
Gerai pavykęs žygis.
Smūgis pesimistams.
Ėmėsi galvon ir širdin.
Jiems garbė.
Talkos iš kitur.
Galvokime apie ateiti.

Rašo A. BIMBA
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PREZIDENTAS PASIRAŠĖ BILIŲ DEL 
SENATVĖS PENSIJŲ PAGERINIMO

tai galima pasakyti, 
šiemet Lietuvių Meno 
gos atostoginė mokykla p'avy-] 
ko labai gerai. Kalbėjausi su | 
mokyklos vedėjais ir daly- Į 
viais. Visi vienos ir tos pa- j
Čios nuomonės. Visi entuzi-j . , — . . J I*
astiški. Iš mokyklos sugryžo! Vidutine pensija pakeliama nuo 
kupini gražiausiu įspūdžių \ 9-į • }j j • — •
patyrimų. iki 46 dolerių per menesį

★ x j '

Vaflis dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei .

JAV SUKELTA $8,747; .
DAR REIKIA $1,253

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern Stątea.
110-12 Atlantic \Ave., 

Richmond Hill 19,| N. Y. 

Tel Virginia 0-1 #27-1828

Dienraščio XXXII.

AMERIKIEČIAI APSTABDO KORĖJOS
LIAUDININKUS MOŠYJ DEL POHANGO

- ------------------------------

Liaudininkai apsupa Pohangą; 
tautininkai atgriebę Kigye

O buvo nemažai m
kurie'sakė: Sunkūs laikafX^ashin^on. ^PreZ. Tru- 
mokyklos niekas neišeis, g*e- . manas pasitase Kongieso 
riau likviduokime! Gerai, kadjužgirtą bilių, kuris 77 ii 
viršų paėmė geroji, pusė ir į puse procento pakelia vidu- 
mokykla įvyko. tinę senatvės pensiją ir į-

traukia dar 10 milionų žmo- 
? nių į valdinę senatvės ap- 

I drauda.
Vidutinė pensija iki šiol i 

buvo $26 asmeniui per mė-Į 
nesį, o pagal naująjį įstaty
mą bus $46. Padidintos pen
sijos mokėjimas prasidės 
spalyje (October), be jokių 

 

naujų aplikacijų tiems, ku

 

rie jau ^ęmčy senąją pensiją.

Naujasis įstatymas sako, 

 

jog bus beveik padvigubin

čia mes turime dar vieną
įrodymą: Jei nesėsi,

Jei nebūtų
nebūtų bu- i

tai ir
buvę
vę kuo džiaugtis.

nepiausi. 
darbuotasi

Kitas labai geras dalykas, 
tai kad mokykloje labai pui
kiai pasirodė jaunimas. Vie
na draugė pasakojo: Pama
tytumėte, kaip gražiai jaunuo
liai mokėsi! Viską ėmėsi gal
von ir širdin. Jiems ypač 
daug davė lietuvių tautos is
torijos ir lietuvių kalbos kla
sė. Jie čia susipažino su tau
ta, iš kurios jie kilę, Jjet apie 
kurią iki šiol labai mažai su
pratimo teturėjo.

ta pensija kitiems, kurie 
pradės ją imti 1952 metais.

Įmokėjimai į senatvės 
pensijos fondą bus padidin
ti nuo ateinančių naujųjų 
metų tiek, kad darbininkas 
vidutiniai turės imokėt 8 
bei 9 doleriais daugiau per 

Į metus, negu dabar.
Naujasis įstatymas pri

ima į valdinę senatvės ap- 
draudą 5 milionus žmonių, 
kurie patys sau dirba, 
apart farmerių; apie pus
antrų miliono valstijinių- 
rmestiniu darbininku bei 
tarnautoju; miliona farmu 
darbininkų,' miliona namų 
tarnautojų ir tt.

, - į .

Aukų pridavė:
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. ....... • $35.00
M1. Kazlauskas, So. Boston, Mass..................... 11.00
W. Brazauskas, Richmond Hill, N. Y. ...... 10.00 
Mrs. Baltrušaitis, B’klyn, N. Y. .............•. . 5.00

Aukojo:
Brooklyno Biznierius ......... • .. •...........•.. • $10.00
M. Kazlauskas, So. Boston, Mass. .. •........... 10.00
J. Bekampis, Merchantville, N. J.................. • • 10.00
A. Pranaitis, Camden, N. J. <....... ......... .... 10.00
Jaunutis, Randolph, Mass....................................10.00
Geras Brooklynietis ............................................. 10.00
Laisvės Skaitytojas, New Kensington, Pa........ 10.00 •
J. Ragažinskas, Merchantville, N. J................. . 5.00
Thomas Mitkus, Newark, N. J. 5.00
W. Matukas, Boston, Mass................ ......... •.. 1.00
Širdingai dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų 

gražią finansinę paramą.
Specialaus Vajaus Komitetas.

Apeliaciję teismas atšaukė 
10 komunistę vady užstatus

Labai šaunų šios mokyklos 
pasisekimą reikia plačiai iš
garsinti. Tas paskatins jau
nuosius žmones ateityje pana
šių mokykit! nesibijoti. Jos 
naudingos. Jos daug gero 
žmonėms duoda.
.Nė kiek neabejoju, jog 

dramoje, muzikoje, liaudiš
kuose šokiuose ir lietuvių tau
tos* istorijoje daug aukščiau 
dabar stovi tie, kurie moky
klą lankė, negu mes, kurie 
kur nors tik plikas atostogas 
teturėjome ir iš vakacijų su
grįžę dar keletą dienų turė
jome turėti atsigriebimui nuo 
nuovargio.

Ir vėl puikiai pasidarbavo 
mūsų gerieji usteriečiai, ypač 

■’tos darbščiosios usterietės. 
Per porą savaičių tokią grupę 
žmonių aprūpinti maistu ir 
nakvynėmis darbas didelis ir 
sunkus. O jau trečiu kartu 
iš eilės jiems vieniems ši di
delė našta buvo uždėta.

Truputį per daug ir per sun
ku vienai kolonijai. Jei iš 
anksto būtų buvę gerai pa
galvota, būtų buvę galima, 
pavyzdžiui, kad ir iš Brook
lyn©, vieną kitą virėją arba 
kepėją nusivežti. Ateityje to 
reikalo reikia nepamiršti.

A- f
F O kaip gįi su ateitimi ? Kaip 
su ateinančia vasara?

Sakysite: Dar per anksti 
apie tai kalbėti. Bet nėra 
per anksti. Bėda su mumis ir 
esti, kad mes tokius dalykus 
nuvelkame iki paskutinės die
nos.

Meno mokykla išbuvo su 
mumis per tris vasaras iš ei
lės. Sukuopta nemažai pa
tyrimų. Visi sako, kad šie
met mokykla buvo nė kiek ne
prastesnė už pirmąsias dvi, 
gal dar tūlais atžvilgiais ge
resnė, bent jau skaitlingesnė, 
negu pernai.

Meno Sąjungos rytiniij ap
skričių vadai veikiausia tuo 
pasirūpins ir mums praneš 
savo nuomonę dėl mokyklos 
1951 metų vasarą.

*
Gal tik reikėti^ bent sykį 

lukteriečius nu(o tos atsakomy
bės paliuosuoti. Pavyzdžiui, 
Waterburio pažangiečiai turi 
taip pat labai puikų ir pa
rankų parką tokiai mokyklai. 
Gal jie priimtų.

New York. — Federalis 
apygardos apeliacijų teis
mas dviem balsais prieš 
vieną atšaukė dešimties 

. komunistų vadovų užstatus, 
I bet davė jiems 30 dienų 
laiko prašyti Aukščiausią 
Jungtinių - Valstijų Teismą, 
kad palaikytų juos laisvėje 
po tais pačiais $20000 iki 

| $30,000 užstatais.
Valdžia reikalavo panai - 

kint užstatus ir tuo jaus 
tuos žmones įkalinti.

Komunistų advokatai jau 
gamina prašymą, kad 
Aukščiausias Teismas pra- 

! tęstų užstatus, iki jis pats 
išspręs . galutinąją jų ape
liaciją. /

Vienuoliktasis j komunis
tų vadovas, Eugene Dennis, 
Komunistų Partijos sekre - 
torius, yra įkalintas vie
niems metams neva už “pa- 
niekinimą kongreso.”

Federalis apskrities teisė
jas Haroldas Medina per-

Streikuoja 30,000 
Harvester darbininkų1

Chicago. — Sustreikavo 
30,000 darbininkų. prieš 
Harvester kompanijos fab
rikus šioje apylinkėje ir 
dešimtyje kitų vietų. Tai 
protesto streikas dėl to, 
kad kompanija sulaužė su
tartį dėl algų pakėlimo.

Pereitos savaitės antra
dienį kompanija padarė 
dvejų metų sutartį, bet po 
keturiu dienų atšaukė ją.

Streikieriai yra Jungti
nės Farmų Įrankių Unijos 
nariai.

Profesoriai ragina 
taikytis dėl Korėjos

Chicago. — 39 Chicagos 
Universiteto profesoriai 
pasirašė atsišaukimą į prez. 
Trumaną, ragindami pa
naudot visas priemones, 
kad ginkluotas susikirti
mas Korėjoje būtų ramiai 
išspręstas per taikias dery
bas.

nai 'spalyje - nuteisė 10 jų 
kalėjiman po 5 metus ir 
vieną (Robertą Thompso- 
ną) 3 metams, esą, už tai, 
kad jie “suokalbiavę skelb
ti, kad reikėsią nuverst 
Amerikos valdžią per jėgą 
ir prievartą.”

Medina tada atšaukė ir 
užstatus, įsakydamas juos 
tuojau sumest kalėjiman. 
Bet jų advokatai apeliaci - 
jomis iki šiol sulaikė tuos 
komunistus nuo kalėjimo.

Buvęs CIO advokatas 
Pressman spaviedojasi 
ir išdavinėja
'* Washington.—Lee Press
man, buvęs vyriausias CIO 
unijų ^advokatas, prisipaži
no N^Amerikinės Kongres- 
manu Veiklos Komitetui, 
kad jis 1934-35 m. prik
lausė Komunistų Partijai. 
Tada jis buvo žemdirbys
tės department© valdinin
kas. Pressman sakė, jog tik 
vienus metus išbuvo Komu
nistų Partijoje.

Pastaruoju laiku Press- 
manas apleido ir Amerikos 
Darbo Partiją, nes . jinai 
smerkia karą prieš Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką. Pressmanas “spa- 
viedojosi,” kad jis pilnai 
užgiria tą karą.

Neamerikinis Kongres- 
manų, Komitetas vėl pasi
šaukė Pressmaną kvosti; 
klausinėja jį apie Algerį 
Hissą ir kitus, sakoma, bu
vusius komunistus Ameri
kos valdžioje.

Pressman jau.išdavė Ne- 
amerikiniam K o m itetui 

| Nathaną Wittą, Johną Ab- 
tą ir Cliarlesą Kramerį 
kaipo priklausiusius tada 
Komunistų Partijai valdi
ninkus.

London. — Anglų val
džia paskelbė, kad Anglijoj 
rasta gausingi klodai ura- 
niumo, atominių bombų me
džiagos.

MacArthur piršo užimti Formozą, bet 
Trumanas lauksiąs J. Tautų užgyrimo

Washington. — Generolas 
MacArthur iš Japonijos at
siuntė pareiškimą, siūlantį, 
kad Amęrika užimtų ir, 
trūks-pliš, laikytų Kinijos 
salą Formozą ameriki
nėje žinyboje. Pareiškimas 
buvo taikomas Užsieninių 
Karų Veteranu suvažiavi
mui Chicagoje'. Bet prez 
Trumanas privertė generolą 
MacArthurą atšaukti tą 
pareiškimą pirma, negu jis 
buvo perskaitytas suvažia • 
vimui. Ir MacArthuras at
šaukė.

Pats Trumanas neišsiža - 
da Formozos laikymo am
žinoje Amerikos^ globoje, 
bet sako, ši šalis pasiduos 
būsimam. Jungtinių Tautų 
sprendimui kas liečia For
ui ozą.

' Male Arthur as pasiuntė 
savo pareiškimą tiesiog 
laikraščiams, spaudos agen
tūroms ir žurnalams, neat
siklausdamas prezidento. 
Nei Trumanas nei jo val
džios nariai negavo nė vie
nos pareiškimo kopijos iš 
MacArthuro.

Tuo tarpu savaitraštis' 
U. S. News and World Re
port ir Chicago Tribune 
jau buvo išspausdinę fa

MacArthuro raginimą ne
paleisti Formozos iš ameri
kinių rankų.

MacArthuras gyrė prez. 
Trumano įsakymą iš birže
lio 27 d., kad Amerikos ka
ro laivynas gintų Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
valdžią Formozoje nuo Ki
nijos Liaudies Respublikos. 
Tą įsakymą MacArthuras 
vadino “vilties lempa Azi
jai.”

MacArthur savo pareiš
kime didžiuojasi, kad nuo 
praeito pasaulinio karo 
Jungtinės Valstijos su sa
vo oro jėgomis ir laivynu 
tapo viso Pacifiko Vande - 
nyno viešpačiu iki Vladivos
toko. Kartu jis gąsdina, 
kad jeigu Formozą pakliū
tų i Kinijos komunistų- 
liaudininkų rankas, tai So
vietai su savo talkininkais, 
girdi, galėtų užpult vakari
nius Amerikos ' pakraščius 
už 5,000 myliu. O kol ame
rikiečiai palaikytų Formo
zą savo rankose arba savo 
draugų (čiangininkų) val- 
dvboje, tol Amerika galėtų 
viešpatauti ištisame Paci- 
fiko Vandenyne, kaip “sa
vame ežere,” sako MacAr
thur.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Korėja, rugp. 29. —Šiau

rinės Korėjos liaudininkai 
apėjo , amerikiečius už 2 

j mylių į pietų vakarus nuo 
i Pohango uosto ir perkirto 
vieškeli į Yongčoną ir Tae
gu, toliau į vakarus.

Tokio. — Generolo Mac- 
Aythuro štabas dar nepa
tvirtino pranešimo., kad 
jankiai ir Pietinės Korėjos 
tautininkai atgriebę . nuo 
liaudininkų Kigve, 9 mylios 
į vakarus nuox Pohango.

Bonn, Vokietija. — Uni
ted Press ir Associated 
Press tvirtina, kad ameri
konai ir anglai nutars or
ganizuot vokiečių armiją 
vakarinėje Vokietijoje.

Vakarinės Vokietijos 
premjeras Konrad Adenau
er gąsdina, kad Sovietų 
kontroliuojama rytinė Vo- 
kietiia “gali užpult” vakar 
ęų Vokietiją.

Sofija. —Bulgarijos teis
mas pasiuntė kalėjiman 
dvvliką buvusių valdininkų 
kaip anglų-amerikonų šni
pus.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas pradėjo 
svarstyti bilius, reikalau
jančius suregistruot komu
nistus ir vadinamas “neiš
tikimas” organizacijas.

ORAS. — šilta, šutnu ir 
tarpais lietus.

Pietinė Korėja, rugp. 29. 
— Šiaurinės Korėjos liau
dininkai rytiniame pajūry
je per dieną numaršavo 4 
mylias pirmyn į pietus ir 
įsiveržė į Pohang uosta
miestį.

United Press pranešė, 
kad Pietinės Korėjos tauti
ninkai išvien su jankiu la- 
kūnais ir artileristais pri
vertė liaudininkus pasi
traukt iš miesto į apsupan
čius kalnus. Amerikos ka
ro laivai pylė nesiliaujan
čią ugnį j liaudininkus.

Amerikiečiai ir pietiniai 
tautininkai atgriebė Kigve, 
01 mylios į vakarus nuo Po-

Malik įteikė Kinijos 
skundą dėl Formozos

_____
Lake Success, N. Y. — 

Sovietų atstovas Jokūbas 
Malikas antradienį forma
liai įteikė Kinijos Liaudies 
Respublikos skundą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
dėl to, kad Amerikos lai
vynas ir oro jėgos faktinai 
užėmė Formozos salą.

Kinijos liaudies valdžia 
užreiškia, jog Formozą yra 
Kinijos žemė, o tas Ameri
kos žygis — “užpuolikiš- 
kas, karinis įsiveržimas.” z c.

McCloy paleidinėja 
karinius vokiečių

I kriminalistus
--------- t

Frankfurt, Vokietija. —- 
Aukštasis Amerįkos komi - 
sionierius Vokietijai, John’- 
as McCloy sutrumpina de
vyniems naciams krimina - 
listams bausmę nuo 6 ir 8 
metų iki pusantrų bei po
ros metu; ir jie greitai bus 
paleisti iš kalėjimo už “ge
rą elgesį.”

Tarp nacių, kuriem Mc
Cloy suteikia tą malonę, 
yra Otto Dietrich, buvęs 
hitlerinės spaudos viršinin
kas; Friedrich Flick, stam
bus plieno fabrikantas, ku
ris naudojo sumedžiotus 
kitataučius, kaip verstino 
darbo vergus, ir keli nenau
dėliai, kurie vykdė Hitle- 
rio<7planą žydam naikinti.

McįCloy taipgi svarstys 
praš™ą didžiojo ginklų 
fabrikanto Alberto Kruppo, 
kuris’vžymiai prisidėjo prie 
Hitlerio užsodinimo ant 
Vokietijos sprando. Kari
nis amerikiečių teismas bu
vo skyręs Kruppui 12 metų 
kalėjimo. Bet suprantama, 
kad McClov nelaikys Kru
ppo ilgiau kaip 5 metus ka
lėjime arba dar greičiau jį 
paliuosuos. <

Bucharest, Rumunija. — 
Komiformo Žurnalas rašo, 
“jau netoli diena,” kad į- 
vyklr sukilimas prieš Tito 
valdžĄ Jugoslavijoj?

haųgp.
A Ai Masano, pietiniame 

fronte, siautėjo kruviniau
sias mūšis durtuvais tarp 
amerikinių negrų ir Šiau
rinės .Korėjos liaudininkų. 
Per įtūžusį mūšį Battle 
kalnas šešis kartus perėjo 
iš vienų rankų į kitas.

Šiauriniame fronte ame
rikiečiai ir korejiniai tauti
ninkai atgavo kai kurias 
pozicijas Sansongo srityje.

Atplaukė pusantro tūks - 
tančio anglų kariuomenės j 
talką jankiams.
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 28. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija per įnir
tingas kautynes atmušė 
amerikiečių ir Pietinės Ko
rėjos tautininkų kontr-ata- 
kas.

Liaudininkai užėmė Ui- 
hung miestą, šiauriniame 
fronte; daug priešų užmuš- 
šė, sužeidė bei nelaisvėn pa
ėmė; pagrobė didelius kie
kius ginklų.

Per mūšius rytiniame pa
jūryje liaudininkai nukovė 
bei sužeidė daugiau kaip 
800 priešų kareivių ir ofi-. 
cierių ir suėmė 300; pagro
bė 8 amerikines patrankas, 
daug kulkosvaidžių, auto
matiniu šautuvų, amunici
jos ir kitų karinių įrengi
mu.

Liaudininkai priešlėktu
vinėmis patrankomis nušo
vė virš Nanamo ir Song- 
džino tris amerikinius^bom- 
banešius B-29 ir tris leng
vuosius lėktuvus.

3 senatoriai smerkia 
McCarrano biliu

Washington. — Demokra
tai senatoriai Harley M. 
Kilgore ir Frank Graham 
ir republikonas senatorius 
William Langer smerkė 
fašistuojantį reakcinio de
mokrato senatoriaus Mc
Carrano bilių. Jie nurodė, 
kaip tas bilius sutrempia 
Amerikos K o nstitucijos 
nuostatus dėl pilietinių 
laisvių žmonėms.

McCarrano bilius reika
lauja suregistruoti visus 
komunistus ir organizaci-’ 
jas, kurios bent viename 
klausime pritaria komunis
tams ; įsteigt koncentraci
jos žardžius tariamiems 
neištikimiems s v eturgi- 
miams, neturintiems ameri
kinės pilietybės ir tt.

Chi. Tribune šaukia pakart 
geležinkelių unijistus

Chicago. — Čionaitinis 
Tribune, didysis republiko- 
nų dienraštis, ragino nus- 
merkt ir pakart Jungtinių 
Valstijų ir Kanados gele
žinkelių darbininkų vadus, 
kurie skelbė streiką šiuo 
karo metu.
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Tarybų Lietuvos biudže
tas yra tikrai liaudinis biu
džetas. Jame numatomas

mybos didėjimas, dar dides
nis statybos užmojis, nenu
krypstamas socialistinio 
žemės ūkio vystymasis. Di
delės lėšos asignuojamos 
miestų geram sutvarkymui, 
mokyklų, kultūros - švieti- j žymėti 
mo bei gydymo įstaigų, 
tinklo išplėtojimui. A] 
procentus asignavimų 

liaudies ūkiui 1

Išmintingas gerų žmonių balsas
Septyniasdešimt visuomenininkų, veikėjų, profesorių, 

dvasininkų ir rašytojų pasiuntė prezidentui Trumanui 
ir 192 miestų majorams laišką. Tame laiške tie geri 
žmonės prašo prezidento ir miestų majorų susirūpinti | 
apsaugojimu Amerikos Konstitucijos. Jie sako, kad į- j 
vairiose vietose pradėtas teroras prieš tuos, kurie kalba 
už taiką, arba renka parašus už taiką, arba pasirašo už 
taiką, yra nepakenčiamas dalykas. Blogai, kad šioje lais- j 
voje šalyje nebegalima žmonėms kalbėti arba, darbuotis > kirta 
už taiką ir žmoniškumą. . > , i suoti ir daugiau kaip 50

Pirmoje laišką pasirašiusiųjų vietoje stovi vardai Dr.; procentų — socialinėms- 
Robert Morss Lovett, buvusio Virgin Island gubernato-j kultūrinėms priemonėms. 
Kiaus, ir Dr. John B. Ihompson, Rockefeller Memorial j .šioje sesijoje buvo daug 
Chapel, Chicago, Ill., vedėjo. Taipgi matome pavardę I diskusijų apie Lietuvos pa- 
Right Rev. Edward L. Parsons, labai seno žmogaus, e-1 
piskopalų bažnyčios vyskupo.

Džiugu, kad atsiranda blaivaus proto žmonių, kurie 
sū baime, žiūri į isteriją-ir kylantį kėsinimąsi ant Ame
rikos žmonių demokratiniu teisiu, v v v

'siekimus ir naujuosius už
davinius.

’ Čiulada sakė, kad Kelmės 
i apskrityje kolūkiečiai įsisa- 
i vino daugiau kaip 2,000 
■•hektarų dirvonų; valstybi • 
I nį visuomeninės gyvulinin-

Laisvė ir Mes
gyven- 
naujai, 
kultū-

Nuostabūs pakitimai į- 
vyko ir žemės ūkyje. Dau
giau kaip trys ketvirtada
liai valstiečių ūkių tvirtai 
stojo į kolūkinio gyvenimo 
kelią. Socialistinis Lietuvos 
žemės ūkis aprūpinamas 
priešakine žemės ūkio tech
nika. Turtingesni ir gauses
ni už prieškarinius tapo 
derliai. 1949.- metais grūdų 
gamyba 15 procentų virsi - 
jo prieškarinį lygį.

Sesijoje taip pat buvo pa- 
~ i laimėjimai vys-

tant lietuvių tautos kultū
rą ir keliant gerovę, šie
met mokėsi apie 20 procen- j 
tų visų respublikos 
tojų. Atkurtų ir. 
pastatytų mokyklų,
ros-švietimo, taip' pat vai
kų bei gydymo įstaigų skai
čius dabar žymiai viršija 
prieškarinį. 400 tūksit. kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto respublikos miestuose 
ir daugiau kaip aštuoni 
tūks. namu kaimu vietovė- €• <-
se — tokia yra statomųjų 
darbų išdava gyvenamų naj 
mų statybos srityje.

Džiaugsmingas žinias 
deputatai atnešė apie pla
čiai išsivysčiusią respubliko
je kampaniją — rinkti pa
rašus Pasaulinio taikos ša
lininkų Kongreso Stockhol- 
mo Atsišaukimui.

DARBININKŲ SVEIKATA
, J. J. KAšKlAUelUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7984

. LYTINĖS KANKYNĖS

Gerb. gydytojau, patarkite 
ką, ir man. Aš esu 54 meti] 
vyras, nevedęs. Prieš kokią 
20 metų man tankiai nubėg
davo sėkla per miegą.

• kai nesijaučiu tvirtas, 
pas gydytoją.
darė operaciją

BUvau
Jis man ‘pa- 

: dešinėj pusėj
Anglijos militarinė bazė

Hong Kong yra Anglijos kolonija Kinijoje. Kol kai 
Kinija dar neparęjkalavo anglus -išsikraustyti, iš jos že 
mės. Bet prie to žygio Anglija Kiniją stumte stumia, i metams 
Taip atrodo. . •

Štai dabar Anglija paėmė iš Hong Kong savo armijos | Deputatas T. Mančiunskas 
keletą regimentų ir pasiuntė Korėjom Tas reiškia* kad pasakoja apie jaunų respub

- . . ' j tiškai sutvirtėjęs keletą metų, 
valstybinių Į pas|<uį palaipsniui ir vėl nu- 

traktorių stočių j sjipait Ir dešinėj pusėj už- 
pla-'jaugo guzas kumščio didumo, 
ūkio Gydytojas su adata ištraukė 

agro- vandenį. Per 5 savaites leido

- i kystes išvystymo planą 1950\surišo gyslas, taip kad sėkla 
..I metams apskritis įvyk- Eidavo tik iš kairės pusės., 

|dė 107 procentais. L’° <>Pei’a^ b,0?iau’
P i am I r t t* «» trr A i o T n i c«

Hong Kong yra Anglijos militarinė bazė. Iš ten anglai 
gali siuntinėti karo jėgas į visas šalis Tolimuosiuose

likos kolūkiu 
Panaudodami 

Rytuose. Nėra užtikrinimo, kad jie to nepadarytų prieš i mašinų - w •• • v 1 » 1 1 i 1 “ 1

laimėjimus

Ėjau pas kitą gydytoją. Leis
davo Į ranką su adata vaistų, 
per 2 mėnesiu. Ir buvau ly-

pačius kiniečius, jeigu iškiltų konfliktas dėl Formozos.
Strateginiu požiūriu Hong Kong pasidaro Kinijai1 

peiliu po kaklu.

i pagalbą, kolūkiečiai

i ganai, visos liaukos, raume
nys turi savo funkcijas, savo 
darbą. Jei nevartosi tūlų 
raumenų, jie tau suliaunės, 
suminkštės, išsigims, taukais 
apaugs. Lyties organuose ir
gi yra raumenėlių. Tie rau-' 
meneiiai (erectile muscles), i 
dėl nevartojimo, irgi suglem-1 
ba, ir jų jąu sutvirtinti taip 
greit negalima. Jei sėklos te- 
bėrA gaminamos, tai, palaips-! 
niui didinant lytinį veiklu- į 
mą, galima ir tuos raumenė- į 
liūs gerokai atitaisyti.

Trumpučio straipsnelio rė
mai neleidžia daug, ko pasa
kyt šitokiuo “intymiu” klau-; 
s imu. i

Kągi reiškia žodis lais
vė? Žmogus da vystykluo
se būdamas sukaupia pir
mutines savo silppas spėkas 
ir pradeda kovoti iki su
trauko vystyklus, kad gale-, 
tų laisvai mosuoti ranko
mis. John French buvo nu
teistas visam amžiui kalė- 

i jiman. Bet po 40 metų jį 
paleido, ir kalėjimo admi
nistracija, išleisdama, pa' 
klausė, ką jis per tą laiką 
galvojo? Jis atsakė, jog ne
buvo nė ^vienos dienos, kad 
jis būtų negalvojęs apie 
laisvę.

Žvėrys, paukščiai, ne 
svarbu, kaip jie bebūtų ge
rai maitinami narvose- 
klėtkose, tačiau jie nuolat 
galvoja tik apie laisvę. Nė
ra pasaulyje gyvūno, kuris 
nepažintų, nemylėtų ir ne
kovotų už laisvę. Tai ką ir 
bekalbėti apie žmogų, kuris 
skaitosi save tobuliausiu. 

( Deja, šiame klausime net 
Į gėda ir prisiminti, tūli žmo
nės toliau atsilikę ir už gy
vūnus. Argi ne juokinga, 
kad per šimtmečius valdan-

čiosios klasės saujelė laiko 
savo garde pavergę milijo
nus darbo žmonių, kurie 
vartojo ir vartoja įvariau- 
sias priemones, kad tik pa- 
siiliuosuoti iš to prakeikto 
kapitalistinio gardo.

Nieko nėra amžino, atėjo 
laikas, darbo milžinas at
budo, pančiai trūksta, ka
lėjimai griūva, kapitalo sa
la skęsta !į jūrą ant amžių 
amžinųjų.

Draugės iY draugai, mes, 
tie, kurie sėdėjome ant tvo
ros ir manėme, kad Laisvės 
vajus dėl sukėlimo $10,000 
apsieis ir be mūsų, padarė
me klaidą. Pasirodo, jog 
taip nebus. Prisieina lipti 
nuo tvoros 

' de.šimke.
ir prisidėti su 

Jaunutis.
P. S. Kai įdėjau dešimti

nę ir kas parašyta aukščiau 
į voką, tai net lengviau ant 
širdies pasidarė. Tarsi pa
sijutau, jog atlikau savo 
pareigą ir tapau kažin ko
kiu tai didvyriu-kovotoju. 
Padarykite ir jūs, draugai,

į gamybą priešakinę

Mūsų spėka Europai
Brutališkai atvirai mūsų komercinė spauda kalba apie 

pamokymą Amerikos talkininkų Europoje pagalba mi- 
litarinės galios. The N; Y. Times pats redaktorius sako, 
kad paskutiniais laikais Europoje užviešpatavo didelis | 
nusiminimas. Vakarų Europos vadai jau'čiasi, kad, jiems 1 
patekus į bėdą, Amerika nepajėgtų išgelbėti.

Todėl, sako šis didlapis, mes turime siųsti daugiau 
kariuomenės Europon. Pavyzdžiui, mes turime <žuojau 
pasiųsti kad ir dar nepilnai paruoštas net tris armijos 
divizijas Vokietijon. Jas ten baigsime paruošti. /

Ta mūsų armija bus sustiprinimui Vakąrų Europos 
valdžių. Jos jaučiasi silpnos ir be pagalbos iš Amerikos 
gali subyrėti. Nei Adenauer, nei Schuman, nei de Gas- 
peri negalėtų išlaikyti savo rankose galios be mūsų tvir
tos paramos.

Bet ar užteks tų trijų divizijų? Labai abejotina. Vei
kiausia išlaikymui dabartinių valdžių toje Europos da
lyje prisieis pasiusi tiek armijos, jog visos tos šalys bus 
faktinai okupuotos.

techniką. Šių metų pavasa-ii ranką vaistų ir davė
. sėjos planą respublikos hų. Bet

i kolūk. viršijo, ir sėja atlikta tvirtesnis.
i aukštame agrotech. lygyje.
i Buržuazinėje Lietuvoje 100 ?

i rio

1 davo ne daugiau kaip vie- j 
na tona mineralinių trąšų.

' li949 metais į kiekvieną 100 
1 hektarų kolūkinio pasėlių 
i ploto buvo įdėta 12,1 tonos 
i trasu. Šiemet mineraliniu 
i v c v
i trąšų kiekis padidėjo dar 
50 procentų. Sparčią! auga 
visuomeninė gyvulininkyste 
respublikos kolūkiuose. Tik 

•per vienerius pernykščius 
metus visuomenines gyvu
lininkystės fermų skaičius 
respublikos kolūkiuose pa
didėjo daugia^. kaip 3,5 
karto.

Deputatas J. Kardaševi- 
čius kalbėjo apie 
Klaipėdos augimą pokari
niais metais.

Nuo hitlerininkų 
kiai nukentėjęs miestas at
kuriamas. Jame jau atkur-

I ta ir naujai pastatyta daug

m,ūsų laivynas paima globon Formozą ir Čiango režimą, 
ir mūsii delegacijos nusistatymą Jungtinėse Tajitose - 
piles prjįpažinimą Kinijos, ir mes turėsime labai nemalo- 
n^1 vaizdą beveik iki sprogimo įsitempusių diplomatinių v' 
santykių tarpe dviejų didelių kraštų. /

Sunku dabar pasakyti, ką toliau Kinija darys. Aišku, 
kad mūsų vyriausybė paneigs jos protestą.

Santykiai su Kinija
Kasdien blogėja mūsų šalies santykiai su Kinija. Pas

kutinė Kinijos protesto nota parodo tų santykių įtem
pimą. Kinija sako, kad mūsų lėktuvai, bombarduodami 
Šiaurinę Korėją, pasiekė net Mandžiurijos teritoriją ir 
ten padarė žalos. Keletas žmonių užmušta, keliolika su
žeista. Kiniją tai skaito užpuolimu ant jos teritorijos ar-' 
ba agresija.

Dar pridėkime mūsų prezidento patvarkymą,

spartų'

smar-

RIETAI NIEŽTI VYRUI

Provokatoriai ir karo kurstytojai
Musų laivyno sekretorius ponas Francis J. Matthews 

nėra tik eilinis pilietis. Jis ypatingai dabar, kuomet tokį, 
svarbų vaidmenį laivynas vaidina Korėjoje, pasidaro 
vienu svarbiausių prezidento kabineto narių. Su jo balsu 
reikia skaitytis. Juk jis nekalba tik savo vardu.

Matthews, stačiai ir atvirai pasakė, kad mes turime 
pradėti karą prieš Tarybų Sąjungą. Mes turime spėka, 
girdi, “priversti Tarybų Sąjungą su mumis kooperuo
ti.” /

Jo prakalba nuskambėjo skersai ir išilgai pasaulį. Štai 
labai aukšto pareigūno, galvos ipilžiniško karinio laivy
no, atviras pasisakymas už agresiją, už karą!

Pavojus didelis ir rimtas. Tiesa, valstybės sekreto
riaus pagelbininkas Philip C. Jessup ant rytojaus pareiš
kė, kad Matthews kalba tik savo vardu, kad ši šalis ne
siruošia pradėti “preventyvį karą” prieš Tarybų šalį. 
Bet juk, pasaulio akyse, Matthews balsas daug svaresnis, 
negu balsas sekretoriaus pagelbininko.
/Šis Matthews “išsišokimas” parodo tik vieną dalyką,

---------- namų, kurių 
bendras plotas siekia dau-. 
giau kaip 30 tūkst. kvadra- 

i tinių metrų. Mieste veikia vanden-io'*l' 
visos komunalinio ūkio 
rūšys. Palyginti su 1946 
metais, miesto įmonės iš
leidžia penkis kartus dau
giau pramoninės produkci
jos.
' Per ketverius pokarinio 
penkmečio metus respubli 
kos pramonė, palyginti su 
1945 metais, išleido 3,5 kar
to daugiau’bendrosios pro
dukcijos. 1949 metais bend
rosios produkcijos išleidi-

I mas 67 procentais prašoko 
prieškarinį lygį. Pramonės 
lyginamasis svoris respub
likos liaudies ūkyje dabar 
pasiekė 52 procentus. Iš at
silikusios, kokia ji buvo 
praeityje, pramonės atžvil-

Bet nesijaučiu nieko 
O man ir vėl susi

darė guzas. Ir- vėl man van
denį ištraukė.

Tai gydytojas sako, kad pa- 
I daryt operacija, ‘ kad sustab- 
i dyt tą vandenį.

Ar gal ubą 'per operaciją 
atitaisyt, 
eių iš abiejų pusių? 
jaučiuos netvirtas, bet 
sveikas ir galiui dirbt, 
nių ligų 'neturėjau.

ATSAKYMAS
Jūs, Drauge, ne vienas. Dau

gybė puikių, sveikų, normalių 
vyrų nusikankina lytiškai. 
Vis dėl tos „tamsybės, stokos 
žinių, dėl visokių baimių, 
įbauginimų, dėl susivaldymų, 
dėl įsikalimo sau galvon klai
dingų idėjų, gėdos, susivaržy
mų ir tt:

Sėklos nubėgimai yra noi> 
malus poreiškis jaunam vy
rui, kuris neturi galimybių 
lytiškai gyvent, normaliai sų- 
sinešt. Lytinio tvirtumo sto
ka per tą laikotarpį gražiai 
atsigauna, lytiškai santykiau
jant.

Rodos, visai be reikalo Jums 
užrišo tas gyslas. Ir iš to il
gainiui /ėmė Jums atsirast

— hidrocelė. Per 
operaciją tą hidrocelę būtų 
galima prašalint, išimant tam 
tikras plėveles. Bet tai neati
darys Jums užrištųjų gyslų ir 
lytiškumo nepataisys.

Tie vaistų leidimai su ada- 
, ta į raumenis gal ir išeitų nau

dom Vyriški lytiniai hormo
nai (testosterone propionate) 
naudingi tik tada, kad/a kiau
šinėliai pegamina sėklos; ka
da jie suvytę, nesveiki ar iš
pjauti. Ar Jums tokie hormo
nai ką gera padarytų, pri- 

į klauso nud Jūs kiaušinėlių 
būklės, nuo jų sveikumo laips
nio.

Visų , dažniausia vyrai lytiš
kai nusilpsta dėl nevartojimo 
savo organų. Gamtoj jau taip 
yra. žmogaus organizme nie
ko nėra; nereikalingo. Vis’i or-

)a
d sėkla ir vėl iš- 

Aš vis 
šiaip 
Lyti-

Gydytojau. Aš esu vyras ne 
koks pienburnis, jau baigiu 
septintą desėtką. Visa kas 
gerai, bet ma?n. vietai niežti 
pasiutiškai. ■ Mesimu “Cala
mine lotion,”— dalNblogiau, 
net pučkeliais išvertė.. Mė- 
ginavi miltukais barstyt — 
“Zinc Stearate.” Irgi tas pats. 
Kas man daryt? Iš anksto 
labai dėkui.

ATSAKYMAS I
Jums gali būti alergija, 

alergiškas odos uždegimas. 
Tokių atsitikimų esti. Aler
gija, tas ypatingas tūlų žmo
nių jautrumas tam tikriems j 
chemikalams, dulkėms, du
joms.

Alergija labai plačiai už
simoja, ir visaip ji pasireiš-' 
kia. Gal ta alergija Jums iš
sivystė nuo kokio negeistino 
maisto. Gal nuo kokių iš
viršinių akstinimų, nuo balti
nių tūlais chemikalais valytų 
bei mazgotų., 

t Kaip ten bebūtų, o Jūs gau
kit^ vaistinėj šitų antialergiš- 
kų preparatų: Neohetramine, 
Wyeth, 1OO mg., 1OO tablets. 
Imkite po vieną tabletę po 
valgio ir gult eidamas, ko) 
niežulys žymiai palengvės. 
Tada pakaks po- 1 ąulant, kol 
visai išnyks.

Gaukite ir Neohetramine 
cream 1 oz. Tepkite niežin- 
čias vietas kada .nekada, kol 
niežas dings. •

Be to, žinoma, imkite ir vi
taminų. -Taj būtenybė. Im
kite mišrių vitaminų, bent po 
2 piliudes laike valgymo. Ir 
vyriškų, lytinių hormonų 
Jums, manau, būtų pravartu 
pavartot.

žmonių Gudrumai
1 ir Paikystės

* Z 9

Meilės magija
Merginos žvilgsnis į

ra gali būti šaltas, bet vieta 
širdyje dėl jo yra šilta.

vy-

atseit, kiek įtakos ir aukščiausių vietų mūsų šalies vals
tybės aparate turi provokatoriai ir karo kurstytojai. Juo 
didesnis pasaulinei taikai pavojus, juo didesnė atsako
mybė krinta ant tų, kurie mano, kad karas nėra neiš
vengiamas ir kad taikos reikalas dar nėra prarastas.

“Prošvaisčių” Prenumeratos
Šiomis dienomis gavome užsakymų dėl Jono Kaškaičio 

poezijos knygos “Prošvaistės” sekamai:
K. Abekienė, Chicago, Ill., '67 pr.
Julia Rdinard, Dorchester, Mass., 26 pr.
P. Gutauskas, Toronto, Canada, 14 pt.
P. Šolomskas, Chicago, Ill. 8 pr.
Simonas*Janulis, Worcester, Mass., 7 pr.
J. Žebrys, Cleveland, Ohio. 7 pr .
Dr. A. L. Graičiūnas, Waukegan, Ill., 7 pr.
Rojus Mizara, Richmond Hill, N. Y., 7 pr.
Al Navickas, Haverhill, Mass., 6 pr.

' J. J. Daujotas, E. St Louis, Ill., 5 pr.
A. Zix, Chicago, III., 5 pr.
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa., 3 pr.
Helen Žukas, Binghamton, N. ¥., 3 pr.
R. Merkis, Philadelphia, Pa., 2 pr.
Anna Daukša, Grand Rapids, Mich., 2 pr.
Aukų knygos išleidimui gavome nuo: J. M. Lukas, 

Worcester, Mass., $1; Juozas Ruseckas, B’klyn, N. Y.,
$1; K. Miškūnas, Toronto, Canada, 50 c.
Kurie dar neužsisakėte Jono Kaškaičio knygos “Pro- • 

švaistės”, prašome tai padaryti tuojau, nes tų, kurie pri
sius po Labor Day, tai pavardės netilps knygoje.

Dėkojame viršminėtiems geriesiems prieteliams ir ti
kimės, kad jų pavyzdį paseks ir kiti lietuviai. Money- 
orderius ar čekius sumoję $1 siųskite: Laisvės Adminis
tracija, 110-12' Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Laisvės Administracija.

Chester, Pa
Busas į Laisves pikniką 

i
Iš Chesterio busas vyks į 

dienraščio Laisvės pikniką, 
kuris įvyks nedėlioj, rugsėjo 
(Sept.) 3 d., Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Bušo kelionė „pigi—tik $1 j 
abi pusesr Tikietus galima 
gauti pas' Laisvės skaitytojus 
arba A. Lipčių,-1300 E. llth 
St., Eddystone; Per telefoną 
galima užsisakyti — Chester 
2-9634. '

Busas į pikniką išeis neda
lioj, 11 ivak ryto, nuo Lietu
vių Klubo, 339 E. 4th St., 
Chester.

Visus ir visas raginame va
žiuoti į pikniką.

Komisija.

Pavojingas vanduo
Kuomet mergina nuo 

vo meilužio gauna pakan
kamai “karšto vandens”, 
tai gana dažnai jinai nusi
plauna ant visados.

Sumedžiojo Krienas..

sa-

Montello, Mass
Ilugp. 18 d. sunkiai susirgo J. 

Kukaitis (Cook). , Daktarai 
sako, kad turės pagulėti apie 
porą mėnesių laiko. Randa
si namie, 67 Winter St.

Linkiu greitai pasveikti. 
Draugės ir draugai raginami 

į aplankyti ligonį, nes sveikas 
būdamas daug dirbo organi
zacijose.

Dar tebeserga K. Adomai
tis. Bet jau iš ligoninės grįžo 
į namus. Jam padarė dvi 
operacijas, vieną ant vidurių, 
o laike "kitos nupjovė koją.

Sveikas būdamas jis daug 
pagelbėdavo Tautiško Namo 
Bendrovei su troku ir remda
vo demokratinį judėjimą.

Linkiu pasveikti.
Geo. Shimaitis.

Trukšmas dėl molybdeno 
persiuntimo Sovietam

Washington.* — 
kos valdininkai 
kelt / skandalą 
viena Anglijos 
pirko 50 tonų
metalo iš Amerikos ir pas
kui, sakoma, persiuntė jį 
Sovietams. Molybdenas var
tojamas plienui kietinti.

Ameri- 
bando sū

dei to, kad 
kompanija 
molybdeno

London. — Darė bandy
mus naujausias rakietinis 
Anglijos lėktuvas; sakoma, 
tai greičiausias karinis lėk
tuvas pasaulyje.

Nužude mergaitę pagal de- 
Į tektyviškas pasakas

Kansas City, Mo. — Ke
turiolikos metų berniukas 
David Hart prisipažino, 
kad, prisiklausęs detekty
vų pasakų per radiją, nu
dūrė 14 metų mergaitę.

Albany, N. Y. — Dar 130 
asmenų susirgo kūdikių 
paralyžium šiaurinėje New 
Yorkb valstijos dalyje.

London. — Valčiai apvir
tus, jūroje prigėrė 10 Ang
lijos laivyno žvalgų.

2 pusl.-*-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 30, 1950



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau- 
gijoje? Ar gavote jaj naujų narių?

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

Nuo vaikų atims duoną 
paremti fašistą Franco

Mūsų šalies kongresma
nai, didžiuma jų, visai už
miršo, kad jie atstovauja 
amerikiečius taksų mokė
tojus, o ne pasaulio fašis
tus. Be saiko, be ga'lo ir be 
krašto jie pasišovė švaisty; 
ti valstybės pinigus viso
kiems parazitams, darbo 
žmonių smaugikams.

Šiomis dienomis tie ponai 
Washingtone nutarė skirti 
Ispanijos fašistui diktato
riui Franco 62 ir pusę mi
lijonų dolerių. Skirti ne sa
vo pinigus. Skirti iš darbo 
žmonių algų atrokuotais 
pinigais. Tai centai, ku
riuos atėmus iš algų ati
traukia nuo vaikų burnos 
duona ir pieną, atitraukia 
nuo jaunimo mokslą. Ati
ma visuomenės sveikatai 
reikalingas paskyras.

Tie centai buvo atimami 
gausiai per pastaruosius ke
lerius metus. Penkeri me
tai po karo, o vis tebemokė- 
jome taksų po tiek pat, 
kięk mokėjome tuomet, 
kuomet kovojome ir laimė
jome didžiausį pasaulyje 
karą, karą prieš fašizmą.

Praėjusią savaitę sena
toriai pasiūlė dar pakelti 
taksus. Jeigu jų pasiūlvmas 
taps įstatymu, vieton dabar 
atskaitomų iš algos 15 nuo
šimčių,’ atskaitys 18 nuo
šimčių. Atrokuoti n du juo
sius - priedinius taksus 
pradėtri spalių 1-mą, šių 
metų.

Mažųjų uždarbių šeimos, 
no daugiau vaiku auklinčios 
šeimos, ligų ar kitų nelai
mių paliestos šeimos ir be 
to jau skursta dabartinia
me pragyvenimo reikmenų 
brangume. Kas bus tuomet, 
kuomet tos šeimos turės 
dar daugiau alkti? Auklė- 
sime bedančiu, pašlijusiais 
nervais, liguistų žmonių 
gentkartę, kurią galės nū - 
pūsti apystipris vėjas. Ne
bereikės bijoti “komuniz
mo pavojaus.”

Greta pakeltų taksų ir 
padidintų naskyrų karui, 
taipgi didelės dovanos 
Francui ir padidintų davi
nių pirmiaus šelptiems ki - 
tų šalių fašistuojantiems 
valdovams, numažina pas - 
kyras mūsų^ šalies žmonių 
įvairiems reikalams. Viso
kiems vidaus reikalams įsa
kyta paskyras nukirsti 550 
milijonu dol. sumai per me
tus. Nukentės žmonių svei
kata. mokslas.

Pakeltais taksais tikisi 
per metus iš žmonių surink
ti 4 bilijonus, 508 milijonus 
dolerių. Greta atrokavimų 
iš algų, pasiūlė apdėti nair 
jais taksais žmonių labaij 
pageidaujamus, bet ne dau
gelio teišgalėtus iki šiol į- 
sigyti daiktus, kaip šaldy - 
tuvus. televiziją.

iO kai tūli žmonėms pri
jaučiantieji atstovai pasiū
lė aptaksuoti didžiuosius 
pelnus, tai abiejų
gatvės partijų atstovai — 
republikonai ir demokra
tai — suriko, “to negali
ma daryti!” Washingtono 
ponai ėmė gvoltą šaukti, 
kad aptaksavimu didžiųjų 
pelnų sukelsia infliaciją, 
pražudysią Šalį.

Taigi, milijoniniai ir bi
lijoniniai pelnai liekasi po

senovei, jie daugiau netak- 
suojami.

Kas kaltas?
Sakyti, jog kalti vien 

tiktai kongresmanai ir sey 
natoriai negalime! Tai bū- 

j tų bandymas užsimerkti 
prieš tikrovę. Būtų bandy
mas nutrinti savo prasikal
timą.

Kuo prasikaltome, kuo 
tebeprasikalstame pies?

Kaltas yra kiekvienas pi
lietis, kuris rinkimų dieną 
nebalsavo. Kaltas ir tas, 
kuris balsavo neapgalvojęs, 
nesupratęs, už ką balsuo - 
ja. Kaltas kiekvienas, kuris 
pats būdamas darbo žmogu
mi balsavo už milijonierių 
atstovus. Tuomi jis baisa - 
vo už naują karą, už pakel
tus taksus, už pančius sau 
ir kitiems darbo žmonėms.

Kaltas kiekvienas, kuris 
neveikia, kad būtų atšauk
tas Taft - Hartley bilius, 
kuris jau paralyžiuoja dar
bininkų unijas. Kalti visi, 
kurie nesidarbuoja para
ginti savo kongresmanus 
atmesti Mundt - Nixon, 
McCarran, Wood ir kitus 
panašius bilius, taikomus 
sufašistinti Ameriką.

Šiuos žodžius rašant mi - 
nėti biliai tebebuvo svars - 
tomi kongresinėse įstaigo - 
se. Kai šiuos žadžius skai
tysite, biliai gal jau bus 
priimti, paskelbti įstaty
mais, jeigu masinis judėji
mas nebus juos sustabdęs. 
Masinis judėjimas įvyksta, 
su juomi skaitomasi tiktai 
tuomet, kuomet kiekvie
nas pilietis, kiekvienas ša
lies gyventojas atlieka savo 
prievolę.

Reikšmingiausioji prie
volė yra lengviausia atlie
kamoji prievolė, tai pareiš
kimas savo atstovams savo 
minties. Užtenka viena ei
lute parašytf savo prašy
mą kongresmanui ir sena 
toriams, kad jie balsuotų 
prieš žalingus bilius. Nuos
tabu, kad dar gali rastis, 
kad randasi tokių apsileidė
lių, kurie tokios lengvutės 
pareigėlės neatlieka.

, Mūsų atstovai senato
riai ir kongresmanai žino, 
kad nuo mūsų balso pri
klausys ,ar jie galės sugrįž
ti į kongresą šį rudenį. O 
jie nori sugrįžti. Jie tam 
nori mūsų balso ir jie nesi
bijos to paprašyti; Tai dėl 
ko turėtume mės bijotis pa
sakyti, ko mes pageidauja
me iš savo senatorių ir 
kongresmanų ?

Piliete.

Dirbančiosios šeimos
Atrodytų, jog dirbančių 

moterų skaičius turėjo būti 
didžiausias karo laiku, kuo
met darbininkų stokavo ir 
moterys buvo visokiausiais 
būdais akstinamos eiti į 
darbą.

Skaitlinės, tačiau, rodo
'Wall i ką kitą. Karo paskiausiais

metais buvo apskaičiuota, 
kad dirbančiu porų buvo su 
virš trys milijonai. Gi už 
dvejų metu po karo dirban
čiu poru buvo apie penki 
milijonai. Pakilusios ant 
visko kainos, vyro menki 
uždarbiai privertė moteris 
išeiti iš namų ieškotis už
darbio.

Šeimininkėms
Obuolių Sezonas

Prasidėjęs obuolių sezo
nas žada mūsų stalui ne
brangiai kainuojančio įvai
rumo. Tai toms, kuriu lai- 
kas ir sveikata leidžia 
mi pasinaudoti.
Pyragas su obuoliais

Puodukas cukraus 
ketvirtadalis puoduko 
riebalų (gali būti mar
garino) 
trejetas obuolių 
puodukas pagerintų milt. 
šaukštukas kepimui sodos 
ketvirtad. šaukštuko 
druskos 
prieskoniams tinka po 
žiupsnelį įdėti tarkuoto 
nutmeg ir cinamono.
Sutrink cukru su rieba ■ 

lais. Pridėk gerai suplaktą 
kiaušinį. Sudėk nuvalytus, 
smulkiai sukapotus obuo
lius (neluptus, tik išėmus 
šerdis). Turėk sumaišytus 
kartu visus sausuosius da
linius ir sudėk į mišinį.

Supilk tešlą į 8 colių ket
virtainę išteptą blėtą. Kepk 
350 F karštyje apie 45 mi
nutes. Paduok karštą, 
plakta grietine. Gerai 
šaltas.
Obuolių košes

Du svarai obuoliu 
pusė puoduko vandens 
apie pusė puoduko 

cukraus 
(kai kas vartoja
cukrų, bet jo ^konis ne 
visiems patinka) 
Nuplauk, nušluostyk o- 

buolius. Perpjauk į ketu
ris dalis, išpjauk šerdį. 
Virk palengva apie 15 ar 20 
minučių, prižiūrint, kad 
neprisviltų. Virk su žieve, 
kitaip numesi daug naudin
go maisto. Išvirus per- 
trink per retą sietuką ar 
perleisk per malamą maši-

tuo-

su 
ir

rudac

platus pasirinkimas. Ta
čiau vieni geriau patiks 
vienam, kiti kitam. Tūlos 
paskilbpsios šeimininkės 
pastangose įtikti savo ge- 
riausiems svečiams užsira
šo nugirstus jų pagyrimus, 
kad galėtų pakartoti sve
čiai mėgiamiausius patie-

katram tikslui.
Yorke pradedant 
gausu būna . seka-

laikais yra vis|)- 
priežaščių dėl ko 

turėtų žinoti savo

į Kepimui vartojamoji 
soda tinka ir kitur

Obuoliai stalui ir virtuvei
Tūli obuoliai vienodai 

tinka valgyti nevirti, ne
kepti, tinka ir vartoti val
giuose. ()' kiti tinka geriau 
vienam

New 
rugsėju 
mų •:

Delicious, dryžiuoti, ge
riausia tinka šiaip valgyti. 
Gaunami iki pavasario.

Grimes, geltoni, ir Mc
Intosh, raudoni, geri šiaip 
valgyti ir virti. Gaunami I 
iki žiemos švenčių.

Jonathan, raudoni, geri 
visiems tikslams. Gaunami 
iki viduržiemio.

Vėliau rudenį atsiranda 
abiems tikslams tinkami 
šiauriniai vadinami Spy, 
dryžiuoti, ir Spitzenberg, 
raudoni. Greenings, žali, 
vartojami daugiausia tiktai! 
virti ir kepti. Šie visi išsi
laiko iki pavasario. Turin
tieji vietos, kur galima lai
kyti, šiuos gali pirktis 
daugmeniškai tuomet, ka
da farmeriai pradeda skin
ti. Tuo būdu atsieitų pigiau, 
negu pirkinėti po svarą.

Taip sužino, ar moteris 
yra nėščia

Mūsų 
kiaušių 
moterys
padėtį iš pat pirmiausių 
nėštumo dienų.

Svarbiausia tų turėtų bū
ti sveikatos stovis. Yra pa
dėčių, kuriose esanti mote
ris neturėtų gimdyti, nes 
tai pavojinga jos gyvybei. 
Kartais yra ir tokių pade* 
čių, , kurias galima patai
syti, jeigu iš pat pradžių 
sužinoma, pritaikoma me- 
dikališkas mokslas, užsilai
kymas.

Tačiau tarp biednuome- 
nės į tai mažiausia kreipia
ma domės, nes^ motinoms

* ' rnėra valstybinės priežiū
ros, o asmeniškai tuomi rū
pintis šeimos neturi ištek
liaus.

'Anksti patirti apie savo 
padėtį daugiausia rūpinasi 
vidutinių išteklių ir turtin
gosios moterys. Rūpinasi 
ne vien tiktai sveikatos, bet 
ir kitais sumetimais. Daug 
moterų, pavyzdžiui, 
rėš, turi stambias
pinigų kainuojančių filmų 
kontraktus. Nuo jų padė
ties priklauso, ar jos galės 
atlikti tą ar kitą rolę vai
dinti, ar filmą ‘galės būti 
pagaminta skirtu laiku. 
Jos turi savo padėtį žinoti 
ir laiku savo samdytojams 
pranešti.

Panašių reikalavimų sta
toma moterims kitose įstai
gose, kuriose jos turi ad- 
ministratyvių, atsakyngos 
veiklos reikalaujančių pa
reigų.

Bile kuriose sąlygose e- 
! santi moteris kreipiasi į 
gydytoją nustatyti, ar jinai 
ištikro jau nėščia, jeigu 
jos organizmo veikloje įvy
ko kokių pakaitų. Turinčios 
panašumo nėštumui pakai - 
tos, kaip žinia, ne kartą 

dėl įvairiausiu * v

akto- 
sumas

Šveicarijos moterys 
dar nebalsuoja

---------  Ne visi žmonės žino, kad 
sios moters paimto kraujo, kepimui vartojamosios so- 
Jį leidžia į kraliko auises' dos milteliai (baking so- 
kraštelį. Kraliką paleidžia <da) gerai tarnauja ne vien 
kelioms dešimtims valandų 
pagyventi.. Po to kraliką 
operuoja. Jeigu jos ovaruo- 
se atranda susikaupusį į 
gumuliuką kraują, tai penk
ias, kad moters kūne jau 
veikia nėštumo hormonai, 
kad ji nėščia.

Tačiau šis būdas užtrun
ka ilgokai ir brangus. Tyri
nėtojai ieškojo greitesnio,

sios moters paimto kraujo.

tik iškepti putnų tortą, bet ' 
ir daugeliui kitų tikslų.

Soda įtinka pasausinti 
rankas ir kojas nuo pra
kaito. Kai kas vartoja mil
telius dantims šveisti ir * 
skiedinį burnai plauti..

Keli šaukštai sodės inde? 
vandens, kuriame merkia
me perdaug užkaitusias, 
pavargusias kojas, suteiks 

i ramybės 
negu vien tik vanduo.

Sauja sodos maudynėje ' 
vėsina, nuo šutros ar kokio 
erzinančio drabužio įdegu
sią odą.

Yra žmonių, kurie sako
si žiupsniuku prarytos so
dos prašaliną iš vidurių 
protestą, kuris susidaro dęl 
perdaug riebaluoto ar dėl 
ko kito nepatikusio valgio.

Tūlos šeimininkės deda 
sodos verdant lapuočius ar 
ankštyse daržoves. Tai da
ro tikslu išlaikyti jų žalią 
spalva. Žinovai nepataria 
taip daryti. Soda žudo vita
miną C.

Sodos deda verdant džio
vintas pupeles ar žirnius, 
kad greičiau išvirtų (soda • 
juos išeksploduoja). Ar 
džiovintuose žirniuose ir 
pupose beliktų bent kiek 
vitamino C iki išvirtų ilga
laikiu, paprastu virimu, tik
rai nežinau, šiuo atveju 
naudočiausi sodos pagalba 
greičiau išvirti.

Lapuočius ir žalias ankš
tis verdant ‘geriausia virti 
su mažai vandens, beveik 
vien tik garu, staigiai, ir 
nepervirti. Išvirus greit pa
duoti. Taip daržovės išlaiko 
naturališką spalvą ir būna 
skaniausios. G.

pigesnio budo Jie atrado, Į daugiau
jog tūlos’ veislės rupūžės 
deda kiaušinius tiktai tuo
met, jeigu jos būna lytinių 
santykių ar hormonų veik
los j^Ykūne akstinamos.

Pradėjo naudotis tomis 
rupūžėmis. Jų kojytėn įlei
džia iš moters kūno paimtų 
sulčių ir rupužę paleidžia 
narvelin. Jeigu moteris 
nėščia, rupužė už keliolikos 
valandų pradeda dėti kiau
šinėlius.

Dar yra būdas iš moters 
krūties ištraukti syvų ir 
juos leisti jai pačiai po oda. 
Nėščioms tas įčirškimas 
veik nepalieka žymės, bet 
nesančioms nėščiomis įčirk- 
štoji vieta užraudonuoja, 
tinsta.

Pastaraisiais metais esą 
daroma'toje srityje daug 
bandymų ii’ gal kai kas at
rasta. Tačiau ne viskas* bū
na paskelbta ir panaudota 
masiniam vartojimui. Di
džiumai medikališko moks
lo priemonių ir’ įstaigų te 
besant privatiškose ranko
se daug kas pasilieka pri- 
vatišku sekretu. Daleistina, 
jog ne vienas medikas nusi
neša savo sekretą į kapus, 
pražudo savo brangų atra
dimą. ž—ė.

Birželio mėnesį, šių metų, 
pažangieji elementai Švei
carijos Seime pasiūlė su
teikti moterims pilietybės 
teises. Bet ponai seimo na
riai' 88 balsais prieš 14 nu
tarė neprileisti moteris 
balsuoti rinkimuose.
Šveicarijos moterims, gre

ta darbo ir tarnybos šei
mai, mažai randasi progų 
kur nors uždarbiauti, išsky
rus tarnavimą ponams. Po
nų ten pilna savųjų ir sve
timų. Žiemomis ten suvyks- 

__  _i veltėdžiai, 
.čiuožinėjimo ledais, sklandy- 
Imo atkalnėse v su slidėmis 
sportui. O vasaromis Al
piuose vėsu ir žavinga.

Politiniai užguitos mote
rys — nuolankesnės ir pi
gesnės tarnaitės. Pripra
tintas prie beteisės politi
niai, lengviau palenkti ir 
ekonominiai. .
.Greta tarnaičių rolės, 

Šveicarijos motervs dar 
yra pelningu šaltiniu išnau
dotojams dėl jų kruopštaus' 
rankdarbiu meno. Vienoms 
ju, neprileidžiamoms prie 
nieko visuomeniško, siuvi- 
niu-mezginiu dailė vra su
siraminimų liuoslaikio va
landomis. Daugeliui, kitų, 
nepajėgiančiu ar negaunan
čių progos uždarbiauti net 
tarnaičių darbuose, graž- 
darbiai, vra vienatiniu šal
tiniu naiamu. Jos praver
čia dienas-naktis siuvinė- 
damos. Prekybininkai už 
tuos siuvinius numeta joms 
kelis grašius, o atvežtus 
Amerikos krautuvėsna ių 
rankdarbius parduoda auk
štomis kainomis.

Tai dėl w tie švelnučiai 
švęicarų (made in Switzer-

Į karštą košę sudėk cuk
rų. Ištirpyk.

Prieskoniams vartoti, į- 
vairumui. galima vieną 
kartą įpilti keletą lašu cit
rinos sunkos, kitą sviesto, 
dar kiti mėgsta cinamono, 
nutmeg, vanillės, almond, 
vvno ar brandės šaukštą i- »- t- VA4AAM.) A V/* ** 1 » * Kk

pilti. Kiti vėl deda tarkuo- ta viso svieto 
tos apelsino ar kitų citri 
niu vaisiu žievės, ar imai 
šo kitų vaisiu 
riuoti skonį.
Kepti obuoliai

Nuvalytiems 
išpjauk šerdis, 
liūs, nulupk vieno galo žie
vę (kad obuolys neeksplo- 
duotų). Žieves pavirk su 
syrupu (šešiems obuoliams 
imk 3 ketvirtadalius puodu
ko cukraus ir puoduką van
dens)..

Sustatyk obuolius negi- 
lion blėton nuluptu galu 
aukštyn, apipilk syrupu. 
Kepk apie pusę valandos 
(ar iki galėsi persmeigti 
šakute) 350 F karštyje, 
palaistant syrupu. Iškepus 
apibarstyk sausu cukrumi 
ir visai lengvu karščiu dar 
pakepink, kad gražiai ap =■ 
rustų.

Paduoda šaltus ar karš
tus, su grietine ar sosais, 
arba visai be jų. Kas mėgs
ta vyno t skonį, paduodant 
valgyti palaisto su port ar 
sherry vynu. *

Obuoliams, 
maistui, prieskonių

*

tikslu įvai-

obuoliams 
išimk kote-

*
kaip ir bile 

yra

Apie mūsų kojas

įvyksta 
priežaščių. Apie jas čia ne
tenka aiškinti. Mano tiks
las šis- tas pasakyti apie 
jau plačiai žinomus būdus 
nėštumui patikrinti.

Kaip seniai atrasti pati
kimi būdai, sunku tikrinti. 
Tikriausia, kad daug medi- 
kališkos profesijos žmonių 
darė bandymus ir tikėjosi 
atrasti, o gal ir būvo' kai ką 
toje srityje atradę seniau./ 

 

Tačiau nuo 1933 metu } 
čiai va jamas ir skaito

 

mas 99 nuošimčiais patiki - 
mu Friedmano atrastasis. 
Jis,maždaug toks:

Parinktoms kraliko pa
taitėms įleidžia iš tiriamo -

Prieš tūlą laika žmonių 
prigimties tyrinėtojas šve
dų profesorius Dahlberg 
tyrinėjo žmonių kojas. Jis 
aprokavo, kad miestiečių 
kojos didesnės už kaimu 
gyventojų. Paviršutiniai ' 
žvelgiant atrodo, kad turė
tų būti priešingai.

Tyrinėtojas sako,
miestiečiai auga didesni ir 
jų kojos didesnės ne dėlto, 
kad jie trempia kietais ša
ligatviais. Didumas paeinąs 
nuo mišresnės klasinės ir 
kilminės sudėties.

jog

Geroji mūsų saulė

land) dailiadarbiai, greta 
viliojančios grožės, sukre
čia skausmu, kuomet atsi
mename, kokiose beteisės 
sąlygose jie gaminti. Ir ati
ma norą juos pirkti prisi
minimas, kad - vis viena di
džiausioji dalis pirkinio 
kainos teks ne tai sunkiai 
dirbusiai nepažįstamai kal
nietei, bet pelnikautojams 
jos paneigimu ir iš jos triū
so.

Primintina, jog Šveicari
ja randasi tame taip išgar
bintame Vakarų Europos 
“demokratinių” valstybių 
orbite, ne raudonojoje, bet 
auksinėje “geležinės užlai
dos” pusėje.

Vakacijų laiku svarbu 
atsiminti, kad ir gerosios 
saulės galima prisigaudyti 
perdaug. Ir reikia žinoti tą, 
kad to paties kiekio vienam 
gali būti mažai, kitam tik 
pakankamai, o trečiasis ga
li prisišvitinti ir iki sun
kios ligos. Visa tai pri
klauso nuo žmogaus sudė
ties ir padėties.

Įgauti bronzavą išvaizdą 
tenka švitintis apie trejetą 
mėnesių, pamažu. Kas nori 
savo odą paskubinti, įbron- 
zuoti bėgiu savaitės ar 
dviejų, tas rizikuoja parsi
vežti “keptą” odą ir dar pa
vojingesnių nesveikaitų.

Today's Pattern

Akras žolės išgarina 6 to
nus vandens per 24 valan-„ - 
das.

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

9366
SIZES 
12-20

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyX—Tree., Rugp. 30, 1950
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CAMDEN SU PAGALBA PHILADELPHIJOS

SEKMADIENI. RUGSĖJO 3 SEPT
0

9Crescent Picnic Grounds
? z

A

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

Įžanga 50c. (taksai įskaityti)

GERA MUZIKA, PUIKI SALĖ ŠOKIAMS

l

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day švente, tai svečių bus iš Brooklyno, Baltimores ir iš visų kily apy
linkių. Čia bus proga susitikti gimines, draugus ir pažįstamus.Bus visokių gėrimų, taip pat skanių, už- r • 1 ■

baudžiu. Maloniai užkviečia visus dalyvauti ir smagiai laiką praleisti.

}

Brooklyno Atydai
I *

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. 

Išvažiuos 9-tą vai. ryto

NUO LIET. A. PILIEČIŲ KLIUBO 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

išvažiuos 9:30 vai. ryto

Philadelphiečiai Įsitemykite
KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitčs 

Crescent Blvd. (Route 130), 5 mylios nuo Delaware Ri
ver tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas 
stotis1, čia pasukite po dešinei ir už vieno bloko pikniko 
vieta. 1

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry pa
imkite po dešinei biisą No. 2 Gloucester Heights, kuris 
daveš iki vietos.

Westphiladelphieciai, kas norėsit važiuot busu, tai 
praneškit A .Lipciui, 1300 E. 11 th St., Eddyston, Pa. Tel. 
Chester 2-9634. Jis nurodys kur busas sustos ir, paims, o 
suvažinėjimas tiktai $1.00.

y

Važiuojant Automobiliais

Važiuodami automobiliais iš New Yorko, per 
Pulaski Skyway, laikykitės keliu No. 1, iki dava- . 
žinosite nuo Linden 4-tą Circle, čia sukite po deši
nei į kelią 130. Arti Camdeno, laikykitės tuom pa- 
čiu keliu ir kai davažiuosite Nicholson Rd., ma
tysite ant kampo Betty’s Bar, o ant antro kampo 
Atlantic Station, čia sukite po dešinei ir už vieno 
bloko bus pikniko vieta.



I. S. Turgenevas

LAIKRODIS
(Tąsa)

Pagaliau viskas nutilo: 
atėjo pati nakties šerdis, 
tamsa ir glūduma. Metas! 
Iš anksto visas sustyręs, 
numetu antklodę, nuleidžiu 
ant grindų kojas, atsikeliu 
... Žingsnis, antras. Selinu. 
KojiĮ padai tartum svetimi,, 
sunkūs, žengia silpnai ir 
netikrai. Stok! Kas čia per 
garsas? Ar kas brūžuoja, 
ar gramdo, ar dūsauja kur? 
Aš klausausi... veidu ima 
bėgioti skruzdės, iš akių 
veržiasi vandeningos, šal
tos ašaros... Nieko!.. Aš 
vėl sėlinu. Tamsu, bet aš 
žinau kelią. Staiga atsitren
kiu į kėdę... Koks triukš
mas, ir kaip skaudu! Sut
renkiu kaip tik blauzdikau
lį. Sustingstu vietoje... 0 
jei pabus? Na, rauk juos 
devyni! Ūmai atsiranda 
drąsos ir net pykčio. Pir
myn! pirmyn! Štai jau val
gomasis pereitas, štai jau 
ir durys apgraibytos ir ati
darytos- iš . sykio vienu 
ypu.. Sugirgždėjo prakeik - 
ta kilpa... tuščia jos! Štai

aš jau lipu laiptais... Viens!
du! viens! du! Sugirgždė
jo po kojomis pakopa: aš 
įniršęs pažiūriu į ją, tar
tum galėčiau ją matyti... 
Štai jau patraukiau ir ant
rųjų durų rankeną... Šios 
kad. nors cyptelėtų! Taip 
lengvai atsivėrė: vadinasi, 
labai prašome... štai aš jau 
koridoriuje!

Koridoriaus viršuje, ties 
'lubomis, nedidelis langelis, 
i Silpna nakties šviesa vos 
'smelkiasi pro tamsius stik
lus. Ir aš matau: šioje ne- 

i aiškioje šviesoje ant grin- 
;dų, ant tūbo, guli, padėju- 
I si abi rankas už galvos, 
mūsų mergaitė pasiuntinė; 
Ji miega kietai, kvėpuoja 
j greitai, o už jos galvos ne
lemtos durys. Aš žengiu 
per tūbą, per mergaitę... 
Kas man atidarė tas duris... 
nežinau; bet štai aš jau te
tos kambaryje; štai sping
sulė viename kampe ir lo
va kitame, lovoje — teta, 
apsirengusi palaidine ir 
gobtuvu, veidu į mane. 
Miega, nejuda, net kvėpuo
jant nesigirdi. Spingsulės

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinųs, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigerusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius, Kama $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

liepsna, paliesta gryno orol 
srovės, tyliai svyruoja, ir! 

Ipo visą kambarį, per neju
dantį, geltoną, kaip vaškas, 
tetos veidą ėmė slankioti 
šešėliai...

O štai ir laikrodis! Už 
į lovos, ant sienos, jis kybo, 
iant išsiuvinėtos pagalvė- 
jlės. Tik pagalvok, kokia 
Įlaimė! Nėra ko delsti! Bet 
kieno tai žingsniai, minkšti 
•ir greiti, už mano nugaros? 
Ak, ne! Tai širdis plaka... 

1 Aš pakeliu koją... Dieve! 
Kažkas apskrita ir didoka 
bakstelj man žemiau kelio... 
jsykį! ir dar sykį! Aš vos 
Inesurinku, vos negriūvu iš 
i baimės. Rainas katinas, 
įmūsiškis katinas, stovi prieš 
įmano, išlenkęs nugarą, pa
kėlęs uodegą. Štai jis už
šoka ant lovos, — sunkiai 
lir minkštai, — apsigręžia 
: ir tupi nemurksodamas, lyg 
koks teisėjas, tupi ir žiūri 
į mane savo auksiniais vyz
džiais.

— Kac! Kac! — šnibždu 
!vos girdimai. Aš lenkiuosi 
per tetą, aš jau sučiupau 
laikrodį...

Ji ūmai pasikelia, kils
teli vokus... Viešpatie! kas 
gi bus? Bet jos vokai su- 

i virpa ir nusileidžia, ir, 
Į kažką murmėdama, galva 
|krinta’ ant priegalvio.

Minutė —'ir aš jau vėl 
savo kambaryje, savo lovo
je, ir laikrodis mano ranko
se..*.

Už pūką lengvesnis dū
miau atgal! Aš vyras, aš va- 

; gis, aš didvyris, aš dūstu iš 
džiaugsmo, man karšta, 
man linksma — aš noriu 
tuojau pažadinti Davidą, 
viską jam papasakoti ir 

i— neįmanomas dalykas!— 
i užmiegu, kaip užmuštas! 
! Pagaliau atmerkiu akis... 
: Kambaryje šviesu; saule 
ijau pakilusi. Laime, dar 
i niekas nepabudo. Pašoksiu, 
: kaip nuplikytas, prižadinu 
Davidą ir .viską jam papa- 

išakoju. Jis klausosi šypso
damasis.

— Žinai ką? — sako jis 
i.man pagaliau. — Užkąski- 
Ime mes tą kvailąjį laikrodį 
žemėn, kad jo ir ’ kvapo 
daugiau nebebūtų!

Man ši mintis nepapras
tai patinka. Po kelių aki
mirkų mudu jau apsirengę 
ir bėgam į sodą už namų, 
ir po sena obelim, gilioje 
duobėje, paskubomis iškas
toje dideliu Davido peiliu, 
amžinai dingsta nekenčia
ma mano krikštatėvio do
vana, vis dėlto ne^ątekusi 
į šlykštaus Trankvillitatfno 
rankas!

Mes sutrypiame žemę, 
užberiame žvirgždo ir išdi
dūs, laimingi, niekeno ne- 
pastebetiy grįžtame namo,

užsipuolė ne mus, bet 
pačią.

— Paėdė te jūs man širdį 
su tuo savb laikrodžiu, 
Pulcherija Petrovna! — su
riko jisai. — Nenoriu apie 
jį daugiau* nei girdėti! Ne 
su burtų pagalba jį pačiu
po iš jūsų, sakote jūs; 6 
man kas galvoj? Kad ir su 
burtų! Pavogė jį iš .jūsų? 
Na,'tai taip jam ir reikėjo! 
Nastasiejus Nastasiejičius 
ką pasakys? O trauk jį 
velniai, tą jūsų Nastasieji- 
čių! Be šunybių ir nėmalo- 
numų aš iš jo nieko nema- 
jtau. Nedrįskite man truk- 
!dyti! Girdite!
I Tėvas trenkė duris ir nu
ėjo į savo kabinetą. Mudu 
su Davidu iš pradžių nesu
pratome jo paskutiniųjų žo
džių prasmės, bet paskui 
sužinojome, kad tuo metu 
tėvas buvo labai pasipikti
nęs mano krikštatėviu, atė- 

! mūšiu iš jo labai pelningą 
bylą. Taip teta ir liko, kaip 
musę kandusi. Ji vos nep
lyšo iš pykčio, bet nebuvo
kas darą. Ji turėjo pasiten
kinti tuo, kad eidama pro 
šalį, perkreipdavo burną į 
mano pusę ir šnibždėdavo: 
“Vagis, vagis, katorginin
kas, sukčius!” Tetos prie
kaištai sudarydavo man 
tikrą malonumą. Taip pat 
buvo malonu, vaikščiojant 
po sodą, žvilgterėti taria
mai abejingai į tą vietą po 
obelim, kur paslėpėm laik
rodį, ir jei čia pat būdavo 
Davidas, reikšmingai pažiū
rėti į vienas antrą.

Teta buvo sumaniusi pju
dyti mane Trąnkvillitatinu, 
bet aš kreipiausi į Davidą 
pagalbos. Šis tiesiai ‘pasakė į 
drimblai seminaristui pa
leisiąs jam vidurius, jei jis 
nepaliks manęs ramybėje... 
frankvillitatinas nusigando: 
nors jis, anot tetos, buvo ir 
grenadierius, ir kavalierius, 
bet drąsumu nepasižymėjo. 
Taip praėjo kokios penkios 
savaitės... Bet ar tik jūs 
nemanote, kad laikrodžio 
istorija taip ir pasibaigė? 
Ne, jinai 'nepasibaigė. Bet 
kad galėčiau toliau pasako
ti, man reikia supažindinti 
jus su nauju asmeniu, o 
norėdamas supažindinti su 
nauju asmeniu, turiu grįžti 
kiek atgal. J

XI (aMano tėvas ilgai ir net 
labai širdingai bičiuliavosi 
su vienu atsargos valdinin
ku, Laikinu, šlubu vargšu 
žmogeliu, ’ bailios V keistos 
elgsenos, viena tų būtybių, 
apie 'kurias sakoma, kad 
jas patsai dievas užmiršęs. 
Kaip mano tėvas ir Nasta
siejus, jis taip pat vertėsi

ją'bylomis ir buvo privatus 
;teisių patarėjas; bet netu
rėdamas nei solidžios išvaiz
dos, nei iškalbingumo ir 
per maža pasitikėdamas sa
vimi, jis nesiryžo veikti 
savarankiškai ir buvo pri
sišliejęs prie mano tėvo. Jo 
raštas buvo “tikras perlas,” 
įstatymus tvirtai žinojo ir 
buvo nepaprastai gerai pa-1 
žinęs visas prašymų ir įsa- i 
kymų stiliaus prašmatny-i 
bes. Drauge su tėvu jis 
dirbdavo įvairius darbelius, 
dalijosi pelnu ir nuosto
liais, ir, atrodė,, niekas ne
galėjo suardyti jų draugys
tės, o vis dėlto ji žlugo per 
vieną dieną ir amžinai. Tė
vas galutinai susipyko su 
savo bendradarbiu. Jei Lai
kinas būtų paviliojęs iš tė
vo pelningą bylą, kaip tat 
vėliau darydavo jį pakeitęs 
Nastasiejus, tėvas būtų 
ant jo papykęs ne daugiau 
kaip ant Nastasiejaus, grei
čiausiai, net mažiau, bet 
Latkinas, veikiamas kažko
kio nepaaiškinamo jausmo,
pavydo, godumo, gal būt, 
staiga atsiradusio laikinio 
sąžiningumo, “apmovė” tė
vą — išdavė jį jų bendram 
klijentui, jaunam turtin
gam pirkliui, nurodęs ne
rūpestingam jaunuoliui vie
ną... vieną kunštiuką, kuris 
turėjo duoti mano tėvui 
nemaža naudos. Ne pinigi
niai nuostoliai, kad ir kaip 
jie būtų dideli — ne, o išda
vimas įžeidė ir papiktino 
tėvą. Klastos jis negalėjo 
dovanoti.

— Mat, atsirado šventa
sis! — kartojo jisai, visas 
drebėdamas iš pykčio ir ka
lendamas dantimis, kaip 
drugio krečiamas. Aš sėdė
jau čia pat kambaryje ir 
buvau tos šlykščios scenos 
liudytojas. — Gerai! Nuo 
šios dienos — amen! Tarp 
mūsų baigta, keliauk sau 
sveikas! Nei aš pas tave, 
nei tu pas mane! Mums jūs 
perdaug sąžiningi — kur 
čia mums bendrauti! Bet 
atsirūgs tau! Oi, atsirūgs!

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
TREČIADIENĮ SVARBUS 

SUSIRINKIMAS

“L.” reikiamo pikniko dar
bininku, komisijos ir “Lais
ves” skaitytojų ir tų prietelių, 
kurie gali padėti piknike, pa
skutinis susirinkimas įvyks at
einantį trečiadienį, rugpjū
čio 30 d., 8 vai. .vakare, Liau
dies name, 735 Fairmount 
Ave. Prašome būtinai daly
vauti. Sekr.

(163-165)

Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 
gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti ‘geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius rfiineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

gulame į savo lovas ir dar 
miegame valandą, antrą — 
koks lengvas ir laimingas 
miegas!

X
Galite 'įsivaizduoti, kok-l' 

sai triukšmas kilo kitą ry
tą, kai tik teta pabudo ir 
pasigedo laikrodžio! Iki 
šiol skamba mano ausyse 
josios spiegiamas balsas. 
“Gelbėkite! Apiplėšė! Api- 

Į plėšė!” cypė jinai ir sukėlė 
|visus namus. Ji siuto, o mu- 
1 du su Davidu tiktai • šaipė- 
! mės, ir saldi mums buvo i 
mūsų šypsena. “ Visus, visus 
reikia ’ išplakti! — šaukė 
teta, — iš po galvos, iš po 
priegalvio ištraukė laikro
dį!” Mes buvome visa kam 

■ pasiruošę, ’ mes laukėme ne- 
i laimės... tačiau nieko blogo 
| neatsitiko. Iš pradžių tėvas 
iš tikrųjų buvo labai įšir
dęs, jis net policiją pamirte- 

|jo; bet, matyt, jam jau va
karykščias “teismas” ap
karto, ir jisai netikėtai, te

itai - neapsakomai- - -stebintis-

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
j p

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
| LAIAiE■ “t

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia .dovana. .

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. .. Užsakymus siųskite:
“LAISVE”

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

...............   ‘ ........ ...... 'V
Pažangus Lietuvi!

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
. JONO KAŠKAIČIO

t 
parinktinės poezijos leidinys

256 puslapių, kaina $1.00 ;

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla- 
či^ĮU žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir- v 
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio.4 Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė- 
jusiųjų prie išleidimo.

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

I —1

MONTELLO. MASS.
LiiSMIvių Literatūros- Draugijos 

kp. mėnesinis susirinkimas nukeli 
iš rugsėjo 4 j rugsėjo 11. 
riai nepamirškite, turite 
jsitėmyti. 
maitis.

6 
as 

Visi na-1 
tą gerai

Finansų rašt. G. Shi- 
(165-166)

DETROIT, MICH.
Rugsėjo 7 d., 7:30 v. v., 4097

Porter St., įvyks Moterų Choro na". (lygti 
rių susirinkimas. Kviečiame ir K)u-! * & 
bo nares dalyvauti. Oras jau atvėso, j ■ .
reikia pasitarti ką veikti ateinantį 
sezoną. 'Tad visos choristės daly- 
vaukite, į ateikite ir tos, kurios anks
čiau dalyvaudavote chore. — Valdy
ba. (164-165)

Daug dekoracinių krū - 
mokšnių leidžia naujus dai
gus, jeigu jų šako^ siekia 
žemės. Norint daigų, gali
ma pagreitinti, pakeliant 
žemės ryšulėlį prie šakeles, 
nelaukus, kol šaka priaugs 
prie žemės.' Iškėlimas ties 
šakų mazgu akstiną daigą

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Federalės valdžios įstai
gose Washingtone šiemet 
moterys sudarė 44 nuošim
čius visų darbininkų įvai
riose eilinėse pareigose 
raštinėse. Tačiau vadovau
jamose pareigose tedirba 
mažesnis nuošimtis Ynoterų.

Namy Savininkams
Mes ■ namus taiso-me, 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, 181 Pond St.,, 
Randolph, Mass.
1177-JJ

So. ; Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskąs) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172 ♦

4 CHARLES J. ROMAN
> LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- J» 
tčs prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime ! j 
modernišką patarnavimą. <> 
Patogiai ir gražiai mo- < > 
demiškai įruošta mūsų <• 
šermeninė. Mūsų patarna- ■ • 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ■ •

1113 Mt. Vernon St B 
, Philadelphia, Pa. B

Tel. Poplar 4110 !!

f

5 pusk—-Laievė J Libertyį Lith. Daįt^) Treč., Ruįj 30, 1950
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Golfo sporto mėgėjai 
turėjo turnyrą 
ir pobūvėlį

!jau laikas žinoti, kas 
važiuos Philadelphi j on

Visi dienraščio Laisvės pa-| šventė, 
trijotai prašomi nedelsiant 
pasisakyti, ar jūs važiuosite 
busais į Philadelphijos ir tos 
apylinkės lietuvių rengiamą 
Laisvės paramai pikniką.

Kviečiame visus, turinčius 
sveikatos ir stiprybės, važiuo- 

Prie didmiesčio žaisma-j H. Km- kitur jūs galėtumėt 
turėti tokią smagią išvyką už 

kainą. Links-

dalyviai 
turnyrą 

Die-

Rugpjūčio 27-tą LDS nariai 
golfo sporto grupių 
turėjo savitarpinį 
Clearview golfo lauke,
na pasitaikė graži, šilta. Ry
te ūpą biskelį gadino turėji
mas ilgai laukti pradėti žais- j 
mę. 
vietės masiniai lankomos no 
rinčių žai.sti, su aušra pribū- (aip prieinamą 
nančių ! pirmaisiais ten patek- mai, savųjų draugų ir pažįs
ti, 

i 
Užbaigę žaismę, žaidėjai 

susirinko į Liberty Auditor!- i 
jos restaurantą užkąsti ir pa
buvoti. Čia 
rių šeimos, 
mas.

Turnyre 
rengėjai įteikė Toniui Kosins- 
ki (low man) trofę ir 3 svie
dinius, ir John Jocis (handi
cap) taipgi trofę ir 3 svie
dinius. 
Conn, 
niai. • 
iš Bridgeport© dar buvo žaisti 
John Karalius ir Al Pudimas 
ir viešnios B’etty Jocis ir A'nhe 
Kosinski.

Iš New ark o atvyko žaisti 
Bob Žukauskas ir viešnia jo 
žmona. Kiti žaidėjai, taip 
pat svečiai ir viešnios buvo 
vietiniai. Rep.

lamų būryje važiuoti per gra
žius laukus. Nuvažiavus, pik- 
like susirinkti su tūkstančiais

atvyko ir kai ku- 
daugiausia jauni-

a ts i ž y m ė. j u s i e m s

Abu iš Bridgeport 
Kitiems įteikti sviedi- 

Greta minėtųjų dviejų

savo draugų ^š daugelio mies- 
ity.- - - ‘ ‘Vėl busti tą patį vakarą 

žti. O visa ta kelionė 
kainuos tiktai $3.50.

Gi sekama diena — Darbo

Žmonės stebimi, 
dėl ko jy kaimynas 
nužudė moteri

Po smagaus pažmo- 
nio, proga dar dieną pasilsėti. 
Tokių progų ne dažnai taiko
si. Nepraleiskite šios.

Tuo patimi norisi įspėti, 
'jog mums ir .jums būtų la
bai 
nio rytą atėję prie buso va
žiuoti į pikniką neberastumė- 
te jame vietos. Įsigykite vie
tą dabar, pažymint, kurioje 
vietoje busą imsite. •

Bušai išeis rugsėjo 3-čios 
ryto 9 vai. iš Richmond Hill 
ir Central Brooklyn. O iš 
Williamsburg©, nuo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo na
mo, visi busai kartu išvažiuos 
9 :30.

nesmagu, jeigu sek mad ie-

Iš kriaučių khi kiečių 
i susirinkimo
j ■ Rugpjūčio 25 d. įvyko 
j Kriaučių Neprigulmingo Klu- 
i bo susirinkimas Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo patai po-

nėraGal tūliems nariams 
žinoma, tad primintina, 
p ra ė. j us i a m e metiniame

I rinkime buvo nutarta ateityje 
hnaujų narių j klubą nobepri- 
imti. Bet nuo seniau pri
klausantiems unijoje lietuvių 
kriaučių lokale išduoti klubo 

Tam buvo

susi-

a----------------

tos farinos.
Geriausias ir teisingiausias 

būdas yra narių sudėtus pini
gus jiems patiems ir atiduo
ti. Pasibaigs dėl tų pinigų 
kriaučių lokale kelti ermyde- 
riai. O kriaučiai patys savo 
sudėtus pinigus pasiėmę galės 
pasidėti ten, kur jiems ge
riausia patinka.

J. Stakvilevičius.

Įtartojo nužudyme rausva- 
plaukės Mrs. Teresa Maguire 
vyruko Steven Albert’© kai
mynai stebisi, kaip jis galėjęs 
nuižū'dyti tą moterį. Jis bu
vęs tykus, su merginomis nei
davęs, nematydavę gilto. Ta
čiau jf$, kas dieną matytasis 
“pavyzdingas” kaimynas, 22 
motų, anot policijos, 
žino nužudęs Mrs. Maguire, 
84 metų, dėl nepasekmingos 
flirto užbaigos.

Praėjus 
st.abos, 
kad jisai 
nuplauto, 
Jam sak( 
didžiam . ‘deitui’, 
manydamas, kad jo kaimynas 
nuplovė savo mašiną prašalin
ti žymes jau buvusios baisios 
išvykos.

Steven Albert gyveno 101- 
109th St., Richmond Hill, 
kol kas sulaikė kalėjime 
kaucijos, iki kvotimo. Prie 
policija atsekė kam nors

Plačius ir pažinus karčia- 
moję su ta moterimi naktį 
pirm jos mirties.

21

jo 
ii

keleivių mes, taksų 
jai.

BANKETAS
IR

KONCERTAS

Per mažai jauny vyry 
testoja j orlaivyną

apstulbimui iš nuo- 
kaimynas atsiminė,
Albertą erzino dėl.! 
nuvalytp jo auto. ! 
s; “turbūt rengiesi 

visai nenu-

Iš Kriaučių 
Susirinkimo

Rugpjūčio 23 d. įvyko lie
tuvių kriaučių 54-to * skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje. Spalių (Oc
tober) mėnesį įvyks CIO k on- 
ven ci j a Hotel Statler, New 
Yorke. Jon tapo išrinkti du Į 
delegatai, P. Grabauskas ir i 
P. Vaitukaitis.

Povilas Kyrius davė rapor- Į 
tą iš kriaučių, pikniko, įvyk u- Į 
šio liepos 29 d. Kriaučiai ga- į 
vo gražaus pelno, $754. P. 
Kyrius savo raporte priminė, 
kad socialistų 19 kuopai visus 
kriaučių tikietus grąžino. Sa
ko, kas metai pirkdavo, šiais 

prisipa- I metais atmetė. Nežino, 
su jais pasidarė.

Kilo karštos diskusijos 
patikrinimo ateinančių į 
sirinkimą kriaučių unijos

kas

dėl 
su
ma- 

į rio ir Social Security kortelių 
Į prie svetainės durų. Tokį pa- 
i tvarkymą padarė Joint Boar- 
' d© vadovybė, vadovaudamasi 

Uni-

HELP WANTED—MALE Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

Mašinistas — Too] ir Dye Maker. 
Pilnai patyręs. Penn Cork & Clo
sures, 1155 Manhattan Ave., Brook
lyn. EVergreen 9-4416.

(163-167)

Ūkininkai - Daržininkai - Melži- 
ninkai. Pavieniai ir vedę. Atsineš-
kite paliudijimus. Farmers Bureau 
Agency, 235 Fifth Ave., N. Y. C.

1-mos klasės staliorius prie ant 
užsakymo budavojimui rąkandų. 
Jenson Bros., 365 First Ave., N. Y. 
GR. 3-0194. \ (165-167)

Staliorius — ■ patyręs., prie krau
tuvėm rakandų. Unijinė dirbtuvė. 
Famous Store Fixture Co., 
102 Bowery, N. Y. C. CA^al 6-0871.

(165-167)

REAL ESTATE
Vashmamiai ir trys kambariai. 

IšsinuomUoja apartmentas. Mrs. 
Girard, 71-33 Metropolitan Ave., 
Middle Village, L. I. DAvenport 
6-1690. • (165-169)

portąvo, kad komitetas, kuris 
pastatytas prie durų pati
krinti ateinančių į susirinki
mą narių korteles, patelkė 
tarybai skundą. Skunde sako,

HELP WANTED—FEMALE 
___L___2_________________

Dalbai daugeliui namų ruošos 
darbininkėms, — guolis vietbje ar 
kitur. Darbų yra. Crest Placement 
Service, 80 Warren St., N. Y.
Rm. 512. (163-165J

I Abelnam darbuo namų darbininkė— 
j Lengvas valgių gaminimas. Du su- 
>augę; guolis ant vjetos ar kitur, 
j Saukite: President 3-0699. 9 A.M. 
tiki 1 F.M. — 4 P.M. iki 8 P.M.

(164-166)

' Reikalinga narnų, darbininkė. Len- 
gvas darbas, atskiras kambarys.

I Gera alga. Mrs. Koppel, 358 Knic- 
įkerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
iTcl. GLenmore 5-0972.
I (165-169)

Namų Darbininke; guolis apart- 
mente. Vienas kūdikis (8 m. am
žiaus) Reikalinga paliudijimų.
SL. 6-1169.
■ .............. ..—ii Jį Y ji. .....y--------------

Operatores jZityrusios prie gerų 
ferankų (curtains). Gera alga. Nuo
latinis darbas. Embee' Curtain Co., 
107 Grand St., N. /Y- C.

U / (165-167)

; Namų Darbininkė virėja. Paty- 
i rusi. Gera alga, šaukite: Jerome 
18-3584 po 9:30 vai. ryte pirmadienį.

Pagerbimui

kad 
mėnesių visi nariai 
išsiimtų knygeles, 
bus metinis susirin- 

bus svarstoma, ką

tiks- 
strei- 
savo 
1919

Vcrbuoti į karinį orlaivyną 
; įstaigos vedėjas papulkininkis 
Haviland praėjusį penktadie
nį vietos atletų pokylyje sa
kytame pranešime pareiškė, 
jog rekrūtų skaičiumi yra 
“nusivylę.” Jis sakė, jog sa
vanorių kvotą armijai pasiekė 
93.8 nuošimčiais, betj lakū
nams savanoriams gauti.kvo

ta, tebestovi 61.3 nuošimčiai.
šaukiamieji draftui nesira- 

portuoja visi, nežiūrint pa
grasinimo bausti. Praėjusią 

nesira- 
b u v o 

buvo 
Nesira- 

Niekad pa
laikų1 nebūna ma- 

nesiraportavusių. 
Pirmadienį šaukė 1,243, atvy- 

Jau šaukiami 23 ir 
Jaunųjų grtwpeje 

priimamų aukšštes-

visi, 
bausti.

savaitę ketvirtadienį 
portavusių skaičius 
rekordinis. šauktų 
991. Atvyko 784. 
portavusių 207.

į staruoju
žiau šimto

Rugpjūčio 22-rą Wall Stry- 
to prekyba serais buvo atslū
gus!, išskyrus gelžkelių Šerus, 
šiems dabar suteikiame daug narystės knygeles, 

mokėto- išrinktas komitetas, J. Kairys
ir Tumosa. Jiems teko daug 
vakarų padirbėti kviečiant 
narius atsiimti knygeles nu
skirtais vakarais. Klubiečiai 
nutarė jiems už visus vaka
rus darbo apmokėti po $30, 
o sekretoriui Bikulčiui $50.

Nutarta dar garsinti, 
per porą 
galutinai 
nes po to 
k i mas ir
darysime su klubo turtu. Tas 
komitetas turės pusėtinai dar
buotis per tuos porą mėnesių. 
Klubas susitvarkys taip, kad 
niekas negalėtu prikibti prie 
klubo turto. Vien tiktai tu
rintieji knygeles nariai galės 
tarti savo žodį.

Kriaučių Neprigulmingas 
Klubas yra susiorganizavęs 
1911 metais ir turi savo čar- 
terį. Buvo organizuotas 
lu, kad įvykus kriaučių 
k ui ar nedarbui galėtų 

! narius sušelpti. Pirm
i metu ir buvo šelpiami nariai 
| streikieriai ir bedarbiai. Tai 
I buvo tais laikais, kai lietuvių 
i lokalas dar nepriklausė prie 
'Joint Boardo. Tuomet nariai 
j mokėjo klubui ir duokles po 
:1O centų į mėnesį.

Kuomet lietuvių lokalas pa
baigoje 1919 metų prisidėjo 
prie Joint Boardo, tai nebe- 

i reikėjo iš klubo kasos šelpti 
i streikierius, tuomi rūpinosi 
Joint Boartlas. Tačiau klubie
čiai nusitarė pasilaikyti klu
bą, bet jau mokėti tik po 5 

! centus duokles į mėnesį. O 
1927 metais visai panaikino 
duokles. Nuo to lai.ko klubo 
turtas savaime augo banke 
mokamais nuošimčiais.

Tenka girdėti dąugelj 
kriaučių kalbantis, kad nėra 
reikalo tą klubą turėti, ka-

I daugi -streikais rūpinasi mūsų 
į unijos generate vadovybė, o 
bedarbiais rūpinasi valdine 
valstijos Employment Service. 
Tie pinigai daro pas kriaučius 
didžiausias pjovynes. Randa
si tokių, kurie tikisi, kad tie 

Prašome iš anksto įsigyti t pinigai gal jam vienam pa- 
banketo bilietus. Dalyvau- teks. Ar nebuvo sumanymų 
kite bankete ir pagerbkite j pirkti farmą ir sau turėti am- 
Žymųjį poetą, sveikatos pa-lžiną duonelę? O kriąučiams 
tarėją ir visuomenininką jo buvo siūlyta padengimui tos 
sukaktim 65 metų amžiaus Ja?mos pirkimo nedateklių 

literatūrinio atidirbti keletd subatų tlarbu.
Bet kai darbo kriaučių dirbtu- 

------  jvėse nėra, subatų negali, ati- 
w dirbti ,tai tu nieko neturi prie

Dr. J. J. Kaškiaučiaus
Ruošia 

PAŽANGIOSIOS 
LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOS
;Bus

Kultūrinio Centro
Auditorijoje

110-06 Atlantic Avė.,
Richmond Hill, N. Y.

Rugsėjo 10 dieną į
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Bilietas $3.00

ir arti 50 m. 
darbo.

Su lėktuvu nukrito upėn
Keturi'pjauni, o tūli ir nela

bai jauni asmenys buvo išskri- 
dę liuoslaikį praleisti Long 
Islande. Po smagaus šventa
dienio, p a rsk rend an t į mies- 

| tą, bandant nusileisti upės 
i krašte, lėktuvas užkliuvo už 
ko nors upėje ir apvirto. Vie
na nemokanti plaukioti kelei
ve vos neprigėrė. Juos išgel
bėjo netoli buvę žuvininkai su 
laiveliu.

atsargumo sumetimai 
ja saugo, kad ’ neįvyktų taip, 
kaip įvyko praėjusių

'gruodžio 14 d., kuomet neuni- 
jistai užpuolė unijistų susirin
kimą ir lokale išrink© savo 
valdybą. Unijos vadovybė tu-[z 
rėjo daug- vargo, kol tuos lo- 
kalo dalykus ištaisė. O porą 
senu unijistų, kuriuos neimi- 
jistai buvo išrinkę į lokalo 
valdybą, Joint Boardas buvo 
suspendavęs. Tais suspenduo
tais buvo P. Vaitukaitis ir J. 
Buivydas.

Tas karštas diskusijas šiame 
susirinkime kėlė tie patys per
nai mobilizavusieji neuniiistus 
į unijos susirinkimą. Tas jų 
karščiavimasis nieko negel- 

i bes, unijos Joint .Boardo va
dovybės patvarkymo nepa
keisime.

Vykdančiosios tarybos se
kretorius V. Ubaravičius ra-

metu
kad užklausti parodyti korte
les tūli nariai negražiai pasiel
gia, kaip vaikai žaisdami gat
vėse. Susirinkimas įgalino
vykdančiąja tarybą tuos “vai
kus” pamokyti žmoniškumo.

Delegato Kundroto raportas, 
iš dirbtuvių rodo, kad lietuviš
kos dirbtuvės pusėtinai shiar-

Auklė - Namų Darbininkė. Pagel
bėjimui prižiūrėti du ■* berniukus. 
Guolis vietoje arba kitur. $35.

AXpel ’7-2320. (165-169)

j Namų Darbininkė — Virėja. Pui- 
: ki apylinkė. Gera alga. Nuosavas 
j kambarys. Pageidaujama gulėti dar- 
1 bavietėje. Yonkers 5-0274.

,(165-169)

Idai dirba. Kaip ilgai dirbs, 
sunku iš anksto pasakyti. į 
Abelnai, visose dirbtuvėse yra i 
tr ū k u m as m ech an i k ų.

J. Stakvilevičių8. '

Du plėšikai atėmė iš Jack- 
son Heights kr/utuvės savi
ninko Jack Luslj $824. Savi
ninką palikę parmuštą ant 
žemės.

FILMISTAS GEO. KLIMAS 
NAUJOJE VIETOJE

Noriu visuomenei 
persikėliau į naują 
mano įstaiga -

PHOTO ART

pranešti, kad 
vietą. Dabar

STUDIO
randasi 271 Ridgewood Ave., Brook
lyn 8, N. Y. Tel. APPlegate 7-1145.

Visais reikalais prašau kreiptis po 
aukščiau nurodytu antrašu.

(165-166)

Dr. A. Petriką^
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen^ 7-0868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

ko 1,053.
22 metų, 
nuošimtis 
nis.

Nepakankamai gauna re
krūtų ir į moterų skyrių — 
Women’s Army Corps. Mote
rims gauti numažino kvalifi
kacijų laipsnį.

Du vyrai Brooklyne apiplė
šė Supreme Pin Co. viršinin
ką jam einant į raštinę. Atė
mė $977.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gesinis naudotas re- 

frigeratorius, gerame stovyje. 109 
Ridgewood Ave., Brooklyn.

(165-166)

Valgykla pardavimui arba išnuo
mojimui. Biznis geras, prie pat dir 
delio vieškelio. Didelis priešakis. 
Yra ir gyvenimui kambariai. Prie
žastis pardavimui — savininkas vie
nas. Kreipkitės: White House Diner, 
Highway 28 N. J. ir U. S. 22. White 
House, N. J. Tel. White House 9154.

(163-167)

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

Parduodame dviem šeimom namą; 
5 dideli kambariai ir vanas ant 
kiekvieno aukšto. Garadžius vienam 
karui, cementinis kelias įvažiavimui. 
Naujas General Electric Aliejinis 
šildytuvas; šiluma ir karštas van
duo visuomet ant abiejų aukštų. 
Renda ant viršutinio aukšto $52 į 
mėnesį. Savininkas ant pirmutinių 
lubų, išsikrausto iš valstijos. Būti
nai turime tuoj parduoti.' Kaina 
$10,000. Telefonuokite Haverhill 
2-5438. (Mass.) (165-169)

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja fornišiuotas atskiras 

kambarys, garu šildomas, vienas 
blokas nuo B. M. T. subvės, 1 blo
kas nuo Highland Parko, 109 Ridge
wood Avė., ant antrų dubų.

(165-166 )\

TONY’S A
UP-TO-DATE -y

BARBER SHOP i
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger

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

Viskas nauja, viskas gražu tik
ka atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gėrimai, švipžūs yalgiai, 

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION ™.ofX8

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Pafąrnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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. 7-6238

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.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON 
EVergreen 4-9407 > O A ”
f ' SHUFFLE BOARD
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 30, 1950




