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Su aktorės Gertrude Law
rence mirtimi, mūsų kraštas 
neteko žymios asmenybės, di
džios scenos žvaigždės.

Ji mirė jauna, sulaukusi 
vos 52 metų amžiaus.

Keista, bet taip yra: daug 
Amerikos aktorių miršta labai 
jauni. Tai parodo, kad jų dar
bas nėra toks lengvas, kokiu 
tūli įsivaizduoja.

—o—
Anatole France kadaise sa

kė :
“Beveik visą žmoniją suda

ro mirusieji... Gyvenimas 
trumpesnis, negu silpna žmo
gaus atmintis... bet gyvenimas 
yra nemirtingas; ir štai šitą 
gyvenimą reikia mylėti be pa
liovos atsinaujinančiais jo pa
vidalais..?’

fr' kad gyvenimas būtų įdo- 
rpespis ir naudingesnis, kad 
A) būtų visiems laimingesnis, 
dėl jo gerinimo reikia nuolat 
dirbti, kovoti.

Štai, kodėl šiandien mūsų 
krašte ryžtingi žmonės, kovo
tojai prieš neteisybę, kovoto
jai už gražesnį liaudžiai gy
venimą, yra siunčiami kalėji
mą n !

Aną dieną užeina Laisvės 
spaustuvėn žmogus, užsimoka 
prenumeratą už Laisvę ir dai
rosi spaustuvėje.

Prisiartina jis prie manęs, 
atkiša kietą, tvirtą ranką ir 
sako:

— Nepažįstat manęs?
— Pažįstu, bet pavardes 

neatmenu
— Labai seniai matėmės, 

hndėl ir neatmenate; jūs, mat, 
dpuig žmonių sutinkate. Aš— 
Valentinas Kalauskas.

— Dabar atmenu, j • t ■ 44 * t - išnekučiui  juosi su valenti- I 
nu Kalausku, gyvenančiu Eaęt 
New Yorke. Paniški, kad jis 
jau gyvena 86-tuosius metuq!

Gimė 1867 metų vasario 12 
d. Amerikoje išgyveno 62 me
tus.

Atvykęs į šį kraštą, keletą 
mėnesių dirbo ant farmos, vė
liau 9 metus dirbo angliaka- 
syklose, o paskui atvyko į 
.Brooklyną ir pradėjo dirbti 
“prie kriaučių”. Per keletą 
dešimtų metų prosino rūbus. 
Dabar gyvena “ant pensijos.” 
Valentinas Kalauskas dar 
tvirtas, akylai seka spaudą, 
domisi pasaulinėmis proble- 
jnemis.
' -—Iš East New Yorko į čia 
neįėjau pėsčias, — sako jis.— 
Dabar, va, turiu Laisvę ir 
Compassą, eisiu į Forest Par^ 
ką, atsisėsiu ir skaitysiu.

Nedaug to amžiaus žmonių, 
tokių tvirtų ir energingų, kaip 
Kalauskas, mes turime!

Tarybų Sąjungos spauda ra
šo, jog šiemet tame krašte 
derlius bus kur kas geresnis, 
negu praėjusiais metais..

Tai reiškia, kad ten žmonių 
gyvenimas dar labiau paleng
vės; tai beveik yra garantija, 
kad naudojamųjų produktų 
kainos ten bus ir vėl žymiai 
sumažintos.

Gi pas mus kainos tebekyla 
ir niekas negali pasakyti, ka
da jos sustos kilti.

Kai kainos kyla, darbo 
žmonių gyvenimas vis sunkėja. 

—o— *
Pagaliau toji dalis Ameri

kos visuomenės, kuri turi tele
vizijos priimtuvus, praėjusį 
šeštadienį matė ir girdėjo 
Vincent Hallinan ir Charlotta 
A. Bass, progresyvių partijos 

didatus prezidento ir vice- 
zidento vietoms.
ų kalbos buvo kalbomis 

už taiką.
Gi išgirsti šiandien per radi

ją ar televiziją balsą už taiką 
yra nepaprastas dalykas mūsų 
krašte.
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METALŲ MAIMERIAI S
PASIŽADA SUMUŠT y
McCARRANO AKTĄ
Jų unijos pirmininkas teigia, kad McCarranas seka 
Franko fašistu, Mussolinio ir Hitlerio pėdomis

New York.—Metalo Mai- 
nierių ir Lydytojų Unijos 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, pasižadant taip dar
buotis, kad taptų atmestas 
fašistinis McCarrano įsta
tymas.

Unijos pirmininkas John 
Clark, kalbėdamas jos su
važiavime Governor Clin
ton Kotelyje, nurodė, jog to 
Įstatymo autorius senato
rius McCarran yra asmeni
nis draugas fašisto Franko, 
Ispanijos diktat o r i a u s. 
Clark sakė:

“McCarranas suplanavo šį 
įstatymą pagal Franko, 
Hitlerio ir Mussolinio re
ceptus.”

Tas įstatymas, tarp kit
ko, perša suvaryt į koncen
tracijos stovyklas tariamus 
“neištikimuosius” — komu
nistus ir šiaip progresyvius.

Clark taipgi pastebėjo,

Korėja. — Korėjos, liaudi
ninkai antradienį pranešė, 
jog nušovė 3 Amerikos lėk
tuvus.

Amerikonai ir francūzai 
lavinosi, kaip ‘trauktis, 
atmtišinėjant Sovietus”

Paryžius. — Amerikonų 
ir francūzų armijos darė 
bendrus karinius pratimus 
Frankfurto srityje, vakarų 
Vokietijoje. Dalyvavo ir 
abiejų šalių lėktuvai. Tuos 
manevrus tėmijo generolai 
Amerikos, Anglijos ir 11 
kitų Atlanto sąryšio-šalių.

Manevrai vaizdavo, kaip 
“Sovietai netikėtai užpuo
lę” vakarinę Europą ir kaip 
Atlanto kraštu kariuomenė 
ginasi, traukdamasi atgal.

Manevrus vadovavo Fran- 
cijos maršalas Juin ir už
baigiant pareiškė, kad “At
lanto talkininkai niekuomet 
nebus užpuolikai, bet galės 
sustabdyt komunistus pa- 
liai. Rheino upę.”

Republikonai laimi 
Maine rinkimus

Portland, Maine. — Gu
bernatorius Frederick Pay
ne, republikonų kandidatas, 
į Jungtinių Valstijų Sena
tą, rinkimuose gavo 36,580 
balsų, o demokratų kandi-, 
datas Roger Dube 14,830, 
pagal dar nepilną balsų ap
skaičiavimą.

Už republikonų kandida
tą į Maine valstijos guber
natorius B. Crossą balsavo 
26,863 piliečiai, o už demo
kratų kandidatą James Oli
veri 11,117.

Neil ’Bishop kandidatavo 
į gubernatorius kaip nepri- 
klausomingas republikohas 
ir gavo 6,954 balsus. 

kad nei Eisenhoweris nei 
Stevensonas, republikonų ir 
demokratu kandidatai i 
prezidentus, dar nepasakė 
nė vieno žodžio prieš ra- 
gangaudišką M c C a r r a(no 
įstatymą.

Unijos suvažiavime daly
vauja 250 delegatų, atsto
vaudami 1 0 0 tūkstančiu 
narių.

15,000 mainieriti 
protesto streikas

Pittsburgh. — Be unijos 
leidimo streikuoja 15,000 
mainierių, daugiausia prieš 
plieno kompanijų angliaka- 
syklas pietiniai - vakarinėje 
Pennsylvanijoje.

Visųpirm s u s t r e i k a v o 
Jones and Laughlin, plieno 
k o m p a n i jos. angliakasiai, 
protestuodami, kad jinai 
pavarė vieną mainierį iš 
darbo. Jų pikietai .paskui 
išvedė streikan ir kitų kom
panijų angliakasius.

Maskvos universitetui 
pastatytas dangorežis

Maskva.— Užbaigtas sta
tyti Maskvos Universitetui 
didžiulis namas, 27-niu 

/ c

aukštų — amerikoniškai sa
kant, “dangorėžis.” Tai 
aukščiausias namas Euro
poje.

Jis dailiai pastatytas, 
apsčiai naudojant spalvuoto 
marmuro. Visame didna- 
myje įtaisyta oro vėdinimas 
vasarai.

Streikas sustabdė 
didelius karinių 
lėktuvų fabrikus

Burbank, Calif.—Sustrei
kavo 25,000 darbininkų 
prieš Lockheed Orlaivių 
korporaciją. Sustabdė nau
jausių rakietinių lėkt u v ų 
statymą.

Streikieriai, Darbo Fede
racijos. Mašinistų Sąjungos 
nariai, reikalauja pakelti 
valandinę algą 16 centų. 
Korporacija siūlė tik 9 c.

Streikas sulaiko ir kitų 
karinių lėktuvų gamybą 
keturiuose Lockheed fabri
kuose.

Valdžia šaukia streikie- 
rius grįžti ir dirbti vardan 
šalies “apsigynimo.”

United Press skelbia, kad 
fabrikiniai Lockheed lėktu
vų darbininkai iki šiol gau
davo po $1.25 iki $2.24 per 
valandą, o mechanikai ir 
raštinių tarnautojai nuo 
$1.15 iki $2.52."

Tokio. — Japonų teismas 
apkaltino 13 komunistų už 
farmerių “bauginimą.”

Nors komercinėje spaudoje buvo desėtkus kartą pa
reikšta, kad amerikiečiai Korėjoje nevartoja “napalm” 
bombą, bet čia rodoma, kaip tokia bomba eksploduoja, 
numesta ant taip vadinamo “Bunker Hill” kalno Šiau
rinėje Korėjoje.

KORĖJOS LIAUDININKAI.
ATLAIKO DU KALNUS

Korėja, rugs. 9. — Ameri-
konai ir jų talkininkai kar
totinai atakavo šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir jų 
bendrus kinus, mėgindami 
juos numušti nuo Capitol 
Hill ir kito kalno viduri
niame fronte.

Liaudininkai užėmė tuos 
kalnus pereitą šeštadienį, 
atrėmė amerikonu atakas 
ir atlaiko kalnų viršūnes. 
Mūšiai buvo iš arti ir labai 
žiaurūs — durtuvais, pei
liais, rankinėmis granato-

Kongresmanai kvočia L. Caudle, 
buvusi liuksų valdininką

Washington.-Tyrinėjantis 
kongresmanų kom i t e t a s 
slaptai kvotė adv. T. La.marą 
Caudle, buvusįjį taksų sky
riaus viršininką teisingumo 
departmente. Komi tetas 
stengėsi patirti, kokie val
dininkai bei Kongreso na
riai spyrė Caudle panaikin
ti bylas prieš taksų sukčįus 
St. Louis, mieste ir prieš 
tuos, kurie suvogė rinkimų 
balsus Kansas City 1946 m.

Caudle sakė, jog buvo da
roma jam “baisus spaudi
mas,” kad sulaikytų bylas 
prieš tuos prasižengėlius. 
Bet dar neskelbiama vardai 
valdininkų bei Kongreso 
narių, kurie darė jam tą

Egipto valdžia nutarė 
padalint dvarų žemes.

Kairo, Egiptas. — Gene
rolo Naguibo ministrų ka
binetas nusprendė padalin
ti didžiąją daugumą dva
ru žemiu bežemiams ir ma- € ‘ .
ž a ž e m i a m s valstiečiams. 
Nutarė, jog niekam riebus 
leisti turėti daugiau kaip 
200 akrų žemės.

Premjero gen. Naguibo 
ministrai taip pat nutarė 
perorganizuoti esam ą s i a s 
politines partijas. Sykiu 
paskyrė Naguibą kariniu 
Egipto general - guberna
torium.

mis ir net plikais kumš
čiais.

Korėjos liaudininkai pa
leido 48 tūkstančius šoviniu 
iš patrankų ir minosvai
džiu, “minkštindami” ame- 
rikonų pozicijas.

Amerikos lėktuvai vėl 
bombardavo ii1 napalmu de- 
gino Šiaurinės Korėjos j buvę sukčiai, 
miestus ir įrengimus arti 
Mahdžūrijos sienos. Pra
nešama, kad oro kautynėse 
nukirto 5 rakietinius Šiau
rinės Korėjos lėktuvus.

spaudimą.
Prezidentas T r u m a n a s 

pernai spalio mėnesį pava
rė Caudle iš tarnybos to
dėl, , kad Caudle “užsiėmė 
pašaliniais darbais, nesu
tinkančiais stUjo pareigo
mis” kaipo valdininko. Nes 
Caudle, tarnaudamas tei
singumo departmente, sy
kiu advokatavo bizniams, 
ieškantiems taksų numuši- 
mo. Už tai jis gavo dešim
tis tūkstančiu doleriu. -

Sakoma, Caudle btivo pa
dovanojęs Trumanui dėžutę 
cigaretams, ir. Trumanas už 
tais laišku jam padėkojęs, 
bet už 18 dienų po to laiš
ko prezidentas pašalino 
Caudle iš valdininko vietosi

Frankfort, Ky. — Pro
gresyvių Partija tapo 
įtraukta į oficialius prezi
dentinių ir kongresinių rin
kimų sąrašus Kentucky 
valstijoje. Jos ženklas bal
savimams 1)118 taikos balan
dis.

Stevenson — senat
vės PENSIJŲ PRIEŠAS

Chicago.—Atidengta, kad 
Jllinojaus gubernatorius 
S t e v e n s o nas, demokratų 
kandidatas į preziden t u s, 
pasidarbavo 1948 metais, 
kad valstijos seimelis at
mestų siūlymą pakelti nu- 
senusiems darbi ninkamą, 
pensijas.

SI. YVE RAGANGAUDŽIAI 
IEŠKO “KOMUNIZMO” 
N. YORKO MOKYKLOSE

• • ‘ A

Išmesta iš Komunistų Partijos advokatė pasakoja, kad 
tūkstančiai mokytojų ir profesorių esą komunistai

New York. — Ragangau- 
diška senatorių komisija, 
atvykus iš Washingtono, 
tyrinėja “komunizmo pavo
jų” čionaitinėse mokyklose 
ir kolegijose.

Komisija visųpirm išsi
šaukė advokate Bella V. 
Dodd liudyti apie komunis
tus mokytojus. Ir ta liu
dytoja nupasakojo, kaji vien 
Nėw Yorko mieste pusan-

Mossadegh pavaro 
tuziną generolų

Teheran, Tran. — Irano
'prėmjeras Mossadegh kie
čiau ima armijos vadeles, j 
savo rankas. “Išvalė” iš 
karinės tarnybos generolą 
Abdulą H.' Jejazi, buvusį 
policijos vadą ir sostinės 
Teherano gu be r n a t o rių. 
Kartu pašalino 11 kitų ge
nerolų, 2 pulkininkus ir 120 
oficięrių. Vieni jų per daug 
palaikę karaliaus pusę prieš 
Mossadegh o valdžią, o kiti

$480,000,000 paskirta 
Okinavai apginkluoti

Washington. — Amerika 
yra paskyrus 480 milijonų 
dolerių taip apginkluot bu
vusią Japoni jos salą Okina- 
vą, kad ji taptų stipriausia 
tvirtove Tolimuosiuose Ry
tuose. Jau išleista pusė tų 
pinigų, statant Okinavoje 
galingas karinių lėktuvų, 
laivyno ir armijos stovy
klas.

J. Valstijos užsisakys 
iš Japonijos ginklu 
už $200,000,000

Tokio, Japonija. — Japo
nų žinių agentūra Kyodo 
paskelbė žinią, kad Jungti
nės Valstijos šiemet užsisa
kys iš Japonijos ginklų už 
200 milijonų dolerių. O 1953 
ir 1954 m. kariniai Japoni
jos fabrikai taip pat gau
sią milžiniškų užsakymų iš 
Amerikos.

Adlai Stevenson skundžiasi 
prieš laikraščius '

Portland, Ore. — Adlai 
Stevensonas, demokratų 
kandidatas į prezidentus, 
skundėsi laikraščių leidėjų 
susirinkimui, kad beveik vi
si Amerikos laikraščiai re
mia republikonų kandida
tus rinkimams.
. (Nepaisant tų laikraščių, 
piliečiai vis išrinkdavo 
Frankliną D. Rooseveltą 
prezidentu.) 

tro tūkstančio mokytojų bei 
profesorių esą Komunistų 
Partijos nariai, o jie taip 
gudriai veikią, kad valdą 
visą Mokytojų Uniją.

Bella Dodd buvo pašalin
ta iš Komunistų Partijos už 
tai, kad advokatavo namų'' 
savininkams, kurie kėlė 
rendas savo įnamiams. Pa- 
galiaus, Bella Dodd atsiver
tė į katalikus, ir tatai bu
vo plačiai išgarsinta kapi
talistinėje spaudoje.

Dabar ji liudijo, kad ko
munistai “bujoja” tarp stūr 3'y 
dentų ir profesorių net to
kiose didžiose mokslo ištai
gose, kaip Harvardo Uni*
versitetas, Massachusetts 
Technologijos. Institutas, 
Californijos Universitetas 
ir k t.

Šią rągangaudžių komi
siją atsiuntė demokratas 
senatorius Pat McCarran, 
meistras aršiausių . įstaty
mų. prieš komunistus? pro
gresyvius ir ateivius.

Komercinė spauda surado
I . '

naują “didvyrį”—Egipto 
generolą Naguibą

Kairo, Egiptas. — Ame
rikinė žinių agentūra Unit?- 
ed Press piešia generolą 
Mohammedą. Naguibą, da
bartinį Egipto valdovą, 
kaip “stiprų valstybės vyr 
ra” ir koks jis. mokytas iį 
“geras.” Rašo, kad jis bai? 
gė karinę Egipto ąkademi* 
ją ir dar advokatūros ir po
litikos mokslus. Apart gim- 
tosios arabiškos kalbos, iš
moko anglų, francūzų, vo
kiečių ir italų kalbas, o pa
staruoju laiku mokinosi dar 
senovinės ' žydų - hebrajų • 
kalbos.

Amerikiniai koresponden
tai pasakoja, kad gen. Na- 
guibas, nepaisant savo mo- . 
kytumo, yra dievotas ma
hometonas ir “pilnas nusi
žeminimo žmogų s. ” Esą, 
kuomet Naguibas neseniai 
važiavo gatve ir nųnios 
sveikino jį, tai jis išlipo iš 
automobilio, priėjo prie vie
nos senos, nuskurusios mo
teriškės ir pabučiavo jai 
ranką. ', ,

Taip komercinė ameriko
nų spauda, iš vienos pusės, 
giria gen. Naguibą kaipo 
“didvyri,” bet, iš antros pu- 
bės, peikia jį už pasižadėji
mą atimti daugumą žemiiį 
iš dvarininkų ir padalinti 
jas bežemiams ir mažaže-' 
miams valstiečiams.

Syracuse, N. Y. — Čionai- 
tinėje federalės valdžios 
taksų raštinėje susikaupė 
$80,000 permokėtų ir sugrą
žintų taksų, kurių niekas 
neatsišaukia.

ORAS,—Giedra ir šilta
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MOKYKLOS IR VAIKAI
NEW YORKE beveik visos mokyklos pradėjo darbą 

praėjusį pirmadienį. Beveik tuo pačiu laiku mokyklos 
atsidarė ir visoje Amerikoje. Didelis šalyje įvykis. Ap
skaitoma, kad visose šalies mokyklose — viešosiose ir 
privatinėse — šiemet mokysis apie 32 milijonai vaikų. 
Labai didelė armija jaunųjų žmonių. Pats svarbiausias 
tautos ir šalies turtas. Niekas neturėtų -būti per gera 
ir per brangu dėl mūsų mokyklinio jaunimo.

Deja, su atsidarymu mokyklų iškelia galvą ir senoji 
bėda: per mažai mokytojų ir mokyklų. Tikrai skanda- 
liška padėtis. Kai kur daugelis vaikų negalės eiti mo
kyklon tik dėl to, kad jiems joje nesiranda vietos. Vi
sur susikimšimas nesvietiškas. Nėra visoje Amerikoje 
nė mažiausio kampelio, kuris galėtų didžiuotis pertek
liumi mokyklų ir mokytojų.

Paimkime New Yorko miestą. Čia turime 35,000 mo
kytojų ir 900,000 berniukų ir mergaičių, užsiregistravu
sių lankyti mokyklas. Šiemet pradinėse mokyklose vai
kų skaičius bus 25,000 didesnis, negu buvo pernai ru
denį. Bet kaip su mokyklomis? Miestas gali “pasidi- 
.džiuoti” tik senąja gėda. Tapo atidarytos tiktai aštuo- 
nios naujos mokyklos, kuriose sufilps tiktai 7,000 vaikų. 
O kur pasidės 18,000 naujai užsiregistravusių vaikų? 
Jiems vietos nesiranda. Jie veikiausia bus suvaryti ir 
sukimšti į jau ir ta.ip perkrautas klases. Mokytojai 
skundžiasi, kad jie nebegali žmoniškai aprūpinti jau ir 
taip per didelių klasių. Tos klasės bus dar padidintos.

O viskas, žinoma, sukasi aplinkui tą “prakeiktą” do
lerį. Neturime pinigų — neturi pinigų nei miestai, nei 
•valstijos. Viskas, kaip į kokį kiaurą maišą, nueina Wa- 
shingtonan ir subyra į militarizmo gerklę.

Šitaip elgdamosi, ši karta sunkiai nusideda prieš tau
tos ateitį. Mes, piliečiai, toleruodami galioje kapitalo 
agentus, militarizmo apaštalus, liaudies priešus, toleruo
jame padėtį, kurios ateities kartos negalės suprasti. 
Niekas negalės suprasti tokios beprotystės, kad kraš
tas gali bilijonus ir bilijonus dolerių išleisti gaminimui 
atominių bombų, karinįų lėktuvų, tankų, laivų, o nepa
jėgia savo vaikus aprūpinti tuo paprasčiausiu ir būti
niausiu reikalu — mokykla! Masinio žmonių žudymo 
priemonėms apsikrauname taksais, ir juos kantriai mo
kame, tuo tarpu auklėjimui, mokymui ir švietimui savo 
jaunimo pavydime palyginti mažiausių išlaidų.

GALABINIMAS VISOKIAIS BŪDAIS
BRITANIJOS VALDŽIA irgi nori pasirodyti su savo 

lėktuvais . O kad visas svietas matytų, ką ji turi pasi
gaminus, jį suruošė lėktuvų parodą. Laike tos parodos, 
ore sudegė vienas greičiausias karinis lėktuvas, vadina
mas “supersonic jet fighter,” nukrito ant susirinkusios 
parodą pamatyti minios. Dvidešimt septyni žmonės, ant 
vietos žuvo, o apie šimtas kitų sužeista.

Britanijos valdžia nebepalaukia nė karo, kuriam ji 
taip uoliai ruošiasi ir tuos lėktuvus gamina. Ji parodė, 
kad ji moka ir pati savo žmones galabinti savo pačięs 
pagamintais lėktuvais!

Kaip pas mus panašiais, atsitikimais, taip BritaJiijoje 
•tuojau būsiąs platus tyrinėjimas: viena, kodėl tas ne
svietiško greitumo lėktuvas ore užsidegė, kita—kodėl 
apačioje ant žemės po jo buvo susirinkusi 130,000 žmo
nių minia! Bet joks tyrinėjimas nebeprikels .iš.numi
rusių tų, kuriuos, lėktuvas užmušė.

(SENOJO SVIETO'LIEKANOS
LIAUDIŠKOSIOS demokratijos kraštuose žmonių 

priešai spardosi prieš visokias reformas. Jie negali pa
kęsti daromo socialistinio progreso. Kur įtik gali, jie 
pakiša koją. Pavyzdį turime Rumunijoje, šiomis -die
nomis ’ten įvykęs teismas ir penki iš (teigiamųjų esą pa- 
smęrkti mirt in. Jų tarpe randasi keletas inžinierių. Jie 
buvo pastatyti vadovauti didžiajam Juodosios Jūros - 
Dunojaus kanalo projektui. Bet vietoje žiūrėti, kad‘dar
bas eitų gerai ir sklandžiai, kad žmonių turtas nebūtų 
eikvojamas ir naikinamas, jie kaip tik tam naikinimui 
ir darbo trukdymui vadovavo. Tai buvo diversantai ir 
sabotažninkai. Tapo sugauti krirriinališkose rolėse ir 
♦nubausti.

Nelengva senosios santvarkos likučius išgyvendinti, 
lipa laiko ir daug pastangų. Socializmo priešai .nesnau- 
įdžia.

Izraelyje (kareiviauja .daug 
Amerikos piliečių

Tel. Aviv, Izraelis.—Tūks
tančiai žydiškos kilmės 
amerikinių piliečių tarnau
ja Izraelio armijoje. Jiems 
gręsia Amerikos pilietybės 
praradimas nuo gruodžio 
24 d., š. m., kada įeis, galion 
McCarrano įstatymas dėl

ajtcivvbės >ir įsįpilietinimo.
Tačiau Amerikos valsty

bės sekretorius, sakoma, gal 
galėtų palikti jiems .piliety-

Hamburg, Vokietija. — 
Apie 300 vokiečių technikų 
pasisiūlė Ivanui dirbti kaip 
naftos - gazolino pramonės

Moteris inžiniere
Lietuvos įmonėje

Lygiai nupoliruotose mar- 
mūriniose stalo plokštėse 
gražiai yra išrikiuoti įvai
rūs prietaisai, kolbos, mė
gintuvėliai, menzūros. Sie
nas dengiančiose vbaltutėle- 
se koklinėse plokštelėse at
sispindi ryškios pavasario 
saulės spinduliai. Tai — 
Kauno miesto •<-Vilko” kai- 
lių fabriko laboratorija.

Jauna juodplaukė moteris 
pasilenkė ant stalo. Nina. 
Sadauskaitė — •fabriko vy
riausiasis inžinierius —-.dar 
ir dar kartą patikrina ana
lizių rezultatus, duoda nu
rodymus laboratorijos dar
buotojams — čia dirba trys 
technikai ,ir vienas inžinie
rius.

Džiugu yra Ninai Sadaus
kaitei dirbti. Ir nenoromis 
ji prisimena praeitį. At
mintyje iškyla 1941 metai, 
kada ji buvo to fabriko la
borantė ir mokėsi Kauno 
universitete. Bet štai pra
sidėjo karas. Hitlerininkai 
grobikai sugriovė įmonę, iš
sivežė Įrengimus.

Kai po Kauno išvadavimo 
Nina Sadauskaitė su pir
maisiais darbininkais atėjo 
į “Vilką” — sunku buvo 
nutarti, ko griebtis, nuo ko 
pradėti. Tuo sunkiu nietu 
Ninai teko eiti ir vvriausio- 
jo inžinieriaus, ir direkto
riaus, ir cecho viršininko 
pareigas. Jai teko rūpintis 
įvairiausiais reikalais. Rei
kalinga buvo atstatyti ma- 

technolo-

Nina Sa- 
svarbios

šinas, sutvarkyti 
gini procesą.

Ir štai tuo laiku 
dauskaitė ėmėsi 
problemos išsprendimo. Iki
karo °Vilko” fabrikas iš
leisdavo paprastus avikai
lius. Jaunoji inžinierė nu
sibrėžė uždavinį — surasti 
tokį būdą avikailiams ap
doroti, kuris įgalintų pada
ryti juos švelnesnius, ga
minti kailius, panašius į 
ūdrą.

Tai buvo nelengvas užda
vinys. Laboratorijos tuo 
metu įmonėje nebuvo, trū
ko ir daugelio chemikalų, 
dažų. Įtemptai dirbdama 
įmonėje, Sadauskaitė ras
davo' laiko ir mokslui. 1944 
metais ji baigė Kauno uni
versiteto chemijos technolo
gijos fakultetą. Po metų 
ji buvo paskirta, žalių kailių 
dažymo cecho viršininke. 
Su peįšsęnkanja energija ir 
atkaklumu ji tęsė savo ban
dymus.

... Nedidelis kambarys, 
kur dabar yra Nįnos. Sa
dauskaitės kabinetas, ano
mis. dieno nūs buvo ir labo
ratorija. Bet kas tai buvo 
per laboratorija! Prietai
sų beveik jokių nebuvo. De
šimtyse indų, pastatytų 
tiesiog ant grindų, buvo at- 
lie.kami bandymai. Nina pa
naudojo įvairius dažus bei 
chemikalus ir garsingose jų 
kombinacijose ;bei deriniuo
se .ieškojo uždavinio iš
sprendimo. Daugiau kaip 
metus kamavosi Nina, kol 
ji išsprendė tą uždavinį. 
Jai padėjo Visasąjunginio 
kailių pramonės mokslinio 
tyrimo institute darbuoto
jai. Apsilankę fabrike, jie 
susipažino su Sadauskaitės 
darbu, parėmė jos iniciaty
vą,-padėjo jai ir nurodė, ko
kia kryptimi reikia dirbti 
■tiriamąjį darbą. Gautos pa
ramos padrąsinta, Nina ne
retai ištisomis naktimis 
dirbo savo kabinete, suly-

Motina ir Vaikas
Kūdikio maitinimas

Praėjusiuose skyriuose bu
vo kalbama apie motinos 
pieno sudėtį, kiekį ir jo 
vertingumą kūdikiui mai
tinti. čia- šiek tiek apie tai, 
kodėl padidėja ar Mažėja 
pieno kiekis.

Kodėl padidėja pieno kie
kis? žindyvė, atiduodama 
kūdikiui apie 1,000 gramų 
pieno per parą, pati prade
da jausti, kad jai reikalin
gas didesnis skysčių kiekis. 
Tačiau jeį ji, norėdama pa-1 
didinti pieno kiekį, prisi
vers save gerti daugiau, ne
gu jai norisi, tai padidės tik 
šlapimo ir prakaito kiekis, 
bet ne pieno.

Specialios priemonės pie
no kiekiui krūčių liaukose 
padidinti nėra. Mėginimai 
surasti tokias priemones, 
(juodas alus, krapų arbata, 
įvairūs vaistai) rimtos1 
praktikinės reikšmės netu
ri. Dėl to į klausimą, ką 
daryti, kad būtų daugiau 
pieno, tenka atsakyti: rei
kia taisyklingai gyventi, 
miegoti pakankamą valan
dų skaičių, vaikščioti gry
name ore, reguliariai mai
tintis ir reguliariai žindyti 
kūdikį, laikytis visų maiti
nimo taisyklių.

Nuo ko.sumažėja pieno 
kiekis? Motinos pieno kie
kis sumažėja netekus daug 
kraujo, pavyzdžiui, nuo ,po- 
g i mdy m in i o kr au j opi ūdži o, 
o taip pat organizmui nete
kus skysčių, stipriai vidu
riuojant. Kai visa tai pra
eina, pieno kiekis greit su- 
normalėja.

Visokie pogimdyminio 
laikotarpio . nenormalumai 
atsiliepia į pieno kiekį ir jo 
kokybę; dėl to motina pir
momis 6-8 savaitėmis po 
g i m d y m o būtinai turi 
kreiptis į moterų konsul
tacijos gydytųjų, kad pati
krintų, ar viskas su ja tvar
koje. Mėnesinės iš dalies 
taip pat turi įtakos ..į pie
no kiekį ir į jo sudėtį. Kiek
vienų mėnesinių metu arba 
tuo laiku, kai jos turi įvyk
ti, pas kūdikį gal pasireikš
ti atpylimai ar lengvas vi
duriavimas, tačiau papras
tai šie reiškiniai būna tiek 
silpnai išreikšti ir taip 
greit praeina, kad į juos ne
verta kreipti dėmesio.

Netenka abejoti, kad ner
vų sistema turi įtakos į pie
no išskyrimą.

Pavyzdžiu gali būti ir tai, 
kad, maitinant kūdikį vie
na krūtimi, iš kitos krūties 
.neretai taip pat sunkiasi 
pienas. Tačiau, kąi ano ti
na sako, kad jai iš susijau
dinimo “dingęs” pienas, dėl 
to tenka Įabąi paabejoti. 
Nuo stipraus susijaudinimo 
pieno išskyrimas gali trum
pam laikui (1-2 žindymam) 
fruputį, o kartais ir žymiai

Naujosios Anglijos lietuvių Motery 
Sąryšio Piknikas

So. Bostono LLD 2-rosBaigia prabėgti gražioji 
vasarėlė, kuri puošė laukus kuopos moterys turi išrin-

gindama ir tyrin ėdama 
bandymų rezultatus. Ir, pa
galiau, uždavinys buvo iš
spręstas. 1948 metais “Vil
ko” fabrikas išleido pirmą
ją partiją avikailių, pana
šių į ūdrą.

Bėgo laikas. Iš broliškų
jų respublikų į “Vilką” bu
vo siunčiami nauji įrengi
mai— mezdrojamosios, rau
ginamosios, s k u t a m osios, 
kerpamosios, mašinos., cen
trifūgos ir daug kas 
(kita. -Fabriko teritori
joje vyko gamybinio 
korpuso statyba." Reikalin
ga buvo ne tik montuoti 
naujus įrengimus, bet ir 
mokyti žmones juos ąptar- 
pauti. Dirbdama didelį or
ganizatorinį darbą kaipo 
cecho viršininkė, Nina nuo 
pat pirmųjų įmonės atsta
tymo dienų ėmė vadovau
ti rateliams, kur darbinin
kai ir inžinieriniai techni
niai darbuotojai tobulina 
savo kvalifikaciją. Tą dar
bą ji ir dabar dirba. Re
guliariai, tris kartus savai
tėje, Nina Sadauskaitė pra
veda. pamokas su įmonės 
darbininkais, inžinieriais ir 
technikais.

Seniai praėjo tie laikai, 
kai įmonėje Nina Sadaus
kaitė buvo vienintelis inži
nierius. Prieš trejus su vir
šum metus į “Vilką” atėjo 
dirbti Kauno universiteto 
(dabar politechnikos insti
tuto) trečiojo kurso studen
tai Algirdas Siekus, Jurgis 
Lakstauskas ir Zigmas Sa
kalauskas . Šiemet jie bai
gė institutą ir liko dirbti 
“Vilke.” Dabar .čia jau dar
buojasi 11 inžinierių. Jiems 
visiems nuolat padeda čia 
patarimu, čia veiksmu — 
Nina Sadauskaitė, kuri štai 
jau antri metai yra įmonės 
vyriausiasis inžinierius. O 
kaip pasikeitė fabrikas per 
pokario metus! Pakanka 
patsakyti, kad dabar “Vil
kas” kasdien pagamina be
veik dvidešimt kartų dau
giau produkcijos, negu 1944 
metais. Ir kokios produkci
jos! Jei seniau tai buvo 
paprasti avikailiai, tai da
bai’ — gražūs, geri kailiai, 
panašūs į ūdrą ir į nutriją. 
Visam tam daug (triūso ir 
jėgų padėjo Nina Sadaus- • 
kaitė — kukli lietuvaitė.

Nina Sadauskaite atkak
liai ieško kelių gamybos 
technologijai toliau patobu
linti. . Dar neseniai avikai
lis praeidavo per du per
dirbimo ciklus — ,prieš da
žymą ir .po jo. Sadauskaitė ’ v_ . 
susimąstė: ar negalima bū- sumažėti, tačiau, kūdiki ve
ltų tuos du ciklus sujungti į 
vieną — juk tai įgalintų pa
greitinti technologinį pro- 
.cesą. Gausūs ibandymai pui
kiai pasisekė. Avikailių ’ap
dorojimo laikas, perpus su
mažintas.

Už technologinio proceso 
racionalizavimą. Ninai Sa
dauskaitei išmokėta stambi 
premija. Įdiegus naują da
žymo metodą, įmonė jau 
gavo daugelį šimtų tūkstan
čių rublių ekonomijos.

Nina Sadauskaitė pelny
tai gerbiama, ir ji turi au-' 
toiatetą ne tik įmonėje,-bet 
ir mieste. Ir todėl, kai 1951 
metų lapkričio menesį Mas
kvoje įvyko Visasąjungine 
taikos šalininkų 'konferen
cija,—‘tarp jos dalyvių 
po delegatė buvo ir 
♦na Sadauskaitė.

Ninos Sadauskaitės

guliariai maitinant, ,pieno 
.kiekis greit grįžta į normą. 
Kai kada tokiais atvejais 
motina, pamačiusi, kad pie
nas sumažėjo, ir bijodama, 
kad. - kūdikiui netektų alkti, 
įprą^eda aplinkinių patari
mu duoti kūdikiui ■ karves 
pieną, o krūties jam neduo
da, tada pienas dš tikrųjų 
pradeda smarkiai mažėti. 
Bet ir tais atvejais, net ke
letui savaičių praslinkus po 
nervų sukrėtimo, vis dar

kai- 
Ni-

pla-

nai yra platūs. Statomas 
naujas fabriko (korpusas, 
sutvarkoma fabriko .terito
rija, vykdomi darbai toliau 
plečiant gamybą, gerinant 
darbininkų darbo sąlygas. 
Visame tame ;kuo aktyviau
siai dąlyv'auja Nina.Sadaus
kaitė '— ištikima lietuvių 
tautos dukrą.

S. Paškoviene.

žiedais. Kuri viliojo mus į 
laukus ir žaliuojančius pu
šynus. Tenai susitikę su 
draugais maloniai praleido
me daug valandų.

Baigiantis vasarai ,dar tu
rėsime vieną progą pasi
džiaugti jos gražumu ir pa
simatyti su draugais. Tai 
bus rugsėjo (Sept.) 14 die
ną, didžiajame Moterų Są
ryšio piknike Tautiškame 
Parke, Montello, Mass.

Šis piknikas yra supla
nuotas nepaprastai gražus 
ir įvairus, nes moterys jau 
seniai rengiasi prie jo ir jos 
tikrai padarys jį tokiu. Bus 
moterų stalas, prie kurio 
publika galės skaniai pasi
vaišinti namie gamintu 
maistu.

Turėsime ir daugiau įvai- 
i'umų. Vienas iš jų, prie 
kurio moterys labai atidžiai 
rengiami, tai rankdaa’bių pa
roda, jį)rie kurios kviečia ir 
draugus prisidėti.

Rankdarbius atv e ž k i t e 
tiesiog į pikniką ir uždėję 
savo vardą priduokite ko
mitetui.

Moterų Sąryšis, kaip ir 
kitos pažangios organizaci
jos, rūpinaisi visais svar
biais darbininkų reikalais. 
Todėl jis yra vertas visuo
menės paramos.

galima gauti iš krūčių tam 
tikrą pieno kiekį. Gausūs 
stebėjimai parodo, kad jei 
kruti žinda stiprus, sveikas 
kūdikis, ir motina regulia
raus jo maitinimo nenu
traukia, tai nei didelis siel
vartas, nei išgąstis rimtos 
įtakos pieno išskyrimui ne
turi. Tačiau ilgas badavi
mas ar sunkios gyvenimo 
sąlygos ilgainiui gali atsi
liepti į pieno kiekį ir jo ko
kybę. Taip, karo metu bu
vo pastebėta, kad kai kurių 
motinų pieno kiekis suma
žėjo ir sutrumpėjo visas 
pieno išskyrimo laikotarpis 
(pavyzdžiui, moterų, buvu
sių laikinai okupuotuose ra
jonuose).

Sekamuose skyriuose tilps 
apie moters pieno kokybę ir 
apie kūdikį krūtimi maiti
nančios motinos maistą.

Šypsenos
Paaiškino

Sparčiui važiuojantis trau
kinys urnai sustojo, net pa- 
sažieriai vieps ant kito vos 
nesuvirto.

“Kas atsitiko, kondukto
riau?” .išsigandusi sušuko 
viena senyva moteriškė.

“Nįeko .daug neatsitiko,” 
atsiliepė k o n d u k t o r i u s. 
“Mes tik karvę suvadinėjo
me.”

“Tįktąi!” apsiramindama 
pratarė senutė. “Argi (kar
vė ant relių buvo?”

“Ne,” paaiškino tokiu 
naiviškumu .užgautas kon
duktorius. “Traukinys įsi- 
vijo ją į tvartą.”

Tikrai puotaus
Kūningas misįjopierius, 

patyręs savo laukinius pa
rapijoms -žmogėdžius ren
giantis didelei puotai, kal
basi su jų valdovu: “.Išro
do, šio vakaro banketas bus 
tikrai iškilnus.”

Žmogėdžių valdovas: “Ti
arai taip, jūsų šventenybe. 
Jūs nei neįsivaizduojat, ko
kį didelį apetitą jūsų pa
mokslai mano žmonėse su
kėlę.”

Spripko jžemaitis

kusios komitetą, dd. D. Ru- 
plėnienė ir E. Lekienė jau 
seniai rūpinasi tuo reikalu. 
Ir kviečia visus Boston<k<$r 
apylinkės gražia dar b?U'S 
prisidėti. Tik, žinoma, ne 
su dideliu skaičiumi rank
darbių, bet su pačiais gra
žiausiais. Dirbkime taip, 
kad kitos, mažesnės kolon
ui jos, mus n e p r a 1 e n k tų. 
Bostonas turi būti pirmoje

Today's Pattern^

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos* nufl 
rio ir dydžio siųskite? P; 
tern Dept., 110-12 Atlan 
Avenue, Richmond Hill 19t

esaa
81

LLD 2-ros kuopos mote
rys šaukia savo susirinki
mą penktadienio vakarą, 
rugsėjo (Sept.) 12 d., 8 vai. 
vakaro, 318 Broad way. 
Šaukiamas galutinai prisi
rengti prie didžiojo Moterų 
Sąryšio pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 14-tą, Tautiškame 
Parke, Montello, Mass.

Visos draugės būtinai da
lyvaukite. Bostoniete.

Šeimininkeifcs
Pinatų Sviesto Sosas” 
(peanut butter sauce) 
šaukštas gerų riebalų 
ketvirtoji dalis puoduko 

pinatų sviesto
2 šaukštai miltu 
puodukas pieno 
pusė šaukštelio druskos, 

biskis pipirų.
Ištirpyk riebalus dubel- 

tavame puode. Įmaišyk pi
natų sviestą, -miltus ir pie
ną. Maišyk iki labai gerai 
išsimaišys.. Pavirink iki su- 
tirštės, dažnai maišant.

Gana skoningas duodant 
ant išvirtų žalių pupelių, 
cauliflower, kopūstų. Gali
ma duoti ir prie kitų daržo
vių, priduos gerą skonį “ir 
priduoda gero maisto.

Taip pat paprastas (natū
ralūs, nemaltas, nemaišy
tas) pinatas yra labai mais
tingas, tiktai mūsų žmonės 
nedaug naudoja. Žinoma, 
pagyvenusiems ž m o n ė m s 
yra sunkiau sukramtomas, 
tad ir sunkiau suvirškina
mas maistas, jeigu gerai 
nesukramtysi.

9032 | f 34—52

Pattern 9032 (4 sleeve versions) 
sizes 34. 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 
50. 52. Size 36 taRes 5 yards 35-

1 inch fabric,

2pusl.-Laisve (Liberty)--Tredad., Rugsėjo-Sept. 10, 1952
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N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
sunkų kalaviją, įvarė jį jam tiesiog tarp 
išbalusių lūpų: išdaužė kalavijas du bal
tus dantis, perskėlė pusiau liežuvį, per
kirto gerkles slankstelį ir giliai įsmigo į 
žemę. Taip jis prikalė jį visiems am
žiams prie motinos žemės. Srove pliūpte
lėjo aukštyn šviesiai raudonas, k a į) pa
upio putinas, kilnusis bajoriškas krau
jas ir nudažė visą auksu siuvinėtą gelto
nos spalvos kaptoną. O Kukubenka jau 
metė jį ir prasiskverbė su savo nezamai- 
koviškiais į kitą būrį.

“Ech, paliko nesutvarkytą tokią bran
gią aprangą!” tarė umaniškis kurenio 
atamanas Borodatas, nujojęs, nuo savųjų 
į tą vietą, kur gulėjo Kukubonkos už
muštas bajoras. “Aš septynias šlėktas 
užmušiau savo ranka, o tokios turtingos 
aprangos dar nė ant vieno nesu matęs.” 
Ir suviliojo godulys Borodatą: pasilenkė., 
kad nuimtų nuo jo brangią g 
traukė jau turkišką peilį 
akmenų 
ginę su

inkluotę, iš- 
su brangiųjų 

apsodu, atrišo nuo juostos pini- 
červončais, nuėmė nuo krūtinės 
su plonais skalbiniais, brangiu 
ir mergaitės garbana, saugiai 
atminimui. Nė nenugirdo Bo- 
kaip šoko ant jo iš užpakalio

sidabru 
laikoma 
i‘o data s, 
raudonnosis chorunžas, jau kartą jo nu
blokštas nuo balno ir gavęs atminimui 
geroką špukę. Užsimojo jis iš viso pe
ties ir smogė jam kardu per palinkusį 
kaklą. Neišėjo į gerą kazoko godumas:

lavonas, toli aplink apšlakstęs žemę. Nu
lėkė į aukštybes rūsti kazoko siela, nepa
tenkinta ir pasipiktinus, o drauge ir.nu
stebusi, kad taip anksti išskrido iš tokio 
stipraus kūno. Nespėjo chorunžas pa
griebti už kuodo atamano galvą, norėda-

jiems

at-

nu-

(Tąsa)
—O norėčiau pažiūrėti, kaip jie mums 

apkirps kuodus! — kalbėjo Popovičius, 
ant žirgo atsigręžęs prieš juos. Po to, 

ažiūrėjęs į savuosius, pasakė: — O ką 
Gali būti, lenkai ir tiesą sako: jeigu

es juos anas pilvočius, tai visiems bus 
gera apsauga.

—Kodėl gi tu manai, kad jiems bus 
gera apsauga? — paklausė kazokai, ži
nodami, kad Popovičius tikrai jau ruo
šėsi pasakyti kokį nors aštrų žodį.

— Ogi todėl, kad jo užpakalyje pasi
slėps visa kariuomenė, ir jau, po velnių, 
uz jo pilvo nieko ietimi nepasieksi!

Visi kazokai ėmė juoktis; ir daugelis 
jų dar ilgai lingavo galvomis, sakyda
mi: “Na, Popovičius tai Popovičius! Jau 
jeigu kam įvels žodį, tai iš tikrųjų...” 
Tik nepasakė kazokai, kas gi- “iš tikrų
jų-”

— Traukitės, greičiau traukitės nuo 
sienų! — šaukė stovyklos atamanas; nes 
lenkai, rodos, neatsilaikė prieš aitrų žo
dį, ir pulkininkas mostelėjo ranka.

Lig tik pasitraukė į šalį kazokai, kaip 
nuo pylimo trenkė kartečė. Ant pyli
mo sujudo, pasirodė raitas pats žilagal
vis vaivada. Vartai atsidarė, ir kariuo- 
metnė išžygiavo. Priešaky išjojo lygia 
ontininkų rikiuote gusarai išsiuvinė- 
rais mundurais, po jų lengvieji šarvinin
kai, po to sunkieji šarvininkai su ieti
mis, po to visi varinėmis kepurėmis, po 
to atskirai jojo geriausi bajoraičiai, 
kiekvienas saviškai apsirengęs. Nenorė
jo išdidieji šlėktos eilėse susimaišyti su 
kitais, ir jeigu kuris neturėjo komandos, 
tai jojo vienas su savo tarnais. Po to 
vėl eilės, ir už jų išjojo chorunžas; už jo 
vėl eilės ir storasis pulkininkas; o jau 
visos kariuomenės užpakalyje paskuti
nis išjojo žemutis pulkininkas.

—Neleiskite jiems! Nei 
rikiuotis ir stoti i eiles! —
klos atamanas. — Visi kureniai spaus
kite drauge! Nuo visų kitų vartų pa
sitraukite! Tatareviškis kurenis puo
la iš š^io! Diadkiškis kurenis puola iš 
kito šono! Spauskite iš užpakalio, Kuku- 
frenka ir Palivoda! Painiokite, painio- 
kote ir skirkite juos vienus nuo kilų!

Ir puolė iš visų pusių juos kazokai, iš
mušė iš vietos ir sumaišė lenkus, ir pa
tys susimaišė. Neleido nė pradėti šau
dyti; susikovė kalavijais ir ietimis, 
si susigrūdo į krūvą, ir kiekvienam 
si rado proga parodyti save.

Demidas Popovičius tris paprastus
dūrė ir du kilmingus šlėktas nubloškė 
nuo žirgų, sakydamas: “Tai puikūs žir
gai! Tokius žirgus aš norėjau seniai įsi
gyti.” Ir išvarė žirgus toli į lauką, šaukda
mas stovintiems kazokams, kad pagautų 
juos. Po to vėl prasiskverbė į krūvą, vėl 
puolė nuo žirgų numestus bajoraičius: 
vieną nukovė, o kitam užmetė ant kaklo 
kilpinę virvę, pririšo prie balno ir ėmė 
vilkti jį per visą lauką, nuėmęs nuo jo 
kardą su brangia rankena ir atrišęs nuo 
juostos pilną četvoncų piniginę. 1 

kobita, geras ir dar jaunas kazokas, 
pat susikibo su vienu iš narsiausių 

lenkų kariuomenėje, ir ilgai jie kovėsi. 
Ėmė jau vienas kitą į glėbį. Jau buvo 
benugalįs kazokas ir, įveikęs priešą, 
smogė į krūtinę aštriu turkišku peiliu; 
bet neišsigelbėjo pats: čia pat į smilkinį 
taukšterėjo jam karšta kulka. Pavėlė jį 
kilmingiausias ponas, gražiausias senos 
kunigaikščių giminės riteris. Kaip liek
nas topolis, skraidė jis ant savo sarto 
juodakarčio žirgo. Ir daug jau paro
dė didvyriško bajoriško narsumo: du Za
porožiečius pusiau perkirto; Fiodorą 
Korzą, gerą kazoką, apvertė drauge su 
žirgu, šovė į žirgą ir kazoką pasiekė iš 
už žirgo ietimi; daugeliui’nukirto gal
vas ir rankas ir pavėlė kazoką Kobitą, j- 
varęs jam į smilkinį kulką. ,

“Štai su kuo norėčiau išbandyti jė
gą!” suriko nezmaikoviškio kurenio ata
manas Kukubenka. Paleidęs žirgą, šo
ko jam tiesiog iš užpakalio ir smarkiai 
surikė, jog net krūptelėjo visk arčiau 
stovėję, nuo nežmoniško riksmo. Buvo 
besukąs staiga lenkas savo žirgą ir be- 
atsistojąs prieš jį veidu; bet nepaklau
sė žirgas: baisaus riksmo išgąsdintas, 

Ufllė į šalį, ir pasiekė jį Kukubenkos
uvo kulka. Įėjo jam į nugaros men- 

karštoji kulka, ir nuvirto jis nuo žir
go. Bet ir dabar nepasidavė lenkas, vis 
dar ręžėsi suduoti priešui smūgį, bet nu
silpo drauge su kardu nusvirusi ranka. 
O Kukubenka, paėmęs į abi rankas savo

daręs daug ratų stipriais sparnais, stai
ga sustoja išsiskėtęs vienoje vietoje ir 
krinta iš ten, kaip strėlė, ant kreitėjau
čio prie pat kelio putpelės patino, taip 
Taraso sūnus Ostapas staiga puolė cho
runžą ir išsyk užmetė ant jo kaklo vir
vę. Dar daugiau išraudo raudonas cho
runžo veidas, kai suspaudė jam gerklę 
žiauri kilpa: buvo begriebęs pistoletą, 
bet mėšlungiškai sulinkusi ranka negalė
jo nutaikyti šūvio, ir kulka be naudos 
nuskrido į lauką. Ostapas čia pat, nuo 
jo balno, atrišo šilkinę virvelę, kurią 
chorunžas nešiodavosi rišti belaisviams, 
ir jo paties virvele surišo jam rankas ir 
kojas, prikabino virvelės galą prie balno 
ir ėmė vilkti lauku, balsu šaukdamas vi
sus umaniškio kurenio kazokus atiduoti 
paskutinę pagarbą atamanui-.

Kai išgirdo umaniečiai, kad kurenio 
atamano Borodato jau nėra gyvųjų tar
pe, paliko mūšio lauką ir atbėgo pasi
imti jo lavono, ir čia pat ėmė tartis, ką 
rinkti atamanu. Pagaliau tarė: “Kam gi 
čia dar tartis? Geresnio negalima iš
rinkti kurenio atamanu, kaip Bulbos sū
nų Ostapą: jis, tiesa, visų jauniausias 
mūsų tarpe, bet jo protas, kaip seno 
žmogaus.”

Ostapas, nusiėmęs kepure, visiems 
draugams kazokams padėkojo už garbę, 
neėmė atsikalbinėti nei dėlto, kad jis 
jaunas, nei dėlto, kad ir jo protas jau
nas, žinodamas, kad . dabar karo metas 
ir ne tas dabar rūpi, ir tuojau vedė juos 
tiesiog prieš būrį ir tikrai parode jiems 
visiems, kad neveltui išrinko jį atama
nu. Pajuto lenkai, kad jau pasidarė per 
karšta, pasitraukė ir perbėgo lauką, kad 
susirinktų kitame jo pakraštyje. '0 že
mutis pulkininkas mosterėjo atskirai sto
vėjusioms prie pat vartų keturioms nau
joms šimtinėms, ir sugraudė iš ten į ka
zokų būrius karteče; bet nedaug ką te
pasiekė: kulkos rėžė kazokų jaučiams, 
kurie klaikiai žiūrėjo i mūšį. Subaubė1

Chicago, III
3 vaikučiai žuvo gaisre, 
ketvirtas mirė ligoninėje

Anksti sekmadienio
Mrs. Geraldine Logan, 2800 
Washington st., išgirdo

ryte

ver
kiant vieną savo vaikutį Ro
nald, 5 metų amžiaus. Atsikė
lus pamate, jog kambariai 
pilni durnų. Motina greit pri
bėgus prie vienų durų vedina 
vaikutį išleisti į priemenę ir 
greit kitus gelbėti, bet durų 
negalėjo atidaryti. Įpuolus į 
paniką ji bėgo prie užpakali
nių durų manydama, kad Ro
nald seka ją, bet jis vietoj to, 
grįžo i degantį apartmentą.

Kaimynas William Beard 
(negras) išgirdęs motinos rik
smą, atbėgo ir bandė gelbėti 
šeimą. Jis spėjo išnešti Ro
nald nors jau gerokai apde
gusį ir pats apsideginęs. Bet 
Ronaldas 
mirė.

nuvežtas į ligoninę

Sustreikavo kenuotų produktų, išdirbystės Bumble Bee 
Co. darbininkai Astoria, Oregon. Jie priklauso prie 
Columbia River JF'ishermen’s Protective Union. Čia jie 
pikietuoja fabriką ir atsišaukia i visuomenę nepirkti 
Bumble Bee kompanijos produktų, kol ji neišpildo uni
jos reikalavimų.

DETROITO ŽINIOS
kambarį ir valgi tik už $2 i 
parą. Už maudynę reikią mo
kėti ekstra, maudynės visuo
met esą užrakintos, ir kai už
moki, gauni raktą.

“Kodėl ne palikai-ne parda
vei savo karo ispanams?”

“Ispanijos žmonės negali 
pirkti karų. Jeigu jie moka 
už karą, pavyzdžiui, $18,000, 
tai kita tiek turi mokėt Fran
cui taksų. šmugelio keliais 
labai sunku gaut progą įsigyt 
•karą.”

supleškėjo 
Robert,

Ronaldo
Sharon 4

Gaisre 
dvynukas 
m. ir Mary. Ann 2 metų am
žiaus.

Ugniagesiai kopėčiomis iš
gelbėjo kitus 40 įnamių. Nuo
stolių gaisras padarė už $5,- 
b00. Kaip kilo gaisras kol kas 
nesusekta.

. —o—
Nauja LMS Valdyba

Praėjusį penktadienį įvyko 
naujai išrinktų narių į LMS 
Centrą susirinkimas. Susirinki
me nieko tokio ypatingo nebu
vo kalbėta, tik išklausyti pra
nešimai iš LMS suvažiavimo 
ir išrinkti nauji funkcionie
riai (valdyba) Centro komi-

nuo Visų šventų bažnyčios. 
Manau sau, reikia važiuoti, 
pamatysiu Labdarių Ūkį, pasi
kalbėsiu sut ten gyvenančiais 
senukais ir sužinosiu jų gyve
nimo sąlygas. Juk ir man se
natvė artinasi. Sumanyta, pa
daryta. Pasiekėme ir tą ūkį, ’ 
vieta graži. Pasivalgę, pasi
vaišinę pradėjom dairytis kur 
tie seneliai, kad jų niekur ne
matyti ? Kodėl jie neina lau-. 
kan iš tų budinkų tokioj gra
žioj dienoj ?

Na, jeigu jie neišeina, tai 
eikime mes į vidų su jais pa
sikalbėti. Priėję prie durų su
žinojome, kad reikia užsimo
kėti po 50 centų, tuomet pri
segs ženklelį ir duos palydo
vą. Kadangi buvau su mote
rių, tai būtų kainavę visas do
leris. O mano tikslas buvo ne 
tik juos pamatyti, bet su jais 
pasikalbėti, o einant su paly
dovu nebūtų progos su sene
liais pasikalbėti, tai ir neėjau. 
Dabar aš mąstau, ar tik čia 
nėra ta geležinė uždanga, kad 
žmonės nesužinotų senelių li
kimą? “V.”

Kure, Japonija. — Spro
go torpeda, užsilikusi nuo 
Antrojo pasaulinio karo. 
Užmušė 4 žmones.

John Rankin, demokra
tas iŠ Mississippi, per 32 
nietujs tarnavęs Kongrese, 
nebegavo demokratų no
minacijos. O tai reiškia, 
kad jis nebebus išrinktas. 
Rankin yra atsižymėjęs 
kaipo didžiausias reakcio* 
nierius, pikčiausias negrų, 
žydų ir darbp unijų prie
šas.

į’
■f ■ •

Pirmininku išrinktas jau
nas Amerikoje gimęs ir dabar
tinis LKM Choro pirmininkas, 
F. Mikužis. Sekretorium pasi
liko “Vilnies” redaktorius L. 
Jonikas. O. Petrutienė taipgi 

Į pasiliko muzikos veikalų tvar- 
j kymui. Į veikalų reikalų tvar- 
kimą įėjo J. Nedvaras, J. Mi
sevičius ir S. J. Jokubka.

J. Stulgaitis išrinktas vice
pirmininku.

—o—
j Iš labdariu ūkės

Mano pažįstamas sako: Pa- 
j mačiau “Naujienose”, kad

ant šlapios že-j rugpjūčio 24 d.-Balfo 37 sky- 
i rius rengia išvažiavimą į Lab
darių ūkį. Busas išeisiąs 1 vai. j

Filipinai verkė ir meldėsi

Mirč Jonas Kukoraitis
30 d. rugpjūčio, Wayne 

County General Hospital. La
voną pasiėmė giminūs, rodos, 
brolis, ir išvežė į Charles, Il
linois.

’ Kukoraitis buvo Vilnies 
skaitytojas.

Jis prigulėjo Detroito Lie
tuvių Klube. (Ar prigulėjo ki
tose organizacijose, nėra ži
noma). Mirus Klubo nariui, 
Klubas nuperka gėlių už $10 
ir išmoka $50 pomirtinės, ži
noma, kuris yra išbuvęs nariu 
penkis metus, kadangi Kuko-;
raičiui nebuvo progos nupirk- ant Frank Murphy kapo 
ti gėlių, tai jo 
$60, kaip kad yra daroma.

Kukoraitis susirgo jau prieš 
daugiau vienui metų laiko 
tam atgal. Jam padare opera
ciją Receiving Hospital, nuo 
to pagelto ir pradėjo eit men
kyn, ii- galų galo suvyto-su- 
džiūvo, ir galima pasakyti, 
kad jo gyvybę suėdė vėžio li
ga. Jis užbaigė vargus ant šio 
margo, vargingo svieto ir gu
li po žeme Illinois valstijoje.

giminės gaus

—o—
Detroite gerai žinoma vei

kėja Astrauskienė buvo nuvy
kus į Vokietiją pasimatyt su 
savo sesere.

Jono Dantos šermenyse su
tikau ir klausiu, kaip pavyko 
kelionė, ir kaip atrodo Vokie
tija. Kelionė buvus laimingai 
gera. Esąs vargingas vokiečių 
gyvenimas, mažai darbo žmo
nes uždirba, ir esą visi gyve
nimo reikmenys labai brangus.

“Kita syk daugiau pasaky
siu,” pareiškė Astrauskienė.

Butų gerai, kad ji pati pa
rašytų kelionės įspūdžius.

------0------

Viešbučio savininkas ispa
nas, kur gyvenu, buvo nuvy
kęs į Ispaniją ir išbuvo tris 
mėnesius. Jis turėjo nusivožęs 
ir karą apvažinėjęs labai pla
čiai po Ispaniją. Keliai esą la
bai siauri ir su amerikoniškais 
karais esą labai sunku važinė-V « t | 7\€ll CLIO VJOCV 1CVK/CV1 0UJ

išsigandę jaučiai, pasuko i kazokų sto- ti po kalnuotą šalį.
vykią, sulaužė vežimus ir daugelį sutry
pė. Bet tuo metu Tarasas, išsiveržęs su 
savo pulku iš užuolandos, šaukdamas! 
puolė perkirsti jiems kelio. Atgal pasu-j 
ko visa įtūžusi kaimene, išsigandusi rik
smo, ir staiga puolė lenkų pulkus, par
bloškė raitininkus, visus sulamdė ir iš
blaško.

“Dūkui jums, jaučiai! — šaukė Zapo
rožiečiai. —- Anksčiau patarnavote žy
gyje, o dabar kare!” Ir nauja jėga puo
lė priešą. Daug tada priešų išžudė. 
Daugelis parodė save: Metolica, šilą, a- 
budu Pisarenkos, Vovtuzenko, ir neina-; 
ža visokių kitų. Pamatę ,lenkai, kad, 
pagaliau blogi reikalai, iškėlė vėliavą ir j 
ėmė šaukti, kad atidarytų miesto 
tus.

Klausiau, kaip viskas Ispa
nijoj. Sako: ten taip, kaip ir 
Visose šalyse: yra turtingų, 
mažiam turtingų ir biednibkų.

O kaip politika? . ‘
“Politikos Ispanijoj nėra. 

.Jiems tik yra žinoma Franco 
ir Popiežius, žmones paslap
čiom kalba apie politiką, bet 
viešai, nei-raštu, nėra ne žo-

(Bus daugiau)
/

Ispanijoj esą ant kelių dau
giausia maži karai' (automobi- 

• liai), gaminti Vokietijoj, Fran- 
, elizijoj ir Britanijoj.

_ E Prągyvenimas amerikiečiui 
vai’-'esąs pigesnis negu Amerikoj.

Jis buvęs tokiam viešbutyje, 
- kaip Fourt Shelby, ir gavęs

Ap(e 50 Filipinų aplankė 
Frank Murphy kapą Harbor 
Beach kapinėse, kaipo Filipi
nų salų generalį gubernatorių 
ir vėliau aukščiausio teisipo 
teisėją. Tie .visi Filipinai gyve
no savo salose, kai Frank 
Murphy buvo jų valdonu.

Nors tą dieną labai lijo, bet 
jie atsiklaupę
mes vieni meldėsi, 
lestayo to žymaus 
čio. '

kiti apgai- 
amerikie- 
V. Žabui

žmonos
Po 

ant

pri- 
mė-

Skandalas dipukų šeimoje
Vietinis laikraštis “The 

Morning Call” (rugs. 6 cl.), 
nemažai rašo apie skandalą 
lietuviškojo šeimoje. Pasirodo, 
jog ta šeima vadinasi Antanu 
ir Johanna Vtsockiais. Jie tu
rf ir .vaiką 5 metų amžiaus. 
Dalykas atsidūrė net teisme. 
Teisėjas Milton Schamach į- 
sakė Visockiui savo
ir vaiko užlaikymui duoti 
$20 į savaitę, ir paleido 
“probation.”

Pasirodo, kad Visockiai 
buvo iš Vokietijos šešetas 
nosių * atgal į Hudson, N.
Visockis paliko savo šeimą ir 
atvažiavo į Patersoną. čia jį 
atsivijo jo žmona ir nutempė 
į Domestic Relations, teismą.

Teisme Visockis skundėsi 
ant savo pačios ir aiškino, kad 
jo žmona turinti meilužį. Ji
nai ji susitikusi dar Vokieti
joje, nes, mat, jis esąs Ameri
kos kareivis, ir iki pat šiai die
nai tebesirašinėjanti su juomi. 
O žmona jam atsimoka tuo 
patimil! ji sako, kad jis turi 
meilužę, ir todėl nepaiso nei i. jos, nqi sūnaus.

Su tuomi Visockiu šeimyniš
kos bėdos nesibaigia. Dabar 
valdžia istirsianti, ar jie turė
jo teisę išvažiuoti iš Iludsono 
be specialaus valdžios leidi
mo. Raaiški, kad pabėgėliai 
neturi teisėj kilnotis iš vietos 
i vietą, kaip kad gali daryti 
senieji amerikięčiai. Jeigu 
kaip, tai jie gali dar būti nu
bausti ir už, to potvarkio su
laužymą. Kpresp.

Įšigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
! *

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr.
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C U r 11042 ATLANTIC AVENUE, LAI J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 

. vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Trečiad.. Rugsejo-SepL 10., 1952

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

c'S



Svarbu priminti,-
i

Kad Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 k p. labai svar
bus, pirmutinis šį Sezoną susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 10 d., 8 vai. vakaro, 
Liberty Auditorijoje, 1 10-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.‘

Reikia priminti, jog susirin
kimas yra perkeliamas iš tre
čio trečiadienio į antrą. Prie
žastis bus paaiškinta susirinki
me.

Draugai, kuopos nariai, 
malonėkite dalyvauti visi. Va- 
kacijomis pasilsėję, pradėsi
me darbuotis draugijos reika
lais. Turime pasibrėžę sureng
ti keletą pramogų. O tai rei
kės aptarti.

Mes privalome pakalbinti 
tuos draugus ir drauges, kurie, 
dar nėra nariais šios organi
zacijos, kad jie ateitų ir pri
sirašytų prie LLD 185 kuopos.

—o—

.Lietuvių Literatūros Drau
gija nėra jokia politine orga
nizacija. Ji yra apšvietos ir 
kultūros platintoja. I ją gali 
įsirašyti įvairiu pažiūrų bei 
tikėjimų žmonės. Jos tikslas 
grynai kultūriškas. Ji yra iš
leidusi 58 knygas, daug bro
šiūrų ir išleidžia žurnalą 
Šviesą. Tie leidiniai nariams 
duodami veltui.

ši organizacija gyvuoja nuo 
1915 metų. Yra surengusi 
daug koncertų, balių, teatrinių 
vakarų, paskaitų ir daugelį 
visokių pasilinksminimų^ Tai 
yra labai svarbu tapti jos na
riu. Duoklė labai žema, tik 
$2 metams.

Jau pora moterų žadėjo įsi
rašyti į LLD 185 kuopą. Tai 
labai gerai. Gal moterys bus 
veiklesnės ir išjudins mus, vy
rus, prie smarkesnio veikimo. 
Mano akimis žiūrint, kažin 
kaip vyrai truputį apsileidę 
veikime. Kviečiu moteris atei
ti Į mūsų susirinkimą rugsėjo 
10-tą.

—o—
Man prisimena Moterų Klu

bo susirinkimai. - Kaip jos 
sklandžiai ir nuosekliai veda 
savo organizacijos reikalus. 
Jos išaugino nepaprastai di
delį Moterų Apšvuetos Klubą. 
Jos giriasi. su pinigais, sako : 
mums pinigų niekad netrūks
ta. O kuo vyrai gali, pasigirti ? 
Td negana, pabaigusios susi
rinkimą jos dar y- pasilinks
mina, atsineša pyrago, išsiver
da arbatos, kai kada ir vyno 
turi. Kurios gimtadienis pripuo
la, tai toji “fundina” ką nors; 
jokių ypatiškumų neturi, į su
sirinkimus neįleidžia. Jų pasi
didžiavimas nėra tuščias. Tai 
yra tikra tiesa, kad jos stovi 
aukščiausioje vietoje mūsų or
ganizacijų judėjime. Jos atei
na į savo klubo susirinkimus 
nors ir kuolais lytų. Nė snie
gas, nė ledas jų nesulaiko.

Tai ve mes, vyrai, pasidai
rykime ir pagalvokime, kuomi 
mes pasirodysime ir kaip mes 
jas perviršysime. Mums, vy
rams, laikas prajaunėti, įsi
jungti į smarkesnį veikimą. Tr 
aš tikiu, kad mes tai galime 
padaryti.

LLD 185 kp. valdybos• * narys.

Jaunas vyras įtartas 
žmogžudystėje

X.

Brooklyne suimtas 17 metų 
amžiaus vyrukas Leonard Oli
ver Freeman. Įtarime sako, 
kad jis kėsinęsis išprievartau
ti 42 metų amžiaus moterį, 
Mrs. Helen Graber. Nugaben
tas į Ralph Ave stotį.
; Tardyme, anot policyos, vy
rukas prisipažinęs užpuolime 
apie 20 moterų Brooklyno ir 
Queens gatvėse. To pasėkoje 
jį įtaria, kad jis gal nužudęs 
Mrs. Josephine Brown, 23 m., 
nėščią moterį iš Long Island, 
kuri buvo atrasta nužudyta 
tuščiame lote liepos 26-tą.

Broynsvillėje tapo atrastas 
gatvėje nudurtas Benjamin 
Henderson, 35 metų, gyvenęs 
774 Rockaway Ave.

NwYorto^^zfeZlnloi
Sužeistojo negirdėjo

Morris Cipriano, 62 metų, 
sargas anglies sandėlių prie 
64 th St. ir 7th Ave., Brook ly
ne, praėjusį šeštadienį darbo

davęs po 15 centų kopija, da
bar vėl parduodamas stotelė
se po 10 c.

PARDAVIMAI
Kongresmanas kritika
vo tyrinėtojus

Atvykęs liudyti Brooklyne 
veikiančiai taksų suktybėms 
tyrinėti grand džiūroi New 
Jersey kongresmanas Robert 
W. Kean apibarė tyrinėtojus, 
kad vilkina tyrinėjimą. Tas 
barimas atrodė specifiškai tai
kytu J. V.' prokurorui, Parke
riui, kuris tam tyrinėjimui va
dovauja.

Kongresmanas sakė, jog 
“aplinkiniai parodymai (tų 
valdininkų suktumo) buvo 
taip įkaitinant, kad bile kiek 
nusimanąs advokatas galėjo 
atrasti trūkstamąjį junginį.“ 
Greta kitko, kongresmanas 
spaudos atstovams sakė, kad 
buvęs J. V. Vidaus Pajamų 
komisijonierius Joseph Nu nan, 
liudydamas kongresinei ko
misijai, niekaip “negalėjo iš
siaiškinti, iš kur jis gavo 
$161,000 pajamų laikotarpiu 
1945-1950 metų.“

Gi tuo pačiu laiku kitas 
tarnautojas Daniel Bolich, 
kadaise buvęs komisijonio- 
riaus pavaduotoju, “turėjo 
pajamų $54,000, o išleido tuo 
pat laiku $116,000. Pakilęs i 
aukštas vietas valdžioje, jis 
paliovė privatiškus išmokes- 
čius mokėti čekiais, už viską 
mokėjo pinigais.“

Trečiasis, James B. Olson, 
vadovavęs už alkoholius taksų 
surinkimo skyriui valdinėje iž
dinėje “turi neišaiškinamų 
$30,000,” sakė kongresmanas 
ILean.

Kean sakė, kad tų aukštų 
valdininkų pašaukimas į džiū- 
rę atrodo buvęs taikytu susta
bdyti kongresinę komisiją, a- 
timti iš tos komisijos tą bylą.

Kongresmanas Kean yra 
> nariu tos kongresinės-1 louse 
Ways and Means — komiai- 
jos, kuri pradėjo tyrinėti tuos 
aukštus tuomet ar pirmiau 
buvusius valdininkus. Pradė
jus iškelti aikštėn minėtus 
faktus, Te išdary bes Depart- 
mentas pradėjo visur šaukti 
džiūres, sustabdydamas ko
misijos veiklą. Nuo to laiko— 
praėjusių motų rudens—d žiū
rė “išklausė 100 liudytojų, 
prirašė 3,000 puslapių liūdi
mų ir įkaitino 6 asmenis. Re
kordas kalba už save,“ sake 
kongresmanas.
Radijusas saugomas 
nuo užpuolikų

Radijo programų dalyvis 
Barry Gray saugomas po to, 
kai anksti ketvirtadienio rytą 
jis tapo užpultas mieste ties 
Madison Ave. ir. 59th St. Jisai 
transliuoja nuo vidurnakčio i- 
ki 3 vai.

Esą įtarimų, kad gal jis raportas. Bet ir tame jau žada 
buvęs užpultas asmenų, kurio kai ką naują pasakyti. Ir sa- 
priešiški jo* programoms. To- , ko, kad tolimesniame tyrinę j i- 
,kią abejonę .daleido WMCA j me būsią iškelta aikštėn “dar 
programų vedėjas Leon- Gold- blogesni statybos darbai.“ 

, stein. . 'Pamatysime.

Valdininko atsakymas pasenusiam tarnautojui: “Jei
gu ieškai senatvėje saugumo, tai eik jp kalėjimą.”

Arti milijonas mokinių
I New Yorko mokyklas šią J 

savaitę sugrįžo ar pirmu kartu 
nuėjo 915,000 su virš mokinių, 
kaip apskaičiuota dar ne pil
nais daviniais. Tai didžiausias 
skaičius nuo 1942 metų. Daug 
didesnis skaičius vaikų, negu 
daugelyje miestų randasi visų 
gyventojų.
Jiems visiems mokyti turime 

Į apie 35,000 mokytojų.
■ Grupėmis toji .jauniausių 

piliečių armija dalinasi seka
mai: Virš 66 tūkstančiai pir
mu kartu ateis į vaikų darže
lius. J pradines mokyklos kla
ses 501,500.

Vidurines mokyklos pradi
nėms klasėms numatyta 106,- 
0.30 mokinių; amatų viduri
nėms mokykloms 54,600; pil

Būrys vaiky sugrįš 
į naujas mokyklas

■ Septyni tūkstančiai sugrįž
tančių ar pirmu«kartu ateinan
čių mokyklon vaikų šią •sa
vaitę turės laimės pradėti mo
kslą naujose mokyklose, už
baigtose statyti pirm mokslo 
metų pradžios.

Ar tose sekcijose pasinai
kins ankštuma, sunku) spręsti. 
Visame mieste mokinių prie
auglis yra didelis, o kai kur' 
keleriopai didesnis. Mokinių 
prieauglis yra didžiausias 
tirštai apgyventose sekcijose, 
taipgi ten, kur neseniai masi
niai įsikūrė gyventi jaunimas, 
veteranai.

Naujai atidarytos mokyklos 
arba nauji priedai prie senų
jų Brooklyne randasi prie 
Elm ir Coney Island Avės.;
Nostrand Avė. ir Harragut 
Road ; Cozino Avė. ir Jerome 
St.

Queens naujovės yra b'lu- 
shinge-ir Woodsideje. Ir yra 
B'ronxe dvi ii- Manhattane 
viena.

Naujosiose yra iš vietos vie
ton perkeliami raštąstaliai ir 
kėdės, reikmenų pas i dėjimu i 
dėželės, knygoms lentynos, 
ko nebuvo senosiose mokyk
lose.

Queens skandale būsią 
daugiau naujovių

Tyri nė.j imu komisijonierius 
Shiels žadėjo pateikti raportą 
majorui Impellitteri jau šią 
savaitę, šis bus tiktai pradinis 

no stažo akademinėms vidu
rinėms 169,000.

Greta to, apie 100,000 lan
kys vakarinius pradinio, vidu
rinio ir amatinio mokslo kur
sus.

Mokyklos, sako tos srities 
ekspertai, tebepasilieka nepa
kankamomis. Perpildytos kla
sės, no pilno laiko mokymas, 
turėjimas laukti progų pradė
ti mokytis buvo ir tebėra prob
lema. Pavyzdžiui!) ne visi nori
mieji pasiųsti į vaikų darže
lius galės ten įeiti. Juos pri
ims iš eilės (vyresniuosius pir
ma) tiktai tuomet, kai ten at
siras vietos. Iš kailo visiems 
nėra vietos.

Raportuose iš kitur skelbia
ma, kad skersai ir išilgai šalį 
tokia pat jiadetis.

I Mafera buvo pašauktas 
dėl rynu skandalo

Buvęs Queens apskrities 
prezidentas Joseph F. Mafera, 
dabar narys miestinės taksų 
komisijos, buvo pašauktas pas 
tyrinėjimų k o m i s ijonierių 
Sheils perklausinėti dėl blogų 
rynu įvadų Laureltone.

Mafera sakęs, kad jis neži
no, nėra davęs jokių įsakų ar 
užgynimų tariamiesiems rynu 
įvadų netikslumams, kuriuose 
dabar įveltas kontraktorius 
Victor Clemente.

Kontraktorius yra kaltina? 
mas neatlikęs tinkamai darbų. 
Miestinių kontrolierių taryba 
buvusi .jį paskaičiusi neatsa
kingu, atėmusi nuo jo du 
kontraktus. T a č i a u jis vis 
kažkokiu neaiškiu būdu vėl 
gaudavęs kontraktus._.Tad ir 
tyrinėjama, keno galia veikė,
kad jis tuos kontraktus tebė
ga vi nėjo.

Clemente, savo advokatų 
patariamas, atsisakęs daugiau 
prokurorui liudyti.

Tyrinėjami ir kiti kontrak- 
toriai. Buvęs Cozzi ir War
burg kontraktorių pradėtas 
darbas Bayside Hills taipgi e- 
sąs atrastas nepatenkinamu ir 
paskelbtas paieškojimas kitų 
kontraktorių tiems darbams 
baigti.

Statysią savo kandidatą
Brooklyniočiai liberalų par- 

ti.jos viršininkai nepatenkinti 
demokratų statomu kandidatu 
į senatorius John Cash more, 
dabartiniu Brooklyno prezi
dentu. Neremsią nei republi- 
konų. ■ Jie žada, statyti savo 
kandidatą.

Politinių rimtų skirtumų 
liberalai nuo demokratų ar re- 
publikonų neturi. Vyriausiu 
skirtumui yra tiktai tas, kad, 
laimėję rinkimus, kaip repub- 
likonai, taip ir demokratai, 
šiltas „vietas apdalina saviš
kiams. O liberalams atiduoda 
tik šiltą šypseną ir ' progas 
tarnauti jiems puolime . darbi
ninkų judėjimo. Bet nori, kad 
jie tai darytų už dyką. Libe
ralai nori ir pinigėlių ir gar
bingų vietų, tad jie pabandys 
jas laimėti rinkimuose, jeigu 
negali jų išsiderėti po rinki
mų.

Kaimynai jį apmušę

Queens pol teistas Michael 
Giannastasio, 29 m., gyvenan
tis 104-70' 123rd St., Rich
mond Hill, areštuodino savo 
kaimynus Mr. ir Mrs. Nicolo 
Chirco ir jų dukterį. Jis skun
dėsi, kad jam išsiveduts pave
džioti savo šunį, Mrs. Chirco 
šunį spyrė., O kada jis savo 
šunelį užtaręs, Mr. Chirco at
bėgęs pas jį su kirvuku, o jų 
duktė sir nagais jam atsimo
kėti už tai, ką jie skaitė įžei
dimu "Chirkienės.

Policistui jie apibraižę, ap
žymėję sprandą ir nugarą.

Rendauninkai kovoja 
prieš evikcijas

Park Drive Heights 20 šei
mų, Queens, gavo verstino 
prašalinimo iŠ buto (evikcijų) 
pareiškimus nuo namų savi
ninkų praėjusią, savaitę. Gy
ventojai visoje toje susiedijo
je sujudę. Ir ne be priežasties.

Pirm visko, visus nustelbė 
toks nesvietiškas skubėjimas 
evikciją įvykdyti. Leista juos 
prašalinti bėgiu vienos savai
tės. Prašymas pas teisėją Di- 
Falco, kad jis sustabdytų, įsa
kytų nevykdyti evikcijos, kri
to ant kurčios jo ausies.

Kita priežastimi išgąsties 
yra tas, kad — jeigu jiems 
pavyktų tas 2(f šeimų prašą 
linti iš buto — būtų masiniai 
vykdomos evikcijos. Tos 20 
šeimų buvo branduolys Kew 
Gardens Hill sekcijos gyvento- 
j ų organizacijos—Communi
ty Association. Jos vadovybė
je gyventojai pasipriešino ir 
laimėjo kovą prieš rendi.t kė
limą.

Reikalautieji rendų kėlimai 
būtų buvę nuo $2 iki $10 mė
nesiui. Po tiek reikalavo, kad 
atnaujintų sutartis išnuomoti 
apartmentus, kuriuose dabar 
rondos yra nuo $79 iki $120 
mėnesiui.

Organizacija išgavo sutiki
mą atnaujinti kontraktus dve
jiems metams be kėlimo ren
dų. Bet sutiko nereikalauti 
permaliavojimo kambarių. . 
Kam to reikės, atlikti savais 
kaštais. Dabar savininkas atsi
sakė atnaujinti kontraktus 
vadovavusiems kovoje.

Rendauninkai dabar susi
rūpinę, kad šis mieris vyriau
siai yra taikomas prašalinti iŠ 
projekto vadovybę, paskiau 
sunaikinti organizaciją ir tuo
met visus neišgalinčius ar ne
norinčius permokėti už butą 
išvaikyti iš projekto.

Projekto gyvena 750 šeimų.
Greta kovos už apsaugą 

rendauninkams buto, rendau- 
ninku organizacija toje miesto 
sekcijoje išleidžia savo laik
raštuką, palaiko vaikams pa
likti dienomis kempę ir iško
vojo busti linija, taipgi turi 
sveikatos apdraudos planą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Čia svarbu: praleidome vasaros 
karščius nieko neveikdami del mūs 
draugijų Artėja oro atvėsimas, 
pradekime susirinkimus laikyti. Rū
pinkimės surengti keletu parengi
mų dar šiais metais.

"Du isvarbūs susirinkimai įvyksta 
nedėliojo, 14 rugsėjo. MOTERŲ 
KLUBAS laikys , savo susirinkimų 
kaip pusė po trijų, ir ALDLD 10 
kp. susirinkųną laikys kaip 4 vai., 
rusų klube, 1150 N. 4tb Street. To
dėl, draugės ir draugai, būtinai at
silankykite j šj susirinkimą. 10-tos 
kuopos nariams svarbu ir tas, kad 
šešto Apskričio konferencija įvyks 
ne po ilgo ir turėsime parinkti de
legatus net j Baltimore šj sykj.

Kuopos valdyba.
(176-179)

» ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos susirinkimas j- 

vyks trečiadieni. rugs-Sept. 10 d., 
408 Court St, Pradžia 8 v. vakare. 
Visi nariai yra- kviečiami dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.
(175-179)

v į DETROI T MICH.
L.L.D; 188 kuopos nepaprastai 

svarbus mėnesinis susirinkimas bus 
sekmadieni, rugsėjo (Sept.) 14 d., 
■pradžia 11 vai. ryto. 2934 Yemans 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra labai svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.
(177-178)

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio piknikas jvyks rugsėjo-Sept. 
.14 d.. Lietuvių Tautiško Namo 
Parke. Winter St. ir Keswick Rd. 
Bus šauni muzika, motorų stalas su 
namie gamintais visokiais valgiais, 
rankdarbių paroda ir dar daugiau. 
Kaip matote bus įvairumų, tad vi
si atsilankė i Moterų Sąryšio pik
niką^ būsite užganėdinti.

Komitetas.
' (177-178)

HARTFORD, CONN.
A.L D.L.D. Moterų Klubo susi

rinkimas ivyks rugs.-Sept. 15 d., 
pradžia 7:30 vąl. vakare. 155 Hun
gerford St.

Gerb. draugės! Vasaros metu tu
rėjome ilgą pertrauką, dabar vi
sos susirinkime ir pasitarkime ką 
veiksime rudens sezonu, po vasaros 
poilsio. Būkite visos susirinkime.

. V. K.
"Q77-t78)\

nukrito 40 pėdų krantu ir nu
silaužė koją.

Atsipeikėjęs nuo pritrenki
me, pajutęs, kad negali pa
eiti, jis pradėjo šauktis pagal
bos. Bet niekas jo neišgirdo. 
O gal ir išgirdę nekreipė dė
mesio — bene maža mieste 
bereikšmių šūkavimų, riksmų. 
Jį atrado pravažiuojanti ra
dio automobiliumi policija 
jam tenai kančiose išvaitojus 
su virš 15 valandų.

Sužeistasis prisikentė ne 
vien tiktai nuo skausmo. Tą 
naktį ir oro temperatūra buvo 
nupuolus) iki 56 laipsnių.

New Yorko laikraštis The 
Compass, per tūlą laiką parsi-

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

EXCELLENT OPPORTUNITY
For an Experienced Marker-Cut

ter on Coat Fronts. Good Salary. 
Steady Pay All Year. Apply:

Atlas Coat Front Comp. Inc 
126 W. 22nd St.. New York City.

(171-177)

mak-

AUTO MECHANIC
We have an opening for a good 

auto mechanic who is used to 
ing good money. Flat rate shop. 50- 
50 plan. Free laundry. Paid vaca
tions. Ask for John Milla. Druck 
Motor Co., Authorized Studebaker 
Dealers.
1601-11 Haddon Ave., Camden. N. J.

Emerson 5-1609
(Mention this advertisement when 
you apply).

(175-177)

Sheet Metal Mechanics 
1-st Class Only 

Apply In Person
Aceto Sheet Metal Works 

678 Pine St.. Camden. N. J. , 
(175-177)

Wanted Experienced

BODY A' FENDER MECHANICS

If you’re not making al least $100
per week, then it’s limo to 

bettor yourself.

Tf you are a Qualified Craftsman, 
Seo Mr. Koller or Mr. Johnson

KELI.ER’S AUTOMOTIVE
SERVICE

New Cumberland R. D. 1
Opposite Harrisburg State Airport.

(176-178)

Good

MAN
Experienced Repairing & 

Refinishing Furniture 
Salary, Steady Employment.

ARDMORE 3961 
(176-178)

HELP WANTED—FEMALE
Operators

Exp. on single needle, men’s sports
wear, steady work. Apply:
1201 Jackson St., 4-1 h fl.. Phila, Pa.

8 A. M. to 5 P. M. Weekdays 
(Mention this ad. when you apply) 

(175-181)

STENOGRAPHER
Position F’or Capable Young

Interesting Work & Good
Perm.
Woman.
Working Conditions.

Boy Scouts of America 
’Phone Mr. Black — R16-7750 

(172-178)

WAITRESSES. Full or part time
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tips, free 
insurance and good vacation policy.

McCrory’sApply: Personell Dept.,
Stores Corp., 919 Market 
posite Post Office.

(172-178)

st., op

partor

op-

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL

SALESWOMEN. Full

4 pusi.-Laisve (Liberty)-‘Treęiad., Rugsėjo-Sept. 10,

Visokį .vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-4J2M

working, .conditions. McCrory’s
Stores Corp., .919 Market St., 
posite Post Office.

(1.72-178)

time. Good Salary, paid vacation 
and Christmas Bonus. Free In
surance. All above under pleasant

k.

■■

W

PETRAS KAPISKAS
IR

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y 
Telephone EVergreen 4-8174

Sena moteris priversta greitai 
parduoti vasarviete, kur galima 
laikyti 30 žmonių. Vieta randasi up
state, N. Y.. 80 mylių nuo New 
Yorko miesto. Verta $20.000. par
duodama už $14,000. Dėl daugiai] 
informacijų kreipkitės pirmamKuSL 
ir ketvirtadienių, vakarais tarpJi-H 
vai., E. W.. Apt. 3.3. 408 So.'2nd 
St.. Brooklyn 11. N Y.

(177-181)

Parsiduoda namas, 3-jų šeimų. 
Yra garas ir karštas vanduo. Vis
kas moderniniai įtaisyta. 451 Keap 
Street. Brooklyne. Skambinkite: 
Ind. 3-5567. (173-177)

EGZAMINUOJAM A KI 8 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* \ 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrę Barberla!

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAsįV

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS '

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J2 

MAark 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-GM8

VALANDOS:
9—12 ryte' 1—8 vakare
Penktadieniai* atdaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

- Brooklyn, N. Y.




