
Laikas Ixega.
Iškilmes.
Howard Fast laisvas.
Kas bus toliau?

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE Ko

Gyvenimo tempai šiandien 
tokie greiti, kad juos labai 
sunku pasivyti.

No. 171 Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Rugs.-Sept. 8, 1950 ★ ★ x Metai XL.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. T.
Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXII.

Ypatingai sunku, jei per 
keletą dienų neskaitai kasdie
ninės spaudos ir neklausai ži
nių, duodamų per radiją.

Teko būti (trumpai) tūluo
se Massachusetts valstijos 
miestuose, taipgi Našvėje; 
pavažinėjome ir po žaviuosius 
Vermonto kalnus.

★
Ateina vis daugiau ir dau

giau pranešimų iš kitų miestų, 
kad' nemažai gerųjų Jono 
Kaškaičio draugų atvyks sek
madienį į iškilmes.

Iškilmės visiems žinomos: 
bankietas — Testimonial Din
ner — Jonui Kaškaičiui pa
gerbti jo dvigubo jubiliejaus 
proga.

Iškilmių rengimo komitetas 
prašo visus nesivėluoti.

Naujosios Anglijos, New 
Jersės, rytinės Pennsylvanijos 
svečiai po bankieto lengvai 
galės tą pačią dieną sugrįž
ti namo.

Iš Niujorko į Bostoną (ne
skubiai važiuojant) automobi
liu galima lengvai nuvykti per 
5-6 valandas, nes keliai labai 
geri.

Mūsų 10 tūkstančių dolerių 
fondas nebuvo sukeltas iki 
Darbo Dienos, kaip ryžomės.

Dar reikia arti vieno tūks
tančio dolerių.

Gerai žinau, jog dar yra 
ne vienas mūsų gerų skaity
tojų, neprisidėjusių prie šio 
didžiulio darbo.

Dabar tiems yra proga pa
skubinti mūsų’didžiojo užmo
jo baigimą. j

★
Aną dieną gavau atviruką, 

rašytą vilniečio Jono Jokub- 
kos, rašytą Utah valstijoje.

Pasirodo, kad Jonas vyksta 
j vakarus, gal net į Kalifor
niją, pasižvalgyti ir pasilsėti.

Lai būva jam ši kelionė po 
Jungtines .Valstijas ^brandi vi
sais atžvilgiais.' 

z

Atsėdėjęs tris mėnesius fe- 
deraliniame kalėjime (už “pa
niekinimą” ne-amerikinio ko
miteto*), rašytojas 'Howard 
Fast jau išleistas laisvėn.

Kaip rašo spauda, Fast’o 
kalėjiminis režimas moraliai 
ne tik nepalaužė, bet dar la
biau sutvirtino.

Talentingasis jaunas rašy
tojas, kurio eilė veikalų iš
versta į kitas kalbas, be abe
jojimo, savo buvimą kalėjime 
taipgi mokės panaudoti ben
dram darbininkų judėjimo 
reikalui.

Beje, viena Fast’o novele 
yra išversta ir j lietuvių kalbą 
ir išleista Lietuvoje.

Na, o Hollywoodo rašyto
jai dar tebesėdi kalėjimuose. 
Kalėjime sėdi ir Gene Dennis, 
ir Carl Marzani, ir visa eilė 
kitų politinių.

Advokatas Josephsonas siū
lo, kad Amerikos visuomenė 
pradėtų kovą už tai, kad poli
tiniai kaliniai būtų talpinami 
į kalėiimus atskirai nuo kri
minalistinių.

Taip turėtų būti.
Bet mūsų kraštui daug būtų 

geriau, jei iš' viso mūsų kalė
jimuose nebūtų politinių kali
nių, įtalpintų tik už tai, kad 
jie kovoja už taiką ir švie
sesnį liaudžiai rytojų.

Kongrese “liberalai” kon- 
gresmanai ir senatoriai (to
kie, kaip West Virginijos 
Killgore) prisim.Vgę reikalau
ja koncentracijos stovyklų 
tiems, kurie kovoja už taiką.

Jeigu tai padaryti jiems pa
vyks, — didžiausios nelaimės 
susilauks mūsų šalis.

AMERIKONAI ATGRIEBĖ 
iYONGČON MIESTĄ IR
■APSIKASA TAEGU
i --------------------------
\Liaudininkai apgula Taegu;
[laimi pietiniame fronte
: Pietinė Korėja, rugs. 7. 
— Amerikonai atgavo 
Yongčoną, geležinkelio ir 
vieškelių mazgą, 20 mylių 
į rytus nuo Taegu miesto. 
Bet Šiaurinės Korėjos liau
dininkai tebevaldo geležin - 
kelį ir vieškelį tarp Yong- 
čono ir savo užimto Pohang 
uosto, rytiniame Korėjos 
pajūryje. 
t

Liaudininkai užėmė pozi- 
j ei jas už 7 mylių nuo Taegu, 
svarbiausio karinio jan
kiams centro. Jie atakuoja 
amerikonus Taegu apylin
kėje iš trijų • pusių — iš 
šiaurvakarių, iš pietų ir 
šiaurės. Amerikonai išsika
sė duobes, apsistatę smėlio 

i maišais ir atkakliai ginasi.
Rytiniame fronte ameri - 

kine kariuomenė, kontr
atakuodama nuo Kyong- 
džu, privertė liaudininkus 

* pasitraukti 10 mylių į šiau- 
i rę link Angango. Kyongdžu 
yra 16 mylių i pietų vaka
rus nuo liaudininkų užim
to Pohango.

Amerikos karo laivai ’ir 
lėktuvai dieną ir naktį 
pleškino Pohangą.

Jankiai pamuše liaudi
ninkus atgal link Naktong 
upės Čangnyongo srityje, 
23 mylios į pietų vakarus 
nuo Taegu.

Pietiniame fronte liaudi
ninkai atėmė iš amerikonų 
kai kurias pozicijas prie 
Nam upės iplaukimo įNak- 
tong upę, 35 mylios į vaka: 
rus nuo Pusano, būtiniau- 

Į šio amerikonam uosto.
Liaudininkai neatlaidžiai 

atakuoja amerikonus visu 
šiauriniu frontu nuo Po
hango iki Taegu apylinkės.

Amerikos lėktuvų būriai 
625 kartus per dieną bom
bardavo ir apšaudė liaudi
ninkus, daugiausiai šiauri
niame fronte. Jų komanda 
praneša, kad jie sužalojo 
40 liaudininku tanku ir už
mušė bei sužeidė tūkstan

Streikuoja 25,000 
plieno darbininkų

Ecorse, Mich. — Sustrei
kavo 10,000 Great Lakes 
Plieno korporacijos darbi- 

,ninku, CIO unijistai, reika
laudami pakelt algą.

Tuo pačiu laiku kilo 
streikai prieš septynis Det
roito plieno darbininkų fab
rikus, kuriuos apleido 15,- 
000 darbininkų.

Su lėktuvu žuvo 13 žmonių
Utica, N. Y. — Bekilda

mas -nuo aikštes, keleivinis 
lėktuvas DC-3 užkliuvo už 
medžių viršūnių, nukrito ir 
sudegė. Žuvo 10 keleivm ir 
3 įgulos nariai.

Jų sąraše nematyt nė 
vieno lietuviško vardo.

čius priešų kareivių.
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI |

Pyongyang, rugs. 6. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija į pietus 
nuo savo užimto Pohango 
užmušė bei' sužeidė 6,000 
priešų kareivių ir oficierių; 
pagrobė. 12 amerikinių tan
kų, 15 minosvaidžių, 6 ra- 
kietinius pabūklus, 4,300 
šautuvų, daugiau kaip 200 
kulkosvaidžių, prieštanki - 
nių patrankų ir daug kitų 
ginklų ir amunicijos.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai nušovė du ameri - 
kinius bombanešius.

Kituose frontuose Liau
dies Armija nukovė bei su
žeidė 700 priešų, nelaisvėn 
paėmė daugiau kaip 200 ir 
pagrobė didelius kiekius 
ginklų ir kitų karinių įren
gimų.

Pittsburgh teismas 
užrakino Komunistų 
Partijos raštinę

Pittsburgh. — Čionaiti- 
nio teismo įsaKymu, tapo 
užrakinta vietinė Komunis
tų Partijos raštinė ir kalė- 
jiman įmesti trys komunis
tų s vadai — Steve j Nelson, 
Vakarinės Pennsylvanijos 
Komunistų Partijos pirmi - 
ninkas; James Dolsen, New 
Yorko Daily Workerio ko
respondentas, ir Anthony 
Onda.

Jie laikomi po $10,000 
kiekvienas; kaltinami, kad 
sulaužę Pennsylvanijos 
valstijos įstatymą, 1939 m. 
išleista prieš “maištinin
kus.”

$100,000 paramai 
elektrininkų streiko

Lynn, Mass. — Čionaiti- 
nis Jungtinės Elektrininkų 
Unijos skyrius siūlė $100,- 
000 paramos streikuojan
tiems CIO International 
Unijos elektrininka.ms, 
nors CIO unijos vadai ban
do suardyt Jungtinę Elek
trininkų Uniją.

Streikuoja 30,000 Inter
national Unijos narių prieš 
General Electric kompani
ją; nepaiso, kad jų vadai, 
pagal ’ valdžios reikalavimą, 
atšaukė streiką.

Gausingas Sovietu derlius
Maskva. — Puikiai užde

rėję/ kviečiai Sovietų Sąjun
goj/ šiemet. Suimti derliai 
viršija planą bent trimis 
procentais.

Kolektyviniai ūkiai dabar 
turi 47 procentais daugiau 
galvijų, negu prieškariniais 
1/940 metais.

Acheson perša atkurt vokiečiu 
armiją vakarinėje Vokietijoje

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson pareiškė, 
jog reikės apginkluot vaka

rinę Vokietiją, kad ji pade
gtų išvien su kitais vakarų 
! Europos kraštais atmušt 
“gręsiantį užpuolimą iš ry
tų” (Sovietų).

Pasikalbėjime su kores
pondentais Achesonas už- 
gyrė siūlymą atkurti vokie
čių armiją vakarinėje Vo-k

Malik atmetė pareiškimą 
prieš Šiaurinę Korėją

! Lake Success, N. Y. -— 
Į Sovietų delegatas Jokūbas 
I Malikas vetavo - atmetė
Amerikos rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
pasmerktų šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką 
kaip Pietinės Korėjos už- 
puolikę. Amerikinė rezo
liucija kartu šaukė visas 
šalis neduot jokios dvasi
nės nei medžiaginės para - 
mos Šiaurinei Korėjai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Hong Kong. — Kinijos 

Liaudies Respublikos pini
gų vertė per du mėnesius
pakilo 10 procentų, kaip 

j pranešė Pekingo radijas.

Vėliausios žinios
Washington.—Prez. Tru- 

manas sakė koresponden
tams, kad jeigu Kongresas 
užgirs demokrato senato
riaus McCarrano bilių, tai 
prezidentas vetuos (atmes) 
jį- -

Trumanas pastebėjo, kad 
M'cCarrano bilius yra pa
našus, ' kaip republikonų 
Mundtp—Nixono, tik dar 
aštresnis.

McCarrano bilius reika- 
I Jauja suregistruot visus 
! komunistus ir šiaip pažan
gias organizacijas, įvairiais 
būdais varžyt ir persekiot 
jų veiklą, suvaryt į kon
centracijos stovyklas vadi • 
namus “neištikimus” nepi - 
liečius ateivius ir tt.

____ L—
Paryžius. — Franci jos 

policija padarė urminę me
džioklę prieš komunistus; 
tarp kitko, areštavo 208 
sveturgimius komunistus. 
Valdžia įsakė deportuot 
juos per 48 valandas atgal 
į tas šalis, iš kur jie kilę.

Washington.—Prėz. Tru
manas pranašavo, kad ame
rikonai per savaitę “atsi
griebs” Korėjos fronte.

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson gyrė Darbo 
Federacijoj pirimininką 
Wm. Greena ir CIO pirmi
ninką Ph. Murrav, kad jie
du uoliai remia karą prieš 
Šiaurinės Korėjos • Liau
dies Respubliką.

Pietine Korėja. šiauri-
i' 

kieti j oje, užimtoje anglų, 
amerikonų ir francūzų. Ta- 
tai diena pirmiau siūlė 
prezidentui Trumanui John 
McCloy, aukštasis Ameri
kos komisionierius Vokieti
jai.

Achesonas pranešė, jog 
vakarinės Vokietijos ap
ginklavimą svarstys užsie
niniai Amerikos, Anglijos 
ir Franci jos ministrai, ku
rie susirinks New Yorke 
kitą savaitę.

Už* rezoliuciją balsavo 
9 Saugumo Tarybos nariai, 
prieš ją tik vienas Sovietų 
atstovas. Nuo balsavimo su
silaikė Jugoslavijos dele
gatas.

Malikas, iš savo pusės, 
siūlė ištraukti visą sveti
mųjų kariuomenę iš Korė
jos. Siūlymas tapo atmes
tas 9 balsais prieš vieną 
Maliko. Nuo balsavimo su
silaikė Egipto ir Jugoslavi
jos delegatai. g

nės Korėjos liaudininkai 
atakuoja amerikonus ir jų 
talkininkus ištisame 120
mylių fronte. Amerikoną) 
daugumoje vietų atlaiko 
savo pozicijas, o rytinėje 
fronto dalyje prasiveržė 4 
mylias pirmyn į šiaurę nuo 
Kyongdžu. ,

Kyongdžu yra už 16 my
lių į pietvakarius nuo liau
dininkų užimto Pohango.

Trenton, N. J. — 75 pro
centai šaukiamų kariuome
nėn jaunų vyrų New Jersey 
valstijoje yra atmetami to
dėl, kad neišlaiko protinių 
kvotimų.

Brighton, Anglija. — 
Anglų Darbo Unijų Kong
resas dauguma balsų už gy
rė Amerikos karą prieš 
Šiaurinę Korėją, vadinda
mas-jį “Jungtiniu Tautų 
karu už laisvę.” Užgyrimą. 
ikalbėio “socialistai” Angli
jos ministrai ir kiti politi
kieriai.

Detroit. — Miesto val
džia tebelaiko išmestais 
2,000 savo darbininkų, gat
vių valytojų ir atmatų rin
kėjų, kurie streikavo dėl 
algos pakėlimo. ,
UNIQN "CITY, N. J.

Rugsėjo 6 d., mirė Juo
zas ' Jurgaitis, 57 m. am
žiaus, gyvenęs 414, 9th 
st. Sakoma, kad jo 
šeima, su kuria jis- per- 
siskyręs virš 15 m., gyve
na Easton, Pa: Yra prašo
ma, kad jo giminės ar pa
žįstami. norint daugiau 
sužinoti apie jo šermenis ir 
laidotuves, tuoj kreiptųsi 
pas: Chas. 1 Stephans. 344 
Palisades Ave., Cliffside 
Park, N. J. arba telefonuo- 
kite: Cliffside 6-3122. Jis 
suteiks visas informacijas.

SOVIETAI SAKO, JANKIAI 
NUŠOVĖ BEGINKLI
SOVIETINĮ LĖKTUVĄ
Reikalauja nubaust kaltininkus 
ir atlygint už nuostolius 

---------------»— ’ ■
Lake Success, N. Y. — tolius. Sovietų vyriausybe

Sovietų Sąjunga atsiuntė 
protesto notą, kad vienuoli
ka Amerikos lėktuvų pir - 
madienį užpuolė beginklį 
Sovietų bombanešį ir nušo
vė jį Geltonojon Jūron. Su 
bombanešiu žuvo trys so
vietiniai lakūnai.

Sovietų' vyriausybė atme
ta Amerikos pasakojimą, 
kad sovietinis bombanešis 
atakavo karinius “Jungt. 
Tautų” — Amerikos laivus 

| ties 38-ja paralele ir todėl 
buvo nušautas. — Ta para
lelė yra siena tarp Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos ir Pietų Korėjos.

Sovietų atstovas Jokūbas 
’ Malikas perskaitė sovietinį 
protestą Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai. Protestas 
reikalauja nubausti atsa
kingus už tą užpuolimą 
amerikinius lakūnus ir at
lyginti jų padarytus nuos-

Senatorių bilius 
perša koncentracijos 
stovyklas Amerikoj

Washington. — Demokra
tas senatorius Harley Kil
gore įnešė savo bilių, reika
laujantį įsteigti koncentra
cijos žardžius šioje šalyje ir 
suvaryt į juos komunistus 
ir “komunistinio fronto” 
rėmėjus.

Tą bilių Kilgore pagami
no išvien su FBI slaptosios 
policijos vadais. Jeigu šis 
bilius taptų įstatymu, tai, 
į koncentracijos stovyklas 
galėtų bįti sugrūsti ne tik 
visi komunistai, bet' ir 
šimtai tūkstančių šiaip pro
gresyvių.

Kilgore bilius peršamas 
’vieton Mundto ir McCar
rano bilių. Bet jis perima 
aršiausius anų bilių pos
mus.

Demokratų senatorių va
das Scott Lucas, Herbertas 
Lehman ir, penki kiti valdi
niai demokratei senatoriai 
jau pasižadėjo remti Kilgo
re bilių.

Prezid. Trumanas 
atsiprašė marinus

Washington. —- Prezi
dentas Trumanas atsiprašė 
karinius marinus, kad “ne
tinkamus žodžius” panau
dojo, kalbėdamas apie juos 
savo laiške kongresmanui 
McDonough’ui.

Trumanas rašė, kad “ma
rinai nėra niekas daugiau, 
kaip tik laivyno policija, 
bet jų propagandos mašina 
veikia beveik taip plačiai 
kaip Stalino.”

Atsiprašydamas, Trumą • 
nąs jau gyrė marinus kaip 
puikius kareivius.
ORAS. — Giedra ir šilčiau. 

įspėja, kad jeigu ameriko
nai pakartos panašius žy
gius, tai “susilauks rimtų 
pasėkų.”
NOTA

Sovietų protesto nota^ 
tarp kitkoį sako:

— Dvimotorinis Sovietų 
bombanešis rugs. 4 d. be 
jokių bombų ar torpedų, 
išskridęs iš Port Arthuro 
dėl lavinimosi Kwang-Tao 

! (Haiyang) salos srityje, 
jau buvo pradėjęs įlėkti į 
ribas Port Arthuro laivyno 
bazes, už 140 kilometrų nuo 
Korė jos,-kranto. Tada vie
nuolika^ Jungtinių Valstijų 

i lėktuvų-kovotojų be’ jokios 
! priežasties ar patėisinimo 
užpuolė ir sunaikino tą so
vietinį bombanešį, nušauda
mi jį jūron už 8 kilometrų 
į pietus nuo Kwang-Taot 
salos.

Kaip amerikiniai lėktu
vai atakavo Sovietų bom
banešį, tatai matė du kiti 
sovietiniai lėktuvai, kurie 
dalyvavo lavinimosi skrai
dyme sykiu su juo. Tai 
matė ir sovietiniai stebėto
jai Kwang-Tao saloje.

Amerikos atstovas Jung
tinėms Tautoms, norėda
mas užslėpti tą nepateisina
mą ataką prieš Sovietų 
lėktuvą, melagingai pa*sa- 
kojo, kad tas sovietinis lėk
tuvas priešiškai skrido link 
Jungt. Tautų laivų ir ap
šaudė amerikinius lėktuvus.

Iš tikrųjų gi sovietinis 
bombanešis ne tik neskrido 
virš jokio amerikinio laivo, 
bet net neprisiartino prie 
jo, būdamas daugiau kaip 
už 10 kilometrų nuo to lai
vo. Jis visai nešaudė į jo-,■ 
kius Amerikos lėktuvus; 
tad vienuolika amerikinių 
lėktuvų be jokios priežas
ties nušovė jį.

Sovietų vyriausybė griež
tai atmeta amerikinį pasa
kojimą apie tai ir stipriai 
protestuoja prieš tą krimi
nalinį žygį, kurį padarė ka
riniai Amerikos lėktuvai,... 
aršiai sulaužydami tarptau
tinius įstatymus.

Sovietų vyriausybė reika
lauja, kad Amerikos val
džia tikrai ištirtu ir nubaus
tų atsakingus už tą užpuo
limą asmenis ir kad atly
gintų už nužudymą trijų 
lakūnų ir sunaikinimą so
vietinio lėktuvo.

Sovietų vyriausybė taip 
nat kreipia Amerikos val
džios dėmesį į rimtas pasė
kas, kurios gali kilti iš to
kiu veiksmų, jeigu juos 
pakartotu kariniai ameri
konų viršininkai.

Maskva. — Amerikos 
ambasadorius Alan Kirk 
atmetė Sovietų notą, pro1 
testuojančią, kad ameriki
niai lėktuvai nušovė begink* x 
lį sovietinį bombanešį.
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Vinco Andrulio byla
Iš Chicagos praneša, kad šio mėnesio 12 dieną bus | 

nagrinėjama Vinco Andrulio byla. Tai bus teismas, ku
ris turės didžiausios reikšmės Amerikos žmonių demo
kratiniu teisių-gvnimo reikalams. Štai be jokios rimtos 
priežasties persekiojamas žymus pažangiosios visuome
nės veikėjas, — persekiojamas už įsitikinimus, už pa-! 
žiūras. Nors jis čia išgyveno keletą desėtkų metų ir per j 
visą laiką nėra papildęs jokio kriminališko prasižengimo ' 
prieš šalies įstatymus, tačiau mojamasi ji išdeportuoti.

Andrulis, žinoma, nėra vienintelė reakcinės isterijos 
auka. Jau keletas šimtų sveturgimių amerikiečių yra už
pulti ir persekiojami. Andrulio byloje teismo nuospren
dis turės daug įtakos į visas kitas panašias bylas.

Štai kodėl taip svarbus pasidaro jo gynimo reikalas. 
Jo gynimu, kaip jau žinoma, rūpinasi Amerikinis Sve
turgimiams Ginti Komitetas. Gerai, kad mes turime 1 
šio komiteto lietuvišką skyrių. Vinco Andrulio gynimo ' 
reikalams lietuviu komitetas yra gerai pasidarbavęs ir 
darbuosis toliau. Jo darbą reikia nuoširdžiai paremti.

Kas reikia daryti apsigynimui? I
\ . . v

Jau dabar aišku, kad kol reakcija ir isterija mūsų sa
lyje nebus ^pažabotos, tol nesiliaus sveturgimių persekio
jimas. Pavieniai žmogui apsiginti nuo tokio persekioji
mo beveik neįmanoma. Turtuoliai, kurie turi pinigų ap-1 
sigynimui, juk nėra persekiojami. Deportavimu gąsdina
mi1 išimtinai darbo žmonės.

Mums atrodo, kad jau labai laikas kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje suorganizuoti Amerikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto lietuvišką skyrių bei komitetą. Iki šiol šis 
reikalas buvo atidėliojamas. Nacionalis lietuvių komite
tas nedaug tenuveiks, jeigu jis neturės organų pasieki- į 

f mui plačiausios visuomenės.
Todėl dabar, kai vasaros karščiai jau beveik praėjo, į 

reikėtų didesniuose miestuose sušaukti lietuvių konfe- ( 
rencijas ir jose suorganizuoti lokalinius apsigynimo ko
mitetus.

Brooklyne tokia konferencija įvyks rugsėjo 24 dieną. 
'Tai bus plati konferencija. Ji apims ne tik Brooklyno ir 
priemesčių lietuviškas organizacijas, bet taipgi New 
Jersey artimųjų miestų. Labai svarbu, kad visos organi
zacijos bei kuopos išrinktų ir atsiųstų delegatus.

Nieko nesigirdėti iš kitų didžiųjų kolonijų. Vietų vei-1 
kėjai ir organizacijų vadai turėtų tuojau susirūpinti.

ORDINUOTI PASIŽYMĖ -1 Tik tegu p. Baronas pagal- 
ję LIETUVOS ŽMONĖS. | raja apie neseniai Draugo

“Tėvynės Balse” skaito
me:

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo 1950 m. lie
pos 20 d. Įsaku ryšium su 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos dešimtmečiu 
ir pasiektais laimėjimais at
kuriant bei išvystant pramo
nę, žemės ūkį, mokslą, kul
tūrą ir meną apdovanota di
delė grupė Lietuvos TSR 
pramonės, žemės ūkio, mok
slo, kultūros ir meno dar
buotoji]. .

LENINO ORDINU apdova
noti : Utenos ,MTS vyresnysis 
mechanikas A. Alaunė; Lie
tuvos TSR maisto pramonės 
ministras K. Andriatis; Ma- 

. zuikių apskrities “Gegužės 
kolūkio pirminin- 

Kauno 
darbi- 
Pasva- 

A.

Pirmosios 
kas A. Balvočius; 
“Ne m ii no“ g a m y k 1 os 
ninkas A. Balčiūnas;
lio MTS traktorininkas 
Banelis; Lietuvos KP Klai
pėdos srities komiteto sekre
torius A. Barauskas; Šiaulių 
apskrities “Gegužės Pirmo
sios“ kolūkio kiaulių šėrėją 
E. Barzclžiūtė; “Elnio“ 
odos-avalynės k o m b inato 
darbininkas I. Brazauskas:'

ties direktorius J. Bulavas; 
pensininkė M. Vasiliauskaitė; 
Lietuvos TSR Ministru Tary
bos pirmininkas M. Gedvi
las; Lietuvos TSR Aukščiau
siosios) Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas J. Paleckis; Lie
tuvos KP CK pirmasis sekre- | 
torius A. Sniečkus: Lietuvos 
KP CK antrasis sekretorius 
A. Trofimovas, iš viso 58 
žmonės.

DARBO RAUDONOSIOS 
VĖLIAVOS ordinu apdova
noti 464 žmonės; “GARBĖS 
ŽENKLO“ ordinu — 779 
žmonės; medaliu “Už DAR
BO ŠAUNUMĄ“ — 1,017 
žmonių; medaliu “Už PASI
ŽYMĖJIMĄ DARBE“-— 685 
žmonės.

IEŠKO KNYGOS,
BET NESURANDA

Tūlas Al. Baronas Čika- 
| gos MaTijonų “Drauge” ra
šo ilgą straipsnį apie lietu-Afrika amžinai nemiegos

’Šiandien visų akys ir mintys nukreiptos į milžiniškas vių literatūrą. Žmogus sie- 
^Azijos žmonių kovas prieš imperialistinę priespaudą, lojasi jos nedalia, sielojasi 
Visi kalba tik apie Indiją, Kiniją, Korėją, Indo-Kiniją, tuo, kad čia mažai kas kny- 
Burmą ir kitus Azijos kraštus. gą skaitąs, nedaug kas nori

Bet reikia nepamiršti, kad tokioje pat išnaudojimo ir ją išleisti pasaulin, 
imperialistinio pavergimo padėtyje randasi beveik visas 
Afrikos kontinentas su milijonais žmonių. Pavyzdžiui, 
įmperiąlistinč Francūzija vergia ir plėšia ne tik Indo-Ki
niją Azijoje, bet ir septyniasdešimt. milijonų žmonių 

✓Afrikoje. Ten kolonijas turi ir kitos kolonijaįės valsty
bės. :W>

Azijos žmonių kovos ir laimėjimai veikia ir Afrikos 
pavergtuosius. Kai imperialistai taip įžūliai kovoja už 
išlaikymą savo pozicijų Azijoje, jie turi mintyje taip pat) 
jų pavergtus žmones ir Afrikoje. > j

Afrika yra sauso parako bačka. Anksčiau ar vėliau 
.kolonijų ir pusiau kolonijų žmonės sukils' ir Afrikoje. 
Tai bus naujas imperialistams dantų griežimas.

gą skaitąs, nedaug kas nori

Baronas duria į akis laik
raščiams, juos mokydamas:

Laikraščiai galėtų planuo
ti išleisti į metus po porą 
knygų, kaip priedą skaityto
jams. Kad pigiau išeitų, da
lį tų knygų turinio galėtų 
perleisti per atkarpą. Tai 
būtų proga ’ bent kelioms 
knygoms į metus išlįsti iš 
stalčių. Ne visi laikraščiai 
pajėgtų tai padaryti

Jungtinių Tautų Asamblėjos sesija
Šię mėnesio 19 dieną pradės posėdžiauti Jungtinių 

Tautų Generalinė Asamblėja. Ji susirinks nepaprastai 
įtemptų santykių sąlygose. Atrodo, kad visos didžiosios 
šalys kreipia daug dėmesio į'šią sesiją.

Kiek jau numatoma, Anglijos delegacijai vadovaus 
pats užsienio reikalų sekretorius Ernest Bevin, Tarybų 
Sąjungoj delegacijai — užsienio reikalų ministras And
rei Vising

Visi tik
Indijos delegacijai — premjeras Nehru.

smarkių diskusijų ir susikirtimų. Aišku, 
kad visų šios sesijos darbų centre stovės du, taip sakant, 
deganti reikalai: Korėjos karas ir Kinijos priėmimas. 
.Niekas neabejoja, kad mūsų šalies politika turės Asam
blėjoje daugumą ir mūsų delegacija praves visus suma
nymus, kuriuos pravesti panorės. Taip buvo visose ki
tose sesijose, taip bus ir šioje. Jungtinės Valstybės va
dovauja visam kapitalistiniam, pasauliui. Kapitalistinės 
šalys gi sudaro milžinišką daugumą.

Australijoj. Areštuota 
susirinkimo dalyvių.

40

Iran. — Sukilo viena kur-

Australijos policija užpuolė 
taikos šalininkus

Sydney, Australija. — 
.200 policijos užpuolė 2,000 
darbininkų susirinkimą,
kuris protestavo prieš Ko> dų tautelė prieš Irano val- 
rejos karo rėmimą ir prieš i džią. Kariniai lėktuvai 
pilietinių teisių . naikinimą pleškina sukilėlių kaimus.

išleistą “šedevrą” — “Mir
ties Kolona”, parašytą tūlo 
avantiūristo Antano Tolio 
(Chmieliausko), kuris šiuo 
metu sėdi Švedijos sunkių
jų darbų kalėjime kaip a- 
vantiuristas! Tasai pilnas 
melų ir klastų raštas buvo 
leidžiamas Drauge pirmiau, 
o vėliau išleistas knygoje. 
Na, ir kas gi pasirodė.. Ar
gi žmogus, įsigijęs. tokią 
knygą, norės pirkti kitos?!

Barokas sielojasi ir kuo 
kitu: jam rūpi, kad lietu
viu autorių raštai patektų 
į kitas kalbas. Jo žodžiais:

Mes dažnai kalbėjome, 
kad reikia brautis j kitu 
kraštu literatūrą, 
nepadės. Reiki 
Nors

Niekas čia 
patiems, 

žinoma, tie, kurie lei- 
propagandinius leidi- 

galėtu irgi truputį pa
žinau amerikona, ku-

mus, 
dėti.
ris atmintinai moka nupieš
ti mūši] Kauno Kultūros ir 
Taupomųjų Kasų rūmus, gi 
apie Krėvę, Sruogą ar Bal
trušaitį jis nieko nėra girdė
jęs. Vartau tik ką išėjusią 
knygą anglų kalba apie 105 
gyvus goriausius pasaulio ra
šytojus. Nenoriu tikėti, kad 
tarp tų šimto penkių nė vie
nam lietuviui rašytojui nebū
tų' vietos. Reikia pabandy
ti visokiausiais keliais. Rei
kia ieškoti pačiam autoriui 

' vertėjo ir bandyti ieškoti už
tarėjų ir leidėjo.
rikoj knyga geriausia ir
ria usiai
tie abu dalykai sueina į vie-' 
na. Rodos pažįstu lietuvių 
literatūrą, bet negalėčiau 
pasakyti, kokia knyga atsi
durtų geriausių skaičiuje, 
bet atsidurti geriausiai per
kamų yra galimybių,
garantuotų ateitį vienam ar 
kitam rašytojui, kuris galė
tų sukurti ką nors geriau
sio Ir geriausiai perkamo. 
Visa tai nėra utopinės min-

Yra Ame- 
ge- 

perkama. Kartais

Tai

lai, ir niekas negali pasaky
ti, kad tie keliai nėra lietu
viams.

Baronas turėtų žinoti, 
•kad jau nemažai lietuvių 
rašytojų kūrinių yra išver
sta į kitas kalbas. Donelai
čio, Maironio, Žemaitės, 
Cvirkos, Salomėjos Nėries, 
Tilvyčio, Venclovos, Gudai
čio - Guzevičiaus ir kt. kū

rimai yra 
ukrainiečių, latvių, 
rusių, lenkų kalbas.

i ŽMONĖMS TENKA PASIRINKTI 
ViVU TARP VEIKLOS IR ALKIO
išversti į rusų,, 

balta- i
/

Pragyvenimo reikmenų.
Ir vis! kainoms pakilus po kelio'li- 

išsigandęsdaugiau ir daugiau Lietu- , k<į nuošimčių, 
vos rašytojų kūriniai tebė-' eilinis žmogus pradeda ^gal- 
ra verčiami ir leidžiami ki- i v°ti> ^ur bus tam \.
tuose kraštuos. Tūlos Petro gajas? D —_ 
Cvirkos novelės išverstos šeimoms jau netenka 
net į kinu kalbą. dvejoti ieškant išvadų. Išsi-

I baigę ištekliai savaime pa-
.įtaigi jau nėra taip bai-1 Rajnų kėlimo išvadą.

i viskam
O vargingesnėms 

nei

su, kaip p. Baronui atrodo.' 
Klausimas kyla: kodėl gi 

nėra lietuvių rašytojų dar
bų, išverstų į anglų kalbą? 
Čia, žinoma, jau kitas da-

Toji išvada yra alkis mi
lijonams žmonių.

t

Kėlimas kainų reiškia 
alkį mažai uždirbantiems.

Kėlimas kainų reiškia su-
Viena iš rimtųjų kliūčių; mažinimą kąsnio gyvenau - 

bene bus ir ta, ‘ kad neatsi- čiam iš veterano, našlaičio 
randa tobulų vertėjų; nė- ar senuko pensijos, 
ra įgudusių literatų, suge- Kėlimas kainu reiškia

Neužšaldyti algų.
Nekelti taksų uždirban

tiems mažiau $5,000 me
tams.

Kita tiek pakelti dabar 
esamus taksus nuo pervir- 
šiaus. pelno.

Federalinės rendų kont
rolės tame laipsnyje, kokia
me rendos buvo birželio 
30-tą, 1947 metais, ir nu
mažinti ten, kur numažin
ta patarnavimas ar patai
sos.

Užbaigti visus jau supla
nuotus statyti pastatus, 
teikiant pirmenybę ligoni
nėms, mokykloms ir pigio
mis rendomis namams.

Šie žmonių reikalavimai
» van- 

i ištroškusiame 
Jis.'miške. Iki newyorkieciai

biančių atlikti gerus verti- sunaikinimą kiekvieno su- sklinda kaip gaisras 
jai būt stoka ir taupų, kuomet dolerio per-jdens lašo 

, kurie eilinį kamoji vertė nupuola. Jis., miške. P_.
'/ .j su- sunaikina ir tas sutaupąs,' baigs susimobilizuoti,. gali-

mus. Kita: g 
tokių veikalų, 
amerikoną skaitytoją 
įdomintų.

Tenka paabejoti, ar, sa 
kyšime, vėliausias '

kurias įdėjome į valdinius 
sa_ j bonus karui prieš fašizmą 

Krėvės laimėti. Pradedantieji atsi- 
kūrinys, berods, “Dangaus : bernus pinigus jau
ir žemės sūnūs”, turėtų pa
sisekimo angliškai skaitan
čioje visuomenėje.

Stambiosios knygų lei- Į 
dyklos ieškosi novelių, 
šuo j ančių” seksualizmu 
kitokiu sensaciniu dvoku 
atsiduodančių, na, ir tokių 
k n y g ų, k u r i o s pieš
tu bolševikus velniais. Bet 
tokių knygų stambiosioms 
leidykloms nereikia ieškotis 
pas kitataučius: patys a- 
merikiniai rašeivos jų pri
kepa tiel<ų kad leidyklos 
nebesuspėja jas išleisti.

Mažesnės knygų leidyk
los, kurių yra labai mažai, 
bet kurios užsiima leidimu 
švaresnių knygų, tebėra 
perbiednps, nevisuomet jos 
drįs leisti mažai žinomo au
toriaus knygas; pagaliau 
pastarosios neturi 
savo knygas išgarsinti, iš
reklamuoti.

Privalome atsiminti, jog

I dabar aimanuoja,’ jog už 
tuos pinigus nebegali nu
pirkti pusės to, ką galėjo 
nupirkti tuo laiku, kuomet 

[savo sutaupąs įvesdino, į

ma tikėtis, daugelio mūsų 
šalies sričių delegacijos 
taip pat jau bus kelyje su 
panašiais reikalavimais. 
Šios gadynės žmonės nesu
tinka patys alkti ir auklėti 
paliegusių, varganų žmo
nių gentkartę.

H t 1 i A ' *
al" i bonus. O juk buvo žadėta |
ar

išgalių ,

Ant ko mainysime
u . „oponą !

sugrąžinti su palūkanomis.
Kainų kėlimo jau apiplėš

ti žmonės sako:/
— Atėjo valanda, kuomet 

turime pasirinkti tarp veik
los ir alkio.

Darbo žmonės . nesutiks 
pasirinkti alkio. Jo pasėkos 
baisios. Alkis naikina darbo 
žmonių kūdikių ir jaunimo 
sveikatą ir gyvybę, žudo 
visos tautos ateitį. Nereikia 
didelio galvočiaus,; kad ga
lėtų atskaičiuoti, jog dėl 
nesveikatų atmetamasis nuo, 
karinės tarnybos jaunimas j 
yra' didžiosios krizės me-1 

• tais augęs jaunimas.
* Ne rožėmis klotas alkyje j

gyveni- j
ponų ir taps broliais?”

Laike flirto galima ir mė-

augusio jaunimo 
mas yra ir be karo.

Liaudis pasirenka veiki-

Laisvės No. 156 draugas 
A. Bimba rašo: “Aš manau, 
kad ilgainiui mums pavyks 
išjoti ‘poną’ iš lietuvių kal
bos. Net lengviau man ant 
širdies pasidarė, kai pasis
kaičiau Dirvoje, kad smeto- 
nįninkąs Vincas Rastenis ne
be ponas, bet brolis. Taip jį 
vadina smetonininkas Moc
kus. O kad nepasilikti skal- 

! nu, tai Vincas Rastenis 
j smetoniniriką Mockų taip 
į pat vūdina ne ponu, bet 
! broliu.

Kurie kiti ponai išsišers iš

i daugybė amerikinių rašyto- mu gintis nuo alkio. Didžio- nulį padovanoti, tik ar jis
jų, padoresnių, objektyves
nių rašytojų, nebegali iš sa
vo profesijos pragyventi, 
nes jųjų knygos tiražai ne
siekia daugiau, kaip • 3-4

,,jo New Yorko liaudis šio tilo ir liks? Žodis “ponas 
mėnesio 18-tą siunčia masi- keičias tik ant žodžio “tau- 
nę delegaciją į Washingto- tietis” ių, pribrendus laikui, 
na su reikalavimais Kon- ant “draugas”. Žodis “bro- 
gresui ir prezidentui. Greta Į lis” pergiminingas ir bap- 

tūkstančius egzempliorių ir kitko, reikalaus: įtistų sektos vartojamas.

NUSISKUNDIMAS IR NUSIMINIMAS 
DĖL MARSHALL PLANO

Karščiausiais Marshall 
Plano patriotais buvo CIO 
vadai. Philip Murray, CIO 
prezidentas, pastatė uni-pajėgtų tai padaryti, bet prezidentas, pastate um- 

kaikurie tikrai galėtų padėti joms sąlygą: Remkite Mar
shall Planą ir Trumano 

į Doktriną, arba eikite lau
kan. Taip buvo iš CIO iš
mesta dešimt ar vienuolika 
unijų su milijonu narių.

Tokiu ,■ pat entuziazmu 
Marshallo Planą palaikė 
Amerikos Darbo Federaci
jos lyderiai. Tai buvo vie
nas iš tų klausimų, kuriais 
CIO ir Federacijos Vadovy
bės kalbėjo viena kalba.

Po poros metų nuo Mar- 
” - ; ” , CIO

ir Federacijos vadai pasiun
tė Europon savo ištikimų 
žmonių komisijas pasitei
rauti, kaip to plano “ma
lonės” veikia darbininkus. 
Tos komisijos sugrįžo. 
Apie jų patyrimus mažai 
tesigįrdėti. Jų,, pranešimai 
plačiai negarsinami. Ko
mercinėje spaudoje apie tai 
nieko .nesakoma.

United Automobile Wor
kers unijos delegacija, va
dovaujama tos unijos vįce-

tie, žinoma, , ilgai prastovi 
knygų parduotuvių lenty- į0
nose. ( Inuošimč., kad nebūtų aukš

tesnės už 'buvusias • pirm 
birželio 15-tos.

Bausti kalėjimu pelnikąu- 
tojus juodąjame turguje.'

Valdinės garantijos, kad 
prekyvietės, fabrikantai,, 
kenuotojai ir daugmeniškai 
pardavinėtojai nesulaiki- 
nės nuo žmonių maisto.

Valdžios turimus per
viršius parduoti vartoto
jams.'

Kontroliuoti kainas, pirm 
numažinant kainas 15

mūši] knygai. ,

P-nas Baronas, matyt, 
neskaito dienraščio Laisvės 
ir nežino, kad ji kaip tik 
panašiai ir daro. Laisvė iš
leido du stambius Stasio 
Jasilionio eilėraščių rinki
nius; šiemet Laisvė išleido 
vieną ’stambią apysaką, lie
čiančią Amerikos lietuvių 
gyvenimą — “Kelias į Lai
mę”, — o dabar Laisvės 
spaustuvėje spausdinama 1 ~ A 
kita knyga — Jono Raškai- shall Plano įvedimo, 
čio poezijos rinkinys.

Laisvė išleido nemažiau 
30 visokiais pavadinimais 
knygų; Vilnis taipgi išleido 
nemažai knygų, o daugiau
siai jų išleido Lietuvių Li-. 
teratūros’ Draugija.

Ir tos knygos turi pasise
kimo: skaitytojai jas skai
to, o nelaiko bergždžių len
tynose. Bet pažąng. Ame
rikos lietuvis nenori skaity
ti tokio šlamšto, kokį išlei
džia Al. Barono Draugas.

prezidento Livingstono, ap
lankė Angliją, Francūzija, 
Italiją ir Vakarinę Vokieti
ją. Jos išvada trumpa ir 
drūta: Marshall Planas to
se šalyse pratui’tino tik tur- • 
tuolius. Kas liečia darbi
ninkus, jie tebėra alkani ir 
pusplikiai.

Negeresnį įspūdį parsive
žė bendra CIO ir Federaci
jos delegacija. Tekstilinin - 
kų unijos vice-prezidentas, 
brolis William Belanger, 
vienas iš pačių dešiniausių 
biurokratų ir -.karščiausių 
Marshall Plano patriotų, 
vienas iš tos delegacijos da
lyvių, pasakė: Kas 'liečia 
Francijos darbininkus, tai < 
tuojau po karo jie nors tu
rėjo vilties į geresnę ateitį. 
Dabar jie beturi nusivyli
mą.

Marshall Planas / nedavė 
Europos darbininkams tai, 
ką žadėjo duoti. Nedavė, 
nes negalėjo. Ne toks jo 
buvo tikslas. Marshall Pla
no tikslas buvo išgelbėti 
Europos kapitalizmą, o ne 
suteikti darbo žmonėms 
šviesesnę ateitį. Salietis.

Dėl to gali įvykti nesusi
pratimas, lyg Keleivio su 
Vienybe dėl “Maikio' Tėvo” 
karikatūros. ’ .

Susigiminiavimas Raste- 
nio su Mockum, atrodo, į- 
vyko pas baptistus ir gra
žiau, jeigu jie butų pasiva
dinę kūmais. Tok'ie nenori 
išmesti žodžio “ponas”, ku
rie ir valstybės nenori be 
ponų.'

Draugas Bimba moka pa
juokti oponentus.

Vaikų Tėvas.

5'? jK
*5..

Veteranai laipiotojai po kalnus Įlipo 13,Q00 pčdy aukš
tumą kalno Whitney, Kalifornijoje, pargabenti iš ten 
kūną Stephen Wasstrman’o,' 17 metų. Jaunuolis užsi
mušė bandydamas Įkopti viršūnėn kalno rytiniu kraštu. 
Ten pat užsimušė ir jaunuolis Christopher Smith Rey

nolds, paveldėjas Reynolds tabako firmps 
' milijonų turto.
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Abejotini valdžios receptai apsaugai 
nuo atominių bombų

Washingtono valdžia ne-| valdinė Atomų Jėgos Komi
sija minimoje knygoje duo
da šitokius patarimus as
menims:

Atsisėsti ir susiriesti po 
medžiu, jeigu medis ne to
liau, kaip už dviejų žings
niu tuo momentu, kada C 7

seniai išleistoje savo kny
goje The Effects of Atomic 
Weapons duoda tūlus nu
rodymus, kaip žmonės galė
tų dalinai apsisaugoti, jei
gu atominė bomba sprogtų 
už pusės mylios ar toliau 
nuo jų.

Valstijų ir miestų valdi
ninkai planuoja slėptuves 
nuo atom-bombos ir gydy
mą tiem, kurie būtu suža- 
loti, bet dar išliktų gyvi.

Pats prezidentas Truma- 
nas pirm keleto dienų atsi
šaukė Į Jungtinių Valstijų

tų vietų, kur galima nužiū
rėti, kad priešas paleis ato
minę bombą.

Bet suprantama, 
om - bombos būtų taiko
mos į didžiuosius geležinke
lių mazgus, svarbiuosius 
fabrikus ir kitus įrengi- 

lužplieskia atominė eksplozi-Į mus, kur paprastai yra 
ja. Nukreipti veidą nuo tos!daug žmonių. O jeigu slėp- 
baisios šviesos. DrabužiuI tu ve būtų gana toli, tai 
apdengti veidą ir kaklą iri kaip jie apsisaugotų, turė- 

I pasėsti rankas, kad išven- i darni tik vieną ar dvi se
gus pavojingiausių nudegi- I kundas laiko? 
nimu.

Pulti į namų
Tai būtų šiokia tokia apšau

jog at-

Visi minimi valdiniai re- 
tarpdurį. ceptai todėl neužtikrina ap

saugos dešimtims tūkstan-
Kongresą,kad paskirtų apie ga nuo atominės liepsnas čiu žmonių. 
-140 milionų dolerių nau- karščio ir nuo krintančiu, < Kam
jiems valdžios rūmams sta
tyti jau ne Washingtone, 
kaip slėptuvėms nuo priešų 
atominiu bombų.

Valdžia skleidžia nuomo
nę, kad dauguma miestinių 
amerikiečių galėti] išvengti 
mirtingųjų atominių nelai 
mių, jeigu jie naudotų tam 
tikras apsaugas ii* būtų ga
na toli nuo paties sprogi
mo.

lekiančių griovėsių. Jeigu 
motina turi vežimėlyje kū
diki, tai kuo greičiausiai 
apdengti jį blanketuku ir 
pačiai paslėpti savo veidą ir 
rankas po blanketuku.

Jeigu nėra jokio užsislė- 
pimo už žingsnio ar dviejų,

Kaip atskiriamos paprastos 
dedervinės nuo

Daugelis žmonių turi ant 
veido bei ant kūno niežtin- 
čias dėmes, dedervines, iš
bėrimus, kurie negyja per 
mėnesių mėnesius ir ilgus 
metus.

Toki odos išbėrimai būna 
sumaišomi su vėžio, sifilio, 
džiovos žaizdomis, 
akylai moksliniai 
dažnai pasirodo, 
dedervines sudaro
tieji džiovos ar sifilio pe
rai, bet tam tikri grybe
lių rūšies augalėliai, lyg ii; 
pelėsiai.
surast skirtumą tarp gry- vos. Todėl jis taip nenudažė I George Washington, 
belinių išbėrimų ir pradinio nei vėžio nei sifilio dėmių, _ 1 1 -I » I r A Z-J i 1 t ’ A ZA Z-J z^ -WA ZA Z-A A ▼ 11 rA T

Tačiaus 
ištyrus, 

jog tas 
ne pik-

Kitokios žinios ir istorijos
vėžio skauduliu iš Krieno observatorijos
Donald M. Pillsbury ir 
bendradarbiai. Apie tai jie 
Viešai pranešė 1 
mėnesį. .

Išbėrimams tyrinėti jie 
panaudojo žinomąjį dažą, 
vadinamą fuchsiną. šis da
žas skaisčiai raudonai nu
dažo augalinę medžiagą ce-

KAS ĮSTEIGĖ DARBO 
DIENOS ŠVENTŲ 

tik pereitą l Jungt. Valstijose šven
čiamąją Darbo Dieną į- 
steigė “The Knights of La
bor” (Darbo Vyčiai), ku
rie pirmąjį syki šią dieną 
šventė ,1882 metais.

KAIP BUVO NUSTATY
TA ALGA JUNG. VALST. 
PREZIDENTUI'

Originale alga Jungtinių 
nudažė ir grybelių sukeltas Valstijų prezidentui, $25,- 
dėmes odoje. " ' Per metus, pradžioje

Tas dažas nepakeičia ap- I nrekeno nebuvo nustatyta. | 
linkinių kūno audinių spal- * Pirmasis šios šalies prezid.

PINIGŲ SPAUSDINIMUI 
SUNAUDOTAS
JUO!) YLAS

Jungt. Valstijų vyriausy
bė kasmet sunaudoja 1,100 
tonų juodylo spausdinimui 
popierinių pinigų, kuriuos 
vartoja šios šalies gyvento
jai.

Dedervinių grybeliai taip 
pat yra augalėliai. Fuchsų 
nas todėl ryškiai raudonai

i Kame išeitis?
Užtikrinimas būtų, , jei 

galima būtų atmušti kiek
vieną priešo lėktuvą, kuris 
neštų atominę bombą. Bet 
niekas dar nežada ir negali 
žadėti tokio šimtaprocenti
nio atmušimo.

Galų gale, todėl, telieka jinga,
• i dedervinė;

vėžio skaudulio odoje. Juk 
dar ir šiandien reikia 
kruopščių tyrimų, iki tikrai 
galima nustatyti, ar tai vė-j’ 
žys ar kitoks skaudulys.

kadangi šioš dėmės yra gy
vulinė, o ne augalinė me
džiaga.

Įvairių rūšių grybeliai i 
padaro daug visokių išberi-1

. pir
maisiais savo prezidentavi
mo metais, buvo atsisakęs 
nuo bet kokios algos pasky
rimo; jis pageidavo tik bū
tinųjų išlaidų atlyginimo 
Gale metų pasirodė, kad iš

SENO AMERIKINIO 
CENTO VERTe

Jungt. Valstijų seno, 1804 
metų, varinio cento vertė' 
šiandien yra nuo $40 iki 
$150, — priklausant nuo jo 
stovio gerumo. Tokias mo
netas perka senų pinigų ko
lektoriai.

GALINGIAUSIA
ASTRONOMINE “AKIS”

Neseniai Kalifornijoje į

tai kristi kniūpsčia ant ša- ^k viena tikra apsauga —
sligatvio ir prisispausti prie padaryti tinkamą tąrptau- | ma tyrinėti

kuom tik tinę sutartį, kuri griežtai,! skirtingų nužiūrimų ligų.
n r 4 i i f Y n 117 O <• • '✓i , * r . t • t —•

Ir tik dar visai neseniai* bei dedervinių. Bet mi-į 
tapo surasta priemonė, tuoj 
jau parodanti, kur nepavo- 

grybelių išvystyta 
Paskui jau gali- 
I išbėrimą dėl

_____ _ | laidų buvę $25,000 ii’ todėl rengtasis naujas Palomar 
nimas dažas kiekviename tokia suma tada buvo nu- teleskopas yra 200 colių di-

statyta kaipo alga 
prezidentui.

arčiausio namo; ' 
įgalima pridengti, sau galvą 
i ir paslėpti rankas.

Jei sprogimas įvyksta, e- 
sant viduj, tai palįsti po 
stalu arba po lova ir pri
sidengti staltiese, paklode 
ar antklode. Tokiu būdu ga
lima dalinai apsisaugoti 
nuo triuškančių ir lakstan
čiu stiklu šukių iš langų.

Bile koks griovis ar že- 
į mės įdubimas šiek tiek sau-

Netikėtas smūgis
Daugelis valdinių nuro- j 

dymų asmenims apsisaugo
ti praranda savo vertę to
dėl, kad priešas ūmai, neti
kėtai išsprogdintų bombą. 
Dar nėra išrasta būdų, ku
rie iš anksto įspėtų, kad at
lekia atominė bomba.

Pirmas įspėjimas žmogui 
gatvėje būtų baisi,, apaki 1 
nanti sprogimo šviesa, gos nuo pavojingiausiu ap- 
smarkiau spindinti kaip degimų ir nuo, mirtinųjų 
šimtas saulių. Sprogimo i gamma spindulių, 
trenksmas, karštis ir mir
tingieji gamma spinduliai 
tuojau nužudytų beveik vi-

• sus esančius per pusę my
lios į visas puses nuo pačios 1 1 • •

Išlikusieji gyvi 
per pirmąją sekundą .pa
vartoti šitokias asmenines 
apsaugas: Nusigrįžti nuo 
baisiosios šviesos, apdengti 
sau veidą, kaklą ir rankas 
ir bėgti į kokį nors užšislė- 
pimą, jeigu užsislėpimas -ne 
toliau kaip už vieno ar dvie
jų žingsnių. Trys keturi 
žingsniai jau būtų per vė
lu. Tokiame atsitikime žmo
gus turėfų kristi ant pilvo 
ir susiriesti.

r Pats sprogimas įvyksta 
greičiau kaip per vieną mi- 
lioninę sekundos dalelę. 
Sprogimo karštis siekia 
milioną laipsnių ir papila 
pražūtinguosius gamma ir 
kitus atominius spindulius 
ir iššaukia tūkstantį kartų 
didesnį oro spaudimą — su
kelia neapsakomai galingus 
viesulus, kurie triuškina 
viską aplinkui.

Nuo eksplozijos karščio 
urmu užsikuria gaisrai, 
kaip liepsnų jūra. Begalinis 
eksplozijos karštis tęsiasi 
per 3* sekundas. Išjudintas 
suspaustas oras šėlsta tūk
stantį mvlių per valandą. 
Oro trenksmai suardo net 
plieno ir cemento pastatus 
per pusę mylios į visas pu
ses nuo sprogimo vietos. Už. 
8,000 pėdu gali išlikti kai 
kurie mediniai namai, bet- 
bus sugriauti paprasti plv- 
tų ir akmenų namai, 
oro smūgiai tęsiasi per 
sekundų.

Valdiniai patarimai
Karo departmentas

baustinai uždraustų ato- i Tą atradimą padarė 
minę bombą naudoti. I Pennsylvanijos Universite-

N. M. Į to medicinos profesorius dr.

Metalo dalelėmis apipurkštas 
audeklas dauir šiltesnis

atsitikime nudažo grybeli- 
nes dėmes skaisčiai raudo
nai, tuo būdu aiškiai paro- Cx7T.T>TA zaoac
dant, jog tai nėra pavojin-! KILK SVERIA ORAS 
gųjų ligų skauduliai.

Grybelinės 
nėra pavojingos,

Normališkose sąlygose 
dedervinės ! v^ena kubikinė peda'XQI# 

hni inc sveria biskį daugiau kaip 
dažnai būna įkyrios ir at-! vien/l ir vięną-ketvirtadalj

Jeigu smulkutėmis, plo
nytėmis metalinėmis druož- 
lelėmis apipurkščiama au
deklas, tai iš jo pasiūtas 
drabužis daug geriau pri
laiko šilumą.

Tatai pirm keliolikos-me-1 
nešiu atrado jaunas ameri
kietis mokslininkas James 
H. Rand III. Sėkmingus

medžiagas.
Taip apipurkšta 

paklodė, šildo kai]) 
blanketas.

Apipurškimas nepadaro 
audeklą rupiu, standžių ar

plona 
storas

kakliai nepasiduoda gydy
mui.

Pennsylvanijos Universi
teto mokslininkai, suradę 
priemonę greitai pažinti 
grybelių kilmės išbėrimus, 
dabar darbuojasi išrasti 
sėkmingesnius vaistus to
kioms dedervinėms gydyti..

N. rM.

uncijos.
INDIJONŲ ŪSAI

Kaikuriems> indijonams 
ūsai auga, o kaikuriems— 
ne. ,

J- V. durno; juomi galima maty- 
1 ti du kartus toliau už visus 
kitus teleskopus. Šiuomi te
leskopu tikimasi įžiūrėti 
net tokias tolimas žvaigž
des, kurių šviesa pradėjo 
sklisti link žemės prieš šim
tą milijonų metų, bet iki 
šiol dar nėra žemės pasie
kusi .

KALĖJIMAS Už 
ŠVILPIMĄ

Venecueloje įstatymais 
draudžiama policininkui 
švilpti praeinančiai mergi
nai. Už tai jis gali būti nu
baustas 30 dienų kalėjimo.

KAIP SENAS VYDŪNAS
Žinomas Mažosios Lietu

vos — prūsų — filosofas 
rašytojas Vilius Storosta- 
Vydūnas yra 82 metų am
žiaus; jis gimė 1868 m. ko
vo 22 d.

GERO GYVENIMO
KRAŠTAS MONKĖMS

Indijoje kiekvienai

NOTRE D AME 
UNIVERSITETAS

Vienas iš labiausia pasku
busių Amerikos universite
tų yra privatus katalikų 
universitetas Notre Dame, 
120 metų senumo, kuris 
randasi South Bend, India
nos valstijoj. Jo sporto sta- . 
diionas turi 54,000 vietų 
žiūrovams. Jo studentų fut
bolo komanda labiausia šią 
įstaigą garsina ir duoda • 
milžiniškas pajamas. Pra-. 
džioje tai buvo tik vienas 
namukas, bet ilgainiui išau
go i atskira miestelį su dau
gybe gražių pastatų. Ten 
dabar mokytojauja keletas 
ir lietuvių profesorių, bū
tent, fizikos prof. Petraus
kas, atletikos departm. di
rektorius Edvardas Kriau
čiūnas - Krause ir techni
kos inžinerijos prof. St. Ko
lupaila.

| nelanksčių. Per taip apdirb
tą medžiagą gali pereiti ir 
oras.

Vasarą gi toks audeklas šimčiai gyventojų išpuola 
palaiko vėsumą, nes meta
linės jo dalelės atmuša kait-! ten daug yra “monkių”. Ka 

dangi Indija turi 300 mili- 
gami- jonų gyventojų, tai iš viso 

beždžionių ten randasi apie 
30,000,000. Tiek daug bež
džionių ten priviso dėlto, 
kad- indų religija ir papro
čiai draudžia jas naikinti.

Slėptuves ir pastatai
Valdiniai nurodymai sa

ko:-
Norint apsaugoti žmogų bandymus jis padarė 

vienoje arti Clevelando dar
žinėje, pavertęs ją į tyrinė
jimų laboratoriją.

Viena audeklo pusė gali 
būti apipurkščiama mažy
tėmis, plonutėmis aliumino, 
aukso, sidabro ar kito me
talo druožlelemis, sumerk
tomis tam tikrame chemi
niame skystyje. T a d a 
druožlelės stipriai prilimpa 
prie audeklo.

Kodėl audeklas geriau 
šildo/apipurškus jį meta
linėmis druožlelemis? Ogi 
štai kodėl. Metalo dalelės 
atmuša atgal leidžiamą iš 
kūno'šilumą. Jos kūnui grą
žina šilumą, kuri kitaip o- 
ran išgaruotų.

Tokiais metaliniai - che- 
pėdų nuo atom - bombos miniais skiediniais apdirba- 
sprogimo vietos.

Patartina, kad žemėje iš
kastos slėptuvės taipgi tu
rėtų dviejų pėdų storio ce
mentines sienas ir tiek pat 
storio cemento stogą ar lu
bas.

Gyvenamųjų namų rūsiai 
gali dalinai apsaugot nuo 
atominių pavojų , jeigu 
sprogimas įvyksta toliau, 
kaip už pusės mylios. Toki 
rūsiai, tačiaus, neužtikrina 
apsaugos nuo gaisro ir į- 
crriuvfrno. Namus reikėtų 
dar aplinkui apkrauti smė
lio maišais dėl geresnės ap
saugos.

Požeminiai geležinkeliai- 
subvės galėtų apsaugoti 
žmones, apart to ruožto, 
kur įvyksta patsai bombos 
sprogimas.

Valdžia pataria miestams vilnonius, medvilnės audi- 
statyti slėptuves toliau nuo: nius, nylonus ir kitokias

nuo žudančiųjų gamma 
spindulių už 2,100 pėdų nuo 

tm etų Sprogimo vietos, reikia 20 
colių storio cementinių sie
nų arba trijų colių storio 
švino aptvaro arba 30 co
liu sumuštos žemės sluok
snio virš paprastos slėptu-

vadinama tokia, kaip kad 
buvo naudojama Antraja
me pasauliniame kare ap 
saugai nuo TNT bombų. 
Vengiant žalingų atominių 
spindulių, taip pat reikia iš 
anksto užkamšyti bet ko
kius langelius ar skyles 
slėptuvėje.

Naujoviniai trobesiai, pa
statyti iš plieno ir cemen
to, gali atsilaikyti už 7,500

geriau

de-
BIZNIŲ GARSINIMAI

po vieną beždžionę — tiek RADIJĄ
! . ■. c ,, . ... -r » A mni'ilzmn zl

Toki
10

ir

ra.
Šitokius audeklus 

nantieji fabrikai apversti 
užsakymais, bet dar nepa- 
spėja patenkinti visi] pa
reikalavimų. J. C. K.

mas audeklas yra vadina
mas “Milium”. Daugiausiai 
jis naudojamas pamuša
lams. ( '

Lengvas Vasarinis švar
kas su ' tokiu pamušalu šil
do lygiai, kaip storas, žie
minis. Jeigu vidujinė švar
ko pusė apipurkšta metali
nėmis dalelėmis, švarkas 
taip pat daug geriau palai
ko šilumą, negu pagamin
tas iš panašios, bet neapi
purkštos materijos.

Kai kurios moterys jau 
dėvi apipurkštas iš viršaus 
sukneles, žvilgančias auksi
nėmis bei sidabrinėmis 
spalvomis. Aliuminas,' su
prantama, duodą sidabrinę 
spalvą. »

Metalo druožlelemis gali
ma dėl šilumos- apipurkšti

Kaklo nervai ir kraujo 
spaudimas smegenyse

Dešinėje ir kairėje kaklo 
pusėse yra po vieną didelę 
karotidinę arteriją - krau
jagyslę. Tomis arterijomis 
kraujas plaukia į galvos 
smegenis. O kraujo plauki
mą tvarko nervų centrai, 
kurie yra šių kraujagyslių 
dvišakumose. Tų nervų dar
bas yra palaikyti lygų 
kraujo spaudimą smegeny
se, vis- tiek ar žmogus sto
vėtų,'sėdėtų ar gulėtų.

Jeigu toks kaklinis nervų 
centras suspaudžiamas, ta
tai sutrukdo kraujo tekėji
mą į smegenis. Žmogus to- 

> dėl gali apsvaigti, sąmonę 
prarasti ir apalpti.

Ankštos apykaklės (kalnie- 
riai), verždamos tuos ner
vų centrus, kliudo kraujo 
plaukimą į smegenis, suke
lia svaigulį ir gali būti ne
laimių priežastis automobi
listams ir darbininkams.

Chicagos Universiteto 
profesoriai apsidėjo 2 pro
centais mokesčio nuo savo 
algų paremti kelioms de
šimtims Kalifornijos Uni
versiteto profesorių, kurie 
pavaryti todėl, kad atsisa
kė prisiekt prieš komuniz
mą, v

Koki vėjai pučia 
aukštai dausose

Vartojant nail ją elektro
nišką prietaisą, yra suži
noma, kurion pusėn ir kaip 
greitai pučia vėjai 55 iki 
80 mylių aukščiuose nuo že
mės. Tas prietaisas vadina
mas elektronišku anemo- 
meteriu. Jį išrado kalifor- 
niečiai Stanfordo Universi
teto mokslininkai L. A. 
Manning, O. G. Villard ir 
A. M. Peterson.

Manoma, išradimas bus 
naudingas oro atspėjimui.

Karininkai tikisi, kad, ži
nant vėjų greitį ir linkmę 
aukštosiose dausose, tik
riau bus galima nutaikyti 
prikrautus bombų automa
tinius lėktuvus, iš tolo vai
ruojamus radijo bangomis 
ir skrendančius be jokių la
kūnų juose.

Amerikoje didžiosios biz
nio įstaigos išleidžia milži
niškas sumas pinigų garsi- 
nimuisi per radiją. Pvz. 
General Foods korporacija 
per metus išleidžia $790,- 
000, bet tuomi pasidaro sau 
pelno 25 nuošimčius, arba 
30 milijonų dolerių.

Proctor and Gamble mui
lo išdirbėjų firma.per me
tus garsinimams per radiją 
išmoka $3,300,000; Stan
dard Brands (kavos firma) 
— $2,275,000. Fordo firma 
už vienos valandos translia
vimą per Columbia Broad
casting yra sumokėjusi 
$15,000. Brangiausiai ima
ma už transliavimą nuo 8 
iki 10 vai. vakare.

NAUJAS SPORTO
STADIONAS BRAZILIJOJ

Brazilijos sostinėje Rio

ŽMOGAUS GALVOS
AUGIMAS

\ Kai žmogus jau sustoja
augęs, tai, rodos, ir jo gal-!de Janeiro šiais metais ren

Pašalino priešingą Mundto 
biliui švietėją

Washington. — Čionaiti- 
nių mokyklų valdyba paša
lino prelegentą dr. Paulą 
B. Comely už tai, kad jis 
pasirašė pareiškimą, reika
laujantį atmesti fašistuo- 
j antį Mundto-Dixon bilių.

augęs, tai, rodos, ir jo gal
ios augimas tuomet turėtų 
sustoti." Bet ne visados taip 
būna. Yra bent vienas re- 
korduotas įvykis, kad vie
nas vyras dėvėjo 6 ir pusės 
“‘saizo” skrybėlę, kuomet jis 
buvo 20 metų amžiaus, bet 
sulaukus 30 metų, jis vos 
galėjo užsimauti 7-to “sai- 
zo” skrybėlę. O sulaukęs 40 
metų jis dėvėjo jau 7 ir 
vieno ketvirtadalio “saizo” 
skrybėlę. Būdamas gi 50 
metų amžiaus, tas pats as
muo dėvėjo jau 7 ir pusės 
“saizo;>. Tokiu būdu, pasi
rodo, jo galva visą laiką ėjo 
didyn, kuomet pats galvos 
savininkas seniai jau buvo 
sustojęs augti. .

giamos olimpinės rungty
nės ir tam tikslui buvo sta
tomas naujas milžiniško di
dumo stadionas. Tai būsiąs 
tiesiog naujas olimpinis 
miestas, kaip rodo sekantie
ji skaičiai:

Didžiulis stadijonas fut
bolui galės sutalpinti 155,- 
0000 žiūrovu: plaukimo ba
seinas dėl 25,000 
base-ball aikštė 
žiūrovų; teniso 
20,000 žiūrovų;
lenktynėms stadionas — 
5.000 žiūrovų: salė — 20,- 
000 žiūrovų. Viso stadionas 
galėsiąs sutalpinti apie 
250,000 žmonių.

Sugraibė Krienas

žiūrovu; 
su 10,000 
aikštė — 
dviračių

........................ ................. _........... ............—------------------- —-------------------------
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I. S. Turgenevas

LAIKRODIS
’(Tąsa)

Paskui jis priėjo prie lovos, ^u rytoj būsiu pas 
kurioje gulėjo Davidas. — ^ik greičiau, brolau, 
Sibire, — pradėjo jis iškil- geras, 
mingu ir įtikinamų tonu, 
—Sibire, meldžiamasis, 
torgoje, rūsyse gyvena 
miršta žmonės, kurie 
mažiau nedori, mažiau 
sikaltę, kaip tu! Kas gi 
Ar tu savižudys, ar 
rastas vagis, ar visai kvai-

kas, kad man nieko pikto, 
juos, 
būk

Davidas ištiesė man
ba. rankas.-..

-jr plaukai buvo 'pasišiaušę

žė, pritūpė ir, tuojau pri
šokęs prie manęs, ėmė kal
bėti nepaprastai greitai, 
drebančiu' balsu, su begali-

bau. Seniai buvau jį matęs 
ir, be abejo, nebūčiau paži-

viršų juokingais verpetais... j tas trūkčiojimas, 
bet meili veido išraiška dėl, nėjimas, ta be]

, to atrodė dar nuoširdesnėj kraipyta kalba...
• Aš paėmiau kepurę ir išė-! Kokia nržmrnT!
jau iš namų, stengdamasis' kankina šią žmogišką 

lys? Pasakyk tu man, dėl' nepasipainioti tėvui ir ne..............
dievo meiles!

— Aš ne savižudys ir ne 
vagis,—atsakė Davidas, — 
bet kas tiesa, tai tiesa: j 
Sibirą pakliūva geri žmo- i nus 
nes, geresni už mus... Kas! • 
gi tai žino, jei ne jūs?

Tėvas 
pasitraukė žingsnį atgal, j pačią akimirką, kai Da\ 
pažiūrėjo atidžiai į Davidą, i das krito, mano aūs.\ se .-u.''. 
nuslspipXe ir, iš lėto persi-j kambėjo baisus klyksm.-r-. 
žegnojęs, išėjo lauk. Ar tai tik ne

— /Nemėgsti? — pasakė 
įkandin jo Davidas ir paro
de liežuvį. Paskui jis pamė
gino atsikelti, bet negalė
jo. — Matyt, kur nors už
sigavau, — pasakė jisai 
stenėdamas ir raukydama
sis. Pamenu, mane vanduo 
trenkė į rąstą. — Ar tu 
matei Raišą? — pridūrė 
jis staiga.

— Ne, nemačiau...- Pala! 
Pala! Dabar aš 
ąr tik ne ji stovėjo 
kranto, šalia tilto? Taip... (tais pustais; ji 
Tamsūs drabužiai, geltona Į šiai prieš-save;

but, jinai!

H. KORSAKIENE

Mokinys Auliniais 
Batais

d a visas jėgas, juos sakyda
ma.
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mi
tu ? 

pap-
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i jau

j jau Baisos? Kur ji dingo?
•'juk ji turėjo matyt...’,’ 

aiktelėjo.l Ir staiga atsiminiau: tą

čiau?, Prieš namelius, 
gyveno Latkinas, buvo

ir aptverta pusiau s1, 
vusia statiniu tvora. t

kuriame smulkiai buvo nuro
dyta kiekviena detalė: kaip 
mokiniai privalo rašyti pa
vardę .vardą, datą, kelių cen
timetrų turi būti paliktos pa
raštės, koks sąsiuvinių aplen
kimas. .

—Aš prašau gerbiančiuosius 
! auklėtojus lentoje užrašyti 
nurodytą pavyzdį ir kuo 
griežčiausiai daboti, kad nie
kur nebūtų jam nusižengiama. 
Mes turime, ponai, sąžiningai 
eiti savo pareigas ir pildyti 
visus statomus mums reikala
vimus. Įspėju,’ aš pats .eisiu 
per klases ir tikrinsiu. Taip, 
pats tikrinsiu. Ir dar, mano 

j ponai,—šaukė falcetas spring
damas. — atkreipsiu jūsų dė-

(Tąsa)

je. Šitas raukšlėtas, bedali- j —[r, svarbiausia, mes nega- 
tis, raudonas veidas, šitos > Įėjome nieko padėti... Mes 

rudi j apvalios, drumzlinos akys, (turėjome gyventi, lyg niekur 
inkai, ši- nieko,' o čia, čia pat už mūsų 
tas šoki- sienų, mūsų pažįstamus, mūsų 
•asmiška draugus, mūsų kaimynus kan- 
lė-iy f.U ? Į kino, žudė. Dieve mano!..

Viskas buvo taip /baisu. O I kaip susmuko, suseno, susikū- 
mes gyvenom ir... ir nieko. . . • prjno> rankos bejėgiškai nu-j kaukšėjimas persekiojo jį per 

mirties šo- ^ai būtų darę tik vo- i ki*it0 ant kelių, o išplėstų akių; visą dieną, sapnavosi naktį...
ikiečiai... Let atsirado ir mu- j £vj]gsn is buvo tarsi suglumęs,: Tie lėti, šliuožiantys asla ba- 

apstulbęs. Į tų žingsniai .tarsi sunkūs, dus-
—Ir kas galėjo pagalvoti,— (lūs, vienodi dūžiai.

Žilėnas bandė rūkomajame mesi štai į ką: jei mes iš mo- 
pradėti kalba su matematiku. ^’pių įeikalaujame tvaikos, 
Nusivedęs jį‘į šalį, jis pasitei-( mes . Pat-VS turime būti tvar- 
ravo jo nuomonės kankinau- į ^’ngi. Peižiūiėkime mūsų 
čiu klausimu . Matematikas Į Portfelius, mūsų' ląsteles ir 
liūdnai pažvelgė į jį pro aki- * ^aTčius! Mes ten rasime 
nius ir tyliai pasakė: i(lau* netvarkos. Ir aš įspėju,

.. . . i - i • ii —1 ie, kurie nenorėjo ir'nc-i as pats nesusitvarkys, tą aš
auklėtiniams,-—-kiekvienas blo-;ga]_jo jau guii’beržny_ ! sutvarkysiu. Taip, aš! Aš 
gas darbas jūsų mokytojui n-]yjC) t(?n tu()j UŽPabalių. Su I pats patikrinsiu jūsų portfe- 
buna labai skaudus, žinokite, . . , , , XT. liūs ir stalčius Isnėiu’...... ........ , iiai buvo trumpa kalba. Nie-, us> 11 •
1/ n /I Iz i n Ir t n /» !•» r/i I n z v i i i zx I j J *

ko mes/ nepešim, brolyti,, ir aš 1 Mokytojai uoliai rašėsi 
tau patariu — būk atsargos-'ką į bloknotus.
nis, nes ir mūsų tarpe yra vi- —Be to, mano ponai,
šokią/ .turime daboti taip pat

kinių išviršinę išvaizdą.
*moj eilėj jų-' plaukus, 
gavome aplinkraštį, kuriame- 
tiksliai, centimetrais, nurody

ta, -kokio ilgio leidžiama mo
kiniams nešioti plaukus. Kuris 
mokinys nepaklausys — bus 

(nukirptas pagal nulį. Mergai- 
, , .............. . . . “Y]items gi patartina, pagal gra-dybos aplinkraščiais ir atidarė Į v ,. , .y1..
posėdį.

Tai buvo didelis, stambus 
žmogus, ir

nys, Burkus, su baltu raiščiu 
ant rankovės. Ji auklėjau aš 
penkerius metus... nuo pil
ių os klasės. J.

Tai pasakiusi, ji visa kaž-
nežmoniška neviltu

sai, nesiliaudamas

ęu-ču, tuojau Įėjo... Gird.
lo... viu per stogą

iur-..-io pasakyti:
•.'-ii’ Žvaira mano
'■:!! štai jos abi dabar ant

; ra (nei vartų, nei varteliii ( sup, ir nežn 
(niekur nebuvo), pamačiau į si išaiškinti 
(tokį reginį. Ant žemutinės] 
■ priebučio pakopos, prieš: 
[namus, sėdėjo Baisa, atsi-1 

atsimenu: i rėmusi alkūnėmis i kelius 
ant (ir parėmusi ’smakrą suner-

ją matei?
— Paskui... aš nežinau. 

Man ne tai buvo galvoje. 
Čia tu šokai...

Davidas susijaudino.
— Balandėli, drauge, 

Alioša, nueik tu tuojau pas 
ją, pasakyk, kad aš svei-

jis vogčiomis mes- 
mi j mokini Burku,

Reikia protestuoti! Reikia!
II

Po pasikalbėjimo su mo
kytoja Lukaitė, Žilėnas dieną 
naktį neturėjo ramybės. Bu- 

!■ dėdamas pertraukų metu ko
ridoriuje, 
davo žvil
kuris kūprinėjo pasieniais, su
sikišęs į kišenes rankas, visa
da vienas, draugų atstumtas. 
Pro šimtais balsų klegantį 
mokinių erzelį, Žilėnas įkyriai 
girdėjo kaukšint jo sunkius 
aulinius batus, ir tas jų

siškių ! Netgi , keli mūsų mo
kiniai, mūsų auklėtiniai...

Ji nutilo.
j akys žiūrėjo

Stigo žodžių. Jos 
į Žilėną plačios, 
žvilgsniu, lūpos 
Bet vis dėlto ji 
jam pasakyti, o j 

;i iš jo kokį nors 
kokį nors paaiški-

-—kas galėjo prileisti. — Ji il-

nuo ilgamečio darbo mokyklo
je.

padarote ką nors 
atsiminė Žilėnas. I

kinių reikalaujame tvarkos,

Žvaira atsakymą, 
tu r būt.'rimą, 

nebylė). —Juos kas dieną varydavo
gasiljcv- i darbą, ir senius, ir vaikus.

vi, išvargę, iškankinti.
Tll< as lfl dieną stovėjau aš, va, 

i valteles’ A ’’lprie mūsl- vartelill ir 1 
i čia u jų 

matyt, suprato, I mokinę.

man reikalą, 
atrodė, visai nesup-

— Sudie, brilijantininke, 
sudie, sudie! — tęsė Latki-

mai

• ramiausiai mosikavo bota- bau 
ar tuigu, o prieš priebutį, nuga-!

ra į mane, nudėvėtu ir api-i 
(plyšusiu švarku, vienomis!
j apatinėmis kelnėmis ir vėl-1
• tiniais judindamas alkūnes!
ir kraipydamasis, trepsėjo!
vietoje ir šokinėjo senis!
Latkinas. Išgirdęs mano sakė š 
žingsnius, jis ūmai atsigrę- kažkoks 

—:------------------------------------------------ų--------------

nau . .

Veną 
, te n 
pama- 

tarpe .einančią savo 
Aš neištvėriau, aš 
prie jos, apkabi- 

Aš norėjau jai. . .

mes kenčiame,

veju, kiekviena raukšle apie 
akis atsiranda del jūsų blogo 
darbo...”

kiai ĮSl-
Vis dėlto, kai buvo paskir-

vis-

mes? 
mo- 
Pir- 
Mes

tie įninka J dygią gyvatvorę, li
tą siaubą, kuris turėjo būti jos 

1 1 • • • v • mo-
ran-norime kinį su baltu raiščiu ant

Posėdžio dienotvarkyje- bu- ( 
numatyti mokiniu draus- i 

mes ir tvarkos dalykai. Di- 
vlėjo Kai rektorius atsisėdo gale stalo, 
ruošdamasis atsivertė bylą su švietimo va->

Kaij nas tų, kurie varė juos, pa-■ Jie abu ilgai
j griebė mane ir stūmė atžaga-j Žilėnas atsikėlė, 

kai aš griū-1 eiti, ji dar pas
liai, beveik pašnabždom :

— Ir Burkus tebėra gimnazi- 
Visi mokiniai žino, kad

rią į tvorą.
dama pažiūrėjau ...

. Jai buvo be galo sunku tar- 
ly Ji žodžius. Atrodė, kad ji de- .i°Je.

suprantamą

Man ir galva apsvaigo

paklausiau aš kažkokią se
nę, kuri žiūrėjo pro namu-

: žų lietuvišką paprotį, augin
ti ilgas kasąs. Ir dar prašau' 
visų ‘ mokytojų atkreipti ypa-

i jis, dievai jį žino — ėmė 
(skęsti, o ji. tai matė; na, 
j nusigando ar ką; parėjo vis

ateina kasdien
traukti nuo kojų . , .
tė. Antras toks dar yra aš-

i tunto j e.

sodo, taip nuo to laiko ir

ri tu jai sakyk ką, nori ne. 
gi, ponuli, — at- Matyt, teks ir jai nebyle 
dainuodama: — būti. Oj, oj, oj!

žmogus — o kas ‘ (Bus daugiau)

į jį žiūrint buvo tingą dėmesį į mokinių batus, 
kalbos- prižiūrėti, kad jų batai būtų 

valomi!
—Kad mūsų mokinių dalis 

neturi 'batų, daug 
vaikų ateina su klumpėmis,— 
neiškentusi įsiterpė Lukaitė.

—Daugelis mokinių vaikšto 
iš kaimo. Kas dieną klampo
ja kelis kilometrus neišbren
damu purvynu,—pridūrė ma
tematikas.

<\ <
maukiau bus)

.10 
ūgiui ir svo- 
jis turi pra

į klasę, yra nu- proporcingai jo 
nužudy- riui atrodė, kad

bilti žemu ir storu balsu, ta- visiškai 
Dalyvavo abu — ir čiau iš direktoriaus burnos 

sklido netikėtai plonas 
aukštas falcetas.

Jis prašė mokytojus

tėvas, ir sūnus... Jūs turit 
ką nors padaryti! Taip‘juk 
negalima palikti. Juk tai bai
siau už marą! 
nas nuo kito 
krečia. . . Jus 
m atikas, aš ir

at- 
mo- 
Išė-

Vaikai gi vie- 
persiima, užsi- 
palaikys mate- 
<iti. Aš žinau. I perskaitė atsiųstą cirkuliarą, i

kiniu vedamus užrašus.
mė iš aplankų ii’ praskleidęs

BANKETAS IR KONCERTAS
Rengia Brooklyno Lietuvių Pažangiosios Organizacijos pagerbimui Dr. Jono J. Kaškiaučiaus 65 meili 
amžiaus ir jau arti 50 metų jo literatūrines kūrybos sukaktuvių. Aišku, jog Tamsta norite būti šiame

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO
10

SEPTEMBER '
1950 '

Pietūs bus duodami • 
2-rą vai. dieną

BILIETAS $3.00

Koncertinė programa 
eis pietaujant

.Ir-

DR. .JONŽkS J. KASKIAUCIUS AMILIJ A J ESKE Vlėl CTR 
Soprano, operų dainininkė

BOB ŽUKAUSKAS 
is, pasižymėjęs solistas.

SUZ'A.N’,1 KAZOKYTE
Mezzo-soprano, koncertu dainininkė 

I *1

KULTŪRINIO
CENTRO.

AUDITORIJOJE
H0-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N, Y.

PO KONCERTO ŠOKIAI,

PRAŠOME IŠANKSTO
ĮSIGYTI BILIETUS

Programoje dalyvaus žymūs talentai, paskiri asmenys ir grupės.

SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuko

LAISVES CHORAS
iš Hartford, Conn., vadovaujamas Wilma. Hollis.

i
Skaitlingai dalyvaukime šioje iškilmėje.
katos patarėją - gydytoją ir žymųjį visuomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

. AIDO CHORAS
Brooklyniškis, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus

AMILIJA JESKEV1ČIOTE
Soprano, operų dainiriinkė

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo-sopraiTo, koncertų dainininke

B< >li ŽUKAUSKAS
K N

basas, pasižymejas solistas

svei-Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėję, brangŲij

- Sba
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ra ir aristokratą

Lowell, Mass, i Schenectady, N. Y
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LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos

(Tąsa)
Jo ankstyvesnieji draugija buvo taip 

žymiai aukštesnė už dabartinę, kad kai 
atvirumo valandėlėmis jis pasakodavo 
pėstininkų karininkams, jog jis turėjęs 
nuosavą karietą, jog š o k-

natorių ir lošdavęs kortomis su civi
liniu generolu, jo klausydavo abejingai 
ir netikėdami, tartum tik nenorėdami 
prieštarauti ir įrodinėti priešinga—“te- 
šnekie sau,” vadinas, ir jeigu jis atvirai 
neparodydavo niekinąs draugų pasilink
sminimus — degtinę ir lošimą iš 5 rub
lių banko, ir aplamai jų elgesio šiurkštu
mą, tai tik todėl, kad buvo nepaprastai 
romus, sugyvenamas ir išmintingas.

Nuo atsiminimų štabskapitonas Mi
chailovas perėjo prie svajonių ir vilčių. 
“Kaip stebėsis ir džiaugsis Nataša, x-— 
mąstė jis, žengdamas savo nudėvėtais 
batais siauručiu skersgatviu,—kai neti
kėtai perskaitys “Invalide” aprašymą, 
kaip aš pirmas užšokau ant patrankos ir 
gavau Georgijų! Kapitono laipsniui aš 
jau seniau esu pristatytas. Paskiau la
bai lengvai galiu tapti dargi šiais me
tais majoru iš eilės, nes labai daug žu
vo ir dar, be abejo, daug šitame kare 
mūsiškių išmuš. 0 paskiau vėl įvyks ko
va, ir man, kaip žinomam žmogui, pa
ves pulką . . . papulkininkis .. . ant kaklo 
Anna... pulkininkas...” Ir jis jau buvo ge
nerolas, teikiąsis aplankyti Nataša, naš
lę draugo, kuris jo vaizduotėje iki to lai-, 
ko numirs, kai jo ausis aiškiau pasiekė 
bulvaro muzikos garsai, žmonių būriai 
krito jam į akis, ir jis atsidūrė bulva
re toks pat kaip buvęs pėstininkų štabs
kapitonas, nieko nereiškiąs, nemitrus ir 
baikštus.

retų šito žodžio būti) jau kuris laikas 
labai populiarus ir prasiskverbė į visus 
kraštus ir į visus visuomenes luomus, 
kur tik prasiskverbė puikybė, (kuriuo gi 
laiku, prie kurių aplinkybių neiškyla ši 
biauri aistri ūkštė?) — tarp
tarp valdininkų, raštininkų, karininkų į 
Saratovą, į Mamadišį, į Vinnicą, visur, 
kur tik yra žmonių. O kadangi apgultam 
Sevastopolio miestė žmonių daug, taigi 
ir puikybės daug, tai

. nežiūrint to, kad kaį valandėlę mirtis 
kybo ant kiekvieno, ristokrato ir neari- 
stokrato galvos. Kapitonui Obžogovui

Ką Veiksime ir kaip veiksimo, 
žieminiame sezone?

Mes, lowellieciai, turėtumėm 
daug geriąu sunaudoti žiemi
nį sezoną, negu sunaudojome 
šią vasarą.

žinoma, su» vasariniais pa- 
i rengimais mums labai nepato- 
Igu—neturime tinkamos, leng
vai prieinamos vietos pikni
kams bpi išvažiavimams.

žieminius parengimus gail
ime neblogus ir ne vieną 
rengti. Surengsime, -jeigu 
rūpestingai veiksime.

su
tik

Jis priėjo pirmiausia prie paviliono, ša
lia kurio stovėjo muzikantai, - ir jiems 
vietoje piupitrų kiti to paties pulko ka
reiviai laikė atidengę gaidas, o aplinkui, 
daugiau žiūrėdami, negu klausydami, 
ratu stovėjo raštininkai, junkeriai, auk
lės su vaikais ir karininkai senomis mi
linėmis. Aplink pavilioną stovėjo, sėdėjo 
ar vaikštinėjo daugiausia jūrininkai, ad
jutantai ir karininkai baltomis pirštinė
mis ir naujomis milinėmis, didžiąja bul
varo alėja vaikštinėjo visokie karininkai 
ir visokios moterys, kai kurios skrybė- 
Jiuotos, bet daugumas su skarelėmis 
(buvo ir be skarelių, ir be skrybėlaičių), 
ir pažymėtina, nė vienos nebuvo senos, 
visos jaunos. Žemiau, pavėsingose kve
piančiose baltųjų akacijų alėjose vaikšti
nėjo ir sėdinėjo atskiros grupės. L

Niekas ypatingai neapsidžiauge suti
kęs bulvare štabskapitoną Michailovą, 
išskyrus, gal būt, jo pulko kapitoną Ob- 
žogovą ir praporščiką Suslikovą, kurie 
karštai paspaudė jam ranką, bet pirma-* 
sis buvo kupranugario odos kelnėmis, be 
pirštinių, apskurusia miline ir labai 
raudono prakaituoto veido, o antrasis 
taip garsiai nesivaržydamas • šūkalojo, 
kad gėda buvo su jais vaikščioti, ypač 
akivaizdoje karininkų baltomis pirštinė
mis, iš kurių su vienu adjutantu štabs
kapitonas Michailovas sveikindavosi, o 
su kitu — štabo karininku — galėjo 
sveikintis, nes du kartu buvo jį sutikęs 
pas bendrą pažįstamą.

Pagaliau, kokia čia linksmybė buvo 
jam vaikščioti su šitais Obžogovu ir Sus- 
likovu, kai ir be to šešis kartus per die
ną juos sutikdavo ir paspausdavo jiems 
rankas. Ne dėl to gi jis atėjo į koncer
tą. t • /

Jis norėtų prieiti prie to adjutanto, 
su kuriuo sveikindavosi, ir pakalbėti su 
šitais ponais, visai ne dėl to, kad kapi
tonas ObžogoVas, praporščikas Sushko
vas, poručikas Pišteckis ir kiti matytų, 
jog jis su jais kalbasi, bet tiesiog dėl to, 
kad jie malonūs žmonės, be to, žino visas 
naujienas — daug ką galėtų papasakoti.

Bet ko gi štabskapitonas Michailovas 
bijo ir nesiryžta prie jų prieiti? “O jei
gu jie ims ir nepasveikins manęs,—mąs
to jis, — arba pasisveikins ir vėl kalbė
sis tarp savęs, thrsi manęs nebūtų, arba 
visiškai nuo manęs nueis, ir aš ten lik
siu vienas tarp aristokratų”Žodis ari
stokratai (aukščiausių, rinktinių bet ko
kio luomo žmonių prasme) pasidarė pas' 
mus Rusijoje (kur, atrodo, visai netu-

štabskapitonas Michailovas yra aristo
kratas, nes nešioja Waria milinę ir mūvi 

 

pirštines, ir dėl to Obžogovas negali Mi- 
chailovo pakęsti, nors truputį ii” gerbia, 
štabskapitonui Michailovui aristokratas 
yra adjutantas Kaluginas, dėl to, kad 
jis yra adjutantas ir vadina “tu” kitą 
adjutantą; ir todėl Michailovas nėra jam 
perdaug palankus, nors ir jo bijo. Ad
jutantui Kaluginui aristokratas yra 
grafas Nordovas, ir savo sieloje Kalų: 
ginas visada jį keikia ir niekina už tai, 
kad jis yra flygeladjutantas. Baisus žodjis 
— aristokratas. Kodėl paporučikas Bo
bovas, praeidamas pro draugą, sėdintį 
su štabo karininku, taip prisiverstinai 
šypsosi? Ogi kad įrodytų-, jog jis nors ir 
nearistokratas, bet vis dėlto nėra už juos 
blogesnis. Kodėl štabo karininkas kalba 
tokiu silpnu, tingiu, liūdnu balsu? Kad 
įrodytų savo pašnekovui, jog jis yra ari
stokratas ir daro malonę, kalbėdamasis 
su paporučiku. Kodėl junkeris, eidamas 
paskui damą, kurią jis mato pirmą kar
tą ir prie kurios jis niekaip nesiryžta 
prieiti, taip mosuoja rankomis ir mirk
čioja? Kad įrodytų yisiems karininkams, 
jog nežiūrint to, kad jis jiems kelia ke
purę, jis vis dėlto- yra aristokratas, ir 
jam labai linksma. Kodėl artilerijos ka
pitonas taip šiurkščiai elgėsi su gerašir
džiu ryšininku? Kad visiems įrodytų, 
jog jis niekada' nepataikauja ir aristo
kratų nėra reikalingas ir t.t.Jr 1.1. ir|t.t.

Puikybė, puikybė, puikybė visur —net 
prie duobės krašto ir tarp, žmonių, pasi
ryžusių mirti dėl kilnaus įsitikinimo. 
Puikybė! Tur būt, ji yra mūsų amžiaus 
charakteringas bruožas ir liga. Dėl ko a- 
pie šitą aistrą nebuvo girdėti tarp ank- 
stybesnių žmonių, kaip kad apie raupus 
arba cholerą? Kodėl mūsų amžiuje yra 
tik trys žmonių rūšys: vieni — kurie 
puikybės pradą laiko neišvengiamu ir to
dėl teisingu faktu ir jam laisvai pasiduo
da; kiti, kurie laiko ją nedora, bet būti
na sąlyga, ir treti, kurie nesąmoningai 
vergiškai jos įtakai pasiduoda? Dėl ko 
Homerai ir Šekspyrai kalbėjo apie mei
lę, apie garbę ir apie kančias, o mūsų 
amžiatis literatūra yra tik begalinė sno
bizmo ir puikybės apysaka?

Štabskapitonas Michailovas du kartu 
nesiryždamas .praėjo pro savąją aristo
kratą būrelį, trečią kartą prisivertė ir 
priėjo prie jų. Tą bųrelį sudarė keturi 
karninkai: Michailovo pažįstamas adju
tantas- Kaluginas, adjutantas kunigaikš
tis Galcinas, kuris net pačiam Kaluginui 
buvo šiek tiek aristokratas, papulkininkis 
Neferdovas, vienas iš vadinamųjų 122 

.aristokratų (išėjusių dėl patriotizmo iš 
dalies dėl puikybės, o svarbiausia dėl to, 
kad visi taip darė^ bet kilus karu! vėl 
stojusių į armiją); iš seno Maskvos klu- 

, bų viengungio, čia prisidėjusio prie ne
patenkintųjų partijos, nieko nedirban
čių, nieko -nesuprantančių ir visus vado
vybės potvarkius kritikuojančių, ir rot
mistras Praskuchinas, taipogi vienas iš 

. tų 122 herojų. Michailovo laimei, Kalu
ginas buvo puikiausiai nusiteikęs (su 
juo tik ką labai patikimai pašnekėjo ge
nerolas, ir pas jį apsistojo atvykęs iš 
Peterburgo kunigaikštis Gąlcinas) — 
jis nepalaikė^ nusižeminimu paduoti 
štabskapitonuF Michailovui ranką. Ta
čiau tą padaryti nesiryžo Praskuchinas, 
kuris su Michailovu labai dažnai susi-, 
tikdavo bastione, ne kartą gėrė jo vyną 
bėi degtinę ir buvo net jam skolingas 12 
su puse rublių, praloštų per preferan
są. Dar gerai nepažindamas kunigaikš
čio Galcino, Praskuchinas nenorėjo jam 

v parodyti saVo pažinties su paprastu pės
tininkų štabskapitonu; jis tik truputį 
linkterėjo jam.

........................ (-Daugiau bus)' ’ /

Yorko majoras O’Dwyer su žmona atvyksta j

Iš majorystės jis 
’Dėl jo paskyrimo 
Tūli kalba ir rašo,

New
Washingtona vizitui pas prezidentą Trumaną, kuris jį 
paskyrė ambasadoriumi Meksikai, 
pasitraukė gale praėjusio mėnesio.
ambasadoriumi kilo visokių kalbu.
kad jį iškeldino iš majorystės dėl kilusio su prokura
tūra ginčo, kas galėjęs pavirsti skandalu. Tačiau dau
giau argumentuojama, kad prasta demokratu /gašpa- 
dorystė mieste grasino tai partijai visišku netekimu 
įtakos ir prakišimu ne tiktai gubernatoriaus rinkimų, 

bet ir miesto valdžios atidavimu kitoms partijoms.

Philadelphia.) Pa.

Klubo bankiętas

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Klubas savo ketvirtmetinį pa
minėjimą rengia spalių (Oc
tober) 29 • dieną. Tai bus 
sekmadienis, kuriame bus su- 

i rengtas šaunus bankiętas ii 
'su puikia ’ nurosi k os ir dainų 
programa.

Šiemet klubo 
miai padidinta 
puošta. Dabar 

, kiau ir jaukiau 
| pasilinksminti, 
•jčius daug savo

ir dailiai iŠ- 
visiems pui- 
pasibuvoti ii 

Jonas Gicevi- 
gabumų įdėjo 

|į šį darbą. Bet gi ir puiku! 
Dar daugiau darbo reiki?- 

įdėti, kad klubo

rodos, 
sumušima in 

turėjo už atsilankymą bent į kokį 
'Cam- , parengimą, koks j’fs bebūtų. 
Lietu- | Dabar atrodo, kad mūsų di

li itlerių išmokslinti, 
ima mūsų šalies valdžią 1 

rankas ir nusako, ką ji 
uždrausti, atšaukti leidi- 

Jie nusako, kur turi ne
artimųjų j tuviai suvažiuoti, laužydami 

Visi linksmai kalyi senus valstijos patvarkymus, 
plačiai varyti nelegali biznį. 
Betgi reikia manyti, kad’to
kia mandrybč mūsų dipukų 
ir, žinoma, jųjų - pravadyrių.

ATSITIKO, 
ČIA ĮVYKO?

: parengimą. Niekas, 
■negrasino jokia 

atsilankymą

! KAS 
i KAS

Trečią dieną rugsėjo 
i įvykti didysis piknikas 
(leno ir Philadelphijos 
vių Literatūros Draugijos 1 pūkai, 
kuopų. Nedėldienį, prieš Dar-1 jau 
bo Dieną, čia įvykdavo pikui-įsavo 

! kas jau veik per 25 metus lai-1 turi 
• ko. Suvažiuodavo daug žmo- jniuis. 
I nių iš tolimesnių ir ;
I apylinkių.
į bėdavosi, linksmindavosi, susi
tikę savo pažįstamus ir nie
kuomet nieko blogo niekam 
neatsitikdavo.

Bet šiemet jau pora dienų ! ne visuomet turės 
prieš pikniką pasklido gan
dai, kad pikniko nebus. Pik
nikas atšauktas... Finikas 
uždraustas... Telefonai birz
gė per porą 
miesto dalių 
Kas gi čia 
piknikas, ar

Daugiau kaip savaitė pries 
pikniką pasirodė lapeliai, iš
leisti kokių tai pasislėpusių 
piktadarių, be jokio parašo, 
šaukianti važiuoti ir pikietuoti 
Laisvės pikniką. Sake, au
tobusai išeis nuo šy. Kazimie-

dienų. Iš visų 
lietuviai klausė: 
ątsitiko—ar bus 
nebus ?

namas bū- 
i tų moderniškesnis ir visapu- 
į siškai patogesnis. Tad reikia 
i visiems nariams glaudžiau ii 
i rūpestingiau vienybėje veikti 

Sekmadienį, rusgėjo 10 d., 
j apie 4 valandą po pietų, klu- 
i bas turės savo susirinkimą vir-' 
jotinėj svetainėj. Reikia, kad 
įvisi nariai dalyvautų, nes 
keliami nauji klausimai, 
tokie klausimai, kurių atidėti 
negalima. Tai namo apšildy
mo klausimas, kuris yra svar
biausias.

bus

Klubietis.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
10 d. rugsėjo, 10:30 ryte, 29 Endi-’• 
cott St. Draugai, I 

prielankias Jot duokles, čia galėsite tą padaryti.

Tarpe mūsų LDS 18 k p. na
rių pasitaikė nelaimių. Onai 
St.remilienei, malkas skaldant 
su kirviu, perkirto ranką. 
Tupėjo šaukt gydytoją, kuris 
susiuvo 12-ka vietų. Eina ge
ryn.

Marė čepauskienė, eidama 
šaligatviu;, paslydo ir sužeidė 
koją per kelį. Turėjo nuvež
ti su ambulansu į Ellis ligo
ninę. Ji eina geryn.

Justinas Batėnas nesijautė 
gerai per keletą metų. Kart
karčiais pagulėdavo ir lovoj. 
Pradžioj liepos mėn. liga pa
guldė jį ir apie 2 mėnesius 
Išgulėjo. Gydytojas įsakė per
sikelti į Ellis ligoninę. Padė
jo į oksigeno uždangalą. Po 
dviejų parų, rugpjūčio 27-tą 
ryte mirė. Rugp. 30 d. pa
laidotas į Memory’s Garden 
(Atsiminimų daržas). Tai 
puiki vieta ir nevalia akmenis 
statyti,! tik padėti bronzinę 
lentą ant kurios įspaudžia gi
mimo ir mirimo datas. Jš ša
lies žiūrint, išrodo, kaip pui-

1 klausias daržas — gėlėmis ap
sodintas. Tai visuomeniškos 
kapinės. Jau trys lietuviai 
palaidoti jose—Laukaitis, Po
vilas Ramonas ir Justinas Ba
tėnas.

Justinas Batėnas paėjo iš 
Čiobiškio, Vilnios ** apskrities. 
Pribuvo į Ameriką virs
me tų. Išauklėjo' sūnų,

I dukteris. Sūnus ir duktė 
i dę. Justinas buvo laisvų 
i tikinimų draugas. 
į visais sugyveno.

šermenys buvo pavyzdingos, 
'daug žmonių jį aplankė ir gy- * 
' vomis gėlėmis karstas ir kam- 
bario sienos buvo apdėtos. 
Nors paprasta diena buvo, bet 
daug karų palydėjo į kapines.

A. Gudzin.

40 
dvi 
ve- 
įsi-

Gražiai su

t

Prašau visų .dalyvauti. — Sckr
M. Lukas. (170-171)

i įsipareigojimai vykdomi

“Rūtos
kurie nepasimokė-1 ko kolektyvas Liepos . 21-osios 

4-o nnHopuĮj ‘ » • '<
t?"j. garbei įsipareigojo paleisti 

naują mechanizuotą karame
lės gamybos liniją, šis paža

idas ištesėtas pirma .laiko.
ga

mybos linija jau paleista į 
darbą.

<

konditerijos fabri-

’ WORCESTER, MASS. Į
i ALDLD 155 kuopos susirinkimas j 
i jVyks rugsėjo 11 d., 7:30 vai. vak.,' Mechanizuota karamelės
• Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 
į -VRilonėkilc visos narės dalyvauti,
• išgirsim pranešimus iš atsibuvusių 
piknikų, kaip Radio ir.Menp ir dėl 
rudeninių parengimų. — A. W.

(171-172)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks rugsėjo 8 d., Lietuvių salėje, 
t. i ,, , 17:30 vai. vakare,dipukams tuh pai-a-|eiamj dalyvauti. 

’ svarbiu reikalu 
I I.I o/iLv*

is su- I #

Namu Savininkams
i Mes namus taisome, pentb- 
I pame iš lauko ir vidaus; tai- 
! som stogus, gatarus ir kami- 
I nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
I kaip didelis ar mažas darbas. 
I Reikale parašykite atvirutę 
| arba telefonuokite:
j John Petrus, 131 Pond St., 

Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
r Broadway, Room 
vakarais.

pasekmes.
Pirmiausia vprta pažymėti, 

tai pasipiktinimas iš pačių pa- 
įrapijonų tarpo, kad jau to
kiais žiauriais grasinimais at
imta jų liuosybė jiems eiti į 
parengimus, kuriuos jie patys 
gali pasirinkti. Kita, polici
jos departmental ne visuomet 
skaitysis su lietuviškų hitleriu- 
kų patvarkymais.

; šiandien jau gana drąsiai 
atkerta
pijonai ir sako: Jūs su skun
dais sulaikėte laisvųjų pikui-Į H. Žukas, sckr.

ro ir Šv. Andriejaus bažnyčių, i ką, o jūsų pikniką dievui
Lapeliai buvo skleidžiami | lijo !.. . 

pas bažnyčias ir kitur. Taip 
vadinami mūsų miesto dipu
kai ką tik sutikdami baugino, 
kaip įmanydami, kad niekai 
nevažiuotų į pikniką, nes bū
sią visi sumušti, automobiliai 
sudaužyti, tajeriai supjausty
ti ir daugybė kitų blogybių 
pridaryta. Bažnyčiose pei 
pamokslus grasino parapijo- 
nūs visokiomis baisybėmis, 
Keleivis išspausdino korespon
denciją ir su “strošnais” per
spėjimais, kad niekas neban
dytų važiuoti į pikniką.

Tuom tarpu plačiai garsino 
pikniką, rengiamą parapijų 

»pas tūlą Mikolaitį, be jokį.ų 
valdiškų leidimų ir nemokani 
jokių taksų, nei federalei val
džiai, i 
tijai. .

Laisvės piknikai

Taigi, kasdami kitiems 
, patys j ją įpuolė. . .

Dėdė

duo-

o

rė senas Našvos
Bernas i u
Ii on is
žiaus,

Į prieš
ir čia

j buvo
Įju metu jis nesveikavo. 
galėjo,
venimą dirbo tekstilės fabri-

nei Penns-ylvanijos vals-'jkc«

Visi nariai kvie- 
nes turime daug 
apsvarstymui. —

Tel. Ra 6-

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUYUS •

(Buyauskas)

Mirė Bernasius Poltanavičius

Prieš porą savaičių čia mi
gy Ventoj as, 

Poltanavičius. VCi
bu vo virš 60' metų am- 

i Ameriką atvyko dar 
pirmąjį pasaulinį karą 
per visą laiką gyveno; 
viengungis. Pastaruo- 

Kol
per visą čia savo gy-

Velionis Poltanavičius bu- 
visuomet vo pažangus žmogus ir drau- 

būdavo aprūpinti valstijos lei- Į &’iškas; ilgametis Laisvės skai
diniais ir visuomet sumokėda- Rytojas . Prieš keletą , metų
vo reikalingus taksus, kaip 
už įžangą, taip ir už gėrimus. 
Bet šiemet pora dienų pries 
įvykimą pikniko buvo leidi
mas atšauktas, kas reiškė h 
pikniko panaikinimą. B e t 
laiko trumpa', kaip gi čia be
suspėsi pasiekti plačiausias 
apylinkes, ir tolimesnius mies
tus, kad sulaikyti besirengian
čius važiuoti. Arba, kaip čia 
jau besusitvarkysi su vietine 
policija, kad ačsaukimas yra 
skriauda rengėjams. Tie gra
sinanti lapeliai yra banditiz
mas. Juk niūsų šalies teises, 
bent iki šiol, niekam nedrau
dė laikyti bent kokį legal]

čia pat mirė jo brolis, Ado
mas Poltanavičius. Abudu 
palaidoti laisvose lietuvių ko
operacijos kapinėse. Vienaš 
jų brolis, ^Antanas, gyvena 
Yonkers, N. Y.

Bernasiui Poltanavičiui lai
doti susirinko gražus būrelis 
jo sėlių draugų, taipgi buvo 
atvykęs yonkersietis brolis.

Tebūva tau, Bernasiau, len
gva mūsų laisvų kapinių ; 
mele! N.

Hong Kong. — Anglų 
valdžia čia uždarė daugiau 
kaip 30 kiniškų organizaci
jų-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St

Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

■

Liūdesio valandoj kreipki-J! 
tea prie manęs cįjeną ar !! 
naktį, greit suteiksime !' 
modernišką patarnavimą. < j 
Patogiai ir gražiai m o- < . 
demiškai įruošta mūsų «• 
šermeninė. Mūsų patarna- <• 
vimu ir kainomis būsite ;► 
patenkinti. į *

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugs. 8, 1950



HELP WANTED—MALE , HELP WANTED—FEMALE Help Wanted Agcy Tęl. Plaza 7-2690
HELP WANTED—FEMALE

Tuber Examinierius. Patyręs prie 
tekstilių (audimo). Nuolatinis dar
bas. Antipyros Co., 1175 Manhattan 

j Ave., Brooklyn, N. Y. EV. 9-5611.
(168-173)

Reikalinga tarnautoja prie stalų. 
ALICE NADDAFF, 150 Atlantic 
Ave., Brooklyn, N. Y. MAine 5-9690.

(171-173)

Daktaro J. J. Kaškiau 
čiaus jubiliejinio 
bankieto darbininkams

Sojistes ruošia gražiausias 
dainas Kaškiaučiui pagerbti

Kurie tik draugai ir drau
gės apsiėmėte dirbti sekma
dienio bankiete, ar tai kaipo 
patarnautojai prie stalų, a: 
kitus darbus, būtinai atvyki
te 10 vai. ryto sekmadienį.

Gaspadinės ir talkininkai 
virtuvėj kviečiami būti 9 vai. 
šeštadienio rytą ir tuo pačiu 
laiku sekmadienį.

Rengimo Komisija.

trijų choru dai-
sekmadienio’ po-

10-tą, Liberty
Atlantic Avenue

Tarp Lietuvių

Solisčių ir 
nos aidės šio 
pietį, rugsėjo 
Auditorijoje,
ir 110th St., Richmond Hill.

• Tos dainos, gražios ir šiltos, 
. savanoriai teikiamos daktarui
J. J. Kaškiaučiui pagerbti, 
sykiu teiks pasigrožėjimo vi
siems, kurie turėsimo laimės 

t

' asmeniškai dalyvauti.
šimtai, o gal ir tūkstančiai 

lietuvių kituose miestuose ne- 
[ galės to padaryti dėl tolumo. 
! nors 
[ viena 

■ vauti
Parvyko namo iš dviejų 

pusės savaičių atostogų Mr. 
Mrs. Keras ir sūnus Michael. 
Jie savo atostogas praleido 
Greeley, Pa.

Mrs. Keras -yra duktė mas- 
pethiečių Kalvaičių.
ir 
j V

n 
ir

Motina 
tėvas džiaugiasi, sulaukę 
saugiai namo sugrįžusių.

May.

Stanley žvirblis ir 
Nellie Ventai su

Povilas 
sūneliuir

Conrad šventėmis buvo nuvy
kę atlankyti buvusius mas- 
pethiečius Anastaziją ir Juo
zą Kaulinius. Kauliniai da
bar apsigyveno Huntingtone, 
ten pirkosi sklypelį žemes, 
turi namuką, įsitaisę daržą. 
f Išleisdami svečius,* Kauli
niai įteikė parvežti jų pamy
lėto Lietuvių Kultūrinio Cen
tro restaurantui jų darže 
gintų, saulėje nunokusių 
midorų. Kelinta diena 
ręsta u ranto svečiai juos 
gome. Ir džiaugiamės,
dar bent kartą gausime. Kau
liniai žadėjo daugiau pririnkti 
ir atvykdami į dr. Kaškiau- 
Čiui pagerbti rengiamą ban- 
kietą atvežti pomidorų ban- 
kietui.

Kauliniai buvo įpratę ir 
mieste gyvendami veik vi
suomet atvykti su dovanomis Į 
savo centrui.

nemažas jųa skaičius vis 
pirkosi tikietus, “daly- 

d vaši o j e.”
Žodis apie solistes

Suzanna Kazokytė nuo pat 
mažų dienų, motinos už ran
kutės vedama, dalyvaudavo 
lietuvių sueigose, o paaugėju
si buvo neatskiriama dalimi 
lietuvių veiksmų. Tačiau to. 
kad ji rengiasi i dainininkes, 
nebuvome girdėję 
gražią dieną išstojo 
vakare jau 
nininke. 
mot jau 
muzikos.’ 
pro f esi jos 
nepaliovė 
taip pat 
gos leido,
žarijoms patarnauti.

Suzanna dainuos ir didžio-'pietų laiku.

joje iškilmėje Amerikos lie
tuvių žymiajam literatui, svei- 

[katos sargui ir visuomeninin- 
j kui daktarui f. J. Kaškiau
čiui pagerbti.

Amelia Pat Young-Jeskevi- 
.čiūtė dainoje ir užaugo. Dar 
mergiščia būdama, tebelanky- 
dama mokyklą, ji dainavo Ai
do Chore ir jo buvusiose pa- 

! skobusiomis merginų grupėse. 
. Tačiau 
! listes 
šiantis 
tenka

[ir išsisemia 
| pat nustebino 
I pasirodymu jau 
dainininke, 
nuolat- dainuoja, 
są sezoną 
su Opera 

Amelia 
jotui d r.
ti bankiete šį sekmadienį, 
sėjo 10-tą.

Jūs tikriausia rengiatės at- 
Į vykti, būti sykiu su mumis 
dalyviais tų iškilmių. Kas 

Į mums rūpi, tai kad tie, kurie

į LLD 1 kp. nariai 
jau šiame susirinkime 
gaus knygą

į Vyrai namų darbui, patyrę, Va
cuum cleaning, mazgojimui sienų ir 
lt. $7.50 į (lien;). McAnernyney-Co.,

(171-173)

au- 
po- 
visi 
val
ka d

Kalbant apie restaurant^,

ii- jos siekiantis į so
il esitik ėjome — mo
rn ok y to jos profesijai

daug dirbti mokykloje 
ištekliai. Ji taip 

visus staigiu 
prasisiek usia

Ir nuo to laiko 
Praėjusį vi- 

ji dainavo - vaidino 
Intime.
dainuos meno patri- 
Kaškiaučiui pagerb-

iki vieną 
moterų 

paaugėjusia dai-
Visus nustebino tuo-

buvusiu pažinimu
Nežiūrint, slaugės | lauksite paskutines -valandos 
sąlygų, ji. niekad [ir minutės įsigyti tikietą, ne- 

paveluotumėt. Ir dar prime
name įsitėmyti, jog bankietas 
ivvks ne vakara, bet 2 vai.

I| Tai bus pietūs sekmadieninių
N. K.

augti dainoje ir 
niekad, kada sąly- 

neateisakė organi-

Waterburvje parduota 
net 10 likietu

Mūsų kelionė Į
i Huntington, N. Y

Kalbantis, 
, sekmadienį, 
i z as išsitarė :

primintina, kad dabar šešta-
dieniais ir sekmadieniais daž
nai būna pramogų — vestuvių 
ir kitokių, tad restaurantas 
dažniausia būna atdaras ir to
mis dienomis. Vidurvasariu, 
kuomet čia nebuvo pramogų, 

. restaurantas tomis dienomis 
būdavo uždaromas.

Primintina, kad darbo die
nomis restaurante

Waterburiete Marijona Stri- 
žauskięnė rašo:

“Gerbiamas drauge R. Mi- 
zara! čionai prisiunčiu $30 | Huntingtoną.
už dešimt pas muts parduotų dienio vakarą, 
tikietu Dr. J. J. Kaškiaučiaus paskambiname 
pagerbimo . bankietui. Įdedu Atsiliepė 
ir čeki $30 vertėje. Su gilia 
pagarba. Mary Strauss.”

‘ Kaip matome, waterburie- 
čiai, kad ir tolokai nuo Niu
jorko gyvendami, gražiai dar
buojasi mūsų rašytojui ir .vi
suomenės veikėjui Dr. Jonui 

Jaškiaučiui pagerbti.
i Bankietas, kaip žinoma, 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 10 
dieną, Liberty Auditorijoje, 

ra-
Liberty

Richmond Hill, 
džia 2 vai. po piestų

Gaspadinių atydai
Prašome talkos Dr. Kas-

visuomet kiaučiaus pagerbimui hankie- 
galima gauti karšti pietūs i A to darbui. Prašome susirink- 
vakarienė iki apie 7 vai. Vė-|ti 9-tą vai. šeštadienio rytą, 
liau atvykę svečiai gauna tik 
tai greit pagaminamų užkan 
džių ir kavos.

šventėmisPetras Vaznys 
buvo nuvykęs į,Naująją An
gliją, tikėjosi dalyvauti jų 
rengiamame piknike ir susi
tikti daug savo senų draugų. 
Maine valstija — tai jo buvu
sieji namai. Jis ten gyveno 
iki jo duktė Annė ' atvyko 
dirbti LDS Centro raštinėje ir 
tuomet atviliojo tėvą su Olga 
ir Carolyn į Brooklyną.

Niaukstęsis oras sekmadie
nį jam neleido pilnai įvykinti 
planus.
se susitikimuose 
gavo 
Laisvei, 
lankyti
New Londone.
kė Hįyde Park, kur ilsisi ve
lionis prezidentas Roosevel- 
taš. Tai ten Trumanas kartu 
su / Rooseveltu palaidojo ir 
Naująją Dalybą.

rugsėjo 9-tą d., ir tuom pa
čiu laiku sekmadienio rytą, 
rugsėjo 10-ta. Darbų daug, 
reikia platesnės talkos. Ku
rios tik galite’, prisidėkite prie 
šio darbo Bankieto Komisija.

bu mirė 6 apdegę 
valant butą

kur pasidėsime 
mano vyras Juo- 

važiuokiva į 
Tad p enk ta
rų gp. 25-tą, 
Gaškauskams

i sūnus. 
[ pašaukti motiną. 
I no atėjo Mrs.
i Man pasisakius, kas aš, ji at
sake: . x

i
—Jūsų laukiau visą vasarą, 

kur jūs?—Pasisakiau, jog at- 
[ vykstame šeštadienį.

Atvykusius į Huntingtoną 
į mus pasitiko Mi\ ir Mrs. Gaš- 
kauskas. O kuorrtet nuvažia- 

i vome į jų gražią rezidenciją, 
i ten jau radome Mr. ir Mrs. 
Meškius. Pietavome ir vaka
rieniavome ant pievelės. Sek
madienio pusryčiavome 
verandoje. Pietauti vėl eina
me ant pievelės.

Mums veik baigiant pietau
ti, atvažiuoja Mr. ir Mrs. 
Verkutis ir Mr. ir Mrs. Thom
son. Visi labai gražiai pabu
vojome. Pirm išleidžiant mus 
namo, Mr. ir

[ kai pavežiojo ’mus po Hunt- 
| ingtoną. Pas tokius žmones 
■ malonu svečiuotis. Nežinome 
Į nei kaip jiems atidėkoti. Jie 
taip labai -svetingi žmonės.

May.

Paprašiau
Prie telefo-

Tačiau ir mažesnino- 
su draugais 

paramos dienraščiui 
Ir turėjęs progos at- 
marininkystės bazę 

Taipgi atlan-

Praėjusį trečiadienį mirė 6- 
tas asmuo dėl gaisro ir < 
plozijos. 
47 77th 
Heights, 
atėjus talkon 
veteranui padėti 
barakų į butą perdirbtas pa
talpas. Grupė kitų sužeistų
jų tebesikankina ligoninėje. 
Tūli randasi kritiškoje padė
tyje. •

Nelaimė įvyko
Terrace, 

būreliui 
savo

Serga
Jackson 

savanorių :
• draugui
išvalyti iš

Jonas ir Sofija Thomsonai

ROXY 7th Ave. ir 50th St.
Dabar Rodoma Judžiuose

‘The Black Rose’
(Techni-spalvomis) 

o Scenoje
The PHILHARMONIC-SYMPHONY

New Yorko Orkestras 
MITROPOULOS vadovauja 

Artjstė Padėjėja, 
EILEEN FARRELL, Soprano

pasišovę išbandyti farmerystę. 
Jie jau pirkę (ar pasiruošę) 
nedidelę farmą. Per žiemą 
nori prisiruošti gerai ten įsi
kurti,, o pavasarį pradėti gy
venti, kaip tikri farfneriai. 
Geros kloties!
v Sveikatai tarnaujant, Thom- 

sonaf, tikimasi, labai gražiai 
Įsirengtų savo 
Thomsonas yra < 
polinkių žmogus, 
bios ir Naudingos
yra suteikęs valyti, 
gražinti 
Centrą.

4

rezidenciją, 
mechaniškų 

Daug ga- 
talkos jis 

gerinti,
Lietuvių Kultūrinį 
Ir abu mėgsta dai- 

ž. R.

Rugsėjo 1J. dieną įvyksian
čiame suvirinkime naują kny
gą gaus visi tie nariai, kurie 
jau yra užsimokėję ar tą va
karą užsimokės draugijos na
rio mokesti už šiuos metus. 
Atsibus L. A. Pii. Klubo sa
lėje, 280 Union Ave., Willi- 
amsburge. Pradžia 8 vai. vak, 

Valdyba.

REAL ESTATE
Parsiduoda 

su fountain. 
Parduodame už žemą kainą $1500.

I Telefonas FOrdbam 4-8838.
i 166-171)

Saldainių Krautuvė dieną LA 4-5626.
Geras biznis; įeiga $250. se. 3-2445.

Namų darbininkė, norinti gorų, 
namų, nėra valgių gaminimo, mylin
ti vaikus, nuosavas kambarys, šau
kite: JĄmaica 3-5484.

(171-173)
------------------------------------------------- y,-------------

Namų darbininkė, paprastas val
gių gaminimas, 3 suaugę, nuo 2 p.m. 
iki vakarinių pietų. Šaukite, ištisą 

Vakarais šaukite t

Dvi moteriškės — guolis vietoje; 
valgių gaminimas, namų aptarnavi
mas; auklė ir motinai pagelbininkė. 
Pilnai priežiūrai. Trys vaikai. Dir
banti pora. WO, 2-3450.

(169-171)

Slaugė — pilnam prižiūrėjimui 
2 vaikų — 9 mėnesių ir 2’/fe metų. 
Guolis vietoje. Šaukite: Mrs. Ghitis, 
Endicott 2-9200. (169-171)

Saldainių krautuvė, parduodama 
I su nuost.aliais, savininkas negali į 
1 vesti biznio, 803 Trinity Ave., Bronx, 
N. Y. .Kampas 158 St. MO. 9-8767.

(170-174)

Motinos pagelbininkė, mylinti 
vaikus, namai užmiestyje, linksma 
aplinka, atskiras kambarys, $100. 
RE. 9-3082. (170-171)

Namų darbininkė, prižiūrėjimui 3 
metų berniuko, linksmi namai, ma
loni aplinka, guolis ant Aietos, nuo
latinis darbas. LO. 7-4656.

(170-172)

T

Namų darbininkė, 5 dienų savaitė, 
nuo 1 iki 7 p. m. Turi kalbėti an
gliškai. IIA. 6-0767.

Gera nafrnų darbininkė, mylinti 
vaikus, atskiras kambarys ir mau
dynė, paliudijimai. IL. 9-4969.

(170-171)

(170-171)

Amerikos Darbo Partija 
stato kandidatus

Amerikos Darbo Partijos 
vadovybė New Yorke per sa
vo pirmininką kongresmaną 
Vito Marcantonio pasiūlė tai 
partijai pastatyti savo kandi
datus. Dalyvauti rinkimuose

tinkamą kandidatą, darbiečiai 
galėtų ištraukti savo kandida
tą vėliau, 
yra padarę

kaip jau ne syk) 
i'e i k ai u i 'esant.

kuo yra tie

Operatorės — Morrow Sweaters, 
Juno Mills, 166 Lynch St., Brook
lyn, N. Y. EV. 7-1738.

(170-172)

Namų Darbininkės, abelnam dar
bui, mokančios valgius gaminti, pil
nam ar daliai laiko, gyvenimas vie
toje ar kitur. Reikalingi paliudiji
mai. Nemokamai kreipkitės j New 
York State Employment Service, 
220 West 801 h St., N. Y. C.

(170-172)
Reikalingos namų 

[darbininkės; auklės;
1 Margaret Timm, 139 
Į N. Y. PL. 3-4664.

i darbui-ruošai[ 
slaugės, i 
E. 57th St.,

Missį Namų darbininkė, guolis vietoje, 
paliudijimai, patyrusi prie vaikų. 

(170-172) Gera alga; turi būt švaru. 
_______ _ BO. 3-7178. 170-172)

rug- 1 nepriklausomai nuo kitų par
tijų. Darbiečių vyriausiais 

i kandidatais yra:
John T. McManus i guber

natorių ;
Dr. W. E. B. Du Bois j se

natorių ;
Paul L. Ross j majorą.
Darbiečių kandidatai kitoms 

žymioms valdvietėms yra: 
[ Dr. Clementina J. Paolone į 
! gubernatoriaus padėjėją; Mi
leli ael A. Jiminez į valstijos iž
dininką (Comptroller); Leo 
j Linder į prokurorą;

Partijos pirmininko pareikš
tieji partijos siekiai, įžymės- 
i irieji’ jų bruožai, greta bruo
žų iš kitų partijų pareiškimų, 
tilps atskirai.

Darbiečiai sako, kad lenk
tynėse už pirmenybę reakcin
gu m c ir neigime 
kalų republikonų 
tų partijos likosi 
mos, panašios

žmonių rei- 
ir demokra- 
nebeatskiria- 
viena kitai, 

Dėl to ne-
bepastato tokių . kandidatų, 
kuriuos darbo žmonės galėtų 
remti. Tačiau, jei kurioje vie
toje įvyktų stebuklas, jei vie
na ar kita partija, savo eilinių 
narių spaudžiama, pastatytų

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
'BROOKLYN, N. Y.
Tel. ęVergrcen 7-G868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Mrs. Gaškaus-

Isidore Churinskas praėjusį 
penktadienį pavojingai susir
go. Jį ištiko “stroke.” Tuo 
tarpu gydėsi namie, 385 So. 
2nd St., Brooklyne. Apie jo 
skaudžią nelaimę telefonu 
pranešė jo žmona Helen.

Linkime jam greit pasveik
ti ir atgauti spėkas.

Churinskas, sveiku būdamas, 
kada darbo sąlygos leido, 
lankydavosi lietuvių sueigoje, 
tad daugeliui yra. gerai pažįs
tamas. *

UP-TO-DATE ~

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

New

i Namų darbininkė abelnam dar
bui ir virimui. Taipgi priežiūrai kū
dikio. Linksma aplinka; guolis ant 
vietos. Nuolatinis darbas. Reikalin
gi paliudijimai. Gera alga. Tel. MO. 
3-7035. ’ (169-171)

v Motinai pagelbininkė. Daug liuos- 
liakio. Lengvas namų darbas. Guo
lis vietoje arba kitur. Linksma ap
linka. ACademy 2-8848.

(170-172)
Kuo buvo, 
darbiečių kandidatai;

McManus yra buvęs 
Yorko Laikraštininkui Gildijos
prezidentu. Jis buvo steigė
ju ir dabar yra generaliu ve
dėju progresyvių savaitraščio 
National Guardian.

Du Bois, paskilbęs visuome
nininkas, dabar Taikos Infor- 
macijųį Centro pirmininkas ii 
vadovaujantis d a r b u o tojas 
Afrikiniams Reikalams Tary
boje.

Ross buvo majoro O’Dwy- 
er’io administratyviniu sekre
toriumi. Iš tų pareigų rezig- 

i navo protestuodamas prieš vi
suomenei žalingus miesto val
džios veiksmus. Vienu tų 
žalingųjų buvo kėlimas fėro. 
Jis dabar vadovauja vartotojų 
organizacijoms kovoje prieš 
pragyvenimo brangumą.

Dr. Paolone daugiausia 
praktikuoja pagalbą mote
rims prie gimdymo ir gyvai 
susidomėjusi tuomi, kad tie |

'pagimdytieji būtų laimingais.
i Ji yra pirmininkė organizaci- 
i jos Amerikos Moterys Taikai 
ir vadovavo neseniai keliavu
siai į Washingtona taikos de-

' legacijai.
Jiminez yra veiklus, vado

vaujantis United Electrical
Workers narys, taipgi vado
vauja savo partijai Rome-Uti- 

■ ca srityje.
Linder, advokatas, Kings 

į apskrities (Brooklyno) dar
biečių organizacijos pirminin
kas, veikliai dalyvauja 
iriuose liaudies ir viso 

.gerovei veiksmuose.

pilieti- 
miesto 
N. P.

Athenai, Graikija. — Su
dužus busui, užmušta 23 
žmonės.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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 
y 492 Grand Street, • Brooklyn, fJ. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
E Ver green 4-8969

FF
<♦>

<!>

<♦>

<♦)

<i>

<!>

<!>

<♦>

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TITT F V T Q T G N
EVergreen 4-9407 I * ▼ 1 □ 1 V 11
f /P/ ' SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

Aido Choras
Aido Choras reguliarias pa

mokas pradės šį penktadienį, 
rugsėjo (Sept.) 8-tą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje. Svarbu 
visiems choristams atvykti, 
nes mes esame pasižadėję 
dainuoti šį sekmadienį.

Choro Vykdančiosios Tary
bos nariai prašomi atvykti 7 
vai.

Yra reikalas pasitarti ke« 
liais klausimais, kurie liečia 
mūsų veiklą rudens ir žiemos 
sezonais. Tas liečia valdybą 
ir visus komitetus.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 7, 
8 vai. vak., Kultūriniame Centre. 
Yra tūlų svarbių dalykų. Prašau ne- 

‘ pamirškit užsimokėt duokles. — 
! Sekr. (169-170)

ORMAN & MICHELSON

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

r

111-15 JAMAICA
Richmond Hill 18,

AVE.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

I

Visokį 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. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

•du*

RES. TEL.

HY. 7-3031

*36*•06*

TELEPHONE

STAG G 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Bals am u o to jas)
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.

39BES
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