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žodis Į Lietuviu Literatūros 
Draugijos narius, šių metų 
knyga “Popiežiai ir Lietuviu 
Tauta,” prof. Pakarklio para
šyta, jau gatava. Greitai bus 
parvežta iš rištuves ir siunti
nėjama nariams.

Bet knygą gaus tik tie na
riai, kurie bus pasimokėję na
rines duokles už šiuos metus. 
Duoklė tik du doleriai.

žinau, kad dar gerokas 
skaičius narių tebėra nemokė
ję duoklių. Tuojau, pasisku
binkite! Juk kiekvienas no
rėsite gauti šią taip svarbių 
knyga.

★
’ Kur nors Indijoje buvo bai
sus žemės drebėjimas, že
mė atsidarė ir prarijo ištisus 
kaimus. Tai buvo drebėjimas, 
kuris girdėjosi visam pasau
lyje.

štai gamtinis priešas, kurio 
suvaldymui žmogus su savo 
mokslu dar nėra padaręs nė 
pirmojo žingsnio. Tik vieną 
dalyką jis težino: Saugotis, 
kad žemė neprarytų!

★
Pradžia visuomet lengves

nė, pabaiga sunkesnė. Taip ir 
su šiuo Laisvės vajumi surink
ti dešimt tūkstančių dolerių. 
Jau einame prie pabaigos, bet 
dar nepriėjome, dar keliolikos 
šimtų dolerių trūksta. O lai
kas bėga, baigiasi pasiskirta
sis trijų mėnesių laikotarpis.

Visi prašomi talkon. Su
prantama, tie, kurie dar ne
aukojo, turėtų būti pirmuti
niai. Bet yra daug draugu, 
kurie aukojo ne tiek, kiek iš
galėjo. Jie labai gražiai galė
tų pridėti po doleri kitą va
jaus užbaigimui.

Įsišneku su vienu nepažįs
tamu žmogum. Jis labai džiau
giasi, kad mūsų lėktuvai Ko
rėjoje toli už fronto lygina su 
žemo Korėjos miestus ir kai
mus.

Sakau jam: Bot ten labai 
daug žūsta nekaltų civilinių 
žmonių, senų ir jaunų, sveikų 
ir ligotų, moterų ir vaikų.

“Taip ir reikia!” sušuko jis.
Ir pamislijau: Bet jeigu 

čia keno nors lėktuvai atlėktų 
ir pradėtų ant mūsų miestų 
bombas mėtyti. Ką toks su
tvėrimas tada pagalvotų ?

★
Nežinau, kaip dalykai stovi 

kur kitur, bet pas mus, New 
Yorke, šis sezonas yra pik
čiausias. Iki po Darbo Die
nos, iki pat šalčių, beveik 
trečdalis žmonių vaikštinės 
apsiašaroję, ištinusiomis rau
donomis nosimis, čiaudėdami 
ir keikdamiesi.

Seniau visa bėda būdavo su
verčiama ant “šalčio.” Užei
na laikas, kuomet tūkstančiai 
žmonių staiga pasigauna po 
dideli ’’šaltį.”

Dabar suradome, kad kal
tas ne “šaltis,” bet žolės, ir tą 
nelaimę pavadinome “šien- 
karščiu” (hay fever).

Vienas dalykas geras: Vis
gi jau turime vaistų paleng
vinimui tų kančių. Ne visi 
visiems vienodai pagelbsti. 
Mane po keleto desėtkų me
tų išgelbėjo “feenedryl.” Ki
tiems pagelbsti kiti nuodai. 
Kiekvienas turi susirasti savo 
vaistą. Bent jau apsimoka 
“paieškoti.”

Pereitasis savaitgalis išmo
kė mus su gamta nesipykti. 
Per visus metus mes ant jos 
pykome ir barėmės, kad ji 
mus be pasigailėjimo džiovi
na, nebeduoda vandens.

Todėl šeštadienį ir sekma
dienį ji mums atsuko visus 
“kranus,” ir gavome tiek lie-

(Ttysa 3-člarae pusi.)

SENATAS UŽGYRĖ BILIU 
ALGOMS UŽŠALDYTI
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\Bet jis nekliudo brangininkų,
urminiai išputusių kainas 

j d—

Washington. — Senatas šaldyti algas. Bet bilius ne-

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAI SUKELTA $8,526; .
DAR REIKIA $1,474

AMERIKIEČIAI ATMUŠA
LIAUDININKU ATAKAS
Šiauriniai liaudininkai buvo
apėję jankius Taegu srity j

,85 balsais prieš 3 užgyrė 
bilių, kuris įgalina prez. 
Trumaną užšaldyti algas, 
kontroliuoti kainas ir įves
ti racionavima. v

Tas bilius sako, jeigu 
prezidentas ims kontroliuo- 

j ti kainas, tai sykiu turi už-
I -----------------------------------------------------K—.....

Anglija pritarianti 
vokiečių atginklavimui

reikalauja atgal atmušti 
kainas, kurios nuo karo 
pradžios Korėjoje tapo ur
miniai išpūstos 13 iki 15 
procentų bei aukščiau.

Tuo tarpu algos darbi
ninkams, bendrai imant, 
liekasi tos pačios, kaip ir 
pirm karo.

CIO šaukia sumušt
McCarran’o biliu I

Aukų pridavė: >
S. Kuzmickas ir S. Kružinskas, 

Shenandoah, Pa............ • • $57.00

Pietinė Korėja, rugp. 22. amerikiečiams užnugarėn,
— Amerikinę komanda pra- 10 mylių į šiaurę nuo Tae- 
neša, kad jankiai ir jų tąl- gu, ir užkirtę jiem susisie-

London. — Atvyko aukš
tasis Anglijos komisionie- 
i’ius Vokietijai, Sir Ivone 
Kirkpatrick ir tarėsi su sa
vo valdžia apie vakarinės 
Vokietijos atginklavimą.

Anglų valdžia palankiai 
žiūri į vakarų Vokietijos 
premjero Konrado Adenau
erio reikalavimą leisti su
daryti 250,000 vokiečių ar
miją, ginkluotą tankais ir 
kitais naujoviniais ginklais.

$10,000,000 skundas 
dėl atominio patento

Washington. — G. M. 
Giannini per teismą reika
lauja $10,000,000 atlygini
mo iš Jungtinių Valstijų 
už tai, kad jos nemokamai 
naudojo ir naudoja paten
tuota atominį išradimą. Tą 
svarbų atominei bombai iš- 

I radimą padarė italas moks
lininkas. Enrico Fermi Ro
moje ir pervedė Gianniniui 
patentą, gautą 1940 metais.

Green reikalauja pakelt 
algas, kiek kainos pakilo 

i
Į. - -----------------

Washington. — Nuo Ko
rėjos karo pradžios mais
tas ir kiti reikmenys Ame
rikoj pabrango 13 iki 15 
procentų. Tiek turėtu būti 
pakelta ir alga darbinin
kams, sakė prezidentui Tru- 
manui Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green.

PROTESTANTU VYSKU
PAI IR KUNIGAI ŠAU
KIA TAIKYTIS

New York. — 469 protes
tantų vyskupai ir kunigai 
iš įvairių valstijų pasirašo 
atsišaukimą į Jungtines 
Tautas, kad “teisingai de
rybomis išspręstų ir sutai
kytų” karinį susitarimą 
tarp Pietinės ir Šiaurinės 
Korėjos.

Tas 469 dvasininkų atsi
šaukimas, atstovaujantis 
2|9Hnių religijų vadus, iš
spausdintas savaitraštyje 
Episcopal Church, taip gi 
reikalauja priimti Kinijos 
Liaudies Ęespubliką į Jung
tines Tautas. >

Washington. — Philip 
Murray, generalis CIO unų 
jų pirmininkas, atsiuntė 
telegramą teisinei Senato 
komisijai, reikalaudamas 
atmest fašistuojantį demo
krato senatoriaus McCa- 
rrano biliu. ' i

Tai žiauriausias policinės 
valstybės bilius. Nors 
jis pirmoj vietoj nukreip
tas prieš komunistus ir 
šiaip progresyvius, bet jei
gu tas bilius taptų įstaty
mu, tai sumindžiotų ben
drąsias pilietines visų ame
rikiečių teises ir grūmotų 
sunaikint darbo unijas, 
kaip nurodo Murray.

Sovietai statys '
didžiausią pasaulyj j 
elektros jėgainę

Maskva.. — Sovietų mi
nistrų taryba pranešė, kad 
5 metų eigoje bus pastaty
ta didžiausia pasaulyje 
elektros gamykla. Jos maši
nerijai varyti bus naudoja
mas Volgos upės tvenkinys 
Kuibyševo srityje. Ta elek
tros gamykla duos 10 bilio- 
nų kilovatų valandų jėgos 
per metus, tai daugiau, ne
gu didžiausia Jungtinėse 
Valstijose elektros jėgaine 
Grand Coulee.

Naujoji Sovietu elektros 
gamykla teiks elektrine jė
gą ir šviesą Maskvai, Kui- 
byševui ir Saratovu!; ji 
taip pat bus naudojama 
geležinkeliams suelektrinti.

Tvenkinio vanduo * bus 
vartojamas drėkinimui pus
trečio miliono akru lauku ♦ r • 
rytiniame Volgos upės šo
ne.

Sovietų draugai gali 
sudaryt milioną armijos

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čionaitiniai d i p lomatai 
skaičiuoja, kad. jeigu kiltų 
Europoje karas, tai Lenki
ja, Čechoslovakija, Bulgari
ja, Vengrija, Rumunija ir 
Albanija galėtų sudaryti 
milioną armijos talkon So
vietams.

$10.00 
10.00 

5.00 
5.00 

. .5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.50 
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V. ir S. Kuzmickai, Shenandoah, Pa. 
A. Kazokas, Shenandoah, Pa. • - •.......
M: Filįush, Shenandoah, Pa........ • •.. •
Draugas, Shenandoah, Pa.......... • • • • • •
K. Zanįbasevičius, Reading, Pū............
O. Krutulis, Čereško, Vairon, Pa.........
A. Kaimai, "St. Clair, Pa.......................
P. Urbonas, Ashland, Pa.....................  •
V. Draugas, Shenandoah, Pa. .. •.......
V. Ramanauskas, Minersville, Pa ... 
A. Lakickas .. •..................  .
A. Janinas, Shenandoah, Pa................
D. Lakickienė • •......... . .......................
M. Skaudis, Girardville, Pa. ••.............
A. Zalenka, Frackville, Pa..........
O. Krutulis, Plymouth, Pa. . . • • •.......
J. Pauliukonis, Shaft, Pa................ • •
J. Šapailienė, Port Carbon, Pa.
E. Ragovich, Manahoy City, Pa..........
V. Razminas, Minersville, Pa............ •.
Visiems aukotojams nuoširdi padėka!

Specialaus Vajaus Komitetas

Augustinas Zrnitra bus palaidotas ketvirtadienį
Binghamton, N. Y. — 

Vakar dienos Laisvėje bu
vo rašyta, kad pirmadienį 
mirusiojo Augustino Zmit- 
ros palaikai bus palaidoti 
trečiadienį, bet vėliau gau
ta nuo Viktorijos Zmitrai- N. Y. 
tės telegrama, kurioje sa-1 Laidotuvėse kalbos D. M. 
ko, jog Žmitra bus laidoja-1 šolomskas iš Brooklyno.

Cedar Rapids, Iowa. — 
Jau šešiolikta James Wi- 
lliamso pati Louisa teismi
niai persiskyrė su savo vy; 
ru. Sakė, kad jis žiaurus.

Pietų Korėja. — Ameri
kiečių komanda skelbia, kad 
per ketvertą dienų jie už
mušė bei sužeidę apie 15,- 
000 šiaurinių Korėjos liau
dininku. iV

kininkai, Pietinės Korėjos kimą su tuo labai svarbiu 
tautininkai, atmušė Šiauri- jankiams miestu. Bet ame 
nes Korėjos liaudininkų ata- rikiečiai paskui pramušė tą 
kas į šiaurvakarius nuo apsupimą, sako ^męrikinė 
Taegu ir Masano srityje, 
pietiniame fronte.

I T* *1 • • 1 • 1

komanda.
Pietiniame fronte šiauri-Liaudininkai buvo užėję niaj liaudininkai įvarg kyų

Naujas Graikijos 
ministrų kabinetas

! į jankių poziciją už 7 my- 
ilių į vakarus nuo Masano 
uosto. Paskui amerikiečiai 

prarasto ruož-

mas ketvirtadienį, rugpjū
čio 24 d., 3 vai. po pietų.

Zrnitra gyveno po num. 
56 Brown St., Johnson Ci
ty, N. Y., o palaikai pašar
voti Chopyak šermeninėje, 
Prospekt St., Binghamton,

Athenai, Graikija. — Li
beralas Sofokles Venizelos 
sudarė laikinį Graikijos mi
nistrų kabinetą vien tik iš 
savo partijos žmonių.

Buvęs sudėtinis ministrų 
kabinetas su premjeru gen. 
Nikolu Plastirasu pasitrau
kė praeitą penktadienį.

Plastirasas reikalavo at
leisti bei sumažinti baus
mes įkalintiems komunis
tams ir buvusiems partiza
nams. Liberalai, tam prie
šindamiesi, apleido Plasti- 
raso kabinetą, kuris todėl 
ir suiro.

uosto. Paski 
atgriebė dalį 
to kalnuose.

Liaudininkai atlaiko savo 
liniją rytiniame Naktong 
upės šone t 
gu, 13 myliu į pietus

i Taegu.
Amerikos 

dieną numėtė 
bombų į įvą:

ies Hyongpun-
nuo

’lakūnai
700

per 
tonų 

irius taikinius 
Šiaurinėje Ko-

Per susikirtimus Somalijoj 
užmušta 200 žmonių

Kairo, — Per skirtingų 
tautelių susikirtimus Soma
lijoj, buvusioje./Italijos ko
lonijoje, užmušta 200 žmo
nių. Italų kariuomenė su 
tankais ir kulkosvaidžiais 
malšino susidūrimus;, ne
skelbia, kiek jie nukovė vie
tinių gyventojų.

Jungtinės Tautos yra pa- 
vedusios Somali ją “laiki
nei? Italijos globai.

Mike Quill Įsakė boikotuot 
sovietinius produktus

New York. — CIO Va- 
žiuotės Darbininkų Unijos 
pirmininkas Mike J. Quill 
uždraudė savo unijistams 
iškrauti bei išvežioti bet 
kokius įgabenamus lėktu
vais sovietinius produktus.

Darbo Federacijos vadai 
jau pirmiau užgynė saviš
kei Laivakrovių Unijai iš
krauti atgabenamus laivais 
sovietinius \ produktus.

Fašistai grūmoja 
nužudyt ir Belgijos 
komunistu sekretorių

Brussels, .Belgija. — Bei-, 
gijos Komunistų Partijos 
sekretorius Edgar Lalmand 
gavo- grūmojjmą per tele
foną, kad jis taipgi bus nu
žudytas.

Praeitą penktadienį du 
belgiški naciai nušovė Bel
gijos Komunistų Partijos 
pirmininką Julieną Lahau-

KARAS DĖL “CIVILINIO 
NEPAKLUSNUMO”

Washington. — Pietinės 
Korėjos tautininku amba' 
sadorius John M. Chang 
saKė, jog Korėjos karas ki
lo dėl “civilinio nepaklus- 
numo.”l

Rėiškia, pietiniai tauti
ninkai ir amerikiečiai ka
riauja prieš Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respubliką, 
kad priverstų ją pasiduoti 
Pietinės Korėjos tautinin
kams ir klausyt jų prezi
dento Syngman Rhee.

KANADOS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS

Ottawa. — 
kad prasidėjo 
Kanados
streikas. Jis apimsiąs 124,- 
000 geležinkelinių darbinin
kų.

Pranešama, 
visuotinas 

geležinkeliečių

Alexandria, Egiptas. — 
Amunicijos sprogimas trau
kinyje užmušė 6 žmones.

Komunistų laikrąštis 
Drapeau Rouge (Raudono
ji Vėliava) praneša, kad 
abudu žmogžudžiai areš
tuoti.

Tūkstančiai darbininkų 
sustreikavo protestui piįieš 
žmogžudžius.

rėjoj e.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaūdininkų radijas 
sakė:

Liaūdies ; 
įtūžusias a 
Syngmano Rhee tautininkų 
atakas; padarė 
džiulių nuostolių.

Pietiniam 
dininkai 
Amerikos 
marinus.

Liaudininkai 
kulkosvaidž 
du amerik 
virš Sariwc 
Korėjoje.

Amerikos 
dydami atswrt nukentėtus 
savo armijos 
dar žiauriau ir
kiau bombarduoja Korėjos 
kaimus ir miestus, naikin
dami gyveniamus namus.

armija atmušė
iherikiečių ir

jiems di

e fronte liau- 
vejasi sumuštus 

pėstininkus ir

ugnim iš 
[ų nušovė dar i 
inius lėktuvus 
no,- šiaurinėje

lėktuvai, ban

sumušimus, 
barbariš-

MICHIGANO SEIMELIS 
UŽGYRĖ BILIŲ PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Lansing, Mich. — Michi 
gano valstijos seimelis sku
botai, be svarstymų, užgy
nė bilių taip ‘^pataisyt” 
valstijos konstituciją, kad 
būtų uždrausta Komunistų 
Partija ir įvairios progre
syvių organizacijos.

“Pataisymą” balsuos Mi- 
chigano piliečiai lapkrityje* 
sykiu su rinkimų balsavi- ■

’Rangoon, Burma. — Bur
iuos tautininkų valdžia Puo
šia teismą areštuotam ame
rikiečiui daktarui Gordo-

Roma. — Italijos ^darbi
ninkai, ypač didžiuosiuose 
fabrikuose, streikavo, pro - 
testuodami, kad fašistai 
nužudė Belgijos komunistų 
vadą Lahautą.

Burmoj suimtas amerikietis 
kaip partizanų rėmėjas

mais.

Popiežius smerkia netikin
čius į “dangun ėmimą” 
profesorius

Vatikanas. — Popiežius) 
smerkė tuos katalikus Fran- 
cijos, Belgijos, Holandijos 
ir Italijos profesorius, ku
rie sakė, jog nėra įrodymo, 
kad Kristaus motina su 
kūnu dangun paimta. Po
piežius ruošiasi paskelbti 
jos dangun ėmimą kaip bū
tinai tikėtiną religijos pas
laptį.

Visų

Johnson pranašauja 
Korėjos liaudininkų 
sumušimų

Washington. -
ginkluotų Amerikos jėgų 
sekretorius Louis Johnso- 
nas pranašavo, kad ameri
kiečiai iki 1951 m. vasario 
mėnesio išvys Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus iš Pie
tų Korėjos.

Johnsonas sakė, 
karas baigsis tiktai 
rius liaudininkus už 
ralelės (sienos tarp
nes ir šiaurinės Korėjos), 
tatai lėšuos Jungtinėm Val
stijom 10 bilionų dolerių, • 
kaip reikalauja pre?. Tru- 

.nas. Bet jei amerikiečiai 
arys įsiveržimą ir į Šiau

rinę Korėją, tai Kongresas 
turės daugiau pinigų pas
kirti karui tęsti. / -

nui S. Seagrave, išgarsėju- VW 
šiam knygos “Burma Sur- 'uai
geon” autoriui. Jis kaltina
mas, kad rėmė liaudies par
tizanų karą prieš valdžią.

Advokatas Kyaw Myint, 
buvęs aukščiausio Burmos 
teismo teisėjas, gins Sea
grave teisme.

ORAS. — Giedra, viduti
niai šilta. '

jeigu 
nuva- 

38 pa- 
Pieti-

Teheran, Iran. — Vienas 
iranietis užpuolė ir skustu
vu suraižė Seyodą H. Ima
mi, žymu mahometonų reli
gijos vadą. Užpuolikas su
imtas. i '
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Karo žiaurumai
Tic, kurie savo akimis mato dabartinį karą Korėjoje, 

kalba apie jo žiaurumą. Aną dieną buvo pranešta, kad 
pietiečiai suėmė keletą desėtkų šiauriečių karių, baisiai 
kankino, šautuvų kotais sudaužydami jiems nugaras, o 
paskui sušaudė. Dabar pranešama, kad šiauriečiai suė
mė trisdešimt šešis amerikiečius ir beveik visus juos su
rištomis rankomis sušaudė. Tokie žiaurumai, jei jie 
pasitvirtins, neturi jokio pateisinimo, yra kriminališkj 
darbai ir už juos nusikaltusieji turėtų atsakyti.

Bet kaip su mūsų armija Korėjoje? Ar mūsų pusė ne
pasižymi žiaurumais? Būtų gerai, jei taip būtų. Bet štai 
ką rašo apie tai net reakcinio savaitinio žurnalo “Life” 
korespondentas John Osborn e. Negalima sa
kyti, kad jis perdeda, apie mūsų pusės papildomus žiau
rumus. Labai atsargiai jis rašo, kad mūsų vyrai, tai yra, 
kariai, priversti papildyti žiaurumus. “Daug kas šiame 
kare yra svetima amerikinėms tradicijoms ir atpriklu 
amerikiniam protui,” rašo Osborne.

“Bandyt laimėti šį karą”, poliau rašo korespondentas, 
“kaip kad mes šiandien darome Korėjoje, reiškia ne tik 
kviesti galutiną pralaimėjimą, bet taip pat versti mūsų 
kareivius prie didžiausio žvėriškumo veikmų ir atsine- 
šimų. 0 tai reiškia ne tik paprastą neišvengiamą žvėriš
kumą mūšio lauke, bet žvėriškumą^tokioje’ formoje, kaip 
nušlavimas ištisų kaimų, kuriuose priešas galėtų būti 
pasislėpęs, šaudymas pabėgėlių, kurių tarpe gali rastis 
ir šiaurinių korėjiečių, apsirengusių paprastais baltais 
rūbais....”

Toliau Osborne rašo: “Paskui eina žvėriškumas per 
‘proxy’, Pietinės Korėjos policijos žvėriškumas ir kai 
kuriose vietose žvėriškumas Pietinės Korėjos jūrininkų, 
kuriais mes turime pasiremti susisiekimui su vietos gy
ventojais. JB^ste/oėta, kad Pietinės Korėjos policija ir 
jūrininka>Trontt) linijoje yra brutališki. Jie žudo tam, 
kad nereikėtų Belaisvius palydėti į užfrontį; jie žudo ci
vilinius žmones tik todėl, kad pašalinti juos iš kelio ir 
kad nereikėp/juos kratyti ir iškvosti. O jie išgauna in
formacijas — toms informacijoms gauti mūsų spėkos 
turi panaudoti Pietinės .Korėjos klausinėtojus — tokio
mis brutališkomis priemonėmis, kurių negalima aprašy
ti. ...”

Kaip kiekvienam kare, taip šiame, žiaurumai baisūs. 
Jau tik dėl to civilizuotas pasaulis turėtų pasipiktinti 
karais ir kovoti už baigimą šio karo ir už išlaikymą pa
saulinės taikos.

Skamba telefonas.
— Viktorija Zmitraitė 

kalba, — girdisi liūdnas 
j balsas. A- Mūsų tėvelis mi- | re... C

Vadinasi, nepraėjus nei 
vienam mėnesiui, iš Bing- 
hamtonov progresyvių lietu
viu šeimos išrautas dar 
vienas taurus, padorus, iš- 

I tikimas darbininkų klasei 
Ižmogiis: Augustinas Zmit- 
ra.

Zmitros mirtis, tačiau, 
buvo tikėta. i '

Nuvykus man Bingham- 
tonan poetui Stasiui Jasi- 
lioniui laidoti, žinojau, kad 
ligoninėje 
ra, geras 
ilgametis

soeialės apdraudos
1905 metais, nenorėdamas 
eiti Rusų-Japonų karan, 
jis atvyko Amerikon, šei
mą palikęs Lietuvoje. . ; cialio saugumo bilius.

1907 metais jis giązo Lie- į

tuvon ir manė_ ten pagy- įjįijus jau buvo atstovų bu- 
venti įsikūrė Papilės į0 įr seTlaį0 perleistas ii 

tiktai belaukė prezidento 
pasirašymo. Tikėtasi, kad 
jis pasirašys.

Bilius nusako

miestelyj biznelį. Bet gy
venti ten nesisekė: 1911 
metais ir vėl atvyko 'Ame
rikon su šeima ir apsigy
veno Scrantone, Pa. Tais 
pačiais metais pradėjo skai-

Šiomis dienomis garsiai 
diskusuojamas naujasis so-

Šiuos žodžius rašant tas

negaus I Vokietėms katalikėms 
Įteks pasirinkti tarp 
i bažnyčios ir sūnaus
j 1 IU-.1I-!! ■

Romos katalikų bažny- 
pažangiai vado- oios viršininkai įsakė ryti

nės Vokietijos katalikams

kėjimo duoklės į soeialės ! 
apdraudos fondą? Niekas 
daugiau, kaip tik kovinga,, 
galinga, i 
vaujama unija. Tokios uni-
jos šiuo tarpu tarnaitės dar nepasirašyti taikos reika-
neturi, šen ten randasi 
unijos grupelės, šiek tiek 
prižiūri nuolatiniam dar

apdrausti bui samdomų tarnaičių są- 
dar apie 10 milijonų darbi- lygas. Bet padienėms neiX , U t,

ninku. Tai žingsnis pirmyn 
socialiu saugumo srityje.s ovuauv ocvuįįUAiiv

Spauda ypačiai stipriai

dar

guli senis Zmit- 
bičiulis, draugas, 
Laisvės skaityto

3ronę Z mitra i-Prašiau
tę, kad, kai ji važiuos tėvą 
aplankyti, nuvežti: ligoni
nėn ir mane, — norėjau bū
tinai jį pamatyti dar gyvą, 
nes mudu buvome geri 
draugai nuo senų laikų.

galėjo skaityti.
1917 metais su^ šeima žymi faktą, kad 

persikėlė gyventi Bingham- tarnaites. Tačiau 
per I sus po to biliaus 

toliau, atrandame,

Galingas dvasininkų balsas už taiką
Episkopalų bažnyčios organe “The Witness” pasirodė 

didžiausios svarbos pareiškimas. Jį išleido 469 įvairių 
protestoniškų sektų dvasininkai—vyskupai ir kunigai. 
Jie reikalauja, kad karas Korėjoje būtų baigiamas ke
liu derybų.ir susitarimo. Tai turi būti daroma per Jung
tines Tautas.

Savo pareiškime šita aukštų dvasininkų grupe taip
gi reikalauja, kad Kinijos Liaudies Respublika būtų pri
imta į Jungtines Tautas.

Ši dvasininkų pareiškimą reikia skaityti svarbiausiu 
Amerikos žmonių žygiu kovoje už taiką. Galimas daik
tas, kad jie bus paskelbti “parsidavėliais Maskvai.” Ga
limas daiktas, kad komercinė spauda jų pareiškimą ig
noruos, neskelbs savo skaitytojams. Bet svarbu, kad ne 
tik eiliniuose žmonėse, bet ir dvasininkuose taikos idė
ja įgauna vis daugiau ir daugiau pasekėjų.

Tik katalikų bažnyčios hierarchijoje dar vis nesima
to jokio persiorientavimo. Ypač Amerikos katalikų dva
sininkija visu šimtu, procentų tebesilaiko su naujo karo 
kurstytojais ir taikos priešais.

Chicago* gaisragesiai bando užgesinti sunkvežimio ' 
eksplozijos padegta namą. Aliejy vežančiam sunkve
žimiui susidūrus su gatvekariu, apsiaustame liepsnomis

gatvekaryje supleškėjo 33 žmonės ir daug 
kitų apdegė.

taujančių peticijų. Taikos 
reikalavimas yra komunis
tų, yra Tarybų Sąjungos iš
mistas, sako jie.

Vokietės, o sykiu ir visi 
vokiečiai, turės pagalvoti, 

j ką pasirinkti. Ar klausyti 
kunigų ir susilaukti kito 
karo? Norisi manyti, kad 
bent 9 iš dešimties pasi
rinks taiką ir gyvenimą 
savo vaikams, jeigu tiktai 
jie turės progą pasisakyti.

Žmonės žino ir kai kada 
tą žinojimą garsiai pasisa
ko, kad kitas pasaulinis 
karas, jeigu leistų jam į- 
vykti, bus atominis karas. 
Jie žino, kad tokiame kare 
yra pavojus prarasti ne 
tiktai suaugusius sūnus, 
vyrus, brolius, bet taip pat 
ir mažyčius kūdikius.

Karo ir pražūties linki 
Į žmonėms tie religinių sek- 
! tų valdovai, kurie, vieton

tos menkos priežiūros 
nėra.

Padienėms darbininkėms 
reikėtų tą naujojo įstaty
mo sąlygą įsitėmyti ir pa
čioms prižiūrėti, kad šei
mininkės leistų išdirbti po 
dvi dienas bėgiu savaitės. 
Kad jos darbininkę užrašy
tų valdinėje įstaigoje kaipo 
apdraustą įr kad sumokė - 
tų samdytojai privalomą ' 
sumokėti apdraudos duok
lės dalį į apdraudos fondą.

Tarnaičių uždirbamoji al-

apdraus 
pasirau- 
punktus 
kad di- 

Dirbo avalyninėje. džiuma tarnaičių tebepasi- 
Kaip sakiau, Zmitra bu- liks neapdraustos. Dėl ko?

vo klasiniai susipratęs dar- Bilius nusako, jog juomi 
bininkas, rėmė pažangųjį j apdraudžiama tik tos tar- 
judėjimą, kuo galėdamas. 
Išaugino dvi dukreles — 
Bronę ir Viktoriją, — ku- 
riedvi taipgi veikliai daly
vavo darbininkų judėjime. 
Tik šiuo metu, paveiktos 
tėvo sunkios ligos, jos ne
galėjo daug kuo progresy
viam žmonių judėjimui pa-Į nys teigia, ]

‘ i tarnaičių dirba padieniai, j
metų mirė į Yra labai daug darbininkių, | visiems

tiktai po vieną!palikti po piisę (į) colio.
I dieną vienai šeimininkei, i Virti šias j žalias, minkš- 

draugiš-1 Tokios niekad neįdirbs vie-Į tas ankštis reikia: puskvor- 
žmogus. ’ noje vietoje 24 dienu per i tęs 20 minučių, kvortas

tonan, kur ir gyveno 
visą laiką.

Dirbo avalyninėje.

naitės, kurios išdirba pas 
vieną šeimininkę kas trys 
mėnesiai po 24 dienas ir už-
dirba tuo laiku ne mažiau į
$50. (Mėnesiniai grupuoja- ga maža ir pagalba senat
im po tris, į 
pradžia metu.)

pradedant su vėje nebus didelė, tačiau
j geriau, negu nieko. Pačioms

Iki šiol žinomieji duome- reikia kovoti už teisę būti 
kad didžiuma i apdrausta.

nėkrakmoliniams mokyti, dievo prisakymo,
dėti.

Prieš keletą
jo žmona, tai jis, aišku, gy- į dirbančių 
veno su dukrelėmis.

Buvo malonus,
kas ir svetingas žmogus. I noje vietoje 24 dienų per | tęs 20 
Visų mylimas ir gerbiamas. 13 mėnesius, nors pinigais 25 min. 
Zmitrų namai per ilgą tai-1 ir uždirbtų $50. Ir nėra bū- Burokai 
ką buvo namais, kuriuose, i do sustabdyti nuo samdymo ’ 
atvy^ į Binghamtoną, sukliktai vienai dienai darbi- jauk j pa]iekant prie 
stodavo ir buvo svetingai; ninkę tas seimininkes, ku- Į nni; cfUhn
priimti mūsų darbuotojai.

Ilsėkis ramiai,
nai!
praleidai ne veltui.

O jūms, draugės Zmitrai- 
tės, nuoširdi užuojauta nuo 
mūsų visu!

Rojus Mizara.

r --- -------------- -----  ;
i rios dabar samdo darbiniu- 

Augusti-' kę dviem dienoms.
Pu savo ilgoką amžių • Kas sustabdys nuo sam

dymo dviejų darbininkių 
po vieną dieną, vieton da
bar samdomos vi----- —
dvi dienas, jeigu samdytoja 
tuo būdu galės išvengti mo-

Atrink pagal dydį. Nu-

buroko apie colį stiebų. 
Nuvalyk, nuplauk. Apipilk 
verdančiu vandeniu ir pa
virk apie 15 ar daugiau mi
nučių iki žievė lengvai lup- 
sis. Nulupk. Mažyčius su-

Vien jS dėk čielus, didžiuosius su-

kursto karą draudimu savo 
tikintiesiems reikalauti tab 
ko s.

riame ligoninės kambaryj, 
nuolat saugomas gailestin - 
gųjų seselių.

Bet...
Augustinas jau nebekalbė

jo ir nebematė. Jis buvo 
suparalyžiuotas, vos beval- 
dė vieną ranką ir koją.

Tačiau jis, slaugės ir 
Zmitraitės tvirtinimu, dar 
girdėjo.

Ir tai, be abejoji-
I mo, ligonio būseną dar la
biau skaudino ir sunkino.

— Tėveli, — sako jam 
duktė, — atsargiai ranka 
palietusi plačią kaktą. —

LAjtvažiavo tave aplankyti 
draugas Mizara.

Ligonis pradarė akis, ku
rios man atrodė norma
lios, rodosi tiesiog į piane " 

! žiūri. Jo lūpos truputėlį 
krutėjo ir viena ranka, be
rods kairė, nuolat judėjo, 
kilnojosi, tarytum jis ją, 
man būtų atkišęs pasisvei
kinti...

— Ar iš tikrųjų jis ne
imate? — klausiau. — Jis 
I gi žiūri.’

— Taip, nemato. Tik re
tais atsitikimais jis akis 
pradaro, .pradaro, s bet...

Visa tai, be abejojimo, 
mane sukrėtė.

Jau senokai Augustinas 
Zmitra negalavo. Pirmiau - 
šiai tenĮo jo regėjimas, 
akys vis silpnėjo. Jis buvo 
namie, gyveno su dukteri
mis. Viena iš jų jam kas
dien perskaitydavo Laisvę, 
o taipgi skaitydavo kny
gas; jis nuolat klausydavo 
žinių per radiją.

Kai jis buvo nugabentas 
į ligoninę, Zmitra regėjimą 
visai prarado. Bet dar kal
bėjo ir nuolat klausydavo 
radijo žinių — klausytuvas 
buvo prie pat jo lovos. Jam 
buvo 'svarbu sekti gyveni
mas, žinoti, kas darosi pa
saulyje; sekti laisvojo pa
saulio kovą prieš, reakcinį 
pasaulį. . j

Vieną gražią dieną atei - 
na pas Zmitrą į ligoninę 
katalikų kunigas suteikti 
“paskutinio patepimo.” Kas 
jį čion siuntė, kas prašė? 
Niekas nežino. Vienas da
lykas aišku: jo nekvietė nei 
Zmitraitės neigi pats ligo - 
nis. Zmitra buvo laisvama
nis ir jis atsisakė nuo bet 
kokių kunigiškų patarnavi-

kiaušiniai

Šeiminiu Lems
Keksas su cocoa

D v
du puodukai išsijotų
miltų
pusė puoduko riebalų
puodukas ir pusė cukraus šaukštuką. Pridaryl- 
pusė puoduko cocoa liūs. " 1~‘ ’ “
2 šaukštukai sodės milte- canner
bų (baking soda) 
piise puoduko pieno ir 
tięk vandens 
šaukštukas vanilla.
Gerai ištrink riebalus su 

cukrum, kada gerai įūs iš
maišyti, pridėk cocoa; dėk 

' kiaušinius ir gerai plak. 
Dabar, maišant, pilk po 
biskį pieną su vandeniu ii 
dėk miltus, kuriuose turi 
būti įmaišyti-įsijoti kartu 
sodės milteliai.

pjaustyk į atitinkamas
i skiltis, kad* visos būtų apie 
I vienodo storio.

Sudėk stiklinėsna, kaip 
virš minėtas pupeles.

Palik viršuje colio tuštumą. Virk 10 svarų spaudimu 
Tiek pat tuštumos palik ir I puskvortes 25 minutes, 
užpylus, vandenį. Įdėk drus-11 ' ""

j kos į puskvortes po pusę 
| šaukštuko, į kvortą po 

k virše
lius. Sudėjus į “pressure 

virk 10 svarų spau
dimu (arba 240 laipsnių F

Puskvortes virk 35 minu
tes, kvortas 60 .minučių. 
Virimo laiką skaityk nuo 
atėjimo puodo rodyklio ant 
10 svarų. Suėjus laikui, | 
puodo neliesk, tik ugnį už- Į 
suk ir leisk rodykliui savai
me nuslinkti ant nulio.

Išėmus iš puodo, skubiai 
visai uždaryk viršelius, jei-

...ILAlwl. |gu jie nėra tos rūšies, ku-1
Supilk į ištaukuotą blėtą rie patys užsidaro verdant. ; 

ir kepk vidutinio karščio 
pečiuje apie 30 minu tų.

Kenuojant daržoves
Praėjusiuose skyriuose 

minėjau skirtumus tarp 
berūkščių ir rūkštiniu'vai
sių ir daržovių ir ______
gumą skirtingų būdų jiems 
kenuoti.

Žemiau paduodu keletą 
daržovių, kurias ; 
kenuoti spaudimu-garu su 
“pressure canner.” Tik tuo 
būdu galima užtikrintai 
saugiai juos sukenuoti. Tie
sa, randasi šeimininkių, ku
rioms pavykdavo ir tebepa- 
vyksta sukenuoti ir išlaiky
ti saugiai tas daržoves ke- 
nuojant paprastuose puo

Jei kenuotum paprastu vi-j 
rimu

Tokias pat pupeles ko
duojant be “pressure can
ner” reikėtų virti 3 valan
das. Tačiau ir tas, kaip mi
nėta anksčiau, neužtikrina 

Taip yra dėl 
to, kad kenuojant verdan
čio vandens karščiu (212 F) 
nesunaikina botulino, jeigu

• reikalin- išsilaikymo.

patartina j° Pritaiko kenuojamame
produkte. Nesunaikintas 
botulinas maiste greit dau
ginasi ir sugadina visą 
maistą.
Valgomos ankštyse pupeles

Nuplauk. Nuvalyk galus 
ir ankštis supjaustyk į pa
geidaujamo ilgio ir formos 
gabalėlius. Užpilk ' verdan •

; I 25 
kvortas 55 minutes.

Pagaliau veteranai galės 
atsiimti iš Japonijos šeimas 

Prezidentas Trumanas 
rugpjūčio 19-tą pasirašė 
bilių, kuriuo einant Ameri
kon įleis 760 japonų kilmės 
amerikiečių. Tai Amerikos 
karių japonės žmonos ir 
vaikai.

Iš Vokietijos jau seniai 
įleista daug tūkstančių 
žmonų ir vaikų. Dar dau
giau, iš ten įleista tūkstan
čiai išvietintųjų, kurių ta r 
pe randasi daug fašistų, 
pronaciškų elementų. Ta
čiau reikėjo penkerių me
tų ir kito karo, kad įleistų 
amerikiečių karių šeimas iš 
Japonijos.

Pažangus Lietuvi!

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO 

parinktinės poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar tfla 
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Karkiančius, nuošir 
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštų jį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
« T> I? & XI A T C T v C ”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpipkite. kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė- 
jtįsiųjų prie išleidimo. (

. Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo-

mu. Ten tuomet buvusi 
Brone Zmitraitė taipgi 
priešinosi. Na, ir šis nepra
šyto kunigėlio vizitas ligo
nį taip paveikė, kad jį dar 
baisiau suparalyžiavo, jis 
neteko žado....

Augustinas Zmitra buvo 
75 metų amžiaus. Gimė be
žemio šeimoje Lietuvoje.

duose, paprasčiausiu būdu. 
Tačiau didžiumai nepavyk
davo.
Lima-pu peles

Parink tiktai jaunas, 
minkštas pupeles, maždaug 
vienodos brandos. Išaižyk, 
nuplauk. Apipilk verdančiu 
vandeniu ir užvirk.

Pridėk stiklines (jars).

čiu vandeniu ir pavirk 5 
minutes. Sudėk viską taip 
pat, kaip virš minėtas pu
peles, bet viršuje tepalik 
tik pusės colio tuštumą-.

Bendroji tuštumai palik
ti stiklinėje taisyklė tokia: 
visiems turintiems daugiau 
krakmolo palikti po colį, 
nes jie verdant brinksta;

se, kaita įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Rugp. 23, 1950



VINCAS KAPSUKAS

Kunigai ir Darbininkai
(Pabaiga)

Užtat jie taip begėdiškai ty
čiojosi iš unijos organizatorių. 
Klerikalų “Darbininko'’ Nr. 
29 tūlas žinantis rašė: “Nu
einu į svetainę, žiūriu—stovi 
žydukas ant estrados su ap
driskusiomis kelinėmis ir rė
kia: štraik ! štraik! O kaip 
paskui patėmijau, tai ir pats 
nieko nežino apie streiką.“ 
Taip tie kapitalistų bernai ir 
sutrukdė Bostono cukraus 
darbininkų prisidėjimą prie 
streiko. Brooklyne 
šia prisidėjo prie jo 
mo lenkų kunigas, 
leidęs tam tikrus 
prieš streiką.

daugiau-

Camden, N. J- i Philadelphia, Pa. i Washington. — Geležin
kelių Traukinių Tarnauto*

į jų Brolija ir Konduktorių 
Sąjunga pradėjo penkių 
dienų streiką geležinkelių 
kiemuose Chicagoj, Pitts- 
burghe, Louisville, Cleve- 
landė ir St. Paul’e.J

PRANEŠIMAI
Į PATERSON, N. J.
[ Piknikas ir Šokiai.

. Rengia bendrai Rusų ir Lenkų 
jl.W.O. ir Lietuvių ALDLD 84 kp. 
Sekmadieni, Rugpjūčio 27-tą, 1950, 
2 P. M. Rusų Parke, West Pater
son, N. J.

Gerbiami Patersono ir apylinkės 
lietuviai esate maloniai kviečiami 
dalyvauti šiame bendrame piknike 
ir linksmai laiką praleisti ant tyro 
oro, kur gausite skanių užkandžių 
ir įvairių gėrimų, taipgi galėsite pa-? 
sišokti prie geros muzikos.

KELRODIS: Paimkite Busą No. 
4 ant Market St. ir išlipkite ant 
McBride Avė., 2 blokus peęvažiavę 
High Bridge. Taipgi ir su automobi
liais atvažiavę j Patcrsoną klauski
te McBride Ave., West Paterson 
High Bridge. Pravažiavę du blokus 
nuo High Bridge, sukite po kairei, 
ten rasite ir pikniką. — Įžanga 60 
centų ypatai. (160-161)

CLIFFSIDE, N. J.
Didelis ir Linksmas Piknikas. 

Rengia Liet. Darb. Sus. 115 kuopa, 
Sckmadienj, 27 dieną Rugpjūčio 
(August). 1950, Hcmi Grove, 207 
Walker St., Cliffside Park, N. J. Bus 
skanių valgių ir visokių gėrimų. Šo
kiam gros garsi muzika. Mes užti- 
krinam visus, kad atsilankę turėsit 
daug linksmumo ir pasimatysit su 
savo draugais, nes svečių turėsim 
iš visų tolimesnių vietų. Prasidės 1 
vai. ix) pietų ir iki...? Įžanga 50c.

(159-161)

KRISLAI
(Tąsa nuo hmo durt.) 

taus, kiek neprašėme.
žinau vieną žmogų, kuris 

tas dvi dienas keiks iš gilu
mas širdies, Kalbu apie kokį- 
ten daktarą, kurį valdžia pa
samdė lietaus padaryti, žmo
gus neteks darbo.

šiuos krislus baigiant ra
šyti, suskamba telefonas. Kal
ba Viktorija Zmitraitė, iš 
Binghamtono. Praneša, kad 
mirė jos tėvelis, Augustinas 
Zmitra, labai senas pažįsta
mas, karštas laisvietis, nuo
širdus darbininkų ir pažangos 
rėmėjas.

Prieš keletą dienų skaitė- 
nV pranešimą iš Californijos, 
kad ten pasimirė Koblinas, 
taip pat senas pažįstamas, 

| karštas pažangietis.
ši vasara mums labai sun- 

I ki. Iš mūsų senosios kartos 
retėjančių eilių mirtis išplėšė 
keletą labai reikalingų, labai 
brangių žmonių.

dargi 
Jie sii 
tokius 

neva darbininkų vadovus, jų 
laikraščius ir organizacijas, 
kurios parduoda darbininkus 

j ir streiko metu eina kapita
listams bernauti. Pažinkite, 
draugai darbininkai, tubs 
plėšriuosius vilkus avies kai
lyje, kurie, savo kišenės rei
kalais rūpindamiesi, Kristaus 
mokslu prisidengę, ardo jūsų 
vienybę, ardo jūsų streikus ir 
krauja ant jūsų sprando 
sunkesnį jungą.

, bininkų reikalų gynėjų 
I katalikai darbininkai.
paniekinimu atstums

Į 70 leidžia paskalas, kad poli
cija ėjus unijai į talką; “va-į

kuris iš- 
lapelius 

Philadelphijoj 
taip pat daugiausia klerikalai 
ir jų laikraščiai prisidėjo prie 
darbininkų vienybės suardy
mo ir streiko nepasisekimo. 
Įsidėmėkit, draugai darbinio- 
kai, šita klerikalų pasielgimą j 
ir sulyginkit su socialistų ir 
kitų susipratusių darbininkų 
pasielgimu, kurie, kiek galė
jo, tiek rėmė streikininkus, 
kad ir tarp jų nebuvo nė vie
no socialisto. Per vieną tik 
‘ ‘ K ovos “ A d m i n istrac i j ą 
ladelphijos streiki n i n k 
Įplaukė $782.10 aukų.

Cukraus trustas gali

Phi- 
a m s

191) m. jis turėjo 
pelno. 1916 m. 

tai yra per vienus 
pelnas daugiau 

Vie-

dovai, manydami kompanijai 
pasigerint, šaukia darbiniu-į 
kus grįžti į darbą“; lietuvių 
gi skyriaus organizatorius d. 
Dusevičius tiesiog įtariamas, 
kaipo darbininkų pardavėjas.

Kad tai buvo biaurus me
las, rodo Bostono siuvėjų 
Amalgamated Clothing Work
ers of America unijos 149 
skyriaus protestas prieš s tuos 
klerikalų šmeižtus ir “Darbi
ninko“ redaktoriaus pasmer
kimas už tokių melų skelbi- 

rtną, “kuomet teisybė taip aiš
ki.“ Lietuvių unijos skyriaus 

' Presos Komitetas kartu su 
unijos Jungtine Taryba pra
nešė visuomenei per spaudą, 
“jog tos “Darbininko“ pa
leistos paskalos neturi jokio 

! pamato, jog tai yra biaurus, 
i suvedžiojantis melas, paleis- 

__ ___ lu, kad užkenkus 
darbininkų organizacijai.“ Ir 

.tos paskalos jau buvo pradė- 
ijusios kelti tarp darbininkų 
' nesutikimą ir vienybę ardyti.

Tik prie sienos prispirtas ir 
teismu grasinamas, klerikalų 
“Darbininkas“ atšaukė tas 
paskalas.

Panašių pavyzdžių galėtu
me ir daugiau duoti, bet pa
kaks ir šitų. Kiekvienas dar
bininkas gali atsiminti daugy
bę tokių dalykų iš kunigų ir 
jų klapčiukų pamokslų, pra- 

i kalbų ir iš jų laikraščių. Ir 
I iš to kiekvienas aiškiai galės

Washington, Pa.

d a

Biskis žinelių iš musu miesto

Pas mus daug darbininkų 
vaikščioja be darbo, daugiau
siai mainierių. Anglies kom
panija dar balandžio mėnesį 
uždarė kasyklą. Jau tuotnet 
visi kalbėjo, kad čia bus kas 
nors nepaprasto. Dabar tai 
pasirodė. Kompanija paskel
bė, kad kasykla pradės dirb
ti rugpjūčio 16 d., bet visi 
mainieriai turį eiti pas dakta
rą sveikatai egzaminuoti. 
Mainieriai nutarė neiti. Jie 
suprato, kad jiems tektų eiti 
per koštuvą, kad bosai dar 
nuo pereito streiko laikų “tu
ri ant jų akį.“

Baisi nelaimė patiko drg. 
Kasparą Bakshą: šeštadienį, 
rugpjūčio 12 d., mašina nu
traukė jam kairiąją ranką. 
Jis randasi West Jersey Hos- 
pitalyj.

Draugas Bakshas dirbo vil
nų apdirbimo Įmonėje ir čia 
buvo išdirbęs 25 metus. Jis 

j buvo LDS H8 kuopos finansų 
sekretorius. Taipgi buvo pik
niko rengimo komisijos narys, 
kuris įvyks rugsėjo 3 d., 
Gloucester Heights, N. J.

I Prašau draugus aplankyti 
Idrg. Bakshą. Jį galimą ma
tyti visomis dienomis nuo 1 
popiet iki 8 vakare. Busas 34 
Matephraim priveža prie pa
čios ligoninės.

Linkiu draugui Bakshui su- 
sveikti’ ir kantriai pernešti, šią 
sunkią nelaimę. '

A. J. Pranaitis.

Vu kajina- 
stroke,“ 

suparalyžiavo jos kairiąją kū
no dalį. Sirgo jau tris me
nesius, dabar išvežė į Pitts-

Draugė Helena 
vičienė susirgo, gavo

Gardner, Mass.
Pradžioje rugpjūčio mėne

sio sunkiai susirgo Andrius 
Adomynas. (Gardneryje tar
pe lietuvių buvo žinomas kai
po Adomaitis.) Kostumeriš- 
k a s si u ve j as ’ n u o 1914 m etų.

“LAISVĖS“ NAUDAI 
PIKNIKO REIKALAIS

Chesterio lietuviai organi
zuoja busą į rengiamą pikni
ką.

šiomis dienomis mirė Adol
fas Galkus, apie kurį vėliau 
parašysime. Į jo šermenis at
vyko keletas draugų iš Ches- 
terio. Drg. Šlajus ir Lipčius 
pranešė, kad iš Chesterio or
ganizuojamas busas. J perei
tą “L.“ naudai surengtą pik
niką Baltimorėje philadel- 
phiečiai pasiuintė du busus ii 
Lyros Chorą. Girdėjom, kad 
jie rengųrtsuyprizą: jie pasi
rengę atsitėist.

R.ugpiūčio 15 d. atsilankė 
drg. Buknys iš Brooklyno ka
lendorių reikalais. Jis tikri
no, kad šiemet iš Brooklyno 
d a u giau svečių turėsime. 
Brooklyniečiams C r e s c ent 
Parkas patinka. Apylinkių 
mūsų organizacijų draugai ir 
draugės turėtų. budėti, ypa
tingai “Laisves“ skaitytojai 
turėtų padėti išgarsinti ir pa
raginti kitus vykti piknikai!. 
Dvi dienos švenčių—gera pro
ga pasimatyti su giminėmis, 
su draugais iš kitų kolonijų, 
šiomis dienomis ir lietuviai su-

būti 
jiems už tai dėkingas ir kokį 
trupinį nuberti jiems nuo tur
tingo §avo stalo: jo apyskaita 
rodo, kad 
$2,991,165 
$9.756,.“>79, 
tik metus
kaip 3 kartu padidėjo! 
nok darbininkams pridėt 
iis centus jie nesutinka!
SIUVĖJŲ UNIJOS 
VADŲ ŠMEIŽIMAS

Panašus n e p a 11 n k a m 11 
Lalams unijų ir jų vadų 
žimas ne pirmu na jų laikraš- Į tų galima

kleri- 
šmei-

čiuose. Atsiminsime 1916 m.
So. Bostono siuvėjų streiką.
Jame vadovavo “Amalgamei- 
tų“ unija. Ji taip pat nepa
tinka klerikalams, nes nešo
ka pagal jų dūdos. Ir štai | Pamatę tai, mes neabejoja- 
klerikalų “Darbininko“ Nr.1 me, nusugrįš nuo tų neva dar-J.

Piet. Korėja. — Ameri
kos marinai, traukdamiesi 
nuo Čindžu, turėjo kai kur 
palikti savo patrankas ir 
kitus sunkiuosius ginklus; 

[ bet juos pagadino, kad 
i Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai negalėtų pasinaudo
ti.

Costa Rica. — Nukrito 
[amerikinis lėktuvas C-47; 
i žuvo 4 lakūnai ir 2 vaikai.

Rugpjūčio 7 d. turėjo ope
raciją ir dėl ligos priežasties 

[dirbtuvėlė 54 Main St., Brock- 
el man name, likosi uždaryta.

A. Adomaitis randasi Henry 
Heywood Memorial ligoninė
je.

Rašant šią žinią sužinota, 
į kad jam reikės dar antros 
i operacijos.

Linkėtina, greito pasveiki- 
Į mo! Laisvietis.
I ------------------ ——

i Cleveland, Ohio
i ______

AR JAU VISI PASIRUOŠĘ
I SPAUDOS IŠKILMĘ?

sidomėję pasauline padėtimi; 
kiekvienas žingeidauja aiš
kiau suprasti, kas bus ateity
je—karas, ar taika?

Dr. Kaškiaučiaus 65 metų 
ir jo 50 metų literatinio darbo 
atžymėjimui Brooklyne ren
giamas banketas ir šio ban
keto tikietai Philadelphijoj 
plačiai platinami. Tikimės, 

.'kad Dr. Kaškiaučius bus pik- 
I nike ir tikimės, jog iš New- 
[ark, N. J.*, atvyks busas. Pa
staraisiais keletu metu atvyk
davo busai iš Easton, Pa., 
Elizabeth, N. J., ir iš kitų 
miestų. Dabartiniu laiku žmo
nės turi savo automobilius ir 

'jais daigiausiai važiuoja. Ke
liai gerf ir oras tuo laiku bū
na geras. Mums, pažangie
siems lietuviams, reikalinga 
įvertinti šį parengimą, nes jis 
eina spaudos naudai.

Mūsų simpatikų biznierių ir 
bendrai gerų prietelių yra 
pareiga atsilankyti ir įtraukti 
savo draugus - pažįstamus į 
“L.“ rengiamą pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo 3, Crescent Pic
nic Grounds, Gloucester 
Heights, N. J.

Tėmykite “L.“ kelrodį.
Rep.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus penktadieni. Rugpjū
čio (Aug.) 25 d. vakaro, 318 Broad
way, So. Boston, Mass. Prašome 
visus narius dalyvauti. Tarpe visų 
kitų reikalų, bus pateiktas ir ra
portas iš atsibuvusio ALDLD suva
žiavimo pradžioj liepos mėn. — M. 
Kazlauskas, sekr. (159-160)

J. J. Kaškiaučius, H. D.
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Jos adre- 
vich, 

Room 5-F, Fifth floor, Worn- 
Soto

suprast, kokia yra tų gudrių- burghą ligoninėn.
Į jų jėzuitų darbininkų meilė 
į ir koks rūpinimasis jų reika
lais. Jiems rūpi ne darbinin
ku reikalai, o tik, kaip tuos 

į darbininkus savo rankose ga
lima būtų laikyti ir jų vilnas 
kirpti, kaip su jų pagalba bū- 

savo galybe sti- 
Tam reikia kartais ir 

išlieti dėl darbininkų 
ir skriaudų, bet iš šitų 
jūs matote, kaip veid-

sas : Helen V u k a dine

en’s Hospital, 231 Do
St., Pittsburgh 13, Pa.

Draugai ir drauges prašomi 
aplankyti sergančiąją dr

Draugė Vukadinav
print.
ašara
vargų
faktų 
main i ngos tos ašaros.

■augę, 
čienė 

yra progresyvi moteriške, pri- 
orga-klauso darbininkiškoms

nizacijoms, taipgi ji, kai buvo
darbi-

ka-
sveika, nuolat aukojo 
ninkiškiems reikalams;
daise daug veikė.

LDS 98 kuopos narys.

PHIL ADELPHI JOS

PIKNIKAS
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

RENGIA' ' I ■
Camdeno ir Philadelphijos Pažangiosios Lietuvių 

Organizacijos

Sekmadienį, Rugsėjo 3 September!
I '•

CRESCENT PICNIC GROUNDS
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

GERA MUZIKA, PUIKI SALE ŠOKIAMS j' • ■ I .
. z įžanga 50c. (taksai įskaityti). jJ

Kadangi ant rytojaus bus švente, Labor Day, tai svečių bus iš Brooklyno, 
Baltiinores ir iš visų kitų apylinkių, čia bus proga susitikti gimines, drau
gus ir pažįstamus. — Bus visokių gėrimų, taip pat skanių užkandžių.

Maloniai užkviečia visus dalyvauti. RENGIMO KOMITETAS.

KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent. Blvd. 
(Route 130), 5 mylios nuo Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson 
Rd., kur ant vieno kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic (Gas 
stotis. Čia pasukit po dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta.

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei 
busą No. 2 Gloucester Heights, kuris davės iki vietos.

Wcstphiladelphieciai, kas norėsit važiuot busti, tai praneškit A. Lipčiui, 
1300 E. 11th St., Eddyston, Pa. Tel. Chester 2-9634. Jis nurodys kur bu
sas sustos ir paims, o suvažinėjimas tiktai $1.00.

Kada komercinėj spaudoj, 
. kartu lietuvių ir kitų reakci- 
1 nė.i spaudoj, atsidavusioj
Wallstryto grobikų reika
lams, nebeliko nei žodelio tei
sybės, vieni šmeižtai, kursty
mai prieš žmones, kurie stoja 
už taiką, demokratiją ir žmo
nijos gerovę, tai mūsų pro- 
gresyvė spauda, kaip Vilnis 
ir Laisvė, darosi vis branges
nė su kiekviena diena.

A. L. Moterų Klubas tuo- 
mi supratimu ir surengė Cly>- 
velando ir apylinkės metinį 
spaudos pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo (Sept.) 3-čią, gražio
je Rūbų farm oje, prie U. S. 
422 kelio, tarpe Welshfield ir 
Parkman. šio pikniko tiks
las: paremti Vilnį ir Laisvę.

Kaip matome, iki pikniko 
jau beliko tik savaitė ir pusė 
ir todėl jau laikas visiems 
Clevclando ir plačios apylin
kės mūsų spaudos patrijo
tams būti pasiruošusioms su- 
vykti į šią mūsų metinę spau
dos iškilmę. Kuo daugiau iš 
mūsų susirinksime, tuo ma
loniau bus pasigėrėti mūsų di
džiule progresyvės spaudos 
patrijotų šeima. Todėl būki
me visi ir atsivežkime savo
draugus ir pažįstamus.

Kurie praeityj turėjome pro
gos dalyvauti klubiečių sureng
tose pramogose, žinome, kaip 
jos užganėdina savo svečius 
su kaupu. Jos tą padarys ir 
šioje spaudos iškilmėje. Dar 
prie to klubietės duoda elek
trinį roasterį ir daugybę savo 
puikių rankdarbių išlaimeji- 
mui prie įžangos tikietų.

Iki malonaus pasimatymo 
mūsų didelėje spaudos patri
jotų šeimoje rugsėjo 3-čią!

J. N. S.

ADENAUER REIKALAU
JA 50,000 VOKIEČIŲ 
ARMIJOS

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
Konrad Adenauer atsišau
kė į anglus-amerikonus, 
kad leistų sudaryt apie 50,- 
000 vokiečių: armijų. Kartu 
jis prašė Ameriką padidint 
jankių kariuomenės skai
čių vakarinėje Vokietijoje 
iki 12 divizijų ir atsiust ga
na daug tankų,

i Waterbury, Conn.
Ruigpiūčio 12 d. staiga mi

rė pas brolį Petrą Walter Ma- 
rozas. Jvyko taip: Petras da
vė Walteriui malkų. Gavę 
troką, sukrovė malkas. Wal- 
teris sako: “Broli, turėsiu 
malkų visai žiemai.“ Petras 
sako: “Broli, eikš, po darbo 
išgersime po bonkutę alaus.“

Nueina į kitą stubos šoną. 
Walteris sako: “Broli, kad aš 
dabar jau esu, kaip girtas.“ 
Petras žiūri, kad Walteris 
jau svyra. Petras paėmė jį 
ir Walteris mirė jo rankose. 
Taigi Petrui buvo skaudus 
smūgis.

Pašauktas gydytojas pripa
žino, kad Walteris turėjo šir
dies ligą ir mirė nuo širdies 
smūgio. Velionis iš Lietuvos 
paėjo iš Kauno gubernijos. Bu
vo vedęs. Paliko nuliūdime 
savo gyvenimo draugę Agotą, 
sūnų ir dvi dukteris, taipgi 
brolį Petrą, marčią, brolvai
kius. Buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, progresyvus, laisva
manis, į bažnyčią nlekąd nė
jo, bet šeima palaidojo jį su 
visomis bažnytinėmis apeigo
mis ant Kalvarijos kapinių.

Lai jam būna lengva žeme
lė, o nuliūdimo valandą jo šei
mai ir giminėms — giliausia 
užuojauta. - Draugas.

'Detroit. — Tęsiasi dery
bos tarp Packard automo
bilių' kompanijos ir 8,000 
streikierių atstovų. Mano
ma, kad susitaikys. Strei- 
kieriai reikalauja pakelt 
algą, įvesti senatvės pensi
ją ir sveikatos apdraudą.

Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas'. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS , 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

U CHARLES J. ROMAN:!
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

' 1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

?*****'i’*4t**+*’i”t'’i'******+**+**********'H’4'******+******»
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New Yorko^^fcf Žiniom
Auditorijoje įvyks 
sportininkų bankietas 
šį sekmadienį

h Kviečia ir ne sportininkus, 
kurie norėtų pabuvoti, pasi
vaišinti su golfo žaidėjais ge
rame bankiete.

Bankietas įvyks apie 6:30 
vakaro, rugpjūčio 27-tą. Kai
na $2.50.

Greta to, Liberty Auditori
jos restaurantas veiks ištisą 
dieną, tad kviečiami užeiti ir 
šiaip svečiai pietauti ir vaka
rieniauti restaurante. Valgių 
kainos, kaip ir visuomet, pa
gal užsakymą.

LDS golfo žaidėjų rungty
nes įvyks Clearview Golf 
Course, Bayside, N. Y. Pra
sidės 9 vai. ryto.

Rungtynių pažiūrėti leidžia 
Ir svečius, bet tik tuos, kurie 
iš anksto būtų golfo žaidė
jams pareiškę norą ton būti 
Ir žaidėjų užrašyti svečiais.

Ištiko nelaimė
žino-Josephiną Augutienę.

bankietų gaspadinę, iš- 
nelaimė. Ji netekusi 
rankos piršto. Tačiau 
prarado ne nuo peilio, 

Kaip
Ona Zakarauskie-

netoli
turi ir

pave-

virvę 
teliu- 
taip

mąją 
tiko 
vieno 
pirštą
ne dirbdama bankiete. 
pasakojo 
nė, Lietuviu Am. Piliečiu Klu
bo gaspadoriaus žmona, Jo- 
sephinos draugė, nelaimė įvy
ko maždaug taip:

Josephiną su vyru Juozu 
dabar gyvena New Jersey, tu
ri mažytę farmukę 
Hampton, N. J., tad 
gyvulių. Ruošdamasi
džioti teliuką, kad jį i 
tų, jinai apsivyniojusi 
aplink ranką. Tačiau 
kas smarkiai šokdamas 
staiga ir stipriai virvę
telėjo, jog ji nespėjo virvės 
nuleisti nuo rankos, jai pirštą 
traukte ištraukė, net gyslas ir 
nervus ištempė. Pirštą po to 
turėjo nupjauti. Kaip bus su 
ištampytomis gyslomis ir ner
vais, tik ateitis parodys. Ran
ką kol kas labai gelia.

Linkime darbščiai daugelio 
darbų buvusiai talkininkei 
greit ir pilnai pasveikti.

D-e.

Kas girdėti pas kriaučius

Bet Joint Board o 
tarimas, kad 

dirbtuvę 
darbdaviui 
savaitėmis

Dabartiniu laiku pas kriau
čius darbai pagerėjo ir tū
luose skyriuose yra trūkumas 
darbininkų.
v ra padarytas 
norėdamas apleisti 
darbininkas turi 
pranešti dviemis
pirm apleidimo dirbtuvės.

Kiek tas tarimas yra vykdo
mas ir kiek jis daro žalos ar 
naudos, dar neteko tikrai pa
tirti. 
Įvyks 
mūsų 
teiks

dėtį kriaučių reikalais.
Taipgi įvyks antras susirin

kimas. Tai Lietuvių Kriaučių 
Neprigulmingo Klubo, 25 d. 
rugpjūčio, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje, 280 Union 
Avė.

Eidami į susirinkimą pasi
imkite klubo narystės knygu
tę, nes bus leidžiami tik na
riai. Tie, kurie dar nesate 
įstoję į klubą ir neturite kny
gelės, irgi galite ateiti. Ga]

Kunigaikštis dirbęs 
šapoje išbandyti 
darbo sąlygas

vmokyklos atostogų 
dirbęs vienoje New 
drabužių siuvykloje

23 d. bus priimami nauji nariai. Jei 
lokalo susirinkimas ir tapsite priimti nariais, tada 
delegatas, manau, pa-j gausite ir knygelę.

pranešimą apie visą pa- J. Kairys.

Bet rugpjūčio

Lankėsi Niujorke
Pereitą savaitę New Yorke 

lankėsi Aldona Liminskas, 
duktė Juozo Liminsko iš De
troit, Mich. Ji čia dalyvavo 
radijo programoje ir už gerą 
pasižymėjimą gavo dovaną, 
pilnai apmokėtą kelionę iš 
Detroito į New Yorką.

Iš viešbučio Aldona telefo- 
navo Laisvei. Perdavė linkė
jimus laisviečiams nuo savo 
tėvo Juozo Liminsko ir nuo 
savęs.

Savo atsilankymu ir dalyva
vimu radijo programoje, New 
Yorke, Aldona yra pilnai 
sitenkinusi.

Vaikas vikresnis

pa-

12z Nežinomas šuo įkando 
metų berniuką Reitmcister. 
Sukviesta šuns gaudyti polici-

! ei ja, atvyko ASPCA agentai. 
Jie visi vaikėsi paskui šunį,

I bet nepagavo. Vaikas turėjo 
perkęsti vieną skausmingą do- 

į zę čiopų nuo pasiutimo ligos. 
' Jam gręsė dar keliolika to,- 
i kių čiopų, jeigu šuns nepa
gautų.

Pasiryžęs šunį pagauti, vai- 
I kas išėjo nats jo ieškoti. Jis 
šunį susekė, vaikė po susiedi- 
ią, privargino ir įvijo į gara
žą. Ten įvytą šunį policistas 
nušovė. Jeigu ištyrus pasiro
dys. kad šuo nepasiutęs, ber
niukui nebereikės daugiau tų

1 Įčirškimų, o kitas vaikas ir 
i jo tėvas apsieis ir visai be jų.

BUŠAI Iš BROOKLYNO

Susivedė
susivedė
Mr. ir 
su R o-

Rugpjūčio 19-tą 
Irene Simas, duktė 
Mrs. Stanley Simas, 
bert C. Carter, sūnumi Mr. ir
Mrs. Charles Carter. Santuo
ka įvyko Apreiškimo bažny
čioje, Brooklyne. J

Apeigų metu jautriai sugie
dojo Avė Maria jaunosios se
sutė, mums buvusi gerai pa
žįstama ir pamylėta jaunutė 
dainininkė Ruth (Biruta) Si
mas, dabar Mrs. Frank En
right. Ruth su vyru ir 9 mė
nesių dukryte Katrina atvyko 
iš Long Beach, Cal., į sesers 

i vestuves.
Jaunajai garbės palydove 

buvo Estelle Young, palydovu 
Ralph Bartolas.
giminaitė Peggy Martineau iš 
Pittsburgh. Kiti pamergėmis- 
pabroliais buvo 
Zimmer, 
Oakley.

Į PHILADELPHIJOS PIKNIKU
Garsusis philadelphiečių piknikas paramai dien

raščio Laisvės, įvyks sekmadienį, prieš Labor Day.

Rugsėjo 3 September
Iš Brooklyno busai eis į tą pikniką ir jau dabar 

laikas įsigyti busų bilietą

KAINA Į ABI PUSI $3.50

Bilietai gaunami Laisvės ofise ir kultūriniame 
Centre, taipgi pas platintojus. Tuojau įsigykite bi
lietus.

Bušai išeis iš sekamų vietų:

Nuo Kultūrinio Centro
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 

išvažiuos lygiai 9-tą vai. ryto

Nuo Leitos krautuvės
56 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y. 

Išvažious 9-tą vai. ryto .

Nuo Liet. A. Piliečių Kliubo
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y, 

išvažiuos 9:30 vai ryto

Visi busai suvažiuos prie Kliubo ir iš čia visi kartu 
trauks į pikniką per gražiuosius New Jersey laukus. 
Pasirūpinkite būti toje gražioje kompanijoje ir pasi
matyti su daugeliu senai matytų Philadelphijos pik
nike.

Bilietai gaunami visose tose vietose, iš kur busai 
išeis. Tuojau reikalaukite bilietų.

Kraštas praeinančios audros 
užkliudė miestą

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Jaunas Nigerijos kunigaikš
tis Ezewunwa A n y a n w u 
Ogueri 
metu 
York o
tikslu pasimokyti, kaip veda
mas darbas šapose, kokios jo
se sąlygos.

šapoje, G. and G. Pleating 
Co., New Yorke, jis buvęs ži
nomas tik kaipo “Easy.” Pa
sisakęs tik išeinant atostogų ir 
grįžti .į Adelphi Kolegiją, 
Garden City.

Ogueri sako, kad valdovai 
turėtų naudos iš ] 
dirbti. Jeigu patys dirbtų, jie 
geriau suprastų darbo žmo
gų, jam prijaustų. “Tuomet 
būtų mažiau maištų, mažiau 
revoliucijų.”

Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį griaustinis griaudė, 
lietus veik be pertraukos li
jo. Vietomis, k u r užėjo 
smarkesnio lietaus būriai, už
liejo skiepus, patvindė gat
ves. Independent subway 
traukiniai Long Island City 
ruožte buvo sustabdyti arti 
valandą laiko dėl potvinio.

Bronx, Queens ir Nassau į liko įklimpę vandens praraus- 
apskričių daugelyje vietų lie-! tuose ravuose antkelio.
tus patvindė ir namus. Lewit- | Keistas, tik su mažomis 
town naujokyne daugelio na-I pertraukėlėmis ėjęs lietus su 
mų pirmame aukšte buvo po i žaibais ir vėjais buv<r dalimi 
6 colius vandens ant grindų. | tos iš pietinių vanden i ėjusios 
O tik prieš savaitę laiko jie Į audros, kurios centrai; praėjo | 
buvo turėję tokį pat potvinį l Atlantiku. \

namuose ir vos tik išdžilvinę 
sušlapintus rakandus. \

Tarsi prisitaikant pavandei, j 
prie 1 Barrister Lane gyv^fan- j 
čio John E. Waters vaikai irs- ■ 
tesi svečių kambaryje su gu- į 
mine valtimi, o aplink namu- j 
ką buvo trys pėdos vandens, i 
Panašių vietų buvo ir kitur į
toje apylinkėje. r> , , ■TZ . J , ... . . NAMU Darbininke. Prielanki pora

Kai kur automobiliai pasi- su 2 gerai užsilaikančiais vaikais, 1

OPERATORES 
sporto drabužių. Gera 
finis darbas. DAVID 
281 Grand St., Oily.

Patyrusios prie 
alga. Nuola- 
CALDERON,

(166-164)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE $8.75
MOTERĮ ŠK U SUK N EI J U.

BERELL FROCKS
501 — 7th AVĖ., N. V. C.

16-las Aukštas
(160-161)

ir .3 molų. Pageidaujama linksmaus 
i būdo asmens. Guolis ant vietos. Da
bar gyvename mieste, už 5 savaičių 
kraustomos j naujus mažus namus 
užmiestyje, Roslyn, L. I. Pageidau
jama mokančios šiek-tiek angliškai. 
Šaukite IX). 8-3305 šeštadienio va
kare ar Sekmadienį.

HELP WANTED—MALE

. . Sustreikavo viešbučio 
Pabandymo darbininkai

Darbininkai, AFL unijų na
riai, praėjusį pirmadienį už- 
streikavo Hotel Fourteen, 
esantį prie 14 E. 60th Street, 

Nėra žinios, ar kunigaikštis | New Yorke. Streikas kilo dėl 
savininkų atsisakymo pridėti 
algos, nors tas priedas buvo 
numatytas visos industrijos 
plotme pasirašytame kontrak
te.

dirbo šapoje ir boso nepažin
tas, ar jis dirbo tokiose pat 
sąlygose, kaip visi, žinoma, 
tiek, kad jam neteko kentėti 
nedateklių dėl pradinio jauno 
darbininko menkos algos.

Oras pilnas 
čiaudulio dulkių

Gatvių sankryžose ties mo
kyklomis iškelia naujas iška
bas su įspėjimais motoristams. 
T.uomi tikisi sumažinti važiuo
tos nelaimes.

Kriaučių alyvai
Rugpjūčio (August) 

įvyks lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus svarbus susirinkimas 
11-27 Arion PL, Unijos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vaka
ro.

23 d.

Gerbiamieji kriaučiaj it 
kriaučkos, turėkite su savimi 
Unijos ir Social Security kor
teles, kitaip nebūsite įleisti i 
susirinkimą. Jūsų visu yra 
pareiga dalyvauti svarbiame 
susirinkime, nes ji apleidus 
gali būti nesmagumų jums 
patiems. Dalyvaukite minėtu 
laiku. J. S.

1 NAMO prižiūrėtojas, nusimanąs prie 
pataisymų, su pensija, prie mažo 
budinko. Turintis patyrimo meiste- 
rystėje ir prie elektros. Rūmas ir 
valgis. $60 į mėnesį. ULstcr 5-1969.

(160-162)

su

Susižiedavo
I

Praėjusią savaitę susižadėjo 
Katrina Augustine su

I Žilinsku, brooklynieciu 
1 rikoje augusiu lietuviu.
i vo gražų žiedą. įvykį

Jonu
Ame-

pami-
1 nėjo šeimyniško pobūdžib po
būvėlyje su savo sandarbinin- 
kais ir artimaisiais Lituanica 
Square restaurante (buvusia
me Rutkūnų). Katrina yra 
to restauranto dalininkė-savi- 
ninkė ir pati tenai dirba. A.

pa
dui k ės 

Pavyzdinis oro kiekis 
buvo atitinkamu mechanizmu 
“pasemtas” Flushinge. Su-

I šiomis dienomis buvo 
Į skaitliuotos čiaudulio 
i

Svočia—jos ore-

Marguerite skaityta 37 dulkai kožname 
t’, Roy Dalton, Herbert kubiškame yai’de oro, i—---, nežiū

rint, kad šiomis dienomis lie- 
Jtūs daug tų dulkiu nuplovė.

Turtinga dalyviais ir labai ■ t0]<s kiekis dulkiu esąs di-
vaišinga vestuvių puota^ Įvyko j džiallsias rugpjūčio 21-mą 

rastas bėgiu pastarųjų penke- 
rių metų, tai yra nuo to lai
ko, kuomet pradėtas čiaudu
lio žolių naikinimas ir skait- 
liavimas ore esamų dulkių.

Visa tai rodo, kad tos žolės 
naikintojai apsileido.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo abiejose salėse, Willi- 
amsburge, dalyvaujant abiejų 
jaunųjų ir jų 1 
ir draugams, 
publikos buvo 
Iš Pittsburgh o 
sios teta, Mrs. 
Eva Bagdonienė
Peggy ir žentu Charles Mar
tineau. Mr. 
tografavo 
puotą.

Šokiams 
kestras, o 
krioji svočia, 
zikantus užsakinėjo lietuviš
kus šokius ir pati pirmutinė 
juos pradėjo. Neilgai reikė
jo laukti, kad ir kiti jauni 
svečiai tapo “lietuviukais” šo
kėjais “Noriu miego” ir kitų 
mūsų tautinių šokių. -

Jaunieji išvyko vedybinei 
atostogai. Apsigyvens 183 
Conklin Ave.", Brooklyn 12,

tėvų giminėms
Didelė dalis 

jauni žmonės, 
atvyko jauno- 

. Simas sesuo 
su dukra

Martineau fo- 
jaunuosius ir visą

grojo Navicko or-
juose figūravo vi-

Tai ji pas mu-

Linkime jauniesiems laimės 
poroje.

Mrs. Simas ypatingai dė
kinga Onai Zakarauskienei už 
draugišką jai talką suruošti 
išleidžiamai dukrelei gražų 
pokylį, o taip pat ir visiems 
dirbusiems padėti svečius/vai
šingai priimti.

Valgius gaminti ir paduoti 
dirbo Karušaitienė, Simienės 
giminaitė Julia Laužades, 
Vaitekūnienė, Kazlauskienė 
ir gal kai kas daugiau, o ap
rūpinti svečius gėrimais šei
mininkui talkoje matėsi Zizas, 
taipgi tėvas ir sūnus Brazai
čiai, š.eimos draugai. R.

FAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Juozo Ruzens- 

ko, labai seniai gyveno Brooklyne. Iš 
Lietuvos — Dersiuniškių parapijos, 
Vilniaus gub. Norėčiau su juomi 

j susižinoti. Taipgi norėčiau susižino
ti ir su pusesere Prane Ruzenskiū- 
te iŠ Dersiūnų parap., Vilniaus gub. 
Prašau kreiptis: Domazas Miliulis, 
5 Ten Eyck St., Brooklyn 11, N. Y.

(159-162)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs darbininkas 

prie Restauranto darbo. Dėl dau
giau informacijų, prašome skambin
ti MAine 5-9108, klauskite Mr. 
Aleksiejus. (160-161)

SKELBK1TĖS LAISVĖJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BRQOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų namas. 

Trys vanai, trys sinkos, parųuat 
grindys. Rendų įėjimas $80. Visi vė
liausi įtaisymai, šiluma. Nuosavas 
apartmentas veltui. Skambinkite va
karais po 5-tos valandos. GLenmore 
3-0426. . (160-164)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, tiktų porai ar trim žmonėm, 
galima ir virtuve naudotis. Jei no
rėtų, tai iri pavienis asmuo galėtų 
patogiai gyventi. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(159-162)

EDDIE’S
BAR & GRILL
Edw. Pavilonis, sav.

Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, - Brooklyn, N. Y.

Ęampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

4-9407 TELEVISION
| / SHUFFLE BOARD

rows
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmoml Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

*30*

TELEPHONE
5TAGG 2-5048

•'06'*

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
: BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVe^green 4-8174

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisnluotas Baisamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 23, 1950




