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Laisviečiuosc pakilo naujas, . . ......................... ... ........—
sveikas, natūralūs pasipiktini- ~
mas lietuviškais kryžiokais,!
Išgirdęs, kad kryžiokų pasi- j W OllKlHl JJ* <1^1 VCffZtS 
darbavimu spaudos Piknikas I niWlUTWl
Filadelfijos apylinkėje nejvy-į 
ko ir padarė Laisvei finansi- :
nių nuostolių, vienas draugas ! ‘ “7 _ A .
man rašo: Karčios liaudininkai atgriebė

“Atrėmimui kryžiokų puoli- j J ”
mo ant Laisvės pikniko ir mes (Įu kolnUS ToOgU Srityje 
prisidedame, nors su maža • ' J >

kumščia. šiame laiške rasite 
$7.50 aukų.“

O iš Baltimorės atėjo jau 
nebe maža, bet didžiulė 
“kumščia.” Ten pasipiktinę 
kryžiokų žygiu prieš pikniką 
geros širdies susipratę .lietu
viai tuojau sudėjo $108 Lais
vei aukų.

Gražu ir smagu, kai kovon 
prieš kryžiokus pažangiečiai 
stoja ne tik žodžiais, bet ir 
prakilniais darbais.

gi likosi septynių 
gilumoje amžinai

Anglijos praneša,

Aną dieną vienoje Anglijos 
kasykloje buvo apgriūta 129 
mainieriai. Per didžiausias 
pastangas 116 pavyko išgelbė
ti. Trylika 
šimtų pėdų 
ilsėtis.

Dabar iš
kad tie daug laimingesni, ku
rie kasykloje žuvo. Vienu sy
kiu jie užbaigė visas kapita
listinio gyvenimo kančias.

Sako: Išlikusieji gyvi-atsi
dūrė bedarbių armijoje. Ka
sykla tapo uždaryta. Mainie
riai su šeimomis badauja.

Kur jie pasidės? 
siglaus ?

Kur pri-

pasimirė
Tai bu-

Mačiau ‘ji. 
Generalinės

susirinkimuose.
Ji

Jan Christian Smuts, 
vo senas žmogus. 
Jungtiniu Tautų 
Asamblėjos
Dar buvo labai veiklus, 
labai gerbė .ir mvlėjo paskuti
niais laikais Anglijos imperia
listai. Tai buvo jū žmogus. 
Per jo pasidarbavimą Pietinė 
Afrika nesusilaukė nepriklau
somybės, pasiliko Britanijos 
imperijos koloniia. Generolas 
Smuts buvo skaitomas “Brit
ish Commonwealth” architek
tu. suplanuotoju.

Mūsų komercinė spauda 
Smutsą irgi aukštai kelia.

Kaip mes lietuviai tebe- 
vargstame ir negalime iška- 
oavoti iš mūsų tarpo “pono,” 
taip dabar bėdos turi genero
las MacArthur ir jo pagalbi
ninkai su “gook.’l Mūsų keh; 
riai, / pasiųsti Korėjon, visus 
korėjiečius p v a v a r d ž iuoja 
“gooks” ir negalima jų 
to atkratyti.

Susipratusiam lietuviui 
dien “ponas” yra taip

Pietinė Korėja. — Ame - 
rikonai buvo užėmę tris 
strateginius kalnus — vie
ną už 10 mylių į šiaurę nuo 
Taegu ir du už keleto my
lių į šiaurvakarius nuo to 
miesto. Bet šiauriniai korė
jiečiai liaudininkai, ugnin
gai atakuodami, atgriebė 
du kalnus. Taegu yra svar
biausias karinis amerikonų 
centras šiaurvakariniame 
fronte.

Amerikonai rytiniame 
fronte prasiveržė mylią 
pirmyn paliai Yongčon- 
Angang vieškeli, naikinda - 
mi liaudininkų įvarytą pen
kių mylių kylį į jankių lini
ją

Šiauriniai - viduriniame 
fronte amerikonai pastū
mė šiaurinius liaudininkus 
dar mylią atgal į rytus nuo 
Yongčono link Pohango 
uosto. Taigi jankiai šia sa
vaitę apvalė nuo liaudinin
kų viso jau 12 mylių gele
žinkelio ir vieškelio į rytus 
nuo Yongčono, kuris yra 
už 20 mylių nuo Taegu.

Amerikonai atmušė liau
dininkų atakas pietiniai-va- 
kariniame fronte, rytinėje 
Naktong upės pusėje.

Amerikonų komanda 
skelbia, kad iu lėktuvai 
per diena sunaikino bei su
žalojo 18 ^liaudininku tan
ku ir 6 lėktuvus ant žemės.

Lakūnu generolas Em
mett O’Donnell raportavo, 
kad amerikiniai bombane- 
šiai susprogdino bei sude - 
gino jau visus svarbesnius 
fabrikus Šiaurinėje Korė
joje.
Jankių komandįerius gen.

Walton H. Walker pareiš
kė, kad liaudininkų 
jau žymiai nusilpusios, ir 
amerikonai neužilgo pra
dės ofensyvą prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 13. 
Šiaurinės Korėjos 
ninku radijas sakė:.

Liaudies Armija atmušė 
įnirtusias amerikonų ata
kas už kelių mylių į šiaur
vakarius nuo Taegu; užmu
šė bei sužeidė bent 1,500 
priešų kareiviu ir oficie- 
rių; sunaikino daug tankų 
ir patrankų ir pagrobė 3 
amerikinius tankus, 10 ra- 
kietinių pabūklu. 10 minos
vaidžių, 45 kulkosvaidžius 
ir daugiau kaip 300 šautu- j 
vu.

Kitose fronto dalyse 
Liaudies Armija, atmušda- 
ma priešų kontr-atakaš, vis 
veda ofensyvo mūšius.

Tokio, rugs. 14. — Ame- 
'! r ikonų komanda praneša., 

kad jie užėmė tris kariniai 
svarbius kalnus į žiemius 
nuo Taegu, šiaurvakarinia- 

j me Korėjos fronte.
Amerikos ir Anglijos ką- 

ro laivai bombardavo In-

lionų dolerių kariniams 
tikslams prie 14 bilionų,, 
500 milionų dolerių, ku
riuos Kongresas jau pasky
rė reguliarėms karinėms 
išlaidoms.

Vetuoti«atmesti 
fašistinį bilių!
Šaukia daug darbo unijų ir 
Įvairių kitų organizacijų

j

nuo

šian- 
pat

SENATORIAI UŽGYRĖ 
0’DWYERI

Washington. — ’Senato 
užsieninių reikalų komisija 
vienbalsiai užgyrė buvusį 
New Yorko majorą O’Dwy- 
erį kaipo prezidento Tru- 
mano skiriamą ambasado
rių Meksikai. Suprantama,

įžeidžiantis pavadinimas, kaip jog ir visas senatas patvir- 
—k o r ė j i e čiui 1 tins O’Dwyerj.susipratusiam 
“gook.”

Dabar aišlfu, kad mūsų gar
susis gamtos ir kalnų mylėto
jas senatorius Douglas atsidū
rė Irane ne vien tik jo aukš
tais kalnais pasižavėti. Pasku
tiniai pranešimai sako, kad 
ten jis dabar prakalbas sako 
ir moko Irano valdovus, kaip 
apsidirbti su “raudonaisiais.” 

Nuo aukštų kalnų senato
rius nusileido į sales ir kan
celiarijas.

Politikieriams aukšti kalnai 
• kuomažiausia terūpi.

Dwyerj.
Senatorių komisija pro 

pirštus praleido skundus 
prieš O’Dwyerj/

Washington. — Bus pa
samdyta dar 200,000 /civili
nių darbininkų karinėms 
Amerikos jėgoms. Dabar 
joms dirba 237,000 tokių 
žmonių.

New Delhi, Indija. 
500,000 žmonių pusiau 
dauja Indijos provincijose 
Travankore ir Kočin.

ba-

jėgos Į eoną ir kitus šiaurinių ko-
rejiečių užimtus 
Pietinėje Korėjoje.

uostus

liaudi-

Hamburgo vokiečių 
demonstracija

Pyongyang. — Šiaurinė 
Korėja sako, kad jos liau
dininkai Iričono srityje, 
šaudydami iš patrankų, nu- 

77 skandino tris Amerikos ka
ro laivus-naikintuvus ir 
sunaikino keturis mažės- 

i nius amerikinius laivus, 
naudojamus kareivių iškė
limui krantam

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komisija 
parėmė valdžios reikalavi
mą pakelti taksus nuo pa
prastų algų ir pajamų, bet 
atmetė siūlymus,
čius, padidinti taksus už ne
paprastai aukštus pelnus.

Pats prez. Trumanas 
priešinosi taksų kėlimui 
viršpelniams šioje Kongre
so sesijoje.

tų fašistuojantį McCarra-Washington. — Visaša-
liškas Komitetas dėLMund- no bilių, jeigu Kongresas 
to Biliaus Sumušimo atsi- galutinai jį priimtų.
šaukė per radiją į 122 or
ganizacijas —kuo greičiau-1 turi 
šiai siųsti kongresmanam kad jis išlauktų

Hamburg. — Šimtai vo
kiečiu darbininku audrin
gai demonstravo prieš teis
mo rūmus, kur tardoma 19 
žmonių. Jie teisiami už tai, 
kad kritikavo karine ang- 
lų-amerikonu valdybą va
karinėje Vokietijoje.

Naw York. — Neoficia
liai pranešama, kad Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
užsieniniai ministrai savo 
sueigoje New Yorke taip 
pat tarėsi apie atskirą tai
kos sutartį su Japonija,- ne
paisant Sovietų Sąjungos.

Washington. — Republi- 
konų partijos vadai - reika
lauja, kad Trumanas pava
rytų valstybės sekretorių 
Deaną Achesoną. Jie kalti
na Achesoną ypač,už tai, 
kad Kinijos liaudininkai- 
komunistai sumušė Čiang 
Kai-šeko tautininkus.

Washington. — Senato 
/lėšų komisija vienbalsiai 
l užgyrė prez. Trumano rei-p^^v. 
! kalavimą pridėti dar 17 bi- I tyje.

Daug miestu prašo toliau 
palaikyt rendu kontrolę

Tos telegramos, tačiaus, 
raginti prezidentą, 

visas 10 
leistinų dienų, iki vetuos 
McCarrano bilių, kaip pa
taria minimas komitetas. 
Nes jeigu prezidentas tuo- 
jaus vetuotų McCarrano 
bilių, tai reakciniai senato
riai ir kongresmanai galė- 

organizacijų, I tų greitai susiburti, suda- 
vadina “ko- ryti du trečdalius balsų ir 

padaryti tą biliu įstatymu,

Pietine Korėja. — Ame
rikonų komapda praneša,* 
kad jie apštrpo ir naikiną 
3,000 Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų Kyongdžu sri-

Bus teisiamas ir Browder 
už “paniekiniiną Kongreso”

- Pasaulinės Taikos šalininkų 
Kongreso komitetas šiuo tar
pui posėdžiauja Rumunijos 
sostinėje Buchareste. Ten tu
rėjo būti ir du amerikiečiai— 
Howard Fast ir Paul Robeson. 
Bet negalėjo nuvažiuoti, nes 
mūsų valdžia neišleido išva
žiuoti iš u*ž mūsų uždangos, 
čia pabijota jų balso už taiką 
Rumunijos sostinėje!

Keisti tie mūsų valdovai.

ORAS. — švelni giedra.

Juk neišleidimas Fast ir Robe
son iš Amerikos išvažiuoti 
daug garsiau kalbės aiž tajką, 
negui jų prakalbos tame Bu
charest susirinkime.

Šiandien nuo pasaulio nieko 
nepaslėpsi. Visas svietas su
žinojo, kad mūsų vyriausybė 
varžo laisvę tiems, kurie ko
voja už taiką.

raginan-
ir senatoriams protesto te
legramas prieš McCarrano 
biliu.

Šis bilius, Senato užgir - 
tas 70 balsų prieš 7, reika
lauja, kad susiregistruotų 
visi komunistai ir vadai 
progresyvių 
kurias bilius
munistiniais frontais.”

McCarrano bilius *su sen. nepaisant prezidento, veto. 
Kilgore priedu taipgi per
ša įsteigti koncentracijos Atstovų Rūmas ir Senatas 
stovyklas ir suvaryti į jas yra nusitarę išsiskirstyti 
visus tokius, kurie priešin- atostogoms ši šeštadienį, 
tusi karinei Amerikos .poli- • Jeigu jie tą dieną uždary-

’ tų Kongreso posėdžius, tai
Mundto negalėtų ant greituiu per- 

svkiu, varyti McCarrano-Mundto 
biliu prieš prezidento veto.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau pirmiau 
Mundto biliu, kuris 
šus į McCarrano.

Koncrresmanai ir
riai skiria savo įgaliotinius, 
kad sueitu ir pagamintų 
viena bendra bilin iš Mund
to ir McCarrano bilių.

KnnpTosn Atstovu Rū
mas savo įgaliotiniais nas- 
kvrė ra ga n indiška Nea- 
mpuikinei K n n gęrsmanų 
VniVlns Komitetą.

Atstovu Rūmo Arpdni vqį- 

buvo Hitlerio kalavo tnoiau vienbalsiai 
tankų komandierius Antra- nžgirti kongresmenu iga- 
jame pasauliniame kare ’ lietinius ir ketvirtadienį 

“* ; Afrikoje prieš | našiu st,i iuos tartis su Se-' 
anglus, o paskui fronte Į nato įgaliotiniais. Bet dar- 
prieš Sovietų Sąjungą.

tikai. .
Komitetas dėl

Biliaus Sumušimo 
šaukia visas demokratines 
organizacijas telegrafuoti 
prezidentui Trumanui, pra
šant, kad jis vetuotų-atmes-

Nacių generolas Bonn 
vokiečių valdžioje

Žymetina, jog Kongreso

užgyrė
pana-

senato

Washington. — Bent 
miestai kreipėsi į valdinį 
namų direktorių Tighe 
Woodsa, prašydami pratęst 
rendų kontrolę ir po pasku
tinės šių metų dienos.

Dabartinis įstatymas sa
ko, kur nebus reikalauja
ma pratęsimo, tai valdinė.

'S 
11950 m. gruodžio 31 d.
Tarp reikalaujančių kont

rolės pratesimo miestų yra 
Lowell, Mass.;- Newark. 
Trenton ir Bavonne, N. J.; 
Peoria, Ill., ir kt.

58

Demonstrantai protestą- rendų kontrole užsibaig
vo prieš karo kurstytojus. 
Policija, pagaliaus, išvaikė 
demonstraciją.

Nehru siūlo Indijai 
neutralę politiką

New Delhi, Indija. —In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru ragino savo Kongreso 
Partiją laikytis bepusiškos 
tarptautinės politikos — 
nesusidėti nei su Sovietų 
Sąjunga nei su -Amerikos 
vadovaujamais v a k a r ų, 
kraštais/ > .

Pašalinti 3 komunistiniai 
Kroatijos ministrai

Zagreb. — Kroatijos pre
zidentas Bakaric pripažino, 
jog trys jos ministrai tapo 
pašalinti todėl, kad pritarė 
Sovietų Sąjungai. Kroatija 
yra sudėtinė Jugoslavijos 
dalis.

Lenkija protestuoja 
prieš kratas jos laive

Washington. — Lenkija 
užprotestavo, kad ameriko
nai nežmoniškai krečia jos 
laivą Batory, kada tik jis 
atplaukia į New Yorką 
(neva ieškodami atominės 
bombos/.

Dešiniųjų vadų sukursty
ti, laivakroviai atsisakė 
kraut į Batory Lenkiįos už
pirktus daiktus iš Ameri
kos, taip kad jis tuščias 
grįžta.)

VETAVO ARŠU 
PILIETYBĖS BILIŲ

Washington.—Prez. Tru
manas vetavo (atmetė) 
Kongreso priimtą bilių, už
ginantį duot pilietinius po
pierius sveturgimiams. ku- 
rie priklausė komunistinei 
organizacijai nors ir pirm 
10 metų.

Kitas to biliaus posmas 
reikalauja atimti amerikinę 
pilietybę iš sveturgimių,

Washington. — Se'nato 
užsieninių reikalų komisija 
vienbalsiai nutarė patrauk
ti teisman už “Kongreso 
paniekinimą” E. Browderi, 
Frederiką Fieldą ir Philipą 
Jaffe.

Juos andai kvotė ta se
natorių komisija, klausinė - 
dama apie jų ryšius su ko
munistais, ir reikalavo iš
duot tūlus Komunistų Par-Į 
tiios narius.

Browderis, seniau buvęs 
partijos sekretorius, paskui 
išbrauktas, išdavė porą 
žmonių, bet susilaikė nuo 
šninavimo prieš kitus.

Fieldas ir Jaffe atsisakė 
išdavinėti savo pažįstamus 
komunistus. •

Bet visiems trims gręsia 
vieni metai kalėjimo už 
“paniekinimą' Kongreso.”

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
su anglų - amerikonų už- 
gvrimu pasiskyrė sau kari
niu patarėju generolą gra
fą Gerhardą Šveriną. .

Šverinas

| šiaurinėje

teis-

Teismas prieš Filipinų 
darbininkų vadus - - - - - y.

Manila. '— Filipinų
mas įkaitino Alfredą B. 
Saulo, Darbo Unijų Kong
reso sekretorių, ir du Ko
munistų Partijos vadovus, 
kad jie “suokalbiavę
verst Filipinų valdžią pel 
revoliuciją.”

nu-

TURKIJA UŽDARĖ
SIENĄ SU BULGARIJA

Istanbul, Turkija. —Tur
kų valdžia uždarė rubežių 
su Bulgarija. Pasakojama, 
kad turkiškos kilmės ko
munistai bando pereiti iš . 
Bulgarijos į Turkiją ir I ieigu jie dalyvaus bet ko- 
skleisti savo propagandą, • kiame komunistiniame vei- 

---------- jkime per 5 metus nuo pi
lietiniu popierių gavimo.

Ši biliu Trumanas vetavo 
ypač todėl, kad jis labai 
neaiškiai parašytas. ,

SUDUŽUS TRAUKINIUI, 
UŽMUŠTA 50 INDŲ

> Kalkutta. Indija. — Su
dužo traukinys, nuvirsda- 
-mas nuo tilto. Užmušta 50 
važiuotoju. Valdininkai į- 
taria, kad kas nors tyčia 
pagadinęs geležinkelį ant 
tilto.

Vancouver, Wa^K?’— Mi
rė Civilinio Amerikos karo 
veteranas^ Theodore A. Pen- 
land, 101 metų amžiaus.

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito teismas nuteisė 7 ju
goslavus kalęiiman 10 iki 
20 metų, esą, už “šnipinėji
mą” Kominternui prieš Ti
to.

.Ihipfis knnpresmnnps Vito 
'Mnrcantnnio pasinriešino. 
I Tokiu būdu ir sulaikė to I
pasiūlvmo balsavimą iki 
šio penktadienio.

K KOMUNISTU PARTIJOS
New York. — Amerikos i ATSIŠAUKIMAS 

valstybės sekretorius Dean 
Acheson pokalbiuose su už
sieniniais Anglijos ir Fran
cijos ministrais New Yor
ke susitarė atgaivinti ir ap
ginkluoti vokiečių armiją 
vakarinėje Vokietijoje. Bet 
skelbia, kad tai busią tik 
“padidinta vokiečių jėga.” 
Slepia, jog iš tikrųjų bus 
atkuriama vokiečių armija.

Vakarę vadai nutarė 
ginkluot vokiečius

Su bombanešiu žuvo 
devyni lakūnai

Tokio. — Jūron nukrito 
didžiulis amerikinis bomba- 
nešis B-29 ties Japonijos 
sala Okinawa. Žuvo 9 ame
rikiniai lakūnai. Trys kiti 
išsigelbėjo.

New York. — Komunis
tu Partijos sekretorius Gus 
Hali išleido pareiškimą, 
šaukdamas visus padorius 
amerikiečius tuojau daryt 
kuo didžiausią spaudimą 
Kongresui > ir valdžiai, kad 
atmestų fašistinius bilius.

Tas atsišaukimas įspėja, 
kad , jeigu HcCarrano- 
Mundto bilius taptų įstaty
mu, tai valdžia galėtu be 
jokio teismo sugrūst 500,- 
000 progresyvių amerikie
čiu į koncentracijos sto
vyklas. O ten daugeliui 
gręstų mirtis.
UNIJOS TAIP PAT
PRIEŠ TUOS BILIUS

Amerikos Darbo Federa
cija, CIO, įvairios atskiros 
unijos ir apie pusantro 
šimto kitų stambiu organi
zacijų jau pasmerkė tuos 
bilius. kaip amerikiniu lais
vių žudytojus, ir reikalavo 

 

juos atmejsti.

Juos taipgi pasmerkė net 
mbvinės politikos

Amerikiniai lapeliai prieš 
Sovietų Sąjungą

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai plačiai pasklei
dė visoj vakarų Europoj 
lapelius prieš K Sovietų Są
jungą. Lapeliai, tarp kitko, toki'

ISpvietai j laikmačiai, kain New Yor- 
neramu- j ko Times, Washingtono 
pasieny-. Post, Denver Post ir St 

i Louis Post-Dispatch.

pasakoja, kad 
kurstą karinius 
mus Jugoslavijos 
je ir Irane.

v
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO l
L

siems dipukams kunigams i bininkams tik tą patį duo-

kas. Daug klebonų tiesiog triktp

uz

voja.

tuo

Šypsenos

Automobile

“Mes griežtai atmetame 
teoriją, kuri duotų dar-

Čią, mat, ’ eina kova 
šiltas vietas-, už dolerį!

parblokštąs. 
laimėjimai.
ir Liaudies
buyo kovos

nebuvo pagaminta 
it vietiniu komunis-'

Kelias linkui fašizmo
Didele balsų dauguma Jungtinių Valstybių Senatas 

priėmė McCarran bilių “subversyvių elementų” kontro-

kur išlaidų.
pasiliko lietuviai katalikai, pramonės pelnai
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3. Lietuviškų kunigų A- 
merikoje yra perviršius, 
perdaug. Todėl atvyku-

President, GEORGE WARES: Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPE
Editor, ROY MIZARA nėra vietų; vyskupas negi 

išmes iš vietos angliškai su
kalbantį kunigą ir dės jon 
anglų kalbos nemokantįjį, 
nežiūrint, kad jis yra dipu-

technikoje įgalina darbi-' 
ninkus siekti naujų laimė
jimų, kilti aukštyn.

Salietis.

Nepaisant visos pažangiosios visuomenės protestų, ne-1 LIAUDIES BALSUI 
paisant visų darbo unijų pasisakymo prieš tuos bilius, 18-KA METŲ 
jie tapo priimti, jie taps įstatymu, jeigu prezidentas

dabar jis apima visus kitus bilius. Prie jo tapo pridėti 
Mundt ir Administracijos biliai.

rakščiai stębRkunigus dipu-( 
kus, sakydami, kodėl jie ne-j 
pasiliko Lietuvoj, ten. 1

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......... $7.001 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 i Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co., per year ............. $8.00 i Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six months .... $4.00! Foreign countries, 6 months $4.50

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

Kanadiškiam Liaudies
Trumanas pasirašys, arba jeigu jis vetuos, bet Kongre-1 Balsui š. m. rugsėjo 2 dieną
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liavimui. Tik septyni senatoriai balsavo prieš. Už bilių jo nebus tik dėr to, kad 
pasisakė septyniasdešimt.* . taikos šalininkai yra tvirti

Prieš bilių priimsiant, jis buvo taip “pataisytas”, jog ir energingai už taiką ko-
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ASTROŲOGAI IR 
KARAS I 

'/-Vienybė spausdina straip 
! snį, skelbiant, jog “iš Korė
jos konflikto nebus pašau- j 
linio karo.”

Kuogi tai Vienybė re
mia? Ogi astrologais. Taip 
jai sakę Bur.mos astrologas 
Saya Ohn Tin ir anglų as
trologas Louis de Wohl.

Palaiminti tie, kurie tiki 
astrologais .

Galvoją žmonės, žinpma, 
jais netiki. Jei pasaulįnįo 

i (trečio ja) karo nebus, tai

sas vėl priims dviem trečdaliais balsų.
Visų laisvę mylinčių žmonių pareiga raginti preziden

tą Trumaną- bilių vetuoti. Visų pareiga reikalauti sena
torių, kad jie savo nuomonę pakeistų ir nebalsuotų už į 
bilių, jeigu jis būtų bandoma priimti prieš prezidento ve-! 
to. Tai klausimas tik kelių dienų. Tai klausimas, nuo ku-' 
rio galutino išsprendimo priklausys visa Amerikos atei-I 
tis.

Šis McCarran bilius arba suvienyti biliai, Senato dau
gumos priimti, aiškiai šią šalį pastato ant kelio linkui 
fašizmo. Šiandien tos tiesos gal nesupranta milijonai a-1 
merikiečių. Bet visa paskutinių trejeto desėtkų metų is-1 
torija tą tiesą paliudija. Vokietijoje hitlerizmas prasidė-į 
jo su su registravimu komunistų ir žydų. Tik labai siau- | 
rai protaują, tik labai arti tematą žmonės tuomet nenu
matė, kad hitlerizmas neapsiribos persekiojimu žydų ir 
komunistų. Tai buvo tik pirmięji Vokietijos žingsniai i 
linkui fašizmo. Persekiojimo ir teroro pavietrė tuojau j 
palietė visas Vokietijos žmonių laisvąsias organizacijas 
ir pagaliau užgniaužė visas demokratines žmonių teises-i 
ir civilines laisves.

Prieš tą patį pavojų atsistoja šios šalies demokratija., 
'Juk jau yra reakcionierių, kurie sako, kad sekretorius 
Acheson ir prezidentas Trumanas yra “komunistų agen
tai?. Girdi, jų visa politika turi tik vieną tikslą: padėti 
kpmunizmui užkariauti pasaulį. Tegu tik toki sutvėri
mai įsigali valstybės aparate ir šis Senato daugumos 
priimtas bilius, tapęs įstatymu, bus pritaikytas visiems, 
kurie nesutiks palaidoti Amerikos Konstituciją ir Teisių 
Bilių. Visos jų organizacijos bus paskelbtos “komunistų 
fronto organizacijomis” ir reikalaujamos užsiregistruo
ti Justicijos Departmente. Visi tų organizacijų nariai 
bus paskelbti “subversyviais” ir susodinti į koncentraci
jos stovyklas.

Štai Kame šio biliaus pavojus. Štai kaip svarbu nors 
vienuoliktoje valandoje pasidarbuoti, kad jis netaptų į- 
statymu.

Prezidentas Trumanas yra kelis sykius pareiškęs, kad 
jis vetuotų (atmestų, nepasirašytų), jeigu McCarran bi
lius būtų priimtas. Dabar jis turi progą savo žodžius pa
remti darbais.*

nadą, keršyją. Jiems labai 
skaudu, kadą jie mato, kai 

į' Kanados lietuviai teisingai 
informuojami apie Lietuvą, 
apie kitus įvykius pasaulyje. 

! Jiems baisiap pikta, kad ne
mažas skaičius ir naujų atei
vių skaito .Liaudies .Balsą.

Taip pat reikia atsiminti, 
kad ir vėl pavojus taikai. 
Didžiojo kapitalo lyderiams 
baisu, kad slysta iš jų kon
trolės kolonijos; kad žmoni; 
ja suka progreso pusėn. Jie 
bauginasi, kad jų dominaci- 
ją pasaulyje žlunga.

Kapitalo veiksmai, aišku, 
ir dabar pridengiami gražio
mis frazėmis. Jam ne taip 
blogai sekasi.. Už tai ir da
bar darbo žmonių, kurie yra 

.daugiau susipratę, vėl parei
ga grumtis prieš taikos grio- 

„vėjus, prieš Hįjl *žlugdytojus, prieš pclnagro- 
bius.

žvelgdami atgal, mes ne
matome nei vieno žingsnio, 
dė) kurio mes gailėtumės 
Mes visi dirbome darbo žmo
nių labui ir to darbo rezul
tatais šiandien džiaugiamės 
Dirbkime ir toliau, nors prie
šai staugia aplink. Jie su
žlugs, kaip sužlugo jų pirm- 
takūnai. Tiesos kelias nesu
naikinamas.

Šios sukakties proga, 
Laisvė linki Liaudies Bal
sui gyvuoti ir vis tobulėti!

KANADOS SPAUDA
APIE AZIJA

Įtakingas dienraštis “To- į 
ronto Daily Star” andai 

demokratijos išspausdino straipsnį apie

sukako 18-ka metu.
Laikraštis rašo:

Liaudies Balsas gimė 
metu, kada Kanadą, kaip ii 
visą pasaulį, spaudė ekono
minis krizis. Jis gimė tuo 
metu, kada pradėjo pasauly
je kelti galvą fašizmas. Jis 
gimė tuo metu, kada darbo 
žmonės Kanadoje, ypač at
eiviai, stovėjo prieš didžiau
si skurdą.

Šiandien, po 18 metu, Ka
nados darbo žmonės gali pa
sidžiaugti savo laimėjimais 
Unijinis judėjimas išaugęs 
keleriopai. Iškovota ap-
drauda nuo nedarbo. šei
mynos gauna vaikų parąmą. 
Pašalintas iš įstatymų tarpo 
reakcinis Įstatymas, kuris 
buvo žinomas kaip 98 sekci
ja. Demokratija Kanadoje 
aukščiau stovi, negu kad ji i nigai varo iš bažnyčių lie- 
stovėjo bile kada anksčiau. 
Ekonominis darbo žmonių 
būvis žymiąi pagerėjus. Fa
šizmo slibiną^, kuris grumo- |<u£įus> mpkančiųs lietuviš-

BARA KUNIGĖLIUS
Tūlas M. Sereikoms Nau

jienose, užsimanė išmokyti 
lietuviškus klebonus, kaip 
gaspadoriauti parapijose ii 
bažnyčiose.

Sereikoniui labai nepa- 
| tinka tas reiškinys, kad ku-

Afrikos kolonijos
Šiaurinė Afrika susideda iš trijų Francūzijos kolonijų 

— Algerijos, Tunisijos ir Morocco. Tose kolonijose jau 
seniai eina bruzdėjimas už pasiliuosav-imą. Jų vadovybės 
dabar pareiškė, kad Frąncūzija neturi teisės jų vardu 
kalbėti ir daryti jų kaštais pažadėjimu^. Be jų sutikimo 
frahcūzai neturi teisės jas padarytį šiaurinio Atlanto 
Sąjungos dalimi.

Tai reiškia, kad Afrikos žmonės ruošiasi traukti tuo 
pačiu kovos keliu, kuriuo ryžtasi žygiuoti visos Azijos 
tautos. Tie patys kolonijų interesai, tie patys nepasiten
kinimai imperialistų viešpatavimu. Visos tautos, 
žmonės, paliesti naujosios gadynės dvasios, siekia 
laisvinimo ir nepriklausomybės.

visi 
išsi-

Vakarine Vokietija — militarinė bazė
Anglija ^.ada į savo zoną Vokietijoje pasiųsti dar 

jetą armijos divizijų. Aišku, kad savo okupacines jėgas 
sustiprins ir Francūzija. Jungtinės Valstybės žada dar 
pasiųsti nuo penkių iki dešimties divizijų. Viskas rodo, 
Kad Vakarinė Vokietija trumpu laiku taps viena milži
niška militarinė baze.

Kaip ilgai tokia padėtis galės tęstis? Kaip tų milžiniš
kų armijų ten buvimas veiks Vokietijos žmones? Tiesa,
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tre-

jo ir Kanadai, 
Tai labai dideli

Visą tą laiką 
Balsas visuomet 
sūkuryj. Jis buvo Kanados 
darbo žmonių įraukiu kovoje 
atsiekimui to, kas atsiekta. 
Jis vedė Kanados lietuvius • 
tą bendrą bruzdėjimą, kuri.1) 
davė tiek daug gera Kana
dos žmonėms ir aplamai vi
sam kraštui.

Liaudies Balsas taip pat 
daug pasitarnavo Kanados 
lietuviams apšvietoje, kultū
roje. Kanados lietuviai, kaip 
jau yra gerai žinoma, buvo, 
taip sakant, daugiausia vals
tiečių vaikai, mažai dalyva
vę kultūriniame judėjime. 
Su pagalba spaudos, visi pa
kilo organizaciniai 
visokio kultūrinių užsięml- 
mo. Seni Kanados lietuviai 
šiandien tViuti valioje, gerai 
susipratę politiniai ir klasi
niai. šiandien niekas negali 
jų stumdyti, kaip kokių ne-- 
žinėlių.

Minėdami 18 metų, me? 
i galime pasididžiuoti savo ąt- 
i siekimais. Mūsų visų įdėtos 

pastangos, atnešė didelę nau
dą. Bet mes negalime pasi
tenkinti vien žiūrėjimu at- 

x gal, pasidžiaugimu atsieki- 
mais. Mes turime žiūrėti ir 

i priešakiu^. , •

Laikraštis primena, jog 
tarp tūkstančiui draugų, 
Liaudies Balsas turi ir prie

išmoko

jtuvišką kalbą. Jis matęs ir 
girdėjęs, kaip' tūlas kuni
gas, šųsitikęs> gatvėje vai-
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i kai kalbėti, kalbėjo į juos 
angliškai, nors jis pats ga
lėjo kalbėti lietuviškai.

Sereikoms šitaip savo 
straipsnyj surinka:

Kokią nauda lietuvybei ii 
religijai, kada kunigas tos 
kalbos gęrai nemoka? O tuo 
tarpu tik lietuviškai temoką 
atvykusieji kunigai neturi 
ką dirbti, nes nemoka anglų j 
kalbos! Kokia nauda lietu
vybei iš bažnyčiose sakomų 
pamokslų ir skaitomų evan
gelijų anglų kalba? Tat 
šių faktų akivaizdoje tenka 
noroms nenorųms pasakyti, 
kad lietuviškos parapijos, tie 
ankstyvieji lietuvybės kerti
niai akmenys, šiandien yra 
panaudojami lietuvių kalbos 
ir tuo pačiu lietuvybės už- 
slopįnįmui. 

f

Nors ne mūsų reikalas 
perdaug kištis į Sereikonio 
diskusuojamąjį klausimą, 
tačiau drįstamė - pastebėti 
tūlus dalykus, kurių straip
snio rašytojas nežino.

1. Lietuviškos parapijos 
niekad nėra buvę Ameriko
je “lietuvybės kertiniais ak
menimis.” Tai'žino kiekvie
nas, kuris ką nors žino a- 
pie Amerikos lietuvius.

2. Lietuviškų .parapijų 
bažnyčios nepriklauso pa- 
rapįjpnams, bet vyskupams 
— Romai. Todėl nei para-

Korėją ir bendrąi Aziją ir 
ten verdančias kovas. Liau
dies Balsas paduoda kai 
kurias iš to dienraščio iš- 

įtraukas, kurios parodo, jog 
to dienraščio galvosena su
puola su milijonų pažan
giųjų žmonių galvosena. 
“Star” rašo:

Netikėtai užtrukęs ir sun
kus Jungtinių Valstijų jėgų 
karas Korėjoj privertė gal
vojančius amerikiečius pa
studijuoti kritiškai Jungti
nių Valstijų politiką • Azijo
je .. .

Mokslinėj Amerikos politi 
kos Azijoj peržvalgoj, Dr. 
Fisher nurodė, kad pamatine 
klaida yra stoka supratimo: 
(a) kad Azijoj vyksta revo
liucija £ (b) kad ši revoliuci
ja prasidėjo daug metų at-, 
gal ii 
Maskvc 
tų, veikiančių pagal įsakymus 
iš 'Maskvos; (c) kad feodaliz
mas, skurdas, alkis, kentėji
mas ir nepasitenkinimas yra 
Azijos i;e' 
mis. Jis toliau pabrėžė:

niaį pasipriešinti tokiai te
orijai. Niekas neabejoja, 
kad šiam kontraktui sp 
unija pasibaigus, plieno 
kompanijos derybose dė) 
naujo kontrakto bandys 
šią pavojingą teoriją už
karti ir ant plieųo darbi
ninkų. Kaip žinoma* dery
bos dėl naujos sutarties 
tarpe plieno kompanijų ir 
unijos prasidės sausio mė
nesį.

Darbo unijos turi svar
bią misiją. Iš vienos pusės, 
jos visuomet turi budėti 
darbininkų interesų sargy
boje ir neduoti samdyto
jams atimtį iš jų tai, kas 
jau yra laimėta. Iš kitos 
pusės, jos turi išnaudoti vi
sas progas ir galimybes to- 

l lįmesniam gerinimui daj’bi- 
Šioi (Jistrikto konvencija ninku gyvenimo. Pažangą

nos kepalą metai iš .metų,” 
pareiškė. U nited Steelwor
kers unijos sekretorius iž
dininkas David J. McDo
nald tos unijos 31-mo dis-

> konvencijoje. “Dė- 
I mesin reikia imti kitus fak
torius, apart pragyvenimo

Šiandien* plieno 
i yra nes

vietiški. Jų dalis tuęi ati
tekti darbininkams. Mes 
turime nuolat gerinti savo 
gyvenimo lygį.” <• ‘

CIQ patarėjas Arth. Gold- 
* į berg. pridūrė: '“Mes žino

me, kad United Steelwor
kers unijos nariai turi tei
sę gauti geroką algų pakė
limą ir mes gausime.”

griežtai pasisakė prieš pre
zidento Trumano ' mo j imąsi 
užšaldyti algak KonVenci- 
jos rezoliucijoje 
unijos viršininkai in
struktuojami daryti visus 
reikalingus žygius laimėji • 
m ui algų pakėlimo dėl plie
no darbininkų.

Tas tik parodo, kad Uni
ted Steelworkers unijos na
riai pradeda nerimauti. Jie 
verčia ir savo viršininkus 

,kalbėti* radikališkai. .Prezi
dento šnekos apie algų už
šaldymą ir automobilių 
pramonės Unijos vadų su
tartis su samdytojais, kad 
per penkeris metus darbi-1 Giliukingas 
ninkai atsisako reikalauti 
pagerinimo savo būklės, 
kad jų algos prirakinamos 
prie valdžios skaitlinių apie 
kainas, sudaro naują ir la
bai pavojingą Amerikop

. Tai bent laime
Ligonis: “Aš tavę myliu. 

Aš nenorių pasveikti.”
Nursė: “Nesirūpink, ma

no berneli; tu nepasveiksi. 
Daktaras matė, kaip tu 
mane bučiavai, o jis mano 
vyrąs.”
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'Bonn vyriausybė pritaria kariniu jėgų sustiprinimui. Ji Liaudies Balso .nekenčia pjjieciąį nei klebonai negali v j ... . «kurie nekenčia darbo • I 
žmonių, kurie nekenčia pro patinka^ bet priversti 
greso, kurie nekenčia tie- daryti taip, kaip sako vys- l/iimn n Al/nvnm n 4-n i *i *-. •* tri i • •' 1 • j » i

raginą, kad trys didžiosios okupacinės valstybės prisiųs
tų daugiau aronijos į Vakarinę .Vokietiją.

Bet milžiniškų svetimų armijų prailgintas buvimas 
šalyje įkyrės žmonėms. l

Louis Johnsonui pasitraukus
Apsigynimo sekretorius Louis Johnson rezignavo. Jis 

pats pasakė, kad toje vietoje būdamas jis pasidarė dau
giau priešų, negu draugų. Prezidentas Trumanas jo Vie
ton skiria generolą George Marshall, autorių “Marshall 
Plano”. Bet yrą įstatymas, kuris sako, kad apsigynimo 
sekretorium gali būti tik civilinis žmogus-. Prezidentas 
r.eikalauja, kad tas būtų pakeista, kad jam būtų leista 
apsigynimo sekretorium skirti generolą. Nėra jokios a- 
bėjonės, jog šis prezidento pageidavimas bus Kongreso 
patenkintas. '

tie, “kurie nekenčia darbo

sos, kurie * nekenčia tai
kos?’ Ir tuo nėra ko stebė
tis. Nes, pasak laikraščio:

Fašizmo liekanos, Lietu
vos liaudies išnaudotojų lie
kanos, kurios susimetė j Ka-

pra vesti bažnyčiose Jo, kas

kupai. Klebonai ir kiti ku
nigai yra vyskupų bernai. 
Jie tegali tik bolševikus 
laisvai keikti, nesiklausę 
vyskupų, o viskas kitkas ei
na vyskupų komandoje.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad militarinės jėgos lai
mi labai svarbią poziciją valstybės aparate. Einama prie 
to, kad ne civilinė administraciją kontroliuos militarinį 
šalies aparatą, bet'militarinęs jėgos viešpataus civiliniam 
aparate. Kadaise tą, pavojų numatė ir prezidentas Tru- 
manas. Dabar jis pats į tą pavojų stato valstybės vairą.

ypliuciios priežaęti- darbininkams padėtį. Jeigu 
‘ “A 'šita' United Automobile 

zijai reikia iš mūsų ne istę- Workers unijos lyderių fi- 
ri.škos antikomunistinės kru- losofija pilnai' prigytų ir 
sados, bet pozityvės politi- j taptų generaline 
kos, siekiančios sumažinimo 
alkio, skurdo ir tamsos”,..

Vyriausi Azijos revoliuci
jos siekiai yra tas, ką vaka
rų žmonės dideliame laips
nyje yra jau pasiekę dėl sa
vęs, Jais yra: politinė ne
priklausomybė, socialė lygy- 

gyvenimo 
prie 
šiol, 
ko- 80 

tarp 
bežemių ir 

tai,

bė, pakėlimas 
standarto, priėjimas 
mokslo ir jo vaisių.1 Iki 
Dr. Fisher pažymėjo, 
munizmui geriau sekėsi 
Azijos milijonų 
prispaustųjų už tai, kad 
“komunistų programa puolė 
pamatines skurdo ir nepasi
tenkinimo ‘ problemas.” Dar 
daugiau, komunistai prave
dė socialę reformą Azijoj iš 
apačios, o ne iš yiršaus.

Niekas negali nuneigti 
to., ką rašo kanadiškė pa 
žangesnė angliškoji spau
da. Nuo savęs Liaudies 
Balsas primena:

Taigi, Azijoje-'vyksta gry- 
: nai azijinė revoliucija, o-jos 

priežastimi yra . skurdas, 
priespaudą, už ką vyriausiai 
atsako vakarai, kurie pei 
300 metų laike Azijos tautas 
kolonijinėj vergijoj. Ta re
voliucija nėra Maskvos pro
duktas. Komunistai, kurie: 

, eina priešakyje tos revoliuci
jos, pravedė reformas, ku
rios jau seniai pravestos va
karuose.

Kitais žodžiais tariant, 
'amerikiečiai ir kiti, kurie 
šiandien savo tankais, orlai
viais ir kitais mirties pabū
klais žudo azijiečius, bando 
išlaikyti tokią padėtį, kurioj 
nenori gyventi azijiečiai, ii 
kurioj pąt.ys vąkarai nenorė
tų gyventi.

' Azijos žmęnės tapo komu
nistais ar jų simpątikaię ne 
todėl, kad jie būtų “parsi
davę” Maskvai, bet dėl to; 
kad komunistuose jię rado 
vadovybę ir jėgą, reikalingą 
įvykdymui tų socialių refor
mų, kurios, kitur jau įvykdy
tos.

sistema 
Amerikoje, taj reikštų, kad 
per ištisus penkeris metua 
organizuoti darbininkui ne
sieks jpkio būklės pageri
nimo. Kitais žodžiais, jie 
pasitenkins tuo, ką turi, 

i džiaugsis tik tuo duonos 
’kepalu, kurį jau turi iško
voję. Visi atsįekimai pra- 
mon. technikoje neį per na- 
“0 juodymą neprasidėtų 
prie darbininkų gyvenimo 
lygio kėlimo. . .

Gerai būtų, kad plieno 
darbininkai būtų pirmuti-

“Heilo,” tarė kaimynas, 
“sugrįžai iš medžioklės? 
Ar turėjai kokį giliukį?” 
“O, taip”, Jonas atsakė 

išdidžiai, “aš turiu 12 an
čių.”

Kaimynas nustebo. “Ar 
jos buvo laukinės?” jis , 
užklausė.

Jonas pasižiurėjo abejo
jančiai. “Aš negalėčiau ph- 
•sakyti, ab jos tikrai lauki
nės buvo,” jis atsąkė. ‘(Bet 
ūkininkas, kuriam jos -pri
klausė, tikrai buvo lauki- < 
nis.” * * *
Mechanizuotas Ąmžius

Vienišas vištelis, pasi
žiūrėjęs aplinkui elektri
niam inkubatoriuje ant ne
išperėtų kiaųšipių: “Na, 
atrodo, kad aš būsiu tik 
vienas vaikelis. Mamos 
fiuzas susprogo.”

Surinko Jpnas šaipokas.
--------------------------------- ------------- ----------------------------------------- --— —_ —. ......... .. .....

“Prošvaisčių” Prenumeratos
Laike Jpno Kaškaičio pągerbimo bankieto, kuris įvyko 

rugsėjo 10 d., ir per paštą sekami žmonės pridavė pre
numeratų:
'Nuo pavienių, 19 prenumeratų.
Lietuvių Moterų Pažangos Kl., (per M. Ąndrulienę) 

Detroit,- Mįch., 19 pr. • .
A. Ženiąitis, Baltimore, Md., 8 pr.
R. AJįzarą, Richmond Hill, N. Y., 8 pr.
M'. Andrulienė, -Detroit, Mich., 6 pr.
Geo. A. 'Jamison, Livingston, N.> J., 5 pr.*
Mrs. P. Kisiel, Montreal, Canada, 4 pr.
K. Ąbękienė, Chicago Ill., 4 pr.

< J. .Urbonas, Pittsburgh, Pa., 4 pr.
J. Grybas, Norwood, Mass., 3 pr.
Mary Meisqn, Miami, Fla., 3,pr.
J. E. Gužas, Brooklyn, N. Y., 3 pr.

. Simonas Janulis, Worcester,-Mass.,-2 pr.
J. Bekampis, Merchantville, N. j.? 2 pr.
A. Gudzin, Scotia, N. Y., 2 pr.
L, Bękęšienė, Rochester, N. Y., 1 pr.
Antanas Bimba, Richmond Hill, N. Y., 1 pr.
A. Zixiene, Chicago, Ill., 1 pr.
Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J., 1 pr.
Gavome ir keletą aukų knygos išleidimui, kaip tai nuo: 

LDS 142 kp., (per J. Miliauską), Pittsburgh* Pa., $10 ir
J. Liminskas, Detroit, Mich,, $2.

Visiems, kurie tik rinko prenumeratas ir pavieniams 
užsisakiusiems, tariame didelį ąčių. Taipgi ir ųž. aukas. 
Tikimės sulaukti dar gražaus skaičiaus užsakymų. Pre- 
numeratpš kaina $L Prašome siusti į Ląisvės Adminis
traciją,.110-12 Atlantic Ąye., Richmond Hill 19, N. Y.

- L. A^jją.

2 pusi.—Laisve (Lifrerjy, Dąįly)"“-Penfct., Ryga. Ifp 1050 l
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Naujasis muilas, kuris naikina žalingas bakterijas
Mokslininkai nuo seniai 

galvojo, kaip pagamini 
muilą, kuris besiprausiant 
naikintų ir žalingas bakte
rijas.

Paprastas muilas tik 
nuplauna kai kurias bak
terijai nuo odos, bet nežu
do jųį Milionai likusių bak
terijų! -ant veido sparčiai 
dauginasi, skverbiasi Į bet i 
kokį Įpradreskimą ir suke
lia o<tos ligas.

Buto banddyta Įmaišyti 
muilan įvairius chemikalus 
bakterijoms naikinti. Pasi
rodė,] jog vieni chemikalai 
per daug nuodingi, kiti ne
smagiai dvokia, treti grau- 
ži* t

Pagalinus, vokietys ame
rikietis daktaras William ' 
S. Gump atrado gana tin- | 
karną muilui priemaišą, ku- Į 
ris nužudo daugumą bakte-; 
riį4, nedvokia .ii-, kiek pa- 5 
tirta, nežaloja odos. Tas I 
priemaišas — tai hexachlo
rophene, balzgani chemi
niai milteliai. Trumpai jis 
pavadintas G-ll.

Naudingas operacijoms
Operacijas darantieji gy 

dytojai tuojau susidomėjo 
šiuo atradimu.

Apsivalymas operacijai, 
naudojant paprastą muilą, 
įkyriai gaišina laiką. Dak
taras, besiruošdamas ope-* 
racijai, per 10 iki 15 minu
čių šveičia sau šepečiu su 
vaffeenię ir muilu nagus, 
pirštus ir rankas iki pažas
tų. PaskuŲmirko rankas 7G 
procentų stiprumo alkoho
lyje. Taip daro ir patai* 
naujančios slaugės. O jeigu 
tenka kelios operacijos per 
dienąj tai kartotinas rankų 
šveitimas skaudina ir gadi
na odą.

Gydytojas, darant ope- ! 
raciją! be to, dėvi plonutes | 
gumines (robines) piršti
nes, o! jos dažnai prakiūra; 
tad gąli patekti i operaci
nę žaizdą bakterijos, užsili- 
kusios ant daktaro rankos.

Aišku, jog operaciniai 
daktarai nudžiugo, išgirdę 
žinią, kad G-ll muilas gali 
paliuosuot nuo senųjų pri
sirengimo vargų.

Kelios gydytojų kolegi
jos ėmė tyrinėti, kaip iš tik
rųjų G-ll veikia.

Viena gydytojų grupė 
per\ 10 rainučių šveitė sau 
rankte 
j an t 
vandeniu, 
grupė 
plovėsi! rankas, vartodama 
naująjį G-ll muilą su van
deniu,! be šepetukų.

Paskui buvo patikrintą, 
kiek Bakterijų liko ant vie
nų ir 'kitų gydytojų rankų. 
Pasirodė, jog ant rankų,! 
numazgotų su G-ll muilu, i 
liko septynis kartus ma
žiau bakterijų, negu ant ki- i 
tų ranku, kurios buvo nu- Į 
valytos šepetuku su papra
stu muilų.

Kitame bandvme vieni ir 
kiti gvdvtojai dėvėjo gumi
nes pirštines per valandą. 
Paskui nusimovė ^pirštines 
ir žiūrėjo, kiek bus bakte
rijų. Ir štai kas paaiškėjo. 
Per valanda dvigubai pa
dangė io -bakterijų skaičius 
per pirštinėmis ant daktarų 
rankų,' apvalytų papras
tuoju muilu su šepetuku. 
Nes smarkiai veisėsi užsi- 
likusics bakterijos.'

šepetuku, naudo- 
paprasta muilą su 

Kita daktaru 
per 6 minutes tiktai

rankų,!

Ant rankų, kurios be 
šveitimo buvo nuplautos 
G-ll muilu, atrasta pusiau 
mažesnis bakterijų skai
čius. Kame skirtumo prie
žastis? Tame, kad odon įė
jęs G-ll chemikalas hexa
chlorophene vis naikino 
bakterijas.

Todėl jau pusė ameriki
nių ligoninių, pasiremiant 
tais faktais, įvedė operaci
niams daktarams "rankų 
mazgojimąsi G-ll muilu 
tiktai per 3 minutes vieton 
ilgo šveitimo su paprastu 
muilu.

Mažina prakaito dvoką
Sveiko žmogaus prakai

tas savaime nei dvokia nei 
kvepia. Prakaitas pradeda 
dvokti tiktai po to, kai ja
me įsiveisia bakterijos.

Bandymai įrodė, kad vi
dutinis nusiplovimas su G- 
11 muilu numuša 95 pro
centais bakterijų skaičių 
prakaite ir atitinkamai su

gulima būtų sulaikyti (ac
ne) spuogus, kurie dažnai 
darko veidus bręstantiems 
jaunuoliams.

Ar hexachlorophene che
mikalas • naujajame muile 
kenkia odai? Gydytojai, 
kurie tą muilą naudojo 
kasdien per kelis metus, 
sako, jog nesurado kenks
mingumo.

Pripažįstama, kad jeigu 
•muile yra 2 ar 3 procent. to 
chemikalo, tai nenuodija o- 
dos.

Kadangi G-ll muilas nai
kina bakterijas, tai patar
tina jį naudoti ir sveikes- 
niam apvalymui virtuvinių 
indu, v

Bizniški blofai
Iš patikrintų bandymų

mažina prakaitinį dvokimą. 
Tokiame muile yra tik pora 
procentų hexachlorophene.

Kiek patirta, G-ll mui
las neužkemša odos skylu
čių .Tatai svarbu, nes lais
vas tu skylučių veikimas - 
reikalingas kūno tempera
tūrai palaikyti sveikame, 
normaliame laipsnyje.

Patarnauja kūdikiams
Jautri mažų kūdikių odii 

kenčia nuo išbėrimų ii 
spuogų, kuriuos sukelia į- 
vairios bakterijos. Bet jei
gu kūdikiai plaunami G-ll 
muilo skiediniu, tai 53 pro
centais daugiau jų apsau
goma jiuo apsikrėtimų o- 
dos ligomis, negu varto
jant paprastąjį muilą. • Ta
tai parodė palyginamieji 
bandymai, padaryti tūks
tančiams kūdikių ligoninė
se.

Vienoje didelėje ligoninė
je per ištisus mėnesius 
siautėjo apkrečiamoji kūdi- 
kiniu niežų liga. Paskui bu
vo išbandytas G-ll muilo 
skiedinys 96-iems kūdi
kiams. Tad tiktai 17 iš to 
skaičiaus apsirgo lengvais 
niežais, kurie nugijo per 
vieną bei dvi. dienas. i

Kitam šimtui kūdikiu tuo 
pačiu laikotarpiu nebuvo 
naudoiamas G-ll skiedinys, 
ir 48 kūdikiai susirgo žiau
riais, skaudžiais niežais. 
Tiems gvdyti prireikė peni- 
Nllino, ir nraėio 7 iki 10 
dienu, kol šie kūdikiai tapo 
nahuosuoti nuo niežu.

Paskui iau visi kūdikiai i 
toje ligoninėje buvo plau
nami G-11 skiediniu. Tad 
nėr 10 dienu ir visai tano 
panaikinta niežų epidemija.

Spuogai ir šunvotes
New Yorko Post Gradu

ate Ligoninės daktaras Eu
gene F. Taub pasiryžo iš-, 
tirti, ar G-ll muilas galėtų 
sumažint skaičių šunvočių 
ir spt/ogų-pučkų ant odos.

Dr. Taub su trimis bend
radarbiais gydytojais paė
mė bandymams 389 žmones 
protligių įstaigoje. Jie įve
dė G-ll- .muilo naudojimą 
visuose įstaigos kambariuo
se ir prausyklose. Ir per 
vienus metus 84 procentais 
sumažėjo skaičius* spuogų 
ir šunvočių ant tų ligonių 
odos.

Dabar daroma tyrimai, 
ar prausiantis su G-ll muilu 

matome, kur G-ll muilas 
naudingas.

Bet kompanijos išpūtė tą 
atradimą visokiais blofais 
dėl savo biznio. Jos ypač 
garsinasi moterims: — Jei 
mūsų muilą naudosite, tai 
“nedvoksite, bet kvepėsi
te!”

O vardu G-ll daugelis 
kompanijų privaro visokių 
netikusių makamolių į savo 
muilą, c

1 Norint grynojo G-ll mui- 
I lo, todėl, patartina reika
lauti vaistinėse surgical 
(chirurginio) G-ll muilo ir 
žiūrėt, kad ant pakelio bū
tų užrašas hexachloro
phene. Tiktai šitokį/ G-ll 
muilą užgyrė Amerikos 
Gydytoju Susivienijimas.

N. M.

Šaukia apsaugot fabrikus, 
o ne žmones, nuo A-bėmbų

Dr. Bugenius Rabinovič, 
gyvybinės chemijos profe
sorius Illinojaus Universi
tete, ragina Amerikos val
džią tuojau daryt ir vykdyt 
planus, pagal kuriuos gali
ma būtų apsaugot svar
biuosius fabrikus, geležin
kelius ir valdines ' įstaigas 
nuo priešo atominių bom- . 
bu. c

Rabinovičius, rašydamas 
Atominių Mokslininkų Bul- 
letine, sako:.

“Rimčiausias uždavinys 
yra ne tame, kaip išgelbė
ti didžiausią skaičių gyvy
bių nuo atominės mirties, 
bet kaip apsaugoti pramo
nę ir važiuotę nuo suardy
mo...

“Didžiausias pavojus bū
tų ne milionų gyventojų 
mirtis, bet pramonės ir va- 
žiuotės iškrikdymas per 
daugmenišką užpuolimą a- 
tominėmis bombomis, nes 
tatai gręstų sustabdyt pa
čia tautos širdį.”

Tas mokslininkas mažai 
vertės teranda valdžios nu
rodymuose, kaip ■ žmonės 
galėtų bei turėtų apsisaugo
ti nuo sprogusios atominės 
bombos.

Trijose pereitose Įvairu
mu laidose buvo išdėstvti 
neva apsisaugojimo re
ceptai, kuriuos valdžia duo
da savo išleistoje knygoje 
“The Effects of Atomic 
Weapons.” Skaitvtojas ma
tė, kaip pasakiški yra tie 
receptai, kurie iš* tikrųjų 
negali nieko apsaugoti nuo 
netikėtai paleistos miestan 
atominės bombos.

Katrų bombos daugiau 
žalos padarytų?

Prof. Rabinovičius gąs
dina amerikiečius pasako
damas, jog kai tik sovietai 
pasigamintų gana daug a- 
tom - bombų, tai ir gręstų 
jomis užpulti šią šalį. Jis 
užmiršta sovietinius pasiū
lymus sunaikint sykiu visas 
amerikines ir sovietines a- 
tom-bombas ir uždraust jų 
naudojimą.

' Kartu jis įspėja, kad pen
kios sovietinės atom-bom- 
bos galėtų padaryt Ameri
kai tiek žalos, kaip 20 ame
rikinių atom-bombų, kurios 
būtų numestos į Sovietų 
Sąiungą; ir štai kodėl:

Sovietų Sąjunga daug 
platesnė, negu Jungtinės

Valstijos.
(Sovietų Sąjungos plotas 

yra 8 milionai, 473 tūkstan
čiai ir 444 ketvirtainės my
lios. O pačios Jungtinės 
Valstijos užima 3 milionus, 
22 tūkstančius ir 367 ket
virtaines mylias ir turi dar 
597 tūkstančius ir 236<ketv. 
mylias ploto Alaskoj, Ha- 
wajuose ir kitose salose.)

Svarbiausios amerikinės 
pramonės yra suburtos 
krūvoj tam tikruose mies
tuose. Pavyzdžiui, didžiau
si plieno pramonės centrai 
Pittsburghe, Pa., ir Gary, 
Indianoj; automobilių fab
rikai susikuępę Detroite, 
Mich.; tirščiausias gumos 
fabriku sutelkimas yra Ak- 
rone, Ohio, ir t.t.
Vis tiek ragina Ameriką 

užpult rusus
Suprasdamas baisiuosius 

pavojus pačiai. Amerikai, 
jeigu kiltų atominis karas, 
tačiau, ir prof. Rabinovič 
perša Amerikai ruoštis už- 

I puolimo karan prieš Sovie- 
.tų Sąjungą. Jis rašo:

“Statydami apsaugas 
(savo pramonei, važiuotei),, 
mes turime tėmyti ne tik 
politinių santykių aštrumą 
pasaulyje, bet taipgi remtis 
patikimais apskaičiavimais, 
kiek Sovietai turi atominių 
bombų ir kiek jie pažengė 
pirmyn link hydrogeninių 
bombų darymo. .

“Galima būtų įpareigoti 
Amerikos valdžią pasiruoš
ti prieš siauresnį atominį 
užpuolimą, kurį rusai galė
tų dabar padaryti. Mūsų 
valdžia turėtų būti tvirtai 
pasiryžus stoti į griežtą ko
vą prieš juos — į karą, jei-' 
gu to reikėtų — pirma ne
gu Sovietai prisikraus dau
gybę atom-bombų į savo ar
senalą.”

Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius Matthews 
neseniai viešai agitavę už
pult Sovietų Sąjungą, esą, 
kad užkirst kelią užpuoli
mui iš Sovietu .nusės.

Trumano valdžia, berods, 
napeikė Matthewsa už to
kia atvirą kalbą. Bet visų 
ginkluotu jėgų sekretorius 
Louis Johnsonas ir Wa- 
shingtono generolai asme
niniuose pokalbiuose taip 
nat atvirai siūlo “suturin- 
ti” atominį karą prieš So
vietų Sąjungą.

Rūkymas ir 
plaučių vėžys

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno Observatorijos

Šiandien kur kas daugiau 
amerikiečių serga vėžio li
ga plaučiuose, negu pirm 
25 metų. Gydytojų suvažia
vimai Jungtinėse Valstijo
se ir Europoje girdėjo spe
cialistų raportus, kad plau
šiniu vėžiu serga didesnis 
procentas rūkytojų kaip 
nerūkančiųjų.

Dauguma tokio vėžio li
gonių yra dikčiai rūkę per 
20 metų ar ilgiau.

Moterys rečiau serga 
plaučių vėžio liga negu vy
rai. Manoma, jog tai todėl, 
kad -jos dar neseniai pradė
jo daugmeniškai traukti ci
gare tus. Jeigu kuri moteris 
rūkė pirm 20 metų, tai buvo 
tik išimtis.

Dar turės tuzinas metų 
praeiti, iki galima bus pa
tikrinti. ar rūkymas didina 
plaušinio vėžio ligonių skai
čių tarp moterų.

Nužiūrima, jog ne tiktai 
taboka, bet ir kiti plaučių 
erzintojai prisideda prie 
tos ligos plėtimo. Tarp plau
čių erzintoju yra miestų 
dujos, dūmai, automobilių 
gazolino garai, chromo ir 
■geležies junginių dulkės 
fabrikuose, taip nat garai 
iš derviniu (smaluotų) 
vieškeliu ir k t.

Daugiau vyrų, negu mo
terų. .susiduria su tokiais 
garais ir dulkėmis. Gal būt, 
dalinai todėl mažiau mote
rų serga plaučiniu vėžiu.

ženklai ir operacijos
; Tankus kosulys yra vie
nas ankstyvųjų įspėjimų, 
kad vėžys gal pradėjo kurti 
sau lizdą plaučiuose. Dau
gelis rūkytojų numoja ran
ka į šį ženklą, x sakydami, 
tai “paprastas cigaretinis 
kosulys”. Kiti ligoniai pa
junta prasidedant skausmą 
vienoje plaučių pusėje. 
Dažnai tai ženklas, kad at
siranda vėžys toje plaučių 
skiltyje. Jeigu spjaudaluo
se pasirodo kraujas ir taip 

i tęsiasi per savaitę kitą, 
taipgi - reikia nužiūrėti 
plaučių vėžį.

Tokius ženklus pajutę, 
privalome nedelsiant eiti 
pas tinkamą gydytoją ar į 
ligoninę, kad ištirtų. Nes 
juo anksčiau susekamas 
plaučių vėžys, tuo daugiau 
vilties jį išgydyti per ope
raciją.

X-spinduliai', radiumas ir 
I dirbtiniai atominiai isoto- 
| pai retai kada tegali pa
tarnauti plaučiniam vėžiui 
gvdyti. Antra vertus, yra 
tūkstančiai žmonių, kurie 
tebegvvena 5 metus bei 
daugiau po vėžio skaudulių 
išpjovimo iš plaučių. N. M.

URUGTTAY’TEČTAI DE
MONSTRAVO PRTEš 
JUNGT. VALSTIJAS

Montevideo, Uruguay. — 
Keli tūkstančiai darbininkų 
demonstravo prieš Jungti
nių Valstijų ambasadą; 
šaukė: “Mes norime tai
kos!” “Šalin jankius iš Ko
rėjos !”

O toki* kazioni mokslin
čiai, kaip Rabinovičius, tik 
turavoja jiems, nors ir pa
tys dreba, iš anksto nusi
gandę galimo atominio at
siliepimo iš Sovietų pusės.

J. C. K.

AR KEIČIASI 
ŽVAIGŽDŽIŲ DYDIS?

žvaigždžių dydis nėra 
1 pastovus, kadangi niekas 
i pasaulyje neturi absoliutiš
ko pastovumo. Pavyzdžiui, 
žvaigždė Betelgeuse plečia
si ir traukiasi, keisdama sa
vo dydį nuo minimumo 
•(mažiausio) 182 milijonų 
mylių diametriškai iki 306 
milijonų maximum (di
džiausio) ‘didumo1—irgi dia 
metriškai.

KAIP SENIAI ATSIRADO 
ŽINDUČLIAI GYVŪNAI

Pirmieji žinduoliai gyvū
nai ant žemes atsirado taip 
vadinamame Triassic pe
riode. Sulyg moksliškų ap 
skaitliavimų, tai galėjo bū 
ti prieš 200 milijonų metų.

KAIP GREIT IŠSIVYSTO 
“ŠALČIO” LIGA

Po to, kai žmogus pagau
na “šaltį,”, šios ligos pilnas 
išsivystymas priklauso nuo 
daugelio įvairiu aplinkybi- 
nių dalykų. Bet imant a 
beirai, trunka apie dvi die
nas šalčiui išsivystyti nosy
je ir nuo 5 iki 7 dienų ima 
pilnai įsigalėti gerklėje, ar
ba gerklės uždegimo ligai 
paeinančiai nuo taip vadi
namo šalčio.

Iš KUR DAUGIAU PEL- 
NIJA GELEŽINKELIAI

Geležinkeliai pelnosi iš 
dviejų žinomų sričių, tai pa- 
sažierių ir gabenimo pre
kių. Bėt prekinė, transpor- 
tacija duoda daugiau pel
no, negu pasažieriai, pvz.. 
75 procentus visu savo i ei
gų geležinkeliu kompanijos 
gauna iš prekių ir tiktai a- 
pie 15 procentų iš vežioji
mo keleiviu. 

1 --------------------

KODkL BALIŪNU 
KILIMAS RIBOTAS

Iškilę j aukšti palaidi 
baliūnai kyla tik iki tam 
tikro laipsnio ir aukščiau 
jau negali pakilti. Tam tik
rame, ribotame aukštyje jie 
pasilieka plaukioti, palygi
nus, kaip žuvys jūroje, suk
damiesi atmosferoje kartu 
su žemės sukimosi eiga. 
Taip atsitinka todėl, kad, 
pasiekus tam tikrą ^aukštį, 
baliūnų svoris susilygina su 
oro svoriu. Ilgainiui, žino
ma, ir tokioj padėty baliū
nai subliuška ir krinta at-

I gal į žemę.

GEOMETRIJA 
SENOVĖJE

Koks buvo geometrijos 
mokslas prieš 4,000 metų, 
tapo atrasta tiriant Sha- 

Įdippur miestą, ties Bagda
du, Iraką šalyje. Ten buvo 
rasta 2400 molinių lentelių, 
iš kurių išskaityta, kad Eu
klido geometrinai teoremai 
ir aksiomai jau buvo žino
mi tais laikais. 

I

DIDŽIAUSIAS
PASAULIO TURČIUS -

Egipto faraonas Rames
II yra skaitomas pasaulyje 
turtingiausiu žmogumi. Jis 
per 67 metus valdė didžiu
les Nubijos aukso kašyklas, 
iš kurių visą laiką auksą 
kasė jo vergai. Šio faraono 
turtai buvo tiesiog pasa
kiški. Esą, jeigu jis šian
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily).—-Penkt., Rugs. 15, 1950

dien būtų gyvas, tai tarpe 
dabartinių didžiųjų pasau
lio milijonierių jis galėtų 
turėti “šimtamilijardie- 
riaus” titulą.
KIEK PASAULYJE 
ESAMA KALBŲ

Pasaulyje yra naudojama 
2,706 įvairios skirtingos 
žmonių kalbos. Tokį ap- 
skaitliavimą skelbia Pran
cūzų Mokslo Akademija.

KAVALERIJOS MŪŠIS 
SU LAIVYNU

1795 metais olandams ka
riaujant su prancūzais, Sui- 
do vandenyse įšalo olandų 
karinis laivynas. Tuomet 
prancūzų raiteliai ledu pri
lojo ir olandų laivus sunai-. 
kino. Tai vienintelis toks 
istorijoje atsitikimas, kad 
raiti kareiviai kovėsi su 
laivynu ir laimėjo.

DIDELIS IR SENAS
Lietuvos ąžuolas

Stelmužės ąžuolas Lietu
voje yra žinomas kaipo di
džiausias ąžuolas Europo- 
ie. Dešimts wru vos apka
bina jo storį. Sakoma, šis ą- 
žuolas yra apie 2000 metų 
senumo.
KALĖJIMAS 
Už POEZIJA

Poezija , daina, muzika 
kaikuriems autoriams le
mia laurus, garbe ir laimin
ga gvvenima.' Tačiau nar
siajam šių dienu Arabijos 
noetui Omar Zainny noezi- 
ia nulėmė .kaleiima. Jis ta
no nuteistas 6 mėnesiams 
kalėti už narašvma dainos 
ir josios dainavima anie Le- 
bnnono Resnublikn<? prezi
dento Bechara el-Khoury 
suktvbps ir neinanrobišku- 
mą. Toks prezidento “įžei
dimas” ir noezilos formoje 
srpbu įstatymais yra bau
džiamas. /

Sugraibė Krienas.

Žmoniii Gudrumai 
ir Paikystes

Juokai, iš Krieno karalystės 
Geriau, kad tik sapnuoja
Užsigerdami po gurkšnį 

alaus, saliūne du bičiuliai 
pasakojasi viens kitam sa- 
vo ženybinio gyvenimo ne
tikslumus:

— Mano žmona naktimis 
vįs sapnuoja, kad ji ištekė
jo už milijonieriaus, — sa
ko pirmasis.

—‘ Tai pats, broluži, esi 
laimingesnis usį manę, — 
prideda kitas, — nes ma
niškė nesapnuodama, dienos 
metu, tą patį mislija. ’

Visvien mokinosi
Šmaikšti panelė, susika

binus su gremėzdišku vy
riškiu, šoka prie barškan
čios - tarškančios džiazo 
muzikos * ir meiliai kužda 
savo partneriui:

— Tamsta iš tikrųjų la
bai puikiai šokate! Gal spe
cialiai mokinotės šokti ko- 
kioi nors šokių akademi
joj?

— Šokti tai nesimokinau, 
— išdidžiai pareiškė šoki
kas, — bet sporto arenoje 
mokinausi ristvnių.

Sumedžiojo Krienas



LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
—d— Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m. a.ai.'so

Sveikinimai ir linkėjimai 
Dr. Jonui J. Kaškiaučiui

Gauti jo dvigubo jubiliejaus proga suruoštame bankiete 
š. m. rugsjėjo 10 d.

draugė! , '
Su širdingiausiais 
linkėjimai^ 
Leonas Jonikas,

Alice Jonikiene, 
Leonas P. Jonikas.

Chicago, 111. .

jos kūrybai. '
VincasVincas Bovinas, 
pirmininkas.

(Tąsa)
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Kelyje į bastioną Kaluginas sutiko 
daug sužeistųjų; bet iš patyrimo žinoda
mas, kaip kautynėse blogai paveikia 
žmogų tokie reginiai, jis ne tik nesusto
davo jų klausinėti, bet priešingai, sten
gėsi visiškai į juos nekreipti dėmesio. 
Pakalnėje pasimaišė jam ryšininkas, ku
ris šuoliu lėkė iš bastiono.

— Zobkinai! Zobkinai! sustokite va
landėlę!

— Na, ko?
— Iš kur jus?
— Iš ložementų.
— Na, kaipgi ten? Karšta?
— Kaip pragare! baisu!
Ir ryšininkas nušvilpė toliau. Iš tikrų

jų, nors iš šautuvų mažiau šaudė, bet 
patrankų kanonada prasidėjo nauju 
karščiu ir įnirtimu.

“Ach, kaip biauru!” pagalvojo Kalu
ginas, apimtas kažkokio nemalonaus 
jausmo, ir jam taip pat kilo nujautimas, 
tai yra, labai paprasta mintis—mintis a- 
pie mirtį. Bet Kaluginas buvo ne toks, 
kaip štabskapitonas Michailovas — jis* 
buvo savimyla ir turėjo medinius ner
vus, buvo toks, kurį vadina narsuoliu 
kaip reikiant. Jis nepasidavė pirmajam 
jausmui ir ėmė drąsinti save. Atsiminė 
pasakojimą apie vieną, rodos, Napoleono 
adjutantą, kuris perdavęs įsakymą, kru
vina galva šuoliu prišoko prie Napoleo
no.

— Vous etes blėsse? (Ar jūs sužeis
tas?) — tarė jam Napoleonas.

— Je votis demande pardon, sire, je 
suis mort (Atsiprašau, valdove, aš esu 
miręs),—ir adjutantas nukrito nuo ark
lio ir mirė vietoje.

Šis žygis jam pasirodė labai žavus, jis 
net truputį įsivaizdavo save tuo adjutan
tu, sudavė arkliui vytiniu, atsisėdo bal
ne dar kazokiškiau, pažvelgė į kazoką', 
kuris stovėdamas kilpose jojo už jo, ir 
vyriškai atjojo į tą vietą, kur reikėjo nu
sėsti nuo arklio. Čia jis rado keturis ka
reivius, kurie ant akmenų sėdėdami rū
kė pypkes.

— Ką čia dirbate? — suriko jis jiems.
— Nuvedėme sužeistąjį, jūsų kilnybe, 

ir prisėdom dustelti, — atsakė vienas, 
slėpdamas už nugaros pypkę ir nusiim
damas kepurę.

— Aš jums dustelsiu! marš į savo vie
tas — pulko vadui pranešiu.

Ir jis kartu su jais- nuėjo tranšėja į 
kalną, kiekviename žingsnyje sutikda
mas sužeistuosius. Pakilęs į kalną, jis 
pasuko į tranšėją kairėje ir, paėjėjęs ja 
keletą žingsnių, pasijuto visiškai vienas. - 
Visai netoli nuo jo prazvimbė skeveldra 
ir tėkštelėjo į tranšėją. Priešais iškilo 
bomba ir, atrodė, lėkė tiesiai į jį. Stai
ga jam pasidarė baisu: jis 
pabėgėjopenketą žings
nių ir krito ant žemės. Kai bomba 
sprogo gana toli nuo jo, jam pasidarė 
baisiai pikta ant paties savęs, Jr jis at
sistojo dairydamasis, ar kas nors nema
tė jo gulant, bet nieko nebuvo.

. Jau kartą įsiskverbusi baime negreit 
užleidžia vietą kitam jausmui: jis, gy- 
ręsiš, kad niekas nesilenkia, tranšėja ėjo 
greitais žingsniais ir vos ne rėplomis. ' 
Jis suklupo ir pagalvojo: “Ach, blogai! 
Tikrai nukaus.” Jausdamas, kaip sunku 
alsuoti ir-kaip prakaitas .pila visą kūną, 
stebėjosi iš paties savęs, bet*jau nemė
gino savąjį jausmą nugalėti.

Staiga priešaky išgirdo kažkieno 
žingsnius. Greit atsitiesė, pakėlė galvą 
ir, šauniai žvangčiodamas kardu, ėjo 
jau ne tokiu greitu žingsniu, kaip anks
čiau. Jis negalėjo savęs pažinti. Kai su
sitiko su pionierių karininku ir matrosu, 
ir pirmasis, rodydamas į šviesų bombos 
tašką, kuris vis šviesėdamas ir greitėda- ’ 
mas tėkštelėjo prie tranšėjos, sušuko* 
“gulkitės!”, jis tik nenoromis, išgąstin- 

. go šauksmo paveiktas, truputį palenkė 
galvą ir nuėjo toliau.

— Žiūrėk, koks drąsuolis! —tarė mat
rosas, ramiausiai žiūrėjęs į krintančią 
bombą ir prityrusia akimi iš karto nu
statęs, kad jos skeveldros tranšėjoje ne
galės kliudyti: —Ir gulti nenori.

Jau tik keletas žingsnių teliko Kalugi- 
nui pereiti per aikštelę į bastiono vado 
blindažą, kai vėl jam užėjo proto apte
mimas ir apėmė jį tas kvailasis išgąstis;

širdis suplakė stipriau, kraujas šoko į 
-galva, ir jis turėjo verste prisiversti pri
bėgti iki blindažo.

— Ko taip uždusote? — tarė genero
las, kai perdavė jam įsakymą.

— Labai greitai ėjau, jūsų viršenybe.
— Gal malonėsite stiklinę vyno?
Kaluginas išgėrė stiklinę vyno ir už

sirūkė papirosą. Kautynės jau pasibaigė, 
tik iš'abiejų pusių tebesitęsė smarki ka
nonada. Blindaže sėdėjo generolas N, 
bastiono vadas, ir dar šešetas karininkų, 
kurių tarpe buvo ir Praskuchinas^ ir kai-; 
bėjo apie įvairias kautynių smulkmenas. 
Sėdėdamas šitame jaukiame kambarėly
je, išmuštam mėlynais apmušalais, su 
kanapa, su lova, su popieriais apkrautu 
stalu, sieniniu laikrodžiu ir šventuoju 
paveikslu, prieš kurį degė lempelė, žiū
rėdamas į šiuos gyvenamojo buto požy
mius ir į storas aršinines lubų sijas ir 
klausydamasis šūviu, kurie blindaže at-

galėjo suprasti, kaip-jis leidosi.du kar
tus nugalimas tokios nedovanotinos silp
nybes. Jis pyko ant savęs ir porėjo atsi
durt i pavojuose,

— Aš labai p;.i 
esate, kapitone,- 
štabo karininko miline, dideliais ūsais il
su Georgijaus kryžium, kuris tuo metu 
Įėjo į blindažą ir prašė generolą duoti 
jam darbininkų dviem užpiltoms ambra
zūroms jo baterijoj pataisyti. — Man 
įsakė generolas sužinoti, — traukė to
liau Kaluginas, kai baterijos vadas nu
stojo kalbėti su generolu,—ar jūsų pa
būklai gali apšaudyti tranšėją karteče?

— Tik vienas pabūklas gali,—niauriąi

itenkintas, kad ir jūs čia 
-tare jis jūrų karininkui

— Vis dėlto eikim, pažiūrėkim.
Kapitonas apsiblausė ir piktai k runk-

— Aš jau ten visą naktį prastovėjau, 
atėjau nors kiek atsidusti, — tarė jis:— , 
ar negalėtumėt jūs vienas nueiti? Ten 
mano padėjėjas leitenantas Karcas jums 
viską parodys.

Kapitonas jau šeštas mėnuo vadovavo 
šitai vienai pavojingiausių baterijų — 
net tada, kai nebuvo blindažų, — nuo 
apgulimo pradžios neatsitraukdamas gy
veno bastione ir jūrininkų tarpe garsėjo 
kaip drąsuolis; Todėl jo atsisakymas Ka
lugina ypač paveikė ir nustebino.

“Štai tau ir reputacija!” pagalvojo jis.
— Na, tai aš eisiu vienas, jei leisite,— 

tarė jis kapitonui, truputį pajuokiamu 
tonu. x Tačiau kapitonas jo žodžių visai 
nedėjo dabon.
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- Kaluginas nesuvokė to, k-ad jis įvai
riais laikotarpiais bastionuosę praleido 
tik 50 valandų, o kapitonas ten išgyveno 
6 mėnesius. Kaluginą dar veikė puikybė, 
jis dar norėjo pasirodyti, troško dova-' 
nų, stengėsi pagarsėti ir žavėjosi rizi
ka; kapitonas jau visa tai buvo pergy
venęs — pradžioje didžiavosi, stengėsi 
pasirodyti drąsuoliu, rizikavo, troško do
vanų ir reputacijos ir net įsigijo jas, bet 
dabar'visi šitie skatinamieji veiksniai jo 
jau nebeveikė,' ir dabar į kautynes jis • 
žiūrėjo kitaip: tiksliai vykdė savo parei
gas, bet, gerai suprasdamas, kiek maža 
galimybių gyventi jam -liko, 6 mėnesius 
išbuvus bastione, jau nerizikavo tomis 
galimybėmis be neišvengiamo būtinumo. 
Todėl jaunas leitenantas, kuris tik prieš . 
savaitę atvyko į bateriją ir dabar rodė 
ją Kaluginui, su kuriuo jie be reikalo 
vienas per kitą kaišiojo galvas iš ambra
zūrų ir laipiojo ant banketo (nedidelis 
iškilimas tvirtoves pylimo viduje karei
viams įsikurti), atrodė dešimtį kartų 
drąsesnis už kapitoną.

Apžiūrėjęs bateriją ir pasukęs atgal į 
blindažą, Kaluginas tamsoje susidūrė su 
generolu, kuris- su savo ryšininkais ėjo į 
aukštumų.

’— Rotmistre Pnaskuchinai! — tarė 
generolas: — malonėkite nueiti į deši
nįjį ložementą ir pasakykite ten dirban
čiam M, pulko antram batalionui, kad 
mestų darbą, be triukšmo išeitį iš ten ir 
prisijungtų prie savo pulko, kuris stovi 
pakalnėje rezerve. Suprantate? Pats ir 
atverkite į pulką.

— Klausau.
Ir Praskuchinas bėgte nubėgo į lože- 

mentą. Šaudymas retėjo.
(Daugiau bus)-

TELEGRAMOS
Sveikiname jus, drauge, jū

sų garbingojo jubiliejaus pro
ga ir linkime junls daug ge
riausios sveikatos ir daug 
energijos ateities darbams!

Uruguajaus Lietuvių Centras 
ir jo Skyrius Cerroj-e.

Karščiausi sveikinimai ir ge
riausi linkėjimai jums jūsų ju
biliejaus proga.

J. Yla,
vardu Liaudies Balso 
ir Kanados Literatu- 

v ros Draugijos 
Komiteto.

Šio linksmo įvykio proga esu 
su jumis dvasioje, sveikinu ir 
linkiu geriausių laimių, 
viso to 
s u ome t

Jūs 
esate užsitarnavęs;. Vi- 
jūsų draugas.
Charles Steponavičius.

Cliffside, N. J.

Priimkite mūsų nuoširdžius 
ikinimus ir įvertinimą jūsų 
i metų darbų. Linkime 

jums dar ilgų ir gausingų me< 
tų. Tūkstančiai Čikagos lie
tuvių didžiai įvertina jūsų li
teratūrinį, kultūrinį ir huma
nistinį darbą ir jūsų pasiau
kojimą lietuvių liaudies rei
kalams. Negalėdami būti su 
jumis fiziniai, mes esame su 
jumis savo širdyje] ir mintyje. 
Sveikiname visus jubiliejinio 
pokylio dalyvius. Mūsų dova
na seka; ji suteikta jūsų 
draugų

s ve

ji 
Čikagoje.

L. Prūseika,
M. Pauliukas.

Sveikinu 
teratūrinio 
proga.

garbingą
darbą už

darbąĮ tarp kitko, 
tarprasinę broliją.
Sam Globerman.

Newark, N. J.

Reiškiame savo nuoširdžius 
sveikinimus mūsų gerbiama
jam Dr. J. J. Kaškiaučiui šio 
dvigubo jubiliejaus proga 
Linkime, kad jūs gyventumėt 
ir gyventumėt ir vis dirbtu- 
mėt,

Gerbiamas drauge '
ir kaimyne!

Sveikinu jus jubiliejaus pro
ga. Linkiu/ geriausios svei
katos ir dirbti, kaip dirbote 
ligi šiol. Būsiu su jumis min
tyse. • •

Su gilia pagarba,
Vera Smalstienė.

Detroit, Mich.

Montello 
Apšvietos 
mūsų mylimą ir 
Joną Kaškiaučių 
ilgo gyvenimo ir 
darbui.

Su giliausia
Moterų

Lietuvių Moterų 
Klubas sveikina 
j, ir gerbiamą Dr. 
učių ir linki jam 
10 ir energijos

usia pagarba, 
svieto* Klubas, 
Stygient, pirm.pirm.

Brangus Daktare 
Kaškiaučiau!

Sveikinu jus su jūsų 65 me
ilų amžiaus sukaktimi ir lih- 
kiu, kad dar gyventumėt ki
tus 65 metus. Siunčiu čekį:

kaip dirbote ligi šiol.
L. Kisielius, 
Literatūros D r-jos 
sekretorius.

Montreal, Canada.

SVEIKINIMAI LAIŠKAIS: 
Nenuilstanti meno srity i 

veikėja, Anelė Vąlionienė, 
Uį’uguajaus, rašo: 

Montevideo,
L 1950 m. rugsėjo 5
Dr. J. J. Kaškiaučiui 
IMchmond Hill, N. Y.
ųrangusis Drauge :

Sveikinu Jus šioje garbin- 
Igoje dviejų datų sukaktyje: 
65 metų amžiaus ir 50 metų 
Jūsų literatūrinio 
meninio darbo,
daug pasekmių tolesnėje vei 
kloję už darbo žmonijos švie
sią ateitį.

Anelė Valioniene.

15

bei visup- 
linkėdama

Kalifornijos (San Francis
co) draugai sveikina Dr. J. J. $3.00 už bankieto tikietą ir 
Kaškiaučių 
nu rožių. «■ c

su puokšte 'raudo-

* t
metų mūsų bran - 
daktarui!

Alena Kalvaitiene,
Ona Šilkjene.

Hartford, Conn. •

llgiąusių 
ginusiajam

$1.00 “Prošvaistėms.” .
Draugiškai,

Helen Savukas.
Portage; Pa. ' 1 \

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
(Brooklyne) sveikina Dr. J 
J. Kaškiaučių ir prideda $30 
dovanų.

LMS 3-čioji apskritis nuošir
džiai sveikina gerbiamąjį Dr 
J. J. Kaškiaučių ir linki, jam 
ilgiausių metų ir daug energi-

jūsų 50 metų li- 
darbo sukakties 

proga. Linkiu, kad jūs gy
ventumėt dar daug, daug me
tų ir tęstumėte dirbęs tą svar
bų darbą, kurį 
šiol.

dirbote ligi

Julius
West

Neumann, 
Allis, Wis.

Sveikiname Dr. J. J. Kaš
kiaučių. Sveikiname su jūsų 
jubiliejumi ir linkimą nenu
ilstamai dirbti, teikiant žmo
nėms patarimus sAvo sveika
tos apsaugojimui ir tęsti žmo
nių švietimo darbą. Dovana 
siunčiama paskyrai.

Adomas Yuris, 
LLD apskritis.

Chicago, 111.

Tam, kurio mes niekad ne- 
pamiršome ir nepamiršime, 
linkime šio jubiliejaus proga 
visokių laimių.

Aido Choras,
Roseland, Ill.

Sveikiname jus 65 metų su
kakties proga ir 
linkime gyventi dar 

atliekant 
liaudžiai.

Steponas
Raubitckiąi.

Washington, D. C.

metus, 
darbų

nuoširdžiai 
ilgiausius 
naudingų

ir Cejija

Nuoširdūs sveikinimai jums 
65 metų sukakties proga. Lin
kiu, kad jūs gyventumėt dar 
ilgiausius metus ir nesustotu- 
,mė| dirbęs savo garbingo dar
bo, kuris buvo ir tebėra jūsų 
gyvenimo dalimi, o liaudžiai- 
didžiomis vertybėmis, j

Dovydas Matusevičius. 
New York City.

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras sveikina gerbiamąjį 
Dr. J. J. Kaškiaučių jo dvi- 

igubo jubiliejaus proga ir lin
ki jam gyventi dar ilgiausius 
metus, kad jis galė 
liaudies naudai, kai;) 
ligi šiol.

ų dirbti
dirbo

Tegyvuoja Dr. čius
___ - J fūd ijinfo pa

E. T. Mi carienė, 
pirmini įkė.

(Bus daugiai)

didžiausias mūsų 
žiba!

1950 m., rugs. 6 d. 
Gerb. Dr. .J. J. Kaškiaučiui- 
Kaškaičiui
Didžiai gerbiamas Drauge!

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Centro Valdybos ir vi
sli narių vardu reiškiame 
Jums draugišką sveikinimą 
Jūsų dvigubo jubiliejaus pro
ga. . •

Kadaise, būdamas LDS iž-' 
dininku, Jūs atlikote didžiulį 
darbą mūsų Susivienijimui, 
bet dar didesnį nuopelną mū
sų nariams padarėte ir tebe
darote, nuolat teikdamas “Tie- 

įsoje” patarimus žmonių svei- 
katos reikalais.

Mes visi didžiuojamės Jūsų 
literatūrine kūryba, taipgi vi
suomeniniais veiksmais ir 
nuoširdžia pagalba, teikiama 
pažangiajai spaudai ir meni
niam judėjimui.

Nuoširdžiai sveikindami, mes 
linkime Jums geriausios svei
katos, ilgo gyvenimo ir neiš
semiamos energijos dirbti 
taip, kaip dirbote per arti pu
sę šimto metų!

Rojus Mizara, 
LDS prezidentas. 
Jonas Siurba, 
LDS sekretorius.

Nuoširdžiai sveikiname jū
sų 65 metų amžiaus Mr .50-tįięs 
motų literatūrinio darbo su
kakčių proga. Jūs 
didžiulius nuoveikius
tūros ir kultūros srityse, 
ginusių metų!

Stanley Mazan. 
Mažanskas, .

J. Petrauskas. 
Cleveland, O.

atlikote 
lite ra

li-

New Jersės “Rytinės Freir 
h e it” skaityto j.-ai širdingai 
sveikina jus, linkėdami jums 
geriausios sveikatos ir energi-

__ 40s, La d .'galėtumėt tęsti. sava.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU !

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje ' J

Priren^ė^
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS j

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji’pa- 
taria, ką daryti, įsįpjovu^, nusideginus, apsinuodįnlus, ap
globus. Kokiais būdaįs gelbėtis, kai šuo ar katė į«irtdafcčkai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose. W

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perš: ėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimai Kau
lo nusilaužimas, nikstęrėjimas ar išnirimas sąnarių,lelektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip'tuojautinaį turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrė,timįs pifct- 

* žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.-

•Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų hd- 

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir“Šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti' kitiem^ pana
šiuose atsitikimuose. . h r;

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

kai

• Chicago, Ill. 
rugsėjo 4, 1950.

Dr. J?J. Kaškiaučius 
Jubiliejinėse Iškilmėse
Brangus Jubilijante, 
Poete ir Liaudies Meno 
Patrone:—

Varde Lietuvių Meno
jungos priimkite širdingiau
sius linkėjimus ilgiausių metų 
ir nenuilstančios darbuotės 
lietuvių liaudies labui.

Su

Kita svarbi knyga yra L**'

Darbininkų Sveikata

Są

žemaitiška pašėnavonę,
Jonikų Leonas, 

LMS Sekretorius..

Rugsėjo 7, 1950. 
Dr. Kaškialičiaus ;
Jubiliejinei Komisijai 
Kultūros Centras 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y..
Gerb. Draugai :•—

Priimkite širdingiausius mū
sų velijimus brangiam drau
gui ir nenuilstančiam .darbuo
tojui Dr. Jonui J. Kaškiau
čiui jo reikšmingo jubiliejaus 
proga. • .A ■ *'

Negalėdami asmeniniai da
lyvauti ir paspausti jo dešinę, 
prašome atskirti mums bent 
mažytį kampelį iškilmių ban
kiete ($5 vertės), kur galėtu
me bent dvasiniai būti būryje 
skaitlingų gerbiamo jubilijen- 
to draugu. ' ■ J

L ^.Ilgiausią m e t ų„,... brangus.

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

gyvybės atsiradimą, apie ligas, ir nurodo, kaip maitintis’,' kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje. JTjS v

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Sk; tIus,
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi ’tinkamai]' 
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių. \ :

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbu^ pamokinimai valgių

i turėsi 
užsilai-

gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su .keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikiepė. ląleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje, 1 .

itamnių

Moterų

Užsisakydami knygas, rašykite.:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill lw> JT,



Šitaip prasideda naujas į
gyvenimas

Rašo J. Avyžius
Beveik visas Ragėno 

Liongino gyvenimas praėjo 
menkoje pirkioje su pra
kiurusiu stogu ir spitrais 
langais. Ši “kumečių” pir
kia išgarsėjo visame kai
me: baisioje ankštumoje 
gyveno Liongino, Vipų, Pa- 
paurelių šeimos. Visi jie 
buvo visagalio Kavoliškių 
kaimo šeimininko, 
ninko Kamarausko
eiai. Kamarauskas užgniau
žė Kavoliškes savo kumšty
je. Sunkiu darbu kaimo gy
ventojai sukrovė turtus 
Kamarauskui. Baisus skur
das viešpatavo Kavoliškėse.

Išsivadavimą iš dvarinin-

— Žemė, — kalbėjo kai 
mynas Pranas Vipas, — 
mus maitina, bet ne abiem 
rankom. Antrą jos ranką 
laiko sukausčiusios ežios. 
Reikia baigti su jomis ir 
tuomet mes išeisime į platų 
kelią, gyvensime naują lai
mingą gyvenimą, kokį jau 
seniai gyvena kitų broliškų- 

respublikųdvari- jų tarybinių 
kūme-' valstiečiai.

Vipo mintį 
džioji kaimo 
lis. Netrukus 
masis susirinkimas kolūkiui 
suorganizuoti, 
parinktas “Pe

palaikė di- 
valstiečių da- 
įvyko steigia-

United Nations''Security Council Heels on Korean Situation *

Thc 11-menibcr United Nations Security Council 
is shown here during one of its meetings in August 
on the Korean situation. President of the Council 
for the month was Yakov A. Malik (center, speak-

ing), Deputy Foreign Minister of the USSR, who 
returned to the horseshoe-shaped table after more 
than six months of absence in protest against the 
participation of the’delcgatc of ‘Nationalist’ China.

Minersville, Pa.
Liet: Darb. Susivienijimo 158 kp.

RENGIA

PIKNIKU

giu plūgeliu, o nūnai mūsų 
Kolūkiui laukus įdirba traktoriai, 

derlių nuima kertamosios I
traktoriai, TARYBŲ LIETUVOJE

va r

Rugsėjo I 7 September 
GARLEDOS PARKE 

Už Readingo Stoties.
w

Kviečiame vietiniusHr iš apylinkės dalyvauti 
šiame piknike, kurį rengiame naudai dienraščio 
Laisves.
Laisvės. Turėsime lietuviškų dešrų ir kitokių 
gardumynų.

Pradžia 12 vai. dieną. — Rengimo Komisija.
das. Prasidėjo naujas gyve- i mašinos. Valstybines Ma

ke jungo kumečiams ir dar- | nimas. 
bo valstiečiams atnešė Ta
rybų valdžia. Kamarausko 
žemė ir turtas perėjo į jų 
tikrųjų .šeimininkų — dar
bo valstiečių rankas. Pir
mą kartą savo gyvenime 
Lionginas ir kiti buvę ku
mečiai suarė žemę sau, o ne | 
Kamarauskui. Bet surinkti 
derlių jiems neteko. 1941 
m. jaunąją Lietuvos tary
binę respubliką užplūdo hit
lerininkų ordos. Hitlerinin
kai privertė valstiečius su
vežti derlių į dvarininko 
kluonus. Savo išaugintą 
grūdą naujakuriams teko 
pirkti iš Kamarausko.

Tarybinė Armija išvada
vo lietuvių tautą iš fašisti
nės vergijos. Ir vėl Kavo> 
liškėse gyvenimo šeiminiu • 
kais tapo darbo f 
Vėl kartu su visais aukštai i kur. buvo statoma kolūkinė 
pakėlė galvą Lionginas. 
Tarybų valdžios padeda
mas, jis įsigijo arklį, karvę, 
plūgą. Jam jau nebegrėsė 
badas, kaip kad buvo se
niau, kuomet jis kumetavo 
dvarininkui. Bet gyventi 
buvo vis dėlto sunkoka-ar- 
gi daug gali duoti individua
lusis ūkis? Nespėja užlo 
pyti vieną skylę, kaip atsi
veria kita.

i šinų-traktorių stoties para-
Senis Lionginas visas ma Pagerino ir paspartino 

atsidavė savo mylimiau i ^\llbų įdirbimą, atpalaida-

Tarybų Lietuvoje mokosi sėjusią Treniovo 
penktas žmogus. Per ta-kas

rybų valdžios metus Lietuvos 
TSR sukurta daugiau kaip 

šiam darbui _  jam pavedė i v°\.daug darbo rankų ir | pusketvirto tūkstančio moky-
prižiūrėti kolūkio arklius |i?a^no kolūkiečiams • tęsti klų, kuriose mokosi daugiau 

i Liongino sūnų paskyrė bri- i visuomeninių ūkinių pasta • kaip d()0 tūkstančių berniukų! 
gadininku. . I statybą. Per 1949 metų [ >>’; mergiočių — darbininkų, |

Praslinko metai.
išplėtė savo pasėlių plo
tus, apsėdamas 1'50 hekta- 

I rų nuo seno apleistos že
mės. Kaime neregėtais ligi 
šiol tempais užvirusi staty
ba. Šauni' dailydžių briga- 

I da, vadovaujama Antano 
Ijasiūno, pastatė didelį svir-( 
ną ir pradėjo statyti gyve- 1 

I namus namus kolūkie- 
jčiams. Nuo ankstaus ryto;1' 
j iki vėlyvo vakaro skambė
jo kirvių dūžiai. Ilga vilks- 

j tinė vežimų su akmenimis, 
i plytomis, rąstais traukė 

žmonės, i privažinėtais keliais į vietą,

Kolūkis Į vasar^ buvo pastatyti dai | valstiečių ir 
-du nauji svirnai, erdvi dar- | 
žinė, konto ra, atremontuo
tos arklidės.

Kolūkis iškėlė sau užda
vinį išplėšt gyvulininkystės 
fermas.

! kolūkio
? i pradėti

Tai žymiai pakels 
pajamas, įgalins 
statyti Kultūros 

namus, pieno gamyklą.
Greta visuomeninių pas - 

tatų auga gyvenami namai. 
Džiugiai plakančia širdimi 
žengi gatve, o iš abiejų pu
sių žvelgia į tave platūs 
langai. Languose vazonai,

darbo inteligen- 
itijos vaikų, o šių metų rudenį 
! mokysis daugiau kaip 450 
jtūkst. moksleivių. Be to, res
publikoje veikia 121 vakarinė 
vidurinė mokykla jauniems 
darbininkams ir kolūkiečiams.

Lietuvos 11-je aukštųjų mo
kyklų mokosi apie 10 tūkst. 
studentų — trigubai daugiau, 
negu x mokėsi smetoniškosios 
Lietuvos aukštosiose mokyklo
se. Vien šiais metais respu
blikos aukštąsias mokyklas 
baigė apie 1.800 specialistų. 
Lietuvos TSR mokosi kas 
penktas žmogus.

bov Jarovaja.” Premjeros su- 
silauke didelio pasisekimo.

Naujus spektaklius taip pat 
paruošė Kauno, Klaipėdos ir. 
Šiaulių teatrai.

Dailininkų darbų paroda. 
Vilniuje atidaryta dailės paro
da, skirta Tarybų Lietuvos1 
dešimtmečiui. Parodoje apie 
300 darbų, kuriuos sukūre 7(i 
tapytojų, grafikų bei skulpto- 
ri ii.

Gausūs paveikslai atvaiz
duoja lietuvių tautos kovą dėl

džios paskelbimas Lictuvoįų 
,1918 motais — didelės daili
ninko Tamulio drobės tema.

žymi parodoje eksponuotų 
kūrinių dalis skirta Lietuvos 
kaimo laimingam gyvenimui, 
taikingam darbui kolūkiuose. 
Lietuvos žemės ūkio pirmū
nams. 1

kolccvai — Tauragės septyn
metes (mokyklos mokytojai, 
Vladimirui Lukinui —Pane
vėžio’ 2-šios mergaičių viduri
nės mokyklos mokytojui, Al
bertui Renkvicui — pradinės 
mokyklos mokytojui. Antanui 
Čichockiui — Druskininkų vi- 

: dūrinės mokyklos mokytojui, 
Iii* Pranui šulgai — Anykščių 
vidurinės mokyklos mokyto
jui . '

Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinas įteiktas 25-iems liau- 

įdies švietimo darbuotojams.
25-iems mokytojams įteikti 

“Garbės ženklo” ordinai. Me- 
I daliai “Už darbo šaunumą” ir 
į “Už pasižymėjimą darbe” 
; įteikti Ll-iems švietimo dar- 
I buotojams.

Indijonų valdomos žemės 
! plotas 1887 metais buvo 137 
milijonai akrų. Dabar jie 
beturi tiktai apie 53 milijo-

I nūs akrų.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks 18 d. rugsėjo (Sept.), 

j 7:30 v. - v., 150 Hungerford St. 
Į Visos draugės kviečiamos dalyvauti. 
;Sekr. V. K. (175-176)A—

NEW HAVEN, CONN.
LLD 32 kp. rengia vakarienę spa- 

i lio 1 d. (Oct.), 2 vai. po piet, Lietui 
vių Bendrovės Svetainėj, 243 No. 
Front Si. Įžanga tik $1.00 ypatai. 
Nepamirškit dienos parengimo.

LDS 16 kuopa jau turi pakvietus 
Hartfordo jaunimą sulošti .vaikalą 
“Nevykusi Meilė.” Bus sulošta spa
lio 15 d. (Oct.), 3 vai. po pietų. — 
J. S. K. (176-177)

MINERSVILLE, PA.
I LDS 158 kp. rengia pikniką 17 
; d. rugsėjo, parėmimui dienraščio 
| Laisvės, kad nors kiek atpildyti tą 
į skriaudą, kurią padarė knyžiokai, 
į ^u^tabdydami didįjį Camdeno pikjąi- 
i ką, kuris turėjo įvykti rugsėjo 3 d.

Kviečiamo visus lietuvius iŠ mai
nų apylinkės dalyvauti šiame pikni
ke. Tai bus paskutinis piknikas šią 

į vasarą. #Visi būsite gerai priimti, 
i mūsų geros gaspadinės pagamins 
! lietuviškų dešrų ir kitokių gardumy
nų. Vieta — už Redingo stoties. 
Garllcdos Parke. — Komisija.

(176-177)

Montello, Mass.palangėje, šviežiai sukas-i 27 milijonai knygų. Per po
karinius metus Lietuvos T S R 

' leidyklos išleido daugiau kaip 
j 27 milijonus knygų egzem- 
; uliorių. Lietuvių kalba išėjo 
j visi pagrindiniai marksizmo- 
' leninizmo klasikų kūriniai.

i gyvenvietė. | tose tysvelese, želia pirmo-,
— Štai ką reiškia kolek-j s'os U^os. Nuo kumetyno i 

nebeliko nė pėdsako. Jo gy
ventojai persikėlė gyventi Į 
naujus namus. Gali užsuk-

Į tyvinis darbas, — kalbėjo 
! Ragenas savo draugams.— 
!Žemė beveik trečdaliu padi
dėjo — o įdirbame mes ją,. . . .
ir geriau ir greičiau. Mums|^a į namT kuriame gyve- 
lyg po antrą porą , rankų-na J ° s^nus Ietį as kaž- 
būtų priaugę.

— Ir priaugo, — pritar
davo draugai. • _________

i mes dirbdavome su vienva-

lauskas, ar perženk Liongi 
no Ragėno slenkstį, — vi

žurnalų ir 58

ginu kaip pustė milijono 
zem pliorių.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”

V_Z J ± A V A-V X * 1 v • 1

— Anksčiau sur Jauku, šilta.
Šviesiomis vasaros dieno- 

į mis, besilsint, Ragenas 
■ mėgsta pasėdėti darželyje 
ant suolelio. Jo akys atkak
liai skverbias i tolumas, iš- 

i rangy tas kalnagūbriais ir 
I miškais. Bet ne tai mato 
i Lionginas. Tokiomis valan- 
i dėlėmis jis perveria savo 
! žvilgsniu visą* Tarybų šalį, 
šalį, kur liaudis kovoje ir

Lietuvos teatruo- 
valdžios dešimt.

dienomis res-

Premjeros 
se. Tarybų 
mečio minėjimo 
publikoje Lietuvio teatrai pa
rodė jubiliejine? .premjeras. 
Lietuvos TSR Valstybinis ope
ros ir baleto teatras -pastato 
didžiojo, rusų 
M ušorgskio 
Godunovas.”
< eatre pirmą. kartą fruvo ro
doma p j ošė “Kalvio

konwoz it oriąu? 
operą “Borisas 
V aisty b. dramos

JONO KAšKAIčIO 
parinktinės poezijos leidinys 

256 puslapių, kaina $1.00 

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla-

darbe kala savo laimę, šalį, 
! pakėlusią žmogų naujam i 
i gyvenimui!
j ______________________ :

Mūsų šalyje tiktai apie ' 
i 4,000,000 moterų tėra orga- | 
nizuotos į unijas.

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 rašų poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučįąus, Laisvė • 
išleis jo poezijos knygą. . , '

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
“PROšVAISTĖS”

%

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. 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 Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimai ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

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

V— ............ .........f

A. Šocikas — TSR Sąjungos 
i bokso čempionas. Sverdlovs- 
ke (Uralas) liepos mėnesį 
įvyko šalies stipriausių boksi
ninkų varžybos asmeninei pir
menybei pasiekti. Tarybų Są
jungos ' čempiono vardą sun
kiame svoryje išsikovojo lietu
vių sportininkas, TSR Sąjun
gos sporto meistras, Lietuvos 
TSR Valstybinio kūno kultū- 

j ros ir sporto instituto studen
tas Algirdas Šocikas.

Savo naują sportinį pasise
kimą A. Šocikas paskyrė Lie
tuvos TSR dešimtmečiui.

Vasaros metu šiame mieste 
mirė sekami lietuviaiPranas 
lUksnis, Pranas Alusėvičia. 
Juozas Milulis, Mary Sinkevi- 
čia, Julius Gavrila, Agnes 
Chestnut, Rožė Latauskicnė, 
\V. Samsonas, Antanas Zala
torius. Visi seno amžiaus ii 
daug metų gyvenę Montelloj, 
bet darbininkų judėjime maža;

• kur dalyvavo. Jų tarpe buvo 
ir tokių, kurie padarė nuo
stolių darbininkų klasei.

Žolynas.

Ordinų ir medalių Įteikimas 
Tarybų Lietuvos mokytojams

VILNIUS, liepos 12 d. — 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiuitio Pirminiu 

Ignoto Į kas Justas Paleckis įteikė or-

Middleton, Conn. — Šis 
miestas iškilmingai mini 
300 metų sukaktį nuo įsi- 

- kūrimo.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

teisybė,” kurią parašė rašyto- dinus ir medalius Tar. Lietu*- 
jas Guzevičius pagal to paties vos liaudies švietimo darbuo-
pavadinimo romaną. Pjesė 
pasakoja apie lietuvių tauto? 
kovą dėl tarybų valdžios. Vil
niaus rusų dramos teatras pa-

tojams, apdovanotiems TSRS 
Aukšč. Tarybos Prezidiumo 
1950 m. vasario 18 d. Įsaku 
už ištarnautą laiką ir neprie-

?>tatė Tarybų Sąjungoje išgar- ' kaištingą darbą:

/----------------- -------= ■' '
l’ •

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysakų

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

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

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite! • .
. Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVE”

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

, 'k ........

Apdovanotieji liaudies švie
tėjai dešimtis metų dirba pe
dagoginį darbą. (Veprių sep
tynmetės mokyklos direkto
rius Jonas Jurkūnas 35 metu? 
dirba liaudies švietimo srityje. 
J. Jurkūnas išrinktas TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. šiais metais Tarybi
nė vyriausybė apdovanojo jį 
Lenino ordinu. '

Kazys Tamutis, Vilniaus 8- 
sios pradinės mokyklos Vedė
jas, pedagoginį, darbą dirba 
33 metai. Jo darbas taip pat 
aukštai įvertintas — jis ap
dovanotas Lenino ordinu. Kė
dainių 1-sios 'vidurinės moky
klos mokytojas Jonas Grigas 
apdovanotas Lenino ordinu.-

Lenino ordinas įteiktas dar 
10-čiai liaudies švietėjų :'Mal
vinai Bičkaitei — Kauno 2-^ 
sios pradinės mokyklos moky
tojai, Mykolui Varnui — Ute
nos 2-sios mergaičių ’vidurinės 
mokyklos mokytojui, Mečislo
vui Vasiliauskui — Stačiūnų 
septynmetės mokyklos direk
toriui, Izaokui Gurdui — Vii- 
niaus miesto liaudies švietimo 
skyriaus mokyklų inspekto
riui, Nadieždai Dolič — Vii 
niaus 2-sios septynmetės mo
kyklos mokytojai. Anai Kolo-

Narni} Savininkams
Mes namus taisomi, 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 t.elefonuokite:

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

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

h CHARLES j. ROMAN 
• ■ • •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
i

5 pusi.—Laisvė (Libertyt Lith. Daily) — Pcnkt., Rugs. 15, 1950
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Rich. Hill howlers to meet I

Sept 18th for winter league operetę
Do you like Bowling?
Well, then, come to the Li- 

Auditorijos i berty Auditorium on Monday, 
■Sept. 18th, and sign up for 
'the Richmond Hill LDS Win- 

_______ _ — rter. Bowling League.
i prašomi atei-1 The success of last winter’s 

Būtinas reikalas pasitar- ( Bowling League, which ended 
this summer, and the con
tinued interest, in the - sport, 
which led to the formation 
of the Richmond Hill LDS 
Summer Bowling League, has 
convinced us that' a full-scale 
Winter League should be 
formed as soon as possible.

So, let’s all meet on Mon- 
18th, to make

lės susirinkimas įvyks šį šeš
tadienį, rugsėjo 16-tą, 7:30
vakaro, 
patalpose. Mokiniai, organi
zacijų paskirti mokyklėlei at
stovai ir visi susidomėję mo
kyklėlės veikla ] 
ti. 1 
ti apie viso ateinančio sezono 
veiklą.

Eleanore Stakoff.

alleys as soon as possible. We 
are not going to waste any 
time about it!

The Summer League will 
have rolled its last balls on 
Wed., Sept., 13th, and hold 
its Presentation Dinner at 5 
P. M., on Sunday, 
at the Liberty 
You can see that 
be any time lost 
leagues.

Yoiu do not have to be 
full LDS insurance member 
participate. Your interest 
howling is enough to qualify
voir for the Richmond Hill 
LDS Winter Bowling League.

the Liberty 
Monday, Sept. 
M., and let’s 
biggest L D S

Bowling League ever!
COMMITTEE.

Sept. J7th, 
A u ditorium. 
there won’t 
in between

Viešėjo Chicagoje

Tos brooklyniečiu 
penkinės

pa-

a 
to 
in

Daktarui Jonui J. Kask jau
čiu i pagerbti bankiete rugsėjo 
10-tos popietį, Liberty Audi
torijoje, girdėjome naują 
dainą “Oi, kaip gražu ii’ sma
gu !” Ją dainavo iš Worces- 
terio atvykusi dainininkė Nor
ma Čeponyte. Muziką dai
nai sukūrė Pranas Balevičiųs,. 
žodžiai Jono Juškos.

Vėliau sužinojau, jog toju 
daina yra dalimi dar tebeku
riamos naujos operetės “Su
drumsta Širdis.” Balevičius 
kuria muzikų, o Juška eiles. 
Ar jie tame darbe turi dr 
talkininkų, neteko atsiklausti.

FJelp Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANltD—FtMALt

Tūlas brooklynietis man 
stebėjo:

“Paskiausią penkinę Laisvei 
daviau kaipo nepraleistą phi- 
ladelphiečių piknike, 
da jūs paskelbėte 
$10,000 fondo, kai kas gali Į rolling those balls down the j 
pamanyti, kad aš tik tiek ir 
tedaviau.”
' Primintina, jog ir daugelio 

kitų penkinės ir mažesnės su
mos yra ne pirmosios. Ir kad 
taip pat svarbu gauti ir po 
pirmą tokią auką, jeigu as
muo ar organizaciją anksčiau 
ar daugiau negalėjo suteikti.

Apie tas $1 aukas labai 
ryškiai pasako buvęs gautas 
nuo skaitytojo K. Depso su $1 
sekamas laiškutis:

Vajui dėl sukėlimo $10,000 
Laisvei einant prie galo, at
rodo, aukų plaukimas eina 
mažyn. Laisvės štabas vis dar 
prašo ir tų, kurie nėra davę, 
kad prisidėtų. Bet, kaip at
rodo, kurie dar nedavė, tie 
Jau nebeišgirs to raginimo. 
O mums, Laisvės skaityto
jams, žiūrėti ir toliau laukti i 
negalima. Todėl aš čion jde- : 
du dar $1 ir trokštu, kąęj ir 
kiti mane pasektų.

O ka- 
dalimi

day, Sept.
plans, sign up bowlers — both 
ladies and men, form teams, 
set prices, elect officers — in 
other words, get things all 
lined up so that we can start

See You at
Auditorium. on
18th, at 8 P.
make this the

Pageidauja pagerėjimo 
tarptautinių santykių

Skani užbaigtuviy vakariene
Trečiadienį pasibaigė Vasa- 

f rinės Boling Lygos lošimo se
zonas Kultūriniame Centre. 
Skani užbaigtuvių vakariene, 
kurioje ir “praizai” bus pa
skelbti, įvyks Kultūrinio Cen- 

•' tro restaurante šį sekmadienį, 
Į rugsėjo 17 d. Prasidės 5 vai. 
Į po pietų.

dalyvauti ir pašaliniai 
nes.

Be to, šį sekmadienį 
torijos restaurantas bus 
ras.

žmo-

Audi- 
atda- 

Kurie būsite alkani ir 
nenorėsite namie vargintis su
gaminimu pietų bei vakarie
nės, ateikite j mūsų restauran-

gali gyti. Rep.

Daktaras be diplomo Rado vos gyvą

programa. Savo 
iškilmei maldoje 
“šiais metais žy- 

tarptautiniai 
šie metai 
milžiniškų 
sunkiame 
ta i k ą i r 

ir tautoms

Magdalena Juškienė praė
jusią savaitę kelioms dienoms 
buvo nuvykusi. į Chicagą. Ten 
jinai atlankė savo draugus 
Petronėlę ir Joną Pečkaičius, 
Bessie ir Juozą Payilionius, 
Kaziūnę ir Stasį. Vėsius, Wal
ter) ir Petronėlę Cook.

—Labai draugingi ir nuosta
biai gVeiti žmonės tie chica- 
giečiai,—sako Juškienė. Tuo 
trumpu laiku jie mane daug 
kur nuvežė ir surūošė net ke
lis šeimyniško pobūdžio po
būvėlius, kuriuose susitikau 
vilniečių, moterų klubų dar
buotojų, menininkų. Ir dar 
apdovanojo.

Draugų lydima, Juškienė, 
buvo nuvykusi atlankyti ir 
dienraščio Vilnies įstaigą, pa
simatyti su vilniečiais. Susi
tiko Chicago.je kai kuriuos 
buvusius brooklyniečius, tarpe 
tų Biruta Villis, gyvenusią 
pas ją, kuomet Biruta dirbo 

Į Lietuvių Kultūriniame Cen
tre .

Biruta, pasakojo Juškiene, 
Ijau gerokai sustiprėjusi iš po 
'sunkios ir ilgos • ligos (pneu
monijos), nuo kurios-ji vos iš-į tusi iš.-banko raštinės per lan- 
liko gyva. Dabar lanko gro
žės kultūros mokyklą, kurią 
jinai būtų baigusi praėjusį 
pavasarį', jeigu; ne toji liga.

ITikisi ne už ilgo baigti. S.

Namų darbininkė, • virėja ir namų 
aptarnautoja, patyrusi, užmiestyje, 
Middletown, N. Y. Drabužiam skalb
ti mašina, nauji namai, 1 vaikas ir 
du suaugę. Gera alga. OL. 8-2161.

,'(173-177)

Virėja 
viršaus 
Guolis 
8-4089 i 
niais.

— Namų darbininkė. Ne 
40 m. amžiaus. Gera alga, 
vietoje. Skambinkite BU. 

trečiadieniais ir ketvirtadie- 
(174-176)

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. 
1 (174-178)

Valdžiai pavedus gelžkelius 
kontroliuoti savo paskirti- 
niams, unijai patarėjas Hens- 
lee pranešinėja įsaką unijų 
pirmininkams. Gelžkelius su
kontroliavo išvengti 300,000 vieloje. Abelnas 
gelžkeliečių streiko, bet va
dovybę pavedė tų pačių kom
panijų patikėtiems asmenims.

Moteris — gera valgių gaminto
ja. Lengvas namų darbas. Gera al
ga. 30 minučių nuo New Yorko. 
MU. 5-4660. Klauskite Mr. Lanny.

(175-179)

Moteriškė prie namų darbo. Guolis 
> namų darbas.

| GLenmore 2-3580. (175-179)

Rose Blake, 35 metų, tar
navusi banke, užsimušė iškri-

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

(175-177)

|gą nuo 4-to aukšto 11 Wall 
St. Iškritimo priežastis ne
išaiškinta. Gyveno Brookly- 

| ne.

Rakandų trintytojai. Patyrę.» Pa- 
I dailinti, jdeginti. Furnette, Ine., 
435 Southern Blvd., Bronx, N. Y.

(176-177)

Brooklynietis Charles Cata- 
pano, 18 metų, užsimūšė jo 
mašinai apvirtus ant Pitkin 
Ave., Ozone Park. Du kiti su 
juo važiavę jauni žmonės bis- 
kelį sužeisti.

Du asmenys tapo sužeisti ir 
keli' b u su važiavusieji sukrės
ti ties Lincoln Tuneliu, kuo- 

j met į busą smogė didelis 
sunkvežimis, 
ve sugedę.

Namų darbininkė. Paprastas val- 
Įgių gaminimas. Jauna pora su kū- 
Į dikiu. Nuosavas kambarys ir vana. 
j Arti upės. Vėliausius paliudijimus.
UN. 4-2485.

Namų darbas, 
gaminimas. Nėra 
vas kambarys ir 

Jo stabdžiai bu-į $40. MO. 3-9324.

Paprastas valgių 
skalbimo. Nuosa- 

vana. Geri namai.
(176-177)

HELP WANTED MALE

Mrs. Emma Pataki, 42 me
tų, rasta užsinuodinusi gasu 
savo bute, New Yorke. Rašte
lyje žymi: “Negaliu gyventi 
be savo vyro.” Jos vyras buvo 
miręs pričš savaitę.

Vaide tarp namo savininko 
ir rendauninko pašautas savi
ninkas' Jules Feller, 33 metų. 
Rendauninkas Nicola Monte- 
magno, 69 metų, bus teisia
mas kaipo žmogžudys.

Vyrai namų darbui, patyrę, Va
cuum cleaning, mazgojimui sienų ir 
tt. $7.50 j dieną. McAnerney Co., 
315 E. 91st St, N. Y. C.

(175-177)

Will i amsi) urge veri k i antis
YM ir YW11A skyrius minė
jo žydų religinę naujųjų me
tų šventę Rush Hiashanah su 
iškilminga 
oficialėje 
prašė, kad'
fniai pagerėtų 
santykiai” ir kad 
“būtų liudytojais 
žingsnių ilgame * ir 
kelyje į pasaulinę 
saugumą žmonėms 
visame pasaulyje.”

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
■ miesto iždininko
jas Abraham L. Doris, kuris 

i yra ir šios įstaigos viršininku, i
Įstaiga yra užlaikoma toje 

i srityje gyvenančių žydų pa-v. 
■stangomis ir tos rūšies įstai
goms teikiamomis kai kurio
mis valdinėmis lengvatomis. 
Tačiau ji veikia susiedijos 
plotme, daugeliu bendrų su- 
siedijai veiksmų kviečia ir ki
tataučius susiedijos gyvento- 

'jus. ■

pavaduoto-

Namų darbininke. Guolis vietoje.
Geras darbas. OL. 2-6315.

(176-177)
William R. MacLeod, 37 
tapo neteistas metus ka- 
už tai, kad jis per pen

kerius .metus daktaravo, nors
I nebuvo lankęs medikališkos 
mokyklos, nei gavęs leidimo

. praktikuoti. Jis buvo lankęs 
1 tik vidurinę mokyklą.

MacLeod tuo laikotarpiu į policiją, 
dirbęs daktaru keliose ligoni
nėse ir prižiūrėjęs kelis šim

tus gimdyvių.
Klaida būtų sakyti, kad jis 

nieko nenusimanė. Daktarys
te jis susidomėjęs karo laiku 

; tarnaudamas medikališkame 
kor.pe. Ten jis daug ko ma

lte, ir šio to praktikavo. O 
j visą,, liuoslaikį praleisdavęs 
Į studijuodamas daktarų ir 
! slaugių medikališkas knygas.

Išėjęs iš armijos 1945 metais 
j jis nusprendė nebegrįžti pre- 
1 kinio geležinkelio firmai dirb- 
jti siuntinių prižiūrėtoju, pun- 
!dų kilnotoju. Su pasidirbtais 
' falšyvais diplomais apsišarva- 
jvęs,' jis išėjo ieškoti darbo jau 
! kaipo daktaras. Daktarų sto- 
kavo, niekas labai nesirausė 
po jo dokumentus. Pirmiau
sią darbą jis gavęs BTooklyno 

I Moterų ligoninėje, pt’ie gim
dyvių. Ten jis priėmęs 475 
kūdikius. Po to jau buvo leng
viau. Jis gavo įvairių pareigų 
kitose keliose ligoninėse.

Ir pateko jis kalėjimai! ne 
dėl to, kad jį būtų buvę nu
žiūrėję netinkamume 
Net j a u. areštavus ir 
į tas ligonines patirti 
praeitį, tų ligoninių 
buvo nustebę, kad ne daktaras 
būtų galėjęs taip dirbti, kaip 
jis dirbo. - Jis dirbęs “lakai 
gabiai.”

Tas jų 
po 
tas 

j dėl 
to 

'susekė ir jo daktarystę.

m., 
'lėti

Verta pažymėti ir tas, kad 1 
dabartiniais sunkiais laikais 
turto nebus perdaug, jeigu 
fondas būtų ir perviršytas, i 
Kada dienraštis Laisvė pa
skelbė šią kampaniją, doleris 
tebebuvo daug didesnis, 
to laiko pakilusios ant 
kainos jau iškando po 
o ant tūlų daiktų ir po 
liką centų iš kožno dolerio.

A—e

Dėl miglų praėjusį sekma
dienį sulaikė kelias dešimtis 
lėktuvų nuo išskridimo, 
daug atskrendančių buvo 
siųsti nusileisti Bostone 
New ark e.

Ir 
pa

ir

Virš šimtas ir pusė įvai
rių organizuotų grupių A- 
merikoje savo sutartyse su 
samdytojais turi įrašiusios 
gvarantiją darbo ištisiems 
metams.

SKELBK1TĖS I.ATSVĖJE

Nuo 
visko 
kelis, 
kelio-

Vos tik gimęs berniukas 
rastas paliktas po. laiptais na
mo koridoriuje, 1291 Wash
ington Ave., Bronxe. Kūdi
kiui pravirkus,' jį išgirdo na
mo prižiūrėtojas ir pašaukė 

Kol ji atvyko, kū
dikio kraujas buvo veik visas 
nutekėjęs, kūnelis pradėjęs 
ataušti, pamėlynavęs. Skubiai 
nugabentas ligoninėn, apžiū
rėjus, davus vaistų, kūdikis 
atsipeikėjo. Jeigu neužkrės
tas kokia liga, menama, ' iš
gyvens.

Rugsėjo 16-tą Coney Islan
das iškilmingai, su skaidrio
mis ugnimis, užbaigs vasarinį 
sezoną. Tačiau tūlos įstaigos 
pasiliks atdaros ir toliau gra
žiomis dienomis. >

RANDAVO.TIMAT
Pasiranduoja du fornišiuoti kam

bariai. Pageidaujama, kad atsišauk- j 
tų jauna vedusi pora, 
toli, virtuvę ir vaną. 
informacijų kreipkitės: 
St., Brooklyn, N. Y., 
tais. Arba telefonuokite: 
5-8157.

GERIAUSIS

5 jauni 
ijepilna- 
ir, anot 
pagrobę

Brooklyne suimti 
i vyrukai, keturi iš jų 
į-mečiai7. Juos kaltina 
I policijos, prisipažinę, 
i nuo palydovo 26 metų mergi-
! na Ritą LaPointe ir išprievar- 
i tavę.

Nukritęs kabelis 
sužeidė 3 žmones

Sunkus, ilgas kabelis 
huosavo nuo elevated palubio, 
Queens. Atsiųsti darbininkai 
jį taisyti. Bandant pataisyti, 
kabelis nukrito. Kadangi gat
vė nebuvo atitverta, kabelis 
sužeidė 3 asmenis. Mrs. Edna 
Kaucher nuvežta ligoninėn su 
palaužta ranka ir kitaip ap- 
žalota. Įlaužė ir 4 ten stovė
jusių auto stogus:

atsi

-------------------- -— j
Miestui planuoti komisijos I 

viršininkas Jerry Finkelstein 
sako, jog už dviejų dešimtų 
metų New Yorkas turėsiąs 8,- 
585,000 gyventoju. Jis siūlo 
planuoti viską taip, kad toks 
skaičius asmenų turėtų rei- 1 
kiamą vietą ir priemones gy- į 
venti, važinėtis. ■

Vagonų inspektorius 
Charles, 47 metų, tapo 
mirtinai sužeistas Mott 
plote, New Yorke.

He’hrv 
inžino 
Haven

TIKRAI PASILINKSMINKITE! 
Matykit smagią Muzikinę Filmą!

“MY BLUE 
HEAVEN” 

(Mano Mėlynasis Dangus) 
Techni-spalvomis 
BETTY GRABLE 

DAN DAILEY 
ir Scenoje 

MINDY CARSON, 
didi Mylima Dainuotoja 

ir daug ki’tų.
ROXY—7th Avė. Ir 50th St.

gydyti, 
nuėjus 

apie jo 
vedėjai

gabus daktaras” ta- 
Hartfordo policijos atsek- 
į Dobbs Ferry Hospital 
užvilkintos užmokėti au- 

bilos. Pradėjus tyrinėti,

Galima var- 
Dėl daugiau 
605 Hendrix 
vienais laip- 

Dickens 
(175-177)

INSURANCE
IR

Brooklynietis John C. Lene- 
han, 27 metų, tapo sulaiky
tas kvotimui po $5.000 kau
cija. Jį kaltina, kad jis bu- 
so laukusią moteriškę prievar
ta įvarė į savo auto, nusive
žė ją toliau ir išprievartavo. 

'Leriehan sakėsi esąs nekaltas.

Salmaggi operų sezonas 
Brooklyne prasidėjo šio mėne
sio 30-tą. •>

TONY’S REAL ESTATE

T oday’s Pattern

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras. Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas.
Ištyrimas $3.00. ■

107 East 17th Street, 
(arti 4th Ave.—-Union Square) 

New York City.
z VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00. 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
I

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

---------- f - •"■■■--■ '

PEIST LANE
DRUGS, Inc.
, 405 So. '4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn. N. Y. w

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

* Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Petras Kapiskas
»PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI ,

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
. Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Evergreen 4L-R17A

.Eleanor Counts, seniau vai-, 
dinusi ant Broadway, atrasta, 
mirusi savo kambaryje vieš
butyje Diplomat, New Yorke. 
Menama, kad ji mirusį nuo 
tabletėlių miegui, bet tas dar 
neišaiškinta. Ji pastaruoju lai
ku bandžiusi 
.gai, Sunkiai 
dariusi savo 
tūli spėlioja,
paveikti jos nervus 'ir kad ji 

'tiksliai nusimarino.

rašyti knygą, il- 
dirbdavusi užsi- 
kambaryje. Tad 
kad tas galėjo

9452
SIZES 
11-17

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

Richmond Hill 19, N. Y.

Patogi vieta ‘ pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO,' VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTUTIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
/ SHUFFLE BOARD

■6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugs. 15, 1950




