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tojus. Gražiai, garbingai už
baigėme dešimties tūkstančių į 
dolerių fondo vajų. Širdin- i 
ginusia padėka visiems Jais- • 
viečiams, dienraščio patrio- į 
tams. , ;

Bet prieš mūsų akis atsisto- j 
jo kitas svarbus darbas, 
spalio 1 diena prasidėjo nau- Į 
jų skaitytojų gavimo 
Čia taip pat reikia 
talkos. Jon širdingai 
mi visi skaitytojai.

Patys pagalvokite apie ga
vimą vieno kito- naujo skaity
tojo. O gal savo miesto vaji- 
ninkams galite kuo nors pa
gelbėti ?

FLORIDOS TEISMAS PANAIKINO 
ĮSTATYMĄ PRIEŠ KOMUNISTUS

Sui Jersey City valdyba reikalauja 
rajus. ■ kad komunistai susiregistruotu 

didelėsį' ~ <-
kviečia- ;

Jacksonville, Fla.— Flo- į miesto taryba pradiniai už- 
ridos apygardos teismo tei- gyrė savo majoro John V. 
sėjas 
sprendė, 
miesto įstatymas prieš ko-1 truotų pas miesto raštinin-

imunistus laužo valstijos!ką visi čionaitiniai komuni-

Claude Ogilvie nu- Kenny pasiūlymą, kuris 
jog Jacksonville reikalauja, kad su si regi s-

TEISMAS UŽGYRĖ KARINIŲ ĮSIVERŽĖ 70 MYLIŲ 
KONTRAKTŲ LOBININKUS Į ŠIAURINĘ KORĖJĄ

Vienas vok ietys valdinin
kas pasakęs vienam geram 
lietuviui klerikalui: Mes “no
rėtumėm pasilikti lietuvius, 
latvius ir estus, nes tai yra 
švarios, darbščios, tvarkingos 
tautos, galinčios netgi pa
gerinti vokiečius.”

Tas vokietj’s valdininkas 
kalbėjo, žinoma, apie pabėgė
lius iš I>atvijos, Estijos ir 
Lietuvos. Jis mano, kad jų 
kraujas pagerintų vokiečių 
kraują.

Tegu ir gerina. Jeigu pa
bėgėliams arčiau prie širdies 
Vokietija, negu savo kraštai, 
lai jie ten ir pasilieka. Pras
ti iš jų patriotai. Jų lietuviš
kas kraujas labai atsiskiedęs.

konstituciją ir peržengia štai ir pritariančių komu- 
Jungtinių Valstijų Konsti- nistams organizacijų

Perša vienus metus 
kalėjimo ir $200 piniginės 
baudos tiems, kurie neužsi
registruos per 10 dienų po 
tokio miestinio įstatymo iš
leidimo.

Jeigu miesto taryba spa
lio 17 d. galutinai užgiri 
tą pasiūlymą, tai jis ir

jtueija. Teisėjas Ogilvie to-Iriai.
dėl panaikino šį miestinį 
Įstatymą.

Tas įstatymas uždraudė 
Komunistų Partiją Jack
sonville ir reikalavo 3 mė
nesiais kalėjimo ir $500 
bausti pasiliekančius mies
te komunistus.

Jersey City, N. J.— Šio vietiniu įstatymu.

Perkūnas trenkė laivą; 
pražudė 37 žmones

Eilinių darbininkų 
streikas prieš Fordą

na-

Washington.— Jungtinių 
Valstijų taksų teismas nu- 
sprendė, jog fabrikantai 

į turi teisę išmokėti savo lo
bininkams 5 procentus pi
nigų, kuriuos gauna už ka
riniu darbu kontraktus iš 
valdžios.

Lobininkai yra fabrikan
tų agentai, kurie, dažnai 
“fundydami” valdininkams 
ir kongreso nariams, išgau
na pelningus karinių daik
tų užsakymus iš valdžios.

Teismas taip pat nutarė,

jog kiek fabrikantai išmoka 
lobininkams, tiek jie gali 
atmušti nuo taksu valdžiai, 
nes tai esą “teisėtos” biz
nio išlaidos.

Tokį sprendimą teismas 
padarė valdžios byloje, kur 
buvo dėl taksų skundžia
ma’ Aetna-Standard En
gineering kompanija. Ši 
kompanija išmokėjo $59,- 
496 savo lobininkams, ku
rie išgavo iš valdžios dide
lius patrankų įrengimų už
sakymus armijai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Korėja. — Šiaurinės Ko

rėjos liaudininkai pradeda 
atmušt įsiveržusius Pietb 

, n ės Korėjos tautininkus.

Washington. — Valdžios 
atstovas lėmė, kad dar pa
brangs mėsa. Kartu 
pranešė, jog valdžia dar 
negreit ims kainas kontro
liuoti.

London. — Metinis anglų 
Darbo Partijos suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, ku
ri atmeta darbiečių val
džios patvarkymą užšaldy
ti algas. Rezoliucija reika
lauja pakelti algas, numuš- 

jis ! ti kainas ir pažaboti fabri
kantų pelnus.

Jankių lakūnai bombarduoja 
besitelkiančias šiaurinių jėgas

Korėja, spal. 4.—Ame
rikonų vadovaujami, Pieti
nės Korėjos tautininkai į- 
siveržė jau 70 mylių į 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką ir grumiasi 
link Wonsano uosto, ryti
niame pajūryje.

Amerikos lakūnai įkan- 
džiai bombardavo ir apšau
dė šimto mylių ilgio eilę 
šiaurinių liaudininkų tre
ku, važiuojančiu nuo Man- 
džūrijos pasienio į frontą Į ŠIAURINJĖS KORĖJOS 
prieš įsibriovusius pieti
nius tautininkus.

Pranešama,

įsiveržė j 
Juidžongbu,

Amerikonai 
priemiesčius
11 mylių į šiaurę nuo Seou- 
lo, Pietinės Korėjos sosti
nės. Tęsiasi žūt-būtiniai 
mūšiai tarp šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ir ameri
konų toje apylinkėje.

Liaudininkai taip pat į- 
nirtingai atmušinėja ame
rikonus dar toli į pietus ir 
rytus nuo Seoulo.

Medellin, Colombia.—Žai
bas trenkė gazolino laivą 
Oponą ,kuris tuoj užsiliep
snojo. Bent 17 jūrininkų 
tapo užmušta bei sudegė: 
12 pavojingai apdegė; 

dabar be žinios dingo, 
kruvi-

kunigų 
dabar 
žmo-

Dearborn, Mich. — Su
streikavo apie 3,000 darbi
ninkų prieš Fordo automo
biliu fabrikus. Tai eiliniu C. t-

Viena, Austrija. — Su
streikavo apie 100,000 dar
bininkų, reikalaudami tiek

Mano labai senas, geras 
pažįstamas Kazys Kazlaus
kas (adv. Kai) rašo 
Drauge išpažintį. Jis 
esąs geras, pasitaisęs 
gus. Komunizmas jam 
esąs “tik ginkluota ir 
na gauja . . .”

Savo laikais Kai buvo labai 
didelis bedievis, žmogus, ma
tyt, turėjo žemai nusilenkti ir 
save išniekinti, kad gavus iš 
kunigų Draugo atleidimą už 
senuosius' bedieviškus grie- 
kus.

Skaitau aš jo išpažintį ir 
galvoju: žmogus niekuomet 
nepasižymėjo drąsa ir išmin
timi, bet ant senatvės visiškai 
sumenkėjo.

Labai gaila kadaise buvo 
žmogus...

Du unijų vadai tapo 
valdininkais

narių streikas, be CIO tini- pakelti algas, kiek valdžia
20 jos vadų užgyrimo. pabrangino maisto produk-

Streikieriai protestuoja tus. •
prieš skriaudingą sutartį, 
kurią unijos pirmininkas
Walter Reuther padarė-su

i Fordu. Ta sutartis prideda 
tik penktuką valandinės ai

Washington. —
Trumanas paskyrė darbo 
department© sekretoriaus 
padėjėjais Robertą T. Crea-

Italijoje ant Monte Ca
ssino, aukšto kalno, buvo di
delis, senas klioštorius. Karo 
metu- jį Amerikos bombos su
lygino su žeme. Tai reikėjo 
padaryti, nes ten fašistai buvo 
įsidrūtinę.

Dabar vienuoliai pasiryžo 
vienuolyną atstatyti. Knaisio
ja griuvėsius, rankioja ir dės- 
tinėja “sumaltas” plytas. No
ri, kad jis būtų toks pat, kaip 
buvo prieš sugriovimą. Visas 
darbas paimsiąs visus dvide
šimt metų.

O kokia bus nauda? Ir vėl 
iš to vienuolyno tik šimtas ki
tas be jokio naudingo užsiė
mimo vienuolių gražiai gy
vens.

Aną dieną vienam laikraš
tyje mačiau vienos didelės 
šeimos nuotrauką. Tėvas, mo
tina ir dešimt mažą vaikų. 
Tėvas apsirengęs kaip unifor
ma, eina armijon, pačią ir 
vaikus palikdamas namie.

Sunku tikėti, jog tas žmo
gus tai daro iš per didelio 
patriotizmo. Jau tapo įrodyta, 
kad iš viduramžio vyrų kariai 
labai prasti.

Dešimties vaikų- tėvas, man 
atrodo, bus daug geresniu 
patriotų, jeigu pasiliks pas 
žmoną ir vaikus, jais rūpin
sis, gražiai juos augins. Pabė
gimą nuo tokios milžiniškos 
šeimos ir atsakomybės, nega
lima skaityti nuoširdžiu pat
riotizmu.

(Tąsa ant 5 pusi.)

PRANEŠIMAI .
Pyongyang, spal. 3. — 

kad jankių šiaurines Korėjos liaudi- 
lėktuvai bombomis sudaužę nini<ų radijas sakė:

Liaudies Armija atmušė 
amerikonų bandymus pra- 
siveržt toliau į šiaurę nuo 
Seoulo. Užmušė bei sužei
dė 200 priešų; pagrobė 
daug ginklų ir amunicijos 

_ ir, be kitko, sunaikino 5 a- 
merikinius tankus.

Liaudininkai nušovė dar 
du amerikonų lėktuvus, at
skridusius bombarduot Py- 
cngyangą, Šiaurinės Korė
jos sostinę.

85 liaudininkų trokus.

Indija prieš veržimąsi 
i Šiaurinę Korėją

New Delhi, Indija. —In
dijos premjeras Jaw. Neh-, 
ru įspėjo Jungtines Tau--Indijos atstovas Sir Rene
tas, 
kams triuškinti

Lake Success, N.

kad neleistų karinin-I gal Rau, kalbėdamas poli-1 
Šiaurinės • tiniame Jungtinių Tautų 

Korėjos liaudininkus. Neh- seimo komitete, 
ru šaukė nesiųst amerikonų 
armijos į Šiaurinę Korėją.

priešinosi
I siūlvmams, kad Amerikos 
armija įsiveržtų į Šiaurinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ką ir visą ją užimtu.

Rau ragino suderinti So- I 
vietų ir anglu-amerikonų 
planus dėl taikos įvykdy
mo Korėjoje.

(Sovietai 
svetimųjų 
Korėjos ir 
visam tam 
mus.
planas reikalauja užimt vi
są Korėją, palaikyt jankių 
armiją ir taip su ruoš t rin
kimus. kad laimėtų deši
nieji Korėjos tautininkai.)

Anglų - amerikonų kont
roliuojamoje vakarinėj Vie
nos dalyje policija suiminė
jo demonstruojančius strei- 
kierius.

Socialistų vadai šaukė 
streikierius grįžti darban.

Įsakyta fabrikam visų 
pirma gamint ginklus

Berlin. — Aukščiausias 
teismas rytinės Demokrati
nės Vokiečių Respublikos 
tardo septynis religinius 
Jehovos Liudytojų veikėjus 
kaip Amerikos šnipus.

Prezid ^os ^a^a toliau pakelti 
U algą 8 centais per valandą, 

pagal gyvenimo reikmenų 
let sutartis 

. pusantro tiek 
mokesnį už darbą šeštadie
niai ir dvigubą algą už sek
madienius. Tuo būdu dar- 

1 bininkams numušama 
$5 per savaitę.

pabrangimą.
Į/UUV JV JWXM AVVMVI VW JL • X VU* • •

sey, buvusį CIO Susisieki- ParJaikina
mų Darbininkų Unijos pir
mininką, ir Ralphą Wrigh- 
tą, buvusį Darbo Federaci
jos Spaustuvininkų Unijos 
vadą.

Antradienį jiedu tapo 
prisaikdinti kaip darbo de- 
partmento v a 1 d i n inkai. 
Gaus po $15,000 metinės 
algos.

Karinė Graikijos 
sutartis su Turkija

Athenai, Graikija. — 
Graikijos monarcho - fašis
tų valdžia veda derybas su 
Turkija dėl karinės sutar
ties prieš Sovietų Sąjungą 
ir artimuosius Sovietam 
kaimynus.

Graikijos valdovai taipgi 
stengiasi i karinį sąryšį į- 
traukt Italiją ir Jugoslavi
ją. '

N. J. Teismas atmetė 
algos pakėlimą

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos tarpininkų 
taryba šių metų pradžioj 
nusprendė pustrečio dole
rio pakelti savaitine algą 
Bell kompanijos telefonis
tams.

Kompanija kreipėsi j 
aukščiausią valstijos teis- 
mą, kuris dabar ir atmetė 
algos pakėlimą.

ORAS.—šaltoka giedra.

iki

Windsor, Kanada. — 11,- 
000 čionaitinių Fordo auto, 
darbininkų per masinius 
susirinkimus protestuoja 
prieš blogą darbininkams 
unijos pirmininko Reuthe- 
rio pasirašytą sutartį su 
Fordu.

Geneva, šveic. — Šveica
rija stiprina savo armiją ir 
ginkluoja tankais ir kitais 
naujoviniais ginklais.
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Bridgeport, Conn.
Mire A. P. Raguckas

Antradienio rytą, spalio 
3 d., numirė Andrius P. 
Raguckas, 56 metų. Pašar
votas Geo. Bisty „šermeni
nėj, Kossuth ir Barnum 
avė. Laidos ketvirtadienį, 
spalio 5 d., 9:30 vai. ryto, 
Šv. Mikolo kapuose .

Velionis buvo LDS
kp. pirmininkas, Laisvės 
skaitvtojas ir LLD narys.

Nuliūdime liko serganti 
velionio moteris, du sūnūs, 
dvi marčios, 4 anūkai.

Draugai, giminės kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse.

Telefonu pranešė
drg. Mockaitis.

(Laisvės redakcija reiš
kia nuoširdžią užuojautą' 
velionio žmonai, vaikams, 
giminėms ir draugams.)

AUSTRALIJOS SOCIALISTAI SIŪLO “ŠVELNINT” 
BILIŲ PRIEŠ KOMUNISTU PARTIJĄ

Canberra, Australija. — 
Konservatas (atžagareivis) 
Australijos premjeras Ro
bertas Menzies vėl siūlo sei
mui bilių, reikalaudamas 
uždraust Komunistų Parti
ją ii- baust už priklausymą 
jai.

Buvęs Australijos prem
jeras Josenh B. Chifley, 
socialistas-darbietis, perša 
pašvelnint bilių prieš ko
munistus; tad socialistai jį 
taipgi remtu.

trauktus teisman asmenis 
kaip komunistus, taigi jie 
galės tiktai teisintis. Socia
listų vadas Chifley siūlo 
taip pataisyt bilių, kad pa
ti valdžia turėtų įrodyti ko
munistų kaičią ir kad juos 
džiūrė teistų.

Praeitą vasarą Australi
jos senatas, kur socialistai 
turi daugumą, atmetė Men
zies bilių.

Menzies konservatai turi1 * , _Menzies bilins sako, vai- Į daugumą seimo atstovų rū
džių laikys kaltais pa-1 me.

Kairieji laimi Suomijos 
miestu rinkimus

Helsinki. — Miestiniuose 
:■ Suomijos rinkimuose dau
gumą vietų laimi komunis
tai ir kairesnieji liberalai 
prieš konservatus ir kitas 
dešiniųjų partijas.

Pagal dar nepilną balsų 
apskaitymą, tapo išrinkta 
51 procentas komunistų ir naujos 

o 49 pro- duotos šiauriniams 
centai dešiniųjų. Taigi de-|jos liaudininkams, 
šinieji prarado 7 vietas, ly- I 
ginti su pirmesniais rinki
mais.

kitų “kairiųjų”

New York. — Dar pa
kils maisto kainos, sakė 
Clarence Francis, Jungti
nių Valstijų prekybos de
partment© patarėjas.

Akron, Ohio. — Sustrei
kavo gatvekarių ir busų 
darbininkai, CIO unijistai, 
be unijos vadų leidimo.

siūlo ištraukt 
kariuomenę iš 
suruošti laisvus 
kraštui rinki-

Anglų - amerikonų

Tito gausiąs $25,000,000 
iš Jungtinių Valstijų

Washington. — Jugosla
vijos valdovas Tito prašo

Washington. — Valdžia 
liepė fabrikantams pir
miausiai gamint ginklus ir 
kitus karinius reikmenis 
pagal valdinius užsakymus, 
atidedant civilinius darbus. 
Taipgi įsakyta visųpirm ka
riniams įrengimams nau
dot plieną, varį, aliuminą ir 
kitas svarbiąsias medžia
gas .

Dėl to dar pabrangs 
dirbiniai, reikalingi žmo
nėms kasdieniniame gyve
nime.

Bridges trukšmauja
dar apie 50 milionu dolerių Anliaenna
“paskolos” iš Jungtin. Vals- rltllcovlld«.

tijų; žada už tą paskola 
daugiausiai pirkti maistą iš 
Amerikos.

Tito valdžia skundžiasi,

Vado-
>25 laivai graibys minas 
iš Korėjos vandenų

• Washington., — Amerika >jr bulvių derliaus; 
pasiuntė 25. tam tyčia į- i gręgja alkis daugumai Ju-

Washington.
vaujantis republikonas se
natorius Styles Bridges ? 
trukšmauja, kad Amerikos

.kad sausra sunaikino pusę vaistvbės sekertorius Dean'

rengtus laivus , minoms g0Siavijos gyventoju, 
graibvti iš Korėjos vande- Į 
nų. Minos pavojingai suža
lojo jau du karinius Ame- ma^ Washington© teigia ’ V T 1 A _.M_. _ .1 — _ Cl_____ 1__rikos laivus-naikintuvus. L ____

Pasakojama-

Korespondentų praneši- 

kad Amerika galės “pasko- 
kad tai Dint” Titui 25 milionus do- 

sovietinės minos, I ^epių, bet ant visų už pas-
Korė-

Farmose gyvena jau tik 
18 procentu amerikiečiu

Washington. — Pastara
sis cenzas, valdinis gyven- i 
tojų skaičiavimas, rodo, jog 
farmose dabar gyvena tik
tai anie 18 procentų ame
rikiečių, o 82 procentai — 
miestuose.

Pirm 10 metų dar 23 
procentai buvo farmų gy
ventojų.

kolą perkamų maisto pro
duktų turės būti aiškiai'už-i 
rašyta, jog tai “Amerikos I 
geradarystė.”

Nužiūrima, jog paskolos 
dalis būtų naudojama gin- 

j Įdavimui.

Achesonas “pataikaująs” 
komunistinei Kinijos val
džiai.

Bridges kaltina, kad A- 
chesonas apsileidęs Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje; 
todėl taryba ir nutarė pa
kviest Kinijos Liaudies 
Respublikos atstovą, kuo- 

| met bus svarstomas Kinijos 
skundas prieš ginkluotą a- 
merikonų įsiveržimą į 
Formozos salą.

Washington. — jau sep
tynios iš kiekvienų astuo
nių farmų turi elektros 
šviesą Jungtinėse Valsti
jose, kaip sako valdžia.

, Washington. — Nuo kai-

Prancūzai laimi prieš 
Vietnamiečius

Saigon, Indo-Kina. —
Prancūzai skelbia, kad jie 
atkariavo nuo Vietnamo
liaudininkų derlingiausią nų kontrolės panaikinimo 
plotą į pietus nuo savo už- pipirai pabrango jau 1,800 
imto Thai Ngyuen miesto. procentų.
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Aš aštuonioiiką metų iš-kurie prieš dvejus metus dar i permaži. Lietuvos kolekty- 
| vinių ūkių delegacija nese
niai lankėsi Rusijoje, 1 
j jie matė daug didesnius i 
kolektyvinius ūkius ir daug' 
geriau besiverčiančius.

Štai, vienas 
pasakoja, I

■ buvo apsilankiusi tūlame ; ros įmonės pagamino ba- 
kolektyviniame ūkyj, kur landžio mėn. Per tą mėnesį 
pamatė tai, ko ligi šiol ne- buvo be paliovos raginami 
regėjo: gyvuliai, ypatingai darbininkai sparčiau dirbti.

gyvena tokiuose j buvo ruošiamos “socialisti-
I nės lenktynės” ir duodami

• XZ • 1 • . • t

į buvo nusagstyti skurdžiais 
žemės lopeliais, kur dar ne 
.taip seniai pavieniai vaistie- 

‘ į rankomis

■. Kunigų laikraštis,. neat- Į nasL" r 
_ - mesdamas ginklo, prikergia l^.1 L J 

lir maldą. Pagal jį, komu-Laistės vajus
Dienraščio administracija yra išsiuntinėjus visiems malda. Užmušei, paskui 

skaitytojams informacijas i 
skaitytojų ieškojimo vajų. Taip nat tuo reikalu rasite ! 
medžiagos Įvairiuose pranešimuose. Beveik kasdien bus ; 
šis tas rašoma apie vajų ir jo eigą. j

Šiomis dienomis garbingai užbaigtas dešimties tūks- ; 
cančių dolerių fondo vajus puikiai įrodė pažangiosios vi
suomenės didelį, gilų susirūpinimą savo spaudos reika- 

‘ lais. Prie dabartinio nesvietiško brangumo Laisvė negali 
išsiversti tik įplaukomis iš prenumeratų. Tai jau seniai 
žino visi dienraščio skaitytojai. Laikas nuo laiko tenka 
kreiptis į skaitytojus savo laikraščiui finansinės para
mos. Visiems džiugu, kad pasibrėžtas tikslas buvo pa-1 
siektas ir dienraštis tapo išgelbėtas iš tikrai kritiškos.! 
finansinės padėties. Mes pasitikime, kad patriotingieji 
laisviečiai ir toliau nepamirš savo dienraštį sistematiš-; 
kai paremti dovanomis.

Bet taip pat turėtų būti visiems aišku, jog įplaukos už į 
prenumeratas buvo ir pasilieka-svarbiausiu dienraščio ' 
pa§ilaikymo šaltiniu. Todėl taip be galo svarbu, kad kiek- j 
vienas senas skaitytojas rūpintųsi greitu savo prenume-1 
ratos atsinaujinimu. O kiekvienas naujas skaitytojas į 
padidina dienraščio įplaukas.

Mes čia kalbame grynai biznio reikalais. Manome, jog i 
nereikia mūsų visuomenei aiškinti, kaip svarbu įdėti į Į 
Amerikos lietuvio rankas gerą, pažangų, darbininkišką j 
laikraštį. Geras, pažangus laikraštis yra geriausias, sek- j 
mingiausias žmonių švietėjas ir organizatorius. Geras, ' 
pažangus laikraštis yra nepavaduojamas žmonių kultu- ( 
rintojas.

•Visa tai reikia turėt minty je, kai kalbama apie Laisvės 
vaių, ypač šiemet. Niekados pirmiau nebuvo taip svarbu 
stiprinti pažangią spaudą, kaip šiandien. Niekados pir
miau nebuvo taip reikalinga šviesti ir teisingai infor
muoti žmones, kaip šiandien. Todėl reikia nesigailėti di-J 
džiausiu pastangų, kad šiemet Laisvės vajus pavyktų 1 
pilnai. Todėl kiekvieno laisviečio aukščiausia pareiga i 
prisidėti prie padarymo vajaus pilnai pasekmingu.

tus, kad žemė nepašykštėtų 
duonelės, tegu ir ne kažin 
kiek — nors šeimai išmisti, 
na dar vieną-kitą siekelį, - kad 
nuo pono

Taip,
artojo

tai šykščiai 
duoną! '

antstolio., apsigy- 
godžiai ta žemė 

prakaitą, bet už 
seikėjo naująją karves

k , j nėse šalyse darbininkai pa-Į Laike pirmojo pasaulinio
• 1 vergti. Jie rašo: karo trūko darbininkų.

“Komunistinės Vengrijos 
ministerių kabinetas nutarė i 

grįžusiųjų I peržiūrėti darbo normas, I

Kompanija algų nekėlė, bet 
įvedė bonų sistemą. Paskir
ta į valandą tiek ir tiek pa

kad delegacija I pasiremiant tuo, kiek atski- dary«-.0 viršaus pad»- 
I imnnps' nalraminn ha. Val> tal UZ tai SaUnl b°nUS

Todėl Povilas Butkus tvartuose, kokių jie, Lietu- !
; ristus reikia^žudyti ginklu j-ėĮo su |<rep§ju> jr našlė Li- vos kolūkiečiai nebuvo ma-j prižadai padidinti gamybą.

. i1” 77. ° v r/711Q7 -?nQ ,7 peikienė, apkabinusi kiemely- j įp Karvidės švarios, sumo- atsidėkojant Sovietų armi- 
ir paraginimus apie naujų j melskis uz užmuštojo du- je augusį jovarą, virkavo ligi'

i šia!I c
Prasta Marijonų laikraš- 

•či% dora, nepasakius ki- 
■ taip I

aušros, kai klebono Pociaus 
ūkvedys išsivedė po varžyty - 
nių paskutiniąją karvutę. Tik 
todėl ir dabar — su tokiu lai
mes grauduliu širdyje ir skli
dinu džiaugsmo žvilgsniu ly
dėjo kolūkiečiai Pakruojo 

iMTS kombainą, kada šis, švy
tuodamas baltais sparnais, 
paniro į kolūkio' brandaus 

i naujojo derliaus masyvą.

dernizuotoš ir nepaprastai jai už 
didelės. Kai viena Lietuvos į Dabar, 
kolūkietė paklausė ruso, minta

“išlaisvinimą.”
kas buvo paga- 

tomis specialiomis

arba viršmokestį. Darbi
ninkai nėrėsi iš kalio, kad 
tik daugiau darbo padaryti 
ir didesnę mokestį gauti. 
(Žinoma, pasidarydavo ne
blogas algas.

Bet štai karas pasibai
gia, milionai darbininkų 
atsiduria gatvėse. Dygsta 
išmatų laukuose “hooveri-

Kapitalistinė ekonomika, karai ir nedarbas
Karas Korėjoje jau davė gerų ekonominių rezultatų 

Amerikai. Taip praneša organizacija American Public 
Welfare Association. Iš jos mes sužinome, kad nuo to 
laiko, kai prasidėjo karas, tik per šešiasdešimt dienų 
mūsų miestuose bedarbių, gaunančių nedarbo apdraudą, 
skaičius sumažėjo visais devyniais procentais. Reiškia, 
daugiau darbų atsirado. Karas pajudino industrinę ga-

• mybą.
Prieš karą Korėjoje jau buvo pradėta rimtai kalbėti 

apie nedarbo didėjimą. Nedarbas jau buvo apėmęs tar
pe keturių ir penkių milijonų darbininkų. Karas ir padi
dintas apsiginklavimas davė pramonei daug užsakymų.

Pažvelgkime į mūsų šalies netolimą istoriją. Dar atsi
mename 1912-1914 metus. Atsimename, kaip sunku buvo 
su darbais. Jau keletas milijonų darbininkų vaikštinėjo 
be darbo. Netekus darbo, naują buvo nebeįmanoma susi
rasti.

Bet iš tos nelaimės mūsų kapitalistinę ekonomiką iš
gelbėjo karo audra. Užėjo ji ir nušlavė nedarbo paviet-

kolūkio vadovo, kiek tokios pastangomis, bus nustaty- Pja^ miestai.’’ Mūsų kompa-
1 ta, kaip . paprastos darbo nBa paskelbia, kad jau bo- 

___ L. Todėl darbininkai nebeduos. Na, o kaip su 
turės dirbti ilgesnes valan- <^arhu? Įveda kortas ir nu- 
das už tą patį atlyginimą, o i valandą padary-

tų " atlyginimai'■nais- Jeigu galėjai pirmiau 
I tiek padaryti su bonais, tai 
kodėl dabar negali tiek pat

karvidės įsteigimas lėšavo, 
tai jai buvo atsakyta: pusė | normos 

'milijono rublių. Kaip tai 
buvo įtaisyta? Jai buvo at
sakyta, jog tik didesnieji 
kolūkiai tegali tokias kar
vides įsisteigti; maži kolū
kiai to ilgai negalėtų pa-

Taip rašo A. Baltrūnas, i siekti.
gerai pažįstąs Lietuvos vai- 1 Taigi dabar, kaip rašo 
stiečių (seniau) ir kolūkie- | Lietuvos spauda, kolektyvi- 
čių (dabar) gyvenimą. (niai ūkiai vienijami į dides-

Š. m. rugpiūčio mėnesį jnius; kai kur net keletas

i “DRAUGUI” NEPATIN
KA, KAM SAUGO
LIETUVIŲ KALBĄ

Čikagos Marijonų Drau • 
ge skaitome:

Recenzuojant prof. M. A.
Leonovo knygos “Dialekti
nio materializmo bruožai” 
vertime “rata” prof. St. Šal
kauskio įtaka. Apie tai ma
tyti iš “Tiesos” Nr. 193: . ........... „OI._____  _____ z _________ _ _______
čia A. Levinas, kritikuoda- Lietuvoje buvo, pagal Lie- kolektyvinių ūkių įsijungia
mas minėtos knygos vertėją tuvos spauda, 6,54i9 kolek-

kurie nustatytų normų ne- pt ktek padarydavo su bo- 
pagamins, i 
bus nukapoti.

“Tai ‘gerovė’, kuria ko- .
munistai žadėjo darbiniu- i padaryti, kuomet bonų ne-

moka? O jeigu nenori, gali 
sveikas keliauti, nes tavo 
vieton ateis tie, kurie už 
dirbtuvės

; Naujiems
lę darbavietėse sistemą. Bet m9^a. centu į valandą, 
kaip yra pas mus, Ameri- Aš irgi pradėjau dirbti 
koje? Apie tai neklauskite 1930 metais už 4- centu į 

^redaktorių nes valandą, o piuklukų, specia- 
- - j le mašina, reikėjo nupali-

i dalukas susipažint su Ame-. 27 į minutą. Čia gal
j rikos dirbtuvių darbo siste- diplomuotas redaktorius 
ima. Ten, veikiausiai, pilna i sušuks: Idiotas! Tai nega- 
jdemokratija, kiek kas nori hmas dalykas! Bet man ir 
i ir kaip nori, taip ir dirba, j kitiems buvo galimas.
Į Kitaip ir negali būti, nes i čia. nurodžiau tik iš tos 

i .... , 4 I čia nėra nei diktatūros, nei dirbtuvės darbo sąlygas,yra pakviesti i šaunu vestorana' 1 • • ............
Ipietau i, žinoma, baltieji «Naujienų

Tai džimkrovistinis mies- į delegatai. Juodiesiems buvo
tas — reiškia: jame j

kams.”
Tai ištikro “baisus” da

lykas! Vengrijos valdžia 
nustatė darbo normą, arba, 
kitaip sakant įvedė specia-

vartų randasi, 
darbininkams

i viena.
Iš viso Lietuvoje jau 80 

nuošimčių visos žemės yra 
sukolektyvinta, sako spau-

Katinskaitę ir knygos re
daktorių Kogelevičių, nuro
do, kad LTSR Valstybinė l 
leidykla yra apsileidusi, nes 
vertime yra paliktos ne tik 
stambios klaidos, kaip šios: 
“materialine dialektika yra 
teisingiausia mąstymo for
ma, nes ji yra analogas ir 
vadinasi, gamtoje vykstan
čių vystymosi procesų aiški
nimas” . . . “tarybinis karo, 
mokslas, draugo Stalino va- ....
dovaujamas, sukūrė naujo 4exas valstijoje, 
šiuolaikinio karo kariavimo 
strategiją”... bet ir verti
me vartoti , terminai ] 
vislus,” “paskata,” “juti
mas,” “terminija” ir tt. ne
atitinka šio meto dvasią. “J 
kur gi atsirado šie žodžiai ? • . . ■
—akcentuodamas klausia ir i Altuose pietinių

Ir štai Houstone įvyksta į J?s vad^vlI\ huiie sako, būk

tyviniai ūkiai.
Tačiau, kaip toji spauda 

rašo, neilgas gyvenimas į- 
rodė, esamieji kolūkiai esą

kaip yra pas mus, Ameri-

“Naujienų”
i jie nieko nežino. Juk ne jų

irgi p radėjau dirbti

le mašina, reikėjo nupali-

Kaip Houstonas priėmė 
negrus unijistus

(sušuks: “Idiotas! Tai nega-

Houston miestas Šitaip protauja | kurioje aštuoniolika metų 
” redaktoriai. O išdirbau. Bet ir kitose dirb- 

jeigu kas juos išdrįsta pa- . tuvėse panašiai buvo ir da-
...........................neg- • Pasakyta: jūs eikite į ijeto- ia.itikuoti,'tai tuojaus pra-' bar yra tokia pat “demok- 

kmp ras negaiį jokiose socialese i es!_LvH-u/lresto’ i deda plūsti, idiotais vadinti ratinė” tvarka, “Naujienų” 
v •. . ir 1.1. Mat, kurie neturi ju- garbinama. Jos “mato”, 

pažemini- . ristų ip daktarų diplomų ir kaip darbininkai dirba už 
. . . 1 drįsta ką nors jiems paša- penkių tūkstančių mylių,

akiregyje ; Ryti, tai jau idiotai. '

sueigose maišytis su balt- 
veidžiais. Negras yra izo- 

i liuotas, pažemintas, kaip ii 
r ___  / * ' j valstijų

tuoj pąt atsako Levinas: miestuose. 
“Tai žodžiai iš arsenalo to

j raną — ten užkaskite!
Koks baisus 

mas!

Amerikos Darbo Federaci -
i bet nemato savo panosėje 

Bet paklausykite, ponai; kas dedasi. Patartina ponui
juristai ir daktarai, o aš i Grigaičiui nuvažiuoti kad

kio reakcinio filosofi jos ter- 69-tasis Amerikos Darbo i He traktuoją “visus lygiai”. jums trumpai papasakosiu, pas Fordą ir padirbėti
- - “■ ' Pačiame Houstono mies- į

te yra 12JJ00 negrų unijis- į darbininkai 
tų, priklausančių ADF. i
Kiekvienas jų, kaip ir bal-; vykdomas remontas . Tarybų “demokratinėse” dirbtuvėse

minų “kūrėjo” kąip prof. 
St. Šalkauskis, kuris po kal
bos “valymo” priedanga 
norėjo paversti lietuvių kal
bą kažkokia vokiečių kalbos 
lietuviškąja atmaina.”

■ Kaip matome, 
nepatinka, kad

Federacijos suvažiavimas. ; 
Jame dalyvauja ir keletas 
negrų delegatų, atstovau
jančių Brotherhood of Slee
ping Car Porters” uniją— 
uniją tų, kurie kloja lovas.

c k.

vagonus ir

Pačiame Houstono mies-

tų, priklausančių ADF

tieji, sumokėjo po $2 asses-

kaip Amerikos dirbtuvėse nors šešetą mėnesių eilėje, 
________ i “demokratiš- į kur darbas eina iš rankų į 
_______________________ ! rankas, tuomet žinos, kaip

- _v x išvaka- darbininkai dirba. Tuomet
mentų suvažiavimo lėšoms karėse remontas baigtas viso- supras, kad ir taip vadina-

Liętuvos dešimtmečio

Draugui šluoja, valo miegamuosiu
Levinas geležinkelių ----- L

kritikuoja knygos vertėją šveičia pasažieriams batus, 
už tai, kad ans bruka skai
tytojui Šalkauskio
už tai, kad ans bruka skai- Na, ir ką gi šitie negrai 
tytojui Šalkauskio “sugal- delegatai pamatė? Ką jie 
votus” žodžius, atitrauktus patyrė? Ar jūs manote, 
nuo gyvenimiškos kalbos, jie galėjo ten naudotis to- 
Bet asmuo, kuriam rūpi lie- mis pačiomis teisėmis, ko- 
tuvių kalbos išlaikymas, su- kiomis naudojasi baltieji 
pras, jog ne Levinas čia delegatai?
kaltas, o Šalkauskis ir pats

Dar puikiai atsimename mes baisųjį nedarbo.laiko.tar- i Marijonų Draugas.
pį tarpe 1930-1940 metų. Nedarbo pavietrė tikrai purtė ' 
visą mūsų šalies ekonominę struktūrą iš pat pagrindų.
Ir vėl iš tos baisios nelaimės ją išgelbėjo naujas pasauli
nis karas.

Išvada: istorija rodo, kad be karų kapitalistinė ekono
mika nebegali apseiti. Tai jau labai seniai žinoma tiesa, 
kad ekonominiai motyvai yra svarbiausi kapitalistinių 
katu motyvai.

Kas šiandien atsitiktų su kapitalistine ekonomika, jei
gu vieną gražią dieną būtų panaikintas apsiginklavimas 
ir pasiruošimas karams?

baltieji

Japonai laukia rųgiapiūtės
Labai įdomus pranešimas iš Tokyo, Japonijos sosti

nės. Japonijos valdančiosios klasės, turtuolių klasės, lau
kia derlingos rųgiapiūtės. Jos argumentuoja šitaip: 
Amerika išleido nesuskaitomus' bilijonus dolerių Korėjos 

M pramonės, miestų, kelių, tiltų, geležinkelių, namų su
griovimui. Dabar ji turės išleisti dar daugiau bilijonų 
dolerių tos pačios Korėjos atstatymui.

Kaip dabar visas karo biznis eina per Japoniją, taip 
* Korėjos atstatymo biznis eis per ją. Didelė to biznio da

lis turės užkliūti ir pasilikti Japonijoje.
'Taip galvoja Japonijos kapitalistai. Jie veikiausia ne

apsirinka.

SENIAU IR DABAR
Vilniškiame savaitraštyj 

“Literatūra ir mena s” 
skaitome:

į baltuojantį rugių lauką 
pasineria kombainai. Motoro 
ūžesys pakyla virš brandžių 
varpų, o' su pirmuoju vakaro 
pūstelėjimu nuplaukia per 
banguojantį lauką, užkopia į 
kalvą, kur paskendusios vinkš- 
nyno pavėsyje tūno šiaudi
niais stogais kolūkiečių pir
kaitės — senoji kaimo gyven
viete. Pirkių languose — vei
dai. . Dešimtys žvilgsnių vienu 
metu nukrypsta ten, kur. virš 
auksinio derliaus kartas nuo 
karto pasirodo pilkšvas dūmų 
debesėlis, iš kur atplaukia 

j duslus motoro ūžimas, kur 
tamsesne juosta įsirėžia vis 
naujas ir naujas nukirstų ru
gių baras. Kombainas dirba 
“Vienybės” kolūkio laukuose,

padengti... se mokyklose.
Negrai delegatai reika- vios klasės ] 

lauja, kad kiti ADF suva-|vius rugsėjo IJą dieną, 
žiavimai įvyktų tuose mies-; ; . t *
tuose, kur negrai nėra lai-! Jaun,ei| dailininkai

VILNIUS, rugp. 15 d.—Nau- 
tuo lA jaunUJU dailininkų laidą 

išleido Vilniaus dailės institu- 
I tas. Mokslą baigė 7 tapy
tojai, 6 architektai, 3 grafi- 
j kai ir du skulptoriai. Archi- 
, tektas Jonas Kasperavičius ir 
i tapytojas Petras Staukas bai- 
i gė institutą su pasižymėjimu.

komi šuns vietoje.
Abejojama, ar su 

ADF vadovybė skaitysis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOSKlystate!
Jie visur buvo “sudžim 

krovuoti”, izoliuoti, paže
minti, atskirti.

Kai delegatai susirinko, 
jiems buvo įteikta 
dinta programa, 
buvo atžymėti visokie su
važiavimo rengimo ir dele
gatams pramogų rengimo 
komitetai. Gale programos 
buvo pasąky ta: “colored
division committee” (neg- gi gamybiniai procesai. Įmone 
rų < divizijos komitetas), gavo naują tėvyninę techniką

— automatinius pakrovė jus, 
sukonstruotus Stalininės pre
mijos laureato M. D. Obriv-

Cukraus gamyboms 
sezono išvakarėse

VILNIUS, rugp. d. — 
fabri- 

naujajam 
runkelių perdirbimo sezonui.

Kapitaliniai remontuojamas 
Panevėžio cukraus fabrikas. 
Visi įrengimai paruošti dar
bui. Mechanizuoti ir sudėtin-

spaus-; ,, .... .. . . I Respublikos cukraus<url°Je I kai baigia ruoštis
I r i rs n i ’

Prikišamai pirštu jiems bu
vo, parodyta: jūs, negrai, 
eikite pas savąjį komitetą, 
nes baltųjų komitetai jums 
netarnausi...

Pirmąją suvažiavimo die
ną delegatai buvo nuvežti 
į San Jacinto, — vietą, 
kurioje įvyko didžiulis mū
šis Jungtinių Valstijų kare 
prieš Meksiką.

Apžiūrėjus istorinę mū(- 
šio vietą, delegatai buvo

joje. Mūsų karo laivynas užėmė Formozą ir joje palaiko 
Čiang Kai-šeko režimą. Bet Formoza yra Kinijos' terito- 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nutarė pakviesti ■ rija. Kinija pasiskundė Jungtinėms Tautoms prieš A- 
Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę prisiųsti dele-1 meriką. 
gafciją ir paremti savo primetimus Jungtinėms Valsty
bėms. Kaip jau žinoma, Kinija kaltina Ameriką agresi- duris į Jungtines Tautas.

Kinijos pakvietimas

Diplomatai mano, kad šis žygis gali atidaryti Kinijai
i

. šviesios ir erd- i rnose komunistinėse šalyse 
pasitiks mokslei- reį|ęįa dirbti, kad ir ten

1 m /I n • _ _ - -reikalinga skuba, reikalin
ga darbui sistema, kad ir 
ten dar tarpe darbininkų 
atsiranda vienas - kitas ab- 
lavukas, lygus “Naujienų”’ 
redaktoriams, kurie mano, 
kad komunistinėse šalyse 
nereikia dirbti arba dirbti 
kiek kas nori ir kaip kas 
nori.

švenčioniškis.

j "i’pošvaisčių” prenumeratų
reikalu

Pereitą savaitę gavome daugiau užsakymų Jono lKaš- 
kaičio knygai “Prošvaistėms”. Prisiuntė sekamai:

Pavieniai, J pr.
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., *6 pr.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 6 pr.
F. P. Buknys, Brooklyn, N. Y., 5 pr.
J. M. Lukas, Worcester, Mass., 3 pr. '
Tai neperdidelis skaičius, bet tikimės, kad dar su-- -r- ~ J 7

ko, o taip pat transporterius, lauksime daugiau. Knyga neužilgo bus atspausdinta. 
Gerai ruošiasi cukraus ga- pad prašome tų, kurie dar neužsisakė, tuoj prisiųsti už-

mybos sezonui Pavenčių fa
brikas. šiemet įmonė tieks 
cukrų įpakuotą pakeliuose.

Cukraus fabrikuose paruoš
ti visi runkelių priėmimo 
punktai, atremontuotas sunk
vežimių parkas, šiemet įmo- 

i nes pagamins cukraus žymiai 
daugiau, negu praėjusį sezo
ną.

ParuoŠtos mokyklos 
naujiems mokslo metams

ČIOBIŠKIS, rugp; 15 d.
Vasaros atostogų metu viso-

sakymus kartu su $1.
Šios knygos išleidimui prisidėjo Joseph Jackim, iš 

Į Shelter Island, N. Y., su $1.
Užsakymus siųskite: Laisvės Adm.,x 110-12 Atlantic 

Ave., Richmond Hill 19, N. Y. ,
Dėkojame viršminėtiems už pasidarbavimą!

Laisvės Adm-cija.
PASTABA: “Prošvaisčių” spausdinimas truputėlį su

sivėlino. Jos bus baigtos spausdinti gal būt su šio mė- 
j nėšio pabaiga, todėl visos prenumeratos reikia prisiųsti 
administracijai ne vėliau, kaip š. im spalio 25 d. Prisiųs
tos vėliau, negalės būti atžymimos knygoje.

Prašome pasidarbuoti ii* to nepamiršti! • L. A.
Vasaros atostogų metu viso- •<........ .................................. ,................. ........... ■.............. ......... ...... ——
se apylinkės mokyklose buvo 2pufcl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., spalio 5, 1950)



■ /

M. J. Cuzmeris.

SKAITYK IR MOKYKIS
jus daugeliui dešimčių tūks- 

į tančių metų, jie tebegyvo - 
Ina Kaspijos jūroje.

Gyvenimo sąlygų įvairu-
1. Kas yra zoologija.

Zoologija — mokslas a-r
pie gyvūnus. Ji tiria gyvu- mas" turėjo įtakos* gyvulių 
nų kūno sandarą ir jų gy- į kūno sandarai ir jų gyveni- 

; mo pūdui. Plėšrieji žvėrys 
lapę. La- turi aštrius dantis, be to, 
žvėris. Ji daugumas jų — ilgus ir aš-

venimo būdą.
Visi pažįstame lapę. La

minta smulkiais 
paukščiais, jų

žvėreliais. trius nagus. P 1 e šrieji
kiaušiniais^ paukščiai turi lenktus aš- 

ėda taip pat varles r drie- ^riu^

Medžiotojai"7kundžia’ daugiausia grūdais (grū-
žus, stambius vabzdžius ir 
tt. • .
si, kad lapė išnaikinanti 
daugybę m e d žiojamųjų 
miško 'paukščių ir žvėrių— 
tetervinų, kiškių. Kolekty
viniai ūkiai skundžiasi, kad

; nagus ir 
Paukščiai, kurie

įvairiais atogrąžinių 
ir vandenynų gyvū- 
Žemės ūkiui ir miš-

ALDLD Reikalai

plazmos kur norsSužeistais kariškis teikiamas kraujo 
Korėjoje.

J.
J.

Finansinė atskaita už Liepos, Rug
pjūtį ir Rugsėjo mėn., 1950 m.

Liepos Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma
205 K. P. Yokubaitis, Westville $9.25

51 J. Rūbas, Burton
152

33 
2 

30 
32 

Pv.
7 

136

SU
jūrų 
n ai s.
ko pramonei besiplečiant, 
žmogus susidūrė su įvai
riais gyvuliais, gyvenan
čiais laukuose ir miškuose, 
ir neretai pridarančiais di
delės žalos pasėliams ir me
džiams. Atradus Ameriką, 
vėliau Australiją, zoologai 
susidūrė su visai jiems nau-; 
jais gyvuliais. Kas metai! 
mokslininkai atrasdavo vis 
naujų ir nauju rūšių gyvu
liu pasaulyje. Žinoma, kiek
vienas naujas gyvulys bū
davo kaip nors pavadina
mas, ir zoologai aprašyda
vo to gyvulio žymes. Bet 
tai buvo daroma be jokios 
sistemos. Vis sunkiau bū - 
davo sužinoti kurio nors, 
gyvulio pavadinimą. Norintį 
sužinoti nepažįstamo gyvu- 

voverę. ]j0 pavadinima. reikėdavo 
perskaityti dešimtis ir šim
tus knygų puslapių, kol at
sitiktinai aptikdavai reikia
mą vieta. Zoologijos knygo
se gyvuliai nebuvo sužymė
ti kuria nors nustatyta tvar
ka: iie buvo surašomi kaip 
pakliuvo. Zoologams vis la
biau aiškėjo, kad reikia su- ■ 
darvti kurią nors sistemą, 
reikia padaryti kokią nors 
tvarką toie krūvoje žinių 
apie gyvulius, kuri XVII 
amž. buvo vadinama zoolo
gija.

Daugelis zoologu stengė
si sudaryti kuria nors gy
vuliu pasaulio sistema. Bet 
visi šie bandymai buvo ne
sėkmingi. Tiktai L i n e j u i 
pagaliau pasisekė sudarvti 
nirma gwuliu klasifikaciia 
ir tuo padaryti pradžią sis
temingam mokslui.

Karolis Linėjus. K a r o • laukinis, katė-liūtas, 
lis Linėjus (1707—1778) tigras ir t. t.

snapus, 
minta

diniai paukščiai), 
trumpus ir stiprius snapus, 
kaip antai: žvirblis, sniege
na. Paukščiai, kurie gaudo 
vabzdžius, turi plonus, daž- 

snapus, pvz., 
. Žievę 

kaląs genys turi ilga ir la
bai stiprų snapą, 
kaltą.

Pažiūrėkime į

lapė gaudanti jų vištas. P^ius v . 
Susidaro įspūdis, kad lapė kregždė, lakštingala.
—labai kenksmingas gyvu
lys.

Zoologas tiria lapės gy
venimą. Ir štai aiškėja, 
kad svarbiausias ! 
maistas yra smulkūs grau-' 
žikai — laukinės pelės ir Į 
panašūs į jas trumpauode
giai pelėnai. Šie graužikai 
daug žalos daro laukams. 
Naikindama juos 
dešimtimis, 
mums daug naudos. Ta 
nauda nepalyginti didesnė 
už tą žalą, kurią lapė kai 
kada padaro visti] ūkiui 
Vadinasi, išeina, kad lapė 
— naudingas gyvulys.

Žinoma, tai nereiškia, 
kad juo daugiau miške la
pių, juo geriau. Privisus 
daug lapių, gali žymiai nu
kentėti miškų paukščiai ir 
žvėreliai. Taigi, reikia, kad 
tam tikroje apylinkėje la 
pių skaičius būtų aprėžtas.

Taip šį klausimą aiškina 
zoologija, tirdama lapės ir 
kitų gyvuliu, kuriais ji 
minta, gyvenimą.

Kiekvienas gyvūnas turi 
šiokią ar tokią reikšmę 
gamtos gyvenime. Jis turi 
reikšmės ir žmogui: arba 
mums naudingas, arba ža
lingas.

Jūs žinote, kad baltieji 
lokiai gyvena tik toli šiau
rėje, už speigračio, Arkties 
vandenyno krantuose ir 
ant ledo lyčių. Žinote, kad 
drambliai gyvena atogrąžų galima tik vienu keliu — 
Afrikoje ir Indijoje, kad 
ruonių nepamatysi mūsų 
upėse. Zoologija aiškina, 
kokios gyvenimo sąlygos 
reikalingos kiekvienam gy
vuliui. Ji patiria, kad tam 
tikros vietos gyvūnai prik
lauso nuo tos vietos klima
to, augmenijos, dirvožemio. 
Visa tai išaiškinusi, zoolo
gija atsako į klausimą: ko
dėl šis gyvulys gyvena tik 
toje šalyje, o nerandamas 
kitose šalyse? Zoologija ti
ria ir geografinį gyvulių iš
plitimą.

Ruoniai gyvena ne tik 
Arkties vandenyse. Jų yra

tartum

lapės J,J°S kibūs pirštai jr nagai

J.

lapė
kasdien 

duoda

labai tinka kibti 
Bet žeme vaikščioti 
žai tetinka. Ilga, 
papurusi voverės 
padeda jai šokinėti 
džio ant medžio.

Ilgos p-arnio kojos pato- 
;gios braidyti negiliame van
denyje. Ilgu kaklu ir snanu 
jam patogu gaudytT'vande- 
nvje žuvis. Gandfe 
daugelis kitų balu 
čių taip pat turį ilgas ko
jas, ilouis kaklus, ilgus sna
pus. Visa tai nritaikvta 
maistui ieškoti balose, van
denyje, maųrynuose.

Kiekvienas gyvulys yra 
prisitaikęs prie tų sąlygų, 
kuriose jis gyvena, kitaip 
tariant. jis 
nrie aplinkos. Su 
kurioie gyvulys 
glaudžiai susijęs 
sandaras, visas jo 
mo būdas.

Gyvuliu pasaulis labai 
įvairus. Suprasti tą i- 
vairumą galima tik 
tiriant gyvulį kar
tu su jo gyvenamąja 
aplinka.

Gyvulio negalima išskirti 
iš jo gyvenamosios aplin
kos. Suprasti gyvulio kūno 
sąndarą, jo gyvenimo būdą

j žievę, 
jie ma- 
plati ir 
uodega 

nuo me-

s, gervė, 
paukš-

prisiderinęs 
aplinka, 
gyvena, 

jo kūno 
gyveni-

jis turi. Sakysime, nė viena 
iš žinomų kačių rūšių ne
panaši į naująją. Vadinasi, 
zoologas turi visai naują, 
lig šiol mokslui nežinomą, 
katę. Tokiai naujai katei 
duodavo naują pavadinimą.

Šitaip buvo pradėta gy
vulių,, klasifikacija. Tai pa
darė Linėjus ir tuo įamži
no savo'vardą.

Linėjus' taip pat nustatė 
ir mokslinį rūšių žymėjimo 
būdą. Kiekviena augalų ir 
gyvulių rūšis turi atskirą 
pavadinimą. Jis sudarytas 
iš dvieju lotyniškų žodžių 
(lotynų kalba laikoma tarp
tautine klasifikacijos kal
ba) : genties pavadinimo ir 
rūšies pavadinimo. Pavyz - 
džiui, šitokie pavadinimai: 
pelė (gentis) naminė (rū
šis), pelė laukinė, kiškis 
pilkasis, kiškis baltasis, 
žvirblis naminis,! žvirblis 

katė-

žymių,

buvo garsus švedu moksli
ninkas. Iš pat vaikystės iis

KlaSifikacijos pagrindu
p Linėjus paėmė daugiausia 

jaute patraukima tvrinėti tiktai išviršinius'
P'vvnlius ir augalus. Jis pa
siryžo sukurti tokia klasi- 

j fikaciia. su kuria ]nno'vai 
. būtu galima siisio’audvti i- 

vairiu ai.in-n]n in gvvuliu 
cJniip-vbėip'. S^avn klasifika •

tirti gyvulį drauge su jo 
aplinka.

ūkine zoologijos mokslo 
reikšme. Žmogaus gyveni
mas glaudžiai susijęs su gy
vuliais, tiek su naminiais, 
tiek ir su laukiniais, gyve
nančiais mūsų miškuose, 
laukuose, vandenyse.

Vieni gyvuliai yra žmo - 
nių naudojami darbui, duo
da mums mėsos, odų, vilnų, 
kailių, plunksnų. Kiti vie
naip ar kitaip mums ken
kia: gadina mūsų pasėlius 
ir atsargas, nešioja ir pla
tina ligas. Treti šiokiu ar 
tokiu būdu naikina mūsų---------------- v-y | lokiu uuuu ncunina, ui 

ir Baikalo ežere, ir JKaspi- ■; priešus—kitus gyvūnus.
jos jūroje. Kuriuo būdu jie 
ten pateko?

Zoologija tiria ne tik da
bartinį, bet ir praėjusių 
laikų gyvūnų gyvenimą. Ji 
išaiškina klausimą, kur ir 
kurie gyvūnai gyveno prieš 
šimtus tūkstančių metų. Ir 
štai tuo būdu galima daug 
patirti apie geografinį gy
vulių išplitimą.

Pasirodo, kad senų seno
vėje Kaspijos jūra sudarė 
su Arkties vandenynu vie
ną vandens plotą. Žinoma, 
tame vandens plote gyveno 
ruoniai: juk tuomet jis bu
vo vandenynas. Žemės pa
viršius pasikeitė. Vandeny
nas pasitraukė į šiaurę, 
pietinė jo dalis virto ežeru. 
Ruoniai jame liko. Jie pri
sitaikė prie naujų gyveni
mo sąlygų. Ir dabar, praė-

Ypač didelę reikšmę turi 
mūsų šalies gyvūnų pažini
mas dabartiniu metu. So
cialistinis ūkis turi išnau
doti visas gamtos jėgas. Nė 
vienas gvvūnas neturi būti 
nepastebėtas, užmirštas. 
Mes turime gerai pažinti 
visus mūsų draugus ir prie
šus iš gvvuliu pasaulio.

Zoologija ir botanika vai
dina žvmu vaidmenį 
listinėie mūsų žemės 
rekonstrukcijoje.

Pramonei reikia
žaliavos rūšių, taigi ir gy
vulinės žaliavos.

2. Gyvulių klasifikacija.
Juo geriam- žmogus paži

no gamtą, juo daugiau ir 
daugiau rasdavo įvairių 
gyvūnų. Jūrininkystei au
gant, žmogus susipažino

soeia- 
ūkio

nauių

organiz- 
ir skirtu- 

kad jo 
gyvu-

mų panašumus
mus. Jis nepaisė, 
nustatytųjų grupių
Ii ai dar vra giminiškos kū

drugys turi savo 
skiriančių jį nuo kopūsti- 
nio drugio.

Naminė pelė ir laukinė 
pelė — įvairios, rūšys. Na
minis žvirblis ir laukinis 
žvirblis — taip pat dvi įvai
rios rūšys. K opūs tin is ir 
ropinis "drugys — įvairios 
drugių baltukų rūšys. Mū
sų paprastieji kovas, kuo - 
sa, ešerys, žaltys, juodasis 
tarakonas, voverė, ežys yra 
atskiros ' gyvulių rūšys. 
Praktiniame gyvenime daž
nai jas vadina veislėmis, 
bet tai neteisinga.

Tuo būdu mūsų aplinki
nis pasaulis, tiek gyvulių, 
tiek ir augalų, sudarytas iš 
įvairių rūšių.

Visos b ū t y b ė s, k u- 
r i o s yra panašios 
tarp savęs visomis 
esminėm is žymėmis 
ir skiriasi viena 
nuo kitos tik lytimi 
i r a m ž i u m i, a r b a k u- 
r i o m i s nors neesmi
nėmis ypatybėmis, 
sudaro rūšį. Štai, pavyz
džiui, naminių pelių tarpe 
yra patinu ir patelių, senų 
ir jaunų. Bet visos turi kai 
kurių bendrų žymių. Pa
gal tas žymes kiekvienas,

Linėjaus klasi- pamatęs naminę pelę, paša- b - - - - -
pjins nao'vin^i Linėjus pa- netikslumų.

fikaciioje

pmn pagrindini vienetą —

Linėjaus laikais rūšimi

Urbonas, Pittsburgh .. 24.10 
Sukis, So. Boston .........  2.00
Lipčius, Chester .........  11.50
Didjunas, New Haven ..15.25 

P. R. Baltrušaitis, St. Louis 7.00
K. Ratušinskas, Springfield 8.00 
V. Zelin, Kearny ................ 2.00

• Viso ......... $132.40

Rugpjūčio Mėn. Išeigos:
Alga sekr. už rugpjūti ....... $66.50

7.45 
Bankui už čekius ...................... 1.30
Atmokėta pren. ir aukų dien. 27.00 
Už kablegramų ............................ 2.28
Pirkta raštinei reikmenų ..... 6.42
Paštui už '“šviesos” 2-rą klasę 25.00 
Archyvo išeigos ..........
Už pašto atvirutes ... 
Už išsiuntimą '“šviesos’ 
Knygiaus išeigos už 3 
Už išsiuntimą LLD lapelių .

Viso ....................

e- Sutrauka:
'r ne ! Balansas buvo ...........5.00 ;
2.00

J. Ragauskas, Shelton ....... 9.00
V. Zelin, Kearny ............. 4.25
P. Šlekaitis, Scranton .... 5.00 
M. Alvinienė, S. Francisco 8.00 

Babarskas, Brooklyn .. 13.25 
Stripeika, Cleveland .... 15.00 
Vinikaitis, Ozone Park 17.25 
Bakaitis, Milwaukee .... 17.75

K. Guzevich, Chicago ....
J. Urman, Chicago .......
K.

20.50 
M. Deedas, Red Lake ..... 29.00
Kanadoj Veik. K-tas 534.00 
A. Bemat, Windsor ........... 32.25
J. Egeris, Hudson ........... 14.75
A. Galkus, Phila.................. 5.00.

LLD 6 Aps. A. Galkus, Phila. 10.00
32 J. Didjunas, New Haven 
17 P.
37 S. Penkauskas, Lawrence 11.00
53 A. Glebo, Gardner ...........

Pav. J. Calvin, Kokofno ........
P. Jočionis, Detroit ........
P. Dennis, Paterson .......
A. Waraneckiene, Detroit 
P. Šolomskas, Chicago .... 
P. Nomura, Cleveland .... 
J. N. Simans, Cleveland ..

21
42

84
188
19

190
57

12.25 Už anglų kalbos knygas 
Eidukevičius, Shenand. 4.00

* T 
. 23.00 
... 2.0C 
.. 5.00 

. 34.00

J.

Abakan, Easton

. 18.32
... 1.10
.. 60.00

mėn. 111.21
50.65

$377.23

$1,710.01
.. 132.40Įplaukė

Kartu .................................... $1,842.41
Išeigų buvo X........................... 377.23

Balansas ............... $1,465.18
Rugsėjo Mėn. Įplaukos:

G. Medelis, Minersville
Pav. K. Sinko, Ulster Park .... 2.00 

Lipčius, Eddystone 
Janulis, Worcester 
Grinkus, Vancouver .... 
Jarvis, Plymouth .....
šolomskas, Chicago .... 
Valukas, Ringtown .....
Chesna, Chicago .........
Puidokas, Rumford ....
Janulis, Worcester .... 9.75 

Šlekaitis, Scranton

Mataitis, Bethlehem

14

21.75
24.25 Į
?nnc 126
50.00 [ 97

30
s.

294.0C R.

185
74
85

136

1

55.50 
47.50 
10.00 

LLD 15 Aps„ J. N. Simans, Cl. 20.00
47 A. Morkevičius, Montreal 10.00 
87 J. K. Mažukna, Pittsburgh 5.00 

145 M. Pūkis, Los Angeles 
NAMS. V. Trask ..............
Pav. P. Mataitis, Hellerton 
117 
136 

39 
153

i 55 
| 22 
‘ 185 

56 
104 

79 
13

Kanadoj Veik. Komitetas .....
LLD Suvažiav. gauta aukų
Mot.-Apšv. KI. Brockton .... 10.00

T. Mitchell, Rich. Hill ...... 2.00
J. Chuplis, Springdale .... 8.00
A. Račkauskienė, Haverh. 37.75 
V. Zelin, Kearny ...............  2.00
Povilas, Detroit ............... 50.00
K. Rušinskienė, Brooklyn 8.00
Draugijos Draugas ......... 50.00

10 J. A. Bekampis, Phila......... 5.00
Į Pav. W. Gvergždis, Benton ..... 5.0G

P. Burba, Chicago ........... 6.50
A. Žemaitis, Baltimore .... 16.25

Viso

Liepos Mėn. Išeigos: 
Alga sekr. už liepos mėn. 
Už piešinį knygos viršeliui 
Už vakarienę delegatams 
Atmokėta dienraščiams aukų 
Pirkta raštinei reikmenų ....
Už žurnalus ....................... -....
Už paštos ženklelius .... *......
Bankui už čekius .................
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

i 187
25

$1,659.00

$66.50 
35.00 

125.00 
175.00 
. 2.29 
. 4.00 

56.00 
. 1.30 

LLD garsinimą LDS prog. 10.00 
iškabą LLD Suvažiavimo 11.14 
svetainę LLD Suvažiavimui 20.00 
LLD Suv. deleg. ženklelius 4.59 
pasiuntimą knygų ........... 57.00
anglų kalb. knygas ........... 6.05
garsi. LLD knygų '“Vilny” 100.00

Viso išėjo $673.87 

Sutrauka:
Balansas buvo ........................ $724.88
Įplaukė ..............................  1,659.00

Kartu ........
Išeigų buvo

Balansas ...................... $1,710.01

Rugpjūčio Mėn. Įplaukos: 
106 J. Kavaliauskienė, Aliquippa 
73 J. 
92 M. Butvill, Cicero 
68 B. Muleranka, Hartford .. 23.05

$2,383.88
.. 673.87

Stanevich, Summerlce
10.00
3.00

10.50

$2.00
* "I

... 2.25
4.00

10.00
13.00
15.25
17.00
20.75
30.25

19
48
86
34

155
39

Pav. F. Žavis, Bethlehem 
Pa v. P.
87 J. K. Mažukna, Pittsburgh

Pav. J. Linda, Dougleston ....
; 212 P. Janiūnas, Bayonne .....
j — M. Gudelis, Chicago .........

— J. Pauls, Detroit ....... ........
Geo. Shimaitis, Brockton 15.00
M.
K.

B.
M.
S.
H.
P. 1.00 

10.00 
1.00 
2.00 
2.00 
4.50
5.10 
1.00

pasirodė daug įy^’į^j 'čia'naminė’ pelė? I 28 c KraaUckas- Walcrbury 16 00

Kas yra rūšis, 
nes mokslinės 
jos pagrindinis.

Voverė gyvena miške, 
Dabarti- stepėse jos neužtiksi. Lau- 

klasifikaci- kine pelė gyvena laukuose 
Vienetas, ir apskritai atvirose vifeto

6
92
29

190

Butvill, Cicero ......... 16.00
Liaudanskas, Rockford 20.75 
Nemura, Cleveland .... 20.25

Viso .......  $225.85

Rugsėjo Mėn. Išeigos:
Alga sekr. už rugsėjo mėn. $ 66.50 
Už knygos ‘‘Pop. ir Lietuvių Tau

ta” išsiuntimą ................ $332.00
Už ''Šviesos'” No. 3 išsiuntimą 50.00 
Rcnda už 6 mėn. (bal.-rugs.) 120.00
Atmokėta bila ..................  5.10
Už anglų kalb. knygas ........ 11.37
Atmokėta Laisvei prenum......... 14.00
Už saugos dėžutę banke ......... 7.20
Už atspausdinimą LLD reikalais

lapelių ...................................... 51.00
Už knygos spausdinimą ......... 521.80
Už pasiuntimą knygų j užsien. 80.00

Balansas
Įplaukė

Kartu ...
Išmokėta

Balansas

J.

Viso ‘....... $1,258.97

Sutrauka: 
buvo .................. $1,465.18
.................................... 225.85

........ ...................... $1,691.03
.............................. 1,258.97

yra ........................ $432.06
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK. Sekr.
J. KAŠKIAUCIUS, 
ALDLD. CK. Iždininkas.

Baisus veidmainys
ieto- Besitęsianci 

laikė gyvulių ar augalų kaip įr Linėjaus, yra rūšis, se, o miškinė pelė — miške, kio mokytoj 
r ~ . .v . .v, . ,. Lopūstinis drugys gyvena byloje, kaip žinia “liudijagrupę, kurios nariai pana
šūs vienas i kita, kaip vie
nu tėvu vaikai. Visi narni-

Pasistengsime išsiaiškinti, 
kas yra rūšis.

Visos naminės pelės pa - 
niai žvirbliai nanašus vie - našios viena į kitą. Namine
nas į kita. Panašūs tarp 
saves ir visi Afrikos dram
bliai. visos pilkosios varnos, 
visi juodieji tarakonai. Tai 
vis rūšys.

Vienos rūšys labiau pa
našios viena į kitą, 
mažiau. Taip antai, 
liūtą labiau panaši, 
šunį. Panašias rūšis 
jus sujungė į bendras gru
pes, pavadinęs jas gentimis. 
Liūtus, tigrus namines ka
tes, laukines kates, 
dus — visus juos 
sujungė į “kačių” 
Šuo, vilkas, lapė 
“šunų” gentį.

Labiau panašias 
jis vėl sujungė į 
grupes — būrius ir klases. 
Štai, ir kačių gentis ir šu- 
nu gentis turi panašių žy
miu: iu iltiniai dantys la
bai išsivystę. Labai išsivys
čiusios iltys — viena bū- 
dingiausiųjų plėšriųjų bū
rio žvmių.
Zoologas, turėdamas prieš 

save nlėšruji gyvuli, galė
jo dabar lengvai patirti, 
kas čia yra: kačių ar šunu 
gentis. Sužinojęs, kad tai 
vra, pavyzdžiui, kačių Gen
ties gvvulvs. jis galėjo išsi
aiškinti, kurios rūšies katę

kitos 
katė į 
negu j

Linė-

leopar- 
Linėjus 

gentį, 
sudarė

gentis 
bendras

pelė, sugauta Maskvoje, 
bus tokia pat, kaip naminė 
pelė iš Leningrado. Nami
nės pelės vaikai būtinai bus 
taip pat naminės pelės. Bet 
yra ir kitokių pelių. Pavyz
džiui, laukuose (pelinių 
graužiku tarpe gyvena lau
kinė pelė. Ji nuo naminės 
pelės skiriasi kai kuriomis 
žymėmis. Tos žymės gana 
pastovios: laukinė pelė iš 
Maskvos apylinkės ir lauki
nė pelė iš- Kursko ar Ria - 
zanės apylinkių panašios 
tarp savęs, tiek spalva, tiek 
kitomis kūno sandaro ypa
tybėmis.

j Naminiai ir laukiniai 
i žvirbliai labai panašūs vie
ni į kitus, bet tarp jų yra 
ir nuolatinių skirtumų. 
Kiekvienas turi savo žy
mių, iš kurių atskiriame 
laukinį ir naminį žvirblį.

Iš mūsų skraidančiųjų 
baltųjų drugių žinomas di
delis baltasis kopūstinis 
drugys, arba kopūstinj^ 
baltukas. Labai panašus jį 
jį, tik truputį mažesnis, ro
pinis drugys. Tačiau jis 
skiriasi nuo kopūstinio ne 
tik didumu, bet ir kai ku - 
riomis sparnų rašto ir spal
vų ypatybėmis.

ten, kur auga kryžiažiędžių 
šeimos augalai, kuriiį la
pais minta jos vikšrai. t Dil
gėlinis drugys veisiasi ten,, 
kur auga dilgėlės. Kiekvie
na rūšis užima tą ar kitą 
jai būdingą geografinę sri
tį.

Vienos rūšies gy
vuliai, veisdamiesi, 
duoda palikuonis, 
panašius į savo t ė - 
v u s. Galima pasakyti, kad 
gyvuliai, priklausantieji 
vienai rūšiai, panašūs tarp 
savęs maždaug kaip vienų 
tėvų vaikai.

Bet rūšis vis dėlto nėra 
visiškai pastovi, nekinta
ma. Ilgainiui, kaip pamaty
sime toliau, rūšys kinta, 
įgyja kitokių požymių. Jei
gu palyginsime, pavyzdžiui, 
stumbrą su jo protėviu,! gy
venusiu ledynų laikais, tai 
pamatysime, kad tarp šių 
stumbrų skirtumai gana 
žymūs (ragai). Dabartinis 
stumbras ir iškasenų stum
bras — dvi įvairios rūšys, 
nors iškasenų stumbras ir 
yra mūsų^stumbro protėvis, 

į Dabartiniu žemės istori
jos laikotarpiu rūšių požy
miai atrodo pastovūs. Bet 
praeityje ir ateityje jie 
kintami. Nėra 
gyvulių ir augalų 

Ropinis [rūšies, kuri

Tuomet advokatas pa
klausė:

“Po to kai jūs 1943 metų 
sausio mėnesį nusitarėte 
‘sugrįžti’ į katalikų tikėji
mą ar jūs rašėte straips
nius, kritikuojančius katali
kų bažnyčią?”

Budenz atsakė:
“Taip, rašiau!”
Tegu skaitytojas pagal

voja, ką tai reiškia.
Žmogus, slaptai palaikęs

Besitęsiančioje niūjorkiš- 
jo Friedmano

v

Louis F. Budenz, buvęs ko
munistinėje partijoje ir 
Daily Workerio redakto
riaus pareigas ėjęs asmuo. 
Jis dabar gyvena iš “liudi
jimų” ir šmeižtų. Jau susi-j 
krovė jis apie $40,000 iš to 
“verslo”.

Na, eigoje klausinėjimų, 
Budenz pasakė, kad jis pa
liko komunistų partiją 11945 
metais, nes norėjo patapti ryšius su katalikų dvasiš- 
“geru kataliku”, “tarnauti kija, pasižadėjęs katalikų 1_ X_____________* J_ _Dievui."

Gerai, tuomet advokatas 
užklausė Budenzą, kada gi 
jo galvon įstrigo mintis ap
leisti komunistus ir stoti jų 
priešų eilėsna —..stoti neva L““ 
tarnybon katalikizmui ? Bu- Į rium; 
denz atsakė,- jog dar 1941 i net lietuviškų 
metais jis pradėjo sudaryti | 
kontaktą su katalikų dva
siški jai O 1943 metų pra
džioje Budenz jau galuti
nai nusitarė palikti komu
nistus ir eiti “tarnauti Die
vui.”

Bet per tą laiką ,iki 1945 
metų vidurio, Budenz dar 
vis ėjo Daily Workerio re
daktoriaus pareigas!

bažnyčiai ištikimai tarnau
ti, viešai, per laikraštį tą 
bažnyčią smerkė!...

Ir šiandien, akiregyj to 
fakto, Budenz. yra katali
kiško universiteto profeso- 

jis yra garbinamas 
j klerikalų, 

kaip labai tobulas, teisingas 
žmogus!

Ar tokio veidmainio žo
džiu gali bet kuris save ger
biąs žmogus tikėti?!

r

tokios

žemės

istorijos būvyje ne
kis tų. Vadinasi, rūšių 
pastovumas tik lai
kinis.

Baigtas septynmetes 
mokyklos remontas

SALANTAI, rugp. 15 d. — 
Šateikių septynmetėje moky
kloje jau atremontuotos mo
kyklos patalpos. Mokykla įsi
rengia ir sporto aikštelę. Taip 
pat apsirūpino1 kuru.

V. Norkus.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—< Ketv., spalio 5, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos25 Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m. 8-31-50'
(Tąsa)

Blindažo gilumoje buvo girdėti bal
sai: “senasis kuopos vadas sugrįžo, tas, 
kur buvo sužeistas, Kozelcovas, Michai
las Semioničius”, ir pan.; kai kurie net 
pasislinko prie jo, būgnininkas pasisvei
kino.

— Sveikas. Obancukai! — tarė Kozel
covas. — Nesužeistas?

Paskui ,pakeldamas balsą, pratarė:
— Sveiki, vyrai!
— Sveikiname, jūsų kilnybe! — su

gaudė blindaže.
— Kaip gyvenate, vyrai?
— Blogai, jūsų kilnybe: prancūzas 

spaudžia, — taip pila iš už tranšėjų, kad 
baisu, o į lauką neišeina.

— Gal būt, mano laimei, dievas duos ir 
išeis i lauką, vyrai! — tarė Kozelcovas, 
— jau man su jumis nebe pirmiena; vėl 
apkulsim!

— Pasistengsim, jūsų kilnybe, — tarė 
keletas balsu.

— Ką gi, jo kilnybė labai drąsus, bai
siai drąsus! — tarė būgnininkas kitam 
kareiviui negarsiai, bet taip, kad būtų 
girdėti, tartum pateisindamas kuopos 
vado žodžius ir tikindamas, kad juose 
nieko nėra pagyrūniško ar neteisingo.

Nuo kareivių Kozelcovas perėjo į gi
namąsias kareivines pas draugus kari
ninkus.

17
Dideliame kareivinių kambaryje buvo 

begalė žmonių: jūros, artilerijos ir pės
tininkų karininkai. Vieni miegojo, kiti 
kalbėjosi, sėdėdami ant kažkokios dėžės 
ir ant tvirtovės patrankos lafeto, treti 
—pati didžiausia ir triukšmingiausia 
grupė sėdėjo ant grindų, ant dviejų pa
tiestų burkų, gėrė porterį ir lošė korto
mis.

— O! Kozelcovas, Kozelcovas! Gerai, 
kad sugrįžai, bravo! Kaip žaizda? —pa
sigirdo iš visų pusių.

Ir čia buvo matyt, kad jį myli ir 
džiaugiasi jo sugrįžimu.

Paspaudęs pažįstamiems rankas, Ko
zelcovas prisijungė prie triukšmingos 
grupės karininkų, lošiančių, kortomis, 
kurioje buvo daugiausia jo draugų. Gra
žus, liesokas brunetas ilga, sausa nosi
mi, dideliais ūsais ir ilgais gražiais pirš
tais, iš kurių ant vieno mūvėjo didelį 
auksini žiedą su herbu, laikė banką. 
Kortas jis dalino greit, ir netiksliai, ma
tyt, dėl kažko susijaudinęs ir tik norė
damas rodytis nerūpestingas. Šalia jo, 
iš dešinės, ant alkūnių pasirėmęs gulėjo 
žilas majoras, jau gerokai išgėręs, per
dėtu šaltakraujiškumu statė po pusrub
lį ir tuoj pat mokėjo. Iš kairės tupėjo 
raudonas, prakaituotu veidu karininku- 
tis, prisiverstinai šypsojos ir juokavo, 
kai nukirsdavo jo kortą. Jis nuolat ju
dino vieną ranką tuščioje kelnių kišenė
je ir lošė nesismulkindamas, bet, matyt, 
jau ne grynais. Tas, būtent, ir jaudino 
gražųjį brunetą. Laikydamas rankose 
didelį gniužulą banknotų, po kambarį 
vaikščiojo plikas, stambia nosimi ir pik
ta burna, liesas ir išbalęs beūsis kari
ninkas, bankan statė grynais pinigais 
ir vis išlošdavo.

Kozelcovas išgėrė degtinės ir prisėdo 
prie Jošiančiųjų.

— Statykite, Michailai Semioničiau!— 
tarė jam bankininkas: manau, krūvą pi
nigų atsivežėte.

— Iš kur aš turėsiu pinigų! Priešin
gai, mieste paskutinius išleidau. 1

— Kaipgi! Tikriausiai ką nors apmo- 
vėt Simferopoly.

— Iš tiesų, mažai, — tarė Kozelcovas, 
bet, matyt, nenorėdamas, .kad juo tikėtų, 
atsisegiojo ir paėmė į rankas senas kor
tas.

— Gal gi pamėginti: kartais ir aklai 
vištai pasitaiko grūdas. Atsitinka, ži
not, kad ir uodas pasirodo daug galįs. 
Tik išmesti reikia dėl drąsos.

Ir greit išgėręs dar trejetą taurelių 
degtinės ir keletą stiklų porterio, jis vi
siškai pasidavė bendrai visos draugės 
nuotaikai, t. y. pasijuto tarsi miglose,
užmiršo tikrovę ir pralošė paskutinius 
3 rublius.

Mažajam sukaitusiam karininkui bu
vo užrašyta 150 rublių skolos.

—■ Ne, nesiseka, — tarė jis, nerūpes
tingai ruošdamas naują kortą.

— Malonėkite apmokėti, — tarė jam

staiga sušnypštė jis, vis labiau ir 
savo balso skambėjimo veikia-

geriau nuleiskim šitos liūdnos 
uždangą. Rytoj, o gal net šian-

banknoto jas, valandėlei nustojęs dalinti 
ir žvilgčiodamas į jį.

— Leiskite rytoj apmokėti, — atsakė 
prakaituotas karininkas, atsistodamas 
ir dar smarkiau judindamas ranką kiše
nėje.

— Hm!—sumykė bankuotojas ir, pik
tai dalindamas kairėn ir dešinėn, pabai
gė kortų kaladę.

— Vis dėlto taip negalima,—pratarė 
jis, padėjęs kortas: — aš pasuoju, ši
taip negalima, Zacharai Ivaničiau,—pri
dūrė jis. — Mes lošėm grynais, o ne 
skolon.

— Argi jūs manim nepasitikite? Keis-. 
ta iš tiesu?

— Iš ko aš turiu gauti savo pinigus?
— sumurmėjo majoras, iki to laiko 
smarkiai nusigėręs ir išlošęs apie aš
tuonetą rublių. — Aš padėjau jau dau
giau kai)) 20 rublių, išlošiau—ir nieko 
negaunu.

— Iš kurgi aš galiu sumokėti, — tarė 
bankuotojas, — kai ant stalo pinigų nė
ra !

— Man nesvarbu! — suriko atsisto
damas ma joras, — aš lošiu su jumis, su 
garbingu žmogum, o ne su jais.

Prakaituotas karininkas staiga įsi
karščiavo.

— Aš sakau, kad rytoj sumokėsiu: 
kaip drįstate su manim įžūliai kalbėti?

— Aš kalbu, ką noriu! Taip garbingi 
žmonės nedaro, — štai kas! — šaukė 
majoras.

— Užteks, Fedorai Fedoričiau! — 
prašneko visi, sulaikydami majorą.

Bet majoras, atrodė, tik ir laukė ra
minamas, kad galutinai įsiustų. Jis stai
ga pašoko ir svyruodamas žengė prie 
sukaitusio karininko.

— Aš įžūliai kalbu? Kurs vyresnis už 
jus, kurs 20 metų savo carui tarnauja,
— aš jam kalbu įžūliai? Ach tu, vaikė
ze! — 
labiau 
mas. '

Bet 
scenos
dien visi šitie žmonės linksmai ir išdi
džiai eis pasitikti mirties ir numirs tvir
tai ir ramiai; vienintelė gyvenimo pa
guoda šitose šalčiausią vaizduotę gąsdi
nančiose, nežmoniškose sąlygose, be vil
ties iš jų išsivaduoti, — vienintelė pa
guoda yra užsimiršimas, savo sąmonės 
sunaikinimas. Kiekvieno sielos gilumoje 
glūdi toji kilni kibirkštis, kuri iš jo pa
daro herojų; toji kibirkštis neįstengia 
visą laiką skaidriai žėrėti — tačiau ateis 
lemiamoji vąlanda, ir ji sutvaskės lieps
na ir nušvies didžius žygius.

18
Kitą dieną bombardavimas tebesitęsė 

tokiu pat smarkumu. Vienuoliktą va
landą ryto Volodia Kozelcovas .sėdėjo 
baterijos karininkų būrelyje ir, jau spė
jęs prie jų priprasti, tyrinėjo jų nematy
tus veidus, stebėjo, klausinėjo ir pasa
kojo. Kuklus, truputį su pretenzijomis į 
moksliškumą artilerijos karininkų po
kalbis sužadino jo pagarbą ir jam pati
ko. Tuo gi tarpu gėdingas, nekaltas ir 
gražus Volodia patraukė prie savęs ka
rininkus. Vyriausias baterijos karinin
kas, kapitonas, neaukštas apyrudis vy
ras su ežiuku ir glotniai sušukuotais 
paausiuose plaukais, senųjų artilerijos 
tradicijų išauklėtas, damų kavalierius ir 
neva mokslininkas, klausinėjo Volodią, 
kiek jis išmano apie artileriją, apie nau
jus išradimus, maloniai juokavo iš jo 
jaunumo ir dailaus veidelio ir aplamai 
elgėsi su juo, kaip tėvas. Taip pat Vo- 
lodiai patiko jaunas karininkas, kalbė
jęs ukrainietišku akcentu, apsirengęs 
nudriskusia miline, sutaršytais plau
kais, puskarininkis Diadenko, nors jis 
ir kalbėjo labai garsiai, nuolat gaudė 
progą su kuo nors aitriai pasigiųčyti ir 
labai smarkiai žestikuliubdavo. Volodia, 
nežiūrėdamas šiurkštaus jo paviršiaus, 
mate, kad jis labai puikus ir'geras žmo
gus. Diadenko nuolat stengėsi Volodiai 
patarnauti ir jam įrodinėjo, kad visi pa
būklai Sevastopolyje pastatyti ne pagal] 
taisykles. Volodiai nepatiko tik poruči- 
kas Černovickis aukštai pakeltais anta
kiais, kad ir buvo už visus mandagesnis 
ir apsirengęs pakankamai švariu, nors

(Daugiau bus)

iKaip sugaunami ir nubau
džiami visuomenės turto 
išeikvotojai Tarybų Lietuvoj

Nereikia įsivaizduoti, kad šalies perėjimas iš kapita
lizmo į socializmą tuojau padaro visus žmones sąmonin
gais ir padoriais, žmonių perauklėjimas yra ilgas ir sun
kus procesas. Paimkime Lietuvą ir kolektyvinius žemės 
ūkius. Juosna įsiskverbia niekšų ir vagių, kurie iš vi
daus stengiasi ūkius sugriauti. Jie yra medžiojami ir la
bai skaudžiai baudžiami. Apie tai Vilniaus Tiesoje rašo 

i Lietuvos Aukščiausio Teismo pirmininkas K. Didžiulis. 
Jo straipsnio, pavadinto “Budriai saugoti socialistinę ir 
visuomeninę nuosavybę”, kai kurias pastabas žemiau 
patiekiame. Tarp kitko, K. Didžiulis rašo:

Socialistinė ir visuomeni
nė nuosavybė yra mūsų 
Tėvynės ekonominės galios 
pagrindas. Tarybiniai žmo
nes šį pagrindą stiprina 
atkakliu, pasiaukojančiu 
darbu, žinodami, kad eko
nomiškai stipri mūsų vals- 

itybė yra neįveikiama prie
šams. Socialistinės ir visuo
meninės nuosavybės grobs
tyto j ai yra pikti tarybinės 
santvarkos priešai, nes jie 
savo nusikalstamais veiks- 

| mals stengiasi pakirsti mū- 
tų šalies ekonominę galią, 
tarybinių darbo žmonių 
gerovės šaltinį...

Mūsų respublikos sąly- 
Igomis sudaužytųjų kapita
listinių klasių likučiai, ne- 
Idrįsdami atvirai išstoti 

■ prieš darbo žmonių valdžią, 
j mėgina tarybinei santvar
kai kenkti slapta, užsimas
kavę. Jie stengiasi pralįsti 

lį mūsų įmones, įstaigas, į 
j prekybines organizacijas, į 
(kolūkius bei tarybinius ū- 
kius ir slapta dirbti savo 
ardomąjį darbą. Priešų li
kučiai grobsto socialistinę 
ir visuomeninę nuosavybę, | 
tuo darydami žalą liaudies! 
ūkiui. Liaudies priešai, ne-1 
sivaržydarni jokiomis prie
monėmis, į savo juodą dar
bą stengiasi įtraukti ma
žiau sąmoningus, nesusi- 
pratusius žmones. ,

'Kovoje už socialistinės ir 
visuomenines nuosavybes 
apsaugą svarbus vaidmuo 
tenka tarybiniam teismui, 
žvarbiausias tarybinio teis
ino uždavinys yra padėti 
ugdyti piliečių sąmoningu
mą, kelti jų budrumą. Ta
čiau kartu su tuo tarybinis i 

i teismas taiko prievartos 
priemones socialistinės san
tvarkos priešams, valstybi
nio ir visuomeninio turto 
grobstytojams;

Pirmame 1 šių metų pus
metyje Lietuvos TSR Auk-' 
ščiausias teismas sprendė I 
eilę bylų, nubausdamas vai-' 
stybinio ir visuomeninio ' 

| turto grobstytojus. Panevė
žyje buvo sprendžiama buv. 
Kupiškio apskrities koope
ratyvų sąjungos, Kauno ta
bako fabriko “Zefir” ir 
“Vyrtabako” kontoros va
dovaujančių darbuotojų by
la. Jie, susitarę tarpusavy
je, grobstė iš tabako fabri
ko papirosus ir realizuoda
vo per kooperat. krautuves. 
Nusikaltėliai tuo būdu pa
sisavino kelis šimtus tūks
tančių rublių valstybinių 
pinigų. Pagrindiniai kalti
ninkai — Grigonis, Koro- 
vičovas, Latonas, Purtulis, 
Puronas, Paškonis nubaus
ti po 25 metus pataisos dar
bų stovyklos, Šiaučiūnas 
18 metų, Sakalauskas —15 
metų pataisos darbų sto
vyklos. . i

Šiauliuose buvę elevato
riaus darbuotojai nubausti 
už g’K’ūdų grobstymą, Šilu
tėje sviesto pramonės įmo
nės vadovai — už sviesto 
grobstymą, Užvenčio spiri
to varyklos vadovai — už 
spirito grobstymą. Visose 
šiose bylose svarbiausi nu
sikaltėliai nubausti nuo 10 
iki 25 metų pataisos darbų

stovyklos.
Kas jie, šie nusikaltėliai? 

Panagrinėję jų praeitį, mes 
pamatysime, kad tai su
daužytųjų kapitalistinių 
klasių atplaišos, praeityje 
išnaudoję darbo žmones, ta
rybinės santvarkos priešai. 
Į valstybines ir kooperati
nes įmones bei įstaigas jie 
prasikverbė dėl atskirų va
dovaujančių darbuotojų ne- 
budrumo. Priešai, naudo
damiesi šių vadovų politi
nio budrumo atbukimu, ė- 
mėsi savo kenkėjiškos veik
los.

Buožės ir jų pakalikai 
stengiasi griauti kolūkius 
iš vidaus. Žinodami, kad 
skaudus siHūgis kolūkiui y- 
ra jo ekonominių vertybių 
iššvaistymas ir grobsty
mas, buožės ir jų pakalikai 
kaip tik ir mėgina sunai-

kinti kolūkių turtą, apiplė- kg grūdų. Už kolūkinio tur- 
šti kolūkiečius.

Ukmergėje į kolūkį “Rau- baudė K. Ranką 5 metams 
donoji žvaigždė” pralindo pataisos darbų stovykloje^ 
N. Bankauskas. Tai buvo 1 konfiskuojant visą turtą, 
asmuo jau teismo baustas 
1945 metais. Dėl budrumo

to grobstymą teismas nu-

Dabar visu įkarščiu vyk
sta derliaus nuėmimas. Ko-

stokos kolūkyje jis buvo santvarkos priešai ir 
paskirtas sąskaitininku. 1 a- bando pasinaudoti kai 
sinaudodamąs savo padėti- |kurių darbuotojų nebudru- 
mi,^ jis^ klastojo sąskaitas mU) mėgina grobstyti kol- 

pasisavino į- grūdus, nubloškia lau- 
. . , ^z. . uglau | kuose pėdus, vagia grūdus
kaip 13,000 rb. Teisingumo kūlimo metu arba iš sandė- 
organai jį patraukė atsako-! 
mybėn ir už padarytus nu
sikaltimus nubaudė 12 me-
P pata!S0L:du1'.bUt0V^kJ kiiiaTi^ griežtai" baudžiT“

Vykstant derliaus nuėmi
mui, reikia ypač budriai 
žiūrėti, kad nebūtų laužomi 
Žemės ūkio artelės įstatai, 
kad nebūtų grobstomas ir 
iššvaistomas kolūkinis tur
tas — kolūkiečių pasitu
rinčio gyvenimas pagrin
das, jų darbadienių aukšto, 
atlyginimo šaltinis. Tie, ku
rie bando grobstyt kolūkie- 

Įčių darbo vaisius, kolūkių 
grūdus — yra pikčiausi ko- , 
lūkiečių priešai ir turi būti 
visu griežtumu nubausti. 
Reikia nuolat stiprinti aiš
kinamąjį darbą kolūkiečių 
tarpe, išsamiai jiems aiš-

mi, .
ir tuo būdu 
vairaus turto

lių. Tarybinis teismas, ak
tyviai padedamas pačių ko
lūkiečių, kaltininkus išaiš-

loje, konfiskuojant visai 
turtą.

Panašų nusikaltimą pa
darė Kelmės rąjono kolū
kio “Kelias į laimę” sąskai
tininkas Mykolas Zaleckis. 
Susitaręs su sandėlininku 
Jonu Marcinkum, jis siste
mingai vogdavo grūdus iš 
kolūkio sandėlio ir paskui, 
siekdamas paslėpti vagys
tę, suklastodavo zdokųmen-' 
tus. Tokiu būdu jie išgrob
stė apie toną grūdų. Vagys 
susilaukė atpildo. Zaleckis 
ir Marcinkus buvo perduoti 
teisman ir nubausti — pir
masis 7 metams, antrasis— 
5 metams pataisos darbų kinti tarybinius įstatymus, 
stovykloje, konfiskuojant Žemės ūkio artelės įstatus, 
visą turtą. ■ Apsaugoti nuo grobsty-

Rietavo rajone “LKP(b) į mo .ir iššvaistymo kolūkinį 
VI suvažiavimo” kolūkio > derlių — šventa kiekvieno 
narys Klemensas Ranka f kolūkiečio, kiekvieno parti- 

! nakties metu įlindo į kolų- nio ir tarybinio darbuotojo 
ikio sandėlį ir pavogė 140 pareiga.

Stokite j Kontestę
Gauti Laisvei
Naujų Skaitytojų
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su

1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS
- p

SEKAMOS DOVANOS:

Kiekvienam skaitytojui laišku yra išaiškinta technikiniai vajaus vedimui 
reikalai. Prašome atydžiai persiskaityti laišką, kur nurodoma kaip yra ve
damas vajus gavimui, naujų skaitytojų ir kviečiame tuojau stotj į vajų.

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

Gaunant nors 5l)0 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 že mesne kainą gauti laikraštį žmonėms 
su skrumnomis įplaukomis.

Laisves 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 viena žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite: ' •

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

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-— Ketv.z spalio 5t 1950.



IŠ KANADOS
pradeda

lė narių susipratimą. Dabar ( 
nariai kiršinami, sėjama jų 
tarpe tarpusavė neapykanta.

Samdytojai, matydami ly
derių nusistatymą prieš ko- 
vingesnius veikėjus, 
mėtyti iš darbo
oponentus. Toronte jie išme
tė iš darbo geso darbininkų 
unijos kūrėją Write.

Toronto miesto unijų tary
ba išmetė tris kovingesnius 
delegatus, gerai žinomus uni
jų kūrėjus.

Keista, bet bosų darbą at
lieka dešinieji unijų lyderiai.

Jis buvo igno- 
paskutiniu lai- 

policijos seka

savo laiške To- 
universiteto preziden-

Aną dieną perbėgo Kana
dą netikėta žinia: Profeso
rius Leopold Infeld rezigna
vo iš Toronto universiteto ir 
pasilieka Lenkijoj. Tik įsi
vaizduokit: palieka laisvąją 
Kanadą ir apsigyvena Len
kijoj, kur nėra laisvės.

Faktai, tačiau, kalba visai 
ką kitą. Jis neturėjo laisvės 
ne tik ponų valdomoj Lenki
joj, kur siautė antisemitiz
mas, Vokietijoj, kur siautė 
dar didesnis antisemitizmas, 
bet ir Kanadoj, kur laisvos 
mintys yra varžomos.

Prof. Infeld buvo pirmas 
po Einšteino. Jis geriausiai 
suprato Einšteino mokslą. Bet 
Kanados autoritetai nepasiti
kėjo juomi.
ruojamas. O 
k u slaptosios 
m as.

Prof. Infeld 
ronto
tui sako:

“Aš radau čia puikias są
lygas tyrinėjimui ir moksli
niam darbui ir mokinimui 
jaunosios lenkų kartos. Nie
ko negalima pastangose ar 
išlaidose išvystymui vietinio 
talento.

“Aš radau čia didelį troš
kimą taikos ir norą bendram 
kūrybiniam darbui. ši tau
ta patyrė karo baisumus dau
giau, negu kuri kita. Ji ir jos 
valdžia nori daryti viską, kad 
būtų išvengta kito konflikto. 
Mano nuosprendis yra pasi
likti savo gimtajame krašte, 
prisidėti prie mokslo,, kiek aš 
išgaliu, ir dirbti už taiką pa
saulyje.”

Senoj Lenkijoj jam, kaip 
žydui, buvo uždarytas kelias 
į universitetą. Viskas, ką jis 
galėjo gauti, tai gimnazijos 
mokytoju žydų gimnazijoj. 
Dabar jis bus vienas iš aukš
čiausių mokslininkų.

Po visą Kanadą kyla darbi
ninkų reikalavimai pakelti 
algas. Sąryšyje su pagyvėji
mu apsiginklavime ir Kana
dos dalyvavimu Korėjos ka
re, smarkiai kyla maistas ir 
prekės. Darbininkų algos per 
mažos, kad būtų galima su
tikti naujas kainas.

Kaip pranešimai .rodo, tai 
beveik visos unijos, kurios 
dar^ neišreikalavo algų pakė

limo, įteikė samdytojams 
naujus reikalavimus.

pragyvenimo pa
klausimo 
nori pen-

Darbiu in-

Nori man pasakyti, jog tu manai, kad aš vis dar 
perdaug suvalgau?”

Kompanijos išsigalvojo rei
kalauti, kad unijos pasirašytų 
sutartis penkiems metams. 
Tiesa, jos sutinka pakelti al
gas pagal
brangimą, bet tas 
neatsako, kodėl jos 

ikių metų sutarties.
Dalykas tame.

kai, pasirašę sutartį penkiom 
metam, įsipareigotų tai]) sa
kant stovėti vietoje. Tuo
tarpu sąlygos tokios, kad
darbininkai gali siekti geres
nių sąlygų, negu dabar. Kor
poracijos ir kompanijos pasi-1 
daro pelno vis 
daugiau. Kodėl 
negali gauti bent 
lies?

daugiau ir 
darbininkai 
mažos da-

miesto apšvietos
pažangieji pasiūlė,

Kanados unijos įžengia į 
susmukimo laikotarpį. Deši
niųjų lyderių pastangos išmė
tyti iš unijų pažangesnius 
veikėjus, ką jie taip stropiai 
dirba, vėl veda prie unijų sa
vitarpės kovos ir merdėjimo.

Karo metu, kada vidujinė 
kova buvo nuslopinta, unijos 
smarkiai augo. Visos smar
kiai organizavosi, švietėsi, kė- valstijose.

i Toronto 
tarybos 
kad pradžios mokyklų vaikai 
gautų veltui pieno pietums. 
Taryba atmetė.

Bet jeigu; kas būtų pasiū
lęs paremti čiangkaišekinin- 
kus, kuriems jau sukišta $60,- 
000,000, tai būtų buvęs kitas 
klausimas. Kanadietis.

Washington. — Kūdikių 
paralyžium šiemet susirgo 
jau 2,170 asmenų įvairiose

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO

parinktinės 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 darbštų jį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“ -p p n & v a t q nn s q »

Kurie užsisakys šią knygą iki spalių 25 d., 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, 
4ai 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.

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

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo uusT.)

mai! e 
iš In-
Fund.

Dar ir šiandien negaliu su- ‘ 
prasti, kai]) ir kodėl 
“įsimylėjo” bankicriai 
tern at i o n a 1 M o nota i *y
Jau kelinti metai ištikimai jie 
man siuntinėja savo fondo ra
portus. Ti]< dabar gavau dvie
jų šimtų puslapių raportą už 
visus 1950 metus.

Skaitau ir beveik nieko ne
suprantu. Tik venų raporto 
gale pridėčku susidomėjau. 
Ten skaitau, kad Lenkija ofi- 
ciališkai pasitraukia, rezig
nuoja iš to International Mo
netary Fund.

Lenkijos ambasadorius J. 
Winicwich laiške sako, kad 
tas Fondas negražiai nuklydo 
nup savo misijos. Jo misija 
buvo padėti karo nualintiems 
kraštams ekonominiai atsikur
ti. Bet “Fondas tapo nuolan
kiu Jungtinių Valstybių val
džios įrankiu”.

Iš to laiško sužinojau, kad 
1919 metais daugybė kapita
listinių kraštų savo 
nupigino 30 procentų 
v a 1 d ž i o s v e r č i a m i.

buvo 
žemės 1 kolūkiečių 

k’ i ų.

Į šventę atsilankė šimtai 
iš apylinkės kolū-
M. Arlauskas.

sokeji, laini Prancūzai atgriebė miestą 
muzikantu pasirody- . . . v.

o . v. nuo vietnamiečiuSu plačia programa pa-
kolūkio liaudies šokių j Saigon,

Po to buvo atliktos į Francflzu 
liaudies ir naujosios . . .bia, kad

kūrinys i Thainguyen

Puiki kultūros šventė 
Į surengta “Aušros” 
i ūkio artelėje.

šventės programoje — dra- • 
mos ratelio,

|kų ir 
i m as. I 
si rod ė
.ratelis.
lietuvių liaudies ir naujosios 
tarybinės dainos. Scenoje pa-į 
rodytas žemaites i 
“Piršlybos.” |

Lenkija nebegalinti pasi
tikti Ameiikos ekonominių in- 
itcresų auka. Ji g’eriau tam 
;Fondui

j Kultūros švente
i žemės ūkio artėt

Indo-Kina. — 
komanda skel- 
jie atkariavo 

miestą nuo
V ie tnam o liaudininku.

Atydai LLD narių

Ateinantį sekmadienį spa- 
jlio (October) 8, 10:30 ryto, 

vyrų 11 kuopos 
29 Endicott St. 

bus labai 
nes, apart svarstymo 

reikalų, 
užsimokėję už šiuos 
gaus labai svarbią 

‘Popiežiai ir Lietuvių

įvyks LLD 
susirinkimas,

Šis susirinkimas 
svarbus, 
labai svarbių kuopos 

j nariai, 

knygą 
Tauta”. Yra dar daugybė na 
riu kurie dar iki šiolei neužsi 
mokėjo — tai tokie nariai bū 
tinai turi

i kad galėtų* gauti knygą, ko
pei dar centras jų turi.

Apart to, turiu pranešti, kad 
ateinantį penktadienį, spalio 

16 d. abi LLD vyrų ir moterų 
kuopos rengia Military whist 
ir žaislų parę-vakare 7 :30 vai., 
29 Endicott St. Bus daugybė 

(gerų dovanu. Taigi visi drau
gai ir draugės nepamirškite 
ateiti ir tuomi paremti savo 

j apšvietos organizaciją.
Sekretorius S. J.

Pastaraisiais metais į mūsų 
j miestą atvyko keli šimtai di- 
I pu k ii. Didelė jų dauguma yra 
sukalbami žmonės, bet tarp

.p.

valiutą 
mūsų

B

SU

at nau.jinimo

valandoj kreipki 
manes 

greit
dieną ar 

suteiksimi 
patarnavimą 
gražiai mo 

įruošta mūso

laidotuvių
DIREKTORIŲ

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką 
Patogiai ir 
derniškai j 
šermeninė. Mūsų patams 
vimu ir kainomis būsite 
oatenkinti

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

; PARDAVIMAI
Parsiduoda vasarnamis. Būt 

rai, kad lietuviai nusipirkt ų 
mano mylimos farmukės sau 
vasarojimo. Yra 9 miegruimi;
1.6 gatavai paklotų lovų, dvi mau
dynės, trys švirk.štynčs, penki toil<»- 

1 Lai, trys valgomi kambariai, 30 se- 
., svečių salė, penkios vir

tuvės su gazo {jočiais, elektriniai 
šaldytuvai ir vienas didelis gilus 

i šaldytuvas. Taipgi apie 5 akrai la- 
į bai derlingos žemes. Yra vienas ak- 
t ras medžių, kaip ir parkas žaidimui 
į žaislų. Taipgi ten 
ras fundamentas 
“tennis court." 

Randasi viena 
(Darbštūs lietuvi;

i uit tų lėkščių,

kurie visaip terorizuoja pa
žangiuosius šio miesto lietu
vius ir jų organizacijas, 
buvusieji Hitlerio sandarbi- 
ninkai ir jų pakalikai!

Kaip tie akiplėšos puldinė
jo pažangiuosius lietuvius, tai 
tautininkai tylėjo ir pasyviai 
jiems pritarė. Bet dabar jie

ateiti ir užsimokėti, i jau pradėjo kibti ir prie tau
tininkų. čia tai ir prasidėjo 
skandalas. Nuo keletos metų 

I šio miesto tautininkai turi sa
lvo “Dainos” chorą, kuris mo- 
j kino ]). L. Kekerskienė. Dipu- 
| kai nepasitenkino nei? Dainos 
Ichoru, nei jo vadove. Jie susi
organizavo savo chorą, po va
dovyste dipuko B. Jonušo. 
Bet šis dabar kur tai išsidan
gino iš Baltimorės, tai ir jo 
choras pakriko. Betgi buvę jo 

chorą neina, 
o mokytoją

San Francisco, Cal
Kas savaitę Parveža Iš Korė
jos Po 2,000 Sužeistų Karių.

Saugumo Tarybos Medi- 
kalinio skyriaus viršininkai 
praneša, kad pradedant su 
rugsėjo 25 d. per 8 savaites 
bus atvežama į mūsų miestą 
kas savaitę po 2,000 sunkiai 
sužeistų karių iš Korėjos ka
ro.

Nelaimingieji paguldomi į
tris didžiausias šios apylinkės “koks nelemtas gaisras

nariai i 
o visai]) 
šmeižia.

Dainos

tos “bezlepyčios” 
Leonai. Leo- 

Dainos 
surengęs 'kelis

Visos 
priešakyje stovi 
nienei, kaip pianistei, 
choras buvo
koncertus ir visaip ją reklama

vo. Dabar ji šmeižia ne tik 
savo geradėją, bet ir Lietu
vių salę, kurioje Daina jai 
koncertus rengė. Ji sako, kad 
lietuvių salės uždanga esanti 
“iš V-j’o amž. po Kristaus,” 

“kirvarpųkad jos pianas yra 
suėstas” ir ji tik la

mylia iki ežerui 
turėtų savo loc-
ra 700 pėdų ii- i 

> gali 100 ai* ir į 
Taipgi vandens ; 
dėl žiemos gali- | 
įpumpuoti van- 
nenaudoti garų,

gio upelio. Maudyti 
daugiau žmonių, 
galima įsitaisyti ir 
ma ir su ranka p;, 
dens. Žiemą, norint
tai galima pasišildyt i šlubą su esan
čiu skiepe anglių šildytuvu. Taipgi 
norint išvažiuoti, tai galima siūbą 
užrakinus tas padaryti.

Kaina $12,000. įnešti reikia $5,000. 
Šluba yra apdrausta ant $11,000, 
o verta dvigubai. Norinti pa ipirkti, 
tuojau atsišaukite ar atvažiuokite:

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

(189-1:90)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 9 d. spalių, 7:30 
vakare, Lietuvių Svetainėje,

Malonėkite visos 
nes yra svarbus 

A. W. 
(189-190)

vai.
29 Endicott St 
narės dalyvauti, 

. ręikalas aptarti.

ii. Ta ponia, I 
kad jai butų j- I

visa sunaikintų.
mat, norėtų, I
taisyta Steinwa.y “Grand pia
nas” ir kad uždanga butų 
“šilkais išsiuvinėta.” Dėl to

B a i ti
są lę 
bar-

ligonines: Mare Island Navai, 
Oakland Navai ir Letterman 
General ligonines. Mare Is
land Navai ligoninės viršinin
kai- sako, kad pirmą kartą tos 
ligoninės istorijoje 
daug sužalotų karių paguldo
ma, net' ir antrojo pasaulinio 
karo laikais ši ligoninė tokio ! barais, 
didelio skaičiaus sužeistų ne
turėjusi.

Sužeistieji parvežami orlai
viais į Fairfield-Suisum orlai- 
vyno bazę, .o iš čia išvežioja- 
mi į ligonines. Saugumo Ta
rybos viršininkai prašo civili
nių gyventojų, ypatingai vai
ruotojų automobilių ir sunk
vežimių, suteikti pirmenybę 
almbulansams skubantiems 
miesto gatvėmis su sužeistais 
kariais į ligonines. Parvežami 
tik tie, kuriems pasveikti ims 
nemažiau kaip 120 dienų. 
Lengviau sužeisti paliekami 
Japonijos ligoninėse gydytis.

Sakoma, invazija prie Ko
rėjos didmiesčio Seoul ir ata
kos sulaužymui fronto pietų 
Korėjoje, mūsų armijai lėšavo 
daug nuostolių ir gyvasčių. 
Japonijoje ligoninėse netelpa 'jos jėgų, kad tinkamai apžiū- 

.sužeištieji. O prie to, nebuvo j rėti taip (Fidelį skaičių sužeis- 
į Japoniją nugabenta toks'tų. A. T.

yra tiek ji ir vadina senuosius 
morės lietuvius, kurie tą 
įsitaisė, “nekultūringais

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti 

name iš lauko ir vidaus; tai
kad ' 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.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

tuo 
jie 

spio-

Senieji baltimoriečiai 
yra labai pasipiktinę, 
smerkia Leonienę, kuri ‘ 
ve į tą ranką, iš kurios gavo 
pirmą pagalbą”. Ko galima 

!geresnio tikėlis iš tokių žmp- Į 
Inių? Juk pats Leonas yra Į 
vadas tų visų baublių, kurie, į 
kaip vilkai, staugia sustoję j 

jaut šaligatvio, kada lietuviui 
.salėje yra laikomos paskai
tos, ar šiaip koks kultūringas 
i parengimas. Nereikia balti- 
jmoriečiams su tais hitleriniais 
gaivalais susidėti! švariems, 
sąžiningiems dipukams visuo- 

bus vietos, o ne

J. J. Kaškiaučius, M. D.
v

530 Summer Ave.
NEWARK 4, N. Jf.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUYUS

( (Buyauskas)

met pas mus 
chuliganams.

Senas Baltimorietis.

skačius medikalinės

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket ‘4-5172

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Ausies diegimas, nosies . kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį. užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
mones; ten patariama, kaip tuojantinai 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

Darbininku Sveikata

pa- 
ap- 
kai

Parašė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 
gyvybes 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.

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems-ir kita tautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios Itiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kopimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

5 pusi.—Laisve (Liberty£ Lith. Daily)— Kctv., spalio 5, 1950



NewYorko^zžfeggfefZiiiioY 'Mokiniai pikietavo 
miesto rotužę

REAL ESTATE Help Wanted Ągcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WAIN TED—FEMALE

ALDLD konferencija Kas nauja Lietuvių 
spalio 22 Kultūros Centre?spalio 22

ALDU) 2-ros Apskrities 
metinė konferencija įvyks 
spalio 22 d., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic 
Richmond Hill, N. Y. 
džia— 10 vai. ryto.

Avė.,
Pra-

Ketvirtadienį:

Spalio 5 d. LDS 13 i)- 200 
kuopos turės mėnesinius susi
rinkimus.
Penktadieni:Išrinkite iš savo kuopų pil

ną skaičių delegatų į konfe
renciją. Delegatai renkami ši
taip: vienas nuo kiekvienų 
penkių kuopos narių ir vie
nas nuo visos kuopos. Pavyz
džiui: jeigu kuopa turi 10 na-; 
rių, tai ji gali siųsti 3 delega- • 
tus.

Ir kaip galėdami, visi dele- šeštadienį: 
gatai, dėkite visas pastangas 
pribūti konferencijon, nes tik 
skaitlinga konferencija tegali 
suteikti mūs organizacijai nau
dingų tarimų. Taipgi svarbu 
pribūti konferencijon paskir
tu laiku.

Kuopos valdyba būtinai tu
ri pasirūpinti priduoti kuo
pos duokles apskričiai per sa
vo jsiunčiamus delegatus. 
Duoklės 5 centai nuo kiekvie
no savo kuopos nario.

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros 

Apskrities pirm.

o po praktėsturės praktę,
į drauge su. Lietuvių Mokyklėle 
turės išleistuves Juozui Da
giui, kuris yra šiomis dieno- 
|mis pašauktas j karinę tarny- 
ibą. Lietuvių bolininkų grupė 
Itaipgi sulos keletą geimių.

i Spalio 7 d. Lietuvių Kalbos 
! Mokyklėlė turės savo pamo
kas. Pradžia 2 vai. po pietų.
Sekmadienį:

Spalio 8 d. Hartfordo vai- 
dylos perstatys mums dramą 
“Nevykusi Meilė”. Pradžia 
3:30 vai. po pietų.

Auditorijos valgykloje bus 
priruošta įvairių skanių val
gių. Galima bus pasivalgyti

Pasidavė operacijai
LLD 2-ros Apskrities iždi

ninkas P. Janiūnas, gyvenąs 
Bayonne, N. J., pasidavė ope
racijai į French Hospital, 32 J 
W. 30 St., New Yorke?

Lankymo laikas: nuo 2 vai. 
po pietų iki 7 :30 vai.
Prašomi d. Janiūną aplankyti

Registruokitės 
balsavimui

I pietus i)- vakarienę.
Į Mūsų talka

Auditorijos direktorius Sta- 
i sys Titanis daug savanoriško I ✓
i laiko pašvenčia tūlas Audito- 
rijos dalis taisydamas, gra
žindamas. Kiekvieną šeštadie- 

jnį .jis čia darbuojasi, dar prie-

vakarais ateina.
Porą savaičių atgal turėjo

me didesnę talką. V. Čepu
lis, D. Mažylis ir Lysajus taip
gi darbavosi.

rinko naują virtuvei sinką ir 
ją pridrutino.

Mūsų talkininkų, ;
draugo pastangomis, Audito
rijos kvietkų daržas taip gra
žiai išpuoštas, k a 
stebisi. Dabar jau 
žieminiai kvietkai-krūmai, ku
ri e jau ankstyvą pavasarį ga
lės papuošti visą Auditorijos
kampą.

Piliečių Komiteto Registrą - 
icijai pirmininkas Robert E. 
i Williams ragina por laikraš- 
Ičius visus piliečius užsiregist- 
i moti balsavimui.

Tik užsiregistravę piliečiai 
įgalės balsuoti lapkričio mėn. 
linkimuose. O šie rinkimai 
svarbūs, nes rinksime miesto 

Igaspadorių ir daugelį kitų 
j valdininkų.

250'mokyklos vaikų ir tė- 
ivų pikietavo • miesto rotužę 
į per 45 minutes pereitą pir- 
Įmadienį. Jie reikalavo, kad 
i miesto valdžia parūpintų nuo- 
[latinį busą vaikų vežimui iš 
i Sheepshead-Nostrand projek
to i mokyklą.

s Sugrįžo Vasara
Praėjusį sekmadienį N e w 

Work e 
(limos, 
’i visais 
mesnė
1881-mais metais, 
ni tebebuvo šilta.

Parsiduoda 2 šeimų moderninis 
namas su visais įrengimais.

NE. 9-0733. Vakare po 6 P. M.
(186-190)

Grosorno ir sandvičių krautuvėlė. 
Pilna jeiga nuo $600 iki $700 j sa
vaitę. 7 kambarių aparl.mentas kar
tu su rendavojimu. Ronda už 
$80 j menes). Skambinkite 1 P. 
iki 7 P. M. Maino 5-7759.

(190-192)

Namų darbininke pilnam laikui. 
Guolis kitur. Prižiūrėti namus ir 

Į vaikus. Lengvas valgių padarymas 
. ir skalbimas. Maloni ir patyrusi. 
Paliūdijimai. TW. 7-3188. šaukite 

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

:ihu
M. Namų darbininkė-virėja; guolis 

vietoje. Patyrusi; paliūdijimai. Du 
mokiniai; motina dirba. TA. 9-9157. 
Skambinkite rytais. (188-192)

Policijos departmente 
skandalai

buvo 88.4 laipsniai ši- 
šilčiausioji spalio 1-ma 
žinomais laikais. Pir- 
šilčiausia buvo 80.3, 

Pirmadie- 
Trečiadienį

Amerikinis Slavų Kongre
sas šaukia konferenciją spa-

.ypač vieno |]j() 7 jr 3 dienomis, Capitol

visi net
susodinti

’ n 1

Hotel, 5 L St. ir 8 Avė.
K on f e re n c i j o j pasižadėjo

dalyvauti daug žymių žmo
nių. Tikimasi nemažai atsto
vų turėti. Tarsis, kaip dau
giau veikti, kad taiką palai - 
kyti.

i
j Veikiantysis majoras Impel- 
ilittcri kreipėsi H<£tel Commo
dore posėdžiaujančion trafi- 
ko ekspertų konveneijon pa- 
tarimų-plano, kaip pagerinti 
važiuotę automobiliais irsunk- 
vežimais jau veik užspringu
siam e mieste.

Naujasis policijos komisio- 
nierius turi nesmagumų su 
daugeliu policistų. Kuomet 
gemblerysčių tyrinę j imaj te
beeina, daugelis policistų pri
duoda rezignacijas 
vietų ir išeina ant

/Lokiu būdu jie mano'apsisau
goti nuo gemblerysčių tyrinė
jimo.

Tyrinėjimai parodo, kad 
daugelis policistų veikė ir 
bar tebeveikia bendrai 
aukštais gembleriais. Už 
(lėlius kyšius Jie apsaugo 
delius gemblerius.

Motinos pagelbininkė, žemiau 35 
t'm., priežiūrai 3 vaikų, namų dar- 
; bui ir skalbimui. Reikalaujama pui- 
i kiaušių paliudijimų, guolis vietoje, 
I gera alga, Long Island, DA. 6-1021.

(188-190)

is savo 
pensijos.

Namų darbininkė, motiniško lipo, 
2 vaikų, 5 ir IY2 metų 
nuolatiniai geri namai, 

asmenybei, guolis vietoje, 
pora. HA. 6-8470, šaukite 

M. (188-190)

j priežiūrai 
I amžiaus, 
i tinkamai 
j biznierių
I po 10 A.

Namų darbininkė. Kalbanti an- 
j gliškai. Nereikia virti. Darbas tris 
dienas daktaro namuose. Nuo 10 

; iki po pietų. 1 kūdikis. $15. Telefo
nuokite: Ravenswood 8-4930.

(188-192)

į Sveturgimiams gint i lietu vi y 
komitetas pradėjo darbą

Rugsėjo 24-tą, 
' ditorijoje, Richmond 
įvykusi konferencija įkūrė
Amerikinio Sveturgimiams 

i Ginti Komiteto lietuviu sky- i . ............... ...rių šiai sričiai.
K o n f e r e n c i, j o j e daly v a v o

Į nuo vietinių ir iš visos apylin-
vakare. kės draugijų

Liberty A u- j organizacijų 
į- į konferencijos 

Į dėjo asmens 
$75.75.

LDS 13 kuopos 
Richmond Hill, 

į Aukojo po $1

atvožė aukų. Ir 
dalyviai prisi- 

auka, susidarė

atsiųsti delega- 
Dalyvavo ir svečių. Jostai.

Šią žinią pranešė LLD 2-ros Į tikslas: apdiskusuoti sveturgi- 
Apskrities pirm. A. Gilmanas. ■ mių apgynimo 

------------- j beta, kad yra
Has ir lietuviųČiurlionio Ansamblio 

Koncertas

būtinas reika-
• visuomenei į- 

skyrių prie 
į Amerikos Sveturgimiams Gin- 
Iti Komiteto (American Com- 
Imittee for Protection of Fo-

Pereitą sekmadienį įvyko į reign Born).
A. Mikulskio vadovaujamo 
Čiurlionio Ansamblio koncer
tas. Daug žmonių susirinko į 
Carnegie salę New Yorke.

Dainų ir muzikos progra
ma buvo įvairi. Dalyvavusi.

Lietuvė Kaltina Įnamį

J. Kuodis, W.
Brusokas, A.
Vinikaitis, J. 

, P. Jakš- 
Po 50 c.:

Ona Neverauskas, Wood
haven, kaltina savo
Kaid K.uttler, kurs susiginči- 
nęs su ja išsitraukė iš savo 
kišenės “ašarinių gazų” pai
šelį ir paleido gazus jai į akis.

Dabai- jis teisme turės pa
siaiškinti, kodėl jis taip pasi
elgė su savo1 šeimininke.

“Pasirodymas” tūlos šven
tosios Brooklyne pernai kam 
nors gerai atsimokėjo šiemet. 
Toje vietoje įrengtoje švent
vietėje buvę sudėta $1,000 
vertės brangumynų šventajai, 
kuriuos šiomis dienomis kas 
nors nusinešė.

įnamį ,

Rutkauskas, 
Gasiūnas, M. Klimas 
tys, V. Globičius. i 
A. Bimba, K. Sac 
M. Misevičiene. Draugė 25 c.

Moterų Apšvietos Klubas

LDS
LLD
LMS
A. P

).

K. Mile
Po $2

Th omson,
J. Stanelis,

Medicinos Studentas
Rastas Negyvas

Robert Leibold, 24 metų 
amžiaus, gyvenęs Forest Hills, 

savo šeimos 
mirė nuo ga-

rastas negyvas 
i vasarų am y j

Rugpiučio 
de ir nuo to 
kyti Cornell

Jis

d. jis apsive-25 
laiko sustojo lan- 
Medical Center.

A. Balčiūnas, Drau- į

Atvykusi tos įstaigos at
stovė Harriet Barron painfor- 

įmavo apie situaciją. Tęsian- 
|tis dabartiniam persekiojimui 
isveturgimiu ir Amerikos pro-i""'; , _r .i 7 , . Po $1 : Kazlauskas, V. BalIgresvviu žmonių svarbu’ vi- ■. , • • 'kus J. Balčiūnas, W. I.ukmmįsiems turėti savo skyrius iri ’ .Ax., , .L. , . , .. iP. Poskaitis, Krummas, bAtidarant nuo pavasario tiems skyriams turėti greitą ;

nevartotą gasinį vandens šil-I susisiekimą su amerikine sve-j 
dytuvą, Bronxe, įvyko eksplo- ' turgimiams ginti įstaiga. Po 
zija. Vienas asmuo apdegė, I diskusijų likosi nutarta įsteig- 
o kitus du apraižė šukės. Me- ti Am. Sveturgimiams 
narna, kacį gasas nebuvo san- Lietuvių Skyrių.
dariai uždarytas, skiepas pri-1 Pradžiai darbo, ' a 
ėjęs dujų. imi konferencijon iš kai kurių

Ginti

; Klastom
Siųsdami aukas malonėkite i 

išrašyti čekius iždininko vardu 
V.. Globičius, o pasiųsti: P. 
Venta, 112 Eagle St., Brook-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai ve

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

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

(189-190)

Filmos-Teatrai
Pirmas šio sezono vaidinimas

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA

‘NEVYKUSI MEILĖ’
Bus vaidinama

Sekmadienį' Spalių 8-tą d.
Pradžia 3:30 po pietų

LIBERTY AUDITORIJOJ
HO-Oli Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

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

RKO 
filmą 

žvaigždžių
Pictures, Inc., 

to be Bad.
Joan Fontaine, Robert
Zachary Scott. Taip- 

aktoriai:
II a-

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

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas.
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th 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.

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 jd,uną 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 žingeidžią dramą. Įžanga tik $1.00.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Capitol Teatre
Pradėta rodyti nauja 

Radio 
“Born 
rolėse 
Ryan,
gi vaidina kiti geri 
Joan Leslie, Mel Ferrer, 
rold Vermilyea.

Filmos visa eiga yra 
gražią, bet apgavingą
mylę mergšę (Fontaine), prieš 

ir gudrias intri- 
jinai 
kito 
pri- 

dąu- 
i ' ir

apie
sau-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

j kurios grožę i 
gas vyrai klūpčioja. O 
iš vieno ieško pinigų, iš 
meilės, pasilikdama' sau 
vilegijų ieškotis ir dar 
giau permainų. Taip j 
valdo juos iki susipainioja 
pati savo meluose.

Nieko joje visuomeniškai 
naudingo.) Kam flirto fil
mos patinka, intriginga.

Roxy Teatre
Pradėjo visą naują progra

mą. Rodo filmą “Mister 880,” 
apie linksmą ir laimingą fal- 
šyvų pinigų dirbėją. Pirminė
se rolėse Burt Lancaster, Do
rothy McGuire, Edmund 
Gwenn. Scenoje Dick Haymes 
ir grupė kitų svečių menipin- 
kų, taipgi teatro šokėjos, or
kestras.

New Yorko valstijoj dabai 
yra 5 milionai telefonų.

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-6868

Valandos:

< 9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

ww

Real Estate
Woodhaven North — Nauji atski

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

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

(189-193)

15,000 tekstiliečiij 
gauna pakelti algas

Apie 300 tekstilės išdirbys- 
čių Now Yorko apylinkėje su- 

I tiko savo darbininkams pa
skelti algas 12 centų į valan- 
Įdą. Pakėlimas paliečia 15,000 
darbininkų.

‘ Kitų išdirbysčių darbinin- 
Įkai irgi nepatenkinti tokio
mis algomis, kuomet produk
tų kainos nesvietiškai kįla.

i Tūlos unijos ruošiasi strei- 
!kui, kad išreikalauti didesnių 
algų.

SU ' Virėja — namų darbininkė ir 
i. I auklė, 2 merginos arba motina su

I suaugusia dukra dirbti puikiausiuo- 
di- Į se namuose, su Penthouse patyri- 

i mu, apsirūpinusios su paliudijimais, 
i Du vaikai, 2 ir 10 metų amžiaus, 
i guolis vietoje. AT. 9-7166.
i (189-193)

Abelnam namų darbui darbininkė: 
Mylinti vaikus. Guolis nuosavame 
kambaryje. $25 j savaitę. RE. 9-7849.

(190-192)

Namų darbininkė. Nereikės ruošti 
valgj. Linksma aplinka CL. 8-2379.

(190-192)

Abelnam namų darbui darbininkė. 
Guolis nuosavame kambaryje. My

ganti vaikus. Nėra skalbimo. Paliu
dijimai. SC. 4-4942.

(190-194)

I Auklė. Du vaikai. Gyventi vieto
jo; nuosavas kambarys. Lengvas
narnų darbas. Paliūdijimai.

Į AS. 4-4955. (190-192)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI 

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su bizniais, i 

Vienas biznis Bar & Grill, kitas — 
Storas su restaurantu. 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)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

t Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Namų darbininkė; patyrusi su pa
liudijimais; pagelbinė virėja.

' dix
i Paieškau savo dėdės Juozo Sau-
| šerio. Gimęs Kretingoj (Lietuvoj)
1 gyvenęs Kretingos kaimo. Esu Pet
ronėlė Stirbait ė, 
Pranciškos.
Petronėlė
na, Rua 
Coreo V.

I Brazil.

PAMOJIMAI

duktė Sauseraitės 
Jisai gyveno Bostone. 

Janulevičienė, Villa Zeli- 
Mareskal, Maleti nr. 80. 
Prudent e, San Paulo, 

(188-190)

GERIAUSIS

Ben- 
guolis vietoje. Gera alga.

J E. 7-7135.

Mergina — Namų Darbininkė $150. 
Prižiūrėti mokytojos apartment ą. 
Maža draugiška šeima; guolis vieto- 

' je; nuosavas kambarys ir vana. 
i Liberališko liuoslaikio. NA. 8-1528.

INSURANCE!
IR

Tūla Ozone Park stenogra- 
' fė, kurios vardas slepiamas, 
Įkaitina Oscar Bouffardą už
puolimu ir išprievartavimu 

j jai einant namo vėlai vakare.

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILL
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
EVergreen 4-8969
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<t>

<♦>

<♦>
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PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, vynai

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefoną*: KVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT I? V I Q I A N 
EVergreen 4-9407 * Ij L L T I O I vJ 1 1

SHUFFLE BOARD
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., spalio 5, 1950.




