
Theodore Roosevelto 
posakis.

Ezzard Charles ir Algirdas 
Šocikas.

Teismas pradeda posėdžius.
Kas bus?

Rašo R. MIZARA

Kadaise Theodore Roose- 
veltas, buvęs krašto preziden
tas, yra pasakęs: |

“Nei vienas žmogus, to i 
vardo vertas, negali būti ne- i 
pasirengęs bet kurią dieną ar { 
valandą rizikuoti savo kūnu, • 
savo buitimi, savo gyvenimu ; 
gynimui didžios savo idėjos.” <

Theodore Roosevelt nebuvo j 
joks “raudonasis”; 
progresyvus re pu bl ikonas.

Jo šis posakis, tačiau, 
dien tinka kiekvienam 
gui, 
žmogišką 
už taiką,

šian- 1 t 
žmo- Į 

vykdančiam gyveniman 
uždavinį, — darbą 
už liaudies laisvę.

Charles, taigi, gar-
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SMARKIAI PAKELTI
DARBININKAM TAKSAI

Pietiniai korėjiečiai įsiveržė 
35 mylias į Šiaurinę Korėją

SOVIETAI SIŪLO PLANĄ 
DĖL TAIKOS KORĖJOJ

: Nuo vidutines algos reikės 
^°\mokėt 20 proc. daugiau taksų 

j _______

Washington. — Nuo šio 
mėnesio pradžios įėjo ga
llon padidinti taksai, ku
riuos Kongresas užgyrė 
pagal prez. Trumano rei
kalavimą. Kaip naujieji 
taksai nukanda vidutinio 
darbininko algą, matysime 
iš poros sekamų pavyz
džiu.

Kur nuo pavienio darbi
ninko gaunamos savaitinės

Ezzard
bingai nugalėjo buvusįjį sun
kaus svorio bokso čempioną. 
Joe Louis.

Amerikoje šiandien Ezzard 
Charles yra negin č i j a m a s 
čempionas.

O Tarybų Sąjungoje nese- 
j bokso algos buvo taksams at- 
kauniškis skaitoma $5.60, tai dabar 

bus ištraukiama $6.80 per 
savaitę, vadinasi, 21 pro
centų daugiau.

Kur vedusiam bevaikiui 
i- vyrui su $75 savaitės alga 

buvo atmušama taksams 
$7.40, tai dabar bus iš jo 
išimama $8.90 per savaitę, 
tai yra, 20 procentų dau
giau.

Naujasis taksų įstatymas 
20 procentų pakelia taksus

niai sunkaus svorio 
čempionu patapo ka 
lietuvis, Algirdas Šocikas.

Dviejų pasaulyje galingiau
sių šalių bokso čempionai tu
rėtų kada nors susiremti dėl 
pasaulinio čempionato vaini
ko.

Jei pasaulis šiandien būtų 
vienas, tai, be abejojimo, tas 
ir įvyktų neužilgo.

O tai būtų kas tokio didelio, 
nepaprasto, kreipiančio viso 
pasaulio akį.

Gal taip kada ir bus, bet 
šiandien, deja, apie tai tik 
svajoti tegalima.

Ezzard Charles—Amerikos 
čempionas.

Algirdas Šocikas — Tarybų 
Sąjungos čempionas!. ..

Kariniy ‘pranašu 
spėliojimai

Korėja, spal. 3. — Pieti- to pranešta, 
nes Korėjos tautininkų ka
riuomenė, talkaujanti ame
rikonams, įsiveržė jau 35 
mylias per sieną į Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką. Užėmė Taepo ir 
Kosong miestus, traukia į 
Wonsana, svarbų Šiaurinės 
Korėjos uostą ir pramonės 
miestą. t

žmogui, gaunančiam nuo
$3,000 iki $5,000 per metus 
ir užlaikančiam keturis šei
mos narius.

Bet jeigu šeimos “galva” miestą.
gauna 25 tūkstančius dole-1 -- -
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nų pajamų per metus, tai ninku prezidento Syngma- prieš a
Pietinės Korėjos tauti-

taksai pakelti tiktai 14 
procentų ir puse.

Kompanijai, gaunančiai 
milioną dolerių pelno per 
metus* taksai pakeliami 
tiktai 11 procentų.

Kongresas, raginant val
džiai, atmetė siūlymus spe
cialiai padidinti taksus už Inos sužalojo karinį Ameri- 
pačius stambiausius pelnus kos laivą-naikintuvą. 
(viršpelnius).

Kongresas paskyrė eks- bai prakiurintas, 
tra 16 bilionų dolerių kari
nėms išlaidoms per metus.

Tas pats Kongresas išlei
do policinės valstybės įsta
tymą prieš komunistus ir 
šiaip progresyvius.

no Rhee armija dar nesusi
dūrė su rimtesniais liaudi 
ninku pasipriešinimais 
Šiaurinėje Korėjoje. Pietie
čių armija yra amerikonų 
apginkluota ir veikia po jų 
komanda.

Šiaurinių liaudininkų mi-

Pir
masis naikinthvas buvo la- 

, bet ne
nuskendo, kaip kad iš kar-

Franc, valdžia siūlo 
5 divizijas vokiečiu

Pasmarkėjo liaudininkų 
priešlėktuvinių patrankų 
veikimas; nušovė dar 3 
amerikinius lėktuvus.
ŠIAURINĖS KORĖJOS
PRANEŠ _____

Pyongyang, spal. 2.

Šiaurines Korėjos liaudini- 
Has sakė: 
lies Armija įtūžu

Al

Lia 
šiai koVoja iš savo pozicijų 

.merikonus.
Per įnirtingus 

dėl Mihari kalno į 
rytus nuo Seoulo 
ninkai padarė 
didelių nuostolių, 
kelis kartus ėjo 
rankų į kitas.

Liaudininkai sunaikino 
priešus, išlipusius iš laivų 
į Ošikido salą.

Liaudininkų

mūšius 
šiaurės 
liaudi- 

priešams
Kalnas 

iš vienų

Ištraukt svetimų kariuomenę 
ir suruošt laisvus rinkimus

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjunga, Lenkija 
ir čechoslovakija spal. 2 d. 
įteikė planą politiniam 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetui dėl taikos įvykdy
mo Korėjoje. Planas siūlo:

Tuoj aus sustabdyti karo 
veiksmus Korėjoje.
* Tuoj ištraukti Amerikos 
ir kitų svetimų kraštų ka
riuomenę iš Korėjos ir tuo 
būdu sudaryti sąlygas, ku- komitete būtinai turi daly- 
riose Korėjos žmonės galė
tų laisvai spręsti savo vals- Kinijos Liaudies Respubli- 
tybės reikalus. ka.

Po svetimųjų karinome • 
nes ištraukimo,

siją privalo išrinkti jungti
nis seimas, susidedantis iš 
dabartinių šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos seimų. 
Jungtinis jų seimas taipgi 
privalo išrinkti visai Korė
jai komitetą, kuris tuo 
tarpu veiktų kaipo laikino
ji visos Korėjos valdžia.

Reikia paskirti Jungti
nių Tautų komitetą balsa
vimams prižiūrėti. Tame

vauti ir Sovietų Sąjungą ir

Ūkinė ir Socialinė Jung- 
suruošti tinių Tautu Taryba turi 

Koreioie pagaminti planus, pagal ku-. patrankos valdinius visoje 
nušovė du amerikinius lėk- rinkimus, kad galima būtų riuos būtu duodama Korė
tu vus Šiaurinėj Korėjoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
šiauriniai liaudi-Korėja, spal. 3. — Šiau- mentus 

riniai Korėjos liaudininkai ninkai pagrobė iš pietinių 
smarkiai kertasi su ameri- tautininkų. Višinskis kalti-

no amerikonus už pietiečių Formoziečiai kinai 
oakurstymą karan. ,v . p .
' . —— .. K. atsisaukė i Staliną

konais už 12 mylių į žie
mius nuo Seoulo, Pietų Ko
rėjos sostinės.

įkurti vieninga ir savisto-' jai medžiaginė ir techniki- 
via Korėjos valstvbę. i nė pagalba, kad galima bū- 

Rinkimus tvarkyti turi tų atitaisyti karo padary- 
“lygybės komisija”, suda -: tus nuostolius, 
rvta iš šiauriniu ir pieti-1 Jungt. Tautų 
nių korėjiečių. Tokią komi-j Taryba privalo

šiuos žodžius rašant, Jung
tinių Valstijų aukščiausias 
teismas pradėjo savo posė
džius.

šiemet ir sekamais metais 
šiam teismui teks spręsti daug 
klausimų, gyvai liečiančių 
mūsų krašto žmonių civilines 
laisves, rašo Associated Press.

Daug apeliacinių bylų teis
mas turės, jei norės, svars
tyti.

Paviršium, tos bylos liečia 
komunistinį judėjimą, bet es
mėje—visus žmones.

Paryžius. —Karinis fran- 
cūzų rašytojas Bernard Si- 
rniot, artimas Francijos ka
ro ministerijai, pranašau
ja, kad Sovietai planuoją 
sykiu užpulti Alaska, Va
karinę Vokietiją, Švediją, 
Norvegiją, Daniją, Turki
jos didmiestį Istanbulą 
(Konstantinopolį), Afga
nistaną ir Persijos įlanką.

Toje pat savo pranašys
tėje Simipt sako, kad So
vietų Sąjunga dabartiniu 
laiku negali tokio karo | 
pradėti.4

, Lake Success, N. Y. — 
Anglai-amerikonai Jungt. 
Tautose tvirtina, kad gen. 
MacArthulr “turi teisę” 
siųsti jankiu armiją per 
38-tą paralelę į Šiaurinę 
Korėją.

Tokio. — Japonijos biz-1 
nieriai laukia pelningo biz-1 
nio iš Korėjos, kada ameri
konai “apvalysią” visą šalį 
nuo komunistų.

kinų,
nuo

divizijas

Vokieti- 
divizijų

Tarp kitų bylų, teismas 
svarstys vienuolikos komunis
tų vadovų apeliaciją — žmo
nių, kurie buvo nusmerkti 
kalėjiman dėl to, kad jie 
“dalyvavo kriminaliame suo
kalbyje mokyti ir! raginti ki
tus jėga nuversti krašto vy
riausybę.” <

Vadinasi, teismas svarstys 
Smitho įstatymo konstitucin- 
gumą.

Be to, šiam teismui teks 
spręsti ir McCarrano-Kilgore 
įstatymas, kurį prezidentas 
Trumanas pasmerkė, kurį 
smerkia plačioji visuomenė.

Jam teks svarstyti byla 
šių advokatų, gynusiųjų 
munistų vadovus, ir už 
teisėjo Medinos nubaustų 
lėjiminėmis pabaudomis.

Yra dar ir kitų bylų,
čiančių žmonių laisvę — ti
kriau: liečiančių Jungtinių 
Valstijų konstitucijos pagrin
dus, kuriuos tūli žemesnieji 
teismai pasiryžo parausti.

Kiekvienam amerikiečiui 
bus įdomu, kaip aukščiausias 
šalies teismas tuos didžiulės 
svarbos klausimus spręs.

Turime atsiminti, jog ne 
viskas, ką aukščiausias šalies 
teismas sprendžia, yra 
ir pastovu.

Atsiminkime: prieš 
nį Karą aukščiausias 
teismas atvirai palaikė
ją, nežiūrint to, kad prieš ją 
dauguma Amerikos žmonių 
kovojo.

Bet matėme, kas iŠ to išėjo! J

še- 
ko
tai 
ka-

ne

šventa

Civili- 
šalies 
vergi-

Paryžius. — Francijos 
valdžia pagamino planą, 
kuris perša sudaryti kitą
met penkias divizijas vaka
rinių vokiečių armijos. Sa
ko, galima turėti vieną vo
kiečių diviziją, jeigu ang
lai, amerikonai ir francū- 
zai laiko penkias 
savo kariuomenės, 
dabar vakarinėje 
joje. Kai bus 10
anglų, amerikonų ir francū- 
zų, tai galėtų būti rekru- 

| tuota dvi vokiečių divizijos 
•— kiekvienam penketui jų 
divizijų po vieną vokiečių 

London. — Anglijos ka- diviziją.
rininkai teigia, kad dar per
3 ar 4 metus nereikią bijoti kad jie ir jų 
užpuolimo iš Sovietų pu- 1951 metais 
sės.

Verslo Rūmai reikalauja 
visuotino muštravimo

New York..— Šios valsti
jos Verslo Rūmai, kapita
listų organizacija, šaukė 
Kongresą greitai išleisti į- 
statymą dėl privalomo ka
rinio lavinimo visiems 
niem amerikiečiam.

Francijos valdovai lemia, 
talkininkai 

turės jau 25 
divizijas vakarinėje Vokie
tijoje; taigi tuomet galėtų 
būti sudaryta ir 5 divizijos 
vokiečių kariuomenės.

Tito giriasi daug 
ginklu pasigaminąs

jau-

Pittston, Pa.
Mirė Jonas Marčiulionis, 

61 metų amžiaus. Gyveno 
20 Mitchell St. Mirė spalio 
1 d., namuose, kur ir kūnas 
pašarvotas.

Laidotuvės įvyks spalio
4 d., 9:30 vai. ryte, Liet. 
Neprigulmingose kapinėse, 
Wyominge.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Oną, du posūnius, 
vieną podukrą, seserį Lie
tuvoje ir daugiau giminių. 
Jis taipgi buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir re - 
mėias.

Šią liūdna žinią telefonu 
pranešė Laisvės Adminis
tracijai Lucė Rauduvienė. 13 centų

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito’ valdžia viešai pasigy
rė, kad jinai aštuonis kar
tus daugiau ginklų pasiga
mina nuo to laiko, kai iš
stojo prieš Sovietų Sąjun
gą ir atsimetė nuo Komin- 
formo.

(Tuo tarpu civilinė Ju
goslavijos pramonė nupuo
lė, kaip praneša ameriki
niai korespondentai.)

KAVOS BRANGINIMAS
New York. — Atlantic 

and Pacific krautuvių kom-

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis rodė politiniam Jungti
niu Tautų seimo komitetui 
dokumentus, kad Pietinės 
Korėjos ’valdžia suplanavo 
ir pradėjo užpuolimo karą 
nrieš šiaurine Korėjos 
Respubliką. Tokius doku-

Korėja. — 60 jankių ofi- 
cieriu dalyvauja Pietinės 
Korėjos tautininkų armijoj, 
įsiveržusio j į Šiaurinę Ko
rėją. Tautininkai veikia 
pagal amerikonų oficierių 
nurodymus.

Koreja. — Pietinės Kore
ios tautininkai sakosi vie
name ruožte įsiveržė jau 
50 mylių į Šiaurinę Kore-

Atidėtas Phila. bateliu 
darbininku streikas

Kongresmanas sako, žmonės 
nemėgsta Korėjos karo

New Bedford, Mass. — 
Amerikonams nepatinka 
Korėjos karas, sakė repub-

Maskva. — 40,000 
pabėgusių Japonijon 
Čiang Kai-šeko iš Formo - 
zos salos, atsišaukė į Sovie
tų premjerą Staliną. Atsi
šaukimas, atsiųstas per 
dvylika tų formoziečių va
dų, prašo Staliną:

Daryti spaudimą Jungti
nėms Tautoms, kad pripa - 
žintų Fodmozą Kinijos 
Liaudies Respublikos dalim;

Pasistengti, kad ginkluo
tos amerikinės jėgos būtų 
pašalintos iš Formozos;

Atmesti siūlymą, kuris 
perša perimti Formozą 
Jungtinių Tautų žinybon ir 
atiduoti ją Amerikos 
bai.

glo-

Philadelphia. — 5,500 
darbininkų - tarnautojų 
buvo nusitarę streikuoti, 
prieš 18 Philadelphijos vieš- likonas kongresmanas Do- 
bučiu, pradedant nuo vidu
nakčio iš sekmadienio į 
pirmadienį.

Bet bendrasis Darbo Fe
deracijos ir CIO viešbuti- 
nių darbininkų unijų komi
tetas nutarė atidėti strei
ką. Komitetas nori patar
nauti svečiams, kurie suva
žiuos į beisbolo rungtynes 
Philadelphijoj.

Tuo tarpu pasinaujino 
derybos su viešbučių savi
ninkais dėl algų pakėlimo 
ir sąlygų pagerinimo dar - 
bininkams.

nald W. Nicholson, kalbė
damas Kiwanis susirinki
me. Laiškai kongresma- 
nams liudija, kaip nemėgs
tamas tas karas.

Kongr. Nicholson
saves pridūrė:

“Nėra jokios prasmės 
siųsti Korė j on mūsų berniu
kus nežinia dėl ko kariau
ti.”

nuo

Austrijos valdžia subūrė 
policiją prieš streikierius

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia, kad 
mažažemiai valstiečiai už-

Viena, Austrija. — Aus
tru valdžia sumobilizavo 

i policiją, kuriai įsakė triuš- 
bežemiai . ir kinti visuotiną darbininkų

Maskva užginčija 
gandus apie belaisvius

Washington. — Sovietų 
vyriausybė savo notoje 
Jungtinėms V a 1 s tijoms 
griežtai užginčijo paskalus, 
kad Sovietų Sąjungoje dar 
esą laikoma šimtai tūkstan
čių vokiečių kaip karinių 
belaisvių.

Sovietai sako:
Visi vokiečiai belaisviai 

sugražinti namo, apart 13,- 
546, kurių dauguma yra 
kariniai kriminalistai.

8,717 yra nuteisti už di
deles karines piktadarys
tes; 3.815 dar tyrinėjama 
kas liečia karinius jų nusi
kaltimus, o 14 nesugražin
ta tik todėl, kad jie serga 
ir gydomi.

streiką, kuris paskelbtas šū- - .. - 
panija pabrangino kavą dar puldinėja dvarų streiklau - trečiadienį.
2 iki 4 centu svarui, taipĮžius ir degina jų surinktus reikalauja pakelti algas 3 kariniai lakūnai

Darbininkai Sudužo bombanešis; Ž>!vo
2 iki 4 centu : 
kad svaras lėšuos pirkikui 
79 iki 83 centų.

Pittsburgh. — Darbinin - 
kai trijų busų kompanijų 
išgavo algos pakėlfrųą apie 
3 centų valandai. x__

derlius.

Bucharest. — Rumunijos 
vyriausybė nutarė ruošti 
civiliniam apsigynimui vi
sus piliečius nuo 16 iki 60 
metų amžiaus.

tiek, kiek valdžia pakėlė Biloxi, Mass. — Nukrito
duonos ir kitų reikmenų1 jr sudužo bombanešis B-25. 
kainas. "

Valdžia pabrangino mais- • lakūnai, 
tą anie 50 procentu, o algas ’ —-----------
pakėlė tik 10 iki >14 procen- ORAS. — Vėsu ir tarpais 
tų. lietus.

Su juo žuvo trys kariniai

Saugumo 
svarstyti 

I Koreios priėmimą i Jungti
nes Tautas, kai tik taps į- 
kurta nauja valdžia visai 
tai šaliai.
Anglai - amerikonai prieš 
Sovietų planą

Amerikos ir Anglijos at- 
i stovai tuojau ėmė kriti
kuoti sovietinius pasiūly
mus. Jie tvirtino, kad So*, 
vietai mojasi panaikinti 
“Jungtinių Tautų laimėji
mus” prieš Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

Amerikonai su savo šali
ninkais piršo Anglijos pla
na, kuris siūlo užimti Šiau- 
rinę Korėja , ir sudaryti 
bendra (dešiniųjų tautinin
kų) valdžia visam tam kraš
tui, vis dar neištraukiant 
amerikinės armijos iš Korė
jos.

Andrius Višinskis, 
tų užsienio reikalų 
tras. smerkė anglų 
Jisai sakė, jog tas 
užkartų “amžina svetimos 
kariuomenės viešpatavimą” 
Korėjoj, pagal Jungtinių 
Valstijų armijos komandą.

Sovie- 
minis- 
planą. 
planas

Marinu ir jūreiviu 
nuostoliai Korėjoje

Washington. — Karinio 
Amerikos laivyno valdyba 
pranešė, jog Korėjos kare, 
apart kareivių, žuvo 280 
amerikiniu marinų ir 24 
jūreiviai; be žinios dingo 
30 marinu. 11 jūreiviu; su
žeista 1.565 marinai ir 60 
jūreivių.

Tojsė'as >sakė užgrobt 
Kom. Partijos nuosavybė

Pittsburgh. — Vietinis? 
teisėjas Thomas M. Mar
shall išleido isakvma, lie
pianti šerifui užgrobt visas 
knvgas. laikraščius, žurna
lus ir įrengimus 
rūstu Partijos 
Pittsburghe. Tai 
kadv komunistai
maišta prieš valdžią,” kaip 
pasakojo teisėjas.

iš Komu- 
raštinės 

esą todėl, 
“kurstą
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Vienas iš pačių žymiausių visam pasaulyje fašistų yra 

lenkų generolas Anders. Jis pribuvo į Jungtines Valsty
bes. Jis čia buvo iškilmingai pasitiktas aukštų valdininkų 
Ir kongresmanu. Gen. Anders yra anti-semitas, pasižy
mėjęs žydų persekiotojas. Visa lenkų tauta šį sutvėrimą 
yra pasmerkus. Tuojau po karo Lenkijos parlamentas 
vienbalsiai atėmė iš Anders Lenkijos pilietybę. Už tai 
balsavo ir Mikolaičikas. Dabar, žinoma, Anders ir___
laičikas darbuojasi išvien.

Amerikos Slavų Kongreso Lenkų Skyrius pasiuntė 
?nūsų valstybės sekretoriui* Dean Achesonui aštrų pro
testą prieš įsileidimą generolo Anders. Tame proteste 
lenkai sako, kad Anders yra “priešas Amerikos, Lenkijos 
ir viso pasaulio žmonių.” Jie sako:

“Generolas Anders yra žymiausias lenkų fašistų vadas, 
kuris darbuojasi išvien su kitomis fašistinėmis spėkomis 
Europoje dėl sukėlimo naujo karo. Toks karas reikštų 
tik mirtį lenkams ii’ amerikiečiams.

“Generolas Andjbrs atvirai darbuojasi dėl nuvertimo 
dabartinės legališkai sudarytos valdžios Lenkijoje, kuri 
yra pripažinta Jungtinių Valstybių ir daugumos kitų ša
lių pasaulyje. Anderso tikslas įsteigti Lenkijoje fašistinį 
režimą ii- bendrai su vokiečiais fašistais paversti Lenki
ją kruvino mūšio lauku.”

LIETUVOS . kad tokios žaizdos gali
SPORTININKAI įtiktai radikalia operacija

;.šalinamos—susitvarkymu, išar.
Čikagos Marijonų Drau -1 dynni 

tės, o 
goniai

neteisėtos moterys
te kaip tik tokie li
ne nenori girdėti.

gas rašo:
Butautas, Sabulis, Petke- j 

vičius ir Lagunevičius ir ki- I 
ti lietuviai sudarė didžiumą | 
TSRS krepšinio komandos, i kų, kurie savo Žmonas pali
kini Prahoj, įvykusiose rung- kę Lietuvoje, čia turėdami KLAJOJA 
tynčse I 
Rungtynėse dalyvavo 
kraštų komandos: T 
(raudonosios) Čekoslovaki
jos, Vengrijos, 
Lenkijos.

. .J

Mes žinome tokių dipu- mickiai.
1 • « « e •

būti j go, bet yis bėgti toliau, beg 
Pa- ti į Amerikos žemyną.

Na, ii’ jie padėjo tiemt’ 
žmonėms prisivirti. tokios 
košės, kurios dabar nebe
gali išvalgyti net ir Kuz

laimėjo pirmą vietą, “antrąsias”, dar ir taip 
» šių j samprotauja: “Nueisiu į 
Kinijos bažnyčią, pasimelsiu, na, ir 
------- • man Dievas svetimoterystę 

Rumunijos h’I atleis.”
T . Ir jie eina, meldžiasi,

Vadinasi, Lietuvos spor- prašydami Dievo dovanoti!
' i atsireko- j • • - --

d alyvaudami savo žmonas ir vaikus
. ^Nesemai, kaip tuvoje) patys bėgo

r Algirdas aodamj, iulr# O .pasiekė1 dc
Šocikas, laimėjo visos Tary- stinaciją,

•'Mike)1 i k1* Sąjung. sunkaus svorio

eina, meldžiasi,

tininkai gražiai 
menduoja, 
i ungtynėse 
žinia, kauniškis

atsireko- jų griekus, kad jie. palikę 
Lie- 

nebeži

tokie tuojau išv

naujo “ženijosi.”
bar lietuviai krepšininkai,’ į11' čia nėra kaitė ir 
įsijungę į visos Tarybų Są- kunigų! Ar del to nekaltas 
jungos krepšininkų koman- Darbininkas, bei jo rė
dą, išvien laimėjo tarptau- daktoriai.

i tinėse rungtinėse
| vieta.I v

l bokso čempiono titulą. Da- 
krepšininkai, ’

džiunglėse.
Tūlas Grinevičius i

I pranciškonų ordino laikraš 
jčiui Darbininkui:

Vakarinėje Vokietijoje nervų suirimas
Pereitą sekmadienį Vakarinėje Vokietijoje turėjo 

vykti masiniai mitingai^protestui prieš karo pavojų. Ka
dangi tos dalies Vokietijos valdovai bijo kiekvieno žmo
nių sąjūdžio, tai ir šį paskelbė “komunistų suokalbiu”.

1

Mūsų spauda t turi bėdų 
ir vargų, bet jų turi ir ki
ti laikraščiai, net ir angliš
kieji, jei jie yra žmoniškes
ni, pažangesni.
. Paimkime štai Niujorke 
išeidinėjantį dienraštį 
“Compass.”

“The Compass” i 
prieš virš pusantrų metų; į 
jis pradėjo išeidinėti i 
spaustuvėje, kurioje pir
miau buvo spausdindamas 
dienraštis “PM”, i 
— “Star”.

ką tos pajamos? Vyriau- \ 
šiai už parduotąjį laikraš
tį — “Compasso” kopija 
parsiduoda po 10c.

Išlaidų per tąjį laiką 
dienraštis turėjo $1,595,570.. 
Vadinasi,
virš pusę milijono dolerių.

Daugiausiai išlaidų yra 
__________  ____ • re- 

» dirba 25 
asmenys; daug pinigų ten
ka išleisti telegramoms ir

deficitas siekė

gimė saugiausiai isiaiuų 
koi-i, • I redakciniame štabe —

toje ' ^akcijoje iš visoČikagos sandariečių or
gane vienas “poetas” šitaip 
“porina”:
Kai Višinskis čion atvyksta, 
Rėkia, daužos, murma, pyks- 
Jis kišenėj laiko vėtą, [ta, 
Per daug metų nudėvėtą.
Jis tiek keikia, tiek kolioja,
Kiek jo lūpos išsižioja. 
Ir tiek kuklūs vadai, mūsų, 

Kad jie klauso keiksmų rusų.

j Kiekvienas, dar 
: kraustęs iš galvos, 
“Sandaros” poetas, 
kad Višinskis, atvykęs į 
Jungt. Tautų Asemblėją, rius.
nesikolioja ir čia neatsive-1 Mr. Thackrey susirado 

gera finansininke: 84 metu 
amžiaus našlę, . Mrs. Em
mons Blaine, Chicagos Mc- 
Cormicko pusseserę.

Ši moteriškė, milijonier •

o vėliau bendradarbiams.
Abu šituodu i Skelbimus laikraštis ima, 

dienraščiu užsidarė dėl sto- 'bet jų gauna nedaug, nes
ko s finansų. Abu buvo tru
putėlį kairesni nei stambio
ji komercinė spauda, tokia 

, kaip Hearsto bei “Times,” 
i ar kiti laikraščiai.

“Compassą” pradėjo leis-
neišsi- ■ ti ir redaguoti žymus laik- 

kaip raštininkas, Theodore Olin 
žino, Thackrey,

stambusis kapitalas atsisa
ko jame garsintis. Per pir
muosius metus už skelbi
mus laikraštis pajamų te
gavo tik $187,807;

Šiuo metu laikraštis turi 
apie 50,000 skaitytojų. Lei
dėjas mano taip: jei skaity-

kadaise buvęs . tojų skaičius būtų padidin- 
Niūjorko “Post” redakto-i tas nors 15,000 kopijų, tai

laikraštis pats savaime ap
simokėtų — vadinasi, ne
būtų nuostolių.

Tuo būdu Mr. Thackrey 
sumanė išleisti seriją šėrų 
— šėro vertė $10. Šėrų pa
galba jis mano sukelti 
$300,000, o tai, girdi, padė
tų pasiekti laikraščiui tiks
lą: jis praplėstų savo cir
kuliaciją, tiražą.

Na, ir dabar per “Com- 
passą” varoma didelė kom
panija už pardavimą šėrų 
(akcijų). Įsigijęs Šerą, akci
ninkas balsuoti negali; Še
ras tebus lyg auka, lyg 
dienraščiui finansinė para
ma.

Paskiausiuose “Compas
so” numeriuose leidėjas 
skundžiasi: daug žmonių 
perka tik po vieną serą, pa- 
simokėdami po $10. Jis ma
no, jog yra “Compasso” 
skaitytojų, lengvai galin
čių pirktis ' už $500 ir už 
$1,000 šėrų, bet jie vis del
sia, neperka. Jis juos bara.

“Compasso” padėtis dar 
kartą parodo, kaip yra sun
ku leisti dienraščius žmo
nėms, kurie kitaip galvoja 
nei Wall' stryto viešpačiai.

R. M.

daktoriai?
pirmą Jeigu jie būtų pasielgę i 

į teisingai, tai turėjo paša 
kyti tiems “gyvanašliams” - kai jie

: jūs 
grįžkite Lietuvon, grįžkite 
pas savo žmonas, vyrus ir 
vaikus ir ten gyvenkite. Ne
drįskite bėgti “toliau i Va
karus”, nes jūs, minkšta- 
dvasiai, sulaužysite mote
rystės sakramentą!

Bet kunigėliai to nedarė.
Nedarė to ir Darbininko sandariečių 
redaktoriai. Jie ragino juos biustą ir plepa, patys neži- i 
ne grįžti atgal,‘iš kur pabė- nodami, ką.

ir “gyvanašlėms”, kt 
rašo |dar buvo Vokietijoje:

. y” Į •vi», t • i •

žė jokio “veto.”
•I

Višinskis yra Jungt. Tau
tų asemblėjos narys, gi a- 
semblėjoje (seime) joks vė
tąs negalioja; vetuoti turi
teisę tik Jungt. .Tautų Sau- ka> d*vę “Compassui” $750,-

Mes gyvename džiunglėse, 
bet dar kol kas nelikome 
laukiniais ir norime ką 
nors lietuviškai pasiskaityti. 
Prancūziški], vokišku ir net 
rusišku laikraščių galima 
gauti kiek nori ir nemoka
mai, bet gaila — prancūziš
kai nesuprantame, vokiškai 
nemokame, o rusiškai — net 
ir raidžių nepažįstame.
Grinevičius ir kitas lietu-

Spauda, radijas ir valdininkai pasakė, kad iš Rytinės Vo- !jg Įstoję į Francūzu 
kieti jos ^pribus 80,000 komunistų agitatoiių ii pi adės lc"įLegijoną kovai prieš Indo-

“Apsigynimui” buvo sumobilizuota šimtas tūkstančių 
policijos. Kur tik žmonės susirinko, buvo užpulti. Tik 
vienam Duesseldorfo mieste suareštuota penki šimtai 
žmonių. Hambruge suimta 150. Visur kitur šimtais už
pildyti kalėjimai.

Iš to aišku,’ kad Vakarines Vokietijos valdovai serga 
nervų pakrikimu, šituo teroru jie tikisi nuslopinti žmo
nių troškimą taikos. Paskutiniai kvailiai.

l o u
i Kinijos liaudį. Dabar jis, 
i matyt, apgailestauja, kad 
ten įstojo, bet kas kaltas? 
Ko jam teh reikėjo stoti, 

| gyventi džiunglėse, nuola • 
tiniame pavojuje, ir nuolat 
vaitoti ?

| ŠŪVIS Į OPŲ TAIKIKLĮ.
• v • 9 ' Tūlas Jonas KuzmickisKas toliau Korėjoje. j rašo South Bostono Darbi-

Generolas MacArthur pareikalavo, kad Šiaurinės Ko-! ninke apie krikimą šeimų, 
rėjos kariuomenė pasiduotų. Bet nelaukiant atsakymo, apie nedorovę, vis besiple- 
Pietinės Korėjos divizijoms įsakyta veržtis per 38-tą pa- čiančią tarpJietuvių 
ralelę į Šiaurinę Korėją. Jos tą žygį jau pradėjo ir sa- i

apie

000. Tai buvo menka dova
na, palyginti su tuo, kiek ji 

 . išdovanojusi ki-’ 
i tiems. Mrs. Blaine iš viso 
1 , išaukojusi visokiems
reikalams apie 10 milijonų 
dolerių.

Taigi su trim i milijono 
■ dolerių k e t v irtadaliais 
į Thackrey galėjo pradėti 
i leisti dienraštį, — spausdin
ti, palyginti, nebrangiai į- 
sigytoje spaustuvėje.

Leidėjas manė, jog neuž- 
iilgo, kai bus reikalas, jis 
! gausiąs daugiau pinigų iš 
j turtingosios čikagietės naš- 

redakcijoje, lės. Deja! Mrs. Blaine su
sirgo, rimtai susirgo, ir jau 
nebegalima su ja apie do
vanas nei kalbėti. .

O laikraščio reikalai nei
na geryn. Laikraščio leidi
mas neša deficitą.

Per pirmuosius metus sa
vo gyvavimo “Compass” 
gavo pajamų $1,081,458. Už

gurno Tarybos nariai, Ame
rika, Kinija, Anglija, |! - -
Francūzija bei Tarybų Są-|]?u

Į junga, bet Saugumo Tary-i — 
boję veikia ne Višinskis, o 
Malikas.

Taigi, matome, kaip tūli j 
j “poetai” pa-

Budenzo aukso mamų 
šaltiniai

Keturios dešimtys tūks-1 Daily Worker : 
tančių dolerių per penkeris i Tačiau ten nedirbo už idė- 
metus! Nieko sau pelnas! j jas, bet už geroką algą, $90 
O pelnęsis jis tą sumą raš-! savaitei. Redakcinių darbi- 
tu ir žodžiu įtardinėdamas, I ninku profesijoje tai nebu- 

| skundinėdamas žmones, iš- 
j stumdamas juos iš profesi
jų, naikindamas jų gerą 
vardą, uždarbį, duoną.
Budenzo įplaukos .
; Juda, tai ne bite, nesirin- i 4^ kadaise pa-

I žinau komunistus. Tai buvo 
,; tais laikais, kuomet kas ke

lintas darbo žmogus vaikš
čiojo be darbo, o likusiųjų 
šapose algos kapojamos iki 

( bado laipsnio. Kada einan
tieji prašyti darbo arba 
duonos būdavo policijos

vo baisiai .didelė alga. Bet 
palyginti su tikrųjų komu
nistų algomis, buvo milži
niška.

šš... Tiktai niekas nesą •
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ralelę į Šiaurinę Korėją. Jos tą žygį jau pradėjo ir sa- tą ir kitką. Ten pat jis už-1 ko, iš kur sau^ medų imti, į 
koma, kad beveik be jokio pasipriešinimo veržiasi pir- kliudo įdomų ir kartu opų kaip matome iš to, kur jis mūsų klebonams nepatiks

TOKS REIKALAVIMASgavo tūlas savo stambiau
sių pajamų:

$9,000 už šmeižtų ir sa
paliojimų knygą “This is 
my story.”

myn pajūriu. Taip pat Amerikos divizijos nuo Seoul dalyką, liečianti dipukus, 
traukia linkui rebežiaus. Netenka abejoti, jog ir jos žy-, 
giuos per 38-tą paralelę į Šiaurinę Korėją. I

Syngman Rhee troškimas pildosi. Dar prieš šį konflik- Į 
tą jis sakė, kad Pietinė Korėja pasimojus ir pasiryžus 
ginklais užimti Šiaurinę Korėją, tik laukia Amerikos su-, 
tikimo. Dabar tas sutikimas gautas.

Jungtinių Tautų Asemblėjoje mūsų delegacijos galva 
Austin pasakė, kad 38-ta paralelė nėra joks rubežius ir 
kad jis neturi būti užtvaru sunaikinimui Šiaurinės Korė- į 
jos armijos.

Taigi, konfliktas perkeliamas į Šiaurinę Korėją. !
Ar jau Šiaurinės Korėjos organizuotas gynimasis ne

beįmanomas? Sunku pasakyti. Sakoma, kad ji dar turi 
šimtą tūkstančių armijos, kuri įsidrūtina už apie septy- ■ 
niašdešimt mylių Šiaurinės Korėjos gilumoje ir ginsis. 
Ar ji atsilaikys prieš apie du šimtu tūkstančių generolo 

' MacArthuro vedamos armijos?
Tuo tarpu The N. Y. Times kolumnistas Walter Sulli

van tvirtina, kad Šiaurinės Korėjos armijos faktinai ne
bėra, bet kad Šiaurinės Korėjos vadai jau prieš treje
tą mėnesių numatė tokią padėtį ir susiorganizavo vedi
mui partizaninio karo. Tegu Amerikos armija užims vi
są Korėją, bet kiekvienas Korėjos kaimas, kiekvienas 
kalnas ir kiekviena klonis taps mūšio lauku. Amerikie
čiai Korėjoje, sako, susidurs su tokia pat padėtimi, ko
kioj šiandien randasi francūzai Indo-Kinijoje. Jau ke
linti metai francūzai bando kraštą užvaldyti ir nura
minti, bet nepajėgia. Kasdien šimtais jie krinta, bet tiks
lo nepasiekia.

Dar vis neaišku, ką darys Kinija. Kinijos Liaudies 
Respublikos premjeras Chou En-lai pareiškė, kad Kini- 

b ja negalės stovėti rankas susidėjus, kai jos kaimynka 
‘ būs prievartaujama. Ar tai reiškia, kad Kinija ateis 

b' Šiaurinei Korėjai talkon ir padės apsiginti nuo įsiver
žėlių?

Kuzmickis sako:
Spaudoje lyg vengiama 

rašyti apie tuos vyrus ir tas 
moteris, kurių šeimos (vyras 
ar. moteris ir

------------- x — m J ovv/x J .

vaikai) liko I $20,000 už penkis straips- 
Lietuvoje ir nekartą net at- nįus Collier’s žurnalui.

. e vis $1600 už f) .
(urti antrą ĮĮearst;0 spaudai.

Pastebėjau, kad Conneė-| atvykę tremtiniai kunigai 
ticuto lietuvių pabėgėlių ' rastų kunigiško darbo pir-

I

M

Dešimt senatorių prieš įstatymų
Tie dešimt senatorių, kurie'smarkiai kalbėjo prieš 

frJtcCarran bilių ir balsavo už palaikymą prezidento Tru- 
mano veto, laukia, kada vėl susirinks Kongresas. Jie sa
ko, kad jie Kongresui siūlys tą “Internal Security Act 
of 1950” atšaukti. Kiekvienas patriotingas amerikietis 
pasakys: Geriausio jiems pasisekimo!

v r

.-i..*-*..

si liepia laiškais ir kurie vis 
dėlto pradeda I
“seimą” tremtyje. Jų gyve
nimas tikrai vertas pasigai
lėjimo: sąžinės balsas — tai
no koks straipsnis ar paskai-
ta; jis gali nukankinti žmo
gų.

Taip, Kuzmickis teisingai 
primena, jog tarp dipukų 
yra daug Tokių, kurie, Lie
tuvoje palikę savo žmonas 
arba žmonos vyrus, na, ir 
dui, “į Vakarus.” Šiandien 
tokių nemažai esama' Ame-

J. Kuzmickis toliau rašo:
Įdomus vieno tokio vyro 

samprotavimas:
—Kai grįšime į Lietuvą, 

jei rasiu savo pirmąją žmo
ną, atsiprašysiu ir jai viską 
dovanosiu...

Taigi, vyras galvoja, kad 
ir jo žmona tokia pat leng
vabūdė kaip jis ir, antra, ; 
kad atsiprašys, — ir viskas 
bus baigta. O, jeigu vienu 
atsiprašymo 
galima visa

Dar blogiau, 
“antrąkart vedę 
anksto pasiryžta b«t 
atveju daugiau tegrįžti į 
Lietuvą, kad nereiktų ten 
akių svilinti. O yra ir to
kių.

Tokių kraujuojančių žaiz
dų jau pasitaiko lietūviska
me organizme. Blogiausia,

sakiniu būtų
nuplauti

kai tokie
” jau iš

kokiu

$1,500 už 6 straipsnius

$300 už raštus National 
Catholic Welfare Konferen-

Apie $8,000 už prakalbas 
greta gauto atlyginimo už 
keliones ir sugaištis.

Ir už tai dar gavo moky
tojaus darbus katalikų įs
taigose. Jis tikisi dar gau- 
ti pinigų už savo paskiau
sią prieš liaudies reikalus 
išleistą knygą.

Budenz liudijo prieš pro
gresyvius daugelyje teismų 
ir FBI agentams1.

Tuos dalykėlius, nors la
bai nenoromis, jis prisipa • 
žino rugsėjo 27-tą, Brook- 
lyne, miestinės švietimo ta
rybos departmentiniame 
teisme. Iš jo tą visą išklau
sinėjo advokatas Nathan 
Witt, kuris gina mokytoją 
David L. Friedman’ą.

Friedmanas, veiklus mo
kytojų unijos narys, buvo 
atstatytas iš mokytojo pa
reigų kaltinimu, kad jis 
esąs komunistas.
Aš irgi atsimenu 
komunistus

Budenz irgi giriasi buvęs 
komunistu, idealistu, ir t. t. 
Jis, tiesa, tūlą laiką dirbo 
ir darbininkų laikraščio

lazdomis daužomi ir kazo- i^važ“^, par?pijose’
kų trempiami.

Taip buvo tuomet, kuo
met ir daugelio brooklynie- 
čių lietuvių šeimų vaikai 
buvo gelbstimi nuo bado 
mirties prie turgaus ar prie 
namų iš bačkų surankioto
mis atmatomis. Z

Didžiosios kovos
Komunistai šapose orga-j
i z a v o darbinin

kus į unijas atsispirti prieš 
liginimą darbo valandų ir 
išgauti aukštesnes algas, 
kad nors dirbančiajam ne
bereikėtų badauti. O parė
ję iš šapų, kartu su bedar
biais komunistais, vakarais 
ir šventadieniais <

i tis į lietuviškus klebdnus. | ir prašo gerbiamus tų pa- 
Suvažiavimas “pageidauja, ra pijų klebonus pasistengti 
kad į Jungtines Valstybes kiekvienoje parapijoje pri

glausti bent po vieną ku
nigą tremtinį.”

Šis pabėgėlių pageidavi-

n

Taip, tais baisiais laikais 
ir aš turėjau progos pažin
ti komunistus, 
pažino. Visi žinojo jų cent- 
vėlius — šaltus, varganus 

! centrelius biednuomenės 
apgyventuose distriktuose. pimtai 
žinojo dėl to, kad minios' 
žmonių eidavo pas komu
nistus * prašyti patarimo, o

Visi juos mag muSų seniems klebo-
nams labai nepatiks. Gal 
tik vienas kitas atsiras, ku
ris tą pageidavimą paims

t

eidavo buto.

Mūsų klebonai yra labai 
gobšūs žmonės. Poteriai ir 

, . . . ,. ^religija jiems tik pragyve-
kai kuriuose nuotikiubse n ! nįmo jr pasipinigavimo 
kovingos pagalbos - padėt) | iemong Jie turtingi 
nueiti į pašalpos biurą, kal
bėti bedarbių susirinkimuo
se, sukraustyti išmestus iš

žmonės. Ir juo turtingesnis 
klebonas, tuo šykštesnis ir 
lakamnesnis. Priglausk pa
bėgėlį kunigą ir duok jamIX o v viuavv, UCgClį 11 UUUft. JiUI

sukraustyti atgal išmėty-iBet kur buvo tas Budenz? pragyvenimą!? Nebus tų
tus iš buto biednus žmones;! 
eidavo demonstruoti už pa
šalpą alkaniems bedarbiams 
ir už nedarbo apdraudą.

Prisimintina, jog ir rei - 
kąlavjmą social security 
darbininkų priešai skaitė 
negalimu daiktu, komunis - 
tiniu, importuotu iš Mask
vos. Tačiau šiandien, duo
dant bedarbiui čekį, ar iš
mokant senatvės apdraudą 
valdininkai nesisako tai 
duodą dėka Maskvai. Ne- 
pagiria už tai nei amerikie
čių komunistų, giriasi tik
tai save.

Niekas niekur nematė 
Budenz’o tokiuose veiks
muose. Jisai tokiems veiks
mams buvo “per aukštas,” 
alkanieji žmoneliai “per 
žemi.” Budenz’as niekad 
nebuvo tikruoju komunistu. 
Jo šiandieninis gyrimasis 
buvus komunistu tėra tik
tai tam, kad brangiau galė
tų parduoti savo judošišką

Budenz’as dabar “švie
čia” katalikų jaunimą For
dham Universitete. T-as.

baikų. z
Pabėgėliai, matyt, nesu

pranta mūsų klebonų ir jų 
prisirišimo prie dolerio.

S. f

Lenkas nuteistas už 
šnipinėjimą Anglijai

Frankfurt, Vokietija. — 
United Press praneša, kad 
Lenkijos teismas nuteisė 
buvusį geležinkelių direk-. 
torių Bronislava Qlendzkj 
10 metų kalėti už šnipinėji
mą Anglijai.

t

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., spalio 4, 1950
i
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MOTWl
Kaip gyvena milijonai 
mūsų gražuolių?

Didžiuma darbų raštinė
se, kur surokuojama mili
joniniai didžiųjų firmų pel
nai ir kur išrašoma įsakai 
išvaržyti varguolio stubelę 
už neužsimokėtus taksus, 
vra atliekami moterų.

Propagandoje apie gero
vę mūsų šalies darbinin
kėms dažnai girdime jų są
lygoms tokių pagyrų, 
rodos jom tiktai karvelių įsigyti knyga, laikrašti, 

puiku . tį drabužį
Ne taip sprendžia padėtį džiausią bėda. Brangumėlis 

ieškančiosios darbų ir tuos visko! Vien kojinėms daž- 
darbus dirbančiosios, išsky- nai tenka praleisti per me
rus mažą grupę atsiekusių nesi po 5 ar daugiau dole- 
viršininkių pozicijos. Skel
bimuose ieškant darbinin
kių nesigėdinama paskelbti po kelis dolerius kas mėnuo 
pasiūlymai 35 dolerių algos ’ 
patyrusiai raštinės darbo 
ekspertei. Ir tik retkarčiais kams.
užtinkama pasiūlymai iki merginos prastos išvaizdos 
$55 darbininkei “su admini- [dėl mažo uždarbio, 
stratyviais gabumais ir pa-;

Į gelis merginų visuomet alk
sta, nes rendai, drabužiam, 
grožei ir maistui neištenka

tančiam namie retkarčiais 
užėjus restaurantan maž
možių užkąsti ir girtis ne
daug pravalgant. Nuolat 
mintant restaurante su 
mažmožiais neapsieisi. O

pinigų. Jos minta pigiais ; Npkarb QHVfi VVfH Dlfm 
“šuniukais” ir kitais menko 
maistingumo valgiais. Iš to 
išsivysto nesveikatos, ku
rios reikalauja vis daugiau 
ir daugiau neturimų pini
gų.

Tūlos bando nuo tokios 
savo “gerovės” pabėgti iš
ėjimu už vyro. Bet ponai
čiai veda panaites. Darbi
ninkėms ir apsivedimu sun-

apgalvojimo padėties
Atsargumo reikia visuo

met. Juo labiau to reikės 
gale šios savaitės. Tikriau
sia jis pareis iš darbo pik
tas. Ir dėl to nebus jis pats 
kaltas. O jei ir kaltas buvo, 
tai ir jis pats jau bus bu- 

|vęs tą prasikaltimą užmir-jei apsieisi/ tai ne ilgai ku pabėgti nuo vargano!^8 Prasikaltimą uzmir- 
dirbsi ir ne ilgai sveikata darbininkės likimo. Laimin-' s?s-nesJ.’PaP’lde Prles art’

metus laiko.
- Nuolatinis priminimas

džiaugsies. [ g0S įos, Kurioms dar pavyk-
Dar norisi bent kartą ki-]sta pasigauti mylimą vyrą, . .

JO^Įtą savaitėje kur nors išeiti, kad ir neturtingą, bet šio- i^ac^ jr buvusių senųjų pra- 
kį tokį pragyvenimą uždir- 

Iškilęs reikalas nusipirk- bantį vyrą. Tūloms taikosi 
pasidaro di- ir tokių, su kuriais gyventi

tyrimais.”
Skelbiamosios spaudoje 

algos yra aukščiausiomis 
tos darbo srities algomis 
Einančioms i 
naujoms darbininkėms ras

rių. Reikalavimas gražiai 
atrodyti verčia dar išleisti

madnioms šukuosenoms įsi
gyti ir prižiūrėti, kosmeti-

Niekas nepateisins

Pasėka būna ta, kad dau-

ir tokių, su kuriais gyventi 
tik didesnis vargas. Per
daug dažnus gimdymai, ne- 
datekliai, rūpesčiai ir iš to 
paeinančios nesveikatos su
drasko ne vieną ir buvusių 
karštai įsimylėjusių porų.

Kada nors mūsų šalies mo
terys susilauks geresnių Į 
sąlygų darbe ir 
šeimoje. Tas kada nors at
eis'taip greit, kaip greit 
moterys susipras bendrai, 
organizuotai, su visa dar
bininkų klase kartu tų ge
resniu uždarbių ir saugumo 
ieškoti. R. D.

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

Svarstoma, ar reikės mūsų 
moteris draftuoti karui

CCF, 
duoda-

kai jis

nenorėjo 'aklai sekti 
kuomet joms nebuvo 
m as balsas.

Tačiau, tuo metu,
kalbėjo apie darbininkų vie
nybę, paaiškėjo faktas, kad- 
Kongresas yra suspendavęs 
kelias unijas su dešimtimis 
tūkstančių 
ką? Kad 
žangesnius 
eilė unijų

Niekas dabar neabejoja, | vinti atvykstančias naujo
kes. Kai kas kalba, jog da
bar verbavimas ir pratimai 
]• i b o j a s i s a v a n o - 
rėmis tik iki rinkimų. 
Rinkimų pasėkos nulems, 

ar bus moterims t______
Tas pat nulems ir tai, ar 

tarnybą lengviausiu būdu, mes pasuksime taikos link 
Kaip, moteris parinkti, kad ar toliau nužengsime link 
nesustotų gimdymas ir au- pasaulinio karo, 
ginimas kariautojų seka- 
miems karams.

Siūlytojai “ 
karo nesitiki pasaulyje tai
kos, nes karas ir taika vie- Z j

nu kartu negalima. Karas 
tūliems taip nesvietiškai 
būna pelningu, negali jo 
išsižadėti.

Ar moterys naudingos

ar moterims teks eiti į mi-! 
litarįšką tarnybą, jeigu kils 
pasaulinis karas. O jam 
kilti pavojus kas dieną di
dėja. Svarbiausia dabar 
diskusuojama apie tai, kaip 
moteris įtraukti į karinę

su 
darbininkų. Už 
jos išsirinko pa- 

viršininkus. Visa 
stovi ant suspen-

draftas. davimo slenksčio.

sikaltimų skaitomas “medi
niu pjūklu,” arba, kaip a- 
merikonai sako, “nagging.” 
Tūlose valstijose už tokį 
blogumą teikia net ištuo
kas. Taigi, jei vyras šį 
penktadienį pareis piktas, 
tikrai lietuviškai tariant, 
“nezurzėk” ant jo.

Iš jo algos bus išskaityta I
dar daugiau taksų, negu : karinėms jėgoms, apie tai

Viskas priklausys nuo to, 
ar laimės rinkimuose tai- 

preventyvio” kos, ar karo šalininkai.

• saugumo'I Paprastai būdavo. Tai bus neliko - abejonių po praėju- 
' padėka jam ir jums už tai, šio jo pasaulinio ^karo. Jo: 
kad išrinkote , demokratus tai įrodė. ■

cUįįUlUlO. i • V • 1
ieškoti darbų Al’ IllOtCfVS <>TĮS Į kilFO

___v__ s umnkėms ras- . •/ e
^sl^10.,i.r j1? darbus fabrikuose?$30 savaitei, su pažadu pa
kelti algą įrodžius' darbe 
tinkamumą. Tačiau to tin
kamumo pripažinimą ne vi
sos teturi laimės sulaukti, 
jeigu įstaigoje nėra veiklios 
unijos. • j •.

Geriausiu atveju vidutinė 
merginos alga raštinėje yra 
$35 iki $45. Atskaičius tak
sus federalei valdžiai, val
stijos taksus, socialiu sau- dustrijon. 
gurno duoklę, jai lieka apie

Žinovai kalba ir rašo, o 
kiti spėlioja, jog po rinki
mų pasmarkės mobilizacija 
visų militarinių, industri
nių ir žemdirbystės jėgų 
karinei, o ne taikos meto 
ekonomijai kurti. Ir taip 
pat pagrečiui eina kalbos a- 

ipie grąžinimą moterų ir- • 1 i • •

ar republikonus,' fabrikan
tų ir bankierių atstovus 
kongresmanais ir senato
riais. Tai jie uždėjo naujus 
taksus.

Naujųjų taksų reikėjo 
tam, kad būtų galima visur 
kovoti, o kai kur ir kariau
ti prieš komuinstus.

Pakeliamoji naujųjų tak
sų suma yra nuo 12 iki 20

. Jos
. Ir didžiausieji 

skeptikai pripažino, jog tū
los moterys, taip, kaip kad 
ir tūli vyrai, tiko aukščiau
sio laipsnio pareigoms. O 
kitos moterys, taip pat, 
kaip ir kiti vyrai, tiko tik
tai kai kurioms pareigoms.

Kad moterys dirbo net- 
sunkiausius ir sudėtingiau
sius darbus ir galėjo juos 
gerai nudirbti karinėje in-

Moterys bus reikalingos 
ir karo darbams

Karo šalininkams laimė
jus rinkimus, numatoma, 
jog daug moterų artimoje 
ateityje bus verbuojamos ir 
į karo darbus. Tam tinka
mumą jos parodė laike 
praėjusiojo karo. Bet tai 
nereiškia, kad jos bus grą
žinamos praėjusiame kare 
turėtomis sąlygomis. Jeigu

Mosheris smarkiai kritika
vo unijistus už tai, kad jie 
nesekė konvencijos rekomen
dacijos sekti paskui CCF ir 
remti CCF kandidatus.

Progresyviai unijistai seniai 
siūlė eiti .prie apvienijimo 
unijinio judėjimo Kanadoje, 

| bet tuomet tas balsas buvo 
'atmestas. Kaip toli bus nu
eita dabar, teks pamatyti. 
Bet galima pastebėti, kad tuo 
metu, kai Mosheris siūlo. 
CCF, kitų unijų centrų lyde
riai yra arba konservatoriai, 
arba liberalai. Jie tik vienu 
klausimu yra vienos nuomo
nės: mėtyti lauk pažanges
nius veikėjus, visai nepaisant 
narių demokratinių teisių tu
rėti tokius viršininkus ir at-

mos dirbti.
Visi atsimena, kaip mo

terys buvo giriamos, kuo
met jos, net palįkųsios ma
žus vaikučius su kambario tikimasi tos “malonės” dar 
raktais ant kaklo, išėjo daugiau 
dirbti. Joms buvo sakoma, i 1
iog po šio karo užviešpa
taus gerovė. Kad bus vi- 

Jsiems įvalias darbų, geres- 
Kad rengiamasi apeliuo

ti į moteris, rodo gausūs 
Gyvenančios prie šeimos, raštai visoje komercinėje 

kur tėvams primetama tik spaudoje. Tai rodo ir poli 
doleris kitas' už kambarį, tinėse aukštų valdininkų ii 
kur mama išverda valgį,' politinių lyderių kalbose 
skalbia ir prosina drabužį, dažnesnis atsiminimas, kad 
mergina išsiverčia ir kai ką 
sutaupo. Net ten, kur dar
bininkė turi galimybę tai 
pasidaryti pati savo liuos- 
valandžiais, $30 atrodo ne 
taip jau labai menka suma 
savaitės pragyvenimui.

Tačiau gyvenančioms be 
• šeimos, arba dar turin
čioms ką nors užlaikyti šei
moje, jau visai kita proble
ma. Patsai valdinis New 
Yorko Valstijos Darbo De- 
partmentas pripažino, jog 
gyvenanti prie šeimos mer
gina turėtų užsidirbti bent 
$2,043 metams, o gyvenan
čios vienišomis bent po 
$200 daugiau.

Tokios sumos buvo apro
buota esant reikalinga 

. pirm Korėjos įvykių.
Didelė didžiuma raštinė

se dirbančiųjų neuždirba 
nei tos anksčiau aprokuo- 
tos būtiniausios sumos. O 
paskiausiuoju laiku viskas 
pabrango.

Merginos kambario ren- 
da didmiestyje vidutinėje 

'darbininkų rezidencinėje 
vietoje paima apie $9 sa
vaitei. Retai kur tokiuose 
kambariuose ji randa teisę 
gamintis namie valgį, juo 
rečiau teisę išsiplauti dra
buži, susiprosyti.

Valgis restauran tuose 
brangu. Ne kažin kokie pie
tūs kainuoja virš dolerį. O 
dar reikia šiokiu tokių pus- 
ryčiil ir užkandžio vidur
dieniu. Bepigu gerai min-

pasaulyje ir net mūsų ša
lyje randasi moterų .

Atsiminti moteris tenka 
bile kam, kas rengiasi ge
ram ar blogam, bet didžiam 
žygiui.

Aukščiausiuoju kariniam 
darbui samdos laiku gale 
1943 metų buvo apskaičiuo
ta, jog kuriamojoje gamy
boje dirbo 4.8 mil. moterų. 
Tai neskaitant visokių tar
nybinių darbų, kuriuose 
niekas nepagaminama, tik 
aptarnaujama.

Moterys tuomet sudarė 
32 su virš nuošimčius visų 
dirbusių industrijoje dar
bininkų. To skaičiaus stam
bi dalis — 478,000 moterų 
— dirbo sudėtinguose, skai
tomuose aukštai lavintų 
technikų darbuose 
lėktuvu
tūkstančių dirbo nrie dau
gelio kitu mechaniškų leng
vinu darbų. Net laivu sta- 
tvklosę ir plieninėse dirbo 
virš pusė milijono moterų.

Praeitis daug paveiks j 
moteris ateityje

Visi pripažįstą, jog tas, 
kaip į moteris buvo atsineš
ta po praėjusiojo karo, la
bai daug paveiks į tai, kaip 
jos pažiūrės į siūlomus 
joms darbus dabar. Ir taip 
pat pripažįstama, jog mo
terų pažiūros daug pri- 
klausys nuo populia-

statvbos.
prie 

Šimtai

nuošimčių. Firmoms jau į-! dustrijoje, taip pat jau už
teikti nurodymai ir taksus 
pradės išskaityti iš uždar
bio gale šios savaitės, nuo 
spalio 1-mos. O po rinkimų

B-te

•29 mėty amžiaus 
“senelė”nių namu, kūdikiams prie

žiūros, išteklius.
Vargiai kuri užmiršo, kas 

atsitiko. Net buvusios men
kos vaikams prižiūrėtuvės 
tapo panaikintos. Darbuose 
moteris bepaliko tik tokiuo
se, kuriems vyru negalėjo 
gauti. Algas Nukapojo vi
siems vyrams ir moterims, 
kur nesusitiko organizuoto, 
stipraus pasipriešinimo. O 
kur susitiko pasipriešini
mą. ten unijų vadovybe, ap
šaukė raudona, atstatė iš 
gerųjų darbų. Desėtkus va
dų įkalino.
p'Tuos dalykus kalba eili
niai žmonės.
ir politikierių diskusijose 
ir pradėta moterims pagy
rų katutės prakalbose ir 
spaudoje. “Kaip moterys j 
tai pažiūrės?” klausinėja 
jie tarpusavyje. Ar mote
rys išeis vėl į darbus sava
noriai? Ar gal reikės joms 
įstatymiškai uždėti darbą 
kaipo prievolę?

Kalbos dabar eina ne a- 
pie tai, ; 
Viskas sukasi, kaip paimti talentas 
be iššaukimo* moterų pasi- brandumo? Ir vėl tas pats 
priešinimo, uždedant tokias nelemtas atsakymas: 
prievoles, kurioms pasi- saugumas* vijimas galva- 
rinkti jos neturėjo balso. Į trukčiais, prikamavimas, 

vis dėl dolerio, daugiau do
leriu. Taip, nesaugumas 
sendina mūsų žmones vos 
spėjusius užaugti. G-a.

Prieš apie 15 metų mūsų 
šalies scenoje ir Hollywoo- 
de sužibėjo jaunutė žvaigž
delė, vadinamoji Judy Gar
land. Gražiai ji vaidino ir 
dainavo. Dar gražiau ju- 
džių firmos reklamavo 
kiekvieną jos vaidinamą ju- 
dį, nors tas judis ir nebūtų 
buvęs to kalibro „ aktorės 
vertas.

Kožna pagyra reiškė vis 
! daugiau dolerių į filmų ir 
filmoms rodyti teatrų savi-

praėjusiojo karo algų ir są
lygų, tos skaudžiai apsivils. 
Jos užmiršta, kad anas ka
ras buvo Naujosios' Daly
bos gadynėje, prieš fašiz
mą. Sekamas bus, jeigu jis 
įvyks, karas reakcijos prieš 
progresą, prieš 
jas.

Jau dabar 
savo sueigose 
garsiai kalba, kad sekamas 
Kongresas turės sukontro
liuoti algas ir darbą karo 
reikalams pritaikvta skale. 
Masių pajamos, girdi, netu
rės būti palaidos, nes tai 
“pavojinga”, turint nėr- 

j nio personalo buvusių pa-1 rlaug pinigų gali kilti inflia.

kurios tikisi buvusių laike | stovus, kurie jiems geriausiai

demokrati-

patarnauja.

Šeimininkėms

rekorduotas praeities daly
kas.
Arti puse milijono moterų 

militarincse pareigose
Nežiūrint iš karto buvu

sio abejotinumo tarp mo
terų, ar verta į militarmes 
jėgas stoti ir tarp mihtari-

žiūru, buk moteris neverta 
nei imti militariškon tarny
bon, galop karo buvo 275,- 
000 moterų militarinėse pa
reigose. Tiek buvo bendiai 
visuose tarnybos skyriuose. 
Tiek tebuvo dėl to, kad tik

i 
fabrikantai 
ir spaudoje

cna.
Taigi, nuo turėjimo per

daug pinigų, nuo pirkimo 
perdaug prekių ir nuo in
fliacijos (kuri jau dabar 
smaugia biednuomenę) ža
da moteris ir visus darbi-

tiek tegavo savanorių. Ka- nįnkus apsaugoti “angelai 
7“"’i -5-sargai” 1.
imti keleriopai daugiau, jei- republikonų abazo. Kokias
rinės jėgos būtų galėjusios sargai” iš. demokratų ir

gu pačios moterys būtų sto
jusios. Drafto nebuvo.

Dabar labai garsiai ir at
virai kalbama apie draftą

jie vartos tam priemones, 
priklausys nuo rinkimų, ku
rie šiemet įvyks lapkričio

Slyvų sviestas
Perrink slyvas. Apžiūrėk,' 

kad nebūtų sugedusių. Ge
rai numazgok ir palik pin
tinėje, lai vanduo nuvarva*

Sutrink slyvas ir virink 
nedadėjus vandens. Kada 
pasileis, perkošk per sietu- 
ką. Paprastai cukraus de
dasi pusė tiek, kiek yra uo
gų skysčių. Bet, jei patinka 
labai saldžiai,'gali cukraus 
dėti daugiau. Įmesk žiups
nelį druskos. Vėl dėk ant 
ugnies ir virink gana smar
kiai, dažnai maišant, kad 
neprisviltų.

Kai nuvirs, sutirštės, tuo
met išbandyk, ar jau gana 
virinti, užvarvinant ant 
šaltos lėkštės. Jei sutrauk
ta, nuimk, nuo ugnies ir 
greitai supilk į išvirintus 
(sterilizuotus) stiklus. V.

i________________________________

Today’s Pattern

/

Prieš keletą mėnesių Ju
dy, laiminga poroje, turinti 

norėjo 
nusižudyti, . persirėžė • sau 
riešelį. Ji išgelbėta, sugijo. 
Šiomis dienomis, ji, viena 
skaisčiausiųjų vaidybos ir 
dainos horizonte, nutraukė 
kontraktą.

Man Judy patikdavo ir 
dėl to jos pagailo, kaib duk
ters. Kilo manyje klausi
mas: Dėl ko 29 metų Judy 

------ ----  ___ Garland jau pastūmėta j 
ar imti moteris, senelių eiles, kuomet jos 

; pasiekęs paties

Jie iškeliami į malonią dukrytę,

ne-

Prisimenama, kad visame 
Kongrese randasi tiktai 9 
moterys, o ir tarpe tų nėra 
nei vienos darbininkių at
stovės.

Šalininkai drafto mote
rims pavyzdžiu stato pra
ėjusio karo laikotarpi Ang- tingose sąlygose nuo dabar 
lijoje, kur buvo draftuoja- 
mos darbui ir karinei tar
nybai 18 iki 50 metų mote- Amerikos moterims,

tai buvo arti dešimtmetis 
atgal, nepalyginamai skir-

tinių. Dėl to kiti abejoja a- 
pie to būdo pritaikomybę 

šian-
rūmo ar nepopuliarumo tik-1 rys, neturinčios mažų ar j dieninėse sąlygose.
slo, kuriam “jos bus Šaukia-! labai senų išlaikytinių. Bet i Darbininke.

moterims, nes abejojama, 
kad pavyktų be drafto pa
imti net tiek,, kiek buvo į- 
stojusių praėjusiame kare. 
O būsimam karui norima 
gauti daugiau moterų ir 
platesnėms užduotims, ne
gu buvo praėjusiame.
ir mūsų šalies Kongrese čia, laike
buvo apie tai diskusuojama konvencijos, kad visos Kana- 
liepos 20-tą, prasidėjus mū-idos darbininkų unijos sudary- 
sų intervencijai Korėjon.

Moterų drafto klausimu, 
kaip ir visais, buvo minčių 
pasidalinimo. Kongresma- 
nė Edith Nourse Rogers iš 
Massachusetts pasisakė už 
registravimą moterų draf- į 
tui. Tūli vyrai kongresma- 
nai priešinosi,_ sakydami, siūlė sudaryti bendrą

Winnipeg, Canada

Jau

kad moterys būtų naudin
gesnės namų fronte. Niekas 
nesipriešino minčiai nau
doti moteris karui, tiktai 
buvo klausimas, kokiu bū
du būtų galima daugiau iš- 
jų naudotis.

Po, praėjusiojo karo di
džiuma moterų iš rezervo 
tapo atleistos. Tačiau ne
mažas skaičius buvo pasili
kusios atsakingose pareigo
se. Šiuo tarpu veiklioje mi- 
litariškoje tarnyboje randa
si virš 23 tūkstančiai mo
terų. Jos yra paruoštos la-

KDK lyderiai siekia 
sudaryti bendrą frontą

Kanados Darbininkų Kon
greso lyderiai iškėlė mint) • 

šios organizacijos

tų bendrą frontą. Jei tas 
įvyktų,' susidarytų galingas 
judėjimas, apimantis 1,000,- 
000 organizuotų darbininkų.

A. R. Mosher, Kanados 
Darbininkų Kongreso prezi- 

i dentas, savo pranesipie r 550 
j delegatų, reikalavo glaudes
nio visų unijų veikimo. Jis 

, nacio- 
halę tarybą, kuri suformuluo
tų bendrą programą arba 
nustatytų liniją.

Faktinai, jo pasiūlymas sie
kia kaip ir sudarymo darbo 
partijos, panašiai, kaip Bri
tanijoj. Jis nori tokio ben
dro veikimo ne tik algų klau
sime . Jis nori ir politinėj 
veikloj.

Kanados Darbininkų Kon
greso konvencija pora metų 
atgal siūlė visoms unijoms 
spiestis apie CCF, bet tas ; 
siūlymas neprigijo. Unijos |
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Užsakymą 
pažymėjimu formos numerio, 
ir dydžio, siųskite: Pattern
Dept., 110-12'Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.
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LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
24“~ Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m. 8-31-50

Vaižgantas

Bevardžiai
(Apmatai)

(Tąsa)
Vis dar tokios pat buvo gatvės, tokie 

pat, net dar dažnesni, ugnies švysčioji
mai, tokie pat garsai, dejavimai, susi- 

. tikimai* su sužeistaisiais ir tokios pat 
baterijos, brustveriai ir tranšėjos, kaip 
ir pavasarį, kai jis buvo Sevastopoly; 
bet viskas dabar atrodė kažkodėl liūd
niau ir kartu energingiau, — daugiau 
pramušimų namuose, žiburių languose 
jau visai nebuvo matyti, išskyrus Kušči- 
no namus (ligoninę), nepasitaikė nė vie
nos moters, — visur ryškėjo ne anksty
vesnis pripratimas ir nerūpestingumas, 
bet kažkoks sunkus lūkestis, nuovargis 
ir įsitempimas.

Bet štai jau paskutinė tranšėja, štai 
jau ir pažinusio savo ankstyvesnį vada 
P. pulko kareivuko balsas, štai ir trečia
sis batalionas stovi tamsoje, prisigūžęs 
prie mūro, protarpiais šūvių nušviečia
mo. Girdėti vien prislopinta šneka ir 
šautuvų barkštelėjimai.

— Kur pulko vadas? — paklausė Ko
zelcovas.

— Blindaže pas laivyniečius, jūsų kil
nybe! — atsakė paslaugus kareivukas. 
— Leiskite, aš jūs palydėsiu.

Iš tranšėjos į tranšėją, kareivis atve
dė Kozelcovą prie griovelio tranšėjoje; 
griovelyje sėdėjo, rūkydamas pypkę, 
matrosas; už jo buvo matyt durys, pro 
kurių plyšius skverbėsi šviesa.

— Ar galima įeiti?
— Tuoj pranešiu, — ir kareivis įėjo 

pro duris vidun.
Už durų kalbėjo du balsai.
— Jei Prūsija ir toliau laikysis neut

raliai,— kalbėjo vienas balsas,—tai Aus
trija taip pat...

— Kam čia Austrija, — kalbėjo antra
sis, — kai slavų žemes... Na, prašyk.

Kozelcovas niekad anksčiau nebuvo ši
tame blindaže. Jį nustebino blindažo 
prabanga. Grindys buvo parketo, duris 
slėpė užuolaidos. Pasieniais stovėjo dvi 

• lovos, kampe kybojo didelis auksiniais 
rėmais dievo motinos paveikslas ir prieš 
jį degė rausva lemputė. Vienoje lovoje 
miegojo su viršutiniais drabužiais jūri
ninkas, kitoje, prie stalo, ant kurio sto
vėjo du jau pradėti vyno buteliai, sėdėjo 
kalbėjusieji — naujasis pulko vadas ir 
adjutantas. Nors Kozelcovas toli gražu 
nebuvo bailys ir visiškai niekuo nebuvo 
nei valdžiai, nei pulko , vadui nusikaltęs, 
jis bijojo, ir, išvydus pulko vadą, buvusį 
savo draugą, jam suvirpėjo pakinkliai: 
ta’p išdidžiai atsistojo šis pulkininkas 
ii išklausė jį. Gerokai trikdė ir čia pat 
sėdėjusio adjutanto poza ir žvilgsnis. Jis 
tarsi kalbėjo: “Aš esu tik jūsų pulko va- 

' do draugas. Jūs kreipiatės ne į mane, ir 
todėl aš iš jūsų negaliu ir nėnoriu pa
garbos reikalauti”. “Keista, — galvojo 
Kozelcovas, į savo pulko vadą žiūrėda
mas,—tik septynios savaitės, kaip jis 
perėmė pulką, o jau iš visos jo aplin
kos, iš jo drabužių, iš povyzos, iš žvilgs
nio matyt pulko vado galia, galia, pa
grįsta ne tiek amžiumi, tarnybiniu vy
resniškumu, kariniu rangu, kiek pulko 
vado turtingumu. Argi seniai, — mąstė 
jis, — šitas pats BatrišČiovas lėbavo su 
mumis, ištisas savaites nešiojo kartūni
nius marškinius ir, nieko nepasikviesda- 
mas, visą laiką valgydavo tik muštinius 
ir varškėčius? O dabar! Iš po gelumbi
nio surduto šviečia olandiški marški
niai, rankoje dešimtrublinis cigaras, ant 
stalo šešiarublinis lafitas... visa tai ne
įtikėtinomis kainomis kvartirmeisteris 

nupirko Simferopolyje,— ir akyse toji 
šalta ir išdidi turto aristokrato išraiška, 
kuri tarsi sako: “nors aš su tavim drau
gauju, kadangi esu naujosios mokyklos 
pulko vadas, bet neužmiršk, kad tu gau
ni 60 rublių algos kas keturi mėnesiai, o 
per mano rankas dešimtys tūkstančių 
praeina, ir tikėk, aš žinau, jog tu pasi
rengęs pusę gyvenimo atiduoti, kad ga
lėtum būti mano vietoje.”

— Ilgokai gydėtės, — tarė pulkinin
kas Kozelcovui, šaltai į jį žiūrėdamas.

— Sirgau, pulkininke," dar ir dabar 
' žaizda gerai neužsitraukė.

. — Tai be reikalo atvažiavote, — tarė 
pulkininkas, nepatikliu žvilgsniu žiūrė
damas apkūnų karininką.

— Vis dėlto jūs galite eiti pareigas?

— Kaipgi, galiu.
— Na, tai'labai malonu. Tai jūs iš 

praporščiko Zaicevo perimkite devintąją 
kuopą — jūsų buvusią; tučtuojau gausi
te įsakymą.

— Klausau.
— Malonėkite, kai nuvyksite, atsiųsti 

pas mane pulko adjutantą, — užbaigė 
pulko vadas ir truputį linktelėjo, tuo 
duodamas suprasti, kad audiencija baig
ta.

Išeidamas iš blindažo, Kozelcovas ke
letą kartų kažką sumykė ir trūktelėjo1 
pečiais, tartum jam dėl kažko buvo 
skaudu, nepatogu ar pikta, ir pikta ne 
ant pulko vado (nėr už ką), bet jis bu
vo tarsi savimi ir visa aplinka nepaten
kintas. Disciplina ir jos sąlyga — subor
dinacija, kaip ir kiekvienas įstatymu pa
remtas santykiavimas, tik tada yra mie
la ir maloni, kai, be abipusio jos būti
numo supratimo , žemesnysis pripažįs
ta, kad aukštesnysis praneša jį patyri-'* 
mu, kariškais nuopelnais ir tiesiog mo
rališku tobulumu; bet užtat disciplina, 
pagrįsta, kaip mūsuose dažnai atsitinka, 
atsitikinumu arba piniginiu principu,— 
visada virsta iš vienos pusės puikavimu, 
o iš kitos — paslėptu pavydu, pykčiu, ir 
užuot dariusi teigiamos įtakos — vieni
jusi mases į vieną vienetą, veikia visiš
kai priešingai. Žmogus, nejaučiąs savy
je jėgos vidine vertybe įsigyti pagarbos, 
instinktyviai bijo susiartinti su pavaldi
niais ir stengiasi išviršiniais orumo pa
reiškimais atitolinti nuo savęs kritiką. 
Pavaldiniai, matydami tik tą vieną iš
viršinį, juos įžeidžiantį bruožą, už jo 
(dažniausiai neteisingai) jau nieko gero 
nesuranda.

16
Prieš eidamas pas savo karininkus, 

Kozelcovas nuėjo pasisveikinti su savo 
kuopa ir pažiūrėti, kur ji stovi. Brust
verai iš turų, tranšėjos, patrankos, pro 
kurias jis praeidavo, net skeveldros ir 
bombos, ant kurių jis nuolat kelyje užsi- 
durdavo, — visa tai, nuolat šūvių ugnių 
nušviečiama, jam buvo gerai pažįstama. 
Visa tai jam giliai atmintin įsmigo prieš 
tris mėnesius, per tas dvi savaites, ku
rias jis neišeidamas prabuvo tam pačiam 
bastione. Nors daug baisių dalykų kėlė 
■šie atsiminimai, vis dėlto kartu mišo kaž
koks praeities žavesys, ir jis su pasiten
kinimu, tarsi jam būtįų buvę malonios 
dvi čia praleistos savaitės, atpažino ži
nomas vietas ir daiktus. Kuopa buvo iš
dėstyta palei ginamąją sieną,' einančią 
į šeštąjį bastioną.

Kozelcovas įėjo į ilgą, visiškai atvirą 
iš įeinamosios pusės blindažą, kuriame, 
kaip jam pasakė, buvo’ devintoji kuopa. 
Visame blindaže, tikra to žodžio pras
me, visiškai nebuvo kur pastatyti koją: 
taip nuo pat įėjimo jis buvo prigrūstas 
kareivių. Vienoje jo pusėje švietė kreiva 
taukinė žvakė, kurią gulėdamas laikė 
kareivukas. Kitas kareivukas slebizuo- 
damas skaitė, prisikišęs prie pat žva- 
kėš, kažkokią knygą, Dvokiančioj blin
dažo prieblandoj buvo matyti pakeltos 
galvos, godžiai klausančios skaitytojo. 
Knygelė buvo elementorius.

Įžengdamas į blindažą, Kozelcovas iš
girdo :

'Malda po mokymo: “Dėkojame tau, 
viešpatie...”

— Pataisykite žvakę! — tarė balsas.
— Puiki knygelė. — Dievas... yra...— 
traukė toliau skaitytojas.

Kai Kozelcovas paklausė, kur yra 
feldfebelis, kareiviai sujudo, sukosėjo, 
sušniurkštė nosimis, kaip ir visada po 
įtempto tylėjimo, feldfebelis užsisegio
damas pakilo netoli skai
tytojo grupės ir, žargstyda
mas per kojas arba jas mindžioda
mas tiems, kuriems nebuvo kur jų pa
traukti, priėjo prie karininko.

— Sveikas, brolau! Ar tai visa mūsų 
kuopa?

— Sveikinam jūsų kilnybę, laimingai 
parvykusį, — atsakė feldfebelis, links
mai ir draugiškai , žvelgdamas į Kozelco
vą. — Kaip sveikata, jūsų kilnybe. Na, 
ačiū dievui. Jau mums nusibodo be jū
sų. . . .

Tučtuojau buvo matyti, kad kuopoje 
Kozelcovą mylėjo.

(Daugiau bus)

(Pabaiga)

KALTINTOJAI
I

Gražųjį sodžiaus kavalie
rių, padorių ir šlovingų tė- 
vų sūnų, jaunutį Petrą prit 
siviliojo biauri senmergė. 
Dori ir gėdingi Petro bro
liai ir sesers ko galo nega
vo, kartu šu tėvais.besisie
lodami: tokios nešlovės jų 
giminė nuo amžių nebuvo 
turėjusi. Bet ir patsai kal
tininkas jautė visą savo ne
dorumą; matė visą tos ne
lygios poros jausmingo ro
mano juokingumą; krimtos 
pirštus, vietos iš sarmatos 
neberasdąmas; į kraštą 
svieto norėjo išbėgti, bet 
tik nebegirdėtų teisingų 
pajuokimų.

O juokės iš jo visi, susi
riesdami, pilvą susiimdami, 
vos tik atsiminę tą “porą”.: 
Moteriškosios, kai}) do va- i 
notos; šventė niekai, suly-Į 
ginus su tuo džiaugsmu, 
jog gali kitą pamindžioti. 
Nagi, ir tyčiojos ik valiai, 
ypač tie ir tos, kurie patys 
seniau neperskaiscia dory - 
be švietė.

Tyčiojos ne tiktai iš kal
tininko, kurs, dievui ir 
žmonėms nusidėjęs, turėjo 
tą bausmę priimti; bet ir 
visai jo šeimynai gyveni
mą užnuodijo: seselėms ir 
broliams draugėje vietos

—Še tau, bąltasnukė... Dar 
labiau nuglencavojau...
ištarė apdrėbusi ir pasislė
pusi, nė kiek draugės ne- 
užjausdama.

Purviną darbą purvina 
širdis tepadaro.
1904.

tijas* į Vokietiją pasiuntė, bet 
ant galo su dipukais įvyko 
koks ten nesusipratimas. Kiti 
atsinešę priduoda vardus to
kių žmonių, kurie visą laiką 

j dipukus Vokietijoje šelpė, 
Biuntė jiems siuntinėlius, išra
šę bent kelias garantijas į 
Vokietiją; čia atvykusius irgi 
visokiais būdais šelpė ir gel-

Bridgeport, Conn.
Dipukai susirūpinę 
komunistų gaudymu

Aną vakarą dipukai turėjo 
“masinį” susirinkimą, ir tą 
vakarą jie buvo nusitarę kiek
vienas atsinešti bent po kiek 
lietuviu “komunistų’’ vardų, 
kad vietinis klebonas galėtų 
pasiųsti tuos vardus į Hart
fordą. Taip, susirinko gau
siai dipukų ir jie atgabeno 
daugelį “komunistų” vardų.

Susirinkimas įvyko bažny
tinėje salėje; susirinkime da
lyvauja ir klebonas. , Dipukai 
tuojau priduoda “komunistų” 
vardus. Ir, pagaliau, klebo
nas žiūri, kad tarpe tų “ko
munistų” margulioja vardai 
gerų, rimtų ir pastovių para- 
p'ijonų. Vienas dipukas atsi
nešė savo tetos vardą, ka
dangi jinai nepasiskubino di
pukui greit aprašyti namo ir 
savo viso turto. Kitas dipu
kas nori priduoti savo dėdės 
vardą, nes anas nors ir šel
pė visokiais būdais ir garan

nebeliko. Pasirodys seselė, 
tai drauges, kaip ims kita 
kitai už nugaros galvas 
kaišioti ir krizenti, tai tik 
nusispiauk ir eik sau pro 
duris. Ateis brolis, sėdi iš 
tolo, o jo draugai puskvai
liai, atstu sustoję, pašnibž
domis, bet kad girdėtus, 
ruošia jį Petrui piršlėmis, 
arklį raine pamauna t. ir t., 
t. ir t.

Aitru," nepadoru nekal
tiems broliams. Norėtų su i 
apjuokė jais pasiginti, šį tą 
pateisinti; bet kaip tik pri
eina prisidėtų prie jų kal
bos, tuoj visi nutyla, nepa- 
dorėdamies į akis jiems i 
žiūrėti; drąsos gi vėl pasi
gauna, tik jiems kur nųsi- ‘ 
gręžus. Išlupti jie buvo per | 
maža: norėjos su kojai 
spardyti tie menkadūšiai, 
tamsioje kerčioje žmogų 
užmušantys.

Jei bloga žmogui nemoki 
dovanoti, tai bent atvirai 
jį teisk.

KERŠTININKE j
Skaisti, linksma ir dora ! 

mergaitė bėga pro mylimos I 
savo draugės kiemą, neži
nodama, jog negražios 

! draugės širdyje seniai jau 
'.pavydo gyvatė lizdą pasi
darė. Bėga ir — tėkšt jai 
iš už sąsparos su arklia- 
mėšliu stačiai į smilkinį.

— Pone Jėzau... o čia 
kas?.. Fe!..

Nabagė baimingai apsi
dairė, ar kas nei^L, ir 
smunka, ašaras flJPuama, 
atgal apsipraustų, o iš gal
vos neišeina klausimas:

—Kas gi ir už ką? Drau
gės broliai trys, samdinin
kas vienas, mergaitė ir 
pusmergė... 4lurs gi jų? 
Jau gal visi susitarę...

Mergaitės širdis pirmą 
kartą užsidegė gilia žmo
nių neapykanta; iš karto 
keleto žmonių, visos to kie
mo šeimynos, išskyrus 
draugę. O, kad ne ta drau
ge, kažin ką dabar tam 
kiemui padarytų... Ir la
kioja po galvą pažeminto - 
sios mergaitės keršto min
tys, kaip'- vapsvos, viena už 
kitą baisesnės ir biaures- 
nės.

O ką gi jos mylimoji 
draugė?

bėjo, ii- jų vardai dabar pri
duodami klebonui, apkrikšti
jant juos “komunistais.”

Klebonas, tai pamatęs, su
pyko ir išdrožė jiems pamok
slą. .Jis pareiškė: “Aš nesių
siu šių vardų į Hartfordą: jei 
norite, tai siųskite jūs patys. 
Bet nepamirškite, kad, siųs
dami, turite pas notarą pada
ryti priesaiką ir notaras turi 
pridėti savo antspaudą. Taip
gi turite padėti savo vardą ir 
pavardę ir, reikalui esant, 
faktais įrodyti, kad skundžia
mas asmuo tikrai yra komu
nistas.”

Tuomet dipukai nuleido no- 
| sis ir nebežinojo, ką daugiau 
j daryti.

Aš, kaipo senas pavapi j0- 
•nas, noriu dipukams štai ką 
I pasakyti: Mes, seni Ameri
kos lietuviai, pastatėme baž
nyčią, pastatėme sales. Mes 
už aikome bažnyčią ir tas sa
les; užlaikymui reikalinga pi- 
m’gų.i O jūs, naujai suvažia
vę, murmate, kad į bažnyčią 
įeinant reikia mokėti įžan
gą. Arba laike rinklia
vos bažnyčioje įberiate porą 
penų, kaip į beibės bankutę, 
ir sėdite sau, kaip bažnyčio
je. O kitas dipukas įmaršuo- 
ja į bažnyčią ir su kepure, 
pamiršta, kad čia ne galiū
nas. . . Jūs jau įkyrėjote 'vi-

sokių srovių seniems Ameri
kos lietuviams, ir dar' skūpau- 
jate įmesti kokį centą bažny
čios ar kitiems reikalams. Tai 
sarmata. Juk jūs visi šluoja
te ir nei vieno nėra bedarbio 
ir visi turite pinigų, kiti gi jau 
ir automobilius ir namus turi
te, tai kodėl jau taip baisiai 
reikia skūpautis?

Baigiant, dar noriu primin
ti, kad nei mūsų senas kle
bonas, nei jaunasis kunigėlis 
niekada neužsiėmė jokia poli- 
tik ir neužsiims. Ir jūs, di
pukai, su savo skundais jau 
gavote ilgą nosį, bet ateityje 
įsivelsite ir į trobelį ir, ko ge
ro, dar gausite išdeportuoti...

Nors jau aš senas amžiu
mi ir niekada nerašinejau 
laikraščiams, bet kada jau 
šiuo tarpu tie dipukai man 
įkyrėjo iki gyvo kaulo, tad 
neiškentęs parašau teisybės 
žodį apie juos. Bet tie pone
liai jau įkyrėjo ne man vie
nam. Manau, kad kiti para
šys daugiau apie juos.

Senas Parapijonas.

WALLACE RAGINA 
KINIJĄ “NEKLAUSYT” 
SOVIETŲ SĄJUNGOS

South Salem, N. Y. — 
Buvęs Amerikos Progresy
vių Partijos vadas Henry 
Wallace pasiuntė laišką Mao 
Tse-tungui, Kinijos komu
nistų vadui, ragiridamas 
“neklausyt” Sovietų Są
jungos, bet taikytis prie 
Amerikos, jeigu Kinija no
ri įeiti į Jungtines Tautas 
ir gauti iš Amerikos pini
gu.

Stokite į Kontestq
Gauti Laisvei

<• « « • * * «

Naujų Skaitytojų
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su 

1 diena spalių-Od. ir tįsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.
v

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS
SEKAMOS DOVANOS:

1-ma $75. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20.
> 7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10, ir 10-ta $5.

Kiekvienam skaitytojui laišku yra išaiškinta technikiniai vajaus vedimui 
reikalai. Prašome a lydžiai persiskaityt! laišką, kur nurodoma kaip yra ve
damas vajus gavimui, naujų skaitytojų ir kviečiame tuojau stoti Į vajų.

Jauskimės visi sau už būtiną pareigą platinti dienrašti Laisvę, palaikyti 
jį kaipo savo kolektyvį mokytoją ir vadą. Plintanti infliacija ir reakci
jos siautėjimas mūsų šalyje labai smaugia mūsų dienraštį finansiniąi. Visi 
turime kuom nors prisidėti prie finansinio sustiprinimo savo dienraščio.

Gaunant nors 500 naujų skaitytojų šiame vajuje ir sukeliant aukomis 
tinkamą fondą dienraščio palaikymui bus galima užtikrinti jo ateitį. Dau
gelis skaitytojų, atsinaujindami prenumeratą .atsiunčia $10, pabrėždami: 
$7 už prenumeratą ir $3 auką dienraščio palaikymui. Tas yra puikus daly
kas, kad išgalintieji patys savo iniciatyva užsimoka daugiau, negu nustaty
ta laikraščio kaina. Jie padeda už žemesne kainą gauti laikrašti žmonėms 
su skruinnomis įplaukomis.

Laisvės prenumerata $7.00 metams ir $3.75 pusei metų. Kanadoje $8.00 me
tams ir $4.j0 pusei metų. Kitur užsieniuose $9.00 metams.

Perkant money-orderius, pašto notas ar čekius apmokėjimui už Laisvės 
prenumeratas reikia rašyti' tik LAISVĖ. Tiktai vieną žodį LAISVĘ.'Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite :

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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CLEVELAND© ŽINIOS
Dar vienas lietuvis 
ant deportacijos listo

Jaunas, veiklus progresyvis 
lietuvis, veikiąs vien tarpe 
amerikiečių ir todėl lietu
viams mažai žinomas yra 
Juozas Lukoševičius — Lu
kas, gimęs Seirijuose, Lietu
voje, 1907 metais. Atvykęs 
su tėvais ir viena sesute j 
Ameriką 1913 metais, apsi
gyveno su šeima Clevelande 
ir iki šių dienų čia tebegyve
na. Kada Juozas baigė Jr. 
High, Lukoševičių šeima jau 
buvo paaugusi iki 7 ir todėl 
Juozui, kaipo vyriausiam, 
---------e

prisiėjo susirasti • darbą, kad 
prigelbėjus tėvui uždirbti šei
mos pragyvenimą. Bet Juo
zas ir dirbdamas nenustojo 

■mokslintis pats per save. 
Šiandien pas jį randasi pui
kus lobynas įvairaus moksli
nio turinio bei dailiosios lite
ratūros knygų ir bene bus 
vienas iš didžiausių knygynų, 
kokį galima užtikti vidutinio 
jauno žmogaus namuose. Iš 
amato Juozas yra raidžių sta
tytojas, priklausąs prie Typo- 
grafistų Unijos, CIO, lokalo 

! 53 ir dalyvauja unijos veiki
mo. Sakosi įstojęs i Komu-

of running appliance* bused on typical residential usage.

Robertu 
Raney, Jo sumanymas stabdžio 

i dėl saugumo laimėjo jam pinigi
nę dovanų. Praeitais metais bu
vo duota 130 dovani; Con Edi- 
son’o žmonėms už sumanymus, 
padedančius suteikti jums pati
kimų, nebrangių elektrų ir gesų. y

elektros. .L/5c

/ZmJ Televizija suteiks
'VfcAv-. . . .. . - _____ •jums pirmavietinį 

matymą 4 Pasaulinių 
Serijų lošimų už apie 
5c. elektros.

k

MwreMwsdop 
3Ą(MK>SMW)Y££S AHQ
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P'-aU"
įciriios te*

/LAIMĖJO DOVANĄ!
(’on "Edison didžiuojasi Robertu

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JOIN O KAšKAIčIO 

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. 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 susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

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

,nįstų Partiją 1930 m., tik
| vėliau tapęs paleistas iš par
tijos už tai, kad nebuvo J. A. 
V. piliečiu. Bet tas jo nesu
laikė nuo tolimesnio veikimo 
draugijiniame darbe.

Pradžioje antrojo pasauli
nio karo Lukas išpildęs apli
kaciją gavimui J. A. V. pilie
tybės. O viduryje 1948 me
tų tapo areštuotas imigraci
jos agentų ir kaltintas, už ko
munistinį veikimą, ir kad jis 
nelegaliai įvažiavęs j Jungti
nes Valstijas iš Kanados, 
1932 metais, ir už tai kėsi
nasi jį išdeportuoti. O tas 
nelegalis iš Kanados įvažia
vimas buvęs šitaip: Visi 
spaustuvės darbininkai, ku
rioje Lukas dirba, turėjo 3- 
jų dienų ekskursiją į Kanadą 
pažuvauti ir visi kartu grįžo 
niekieno netru/kdomi. Vy
riausiu liudytoju prieš Lu- 
kąs’ą buvęs tas pats, ką liu
dijo prieš V. Andrulį, Charles 
Baxter. Kaip laikas sako, 
Baxter esąs išmestas iš Komu
nistų Partijos už blogą elge
sį ir taipgi iš Furniture 
Workers, CIO, unijos, už ko
kias ten suktybes.

Kadangi aukščiausias J. V. 
teismas panaikino lokalinius 
teismus kaipo sauvališkus. 
Lukas yra paleistas ant 1,000 
dolerių kaucijos ir laukia 
naujo teismo, kuris įvyks spa
lio mėnesį. Jį gina jauna ad
vokatė Ann Fagan Ginger.

.L N. S.

Šnipai terorizuoja moteris

Yra žinių, kad kokie tai 
i šnipai ateina dienos laiku J 
'stūbą, kada daugumoje na- 
Įmuose būna tik moterys, pa- 
i rodo žvalgo ženklą, pasisako 
i žinąs jos vardą ir pavardę ir 
prie kurių organizacijų ji pri
klauso. Tik jie nori dar ko 
daugiau ją paklausinėti. -Jie 
taipgi primena, kad, jeigu 
nenori, gali neatsakineti į 

j klausimus, bet geriau, kad 
atsakinėtų. Tas rodo, kad 
jie netur teisės klausinėti. 
Bet moteris, išgązdinta ir 

'mėgindama šnipams pasige
rinti, ima atsakinėti į šnipų 
klausimus. O šnipai, įsidrą
sinę, pradeda klausinėti ne 
vien apie jos politinius įsiti- 

j kinimus, bet klausinėja, ar 
[tas, ai’ kitas iš jos pažįstamų 
'nėra komunistas? šnipai, ga
vę iš moters sau tinkamų at
sakymų, reikalauja, kad ji 
pasirašytų po tais klausimais 

| ir atsakymais.
čia jų tikslas aiškus: jie 

tą daro savais išrokavimais, 
kad išgauti tokių atsakymų, 
kuriais šnipai pasiremdami 
galėtų iš valdžios gauti va- 

j rantą tos ypatos areštavimui 
į ir atidavimui grand džiūrei.

Ohio Teisių Biliaus organi
zacija išleido patarimus, kad 
šiame reakcijos siautėjime 
supažindinti žmones su jiems 
garantuotomis teisėmis per 
federalę ir valstijos konstitu
cijas. Tarpę tų patarimų yra 
pasakyta, kad ir areštuotam, 
apart vardo pavardės, nesa
kyt nieko daugiau, iki negausi 
progos pasitarti su savo ad
vokatu, nes kitaip gali pats 
ęave inkriminuoti . Toliau pa
tarimuose sako: jeigu, būda
mas areštuotu, “neturi savo 
advokato, pašauk, Ohio Bill 
of Hights Conference, SU. 1- 
2784 arba LA. 1-1374.”

Pilietis.

Kolūkiečių vaikai stoja 
i aukštąsias mokyklas

KAIŠIADORYS, rugp. 15.— 
31 jaunuolis baigė šiemet vie
tos vidurinę mokyklą. Dides
nė abiturientų pusė — kolū
kiečių vaikai. Visi jie pada
vė pareiškimu^ stoti į aukštą
sias mokyklas.

Kolūkiečių sūnus M. Ar- 
bauskas baigė vidurinę moky
klą vienais penketais. Jis nu
tarė stoti į žemės ūkio akade
miją. Kaune. Stepas Leona
vičius,- baigęs vidurinę moky
klą sidabro medaliu, pasirin
ko inžinieriaus specialybę, 
kurią jis įgis Kauno universi
teto mechanikos fakultete. 
Daugelis jaunuolių stoja į 
Vilnaus universitetą, Pedago
ginį institutą ir tt.

H. Bočkauskag.

CHICAGOS ŽINIOS
Šarkiūnų žentas 
eina tarnybon

Dale Fagan, buvęs aviaci- 
i joje leitenantu pereitame ka
ire, pastaruoju laiku prakti- 
j kavęs teises Danville, 111., sa
koma, pašauktas vėl tarny- 

įbon. Dale yra vedęs Violą 
' Šarkiūnaitę. Jiedu turi mažą 
mergaitę. Gaila, kad jaunai 

I moteriškei teks vienai pasi- 
likti. V.

i! Nance Yuris
Illinois Universitete

Plačiai žinomų progresyvia- 
1 me veikime Adomo ir Jenės 
Yurių duktė Nancė, tūlą lai
ką mokinusi Roosevelt Kole
gijoj, dabar išvažiavo j Illi
nois Valstijos Universitetą, 
Champaign-Urbana, 111. V.

★
Gražiai palaidota 
Stanza Rimkienė

: Rugsėjo 26 d. Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse palaidota 
1 Stanza Rimkienė. Automobi
lių procesija, lydint į kapines, 
buvo labai ilga#

Prieš išlydint lavoną iš P. 
Į Ridiko koplyčios, įvyko ata
tinkamos apeigos, C. Abe- 
kienė ir A. Kenstavičiene su
dainavo kelias širdį perve- 
riančias dainas, L. Prūseika 
pasakė jautrią kalbą apie ve
lionės gyvenimą, apie jos ide
alizmą ir žmoniškumą. V av

ide visų L. Prūseika reiškė gi- 
Įlią užuojautą Petrui Rimkui, 
j sūnui Gilbertui, seserims ir 
broliams.

Vienas Stanzos Rimkienės 
brolis atvyko iš Athens, Ohio. 
Jis yra profesorius Ohio Uni
versitete.

Anglų kalboje tarė atsisvei
kinimo žodžius vienas svetim- 

i tautis.
Gėlių buvo labai, labai 

. daug.
I Kapinėse į palydovus pra- 
ibilo P. Ridikas. Po to daug 
| palydovų susirinko į Charles 
Ūkelio svetainę, kur buvo 
maloniai priimti.

Petras Rimkus, • G i bertas, 
seserys Ann ir Mary, taip pat 
ir broliai Frankis ii- Joe per
gyveno šį gilaus liūdesio mo
mentą ir drąsiai žygiuos gy- 

I veninio keliu. Palydovas.

Gužauskai nusipirko 
krautuve

I «-

Jack ir Nancy Gordon 
(Gužauskai) nusipirko Rose- 
lande, and 107th, prie Ed-

teto pirmininkas, vadovauja 
tam vajui.

Dr. Solomon sako, jog tas 
bilius sutrempia civiles teises. 
Jis yra visų aršiausias nuo 
1790 metų “anti-sedition” bi
liaus.

Tai yra geras pavyzd is ki
toms organizacijoms subrusti 

I prieš tą bilių.
Artinantis, kongresiniams 

rinkimams, didelis spaudimas 
į kandidatus paveiks, kad jie 

.išstotų prieš tą įstatymą, už 
■jo atšaukimą. Rep.

j Darbininkai nubalsavo 
už uniją

American Can Co. 31 įmo
nės darbininkai nubalsavo už 
uniją. Balsavimus prižiūrėjo 
National Labor Relations I
Boardo pareigūnai. 10,996 
balsavo už uniją, o 864 prieš.

Balsavimas suteikia plieno 
•darbininkų unijai teisę už- 
i vesti derybas su kompanija 
algų reikalu ir unijos pripaži
nimo dėlei.

i Unijos pareigūnai sako, jie i___________________

PARDAVIMAI
Parsiduoda vasarnamis. Būti) ge

rai, kad lietuviai nusipirktų ant 
mano mylimos larmukčs sau dėl 
vasarojimo. Yra 9 mingruimiai su 
J6 gatavai paklotų lovų, dvi mau
dynės, trys švirkšt.vnės. penki toile- 

į tai. trys valgomi kambariai, 30 se-
• tų lėkščių, svečiu salė, penkios vir- 
j tuvės su gazo pečiais. elektriniai
šaldytuvai ir vienas didelis gilus 
šaldytuvas. Taipgi apie 5 akrai la
bai derlingos žemės. Yra vienius ak
ras medžių, kaip ir parkas žaidimui 
žaislų. Taipgi ten yra pasilikęs ge
ras fundamentas del atnaujinimo

Į “tennis court."
j Randasi viena mylia iki ežerui, 
j Darbštūs lietuviai turėtų savo loc- 
į nų maudynę, nes yra 700 pėdų il- 
l.gio upelio. Maudytis gali 100 ar ir 
I daugiau žmonių. Taipgi vandens 
Įgalima įsitaisyti ir dėl žiemos gali- 
' ma ir su ranka pasipumpuot i van- 
; dens. Žiemų, norint nenaudoti garų, 
I tai galima pasišildyti šlubų su esan- 
I čiu skiepe anglių šildytuvu. Taipgi 
I norint išvažiuoti, tai galima šlubų 
užrakinus tas padaryti.

Kaina .$12,000. Įnešti reikia .$5,000.
• Šluba yra apdrausta ant .$11,000, 
lo verta dvigubai. Norinti pasipirkti, 
| tuojau atsišaukite ar atvažiuokite:

K. SINKO,
I Ulster Park, N. Y. Tel. 591-M-3.

(189-190)

RANDA VOJIM AI
Pasira.ndavo.ja su visais įrengi

mais keturi kambariai, visi kartu, 
arba vienas, du, trys skyrium.

Kreipkitės:
VACLAS JONIKĄ

22 Christian St., Philadelphia 47.
Pa.

brooke Avė., grosernę ir mė- 
!sinę. Kol kas dirba ten tik 
vienas Jackis. Nancė tebelai
ko savo grožio salioną ant 
2807 Divcrsey Avė.

Gordonai yra pažangūs 
žmonės ir daugeliui gerai ži
nomi.

Veliju jiems geriausio pa
sisekimo.

Roseland iečiai turės gerus 
1 žmones savo tarpe. Rep.

Nori sulaikyti 
telefonų pabrangintą

Adv. Harry Booth gavo 
laikiną indžionkšiną prieš 
Bell Telephone kompaniją, 
kuri mojusi pakelti telefono 
naudojimo kainą ir jau ga
vo tam, leidimą iš Illinois 
Commerce Commission.

Jei pakėlimas nebus sulai
kytas, telefono naudotojai 
turės sumokėti $15,195,000 
daugiau, negu'dabar moka už 
telefoną.

Skundas prieš kompaniją 
sako, kad ICC nepatyrė gerai 
duodama leidimą pakelti kai
lius. i

Indžionkšiną davė teisėjas 
ScJinackenberg. V.

★
Veikia atšaukimui 
McCarran biliaus

I

North Shore Citizens Com
mittee pradėjo smarkiai veik
ti atšaukimui M; c C a r r a n - 
Wood biliaus, kuris nesdniai

I pravestas nežiūrint to, kad 
prezidentas Trumanas jį ve-
tavo.

Dr. Ernest Solomon, komi-

pasiryžę visus plieno industri
joj dirbančius unijon įrašyti.

R.
★

■ Naujokas jūreivis rastas 
į negyvas, gal nusižudęs

Frank Moore, naujai stojęs 
lai vynan, rastas perpjauta 

| gerkle jūreivių apmokymo 
i centre, šalę jo rasta du skus-
■ tuvai. Jo draugai sako, jis
• buvo tūlą laiką gerokai nusi- 
į minęs. Rep.

Iš Eks-Mainierių Klubo 
pastogės

Vasaros laiku klubas susi
rinkimų nelaikė. Rugsėjo 15- 
tą turėjo susirinkimą. Pri
imta į klubą 11 nauj i narių.

I Yra mirę du nariai: Juozas 
i Masalskis ir Anastazija Sa
vickienė. Serga Vladas Ži
linskas. Turėjo operaciją. 
Randasi namuose, 3140 So. 
Lowe Ave. Jau sveiksta.

J. G.
NIK ——.NU

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
na tenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą 
gražiai mo- 

įruošta

..—.4.JUMS TIKRA! RĖKIA ŠIŲ KNYGŲ

Pranešimas
VVORCESTER, MASS.

LL.D 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 9 d. spalių, 7:30 
vai. vakare, • Lietuvių Svetainėje.
29 Endicott St 
narės dalyvauti, 
reikalas aptarti.

Malonėkite visos 1 
nes yra svarbus I
- A. W.

1189-190)

Narni; Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

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

NEWARK 4, N. 3. 
T-TTTmhnlrlt 9-7964

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

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

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dcntistcrijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

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

^ra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.
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Užsisakydami knygas, rašykite:

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., spalio 4, 1950



Kas nauja Lietuvių 
Kultūros Centre?

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

Lietuvių kalbos moky- [Iš Kriaučių Susirinkimo 
kielė jau atsidarė

LDS jaunimo kuopa 
progresuoja

Namų darbininkė pilnam laikui. 
Guolis kitur. Prižiūrėti namus ir 
vaikus. Lengvas valgių padarymas 
ir skalbimas. Maloni ir patyrusi. 
Paliudijimai. TW. 7-3188. Šaukite 

)8 A. M. iki 10 P. M. bile vakarą po 
1 5 P. M. (186-190)

Auditorijos Bow liūgas gra
žiai pasipuošė. Sienos ir alių 
tarpai naujai, nudažyti, viskas 
nušvarinta. Smagu pasižiurę- 

•ti, o dar smagiau vieną kitą 
lošį sulošti. Tai padaryta 
naujo bowlingo vedėjo 
stangomis.

turės metinę konferenciją.
Spalio 29 d. — visų laukia

mas dienraščio “Laisvės” kon
certas.Rugsėjo 27 d. įvyko lietuvių Į dėkime visas pastangas, kad 

I būtų pasekmingai tas svarbus 
darbas pravestas. Tai visų 
unijistų reikalas. Tą mažą 

j sumą gali kiekvienas pasimo- 
ikėti, ir daug galime mes, nni- 
jistai, laimėti.

■ Taipgi delegatas pranešė, 
kad kriaučiams ateina algų 
pakėlimas su spalio 10 die
na. žinosime, kiek ir nuo ka- I 

Ida gausimo tuos pakėlimus. 
[Kriaučių algos turėtų būti sėkmingas parengimas, 
tuojau pakeltos. Darbdaviai p’odo, 
kainas pakėlė ant drapanų ir 
lupa iš žmonių pinigus 
nauju pakėlimu.

[kriaučių 54-to skyriaus susi- 
■rinkimas 11-27 Arion PI., uni- 
i jos. svetainėj.

Pirmininkas

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 
30, susirinko nemažai vaiku
čių ir paaugusių į savo mo
kyklėlę. Bet kadangi visas.j Pirmininkas V. Zaveckas 
darbas dar nėra pilnai sūdo- i pranešė, kad buvo atėjęs iš 

tai j BALFo Įstaigos į Pld. Tary- 
Į bos posėdį atstovas, reikalam 

Nutarta paau- 
$500 BALFui.
Hermanas davė sumany- 
kad ir dirbtuvės čerma- 
kai ateis rinkliavos dic-

suorganizuotas,pintas, 
nedaug kas ir nuveikta.

Tai dabar svarbu visiems ■ damas aukų, 
mokiniams susirinkti šį šešta- Įkoti 
dienį, spalio 7. Pradžia 2 
vai. po pietų. Bus mokinama 
lietuvių kalbos, dramos, liau
dies šokių, muzikos.

Mokyklėlė įvyksta kiekvie
ną šeštadienio popietį, Lietu
vių Kultūriniame Centre. Mo
kyklėlė turi erdvingas patal
pas — Auditorijos knygyną.

O jo žentas šarks- 
kad kuris dirbtu- 

atsisakys nuo 
tai turi būti suspen-

S

LDS 13 kuopos 
nariams svarbu

Nepamirškite ketvirtadienio 
vakarą, spalio 5 d. Turėsime 
flvarbų susirinkimą, kuriame 
teks keletas klausimų aptarti.

Taipgi tie, kurie savo mo
kestis už šiuos metus dar ne
užbaigė mokėti, turėtų ateiti 
į šį susirinkimą ir užsimokėti.

Kalbinkime naujus narius 
prie LDS prisirašyti.

Narys.

Reikalauja atšaukti 
Hartley ir McCarr an 
įstatymus

Pereitą trečiadienio vakarą 
apie du tūkstančiai unijistų 
buvo susirinkę į Manhattan 
Center.

Kalbėtojai nurodė fašizmo 
pavojų Amerikoj. Ypač buvo 
atžymėtas pavojus iš Taft- 
Hartley ir McCarran įstaty
mų paeinąs.

Kalbėtojai išdėstė, kad rei
kia prieš šiuos įstatymus 
veikti — reikalauti, kad jie 
būtų atšaukti.

Susirinkę unijistai vienbal
siai pasisakė už tų įstatymų 
atšaukimą.

šį susirinkimą s u.š a u k ė 
Jungtinis Darbo Komitetas, 
atstovaująs 25 Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO unijas.

New Yorkas vis dar turi 
vandens apie 75 nuošimčius 
talpos. Tačiau prašo*ma tau
pyti, nes niekas nežino, ko
kia bus žiema.

J- 
I Uią, 
Inai, 
i na, turi kolektuoti dar priedo 
, prie. $500.
nys suriko,
vės čermanas 
k oi e k tos, 
d uotas.

Tai ir 
i dėdami 
ižino taisyklių. Jiems pavy
ko suspenduoti Buivydą, Vai
tukaitį, tai jie mano ir čer- 

, manus suspenduoti. Vargšai 
! nesu pranta tiek, kad tie aim 
!vyrai prieš unijos taisykles iš
sėjo. Bet čermanų negalėsite 
[suspenduoti politiniais klausi
mais.

Pereitais metais mūsų uni-
• jos vadovybė,. Joint Boardas, 
jdarė kolektą dėl JeruzobTio. 
;Išdavė visiems dirbtuvių čer- 
j manams, blankas 
j i eikalaudami 
i dirbtuvėse.
'no spendavimu.

Kadangi dirbtuvėje uerma- 
Ino negalima priversti politini 
Idarbą dirbti, tai uošvis su 
i Žentu turėtų daugiau susipa- 
i žinti su unijos konstitucija.

Artinasi lokalo valdybos 
metiniai rinkimai, tai tokius 

I diktatorius, kurie nežino uni- 
: jos taisyklių, nereikėtų 
I ti į unijos valdybą, 
j kitataučių dirbtuvėse, o
• v’iškų dirbtuvių komitetams -
l Čermanams grąsina spendavi- 

mib politiniais sumetimais.
Turėsime čermanų ir komi

sijų susirinkimą. Tuo klausi- 
i mu turėsime pasikalbėti. To- 
jki dvasios ubagai neturi tei-
• sės politiniais klausimais gra
sinti čermanams spendavimu.

Skyriaus delegatas Ch. 
, Kundrotas pranešė, kad mū- 
jsų unijos vadovybė _ Joint 
Boardas ateinančiuose valdiš
kuose rinkimuose ves didelę 
kampaniją prieš Taft-Hartley 
įstatymą.
mūs unijos vadovybė iš narių 
paramos po $2 kiekvieno dir
bančio unijos dirbtuvėje. Ger
biamieji dirbtuvių čermanai,

dvasios ubagai. Sū- 
lokalo viršūnėje ne- 

Jiems pavy-

Tarp lietuviu
Baltrušaitis ir V:to 
susitarė greitu k 

A b u “Lai.v
linskas 
a psivesti. 
skaitytojų vaikai.

“Laisves” vietinių ? 
vedėja Sasna pasitraukė 
nai savaitei nuo darbo — 
silsėti.

Tyrinėja mokyklų 
pirkinius 
&

pa-

gražiuoju j New. Yorko, 
p a k o lektuoti [Queens pavietų. 

Bet jie negrąsi- gavo didelį skur

lietu-

Sykiu reikalauja

Pirmas šio sezono vaidinimas
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA

‘NEVYKUSI MEILĖ’
Bus vaidinama

Sekmadieni, Spalių 8-tą d.
Pradžia 3:30 po pietų

LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Rengia LMS 3-čioji Apskritis
Vaidins Laisves Choro aktoriai iš Hartford, Conn.

Veikalą parašė jų pačių draugė R. Ulevičiūtė.

Ši drama yra paimta iš Lietuvos kaimiečių gyve
nimo, kuomet dar tėvai nusverdavo dukterų apsive- 
dimą. Joje yra keistų dalykų bei Įvykių. Ir.štai vie
nas iš jų: Turtingas ūkininkas, bet jau senas, perša
si biedną jauną mergaitę. Mergaitės tėvai liepia jai 
tekėt už to senio, kad jis bagotas. Mergaitė nemyli 
to senio ir nenori už jo tekėt. Bet štai tuom tarpu 
to senio jaunas sūnus Įsimyli į tą pačią mergaitę ir 
prašo, kad ji tekėtų už jo tėvo, prižadėdamas, kad 
jis ją mylės ir kad gyvens visi vienuos namuos. Mer
gaitė apsiveda su seniu. Bet paskui ji netenka jų 
abiejų. O kaip tas Įvyksta, tai tik matant vaidinimą 
bus galima suprast.

Taigi, visus ir visas prašom ateiti ir pamatyti šią 
taip žingeidžia dramą. Įžanga tik $1.00.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Pereitą sekmadienį LDS 
20<i jaunimo kuopa turėjo sa
vo išvažiavimą Bet už 
m auc'vnių. 
jaunuoliai 
praleido, 

j c as nd;
t i jos,

Jones 
Suvažiavo bent 25 
ir gražiai laiką 

Atvyko Helena In-
iš New Jersey vals- 

k .irioje ji su savo šeima 
apsigyveno.

pirmas jaunuolių
Pasi- 

kad jie moka sutartinai 
įveikti ir biri pasisekimo.

Ketvirtadienio vakarą, spa
lio 5 d., Li‘tuvių Kult. Cen- 
jtre jie turės savo reguh'arį su- 
Isirinkimą.

Ti(>, kurie Cinu jaunesnio 
amžiaus asmenų, paraginkite 

i ateiti į susirinkimą, kuriame 
įgalės susipažinti su LDS jau-
minu

Narys.

LDS Centro pastogėj
i šiuo metu LDS Centras turi 
nepaprastų svečių. Atvyko 

. valstijiniai Apdraudos De- 
i partmento egzaminieriai per
žiūrėti LDS turtą ir stovį. 
Jie veikiausia dirbs apie porą 
mėnesių, iki viską - pilnai su-

pa

jauLyga 
žieminį sezoną, 

ir daugiau bow- 
lygos prisideda, 
vietos ir nau-

Langų plovėjai nori 
pakėlimo mokesties

Namų darbininkė; guolis vietojo 
n” kitur. Turi mylėti vaikus; paliu
dijimai. MO. 2-719G. (187-189)

Kings ir 
prokurorai 
į, kuriame 

nurodoma, kad viešųjų moky
klų atsakingi žmonės • supirki- 

jnėjo visokias mokykloms reik
menis be jokių pasiūlymų.

Supirkta dažų, stiklų, me
džio ir kitokių reikalingų 
medžiagų už m ii i onus dole
rių. Sumokėta aukšta kaina, 
nes nebuvo daryta jokių ki- 

'tu pasiūlymų iš kitų kompa- 
•nijų.

Sakoma, mokyklų inspekto
riai tuos visus pirkinius per
leido tinkamai nepatyrinėję. 
Dabar daugelis tų pirkinių 

Ivisai tam darbui netinka.
Dabar Šis klausimas tyri-

■ nūjamas.

Kaip žinoma, egzaminieriai 
| peržiūri fraternalių draugijų 
L,Lovį kas trys metai. Paskiau- 
' siu laiku jie LDS Centre buvo 
1947 metais.

Kai egz am i n i e r i a i C e ntre 
tai susidaro daugiau 
ir pačiam Centro šta-i darbo 

bui.
Egzaminieriai atsidarė sa

vo raštinę Auditorijos knygy
ne. Sako, jiems šis erdvus 
kambarys patinka.

;Nuo ugnies apsaugos 
i savaitė

PAJIEŠKOJIMAI
Paieškai! savo dėdės Juozo Sau- 

serio. Gimęs Kretingoj (Lietuvoj) 
gyvenęs Kretingos kaime. Esu Pet
ronėle Stirbaitė, duktė Sauseraitės 

Jisai gyveno Bostone.
Janulevičienė, Villa Zeli- 

Mareskal, Maleti nr. 80. 
Prudente, Sao Paulo, 

(188-190)

PranciškoS.
Petronėlė 
na, Rua 

j Coreo V.

nuo ugnies
— spalio 8- j

bus aiškina- 
nuo ugnies 

mažiau nuo-

Veikiantysis majoras Viii- 
[cent R. Impellitttcri ir ugnia- 
'gesių komisionieritis Frank J.
Quayle paskelbė 
apsaugos savaitę 
14.

Per tą savaitę, 
ma, kaip reikia 
apsisaugoti, kad
stolių sau pasidaryti.

Pereitais metais New Yorke 
nuo ugnies žuvo 120 žmonių, 
Ugnies padaryti nuostoliai 
siekia virš 20 milionų dolerių.

Jeigu būtų su ugnimi atsar
giau apsieinama, aišku, ma
žiau gyvybių būtų praranda
ma ir mažiau nuostolių būtų.

Lattingtown, L. L, gyven
tojams Mr. ir Mrs, Scott išė
jus į svečius, išėję,iš nam’ų ir 
apie $100,000 vertės brangų- 
mynų, buvusių A užrakintų 
“slaptojoje” šėpoje. U

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai ve

dusiai porai be vaikų. Yra vienas 
didelis miegamasis kambarys ir vir
tuvė. Rakandus galima pirkti ant 
vietos. Yra ir garas, elektra, gesas 
ir kili įtaisymai. Kreipkitės asme
niškai, arba telefonuokite:

Anna Jarvis, 261 — 52nd St., 
Brooklyn, N. Y. GEdney 9-8314.

(189-190)

Real Estate
Woodhaven North — Nauji atski

ri mūriniai namai; kaimiškojo ap
linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tilo. Skiepas 
pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 
Virtuvės grindys iš Kent tilo. Du 
blokai iki Forest Park, šeši kam
bariai. Plėstruotos sienos. Galima 
pereiti per Model Home nuo 9 A.M. 
iki 10 P:M. kasdien. Arti visų trans- 
portacijų. Pirmieji nauji namai pa
statyti WoodhaveneQ 15 metų.

Kreipkitės: WO«|BlAVĖN PARK 
HOMES, 84-19 — 86th Ave., Wood
haven, N. Y. BMT iki Forest Park
way Stoties du blokus j šiaurę.

(189-193)

REAL ESTATE
Parsiduoda 2 šeimų moderninis 

namas su visais įrengimais.
NE. 9-0733. Vakare po 6 P. M.

(186-190)

Dr. M. Maišei
Stalgios 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 . Avė.—Union Square) 

New York City.
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

LDS Bow lingo 
pradėjo savo 
Vis daugiau 
liniukų prie 
Bet dar yra
jiems. Lygos lošimo vakaras 
—kiekvieno antradienio va
karas. Penktadienių vaka
rais taipgi nemaža lietuvių 
grupė susidaro.

Auditorijos valgykla dabai 
atdara ir sekmadieniais. Val
gyklos gaspadinė Globičienė 
paruošia skanių sekmadie
niams valgių. Jeigu kurie no
ri užsisakyti savo šeimai spe
cialių valgių, gali pašaukti 
Globičienę VI. 9-4678.

Auditorijoj dabar prasideda 
rudeniniai parengimai, 
mutinis ir didžiausias 
girnas buvo rugsėjo 10 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
bimui iškilme.

Sekmadienį, spalio 8
rėsime progos pamatyti Hart
fordo vaidintojus, kurie 
mums t perstatys dramą “Ne- 

įvykusi Meilė.” Svarbu vi- 
I (jiems pamatyti ir gerais vai- 
j d into jais pasigėrėti. Pradžia 
■3:30 vai. po pietų.

Spalio 15 d. LMS 3 Ap
skritis ruošia prelekciją ir 
diskusijas.

Spalio 22 d. LLD Apskritis

Apie 1,500 unijistų langui 
valytojų buvo pasiruošę strei- i 
kuoti spalių 2-ros rytą, jeigu , 
jų samdytojai dar nebus pa
sirašę sutarčių. Dvylika k on- Į 
traktorių, samdančių apie 356 Į 
darbininkų, jau buvo pasirašę 
.sutartis.

Namų darbininkė; lengvas valgių 
darymas. Pagelbėti su vaikais; guo

gis nuosavame kambaryje. Skalbia- 
: ma mašina ir prosytojas. SI20 į 
mėnesj. CO. 6-3003.

(187-189)

Namų darbininkė-viroja; guolis 
vietoje. Patyrusi; paliudijimai. Du 
mokiniai; molina dirba. TA. 9-9157. 
Skambinkite rytais. (188-192)

Pir- 
paren-

pagcr-

d., tu-

SUSIRINKIMAI
. RICHMOND HILL, N. Y.

LDS Richmond Hillio kuopos su
sirinkimas įvyks f................
spalio 5, 8 vai. vakare, -------------
me Centre. — Valdyba (188-189)

Unija reikalavo pridėti po 
$10 savaitei, bet nusileido, 
priėmė po $7 priedo. Taipgi 
reikalauja pensijų plano be 
išskaitymo darbininkams iš 
algų, pašalpos ligoje, daugiau 
šventadienių ir atostogų su 
alga.

Motinos pagelbininkė, žemiau 35 
m., priežiūrai 3 vaikų, namų dar
bui ir skalbimui. Reikalaujama pui
kiausių paliudijimų, guolis vietoje, 
gera alga, Long Island, DA. 6-1021.

(188-190)

Namų darbininkė, motiniško tipo, 
priežiūrai 
amžiaus, 
tinkamai 
biznierių 
po 10 A.

2 vaikų, 5 ir ll/z metų 
nuolatiniai geri namai, 

asmenybei, guolis vietoje, 
pora. HA. 6-8470, šaukite 
M. (188-190)

algos priedą

Namų darbininke. Kalbanti an
gliškai. Nereikia virti. Darbas tris 

j dienas daktaro namuose. Nuo 10 
j iki po pietų. 1 kūdikis. $15. Telefo- 
i nuokite: Ravenswood 8-4930.
i (188-192)

16,500 
sutartį,

New Yorko telefonų firma 
pasiūlė nepriklausomos unijos 
viršininkams vhrde 
darbininkų priimti

įkuria pridėtų po $2 iki $5 sa
vaitinio algos priedo. Unijos 
viršininkai ir nariai dar. svars
tys šį pasiūlymą.

j NAUDINGA MOKĖTI TEIK 
TI PIRMĄJĄ PAGALBĄ

m irsta.
! pamatę 

šį ketvirtadienį, j id 
kare, Kultūrinia-1 vtlue,b

i dusina 
ėmėsi

Newyorkiete Irene White 
pašaukė policiją. Išgąstingai 
ji pranešė, kad jos kūdikis 

Atskubėję policistai, 
pamėlynavusį 
suprato, jog 

bronchitis, 
mankštymu

Virėja — namų darbininkė ir 
auklė, 2 merginos arba motina su 
suaugusia dukra dirbti puikiausiuo
se namuose, su Penthouse patyri
mu, apsirūpinusios su paliudijimais. 
Du vaikai, 2 ir 10 metų amžiaus, 
guolis vietoje. AT. 9-7166.

1 . (189-193)

MALE and FEMALE

Virėjai—Namų Darbininkai. Daug 
I darbų prie geriausių šeimų, aukštos 
I algos. Tuoj kreipkitės.

INTERNATIONAL AGENCY
202 E. 117 St., N. Y. C., LE. 4-0877

(188-189)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI 

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su bizniais. I 

Vienas biznis Bar & Grill, kitas — 
storas su Testaurantu. 14 kambarių 
garu apšildomas, 3 šeimom. Niekas 
neturi Lease. Priežastis pardavimo, 
senatvė ir nesveikata. Turi būt par
duota, kad ir už žemiausią kainą, 
nes aplinkybės verčia prie to.

REpublic 9-1506. (185-194)

kūdikio 
kūdikį 
Vienas 

atstėigti
kvėpavimą, o kitas šaukė am- 
bulansą. Kūdikis “atsigavo”; 

j dar tebevežant ligoninėn.

GERIAUSIS

INSURANCE

KRAUSTYTOJAI
Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau-

■ stytojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
tifikatai. Perkraustome į visas vie

nas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 —
2nd Ave., N. Y. C.

Išdegęs elektros laido jung-
■ tukas Edison firmos stotyje, 
’ Bronxe, buvo palikęs be lem- 
į pų namuose ir gatvėse 40 blo
kų plotą ^šeštadienio ęvakarą. 
Visuotina tamsa užtruko virš 
pusvalandį.

IR

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

f Savininkas

306 UNION AVENUE
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
I 

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
E Ver green 4-8969

REAL ESTATE
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

'• * TH

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN DANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

V

<♦»

——— Telefonai*: KVerirreen 4-8174

- |
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<t>
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

I

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms it šeimoms

Telefonas ' TFTFVTQTON
EVergreen 4-9407 1 AJ -Lf ▼ 1 J 1 V 11

SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>
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<♦>
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