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iu apylinkės lietuviams bus 
didelės, gražios iškilmės die
na. Susieisime šimtais, gerai j 
pavalgysime, pasiklausysime | 
šaunių dainų ir pagerbsime j 
Dr. J. J. Kaškiaučių. Kiek j 
jau žinoma, turėsime svečių ir Į 
iS «ana toli i E. Hoover prašo daugiau pinigą

Tik nepamirškite tuojau! •! T • • v CQ I • 99
Įsigyti įžangos bilietų. Lai ! veiklai prieš raudonuosius 
smarkiosios Brooklyno gaspa-j 
dinės iš anksto žino, kiek į Washington. _
prikepti ir privirti, kad nė ■ 
vienas nepasiliktų alkanas bei 
ištroškęs.

Pasimatysime sekmadienio 
popietį Kultūriniame Centre.

FBI KETINA SUIMT 
i 12,000 KOMUNISTU

Vėliausios Žinios KORĖJOS LIAUDININKAI

Gerieji ponai iš mūsų vals
tijos sostinės Albany prisiun
tė mums didelį, storą, gražų 
leidinį “Young at Any Age.” 
Pasirodo, jog tai yra valstijos 
seimelio komisijos raportas. 
Komisija tyrinėjo padėtį se
natvės sulaukusių žmonių.

Informacijos ir liūdnos ii 
baisios. Juk atrodo, kad žmo
gus, išgyvenęs ir išdirbęs iki 
60 ar 65 metų, savo gyveni
mo saulėleidyje jau turėtų tik 
ramiai ilsėtis. Nebereikėtų 
jam galvos sukti :• kur pasidė
siu, kur prisiglausiu, kaip 
baigsiu savo gyvenimo dienas.

Bet taip nėra, taip nėrą dėl 
daugelio, daugelio tūkstančių 
senatvės sulaukusių žmonių 
šioje pačioje turtingiausioje 
visam pasaulyj turtingiausios 
šalies valstijoje f

Raportas parodo, kad šian
dien pat New Yorko valsti
joje 121,758 seno amžiaus 
žmonių gyvena iš valdžios 
“malonės,” iš tos “almužnos,” 
kurią jie gauna formoje pen
sijos. Vidutiniai, ant kiekvie
no ęašalpgavio išeina po apie 
$15 į savaitę.
* Pragyvenk tu žmogau iš tos 
penkiolikos dolerių prie da
bartinio brangumo, pasidžiauk 
paskutinėmis gyvenimo dieno
mis, pasiliuosuok nuo ekono
minių bėdų ir klapatų!

Iš raporto sužinojau dar ii 
kitą “pasibaisėtiną” dalyką: 
proporcionaliai seno amžiaus 
žmonių skaičius vis didėja ii 
didėja. Mūsų amžius ilgėja.

Ar žinote, kad 1850 metais, 
lygiai prieš vieną šimtą metų, 
prieš apie 17 žmonių tarpo 
20 ir 64 metų amžiaus tebu
vo tik vienas 65 metų ar dau
giau ? O šiandien jau pasida
rė vienas tik 
nis.

priėš apie aštuo-

išvada rūsti, tie- 
šiose sąlygose ii

Komisijos 
siog žiauri: 
šioje gadynėje beveik kiekvie
ną senatvės sulaukusį žmogų 
suspaudžia “vargas, ligos, 
vienatvė, pažeminimas, bever- 
tybė.”

Viena gera moteriukė rašo: 
“Mano duktė turi labai di

delę, 
knygą “Kristaus visas gyveni
mas.

keliu šimtų puslapių

Ji sako: Mama, aš 
(langiau nebeklausysiu, ka 
žmonės tiek daug sako ant 
tu komunistų. Aš perskaičiau 
šia visą knyga apie Kristų ir 
suradau, kad dabar ir komu-

Slapto- jis vetuos-atmes Mundto- 
sios FBI policijos direkto- McCarrano bilių del komu- 
rius Edgar Hoover prašė 
Kongresą paskirti dar 6 
milionus dolerių; sako, rei
kia daugiau pinigų^-kad 
galima būtų akyliau komu
nistus sekioti.

Hooveris gyrėsi Senato 
j komisijai, kad jeigu tik 
kiltų karas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos, tai 
FBI agentai tuojau suimtų ' 
12,000 “pavojingųjų” komu
nistų. Jisai pranešė, jog 
FBI ir dabar nuolat juos 
sekioja. Hooveris dejavo, 
kad dauguma tų komunis
tų yra Amerikoje gimę. Be 
to, Hooveris sakė, reikią 
tėmyti ir 50,000 kitų komu
nistų.
Trumanas ir Kilgore bilius

Kuomet prez. Trumanas 
pranešė reporteriams, kad

Tokio, rugs. 8. — Ameri
konų komanda praneša, 
kad jie atmuša šiaurinės 
Korėjos liaudininkų atakas.

Generolas MacArthur į- 
spėjo, kad liaudininkai da
bar ruošia jėgas naujam, 
pasmarkintam ofensyvui.

Lietus penktadienį' su
stabdė Amerikos lakūnu 
žygius.

tai” parengę 
Valstijas karui.

Jungtines ARTĖJA PRIE TAEGU
Washington. — Valdžia {Amerikonai įsakė civiliniams 

nkų> gyventojams apleist Masoną

Unijų vadai pasikvietė 
prez. Trumaną į pokylį

Washington. — Darbo 
Federacijos ir CIO vadai 
pakvietė prez. Trumaną į 
bendrą jų bankietą, kurį 
ruošė Federacijos Politinės 
ApšvietoslKomitetas ir CIO 
Politinio Veikimo Komite - 
tas. Prezidentas pasižadė
jo dalyvauti tame pokylyje 
rugs. 8 d.,

Numarinti 2 cechai kaip 
šalies išdavikai

Praga. — Čechoslovaki- 
jos teismo sprendimu, tapo 
mirčia nubausti du cechai 
kaip tėvynės išdavikai. Teis
mas surado, kad jiedu šni
pinėjo Jungtinėms Valsti
joms ir popiežiui.

St. Nelson laikomas 
po $100,000 užstatu

Pittsburgh. — Du komu
nistų vadai, Andrew Onda 
ir James Dolsen tapo pa
leisti iš kalėjimo po $10,- 
000 užstato viekas ir kitas. 
Užstatus parūpino Pilieti
nių Teisių Kongresas.

Bet trečiam areštuotam 
komunistui Steve Nelso
nui užstatas pakeltas net 
iki 100 tūkstančių dolerių. 
Nelsonas yra Vakarinės 
Pennsylvanijos Komunistų 
Partijos pirmininkas.

Jie kaltinami už peržen 
girną Pennsylvanijos valsti-

nistų toks pat mokslas. Jisai, jos įstatymo, kaip “maišti- 
Kristus, smerkė privatiškus ninkai,” kurių tikslas esąs 
turtus, jis atėjo dėl nuskriaus- nuversti valdžią per jėgą 

jis liepė turtuo- ir prievartą.tos minios, 
Hams turtus dalintis su bied- 
naisiais. Aš dabar pamačiau, Washington. — Ameri-
koks musų pasaulis: kas tik ^os vajdžia planuoja naują 
YY /A V* 1 /V n %* r* t rl t 4- r* /-• J i _ -nori gerai daryti,, tas panie- ' 
kintas ir persekiojamas...” 

šios dukters ’ galvosenoje 
labai daug protingų, sveikų 
minčių.

paskolą Iranui, kad pastip
rintų jį prieš Sovietų Są
jungą.

Kunigų Draugas spausdino
(Tąsa ant 5 pusj.)

Undine, Italija. — Nu
virtus busui nuo kalno, už
mušta 14 vaikų.

nistų ir kitų vadinamų 
“raudonųjų” suregistravi- 
mo, jeigu Kongresas priim
tų tokį bilių, tai korespon
dentai užklausė: Kaip pre
zidentas žiūri į naująjį de
mokrato senatoriaus Kil
gore’o bilių?

Trumanas nedavė atsaky
mo į šį klausimą.

Kilgore bilius, tarp kit- 
Įko, reikalauja suimti ir į 
koncentracijos stovyklas 
suvaryti visus komunistus ma, jog Marinų Sąjungos 
ir jų bendradarbius, jeigu.: suvažiavimas reikalaus pa- 
“—,šalinti Amerikos valstybės 

sekretorių Deana Acheso- 
ną ir visų ginkluotų jėgų 
sekretorių Louisa Johnso- 
na.

Marinu vadai sako, Ache- C f
sonas ir Johnsonas “pras

Washington. — Aukštieji 
Amerikos valdininkai tarė
si, kad reikėtų negaišuojant 
paskirti vyriausią koman- 
dieriu visoms vakarinės 
Europos kraštų armijoms. 
Suprantami, jog komandie- 
rius būtų amerikonas. .

daro spaudimą streikuojan 
tiems 35,000 elektrini] 
CIO unijistų, kad tuojau 
grįžtų darban.

Jų vadai, yra atšaukę 
streiką, bet eiliniai nariai 
savarankiškai streikuoja, 
reikalaudami pakelt algą 15 
centų valandai ir pagerint 
kitas sąlygas.

Washington. — Darbo 
Federacijos vadovybė ap
skaičiavo, jog visi gyveni - 
mo reikmenys nuo 1950 m. 
vasario mėnesio
bendrai pabrango 5 procen
tais.

Pietinė Korėja, rugs. 8.
— Anglų žinių agentūra 
Reuters pranešė, jog Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
užėmė pozicijas tik už 6 
mylių nuo Taegu, svarbiau
sios amerikonams tvirtovės.

Liaudininkai atakuoja 
Taegu apylinkėje iš trijų 
pusių — iš šiaurės, pietų ir 
vakarų.

Amerikinė komanda lie -
iki šiol pė išsikraustyti visiems ci

viliniams gyventojams iš- upč 
Masano uostamiesčio, pie - nu. 
tiniame fronte. Masan yra

Washington. — Praneša-
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vieškelių ir geležinkelio 
mazgą, 20 mylių į rytus 
nuo Taegu, ir pastūmė jan
kius dar kelias mylias at
gal. Kitas pranešimas tą 
pačią dieną sakė, kad ame
rikonai. atlaiko Yongčoną. 

(New Yorko Times rugs.
8 d. rašė, kad Yongčono 
padėtis neaiški.) Vidurinia
me fronte amerikonai pa
muše liaudininkus dar kiek 
atgal rytinėje Naktong 
upės pusėje, ties Yongsa- .

“susidarytų pavojinga šiai 
šaliai padėtis,” arba jeigu 
kiltų karas tarpAmerikos 
ir Sovietų Sąjungos.

Kilgore’o bilių jau pasi
žadėjo remti toki valdiniai 
senatoriai, kaip Scott Lu
cas, Herbert Lehman ir ke
li kiti.

Saugumo Taryba 
užgyrė jankių oro 
žygius Korėjoje 1

Iranas pašalina 400 
sukčių valdininku

Pietiniame fronte jankiai 
State College, Pa. —Ame- už 26 mylių į vakarus nuo atgriebė vadinamu Kovos 

i amerikonams Kalną, 9 mylios į vakarus 
uosto Pusano. i nuo Masano. - Tas kalnas

Pranešama, jog liaudi- jau 10 kartų ėjo iš vienų 
ninku partizanai jau vei- rankų į kitas, 
kia Masano priemiesčiuose.

Tokio, rugs. 8. — United 
Press pranešė, kad Korė
jos liaudininkai atgriebė 
nuo amerikonų Yongčoną.

LV. Lity 11

rikos Psichologų Sąjungos į būtiniausio 
suvažiavimas nutarė, kad 
jos nariai atsisakys profe
soriauti' tokiose kolegijose 
bei universitetuose, kurie 
reikalauja prisiekt “ištiki
mybę prieš komunizmą.”

Anglu unijos atmeta 
algy užšaldymą

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos ^atstovas 
Jokūbas Malikas - reikalavo 
pasmerkt Ameriką už tai, 
kad jos lėktuvai “barbariš-

Teheranas, Iran. — Ge
nerolas Ali Razmara, Irano 
premjeras, paskelbė, jog 
nutarta pašalinti 400 valdi
ninkų kaip sukčių, kyšinin
kų ir “supuvėlių.”

Tarp tų, kurie pavaromi vietoje, 
iš valdžios, yra buvęs prem
jeras Ahmad Ghavan, da-

Brighton. — Anglijos 
Darbo Unijų Kongresas 
dauguma balsų atmetė dar- 
biečių-“socialistų” valdžios 
siūlymą palaikyti ir toliaus 
algas užšaldytas toje pat

Korėjos liaudininkai 
sako, užmušta jau 
15,176 amerikonai

kai bombarduoja ir^apšau- įartinis seimo pirmininkas;
do civilinius korėjiečius” ir 
naikina ramius jų miestus 
ir kaimus užfrontėje.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba 9 balsais prieš 
vieną (Maliko) atmetė šį 
reikalavimą. Jugoslavijos 
delegatas susilaikė nuo bal
savimo.

Taip tai Saugumo Tary
ba užgyrė tuos amerikonų 
oro žygius.

Saugumo Taryba 7 bal
sais prieš 3 tolyn atidėjo 
šovietinį siūlymą: pakviesti 
Kinijos Liaudies ? Respubli
kos atstovus, kuomet bus 
svarstomi jos skundai prieš

Unijų Kongresas nutarė, 
kad valdžia turi pirma fa
brikantų pelnus užšaldyti, 
neleisti daugiau pelnytis 
kaip nustatytą nuošimtį.

Unijų Kongresui priklau
so 8 milionai anglų unijis- 

Čechoslovaki- tų. Tai vadinamas “socia- 
jos valdžia planuoja perim- listų” valdžios 
ti į valstybės nuosavybę lis. 
artistiškus bažnyčių pa
veikslus, statulas ir istori
nius rankraščius. Už tai 
valdžia atsiteis finansine 
parama bažnyčioms ir ku
nigams.

keli gubernatoriai, trys 
ministrai* ir eilė kitų poli
tikierių, v

Praga. —
nugarkau-

Užgriuvo 130 škotą 
angliakasių

New Comnock, Škotija.— 
Įgriuvo angliakasykla, ku
rioje liko 130 škotų mainie- 
riu. Tūkstančiai žmonių iš
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amerikonų įsiveržimą j.
Formozos salą ir prieš Man 
džurijos miestų apšaudy- apylinkės subėgo juos gei
mą iš oro. ' bėti.

Du amerikiečiai kariškiai, bandydami užsislėpt žolėse ant kalvos, apžvalginėja 
Šiaurinės Korėjos Liaudininkų užimtą poziciją.

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai rugs. 
7 d. paskelbė, kad jų armi
ja per du karo mėnesius 
užmušė 15,176 Amerikos 
kareivius ir oficierius, su
žeidė 45,000 ir nelaisvėn pa
ėmė 1,736.

(Jungtinių Valstijų karo 
departmentas iki rugs. 1 
d. paskelbė tik sekamus 
amerikonų nuostolius, apie 
kuriuos jau pranešta jų gi
minėms, būtent: 599 užmuš
ti, 5,366 sužeisti ir 2,898 be 
žinios dingę.

(Dar nepaskelbti kiti žu
vusieji, sužeistieji, nelais
vėn paimtieji ir be žinios 
dingusieji, apie kuriuos 
nepranešta jų artimie
siems.)

Graiku fašistai talkaus 
amerikonams Korėjoje

, Athenai, _ Graikija. — 
! Graikijos monarcho-fašistų 
valdžia ketina pasiųsti tal
kon amerikonam Korėjoje 
1,200 'kareivių ir oficierių, 
pasižymėjusių kare prieš 
demokratinius graikų par - 
tizanus.

Californijoj suimtas 
kinas mokslininkas

Los Angeles. — Ateivy - 
bes valdinihkai areštavo ki
ną Californijos Technolo
gijos Instituto profesorių 
Hsue Shen Tsieną kaip ko
munistą, neturintį ameriki
nės pilietybes.

Jisai, įžymus
mokslininkas, tapo suimtas, 
kuomet jau rengėsi išvykti 
i Kinijos Liaudies Respub
liką.

lėktuvu v

ORAS, 
vėsiau.

Apsiniaukę ir

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 7. — 
Šiaurines Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija į pietus 
nuo savo užimto Pohango 
užmušė bei sužeidė 600 
priešų kareivių ir oficierių^ 
ir paėmė nelaisvėn 127. Pa>4 
grobė du amerikinius tan
kus ir daug ginklų.

Kautynėse rytiniame 
Naktong upės šone liaudi
ninkai užmušė bei sužėidė 
2,400 amerikonų ir suėmė 
daugiau kaip 600. Pagrobė 
6 amerikinius tankus, 27 
automobilius, 9 patrankas 
ir daug kitų karinių įrengi-' 
mų.

Amerikos lėktuvai vėl 
barbariškai bombardavo it 
apšaudė gyvenamąsias Py- 
ongyango dalis. — Pyong
yang yra Šiaurinės Korė
jos sostinė.

Federa- 
surado 
Sidney 
jis po 

jog

Mokslininkas nuteistas 
kaip komunistas

Los Angeles, — 
lio teismo džiūrė 
kaltu profesorių 
Weinbauma, kad
priesaika užsigynė, 
priklausė Komunistų Par
tijai.

Weinbaum dirbo valdžiai 
kaip rakietinių lėktuvų in-. * 
žinierius. Pirm pasamdžius 
jį tam darbui, karinė ko- . 
misija kvotė Weinbaumą, 
ar jis komunistas.

D žiūrė taipgi nukaitino 
Weinbaumą, kad jis ir pro
fesoriaudamas Californijos 
Technologijos Institute .slė
pė savo narystę Komunis
tų Partijoj.

Bausmė Weinbaumui dar 
nepaskirta, bet jis galėtų 
būti nubaustas iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos.

Ottawa. — 200 Kanadi- 
nio Tsrikos Kongreso norių 
atėjo i seimą reikalaut, kad 
Kanada atsimestų nuo da
lyvavimo kare prieš šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką. Policiniai 
sargai išvaikė tuos 
reikalautojus.

seimo 
taikos

7
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KANADIEčIAI STEBISI. [ jo”, šlykštaus, nežmoniško
Kanadiškių Liaudies Bal- 

rašo:
Kanados lietuviai buvo

sas

| J ' V '
ir nekulturiško. .

Kanadiečiai “aiškiojo 
šviesoje” patyrė kardelinin- 
ku kultūra Liaudies Balso r. c . i pries

SUBSCRIPTION RATES:
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tos nuomonės, kad didžiuma piknike, įvykusiame [
' yii} tlkrai inteligen- keletą savaičių Montrealy-

Unitcd
United 
Queens
Queens
—

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, 
under the Act of March 3, 1879.

Vokietijos apginklavimas
Amerikos okupacinių jėgų vadas M’Cloy Vokietijo

je atkviestas Washingtonan pasitarimui. Tuojau pa
sirodė du pareiškimai. Vieną, padarė pats M’Cloy. Jis 
sako, kad jau atėjo laikas Vakarinę Vokietiją taip ap
ginkluoti, jog ji galėtų apsiginti nuo užpuolimo.

Po jo su pareiškimu spaudai išstojo pats valstyb. sek
retorius ponas Acheson. Jis sako, kad jis pilnai, pritaria 
“Vokietijos apsigynimo rolei”, tai yra, apginklavimui dėl i 
“apsigynimo”.

dipukų ;
tiški žmonės; kad tiktai ma
ža dalis jų tarpo yra smurti
ninkai ir tiktai laukia pro
gos pulti fašizmo I priešus. 
Mums niekad neatėjo į gal
vą, kad k arde liniukai galė
tų taip pasirodyti, kaip- kad 
jie pasirodė Liaudies Balso 
piknike Montreale. Juo la
biau mums sunku įsivaizduo
ti, kad Kardelienė galėtų 
svaidytis tokiais žodžiais.

j Mes labai klydom.
Mes jau seniau buvome 

, girdėję tūlus kanadiečius 
kalbant, būk pas juos hit
lerinių dipukų esą labai 

liberališ- 
d i pu k ai

je, kur tie lietuviškieji 
hitleriniai smogikai su
ruošė pogromą. Liaudie? 
Balsas rašo: /

Ka r d e 1 i n i n k ų pasielgi m a s 
Montreale parodė, kaip bai
siai jie subankrutavę politi
niai, kultūriniai ir moraliai. 
Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kad žmogus galėtų taip su
sinu kti.

Užpuolimas ant Liaudies 
Balso simpatikų laikraščiui 
nepakenks. Jei pats pikni
kas kiek nukentėjo, tai maž
možis. J

met rado ir ras būdus pa
remti laikraštį. Tuo tarpu 
Smurtininkai nustojo ne vie
no mbntręaliečio simpatijos. 
Tas užpuolimas parodė kar- 
delininkų tikrą - veidą.

i Liaudies Balsas karštai 
sveikina montrealiečius Liau
dies Balso simpatikus už to
kį puikų užsilaikymą aky- 
vaizdoje tokių šlykščių ir 
p r o vo k u o j a n č i ų p u 1 d i n ė j i m ų. 
Jūs parodėte, .kad esate 
tvirti valioje, aukštai pakilę 
kųltūiūniai ir moraliai. Gar
bė jums.
^-Liaudies Balsas taipgi reiš

kia gilią užuojautą Stanley 
A'ilimui, kuris tapo auka tų 
smurtininkų.

Dar gyvendamas 
vieną iš jų gerai 
Pažinojau jį iš j c

JIE IŠKELIAVO..,
I Jie nebegrįš pas savo myli
mąsias. Jie, du kaimynai, iš
keliavo ten, iš kur jau niekas 
negrįžta.
užrubežyj, 
pažinojau.
darbų, — raštų-poezijos, kuri 
mūsų naujagimį—silpną laik
raštėlį karts nuo karto puo
šė. Tada jau žinojau, kad 
Stasys Jasilionis talentingas 
lietuvių rašytojas-poetas. Ve 
1 elniais laikais turėjau laimės 
Stasį sutikti ir susipažinti. 
Teko ir jo svetingoj pastogėj 
atsilankyti, laišku kitu, pasi
keisti. Ta taip riboto laiko 
pažintis suteikė man malo
naus įspūdžio. Stasį pažinau 
kaipo reto- malonaus charak- 

jterio žmogų, žmogių. kurie 
Iširdis ir akių žvilgsniai bro-

kad ir pas mus atsi- 
Deja, taįp nebuvo. Už 
mėnesio laiko Stasio 

gyvybė užgeso!

trumpam laikotarpiui

(mažai, būk ten
! ki” (kardeliniai)

Vadinasi, Amerikos politika linkui Vokietijos tampa 2Są netgi sukalbami, netgi
pakeista. ..Visi iškilmingai sudėti pažadai, kad niekados 
nebus leidžiama Vokietijos militarizmui prisikelti, nu
metami j šalį. Tas terminas “apginklavimas apsigyni
mui“ nieko neturėtų suvedžioti. Hitleris apginklavo Vo
kietiją nuo kojų iki galvos taip pat “dėl apsigynimo”. Jis 
pradėjo ir vedė karą “tik apsigynimui”. Militarižmas pa
silieka militarizmu. Ginkluotos jėgos reakcionierių ir 
fašistų rankose greitai pavirsta agresijos jėgomis.

Kai Vokietijos pramonė bus pilnai atsteigta, kai 
Vokietija turės pastovią,.gerai ginkluotą armiją,, kur at-

žmonės, nežiūrint to, kad
1 jie skirtingai visuomtmiš- ,

i — dainininkė, “kultūringa
i ponia,” ne vienas pagalvo
jo. Bet ir tos dainininkės 
tikrą kultūrą pamatė Mon- 

! trealio lietuviai!...
Kai’deliniai smogikai, 

taigi, įnešė “ką nors nau- 
siras jėga jai pasakyti, kaip ji turės užsilaikyti ir gyven- | jo” į Kanados 
ti? Kas galės jai nustatyti, kad jos karinės jėgos negali [bendruomenę — ki 
būt naudojamos agresijai? , į šlykštaus, biauraus,

Vokietijos apginklavimas iš naujo sudaro greitą ir[i'iško.
naują .pasaulinei taikai pavojų. Pridėkime prie to dar tą j Seniems Kanados 
faktą, kad Vakarinės Vokietijos valstybės aparatas jau ■ 
daugiau kaip puse yra buvusių nacių rankose, ir tasai [dies Balsas rašo:

Ibllįllb JI nl\ių Z, Vllį-dllldl

[Taip, taip! Lietuviškieji liška meile dėl tavęs bangųo 
hitleriniai žvėrys ir Ka- j 

Montrealiečiai višuo-Inadęje parodė savo iltis!
ja.

Deja, du jš fnūsų paskutinių

Katalikai Žmonės, Pagalvokite!
• •

| kai galvoju. 0 Kardelienė žangiosios lietuvių organi-

ne tuviu
i nors 

hitle-

lietu-
! viams visa tai nauja. Liau- i

.pavojus pasidarys dar didesnis ir greitesnis.
Mūsų vadovai, kurie kalba apie Vokietijos apginkla

vimą “apsigynimui”, mums atrodo, nieko neišmoko iš ne
senos istorijos. Jie kalba ir vaizduojasi, kad .prikeltas 
Vokietijos militarižmas būtinai sudarys pavojų tiktai 
socialistiniams kraštams. Juk panašiai galvojo Amerikos j 
ir kitų kapitalistinių kraštų valdovai tuojau po Pirmojo 
pasaulinio karo, kuomet ne tik leido, bet ir padėjo Vo
kietijai iš naujo apsiginkluoti. Tada taip pat buvo pa- i 
sakojama, kad apginkluota Vokietija pasidarys nenuga
lima tvirtove tarpe rytų ir vakarų, tarp kapitalistines i 
Europos ir socialistinės Tarybų Sąjungos. Vokietijos at
gaivinimui buvo nesigailėta nei karštų frazių, nei bilijo
nų dolerių. Vokietija gavo paskolų iš visur, ypač iš A- 
merikos, tiek, kiek tik panorėjo. Reikia dar nepamiršti 
if to fakto, jog po Pirmojo karo Vokietijos valstybės i 
vairas buvo socialdemokratų rankose, kurie taip pat! 
prie krūtinės susidėję rankas prisiekė, kad Vokietijos l 

•‘ginklai niekuomet nebus atkreipti prieš jos kaimynus. 
Ginklų ir armijos reikia, jie sakė, palaikymui ramybės 
namie ir apsaugojimui Vokietijos nuo bolševizmo pavo
jaus iš rytų.

Visa ta baisi istorija šiandien pakartojamą.
Labai galimas daiktas, kad toji istorija baigsis tuo 

patini, kuo baigėsi anais metais. Tai yra, apginkluota 
Vokietija tikriausiu pavojumi bus ne tiek tvirtai Tarybų 
'Sąjungai ir jos talkininkėms iš Rytų Europos, kiek tai 
pačiai Francūzijai. Prikeltas vokiečių militarižmas savo 
agresijos žygiams pasirinks ne tvirčiausius, bet silp-

Seni Kanados lietuviai 
niekad nebuvo vieningi. Jie 
visuomet buvo pasidalinę po
litiniai. . Per 20 metu veikt 
įvairiu pažiūru organizaci- • 

Į jos. Bet nė Įtarto nepasitai
kė, kad būtų buvę l griebtasi 
nors kumščiu, nekalbant jau 
apie 
vo. pavojaus socialistui 
katalikui vienam

Nfekąd hebu- 
ai 

eiti į pro- 
Taip pat 

niekad nebuvo pavojaus pro
gresyviam vienam būti tarp 
katalikų ar socialistų. Se
nas kanadietis ir šiandien, 
tokio politinio įsitempimo 
metu, nesibijo susitikti. savo’ 
seną oponentą ne tik gatvėj, 
bet ir laukuose.’
Panašiai yra ir Jungti 

į nėse Valstijose.’ Čia, tarp 
i senųjų amerikiečių lietuviu 
visuomet buvo prieteliš- 
kas sugyvenimas: katali
kas, 
tis, nepartinis visuomet su- , skundė 
rasdavo ir suranda bendrą 

i kalbą, susitikę, pasikalbę- 
I ti, apsikeisti žodžiu, —žmo- 

niausius oponentus. Vokiečių militarižmas niekados ne- ■ niškai, gražiai, kultūriškai.
dovanojo ir nedovanos Francūzijai, nepaisant, kas jos 
valstybės vairų vairuotų.

Viską sudėjus į daiktą, kiekvienam blaivai į dalykus 
žiūrinčiam žmogui aišku, kad Vokietijos militarinės ga
lios atsteigimas turėtų susilaukti pasipriešinimo iš visų 
žmonių, kuriems rūpi pasaulio' taika ir- gerovė.

susitikimų, iš kurių vienas, 
paskutinis, šių metų Laisvei 
piknike buvo, mane nejaukiai 
nuteikė. Stasys buvo sublo
gęs, veidas liudijo, kad Jo 
sveikata buvo pašlijus. Bei 
apie tai greit apniiršdavau 
Vaizdavaus, kad jis tą križj 
pergyveno ir dabar jau eina 
geryn, 
lankė, 
trumpo 

i brangi

Vos
praslinkus, ir vėl liūdna žinia 
mus užgavo, ir vėl nelaboji 
mirtis kitą gyvybę pakirto, 
netekome kito nuoširdaus 
prietelio. Malonus senelis 
Zmitra mirė. Dviemis atve- 

atsilan- 
. taip 

trumpais laikotarpiais suspė
jau jį gerai pažinti. Nors am
žiumi pagyvenęs, bet jaunas 
buvo širdyje. Jis gerai atro
dė, pilnas buvo energijos, hu-. 
moro ir entuziazmo. Mylėjo 
pajuokauti, anekdotais pasi- 

Į dalinti. IŠ laikraščių jis man 
paskaitė ir atmintinai pade
klamavo jo' mėgiamų eilėraš
čių, pažymėdamas, kad jis 
myli visa, kas gražu ir darbo 
žmonėms naudinga. Bet štai 
ir jo jau nėra tai’pe mūsų 1 
Jis iškeliavo paskui savo ge
rąjį kaimyną Jasilionį. . .’

Jonas Mikaila.

j jais teko jį sutikti, 
k ant jų namuose, ii

materialių nuostolių, ir mo
raliai tokie užpuldinėjimai 
ir šmeižtai daro lietuviams 
gėdą kitataučių akyse.

Nuo kalbamų parengimų 
dienraštis Laisvė taipgi tu
rėdavo materialės paramos. 
Gaudavo apmokėti už skel
bimus ir rengėjai aukomis 
paremdavo spaudą. Šiuom 
atveju kunigai šuniškai į- 

žmonių, kando spaudą. Tačiau ne
nusileiskime jiems.

Jau buvo minėta, kad 
kurią būtų važiavę į pikni- 

j ką ir ten praleidę keletą 
į dolerių, tai būtų gražu, jei 
[jie dabar tuos pinigus pa- 

Lais-

Jau 24-ti metai kaip pa- jčiomis organizavo hitleri- 
Inius chuliganus iš dipukų 

z£cijos, Philadelphijos apie- tarpo ir grasino pikietuoti 
piknikus pažangiųjų pikniką. Paga 

liau gal per mažai rado 
chuliganų pikietavimui, 

. kad puolėsi prie parko sa
vininko ir tą gal papirko, 
kad neduotų parko. Taip 

^kryžiokiškieji lietuviai ku
nigai ir išliejo.savo velniš
kąjį kerštą ant 
kurie per 24-riu§ metus 
Labor Day šventes pripra
tę) linksmintis tose gražio - 

Lse iškilmėse;
Kunigai manė, kadj už

smaugus pažangiečių pikni 
ką, jų piknikas bus pelnin- aukotų Laisvei, nes 

kitais vė kovoja prieš tas begė- 
taip ir šiemet į tą diškas kunigų intrigas. Pa

jų keršto pikniką visuomč- aukodami tą, ką būtume 
klebonai • išleidę piknike, kartu iš- 

nuos- reikštumėt ir protestą lie- 
tuv. kunigų piktiems dar-

Rimtai pagalvokite, kata- bams. 0 kitas Smūgis būtų 
' įrodymas, kad 

tas nekrikščioniškas kuni- į jie savo kryžiokiškais dar-

linkėje, rengia 
sekmadieniais prieš Labor 
Day šventę. Tiė piknikai 
išsivystė į plačias TFYnalo-. 
nias sueigas. Į jas suplau
kia žmonių iš apie 200 inj^ 
lių ploto, imant nuo New ' 

j Yorko iki Baltimorės. Tai 
i yra patogiausias žmonėms 
iŠ toliau susiėjimas, pasi
matymas ir pasilinksmini ■ 

imas. Visuomenė tą kibai į-. 
' vertina ir džiaugiasi tajkl 
■ puikia proga. I

Į tuos piknikus suplau
kia daug inteligentiškesnių 
žmonių iš katalikų srovės. 
Tai matydami, kunigai už
sidegė pavydu ir per kele
tą metų jie ’ bandė kenkti 

| tiems gražiems parengi
mams. Tą pačią dieną jie. 
rengia keršto piknikus, kad i

Laiškas iš Anglijos

gas. Tačiau, kaip 
metais

ne nėjo. Dejuoja 
nukentėjimu didelių 
tolių. , ..

ivllulcl JLYvlOvU UI 1Y111L4 O. IYcIAJ I 1.1 • v — • i II** L •i , v 1 . . . i likai žmones, prie ko veda; jiems, taipakenkti pažangiųjų pikm-‘ V. . . , ,1 t o vJl i noL-vi^cninriK’k’oc knm.no cit) V n k
kams. Tas metodas jiems į ‘VT.11’
nevyksta. Pavapi jonai va-kerštavimas. Jų landzio- 
žiuoja į pažangiųjų pikni-

kas niekad nepavyksta. Pa- 
rapijonai nenorų kad kuni
gas jiems pasakytų, kur jie 
turi eiti pasilinkąųiinti, jie 
patys pasirenka sau pasi
linksminimų vietas.

Tuo būdu negalėdami 
pakenkti pažangiųjų tradi
ciniam piknikui, kunigai

komunistas, ;Sandarie • į ėmėsi aštresnio keršto. Jie 
pažangiečius val

džiai ir prašė, kad neduotų 
leidiįmų piknikui. Tuom 
nieko neatsiekė, leidimai 
buvo gauti. Tada jie išlei
do šlykščius lapelius anglųTik atvykimas • pas mus,

i kaip ir į Kanadą, Hitlerio ir lietuvių kalbose ir dali- 
išmokytų lietuviškų galva - • no juos prie bažnyčių. Pa- 
žudžių įnešė “ką nors nau- I sisamdė busus ir po bažny-

Ginčai dėl lėktuvo
•. t ■ ' ■

Naujas didelis nesusipratimas tarpe Jungtinių Vals- ; 
lybių ir Tarybų Sąjungos. Prie pat Korėjos jūroje Ame- į 
rikos lėktuvai pašovė Tarybų Sąjungos karinį lėktuvą: i 
Iš Amerikos pusės pranešimas teigia, kad Tarybų lęk- i 
tuvas atskrido ir puolė Amerikos laivą, norėdamas jį nu
skandinti. Amėrikiečių lėktuvai tuo būdu turėję jį nu- : 
šauti; i

Iš Tarybų pusės pranešimas griežtai teigia, kad lėk- ■ 
tuvas tik skrido iš vienos bazės į kitą, kad jokio kėsini- , 
niosi ant Amerikos laivo ar laivų nedarė, kad jis buvo ■ 
Amerikos lėktuvų užpultas ir nušautas. V

• ; Prie ko šis incidentas veda, kuomi jis pasibaigs, 
labai sunku pasakyti. Tik vienas dalykas aišku, būtent, 
kad tai nepagerins santykių, tarpe šių dviejų kraštų, nuo 
kūrilj susikalbėjimo ir draugiško sugyvenimo priklauso 
pasaulinė taika. Kiekvienas naujas nesusipratimas, kiek
vienas naujas susikirtimas dar daugiau pasunkina padė
tu dai’ daugiau padidina atsakomybę- taikos šalininkų 
kovoti už taikos išlaikymą.

Off-Wi

Newyorkietis Benjahiin Fox, jo žmona ir penki septy
nių jo vaikų matofni jo’taksike, kuriame jie gyvena 
jau virš mėnuo nuo to laiko, kai sudegė jų butas. Vie
nintelis butas, koki jam. pasiūlė valdinė miestų įstaiga, 
buvo galima gauti su $80 rendos per mėnesi; Fox’ai 
tiek mokėti neišgali, tad vis tebbgyveria taksike. Val- 
dinin 

bilė'

bais progreso nesulaikys. 
Nes visuomenė yra pasirį- 
žusi eiti pažangiu, kultūri

ijimas ar paslų siuntinėji-
i mas į valdiškas įstaigas,
apmelavimas ir šmeižimas niu keliu, ir jokie keršti- 
žmonių, kurie jiem nieko

| blogo nėra padarę, yra ne-
I i ■ 1 • i • v 1 • • 1 • i v v •

ninkai jai to kelio nepas
tos. ’ Laisvietis.

katalikiški ir nekrikščio- -------------------
niški pasielgimai. Ar bent ŽINIOS IŠ LIETUVOS;

Syracuse, N. Y. — Tapo 
atšauktas 3,000 Crucible 
plieno kompanijos darbinin
kų streikas, kuris- tęsėsi 3 
savaites. Bus vedamos de
rybos su kompanija.

______________ x-________
Maskva. — Užsieninis 

Sovietų ministras Andrius 
Višinskis bus . vyriausias 
sovietinis delegatas Jungi 
Tautų seimui, kuris susi
rinks šį mėnesį New Yorke.

rak nepaiso, įkad šeima “demokratiškai“ žudoma, 
tiktai mes išleidžiame bilijonus doleriu visame 

^pasaulyje “mušti komunizmą?’

kada pažangiečiai yra val
džiai skundą kunigų paren
gimus? — Niekad! Dirva 
plati visiems, visi galime 
turėti parengimų be'melų, 
be šmeižtų vieni prieš kitus. 
Pažangiečiai niekad ne
draudžia savo organizaci
jų narius eiti į kitų orga
nizacijų 
žangiečiai niekad nerengia 
ant keršto kitai organiza
cijai jokjo parengimo. Tad 
kodėl kunigai turėtų ker
štauti? Prie ko tas jų kerš
tavimas veda žmones? Ko
kia būtų jiems nauda, jei 
jie mus taip sukiršintų, jog 
mes ant gatvės ar kur vie
šose įstaigose sarmatintu- 
mės vieni kitus susitikti? 
Ar tas būtų naudinga mūsų 
organizacijoms? Pagaliau, 
kokia nauda iš to būtų pro- 
fesijonalams ir biznieriams, 
jei kunigai mus privestų 
prie to, kad m'es ir biznio 
įstaigose nesikęštume vie
nas į kitą-pažiūrėti?

Tokių šmeižimų vieniems 
kitus nėra pas jokią kitą 
tautą, to neturi būti ir 
pas lietuvius! Mes nenori
me -pasiduoti kerštininkų 
piktoms intrigoms! Per. il
gus metus mokėjome gra
žiai sugyventi, nėra prie
žasties, kodėl mes turėtu
me pasiduoti piktiems ki
virčams dabar.

Organizacijos ir biznie
riai turėtų pasmerkti tas 
biaurias- kunigų intrigas, 
nes tas kenkia ir bizniam 
ir organizacijoms. Apart

Masiniai mitingai Alytuje
ALYTUS, liepos 8 d.—V L 

same Alytaus rajone vyksta 
gausūs susirinkimai, skirti Ta
rybinio komiteto taikai ginti 
plenumo Rezoliucijai apsvars
tyti. Tūkstančiai rajono dar
bo žmonių pasirašo po Stock
holm© atsišaukimu. Alytaus

SVEDNES ,

čionai pirma siuvo civiliams 
marškinius. Bet kaip tik ka
ras prasidėjo 1 Korėjoje, tai 
čionai, kaip ir Manchesteryj, 
Birmingham*e ir kitur, pradė
jo siūti kareiviams uniformas 
ir gaminti kitokią/ amuniciją. 
Rengiasi daug pinigų išleisti 
karo reikalams . Atrodo, kad 
Anglijos valdonai tikrai atsi
stojo į Hitlerio batus.

Lietuvių kryžiokai puolėsi 
darbam Jie su kunigų pagal
ba pasigamino tam tikras 
blankas, surašinėja lietuvius, 
įrašo amžių ir kitas smulkme
nas. Atrodo, kad tai reak
cijos žygis. Kunigai ir jų 
agentai landžioja po stubas ir 
surašinėja. Londone yra di
pukų bendrovė. Jie pardavi
nėja akcijas, kad pasistatyti 
namą.

Halifax miestelyje keturi 
lietuviai dipukai gavo po mė
nesį laiko j kalėjimą. Mat, 
jie prisigėrę kėlė betvarkę.

K; Klumpius.

mą susirinkę į mitingą Mari
jampolės rajono “Vilties” kol
ūkio kolūkiečiai.

parengimus. Pa- ‘mesto vietinės pramones įmo
nių darbininkai bendrame mi
tinge vieningai pritarė Stock
holm© atsišaukimui.

Mitingas kolūkyje
MARIJAMPOLĖ, liepos 8.— 

Su dideliu pakilimu išklausė 
taikos šalininkų kongreso 

'Nuolatinio komiteto atsišauki-

Nauji įrengimai
“Rudės” baldų fabrike pa

leistas į darbą kėdžių dugne
liams apipiaustyti juostinis 
pjūklas. Baigiama įrengti kė
džių kojoms apipiaustymo 
staklės.

Liepos 21 paleistas mecha
ninis kėdžių surinkimo ce
chas. •

“Prošvaisčių” Prenumeratos
8.

Šią savaitę gavome daugiau užsakymų dėl Jono 
Kaškaičio poezijos knygos “Prošvaistės”. Prisiuntė se
kami: .

Nuo pavienių, 35 prenumeratos. z
V. Butkienė, San Francisco, Calif., 4 pr.
S. M. Leesis, Saginaw, Mich., 3 pr.
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., 2 pr.
V. W. Žilinskas, Kearny, N. J., 2 pr.
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa., 2 pr.
P. Walantiene, Philadelphia, Pa., 2 pr.
St. VeČkys, Richmond'Hill, N. Y.; 1 pr.
Džiuginantis pranešimas — manėme, kad po Darbo 

Dienos šventės bus paskutiniai priėmimai pavardžių pa
talpinimui knygoje. Dabar sužinojome, kad dar galima 
pratęsti laiką*. Tad, nieko nelaukdami, tuoj siųskite už
sakymus, kad pavardės galėtų tilpti knygoje. Kai bus 
galutina “dead line”, tai pranešime. '

Dėkojame už jūsų prisiųstus užsakymus ir prašome 
tų, kurie dar neužsisakė, tuoj užsisakyti, prisiuneiant 
$1. Siųskite: Laisvės Administracija, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. Laisvės Adm-dja.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Litfi. Daily)—šešt., Rugsėjo 9,- 1950
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ir lietuvių .kalba. Turint draminiai ne
lavintą, studentų sudėtį, mokytoja dėjo 
kuo daugiausia pastangų, kad daugiau 
duoti pamatinių vaidybos, režisūros 
principų studentams ,negu kad duoti ką 
nors gatavo mokyklos baigimo spektak
liui. ,

Ir pasiekta gana daug. Dramos mo
kytoja naudoja labai tinkamą, mokslinę 
metodą aktorių lavinimui. Jos darbu 
pilnai pasitenkino studentai ir mokyklos

ATOSTOGŲ MOKI
Vasarine Atostogų Mokykla Tampa 
Kaipo Tradicija. Studentų Skaičius Pa
kilo. Jaunimas Domisi Lietuvių Tautos 

Istorija, Kultūra.
Tik praėjusi vasarinė Atostogų Mo

kykla, vykusi Worcesterio pažangiųjų 
lietuvių Olympia Parke, nuo rugpjūčio 
7 ir tėsusis iki 20 d., baigėsi su pakilusiu 
entuziazmu, su džiaugsmo ašaromis. Su
sigyvenę, susidraugavę per dvi savaites 
vienoje mokyklos šeimoje, sekmadienio 
vidudienyje, po paskutiniųjų bendrų pus
ryčių, po atsisveikinimo, gražių kalbų, 
daugelis taip susijaudino, kad ne vienam 
ir ne vienai riedėjo ašaros per veidus. 
Tai ašaros džiaugsmo, ašaras gražaus 
atlikto darbo ir draugiško gyvenimo.

Organizuojant Atostogų Mokyklą ir 
vykstant joje dalyvauti, kilo abejojimai 
apie jos pasekmes. Prisiminė ir šiurkš
tūs primetimai mokyklos darbui. Klau
simai kilo: “Ar tęsime tą darbą toliau?” 
Bet mokyklai susirinkus, išbuvus joje 
porą savaičių, abejingi klausimai vėjais 
nuėjo. Nei vienas iš studentų ir nuolati
nių laankytojų nepakėlė klausimo ar rei
kalinga atostogų mokykla? Bet klausi
mai kilo iš studentų, iš tų, kurie matė, 
klausė mokyklos eigą: “Kada, kur įvyks 
sekančios vasaros Atostogų Mokykla?” 
Graži nuotaika, noras kultūriniai lavin
tis, kolektyviai organizuotas atostogų ■ 
praleidimas pakėlė Atostogų Mokyklos 
reikalą aukščiau, negu kada pirmiau. 
Tad mes vėl tvirtai laikomės, kad tokia 
mokykla seks ir sekančios vasaros metu.

Studentų Sudėtis Įvairesne
Šios vasaros Atostogų Mokykloje stu

dentų sudėtis buvo gana įyairi. Kuomet 
pirmesnėse meno mokyklose jaunesnių ' 
studentų nebuvo kaip 17-18 metų, tai šie
met jauniausias studentas buvo 11 metų, 
kiti 13-14 ir 15 metų.

Studentų tarpe buvo ir suaugusių, ku
rie veikią meno grupėse ir kitose orgai ’ 
nizacijose. Bet jaunimas didžiumoj. Štai, 
Jean M. Jocis, vaizduojamojo meno stu
dentė, dabar lanko meno Warren Insti-; 
tūtą. Lankydama vidurinę mokyklą ir į 
ten studijuodama meną, gavo už pasi
žymėjimą dvi stipendijas (Scholarship). 
Baigdama Central High School, laimėjo 
specialę dovaną, už pasižymėjimą meno 
šritvje. Taip pat Miss- Jocis . yra narė 
LDS Jaunimo kuopoje. LMS mokykloje 
jinai dalyvavo dar tik pirmu kartu ir 
čia ji pasirodė savo piešiniais.

Pirmu kartu mūsų mokykloje dalyva
vo dvi sesutės iš Waterburio, Conn.,— 
Biru ta Buzaitė ir Ona Jones (Buzaitė). 
Abi kalba gražiai lietuviškai, dalyvauja; 
Vilijos Chore. Mokykloje jos siekė nauj 
jų idėjų, naujų liaudies šokių ir veikalų, į 
kad sugrįžus galėtų panaudoti savoje 
meno veikloje. Arba Ophelia Palevičiu- 
tė — ji medicinos studentė, Detroito 
Aido Choro narė, buvus . delegatė LDS 
seime ir narė LLD organizacijoj.

Chicagos Aido Chorą mokykloje gra
žiai atstovavo Virginia Urmonaitė. Ur
monaitė dainuoja chore, dalyvauja liau
dies šokių grupėje. Virginia dainuoja ir 
solo, dalyvauja Aido Chore, kurį puikiai 
vadovauja Daratėlė Yuden, paruošime 
scenai operetės “Naughty Marietta.” 
Taip pat Urmonaitė yra veikli LDS 13i9 
kp. Prie to viso šalutinio darbo, Virginia 
lanko Cicagos Universitetą, kuriame 
studijuoja matematiką, o mokyklos klu
be dalvvauia akrobatinių šokiu grupėje.

Richard Barris, vaikinas tik 19 metų, 
bet iau vadovauja Norwoodo Vyrų Cho
ra. Richardas gerai groja pianinį armo
nika (accordian), su kuriuo išstojo mo
kyklos spektaklio programoje. Taip pat 
jaunuolis priklauso prie LDS. O iš 
Brockton. Mass., Aldona Wallen, jau ge
rai prasilavinus solistė, gražiai pasiro
dė mokykloje. Iš Canton, Mass., dalyva
vo Gerta Terhorst. Ši jaunuolė taip pat’ 
gera armoųistė.

Tai tiek, apie naujus talentus, kurie 
pirmiau mums nebuvo girdėti. Šiemet 
labai gerai stovėjo mokykloje Worceste- 
ris. Solistės Norma Chaponytė ir Helen
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Kižytė dalyvavo ir daug veikė mokyklos 
darbe. Aido Choro šokikų grupė visa da
lyvavo. Būtent, Eugene, Baguskas, Jo
sephine Kižytė, Janicė Karsokytė, Ber
nardas Narius, Evelyna Serbentai te, Ro
bertas ^hipmanas, Sherley Jucius. Taip 
pat Richardas Janulis, kuris šiuo tarpu 
yra aukštojo mokslo studentas, dalyva
vo mokykloje ir veikė.

Geriau šiais metais pasirodė Hartfor
do kolonija. Ne- tik choras buvo atsto
vaujamas, bet ir pavienių buvo: Ona 
Visockienė, St. Barzdelis ir dvi Muleran- 
kų jaunos dukrelės: Florence ir Pnyllis 
Mulerankaitės. O Brooklyno grupė buvo 
dar didesnė: Elena Brazauskienė, Do- 

’nald Carentz, Frances Bovinaitė, Natali
ja Jankus, V. Kūlikas, Jones Meškėnas, 
Helen JeskeviSųtė ir V. Bovinas. Iš 
Newarko, N. J., M. Mitkienė, F. Shim- 
kienė, T. Stočkienė ir Helen Jacot.

Taip pat dalyvavo Alena Merkienė iš 
Philadelphijos, o jos talentingas sūnus, 
Albertas Merkis, dalyvavo kaipo liaudies 
šokių vedėjas ir mokytojas. Kaip pir
miau, taip ir šių metų Atostogų Mokyk
loje dalyvavo clevelandietė veikėja Eva 
Simans/

Kursai—Muzika, šokiai, Istorija, 
Drama.

z

Pirmadienį, rugpjūčio 7 d., dar prieš 
devintą, pusryčiai. Pusvalandį vėliau, 
seka mokytojų štabo ir komisijos posė
dis ir greit po to, šaukiami studentai, 
muzikos klasei. Vardošaukis, suregist
ruojama apie 36 studentai. Po muzikos 
klasės seka liaudies šokių klasė. Po 
trumpos poilsiui pertraukos, studentai 
renkasi Uetuvos istorijos klasei, o pas- 
kiaus seka drama.

Istorija dėstoma prelekcijos formoj. 
Mokytojas W. Kubilius duoda platų ge
ografinį išdėstymą, kaip, iš kur ir kodėl 
lietuviai atkeliavo į B ai tiko pajūrį. Ma
nyta, kad akademinis Lietuvos istorijos 
dėstymas nelips prie jaunųjų studentų, 
bet apsirikta. Ne tik studentai gerai 
klausėsi istorijos lekcijų, bet ir reiškė 
didelio pasitenkinimo šiuo kursu. Tai 
buvo naujenybė ir pirmiena visiems, ku
rie dalyvavo istorijos klasėse.

Žinoma, tai nereiškia, kad visa Lietu
vos istorijos medžiaga buvo galima iš
semti. Būsimose mūsų mokyklose ir vėl 
Lietuvos istorija turės įeiti mokyklos 
programon.

Muzikos klasė teko vadovauti Mildre- 
dai Stensler ir F. Balevičiui. Pat pra
džioje susidarė Atostogų Mokyklos Cho
ras. Mildred, kuri, apart vedimo muzi
kos klasės, vedė ir mokyklos administra
cinius reikalus, puikiai savo užduotį at
liko. Už savaitės laiko mokyklos choras 
jau pasirodė Mašs. valstijos lietuvių ra
dio bangomis. Kelerą dainų įdainavo į- 
plokšteles, taip • pat' dainavo mokyklos 
piknike ir mokyklos baigimo spektakly
je.

Prie muzikos kurso daugjiirbo pianis
tas - kompozitorius Frank Balwood 
(Balevičius). Mokykloje Balevičius ne 
tik akompanavo chorui, solistains, bet ir 
jo kompozicijos buvo dainuojamos.. Bale
vičius kiekvienam, norinčiam praktikuo
tis, davė patarimus ir akompanavo. Jo 
aukštas muzikos žinojimas daug padėjo 
muzikos kursui.

Sunkiau ėjo dramos kursui. Mokyklos 
studentai didžiumoje jau turėjo muzikos, 
dainos praktikos. Dauguma jų vra daly
viais savo kolonijos choruose. Bet dide
lė didžiuma neturi tokio patyrimo dra
moje, vaidyboje. Tai reikšmė musu ben
dros meninės saviveiklos, kur drama 
stovi žemesniam lygyje, negu muzika. 
Dėlei tos priežasties nebuvo galima bė
gyje dviejų savaičių dramos skyriui’iš
stoti savame spektaklyje su tinkamai 
paruoštu vaidmeniu. - '

Vienok į trumpą laiką dramos moky
toja Laura Arbeit pasiekė ga
na daug. Dramos klasei ji naudojo Leo
nido Andriejevo komediją “Lbve of 
One’s Neighbor”. Lietuvių kalboje pa
naudota scena iš W. Kubiliaus veikalo 
“Lietuva.” Tad dramoje naudota anglų

vedėjai.
Liaudies šokių kursą vadovavo jau 

gerai žinomas Al. Merkis. Jo darbas ne 
vien klasėje. Kiekvienas vakaras—liau
dies šokiai. Jei ne šokius, tai žaislus 
Merkis vadovauja. Jis įtraukia svečius, 
vakarais lankančius mokyklos salę. Wor- 
ceste.riečiai svečiai negalėjo naudotis ki
tais mokyklos kursais, bet pilnai galėjo 
stebėti ir naudotis liaudies šokių pamo
komis vakarais.

Laiškas iš Lietuvos
Atostogų Mokykloje buvo labai tinka

mas reiškinys, tai jaunos studentės, Al
donos Wallen, gautas laiškas nuo jauho 
vaikino iš Lietuvos. Laiškas gautas mo
kyklos laiku ir jo turinys labai tinka 
tam darbui, kuris ėjo Atostogų Mokyk
loje. Aldonai sutikus, laiškas buvo skai
tytas. Lietuvos 'istorijos, kultūros klasė
je. Nuorašas minėto laiško seka:

Lietuva, Joniškis.
50-VH-30

Miela Aldona,
Nuoširdžiai dėkoju už laiškutį, kurį ga

vau prieš savaitę. Man labai malonu, kad 
tu dar neužmiršti* Lietuvos bei manęs. 
Gaila tik, kad tu negali gyventi toje 
dainų šalyje, toje šalyje, kur tiek daug 
kalba apie senovę, apie praėjusią karo 
šmėklą. Dabar kai vėl ramus gyvenimas, 
kai ramiai gieda lakštutės alyvų krūme, 
žmogus jautiesi laimingas.

Taigi, to ramaus gyvenimo praėjo 10 
mt. Lietuva šventė didelę šventę, t. y. 
jubiliejų. Jubiliejų paminėti buvo su- , 
ruošta didelė Dainų šventė sename Ge
dimino mieste, sostinėje Vilniuje. Cho- 
ristiųbuvo 30,000 žmonių. Buvo labai į- 
domii bei gražu. Antrą dieną buvo tau
tiniai šokiai, .kurie buvo irgi puikiai at
likti. Vilniuje gyvenome visą savaitę, bet 
tas laikas įaip greit praėjo, kad net ne- 
pajutom. Tą; dieną suvažiavo daug sve
čių iš broliškų respublikų bei. demokra
tinių respublikų. Dainų šventė buvo ir 
pas mus Joniškyje, kur suvažiavo iš vi
sos Joniškio apskrities choristai. Ji ir
gi gana sklandžiai praėjo.

Daugiau atrodo nieko naujesnio. Gy
venam po senovei. ‘Dirbu ten pat, mo- 
kinuos ,linksminuos kol. dar jaunas, vie
nu žodžiu, dienos eina linksmai, nors ir 
labai atsibodo Joniškyje. Dalyvauju Kul
tūros Namų dramos ratelyje. Neseniai 
pastatėme puikų veikalą, Ostrovskio 4 
v. komediją,* “Be Kaltės Nusikaltęs”. . 
Turėjome pūikų pasisekimą. ,0 dabar va
žinėjam po kitus miestus bei kaimus. 
Tos gastrolės irgi gana įdėmios. •

Petras Vilimas
Praleidome tik tą dalį laiško, kuri as

meninio pobūdžio. Bendrai kalbant, stu
dentams, kurie neskaito pažangiąją lie
tuvių spaudą, buvo pirmos žinios, kad 
Lietuvoje šią vasarą įvyko Dainų šven
tė, kad ten miesteliuose ir kaimuose vei
kia liaudies chorai, kurie mūsų tautos 
sostinėje Vilniuje sudarė net 30,000 dai
nininkų chorą.

Mokyklos Baigimui Spektaklis
Rugpjūčio 19-tą suruošta spektaklis 

mokyklos baigimui Lietuvių Salėje, 29 
Endicott St., Worcester, Mass. Progra
ma buvo sutaisyta taip, kaip kad klasės 
ėjo mokykloje. Surišimui, aiškinimhi 
mokyklos darbo eigos, Helena Jeskevi- 

‘čiūtė garsiakalbiu tinkamai aiškino/mo
kyklos eigą. Trumpą įvadą darė mokyk
los darbuotoja M. Sukackienė. Paskiaus 
išstoja muzikos klasė, vadovybėje Mild
red Stensler ir Frank Balevičiaus. Cho
ras sudainuoja keletą dainelių.

Vėl girdifne iš garsiakalbio, ką stu
dentai veikė po muzikos klasės. Išstoja 
Lietuvos istorijos klūsė ir duodama vaiz
delis iš istorinio veikalo “Lietuva”. Vė
liau ateina dramos skyrius, vadovybėje > 
Laura Arbeit, su scena iš veikalo “Love, 
of One’s Neighbor”, kuris buvo naudo
jamas dramos klasėje. (Rašančiam šį 
raportą ųeteko paimti vardai vaidyboj 
dalyvavusių, todėl me$ juos negalime 
paminėti.) *

Sekantis numeris ; priklausė pavie
niams talentams, kurie jau pirm mokyk
los lavinosi įvairiose, muzikos .srityse. 
Št^i jie: Miss G. Gerhorst išstoja su ar
monika, Josephine Kižytė šį kartą dar

pirmu kartu išstoja publikon dainuoti 
kaipo solistė. Aldona Wallen, iš Brock
ton, Mass., jau gana gerai prasilavinus, 
dainuoja solo. Richard Barris groja ar
monikų. Iš Jono Juškos parašyto opere
tei libreto, kurios muziką rašo kompozi
torius Frank Balevičius,' dainuojama ke
letas dainelių: Norma Čeponytė solo — 
“Darželio Daina”; Norma Čeponytė ir 
Richard Barris, duetas — “Oi, Tu Ber
neli”. Ir vėl duetas, “Mudu Du”—dai
nuoja Helen Kižytė ir Aldona. Wallen. 
Gerai pasirodė ir kvartetas, sudainuo
tas B. Nariaus, V. Kūliko, J. Meškėno ir 
St. Barzdelio, “Mes Keturi Bernužėliai.” 
Visiems akompanavo kompozitorius F. 
Balevičius.

Išstojus M. Sukackienei ir paprašius 
mokyklai paramos, publika sudėjo apie 
120 dol. V. Bovinas prisiminė apie ‘“Pro
švaistes” ir “Liaudies Meną”. Pasekmių 
gauta ir šiuo reikalu. •

Elena Brazauskienė pasakė gražias, 
tinkamas eiles, parinktas iš Jašilionio 
kūrybos. Al. Merkio vadovybėje sekė 
liaudies šokiai. O baigiant programą, 
varde Atostogų Mokyklos ir susirinku-

• siu Worcesterio lietuvių, Helena Jeske- 
vičiūtė skaito sekamą pagerbimui poe
to Jašilionio:

“Liaudieš Poetui. Tik metai praėjo, 
kaip mes dainavome Olympia Parke. Su 
mumis dainavo poetas, Stasys Jasilio- 
nis. Jis mus mokino lietuvių kalbos, jis 
rašė eiles, kūrė poezija, o mes dainavo^ 
me ‘

“Mes vėl susirinkome Olympia Parke. 
Mes studijuojame lietuvių tautos istori
ją, jos didvyrius ir poetus. Bet mūsų po
eto jau nematome savo tarpe. Žiauri ne
tikėta mirtis išplėšė poetą Stasį Jasilio- 
nį iš mūsų tarpo.

“Bet poetai nemiršta, juos mini liau
dis. Mes, LMS Atostogų Mokykloje,- tę
siame poeto Jašilionio darbą. Pagerbi
mui poeto, kompozitoriaus Prano Bale
vičiaus muzikoje, mes dainuojame Jasi- 
lionio žodžius: ‘Banguokite Dainos’.”

Mokyklos choras, vadovybėje Mildred 
Stensler, sudainavo Jašilionio žodžius 
“Banguokite Dainos”. Taip baigta vaka-

Žmonių Gudrumai 
ir Paikystės

Juokai iš Krieno karalystės •

Jaunavedės užsigavimas
Jaunavedys, džiaugda

masis savo pačiute ir my- 
luodamasis užtikrinančiai 
prižada:

— Dabar, mano mylimo
ji, kai mudu jau apsivedėm, 
tai niekados aš tavęs nepa
liksiu vienos.

— O, tu nenaudėli! Ar 
;tai manim nepasitiki?! — 
i užsigaunančiai atsišiepė jo 
j žmonelė, kuri iki apsivedi- 
i mo nuduodavo labai “nekal
ta” ir nieko apie meilę ne
žinanti.

Iš idealistų prakalbų
—Gal buvai vakar nuė

jęs į idealistų prakalbas?
— Buvau.
— O ką gi ten naujo iš

girdai ?
— Viskas, ką daugiausia 

girdėjau, tai—idėjo ir įdė
jo, bet kas ir kur įdėjo— 
tain ir nepasakė. Manau, 
kad mulkinimas žmonių ir 
dacol!

Išeitis meilės karštyje
— Jeigu vis neleisi tavę 

pamyluoti, tai aš šoksiu į 
jūra,—grąsino savo meilu
žei karštai įsimylėjęs kava
lierius.

— Ar nusiskandinti? — 
baukščiai užklausė mergi
na .

— Ne, — atsivėdinti, — 
juokaudamas paaiškino ka
valierius.

ro programa ir dviejų savaičių mokyk
la.

Didelis ir Brangus Darbas
Kalbėjome apie meninj-kultūrinį dar

bą. Tas darbas davė gražių yezultatų, 
pakėlė mūsų meninės saviveiklos turtą. 
Bet kitas darbas ėjo atskirai nuo klasių. 
Jis buvo virtuvėje, krautuvėse, farmose,- 
namuose. Tai darbas, kuris maitino mo
kyklos kolektyvą ,sudarantį kas dieną a- 
pie 40 žmonių. Daugelis, lietuvių šiam 
kolektyvui ne tik dirbo, bet ir aukojo.

Kiek rašančiam yra žinoma, su maisto 
aukomis prisidėjo sekami ir sekamos: 
Mrs. McDermott, B. Jakaitienė, M. Jok- 
štienė, O. čirienė,- M. Valentukevičienė, 
D; Kuklevičienė, Mrs. Mikelaitienė, M. 
Jucienė, J. Deksnis, J. -Skliutas, R. Janu
lis ir J. Korsakas.

Olympia Parko virtuvėje buvo gami
nama ir duodama maistas visam mokyk
los kolektyvui tris ir keturis kartus į die
ną — pusryčiai, pietūs, vakarienė ir dar 
dažnai naktipiečiai. Reikėjo eilės virėjų 
ir darbuotojų. Ir Worcesterio moterys 
labai pavyzdingai tą didelį darbą atliko. 
Maisto buvo gero ir pakankamai vi
siems. Taip pat viskas laiku atlikta. Štai, 
eilė tų darbuotojų:

M. Jucienė, J. Jusienė, O. Serbentie- ’ 
nė, E. Kanapkienė, A. Vasilienė, S. Kas- 
putienė, P. Plokštienė, E. Pačėsienė, E. 
Davidonienė, M. Mačionienė, M. Petkū-

• nienė, O. Stankienė, E. Čiąponienė, M. 
Kižienė, H. Juškienė, H. Kalakauskienė, 
M. Šiupėnienė, M. Kupigauskienė, H. 
Janulienė, M. Navikienė, E. Pačėsienė, 
M. Sukackienė.

Mes tikime, kad ir daugiau buvo dar
buotojų, kurių pavardės g'Mėio būt pra
leistos, mums nepriduotos. Su virtuvės 
darbuotojomis galinta buvo pastebėti ir 
eilės studentų kooperavimą’, bent mažą 
talkininkavimą. Žinoma, dėka darbuoto
joms, aukotojams ir visiems Worcesterio 
pažangiesiems lietuviams, tokia Atosto
gų Mokykla ’galima buvo įvykinti ir 
palaikyti jau trečia vasara.

Kas Toliaus?—1951 M. Mokykla
Manome, kad vienai kolonijai palaiky

ti per dvi savaites Atostogų Mokyklą 
kas metai, yra perdaug. Perdaug rūpes
nio ar darbo virtuvės darbininkėms. Bet 
mes jau įsitikinę, rodos, kad ir usterie- 
čiai taip -mano, jog Atostogų Mokykla 
yra vienas iš mūsų gražių, x kultūrinių 
darbų, kurį reikia palaikyti ir plėsti.

' (Tąsa 5-tam pusi.)

Tikįs sapnam—ir dar kaip!
Viename kambaryje gy

vena ir vienoje lovoje mie
ga du burdingieriai. Vienas 
jų. atsigulė su akiniais ir 
jau buvo bepradedąs už
migti, kai jo bičiulis papur
tė už galvos ir sako:

— Ei, akinius pamiršai 
nusiimt!

— Nepamiršau, — atsi
liepė akiniuotasis, — bet 
tvčia užsidėjau, kad galė
čiau geriau įsižiūrėti į tą 
skaistaveidę, kuri man vis 
sapnuojasi.

Meilės gimimo ženklas
— Kai aš tave pabučia

vau, tai liepsnojanti meilė 
ūmai manyje užgimė, —iš
didžiai pareiškė meilužis.

— Tai- labai puiku! —at
siliepė jo meilužė, — bet 
pirm išeisiant nusivalyk tą 
gimimo ženklą nuo lūpų.

Per rekomendaciją
—Ar buvai pas tą dakta

rą, kurį aš nurodžiau?
— Buvau. \

. — Ar sakei jam, kad aš 
rekomendavau?

— Taip, sakiau.
— O ką daktaras sakė?
— Jis paprašė, kad užsi

mokėčiau iš anksto.

Kur nervuotiems geriausia 
važiuoti

x — Mudu su žmona pa
sidarėm baisiai nervuoti. ir 
negalime santaikoj sugy
venti. Ką mes turėtume da
ryti? — klausia- išvargęs 
vyrelis patarimo pas kai
myną.

— Aš patarčiau išva
žiuoti vakacijų.

— Bet aš nežinau, kur 
mudriem būtų geriausia 
važiuoti, — aimanavo ieš- 
kantysis patarimo.

— Vienas važiuokite į 
vieną kraštą, o kitas į kitą, 
— patarė kaimynas.

Sumedžiojo Krienas.

3 puti.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeši., Rugsėjo 9, 1950
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LAIKRODIS
— karto
ta i p pat

mus.
“Na, 

jau aš, 
si likt i
prieš mane 

i i’iRaisos ii

ir dienelė!” galvo- 
stengdamasis neat- 
nuo švytuojančių 

juodų drabu-

‘ (Tąsa)
— Sudie; sudie, 

jo Latkinas, vis 
lenkdamasis.

Aš priėjau prie
atsistojau tiesiai prieš ją.

— Raišu te! — sušukau 
— kas tau?

Tačiau ji nieko neatsakė, | Trankvillitatiną 
lyg manęs ir nepastebėtų, kambarį, 
Jos veidas nepabalo, nepa- Davidas ir tiesiai 
sikeitė, bet tapo kažkoks ant krūtinės, 
akmeninis, ir jo išraiška 
tokia... tartum ji .tuoj ims 
ir užmigs.

— Žvaira gi ji, žvaira,— 
murmėjo man į ausį Latki
nas.

Aš pagriebiau Raišą už 
rankos.

— Davidas gyvas, — su
rikau dar garsiau, — gy
vas ir sveikas; gyvas Da
vidas, tu supranti? Jį iš
traukė iš vandens, jis da
bar namie ir liepė pasaky- [ likai? — sakiau aš jai., 
ti, kad rytoj ateis pas tave 
Jis gyvas!

Raisa sunkiai 
į unane, pamirksėjo keletą 
kartų, vis labiau ir labiau 
išplėsdama akis, paskui pa
lenkė galvą į šoną, iš lėto 
visa paraudo, jos lūpos at
sivėrė... Ji pamažu giliai j trenkė... O kas paskui bu 
atsikvėpė, susiraukė, lyg iš 
skausmo, ir , su didžiausiu 
vargu pasakiusi: “Da... 
Dav... gyv... gyvas,” staiga 
atsikėlė nuo laiptelių ir 
ėmė... bėgti...

— Kur? —surikau aš.
Bet ji, truputį kvatoda

ma ir svyruodama, jau bė
go per aikštę.

Aš, žinoma, pasileidau 
paskui ją, kai tuo tarpu 
užpakaly manęs kilo vai
kiškas 
Latkino 
mas...

Raisa

XXII
Raisa pro Vasilių, tetą ir 

įbėgo į 
kuriame gulėjo 

puolėjam

ją, kas nori kelti maištą ir 
llatrauti! O tu kaip drįsai 
čionai ateiti? — kreipėsi 
jis į Raišą, kuri, tyliai atsi
kėlusi ir atsigręžusi į jį 
veidu, matyt, - nusigando, 
bet vis dar kažkaip meiliai 
ir laimingai šypsojosi. — 
Mano mirtino priešo duk
tė! Kaip tu drįsai? Ir dar 

j glėbesčiuojasi! Lauk tuo- 
! jau! O jei ne...
i — Dėdyte, — pratarė 
Davidas ir atsisėdo lovoje. 
— Neįžeiskite Raisos. Ji 
išeis... tik jūs jos neįžeiski
te.

— 0 tu man kas per ^mo
kytojas? Aš jos neįžeidžių, 
neį... žei... džiu! Aš papras
tai varau ją. Tu pats dar

H. KORSAKIENĖ

Mokinys Auliniais
4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Rugsėjo 9, 1950
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Batais

— Ai... ai... Da... viduška,
— suskambėjo jos balsas iš 
po išsidraikusių plaukų, —- 
ai!

Davidas stipriai
no ją ir priglaudė savo gal- mą nuosavybę pražudei, 
vą prie jos. [savo gyvybę

— Dovanok man, širdele į nuostolių pridarei.
mano, — pasigirdo ir jo i — Kokių gi nuostolių?—• 
balsas. Ir abu lyg apmirė iš Į pertraukė Davidas, 
džiaugsmo.

— Bet kodėl tu nuėjai ' gadinai — ai 
namo, Raisa, kodėl nepasi- 'skaitai už tą? Ir

Aš siūlau posėdį baigti.
Tai pasakęs, direktprius at

sistojo, užskleidė - papkę su 
aplinkraščiais ir skubiai išėjo 
iš mokytojų kambario. Pas
kui jį išsiskirstė vienas po 
kito ir visi

kampo, žilėnaš negirdėjo jo 
žodžių. Sukaupęs dėmesį, jis 
skaičiaivo eglaites palei šali
gatvį: viena, dvi, trys... ke
turios. Toliau jau nebebuvo 
matyti. Jis pabandė suskai
čiuoti lašelius ant arčiausiai 

j augančios eglės šakų, bet akys 
' ėmė raibti nuo įtempto žiū- 
• rėjimo. Keli vandens lašiu- 
: kai ant stiklo susijungė ir nu-

visus, sėdinčius 
Visi tylėjo, nu

dūrę akis, tik Orantas kažką

I jis apžvelgė 
valyti, ! aplink stalą.

kasdien
Tuo rei- piešė savo bloknote, ir buvo 

kalu mes taip pat turime ap- girdėti pieštuko krapždėjima^ 
linkraštį.

Staiga atsistojo 
aukštas, liesas, sulinkęs 
pečius, su 
degančiomis akimis. Jis 
d inosi.

—Taip, mokinių batai 
būti kas dieną valomi 'ir 
ginami šepečiu, tai nieko ne
kenks. Bet mūsų gimnazijoje į 
yra baisesnių skaudulių, ir jie

—Batai 
sakau; jie 
blizginami

(Tąsa) 

privaloma 
turi būti 

šepečiu.

mokytojai.
UI

gyve-gimnazijoje
toliau įprasta va-

Pabalių 
n i mas ėjo 
ga. Dienos slinko vienodos, J tekėjo žemyn plona, vingilio- 

j su garsiabalsiu mokinių kle- i jaučią Čiurkšlele; čia pat ša- 
gesiu koridoriuje, su privers- į |ja vingiavosi antra, trečia, 
tine rimtim pamokų metu, ži- Greit visas stiklas srūte pasru- 
lėnas ilgus vakarus prasėdė
davo prie knygų, ruošdamasis 
pamokoms, kurias jis visose 
klasėse su nemažėjančiu įdo
mumu pravesdavo. Tik šeš
toje'' A klasėje, pasakodamas 
pamoką, jis vengė pakreipti 
žvilgsnį į tą pusę, kur sėdėjo j 
mokinys su auliniais batais.

• Artėjo trimestro galas. Vi
sų klasių dienynuose, ties 

1 kiekvieno mokinio pavarde, 
jau buvo įrašyta pažymių. I ik. rasdamas išeities, 
šeštoje A iš istorijos dalyko hematė 
ties mokiniu Burkum visi lan-i^jy aplyto lango, nebeste- 
geliai'Vis dar tebebuvo tušti. ■ bėjo stiklu vingiuojančių lie- 
li’ vis dėlto, paskutiniąją Piy-j taus srovelių. Prieš akis kilo 
mo trimestro dieną reikėjo ir. n’eseiljai matyti Vilniuje vaiz- 
šitoje grafoje įrašyti bent vL'"idai, jie keitėsi, plėtėsi, jungė
mis pažymys. • (si. p. štai visu ryškumu jis

pamatė minią, žmonių būrį: 
daugiausia seniai ir moterys 
su vaikais. Jie nešėsi puodus, 

lango, pagalves, šilti| drabužių ryšu
lius. Jie ėjo siaurutėmis gat
vėmis, linkstančia, klumpan
čia linguojančia eisena. Pro 
tylią senių aimaną kartkartė
mis pasigirsdavo gailus kūdi
kio verksmas, o šalimais 
kaukšėjo duslūs sunkių batų 
žingsniai tų, kurie juos varė 
su šautuvais į mirtį.

I iš varomos moters

popieriuje. Direktorius sėdėjo 
prieš save išmetęs ran- Į 

Jos gulėjo ant stalo su j
ap

augusios retais rusvais gyva
plaukiais.
tie pirštai 
k u mščiuš, 
tampomi.

— Jūs, 
pone Žilėnai, 
si iš smaugiamos 

Visi sužiuro į' naują moky- švokščiantis balsas.
tojų. Matematikas neramiai 
pažvelgė i jį pro akinius iš
prašančiu balsu tyliai pasa-

ž i lėnas, toli 
per hąs.

giliai įdubusiomis, ištiestais, baltais pirštais,
j au

gali 
bliz-

apkabi- tuiėsi man -atsakyti. Sveti- tučtuojau turi būti pašalinti.
1

pasikėsinai,

— Kokiu? Drabužius su- 
• tu nieko 

degtinei 
Ii [daviau žmonėms, kurie ta- 

eimą iš-
- gąsdinai, ir dar nosi riečia?

■ O jei ši mergina, užmiršti- [

ne-

Žilėnas matė, kaip 
iš lėto 

tarsi
gniaužėsi į

mėšlungio

ro d os, ti žsi m iršote, 
prasiveržė tar

ge r k lės

vis dar nebuvo pakėlusi ve parnešė! Visą 
galvos. — Tu būtumei p;

pažiūrėjo j mačiusi, kad jį išgelbėjo
— Ak, nežinau! Ne

klausk! Nežinau, neatsime
nu, kaip aš pakliuvau į na
mus. Atsimenu tiktai: ma
tau tave ore... kažkas man

—Tik. tu, brolyti, nesikarš- 
čįuok, Besikarščiuok...

—Jei mūsų gimnazijoje pa
sirodytų maras, mes griebtu- 

; mes radikaliausių priemonių, 
! kad epidemija neišsiplėstų,

Žilėno veidas ūmai pasidarė

nebyles ir seniškas 
sutartinis klyks-

bėgo tiesiai pas

vo...
— Trenkė, — pakartojo 

Davidas, rr mes visi trys 
staiga kartu susijuokėme. 
Labai mums gera buvo.

— Kas gi čia bus paga
liau! — pasigirdo už mūsų 
rūstus balsas, mano tėvo 
balsas. Jis stovėjo ant du
rti slenksčio.

— Ar liausis pagaliau 
šitos kvailystės, ar ne? Ka
me mes gyvename? Rusi
jos valstybėje ar prancūzų 
respublikoje?

Jis įėjo. į kambarį.
— Tekeliauja į Prancūzi-

(šo. Drebančiomis rankomis 
griebė jis nuo stalo bloknotą 
ir sugniaužė jį.

—Mūsų mokinių tarpe yra 
žmogžudžių! — suriko jis. — 
l-r mes tai pakenčiamo. . .

Jis nutilo ir atsisėdo sun
kiai, sudribo kėdėje. Pamažu 

sužadėtinės, ‘— suriko x
— I nuėjo durų 

! visai ąpmirusi.
-- pa-

Davidas pašoko lovoje:

l jums.
j — Tylėk!

— Nedrįskite... c

— Nedrįskite įžeisti ma
no 
Davidas nesavu balsu, 
mano busimosios žmonos!

— Sužadėtinės!
kartojo tėvas ir išvertė 
akis. — Sužadėtinės! Žmo
nos! Cho, cho, cho!... (Cha, 
cha, cha, — atsiliepė už 
durų teta). 0 kiek gi tu 
metų? Be metų savaitę pa
saulyje gyvena, pienas ant 
lūpų neišdžiūvo, neūžauga! 
Ir ketina vesti! Aš tąu!..

— Leiskite, leiskite mane, 
— sušnabždėjo Raisa ir

p. Tada atsistojo Orantas. Jis 
' metė ant stalo savo blokno
tėlį, kuriame buvo pripiešta 
įvairiausių ornamentų, užsi
sagstę švarką, nužėrė pirštais 
nuo kaktos dabitišką plaukų 
kuokštą ir tarė, piktu šyps
niu iškreipęs lūpas:

—Yra įvairių ideologijų,
kolega. įvairių pažiūrų, 
ta per daug jaudinies

[ duodi.
Čia jis iššaukiamai

vo lietaus srovelėmis.

Balsas vis dar aidėjo. Žilė
nas jautė, kaip kilo kažkur 
iš pat krūtinės gilumos ėdan
tis, graužiantis jausmas. Jis 
vis didėjo, augo. Jau žilė- 

| nas nebegalėjo, stovėdamas 
į prie lango. žiūrėti į lietaus 
sroveles, nebegalėjo skaičiuo
ti vandens lašiukų. Keistas 
naujas jausmas nebetilpo ja
me, veržėsi iš jo, vis dar ne- 

žilėnas ne
jau žemaūgių eglai-

Tams
iu išsi-

įsmei
gė į Žilėną savo siaurų piktų 
akių žvilgsnį ir, pabrėždamas

|ėjęs tą dieną į šeštąją A, 
Žilėnas, vos atvertęs dienyną, 
tyliai ištarė pavardę “Bur
kus” ir, nuėjęs prie 1 
įtemptu žvilgsniu ėmė žiūrėti 
į žemaūges, tarsi pasidabruo- 

[tais spygliais, kultūrines 
[eglaites, sodintas už lango pa

—Kas vienam žmogžudys, 
kitam gali būti didvyris!

—Ką tamsta kalbi ?—su pa
sibaisėjimu pažiūrėjo į jį ma- 

Aematikas.
link. Ji buvd! —Na, taip. Mes visi žino-| Jis girdėjo, kaip tyliai trink 

jog mūsų mokinių tarpe tolėjo suolo dangtis,
—Aš ne jūsų prašysiu lei

dimo,—šaukė toliau Davidas, 
remdamasis kumščiais į 
lovos kraštą, — o savo tik-- 
rojo tėvo, kuris ne šian
dien, rytoj turi čia atva
žiuoti ! Jis man nurodinės, o 
ne jūs:, o kai dėl mano me
tų, tai mums su Raisa ne
skubu.... palauksime, kad ir 
ką jūs sakytumėte...

(Bus daugiau)

kurie tuo 
kai .tėvynė buvo

ni ome n- 
reikalin-

nekalbė-
pertraukė 

abiem rankom

me, 
yra tokių, 
tu,
ga.

—-Ak, gana, gana, 
kite,
Lu kaitė.
susiėmė galvą, susigūžė, ir at-

Oranto 
aštrus

rodė, kad kiekvienas
žodis žeidė ją, lyg
smūgis.

—Ponai, rodos, mes
pome nuo mūsų dienotvarkės 

Ivisai nepageidaujama linkme.

n u Įtry

paskui 
sunkiais, šliuožiančiais žings
niais mokinys išėjo prie sta- v 2 ,
liuko. Už lango dulkė smul- ls varomos moters rankos

Stiklą puodas su skardžiu žvangėsiu 
lašelių I pabiro šukėmis an grindinio, 

girdėti, kaip: sucypė vaikas, o ten toliau 
aimanavo senė, nebepavilkda- 
ma savo ryšulio ii' palikdama 
jį pakeliui. O greta vis kauk
šėjo, kaukšėjo sunkių batų 
žingsniai...

(Daugiau bus)

aptraukė smulkučių
migla. Buvo
krenta nuo laštakų Čia pat už 
lango lietaus lašai. Ant eglai
čių spyglių taip pat kabojo 
maži vandens karoliukai.

.Mokinys kažką pasakojo. 
Truputį pakimęs, nešk ardus 
balsas aidėjo iš kito klasės

BANKIETAS IR KONCERTAS * .* *
tt-

Brooklyno Lietuvių Pažangiosios Organizacijos pagerbimui Dr. Jono J. Kaškiaučiaus 65 metų 
norite būti šiame

Rengia
amžiaus ir jau arti 50 metę jo literatūrines kūrybos sukaktuvių. Aišku, jog Tamsta

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO
10

SEPTEMBER
1950

Pietūs bus duodami 
2-rą vai. dieną

BILIETAS $3,00

Koncertinė programa 
eis pietaujant

I>R. JONAS J. KAŠKIAUC1US AMILIJA JESKEVICICTft 
Soprano, operų dainininkė

Š L Z A N A K A Z< )KYTft 
,M<*zzo-soprano, koncertu dainininkė BOB ŽUKAUSKAS 

basas, pasižymėjęs solistas.

šis pokilis bus 

KULTŪRINIO 
40

CENTRO
AUDITORIJOJE 

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

PO KONCERTO ŠOKIAI

PRAŠOME IšANKSTO 
ĮSIGYTI BILIETUS

Programoje dalyvaus žymūs talentai, paskiri asmenys ir grupes.

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

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

Skaitlingai

AID CHORAS
Brooklyniškis, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus

AMILIJA JESKEVIC1ŪTE
Soprano, operų dainininkė

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo-soprano, koncertų dainininkė

BOB ŽUKAUSKAS
basas, pasižymėjas solistas

Prakilniai pagerbkime darbštąjį liaudies švietėją, brangųjį svei-dalyvaukime šioje iškilmėje, 
ėją - gydytoją ir žymųjį visuomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių. f
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A

(Tąsa)
— Tai ką, kapitone,—tarė Kaluginas, 

—kada vėl į bastionuką? Atsimenat,kaip 
mes su jumis susitikome Švarco redute 

.— karšta buvo? a?
— Taip, karšta, — pasakė Michailo- 

vas, ir jam suskaudo širdį, atsiminus, 
kaip jis liūdnai atrodė tą naktį, kai su
sigūžęs slinkdamas tranšėja į bastioną, 

z sutiko Kaluginą, kuris žengė, kaip tikras 
narsuolis, žvaliai žvangčiodamas kardu.

— Man, iš teisybės, tenka rytoj, bet 
pas mus, — traukė Michailovas, — su
sirgo vienas karininkas, tai. ..

Jis .norėjo papasakoti, kad buvo ne jo 
eilė, bet kadangi aštuntos kuopos vadas 
buvo nesveikas, ir 
praporščikas, tai jis 
pasisiūlyti poručiko 
ir todėl šiandien ėjo 
nas neišklausė jo iki

— O aš jaučiu,} kad šiomis dienomis 
kas nors įvyks,—tarė jis kunigaikščiui 
Galcinui.

— O ką, gal ir šiandien kas nors at
sitiks? — nedrąsiai paklausė Michailo
vas, žvilgčiodamas tai į Kaluginą, tai į 
Galciną.

Niekas jam neatsakė. Gaidrias tik su
siraukė kažkaip, pažvelgė kažkur pro jo 
kepurę ir truputį patylėjęs pasakė:

— Šauni šita mergaitė raudona ska
rele. Ar jūs jos nepažįstate, kapitone?

— Tai vieno matroso duktė, gyvena 
netoli manęs,— atsakė štabskapitonas.-

— Einam, įsižiūrėkim į ją gerėliau.
Ir kunigaikštis Galcinas paėmė už pa

rankės iš vienos pusės Kaluginą, iš kitos 
štabskapitotną, iš anksto įsitikinęs, kad 
tas negali nepadaryti jam didelio malo
numo. Tas iš tikrųjų ir buvo teisybė.

Štabskapitonas buvo prietaringas ir 
laikė didele nuodėme prasidėti prieš 
kautynes su moterimis; bet šiuo atveju 
jis apsimetė ištvirkėliu, kuo, matyt, ku
nigaikštis Galcinas ir Kaluginas netikė
jo ir kas nepaprastai stebino merginą 
raudona skarele, kuri ne kartą buvo pa
stebėjusi, kaip štabskapitonas parausda
vo, praeidamas pro jos langą. Prasku- 
chinas' ėjo užpakaly ir vis baksėjo kuni
gaikštį Galciną į ranką, darydamas į- 
vairias pastabas prancūzų kalba. Bet ka
dangi taku eiti buvo negalima keturiem, 
jis buvo priverstas eiti vienas ir tik ant
rame rate paėmė už parankės priėjusį 
ir jį užkalbinusį žinomą drąsųjį jūrų 
karininką Serviaginą, taip pat norėjusi 
prisidėti prie aristokratų būrelio. Ir ži
nomas narsuolis džiaugsmingai užkišo 
savo raumeningą, dorą ranką už Prasku- 
chino alkūnės, kuris visiems ir pačiam 
Serviaginui buvo gerai pažįstamas, kaip 
ne visai geras žmogus. Kai Praskuchi- 
nas, paaiškindamas kunigaikščiui Galci
nui savo pažintį su šituo jūrininku, 
šnipšterėjo jam, kad tai esąs žinomas 
narsuolis, kunigaikštis Galcinas, vakar 
buvęs ketvirtam bastione ir matęs per 
20 žingsnių nuo savęs sprogusią bombą 
ir vtodėl laikąs Save nemažesniu narsuo
liu, kaip šis ponas, ir manydamas, kad 
labai dažnai pagarsėjama nepelnytai, į 
Serviaginą neatkreipė jokio dėmesio.

Štabskapitonui Michailovui taip m'alo- 
' nu buvo vaikščioti šitoje draugijoje, kad 
jis užmiršo mieląjį laišką iš T., niūrias 
mintis, apsėdusias jį prieš einant į bas
tioną, ir, svarbiausia, tą, kad septintą 
Valandą jam reikėjo būti namie. Midhaf- 
lovas su jais prabuvo iki tol, kol jie pra
dėjo kalbėtis vien tik tarp savęs, veng
dami jo žvilgsnių ir duodami tuo supras
ti, kad jis gali eiti, ir galų gale visiškai 
nuo jo nuėjo. Bet štabskapitonas vis dėl
to buvo patenkintas ir praeidamas pro 
Junkerį baroną Peštą, kuris nuo vaka
rykščios nakties, kurią pirmą kartą pra
leido penktojo bastiono blindaže, labai 
didžiavosi ir ’ pasitikėjo savimi ir laikė 
save herojum, jis nė kiek neužpyko, kai 
junkeris įtartinai išdidžiai išsitempė ir 
nukėlė prieš jį kepurę. •

kuopoje teliko tik 
laikė savo pareiga 
Nepšiseckio vietoj, 
į bastioną. Kalugi- 
galo.

mazonė, ant kurio kabojo du Tūlos pisto
letai, nešvarią, su kartūniniu , apklotu 
gyvenusio su juo junkerio lovą; išvydo 
savo Nikitą, kuris pasišiaušusiais tau
kuotais, plaukais kasydamasis pakilo nuo 
aslos; išvydo savo seną milinę, asmeni
nius batus ir bastionui paruoštą ryšuliu
ką, iš kurio kyšojo sūrio galas ir kakle
lis porterinio butelio su degtine, ir stai
ga prisiminė, kad šiandien? jam reiks vi
sai nakčiai su kuopa eiti į ložementus 
(maža tvirtovė, apkasai).

“Tikriausiai, šiandien žūsiu,—galvo
jo štabskapitonas,-—aš jaučiu. Ir svar
biausia,, kad šiandien ne man reikėjo ei
ti, o aš pats pasisiūliau. Visada užmuš 
tą, kuris prašosi. Ir kuo serga tas pra
keiktasis Nepšiseckis? Labai galimas 
daiktas, kad ir visai neserga, o čia dėl 
jo užmuš žmogų, ir būtinai užmuš. Nors 
tiesa, jei neužmuš, tai greičiausiai pri
statys apdovanojimui. Aš mačidu, kad 
pulko vadui patiko, kai pasakiau: leiski
te man eiti, jei poručikas Nepšiseckis ser
ga. Jeigu majoro negausiu, tai jau Vla
dimirą tikriausiai. Juk aš jau tryliktą 
kartą einu į bastioną. Ach, 13! blogas 
skaičius. Būtinai užmuš, jaučiu, kad už
muš; betgi reikėjo kam nors eiti, nega
lima kuopai eiti su praporščiku, o jei 
kas nors atsitiktų, juk nuo to pulko gar
bė, armijos garbė priklauso. Mano pa
reiga buvo eiti . .. taip, šventa pareiga. 
O vis dėlto nujautimas neapgauna.” 
Štabskapitonas užmiršo, kad šitoks nu
jautimas, stipresnis ar silpnesnis, jam 
kildavo kiekvieną kartą, kai reikėdavo 
eiti į bastioną, ir nežinojo, kad tokį nu
jautimą, stipresnį ar silpnesnį, pergyvena 
kiekvienas, eidamas į kautynes. Truputį 
nusiraminęs pareigos supratimu, kurią 
kapitonas, kaip ir aplamai visi neper- 
claug gabūs žmonės, ypatingai stipriai 
jautė, jis sėdo prie stalo ir ėmė rašyti at
sisveikinimo laišką tėvui, su kuriuo pas
kutiniu metu dėl piniginių reikalų buvo 
nekokiuose santykiuose. Po dešimties mi
nučių, parašęs laišką, jis atsikėlė nuo 
stalo drėgnomis nuo ašarų akimis ir, 

(Daugiau bus)

Apsižiūrėjau, kad tu šiemet neturėjai atostogos, dėl 
to tau leidau neateiti j darbą rugsėjo 4-tą.“

Great Neck, N. Y. Pastaruoju laiku vietos bar
benu unija — Journeymen

Bet vos tik štabskapitonas peržengė 
savo buto slenkstį, jam galvon atėjo vi
siškai kitos mintys. Jis išvydo savū ma
žutį kambariuką nelygia žemės asla ir 
popierium užlipdytais sukrypusiais lan
gais, savo seną lovą su virš jos prikaltu 
kilimėliu, kuriame-' buvo • atvaizduota a--

Atostogų mokykla 
1950 metais

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Tad, jei ne Olympia Parke, tai kur ją 
laikyti? Kitur tokios tinkamos vietos 
nėra. Organizavimas tokios mokyklos 
Detroito, Clevelando ar Chicagos apy
linkėje, nėra atsakymas rytams. Galima 
būt surasti vieta studentams, bėt ji bū
tų atskirta huo visuomenės, nuo mūsų 
publikos. Mokykla neturėtų didelio pik
niko, neturėtų spektaklio, ką ji turi 
Worcesteryje.

Nuomonė jau svarstyta LMS 3 Aps- 
krit. Komiteto posėdyje, jog ųsteriečiai 
ir vėl sutiktų duoti savas patalpas mo
kyklai,, jei būtų galima importuoti iš ki
tų kolonijų darbininkių, virėjų. O tai y- 
ra galima. Bet šiuo reikalu kiek vėliaus 
turėsime rimtai pakalbėti.

Šių metų mokykla, kiek jau žinių tu
rime, išeis be nuostolių. Tai geras reiš
kinys. Apskrities Komitetas jau pasisa
kė, kad Atostogų Mokykla bus organi
zuojama ir 1951 metais. Šis reikalas bus 
keliamas platesniam viešam susirinkime. 
Ankstus pasisakymas, ką mes veiksime 
sekančią vasarą, yra vietoje. Rengėjai ir 
mūsų visuomenė jau dabar turi žinoti, 
ar mes ruošime Atostogų Mokyklą se
kančią vasarą . '

LMS 3 Apskrities Komitete numato
ma, kad Atostogų Mokykla turėtų būti 
organizuojama vienu mėnesiu anksčiau, 
būtent, pradžioje liepos, vieton rugpjū
čio. Numatoma, kad liepos mėnesyje 
daugiausia būna atostogautojų. Šį klau
simą gali padėti išrišti patys studentai, 
veikėjai, pareiįtšdami savo nuomonę.

Žinoma, kaip visuomet, mokykloje7 bu
vo kai kurių trūkumų. Kaip kas. galėjo 
būt geyiau. Kiekvienais metais.mes gau
name daugiau patyrimo. Vienok apie’tai 
bus galima geriausia padaryti išvados 
susirinkimuose, komisijų posėdžiuose. 
M!anome, kad taip kas taisytina, kas 
gerintina, ims dėmesiui LMS 3 ir 2 Ap
skričių Komitetai. • m

Maišų gražus miesteli^. Va
saros laiku žalumuose pa
skendęs ,rodosi, kad jis laimei 
teikia visiems. Bet taip nė
ra. Sirgimai ir bėdos ir iš 
mūsų ne vieną užpuola. I

Neperseniai buvo rimtai su
sirgęs mūsų gerbiamas biznie
rius M. Kasmočius. Dabai 
jau jo sveikata taisosi.

šiomis dienomis susirgo Po
vilas Bėčys. Jam4 nepaken
čiamai skauda nugarą. Rug
pjūčio 29 d. pasidavė j Mea
dowbrook ligoninę, kur tiria 
ligos priežastį.

Sunkiai serga J. Truda. Jis 
tapo suparalyžiuotas. Jau se
niai serga progresyvio judėji
mo rėmėjas F. Griškevičius. 
Jis turėjo dvi sunkias opera
cijas.

Tadas B arčius, LDS 21 k p. 
narys, labai susižeidė ranką. 

{Liepos 30 d. mirė Mykolas 
Smaidžiūnas, sulaukęs 91 me
tų amžiaus. Jis išgyveno 60 
motų Amerikoj. Paliko 2 sū
nus ir 2 dukras. Lai jam 
būna ramu ilsėtis. Linkiu vi
siems sergantiems greitai pa- 
sve ikti. F. Kl-ton,

i

Easton, Pa

T; Bovinhs;
»

Skaitytojų Balsai
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

“Mirties Koloną“ ir liepė 
skaitytojams ščyrai skaityti. 
Sakė: žiūrėkite, ką geras, 
švarios sąžinės žmogus rašo 
apie bolševikų žiaurumus. O 
jis rašo nes jis žino.

Bet dabar pasirodo, kad tą 
melų knygą parašė Chmie- 
liauskas, sėdėdamas Chicago- 
je. Dabar jis sėdi kalėjime, 
kaipo niekšas, sukčius ir“ ap
gavikas.

Labai giliai atsidusęs, Ke
leivio Januiškis dejuoja: “At
rodo, kad lietuvių bolševikų 
tarpe nebėra pajėgiančių gal
voti žmonių, 
vadina • 
lietuvius,
neišmokusius 
protauti, taip, kaip 
keleivininkai.

Reikia pripažinti, 
kvailai protaujančių
pažangiečių eilėse n£ su žibu- > ties proga lenkiame prieš jj 
riu nebesurastum.

Bolševikais jis 
visus pažangiuosius 

pamifšusius arba 
menševikiškai 

protauja

čia prisiunčiu $1 prenume
ravimui Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
eilių knygos “Prošvaistės.“

Linkiu; Dr. J. J. Kaškiau- 
čiui geros sveikatos ir ilgų me
tų ! Kaip tik ateina dienraš
tis Laisvė, tai pirmiausiai imu 
skaityti D r. J. J. Kaškiaučiaus 
sveikatos patarimus. Kiek jis 

j jau davė nuoširdžių ir getiį 
patarimų ’ Nuolatos jis mums 
pataria ir paguodžia mus.

Mes, lietuviai, turime nema- ' 
žai profesionalų, bet tik- ma- 1 
ža jų dalis laikosi su darbi
ninkais. Daugelis šalinasi nuo 
darbininkų. Jiems “sarmata“ 
su darbininkais būti.

Tik gerbiamasis Dr. J. J. 
Kaškiaučius visada yra su 
darbininkais ir užsitarnavo 
mūsų visų didžiausios pagar- 

'bos. Męs didžiuojamės, turė« 
kad taip darni tokį draugą! Ir jo gi- 

žmonių mimo dienoje ir darbo sukak-

Igalvą ir linkime, jam geros 
1 sveikatos, ilgų metų ir pasi
sekimo darbuose.

MARY MACK.
Sioux City, Iowa.

Kuomi gi ir kaip ^itie žmo
nės taip skaudžiai Januškiui 
nusidėjo ?

Jų didžiausias prasižengi
mas yra tame, jis teigia, kad 
jie labai nuoširdžiai remia 
savo darbininkišką spaudą. 
Pavyzdžiui, sako, žiūrėkite, 

užbai- 
došim- 
vajus I

t L. , . , . , . Ikaip puikiai eina prie
Internationa barbers loka as<lienl.aščio Laisvės 
,277 — atlaikė porą susirinki- j tjes lūkstančiy cloleril,

“ba- 
kad 
gai

liau-

PAKĖLĖ KAINAS Už 
PLAUKŲ KIRPIMĄ

Pradėjus kariauti su Korė
ja, buvo pašaukta daug dar-' 
bininkų prie kariškų amuni
cijos darbų. Tūli mažai pro
taujanti darbininkai labai 
džiaugiasi, kad ir vėl užstojo 
darby metė — žodžiu sakant, 
aukso laikai, nes bus vėl 
goti.” Kas jiem galvoj, 
Korėjoj mūsų jaunuoliai 
vas guldo, lieja kraują 
dai valdančiosios klasės.
•' Bet tas, džiaugsmas buvo ne
ilgam, nes pragyvenimo, pro
duktai ir kitokia medžiaga 
šuoliais pradėjo kiiti-brangti 
Pelnagrobiai džiaugsmui netri- 
vojo, jųjų norai‘ir troškimas, 
kad karas ko ilgiausiai tęstų
si, nes tam aukso/ proga pri- 
sižerti tuifto. Karui pasibai
gus, jie suveda sąskaitas, ant 
kiek milijonų ■ kapitalas paki
lo. O kokias sąskaitas darbi-, 
pinkai suveda užbaigus dar
bą ?

Pelnagrobiams galvos ne
skauda, kai darbininkai vaikš
to ntio vartų iki vartų tuščio
mis kišenėmis, susivaržę pil
vus.

Pastaruoju laiku per visą 
platųjį kraštą darbininkai su
kruto streikuoti, kitur reikala
vimus statyti- už pakėlimą' al
gų ir pagerinimą . darbo sąly
gų. Viskam brangstant, kitaip 
ir būti negali. Nepasiliko-nuo 
jfr nei InrjiykTir^lIarbinmkai.

mų Central Labor unijos salėj.į 
ir nutarė pakelti už plaukų I
kirpimą iki 85 centų, už sku
timą 50 centų.

Nelinijinės šapos kirps 
kiek žemesnę kainą, tai 
po 60 centų ii’ aukščiau, 
tuose .m lestuose u ž 
kirpimą ima po $1.
ir tokių vietų, kur kerpa dar 
labai žemomis kainomis, o tai 
todėl, kad neturi savo tarpe 
jokios vienybės.

V. J. Stankus.

už 
yra 
Ki

li laukų
Bet yra

Mūsų vajaus pasisekimas 
menševikiškiems orakulams 
nepatinka. Jie ir pyksta, ir 

| baras, ir dejuoja. Bet kaip 
įtik tas ii* skatina pažangiuo
sius. lietuvius dar kiečiau su
glausti savo gretas aplink' sa
vo spaudą ir dar nuoširdžiau 
rūpintis jos i 
platinimu.

'Bonn, Vokietija. — Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
atstovai davė leidimą vaka
rinei Vokietijai statyti lėk
tuvų aikštes ir atkurti “ci
vilines” oro linijas, nors 
talkininkų sutartis po karo 
tatai uždraudė.

is-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, iftASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
10 d. rugsėjo, 10:30 ryte, 29 Endi
cott St. Draugai, kurie nepasimokė- 
jot duokles, čia galėsite tą padaryti. 
Prašau visų dalyvauti. — Sekr. J. 
M. Lukas. (170,-171)

Worcester, Mass.
Pasiruošė mokslo metams

ŠAKIAI, liepos 2 
b a rk i eč i ų p a vy z d ž i u
mokyklų darbuotojai sparčiai ' 

naujiems 
šiuo metu 

pa
in o-

d.—Jur- 
Sintautų

ruošia mokyklas
i mokslo metams.
remontuojamos mokyklųNUSIVYLĖ SU DIPUKAIS

Vietos angliškas dienraštis talpos, tvarkomi suolai,
Worcester Daily Telegram” 

aprašymą, 
farmėriai 

dipukų

i išspausdino ilgą 
j kaip tūli lietuviai 
Inusivylė, parsitraukę 
dirbti ant farmų.

Tūlas Antanas Gerulaitis, 
farm e rys iš Furnace, sakė, 
kad jis parsitraukė iš Vokie
tijos dipuką, kuris sakėsi nio- 

Bet pasi-
kad dipukas farmerio 

Gyvendamas 
užsiaugino 40 
pametė ir iš-

i’kynio priemonės.
Geriausiai naujieųis 

tams pasiruošė .Veršių pradine 
mokykla, čia patalpos naujai 
išbaltintos, atremontuoti sifo- 
lAi, mokykla aprūpinta kuru. 
Pasiruošė naujiems mokslo 
metams taip pat ir Zyplių mo- 

ikykla. Sėkmingai vyksta pa
siruošimas naujiems mokslo 
metams ir kitose valsčiaus 
mokyklose. A. Plioplys.

me- I
 Tel. AV. 2-4026 |

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) • į!

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 «

Nedėliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. V

495 Columbia Rd. 4
DORCHESTER, MASS. |

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Goodfield, 
parsitraukti 
ne lietuvis.

ir šešJs

įkąs farmų darbą, 
rodė, 
darbo nemoka, 
pas Gerulaitį 
svarų, o vėliau 
vyko į. miestą.

Kitas, Chester 
j buvo įkalbėtas 
dipmkų ; mat, jis
Jis “kalbų paklausė’ 
dipukus parsitraukė, 
tie pametė farmerių darbą ii 
išvyko į miestą.

Joseph Cezesky, gal lenkas, 
sakosi parsitraukęs tris dipu
kus, bet ir tie pametė farme
rio darbą. Cezesky labai 
pyksta, kad jis neteko ant 
ūkio .darbininkų, kada jam jų 
labiausiai reikia.

" Antanas Tamkaš buvo par-/ 
sitraukęs net dešimtį dipuki/; 
iš jų tik vienas pas.jį pasi
liko. Jis nepyksta; o kiti sa
ko, kad “dipukai turėtų dirb-. 
ti.tUios darbus, kuriuos apsiė
mė.“ ( :

B'et tiems farmeriams pa
aiškino Displaced Persons 
Com;niissidn, kad iki šių metų 
16 d. birželio 'nebuvo įstaty
mo, kuris naujai atvykusius 
dipukus priverstų dirbti far
mų darbus, prie kurių jie 'pa 
^ižadčjo, būdami Vokietijoj. 
Nuo 16 d. birželio dipukai jau 
turi dar užsiehyje^būdami pa
sirašyti tam tikrą dokumentą,i 
kad jie per tam tikrą laiką 
dirbs ten, kur pasižada.

Taigi, tūli farnteriai nusi
vylė, parsitraukdami dipukus. 
prie farmų darbų. Sakoma,f 
kad naujai atvykusių didžiu
ma' išvyko į Chicagą ir kitus 
didesnius miestus dirbti-fabri
kuose.'............. ' "SUaifyloj as'e

Namu Savininkams
* »

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
sėm stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbi! kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John' Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono
Broadway, .Room 
vakarais.

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
* LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

* Patogiai ir gražiai- mo
demiškai įruošta mūiy 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 ,Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 .

S“pusT-^-taisve jtaBertyįLTth. Daily)— Šcst., Rugsėjo 9£ 1950
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LAI GYVUOJA MŪSŲ MYLIMAS ŠVIETĖJAS, POETAS 
IR SVEIKATOS SARGAS DAKTARAS KAŠKIAUČIUS!
Bankiete bus svečių 
iš Philadelphijos

Pasveikinkite jį dalyvaudami jam pagerbti bankiete ir 
koncerte rugsėjo 10-tą dieną, Liberty Auditorijoje!

ra----------- ------I
[Atvyks svečių
I ir iš Pittsburgh©

Jonas Bagočius iš Philadel
phijos telefonu pranešė, kad 
iš ten atvažiuos keletas maši
nų į bankietą, rengiamą Dr. 
Kaškiaučiui pagerbti. Bago
čius sako, kad R. Merkis ir 
kiti darbuojasi organizavime 
vykimui i šią gražią iškilmę.

Jonas Bagočius yra plačia- 
žinomas kaipo ristikas. Dau 
gelyje Laisvės parengimų ’jis 
yra ritęsis. Jis taipgi yra da
lyvavęs ir profesionalėse ris- 
tynėse Philadelphijoje, N e w 
Yorke ir kitur. Dabar jis ra 
miai gyvena Philadelphijoje, 
dirba kaipo restauranto 
nadžeris. Į šį bankietą 
atvyksta su žmona ir su 
tais philadplphiečiais.

m a

k i-

Daktaro Kaškiaučiaus 
jubiliejinio bankieto 
darbininkams

įspūdingas bankietas ir kon
certas įvyks jau šį sekmadie- N. J. 
nį, rugsėjo (September) 10- 
tą, pradedant pietumis, 2 vai. jmų, 
Po pietų bus 
pasimatyti, pabuvoti ir anksti | kų randasi ne 

i namo sugrįžti.
Koncertinėje programoje 

jau užtikrintai, dalyvaus šie 
!talentai:

Bob Žukauskas iš Newark,
Jonas Urbonas laiške Jonui

Tuber Examinierius. Patyręs prie 
tekstilių (audimo). Nuolatines dar
bas. Antipyros Co., 1175 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. EV. 9-5611.

(168-173)

Apvalytojas šokių svetainei, gera 
alga. Swiss Hali, 382 East 1361h St., 
N. Y. C. (172-174)

Vyrai namų darbui, patyrę, Va
cuum cleaning, mazgojimui sienų ir 
(t. $7.50 į dieną. McAnernyney Co., 
315 E. 91s1. SI., N. Y. C.
* (171-173)

Help Wanted Agcy Te]. Plaza 7-2898
HELP WANTED—FEMALE

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

(170-172)

Namų Darbininkės, abelnam dar
bui, mokančios valgius gaminti, pil
nam ar daliai laiko, gyvenimas vie
loje ar kitur. Reikalingi paliūdiji- 
mai. Nemokamai kreipkitės į New 
York State Employment Service, 
220 West 80th St., N. Y. C.

(170-172)

Ir galima laukti netikėtu- 
nes daktaro Kaškiaučiaus 

gražaus laiko | ir jo raštų mylėto jų meniniu- ; tus.

Aido Choras, brooklyniečių, į
I I
vadovaujamas Jurgio Kazake- |
vičiaus.

Laisvės Choras iš Hartford. |
Vadovauja Wilma Hollis.

Sietyno Choras iš Newarko,
vadovaujamas Walterio Žuko.

SOLISTAI:
Suzanna Kazokytė iš 

maica. 
Amelia Pat Young iš 

maica.

i Ma joras atsikraustė 
į oficialų butų

Kurie tik draugai ir drau 
ges apsiėTnėt dirbti sekmadie- ’ Vincent 
nio bankiete, ar tai kaipo pa
tarnautojai prie stalu, ar ki
tus darbus, būtinai atvykite 
10 vai. ryto sekmadieni.

Gaspadinės ir talkininkai 
virtuvėj kviečiami būti 9 vai. 
Šeštadienio ryta ir tuo pačiu 
laiku sekmadienį.

Rengimo Komisija.

m a j o 
ir

Ja-

r u i 
jo 

pra-

tiktai mūsų 
mieste, bet ir visame lietuviš
kame pasaulyje.

Prašome nepavėluoti. ' Pie
tus pradėsime laiku, 2 vai.

KELRODIS
Iš bile kur klauskite kelio 

į RICHMOND HILL, N. Y 
Nepamirškite to HILL, ne? 

Į miesto ribose yra kitas Rich- 
mondas.

Liberty Auditorija randasi 
prie kampo Atlantic ,.Ave. ir 
119th St., Richmond l’lill.

BMT Jamaica linijos trauki
niu: važiuoti iki 111th St. sto
ties. Eiti du blokai.

Rengėjai.

Gasiūnui rašo:
—Nupirkite man 

Dalyvausime
kiančiui pagerbti
Gal dar ir daugiau kas at

du tikie- 
Dr. Kaš' 
bankiete

REAL ESTATE
! Šaldainių krautuvė, parduodama 
Į su nuostaliais, savininkas negali 
! vesti biznio, 803 Trinity Ave., Bronx,

; Namų darbininkė, guolis vietoję, 
paliūdijimai, patyrusi prie vaikų. . 
Gera alga; turi būt švaru.

BO. 3-7178. 170-172)

Vaidas už dukrytę 
pasiekė 3 valstybes

Veikiančiajam
Impellitteri 

i žmonai Elizabeth 
; ėjusis antradienis buvo kraus-
I tymosi diena. Jiedu at- 
jsikėlė gyventi oficialiame ma
jorams miestavame bute, Gra
cie Mansion.

Naujoji miesto šeimininkė 
reporteriams sakėsi dar tik

Į bandanti susipažinti su nau
juoju butu. Ji džiaugiasi, jog 
butas jai patinka. Atsidusu
si, ji išsitarė: "Linkiu, kad 
žmonės leistų mums čia gy
venti ilgą, ilgą laiką.”

Naujame bute šeimininkau-jį 
ti, kaip kad jos vyras majo- 1 
ru, ji pateko 
sioms sąlygoms, 
to, kad O’Dwyer 
nebaigęs 
dėl savo 

j Jis buvo 
zidentu.

. kė piliečiai savo balsais. Nuo 
jų priklausys, ar jį vėl rinks 

j lapkričio 7-tą. <
Rinkimai parodys

Impellitteri ’pasisakė, kad 
jis nori būti majoru. Jei de
mokratai jo kandidattlrą at
mes, jis kandidatuosiąs nepri
klausomu. Jisai pareikalavo, 

. kad majoriniai rinkimai būtų 
vaizduo- nukelti toliau nuo bendrosios 

jančią senybinius laikus ir vie- rinkimų 
tas Tolimuosiuose Rytuose.

Veiksmai sukasi apie jauną 
angliką (Tyrone Power), ku
ris, augdamas be legališko tė
vo, išvyksta į tolimus kraš
tus laimės ieškoti. Ten sutin
ka visko, susitinka ir merge
lę (Cecile Aubry) Mongolijo
je. Ją, kaip pritinka baltie
siems "laisvintojams,” jis išx 
gelbsti nuo . pardavimo į ha
remą.

Sugrįžęs, jis papasakoja 
karaliui apie kituose kraštuo
se jau turimus karinius ir ki
tokius įrankius — atradimus 
ir išradimus. Už tai karalius 
jį pakelia į kunigaikščius.

Kaipo su senove ir valdovais 
turinti reikalo, filmą turi 
daug ceremonialų ir procesi
jų, pilna blizgesio aprėduose 
ir scenerijose. Jos eiga dėl 
to ne tokia greita ir lanks
ti, kaip lengvesnio pobūd&o, 
paujovinius laikus vaizduojan
čiose filmose.

Unijistai pikietavo 
valdininko namus

Būrys transporto darbinin
kų unijistų pikietavo parkų 
komisijonieriaus Robert Moses 
namus. Jie dirba Triborough 
Bridge Tunnel Authority 
įstaigoje. Komisijonierius yra 
įstaigos pirmininkas.

Pikietuotojai savo 
rtuose skelbė, jog jų
esąs mažesnis už tūlų pašaip- 
gavių pajamas. Reikrtlavo 
daugiau mokesties.

plaka-

Filmos-Teatrai
Roxy Teatre praėjusį penk

tadienį pradėjo rodyti filmą 
"The Black Rose,

Radio City Music Hall
Tebepasilieka ta pati pro

grama — filmą "Sunset Bou
levard” ir spektaklis "On 
Bright Side.” i

the

Paramount Teatre
Rodoma smagi komedija 

• 'Fancy Pants.” Ir yra as
menų veiksmai scenoje,

dėka susidė.iu- 
Pateko dėl 
pasitraukė 
Pateko ir 
pozicijos.

termino.
politinės

Miesto Tarybos pre-
Tą vietą jam sutei-

Brooklyn ietis mokytojas 
Gerald Daynes šiomis dieno
mis paskilbo net, trijose vals
tybėse. Jis netikėta^ nuvyko 
Anglijon. Ten nuo savo žmo
nos pasigrobė savo dukrytę it 
lėktuvu nusigabeno Francūzi- 
j o n.

Jo žmona taip pat lėktuvu ji 
atsivijo Francūzijon. išorėje 
areštuoti jį, bet tenykštė po
licija atsisakė Į svetimus vals

tybių šeimos reikalus kištis. 
|Mrs. Daynes yra anglikė karo 
j nuotaka. Tūlą laiką pagyve
nusi čionai, ji buvo su du
kryte išvykusi atlankyti saviš
kius ir atsisakė sugrįžti pas 
vyrą. Dukrytė yra gimusi A- 
merikoje.

Brook lyrffečTąi spėlioja, kad 
jis ten nuVykęs^gerai apsirū
pinęs viskuo ir kad motina 
galinti pralaimėti teisę kūdi
ki auklėti Anglijoje.

Leonard Cohen, turtingas 
kontraktorius, 47 m.^atrastas 
nusižudęs viešbutyje, New 
Yorke. Pirm to jis buvęs pei
liu sužalojęs savo žmoną ir ją 
palikęs New Jersey parke. 
Menama, kad jis tikėjosi ją 
nužudęs ir dėl to pats žudėsi. 
O ji gal pasveiks.

dienos. Sako, per 
mažai liko laiko piliečiams

1 painformuoti.
To paties pareikalavo ir 

Fusion Party. Ji sako, jog 
demokratai tiksliai nuvilkino 
O’Dwyer’io rezignaciją 

kad visos 
pagautos i si ten gyventi.

Yonkers mokyklas šiemet 
lankys apie 20,000 mokinių.

les vaidina filmoje “The Black 
Rose,” rugsėjo 1-mą pradeda
moje rodyti Roxy Teatre. Di- 

vy s xiš miesto. I mitri Mitropoulos diriguoja
O negalinčiųjų atvykti as- j phjlharmoniškam Simfonijos 

meniškai dalyvauti „ jausmus | Orkestrui scenoje.

Tyrone Power su Orson Wel- N. Y. Kampas 158 St. MO. 9-8767. 
. Y . .... (170-174)

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

(171-173)

dalyvauti „ jausmu? 
pavaizduoja toks pranešimėlis 
d. Bekešienės iš Rochesterio. 
Pranešdama, kad ' jiedu pir- j 
kosi tikietus, bet gal šį kartų 
negalės atvažiuoti, rašo:

"Nors dvasioje dalyvumu 
sveikiname daktarą Kaškiau- 
čių jo amžiaus 65 metų ir Ii- 
teratinio darbo 50 metu su
kaktyje. Tai mūsų brangus 
darbuotojas ir gelbėtojas mū
sų sveikatos. Mes daug nuo 
jo pasimokinom.

i "Lai gyvuoja mūsų myli
mas draugas gydytoj'as, mūsų/ 
švietėjas rašytojas - poetas, 
visiems patarėjas. Nemanau, 
kad randasi pasaulyje kitas 
toks brangus ir visų mylimas, 
kaip mūsų brangusis Dr. Kaš-

Į kiaučius.”
Panašiais jausmais vadovau

damiesi, daug 
nančių kituose 
kosi bankieto 
tolumas kelio 
atvykti į bankietą

KRAUSTYTOJAI
Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau- 

stytojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
tifikatai. Perkraustome j visas vie
tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 
2nd Ave., N. Y. C.

Operatores — Merrow Sweaters, 
Juno 'Mills, 166 Lynch St., Brook
lyn, N. Y. EV. 7-1738.

(170-172)

i Paskutinis kartas 
buvo nelaimingas

žmonių, gyve- 
miestuose, pir
tį kietus, 

neleidžia

š venčių 1 a i k o t a r p i u 
siautėję uždarame 
state 316 W. 57th St., 
Yorke. Sužaloję daug 
ir rakandų, bet. pinigais 
tik apie $350.

nors 
jiems

vagys 
ofisų pa- 

New 
durų 
radę

miegui ir tt., kur šeimininkai 
dažniausia pasirenka vartoti i privatiškus rakandus ir daik- 

iki tus.
Negalima kaltinti, kad'nori-

nominuoti 
kandidatus

rinki- 
kan- 
pa-
Im-
eili-

paskutiniųjų dienų, 
kitos grupės būtų 

s neprisirengusiomis.
Paskutinė diena 

nepriklausomus 
'yra rugsėjo 9-ta.
Į Atrodo, jog šiuose 
muose gali būti daugiau 
didatų j majorą, negu 
prastai būdavo. Tačiau 

' pellitteri’o kandidatūra
.niam piliečiui pasirinkimo 
nepadaugins, jeigu jis nepa
keis savo programos. Iki šiol 
jo programa buvo tokia pat, 

.kaip O’Dwyerio ir visos Tam- 
manės, kaip Dewey’aus ir vi

-sos republikonų partijos.-Vie- 
[nintėlė ant baloto esanti su 
[skirtinga programa partija 
buvo darbiečių partija. 

z i
Grįžtant prie naujojo buto

Gracie Mansion yra 45-kos 
kambarių namas. Stovi prie 
East River, apsuptas sodeliu 
ir gražiai pieva. Jam prižiū
rėti ir gyventojams patarnau
ti Parkų Departmentas sam
do butlerį, virėją, dvi tarnai
tes. Yra įrengtas būtiniau
siais rakandais, išskyrus -pa- 

Įčios

SUSIRINKIMAI
Rugsėjo 11 dieną įvyksian

čiame susirinkime naują kny- 
fcą gaus visi tie nariai, kurie 
j*au yra užsirpokėję ar tą va
karą užsimokės draugijos na
rio mokestį už šiuos metus. 
Atsibus L. A. Pil. Klubo sa
lėje, 280 Union Ave., Willi- 
amsburge. Pradžia 8 vai. vak.

Valdyba.

C. BROOKLYN, N. Y.
JŲDS 46 kp. mitingas įvyks trečia

dienį, rugsėjo 13 d., ,7:30 vai. vak., 
Lietuvių, Neprigulmingo Klubo na
me, 269 Front St. Visi nariai daly
vaukite. — Sekr. (172-173)

šeimos vartojamuosius j

UP-TO-DATE ■

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlai

Grupė 1 berniukų, susitarę, 
pasisakė savo motinai einą 
sviediniit pažaisti. Tačiau ga, 
vę leidimą išeiti spruko į 

! Rockaways. Ir leidosi mau
dytis neramiame vandenyje, 
be gyvybės sargų arti jų.

Neilgai truko, kai du ber
niuku dingo iš po akių ki- 

' tiems, vilnis patraukė juos po 
savimi, 
jo 
apylin]< ėję 
Cleonan ir 
na, 
vyko greit 
gelbėti. ( 
Sullivan’d, 
n ai nardė 
vilnimis, 
vyko.

Motina nuteista 
už žmogžudystę

Reikalingos namų 
darbininkės; auklės;

■ Margaret Timm, 139 
i N. Y. PL. 3-4664.

dar|nii-ruošai 
slaugės. Miss 
E. 57th St., 

(170-172)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas vyras, arba 

vedusi pora, neturinti pastovių na
mų, jiadirbeti ant ūkės. Darbas 
lengvas. Gaus vietą gyventi, valgį, i 

atlyginimą. !
kreipkitės 
1131h St„

guolį ir mažą finansinį 
Dėl daugiau informacijų 
pas: Bernotai, 101-24 
Richmond Hill, N. Y.

(172-174)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

t Tel. EVergrcen 7-68G8
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakdre
Penktadieniais uždaryta

Mrs. Martha Ilochfeld, 33 
metų, nuteista 10 iki 20 metų 
kalėti kaipo užmušėja savo 
vyro. Ji prisipažino tvojusi 
jam miegančiam 
staliuku. Nuo 

įsai mirė.
Teisme Mrs, 

Kiti sukliko išgąsty- isinosi, jog jis

6 Darbininkės, guolis vietoje, $35- 
40. 3 auklės, 3 namų darbininkės, 
guolis kitur.
Westheimer Emplyoment Agency, 
103 West 110th St., N. Y .C.

(172-173)

su mediniu 
to smūgio ji-

Abelnam namų darbui darbininkė, 
penkiom pusdieniam savaitėje, jskai- 

j tant ir šeštadienius. White Stone 
apylinkėje; paliudijimai. FL. 9-0054.

Ilochfold tei- l ;v;v 
buvęs šykštus, į gina,

Klyksmą išgirdo du toje i mažai teduodavęs jai su 5^Kvąs namų darbas, 
policistai, j vaikais pragyventi ir užlai- ;

Vic-ikyti namus. O laužu pre-;
I kiaudamas jis gerai pelnyda- 
1 ves. Dėl to netekusi lygsva
ros. Gynėjas bandė gauti jai 

i pagailos aiškinimu, jog jos 
i sveikata buvo pašlijusi daž
niais nėštumais ir gimdymais 
; (ji laukiasi 6-jo kūdikio), ta- 
Į čiau teisėją pakreipti nepavy- i 

Vyrui sir žmona susivaidijus į ko. 
gatvėje, poli cista s atėjo mo
teriškei pagalbon. Vyras lei
dosi bėgti, policistas vytis. 
Abiem staiga išbėgus ant ke
lio pro stovinėjančius 
juos abu 
mobili ūmi 
policistas. 
iiinėje.

Motinos pagelbininkė, jauna mer- 
, patyrimas nereikalingas, len-

buvę
Charpentier.

Johnny Walsh, jiems pa- 
atrasti ir laiku iš- 
antrojo, John O’- 

ieškoti pakartoti 
po pavojingomis

bet išgelbėti nepa-

auto.
smogė radijo auto-
atvažiuojąs kitas

■ Abu atsidūrė ligo-

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-393 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

REPUBIJC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto'

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

TELEVISION ’ Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
GeriValgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T O N
EVergreeę 4-9407 ▼ 1 p 1 V 11
R////-/) < SHUFFLE BOARD

Šaukite BA. 4-2964.

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
maži namai, atskiras kambarys, 
linksma aplinka. Great Necke, ge
ra alga, paliudijimai; patyrusi.

Great Neck 2-5089.

Namų darbininkė, patyrusi virė
ja, vėliausi paliūdijimai, 3 suaugę, 
atskiras kambarys ir maudynė, pa- 

i vaduojami savaitgaliai užmiestyje. 
ĮTR. 7-9168, šaukite sekmadieni ry- 
I U.

Mary Dale Osterman, 42 
metų, buvusi Ziegfeld gražuo
lė, nusižudė nušokusi iš buto 
pu o 8-to aukšto.

GER1AUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

♦

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TELEPHONE

STAGG 2-5048

Sustojusiam su automobi- 
liumi ties Carl’s Restaurantu, 
New Yorke, savininkui pora 
ginkluotų jaunų vyrų įsakė 
sėstis užpakalinėn sėdynėn. 
Ten vienas jį surišo, o kitas 
vairavo jo mašiną. Atėmę iš 
jo $2,500, jį paliko surištą, 
mašinoje.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: E Vergreen 4-8174

RES. TEL.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIU8 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas^
Liūdesio val&Hdoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—5ešt., Rugsėjo 9/ 1950




