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Vaikų bėdos.
Po iškilmės. j
Hitleriniai kriminalistai.
Penkinės.
Klebonijos ir klebonai.
Gražūs atgarsiai.

Rašo A. BIMBA

Ateina 
mokyklų 
milijonai 
atostogas 
klas.

ruoduo 
durys.

ir atsidaro 
Milijonai ir 
baigė

ir traukia į

Iš visų Amerikos 
girdisi viena liūdna 
mokvklose susikimšimas ne- * 
svietiškas, klasės per didelės,: 
mokytojų per mažai!

O tik šeštadienį preziden- • 
tas Trumanas prižadėjo iki 
ateinančiu metų birželio pir
mosios išleisti karo reikalams 
trisdešimts bilijonų dolerių.

Jeigu federalinė valdžia 
nors pusę tos baisios sumos 
būtų paskyrus apšvietai ir 
mokslui, būtų buvę užtenka
mai mokyklų ir mokytojų.
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Vajus dėl sukėlimo AMERIKONAI PASIGRCME PIRMYN
$10,000 Laisvei ŠIAUR1NIA1-RYTIN1AME FRONTE

JAV SVKELTA $9,379;
DAR REIKIA $621

Korėjos liaudininkai laimi 
Taegu ir poliai Naktong

ties
upę

Didelis, šaunus buvo Dr 
Kaškiaučiaus pagerbi mas 
žmonių buvo daugiau, negu 
tikėtasi. Ne visi, žinoma, ga
lėjo žodį tarti, bet visi šiam 
mylimam visuomenininkui, ra
šytojui ir mokytojui linkėjo 
daug laimės ir ilgų metų.

’ Lake Success, N. Y. — Amerika siūlė paskirti 
'jungtinių Tautų Saugumo Švedijos ir Indijos piliečių 

balso komisiją, kuri turėtų ke- 
Kinijos iliauti Mandžūrijon ir vieto

je ištirti skundą prieš jan
kiu lakūnus. .

Kinijos Liaudies valdžia 
iš anksto pranešė, kad jei
gu bus atmestas reikalavi
mas išgirsti jos atstovo pa
rodymus, tai Kinija atmes 
tyrinėjimų komisiją ir ne
leis jai kojos įkelti į kinų 
žemę.

Aukų pridavė:
Rojus Mizara

Savo žodyje į skaitlingą pu
bliką jubiliejatas visus ragino 
daugiau veikti, draugiškiau 
gyventi, nuoširdžiau aukotis 
didžiajam laisvės idealui, ryž
tingiau kovoti sui tamsiomis 
jėgomis, kurios grūmoja civi
lizacijos sunaikinimu. Tai bu
vo Dr. J. Kaškiaučiaus šilta, 
.draugiška pamoka, iš jo geros 
širdies gelmių patiekta, vi
siems pažangiečiams.

Tai, kas neseniai atsitiko, 
Kanadoje, turėtų sukelti bai
siausi pasipiktinimą visuose 
lietuviuose. Ten hitleriniai 
kriminalistai tiesiog sumėsinė- 
io Stasį Villimą. Pasiskaity
kite :

“. . .budeliškai sumušė, pei
liais pjaustė (galvoje net sep
tyni susiuvimai gydytojo pa
daryti), lazdomis mušė, kojo
mis spardė ir ant galo, kaip 
pasiutę šunys rankų 
dantimis sukandžiojo, 
kus mėsų išplėšė.”

pirštus 
kavai-

primi-

i Taryba tiktai vieno 
| dauguma atmetė L
Liaudies Respublikos rei
kalavimą pakviest ir Kini
jos atstovą, kuomet Saugu
mo Taryba svarstys kinų 
liaudininkų valdžios skun
dą prieš Amerikos? lėktu
vus.

Kinų Liaudies Respubli - 
ka apskundė Amerikos la- 

• kūnus, kad jie tris kartus 
perskrido iš Korėjos į Man- 
džūriją, Kinijos provinciją, 
ir apšaudė kinų miestus ir 
laivus šiaurinėje Yalu upės 
pakrantėje. Skundą įteikė 
Jokūbas Malikas, Sovietų 
Sąjungos atstovas.

Už Kinijos Respublikos 
atstovo pakvietimą ir jo pa
rodymų išklausymą balsa
vo delegatai Sovietų Sąjun
gos, Indijos, Jugoslavijos, 
Francijos, Anglijos ir Nor
vegijos. Prieš jo kvietimą 
pakėlė rankas Amerikos, 
Kubos ir Čiang. Kai-šeko 
kinų tautininkų atstovai. 
Nuo balsavimo
Egiptu ir Ekvadoro delega
tai. Saugumo Taryba susi
deda viso iš 11 krašto at
stovų.

Francijos delegatas Jean 
Chauvel sakė: Kadangi 
Saugumo Taryba praeitą 
savaitę nutarė, imti svars
tymui Kinijos skundą, tai 
pati logika reikalauja iš
girsti ir skundėją. Kitaip 
gi svarstymai būtų vienpu
siški.

Tnimanas atidėlioja 
taksus už viršpelnius i

$85.00

susilaikė

Washington.—Prez. Tru
manas ir demokratas Kong
reso Atstovų Rūmo pirmi
ninkas Sam Rayburn reika
lavo tuojau užgirti 4 bilio- 
nus, 508 milionus dolerių 
naujų taksų, kurie būtų 
pakelti algoms ir' kitoms 
reguliarėms įplaukoms.

Bet prezidentas ir valdi
niai demokratai atmeta 
siūlymus tinkamai pakelti 
taksus už kompanijų virš
pelnius—nepaprastai aukš-

Aukojo: į
Ona Labašauskienė (savo 70 m. amžiaus proga) 
Harrison, N. J.................................................. $100.00
Paulina Jasilionienė (mirusiojo poeto Jasilionio 
našle,) Binghamton, N. Y..................................50.00
Draugas iš Long Island, N. Y............................. 10.00
Lillian šerdis,. Cranford, N. J............................ 10.00
Lucia ir Juozas Ausiejai, Worcester, Mass. ... 10.00 
Chas. Dzevečka, New York,N. Y. .......................7.00
L. Pocius, Beacon Falls, Conn. ............................ 5.00
Mrs. Niksiene, Waterbury, Conn..................... 1.5.00
Jurgis ir Katrina Žukauskai, Newark, N. J. ... .5.00 
Lucky Man (atsakydamas į fašistų puolimą 
Philadelphijos pikniką) B’klyn, N. Y................ 5.00
Waterburietis...........................................................4.00

' Draugai Pilkauskai, Worcester, Mass............... <.3.00
L. Ausiejienė, Worcester, Mass............................2.00
Helen Buzieųė, Waterbury, Conn....................... ] 1.00
M. Navikienė, Worcester, Mass............................1.00
Nuoširdi padėka visiems!

Specialaus Vajaus Komitetas

Piptinė Korėja, rugs. 12.!
— Amerikos 
kontr-atakuodama 
nės Korėjos liaudininkus, 
pastūmė juos 3 mylias at
gal kelyje nuo Kyongdžu 

• linkui Pohango uosto, ryti
niame Korėjos pajūryje. 
Amerikonai dabar užima 
poziciją už 9 mylių į pietų 
vakarus nuo Pohango.

Kiti amerikonų junginiai 
atgavo kelias mylias gele
žinkelio ir vieškelio į rytus

Yong^ 
vieške-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pietinė Korėja. — Pra - 

nešama, kad amerikonai 
per žiauriausius mūšius 

i atgriebė nuo Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų kariniai -

tus pelnus. Sako, prie taksų svarbų kalną už 8 mylių į 
didinimo viršpelnius gali- žemius nuo Taegu. Daug

Washington. — Republi - 
konai senatoriai reikalauja 
įtraukti Franko fašistų 
Ispaniją į Atlanto kraštų 
paktą ir “paskolinti” jai 
$62,000,000.

Jugoslavija skubotai 
ruošiama karui

Bucharest, Rumunija. — 
Čia leidžiamas Kominfor- 
mo laikraštis rašo:

Jugoslavijos valdovas Ti
to rekrutavo naują atsar
ginių kareivių armiją ir 
privertė juos statyti pože
mines lėktuvu aikštes ir. 
kalti kalnuose patalpas! 
amunicijos sandėliams. Ti -1 
to draftuoti atsarginiai • 
taipgi stato bazę submari-! 
nams.

nuo savo atgriebto 
kariuomenė, eono, geležinkelių ir 

Šiauri- lių mazgo, 20 mylių į rytus 
nuo Taegu.

Liaudininkų artilerija ir • 
pėstininkai įnirtingai ata
kuoja amerikonus už 5 my
lių į šiaurę nuo Taegu, 
svarbiausio jankiams mies
to šiaurvakariniame fronte. 
Jie taipgi puola ameriko
nus ir anglus už kelių my
lių į pietus nuo Taegu.

Liaudininkai užėmė stra
teginiai svarbų kalną į šiau
rę nuo Taegu.

Amerikonų komanda pra
neša, kad jankiai per.žūt- 
būtingas atakas atgriebė 
du trečdalius to kalno.

Į šiaurvakarius nuo Tae
gu liaudininkai pamuše - 
amerikonus pusę mylios at
gal. Paskui jankiai atrėmė 
liaudininkus.

Rytiniame Naktong upės 
šone, ties Hyonpungu, liau- ~ 

|dininkai pastūmė ameriko
nus kelis šimtus jardų at-

ma būtų vėliau prieiti, kad 
ir po naujųjų metų.

Truman o reikalaujamas 
dabartinis taksų pakėlimas 
padidintų darbininkams 
taksus 17 nuošimčių, vidu
tiniai imant.

amerikonų užmušta ir su
žeista.

Jankių komandierius ge
nerolas Walker pripažino, 
kad amerikonai vis dar tik
tai ginasi nuo liaudininkų 
ofensyvo.

Pietinė Korėja. — Jan
kių komandierius gen. Wal
ker ketino netrukus - sus
tabdyti šiaurinius Korėjos 
liaudininkus.

Aną dieną krisluose 
niau, kad neįvykimas spaudos 
pikniko prie Filadelfijos yra 
didelis finansinis Laisvei nuo
stolis. Sakiau, kad laisviečiai 
galėtų dienraščiui paaukoti 
tai, ką būtų išleidę piknike 
ir kelionėje.

Atsiliepimų jau yra. Jau ne 
vienas dienraščio patriotas 

. penkinę paaukojo.
Lauksime daugiau.

Senatoriai kvočia New 
Yorko ex-majorą O’Dwyerj

Acheson perša atkurt 
| vokiečių armiją

Ar žinote, kad tik vienoje 
Chicagoje mes turime net 
dvyliką lietuviškų parapijų? 
Kiekviena parapija turi po 
kleboniją ir kleboną. O kiek
vienas klebonas turi po du ar 
.tris pagalbininkus, šiaip ku
nigus, kurie klebonui tarnau
ja už algą.

O kur vargamistros, kunigų 
gaspadinės ir davatkos, kurios 
apie tas klebonijas sukinėjasi 
ir iš gerų parapijom] malo-* 
nės gyvena ?

Washington. — Senato 
komisija pasišaukė kvosti 
buvusį New Yorko miesto 
majorą Wm. O’Dwyeri, ku-' 
rį prez. Trumanas paskyrė 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Meksikai. Komisija 
gavo desėtkus skundų prieš 
O’Dwyerį kaip suktą Ta
mmany Hall politikierių 
gemblerių glostytoją.

Mirė Smuts, afrikinis 
Anglijos politikierius

ir

' New York.' — Amerikos 
valstybės sekretorius . Dean 
Acheson, užsienio reikalų 
ministras, stoja už atkūri
mą vokiečių armijos vaka
rinėje Vokietijoje.

Pokalbiuose su užsieni
niais Anglijos ir Francijos 
ministrais New Yorke 
Achesonas siūlė atgaivinti 
vokiečių armiją ir įtraukti 
ją į bendrąsias Atlanto 
kraštų ginkluotas jėgas 
prieš komunizmą. Tą pa
siūlymą yra užgyrę sena - 
torių ir kongresmanų ko
mitetai Washingtone.

Washington. — Praneši
mai iš Washington© (pirm 
einant šiai Laisvės laidai 
presan) tvirtino, kad Se
natas užgirs demokrato se
natoriaus McCarran bilių 
prieš komunistus.

Jo bilius reikalauja sure- 
gistruot visus komunistus 
ir įvairias progresyves or
ganizacijas, visaip suvar- 
žyt jų veiklą ir suvaryt į 
koncentracijos stovyklas 
nužiūrimus “neištikimus” 
nepiliečius ateivius, kurių 
negalima denortuot į 
tąsias jų šalis.

Athenai, Graikija. —Ne
pavyko- monarcho-fašistui 
Tsaldariui sudaryti naują

Amerikiniai lakūnai mė
tė sprogstamąsias ir pade
gamąsias (gazolino drebu- 

Skuboti kariniai Tito pa- čių) bombas į liaudininkų 
siruošimai nukreipti prieš . kariuomenę.
Sovietų. Sąjungą ir jos drau- j ŠIAURINES KOREJOS 
gus- , ! PRANEŠIMAI

Tito pastaruoju laiku 
pavarė 20 aukštų valdinin
kų, nužiūrėdamas, kad jie 
pritaria sovietinei politikai.

kariuomenę.

gim:

Traukinio nelaimėje
ministrų kabinetą. Tad ka- Xnvn Larai visi
i'nlino Dcinlon izril no IrtrinUS “UVv IkflldVlCllralius Paulas vėl pakvietė 
liberalą S. Venizelosą.

Washington.—Prez. Tru
manas pakvietė ir vario 
kompanijų viršininkus pa
dėti jam suplanuoti fabri - 
kinę gamybą karo metu.

-------- i
y Knoxville, Tenn. — Ho
bart J. Candler pasiuntė 
savo sūnui Korė j on
kbs ir maisto už $15; 
už persiuntimą turėjo 
mokėti $28. , , ■

Pereitą sekmadienį sueigoje 
dar susitikau keletą žmonių, 
su kuriais pasikalbėjau apie 
meno mokyklą, įvykusią Us- 
teryje. Visi pasitenkinę, vi
si džiaugiasi.

Visi sako: Jau dabar turime 
pradėt ruoštis ateinančios va
saros mokyklai!

Jau pasiekė “Liaudies Me
no“ šeštas numeris. Jame ra
site gražių, naudingų dalykė
lių. Tuojau įsigykite.

.Ką jūsų kolonija turi pasi- 
brėžus veikti ateinantį sezo
ną?

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Nuo kraujagyslių užsitven- 
kimo smegenyse ir širdies 
sustojimo mirė Jan Chris
tian Smuts, afrikinis Angli
jos politikierius, 81 metų 
amžiaus.

Kuomet Pietinės Afrikos 
būrai 1899-1902 metais ka
riavo dėl pasiliuosavimo 
nuo Anglijos, Smuts buvo 
jų generolas. O kai anglai 
sumušė būrus, Smuts nuė 
jo Anglijos imperijai tar
nauti. Anglai užtat pakėlė 
Smutsą į- feldmaršalus. 
Smuts darbavosi anglų im
perijos stiprinimui per ka
rus ir taikos metu.

Jis taipgi 'dalyvavo Tau
tų L^gos ir Jungtinių Tau
tų organizacijos įkūrime.

Romos valdžia irgi žada 
kariaut prieš komunizmą

Roma. — Italijos kleri - 
kalo premjero de Gasperi’o 
valdžia taip pat ketina pri
sidėti prie busimojo karo 
prieš komunizmą.

Italijos karininkai giria
si, kad jų armija yra “vie
na geriausių pasaulyje.” 
Bet jai trūksta ginklų; to
dėl prašo iš Amerikos tan
kų, lėktuvų ir kitų karinių 
įrengimų. Tuomet, sako, 
galėtų sudaryti iki 240,000 
vyrų armiją talkon Ameri
kai ir Anglijai prieš komu
nizmą.

Tačiau Italijos darbiniu -

Maskva. — Sovietu 
riausvbė nutarė statyt 
jus tvenkinius ir pravesti 
kanalus, kurių vandeniu 
būtų apdrėkinta dar 20 mi- 
lionų akrų žemės vidurinė
je Sovietų Aziioie, taip kad 
nudžiuvusios dykumos bū
tų paverstos derlingomis 
dirvomis.

)Vashington. —• Kongre
so vadai užgiria prez. Tru- 
mano planą — pridėti dar 
bent 16 bilionų dolerių lėšų 
kariniams pasiruošimams 
prie 15 bilionų dolerių va - 
dinamų reguliarių karinių 
išlaidų.

tabo- 
bet 
su-

vy-
nau- ap--Ottawa. — Kanados 

sigynimo ministras Claxton 
sakė, gal pasiųs 15 tūkstan
čių kanadinės kariuomenės 
talkon amerikonam j prieš 
Šiaurinę Korėją.

W. Lafayette, Ohio. 
Bent 33 kareiviai tapo 
mušti, kuomet greitasis 
leivinis traukinys smogė j 
stovintį kareivinį traukinį. 
Sužeista 50 kitų.

Kareivinis traukinys bu
vo sugedęs, staptelėjo pasi
taisymui ir užžiebė šviesas 
užpakalyje apie 6 vai. ryto. 
Bet keleivinis traukinys 
per ūkaną nepastebėjo tų 
šviesų.

Daugiausia žuvusių ir 
sužeistų, tai milicininkai iš 
Wilkes - Barre ir Carbon
dale, Pa.

uz- 
ke-

Pyongyang, rugs. 11. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija Taegu 
ir Yongčono srityse veda 
ofensyvo mūšius prieš nau
jąsias amerikonų pozicijas 
ir sunaikino 200 priešų ka
reivių ir oficierių, o nelais
vėn paėmė daugiau kaip 50. 
Pagrobė 5 amerikinius tan
kus, 6 motorines patrankas, 
5 rakietinius pabūklus ir 
daug kitų ginklų.

Į šiaurę nuo Taegu liau
dininkai. vis grūmėsi artyn ' 
to miesto, nukovė bei su
ėmė daug priešų ir pagrobė 
3 amerikinius tankus, 4 
patrankas, 4 rakietinius 
pabūklus ir daug kitų gink
lų ir amunicijos.

Liaudininkų artilerija ry
tiniame pajūryje nušovė 
dar vieną jankių lėktuvą.

Gyvenimas Kinijoj 
žymiai pagerėjo

kų ir valstiečių dauguome- 
nė, valdžios apleišta, taip 
skurdžiai gyvepa, kad ne
turi ūpo kariauti už tokią 
santvarką, — sako Asso
ciated ir United Press pra- 
nešifnai.

.Hong Kong. — Praneši
mai anglų spaudai sako: 
Gyvenimas Kinijos 'Liau
dies Respublikoje dikčiai 
pagerėjo. Valdžia numušė 
žmonėms taksus; sutvirtė - 
jo popieriniai Kinijos pini
gai; gerai užderėjo ryžiai 
ir kiti grūdai. Kainos yra 
•kontroliuojamos, bet kont
rolė tokia, kad neardo pri
vatinio biznio, kuris dar 
gana plačiai varomas.

Liau-

Nors susižeidęs, Shaw, 
tikisi sulaukt 100 metų

London. — Bevaikštinė- 
damas sode, garsusis ang
lų rašytojas George Ber* 
nard Shaw, 94 metų am
žiaus, parvirto ir išsilaužė 
kulšies sąnarį.

Nugabenus Shaw į ligo
ninę, gydytojai padarė jam 
operaciją sąnariui pataisy
ti. * '

Nežiūrint susižeidimo, 
Shaw tikisi dagyventi iki 
100 metų.

Jisai sakydavo, jog sen
stant kojos greičiau silpnė
ja negu smegenys. Tatai 
dabar patvirtina jb susižei- 
dimas.

(Vakar netiksliai pra-
ORAS. — Giedra ir šilčiau, nešta, kad Shaw 91 metų.)

Vakaru Vokietija turinti 
jau 400,000 armijos

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai, leidžiami rytinėje, 
.sovietinėje, Berlyno dalyje, 
tvirtina, kad vakarinėje 
Vokietijoje jau sudaryta 20 
divizijų armijos, tai zbūtų 
apie 400 tūkstančių karei
vių. Sako, ta armija gink
luota tankais, šarvuotais 
automobiliais ir kitais nau- 
joviniais Amerikos ginklais.

Bet anglai-amerikonąi 
naująją vokiečių armiją 
vadina tik “policija,” kaip 
rašo rytinio Berlyno spau
da. , -
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“Sandara” labai susirū- i gson .tvirtina, kad Jungti- 
pinus, kad šidmet karas nes Tautos pasiuntė į Ko- 
Eųropoje dar neįvyksiąs, j rėją ištvirkėlius, nedorėlius, 
Ji sako:

“...Javai nuo laukų nu- 
renkami. Atrodytų, jog šis 
ir pradžia kito mėnesio yra 
patogiausi Sovietams pra
dėti kokias nors avantiū
ras Europoje. Tačiau ano
je pusėje geležinės uždan-

----------- - . — 

atvykusi į Chicagą daly- jojame. Gal būt jos suma - 
vauti valstiečių liaudininkų! nytojų tarpe yra iir pado- 
centro komiteto-posėdyje.”

Kas tie valstiečiai liaų - esame tikri, kad draugijon 
dininkai? Kur jie yra? prilys lietuviškų kryžiokų, 
Koks tasai centro komite
tas?

Lietuvoje, tiesa, gyvavo 
Valstiečių Liaudininkų Są
junga, bet - Amerikoje jos 
nėra ir negali būti, nes čia 
nėra valstiečių. Dipukai, 
buvę valstiečiai Lietuvoje, 
atvykę Amerikon, kur,nors 
dirba fabrikuose, arba res
toranuose dišes plauna.

[SAKO, BAGOČIUS 
SUNKIAI SERGĄS.
' Keleivis praneša, jog adv. 

Bagočius “sunkiai susirgo 
ir guli namuose.” Girdi, 

i visą 
“bet pirma dar 

atvykda
mas ir i ofisą, retkarčiais,v v * /

rių žmonių, idealistų, bet

ligonis jau negalavo 
vasarą, “K"’L ----

$8.00ear .>«.uu . - • > • •>ths $4.00 grūmėsi su liga,
$9.00

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

Y'50 bet paskutinėmis dienomis
N. Y.. liga pasunkėjo ir ligonis 

jau nebepasikelia iš lovos.”

kurie ardo kultūrines lietu
vių pramogas, kurie, šunų 
balsais kaukia gatvėse prieš 
ruošiamus lietuvių koncer - 
tus, prieš lietuviškus pikni-

! opiumo vartotojus, bailius 
•ir valkatas.”

Jeigu taip, tai, veikiau
siai, geresnių neturėjo, jei
gu tokius siuntė. O gal ge
resni nevažiavo?

■» * «i’

“Naujienos” praneša^LLlb, pi 1C0 llutUVlolYUD pirviii V A u o . v •

kus, prieš visa, kas yra kul- gos nematyti jokių'aiškių kad Japonijos vyriausybė

Klaida ir atidengimas
Vienas iš pačių žiauriausių moderniško karo požymių 

yra iš lėktuvų naikinimas -priešo pusėje miestų ir kai
mų. Tuose puolimuose iš oro labai daug žūsta nekaltų, 
civilinių žmonių. Pavyzdžiui, Korėjoje tokiu būdu žuvo 
jau daug tūkstančių civilinių gyventojų.

Šiaurinės Korėjos valdžia pasiskundė Jungtinėms Tau
toms, kad mūsų lėktuvai be jokios atodairos iš oro už
puldinėja miestus, ir kaimus ir. žemai nusileidę, iš ka- 
nuolių šaudo žmones. Aišku, sako, kad tie miestų gatvė-' 
se bei kaimuose žmonės nesudaro jokio militarinio punk
to. Tai yra nepateisinamas nekaltų žmonių naikinimas.

Iš mūsų pusės buvo pakartotinai aiškinama, kad to
kių puolimų ant civiliniu gyventojų mūsų lėktuvai ne
daro, kad jie puola ir naikina tik fabrikus, geležinkelius, 
tiltus, uostus ir panašius militariniai svarbius punktus. 
Bet štai atsitiko didelė klaida. /Vienas Amerikos lėktu
vas, pasiųstas užfrontėje bombuoti vieną miestą, atlėkė 
ant Taegu, kuris randasi mūsų armijos rankose, nusilei
do taip žemai ant miesto, kaip gali, ir pradėjo darbą iš 
kanuolių. Aštuoni žmonės tano užmušti ir devyni sužeis
ti.- Tai praneša ir pripažįsta mūsų militarinė komanda.

Jokiu būdu negalima tikėti, kad tik šis vienas lėktuvas 
šitaip pasielgė, tai yra, be karinės komandos leidimo bei 
įsakymo nusileido ant miesto ir šaudė į civilinius žmo
nes. Ši amerikiečių lėktuvo klaida patvirtina korėjiečių 

. skundus apie naikinimą civilinių žmonių.

NORI ATŠAUKTI Iš
EUROPOS KUN- KONČIŲ

Prieš tūlą laiką kun.
m°PjiUS i Tai kokia čia gali būti vMs-
labdai ybes^ i eikalais. Mat? i ^e^ju liaudininku organ\ 

katalikai žmonės pinigu i _•<, ?
ii v i • t-» i Į Zidvl | et •

turinga ir gražu.
Kai tokiomis priemonė - 

mis “Lietuvių Kalbos drau
gijos” nariai pradės ’’popu
liarinti” lietuvių kalbą, tai 
kiekvienas padoresnis žmo
gus atsuks jiems nugarą.

. Ot, tai ir buą!

New Yorko rinkimai
Šį rudenį New Yorko piliečiai turės progą išsirinkti 

naują majorą. Kaip dabar dalykai stovi, tai atrodo, kad 
ant baloto bus net keturi kandidatai. Demokratų partija 
(Tammany Hall) savo kandidatu stato teisėją Pecorą. 
Jo kandidatūrą taipgi remia ir Liberalų Partija.

Republikonų partija kandidatu stato ištikimą guber
natoriaus Dewey žmogų Edward Corsi, New Yorko vals- 

’ tijos industrinį komisionieriu. Jis irgi bus peršamas pi- 
»liečiams, kaipo “liberalas.”

' Dabartinis veikiantysis miesto majoras Vincent R. 
Impellitteri nepasitenkinęs savo partijos vadais, kad jie jo 
nestato demokratų kandidatu. Jis surinko keletą desėtkų 
tūkstančių piliečių parašų ir kandidatuos “nepriklauso- 

\.mu” tikietu.
Bet kas liečia New Yorko dirbančiuosius, tai svar

biausias kandidatas yra Amer. Darbo Partijos. Juomi y- 
ra Paul L. Ross, ilgą laiką tarnavęs prie majoro O’Dwyer 
už administratyvį pagalbininką. Kaip niekados pirmiau, 
šiemet Darbo Partija akty vaškai dalyvaus šiuose rinki
muose. Visi kiti trys kandidatai (Pecora, Corsi ir Impel- 
litter) yra kandidatai turtingųjų klasių ir karo šalinin
kų. Tik darbiečių kandidatas aiškiai ir nesvyruojančiai 
palaiko didįjį taikos reikalą.

Šio didmiesčio rinkimai susieti su rinkimais kongres- 
monų, vieno senatoriaus'ir gubernatoriaus.'Šiemet Ame
rikos Darbo Partija turės pilną tikietą ne tik miesto 

' rinkimuose, bet ir valstijos. Darbo Partijos kandidatu 
į gubernatorių yra Taikos Informacijų Centro vedėjas ir 
žymusis mokslininkas-visuomenininkas Dr. DuBois.

Senųjų partijų politikieriai susirūpinę Darbo Partijos

sudeda užtenkamai; Bal
tas dar gyvuoja, tai ir jo 
pirmininkas gali pasivaži
nėti po Europą.

Bet atrodo, kad jis ten 
važinėja ne labdarybės, o 
klerikališkos politikos rei
kalais. Tūli socialistai dėl 
to pasipiktino. Keleivis ra
šo :

Kum. Končius išvyko į. Eu
ropą, kaipo labdaringojo 
darbo ambasadorius, bet jis 
ten nuvykęs persistatė ne 
labdaros misionierium, bet 
kokiu tai diktatorių, kuris 
manosi galįs bartis ir dik
tuoti.

Daugelis žmonių iš viso 
abejojo dėl kun. Končiaus 
misijos reikalingumo, ir dėl 
pinigų leidimo kelionei, be 
kurios galima būtų' buvę ap
sieiti. Dar daugiau abejo
nių sukels kun. Končiaus 
“tonas” ir jo ten padaryti 
savotiški patvarkymai, kurie 
nebuvo BALF’o vadovybes 
nei nutarti nei dargi svars
tyti.

Kyla klausimas, ai- BALL 
vadovybė’ neturėtų skubiai 
atšaukti savo pirmininką iš 
Europos ir jo padarytus pa
tvarkymus anuliuoti, o savo 
pirmininkui BALF’o direkto
riai turėtų nedviprasmiai 
priminti, kad santykius tarp 
lietuvių reikia palaikyti lie
tuviško širdingumo ir savi
tarpės pagarbos dvasioje, o 
ne rėkavimais ir užgaulioji
mais. ’

Kokie naivūs tie socialis
tai! Jie dar vis plepa apie 
“lietuvišką širdingumą,” 
tarytum lietuviškuose kry
žiokuose širdingumo ras
tųsi bent viena kruopelė. 
Jiems rūpi ne širdingumas, 
o pasigrobimas juo daugiau 

j dolerių ir,, jei galima, dur
nų žmonelių, kurie jiems 
tarnautų.

Bet keistieji žmonės pa
laiko liaudininkų centro 
komitetus, jų vardu kalbas, 
sako iy jų vardu patys ne
žino, ką bedaro!

LIETUVIŲ KALBOS 
DRAUGIJA

Naujienose skaitome, jog 
Amerikoje tapusi atgaivin - 
ta “Lietuvių Kalbos Drau
gija.” Girdi:

Naujose sąlygose iškilo 
nauji mūsų kalbai uždavi
niai, kuriems spręsti ir pa- ; 
ti draugija buvo perorgani- j 
zuota. Dabar LKD numa
tyta platesne veikla. šiai 
draugijai dabar rūpės ne 
tik specialūs bendrinės kal
bos kultūros klausimai, bet, 
pirmiausia — pačios lietuvių I 
kalbos gyvybes palaikymas, i 
Rūpinantis lietuvybės išlai- j 
kymu, pirmiausia tenka rū- I 
pintis pačia, kalba, kaip ne Į 
tik ryškiausia, bet ir svar
biausia jos žyme.

Dėl to dabar draugija ap
ims ne vienus lietuvių kal
bos specialistus, bet, gali sa
kyti, 1/ie \viena tautietį, ku- ; 
riam ypač brangi lietuvių 
kalba. Bet pirmiausia joje 
bursis lietuvių kalbos bei Ii- i 

, te ratu ros mokytojai, rašyto- I 
jai ir poetai, žurnalistai, ak- i 
toriai bei lietuviškojo žodžio 
menininkai! ir kt.
Jeigu šiai draugijai svar

biausiai rūpės lietuvių kal
bos išlaikymas, tai ir jos 
pavadinimas reikalui netin
ka. Kalbininkai, kurie davė 
jai vardą “Lietuvių kalbos 

[draugija,” matyt,- patys 
mažai tenusimano apie kal
bą. Tokia draugija turėtų 
būti: “Lietuvių kalbai iš
laikyti draugija.” Tokiai 
draugijai Amerikoje vieta 
būtų, nes lietuvių kalbos 
išlaikymas, yra svarbus vi
sų reikalas.
7 Bet ar jūs manote, kad 
ši draugija ką nors gra
žaus atliks? Męs labai abe-

PRANAŠAUJA TARP 
KORĖJOS IR KINIJOS 
BENDRĄ VEIKLĄ 

Žurnalistas Johannes 
Steel rašo niūjorkiškiame 

plačiu pasirodymu šiuose rinkimuose. Komercine spau- “The Daily Compass,” jog 
J dabiję, kad šiemet darbiečiai patrauks į savo pusę abie-- netrukus tarp Šiaurinės 

:jų senųjų partijų pažangiuosius balsuotojus. ' [Korėjos ir Kinijos gali bu-
I ti sudaryta bendra, apsigy- 
i nimo sutartis.
j Mr. Steel patyręs, jog ki
niečiai laukią tik to, kaip ir šimtais tūkstančių civili- 
greit korėjiečiai prispaus 
amerikiečius prie -Pusano, 
kaip greit šiauriečiai su
mažins amerikiečių' užimtą 
teritoriją Korėjoje. Tuo
met Kinijos vyriausybė pri
pažins Šiaurės Korėjos vy
riausybę visos Korėjos vy< 
riausybe, na, ir su ja suda
rys draugiškumo, o gal net 

zbendro apsigynimo sutartį.
Tuomet bendrai, korėjie

čiai su kiniečiais, Tarybų 
Sąjungai moraliai pade
dant, reikalaus, kad karas 
Korėjoje būtų baigtas, kad 
amerikiečiai iš ten pasi
trauktų ir kad Korėjoje 
ramybė būtų atsteigta.

Reakcionierių siautėjimas unijose
, Skaitlingiausias United Automobile Worįkers unijos ) 

lokalas, kuris apima Fordo kompanijos darbininkus Det
roite,, dar kartą pavaizduoja reakcinių vadų siautėjimą 
unijose. Jų teroras prieš pažangiuosius unijistus nebe
turi jokių ribų.

Šis Fordo darbininkų lokalas (Local 600) turi 65 tūks
tančius narių. Jo pirmininkas Stellato yra didelis reak
cionierius, unijos prezidento Reuther artimas bičiulis. 
Bet daugelis žemesnių lokalo virširiinkų yra pažangūs 
žmonės. Jie nešoka pagal Reuther muziką. Todėl juos 
reikia iš vietų išmesti ir pastatyti tokius, Kurie tik pil
dys aukštųjų lyderių prisakymus. Stellato suklastavo 
skundą prieš penkis “neklaužadas.”* Paskelbė juos ko
munistais ir pareikalavo, kad jie būtų nuteisti ir išmes
ti laukan. Tie žmonės teisinasi, kad jie nėra komunistai, 
kad jie veikia unijoje pagal savo geriausį asmenišką su
pratimą. Bet tie pasiteisinimai nieko nereiškia. Stellato 
nori su jais apsidirbti.

Gerai, kad lokalo nariai nepasiduoda reakcionierių 
apgavystei. Kai pereitą sekmadienį Stellato sušaukė su
sirinkimą nuteisimui ir nubaudimui jo apkaltintų loka
lo pareigūnų, jis susilaukė tokio protesto, jog pasijutęs 
didelėje mažumoje, susirinkimą uždarė bej jokių rezulta- 

:tų. 1 *
Laikinai, vadinasi, pavyko reakcionierius atmušti.

KEISTI ŽMONĖS
Naujienose skaitome, kad 

pas jas buvo užsukusi Ale
na Devenienė, kuri “buvo

/ \<

pasiruošimų puolimui...” I uždarė 539 Japonijos komu- 
Jeigu ten yra geležine Įnistų laikraščius, žurnalus' 

uždanga ir “Sandaros” ' re- ir kitokius spaudinius, 
daktorius per geležinę už
dangą ,permato, kad ten tai leido net 
‘‘nėra pasiruošimo,” tai iš- čius ir žurnalus,z tai jau 
tikro jis turi raganiškas “pasauliui” kaput! Net ir 
akis ir ant šluotos gali per Grigaitis su Širriučiu nega- 
kan^iną išlėkti. lės Japoniją išgelbėti nuo

nelabųjų komunistų.
* * *

* “Naujienos” rašo: .“Ber-

Jeigu Japonijos kųmunis- 
539 laikraš- 

tai jau

PRAŠO AUKŲ
Vokietijoje prūsų lietu

viai pabėgėliai pradėjo lei
sti savo laikraštį “Keleivį.” 

i Laikraščio redaktorius ra
išo tūlam Mažeikai (Ameri
koje) laišką, kuriame šitaip [ 
verkšlena:

Taigi “ 
mo turėjome ilgai 
Tačiau laimė 
nelaimėje. Kada VLIKas pa
tarė mums likviduotis ir tam 
paskyrė kiek pinigų, o vie
nas kooperatyvas paaukojo 
1000 DM, tuoj ėmėmės dar
bo “Keleivį” išleisti. Laik
raščiui kainą nustatėme to
kią, kad jis kiekvienam bū
tų prieinamas'. Tas turi vėl j ssolinio armijas, 
savo minusų. Nors žmonės 
ir atsiskaito už laikraštį, tai 
betgi iš įplaukų i---  ------
limo visų išlaidų spaustuvei 
padengti. Kiekvienam nu
meriui reiktų, apskaičiavus 
amerikoniškais pinigais, 50- 
60 ' dęlerių priedo. Taigi, 
vien savo laisvų valandų pa
šventimo tam darbui neuž- j tuVos atstovybė 
tenka. Turint omenyj, 1 
kiekvienas “Keleivio” .nume- įbę, kurioje miegojęs 
ris mums kaštuoja 500 DM, Jovas” St.

lėšom užsibai- privertęs jį atidaryti spintą, Į Chicagoje tūlas, 
pasiėmęs apie $700; peršo- Wagster bandė m

“Sandaroje”,, skaitau 
antraštę: “Į Vilnių atgaben
tas paminklas korikui! Lie- ;lynas. — Britų karo polici- 
tuvos užkariautojas vaiz-jja suėmė 1,101 asmenį, Ru
duojamas didvyriu.” To- u.
liaus rašo, kad- iš Maskvos į 

į atvežta į Vilnių generolo 
Černichovskio stovyla.

Kaip .žinome, generolas 
_____ ____ , kariauda- 

nusisypsojo | mas gu hitlerininkais Lie - 
tuvos krašte, buvo hitleri - 
ninku užmuštas. Todėl da
bar “Sandara” vadina jį 
koriku. Kitaip sakant, “San 
daros” supratimu, dabar 
visi korikai, kurie tik ka
riavo prieš Hitlerio ir Mu-

Kejeivio” atsikūri-
laukti. Cerniehovskis,

To-1 rie pasirašė ir rinko para
šus komunistinei taikos 
propagandai... Lakštus pa
sirašiusieji žiopliai dabar 
turės pasėdėti kalėjime.”

Dėkui dievui! “Naujie
nų” redaktorių parašų 
tuose lakštuose nėra. Jie ne 
tokie žiopli, kad už taiką 
vesti propagandą...

Ar nevertėtų “Sandaros” 
redaktoriaus protą, jeigu 

jo turi,mes- nega- jjs (jar noį.s kiek

“Keleivis” rašo, kad 
Brooklyne dipukai inžinie - 
riai ir architektai turėjo 
savo susirinkimą ir kad iš 
valdybos raportų paaiškė 
ję, kad jų draugija daug 
veikusi ir “antibolševistine- 
je akcijoje.”

Taigi Kultųrinį Centrą ir 
“Laisvės” pikniką pikieta • 
vo ne kokie ten nemokšos,

patyrinėti?..*
“Sandara”

Vatikane, popiežiaus kara
lystėje, tapo apiplėšta “Lie-1 bet diplomuoti ponai inži • 

j tuvos atseovy uė.” Nakčia j nieriai ir architektai, pa.ro- 
kad plėšikas įlindęs į atstovy- j dydami savo “kultūringu- 

“ats-1 mą.”
Girdvainis ir

"Ą-, >i<

praneša, kad

* $

Jonas 
nusiskan-

' kęs per tvorą ir pasislėpęs, dinti, bet nepavyko. Polici- 
ragina a-1 Aš manau, kad plėšikas. Ha jį nubaudė šimtą dole- 

siųsti “Kelei- ištuštinęs spintą, įšoko į I rių užsimokėti. _ •
7aukų. Bet mes labai to pačio “atstovo” lovą ir'

tai “Keleivis, 
gus, pb kelių numerių užsi
darys.

l5r. Mažeika
merikječius
viui”
abejojame,'ar čia'rasis to- ten, pasislėpė. Tai saugiau- dintis reikia
kių, kurie Mažeikos žodžio šia vietelė., 
klausys. *

“Naujienos” rašo: 
pei, Formoza. — Du kinie
čiai, visą laiką teikę infor- 

Hong Kong. — Praneša-1 mącijas komunistams, nu- 
ma, kad Kinijos liaudiniu- teisti mirti, 
kai ruošiasi įsiveržti į Pa-

Kinijos liaudininkai imsią 
Paracel salas

Tai-

” . i

kai ruošiasi įsiveržti į Pa- Bet kas per vieni- tie du 
racel sąliukes, kurios tebė- kiniečiai? Stiprios elektros 
ra čiang Kai-^eko tautiniu- stoties direktoriai.
kų rankose. Tos. saliukės 
yra už 200 mylių į pietų 
rytus nuo Hainan salos, ku
rią Kinijos liaudininkai jau 
seniai atėmė iš čianginin- 
ku.

REPORTERIAI, TAI NE GENEROLAI sZ“?
Moderniškas karas • rei

kalauja įvairiausių aukų. 
Jis ryja kareivius frontuo
se, jis naikina tūkstančiais

nių žmonių. Tai’ parodo 
kad ir šis karas Korėjoje. 
Krinta kareiviai šimtais iš 
abiejų pusių. Nuo mūsų 
lėktuvų užfrontėje mies
tuose ir kaimuose 'žūsta 
daug civilinių žmonių. Vi
soje šalyje niekur nebėra 
saugios - vietos. . 

t

Be t ne tik tų dvejopų 
aukų reikalauja karas. Re
porteriai arba koresponden
tai, kurie pasauliui teikia 
žinias iš karo frontų, taip 
pat dažnai įdeda savo dalį 
į aukų skaičių. Šis karas 
Korėjoje dar palyginti jau
nas ir mažas, o jau jame 
žuvo net šešiolika laikraš 
čių korespondentų! 
krito frontuose, kiti lėktu
vų nelaimėse.

Saugiausia karo metu

Vieni

profesija yra generolų. Dar 
ir šiandien tebėra gana 
teisingas senaą. posakis, jog 
generolas miršta lovoje. 
Štai generolas MacArthur 
sėdi sau Japonijos sostinė
je ir davinėja įsakymus sa-

Jeigu jau ir elektros sto
čių direktoriai Formozoje 
teikia žinias komunistams 
ir juos reikia šaudyti, tai 
kas tuomet remia kaišeki- 
nę “demokratiją?' ■ * * *

ienos” rašo: “Lakę 
N. Y. — Australi

jos pulk. William R. Hod-

svarbu, kad reporteris pa
dės savo galvą? Jo vietą 
■užims kitas. Tiek ir tiek 
jaunų vyrų varžosi už re
porterių vietas. '

Laikraščių leidėjų “pro-
vo pagalbininkams, ką jie fesija” labai panaši gehe- 
turi daryti, kada Ką jie rojų profesijai. Jie' Eik įsa- 
turi užpulti,^ arba kada turi kymus duoda; tik kitus re-, 

krūtuoja ir siunčia į pavo
jų. Jie sėd? toli nuo fronto, 
nuo pavojų. Už juos kalba 
jų doleris. Doleris samdo 
reporterius, už dolerį tie 
reportęriai stato savo gy
vybę į pavojų. Neklausys 
boso įsakymo, neis į frontą 
žinių rinkti, neteks darbo. 

Tiesa, atsiranda vienas 
kitas, < kuris tik iš smalsu
mo, pasiaukojimė ir dėl 
garbės^ rizikuoja sauo gy
vybe. Bet tokių yra didelė 
mažuma. ,Dauguma tampa 
didvyriais iš prievartos.

$ Salietis.

turi' daryti

užleisti sunkiai išlaikomas 
pozicijas. Jis gerai apsisau
gojęs nuo pavojų.

Tuo tarpu reporteriai yra 
duonos verčiami lysti į pa
čias pavojingiausias, viefas. 
Jų bosai, laikraščių -leidė
jai,, reikalauja informaci
jų ir sensacijų. Geriausias 
tas reporteris, kuris lenda- 
į didžiausį pavojų ir patie
kia žinias iš pavojingiausių 
mūšio vietų. Žmonės gaudo 
tokias žinias. Žmonės ste
bisi reporterio drąsa ir ieš
ko- jo drąsių pranešimų. Iš 
to pavojaus komercinių 
laikraščių leidėjai daro pel
ningą biznį. Argi jiems

Pasirodo, kad ir skan- 
" ‘ , mokėti, nes 

[kitaip busi nubaustas. Jei- 
igu jis būtų nuskendęs, tai 
aš tikras, kad policija ne 
būtų nubaudus.

«■*<<<

“Draugas” praneša: “Vie
nas anglikonų dvasininkas 
Australijoje mano, kad ko
munizmas yra Dievo baus
mė Jo įsakymus prade ju
slėms niekinti žmonėms.”

Jeigu taip, tai “Draugo” 
redaktorius Šimutis ir jo 
visi bendradarbiai tikrai 
atsidurs pragare, nes jie, 
kovodami prieš komunis
tus, kovoja ir prieš Dievo 
valią, kuris komunistus re
mia, kad pastarieji suval
dytų “nedaviarkas”, ne
klausančius Jo įsakymų.

« »i! *

Profesorius Jon Bien- 
ming Singaporoje pareiškė:

“Anglų kalba yra labai 
protinga ir vieną dieną ji 
pataps visuotina kalba.” 

' . Taip, tai taip, bet kad ją 
ir daug durnių vartoja...

* ❖ sis

“Naujienos” rašo: “So
cialistų* kandidatas į Wis
consin gubernatorius, W. 0. 
Hart, pranešė savo pasekė

jams planuojąs 
platinti peticiją, 
čią rusų tautą 
Staliną.”

Daba? jau ir

pradėti 
raginan- 
nuversti

socialistų 
lyderiai turės važiuoti So
vietų Sąjungon su peticijų 
blankomįs ir rinkti para
šus tarpe ' rusų, kad jie 
Staliną nuverstų.. “Naujie - 
nų” redaktoriai pirmieji tu
rėtų parodyti pavyzdį.

švenčioniškis.
. u,.,.R..........  , ,,, ,,,,,, i,,.,.. ,,, , .y, .  ............ — ■», I <■  ....
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Tamsūs mokyklų kambariai 
kenkia vaikų akims

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

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

bet ne bliz- 
ra

kandus. Vartoti švelnių, a- 
kims jaukių spalvų rašomą
sias lentas, žemėlapius ir 
visą kitą, kas vartojama 
mokyklose.

Iš prigimties turintiems 
regėjiminių £rūkumų ar 
tiems, kuriems blogos sąly
gos jau pažeidė regėjimą, 
turėtų būti nuolatinė, ne
mokama gydytojo priežiūra 
ir suteikiami akiniai. Gre
ta to, reikėtų pritaikyti mo-

Labai daug vaikų kymosi sąlygas.
Niekam jau ne paslaptis, 

j kad dėl silpno regėjimo vai- 
t mokytis su 

kitais kartu. To pasėkos la
bai žalingos. Vaiko draugai 
pradeda jį skaityti “nega
biu,” “tinginiuku,” “neno
rinčiu mokytis.” Vaiką tas 
erzina, naikina jo energiją

Milijonai mūsų valstybės taikytos kėdės, stalai, 
vaikų, mūsų'vaikų, šiomis taria šviesiai, 
dienomis sugrįžo į mokyk- gančiai įrengti sienas, 
las. Mažiausi mokiniukai j 
jas įžengė pirmu kartu. 
Tas pirmasis išbandymas 
silpnučių spėkų labai daug 
atsilieps į visą jų gyveni
mą. Linkime, kad jie visa
me kame būtų stiprūs. Bet 
ar taip yra?

Mokyklų mūsų šalyje ge
rinimo šalininkai sako, jog 
apie 30 milijonų mūsų vai
kų ir jaunukų eina į seny- 
bines, jau atgyvenusias mo
kyklas,
mokosi pirm Civilinio Karo 
statytose mokyklose.

Tai niūrūs ,tamsūs pasta- I kai nepajėgia 
tai. Nejauku į'juos įeiti. 11“ ’ ’ 
Dar nemaloniau juose būti 
bile kam, juo labiau vai
kams. Daug kambarių kam
pų ir užkaborių nėra matę 
dienos šviesos. Juose nėra i 
atvirą orą langų. Kai kurių ir norą mokytis, 
sienos atsirėmusios į kito 
pastato sieną. Tarsi mūsų 
kraštių stokuptų žemės' 
darželiui prie mokyklos pa
likti, ar neturėtume stiklo 
langams įdėti.

Tačiau ir tuose pastatuo
se, kur įdėta pakankamai 
langų, ne viskas sveikatin
ga. Retai kur atrasi mo
kyklą, kurioje šviesos jau 
yrą vienodinamos. O turėtų 
būti tiesioginiai saulės 
spinduliai prilaikomi, o 
tamsesniųjų kambario kraš- 

* tų šviesa pastiprinama 
naujoviškomis tam priemo
nėmis.

Amerikos Optometristų 
Sąjunga studijavo padėtį. 
Vadovaujantis gautais da
viniais, jos prezidentas dak
taras J. Ottis White skelbė, 
jog:

Kas trečias mokinys yra 
reikalingas kokioš nors re
gėjimui pagalbos. Vienok 
tiktai vienas iš dešimties 
tokių reikalingų pagalbos 
jos tegauna. O toji pagal
ba turi būti dvejopa — ap
sauga ir* gydymas.

Apsaugai regėjimo' 
gelbėtų kambariuose 
rengta vienoda šviesa.

Šeimininkėms
Rudeninių vaisių sezonas būti tirštas ar skystas. Ar

ba gali kenuoti ir visai be 
, nes vaisius .nuo 

ir vietos, kur pasidėti, pa-lru^imo sau£° Alinai uzda- 
tartina šiemet vaisių pasi-|r^mas‘ 
kenuoti daugiau. Pradėtos 
be saiko kelti kainos nesu
stos. Aplupikai abiejų — 
farmerių ir vartotojų —ne
pasitenkins pakėlimu vien 
tik mėsos, pieno ir kiauši
niu kainų. Jie kels ir vaisiu 
kainas. •

Persikai (pyčios)
Nuplauk. Nuplikyk ir 

tuojau nulupk.
Geriausia plikyti vaisius 

ne po daug, sietelyje, nesu- 
siglaudusius vienas su kitu. 
Nesant sietelio, plikyti reto 
audeklo ryšulėlyje. Pamerk

Turinčioms galimybės ge
romis sąlygomis nusipirkti Jt cukraus

- ' > Pa‘!
Syrupai

Tirštas daroma imant 2 
dalis cukraus, vieną van
dens^ Pavyzdis: puodukas 
cukraus, pusė puoduko van
dens.

Apytirštis: puodukas 
raus, 
dūko vandens.

Vidutinis: puodukas cuk
raus, puodukas ir trečdalis 
puoduko vandens.

Apyskystis: puodukas
cukraus, 2 puodukai van
dens.

Skystas: puodukas cuk
raus, 3 ir ketvirtadalis puo-

cuk-

pa-

Brunetė Marjorie Adams tapo 
paskirta 1950-jų metų Miss 
Chicago. Ji dalyvaus Miss 

Amerika skyrimo konteste, 
Atlantic City.

Socialiai darbuotojai pa
sakoja, jog dar esama ir to
kių mulkių tėvų, kurie tokį 
atsiliekantį nuo kitų moks
le vaiką baudžia. Jie nesu
pranta, kad vaiką reikia 
gydyti, jam pagelbėti.

Tūkstančiai vargo žmo
nių ir suprasdami vaiko 
nesveikatingumą negali jam 
pagelbėti dėl neturėjimo 
tam ištekliaus. Apsaugoti 
nuo bado šeimą jie turi 
šiandien, o su daktaru dar 
galima dieną palaukti. Iš
tekliams negerėjant taip ir 
praeina savaitės, metai. 
Praeina ir vaiko proga praJ 
sisiekti į šiokį tokį mokslą 
ir geresnį gyvenimą.

Regėjiminiai trūkumai, 
tai tik viena vaiko nelaimių 
sritis. Vaikui lygiai trukdo 
mokslą nedagirdėjimas. 
Trukdo nedamitimaas' ir iš 
to kilusios visokios nesvei
katos, silpnumas.

Tą viską galėtų prašalin
ti tiktai valstybinė vaiko 
priežiūra ir pagalba. Vie
nok — kuomet mūsų susie- 
dijos motinų komitetas nu
ėjo pas'valdininkus reika
lauti mokiniams karštų pie
tų ir mokykloje pagerink 
mų, komitetui atsakė, jog 
tam nėra pinigų. Mes, sako 
valdininkai, turime • atka
riauti pasaulį nuo komuniz
mo.

Mano paprastomis moti
niškomis akimis žiūrint at
rodo taip: lai kitų kraštų 

i žmonės renkasi sau valdžias 
tokias, kokias jie nori, ko
kias išgali. Man rūpi, kad 
mūsų vaikai užaugtų sveiki 
ir išmokslinti. V. M.

San Francisco girtuoklių 
ligonių kančios

Daugiausia sekmadienid
• vidurnaktį Barbora atgabe

na Jurgį, pririštą, prie am- 
bulansinių neštuvų. Jis 
kraipos, raivos ir šaukia ne 
savo balsu. Barbora ‘iš

• anksto užmoka ligoninei
$100, kad jos vyrą priimtų 
gydyti. \ • ,

7 aštuntadaliai puo- p ldome • , Nįekai Tovwlnyw c c i

kelioms sekundėms verdan- c]Lų<0 vandens
čiame vandenyje, o paskui 
šaltame. Syrupas visuomet turi

Gimdome, auklime 
sužalotus žmones

Apie keturi ir pusė mili- 
nepaklauso, tai patarnauto- jonų jaunų vyrų buvo at- 
jaš peršoka per barą, savo mesti kaipo fiziškai netin- 
kostumeriui čiumpa už pa- kamį militariškai tarnybai 
karpos ir per duris.

San Francisco bartende- 
riai yra pusėtinai parinkti 
vyrai. Kaip policistai, jie su 
kostumeriais ilgai nesigin- 
čina. Mat, čia tokių kostu- 
merių yra labai daug. Ku-. 
ris dar turi pinigų, tą ir 
taksiukas nuveža į ligoninę: 
O kuris visai neturi pinigų, 
to jau niekur nebepriima. 
Tada tik policistas ir šalto
ji bepasilieka jo geriausieji 
prieteliai. Tai toks San 
Francisco miesto tų 
čelninkų” gyvenimas.

| laike paskiausioje karo.
Ta skaitlinė neapima to 

pat amžiaus merginų.
Tai* pasėka alkio, skurdo 

milijonams šeimų. Tai šau
kiantis įspėjimas daryti ką 
nors motinos ir vaiko para
mai.

Jeigu tokia minia svieto, 
didesnė už skaičius kai ku
rių valstybėlių visų gyven
tojų, netiko karui, tai ne 
kažin kokiais laimingais jie

“mu- lyra ir civiliniame gyveni-

Amerikos darbininkai tebė
ra neorganizuoti.

Jungtinėse Valstybėse 
randasi apie 50,000,000 dar
bininkų, kurie yra priimti
ni į unijas. Gi organizuotų 
į AFL yra apie 7 milijonai, 
CIO apie 6 milijonai, nepri? 
klausomose apie 2 milijo
nai. Liekasi neorganizuotų, 
laukiančių organizatorių, 
35 milijonai.

Skriaudą daro jau esan
tiems unijistais ir neorga
nizuotiems darbininkams 
tie AFL ir CIO unijų tūzai, 
kurie, užuot organizavę ne
organizuotus, veržiasi grob
styti, skaidyti ir naikinti 
nepriklausomas unijas.

apsemti bonkose jau sūdė-
Kad priruošiant nepajuo-1 tus vaisius ar uogas, palie

stų, mesk nuluptus vaisius į ' kant bonkos kaklelyje pu- 
vandenį, kurin įdėta po du 
šaukštu druskos ir acto i 
galioną (po pusę šaukšto Į 
kvortą).

Sudėti į stiklines yra du 
būdai: karštasis ir šaltasis.

Karštasis: Užkaitink (nu
luptus, supjaustytus) vai
sius iki virimo karštame 
syrupe (vandenyje su cuk
rum). Jeigu vaisiai labai 
sultingi, pakaitinus vaisius 
su cukrum, gal užteks jų 
pačių sulties ir cukraus 
vaisiams apsemti.

Sudėk į stiklines (jars), 
kad skystis apsemtų. Palik 
viršuje pusės colio tuštu
mą. Pridengk dangtelius. 
Sustatyk stiklines puode, 
verdančiame vandenyje. 
Virk puskvortines ir kvor- 
tines bonkas po 20 minučių. 
Vandens turi būti bent co
lis virš bonkų viršaus.

Virimo laiką 
skaityk nuo pilnai 
vandens, ne nuo 
stiklinių į puodą,.

Išvirus, tuojau ^uždaryk 
stiklines. Patikrink, ar ne
varva, ar neįeina oras.

Stiklinės visuomet turi 
būti iš anksto paruoštos, 
uždėstytos guminės rinke- 
lės, jeigu jų nėra įklijuotų 
viršeliuose, sterilizuoti ver- 
dančiame vandenyje. Iš
trauktas iš verdančio van
dens tuojau pripildyti.

šaltasis: Priruošti taip 
pat, kaip karštajam būdui, 
bet vaisius sudėti į stikli
nes nekaitintus. Užpilk sy- 
rupu... Virk taip pat, kaip 
viršuje minėta, tiktai ilges
nį laiką: puskvųrtes 25 mi
nutes, kvortas 35 minutes.

* # *

Ta pati sistema tinka 
k e n u t i grušes, slyvas, 
abrikosus, obuolius ar bile 
kokius rūkšties turinčius 
vaisius.

Slyvas ir abrikosus (o kai 
kas ir grušes) kenuoja ne
luptus. Slyvoms ir abriko
sams pradursto žievelę, kad 
verdant nesutrūktų. Taip 
pat- saugo nuo sutrūkimo 
verdant su kauliukais vyš‘ 
nias, čielas-vynuoges, ag
rastus.

Virš paduotasis būdas 
tinka kenuoti čielus, su- 
pjaustytūs ar' sugrūstus

i vaisius tokiose stiklinėse, 
kurių dangteliai nepralei
džia oro. Dėl to jiems syru
pai (skystis) gali būti pri
taikyti pagal kiekvieno sko
nį ir reikalą. Syrupas gali

sės colio tuštuma, c

Apie vaisiu sviestus, ku
rie taikomi laikyti be akli
nai uždarymo, matysite se
kamose šio skyriaus laido-
se.

“Lolibyistas”: 
kas jis per vienas?

negalime nuraminti: ritasi, 
Verčiasi iš lovos. Kartais 

'nupuola ant grindų, nusi
brozdina nosį, apsikruvina 
visas, kaip riezninkas. Pra
kaitas teka per visą, kaip 

i vanduo. Wisas dreba, kaip 
drugio apimtas.

Pririšam rankas ir kojas 
prie lovos, kad neišvirstų,
ar kad per langą neiššoktų, į IT ... v. 
nors darniausia tokį ’ligonį į UnipsciŲ nustatytos 
paguldome tokiame kamba-1. - i
ryje, kurio langai, kaip ka- tamaitCIUS S^lygOS 
Įėjimo, turi geležinius gro
tus.

Ligonis nenusiramina 
pats nei kitiems ramybės 
duoda. Šaukia: “duokit 

| man gert, mane troškulys 
i baigia užkankinti.” Duoda
ma vandens ir visokių vai
sių skysčių, bet jis nieko 
negali išlaikyti viduriuose, 
išverčia atgal viską.

Gydytojas, apžiūrėjęs, 
slaugėms įsako duoti jam 
ketvirtadalį arba pusę gr. 
morfino ir dextrose 1000 c. 
c. su vitamino B priedu. Su- 
leidžiame morfiną po oda, o 
dextrose į kraują. Ima 2 
valandas kol suleidžiame po 
lašą.

Užmiega ketvertą valan-

me. Tai nelaimė. Ir tai gė- 
Et Vilkaitė da turtingiausiai visame 

pasaulyje valstybei.
Kada nors mes atbusime 

|ir rinksime Kongresan ir } 
I valdvietes darbininkų ir 
liaudies kandidatus, kurie 
rūpinsis šalies ir jos žmo-

Tarnaičių unija (Domestic nių gerove, o ne svetimais
Workers) siunčiamoms iš dievais. G-te

visuomet 
užvirime 
sudėjimo

“Kas per gyvis yra ‘lob- 
byistas’? Apie ji dažnai 
skaitau raštuose iš Wash- 
ingtono?” klausia Smalšys 
savo prieteliaus Politiko. 
Pastarasis atsakė:

“ ‘Lobbyistas’ yra toks 
asmuo, kuris savo alkūnė-
mis nuolat zulina brangiau- i
šių kafejų ir viešbučiuose dų ir vėl šaukia, kad jis ne-

■ ' Kuris Sa^ miegoti, jį nervai kan- 
nuolat zurza kuriam nors kiną, Jam burna džiūsta, 
kongresmanui ar senatoriui' ^am Pradeda viskas akyse

restaurantų stalus. Kuris gali miegoti, jį nervai kan-

jį ausį. Jis .pasakojo kong- 
resmanams, kokių malonių 
reikia tai ar kitai kompani
jai. O kad tas iš įkyrumo 
netrenktų į ausį zurzėtojui, 
dažnai paminkština jo del
ną bankuose gaunamais 
vaistais, ne vien tik stikliu
ku ar steiku.”

“Tai kaip jis gali suspė
ti? Juk kongresmanų yra 
šimtai.”

“Nereikia jam perdaug 
persidirbti, nei įkyrėti vie
nas vienam. Pernai prie 
Kongreso abiejų butų ben
drai buvo užsiregistravę 
738 ‘lobbyistai’! Ko nepa- 
vėikia vienas, paveikia, ki
tas...”

“Bet, palauk! Tai jau ar
mija. Kas juos užlaiko ir' 
dar kitiems vaišinti ir tepti 
pinigų duoda?” prisimygęs 
pradėjo, šaudyti klausiniais 
Smalsys.

“Jūs ir aš.”
“Kas? Aš?”
“Ką, netiki? Neišpūsk a- 

kių! Pakartoju: jūs ir aš. 
Mudu ir visi kiti tokie už
dirbame kompanijoms mili
jonus dolerių pelnų. Kom
panijos samdo ‘lobbyistus’ į- 
piršti kongresmanas Taft- 
Hartley, Mundt ir kįtus to
kius bilius. O kuomet mor 
kame taksus, užmokame 
kongresmanams už tai, kad 
jie tų ‘lobbyistų’ klauso ir 
mums plakti bizūnus - įsta- 

, tymus padaro.”

Mūsų valstybės preziden
to rinkimuose 1944 metais 
balsavo 48,025,684 asmenys.

matytis-: “pelės landžioja 
pro rakto skylutes;” “gyva
tės šliaužioja ant sienų;” 
“geltonplaukės pro langus 
žiūrį;” “paukščiai 
palubėse.”

Akis išvertęs, rankas iš
tiesęs maldauja: “Duokit 
man ddugiau morfino, arba 
miegui piliukių, ar degtinės 
stikliuką, kad galėčiau nors 
kiek užmigti!” O kitas ver
kia atsigulęs. Trečias eina 
griuvinėdamas.

Ir mes vėl jam leidžiame 
morfino po oda ir dextrose 
į gyslas. Taip per keletą 
dienų mes juos ir maitina
me iki jie pradeda galėti 
valgyti.

O atveža ir tokių, kurių 
užnuodytą kraują nebegali 
atgaivinti gyduolės nei ga
lionai dextrose. Jie taip be
sikankindami ir miršta.

Atveža ir moterų tokioje 
pat padėtyje. Kiekvienas 
turi gėrimo priežastį. Vy
ras sako: “Jeigu aš turė
čiau gerą moterį, aš neger
čiau.” O moteris sako: “Jei
gu aš turėčiau gerą vyrą, 
.aš negerčiau.”

O -kurie nevedę, kiekvie
nas sakosi turėjęs nepasise
kimą meilėje. Teisinasi deg
tinėje ieškojęs nusiramini
mo.

Degtinės gamintojai ir 
pardavinėtojai labai drau
giški ir geri ramintojai, pa
kol nusiminėlis turi pinigų 
ir dar ant aukštos kėdės pa
sėdi prie baro. O katras 
pradeda linguoti, tą jau 
siunčia eiti pasivaikščioti 
arba kavos įsigerti. Jeigu

lekioja

savo raštinės į darbą tar
naitėms reikalauja sekamų 
sąlygų:

Pilna laika dirbančioms 
tarnaitėms, einančioms na
mo miegoti: 40 valandų 
darbo savaitės, 8 valandų 
darbo dienos. Algos $40 mi
nimum (gali mokėti dau
giau, bet ne mažiau). Jei 
reikia važinėti, turi damo- 
kėti kelionės lėšoms.

Miegančioms samdyto jos 
namuose: 45 valandų savai
tė, 10 valandų darbo diena, 
su 2 valandų pertrauka po
piečiu. Diena ir pusė nedir
bama bėgiu savaitės. Alga 
$45.

Padienėms: po $1 už va
landą, su priedu važiuotei 
apmokėti. Atleidžiant die
nai, turi pranešti 24 valan
domis anksčiau, ar užmokė
ti už pusę dienos y fėrą.

Atleidžiamoms is darbo 
visam laikui turi pranešti 
dviemis savaitėmis iš anks
to.

Unija taip pat prižiūri, 
kad tarnaitėms nebūtų už
dedami per sunkūs darbai. 
Nors tūlos moterys Juos 
sunkiuosius darbus dirba ir 

' dėl to nenukenčia, tačiau 
nėščioms, vyresnio am
žiaus, silpnesnės sudėties ar 
sveikatos moterims jie ga- 

I lėtų būti žalingi. Tais ne
privalomais tarna itėms 

i darbais, kaip tai nustato u- 
nija, yra:

Valymas pastatuose lan-' 
gų, plovimas sienų, vaška- 
vimas grindų rankomis, iš
trinamuoju vašku, plovimas 
didelių užtiesalų ir tūli kiti 
panašiai sunkūs darbai.

Tarnaitėms naudingų 
nuostatų vykdymas pri
klauso nuo pačių tarnaičių 
susipratimo, mokėjimo ben
drai tu sąlygų reikalauti, 
jas ginti. N.

Laikraščių leidėjai per
nai valdė ar kontroliavo 
500 iš visoj šalyje buvusių 
devynių šimtų radijo sto
čių. Daleidžiama, jog ir vi
sos kitos turi skaitytis su 
laikraščių kompanijomis. 0 
laikraščiai vėl ryšių ryšiais 
susiję su bankinėmis, in
dustrinėmis ir komercinė
mis kompanijomis.

i Naują skaurada 
pagerinti

Paprastojo juodojo meta
lo nulietos skaurados būna 
biskelį lakeriuotos. Tai tam, 
kad nerūdytų laikant san
dėlyje ar krautuvėje. Nusi
pirkus, pirm vartojimo, rei
kia iššveisti ir išplauti.

Skaurada mažiau rūdys 
ir bus juo geresnė, jeigu 
pirm vartojimo jai surengti 
toki “čysčių:”

Ištepk kokiu nors riebalu 
nesūdytu —visa vidų ir pa
lik šiltame pečiuje ar ant 
lengvos ugnies ilga laiką, 
kad ir kelias valandas. 
Laiks nuo laiko vėl biskį 
patepk.

Jeigu skaurada ir po to 
dar rūdys, pakartok tą kai-, 
tinimą.

Nepalik skaurada drus- 
kuotą. Druska iššaukia ru
di. £

t oday's kuiiern
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(Tąsa)

— Ar šitaip? Na, tai prašau,-—tarė 
, Kaluginas su ta pačia įžeidžiančia šyp

sena, vilkdamasis milinę ir lydėdamas 
karininką j duris.

— Eh bien, messieurs, je crois <iue 
cela chauffera cette nuit (Na, ponai, 
man rodosi, šiąnakt bus karšta), —ta
rė Kaluginas, išeidamas, iš generolo.

-r- Na, kas gi, kas? išpuolis?—ėmė visi 
klausinėti.

— Šito tai nežinau — patys pamaty
site, — atsake paslaptingai šypsodama
sis Kaluginas.

— Ir mano komandierius bastione, 
tai, tur būt, ir man reikia eiti,— tarė 
Praskuchinas,, juosdamasis kardą, bet 
jąm niekas neatsakė — jis pats turėjo 
žinoti, ar jam eiti, ar, ne.

Praskuchinas ir Neferdovas išėjo, ke
tindami vykti Į savo postus. “Likite svei
ki, ponai!” — “Iki pasimatymo, ponai! 
Dar šiąnakt pasimatysime!” suriko Ka
luginas pro langą, kai Praskuchinas ir 
Neferdovas prigulę ant savo kazokiškų 
balnų, risčia prajojo keliu. Kazokiškų 
arklių kanopų dundėjimas greit nutilo 
tamsioje gatvėje.

— Non, dites moi, est-ce au’il y aura 
veri tablemen t Quekiue chose cette nuit 
(Sakyk, ar tiesa, kad šiąnakt kažkas į- 
vyks?) —tarė Galcinas, lindėdamas su 
Kaluginu lange ir žvelgdamas į kylan
čias virš bastionų bombas.

— Tau 'galiu papasakoti—matai. . .
— juk tu buvai bastionuose? (Galcinas 
ženklu parodė buvęs, nors jis tik kartą 
buvo ketvirtame bastione). Taip prieš 
mūsų liunetą (iš vienos pusės atviri ap
kasai) buvo tranšėja, — ir Kaluginas, 
kaip ne specialistas, nors ir laikęs savo 
kariškus protavimus labai tikrais, tru
putį miglotai ir maišydamas fortifika-

j cinius terminus, pradėjo aiškinti mūsiš
kių ir priešo įtvirtinimų padėtį ir numa
tomų kautynių planą.

— Žiūrėk, kad pradeda pleškinti apie 
ložementus. Oho! Ar tai mūsiškiai, ar 
jie? Ana, sprogo,—kalbėjo jie, persisvė
rę lange, žvelgdami į susikryžiuojančias 
ore ugnines bombų linijas, į šūvių žyb- 
terėjimus, akimirkai ‘ nušviečiančius 
tamsiai mėlyną dangų, į baltus parako 
dūmus- ir klausydamies »vis smarkėjan
čio ir smarkėjančio šaudymo.

— Quel charmant coup d’oeil! (Koks 
gražus reginys!) — tarė Kaluginas, at
kreipdamas Savo svečio dėmesį į iš tikrų
jų gražų reginį.— Žinai, kai kada ne- 
atskiri žvaigždės nuo bombos.

— Taigi, aš tik ką pamaniau, kad tai 
žvaigždė, o ji nusileido ir štai sprogo, o 
ta didelė žvaigždė, kaip ją vadina? — 
atrodo kaip bomba.

— Žinai, aš taip pripratau prie tų 
bofnbų, kad esu' tikras, jog Rusijoje 
žvaigždėtą naktį man vis atrodys, kad 
tai bombos: taip pripranti.

— Kažin, gal eit ir man į tą išpuolį?
— tarė valandėlę patylėjęs kunigaikštis 
Galcinas.

— Na, ką tu, brolau! ir negalvok, ta- 
' c vęs ,aš4r neleisiu,— atsakė Kaluginas.— 

Paspėsi dar, broleli!
— Ar rimtai? Tu manai, kad neverta 

. eiti? A?
Tuo laiku toje pusėje, į kurią žiūrėjo 

šie ponai, pro artilerijos gaudimą pasi
girdo baisus šautuvų tarškėjimas, ir 
tūkstančiai mažų ugnelių sublyksėjo vi
soje linijoje.

— Štai kada prasidėjo kaip reikiant!
— tarė Kaluginas. — Negaliu ' šalta
kraujiškai šito šautuvų tarškėjimo klau
syti, kažkaip, žinai, už širdies griebia.

'Štai ir ura, — pridėjo jis, įsiklausyda
mas į atlėkusį iš bastiono tolimą tęsiama 
šimtabalsį gaudimą: “a-a-a-a-a-a-a!”

Kas Čia šaukia ura: jie ar mes?
r- Nežinau, bet dabar jau eina dar

ban durtuvai, nes šaudymas aptilo.
Tuo met pb langu ties prieangiu atlė

kė karininkas su kazoku ir nulipo nuo 
arklio.

— Iš kur?
— Iš bastiono. Man reikia generolo.
— Einam. Na, kas?
— Atakavo ložementus . . . užėmė .. . 

Prancūzai pritraukė stiprių rezervų . .. 
atakavo mūsiškius... buvo tik du bata
lionai, — kalbėjo uždusęs tas pats kari

8-31-50

ninkas, kuris buvo atėjęs vakare, su 
vargu atgaudamas kvapą, bet visiškai 
laisvai eidamas į duris.

— Ką gi, atsitraukėt? — paklausė 
Galcinas.

— Ne, — piktai atsakė karininkas:— 
spėjo ateiti batalionas, atmušė, bet žuvo 
pulko vadas, karininkų daug, įsakyta 
prašyti pastiprinimo. . .

Ir sulig šiais žodžiais jis su Kaluginu 
įėjo pas generolą, kur mes jo jau nesek
simi

Po penkių minučių Kaluginas jau sė
dėjo raitas ant kazokiško arklio (ir vėl 
tuo ypatingu quasi kazokišku būdu, kurį, 
kaip pastebėjau, kažkodėl ypač mėgsta 
visi adjutantai) ir risčia jojo į bastioną 
perduot keleto įsakymų ir sulaukti žinių 
apie galutinius kautynių rezultatus; o 
kunigaikštis Galcinas, kažkokio sunkaus 
susijaudinimo slegiamas, kaip ir kiekvie
nas nedalyvaująs stebėtojas netolimų 
kautynių, išėjo į gatvę ir be jokio tikslo 
ėmė vaikštinėti ten ir atgal.

6
Kareiviai nešė neštuvais ir vedė už 

parankių sužeistuosius. Gatvėje buvo vi
siškai tamsu. Tik retai retai kur švietė 
kokios ligoninės ar užsi vakaro jusiu ka
rininkų langai. Bastionuose vis taip pat 
tebegriaudė pabūklai ir šautuvai, ir-taip 
pat tebežybčiojo ugnys'juodam danguje. 
Retkarčiais pradundėdavo šuoliu ryši
ninkas, sudejuodavo sužeistasis, pra
žingsniuodavo kalbėdamiesi nešėjai ar 
sušnekdavo išsigandusios moterys, išė
jusios į prieangius kanonados pažiūrėti.

Pastarųjų tarpe buvo ir mūsų pažįsta
mas Nikita, senoji matrosienė, su kuria 
jis jau susitaikino, ir dešimtų metų jos 
dukrelė.

• “Viešpatie, švenčiausioji motįmi,' dię- 
/ vo gimdytoja! — kalbėjo sau jflRlūsavo 

senutė, žiūrėdama į bombas, kurios, kaip 
ugniniai sviedinukai, lakstė be persto
gės iš vienos vietos į kitą, —- kokia bai
sybė, kokia baisybė . . . I-i-i-chi-chi-chi. 
Ir pirmą banbarduotę taip nebuvo. Au
re, kur sprogo prakeiktoji — tiesiai ant 
mūsų namo, priemiesty.”

— Ne, toliau, pas'tetulę Arinką į so
dą vis krinta, — tarė mergaitė.

— Ir kurgi, kurgi mano ponas dabar
tės? — proverksmiais ištarė dar truputį 
girtas Nikita. — O kaip aš myliu savo 
šitą poną, kaip myliu. Muša jis mane, o 
aš jį Vistiek baisiausiai myliu. Taip my
liu, kad jeigu, saugok dieve, užmuštų jį 
šitoj baisioj kovoj, tai ar tikėsi, tetule, 
aš pats nežinau, šitąjį anąjį, ką galėčiau 
sau pasidaryti, dievaži. Jau toks, dievu
liau tu mano, ponas, kad vienu žodžiu! 
Gal gi palygintum su šitais, kur čia kor
tomis lošia — kokie gi jie —-vienų žo
džiu — tfu! — užbaigė Nikita, rodyda
mas į šviečiantį lahgą pono kambario, 
kur junkeris Žvadčeskis, naudodamasis 
štabskapitono nešimu, pasikvietė svečių 
palėbauti kryžiaus gavimo proga: papo- 
ručikį Ugrovičių ir poručiką Nepšiseckį, 
kuriam gėlė dantis.

— O žvaigždelės, žvaigždelės, kad by
ra, kad byra,—po kiek laiko prabilo žiū
rėdama į dangų mergytė,—va, va, dar 
nukrito! Mamyte, kodėl jos taip daro?

— Visiškai mūsų namuką sudaužys, 
— tarė senė, dūsaudama ir neatsakyda
ma į mergytės klausimą.

— Mamyte, kai mes šiandien tenai su 
dėdynyte vaikščiojom,—traukė giedamu 
balsu įsikalbėjusi mergaitė,—tai toks di
džiulis, didžiulis sviedinys guli tenai pa
čiam kambary, <prie spintos: matyt, pra
mušė priebutį ir įlėkė tada į svetainė. Ir 
toks didelis, kad pakelti negalima.,

' — Kur buvo vyrų arba kas turėjo pi
nigų, tai išvažiavo,—kalbėjo senė, o 
čia paskutinį namelį ir tą sudaužė. Ma
tai, matai, “kaip pliekia nevidonas! Vieš
patie! viešpatie!

— O kai tik mes išėjom, kad gi atlėks 
booomba, kad gi sprooogs, kad gi užpils 
žeeemėmis, tai vos viena šukė man ir 
dėdulei nepataikė.

r- Užtai jai reikia kryžių,—tarė jun
keris ,tuo metu kartu su karininkais iš
ėjęs į prieangį pasižiūrėti šaudymo.

— Iš tikrųjų, senele, nueik tu pas ge
nerolą,—tarė poručikas Nępšiseckis, 
tapšnodamas jai per petį.

(Daugiau bus)

Vienų Šūviu
4------------------------------------------- -------

Ęrėgną vasaros vakarą, kai 
kreivas miestelio gatves jau 
buyo apniaukusi drumzlina 
tamsa, prie spygliuota viela 
apraizgyto įėjimo į getą pa- 
drioskėjo šūvis. Ėjęs gatve 
žmogus staiga plačiai įšpietė 
rankas ir, nė neaiktelėjęs, 
tartum kieto smūgio trenktas 
į krūtinę, sunkiai sudribo vie
toje. Iš jo rankos iškrito ma- 
žas odinis -lagaminėli^ ir 
dusliai atsitrenkė j grindinio 
akmenis.

Stovėjęs prie geto sargybo
je kresnas plačiaburnisi vai
kėzas priėjo' prie nušautojo, 
kabindamasis atgal ant peties 
šautuvą? Jis pasilenkė ir, 
brūkštelėjęs degtuką, pažino 
senąjį miestelio gydytoją, ku
ris prieš pusvalandį, jau drau
džiamu vaikščioti laiku, buvo 

'išvestas iš geto pas ūmai su
sirgusį nuovados viršininko 
vaiką.

Aplinkiniai gyventojai nu
stebę matė, kaip daktaras išė
jo pro spygliuotus vartus tuo 
pačiu lagaminėliu nešinas ir 
kiek palinkęs į priekį savo 
įprastine tursenančia eigastim 
nužingsniavo jau prieblandon 
grimstančiu miesteliu, lydimas, 
policininko.

Diena į dieną, per ilgas dvi 
dešimtis su viršum metu, sku-
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bėdavo jis taip siauromis 
miestelio gatvėmis, kurių 
kiekvienas kampas, kiekvie
nas tvoros iškyšulys buvo 
jam gerai pažįstami.

Pro savo kabineto langą jis 
kasdien žiūrėdavo į dideliais 
akmenimis grįstą, šiukšliną 
miestelio prekyvietę, aplink 
kurią spietėsi susiglaudę na
mukai... O viduje, čia pat 
už sienos, ankstame, avikai
lių ir naminės tabokos tvaiko 
prisisunkusiame jo laukiama
jame nuo ankstaus ryto jau 
erzeliuodavo suvažiavę iš ap
linkinių kaimų ligoniai. Per 
visą dieną klausydavosi jis jų 
ilgų* ir vis tų pačių pasakoji
mų apie įsimetusį į krūtinę 
dusulį, apie įsisukusi į nykštį 
“čertpalaikį,” plaudavo jų už
leistas, pūliuojančias žaizdas. 
Po priėmimo valandų, išvar
gęs, tarsi išsunktomis smege
nimis, jis dar eidavo lankyti 
Slinkiai sergančių ligonių. 
Miesteliui jau gaišuojant su
temose, skubindavosi į kurį 
nors jo pakraštį. Pasilenkęs, 
kad nesusimuštų kaktos į že
mą durų staktą, įeidavo į vi
dų, kur būdavo sutinkamas 
pilnų išgąsčio ir vilties akių.

Prie karštyje kliedinčio kū
dikio ar prie sunkios ligos pa
tale prirakinto šeimos maitin
tojo jis visada pajusdavo, ko
kia neišsakomai brangi yra 
žmogaus gyvybė ir kad jo 
rankose toji nuostabioji galia 
—grąžinti žmogui sveikatą, 
išplėšti jį iš stingdinančio mir
ties glėbio. O kai liga kartais 
įveikdavo gydytoją, tada jis 
ligi išnaktų sklaidydavo kurią 
nors storą medicinos knygą, 
ieškodamas joje sau apkalti
nimo ar išaiškinimo, kodėl li
ga pasirodė galingesnė už jį.

Dažnai naktį, tik’ įmigus, 
pažadindavo jį staigus bala
dėj imąsis į langinę.

—Jau, jaui atsitrenkė...—- 
niurnėdavo pabudusi žmona, 
naktibaldos... dienos jiems 
nėr... nevažiuotum bent kar
tą, ir atsiprątįntų ...>'•

Nieko neatsakydamas į mie
gūstą žmonos burbėjimą, jis 
keldavosi iš lovos, žiebdavo 
žvakę, rengdavosi ir dėdavosi 
į mažąjį lagaminėlį instru
mentus. Už keliolikos kilo
metrų buvo reikalinga jo pa- 

įgalbą naujai gyvybei — ir 
jis valiuodavo per šlapdribą, 
ūžaujant Šaižiam laukų vėjui, 
pabliurusiais d u bu retais ke
liais arba kietu gruodu dar
dančiu trankiu kaimietišku 

'vežimėliu. .'
.1

Nužvarbęs ir sustiręs, ne pa-, 
to,gi ai susisupęs į sunkius kai
linius, jau pusiau, snausdamas 
ir kinkuodamas nuvargusia 
galva, jis pasvajodavo kartais 
apie šviesią.. ligoninę, ir nak

)

ties tamsoje tada prieš jį iš
kildavo erdvus baltas namas 
su saulėtomis palatomis. Se
serų lydimas, jis tarėsi vaikš
čiojąs po jas, apsivilkęs bal
tumu žvilgančiu chalatu...

Paryčių parvažiavusį namo į 
jį sutikdavo ką tik atsikėlusi i 
žmona, kuri vėl niurnėdavo, 
šildydama jam arbatos:

—Gydysi, ,gydysi kitus, kol 
pats kojas patiesi. .Ir kas tau 
iš to ? Dirbi, dirbi. . .
” —Ne už dyką dirbu, — at

sakydavo jis.
Ir iš tiesų, nebuvo ko skųs

tis, jie gyveno neblogiausiai. 
Galėjo vaikus leisti į mokslą, 
kas vasarą žmona*su vaikais 
išvažiuodavo į vasarvietę, tu
rėjo šiek tiek ir sutaupą...

Ėjo dienos, ir daktaras ju
to, kad sensta, kad kaskart 
vis greičiau pavargsta, sunkjai 
beatitiesia jau į kuprą links
tančių savo nugarą, žinojo, 
kad reikia pailsėti, pačiam 
pasigydyti, gal būt, kur nors 
išvažiuoti. Tačiau miestely 
kasdien kas nors sunkiai su
sirgdavo, kasnakt kur nors 
apylinkėje būdavo šaukiamasi ! 
jo pagalbos. Jis .į^iutė, kad 
nuolatos yra žmonėms reika
lingas, ii- tai teikė jam vėl [ 
naujų jėgų. Jo sunkus dar- | 
bas jam atrodė prasmingas ir j 
šviesus. į šį mažą miestelį : 
'jis buvo įaugęs, tartum medis 
šaknimis, ii* atrodė, kad jokios 
vėtros neįstengtų jo iš čia iš
rauti.

Tačiau vieną šviesią birželio 
dieną, kai juosianti miestelį 
upė žėrėjo ir tyvuliavo, prisi
gėrusi saulės spindulių, o se
nų liepų viršūnėse linksmai 
čireno paukščiai, iš tolo su
dundėjo karo audra. Ji grei
tai slinko į ramiai vidudienio 
kaitroje snaudžiantį miestelį, 
dundėdama patrankų griaus
mu ir žaibuodama gaisrų ug
nimis^

Kai vakarop vieškeliu pra
važiavo pirmieji vokiečių da
liniai, vėjas atpūtė į mieste
lį debesį tirštų dulkių, sukel
tų tankų vikšrų-ir sunkveži
mių ratų, ir miestelis, tartum 
sukrėstas karo smūgio, suju
do ir ėmė knibždėti. Nerimo 
išvyti iš namų žmonės būria
vosi prekyvietėje po du, p o 
tris ir pakuždomis, krūpčio
dami pečiais, pasakojo bai
sius dalykus. Grasiu, nelaimę 
lemiančiu šnarėjimu sklido iš 
lūpų vis tie patys žodžiai: 
užmušė,, nušovė, nužudė...

Daktaro laukiamasis tomis 
dienomis pasidarė tuščias. 
Niekas nebedrįso dabar į jį 
kreiptis pagalbos, net ir sun
kiausiai sergąs, o jo buvę 
ligoniai vengė iš tolo su juo 
susitikti. Jis neramiai vaikš
čiodavo be darbo po kabinetą 
i]-, priėjęs prie lango, ilgai 
žiūrėdavo, įbedęs akis, į pre
kyvietę. Kai joje pasirody
davo ilgas, išsitempęs rud- 
mąrškinis- vokietis, visa pre
kyvietė ūmai ištuštėdavo, ir. 
jis nueidavo skersai ją vienas, 
išdidžiai pakėlęs savo smailą 
nosį, barškindamas pentinais, 
tartum giltinės kaulais. Tik 
keli išstypę vaikėzai, persi
metę per pečius šautuvus ir" 
užsirišę ant rankovių baltus 
raiščius, zujo ten ir atgal 
kreivomis gatvelėmis.

Mirtis sklandė dabar čia i 
pat viršum miestelio skers- j 
gatvių ir užkampių, ir jos 
gausias aukas kasdien pri
glausdavo netolimas, gležnu 
žalumu išlapojęs beržynas.

Daktaro pagalba tiems 
mirštantiems dabar buvo ne
reikalinga, ir jis su siaubu 
mąstė, kad ’ mirtis, su‘'kuria 
jis grūmėsi dėl kiekvienos gy
vybės, pasidarė tokia kasdie
niška ir tokia galinga.

Vieną dieną dū miestelio 
vaikėzai atėjo varyti jo iš na
mų. Vieną jų, jis atsiminė, 
kadaise dar mažą berniūkštį 
buvo gydęs. Atnešė jį tada 
vaitojantį, mirštamai išblyš
kusio veido, tiesiai iš čiuožy
klos su' aukščiau kelio per
laužtu' stybikauliu. O dabar 
augalotas, plačiaburnis kebli-

\
t

Marlon Brando ir Teresa Wright, žvaigždės filmoje 
“The1 Men,” Hollywood© pirmojoje filmoje apie dalinai 

suparalyžiuotus praėjusiojo karo veteranus.

nėjo jis po jo kambarį, aštriu, 
šokinėjančiu žvilgsniu apžiū
rėdamas ir įvertindamas kiek
vieną daiktą. Ir daktaras ne
sąmoningai, beveik su pasiten
kinimu pastebėjo, kad vaikė
zo kojos kaulo lūžis buvo ge
rai suaugęs ir neliko nė ma
žiausio šlubčiojimo.

Tuo tarpu, kai jo žmona 
skubiai ir baimingai knovėsi ir 
rišosi daiktus, daktaras stovė
jo atsišliejęs palangės ir 
gniaužė drebančias rankas.

j Kokią teisę turi jie brautis į 
jo butą? Jis tuojau .išvys 
juos, jis neleis jiems. . . aki
plėšos. . .

(Daugiau bus)

Pierre du Pont, parako ir 
<i daugybės kitų reikmenų 

i karui gamybos magnatas, 
' yra turtingiausias asmuo 
pasaulyje. Vien jo asmens 
turto priskaitoma iki pus- 

I ketvirto ‘bilijono dolerių. •

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYK1T JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

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

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti’geroje .sveikatoje. - >

Toje pačioje knygoje yra platus IJentisterijos Skyrius, 
parašytas '

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00. t .
f «

• f ---—

-Virėja
Svambūs pamokinimai valgių gaminimui

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

I ’
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■ MONTREAL, CANADA
Smurtininkai JMelaimėjo

Kas įvyko- mūsų kolonijoj 
rugpjūčio 1.3 d., bus įrašytą į 
istorijos lapą ir ilgai apie tai 
bus diskusuota ir prisiminta. 
Tai buvo vienas iš nemalo
niausių ir 
lietuvių išeivijos gyvenime. 
Minėtą dieną įvyko pažangios 
spaudos piknikas, kuriame 
naujieji lietuviai (žinoma, ne 
visi) atsirekomendavo savo 
brutališkįimu ir smetonine 
“kultui)/.” Nesigilinsiu į tuos 
faktus (ir įvykius, nes apie tai 
jau buvo plačiai rašyta ir, be 
abejo, bus dar rašyta. Manė 
rašymo tikslas yra pažymėti 
laikraščio ekonominę paramą 
ir iš kur ir kaip ta parama 
suplaukė. Tas parodys, kaip 
nepasisekė smurtininkams pa 
kenkti Liaudies Balsui.

i gausus ir vertingas įvairiais i 
1 valgiais, gauta finansine au- i 
ka, darbavosi verdunietčs mo- I 
terys.

Į Rašant apie 
Įima užmiršti

i. . . • i • pasidarbavimožiauriausių įvykiu 4 .T - įvairių aukų.
rėmėjai ir simpatikai, kuriem? 
neleido sąlygos dalyvauti pik-

! nike, savo aukas įteikė prieš 
pikniką ir dar aukos 
Šiuos žodžius rašant, 

įgalima pateikti tikrą

moteris, nega- 
ir vyrų — jų 

ir jų gausit;

plaukia, 
dar ne- 

apyskai-

Laikraščio pikniko
• prašė išreikšti giliausią ii 
širdingiausi# padėką visiems 
pasidarbavusiems piknike ii 
rėmėjams už jų stambias au
kas. ‘

rengėjai

k-

PITTSBURGHO ŽINIOS
senas

Ma-
4 d.,

Pa-

1 Pasimirė Pittsburgho 
gy v e n toj as, B e n c d i k t as
čys. Palaidotas rugsėjo 
Šv. Kazimiero kapinėse, 
liko liūdėsyj • dvi dukteris, abi

■ ištekėjusias.

I - P. V. C. pavėlino gatvekarių

Cleveland, Ohio

Kaip kiekvienais metais 
taip ir šiemet, už puikų pik
niko priruošimą ir sukeltas 
aukas tenka didžiausias kre
ditas darbščiosioms moterims 
Joms teko nemažai pasidar
buoti pikniko priruošime. štai, 
pavyzdžiui, ir šiemet konteste 
vedime labai gražiai darbavo
si drg. J. White, jai talki
ninkavo jos jaunametė du
krytė, kuri toj srityj parode 
didelius gabumus. Iš tos jau
nuolės ateityje galima daug 
ko tikėtis. Juodvi surinko 
netoli 100 dolerių laikraščio 
paramai. Tai reikėjo įdėti 
nemažai energijos ir sugaiši' 
daug laiko. # Sekanti, d. A 
Aleksandravičienė, buvusi L 
B. vajaus čampijonė, taipgi 
labai gražiai pasidarbavo, su
rinkdama 50 dolerių. Jai, tie
sa, pagelbėjo dd. P. Trečio
kienė ir A. Kuk-enienė. Jos, 
besisvečiuodąmos S u d b u r y 
gražiai pasidarbavo . Jos pra
šė išreikšti sudburiečiams di
delę padėką, 
18 dolerių.

Garbes stalo priruošime, ku
ris buvo gausus visokiomis gė
rybėmis, gautomis iš duosniu 
laikraščio rėmėjų, buvo pri
ruoštas rytinio (Rosemonto) 
distrikto moterų. Garbės sta
las, su gautomis įvairiomis au
komis prieš pikniką ir laike 
pikniko, davė pelno apie tri: 
šimtus dolerių. Moterų bare 
priruošime, kuris taipgi buvo

Ir atostogaudama 
nepamiršo spaudos

Gera laikraščio darbuotoja 
|ir buvusi vajininkė d. M. Rim- 
i kuvienė savo dviejų savaičių 
į atostogas praleido Amerikoje 
(kartu su d. K. Adomaitiene, 
kuri svečiavosi pas savo duk
terį. ir žentą ir brolius). Ii 
“gerus laikus” turėdama ne
pamiršo pasidarbuoti dėl laik
raščio. Ji laikraščiui parvežė 
labai puikią dovaną — 5 nau
jas prenumeratas ir 
aukų. •

Kiek anksčiau V. 
svečiavosi Amerikoj.

kompanijai pakelti ’Cažiuotės 
fėrą iki 15' centų,- o už trans- 
ferą — 3 c. Jeigu Važiuojan
čiam tenka pakeisti gatveka- 
ris, tai jau lėšu.oja 18-ka cen
tų. Tai yra labai sūru tiems, 
kurie turi kas dieną važinėti į 
darbą.
. Kuomet fėras buvo tik 10 c., 
tai buvo tokių kompanijos 
pritarėjų, kurio sakė, kad 
kompanija per pigiai ima, ga
li. subankrūtubti. Buvo ir lie
tuvių tokių melaširdingų. Bet 
dabar, kai fėras siekia 18 c., 
tai ir jiems nelabai patinka.

kainas. Bet kai 
nori gauti pake
tai jis priverstas 
kišti galvą p o 
lazda. O jei dar-

Rugpiūčio 20 d. įvyko LLD
Į 190-tos kuopos draugiškas iš
važiavimas draugų Rūbų ūky-

1 je, Šuvažiavo viso apie 60 
| asmenų ir'linksmai dieną pra
leido; į kuopą įsirašė 2 nau-* 
ji, nariai. 190-ta .kuopa atei
nantį sezoną yra pasimovusi

i turėti visą eilę įvairių paskai- 
Į tų. Jos įvyks po kuopos su- 
i sirinkimų, kurie įvyksta kas
1 3-čią penktadienį, Klubo sve- ‘ 
; tainėj. Sekamas susirinkimas
j įvyks 15 d. rugsėjo (Sept.),'

kurie suaukojo

Streikieriai pikietuoja kelią i prekinio gelžkelio stotį ir 
raštinę St. Paul mieste jų unijai (Brotherhood of Rail
road Trainmen) paskelbus streiką. Jie buvo streiką 
paskelbę tiktai penkioms dienoms, parodyti, kad jie 
gins unijos pastatytą kompanijoms reikalavima 40 va
landų darbo savaitės be numažinimo algos. Lig ,šiol 

jie tebedirbo 48 valandų savaitę.

Washington, D. C

Likienė 
J i ten 

praleido keletą savaičių: taip
gi dvi savaites svečiavosi S. 
ir A. Matusevičiai. Jie sve
čiavosi pas savo brolį.

Gi pas mus savo atostogas 
praleido amerikiečiai, anks
čiau buvęs montreąlietis F. ir 

, A. Bunkai. Jie svečiavosi pas 
savo sesutę ir švogerį Milevi- 
čius ant ūkio.

Klubo svetainėje, buvo su
ruošta didelė partija dėl bū
simų jaunavedžių — K. Mer
kevičiaus ir A. J ak n i ūt ės, ku- 

i rie už savaitės laiko žadėjo 
i sukurti šeimyninį gyvenimą.
Jaunavedžiai pradžiai gyve
nimo gavo vertingą dovaną— 
virtuvės salą.

Atžymėjo gimtadieni

A. Vaitiekūnas atžymėjo 
vo gimtadienį, 
kus ant farmų. 
mui susirinko 
kempininkai. 
vaišių.

sa- 
ens- 

Jo pagerbi- 
visi kaimynai 
Buvo • puikių

pas M.

Kearny, N. J.
Atlankiau draugus Vitkaus

kus, buvusius Kearny’ės senus 
gyventojus.

M. ir M. Vitkauskai -dabar 
jau gyvena farmoj, kurią nu-

j- Rugpjūčio 19 ir 20 dieno- 
■mis teko jų farmoj pabuvoti. 
Į pasigerėti, puikia vieta ir pa
kvėpuoti tyru oru.

Farmukč .jų nedidelė, bei 
labai graži ir puikioj vietoj:

Washington!) Progresyvių 
part i j os v i cc-p i rm i n i n k ė 
savo vyru buvo išvykusi 
stogų.
tai gi u šas raudonu dažu 

namo ki

su 
ato- 

Ncužilgo po to, koks 
nu-

piešė” ant 
pia utuvą.

Kaimynai 
ir šnekėtis, 
Nutarė tai

Retas Įvykis

Savaitė atgal, čia svečiavosi 
amerikietis iš Baltimorės, 1. 
Karalevičius. Tai mūsiškio R. 
Kaj-alevičiaus brolis. Jie bu
vo per 46 metus nesimatę. 
Tai buvo nepaprastas ir Įspū
dingas susitikimas. Star’o re
porterių raportas ir minėtų 
brolių paveikslai tilpo Star’e.

Priešvedybinė partija
Iniciatyva K. Ambrazienės 

ir K. Merkevičiūtės, Vytaute

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JOM O KAšKAIčIO

parinktinčs poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

* \

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
“ T> P O 5 V A T c T iŠ Q n

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

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvoje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki’ 
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Jau labai ilgas 
j serga jaunuole J. 
| Pastaruoju laiku

Dud onaifė. 
ligonė rau

ti k neteko su-

Linkiu 
pasveikti.

.1. Vilkeliene, 
sergančiom greita;

A
Party’ ir vestuvės

d., lietuvių
“Shower

Rugpiūčio 9 
Klubo svetainėje
L. Smitukės, ,V. Kvietinskic- 
nės, O. Lukas, Pakštienės ii
M. Statkauskait^s, buvo su
ruošta priešvedybinė partija 
dėl .jaunosios G. Smitaitė.s. 
Partija buvo didelė ' ir labai 
graži ir .jaunoji apdovanota 
puikiomis dovanomis.

Rugpiūčio 19 d. virš minė
ta jaunoji — G. Smitaitė — 

! apsivedė su L. Brastausku, 
kurių vestuves taipgi . vyko 
lietuviu Klubo svetainėje. 
Jaunieji medaus mėnesį pra
leisti išvyko j Ameriką, ten 
jie pavažinės plačiai pas sa
vo gimines ir po gražesnes 
vietas, o sugrįždami 
Toronte.

Linkiu (Uųig laimes 
niame gyvenime!

sustos

šeimyni-

barių'stūba, kurią supa gra
žiai apkarpytos pievos su 
gėlynais ir toliau dideliais
medžiais; šone tų pievų nedi
delis, bet puikus ežerėlis, ku
riamo plaukioja - narsto ii 
purškia margos gražios ante- 

I les, o vakarais varlės 
: muziką demonstruoja.

savi/
Visa

tuo prisimeni ir Lietuvą, savo

■ Ištiko nelaimes
Darbe sunkiai 

j džiai susižeidė 
i Pocius. Ligonis 
' namuose.

Rugpiūčio 14 
vilaselietis, smarkiai puolė ir 

. nusilaužė ranką. Ligonis ran- 
i dasi namie.

K.' Radeckas darbe krito ir 
! išsisuko koją ir sutrenkė krū
tinę. Išvežtas ligoninėn.

Pastaruoju laiku-staigiai sų- 
isirgo J. Beriiotukas apendlku. 
Jjs išvežtas pas dr. Rabino- 

i vičių.

įi’ skau- 
Tetervi lietis 

randasi, Savo

krito

neteks lipdyti.
Vitkauskų farma tinkama 

vakacijoms bei poilsiui. Nuo 
Kearny’ės, Newarko ir. New 
Yorko tik apie 70 mylių; nu
važiuoti taip pat gana pa
ranku : kelias 17, 205 ir vėl 
I.7, čia pasisuki po kairei ii 
tik už mylios jų vieta. >

M. Vitkauskienė yra nuola
tinė Laisvės ir progresyvi o ju
dėjimo rėmėja. Ir šį kartą, 
tik prisiminus apie, Lajsvės 
padėti, “Prošvaistes” ir Kas- 
kaičio pagerbimui bankietą, ji 
tuojau pareiškė: “Neseniai 
Laisvės fondui daviau dešimt) 
dolerių, bet žinau, kad kvota 
dar neišpildyta, tai ve, duodu 
dar penkinę, doleris už ‘Pro
švaistes’ ir duokš tikietą j 
Kaškiaučiaus pagerbimui ban
kietą.” O žinau, dar geroką 
skaičių tai]) vadinamų progre
syvių žmonių bei draugų, ku
rie dar nėra prisidėję nei su 
vienu centu.

tonsil ų
T a m k e v i Č i u i p a d a r y ta 
operacija.

Korespondentas.

Aprėžiamas vienuolių * 
skaičius Vengrijoje

Budapest, Vengrį j a. — 
Vengytj valdžia įsakė dau
geliui vienuoliu apleisti 
vienuolynus. Pagal sutartį 
su vyskupais, tačiaus, val
džia palieka tiek vienuolių, 
kad jų užtektų kaip moky
tojų astuonioms bažnyti
nėms mokykloms.

Keista. Kai vdžiuotė's 
kompanija pakelia fėrą 'arba 
kokia kompanija pakelia ant 
savo prekių kainas, tai darbi
ninkui nebelieka kito nieko 
daryti, kaip mokėti. O kompa
nijoms nereikia eiti į streiką, 
kad gavus teisę pakelti savo 
produktams 
darbininkas 
įima algos, 
streikuoti, 
streik laužio
bininko galva per drūta, aliai 

tenka ° paskaitos prasidės su spalio 
mėn. susirinkimu, kuris įvyks 
spalio 20 d. Į šį susirinkimą 

! kviečiami ir kitų vietinių kuo
pų nariai atsilankyti, taipgi ir

I pašalinė publika.
Pirmoji paskaita b.us svei

katos klausimu, temoj “Vis 
tie mūsų viduriai.” Tai yra- 
be galo svarbus klausimas; 
pravartu kiekvienam su juo . 
susipažinti. Kuopa taipgi nu
tarusi surengti vakarėlį, ku
lis įvyks šeštadienio vakare 
rugsėjo 23 d., Klubo svetai
nėj. Komisija žada ką nors 
naujo paruošti tam vakarui.

Rugsėjo 3 dieną Rūbų ūkyje 
Įvyko spaudos piknikas. Tai 
buvo vienas iš didžiausių pik- ' 
nikų šia vasara. Matėsi žmo
nių ne tik iš Clevelando it 
apylinkės, bet gerokas skai-. 
čius buvo iš Akrono, o pora 
mašinų buvo net iš Detroito. 
Piknike dalyvavo ir tinkamą 
prakalbą pasakė Vilnies re-1 
daktorius L. Prūseika. iš vis
ko matosi, jog liks gražaus 
pelno mūsų dienraščiams. v

Žinią Rinkėjas.

ko, tai jam ne kartą 
eiti kalėjimam

Antra Pittsburgho žmonėms 
dovana: pieno trustas pakėlė 
pieno kainas? Pirmiau už pie
no kvortą mokėdavome po 19 
c., o dabar jau 21 c. Tiek rei
kia mokėti krautuvėse, o, jei 
nori, kad pienas būtų, atvež- 

! tas į namus, tai pusė cento 
už kvortą reikia mokėtį dau
giau. Ku.omet buvo pieno iš- 
vežiotojų streikas, tai darbi
ninkai,mažai iš to streiko ką 
telaimėjo, bet kompanija tai 
tikrai laimėjo.

prardėjo bruzdėti 
kas čia daryti?

nuplauti. Bet ka
žin kas suriko: “Komunistai,
raudonieji!...” Susirinko di
delis.. būrys keistų būtybių ii. 
pradėjo taškyti namo sienas 
v,iskuo', kas tik jiems Į ran
kas pakliuvo: akmenimis.

i purvo gniūžtėmis.
A

Netrukus pribuvo ir polici
ja, o su ja — FBI agentas. 
Triukšmas,nutilo. Policija ga
zolinu numazgojo nuo sienos 
kūjį ir pjautuvą. Agentas 
kalbėjo: Ačiū, girdi, jums, ge
rieji žmonės, u^sjai, kad pra
nešėte mums; dabar žinosime 
tų namų savininkus, ir žino
sime,. kur jie dabar randasi. 
Mes galime juos suimti, 
dar ne laikas. . .

Mirė jžymus Koarny’es- lie
tuvis biznierius Jonas Baltru- 
koiiis, 54, metų amžiaus. Mirė 
rugpiūčio 27 d., palaidotas 31. 
d. J. Baltrukonis iš Lietuvos 
paėjo iš.Daukšių, Suvalkų re- 
dybos.

Kadangi "buvo graži diena, 
tai lydėjo Baltrukonj į kapus 
apie du šimtai žmonių.. Po 
laidotuvių, našlė Baltrukonie- 
nė užkvietė' visus į Piliečių 
Klubo svetainę, kur .davė ge
rus pietus.

V. Žilinskas.

Holandų talka jankiam ,

krašto sostinėje.
Steponas Joniškieti

Easton, Pa,

i Trečia dovana Pittsburgho 
žmonėms: plaukų kirpėjai ir 
skutėjai (barbenai) pakėlė 
kainas už apkirpimą iki $1.- 
25. Tuojau po karo buvo tik 
5() c. Vienas barberys kadai
se parašė Į “Post Gazette” 
laišką, sakydamas, jog ir da
bai1 barberių kainos' labai 
menkos, nes jų darbas sun
kus: reikia sunkiai dirbti ir 
mokėti, kaip pritaikyti kuriam 
veidui plaukų apkirpimą...

Pittsburgho komercinė spau- 
ia rašo, jog Pittsbixghas bū

ni i estas.” 
gražina, o 
smulkiems 
mažina.

PRANEŠIMAI
siąs “gražiausias 
Teisybė, miestą 
darbininkams ir 
biznieriams kišenes

apylinkės
Susivie-

Pittsburgho ir
| Lietuvių Darbininkų 

bot j nijimo ir Literatūros Draugi-
I jos kuopos,' išrinkite delegatus 

vyksta mūsų i apskrities konferenciją, kuri 
Įvyks- spalių mėn. pabaigoje. 
Sekretorius praneš konferen
cijos A’ietąi ir laiką .

Pasibaigė Ingersoll Rand. Co. 
darbininkų streikas

Rugsėjo 5, nors ’ kontraktas 
i dar nepasirašytas, bet strei- 
įkas faktinai baigtas. Kaip 
[jau buvo per Laisvę rašyta 
Ingersoll Rand Co. darbinin
kai streikavo 73 dienas, ta; 
yra, nuo birželio 24. šapos 

’randasi antroj pusėj Dela
ware upės, Phillipsburg, N 
J., ir. West Kaštone. 

t

Streikavo apie trys tūkstan
čiai darbininkų po vadovybe 
clektrikiprių U. E. Unijos lo- 
kalo 451.. Kompanija labai 

i norėjo suardyt streiką; ji pri- 
I metinėje, kad uniją vadovau
ja kpmunistinis elementas 
Tačiau nieko nepešė. Brangs
tant pragyvenimo produktams 

ikompanai - magnatai 
priversti taikytis.

Monika Kibartienė randasi 
i Mayview ligoninėje.- Ji ser- 
I ga jau senokai. Gydytojai 
I pripažįsta, kad ji serga pavo- 
i jinga liga. Ligonė Kibartienė 
1 yra daugeliui Pittsburgho lie- 
i tuvių pažįstama, todėl malo- 
i nėkite, kurie galite, ją ap- 
I lankyti. S. O.

buvo

BROCKTON, MASS.'
įvyks piknikas Lietuvių Taut. 

Namo Pa^ke, Winter St., ant Kes
wick Rd. Rengia LLD 6 kp. Pradžia. 
1 vai. dieną. But gera muzika, gę- 
rų valgių, gėrimų. Susitiksite gerus 
drąugus ir linksmai praleisite laiką. 
Kviečia—Rengimo Komitetas. (Da
ta nebuvo pažymėta, bet spėjame,

1 kad bus rugsėjo 17 d. — Adm.)
i ' (174-175)

ELIZABETH, N. J.
Darb. Susiv. 33 kuopos su- .I Liet.

j sirinkimas įvyks trečiadienį, 13 d.
Į Rugsėjo-September, 8 vai. vak., 408 
Court St. Visi nariai dalyvaukite, 
atsiveskite naujų narių.—Fin. sekr.

(173-174)

Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
somi stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba teįefonuokite: *

John Petrus, 131 Pond Sf.» 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono’ 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo M

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

ĄTEVVĄEK 4, n. J. 
' HUmboMt 2-7964

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

; LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N, J.

MArket 2-5172

Lake Success, N. Y. — 
Holandijos atstovas Jung - 
tinese Tautose pranešė, 
kad Holandija siųs dvi ar 
tris kuopas savo kariuome
nes kaip ,amerikorių_ talki
ninkus kare prieš Šiaur. Ko
rėjos Liaudies Respubliką.

Tos holandų. -kuopos pir
miau kariavo prieš Indone
zijos Respubliką.

Nors darbininkai iis ne vis
iką laimėjo, kiek jie reikalavo, 
tačiau ir ne viską pralaimėjo. 
Jie vieningai laikėsi ir pikie-- 

Itavo šapas dieną ir naktį per 
visą streikavimo laiką. Kom
panija pakėlė darbininkams 
algas po 8 centus į valandą 
ir išmokės bonais po šimtą 
dolerių už pereitus metus, 
kas buvo nedamokėta algo
mis. Aptars sutvarkymą pen
sijų po šimtą dolerių į mene-.' 
sj išdirbusiems 25 metus ii 
sulaukusiems 65 mrtų am
žiaus. Apart to, bus sutvar
kyta medikalė pagalba, da
vimas apmokamų atostogų ii 
mokėjimas už nedirbamus 
šventadienius. Ir dar kitokių 
bus pagerinimų. Dirba daug 
lietuvių darbininkų, kurie lai
ke streiko ščyrai darbavosi 
dėl pagerinimo savo ir kitų 
darbo sąlygų.

Ant. Ūsas aukavo Laisvės 
fondui $5.

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

V. J. Stankus. 5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Runs. 13,. 1950
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NpwYorto^/WaViiiloi
Liberalų Partija 
rems Tammanės 
kandidatus

Popietis draugų sąskridyje 
i su myliniu liaudies draugu 
i daktaru Kaškiaučium

Teisėjas neleido atidėti j 
majorinių rinkimu

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

Apvalytojas šokių svetainei, gera 
| alga. Swiss Hall, 382 East 136th St., 
IN. Y. C. (172-174)

Liberalų partijos viršininkai 
savo susirinkime praėjusį pir
madienį, paskutinę kandida
tams pasirinkti dieną, oficia
liai paskelbė, kad jie rems 
Tarotnanės demokratų kandi
datą Į majorą teisėją Pccorą.

Kaip jau buvo spėjama iš 
anksto, tos partijos viršūnės
rems ir visus kitus valdančio- tarnavo 
sios partijos kandidatus. Ką sėsi 
į tai pasakys eiliniai nariai,f pagerbti suruoštame bankiete

Rich-

I
GIBRALTAR EMPLOYMENT
AGENCY, 80 Warren St., N.Y.C.

Moterys Dirbtuvei Operatorės, 
rankom-siuvėjos, namų darbininkės. 
Jauni vyrai fabrikų darbams. Pali-

Fusion - Party ir veikiantysis 
majoras Impellitteri kreipėsi i 
teismą, kad atidėtų 
rinkimą toliau. Argumentavo, 
kad nėra laiko• tinkamai prisi
rengti rinkimams. Demokratai 
per vėlai tepaskelbė majoro 
O’Dwyer’io rezignaciją, argu
mentavo jie.

Vyriausio miestinio teismo 
teisėjas Botein Įsakė, kad ma
joro rinkimai turi būti vykdo
mi lapkričio 7-tą, 
renkamas gubernatorius ir se
natorius.

Ne atsidėjęs tam, ką pasa
kys teisėjas, veikiantysis ma
joras Impellitteri turėjo pa
ruošęs ir Įteikė savo peticijas 
kaipo nepriklausomas kandi- j 

į datas Į majorą. Jo prieteliai 
už jį surinko 44,100 parašų.

Politiniuose rateliuose kal
bama, jog demokratai jį vi
saip ragina atsisakyti kandi
datūros, demokratų naudai. 
Impellitteri’s norėjo, kad de
mokratai jį nominuotų. Jis iš 
anksto buvo pareiškęs, kad vis 
viena kandidatuos. Ar demo
kratų - Tammanės spaudimas 
paveiks jį atsisakyti kandida
tūros dabar, ateitis parodys.

Upholsterer (rakandų) prie nau
jausių madų darbo. Marquit Inc., 

majoro 155-10 Jamaica Ave., Jamaica, L. ] 
I REpublic 9-8042. (174-175)

Stensler. Mano kaimynas pa
stebi : “Mažai dainininkų.” 
Tačiau gerų balsų turįs ii 
drausmingai, harmoningai su
sidainavęs choras nuostabiai 
gražiai ir galingai dainavo. 
Sietyniečiai mums suteikė 
“Tai‘gražios dainos,” žodžiai 
Kaškaičio, o chorvedžio Wal- 
terio Žuko muzika. Antrąja 
dainavo “Sveika, saule,” žo
džiai velionio poeto Jasilionio, 
muzika Balevičiaus. Muzika 
sukurta ir šiandien pirmu kar- 

{tu dainuojama poeto atmin- 
jčiai. Pats Balevičius šiai dai
nai ii*. akompanuoja. “Svei
ka, saule!” O vis vien kaž

i kodėl nematyt .saules? Ne 
vienam akyse sužibo rasa.

Choras dar sudainuoja “Ka
la kalviai,” ii- “Sukakties dai
ną.”

Pirmininkė pareiškia padė
ką gaspadinėms ir vardais 
pažymi keletą daugiausia dir
busių gaspadinystėje ir joms

Taipgi dėkoja
dovanojusiems gėles ar kuo 
kitu prisidė j tįsiems suruošti tą 
šaunų pobūvį.

Mizarienė pasiūlo pasiųsti 
sergančiai daktaro žmonai So
fijai užuojautą, ir Ii n k ė j i m ą 1
sveikatos. Tas šiltai užgiria- j ■ , —-------
ma. . Į Savininkas čever,ykų k

Pakviestas patsai daktaras | tuvės Patchogue, Jj. L, 1 
Kaškiaučius priimti šios su-ei-i pavojingai pašautas, kuomet 
gos dalyvių kuklias dovanas jis Įėjo savo krautuvėn pati- 
ir tarti savo žodį. Pasitiko jį krinti nuožiūrą, kad gal ton 
atsistojimu ir ilga ovacija. [randasi vagis.- Vagis buvo.

Daktaras pateikė mums j Ir jis pašovė krautuvės savi- 
rašytą, tėviškai jautrų pareiš-1 ninką jo paties revolveriu, ku-

Kiekvienas rį vagis buvęs atradęs stal-
re- 
as-

j’ I šiuotojai, ' sulydytojai, operatoriai 
‘ | prie odos ir staliorystės išdirbimams.

I (173-174) .

Patyręs vyras prie sutaisymų ir 
į nupališiavimo rakandų/ Miss Carroll, 
j PL'az.a 7-2896.

Namų darbininkė, virėja, patyrusi, 
paliudijimai, nuo 12 pietų iki 8-tos 
p. m., 6 dienos, nuolatinis darbas, 
sąžiningai darbininkei $35, pride
dant važinėjimo išlaidas. IN. 3-4299.

173-177)REAL ESTATE
Saldainių krautuve,, parduodama 

su nuostaliais, savininkas negali
- . 'vesti biznio, 803 Trinity Ave., Bronx, 

kada bus In. Y. Kampas 158 St. MO. 9-8767.
(170-174)

j

Rugsėjo dešimtosios Jau- tės poeziją Kaškaičio 
kiant ir jai išaušus jautėsi kytais lietuviškais dainai pos- 
šventiška nuotaika pas kiek- mais. Sekamas dainavo:

kuriam pažįstama ir l ateisT mieloji, 
lietuvių literatūra, 
Toks lietuvis žino 
Jono J. Kaškiaučiaus 
Ir visi, kam sveikata 
ir sąlygos leido, ruo-

būti dalyviais literatui

vieną, 
brangi

daktaro 
vardą.

parodys rinkimai. Nominaci- Liberty Auditorijoje, 
jos rodė, kad toje pasivadinu- rnond Hill, N. Y.
šioje liberalų, bet atsisakiu-: 
šioje nuo visko liberališko i 
partijoje ne visi pasitenkinę.
Daugelis eilinių tos partijos , 
narių į savo balotą įrašė var-' 
dą kongresmano Vito Marc- 
antonijaus, darbiečių kandi
dato Į kongresą.

ir

pritai-

Impellitteri nesitrauks 
nuo majorystės

Leidžiuosi kelionėn
Tik pažingsniavus porą blo
kų, prapliupo smarkus lietus.

| Nėriau artimiausio
! durin. Sugužėjo 
tokių slapukų.

—Nejaugi sulis 
kiančiui pokylį? —

; lietuviškai.

namo tarp- 
ir daugiau

d r. Kaš- 
pasigirdo

nedarys.—Kaškiaučiui to
Matai, iš po debesio krašto 
jau saulė šviečia, — juokavo 
kitas.

Namų darbininke, virėja ir namų 
aptarnautoja, patyrusi, užmiestyje, 
Middletown, N. Y. Drabužiam skalb
ti mašina, nauji namai, 1 vaikas irVXtV-XI-4/ f --- -------- , ---------J- --------------- > - --------- •

s i du suaugę. Gera alga. OL. 8-2161.
j (1 (3-1 ( ()

KRAUSTYTO JAI
- Lokaliniai ir tarpvaįstijiniai krau-
I stytojai ir ekspresai icc. & psc. ccr- 
į tifikatai. Perkraustome j. visas vie- Guolis
i tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 —j 8-4089 trečiadieniais ir ketvirtadie- 
2nd Avė., N. Y. C? , . niais. (174-176)<

Virėja — Namų darbininkė. Ne 
viršaus 40 m. amžiaus. Gera alga, 

vietoje. Skambinkite BU.

I »

r

Sunkiau bus pažinti 
gaisragesių ir 
policijos signalus

Namų darbininkė —■ Virėja. Pri
vatiniai namai Long Islande. Du su
augę, vienas kūdikis šeimoj. Guolis 
vietoje. $35 j savaitę; automatiška 

I lėkščių ir drabužių plovimui maši- 
I nos. IN. 3-1031.

(174-178)

Oficialieji demokratai labai 
karštai laukė, kad jų sukilė
lis veikiantysis majoras Im
pellitteri pasitrauktų i
didatūros j majorą. Kad tuo 
būdu būtų pastatytas stiprus 
Tammanės kontroliuojamas 
frontas prieš kitų grupių kan
didatus.

Rugsėjo 11-sios pusiaunak
tis praėjo demokratams belau
kiant ir nesulaukiant nuo Im- 
pellitteri’o pasitraukimo iš 
kandidatūros? Desperacijoje, 
jie pasiūlė pratęsti nepriklau
somų kandidatų peticijoms 
įteikti laiką iki rugsėjo 16-tos. 
O tuo laiku tikisi prikalbėti 
Impellitterį imti kandidatūrą 
vyriausio teisėjo pareigoms. 
Toks atpildas siūlomas jam 
už pasitraukimą iš majorys
tės.

Iš tikro, gal mažiau 
valandžio praėjo ir mes, 

kan- gutėliai, važiuojame, o iš 
ties einame prasilenkdami 
lytų balų.

Gražiai gėlėmis išdabintom 
auditorijon Įžengiame mes jau 
ne 
tų

pus
sail- 
sto- 
pri-

pirmieji. Kiti ir per lie- 
.kelihvę. Susitikome svečių 
toliau. Mojame “sveikas”
savo kaimynams brookly-

Su vienu kitu pasi-
su keletą persi-

“Kai 
Kala kūjis,” 

ir dar vieną. Visos reikšmin
go turinio dainos, visas sudai
navo jautriai ir prasmingai'.

Trumputį sveikinimo žodį 
taria D. J. Jusius iš Worces
ter, Mass. >

Elena Brazauskienė jautriai 
paskaito paties daktaro pai-a- 
šytą eilėraštį “Draugams.”

Susilaukėme staigmenos. 
Tai worcesteriete viešnia dai
nininkė Norma Čeponytė. Ji 
dainuoja mums naujutėlę “Oi, 

Ikaip gražu ir smagu,” žodžiai
įjono Juškos, muzika Prano 1 talkininkų. 
| Balevičiaus. Jis pats ir akom
panuoja. Čeponytė dar dai
nuoja “Ateik,” ir kokią kitą. 
Lanksčiai ir švelniai ji dainuo
ja. Mūsų žmonėms patiko.

Richard Janulis, worceste- 
rietis jaunuolis, Įdomiai pa- 

| vaizduoja Kaškiaučiaus raštų 
! sveikatos klausimais reikšmę 
darbininkų šeimai. Taipgi 
aukštai Įkainuoja daktarą 
kaipo asmenį, kurio Įtaka 
akstiną jaunimą kilti darbih- 
gume ir tarnauti visuomenei.

Sveikina žodžiu kitu Lucy 
Žemaitienė iš- Hartfordo ir A. 
J. Smitas iš Philadelphijos.

Steponas Večkys dramatiš
kai paskaito Jono Molio eiles, 

! parašytas šiai sukakčiai D P

Jis apsaugojo vagį

Laivakroviai reikalaus 
pakelt algas

' ir 
niečiams.

i sveikiname,
i metam žodžiu ir jam prie sta- Į kvartaluose, Vokietijoje. 
Jų, pietauti.

Ties estrada, prie k al if or- 
niečių lietuvių atsiųstomis 

j raudonomis rožėmis padabin
to stalo, jau sėdi mūsų garbės 

j svečias dr. Kaškiaūčius. G 
j greta jo sėsti komisijos pir
mininkė Katrina Petrikienč 

. verbuoja grupę atstovingų 
žmonių iš kitu miestu -ir ka 

i kuriuos vietinius.
Pirmininkė paskelbia pra 

džia nuotos su daina. Jurgis 
Kazakevičius teikia mums va-

Eilinių narių spiriami, New elovybę dirigavimu ir R. Fei- 
Yorko ir kitų rytinio pajūrio feris pianu, o mes užtraukia- 
uostų darbininkų unijos virši
ninkai reikalaus* pakelti lai- 
vakroviams mokestį, kad pri
lygtų pabrangusiam pragyve
nimui.

Reikalauja po 37 c. per va
landą priedo, mokėti už virš
valandžius po kita tiek, kiek 
moka už paprastą valandą. 
Unija savo kontrakte, kuri? 
galios dar vieniems metams, 
turi įrašą, kad ji teisėtai gali 
reikalauti mokesties priedo, 
jeigu prekių kainos bus paki
lusios. Kainos pakilo.

Para
Times

Bob Hope, ir Lucille Ball vai
dina vadovaujančias roles fil- 
moje “Fancy Pants, 
mount Teatre, prie

: me savo didžiajam svečiuf 
“Ilgiausių metų 1” Ne giesmi- 

Į nihkų gaida, nebuvo labai 
daininga, bet širdinga.

Įninkame į paukštieną, ku
rios porcijomis šią didžią mi
nią vikriai aprūpino būrys 

i jaunų aidiečių ir jiems talki
ninkų, šiandien atėjusių mumi 
prie stalų patarnauti.

Tačiau, “ne vien duona 
žmogus gyvas.” Tarusi įvadi
nį žodį, pirmininkė pakviečia 
Aidow Chorą, brooklyniečių. 
Aidas, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus, gražiai sudai
navo “Old Kentucky,” 'angliš
kai, ir labai gyvai ir skambiai 
lietuviškąją “Pasakyk, Mer
gele,” Žilevičiaus. Prašomas

“Vienas žo-
Šimkaus. Pianu lydėjo 

Sylvia Pužausk-aitė. i
Pakviečiama Marijona Ra- 

marfauskienė, seniau buvusi 
minersvillietė. Ji reikšminga?' 
ir skambiai paskaito eiles.

Daktaras Antanas Petriką, 
pakviestas tarti žodį, sako, 
jog atitinkamiau ir greičiau 
jis ji pasakys rašytą. Taip ii 
padaro. Glaudžiame pareis- 
kimėlyje jis gana atitinkama; 
pavaizdavo dr. KaškiaučiiK 
kaipo literatą, profepij^nalą- 

•' visuomenininką ir kovotoją.
Lauktina, kad tas ir kad vi

sa kita raštu pateiktoji pro
gramos eiga būtų išspausdin
ta kur nors greta sveikinimu, 
nes neįmanoma pramogos pa
vaizdavime tą viską paduoti. 
O viskas buvo įdomu ir vertin
ga?

Suzanna Kazokytė, pianu 
lydima savo mokytojos Bronės 
Sukackienės (šalinaitės), su
dainavo “Linksma ■ daina,” 
Feldmano, sekant Matulaity-

Mineoloje prasideda an
trasis teismas Long Island 
Railroad gelžkelio inžinie- 
tiaus Jacob Kiefer. Jis 151170 
vedėju to traukinio, kurio daugiau, dadėjo 
nelaimėje vasario 17-tą 32 as-'dis, 
menys tapo užmušti ir virš 
100 sužeisti.

k imą, pavadintą
pagal savo išgalę.”- Tikriau
sia,-jis bus išspausdintas. Tai 
laisvo, pažangaus darbo žmo
gaus ir liaudiško “kredo.” 
Mums visiems bus miela ir. 
naudinga jj pasitaupyti, sau
goti ir dažnai pasiskaityti.

Tuomi ir baigėsi ši ilgai

Iškviečiami kalbėti Marijo
na Strižauskienė iš Waterbu
ry, Katrina Žukauskienė iš 
Newark, J. Venskūnas, vieti-Į minėsimoji programa., 
nis. Jis sveikina varde visos 
iš Pietų Amerikos atvykusių 
lietuvių 

Kalba 
bi, kad 
priešais 
kartu su juomi buvęs klieriku 
Vincas Tauras. Mūsų laimė., 
sakė jis, kad jiedu nepanorė
jo- kunigauti ir kad caristinis 
persekiojimas juos abu atvijo 
Amerikon. Kitaip neturėtu
me jų pačių žymiausiųjų A- 
merikos lietuvių literatų eilė
se.

Suaidėjo Taurui sveikinimo 
ovacija.

Pakviečiama Amelia Pat 
Young (Jeskevičiūtė). Akom
panuoja Balevičius. Ji dai
navo dvi Kaškaičio sulietuvin
tas dainas, tarpe tų ilgesingą-

Vieną dainavo iš
Tosca?’ Išpildė 

stipriai.
Stanislovaitienė iš 
Conn., pažymėjo,

grupės.
Rojus Mizara. Paste- 
čia, visai pripuolamai.

d r. Kaskiaučių sėdi

rau-

čiūje. Abrūsu apvyniotą 
volverį vagis numetęs ant 
los, bet pinigų kelis šimtus 
lerių išsinešęs.

Gatvėmis važiuojantiems 
i pėstininkams reikės daug at j 
i sargumo, kad nesusidurtų su ■
■ greitai zujančiais policijos ai 
' gaisragesių vežimais. Tą pa- 
i vojų sudaro prašai i nimas is
tų departmentų garsiai spie- I 
giančių sirenų.

Pradedant rugsėjo 11-ta, 
4 tie garsieji spiegliai bus var

tojami tiktai puolimams is | 
' oro ar pratimams paskelbti. 
O policija ir gaisragesiai var-

■ tos paprastus švilpikėlius. Dėl 
to jau pirmą

: vimas prie 
daug lėtsnis.

Laiminga nelaimė
Karen Weiler, 4 metų, iš

bėgo iš ligoninės šokinėdama 
pasitikti atvykusią jos parsi
vežti motiną. Vaikams šoki- 

> nčjimas priprasta. Karen šo-

' Daktarui atsiųsta dovanų ir 
iš kitų miestų. O varde šios 
pramogos Įteikti bene septy-;
ni tomai Petro Cvirkos raštų j kinęjime nepaprasta tas, kad 
ir bus dadėti trūkstamieji to-1 ji prieš savaitę buvo iškritusi 
mai (kada juos bus galima ’ - , 1
gauti), iki susidarys visas 12- 
kos tomų rinkinys. Taipgi 
Įteikti du liuksusiniai tomai 
geriausiųjų laisvos, tarybinės 
Lietuvos poetų ir prozaikų pa- • 
rinktiniausių raštų. 1 Komite
tas tikisi, jog literatūrinės do
vanos literatui daktarui Jonui 
J. Kaškiaučiui bus už viską 
daugiau branginamomis do
vanomis. Rep.

per langą nuo 9-to aukšto ir 
išliko sveika. Ligoninėje ji 
buvo laikoma tyrinėti jos pa-- 
dėtį'.

/

il

dieną nu važia- 
pareigos buvęs

Vienas policis- 
tas buvęs numestas nuo
toriu io dviračio dėl to, 
kiti važiuotojai neužleido 
kelio.

Trijų metu berniukas 
užmuštas 
ta tarp sunkvežimio ir 
mašinos, kurioje jisai
vo. Vaikas buvo galvą iški
šęs per langą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas vyras, arba 

vedusi pora, neturinti pastovių na
mų, padirbėti ant ūkės. Darbas 
lengvas. Gaus vietą gyventi, valgi, 
guolį ir mažą finansinį atlyginimą. Į 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pas: Bernotai, 101-24 — 113th St., 
Richmond Hill, N. Y.

(172-174)

ją “širdie.” 
operos “La 
lanksčiai ir 

- Kristina 
Waterbury,
jog daktaro parašyta lietuvių 
kalbai aiškinti angliškai kny
ga “Self Instructor” tapo tar
pininku, jungiančiu mūsų 
amerikietiškąjį lietuvių jauni
mą su senesniųjų lietuvių kar- | 
ta. Knyga paakstina jaunuo- 

įsius šio to paveldėti iš mūsų 
tautinės kultūros turtų ir tra
dicijų.

Tauras primena, jog semina
rijos laikais jaunuolis Kas- 
kiaučius buvo gabiausias ii 
gražiausias klierikas, o dabai 
jis pasižymėjęs gražiausiais 
darbais. Ir skaito bene Čia 
pat prie stalo sėdėdamas eilė
mis surašęs pareiškįmėlį.

Pristatoma pasirodyti new- 
jersietė d. Labašaųskienė, ku
ri į šį pokylį atvyko vežina 
stambia dovana Laisvei.

Eva Mizarienė jau kelintuo
ju kartu skaito pasveikinimus 
telegramomis ir laiškais. Iš 
kur jų nebuvo? Sveikino iš 
daugybės mūsų šalies miestų, 
taipgi iš Pietų Amerikos, Ka' 
hados, iš Vokietijos ir net iš 
Washington©.

Išstoja Sietyno Choras iš 
Newarko. Jam vadovauja 
Walter Žukas, o" pianu lydi ii 
dainas paskelbia Mildred

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas'

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbėriai

Slaugės. Gera alga. Linksma aplin
ka. Fordham Arms Nursing Home, 
2915 Williamsbridge Rd., Bronx, 
N. Y. (174-178)

Patarnautoja. '5 dienų savaitė. Ge
ra alga. Fred’s Diner, 473 Morgan 
Ave., Brooklyn, N. Y. EV. 4-7988.

(174-178)

SEKITE REIKALAVIMUS 
DARBININKŲ .

Sekite ir pasinaudokite 
Laisvėje reikalavimais dar
bininkų. Yra ,.daug pasiū
lymų įvairių darbų. Žiūrė
kite ant paskutinio pusla
pio. Radę sau tinkamą pa-

i

nie
kad 
jam

tapo 
j o gal vytė su d au ž- 

tėvo 
važia-

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

tis sulyg nurodymo.
Iš Laisvėje telpamu rei

kalavimų darbininkų dau
gelis yra gavę darbų ir dau
gelis yra pasitenkinusių.

Į valdines liaudies ir vidu
rines mokyyklas New Yorko 

Į mieste šiemet užsiregistravo 
1 894,500 mokinių. 150,000 to 
skaičiaus yra naujokai, o 30,- 
000 vakarinių mokyklų lanky- 

I tojai. Parapijinės mokyklos 
! skelbia turinčios 153,200 mo
kiniu. €

4

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes Sjt.

Brooklyn, N. Y.

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

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO,' VYNO, ar ALAUS

TELEVISION

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAfiOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N,. Y.

Tel. e EVergreen 7-6868 '
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

<♦>

<0

<♦>

<♦)

<♦)

<f>

<f>
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6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugs. .13, 1950
i

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. ST. 2-8842 -

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

k

Kampas Union Avė. ir Hooper Street..

Telefonas
EVergreen 4-8969

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, PK G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-628S
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' PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET' 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 4-8174

JOSEPH BALTUTIS
BAR & GRILL

EVergreen 4-9407 TELEVISION 
SHUFFLE BOARD

Mm




