\ I

ŽYDAI GRĄSINA AME
RIKONAMS AUSTRIJOJ

Viena, Austrija. — Pra
nešama, kad kovingieji Ir- 
gun Zvai. Leumi žydai ren
giasi bombomis sprogdinti 
amerikonų įrengimus, b gal 
ir pačią Amerikos atstovy
bę Austrijoj. Jie jau iš
sprogdino dvi bombas prieš 
anglus Austrijoj. Viena 
bomba suardė anglų ka
riuomenės traukinį.

KŪDIKIU PARALYŽIUS 
DELAWARE VALSTIJOJ

Wilmington, Del. — Šią 
vasarą jau 35 asmenys su
sirgo kūdikių paralyžium 
čia ir apylinkėje. Miesto 
valdyba rengiasi uždaryt i 
dirbtinius plaukiojimo tven
kinius, nes bijo, kad dau-_ 
giau vaikų gali juose apsi- 
krėsti ta liga. Policijai įsa
kyta neleist vaikam braidy
ti balose, kur suplaukia 
miesto išmatos: jose gali bū
ti kūdikių paralyžiaus pe
ru.

mis sąlygomis, kaip ir su 
anglų imperijos dalimis —f ' , 
Kanada, Australija ir kito* 
mis. Anglija nori lengves- - 
nių sau prekybos sąlygų su ’ U 
tais savo imperijos kraš
tais, negu su Jungtinėmis 
Valstijomis. Anglai geidau* 
ja taupyti dolerius, daugiau 
perkant reikmenų iš Anglį- ' 
jai priklausomų kraštų, o 
mažiau iš Amerikos.

\ fN ’■
Amerika nepatenkinta, 

kad Anglijos darbiečių val
džia suvalstybino (“sociali- 
zavo”) angliakasyklas ir 
žadėjo perimti į savo ran
kas kai kurias kitas pra
mones. Amerikonų spaudi
mui pasiduodama, Anglijos 
valdžia jau atidėjo plieno- , A • 
geležies pramonės “sociali- 
zavimą.”

Teigiama, kad anglai pra^ 
švs naujos paskolos iš Ame*’ 
rikos. Bet Anglijos valdžia 
bijo, kad Jungt. Valstijų 
kongresas gali atmesti nau
jos paskolos prašymą.

YEMEN IR PAKISTAN 
PRIIMTI Į J. TAUTAS.

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba nusprendė priimti a- 
rabiškąją valstybėle Yeme- ►. 
na ir mahometoniškąją In- 
dijos dalį — Pakistaną į 
Jungtinių Tautų narius. *

Anglų - amerikonų blo
kas atmetė Albanijos ir Iš- x 
laukinės Mongolijos aplika
cijas į > narius. Sovietų at
stovas Gromyko atmetė to 
bloko peršamas fašistuo- 
jančias Portugaliją ir Airi
ją ir Anglijos įnagį Trans- 
Jordaną.

ŠIMTŲ TŪKSTANČIŲ 
NUMARINTO JAS W A

Berlin. — Amerikonų 
teismas atrado kaltu dr. 
Karlą Brandtą, asmeninį ’ 4 
Hitlerio gydytoją. Neva 
moksliniais band ymais, 
Brandto vadovybėje, naciai 
numarino šimtus tūkstan- * ? 
čių svetimtaučių.

■■■■■■i. ............... . '•'^18
Ceylono salos potviniuose 

nuskendo 20 žmonių.

Graikų Partizanų Vadas Aiškina 
Savo Valdžios Siekimus

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų komandierius, 
generolas Vafthiades Mar- 
kos per savo slaptą radiją 
aiškino, kodėl tapo įsteig
ta laikinoji ' demokratinė 
valdžia partizanų užimtose 
Graikijos srityse. Jis sakė:

“Demokratinė mūsų ar
mija yra ginkluota tautos 
dalis, kuri kovoja už Grai
kijos laiąvę, nepriklauso
mybę ir čielybę. Mūsų tik
slas yra paliuosuoti savo 
šalį nuo svetimtaučių ir jų 
agentų. Mes priimsime už
sieninio kapitalo bei tarp

tautinių organizacijų pa
galbą, jeigu ta pagalba bus 
paremta lygybės pamatais. ’ 
Mūsų valdžia, tačiau, pa- 
naikins tokias svetimša
liams duotas pirmenybes, •’ 
kurios prieštarauja tautos 
nepriklausomybei arba 

graikų liaudies vyriausy- . V 
bei.”

Partizanai yra užėmę \ J 
plačias Graikijos sritis su 
daugeliu miestu ir kaimų 
Romeli apygardoj, į vaka

I >■

rus nuo Attikos provinci
jos ; Peloponnese, pietinia
me Graikijos pussalyje, ir 
šiaurinėje šalies dalyje.
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Tikrieji Mūsų Politikos Siekiai Europoje
The New York Times korespondentas Hoffman ra

šo iš Europos apie tai, kokias sąlygas europiečiams sta
to Marshallo Planas. Nusivils tie, kurie manė, kad 
Amerika jokių sąlygų nestato. Kad Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Jugoslavija ir kitos rytinės Europos šalys atsi
sakė Paryžiaus konferencijoje dalyvauti, tai buvo sako
ma: Jos be reikalo nepasitiki Amerika!

Hoffman rašo, kad Paryžiaus konferencijos daly
viai dabar turi aiškius Amerikos reikalavimus. Amerika 
reikalauja, kad Europos šalys sudarytų muitų uniją. Tas 
palengvintų, suprantama, Amerikos kapitalo bizniui.

Bet dar svarbesnė Amerikos statoma sąlyga, tai kad 
tos šalys, kurios Marshallo Planu naudosis, turi atsisa
kyti nuo “planuotos ekonomijos.” Kitais žodžiais, Ame
rika reikalauja, kad jos atsisakytų pramonės socializa- 
vimo. Ji nori, kad viską ir pilnai valdytų privatusakapita- 
las.

Šis klausimas itin svarbus Anglijoje ir Francijoje. 
Anglijos anglies pramonė neseniai buvo nupirkta iš ka
pitalistų ir socializuota. Amerikos reakcijonieriai, kaip 
atsimename, gvoltu šaukė, kad Amerikos doleriais Ang
lijos darbiečiai vykdo socializmą! Dabar, matyt, prezi
dentas Trumanas ir sekretorius Marshall nusprendė tai 
tendencijai pastoti kelią. Anglijos darbiečiai dabar nebe
šneka apie kitų didžiųjų pramonių nacionalizavimą. Pa
naši padėtis susidarė ir Prancūzijoje. Ramadier ir jo 
draugai nustojo kalbėti apie socializaciją. Tuo tarpu 
Prancūzijos Socialistų Partijos kongrese laimėjo “kai
rieji”, pravarydami rezoliuciją, kurioje reikalaujama, 
kad Prancūzijoje būtų socializuojama stambioji pramo
nė. Ką dabar darys premjeras Ramadier, turės gan grei
tai paaiškėti. Jis atsidūrė tarpe savo partijos rezoliuci
jos ir Marshallo Plano.

Marshallo Plano tikslas, dabar aišku, yra ne gelbėti 
Europos žmonėms savo būklę pagerinti, bet atstatyti 
senąjį kapitalizmą ir pastotu kelią socializmui.

‘ Labai gaila tų Amerikos liberalų, kurie taip greitai 
ir garsiai su Marshallo Planu apsidžiaugė. Jie sakė, kad' 
Marshallo Planas pavaduoja Trumano Doktriną. Bet 
dabar kiekvienam aišku, kad Marshallo Planas yra Tru
mano Doktrinos įkūnijimas ekonomijoje.

“AMERIKIEČIAI MUS . 
NEPAMIRŠTA...”

Argentiniečių “Vienybė” 
(š. m. liepos 9 d.) rašo:

Šiais metais sukanka dvi
dešimt metų nuo to-istorinio 
mūsų kolonijai laikotarpio, 
kuomet iš šiaur. Amerikos čia 
buvo atvykęs didelis mūsų 
draugas, rašytojas Rojus Mi- 
zara-Rąsoda. Kaip jau vi
siems žinoma, jis tuo laiku re
dagavo pirmąjį Argentinos 
lietuvių laikraštį “Rytojų” 
(pirmąjį, neskaitant anksty
vesnių bandymų išleisti lietu
višką laikraštį).

Nors jau daug metų praėjo 
nuo to laiko ir drg. Mizara už
imtas naujais nuolatiniais rū* 
pesčiais, aktyviai darbuojasi 
šiaurėje gyvenančių mūsų 
brolių tarpe, bet tikimės, kad 
ir argentiniečių jis dar nepa
miršo. Argentiniečiai jo ne' 
pamiršo ir nepamirš, nors vi
suomeniniame darbe jau ne
daug randasi tų, kurie tuo lai
ku dirbo ir turėjo garbės d-gą 
Mizara asmeniškai pažinti. 
Visa Argentinos lietuvių kolo
nija R. Mizara gerai atsime
na kaipo savo mokytoją, siu 
tvirtinusį šio krašto lietuvių 
spaudos ir organizacinį darbą 
ir gerokai jį pastūmėjusį pir
myn sunkiose pirmose plates
nio veikimo dienose.

Tikimės, kad šios sukakties 
proga, pagerbimui drg. Miza- 
ros išsijudins visi mūsų veikė
jai. Ypatingai senieji, buvm 
šieji drg. Mizaros bendradar
biai, kad tinkamai atžymėjus 
šią 20-ties metų sukaktį.

Mūsų broliai amerikiečiai 
mus nepamiršta ir suprasda
mi mūsų sunkias sąlygas laiks 
nuo laiko mums prisiunčia pa
ramos. Paskutiniame Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
3-jame Suvažiavime net spe- 
cialę komisiją paskyrė, kad 
ji rūpintųsi teikimu mums pa
ramos. Reikia pažymėti, kad 
apart piniginės paramos, 
mums labai! brangi yra jų 
prisiunčiamoji spauda.

Ačiū, iš visos širdičs, drau
gams amerikiečiams!

vadovybe, nes pažangiųjų 
lietuvių norai yra ir jos no- 

? rai — jos uždaviniai, — ji ir 
stengiasi kiek galjmybės lei
džia tą vykdyti gyveniman. 
Bet laikraščio leidimui sa
vaitraščiu iki šiol dar nebuvo 
galimybių. Dabar, įžengus j 
savą spaustuvę, (taip mes Jų 
vadiname), ir ten pat įsteigus 
laikraščio redakciją, mūsų 
sąlygos palengvėjo ir te
trūksta tik, kad mūsų skai
tytojai ir rėmėjai sudarytų 
finansines sąlygas ir tuomet 
jau laikraštį turėsime savai
tinį.

šiuo klausimu reikia būti 
materialistais; šiame pasau
lyje, kad ir su geriausiais no
rais, be pinigo nieko nepada
rysi, nes gyvename santvar
koje, kurioje pinigas yra vi
sagalis ir reikia su juo skai
tytis. Tikimės, , kad visi mūsų 
draugai, tą suprasdami, su
kels mums to “visagalio” rei
kalaujamą sumą, kad tą taip 
gražią ir sveiką mintį paver
tus į tikrovę.

Netrukus mūsų laikraščiui 
sukaks du motai. Vienas iš 
mūsų bendradarbių pasireiš
kė, kad būti] labai gražu, 
kad nuo tos sukakties “Vie
nybė” jau eitų kas savaitę. 
Mes paimam šią puikią min
tį ir dirbsime, kad pakėlus 
mūsų laikraštį, kad pastūmė-

jus jį pirmyn pabarant sa
vaitiniu. Laukiame ir visų iš
tikimųjų mūsų draugų, kad 
pridėtų savo ranką — savo 
petį, kad tas pastūmėjimas 
lengviau ir greičiau būtų ga
lima atlikti.

Mūsų linkėjimas yra te
kis: Tegu kiekvienas pa
žangusis Argent, lietuvis 
suremia pečiais, tegu pada
ro visas sąlygas, kad “Vie
nybė” išeidinėtų kiekvieną 
savaitę. Tai yra būtina!

KONSERVATYVIŠKIAU- 
SIAS VYRIAUSYBĖS 
NARYS

Žinių agentūra ONA 
skelbia, jog šiuo metu prez. 
Trumano kabinete patsai 
konservatyviškiausias as-- 
muo yra — valstybės iždo 
sekretorius John W. Sny
der.

Na, o iždinės sekretorius 
turi milžinišką galią. Per 
jo rankas leidžiama bilio- 
nai dolerių šalies pinigų. 
Jeigu jis konservatyviš
kiausias, tai, reiškia, jis 
iždinę taip valdo, kad iš jo 
jos kuomažiausiai išeitų do
lerių liaudies reikalams. ■ 
Vadinasi, tai nėra sveikas 
reiškinys.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠK1AUČ1VS, M. D.

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

Vidurių užkietėjimo
ESMĖ

Dar Viena Nota Su Dar Vienu. Protestu
Mūsų vyriausybė pasiuntė Vengrijai naują notą. 

Mums, sako nota, nepatinka Vengrijos rinkiminiai pa
tvarkymai. Girdi, daugeliui žmonių atimta teisė daly
vauti rinkimuose. Pavyzdžiui, rinkimuose negalės daly
vauti prostitutės, kriminalistai, buvę kapitalistai ir dar 
keletas parazitiškų kategorijų. Šituo keliu visam milijo
nui Vengrijos “piliečių” esanti atimta teisė balsuoti. Tai 
esą žiauru, neteisinga ir nedemokratiška.

Anglijos darbiečiai taip pat neatsilieka. Jie irgi pa
siuntę Vengrijos vyriausybei panašią protesto notą.

Kad tai yra aiškus kišimasis į tos šalies grynai vidi
nius reikalus, tai mažai kam apeina. Tačiau būtų įdo
mu, ką pasakytų Amerika, jeigu kuri europinė šalis at
siųstų protestą prieš mūsų rinkiminius potvarkius, kurie 
ne vienam milijonui, bet desėtkui milijonų žmonių atima 
balsavimo teisę. Pavyzdžiui, pietinėse Valstijose “poli 
tax” sistema ir diskriminacija prieš negrus milijonams 
amerikiečių atima balsavimo teisę. Mums toks europie
čių protestas labai nepatiktų ir mes jiems pasakytume, 
“Mind your own business, please!” Panašiai veikiausia 
pasielgs ir vengrai.

ARGENTINIEČIŲ VIE
NYBĖ BUS PILNAS 
SAVAITRAŠTIS

Ligi šiol Argentinoje lie
tuvių darbo žmonių leidžia
moji “Vienybė” mūsų yra 
skaitoma savaitraščiu, ta
čiau ji faktinai dar neišei- 
dinėja kiekvieną savaitę. O 
neišeidinėja dėl to, kad sto
ka lėšų, stoka pajėgų. Šiuo 
klausimu pati “Vienybė” 
(liepos i9 d.) šitaip rašo:

Mūsų skaitytojų ir bendra- 
da'rbių rateliuose jau nuo se- 

girdima pageidavimų, 
savaitraš- 
kad visa 
to pagei- 
laikraščio

niai
kad laikraštis eitų 
čiu. Pilnai tikime, 
lietuvių kolonija 
dauja. To nori ir

Daugelis vis dar tebeturi 
tą nuomonę, būk storojoje 
žarnoje prisiveisią milijonų 
milijonai nuodingų bakteri
jų ir būk visa tai sukelią 
“rūgimą” ir “puvimą”, kurs 
ib nuodijąs visą organizmą. 
Būtinai, girdi, reikia, visa 
tai prašalinti ir iššluoti tą 
“užsikimšusią” žarną, — 
nuolatai vartoti piliules, 
karčiąją druską, skysčius 
bei miltelius...

Šitokia nuomonė yra 
perdėm klaidinga. Moksli
niai'tyrinėjimai ją panei
gia.

Visų pirma, mokslas jau 
seniai ištyrė, jog kiekvieno 
sveiko ir normalaus žmo
gaus storoji žarna turi bili
jonus bakterijų, bet jos vi
sai nežalingos rūšies. Jos 
netik kad nežalingos, bet• 
net ir naudingos. Taip, net 
naudingos.

Kai viduriai esti užkietė
ję, tai susidarę’ storojoje 
žarnoje išmatos pasidaro 
kietos ir sausos, nuo to ilgo

Keista Byla
Washingtone džiūrė pripažino kaltu Gerhart Eislerį, 

vokietį komunistą. Jam grūmoja penki metai kalėjimo ir 
penki tūkstančiai finansinės bausmės. Baudžia tik 
už tai, kad Eisleris, reikalaudamas leidimo išvažiuoti iš 
Amerikos ir grįžti Vokietijon, neįrašė į formą, kad jis 
yra Komunistų Partijos narys. Jis sako, kad jis nebuvo 
ir nėra Amerikos Komunistų Partijos nariu. O koks 
kam reikalas žinoti, kad jis priklauso prie Vokietijos 
Komunistų Partijos?

Kas keisčiausia, tai kad iš sykio Eisleriams buvo 
duotas leidimas išvažiuoti iš Amerikos, bet paskutinėse 
dienose buvo atšauktas. Buvo duotas leidimas, kaip teis
me paaiškėjo, puikiai valdininkams žinant, kad Eisleris 
yra komunistas. Paskui kas nors apsižiūrėjo ir nutarė jį 
patraukti teisman. ' ’

Aišku, kad Eisleris duos apeliaciją į aukštesnį teis
mą prieš šį nuosprendį. Jis ir dabar tebereikalauja, kad 
jam būtų leista grįžti Vokietijon. Jis čia ir buvo užkliu
vęs prieš savo valią. Jis važiavo Meksikon, turėjo leidi
mą Meksikoje apsigyventi, bet kadangi turėjo važiuoti 
per Ameriką, tai buvo čia sulaikytas.

Gal visoje Amerikos istorijoje nėra buvę tokio atsi
tikimo. Nei naudos, nei garbės Amerikai nedaro.

Brooklyn Trust Co. atsisakant susitarti su United 
Office and Professional Workers, CIO, visuomenės pri
tarimą streikieriams auga. Ši greta banko esanti altidė 
pasistatė skelbimą ,kad jinai neturės su tuo banku rei
kalų iki streikas nebus laimėtas.

užsiriogsojimo. Be to, jose 
jau nebėra jokių maistingų 
medžiagų. O be maistingų 
medžiagų ir. drėgmės, nega-- 
Ii klestėti nė bakterijos. At
seit, užkietėjusioje , storoje 
žarnoje bakterijos neranda 
sau reikalingų sąlygų, tai 
jos ir nesi veisia. Permaža 
čia joms drėgmės ir mais
to.

Toliau. Mokslas nesurado 
jokio darodymo, kad užkie
tėjusioje storoje žarnoje 
pasidarytų kokie ten nuo
dai. Antra vertus, pažiū
rėkime, kas atsitinka, kai 
paimi kokių. liuosuojamųjų 
vaistų. Nuo tokių vaistų, 
vidurių turinys labai atsi" 
skiedžia, ir tada jau ten 
prisiveisia milijonai bakte' 
rijų ir gamina savo bakte
rinius nuodus. Mat, čia da
bar susidarė daugybė skys
čių, kurie padedą bakteri
joms klestėti. Kitas daly
kas. Liuosuojamieji vaistai 
greit nuvaro per žarnas 
žemyn maistą, pirma negu 
jis spėjo persimaiti ir susi
gerti. Vadinas, liuosuoja
mieji vaistai sudaro žarno- 
sė dvi sąlygas, reikalingas 
bakterijoms augti ir ga
minti ^savo nuodus. Tos są-* 
lygos ir yra drėgmė ir mai
stas. LTaigi, paėmus kokių 
viduriams liuosuoti vaistų, 
prisidaro juose bilijonai 
bakterijų ir jų pagamintų 
nuodų. O to visko nebuvo, 
koliai viduriai buvo kieti.

Čia ir išeina didelis ne
susipratimas. Daugybė 
žmonių, kurie sau galvas 
suka, manydami, jog jie 
serga nuo vidur, užkietėji
mo ir nuo susidariusio iš 
to bakterinio apsinuodiji
mo, iš tikrųjų serga nuo; 
apsinuodijimo, paeinančio 
nuo liuosuojamųjų vaistų 
vartojimo. Kaip tik taip ir 
yra. Žymieji vidurių ligų 
specialistai, tyrinėtojai ' ir 
apsinuodijimų žiniuonys 
priėjo išvados, kad žmogus 
saugiausiai • gali išvengti 
apsinuodijimo, kuomet jam 
užkietėję Viduriai.

Tai tokios tokelės. Na, 
gerai. Jeigu šitaip, tai kodėl 
žmogui kartais galvą skau-

Visokių luomų ir rūšių 
asmenys turi vakacijas, po
ilsio laiką, o ypatingai va
saros laiku, tai ir aš, savo 
rūšies skruzdė, biznierius, 
pasiėmiau savaitę laiko pa
sitraukti nuo savo užsiėmi
mo.

Kadangi mūsų šeimos, 
kuri susideda iš trijų asa- 
bų: “dievo tėvo” — tai ma
nęs; “dievo sūnaus” — tai 
mūsų sūnus; “dievo dvasia 
šventa” — tai1 motina. Au
tas jau virš pusės savo am
žiaus senumo, baugu per 
toli važiuoti; taipgi ir aš 
jau pusėtinai virš pusamžio 
'metelių sulaukęs, ■ turiu bū
ti atsargus su savo kūno 
mašinos dalimis, .tad nu
sprendėm vykt; pas ’ brolį 
pergyventi ten vakacijas. 
MAt, visai arti, tik apie 35 
mylios nuo namų.

Oras pasitaikė pusėtinai 
šiltas, pasiekęs iki 97 laips
nių šilumos. Na, o prie eže
rų, netoli Detroito, tai 
drėgnumo beveik visuomet 
yra daug. O karštis su 
drėgnumu pusėtinai pakam 
kiną michiganiečius, kurie 
gyvena arčiau ežerų.

Nuvykus pas brolį, pirma 
diena buvo pusėtinai sma
gi-

Iš didesnių ūkių sudaryc 
tos smulkios. Visoj apylin
kėj yra smulkūs ūkininkė
liai. Brolis paaiškino, kad 
įgytoj jie kuls kviečius. Po 
-pietų atvyko pora vyrų su 
kuliama . mašina, pradėjo 
kulti kviečius. Aš irgi turė
jau pasirodyt, ką galiu.

Popiety iškūlė trijų ūki
ninkų kviečius. Ūkininkai 
vieni kitiems pagelbsti, taip 
sakant, talkos formoj. O 
moterys sudarė, prirengė, 
irgi bendrai, vakarienę. Bet 
tai jau buvo aštunta valan
da vakare.

Oras buvo pusėtinai šil
tas. Kiekvienas vyras buvo 
šlapias nuo galvos iki kojų, 
prakaite permirkę. Ūkinin
kų darbas yra pusėtinai 
sunkus. O ypatingai, jei pa
sitaiko karštas oras.

Šią vasarą visai prasti ja
vai. Ūkininkaiį! kurie nuo 
seniau čionai gyvena, neat
mena tokio prasto derliaus. 
Kviečių grūdai visai mažy
čiai.

Aš irgi pagelbėjau jiems 
dirbti. Pusėtinai reikėjo 
nuvargti. Bet tas davė dar 
kartą iš praktikos patirti, 
kaip sunkiai ūkininkai turi 
dirbti prie kuliamosios ma
šinos karštos dienos laike.
Jaunesniu ūkininku beveik 

nėra prie sunkaus darbo. 
Jie didmiesty gyvena. Mat, 
ten yra lengviau gyventi. 
Daugiau uždirba ir trum
pesnes valandas dirba. Prie 
to, mieste yra visokios rū
šies pasilinksminimų. Ofc, 
taip ūkiai ir yra apleisti.

žemės neišdirbtos. Nes vien 
tik seneliai ir jau pagyvenę 
žmonės likę ant ūkių.

“žemė maitintoja” —yra 
viena iš svarbiausių dalykų 
žmonių gyvenime, nes, be 
maisto pagaminimo ant ū- 
kių, miestų žmonės turėtų 
baisiai nukentėti arba iš
mirti, bet jei žmogaus jė
gų, darbo nėra įdėta, “žemė 
maitintoja” neišduotų jokio 
vaisiaus. Vadinasi, žmogus 
yra tas aparatas, kuris su
kuria viską, kas tik reika
linga ar pragaištinga jam 
pačiafn.

Dabartiniu laiku ūkinin> 
kystė visai apleista. Ūkinin
kus be saiko išnaudoja. Ku
rie turėjo vištų ūkius, juos 
jau apleido, arba visai nai
kina. Kurie užsiėmė pieni
ninkyste, karves išpardavė, 
sau taip gyvenimą “stu
mia” tolyn. Trumpai sa
kant, dolerinis biznis mūsų 
gyvenime, kaip koks vėžys 
ėda ūkininkų gyvenimą.

Ir ėda labai skubiai.

Baisiai smarkiu ūpu re
akcinis elementas rengiasi 
ir daug kalba apie kitą ka
rą. Planus daro. Apie juos 
rašo editorialuose ir taip 
visokios rūšies žurnaluose. 
Rodosi, kad ilgai neims, 
kaip ir vėl naujos skerdy* 
nės įvyks.

O kad tas būtų pasek- 
mingiau įvykdinti, tai į sa
vo tarpą, į savo planus, 
ima visokios rūšies fašisti
nius elementus, didžiausius 
žmonijos priešus. Jau net 
rašoma, kad'Japoniją paim
ti mūs talkininke, kuri su
loštų svarbią rolę Azijos 
kontinente sekančiame ka
re.

Ir tas -viskas daroma 
prieš Sovietų Sąjungą. Tai 
vis AVaŲstryčio biznio rei
kalai, Trumapo Doktrina. 
Na, o dabar Marshallo pla
nas. Marshallas yra ne tik 
Valstybės sekretorius, bet 
jis ir generolas. Jam pave
sta apjuosti Sovietų Sąjun
gą geležiniu lanku — iron 
ring.

Dabartiniu laiku yra ka
lama naujas obalsis sekan
čiam karui: Mes.norim pa
sauliui taikos.

Na, o kas tos 
nori?

Ogi Sovietai!
planams, taikai pdstoja ke
lią!

Tai tokia propaganda da
bar yra skleidžiama reakci
nėj spaudoj.

taikos ne-

Jie mūsų
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da, vidurius išpučia ir val
gyt nesinori, kada jam už
kietėję viduriai? Ogi daž
niausia taip pasidaro, vien 
tik dėl mekaniško išeinamo
sios žarnos ištempimo to
mis prisigrūdusiomis išma
tomis. Kaip tiktai tą ištem
pimą prašalinsi, kad ii* sa
kysim, išsiplaudamas vidu
rius, tuoj tau išnyks anie 
liguistumai. Beje, tokie li
guistumai galima padaryt 
net ir dirbtiniais būdais. 
Vidurių ligų tyrinėtojai tū
liems savo klijentams pri- 
kimšdavo išeinamąją žarną 
pilną medvilnės ir — gau
davo tokių pat nusiskundi
mų, kaip ir nuo užkietėji
mo. Išimdavo jie paskui tą 
vatą,— dingdavo ir liguis
tumai.

Kitą kartą tęsime toliau.

Diskusijose dėl įtrauki
mo jaunuolių į mūsų darbi
ninkišką .judėjimą ir išmo- 
kinimą jų taip, kaip turėtų 
būti pagal mūsų supratimą, 
yra skirtingų išsireiškimų.' 
Tiesos yra abiejose pusėse.

Man atrodo, kad draugai 
ir draugės, kurie augino ar 
dar augina savo vaikus, 
turi daug visokių problemų 
su savo vaikais.

Juk mokyklos mūsų vai-5 
kus lavina tokio gyvenimo, 
jo įpročių, kokioje tvarkoje 
mes gyvename.

Tai kaipgi dabar mes, tu
rėdami įsitikinimus, socia
liu požiūriu skirtingus, ne
gu mūs vaikai mokinami, 
galime juos įtikinti, išla
vinti?

Man rodosi, kad dabarti
niai jaunuoliai pusėtinai 
daro progreso savo judėji
me musų organizacijose, 
palyginant su aplinkybė
mis, kuriose jie dar dabar 
gyvena.

Ateinanti depresija juos 
daugiau išmokins, negu jų 
tėvai bandė juos mokyti.

Pr. Jo—nis. •
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Didžiu Talentu Pelnyta Garbė
Tarybų Lietuvos darbo žmonės, visi li

teratūros draugai su džiaugsmu išgirdo 
žinią, kad įžymiajai mūsų poetei Salomė
jai Nėris už jos kūrybą suteikta I-jo 
laipsnio Stalininė premija. Nuo šio lai
ko mūsų tautos poetinio žodžio meisterė 
Salomėja tampa pirmaeiliu pripažintu 
poezijos talentu visasąjunginiame foru- 

x me.
Salomėja Bačinskaitė-Bučienė (litera

tūrinis pseudonimas Salomėja Nėris) 
gimė 1904 metų lapkričio 17 d., Vilka
viškio apskrityje, Alvito valsčiuje, Kiršų 
kaime, valstiečio šeimoje. 'Ji lankė Ma 
rijampolšs ir Vilkaviškio gimnazijas, o 
1924-1928 metais mokėsi Kauno univer
sitete. Baigusi mokslus, mokytojavo 
Lazdijų, Panevėžio, Kauno gimnazijose, 
suderindama mokytojos darbą su poe
tės triūsu.

Eilėraščius Salomėja pradėjo rašinėti 
dar 1921 metais, būdama gimnazijos 
suole, spausdindama juos iš pradžių gim
nazistų leidžiamuose šapirografuotuose 
laikraštėliuose, o nuo 1924 m. ir perio
dinėje spaudoje (“Ateity,” “Pavasary”). 
Klerikalinė aplinka, kurioj tuo metu bu
vo atsidūrus jauna poetė, neauklėjo jos 
poezijoje visuomeninių motyvų. Užtat 
pirmaisiais savo kūrybinio darbo metais 
Salomėja vaizduoja daugiausia gimtojo 
krašto gamtą, asmeninius savo išgyveni
mus, išreikšdama visa tai švelniais lyri
niais tonais. Tokie jos pirmieji du eilė
raščių rinkiniai: “Anksti rytą,” išėjęs 
1927 metais, ir “Pėdos smėly,” pasirodęs 
1931 metais, — jau tada suteikę autorei 
vienos talentingiausių Lietuvos poetų 
vardą.

Susipažinusi arčiau su smetoninės Lie
tuvos gyvenimu, stebėdama besivystan
čią klasių kovą, Salomėja Nėris pradeda 
kitomis akimis žiūrėti į gyvenimą. Ji 
mato, kaip gimtajame krašte, lygiai kaip 
ir visame kapitalistiniame pasaulyje, 
darbo žmonių darbu turtėja saujelė iš
naudotojų, o tūkstančiai'ir milijonai en
giamųjų yra priversti skursti ir pusba- 
džiauti. Ji girdi apie kovojančius prieš 
išnaudojimą darbininkus ir kitus darbo 
žmones, žavisi persekiojamais, bet nesi
liaujančiais kovoti Lietuvos revoliucio
nieriais, komunistais. Ją gyvai įdomau
ja Tarybų šalis, kur darbo žmonės pasi
ryžo sukurti naują pasaulį, be vergval
džių ir išnaudotojų. Ir štai jau tada 
garsi poetė Salomėja Nėris 1931 m. ba
landžio 20 d. rašo kairiųjų rašytojų, su
sibūrusių apie “Trečiojo fronto” žurna
lą, kolektyvui pareiškimą, kuriame sako: 
“Aš manau, kad gyvenimą turi tvarkyti 
tie, kurie viską padirba, bet didžiausią 
savo menko uždarbio dalį turi atiduoti 
savo prispaudėjams ir išnaudotojams.

Nuo šio laiko sąmoningai stoju prieš 
darbo klasės išnaudotojus ir savo darbą 
stengiuos sujungti su išnaudojamųjų 
masių veikimu, kad mano ateities poe
zija būtų jų kovos įrankiu ir reikštų jų 
norus ir kovos tikslus.”

Savo žodį poetė ištesėjo. Ji neišsigan
do priekaištų, nepabūgo sunkumų nete
kus darbo, nenusileido dviveidžių įkalbi
nėjimui. “Ei, traukitės! Nebijom! Ug
nis, kova—niekai!” — sakė ji senojo pa
saulio krankliams ir čia pat šaukė:

Supuvusį pasaulį
Nušluos audrų mirtis.
Prašvis mums laisvės saulė

Ir darbo ateitis.
Aušra, aušra raudona 
Nušviečia kelią j on'. 
Ei, darbo milijonai, 
Kovon, kovon, kovon!..

(“Audrom apjuosim žemę.”)
Poetė rašo į “Trečiąjį frontą” eiles, 

kupinas gilaus tikėjimo nauja, šviesesne 
darbo žmonių ateitimi. Buržuazinės san
tvarkos užuitai darbo moteriai ji sako:

Tikėk ateis diena, ne ašarom ir ne 
skausmu pagirdyta—

Pasaulis išvaduotas skambės
naujais vardais.

(“Skambėk, laisvės vasara!”)
Salomėja Nėris susiriša su pogrindyje 

veikusios Lietuvos komunistų partijos 
nariais, ji spausdina pogrindinėje spau
doje (“Auroroje”, “Priekale”) savo eilė
raščius.^ Savo 1933 m. parašytame ei
lėraštyje “Keturiems,” skirtame smeto- 
nininkų sušaudytiems komunistinio ju

dėjimo Lietuvoje vadovams (Karoliui 
Požėlai ir kt.) ji iš esmės ragina buržu
azinės kariuomenės kareivius neklausy
ti savo karininkų, nešaudyti kovotojų už 
darbo liaudies reikalus.

Fašistinė reakcija pasmaugia “Trečią
jį frontą.” Sekdami hitlerininkus, sme- 
tonininkai uždarinėja darbininkų orga
nizacijas, vykdo fašizaciją visose gyveni-

Salomėja Neris (Bačinskaįtė-Bučienė)

mo srityse. Apie atvirą kovos žodį poe
tei nėra ko ir galvoti. Ji priversta rašy
ti užuominomis, savo jausmus reikšti 
gamtos vaizdais. Bet ir šiuo metu savo 
eilėraščių rinkiniuose “Per lūžtantį le
dą” (1935) ir “Diemedžiu žydėsiu” 
(1938) ji drįsta viešai pasakyti tiesą, 
priešingai buržuazinės Lietuvos valdovų 
pagyroms:

Kaimas laukia. Liūdna kaime, 
Skolos kaimą karia.*

(“Kaimas laukia.”)
O stebėdama namų šeimininkės, amži

nai plušančios po trobą, darbą, ji sako 
jai:

Sesuo! Gyvenimą įspraudei tu
į ankštą butą.

Ar nemanai, kad laikas būtų ‘
Su šluota apsisukt

ir po pasaulio rūmą— 
Per daug jau dulkių ten

ir nešvarumu. 
(“Su šluota”)

(Pabaiga sekamoje Moterų žinių laidoje.)

Geriau Prtaikytas Guolis, Ramiau Miegosi
šiltame ar šaltame ore, vi

suomet ramiau miegosi prisi
dengęs, nors ta priedanga bū
tų tik merlius (cheese cloth). 
Mes nesame papratę nuoginėti, 
tad mažiausias vėjelio užpūti
mas tramdo skalsų miegą.

Tačiau reikia prisitaikyti prie 
oro: karštame ore uždangalas 
turi būti plonutis .ir lengvas, 
vėsiame storesnis, šaltame sto
ras — vilnoniai blanketai, kal- 
dros, patalai.

Yra žmonių, kuriem sunkūs 
užklodai guolyje yra tiesiog 
“nepakeliami,” nuo jų užtirpsta 
kojos, rankos. Tokiems reikia 
klotis geriausios vilnos lengvais 
blanketais ar pūkiniais pata
lais. Pakeliantieji sunkumo ga
li gulėti ir po vatinėmis kal- 
dromis ar po kalnu bovelninių 
blanketų.

Dar yra žmonių, kuriem ken
kia vilna, erzina odą, ypatingai 
gerklę ir nosį. Tiems vilnoniai

blanketai turėtų būti apvilkti 
plonu ir lengvu, bet tankiu au
deklu, kad vilnos dulkių ma
žiau praeitų.

Jau randasi blanketų, kurių 
šilumą reguliuoja elektra. Ne
žiūrint, kiek kambaryje- pary
čiais atvės oras, po tuo užklodu 
bus iš vakaro nustatyta šiluma. 
Turėtų būti praktiški, bet tebė
ra labai brangūs. Parduoda po 
apie $50, o dar prisidėtų iš- 
vartotos elektros kaina.

Jeigu pasirodys praktiški, 
kada nors^ turės ateiti ir į dar
bo žmonių butą. O gal pirm to 
ateis geresnis butas, su vienoda 
šiluma per visą naktį? Dabar
tiniuose butuose iš vakaro bū
na šilta, negali užmigti, o pa
ryčiais kartais ‘pabundi nušišai- 
dęs iki liguistumo kelioms die
noms.

Daug kas bijo mažos pagal
vės, laiko kokiu .tai negarbingu 
požymiu biednumo. Tačiau plo

na, išlaikanti galvą tiktai lygia
me su pečių apačia aukštyje, 
yra geriausia pailsiui. Užten
ka, kad per dieną nugarą len
kiame prie darbo. Kam dar ją 
per naktį kankinti ir iš formos 
stumti su kalniška pagalve?

N.

Išrautų ankstybųjų daržo
vių lysėse dar ne per vėlu pa
sėti salotų ir tūlų kitų žaliavų 
vėlybo rudens sezonui. Tik 
karščiuose sėjamąsias sėklas 
reikia sėti kiek giliau ir nuo
lat prižiūrėti, kad žemė neper
džiūtų. Labai karštais vidur
dieniais nekenks ir pridengti 
kol gerai sulapuos.
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Kas nevalgė tiesiai iš daržo 
į puodą ir ant stalo patekusių 
kukurūzų-kornų, tas nežino, 
kaip skanūs jie gali būti. Visai 
ne tas, ką valgome pirkęs! 
mieste už kelių dienų po nu
laužimo. Nuvykę pas farme- 
rius, paprašykite išvirti.,

Tos gražios merginos iš sėkmingo ant Broadway vei
kalo “Finians Rainbow” atvyko j talką United Office 
& Professional Workers, CIO, streikuojantiem ir pikie- 
tuojantiems prieš Brooklyn Trust Co. (jos bankus). 
Merginos parodė banko depozitoriams, kas daryti su 
pinigais iki streikas bus laimėtas — jos sukimšo dole
rines j kojines. Daug depozitorių taip ir padarė, iš
traukė savo taupmenis. Tas bankui įvarė tiek strioko, 
kad likusiems išsiuntinėjo specialius laiškus, sakyda
mi, būk žmoniškos algos reikalavimas ir streikas esąs 
tik “agitatorią” darbas.

Dantys
Rašo Daktarė B

Kalbant apie dantis, rei
kia žinoti, koki tie dantys.

Kitkart mama man siuvo 
šlebę; sakė, kad būsianti 
pažeme dantuota. Bet tėtė 
tvirtino, kad būsianti kar- 
buota. Vistiek ji manęs ne
įkando, tad tikiu tėtės žo
džiu.

Vėl, seselė mano, kartą 
bešukuodama galvą, sušu
ko: “Išlūžo net trys dan
tys!” Iškėlusi šukas parodė 
ir vėl ėmė sutaršytus plau
kus šukuoti šukomis be tri
jų dantų.

Girdėjau siuvėją rūgo j ant 
ant siuvamosios mašinos: 
“Dantukai netraukia, ir 
daryk, ką darąs.” Klausiu, 
koki tie dantukai? Ji at
kirto man: /‘Ugi tie, ką po 
pėdele.” Tuomet man rodės 
juokai, kad dantukai yra po 
pėdele, bet nuleidau tyliai.

Kitą kartą skaitau laik
raštyje, kad “kongresas 
perleido įstatymą,” tik esąs 
“be dantų.” Čia buvo dide
lis galvosūkis man, kol suži
nojau, kad tie dantys tai 
jau kitokį, kaip virš min-ėti. 
Ir dažinojau, jog reikia ko
misijos, kuri tokių įstatymų 
dantis išimtų, kad tie dan
tys kąstų tik parinktas asa- 
bas.

Bet ką čia apipasakosi 
apie visokius dantis. Už
teks priminus, kad kaip ku
rie gyvūnai turi dantis. Ar 
kada skaitei, kiek dantų tu
ri višta? Varlė? Žuvis? 
Kirmėlaitė? Kiti gyvūnai? 
Ar galėtum papasakoti, 
kaip vienų dantys skiriasi 
nuo kitų?

Ar pasitaikė kada nors 
įsikąsti pirštą? O gal kas 
kitas įkando? Tai tau ir 
dantys!

Sakydavo, kad žmogus 
yra dantuotas, bet daugybę 
mačiau ^mažiulėlių žmone
lių, taip pat senelių be dan
tų,—matai, yra ir bedančių 
žmonių. Dar gi sakydavo, 
kad suaugusiam neišauga 
dantys. Vienok aną dieną 
mūs močiutei viena diena 
priaugo pilna burna dantų. 
Netikėjau, tai kad įkando į 
veidą, tai ir dabar raudonas 
mano veidas. Močiutė nė 
nesirgo viduriais bedygs- 
tapt dantims, kaip mūs An
tanukas. Kada jam dygda- 
vo, tiktai po vieną prasikal

Johanna

Ko Mums Reikia?
Katalikų bažnyčių ir dva

siškių yra labai daug. O 
kad palaikius aveles prie 
savęs, dvasiškių skleidžia
moji propaganda yra nuo
latinė: mišios žemos, iškil
mingos, mišparai, misijos, 
40 valandų, išpažintys, dir- 
mavonės, krikštai, šliūbai 
ir tt. Tai vis propagandos 
dalykai išlaikymui švento 
tikėjimo.

Tame ir mes turėtume im
ti pavyzdį ir nuolatos laiky
ti save ir ateinančius prie 
mūs užžavėtais. Mums sei- 
kia sudaryti tam tikrus 
skaitymo ratelius tiems, 
kurie norėtų su literatūra 
susipažinti. Mums reikia 
kalbėtojų lavinimosi grupių 
tiems, kurie norėtų būti 
mūsų viešais kalbėtojais.

Mums reikia diskusijų 
ratelių, kur suėję išgvilden
sime įvairius dienos klausi
mus — ekonominius, soci
alius ir politinius.

Mums reikia tvirtos mote
rų organizacijos tikslu iš

davo ir tai sirgdavo vidu-l 
rėliais.

Dantys reikalingi visiems. 
Girdėjau vieną merginą be
kalbant į berną: “Tu, ne- 
prieteliau, suėdei mane...” 
Vėl moteris kalba: “Ne- 
krimsk česnako, neatsiduo- 
si.”

Nors dantys reikalingi, 
vistiek geliamą dantį duo
dame ištraukt., Nors trau
kiant dar labiau gelia, o iš
traukus nėra kuo kramtyt, 
bet paprotys yra skaudamą 
dantį duoti ištraukt.4

Dantys reikalingi atsigy
nimui nuo priešo, kada nė
ra parankesnio ginklo. Sykį 
mačiau, kaip gyvatė įkan
do šuniui į nosį, kada tasai 
norėjo pauostyti, kas guli 
ant tako.

Dantys Reikalingi patogu
mui. Ak! Kokia negraži ta 
škapledantė bobelė arba 
mergelė, o dar ^negražesnis 
senelis ilgasmakris.

Dantys reikalingi maistą 
sukramtyti, kad kūnas gy
vuotų pilname sveikume.

Dantys reikalingi ir ki
tiems tikslams, bet tuo kart 
patarsiu tik tai: Dabok ge
rai savuosius dantis ir 
džiaugkis, kad visi jie tvir
ti—pagal juos ir visos svei
katos stovis matomas.

“Nueik pas dentistą bent 
sykį į metus!” '

KADA NORS MES MA
ŽIAU VIRTUVĖJE 

ŠUSIME
1 1 i

O vienok sveikiau valgy
sime. Jeigu to nesulauksi
me mes, tai sulauks mūsų 
dukterys. "Taip bus tada, 
kada žmonių valgydinimas, 
kaip kad .ir visa kita, bus 
valstybės rankose, ę visi 
darbininkai bus valstybės 
tarnautojais.

Ta mintis man gavosi 
miesto centro dešimtukinėje, 
pamačius, kaip ten puikiai 
mašina stiklus išplauna ir 
išgarina taip, kad jokia 
bakterija negali išlikti gy
va.

Mašinos gali daryti stebu
klus, bet privatiškoje virtu
vėje ar mažoje valgykloje 
jų neišgalėsi, o didelėje val
gykloj, kuri užlaikoma pel
nui, mes neišgalime valgyti.

auklėti tvirtas, rimtas, su
sipratusias kovotojas atei
ties darbininkų kovose, to
kias, kurios vadovautų, o ne 
vien sektų kitus aklai.

Mums reikia jaunimui 
įvairiausių žaislų sueigų, 
išauklėti juos būti vertin
gais sekėjais senuoliams pa
sitraukus iš aktyvės’ arenos.

Gal aimanuosime, kad pas 
mus tam visam nėra spėkų, 
laiko. Gerai, tad neaima
nuokime, kad pas mus to 
viso nėra. Tas, kuris nori 
ką nors atsiekti, tai visados 
ir visur turėjo ir turi pasi
švęsti. Turi apleisti daug 
linksmybę teikiančių pra
mogų, turi darbo valandų 
nuovargį numetęs imtis 
prie sau užsidėtojo liuoslai- 
kiui darbo.

Virš visko, turi vengti vi
sokių proto migdolių. Ir ne
paisyti, ar jį giria už jo pa
stangas ,ar peikia. Ar lai
mina, ar ekskomunikuoja, 
turi veikti nesvyruodamas.

Šeimininkėms
Norint Pavaduoti Mėsą

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad mėsos kainos šiemet pa
kilo aukščiausia iš visų buvu
sių bėgiu pastarųjų 20 metų.

.Mėsos visiškai nepavaduoja 
joks kitas maistas, bet planin
gai dadedant ko kito, galima 
apsieiti su mažiau mėsos. Mė
sos vietą, didelę dalį jos, kū
nui pavaduoja gera žuvis, sū
riai, kiaušiniai, riešutai ir pu
pelės (binzai).

Čia pora receptų permainai 
nuo mėsos.

Sūrio su Duona Kepsnys
Sūrį su duona visi žino, ta

čiau vienodumas kartais nusi
bosta. Dadėk ką kitą, apversk 
kaip nors kitaip, gaunasi nau
jas skonis, įdomi permaina, 
žemiau paduoto kiekio užteks 
trims-keturiems:

6 riekelės'sausos duonos 
pusė svaro supjaustyto į rie

keles American sūrio .
1 ir 3 ketvirtadaliai puodu

ko karšto pieno
1 tarkuotas svogūnas
2 suplakti kiaušiniai 
šaukštukas druskos.
Prieskoniams įberk po žiup- 

snytį cayenne ir paprika pipi
rų ir įpilk biskelį Worcester
shire soso (jeigu nemėgsti' pi
piruotų valgių, dėk šių pasta
rųjų visai po mažai, tik dėl 
kvapo arba gali apsieiti ir vi
sai be jų).

Sudėk į kepamą indą duo
ną ir sūrį, po riekelę vieno ir 
kito, kad paskutinė riekelė ant 
viršaus būtų sūrio. Užkaitink 
pieną su svogūnu ir pamažu 
supilk ant suplaktų ir jau su 
prieskoniais sumaišytų kiauši
nių, nuolat maišant, kad ne
sutrauktų kiaušinio. Supilk vi
są skystį ant duonos su sūriu. 
Palaikyk iki sumirks. Kepk vi
dutiniu karščiu apie 20 mir.u- 
tų arba iki sutirštės.

Žuvies Kepsnys ♦ 
šeimai iš 4 ar daugiau:
2 svarai cod ar kitos baltu 

raumeniu žuvies steiko (fil
let)

pusė šaukštuko ar daugiau 
druskos, po žiupsniuką pipirų 
ir thyme

‘ dvi citrinos (kas nemėgsta 
rūgštoko skonio, imti mažiau) 

puodukas verdančio van
dens .

3 ar daugiau riekelės su
pjaustytų lašinių

3 šaukštukai sukapotų pet- 
ruškų (parsley)

1 sukapotas svogūnas
3 šaukštai tarkuoto Ameri

can sūrio
6 šaukštai duonos trupinių
2 šaukštai pynatų sviesto.
Sudėk žuvį į išteptą, lėkštą 

kepamą indą. Apibarstyk, ap- 
laistyk su thyme, druska, pipi
rais, citrinos sunka. Dapilk 
vandenį, uždenk ir palengva 
virk iki žuvi^ bus galima ar
dyti su šakute. Nukaisk. Nu
pilk į puoduką skystį, dapilant
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• </•&>*' P .U r’riiM f'*' ' i • '■»;

verdančio vandens pripildy
mui puoduko.

Užbarstyk žuvį gabalyčiais 
lašinių, pctruškomis, svogūnu, 
likusia druska ir užpilstyk cit
rinos sunka. Užberk duonos 
trupiniais (jei nėra baltos sau
sos duonos, gerai tinka sutrin
ti sausainiai-krekės), sumaišy
tais su syūriu, prispausk. Išmai
šyk pynatų sviestą žuvies skys
tyje ir užpilk ant viršaus. Pa
kepink prieš ugnį iki viršus 
gerai aprus, aplaistant indo 
susidarančiu skysčiu.

Valgosi karštas. Kadangi 
žuvis nuo citrinos turės rūgš- 
telėjusį skonį, didžiumai bus 
skanu valgyti su saldžiais vir
tais burokais ar kukurūzais- 
komais, sudaro skanų kon
trastą.

PAVARTOTI 
RIEBALAI 
DAR LABAI 
REIKALINGI!

Sako McCALL’S Maisto 
Redaktorė

HELEN McCULLY

Tiek daug moterų rašo mūsų 
žurnalui ir klausia, ar jos vis 
turėtų pristatyt pavartotus 
virtuvės riebalus. Būtinai, bū
tinai taip! Jų vis dar stokuo- 
ja — ne tik Jungtinėse Valsti
jose, bet visame pasaulyje. 
Štai ką Žemdirbystės Sekreto
rius Clinton P. Anderson sa
ko: “Vis dar reikia taupyti 
kiekvieną pavartotų riebalų 
svarą, nes ir dabar mažai kiek 
daugiau jų gaunama, negu per
nai.” Štai kodėl mes, ameri
kietės moterys, turim vis tau
pyti pavartotus riebalus, iki 
bus pergyventa pasaulinė jų 
stoka!

VIS PRISTATYKITE, 
VARTOTUS RIEBALUS

American Fat Salvage Committee, Inc.
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— Laiškanešys ateina, laiškanešys at
eina! — uždususi bėga Anelė pranešti 
namiškiams naujieną.

■ Aukštu juose laiškanešys jau retas,
bet pas 'Šimonius dar retesnis svečias. Ši
moniai niekam nerašo, niekas ir Šimo
niams laiškų nesiuntinėja. *

' • Tik kartais skolintojai ar teismas at
simena, kad čia gyvena Šimonis. Bet to
kie laiškai nemalonūs aukštujiškiams...

— Tegu ateina! Na, kas čia jau to
kio? — atsako Šimonienė.

, — Kaži kas tik parašė? — nesitveria
iš smalsumo Anelė.

— Tavo jaunikis parašė, — erzina 
Urtė Anę.

— Tavo jaunikis! — supyko Anelė ir 
pastatė lūpas.

. Sustojo jau ir tėvas Šimonis virvę kle
betuodamas ir pažvelgė pro langą. Jau ir 
įžengia per kiemą prūsiškasis paštinin
kas.

— Rasi jau vėl iš teismo, — atsidūsė- 
I jo Šimonis, — bet nežinau, kodėl...
) iš advokato.
| — Mikelis parašė, — vartydamas laiš

ką rankoje, paskelbia tėvas Šimonis.
( —Dėdė Mikelis!

— Ak, dėdė! — išsižiojo iš smalsumo 
i Anelė ir Urtė smalsiai laukia, ką tėvas 

paskaitys.
— Paskaityk pagaliau, tėti!
Viena tik Šimonienė nieko gero ne

laukia ir įtaria:
— Jau, regis, jam vėl-pinigų reikia .. .
— Ale kurgi!
— Na, pamatysi !| Tik paskaityk jau, 

meldžiamasis.
- . Ir tėvas Šimonis skaito, bet pirma tik 

sau vienam. Žodis po žodžio, pamažu, 
nuodugniai.

Tačiau šį kartą ir ne iš teismo, ir ne
— Duok, Urtė paskaitys, ji moka grei

čiau. Tu taip ilgai lasinėji raides,—pra
deda jau ir Šimonienė nekantrauti. Ir 
jai jau įdomu pasidaro, ko gi Mikelis no
rėtų. Kiek jau metų išėjo nuo tuokart, 
kai paskutinysis Krizo įrašytas laiškas 
išėjo į Karaliaučių! Nuo tuokart kara- 

• liaučiškiai lyg išmirę.
Šimonis nepaiso žmonos perspėjimo. 

Jis jau paskaito gerai, jam nereikia nė
maž paraidžiuoti. Bet jam kiekvienas žo
dis, kiekvienas sakinys svarbus, be to, 
ir mielas. Juk brolis parašė. Brolis, ku
rio taip seniai jau nebematęs. O tiek jo 
pasiilgęs, nors jis ir svetimas pasidaręs. 
Argi ir gali būti, kad brolis tiesia ranką, 
prašydamas, kad nebepyktų daugiau 
Krizas: — Esame vieno tėvo vaikai, — 
rašo jis.

Argi Krizas kada nors pyko? To jis 
j jau visai nebeatmena. Kodėl pykti? Ar 

kad reikėjo dalį atiduoti? Ne, juk kas 
Mikeliui priklausė, reikėjo atiduoti. Tie
sa, Mikelis nebūt privalęs taip pulti ir 
taip ūmai reikalauti visą dalį išmokėti, 
lyg jis jau prie bado sieto būtų buvęs pa
statytas.

— Bet juk aš nesiskundžiau, jam ne
prikaišiojau, — kalbasi su savim Krizas 
Šimonis. — O rasi mano kantrumo, ma
no tylėjimo jis sugėdintas. Sugrįžta tai 
kiekvienam žmogui. O Mikelis ne Šimo
nis būtų, jeigu ir jis kada nors nesusi
prastų ...

Bet užvis daugiau Krizo galvoj suki
nėjasi štai kas:

.. Parodyk, kad tu nebepyksti ir at
važiuok mus aplankyti. Mano žmona la
bai pasidžiaugs. O ir Heincas su Erna. 
Urtikė privalo būtinai drauge atvažiuoti. 
Ji galės pas mus pasilikti. Galės ko nors 
pasimokinti. Tau vienas rūpestis ma
žiau, o jai bus lengviau. Vilius man per
nai sakė, kad ji labai esanti moksli.”

Pašoko Urtė nuo krėslo ir apkabino 
tėvą :

c — Tėteli, tėtyti, tėtukai! Važiuokiva, 
važiuokiva!

—Palauk, mergele, pirma reikia visa 
ką apgalvoti. O kuo apsirengsi?

— Ar mano įžegnojimo drabužiai ne- 
geri?

I — Jau išaugai juos. Juk jau dabar
septyniolikos būsi. Augi ir drebi į -ilgį.

— Tik mano sijonas kiek trumpas. 
Bet juk jaunos vokietikės tokių jau ilgų 
suknelių ir nenešioja. Žiūrėk, Pėžaičių

• Švarcikė, kokie jos sijonukai trumpi. 
k — švarcikė už tave jaunesnė, — per

spėjo motina. — Bet atsimink, kad ne į 
Priekulę ar į Klaipėdą, o- į Karaliaučių
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nori važiuoti. Ten visi vokiškai nešioja. 
Ten moterų su skepetomis ir priejuostė
mis nematysi. Ten visos kepurėtos. Iš
juoks nuvažiavusią būrę, lietuvininkę. O 
tu jau ir taip esi opi. Kas bus, kad ims iš 
tavęs žmonės šaipytis. Kiek tau reikės 
ašaroti! Na, aš nenorėčiau matyti.

— Aš neašarosiu, ne! — ginčijasi Ur
tė.

—O paskui tau patiks vokiečiai, no
rėsi ir pati išsiversti į vokietę. Rasi ir 
tikrai ten norėsi palikti vokiečiams tar
nauti.

— Mamyte, nekalbėk tokių niekų. Tė
teli, važiuosiva, ką?

— Aš turiu dar pirma apsigalvoti, 
vaikuži, pamatysime dar!

Ir, vienai savaitei praėjus, jau Šimo
nis apsigalvojęs. Ir parašė broliui laiš
ką:

“... jeigu atsiųsi, kaip žadėjai. Žinai, 
kad Aukštųjų smiltynuose šiandieh pi
nigų vos silkės uodegai ir druskai tegali
ma sukrapštyti.”’

Dar kartą aplankė laiškanešys Šimo
nių sodybą. Penki doleriai nuskambėjo 
ant Šimonių stalo.

— Penki sidabriniai, barzduotąja cie
soriaus Viliaus galva pagražinti dole
riai! — pastebėjo Anelė ir, išsižiojusi, 
užmiršo burną uždaryti.

Ir Urtė, pastūmusi į šalį ratiną, užsi
svajojo apie kelionę į Karaliaučių. Dole
riai penki, gulintieji ant stalo, pagavo di
dėti, pilkėti. Nebe doleriai tai buvo, o 
kaži kiek tekinių, su nesuskaitomais ge
ležiniais stipinais. Ne vežimo tai tekiniai. 
Ir kaip jie sukasi: greičiau, vis greičiau, 
lyg patrakę—čiuš-čiuš, čiuš-čiuš! kaip 
vėjas lekia traukinys į Karaliaučių.

Na, išaušo pagaliau ir tas rytas, kada 
reikėjo išvažiuoti.

Visą naktį nemiegojo Urtė. Buvo, mat, 
tiek daug ko apsvarstyti. O kada gaidžiai 
sugiedojo, Urtė jau ir iš lovos. Abiem 
kojom kartu.

Juk šiandien tokia svarbi diena, svar
biausia Urtės gyvenime. Nė Anelė neina 
į mokyklą. Kur tau! Reikia išlydėti Ur
tę. Gali atsitikti, kad ji nebegrįš iš Kara
liaučiaus. Ak, būtų puikiai! Urtė para
šytų laišką Anelei. Ir laiškanešys ateitų 
dažniau. O žmonės tik žiūrėtų! Tėtelis 
parašys mokytojui laiškelį, ir mokytojas 
jau ateis.

Tuojau po pusryčių atsiskubino dar ir 
Marė ant tos naujienos.

Jau beveik metai, kaip Marė ištekėju
si už butelninko, Aukštųjų viensėdžio, 
Jono Bintakio. Ne lengva buvo pradėti 
gyventi šiluose. Bintakio tėvai* menkai 
tebuvo prasiknisę žemės. Šilų visai nebu
vo įveikę. Tik ten, aure, kur smiltis, čia 
tai ir ropučių sodino, ir rugių sėjo. Ir 
gyveno vargingai.

D ką su tokia kumelėle daug ir praar
si! Marė atėjusi tuojau pardavė tą ku
melėlę ir, keletą dolerių pridėjusi, nusi
pirko jau kiek geresnį arklį. Ir tas tik 
kaplis, — Šimonienės betariant, tebuvo. 
Bet buvo galima jį veik atšerti. Su tuo 
jau nors baimytis nereikia, kad beariant 
jis suklups vagoj. Laukų juk yra, tik rei
kia juos gerai išgyventi. O stropiai dir
bant, netinginiaujant, bus galima išsi
maitinti. Užteks duonos, bus ir prie duo
nos. Juk žmogus tik vieną pilvą teturi. 
O Šimonių vaikai jau iš mažų dienų prie 
darbo, vargo ir juodos duonos pripratę.

— Na, ar ta freilinė jau taisos? — iš
girdo Urtė pašiepiantį Bintakienės balsą 
prienamy.

— Marė daugiau nieko ir nežino, kaip 
tik vieną ar kitą dantinėti, — pyksta 
Urtė. Bet toks jau Marės būdas. Tuo ir 
skiriasi ji nuo kitų Šimonių vaikų. Ne 
kartą jau motina Šimonienė dejavo:

— Ir į ką ta mergelė atsigimusi!
— Taip, taip, aš jau taisaus, — atsi

liepė Urtė įeinančiai Bintakienei.
.— Ar tai tu ir paliksi Karaliaučiuje?
— Jei patiks — paliksiu. *
-— Ale kad tu ten paliksi, tai tu į nie

kus išeisi. Išeisi į Vokietiją ir pasileisi, 
kaip visi vokiečiai.

— Ar Karaliaučiuje nėra dorų žmo
nių? — nori pasiginčyti Urtė.

— Yra, kur nebus, tik visi vokiečiai.
Urtė tuo tarpu jau apsivilko savo įžeg

nojimo marškinius, kurių apkaklę ir 
prierankius ji pati yra nusnapavusi ir 
perpečius pelėstakėmis ir puspelėstake- 
mis išsiuvinėjusi. <, .

(Bus- daugiau)

Už 1947 metus Lietuvių Li
teratūros Draugijos^ nariai 
gaus “Viduramžių Istoriją.” 
Tai knyga, kuri trumpai, bet 
aiškia apibudins veik dvyli
kos šimtų metų žmonijos isto
riją. Gi, kad suprasti šių die
nų audringą politiką, naujus 
imperialistų manevrus, tai bū
tinai reikia žinoti praeities is
toriją.

Manau, kad Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro Ko
mitetas labai gerai padare, 
kad pasirinko dar šiemet iš
leisti “Viduramžių Istoriją.” 
Šių dienų politika audringa. 
Šimtai milionų žmonių veržia
si prie laisves, prie savo šalių 
nepriklausomybės, gi impe
rialistai, pavergėjai, kurie per 
šimtus metų laikė pavergę tas 
tautas ir jų kraštus, nenori jas 
paleisti.

Egiptas reikalauja, kad An
glijos armija išsinešdintų lau
kan.. Palestinoje eina liaudies 
karas prieš anglus. Irane ang
lams į talką atėjo Wall Stry- 
to imperialistai. Indonezijoje 
ir Chinijoje baisus karas. Grai
kijoje partizanų karas. Indija 
gavo “laisvę.” Vis tai dideli 
įvykiai.

Tik pagalvokite: Anglijos 
imperialistai ' per 800 metų 
viešpatavo Indijoje. Visam 
svietui jie skelbė, kad Indija, 
tai yra perlas Anglijos impe
rijos karūnoje. Kas mot krau
juose paskandindavo šimtus 
indusų sukilimu, dešimtis tūks
tančių išžudydavo žmonių, 
tų, kurie norėjo Indijai lais
vės, kurie norėjo valgyti. Bri
tai ramiai, kaip kokiame vai
dinime pririšdavo indusus prie 
kanuolių gerklių, kad šūvių 
jėga ištaškytų “prasikaltę-Mliūs” į tūkstančius dulkelių, 
kad to pagalba įbauginti žmo
nes. Nebuvo tokio žvėrišku
mo, kurio britai nebūtų grie
bęs! prieš indusus. Ir visą tą 
anglai darė, kad išlaikyti In
diją.

Ir štai, dabar, vienu kartu, 
pagal kokį tai “stebuklą” An
glija sutiko suteikti Indijai1 
“nepriklausomybę.” Ir vietoje 
vienos Indijos staigiai atsira
do dvi “nepriklausomos” vals
tybės — Indija ir Pakistanas.

Kokis čia “stebuklas,” iš 
kur atsirado pas anglus “mei
lė” linkui Indijos žmonių?

Jokio “stebuklo” nėra! Jo
kios “meilės” linkui Indijos 
gyventojų neatsirado nei pas 
anglus, nei tos “nepriklauso
mybės” garbintojus. Yra tik 
dekoracijų pakeitimas, tik at
sisakymas nuo senų formų 
Indijos pavergimo, kurios 
daugiau jau netinka.

Kaip gi anglai atsirado In
dijoje? Kaip jie ten įsigalėjo? 
Kokias -formas viešpatavimo 
vartojo, kad išlaikyti 100,- 
000,000. žmonių vergijoje? Į 
šiuos ir daugelį kitų klausimų 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
nariai suras atsakymus, kada 
jie gaus būsimą knygą “Vi
duramžių Istorija.”

Nesakysiu, kad turint tą 
knygą, jau nereikės kitas skai
tyti, kad plačiau pasaulį pa
žinti, kad žinoti tuos kelius, 
kuriais žmonija ėjo, bet “Vi
duramžių Istorija” bus infor
macijos šaltinis ne vien Indi
jos, Egipto, Palestinos, Kana
dos, Rusijos, bet kiekvienos 
valstybės reikale.

Biskis iš Istorijos

Virš 300 metų atgal, Indi
joje jąu gyveno apie 100,000,- 
000 žmonių. Indija -*■ turtin
gas kraštas. Buvo ten savosios 
valstybės. Pradėjo veržtis iš 
Europos hdlandai, ispanai, 
francūzar ir anglai. Vienur po 
religijos skraiste, kitur pre
kybos pagalba jie įsitaisė sa
vo bazes, apsidrūtino. Turė
dami kanu oi es, ko neturėjo 
Indijos gyventojai, darėsi sve
timoje šalyje šeimininkais.

Kokią pirmenybę atėjūnai 
turėjo su kanuolių pagalba, tą 
gali paliudyti vien mūšis prie 
Plessi, kur 1757 metais 3,000 
anglų ir sipų, su kanuolių pa

galba, ištaškė 70,000 ipdusų 
armijos.

Indijos žmonės buvo kultū
riški. Tai paliudija milžiniš
kos bažnyčios, kurių ten yra 
tūkstančiai. Tūlos iš jų uži
ma milžiniškus plotus, iškilę 
į padanges, kaip New Yorko 
dangorėžiai. Ir vis tai gra
žiausi pastatai, iš akmens ir 
marmuro, su įvairiausiais iš- 
marginimias padaryta. Tą vi-, 
są Indijos gyventojai šimtai 
metų atgal mokėjo pasidaryti, 
bet jie nemokėjo prieš kanuo
lių ugnį, prieš parako jėgą 
atsilaikyti. » •

Kaip Anglai Viešpatavo 
Indijoje?

Anglai, pavergdami Indiją, 
kuri užima 1,581,410 ketvir
tainių mylių plotą ir turi apie 
400,000,000 gyventojų, turėjo 
kariauti ne vien prieš vietos 
žmonės, bet ir kitus atėjūnus 
-— francūzus, ispanus, holan- 
dus. Dar, ir,dabar Indijos jūrų 
pakraščiuose yra mamytės 
Pranei jos ir Portugalijos ko
lonijos. į ...

Anglija buvo padalinus In
diją į 17-ką gubernijų, kur 
britai viešpatavo su (savo gu
bernatoriais, o kitur jiems pa
klusniai valdė kunigaikščiai, 
princai ir dvarponiai. Tie ku
nigaikščiai turėjo savo “nepii- 
klausorpas” valstybes, savo ar
miją ir buvo anglų globoje 
karaliukais. Tokių valdonų bu
vo iki 700. Didžiausias “nepri
klausomas” valdonas, tai Raj- 
putana valstybės, užimančios 
133,000 ketvirtainių mylių ir 
turinčios 14,000,000 gyvento
jų.

Britai naudojo visokias prie
mones Indijos pavergimui, nuo 
kanuolių ugnies, lėktuvų bom
bų iki žulikysčių ir apgavys
čių. Indija yra turtingiausias 
pasaulyje kraštas, bet kūsmet 
ten buvo badas ir milionai 
žmonių mirdavo, todėl, kad 
pavergtkai ir vietos kunigaikš
čiai apiplėšdavo liaudį.

Indijos žemėje yra aukso, 
sidabro, , deimantų, anglies, 

geležies, aliejaus ir daugybės 
kitų, reikalingų dalykų. Indi
joje gerai auga kviečiai, ry
žiai, kava, čukraus nendrės, 
tabakas, kukurūzai, miežiai, 
medvilnė ir kiti augmenys. 
Bet mažai maisto ir gėrybių 
teko žmonėms. Turtai plaukė 
į Angliją ir kunigaikščiams.

Aišku, kad liaudis vedė 
nuolatinį karą už laisvę. Ne
buvo tos dienos, kad vienur, 
ar kitur nebūtų riaušių prieš 
anglus ir kunigaikščius. Nely
gioje kovoje šimtais ir tūks
tančiais žmonių žuvo. Anglai 
jautė, kad amžinai jie negalės 
viešpatauti, kad kada nors 
liaudį apims generalė revoliu
cija ir sukilimas persilies per 
visus užtvarus, kaip išsilieju
si upė. Anglai per daugelį me
tų manevravo, siūlė Indijai, 
tai vienokioje, tai kitokioje 
formoje “laisvę” ir “nepri
klausomybę.”

Ką Reiškia Indijos 
“Nepriklausomybė?”

Indijoje priėmė anglų pla
ną, pagal kurį Indija padali- 
nąma į dvi valstybes — Indi
ją, kurią sudaro indusai, kuri 
turi apie tris šimtus milionų 
gyventojų; ir Pakistano vals
tybę, kurią sudaro šiaur-vaka- 
rinės provincijos ir rytinė — 
Bengal provincija, kur gyve
na apie šimtas milionų žmo
nių, daugumoje musulmanai.

Abi “nepriklausomos” vals
tybės, suprantama, pasilieka 
Britanijos imperijos dalimi — 
dominijomis. Aišku, kad bri
tų viešpatavimo ribas tas ap
rėkia, kad Indijos ir Pakista
no gyventojai įgauna daugiau 
laisvių, bet tas dar nereiškia, 
kad tos šalys gavo pilną lais
vę ir nepriklausomybę.

Anglijos imperialistai, su 
paigalba Wall Stryto milionie- 
rių, ilgai dės pastangų laidyti 
tas’šalis ekonominiai savo na
guose f ir nusakyti joms savo 
politiką. Iš antros pusės, In
dijos ir Pakistano liaudis ko-
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vos už pilną išsilaisvinimą ir 
nepriklausomybę. , v

Mūsų būsimas veikalas “Vi
duramžių Istorija” jau yra 
ant pu^ės atspausdintas. Ka
nadiečiai — Liaudies Balso 
leidėjai — darbą atlieka gra
žiai ir pagirtinai. Jie žada ru
deniop turėti gatavą knygą, 
kuri turės virš 100 žemlapių, 
paveikslų ir braižinių.

“Viduramžių Istorija” bus 
didelis mums pagelbininkas 
suprasti šių dienų istoriją ir 
politiką. Mūsų Draugijos na
riai turėtų dėti pąstangų 
įtraukti daugiau lietuvių į or
ganizaciją. Atminkite, kad tik 
tie, kurie šiemet priklausys 
prie D-gijos, tai gaus tą kny
gą. Nėra užtikrinimo, kad jos 
turėsime ateityje. Spausdina
me ribotą kopijų kiekį.

D. M. Šolpmskas.

Cyrus Ching, prez. Trumą- 
no paskirtasis direktoriumi fe
derates tarpininkystės ir tai
kytojų tarnybos, įsteigtos po 
Taft-Hartley įstatymui. Nuo 
1929 metų jo santykiai su dar
bininkais buvo visuomet iš už
stalės antrojo krašto — prie
šiški. Jisai tarnavo U. S. Rub
ber Kompanijai industrinių 
santykių direktoriumi.

Boston, Mass. — Rusas 
Sėrgius Koussevitzky, 73 
metų, pagarsėjęs Bostono 
Simfonijos Orkestro vadas, 
susituokę su savo sekreto
re Olga Naumova, 46 metų. 
Pirmoji jo žmona mirė 1942 
metais.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

M<ll)llllllllllllllllllllllllllllllllllll^

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 

Geriausias Alus Brooklyne 1

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI ;

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698----------------------- 2—1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kp. rengia pikni

ką, rugpj. 31 d., 1947 m., pas 
St. Kuržinską sode. Prasidės 
nuo pietų ir tęsis iki vėlybo 
vakaro.

Kuriems draugams aplinky
bės neleis lankyti Laisvės pik
niką Philadelphijoj, tai pra
šome lankyti šį mūsų kuopos 
paskutinį šio sezono parengi
mą, nes tuoj oras suvarys mus 
visus po pastogėmis. Rengėjos 
tikrina, kad ir šis parengimas 
bus taip pat linksmas ir geras, 
kaip kad praėjusis.

Kviečia visus, '
Reng. Komisija.

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil-; 

mininkas Jurgis Klimas, pa-! 
simojo didelio masto darbą! 
ir prašo visų mūsų organi-: 
zacijų su juom kooperuoti. ;

Jis turi filmą, kurią par-: 
vežė Antanas Bimba iš Lie-; 
tuvos, sakosi, kad dar dau-; 
gelyje kolonijų nebuvo ro-! 
dyta ir yra svarbu, kad ją! 
matytų. (

Antra filmą, tai pirmuti-: 
nė lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą,; 
užsivadina KUPROTAS! 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi-; 
ja. ’ :

Trečia filmą, tai iš Lietu-; 
vių Meno ir Kultūros Festi-; 
valio, įvykusio Chicagoje,; 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio-! 
se kolonijose jau buvo ro-! 
dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas'lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
! mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš- 

;'kite, apie kurį 'laika jums 
bus patogiau suruošti tin- 

! karną vakarą. Kaip tik pik- 
! nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.

Rašykite j GEO. KLIMAS; 
(filmininkas kalbančių fil-; 
mų, gamintojas ir rodyto-; 
jas), 669 — 6th AVENUE,! 
BROOKLYN 15, N. Y. !

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite 1 patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

— ..... . >n 11 i «iŽU8m»Š

Telefonas Poplar 4110

4 pusių Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugpj. 20, 1947



CHICAGOS ŽINIOS
KĄ VEIKIA MENININKAI

Rugpiūčio 5 d. LKM Choras, 
kaip paprastai, laikė painokas, 
bet kad oras nepaprastai buvo 
karštas, tai ir pamokose mažai 
kankliečių dalyvavo.

Rekordų komisija pranešė, 
kad yra užprašyta Columbia 
rekordų kompanijos vieta, ii 
lietuviškas plokšteles LKM 
Choras įdainuos spalio mėnesį. 
Kas myli dainas, tam yra pro
ga iš anksto užsisakyti pas ko' 
misiją keturias dainas. Be to, 
kas galite, prisiųskite šiam rei
kalui aukų, adresuojant: F 
Kirka, 3116 S. Halsted St., nes 
įdainavimas kai-nuos apie $1,- 
000. Kankliečiams finansų tam 
plokštelių įdainavimui stinga.

EX-MAINIERIU CHORAS
Rugpiūčio 7 d. teko aplankys 

ti Ex-Mainierių Choro pamo' 
kas. Turiu tiesą pasakyti, kad 
pamokos du kartu buvo skaito 
lingesnės negu kankliečių. Jų 
mokytoja Nancy Roman deda 
daug pastangų, kad chorą tin
kamai sumokyti lietuviškų dai
nų, t

Ex - Mainierių Choro daini 
ninkai ir dainininkės visi yra 
jau pagyvenę, tik pora veidų 
matosi jaunų. Kaip patyriau, 
kad nuo sunkaus mainose dar 
bo, rūpesčio ir vargo jų veidai 
yra raukšlėti ir rankos gru
bios. Bet jų dainų aidai skam
ba švelniai ir linksmai. Choras 
tarpe savęs gana draugiškai su
gyvena. Tačiau randasi ir tokių 
žmonių, kurie nori paneigti 
draugą Krikščiūną ir kitus pa' 
žangius choro narius už jo pri
gulėjimą prie LMS 1 Apskri
ties. Tai yra žemos rūšies kri
tika. Tie žmonės bijo savo še
šėlio.

Kas nepamena LMS praeitų 
metų spalio 20-27 dd. meno ii 
kultūros suvažiavimo ir festi
valio? Tas meno pažmonys tę
sėsi Lietuvių Auditorijoj, per 
visą savaitę. Dabar irgi daug 
įdomybių bus galima pamatyti 
LMS 1-mos Apskrities pikni
ke, kuris visų chorų bendrai 
yra rengiamas Liberty darže, 
21 d. rugsėjo. • -

Tokių asmenų, kurie kritikuo
ja Ex-Mainierių Choro veikė
jus, nereikia paisyti, nes jiems 
progresas, menas ir kultūra ne
rūpi. Jie, kaip tas vėžys, vie
toje eiti pirmyn, žengia atgal.

S

LIAUDIES TEATRO
GRUPĖS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 7-tą d. laikė susi
rinkimą Liaudies Teatro grupė. 
Kadangi pirmininkas V. An
drulis šiuo kartu yra išvykęs 
poilsiui, tai tvarką vedė pagei- 
bininkas J. Pateckas.

Valdyba pranešė, kad visas 
prisirengimo darbas ateinan
čiam sezonui yra gerai pradė
tas.

Daugiausiai buvo kalbama 
apie suvaidinimą dramos Radi
jo Kliubui. šį reikalą sutvar
kyti palikta režisieriui J. Ned- 
varui ir planumo komisijai. Ir 
kad jie pilnai apskaitytų, kiek 
lėšuos pastatymas dramos 
“Klampynė”, ir pasitartų su 
rengimo komisija apie išlaidas 
ir scenerijas.
REIKALAUJA $50,000
Už SUŽEIDIMĄ

Edna Margaret Langford, 14 
metų, nupuolė su visa veranda 
nuo ąntro aukšto, 4152 Prairie. 
Skundą aukščiausiam teismui 
padavė jos motina, ,1329 West 
109th St.

Kaltininkų suole yra namo 
savininkas Minnite Hutsell ir 
Edelen Bland Corp., 543 East 
47th St., menadžeris.

Kaltinime sakoma, kad mer
gaitei skaudžiai sužeista^ koja 
ir kad dėl to ji gali (būti invali
dė visam amžiui. Rep.

Pašovė Dažų Pardavėją
Ketvirtadienį prieš uždary- 

siant dažų pardavimo krautu
vę, 5945 Belmont Ave., įėjo 
apie 17 metų jaunuolis. Apsi
dairęs, pareikalavo pinigų. 
Jam priėjus prie pinigų laiko
mos vietos, krautuvininkas 
Russell Stein pasilenkė išsiim
ti akmenėlio iš batų, banditas 
paleido į jį du šūviu.

Stein griebė gazolino bute
lį ir sviedė į banditą, tas dar 
paleido 3 šūvius, bet tik vie
nas pataikė į Stein.

Banditui išbėgus, kaimynai, 
užgirdę šūvius ir pastebėję, 
kas atsitiko, pradėjo vytis iš
bėgantį banditą, bet nepaga- 
vo. Banditas pabėgo nešinas 
$50 grobį.

Stein guli ligoninėje kritiš
koje padėtyje.

Rept.

Aukštos Kainos
—žiūrėk, Teresiuke, kaip 

dievą myliu, tai už aštuonis 
dolerius čia nešuosi. — Susi
raukus kalbėjo Silvija, rody-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

11 d.). Jis smarkiai bara ma
ne, kam aš anglų neglostau ir 
smerkiu jų terorą. Grigaičiui 
anglai buvo ir pasilieka anio- 
lais.

Anglai turį teisę Palestino
je būti ir siautėti, nes jiems 
Palestiną pavedusi Tautų Ly
ga prieš porą desėtkų metų.

Anglai labai gudriai moka 
legališkumais dangstytis. Per 
tris šimtus ir pusę metų jie 
viešpatavo Indijoje ir nieka
dos neprisipažino, kad jie ten 
neturėjo teisės žmones vergti 
ir išnaudoti.

Dabar jie atsisako krausty
tis iš Egipto, nepaisant Egip
to reikalavimo, kad išsikraus
tytų. Jie sako turį su Egiptu 
sutartį ir ten, turį teisę būti 
bent iki 1956 m,.,

Niekas-jų negali iškrapštyti 
iš Burmos, iš Sudano ir šimtų 
kitų vietų. Visur jie apsimas- 
kavę legališkumais.

Bet jų siautėjimą kolonijose 
teisinti -gali tiktai tokie žmo
nės, kurie nebesiskaito su jo
kiu žmoniškumu.

dama popierinį maišelį, kuria
me buvo įvairių valgomų da' 
lykėlių.

—Kaip jau dabar iškėlė 
prekes, tai, kad jiems taip 
akys iškiltų ! Ir “namecis” ne
žinia, ką čia reikės daryti, —■ 
pečius traukydama kalbėjo 
Teresė.

—O iš darbų jau pradeda 
atleidinėti. Mano senis, jau 
ketvirta savaitė, kaip zulinasi 
be darbo. Gerai, kad aš pati 
dirbu, — susirūpinusiai baigė 
kalbą Silvija.

—Besijuokiant iš “Rusijos,” 
kaip išrodo, čia galim susi
laukti dar blogiau. Jeigu be
darbė užeitų, o tokis brangu
mas, tai visko tektų ir čia pa
matyti. žmonės jau' ne tokie 
avinai, kaip 30 metų atgal: 
badu nemirtų, kuomet šalyje 
visko pilna. — Teresė baigė 
kalbą su pakeltu ūpu.

' K. Matukaitis.
ATOSTOGAUJA

Juozas Stulgaitis ir jo žmo
na Eva išvyko atostogoms į 
Stoughton, Mass., Jie aplankys 
S. Bostoną ir kitas lietuvių ko
lonijas. Stulgaitis yra LMS 1- 
mos Apskrities pirmininkas ir 
geras darbuotojas meno srityje. 
Grįš už poros savaičių.

J. D. Bendokaitis.

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES

IK 1^1 IK jflL S
Paramai Dienraščio Laisvės

— RENGIA —

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEKMADIENĮ

Rugpjūčio - August 31
ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTE

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkes. Dalyvaus Brooklynas, 
Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų miestų.

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą

Bus Gen^ Valgių ir -Visokių Gėrimų

Iš BROOKLYNO BUŠAI 
KELIONE $3

Iš Central Brooklyno
Nuo Leitos Įstaigos

56 Hudson Ave., 8:30 v. ryto

.00
EIS Į ŠĮ PIKNIKĄ
ROUND TRIP

Iš Williamsburgho
Nuo Laisves salės

419 Lorimer St., 9-tą y. ryto

Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti Į šį pikniką, malonėkite tuojau užsisa
kyti vietas, bei įsigyti busy bilietus.

Išsėdėję ištisą naktį derybinėje sesijoje, pagaliau, 
šie keturi priėjo formulos sutarčiai be streiko. Paliečia 
107,000 CIO unijisty. Sutartis davė unijai vieniems me
tams saugumą nuo Taft-Hartley biliuje nusakytą kon
trakto sulaužymo drausmių. Sėdi: Fordo industriniams 
santykiams dir. John Bugas ir United Automobile Wor
kers vice-prezidentas Rięhard Leonard. Stovi: kompa
nijos derybininkas Mel Lindquist ir UAW Lokalo 600 
prezidentas Thomas Thompson.

So. Boston, Mass.
Mūsų Piknikai ir Kiti Labai 

\ Svarbūs Reikalai
Per visą gražią vasarėlę 

veikiausia nesurastumėm nei 
vieno liuoso sekmadienio, kad 
jame kas nors nebūtų rengia
ma.

Sunku yra paskirose koloni
jose susitaikyti, bet daug sun
kiau susirasti tinkamą laiką 
visoje apskrityje, jeigu reikia 
kas nors bendro veikti, — lie
čiant visą apylinkę.

Niekad nesurasime sekma
dienio, kuriame nebūtų kas 
rengiama vienoje ar kitoje ko
lonijoje.

Dabar, ve, yra šaukiamas 
visų apskričių komitetų labai 
svarbus posėdis šio mėnesio, 
rugpj. (Aug.) 24 d., kaip 
11:30 vai. ryte, Liet. Pil. Kliu- 
bo viršutinėje svetainėje, 318 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Posėdis bus taip svarbiam 
ir skubiam darbui, kad atidė
lioti jau negalima. Juk reikia 
prisirengti šaukimui didelio 
suvažiavimo Bostono apylin
kės pažangiųjų lietuvių. Vie
nok tą pačią dieną Bostono

LLD kuopos rengia pikniką 
montelliečių parke. Gi kitą 
sekmadienį, tai yra rugpj. 31, 
kitur vyksta piknikai ir taip 
nesurasime liuoso sekmadie
nio iki žiemai!

Lai piknikai vyksta, bet, 
draugai, susimildami, mes vi
suomet galime paskirti porą 
draugų į posėdį dėl to. visai 
nenukentėję! Ypač komitetų 
natiai nenutrauks masių nuo 
piknikų! Jie privalo dalyvauti 
posėdyje ir pribūti visiems lai
ku, kad būtų galima laiku ir 
užbaigti posėdį. Posėdis gali
ma bus atlikti į porą valandų 
ir galėsime vykti į piknikus. 
Tik visi laiku suvažiuokime į 
platų posėdį. Draugas Jonas 
Gasiūnas dalyvaus kartu su 
mumis posėdyje, o po tam, 
veikiausiai, ir jis vyks į Mon- 
tellos pikniką.

Draugai visų apskričių ko
miteto nariai, įskaitant ir Pa
žangiųjų Lietuvių Tarybos 
valdybą, visi prašomi daly
vauti. LLD 7-tos Apskr.

pirm.
J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Didysis metinis ALDLD 2-ros 
kuopos piknikas įvyks ateinantį 
nedčldienį, rugpjūčio (Aug.) 24-tą 
dieną, Lietuvių Tautiškame Parke, 
Keswick Rd., Montello. Čia bus 
graži muzika, skanūs namie ga
minti valgiai, šaltų ir šiltų gėrimų. 
Tai bus vienas Iš /vairiausių pik
nikų, kokius iki šiol esame turė
ję tikras pažmonys ir “good 
time” visiems . Busas į pikniką iš
eis nuo 318 Broadway, 12:30 die
ną. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai. (193-194)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeijtu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄ J J KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o 'tildai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

WORCESTER, MASS.
Kultūrinių darbininkiškų organi

zacijų bendrai rengiamas piknikas 
įvyks šį sekmadienį, rugpjūčio 24 
d.,?l vai. po pietų, Olympia Parke, 
68 Quinsigaman Ave:, Shrewsbury, 
Mass.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
no tik vietinius, bet ir iš toliau. 
Jei kas svajojate bei skiriatės laiką 
kada pabuvoti worcesteriečių gra
žiame parke, tai dabaY vienatinė 
proga su daugeliu žmonių susitik
ti ir linksmai laiką praleisti.

Rengėjai. (193-4)

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. rengia pikniką, ku

ris įvyks rugpjūčio t Aug.) 24, Sa
bles Grove, kampas White ir Bi
shop Rd.

Kelrodis: ’Važiuokite Chardon 
Rd. iki Richman Rd. y nuo .ten White 
Rd. iki vietai; pervažiavus Bishop 
Rd., pirmas kelias po dešinei veda 
į pikniko vietą.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

Rengėjai. (193-4)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos' ekstra susirin

kimas įvyks rugpjūčio (Aug.) 24 
d., kliubo patalpoje, 408 Q>urt St., 
pradžia 3 vai. po pietų.

Yra prisiųstos centro komiteto 
rinkimų blankos, tad prisieina tu
rėti ekstra mitingą, nes reguliaris 
įvyksta per vėlai. Taipgi yra ir 
daugiau svarbių reikalų aptarimai. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti 
šiame susirinkime. ’ Turime atlik
ti ALDLD centro komiteto išrinki
mo reikalą ir turime pasitarti ki
tais svarbiais reikalais.

J. Wizbor. (193-4)

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

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

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS, STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore fi-6191

ir Stone Ave.
Broadway Line

Hart, Mich.
STREIKUOJA

Rugpiūčio 11 d. čia išėjo į 
streiką 63 darbininkai rankinių 
pumpų išdirbystėje. Reikalau
jama pakelti uždarbį 5 centais 
į valandą. Pagal vietinio sa
vaitraščio Hart Journal prane
šimą, tik 9 darbininkai balsavę 
prieš streiką. Darbininkai or
ganizuoti į CIO uniją.

Pereitais metais tos pačios 
išdirbystės darbininkai streiko 
pagalba išsikovojo didesnius už
darbius. Reikia tikėtis, kad ir 
šiemet jie savo užsibrėžimą at
sieks. Mat, neapsakomai ky
lančios pragyvenimo reikmenų 
kainos verčia darbininkus kovo
ti už pagerinimą būvio.* * *

šiemet ūkininkams buvo la
bai prastas derlius. Pavasaris 
ir pradžia vasaros buvo šalti ir 
lietingi. Kaip javų auginto
jams, taip ir sodininkams dideli 
nuostoliai. Vyšnių mažai užde-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS—MOTINIŠKA
Kuri įvertintų getus namus. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir 'atlikimui lengvo namų darbo.

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN, 
GREAT NECK 1163

(19Q

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(10«>

ANGLŲ DEPORTUOTI 
ŽYDAI BADAVIMU 
STREIKUOJA LAI

VUOSE
Paryžius. — 4,500 žydų, 

deportuoti anglų laivais at
gal į Franci jos uostus, pa
skelbė badavimo streiką ir 
sugrąžino atgal maistą, ku
rį jiems labdariai atsiuntė. 
Streikieriai atsisako eit iš 
laivų. Jie buvo anglų už-1 
klupti, kuomet savo laivu 
slaptai plaukė iš Franci jos 
į Palestiną.

rėjo ir labai prastos. O reikia 
žinoti, kad Harto ir Shelby 
apielinkėse tų vaisių didžiausi 
sodai. Pereitais metais vyšnių 
užderėjo labai daug, augintojai 
gavo ant svaro po 15 centų, o 
šiemet 9 M- cento. Vyšnių sky
nėjams, kaip pereitais metais, 
taip ir šiemet mokėjo po 3-4 c. 
ant svaro. Pereitais metais sky
lėjai uždirbo net iki 80-90 do
lerių į savaitę, o šiemet užteko 
25-35 dolerių.

* * *
Nemažai čia privažiuoja pra

leisti vakacijas, nes yra gražių 
vietų; daug ežerų žvejojimui ir 
maudymuisi. Nemažai atsilan
ko ir lietuvių iš Chic^gos ir ki
tur. Jau ketvirti metais pas 
ūkininkus Sakalus kas vasarą 
atvyksta Augaičiai iš Cicero, 
III. D-gė Augaitienė Šiemet ne
turėjo smagių atostogų, čia 
būdama apsirgo 'plaučių įdegi
mu ; net ligoninėje prisiėjo gu
lėti keletą dienų. Girdėjau, 
kad parvyko į Cicero. Nežinau, 
kokiame stovyje jos sveikata 

#dabar. Linkiu d-gei Augaitie- 
nei greito pasveikimo.

čia taipgi lankėsi pas savo 
gerus draugus Natutė Kizniū- 
tė iš mainų srities. Labai,links
ma ir maloni draugė. Jai čia 
patiko vyšniauti. Sakė, labai 
patiko jai Oceana pavieto vyš
nių sodai. Jeigu turės progą, 
sakė, ir kitais metais atvažiuos 
čia vyšniauti.

Dabar pas mus užėjo karš
čiai, siekianti net 98 laipsnius. 
Viskas labai išdžiūvo, nėra lie
taus. Jonukas.

PAJIEŠKOJIMA)
Pajicškau merginos arba moters, 

kuri norėtų išvažiuoti kitur apsigy
venti. Amžiaus 35 iki 50 metų, 
svorio 100 iki 150 svarų. Rašant 
ir paveikslą prisiųskit. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

GEORGE
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

Pačios Graikijos Lėktuvas 
Įsiveržęs j Graikiją

Athenai,. Graikija.—Grai
kų monarchistų valdžia mė
gino sukelt skandalą, kad, 
girdi “įsiveržė svetimas lėk
tuvas su raudonąja žvaigž
de.” Bet jie, galų gale, tu
rėjo pripažint, kad tas lėk
tuvas priklauso pačiai Grai
kijai. Jis barstė nuodijan
čius chemikalus į pelkes, 
kur veisiasi maliarijos dru
gio uodai.

ii Matthew A. i 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

! DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

; Tel. "MArket 2-5172

MATTHEW P. BALLAS 
. (BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA 0ROOKLYNE • 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergre^ri 4-9612
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Rendu-Namu Kontrolės 
Biliai Būsią Priimti 
Šį Mėnesį

New Yorko Miesto Tarybos 
didžiumos vadas
Sharkey

Joseph T. 
pasiūlė tarybai tris 
prie savųjų, seniau 
tarybai trijų bilių, 

įvedimui miestavos 
butų kontrolės.

įteiktųjų 
taikomų 
rendų ir

Sharkey dėsiąs pastangas,
kad taryba tuos jo bilius pri
imtų pirm rugsėjo pirmos.

Apie tuos bilius Laisvėje 
jau buvo aiškinta ir vėl aiš
kinsime, jeigu jie taps įstaty
mais.

Tyrinėsią Kainą 
Kėlimo Suokalbius

New Yorko Miestas pavedęs 
savo tyrinėjimų komisionie- 
riui John Murtagh pravesti 
tyrimą, ar suokalbingai kelia
mos kainos ant miestui perka
mųjų reikmenų. Jeigu rastų 
suokalbį, galėti] kaltininkus 
teisti ir bausti einant prieš 
trustus esamuoju įstatymu.

Barbara Stanwyck, kartu su 
Errol Flynn, vaidina Warneriu 
filmoje “Cry Wolf,” rodomoje 
Strand Teatre, New Yorke. 
Taipgi yra veiksmai scenoje.

Be Kepimo Prie Pečiaus, l-e 
Ilgo Kelio Turėsime Pobūvį

LIETUVIŲ LAISVES RADIO KLUBO 
PIKNIKAS BUVO GRAŽUS

remti. Ir visa programa buvo 
trumpinta, nes vistiek atvira
me ore, po parką pasklidusiai 
publikai ji nebūtų buvusi gir
dima.

gražiai links-

ten buvo n ti
gru p e priva- 

At-

Nežiūrint lietumi gręsmin- 
go (po lietingos ir audringos 
nakties) oro, LLR Klubo pik
nikas įvyko smagus ir ne vi
sai mažas. Lindeniečių Liberty 
Parkas atrodė apypilnis publi
kos, draugiškai, 
niaujančios.

Brodklyniečiai 
vykę autobusu,
tiško mašinų ir traukiniai 
vyko graži atstovybė iš Cliff
side. Po grupę atvyko iš Pa
terson ir iš kitų mažesnių lie
tuvių kolonijų. Skaitlingiau su
sirinko patys Linden-Elizabeth 
gyventojai, taipgi ~ne labai to
li nuo šios vietos gyvenantie
ji Bayonnės, Newark o ir kitų 
apylinkės miestų lietuviai.

Greta kaimynų, turėjome ir 
tolimu svečiu. Lietuviu Laisvės 
Radio Klubo patrijotų giminių 
ir draugų, su jais atvykusių į 
pikniką.

Taikėsi susitikti Petras Ši
mėnas ir sūnus Thomas iš Chi- 
cagos, Mr. ir Mrs. Vincas ir 
Marijona Stulpinai su malo
nia ir jauna, bet jau besisie- 
kiančia į daktares dukra Do
rothy iš Flint, Mich. Stulpinai 
lankosi pas savo senus drau
gus elizabethiečius Bites ir ki
tus. Iš kasyklų srities. Wilkes 
Barre, dalyvavo Elizabeth 
Kairaitienė ir Marijona Uzdi- 
lienė. Iš užrubežio — Kana
dos — irgi buvo grupė lietu
vių.

Dalį Programos Sutrukdė
Programa buvo planuota 

vesti taip, kaip vedama racįio 
pusvalandyje, kuris girdimas 
kas sekmadienio ryto 10:30, iš 
stoties WBYN. Tačiau vos tik 
daktarui J. J. Kaškiaučiui 
pradėjus kalbėti, sugedo gar
siakalbis. Tad jis tarė tik ke
lis žodžius, kviesdamas radio

Po to, kad ir be garsiakal
bio, tik daliai publikos girdint, 
trejetą dainelių gyvai sudai
navo greatneckietės jaunuoles 
Violettė čypaitė ir Alma Kas- 
močiūtė. Pianu lydėjo pati 
Kasmočiūtė.

Antanas Bimba trumpai 
kalbėjo apie naudą iš lietuvių 
radio balso. Kvietė remti ra
dio, taipgi stoti į Lietuvių Li
teratūros Draugiją, kurios ap
skritis ir kuopos gražiai koo
peruoja radio išlaikymui, kaip 
kad rūpinasi ir lietuvių litera
tūros leidimu ir visu kitu lie
tuvių saviveiklos ir savišvie
tos darbu.

Aido Choro vyrų grupe 
(trio) sutartingai ir stipriai 
sudainavo trejetą dainų, va
dovaujami choro mokytojaus 
Jurgio Kazakevičiaus. Trio su
darė Alekas Velička, Antanas 
Navikas, Petras Grabauskas.

P r o g r a m ai pirmininkavo 
Adolfas Gilmanas, LLD aps
krities pirmininkas.

Pirm ir po programos vyko 
smagūs šokiai, čia, didžiumo
je, sukosi ratu jaunimas, na ir 
kai kas iš senimo. Ir buvo ge
rų, namie gamintų valgių, 
karštos kavos, taip pat ir šal
tų gėrimų. Apie daug dirbu
sius piknike gal geriau pri
mins pati komisija.

Rep.

Motina su Vaikais 
Tik Skerspaine

PIKNIKAS
Rengia

BENDRAI WILLIAMSBURGHO ORGANIZACIJOS:
Lietuviu Literatūros Draugijos ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Pirmosios Kuopos, ALDLD Moterų Apšvietos 

Klubas ir Lietuviu Laisves Radijo Klubas

ŠEŠTADIENl

RUGPJŪČIO 23 AUGUST, 1947
National Hall and Park

65-13 — 39th Avenue, Woodside, L. I., N. Y;
PRADŽIA 1 VALANDĄ DIENĄ 

ĮŽANGA 50 CENTŲ (ĮSKAITANT TAKSUS)

J. Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
TURĖSIME VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Nekurie jau esame buvę šiame National Parke ir žinome, 
kad čekoslovakai užlaiko puikią vietą. Bus linksma praT 
leisti dieną tyrame ore. Jūsų atsilankymas piknike bus 
parama aukščiau minėtum organizacijom. Tad nepamirš
kite dalyvauti ir paraginkite savo pažįstamus ir kaimynus.

Užkviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Automobiliais važiuokite Queens Boulevard’u ir 
pasukite j 69th St. Independent Line važiuojant, išlipkite ant 65th 
St. stoties; BMT ir IRT važiuojant išlipkite ant 69th St. stotiesi

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienj įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
\Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais eptarnaujamė žemom kainom.

Mr.
Stan-

184'

Namo prižiūrėtojui 
Greenwald mirus, Joe 
ziani, savininkas namo, 
W. 10th St., New Yorke, taip
gi savininkas Joe’s Tavern, 
esančios. 228 W. 4th St., įsa
kė Greenwaldienei su vaikais 
išsikraustyti per 10 dienų. Bei 
kur dabar taip greit rasi butą. 
Nerado. '

Aną dieną Mrs. Patricia 
Greenwald, su dviem sūneliais, 
6 ir 5 metų, tapo prievarta iš
mesta ant gatvės su visais ra
kandais. Miestavasis sunkve
žimis atvažiavo rakandus nu
vežti nuo šaligatvio — kaipo 
skerspainę. Nuvažiavo tuo 
sunkvežimiu ir Greenwaldiene 
su vaikais. Jos rakandai, vie
nok, laimingesni — juos pa
dėjo į miestavą sandėlį, o gy
voji “skerspaine,” Mrs. Green
wald su vaikais nulapatavo 
karštais šaligatviais ieškoti 
niekur nerandamo buto.

Vėliau išsiaiškino, kad sa
vininkas dar užlaikęs jiems 
priklausančios uždirbtos algos 
$94.79 išmetimo lėšoms. '

Neistatymiškai Išmetęs 
Motiną su Kūdikiu, 
Pateko j Teismą

Steve Pavelidis, 65 metų, 
gyvenąs 29-43 211th St., Bay
side, L. I., pašauktas į teismą 
už išmetimą iš namų gyvento
jų dėl kūdikio. Mat, baudžia
mojo kodekso 2041-ji sekcija 
draudžia neįsileisti į butą gy
ventojų dėl kūdikio. (Dar nė
ra įstatymo, kuris- uždraustų 
išmesti su kūdikiais iš namų 
del kitų * priežasčių.)

George Marros, 38 metų, 
kare buvęs sužeistas vetera
nas, per 14 mėnesių, su žmo
na Stella, gyvenęs Pavelidžio 
namo užpakaliniuose dviejuo
se kambarėliuose. Liepos 2-rą 
Mrs. Marros susilaukė kūdi
kio. Po to ji'pabuvo pas mo
tiną iki sustiprėjo, o paskui 
parėjo namo. Bet radę duris 
užrakintas ir savininkas pa
sakęs, kad jis nenorįs gyven
toju su vaikais. Tą naktį abu 
Marros, lietuje, su kūdikiu ant 
rankų, pravaikščioję po mies
tą ieškodami kambario viešbu
tyje.

Kartais norisi toliau išva
žiuoti, o kitą kartą smagu ir 
arčiau prie namų.
' Williamsburgiečių organiza
cijų bendrasis piknikas pri
taikytas taip, kad visiems Įtik
tų — po ir prieš važiavimą 
toliau. Praėjusį sekmadieni 
važiavome į New Jersey, 31- 
mą važiuosime toliau, i Phila- 
delphijos ir apylinkių lietuvių 
bendrai rengiamą pikniką 
dienraščio Laisvės naudai. Gi 
tarp jų, šį šeštadienį, pabuvo
sime arčiau prie namų, mies
to ribose būsimame pikniko.

Vienok pabuvosime gražiai, 
nes National Hali ir Park, če- 
choslavų, yra pats gražiausias 
iš visų piknikams išrenduoja- 
mų parkų, kurie randasi mies
to ribose. Pan’kas yra gražiai 
užlaikomas, pilnas medžių, 
gražaus pavėsio. Ir visa apy-

Gaisragesiai Nukrito 60 
Pėdų, Susižeidė

Evai Mizarienei
Padaryta Operacija

Mi-

prie

Praeitą antradieni Evai 
^arienei buvo padaryta rimta 
operacija. Ligonė yra Doctors 
Hospital; kambarys 721.

Doctors Hospital randasi po 
num. 170 East End Ave., tarp 
S7-tos ir 88-tos gatvių, 
East River, Manhattane.

Kaip vakar buvo nurodyta, 
privažiuoti prie Doctors Hos
pital praktiškiausia šitaip: va
žiuoti Lexington Ave. (subve 
arba busti) iki 86-tosios gat
vės; nuo ten galima pėsčiam 
nueiti (penki ilgoki tarpgat- 
viai) arba paimti busą.

Aplankyti galima kasdien 
nuoį9 ryto iki 10 vakaro.

Du jauni gaisragesiai, Gus
tave Mille, gyvenąs 70-14 65th 
Place, Maspeth, ir William 
Gibson, 23 m., 1357 77th St., 
Brook lyno, sunkiai 
nukritę 60 pėdų 
Square Gardelio.

Gaisro ten nebuvo, vaikinai 
praktikavosi aktą, vadinamą 
“The Midnight Alarm,” pasi- 
ruošiamą perstatyti depart
ment būsimoje pramogoje. 
Jie demonstravo gelbėjimą iš 
gaisro virve. Gibsonas leidosi 
žemyn virve, ant pečiu nešda
mas “gelbstimąjį” Mille. Nu
sileidus -svirve apie 20 oėdų 
nuo 80 pėdų aukščio, Gibsono 
ranka slydo ir abu nukrito ant 
aslos.

Petriką Parvyko
Atostogų

susižeidė 
M a d Įsoji

Pasirašė Kontraktus
Uždaros Šapos
Sąlygomis

CIO United Furniture Wor
kers Bedding Lok al as 14 0-tas 
paskelbė pasirašęs 150 sutar
čių, apsilenkiant keliomis die
nomis su Taft-ITartiey aktu, 
kuris draudžia uždaros šapos 
sutartis. Aktas įeis galion gale 
šios savaitės.

Naujosios’ sutartys paliečia 
apie 1,800 matrasų, springsų 
ir pagalvių gamintojų.

Unija dar tikisi pirm galo 
savaitės pasirašyti daug su
tarčių visokiu užlaidų 
nimo industrijoje. “

gami-

Washington. — ši 
tądien jį Įeina galion 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
žiaurumas prieš darbo uni
jas. !
—j-------------------------------------------

penk- 
visas

Unkė taip pat graži, skendėja 
sodeliuose. Ir nuvažiuosime už 
5 ar 10 centų.

Kita gerovė yra ta, kad čia 
turėsime savas vaišes, mūsų 
pačių gaspadinių pagamintus 
gerus valgius ir baliavosime 
savo organizacijų naudai. Jur
gio • Kazakevičiaus 
gros šokiams.

Tas smagus ir vertas parem
ti pobūvis. įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 23-čią (subatoje). Pra
džia nuo 1 
Įžanga tik 
nal Hali, 
Woodside,

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas restaura

cijoj — pageidaujama, kad mokėtų 
abelną restauracijos darbą. Dėl al
gos ir kitų dalykų pasitarsime ant 
vietos. Kreipkitės pas Aleksiejų, 33 
Hudson Ave., Central Brooklyn, N. 
Y. (193-196)

orkestrą

vai. ir iki vėlumos. 
50c. Vieta: Natio- 
65-13 39th Avė., 
L. I. IND (Jamai- 
iki 65th St. stoties.

BMT ir IRT (Flushing) linijo
mis iki 69th St. stoties. 
_______________________i______

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas >
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gloria Jean iš linksmos fil- 
mos “Copacabana.”

| DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.
Notice is hereby given that Salvatore 

Armetta, 1638 West 8th Street, Brooklyn, 
New York, has registered his trade-mark 
"Armetta” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

( 7WWWWWVW\ZWWWWWWWWWW

ADAM V. WALMUS, D.D.S.į
!; DAKTARAS—DENTISTAS:

Artūras Petriką, sūnus ži
nomųjų visuomenininkų Kat
rines ir daktaro Antano Petri
kų, šiomis dienomis parvyko 
menesiui atostogų pas tėvus. 
Artūras tarnauja jau antrąją 
tarnybą Jungtinių Valstijų 
Laivyne, prie radar, oficie- 
riaus laipsnyje.

Linkime smagių atostogų !

Vis Dar Sunkiai Serga
Jonas Puodžiūnas, susirgęs 

prieš porą mėnesių, dar vis 
rimtai serga. Traukta daug 
X-Ray paveikslų, daryta ir šis 
tas daugiau, bet kol kas svei
katos 
Good

nepagerino. Randasi 
Samaritan Hospital, 

East McDowell Road, 
Phoenix, Arizona. Ten jis nu
vyko pabūti žiemos metu ir 
buvo užsilikęs pavasarį, 
saro p jis susirgo.

Puodžiūnas geriausia 
mas kriaučiuose, dirbęs 
gelyje lietuviškų šapų, 
laiką ir pats turėjęs 

i kriaučiaus darbavietę.

d au
lui ą 

mažą

•Scenos iš naujos filmos “Green for Danger,” rodomos Winter Garden Teatre, 
Broadway ir 50th St., New Yorke. Žvaigždėmis Sally Gray, Trevor Howard, 
Rosamund John ir Alastair Sim. Eagle-Lion produkcija.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

<
Peter Kapiskas

F.W.Shalins
į (Shalinskas)

Funeral Home ž
S 84-02 Jamaica Avenue į
| Opposite Forest Parkway į

WOODHAVEN, N. Y. į
5 Suteikiam garbingas laidotuves >

$150 I
į Koplyčias suteikiam nemokamai > 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499 s

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužeminjtom Kaiiiom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

• DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. K

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

\> K-
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