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Prašo įvertinimo.

Rašo R. MIZARA.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 

Qneens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5c 

PRICE fio

Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Spalio-Oct. 6, 1950 ★ ★ > Metai XL.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. T.

Tel Virginia 9-1827.1828

No. 191 Dienraščio XXXH.

Mūsų kampanija už sukeli- ai* •
mil $10.000 sėkmingai baigėsi. jAnglgl - 311161*^01131 3tlliet3 

Dabar prasidė jo Laisves va- j o
jus naujiems skaitytojams gan- I į UnbeŽl Ų Isrp

Netenka sakyti, jog laikai i T 1 •• • <7 1 •
yra sunkūs, tačiau prie gerų ’ Lenkijos ir Vokietijos 
noru ir pastangų bus- galima • 
atlikti tai. ką atlikome praei-Į 
tuose vajuose.

i
Pastangų šiemet privalome * 

dėti daugiau nei kitados.
Prašome visus skaitytojus 

padėti mūsų vajininkams.
Prašome visus būti vajinin-, 

kais.

■ Grasina atimt iš Lenkijos 
vadinamą “vokišką” ruožtą

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Viena, Austrija. — Strei

kieriai sustabdė bet kokį 
traukinių važiavimą iš Vie
nos į vakarus, žiemius ir

I rytus.

J. Tautų seimo komitetas
rezoliuciją, kuri įgalina įg3iino 3inerikonus veržtis
gen. MacArthurą užimti • • jr •
Šiaurinę Korėją ir pavesti į Siaurinę Korei ą 
ją Pietinės Korėjos tauti- I 
n inkams.

Ar jūs žinote, draugai skai
tytojai. kad 1951 metais Lais
vei sukaks 40 metu amžiaus?*

Taip, švęsime 40 metų ju
biliejų.

Laisvė buvo įkurta 
metais.

Smagu, kad dar 
daut skaitytoju, kurie 
skaito nuo pirmojo jos 
rio !

Šitie mūsų veteranai 
tik ir turėtu dalyvauti
je Kas gi kitas gali žmonėms 
geriau pasakyti apie naudą, 
kuria mūsų laikraštis per 
tuos 40 metu darbininkams 
teikė, jei ne jie ? !

1911

turime 
Liisvę 
nume-

kaip 
vaju-

Jcno Kaškaičio Prošvais
tės jau spausdinamos.

Ligi šiol atspausta du lan
kai.

Kurie norite, dar galite jas 
užsisakyti.

Bet tie, kurie norite, kad 
jūsų vardas įeitų į prenumera
torių sąraša knygos gale, tai 
būtinai prisiųskite savo pre
numeratas administracijai 
iki siu metų spalio 25 d. — 
ne vėliau!

Gal būt šį mėnesi mes 
baigsime knygą spausdinti.

Tai bus nepaprasta dova - 
na kiekvienam grožinės lite
ratūros mėgėjui.

Brooklyn© ir apylinkės lie
tuviai atsiminkite, kad seka
ma sekmadieni Liberty Audi
torijoj įvyks įdomus spektak
lis.

Hartfordo laisvės 
vaidintoju grunė čia suvai
dins trijų veiksmų 
“Nevvkusi Meilė.”

Praėjusiais metais mus bu-

Bonn, Vokietija. —Aukš-įninku konferencija Potsda- 
tieji Amerikos, Anglijos ir'me tiktai laikinai leido 
Francijos komisionieriai i Lenkijai perimti buvusį ry- 
pareiškė, jog jie nepripažį- j tinęs Vokietijos ruožtą iki 
sta pokarinės sienos tarpi Oder - Neisse upių; j 
Vokietijos ir Lenkijos, kaip 
pastovaus rubežiaus tarp

Anglų, amerikonų ir 
francūzų komisionieriai pa
siuntė sovietiniam koman- 
dieriui rytinėje Vokietijoje 
ir karinei Lenkijos atsto
vybei Berlyne pareiškimą, 
kuris štai ką tvirtina:

Keturių didžiųjų talki-

tai gi 
Lenkija neturi taisės tą 
ruožtą pasilaikyti.

(Sovietų Sąjunga ir Len
kija laiko tą plota pilnai 
prijungtu Lenkijai.)

Tas pareiškimas yra su
prantamas kaip grūmoji
mas atimt iš Lenkijos mi
nimą ruožtą, kurį anglai- 
amerikonai laiko vokiška 
žeme.

Maskva. — Sovietinis ra
dijas smerkė amerikonų pa
sakojimus, kad šiaurinės 
Korėjos liaudininkai nužu
dę tūkstančius civilinių 

! žmonių bei karo belaisvių 
Pietinėje Korėjoje ir su
vertę jų kūnus į didžiulius 
griovius, kaip urminius ka
pus.

Maskvos radijas sakė, 
jog tuos žmones-nužudė a- 
merikiniai lakūnai bombo
mis bei šoviniais iš oro.

Kanados dolerio vertė 
• pakilo iki 95 amerikinių 
centu, v

MacArthur subūrė tam žygiui
Lake Success, in. j . — —i i •

Andrius Višinskis, Sovietų 175 tukstūTlClUS kariUOmeneS
atstovas Jungt. Tautų sei- ___________
me, pareiškė:

— Tikrasis amerikonų 
tikslas, nepaisant gražių jų 
žodžių, yra užimti visą Ko
rėją ir išnaudoti ją ameri
kinių trustų pelnams.

Lake Success, N. Y 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson sakė 
korespondentams, 
netiki, kad Kinijos Liau-| 
dies Respublika kištųsi į 
Korėjos karą.

Lake Success, N. Y. — ie tokios Jungtinių Tautų 
Politinis Jungtinių Tautų komisijos, kad joje daly- 
seimo komitetas 47 balsais vautu ir Sovietu ir Kinijos 
prieš 5 užgyrė anglų-ame- Liaudies Respublikos 
rikonų rezoliuciją, kuri į- stovai. Nuo balsavimo dėl 

į galina . generolą MecAr-
Ithurą permesti amerikonų 

’ kariuomenę per 38-ta pa-
. \ ralelę ir užimti šiaurinės

■ Koreios Liaudies Resnubli-

at-

t 9 IX. X | \ UI Jk K_z k 2 JkV • > » Z * *

•10'^.-11S |ka, prijungiant ia Pietinei

Vienos policija šautuvais 
blaškė streikierius

Trumanas nesutiko skirt 
Lewisa ambasadorium

take Success, N. Y. — 
Tvirtinama, kad Jungtinių 
Tautų seimas didžia dau
guma balsu šį penktadienį 
užgirs anglų - amerikonų.

New York. — Buvęs A- 
merikos ginkluotu jėgų 
sekretoriūs Robertas Pat- 
tersonas ragino tuojau at
gaivint vokiečiu armiją va
karinėje Vokietijoje.

Viena, Austrija. — Poli
cija, grūmodama šautuvais, 
vaikė demonstruojančius 
streikierius. Demonstrantai 
reikalavo 
tiek, kiek 
duonos ir 
kainas.

pakelti algas 
valdžia pakėlė 
kitų reikmenų

Demonstracijoje p r i e 
miesto valdybos rūmų Vie
noje,- Austrijos sostinėje, 
dalyvavo apie 20,000 strei- 
kierių.

Streikieriai buvo užėmę 
du svarbiausius pašto, ir te
legrafo rūmus. . Policija, 
grasindama šaudyt, išvijo 
juos.

Streikas buvo sustabdęs 
ir trijų geležinkelių veiki
mą. i

• Washington. — Colorado 
valstijos senatorius Neal 
Bishop pernai ragino prez. 
Trumaną paskirt M'ainierių 
Unijos pirmininką Johną 
Levvisą Amerikos ambasa
dorium Maskvai. Neal sakė, 
jog Lewis “smarkiau kalbė
tųsi” su Sovietais, negu bet 
kuris kitas ambasadorius.

Trumanas atsakė laišku 
Nealui: 
wisa net šunų gaudvtoju.’

Trumano laiškas tik 
bar viešai paskelbtas.

“Aš neskirčiau Le- n
da-

Siūloma padvigubinti 
matininku skaičių

Choro Franciia geidauja atidėt 
dramą vokiečių armijos steigimą

Paryžius. Franci jos
vo aplanke Bridgeport© akto- valdžia bijo ameiikinio pa- 

o' siūlymo — pradėt organi
zuot vokiečiu armiją vaka
rinėje Vokietijoje.

Aukštieji francūzų val
dininkai siūlo palaukti, iki 
kiltu karas prieš Sovietų 
Sąjungą ir tik tuomet rek- 
rutuot vakarinių vokiečių 
armiją.

riai-mėgėiai su spektakliu, 
šiemet — hartfordiečiai.

Smagu!

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Carl 
Vinson, pirmininkas kong
resinio komiteto kariniais 
reikalais, siūlė būtinai ant
ra tiek padidint marinų 
skaičių — viso iki 326.000 
vyru. Dabar yra 166,155
marinų. <

Marinų komanda šaukia i valdžia atsiuntė savo tar- 
karinėn tarnybon ir 38,0001 nininka. kad taikytu strei-

• • • Ikuoiančius išsiuntinėtu'

Turkija ir Graikija Į Anglu Darbo Partija 
dalyvaus kariniuose stabdo pramonių

Korėjai. Sentvnių kraštu 
atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

38-ta paralelė yra siena, 
nustatyta tarp Šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos, pagal po
karinę sutartį.

(Ametika kariauja už 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidento Syngmano 
Rhee valdžią. Sovietų poli
tikai ir Šiaurinės Korėjos ‘

Eginto. Lebano, 
Saudi Arabijos ir

- amerikonu rezo-

sovietinio nasiūlvmo susi
laikė atstovai Jugoslavijos, 
Tndiios, 
Svriios, 
Yemeno.

An^lu
linciia taip sutaisvta, kad 

’ nei va rdina generolo Mac- 
[Arthuro. bet aiškiai duoda 
iam aalia viešnatauti viso- 
ip Koreioie, šiaurinėje ir 
Pietinėje, ir tain paruošti 
rinkimus, kad tautininkai 
Įsimetu.

Vienas rezoliucijos para- 
ovafas ryškiai pripažįsta 
Pietinės Koreios tautinin
ku valdžia kaipo vienintelę *

liaudininkai vadina Syng- v^Rai Korėjai vyriausybę.

Atlanto planuose socializavima
Washington.-?Jungt. Val

stijos, Anglija, Francija.ir 
devyni kiti Atlanto -pakto 
kraštai pakvietė Turkiją ir 
Graikiją dalyvauti išdirbi- 
me karinių planų, kaip ap
ginkluoti ir apginti. Vidur
žemio pajūrių šalis nuo So
vietų ir artimųjų Sovietam 
kaimynų.

Į d, u

laikomos pilnais Atlanto 
pakto nariais, bet turku ir 
graiku komandieriai sėdės 
kariniame visų Atlanto 
kraštų komitete.

Margate, Anglija. —An
glų Darbo Partijos suva
žiavimas vienbalsiai užgyrė 
darbiečių valdžios siūlymą 
atidėti įvairių pramonių ė- 
mimą i valstybės nuosavy
bę,z vadinamą “socializavi
ma.” Tuo būdu “socialisti
nė” valdžia neribotam lai
kui atideda cemento, cuk
raus ir kitų pramonių su- 
valstybinimą.

Sveikatos ministras An
eurin Bevan, kalbėdamas < 
suvažiavime, žadėjo smar
kiai ginkluot Anglija ir kelt 
gyventojų gerove. Jis smer
kė komunizmą ir pranaša
vo, kad “žlugsianti” Sovie
tu Sąjunga. Bevanas taip
gi pasakojo, kad Anglija

Pittsburgh. — Federate tapsianti “didžiausia būk- 
lės gerinto ja pasaulio žmo
nėms” po to. kai išsibaigs 

pla-

mana Rhee f asistuojančiu 
diktatorium.)

Atmesta^ Sovietų 
pasiūlymas

Politinis Jungt. Tautu 
seimo komitetas 46 balsais 
prieš 5 atmetė Sovietų de
legato Andriaus Višinskio 
pasiūlyma— tuojau sustab
dyti mūšius, atšaukti visa 
svetimųjų kariuomenę iš 
Korėjos ir tada suruošti 
bendrus visai Korėjai val
dinius rinkimus priežiūro-

Vietnamiečiai užėmė 
4-tą francūzii tvirtovę

Tęsiasi streikas prieš 
Pittsburgh© laikraščius

Laisvės personale iau 
trvg žmonės, kuriems šiemet 
sukako,65 metai amžiaus.

Visi trvs nuoširdžiai nėr il
gus metus dirba dienraščiui.

Tr jie pasirvže dar dirbti!
Ju pavardžių nesakysiu, 

nes dar gali nanvkti, bet ju 
pirmiėii vardai yra: Kazi
mieras. Vincas ir Jonas.

Kodėl nebūtu galįma su- į

yra

čechoslovakiia davė leidi
mus dviem svetimiem 
korespondentams

Praga. — čechoslovaki-
ruošti kokia nors arbatėlė, ar Į jos valdžią davė trimėnesi- 
pobūvėlis jiems pagerbti?

Gal direktorių taryba
lėtų tai padaryti ?

ga -

ži-Pittsburgh© klerikalu 
nios” buvo nenasirodžiusios 
per kelias savaites.

Waterburio Alenos “Lietu
viu Kelias” vos begali sudurti 
gala su galu.

Liūdo Dovydėno žurnalas 
“Nemunas” nebepasirodo.

O tūli Brooklvno ritieriai 
dar plepa anie leidimą “nau
jo dienraščio”!

Į nius leidimus dviem kores
pondentam — United Press 

.amerikonui ir Reuters ang
lui. Bet atšaukė leidimą 
amerikiniam Associated 
Press korespondentui Wil • 
liamui Oatisui. Sako, jis sa
vo pranešimais varė nrona- 
p*anda prieš čechoslovakų 
liaudies valdžią.

'atsarginių marinų. išsiimtinėidius amerikinis Marshall©

Lietuvos rašytojai A. Venc
lova, K. Korsakas ir J. Šim
kus parašė gražu nekrologą 
Stasiui Jasilioniui.

Pasirodo, kad jie 
apie ji žinių.

turėjo

Rinkimams prižiūrėti 
nutarta sudaryt komisiją 
iš 7 kraštu atstovu —Aus
tralijos, Čilės. Holandijos, 
Pakistano, Filipinų, Turki
jos ir dar vieno, kuris bus 
vėliau parinktas.

Seimo komitetas atmetė 
Indijos pasiūlyma suderinti 
Amerikos ir Sovietų pla
nus dėl taikos įvykdymo ir 
visos Korėjos suvienijimo. 
' Komitetas taip pat dau

guma balsų atmetė Sovietų 
reikalavimą pasmerkti a- 
merikines oro jėgas už ci
vilinių korėjiečių bombar
davimą ir apšaudymą.
MacArthur ruošiasi mar- 

šuot į šiaurinę Korėją 
Tokio, spal. 5. — Gene

rolas MacArthur paskelbė, 
kad jis "baigia paruošt A- 
merikos ir jos talkininkų 
kariuomenę maršavimui į 
Šiaurinę Korėją.

Gen. MacArthur štabo 
atstovas sakė, jog į pietus 
nuo 38-tos paralelės iau su
burta 175 iki 200 tūkstan
čiu amerikonu ir ju talki
ninku žygiuoti prieš Šiau
rinės Korėjos liaudininkus.

Tuo tarpu Pietinės Ko
reios tautininkai prasiver
žė imi 80 mvlin i šiaurinę 
Koreia. rytiniame ios na- . 
iiiryie. šiauriniai liaudinin
kai .taniau, sulaikė ir atmu
šė pinHNmis ties čanadžo- 
nu. Tai buvo dar nirmas 
^markesnis šiauriečiu mu
ms nrieš pietinius įsiveržė
lius.
ŠIAURINES korėjos 

pranešimai
Pyongyang, spal. 4. — 

Šiaurinės Koreios liaudi
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija pradėjo , 
kontr-atakuoti amerikonus 

i žiemius nuo Seoulo, Pie
tų Korėjos sostinės. Liaudi
ninkai nėr mūšius durtu
vais sulaikė priešų briovi- 
masi pirmyn toje sritvie. 
Nušovė 6 amerikinius lėk
tuvus. Užmušė bei sužeidė 
daug amerikonų.

Saigon, Indo-Kina. — 
Vietnamo liaudininkai išvi- I 
jo francūzus iš Kaobango, 
tvirtoviško miesto, arti Ki
nijos rubežiaus. Francūzų 
kariuomenė pabėgo 25 my
lias į pietus.

Vietnamiečiai pastaruoju 
laiku atėmė iš francūzų ir 
tris kitus tvirtoviškus mie
stus — Dongkhe, Pakha ir 
Haongsuphte.

dienraščiu -Post- Gazette, 
Sun-Telegraph ir Press.

Leidėjai siūlė pridėti po 
dešimtuką algos per valan
da. Streikieriai. Darbo Fe
deracijos ūni.iistąį,. atmetė 
per mažą pasiūlymą.

Dėl jų streiko tapo laiki- 
ir 2,500 kitų 

darbininkų,

N. Jersey telefonistai 
paskelbė streiką

Newark, N. J. — 10,000 
Bell Systemos telefonisčių 
ir telefonistų New Jersey 
valstijoj paskelbė streiką, 
pradedant nuo šio penkta
dienio. Jie, CIO unijos na- nai paleisti 

tinkamai laikraštiniu 
kuriem ir algos tuoj sustab
dytos.

riai, reikalauja 
pakelt algą ir pripažint li
niją.

Valdininkai bando sutai- 
kyt telefonistus su kompa
nija.

GYDUOLĖ UŽMIGDĖ 
VAIKA 7 SAVAITĖM, 

IKI JIS MIRĖ
Williamson, W. Va.—Su-

Praga. Pranešama, mg Sirgus 10 metų vaikui J. F. ■ 
nėr kasyklos eksnlnziia Os-ĮCiarkuį tetanu (žandų su-1 

rakinimu), gydytojai davė 
jam tokios gyduolės, kad 
nepabundamai užmigdė vai
ką. Išmiegojęs 7 savaites, 
jis ir mirė nepabusdamas.

travos sritvie. čechoslova- Į 
kitoje, žuvo 36 rųainieriai. 1

Gi Panevėžio vidurinių mo- likimo.

kyklų mokytojai reikalauja, 
kad, tarp kitko, būtų duotas 
objektyviškesnis įvertinimas 
amerikiečio Broniaus Vargšo- 
Laucevičiaus literatūrinio pa -

V
ORAS, 

ir giedra.

NUBAUSTAS ANGLAS 
ūž raudonos vėlia

vos nuplėšimą
Hong Kong. — Anglas 

kapitonas Wm. D. Gordon 
čia nuplėšė raudonąja vė
liava, kurią Hong Kongo 

; kinai iškėlė, minėdami pir
mame tinę sukakti Kinijos 
Liaudies Respublikos. Teis
mas už tai nubaudė Gordo- 
ną 40 hongkonginių dole
riu, c

Hong Kong yra Anglijos 
kolonija seniai nuo Kinijos 
atplėštame kampe.

14.000 odvtojii 
Draftnojama

Washington. — Valdžia 
isakė snal. 16 d. užsivpo'is- 
trunti karinai tarnvbai ke
turiem tūkstančiam medi
cinos daktaru ir dantu gy
dytojų iki 50 metu amžiaus.

Tai daktarai - dentistai, 
kurie valdžios lėšomis bai-. 
ge mokslą Antrojo pasauli
nio karo metu.

Toliau būsią draftuojami 
ir kiti gydytojai.

New York. — čionaitinė 
Rendauninku ir Vartotojų 
Taryba pasiuntė prez. Tru- 
manui laiška. prašydama 
numušti kainas iki to 
laipsnio, kur jos buvo pirm 
Koreios karo, ir ’įvesti kai
nu kontrole.

Taryba nurodė, jog nuo 
to karo nradžins mėsa pa
brango 12 iki 15 procentų, 
kiaušiniu kaina pakilo ke
liolika centų tuzinui, ir tt.

Pakistano-Afganistano 
susikirtimas
Karachi. Pakistan. —AL 

ganistano kariuomenė įsi
veržė į Pakistaną.

Pakistano lėktuvai pamu
še įsiveržėlius atgal, bet 
afganistaniečiu būriai dar 
laikosi Pakistano žemėie, 
kaip teigia pakistaniečių 
karo ministerija.

Swarthmore profesoriai 
smerkia ištikimybes 
priesaikas

Philadelphia. — Swarth
more Kolegijos profesoriai 
vienbalsiai pasmerkė Cali- 
fornijos Universiteto val
dybos reikalavimą, kad visi 
to universiteto profesoriai 
pasirašytų priesaiką, kad 
jie priešingi komunizmui.
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KATALIKŲ FEDERACI
JOS SUVAŽIAVIMAS

Jis nori, kad socialde-

įtuviška, tai reikšti, kad mo- 
.. . . ................... ..... I Pittsburghe įvyko Lietu- kykla irgi yra iietUviška. Tai 

Sccr.-Trcasurer WILLIAM CHAPELS WU Katalikų Federacijos tokiu atveju tėvai visai ra- 
: suvažiavimas bei kongre- 'miai ir patenkintai jaučiasi, 
i sas. Miesto majoras David (tikėdamiesi, kad jų vaikai
Lawrence sakė kalbą, anot , yra mokomi jų kalbos, istori- 

$4.00 Draugo, “pabrėždamas di-(.ios, geografijos, vienos antros
i dėlę Katalikų Federacijos [ dainelės, ir giesmelės. Deja, 
[reikšmę šiais laikais, kada nėra. lose mokyklose | 
taip žiauriai (?! — Lais- lietuviM Kalba yra nobedėsto-, 
vės Red.) pasireiškia ko-1 
monizmas.” Prelatas Bal
kūnas, didžiulis komunis
tų keikūnas, “ 
šios

1 įnašu lietuvybės 
se.” Kokį įnašą lietuvybėn 
ši Federacija atliko, Balkū
nas, žinoma, nepasakė. Ga),t. , r , , , , ,, .. . .v .nes nepainformavo,tokį, kad padeda lietuvis-Į ...
kiems klebonams iš bažny- į juo labiau. nci istorij

" ir parapijinių mokyklų Į„grafija yra dėstoma

$8.00 <
$9.00 j
$4.50 Į

N. Y.,

Dešiniųjų Anglijos darbiečių bėdos
Anglijos Darbo Partijos metinėje konferencijoje buvo 

aštrių diskusijų. Korespondentas Raymond Daniell ra
šo. kad joje gerai pasirodė kairysis sparnas. Dešinieji 
partijos vadai, kuriuos konferencijoje atstovavo ir gynė 
Anglijos kolonijalis sekretorius James Griffiths, turėjo 
smarkiai prakaituoti. Jie norėjo, kad konferencija vi
siškai nutylėtų apie kainas ir pelnus. Jų planas buvo į-
tikinti organizuotus darbininkus, kad jiems dabar nusi-. 
dėjimas reikalauti aukštesnių algų. Darbininkai turįĮčių ir 
pasiaukoti geresniam Anglijos apsiginklavimui, išlai
kymui Anglijos plačių interesų užsieniuose.

Bet jų planas nepavyko. Kairieji darbiečiai pravarė 
rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad vyriausybė turi 
sumažinti kapitalistų pelnus ir numušti kainas. Grif
fiths pripažino, kad šiandien Anglijoje per daug turtų 
randasi per mažo žmonių skaičiaus rankose. “Mūsų po
litika bus”, jis pasakė, “kiek galėsime progresyviškai ly
ginti salies turtų paskaidymą.”

Rinkimuose į partijos vykdomąją tarybą kairieji dar- 
bieciai ne tik atlaikė visas senąsias pozicijas, bet dar ve
ną naują laimėjo.

Konferencijoje buvo pakeltas klausimas ir naujų rin
kimų. “Karštesni” darbiečiai laikosi tos nuomonės, kad 
reikėtų tuojau ruoštis naujiems rinkimams, juose iške
liant aiškią socialistinę programą. Bet premjeras Att-! 
lęe griežtai nusistatęs prieš naujus rinkimus. Jis netiki,} 
Kad šiuo tarpu darbiečiai rinkimus laimėtų. Jis bijo kon - ! 
servatorių su Winston Churchilliu pryšakyje. Juk ir 
praėjusiuose rinkimuose darbiečiai laimėjo tik penkių ar 
šešių vietų daugumą.

Kas liečia vyriausybės užsieninę politiką, matyt, kai- į 
rieji neturėjo savos, atskiros nuomonės. Jie remia Att-1 
lee poziciją — poziciją nusilenkimo ir pataikavimo tur-1 
tingajai Amerikai; Jie yra tos pačios nuomonės, kaip ir | u<i^ 
dešinieji, kad Anglija be Marshall plano paramos būtų|apjf 
ekonominiai subankrutavus.

kai lanko parapijos mokyklą. i 
Į O kadangi parapija yra lie-!

1 partraukti “iš 
daugiau lietuvių kunigų.

Galimas daiktas, kad so
cialdemokratai pradės pra- 
šyti žmones, .kad šie aukotų Jls iaso- 

’kunigų kelionėms apmokė- 
i ti.

Komercinės spaudos ko- reikalavimus atidėlioja, 
respondentas Felix Belair Tai jaučia mūsų vyriau-jis noii, Kati sociame- į . , . . i T. c . _ .

'mokratai dėtų pastangas Paduoda labai įdomių m- sybes lyderiai. Jie šusirupi-
tremties” f°rmacW iš Washingtono nę. Štai senatorius Tom 

i apie tai, kaip mūsų šalies Connally, demokratas iš 
diplomatai šiandien žiūri į Texas, Senato Militarinių 
Europą. The N. Y., Timese Reikalų Komisijos pirmi

ninkas, viešai pareiškė, kad

ma.

Toliau.:
Ne (geresnė padėtis yra ir 

pasidžiaugė su vadinamomis ,(mūsų” aukš- 
organizacijos gausiu tesnėmis mokyklomis, pvz. se- 

reikaluo- scri’ Kazimieriečių Akademi - 
■ja. kuria tiek džiaugiamasi 
{kaipo lietuvių Įstaiga, Ir gai
la, kad niekas mūsų visuome- 

jnės nepainformavo, kad ten 
Itaįp pat nei lietu/vių kalba, ir 

’ja, nei ge- 
yra dėstoma. Ten lie- 

Ituviškumo yra tiek, kiek auk- I , . _ . J .v,..v..... . j i turi asmeniškai is 
tėvų ir vėliau gal iš savęs. Gi 
kad pati Įstaiga lietuvybę

• auklėtinėse stiprintų — nėra 
ikalboš. Tat tiek ši akademija, 
tiek lietuvių parapijų mokyk
los' — yra tik institucijos, 
kaip p. Sereikonio išsireikšta,

(išvyti lietuvių kalbą? į
Pirmininkavo Matas Zu-! lėtinės jo 

jus, o Federacijos pirmi
ninku ir vėl išrinktas Hear- 
sto laikraščio bendradarbis, 
Stasys Pėža; dvasios vado
vu — Balkūnas; Adolfas 
Darnusis ir Juozas Laučka
— vice-pirmininkais; kun.. .• , , . <•T -v , C, , — lietuvybei uziiuliuoti.Juras — iždininku. Sekre- |

I torius neminimas, — gal 
Federacija apsieis ir be jo.

TAIP, MOKYKLŲ 
Į PER MAŽAI!

Marijonų Draugas
Nuolat 

skaičiui, kartu 
mokyklų reikalas, 
nančius dešimt 

j kalinga pastatyti kas 
j po 25,000 
I kambarių, 
tų prie d ų. 
nas toks

e $27,000 tai vien šis rei- Į
I kalas paims 675 milijonus do- 1 • 
ilerių metams. Pridėjus gi: 
; knygynus, valgyklas, ;

rašo:
augant gyventojų 

auga ir naujų 
Per atei-

metų bus rei- 
metai 

mokslui pavestų 
neskaitant visu ki- i 
Bendrai imant, vie- ! 
kambarys kaštuoja į

mes turime vakarinius eu
ropiečius “paspausti ir pa- 

{ kaitinti,” kad jie daugiau 
gairinitirtoki^'^ink- stengtųsi dėl Vakarinės 
- - kokio Europos susimobilizavimo
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kol kas ne socialdemokratų, [pataria Jungtinės Valsty- ]1_ aPsigin Gavimo. Jungti-

Vakarinė Europa, nors 
‘praktiškai be jokio apsigy 

to [ nimo’, arba nenori arba ne-1Bet rašytojas nežino u . 
mažiausio f a k t o, | 
j o g k u n i g a i valdomi [ lavimo programos, susimobilizavimo

nes Valstybės, suprantama, 
duos daug paramos ir do
leriais ir ginklais, bet jos 
negali visos Vakarin. Euro-

o vyskupų. Sakysime, at-! bės, nebent Washingtonas 
vyks iš Vokietijos koks 100 I padengtų visus kaštus... 
lietuvių kunigų - dipukų. I “Šią nuomonę, kuri nusi- 
Kas juos tvarkys? Kas juos driekia per visą diplomat!- i 
įstatys į parapijas? Vysku- nę ---- j.., r---- , ..
pai! O airiai vyskupai juos tina ten . ant vietos, esą tė-- l)asnm^ savęs. Į ką gi *

korespondencija, patvii- j Pos . apsiginklavimo naštos
/ /...I.___/.z l nasnmti ant saves. I ka cn

"tuomet paskaidys po airiš- mytojai, atstovai kelių ki- ^^pan^su, Pei£u 
kas, itališkas ir kitokias [tų agentūrų, apart Valsty-1 
parapijas, / na, kas gi bus j bės Departmento. Tie pa • | 
tuomet?

Tuomet viskas pasiliks,

nes Europos šalys beveik 
n e t u r ė tų savo armijos, 

tys pranešimai atspindi tą {° Pas sai^goti be-
pačią tvirtą europiečių nuo-. 
monę, kad karas Europoje 
kils pirma, negu Vakari 
nė Europa suspės pasiruoš 

daug — vyskupai jau nebe-[ti — gal nepraeis nei me- 
žino, ką su/jais bedaryti, .tai.” 

Kodėl Europos žmonės 
Į nenori ginkluotis? Todėl, 
laišku, kad jie bijo karo. Jie 

jei ’ supranta, ką reikštų nau- 
to, kad Lietuvoje šiuo metu • Jas ^ai’as. Pereituose dvie- 
didinami kolektyviniai ū- 

Girdi, kai buvę ma- 
kolektyviniai ūkiai, 

j tai žmonėms buvę geriau,

Lietuvių kunigų Ameri- 
Je šiuo metu yra per

AR NE BE REIKALO 
SIELOJASI?

Naujienos sielojasi

veik išimtinai Amerikos 
ginkluotos jėgos? Tai bū
tų. daugiau visos Vakarinės 
Europos okupavimas, negu 
bendros pastangos.

Kaip ten nebūtų, bet ši
tos Belair informacijos pa
rodo Washingtono galvose 
rimtą susirūpinimą dėl Va
karinės Europos nuotaikų.

Amerikonas. 1
Štai, kaip esama!
Na, o kunigai visur skel

bia, būk jie išlaiką-^bažny- kiai. 
čiose ir parapijinėse mo- | žesni 
kyklose — lietuvybę! * | im z/uiunvmo vuvy gvi

Žinoma, tai yra žmonėms o dabar būsią blogiau, 
akių dūmimas. . i Bet kada gi Naujienoms

Kokią gi p. Istras daro patiko kas nors naujo Ta- 
išvadą? i rybų Sąjungoje?

Kalifornijai 100 metų
Šiemet Kalifornija mini 

i 100 metų sukaktį savo val- 
i stijinio gyvenimo.
i 1850 metais Kalifornija 

admi- [ buvo priimta į Jungtinių 
nistracijos patalpas, susirinki- Valstijų Šeimą.
m u sales etc., —- per 1() metų 
teks išleisti 13 bilijonų dole- 

įrių. Statybos kaštai dabar 
i yra daugiau negu dvigubi, 
palyginus juos su 1926 m.

Ar 38-toji paralelė rubežius?
Mūsų šalies delegacijos galva Jungtinių Tautų Asem- 

blėjoje pareiškė, kad 38-toji paralelė Korėjoje yra tiktai 
“mistiškas rubežius”, už kurio negalima leisti šiaurie
čiams korėjiečiams “pasislėpti”. Didžioji spauda dabar 
kasdien tvirtina, kad 38-toji paralelė nebuvo ir nėra joks 
rubežius, todėl visa Korėja priklauso Pietinės Korėjos kaštais, 
režimui.

Bet ne tokio supratimo būta prieš keletą savaičių. Kai [pradžios ir vidurinėse mokyk- 
korifliktas Korėjoje prasidėjo, kai Šiaurinės Korėjos ar-(lose 27,259,227 mokiniai, tai 

.jų yra daugiau

Kai 1926 m. viso mokėsi

Šiemet Kalifornijoje ruo
šiamos įvairiausios pramo
gos tam įvykiui atžymėti.

Be abejojimo, tai didelis

Bet Kalifornija neatėjo į

aplink visą Pietų Amerikos 
žemyną. Niujorkiečiui pa-1 

i siekti Kaliforniją tuomet; 
’užėmė ne dienas 'ir savai
tes, bet mėnesius. Tačiau 
jie tai pasiekė.

Stambiausia amerikiečių 
[kolonija Kalifornijoje įsi
kūrė Monterey mieste. 
Jiems buvo “pakuždėta” 
Amerikos valdžios, kad jie 
ten laikytųsi ir ruoštųsi

juose karuose Europos 
žmonės susilaukė baisiau
sio sunaikinimo. Tik pagal
vojus apie tai, juos supur
to didžiausia baimė. Jie ži
no, kad naujas' karas at
neštų Europai dar baisesnį 
sunaikinimą, negu 1914- 
1918 ir 1940-1945 karai.

Vakarinės Europos val- 
j dovai, kurie visame kame 
j ištikimai pildo Amerikos 
. norus, negali nesiskaityti 

■,\|su Europos žmonių nuomo- 
;ne apie karą. Anglijos Be- 
vinas ir Prancūzijos Schu- 
manas norėtų mestis apsi
ginklavimo darban visomis j 
jėgomis,, bet bijo pasilikti ver’ienė apskundė teismui 

‘generolais be armijos. To- savo vyrą, kad jis degali
nei jie svyruoja ir delsia, I čiais cigaretais svilino savo 
Washingtono raginimus ii* sūnų, 8 mėnesių vaikutį.

I Jungtines Valstijas leng- prie karo su Meksika, prie 
vai. Ji buvo atkariauta. “Kalifornijos išlaisvinimo”, 

mijai sekėsi ir ji žygiavo pirmyn, toje pačioje spaudoje (šiais 1950 m. jų yra daugiau Rnnniini n votimi i
ir dinlomatu na reiškimuose 38-toii paralelė buvo tikras ' 29 milijonų. lokiam prieaug-, 1. J > c

Kalifornija kadaise pri- į

ir diplomatų pareiškimuose 38-toji paralelė buvo tikras 
rulbėžius tarpe Šiaurinės ir Pietinės Korėjos. Buvo sa
koma, kad tos paralelės peržengimas sudaro agresiją, 
įsiveržimą šiauriečių į pietiečių teritoriją ir t.t.

. Mums atrodo, kad 38-ta paralelė buvo ir yra rubežius 
tarpe Šiaurinės ir Pietinės Korėjos. Tiesa, tai laikinas 
rubežius, nes abiejų pusių korėjiečiai nori vienos suvie
nytos Korėjos. Bet kol tokia vienybė nepasiekta, ta pa
ralelė pasilieka rubežiumi. Tą rubežių nustatė Jungtinės 
Valstybės ir Tarybų Sąjunga. Jungtinės Valstybės oku
pavo Pietinę Korėją, o Tarybų Sąjunga — Šiaurinę Ko
rėją.

pa-;
pa- į
ar

ap-

liui sutalpinti reikalingos 
talpos. Senos gi mokyklos 
sensta, tenka atnaujinti, 
perstatyk. Tai dar labiau 
sunkina visą padėtį.

Sutinkame su Draugu, 
jog Amerikoje visur jau
čiama mokyklų stoka, 
čiau kunigų laikraštis iš to 
nepadaro atitinkamos išva
dos.

Ta-

—Meksikai.
Tačiau meksikiečių ten 

niekad perdaug negyveno, 
nes Meksika kadaise buvo 
plati žemė:
Texas, Arizona, New Mexi
co ir Kalifornija, — milži
niški plotai. O žmonių Mek
sika tuomet turėjo mažai. 
Be to, ji buvo silpna.

Amerikiečiai jau kur

Karas su Meksika prasi
dėjo 1846 metais.

Tai buvo, aišku, užkaria
vimo karas.

Tam karui aštriai prieši-
jai priklausė | nosi Abraomas Lincolnas,

kas 
antMokyklų būtu užtenkamai, j Pi'ieš tai “turėjo akį” 

jei jų būtų daugiau pasta- Teksu ir Kalifornijos.
Ten i neseniai i tyta. Kaip tai padalyti? ... ~ .

Mažiau pinigų leisti karo nę daug stambių zemval- 
reikalams, o daugiau ap- džių, vergų 
švietai ir žmonių sveikatos Į iie yis 
gerinimui.

Ar būtų negerai?

Smūgis fašistiniams idijotams .
Jacksonville yra Floridos didmiestis. '__  .______

miesto valdžioje įsigalėjo fašistiniai idijotai. Jiė patvar
kė, kad tame mieste neturi teisės apsistoti bei apsigy
venti joks komunistas. Jei sučiups komunistą, sodins jį 
kalėjiman ir baus finansiškai.

Ir štai pasirodė mieste vienas komunistas, dar Flori-
dos komunistų sekretorius.. Jis gyvena Jacksonville ir LIETUV1Ų. kAlbos vidaus.-

Kalifornijoje taipgi ame- 
I rikiečiai jau seniau prieš 
tai pradėjo apsigyventi. 
Juos traukė tos šalies kli
matas ir turtai.

Bet susisiekimas su Ka
lifornija buvo sunkus: gele
žinkelių, jungiančių rytus 
su vakarais, tuomet nebu- 

Mes gan dažnai girdime : vo. Vyk6 į Kaliforniją 
išsireiškiant, būtent, kad vai-' žmonės daugiausiai laivais

užsiregistravo balsavimui. Valdžia jį suareštavo ir pa
sodino kalėjiman. Dalykas atsidūrė teisme. Dabar apy
linkes teisėjas Claude Ogilvie nusprendė, kad tas miesto 
fašistinių valdininkų išleistas įstatymas yra priešingas

Kaip tai padaryti? Teksuose buvo apsigyve

i savininkų, ir 
i traukė žmones — 

"padorius, gerus katalikus’* 
' ten gyventi, kol, pagaliau, 

jie pradėjo' maištavoti iš

PARAPIJŲ MOKYK-
, LOSE

Naujienose dipukai dar
ne tik Jungtinių Valstybių, bet ir Floridos konstitucijai, vis diskusiloja parapijines 
Įstatymas turi eiti į šiukšlyną. ! a?‘ Kadaise tūlas

Pastebėta, kad panašių įstatymų prieš politines žmo- j Sere!konis, o vėliau Istras 
nių pažiūras pradeda dygti daugelyje miestų. Jie visi {“e-ia asaras, 
panašūs tam Jacksonvillio įstatymui. Jie visi nesuderi
nami su šalies Konstitucija. Jie visi turės eiti į gurbą.

Teisėjo Claude Ogilvie nuosprendį reikia skaityti di
deliu demokratijos laimėjimu prieš fašistinius idijdtus.

nes mokyklos 
tėvus. Girdi: I •

kad parapiji- 
apgaudinėja

Kinijos problemos
Visa didžioji Kinija iškilmingai atžymėjo pirmąją me

tinę sukaktį nuo išsilaisvinimo iš Čiang Kai-šeko režimo. 
Labai svarbią prakalbą pasakė premjeras Chou En-lai. 
Jis kalbėjo vidaus reikalais. Tokiam milžiniškam, taip 
išvargintam ir taip techniškai atsilikusiam krašte nau
jajai vyriausybei reikalus sutvarkyti yra be galo sun
kus darbas. Reikia žinoti, jis sako, kad dar pačioje Kini
joje yra grupės banditais išvirtusių Čiango pasekėjų, 
kuriuos malšinti priseina ginklais. Be to, vyriausybė turi 
ruoštis išlaisvinimui Tibeto proginei jos ir Formozos. Tas

reikalauja militarinių jėgų. Tas, ašku, sunkina vidine 
krašto padėtį. '

Bet naujoji vyriausybe palaipsniui nugalinti visus 
sunkumus. Svarbiausias jos žygis yra žemės reforma. 
Tam priešinasi stambieji žemės savininkai. Chou sako, 
kad žemės reformos pravedimas yra taip pat sunkus 
darbas, kaip kad buvo ginkluota kova sU čiango reži
mu. Bet Kinijos valstiečiai žemės gaus, žemės reforma 
bus pravesta^ jai pasipriešinimas bus sulaužytas.

Chou į ateitį žiūri optimistiškai. Jis sako, kad 1951 
metai jau bus daug geresni Kinijos žmonėms, negu šie 
metai. 1

Darbiečiai turi jau 9 
daugumą Anglijos seime

London. — Vienas kon - 
s e r vatas (atžagareivis) 
Anglijos seimo narys numi
rė ir yienas darbietis tapo 
seiman išrinktas per papil
domuosius rinkimus. Tuo » 
būdu socialistų - darbiečių 
dauguma seime pakilo nuo 
buvusių 7 iki i9, prieš kon
servą tus ir liberalus.

TĖVAS KANKINO MA
ŽYTĮ KŪDIKĮ

Cleveland.— Martha Clo

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

! būdamas kongresmanu. Ka- 
' rui priešinosi ir daugybė 
kitų žymių amerikiečių.

Bet tuometinis krašto 
prezidentas Polk nesidavė 
perkalbamas.

Karas baigėsi po dviejų 
metu. J

1848 metais buvo padary
ta su Meksika taika, na, ir 
ir Kalifornija, New* Mexico, 
Arizona ir Teksas patapo 
Jungtinių Valstijų dalimi.

Tais pačiais metais Ka
lifornijoj (Sacramento klo
nyj) buvo atrastas auksas.

Tuomet į tą kraštą, kaip 
patrakę, bėgo, skubėjo 
žmonės ne tik iš Jungtinių .veikiausia ne. 
Valstijų ,o ir iš Europos.

Pagaliau, 1850 metais, 
kaip sakyta, Kalifornija 
buvo paskelbta ' savystove 
valstija ir priimta į Jung
tinių Valstijų šeimą.

Vienas geras dalykas 
tuomet buvo padarytas: 
priimant Kalifornijos kon
stituciją, ten buvo uždrau
sta vergija.

LYTINIAI PAJĖGUMAI j nečiulpkite, nekramtykite.
Daktarai, man parūpo Padėjot tabletę po liežuviu, 

jūsų pasiklaust. Man sukaį- ir tegul ji sau ten”riogso, 
ko 58 metai. Prieš kokiuos tegul savaime susileidžia, 
25 metus man padarė opė^' tirpsta ir persisėda per plė- 
raciją: išėmė kairį kiauše • 'vęles į kraują. Dėkite taip 

po vieną (galima ir po dvi)

Tai buvo smūgis vergų mus 
savininkams pietuose.

Vėliau, po desėtko metų,

raciją: išėmė kairį kiaušfe 
lį. Ir visa kas buvo gerai 
Bet va jau dveji metai, kaip tabletę po liežuviu kas trys 
mano lytiniai gabumai su- valandos. Paskiau pakaktų 
menkojo. Kažin, kas čia” 
Ar tai pagadino anas kiauj- 
šelio išėmimas? O gal .jau 
senatvė? Beje, aš turiu 
cukrinę ligą: po truputį 
cukraus atsiranda šlapimeį 
jei neįsileidžiu su 
sutino. '

Atsakymas.
Vieno kiaušelio 

žmogui 33 metų 
galėtų, kartais apmažint j6 
lytinius -pajėgumus. Bet) 

, Ir sU vienu 
kiaušeliu vyras gali būti 
pilnai pajėgus ir gabus ly
tiškai.

Jums lytinis apsilpimas nuo gerų liaukų, nuo gero 
gali būt dėl liaukų apsilpi- 
mo (hypogonadism). Čia 
Jums gali dalykus pataisyt 
vyriški lytiniai hormonai. 
Tegul Jums gydytojas gi
liai į raumenis su adata į- 

’šmirkščia po 25 miligra- 
__ > “testosterone propio
nate”, kas antra diena, po
rą mėnesių. Paskiau pa-

ir dviejų per dieną: rytais 
ir vakarais.

Kai kada tokių tablečių 
užtenka vartot ir visai be 
adatų, be įčirškinimų, jei, j 
žinoma, tik vartoji tų tab-

adata in?-pe^ių gausiai: po vieną kas 
!2 ar kas 3 valandos, porą 

Į mėnesių, o paskiau rečiau. 
Senatvė gali būti priežas

tinis veiksnys, Senatvė ne
pareina nuo žmogaus am
žiaus metų. Kitas tik 30 m. 
amžiaus vyriukas — o jau 
senukas. O kitas ir 70 metų 
vyras tebėra vis toks pat 
miklus pusbernis. Pareina

išėmimai 
amžiau

' ' A v V A A A VkJJl W

kai prasidėjo Civilinis Ka- kaktų imti burnon, po lie-
ras, Kalifornija, kaip ir ki
tos su samdomu darbu, val
stijos, prisidėjo prie nuga
lėjimo pietinių vergų savi
ninkų ir užtikrinimo mūsų 
kraštui vienybės. R. M.

žilviu arba ir tik už lūpos, 
po 10 miligramų vyriško 
lytinio hormono “methyl 
testosterone”. Nerykite,

įgimto paveldėjimo.
Dar punktas. Labai gali

mas daiktas, kad Jums ly
tinis apsilpimas yra dvasi
nio (psichinio) arba nervi
nio paėjimo (psychogenic 
or neurogenic impotence). 
Čia vyriški hormonai gali 
pagelbėt, bet gali ir ne. Rei
kėtų psichiatro gydytojo,
su juo pasiteirauti, kad 
prašalinus tūlus komplek-*^-' 
sus, nesužinius įspūdžius, 
kurie kliudo ir gadina ga
bumus. . ■’ *

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penk., spalio 6, 1950
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Iš Pirmojo pasaulinio karo įvykių
Kiek buvo mobilizuota vyrų; 

per Pirmąjį pasaulinį 
karą?

Prasidėjus Pirmajam pa
sauliniam karui 1914 metų 
vasarą, beveik visa Europa 
pavirto į karinę stovyklą, ii’ 
milijonai žmonių buvo pa
šaukti prie ginklo. Tai tarp
tautinei skerdynei buvo.,, 
mobilizuota daugybė vyrų Į sugadinti, tie pirmieji ang

lų tankai pasiliko mūšio j 
lauke.

Pirmasis anglų tankų ba- 
talionas pasirodė 1917 m. i)UVo~' didelis
lapkričio 20 d. 350 tankų 
tada puolė vokiečius de
šimties kilometrų i____
ruožte. Vėliau vokiečiai 
kontr-atakavo ii’ pagrobė 
60 anglų tankų.

Pirmieji tankai buvo 5 i- 
ki 6 metrų ilgio ii’ pustre
čio metro aukščio. Jie svė
rė po apie 28 tonus.—Met
ras yra jardas ir 3 coliai su 
viršum. — Toks tankas 
gerame kelyje nuvažiuoda-’ 
vo 6 kilometrus per valan-

Kada pasirodė pirmieji 
tankai?

Pirmieji tankai pasirodė 
1916 m. rugsėjo 16 d. Ang
lų pėstininkų divizija su 
tankų pagalba atėmė iš vo
kiečių miestelį Flers ir e- 
santį prie jo mišką, netoli 
Sommos upės, kur vyko 
garsios kautynės. Vokiečių

visose kariaujančiose vals-

šitoki skai-

14 milijo-
13 milijo-

Atskiromis 
buvo pašaukta 
čia i vyrų:

Caro Rusijoj 
nų; Vokietijoj
nų, 25 tūkstančiai; Prancū
zijoj 9 milijonai, Austro- 
Vengrijoj 8 milijonai, Di-

nai, Italijoj 5 milijonai; 
Turkijoj 1 milijonas, 600 
tūkstančių; Bulgarijoj 600,- 
000, Amerikoj 2 milijonai, 
Rumunijoj 600,000; Belgi
joj 480,000, Serbijoj 600,- 
000; kituose kraštuose ma
žiau.

Iš viso įvairiose valsty
bėse buvo mobilizuota 
milijonų- karių.
Verdunas — didžiausių 

ro mūšių vieta
Didžiausi, sunkiausi 

atkakliausi mūšiai Pii

60

ka-

laidoti kazematuose.
Senesni žmonės ir šian

dien prisimena tą baisią 
Donaumonto katastrofą.
Ar buvo minomis užtaisy
ta šiaurės Jūra Pirmajame 

pasauliniame kare?
Apsigynimui nuo vokie- 90 

čių karo laivų, ; 
nuo povandeninių laivų, jū
ros rankovė tarp Anglijos 

' ir Francijos buvo labai tir
štai minuota dešimties met
rų gilumoje. Visa Šiaurės

laukas.”

irniaji. p;‘s:iulini i Kitokios žinios
P°26o Krieno Observatorijos

i karą lėšavo 14 pfennigų, po 
įkaro 25 pfennigus, o ;
I riniu* infliacijos metu ■ __
bilijonų popierinių markių. 
Svaras miltų prieš karą 
kainavo 20 pfennigų, po 
karo 50 pfennigų, o inflia
cijos metu — 290 bilijonų 
popierinių markių. Svaras 
mėsos prieš karą !

pfennigų, po karo 2

ir istorijos

mę ir nuostolius augmeni
joj.

Sykį buvo nutiesta virš
7,000 kilometrų tvora ap-

RAUDONMEDŽIŲ 
YPATYBĖ

Didieji raudonmedžiai 
turi savyje daugiau van ... . .
dens kaip medžio. Viename saugojimui vakar. Austrą-

I i n n m i /~\ f’ 111 iyt ymivinin o 11 rkaštavo 200 pečių aukštumo raudon- "uo gyvūnėlių ant-

ypatingai markes, o per infliaciją 3,-Į vandens.
I.-. >900 nnnininnni mciv*

medyje būna 4,700 galionų

minu v

fronto Kaip atsiliepė karas būti-
niausiu reikmenų 

kainose?
Svaras duonos Vokietijo-

200 bilijonų popierinių mar
kių. Svaras sviesto prieš 
karą lėšavo 1 markę, 40 
pfennigų, po karo 3 mar
kes ir infliacijos metu—6,- 
000 bilijonų popierinių 
markiu. Čia tik vienos Vo
kietijos pavyzdys, bet pa
našiai buvo ir kitose karia
vusiose Europos* žemyno

VILNOS AUGIMAS
Vasaros metu vilna dnt 

avių auga greičiau, negu 
žiema, e

piuazio, bet vos baigiant 
tvoros tiesimą, kralikai jau 
pasirodė visur jos viduje— 
ūkininkų laukuose.

Jie ten turi labai palan
kias veisimosi sąlygas.

P. Venta

žmones SU KRYŽIAIS 
ANT KAKTOS

PIRMASIS SUNKIASVO
RIS ČEMPIONAS

Pirmuoju sunkiasvoriu
Abipone giminės indėnai bokso čempionu ^Jungtmėse 

Paragvajuje turėjo įpiau- , . 
tus kryželius ant kaktos all?oJ?S ceW10na^l
Paragvajuje turėjo įpiau-

ŠEŠKAS IR JO “AMUNICIJA” . T>___

kaipo šventumo : 
daug metų pirmiau,

! Pasauli.I v

ženklus 
, negu 
Naująjį;

Vadinami “vyriški” tan
kai buvo apginkluoti grei
tai šaudančiomis pusšešto 
centimetro patrankomis ir 
keturiais kulkosvaidžiais. 
(Colis yra pustrečio centi
metro.) “Moteriški” tankai 
turėjo tiktai penkis kulko-

Tenka girdėt sakant,Į šeško taikinys 
“bailus kaip šeškas”. Bet I šeškas žino, kur geriau- 
taį neteisingas posakis, į- 
žeidimas šeško.

šeškas iš tikrųjų nebai- ! tai švirkščia priešui 
lūs. Jis nenusigąsta šuns ar 
kito didesnio gyvulio, šeš-

ir j 
ma-

jame pasauliniame kare ėjo avaidžiuT 
Francūzijoj ties Verdunu, 
kur iš francūzų ir vokiečių 
pusės žuvo daugiau kaip 
milijonas žmonių. Verdu
nas tame kare todėl buvo 
vadinamas jaunų 
lūnu.

Kokios didelės 
kovos vyko dėl 
matome kad ir 
per 30 karo savaičių artile
rija iš abiejų pusių paleido 
J milijoną, 350 tūkstančių 
tonų plieno. Jei tą plieną 
sukrautume į vagonus, tai 
jis užpildytų 135 tūkstan
čius vagonų.

260 ketvirtainių kilomet-
rų, kuriuose vyko kovos, įieju kour bet pasveiko ir 
buvo nusėti bent po 50 to
nų geležies-plieno kiekvie
nam kilometrui. Tame ug-

I /.muju, UCV1 111V1

nies jr geležies uragane' peį kariuomenės vadovybė 
francūzai vis dėlto atlaikė i apdovanojo narsiąją aust- 
nepaprnsta, viesulišką vo- rę pirmojo laipsnio bronzos 
kiečių puolimą ir ties Ver- įį. sidabro medaliais už nar-

Pirmojo pasaulinio karo 
nabaigoie anglai ir francū- 
zai turėjo 3,500 tankų, o 
vokiečiai tik 45 tankus.

vyrų ma- Ar Pirmajame pasaulinia-

ir baisios 
Verduno, 
iš to, jog

me kare buvo moterų 
kareivių?

Atskiros moterys ir mer
ginos, apsirengusios karių 
uniformomis, kovojo rusų 
ir austrų frontuose. Ypa
tingai pasižymėjo šešiolik- 
metinė austrė Viktorija 
Sovs, kuri kartu su savo 
tėvu įstojo kariuomenėn 
kaip savanorė. 1917 m. vie
name mūšyje ji neteko a-

šiai savo amuniciją nutai
kyti, ir jeigu jis turi progą, 

.tie- 
Lsiog į akis ir nosį, laikinai 
apakindamas priešą ir ap- 

. Tas “kari
nis” šeško skystis ne tik 
tuo tarpu apakina, bet ir 
labai įskaudina akis. Pate

ikęs nosin, skystis sutindo 
Šeškas žino, kad jis turi Į g]eįvėtas jos plėves, troški- 

sėkmingą ginklą. Jis gali į i na žmogų ir kartais pri- 
priešą paleist baisiai! dvo- wrėia vemti, 
kiai tį skystį.

Begaline smarve

kas lėtai, ramiai sau vaikš- troškindamas, 
tmėja, nors, rodos, turėtų 
nešdintis nuo galimo prie
šo.

/ šeškas taip pat gali nau
dot plačią ilgą savo uodegą 

T . kaip krapylą, paleist skystįJeigu tukstantj kartų pa- ant‘ uod ip tada tgkšt 
lidmriiYH druro Ir i m _didintum degančių kujij 

dvokimą, “surpaipių” dujų 
smarvę ir česnakų sunką ir 
sudėtum visus tuos dvokus 
daiktan, tai tik prilygtų 
.smarvei skysčio, kurį šeš
kas švirkščia, gindamasis 
nuo priešo. O tą skystį jis

KALIFORNIJOS 
GULFO DYDIS

Kalifornijos Gulfas 
apie 700 mylių ilgumo 
100 mylių pločio.

Valstijose buvo Tom Hyer,- 
i rugs.

9, 1841 m. Rungtynės tuo
met įvyko Caldwell’s Lan

ding, New Yorko valstijoj. 
| Hyer išmušė savo oponentą 
McCloskey 101-me raunde, 
po 2 valandų ir 55 minutų 
atkaklių kumštynių.

Spaudos atstovų klausi
nėjimas, kada jis mano ga
lėsiąs įsigyti tokį motorą, 
prof. Ananoff paaiškino, 
kad prisieisią dar palaukti, 
— palaukti* apie 20 ar 30 
metų.

Kadangi tiek daug laiko 
teksią laukti motoro, tai, 
aišku, kad ir kelionė į mė
nulį pasilieka vėlesniems 
laikams.

R et visgi yra žmonių, ku
rie apie tai galvoja ir prie 
to ruošiasi. I
kiek vėliavų vežio
jasi KARINIAI LAIVAI

Amerikos kariniai laivai 
yra gausiai aprūpinti kitų 
šalių vėliavomis. Kai ku
rie kariniai laivai turi apie 
40 tokių vėliavų, šios vėlia
vos būna naudojamos cere
monijų tikslams — jas iš
kelia įplaukiant į svetimus 
uostus, -pagerbimui tos ša
lies, kurią jiems tenka vizi
tuoti.

yra
ir

EMILE ZOLOS MIRTIS
Garsusis francūzų rašy

tojas Emile Zola buvo at
rastas negyvas lovoje savo 
namuose rugs. 29 d., 1902 
m. Bet tai nebuvo savižu- 
dystė, kaip kad tūli žmonės 
mano. Jis netyčia užtroško 

įdujomis.

BARŠKUOLIŲ
GYVAČIŲ NUODAI

Barškuolė gyvatė gali už
mušti kitą barškuolę, įgy- 
lusi* ją savo nuodais. Barš
kuolė taipgi gali nusižudy
ti, įgildama pati save.
KELINTU~SYKIU AREŠ
TUOJAMŲJŲ ASMENŲ 
NUOŠIMTIS

Neseniai pravesti apskai
čiavimai parodo, kad 52.8 
nuošimčiai visų areštuotų 
vyrų ir 32.1 nuošimčiai visų 
areštuotų moterų jau buvo 
areštuoti pirmiau.

Reiškia, virš 40 nuošim
čių areštuojamų žmonių 
šioje šalyje iau nėra tos 
rūšies naujokai.

KURIE LAIMINGESNI
Iš ŽENOČIŲ

Paviršutiniai atrodo, kad 
iš ženočių tarpo moterys 
didžiumoj turėtų būti lai
mingesnės už vyrus. Bet 
yra priešingai. Iš 1,000 ap
klausinėtų porų pasirodė, 
kad daugiau kaip 50 nuo
šimtis vyrų jautėsi lai
mingais vedę, kuomet tik 
40 nuošimčių moterų pasi
sakė esančios pasitenkinę 
vedybiniu gyvenimu.APSIRYJANTIS 

PAUKŠTIS
Vandeninis paukštis albat- 

ros kartais tiek daug prisi
ryja. žuvų, kad būna per
sunkus skristi, negalėda
mas sparnais pakelti savo 
svorio.

PREZIDENTAS 
BE SARGO

George Washingtonas 
niekados neturėjo asmeni
nio. sargo, net ir tada, kuo
met buvo Jungt. Valstijų 
prezidentu, neturėjo tokibs turi mažiausiai 40 virpėji- 
apsaugos, kokią turi prezi-’mu nėr sekunda. Mažesnio 
dentai. 'skaičiaus virpėjimu žmo-

ji priešui i veidą ar snu
kį.

Jeigu šeškui pastojamas 
regėjimas ir jis nemato, 
kam tikrai savo amuniciją 
nutaikyti, tai jis švirkščia, 
kaip panuolę; tuomet' “ap- 
gesuoja” i 
nius žmones

GARSO VIRPĖJIMAS
žmogui girdimas garsas

ŽFMYNAS. KUR MILL
gali nušvirkšt per 10 pėdu. nekaltus P^ali- JARDAI KRALIKŲ

1 / Imus žmones ir apsmardina atitikta----- tbk I visa kaimynystę. SIAU1I.JA
Šeško skystis kadaise bu

vo pradėtas naudot kaip 
vaistas, gydant dusulį, bet 
greitai šis vaistas buvo pa
šalintas iš daktarų recep
tų. Nes ta gyduolė pasirodė 
aršesne už pačią ligą.
Tas ginklas nevartojamas 

prieš kitus šeškus
Žymėtina, jog šeškas lai-

Todėl, vien i 
šešką, nusigąsta įvairūs 
gyvuliai ir paukščiai. 

ISmarkue . šuva, pavyz
džiui, gali išdrįst kovon eiti 
prieš bulių, mešką arba net 
liūtą, bet jis bailiškai bėgs 
nuo to smirdėliaus katuko 

kad tai mergaitė, — šeško.

sulaukė karo pabaigos. Kai 
ii buvo fronte, mažai kas 

i žinojo,

nepaprasta, viesulišką vo- i

šeškas yra vidutinės ka
tės dydžio. Paskutinės jo 
kojos žymiai ilgesnės, pas-

dunu ’sulaikė vokiečius.
Kada Pirmajame pasauli
niame kare Paryžius buvo 

pirmą kartą bombar-

Pirmajame pasauliniame 
kare Prancūzijos sostinė 
Paryžius pirmą kartą buvo 
bombarduotas iš oro 
m. ]

sumą — už kiekvieną koją 
po medalį, tai ir atlygini
mas.

Rusų armijoje daugiau 
moterų ir merginu kovojo, 

i negu bet kurios kitos ša
lies kariuomenėje.

Po caro nuvertimo dau- 
1914 £*au kaiP tūkstančių rū

Tik revoliucijos laikotar
piu buvo paskirtas specia
lus karevių būrys saugoti 
jo daiktus ir stovyklą.

gaus ausis nepajėgia išgir
sti.

Surinko P. Krienas.Australijos žemynas pa
sižymi savotiškomis įdomy
bėmis: ten ypatingi euka
lipto medžiai auga; ten kli- 

s matas ir metų sezonai yra 
' atvirkšči nuo Europos; ten 
veisiasi “kangaroo” žvėre
liai, kurie savo mažyčius 
pilvinėje tarboje nešioja. 
Ten ir milijardai kralikų 
yra privisę.

Anglų kap. Cook skaito-

Naujas vitaminas 
kraujo sveikatai

METALINĖ CENTO IR 
NIKELIO SUDĖTIS

Amerikoniškas varinis 
centas turi savyje mažiau 
vario, negu* nikelinis penk
tukas, kuriame yra 75 nuo

šimčiai vario ir 25 nuoš. 
nikelio.

Variniame cente randasi 
nuošimčių vario ir 30 

nuošimčių cinko.

Lederle Laboratorijų 
mokslininkai Pearl River, 
N. Y., surado naują B rū
šies vitaminą, kuris ypač 
tarnauja kraujo sveikatai. 
Šis vitaminas, pavardintas 
foliniška * rūkštim (foli
nio), padeda išvengti ma
žakraujystės (anemijos). 
Jis taip pat gali patarnaut, 
gydant leukemiją, kaip kad 
vadinama vėžiška baltųjų 
kraujo gabalėlių liga.

Jau pirmiau buvo žino
ma, jog šio vitamino yra 
mielėse ir įvairiuose natū
raliuose (nesugadintuose) 
maisto produktuose.- Bet 
tiktai pastaruoju laiku tas 
vitaminas tapo grynai iš
skirtas.

Naujasis vitaminas (foli
niška rūkštis) panašus į 
foliškają (folic) rūkštį, ku
ri surasta jau 1945 metais. 
Poliškoji rūkštis tuojau pa
sirodė naudingas kovai 
prieš leukemija vaistas.

Pats fališkosios rakšties 
vardas padarytas iš lotynų

turgalis aukštai pakeltas, o kosi gamtinės doros ir ne- > 
vartoja to bjauraus skysčio Į si tikruoju Australijos at- 79 

radėju. Jis 1770 m. atvyko j 
į dabartinio miesto Sydney 
vietovę ir iškėlė ten anglų 
vėliavą. „ Bet pirmaisiais 
Australijos atradėjais, sa
koma, buvo kiniečiai, kurie 
šį žemyną atradę 15-me 
šimtmetyje.

Pirmieji Anglijos, kolo- 
I nistai, 700 nusikaltėlių 'ir 
į 300 sargybinių, atvyko 1787 
metais. Trečdalis jų išmirė 
pakeliui į Australiją.

Pirmieji Europos gyvu
liai Australijon , atvežti 
1788 metais. Tai buvo: 1 
veisl. eržilas, 3 kumelės, 3 
kumelaitės, 2 buliai, 5 kar
vės, 19 ožkų, 18 kalakutu, 
29 žąsys, 142 vištos, 74 
kiaulės, 35 antys, 29 avys, 
ir 5 kralikai. '

Dabartiniu laiku Austra
lijoje esančių gyvulių skai
čius .iau yra toks: 

1.195.000 arklių, 
ią.500.000 raguočių, 
9(6,000,000 aviu ir, mano

ma, apie 4 milijardai kra-

galva daug žemiau.
Žmogui besiartinant, šeš- ^ovpj prieš kitą šešką.

kas paprastai nenusigąs ir 
nebėgs, bet greičiau sutrep-
sės pryšakinėmis kojuke- taičių,
mis, įspėdamas, ir akylai 
tėmys, ar reikia paleist sa
vo “amuniciją.”

šeško “arsenalas”
Šeškas turi dvi stambias 

l5!atskirus batalionus; ir jų liaukas - pūsliukes po uo- 
pasižymėjo ke- dega. Tos liaukos pilnos 

kokčiai dvokiančio skysčio. 
Pačią uodegą jis naudoja 
kaip įspėjimo ir kovos vė
liavą. Kada jis sutrepsi ko
jomis ir pakelia Uodegą, tai 
saugokis: Šeškas jau ren
giasi tą skystį tau švirkšti.

Vienoje ir kitoje liaukoje

Šeškai patinai dažnai pe
šasi ,ypač pavasarį dėl pa- 

, bet tarp savęs jie 
kovoja tiktai dantimis ir 
nagais. Jie niekuomet ne- 

“pekliškai” dvo-

.... rugpjūčio 30 d. Jį bom- s”i moterų karlU0.'|
bardavo du vokiečių laku-| lr susiorganizavo i 
nai. Jie Paryžių apmėtė...
mažo kalibro bombomis ir Į a a lonai 
laimingai sugrįžo atgal.

Kas daugiausia numušė 
lėktuvų per Pirmąjį 

pasaulinį karą?
Oro kautynės jau Pir

majame pasauliniame kare 
buvo gana didelės ir atkak
lios. Jose narsiai kovėsi i 
skraidantieji priešingų pu- | 
šių vyrai. Tarp kitų oro 
karžygių daugiausiai pasi- • apie 700 kareiviu didysis 
žymėjo vokiečiu lakūnas 
Richthofenas. Jis nušovė 
80 priešu lakūnu ,ir pats 
kovoje krito 1918 m. balan
džio 21 d. Garsiausias tada 
Amerikos lakūnas Ricken-

liose kautynėse.
Kur buvo didžiausia spro

gimo katastrofa?
Didžiausia sprogimo ka

tastrofa Pirmajame pasau
liniame kare vokiečių fron
te įvyko 1916 m. gegužės 8 
d., Donaumont forto ka
zematuose. Pulko štabą, 
dviejų batalionų štabus ir

vartoja
! kiančio skysčio savitarpinė- 
I se grumtynėse.

Naudingas gyvuliukas
Užmirštant smarvę, šeš

kas yra geras, naudingas 
gyvuliukas, šeškų kailiukai 
— puiki medžiaga kaili
niams. Dar daugiau, šeš
kai naikina žiogus ir įvai
rius žalingus vabalus —tai 
mėgiamasis jų maistas, šeš
kas taip pat gaudo ir ėda

yra gana smarvės šešiems' Peles,^ naudoja ir dvėselėną. 
“šūviams”, vienam po kito,';Kiti jp maisto dalykai yra 
taigi viso dvyliką šūvių.

šeškas gali savo “amuni
ciją” laidyti ne tik užpaka
lin, bet tiesiog viršun ir, 
Užrietęs pasturgalį, švirkšt 
priekin virš savo galvos. 
Kraipydamas 

išsiplėtė parako ir amuni-1 jis 
backeris numušė 20 priešų ei jos sandėliuose. Kurie tik smarvės skystį dešinėn ir 
Jėktuvų. > buvo apie tą vietą, tapo pa- kairėn.

sprogimas palaidojo už
griuvusiuose kazematuose. 
Katastrofa prasidėjo nuo 
užsidegusio liepsnosvaidžio 
aliejaus ir žaibo greitumu pasturgali, j 

taip pat gali svaidyt

vaisiai, grūdai ir tūli au
galai. Apie šeškus pasako
jama, kad jie godūs višt- 
vagiai. Iš tikrųjų gi tik re
tas kuris šeškas užsiima 
vištų gaudymu.

<

Kaip išvengt smarves
Kaip, tačiau, ;

ma nunerti šeškui kailiuką, 
(Tąsa ant 5 pusi.) į

prisitaiko- ^u.
Tokia gausybė kralikų 

sudaro kraštui didelę nelai-

RUOŠIASI KELIONEI
Į MĖNULĮ

Šiomis dienomis Sorbon
ne, Francūzijoj, įvyko mok
slininkų grupės susirinki
mas suplanavimui kelionės 
į mėnulį. Susirinkime daly
vavo apie 30 asmenų.

Tai buvo pirmasis Pasau
lio Astronautikų Kongre
sas, kurį sušaukė prof. 
Alexandre Ananoff, Tarp- 
planėtinio Susisiekimo Dr- 
jos pirmininkas.

Buvo kvietę Jungt. Vals
tijų, Tarybų Sąjungos ir 
kitų šalių išmintinguosius, 
deia, tie kiti nepasirodė.

Taigi, dalyvavo tik fran- 
cūzai. Ir visgi šį tą nutarė.

Anot paties pravadyriaus 
prof. Ananoffo, vienintelė [kalbos žodžio folium — la- 
kliūtis dabar pasiekti mė-jnas. Tai todėl, jog nirmiau- 
nuli, tai motoras. Esą, jie šiai ta medžiafrą ištraukta 
neturi tokio tinkamo moto- .iš mitalu žaliu lapų.
ro, kuris gazolino arba ato-Į čia nauias irodvmas, kad 
mine jėga galėtų orlaivį ten reikia valgyti žalių lapinių 
nuskrisdinti. ' 'daržovių. N. M.
3 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—• Penk., spalio 6, 1950
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(Tąsa)
ir ne nauju, bet rūpestingai užlopytu 
surdutu ir rodė prie atlasinės liemenės 
prikabintą auksinę grandinėlę. Jis vis 
klausinėjo Volodią, ką veikia caras ir 
karo ministras, ir, nenatūraliai džiūgau
damas, pasakojo jam apie atliktus Se
vastopolyje narsius žygius, gailėjosi, 
kad* maža patriotizmo ir kad prasta 
tvarka ir t.t., aplamai rodė daug žinių, 
proto ir kilnių jausmų, bet kažkodėl Vo
lodiai atrodė, kad tas viskas dirbtina ir 
netikra. Svarbiausia, jis pastebėjo, kad 
kiti karininkai beveik ir nekalbėjo su 
Černovickiu. Čia buvo ir junkeris Vlan- 
gas, kurį jis vakar išbudino. Jis nieko 
nekalbėjo, bet kukliai kamputyje sėdė
damas šypsojos, kai būdavo kas nors 
juokinga, primindavo, kai ką nors kas 
užmiršdavo, įsakinėdavo paduoti degti
nės ir darė visiems karininkams papi
rosus. Ar kuklios, mandagios manieros 
Volodios, kuris su juo elgėsi taip pat 
kaip su karininku ir jo kaip berniuko 
nesiuntinėjo, taip žavėjo Vlangę (karei
viai jo pavardę iškreipė ir kažkodėl link
sniavo kaip moteriškos giminės žodį), ar 
kas kita, tik jis nenuleido Savo gerų, 
didelių kvailų akių nuo naujo karininko 
veido, iš anksto įspėdavo ir numatyda
vo visus jo norus ir visą laiką buvo tar
tum kažkokioj meilės -ekstazėj, kurią, 
suprantama, karininkai pastebėjo ir iš-

kerį, kuris tuojau mielai nubėgo pyp
kės.

Krautas visus atgaivino: pasakojo a- 
pie bombardavimų ,teiravosi, kas dėjosi 
be jo, visus kalbino.

— Na, kaip, ar jau įsitaisėt pas mus? 
— paklausė Krautas Volodią. —- Atsi
prašau, kaip jūsų vardas ir tėvavardis? 
Pas mus, artilerijoj, žinote, jau toks pa
protys. Ar jojamąjį arkliuką gavote?

— Ne, — tarė Volodia, — nežinau, 
kaip ir daryti. Kapitonui sakiau, kad 
neturiu arklio, pinigų taip pat ne, kol 
negausiu maistpinigių ir kelpinigių. Kol 
kas manau baterijos vadą arklio papra
šyti, tik bijau, kad neatsakytų.

— Ar Apolonas Sergiejičius?—jis pa
davė lūpomis garsą, kurs reiškė smarkų 
abejojimą, ir pažvelgė į kapitoną:—var
gu!

— Nebėda, jei ir atsakys, — tarė ka
pitonas:— tiesą sakant, čia arklio ir ne
reikia, bet vis dėlto galima pamėginti. 
Aš šiandien pasiteirausiu.

fer, 

/ ■ ♦y’įjii

įįt

Prieš pietus atvyko iš bastiono štabs
kapitonas ir prisidėjo prie jų draugijos.

* Štabskapitonas Krautas buvo šviesia
plaukis, gražus, žvalus karinin
kas, dideliais rudais ūsais ir žandeno
mis. Rusiškai jis kalbėjo puikiai, /bet, 
kaip rusas, perdaug taisyklingai ir gra
žiai. Toks pat, kaip kalboje, jis buvo tar
nyboje ir gyvenime: jis puikiai tarnavo, 
.buvo šaunus draugas, piniginiuose rei
kaluose patikimiausiais žmogus, bet ap
lamai paėmus, dėl to, kad viskas jame 
buvo perdaug gera, jam, kaip žmogui, 
kažko trūko. Kaip visi Rusijos vokiečiai 
(keista priešingybė su idealiais Vokie
tijos vokiečiais), jis buvo aukščiausiame 
laipsnyje “praktisch.”

— Štai ir mūsų herojus pasirodo! — 
tarė kapitonas tuo laiku, kai mosuoda
mas rankomis ir čerkšteldamas pentie 
nais Krautas linksmai įėjo kambarin.— 
Ko norite, Fridrichai Krestjaničiau: ar
batos ar degtinės?

— Aš jau paprašiau arbatėlės, — at
sakė jis, — o degtinėlės širdžiai pasal
dinti tuo tarpu galima išmesti. Labai 
malonu susipažinti; prašau jaustis su 
mumis kaip namie, — tarė jis Volodiai, 
kuris atsistojęs jam nusilenkė,—štabs
kapitonas Krautas... Bastione fejerver- 
keris man pasakojo, kad jūs jau vakar 
atvykot.

—Labai jums dėkoju už jūsų lovą: 
aš joje nakvojau.

— Ar patogu jums buvo? jos viena 
•koja sulūžusi; bet vis nėr kam pataisyt, 
mat, apsupimo padėtis, reikia ji kuo 
nors paremti.

— Na, ką, laimingai atbudėjot?—pa
klausė Diadenko.

— Nieko, tik Skvorcovui kliuvo, na ir 
vieną lafetą vakar pataisėm: stovą į ši
pulius sudaužė.

Jis atsikėlė iš vietos ir ėmė vaikščioti. 
Buvo matyti, kad jis visas buvo apimtas , 
malonaus jausmo žmogaus, tik ką iš
trukusio iš pavojaus.

— Na, Dmitrijau Gavriličiau, — tarė 
jis, pajudinęs kapitoną už kelio, — kaip 
gyvuoji, meldžiamasis? Ar vis dar nie
ko negirdęti apie jūsų apdovanojimą?

— Dar nieko.
— Nieko ir nebus, — prašneko Dia

denko, — aš jums tą jau anksčiau įro
dinėjau.

—.Kodėl gi nieko nebus?
— Todėl, kad ne taip reliaciją para- 

Šėt.
— Ach, tu ginčininke, ginčininke, — 

tarė linksmai šypsodamasis Krautas: — 
tikras chochlas užsispyrėlis. Na, pama
tysit, kaip išdegs jums poručikas!t. i

. J'.'.

— Vlangai, atneškit man mano pyp
kutę ir prikimškit,—kreipėsi jis į jun-

— Kaip: jus jo nepažįstate, — įsi
kišo Diadenko, — kitam kam atsakys, o 
jam jokiu būdu.. . Galime kirsti lažybų?

— Na, jau mes jus žinom, jūs visuo
met prieštaraujate.

— Prieštarauju todėl, kad žinau! Ki
tam reikalui jis šykštus, bet arklį duos, 
nes jam apsimoka.

— Kaip tai apsimoka? Juk jam čia 
po 8 rublius avižos,’— tarė Krautas: — 
todėl geriau jam apsimoka nelaikyti at
liekamo arklio!

—Prašykite, Vladimirai Semioničiau, 
Varnėno, — tarė grįžęs su Krauto pyp
ke Vlangas: — puikus arkliukas.

— Ar tai tą, Vlangai, kuris jus Soro- 
kuose į griovį numetė? — nusijuokė 
štabskapitonas.

— Ką jūs kalbat, kad avižos po 8 rub
lius, — ginčijosi toliau Diadenko, — jis 
turi raštą mokėti po dešimt su puse; su
prantama, kad apsimoka.

— Kur čia jam neatliks! Nebijok, 
pats, būdamas baterijos vadu, ir į mies
tą nujoti arklio neduotumėt.

— Kai aš būsiu baterijos vadu,. man 
arkliai, tamstele, gaus po keturis gorčius 
avižų. Aš nerinksiu pašalinio pelno, ne
bijokit,

— Pagyvensim, pamatysim, — tarė 
štabskapitonas: — ir t 
pelną, ir jis, kai vadovaus baterijai, taip 
pat kiš likučius kišenėn, — pridūrė jis, 
rodydamas į Volodią.

— Kodėl gi jūs galvojate, Fridrichai 
. Krestjanovičiau. kad ir jis ims pelną 

traukti? — įsikišo Černovickis. — Gal 
būt, jis turi turto: kam gi jam pelnytis?

— Ne, aš tai. .. atleiskite, kapitone,
— tarė iki ausų paraudęs Volodia, — aš 
tą laikau negarbe.

—Ehe, he! koks jis greitas! — tarė 
Krautas: — kai ištarnausite iki kapito
no, kitaip kalbėsite.

— Tai vistiek pat: aš tik manau, jei 
ne mano pinigai, tai aš jų ir negaliu im
ti !

— O aš jums štai ką pasakysiu, jau
nuoli, — pradėjo štabskapitonas rimtes
niu tonu. — Ar jūs žinote, kad baterijos 
vadui, jei jis gerai tvarkosi, taikos laiku 
būtinai atlieka 500 rublių, o karo—sep- 

i tynetas, aštuonetas tūkstančių, ir tai tik 
■ nuo vienų arklių. Na, gerai. Į kareivių 

hiaitinimą baterijos vadas nesikiša: tas 
jau nuo amžių taip artilerijoj nustatyta; 
jei jūs blogas šeimininkas, jums nieko 
neliks. Tačiau jūs turite taisyklėmis ne
numatytų išlaidų: pirma — kaustymas 
(kapitonas užlenkė vieną pirštą), antra
— vaistai (jis užlenkė kitą pirštą), tre
čia — raštinė. Be to, parankiniams ar
kliams moka po 5.00 sidabrinių, o remon
to nustatyta kaina — 50 ir reikalauja
ma, kad šitų arklių būtų keturi. Jūs tu
rite ne pagal taisykles keisti kareiviams 
apykakles, jums daugiau išeina anglims, 
maitinate karininkus. Būdamas bateri
jos vadas, turite tinkamai gyventi; Jums 
reikia ir karietos, ir kailinių, ir visokių 
niekniekių, ir kita, ir, trečia, ir dešimta... 
Ką ir kalbėti...

(Daugiau bus)

■X

Naujai perda žy

li’ a

negu su

remdamasis, visas

Stokite į Kontestq

Naujų Skaitytojų

7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10, ir 10-ta $5.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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žiūra, kad gyvuliai, augalai Į 
ir net pati žeme kinta, tai

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

;, minkštakū
nius, nariuotuosius ir stu

nių gausėjimas pareikalavo Todėl religija, tikroji 
didesnio tipų skaičiaus. Da- nP” gynėja, visada 
bartiniu metu, palyginti su Y1’3- iy bus priešinga gam - 
Kiuvje laikais, tipų skai-1 l°s kintamumo pažiūrai.

(Daugiau bus)

Gauti Laisvei

| M. J. Cuzmcrįs.

i SKAITYK IR MOKYKIS
Kas yra gentis. Naminiai 

ir laukiniai žvirbliai labai 
panašūs vienas į kitą. Bet 
abeji ryškiai skiriasi nuo 
dagilėlių, kikilių, sniegenų.

V f K, r c-

Naminė pelė labiau panaši 
į laukinę pelę, negu į žiur
kę ar voverę. Kopūstinis 
drugys labiau panašus į ro
pinį, negu į dilgėlinį drugį,; 

| arba machaoną.
Panašios rūšys 

mos į vieną gentį: 
m-i”

ŽINIOS K LIETUVOS
Ruošiamos mokyklos 
ir mokytojų kadrai

ŠIAULIAI, rugp. 12 d.
Mieste baigiama atremontuoti

jo. Bet visi tie kitėjimai ne
paneigia pagrindinės Kiuv 
je minties, kuris, gyvūnus mokyklų patalpos ir mokymo 
klasifikuodamas, aukščiau- inventorius.
šiai sisteminei grupei davė tos klasės, sporto salės, rašo- 
“tipo” pavadinimą. imosios lentos, sutvarkyti šuo-

v.- lai, tinkamai paruoštos vaiz-
v . ■ Rusių nekintamumo Pa" Minės mokymo priemonės: že- 

kės ir pelės (abi vienos sei- žiūra. Ilgai buvo tvirtina-! mdapiai, fizikos prietaisai ir 
mos) didesnis panašumas, ma, kad gamtoje niekas ne-J^t. Naujiems mokslo metams 
negu tarp žiurkes ir kiškio kinta. Biblija sako, kad die-1 Šiaulių mieste atidaroma nau- 
(kiškiai — atskira graužikų vas sukūręs visus gyvūnus ja 

jungia- būrio šeima). Kiškis, žiur
kė ir pelė turi daugiau

lauso pilie tos pačios pelių 
genties, Ipęlių šeimos, grau
žikų būpio.

Naminė pelė labiau pa - 
naši į laukinę pelę (vienos 
genties rūšys), negu į žiur-

vidurinė " mokykla, šios 
augalus ir nuo sukūrimo mokyklos • rūmuose įrengtos 

dienos nieko naujo žemėje šviesios ir erdvios klasės, pla-
• * * 1 Ji 99vūnų tyrinėjimas parodė, 

kad jie kinta. ! Gerai ruošiama naujiems
i mokslo metams Meškučių

Kai moksle atsirado pa- J septynmetė mokykla.
Šiaulių miesto švietimo sky

rius didelį dėmesį skiria mo
kytojų kvalifikacijos pakėli
mui ir pamokų naujiem moks
lo metams paskirstymui. 75 
mokytojai jau baigė viend* 
menesio pasitobulinimo kur
sus. J. Rugelis.

“žvirb-
gentį, bendrumo tarp savęs (visi neatsiradę. Bet gilesnis gy-itūs koridoriai, sporto salė ir

“žiurkių” gentį, “drugių graužikų . būrio), 
baltukų” gentį. Pats pava- kate ar šuniu (kitas būrys

Idinimaš “gentis” rodo to
kio jungimo priežastį; vie
nos genties rūšys 
y r a artimesnės gi
minės viena kita i, 
n e gu skirti n g\ų g e n- 
č i ų r ū š y s. Jos kilusios 
iš vienos kadaise gyvenusios 
rūšies ir atsirado palyginti 
labai neseniai. ?

Gyvūnijos tipai. Garsusis 
prancūzų Įmokslininkas 
Ž o r ž a s Kiuvje (1769- 
1832) į zoologiją lįvedė 
aukščiausią sisteminę gru
pę — “tipą”.

Visus įvairiu įvairiausius i 
pasaulio gyvūnus Kiuvje

Rūšys, priklausančios tai Sl}grul)avo i keturis pagrin- venįmą, kurie gyveno iš ti- 
dimus sandaro tipus ir, tuo |<jnciuju. Pavojingas buvo ,.7“------ gyyuli7ir kitas dalykas: mintis
klases paskirstė į 4 tipus: apįe gaintos kitimą pakiša

kuinu. Religija neigė rūšių 
i kintamumą ne tik todėl, 
į kad toks mokslas griovė 
(“visagalinčio dievo” autori
tetą ir tuo pačiu galėjo su
griauti sotų dvasininkit gy-

pačiai genčiai, turi bendrų 
požymių, pagal kuriuos jos 
ir priskiriamos šiai genčiai. 
^Štai, pavyzdžiui, 

,'gentis skiriasi nuo “žiur- J 
kių” genties savotiškais po- I burimus. 
žymiais,.

šeima, būrys, klase. Kaip 
panašios rūšys jungiamos 
i‘ gentis, tain ir artimos

pelių” spindulinius mintį, kad gali būti kitimų 
Ll' ir žmonių visuomenėje. To- 

įji mintis ir buvo pavojinga 
Tolimesnis zoologijos ži- viešpataujančioms klasėms.

......................... “po- 
buvo,

gentys jungiamus į aukštes ]3eveįĮę trigubai padide-i 
nes grupes — seimas. Sei- 1
mos sudaro būrius, o būriai j 
jungiami į klases. Kiekvie- p 

j na tokia grupė turi tam I
tikrų požymių.’Pelė, kiškis, 
voverė, staras turi vieno
dai sudarytus dantis, bū- ! 
tent: jų visų priešakiniai Į

lavėję ir didelių tarpų ats- 
I kirti nuo krūminių dantų;
ilčių jie visai neturi. Gyvu
liai, kurie turi taip sudary
tus dantis, sudaro atskirą 
būrį — graužikų būrį.

Vilko, lapės, šunies, ka • 
tės, tigro, liūto, šeško dan
tys sudaryti kitaip. Jie vi- 

-si turi ir priešakinius* ir il
tinius, ir krūminius dantis, 
be to, jų iltys labai išlavė- 
jusios — ilgos ir aštrios. 
Krūminiai dantys su ašt- | 
riais kauburiais. Vienas iš ’ 

į paprastai 
labiau išaugęs už kitus ir 
vadinamas plėšriuoju dan
timi. Visi šie gyvuliai suda
lo plėšriųjų būrį. Plėšriųjų 
ir graužikų būrio dantų 
sandaras sudaro būdingą i 
tų būrių požymį. • 1

Ir šuo, ir liūtas, ir kiškis, j 
ir pelė, ir karvė, ir arklys, 
ir žmogus maitina savo vai
kus pienu. Tų gyvūnų pa - 
telės turi ypatingas krūti
nės liaukas, kurios gamina 
pieną. Gyvuliai, kurie mai
tina savo vaikus pienu, su
daro atskirą gyvulių klasę 
— žinduolių klasę. Grauži
kų, plėšriųjų, naguočių 
(karve) būriai įeina į žin
duolių klasę.

Yra “naminės pelės” rū
šis ir “laukinės pelės” rū
šis. Abi rūšys savo vaikus 
maitina pienu (žinduolių 
klasė). Pagal dantų sanda
rą abi rūšys priklauso 
graužikams (graužikų bū
rys) ; abiejų rūšių gyvuliai 
viršutiniame ir apatiniame 
žandikauliuose iš kiekvie
nos pusės turi po 3 krūmi
nius dantis (pelių šeimos 
požymis), o gomurio raukš
les burnoje yra perskeltos 
(pelių rūšies požymis). Bet 
naminė pelė iš viršaus vie- 

I nodai tamsios spalvos, o 
laukinė pelė — rudai rus - 
va su siaura juoda juoste
le per nugarą. Todėl nami
nė pelė ir laukinė pelė yra

jūs imsite pašalinį j krūminių dantų

Metinį gamybos pianą 
iki lapkričio 7-sios

VILNIUS, rugp. 18 d..—
Vilniaus dažymo aparatų 

gamyklos kolektyvas pirma 
laiko įvykdė astuonių mėne
sių gamybos planą. Išleista 
daug viršumplaninių gaminių.

Dažymo aparatų gamyklos 
kolektyvas įsipareigojo iki 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 33-jų metinių 
įvykdyti metinį gamybos pla
ną.

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su
* • •

1 diena spalią-Od. ir tęsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.

l-ma $75. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20.

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

Jauskimės^visi sau už būtiną pareigą platinti dienraštį 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 500 naujų skaitytojų šiame vajuje ir sukeliant aukomis 
tinkamą fondą dienraščio palaikymui bus galima užtikrinti jo ateitį. Dau
gelis skaitytojų, atsinaujindami prenumeratą atsiunčia $10, pabrėždami: 
$7 už prenumeratą ir $3 auką dienraščio-palaikymui. Tas yra puikus daly
kas, kad išgaliiitieji patys savo iniciatyva užsimoka daugiau, negu nustaty
ta laikraščio kaina. Jie padeda už žemesnę kainą gauti laikraštį žmonėms 
su skrumnomis įplaukomis. ,

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

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



ŠEŠKAS
(Tąsa nuo 3-člo nusl.)

Jams daryti, kuriais ponios 
I didžiuojasi. Bet čia moks- 1 1 ~ 1• iii rri, ias pašauna nemunių. lain

kad jis yra tokios smarvės 
nešiotojas? Štai ką apie tai 
sako žmonės, kuriems teko 
gaudyti šeškus:

Jeigu šešką ūmai užmu
ši, tai jis nepaspėja iš- 
švirkšt dvokiantį savo sky
stį: Kai kurie spąstai patys 
tuoj užmuša šešką. Jei šeš
kas. gyvas lieka spąstuose, 
kartais jis, pakliuvęs nelai
mėn, išleidžia savo skystį 
pirma, negu žmogus ateina 
jį išimti. Bet vis tiek žmo
gus stengiasi jį kuo grei
čiausiai užmušti, bijodamas, 
kad šeškas dar gali pa
smardinti.

tikrais chemikalais panai- 
■ kinama smarvė taip, kad 
pasilieka tik malonus kvap- 

Įsnys. N. M.
- • 

I

j Philadelphia, Pa.
“KAI KADA.”

Kai kada, tai geriau nei 
niekada. Yra žmonių, yra ir 
draugijų, kurios neveikia, ne
kuria nieko naudinga niekuo

met. Bet yra ir tokių, kurie 
ar kurios dirba, juda visuo
met. štai keli: “LYROS CHO
RAS“ čia gyvuoja jau kelinti 

1 metai. Jo sąstatas yra iš čia 
■gimusių lietuvių ir lietuvaičių.

Dabar, esant pašalpinci 
Į draugijai, neišvengiamai pri
sipildo įvairiausių pažiūrų 
:narių ir bendra tolerancija. 
Idaugiau yra reikalinga. Ka
dangi čia pašaipiųjų draugi
jų tvirtumas remiasi ant klu
binių įplaukų, tai ir Muzika
liai Klubui tas labai svarbu, 
o čia yra labai didelė kompe- 
ticija su svetimtaučių, ypač 

i lenkų klubais. Muzikalis Klu- 
jbas dar vis turi gerą dalį se- 
į nyvesnių lietuvių, užsipelnu- 
sių darbuotojų, kaip tai ilga- 

| metis sekretorius Juozas Iva
nauskas, Ignotas Liepa, pir
mininkaujantis Juozapas Ba- 
linskas. Tuo tarpu pradeda į- 
sitraukti ir iš jaunosios kar
tos. Finansų raštininkas ga
biai veda savo darbą Frank is 
Balinskas, iš profesijos laido
tuvių direktorius. Vice pirmi-

Washington, D. C.
Pakelė fėrus.

i . Washingtono Transit Kom- 
Ipanija, kuri valdo miesto 
i gatvekarius ir busus, gavo 
j leidimą nuo miesto valdybos 
jkclH aukštesnius fėrus.

Girdžiu, kaip kaiminka, 
pravėrusi buto duris, šaukia 
atgal savo vyrą; kuris ką tik 
išėjo pi'ie darbo, skubėdamas 
link buso stoties: “Jonai, su
stok, cik atgal.“ Jis, išgirdęs 

.•savo žmonos balsą, greit su- 
1 stojo ir paklausė, kas atsiti- 
1 k o ?

Tyliu balsu ji atsakė: •
— Pasiimk daugiau pinigų 

su savim: šiandien jau reikia 
I mokėti didesnis fėras gatve- 
kariuose ir busuose.

Iki šiol už vieną pavažiavi-

McCarthy sekamai rašė: 
“McCarthy save skelbia 
P p n 1.’ q m n n n H i H 7 i n ICi 

biznio grupės, Pepsi-Cola ir 
Elektros... Galite jo kongrese 

: balsavimo rekordą sutalpinti 
plieninėje išmatų bačkoje, ir 
vistiek smirdės, nežiūrint vėjo 
pūtimo tolyn nuo jūs.”

Panašiai savais laikais 
riaumojo “garsusis“ Parnell 
Thomas, padengimui savo 
suktybių prieš valdžią.

Milwaukietis,

tas aprubežiuotų jų pelnus. 
Kai valdžia superka sviestą ir 
kitus produktus palaikymui 
aukštų kainų, jiems gerai.

Dabar paklauskime šeimi
ninkės, kuriai reikia maitin - 
ti 5-6 burnos, o jos vyras par
neša tik apie $40 savaitėje, 
kiek Jos šeima gali naudotis 
sviestu ir kitais pieno produk
tais ?

Tokioje padėtyje yra virš 
trečdalis visų darbininkų 
šeimų Amerikoje, sulyg val

džios Darbo Biuro skaitlinių.
Tie milžiniški sviesto ir ki- 

I tų pienu produktų kalnai su
sikrovė todėl, kad 35% darbi
ninkų šeimų Amerikoje nega
li dėl duondavių mažų algų 
pirktis to gero maisto sau ir 

jsavo kūdikiams
Jeigu kainos nebus sukont

roliuotos, tai dar mažiau tas 
trečdalis šios šalies gyventojų 
galės įsigyti ne tik pieniškų 

■ produktų, bet ir kitokio mais
to. Pensijonas.

Stevens Point, Wis.
">riskonsine Kalnai Sviesto- 
Varškės...

Kai kur šeškai gaudomi 
maišais, užstatant maišus 
ant šeškų urvo. Tada try
piant ar užkuriant ugnį ki
tame urvo gale, šeškai bėga 
laukan ir patenka maišan. 
Gaudytojas stengiasi tuo
jau šešką maiše užmušti,

Jų vienintelis uždavinys: la
vintis dainuoti, šokti ir lošti. 
Jie jau yra keletą sykių gana 
pavyzdingai pasirodę, ne tik 
tarp lietuvių, bot ir tarptauti
niuose pokyliuose. Bet šiais 
metais dar, rodosi, nieko to
kio jie nebuvo surengę. Pava
sarį planuotą parengimą at-

kad šeškas nepaspėtų pa
leist savo ašarinio, smau
giančio dvoko. O jeigu mai
še lieka gyvas šeškas, tai 
jis gali savo skysčiu taip 
pasmardint drabužį ir patį 
žmogų, kad dvoktų per iš
tisas savaites.

Kaip apsivalyt nuo to 
dvoko

Ką reikėtų daryti, jeigu 
šeškas apšvirkštų žmogų? 
Tokiame atsitikime duoda 
sekamą patarimą vienas 
patyręs šeškų gaudytojas iš 
Arkansas valstijos:

“Parėjęs namo, nusivilk 
visus drabužius ir užkask 
juos šešias pėdas- žemėn. 
Maudykis per dvi valandas, 
naudodamas s t i p riaušių 
muilą, ypač gerai išplauk 
plaukus. Paskui visas apsi
plauk kvėpaliniu vandeniu. 
Ir vis tiek tu dar ilgoką lai
ką dvoksi taip, kad žmonės 
iš tolo vengs tavęs.”

Kvepalai iš smarves
Pagaliaus, dar vienas 

keistas dalykas. Smirdan
tis’šeško skystis yra nau
dojamas brangiems kvėpa-

Į kele į rudenį. Kaip kas net iš
metinėjo, kad Lyros Choras 
apsileido. Bet taip nebūta, 
štai, skleidžiami pranešimai, 
kad spalio 21 d., subatvakarj, 
jie turės labai šaunų parengi
mą; puikus koncertas, tauti
niai šokiai, na, ir po visko ba
lius, arba visuotini šokiai. Tas 
atsibus, 414 Green St. R. U. 
B. A. Salėje, čia verta vi
siems atsilankyti, ir kitus už
prašyti..

Jie tokius pokilius pateikia 
tik kaip kada, nes visi kiti to 
neduoda mūsų lietuviams nie
kada...

Lietuvių Muzikalis Klubas, 
kuris jau keletas metų, apvie- 
nijus keletą vietinių draugijų, 
patapo pašalpiniu, irgi kaip 
ką rengia, kaip kada... šie
met surengė net porą piknikų. 
Pavasarinis buvo sėkmingas, o 
rudeniniam, rugs. 24 d., buvo 
šaltokas oras, reikėjo žieminių 
drapanų. Muzikalis Klubas 
jau išgyveno net 45 motus. 
Turi didelę svetainę, kurią 
naudoja plačiai ir kitataučiai.

Lietuvybei jis yra labai 
reikšmingas. Idėjiniai jo va
dovybė yra pergyvenus daug 
kraštutinybių.

ninku taip gi yra jaunuolis J. 
Tūbelis. Valdybos sumanymu 
bus rengiami taip vadinami 

j doleriniai vakarėliai rudens ir 
'žiemos laiku. Tai irgi kaip ka
da gera naujanybė.
Ir dar kai kada.

Tai jau laikas atėjo, kad 
pasidarbuoti dėl dienraščio 
“Laisvės“. Šie meteliai mūsų 
kolonijoj buvo prastoki dėl 
Laisvės. Tą daug kas žino. 

: Bet kad vajus gali užlyginti 
ta nuoskauda, ir turime žino- l .- „. „. • ...jti. Čia, žinoma, ne kelių žmo
nių reikalėlis, čia reikia dirb
ti daugeliui apšvietos rėmėjų.

Kas bus pirmutiniai? 1
F£ai kada suserga geri 

darbuotojai. Dabar sunkiai 
serga, po didelės operacijos, 
drg. Juozas Gružauskas. Ap

lankykite ligonį, tai gražus 
darbas. Jis bus jau namie, 
2212 Mt. Vernon St.

Južintiškis.

ma asmuo mokėjo 13 centų, 
o už 35 centus gavo tris “to- 
kenus“ (biotinius ženklelius), 
o savaitinis pasas lėšavo $1.- 

j 75. Taigi važiuotė jau ir taip 
buvo brangi, bet dabar reikės 

I mokėti dar daugiau : pakėlus 
I fėras, reikės mokėti už vieną 
'pavažiavimą 15 centų, o už 
;40 centų gauna keturis “toke- 
'nus“; savaitinis pasas lašuos 
,$2.
I Biedni darbo žmones yra 
išnaudojami be jokio gailes
čio.

Steponas Joniškietis.
(Dėkojame gerb.- Joniškie- 

čiui už linkėjimus, teikiamus 
[mums; mes linkime Jums ge
riausios sveikatos. Taipgi dė- 

. kojame už rašinėjimą. — 
j Redakcija).

Milwaukee, Wis.

Cleveland Ohio

Pažangus Lietuvi!

Vieša Padėka 
A

Draugai iš LDS 55 Kuopos 
ir Moterų Klubo, numatyda
mi mano sunkią padėtį, jau 
treti metai sunkios ligos sle
giama, sumanė surengti va
karėlį mano paramai. Suma
nyta ir padaryta, tik gaila, 
kad dėlei ligos negalėjau ja
me dalyvauti. Tačiaus rengė
jai man pridavė visų auko
tojų ir visų dalyvių surašą 
iš ko matyti, jog buvo skait
lingas pobūvis, iš kurio iš
plaukė gausi, netikėta ir la
bai mane džiuginanti finansi
nė parama.

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parinktines poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

Dalyvavo, matomai, netik 
I vietiniai, bet geras skaičius 
draugu ir draugiu akroniečių, 
o aukų buvo prisiųsta net iš 
Chicagos.

Brangūs draugai, niekados 
nesitikėjau tokios didelės 
užuojautos iš jūsų. Todėl vi
siems rengėjams, kurie tiek 
daug savo darbo įdėjo, ir 
visiems aukotojams, visiems 
dalyviams ir visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie sukėlimo' man tos 
gausios paramos, tariame gilų 
ir širdingą ačiū !

M. Račkaitienė ir 
Dukreles

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

Toronto, Canada

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
“PROŠVAISTĖS”

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, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

Jungtinė bažnyčia už' 
A-bombų uždraudimą

Čia įvykusi Jungtinės Baž
nyčias (United Church) Ge
neralinės Tarybos konferenci
ja priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad masinio 
žmonių žudymo ginklai, kaip 
atominės bombos, būtų už
draustos tarptautiniu susitari
mu. Rezoliucija sako, kad 
atominės bombos yra pavojus 
patiems šios civilizacijos ir 
tvarkos pamatams. į

Konferencija, kurioje daly- ' 
vavo daug žymių’ šios bažny
čios dvasiškių, taipgi nutarė 
pasiūlyti, kad būtų • ieškoma

McCarthy Žemes Drasko 
Washingtone

Trečiadienį, rugsėjo 27 d., 
iš Washington© žinios teigia, 

. kad mūsų valstijos paskilbęs 
1 raudonodis ir organizuotų 
darbininku priešas sen. Mc
Carthy vėl pradėjo raudon- 

j ediškai riaumoti, dabar prieš 
'United Electrical Unijos ko
vingus vadus, kodėl jie nėra 
k a Įėjimu baudžiami.

šiuo atveju McCarthy kal
tina prokuroro . pagalbininką 

jgen. Peyton Ford, kam jis 
nuslėpė FBI surinktus prina- 
rodvmus, kuriais remiantis 
galima United Electrical Uni
jos pareigūnus nubausti ir

1 pasiusti kalėjimam
McCarthy sakė, tie UE pa

reigūnai pereitais metais lap
kričio mėnesi buvo išmesti iš 
CJO kaino komunistai, vėliau 
išpildė pa.liūdiiimus, kad nėra 

Jokiais, ko reikalai! ia Taft- 
■ Hartley aktas. Esą tie paliu
dijimai neteisingi ir kodėl jie 
nėra nubaudžiami.

Kongresui užgvrus McCa- 
Įrran bilių, organizuotu darbi
ai i n k ų n e p r i e te 1 is M c C a rth y 
ima labiau riaumoti, kodėl 
UE unijos kovingi vadai nėra 
nubausti, pavyzdžiui, kaip 
buvo sufrčmuotas ir nubaus
tas Harold Christoffel ir kiti 

| Allis-Chalmers kovingi UAW 
lokalo 248 darbuotojai.

Labai yra lengva suprasti, 
kodėl McCarthy putoja prieš 
UE uniją ir jos vadus. Mc
Carthy buvo nudžiugę^, kai 
CIO nacionalė taryba išmetė 
UE iš savo tarpo ir paleido 
James Carey organizuoti dua- 
lę uniją elektros industrijoje.

United Electrical Unija, ne
žiūrint CIO ir darbdavių puo
limo, Tebėra didžiulė unija 
toje industrijoje ir kovojanti 
kasdieną už savo narių inte - 
resus. Pasėkoje tos unijos ko
vingos vadovybės ir atskilę- ; 
liai 1UE priversti kovoti už 
geresnes algas, pensijas ir 
darbo sąlygas, nežiūrint, kad 
James Carey klika jų kovas 
sabotažuoja ir su darbdaviais 
suokalbiauja prieš darbininkų 
interesus.

McCarthy stebisi, kad 
elektros industrijos darbinin
kai neatlaidžiai veda kovą iš
laikymui unijos, atsteigimui 
vienybės ir jiems dalinai vyks-

Pereitą trečiadienį čia įvy
ko Wisconsin Creameries 
Assn, metinis mitingas.

Susi vie n i j i m o P re z i d elitas 
Omar Gaston aiškino savo 
kolegoms, kad pataruoju lai
ku žymiai komercinė rinka 
pagerėjus, ypatingai sviestui; 
kad valdžiai nereikės tiek 
daug jo supirkinėti palaiky
mui aukštų kainų; kad Wis- 
consinc daugelis sviesto ver
telgų pradėję atsipirkinėti at
gal valdžios supirktą sviestą 

•ir laikomą sandėliuose.
Taipgi paaiškėjo, kad pie

niniu sandeliuose yra 260,- 
Į 000,000 svarų sviesto, įskai
tant 170,000,000 svarų su- 
'pirktus valdžios. Kad sandė
liuose šiemet šiuo laiku ran - 

įdasi 162,000,000 svarų svies- 
'to daugiau, palyginus su per
nai metais šiuo laiku.

Didieji pieno produktų iš
dirbėjai trynė delnus, džiau- 

jgėsi, kad rytojus jiems žada 
j dar didesnius pelnus; kad 
į jie galės atpirkti sviestą iš 
'valdžios j'os supirkta kaina ir 
parduoti po 4c. ant svaro 

Į daugiau urmininkams. Mat 
valdžia supirkdama mokėjo 
60c. 'svarui.

I
Be sviesto, sandėliuose esą 

i 260,000,000 svaru varškes-ir 
į mažne po apie tiek pat dideli 
i kalnai kenuoto pieno, kartu 
i ii- pau.deriuoto pieno.

Kitomis skaitlinėmis mie- 
i ruoiant Wisconsino pieninių 
‘sandėliuose randasi: 130,000 
tonu sviesto, 130,000 tonų 
varškės, 130.000 tonų kenuo
to pieno ir 130,000 tonų pau- 
deriuoto pieno.

I “Išrodė, kad būsime užvers
ti kalnais tų produktu,“ sakė 
susivienijimo vienas direkto
rių, “ir valdžiai reikės laikyti 
maišą.“ Toliau pridėjo: “Su 
tiek daug sandeliuose pieniš
kų produktų, tai būtų visai ne
sąmoninga kalbėti apie kainų 

[kontrolę.“
Tai taip samprotauja didie

ji pieno produktų apdirbėjai, 
kai jiems kyla pelnas. Jie 

■ priešingi kainų kontrolei, nes

j Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

J. J. Kaškiaučius, H. D. i i
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 :l

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

progų baigti karą Korėjoj 
susitarimu. Tik susitarimu 
bus galima įgyvendinti teisin
ga taiką, sako konferencija.

K. B.

ta, tai tas jį veda prie šio 
puolimo UE kovingų vadų.

“Capitol Times“ lapkričio 
15. 1949 m., laidoje CIO pa
reigūnas Aldric Rewel apie

Matthew A. 
BUTUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

1

MArket 2-5172
...... ... ii-■ < .y, y.,,. f

— —HM—— IMI ——M —M ——

4 CHARLES J. ROMAN
I

tą

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYK1T JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap
globus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ai’ 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
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šmo
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
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 
gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
Ši knyga yra labai svarbi. Jį 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.

v Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite: ■

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

,  . - .................. __________ ___________ —, -t —....................— ■.

bpusl.—*Laisvc(Libertyt Lith. Daily)— Poni; 2 5£-h° 1950



NewWto^g^^Zinios Mirė Progresyvis
Redaktorius

HELP WANTED-—MALE Help Wanled Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP VVANIED—FEMALE

Svečiai
Pereitą savaitę New

j Nepamirškite, kad hartfordieciai! Tarp LietUVlŲ 
vaidins jau sekmadienį

Gerbiamieji 
i apylinkės

Yorke 
lankėsi Kazys Aksimitauskas 
w žmona iš Hartford, Conn. 
Aksimitauskas ilgoką laiką 
Hartforde laikė tavern bizni 
ir vėlesniu laiku turėjo Pa
ckage Store. Dabar jis aplei
do biznius ir nusistatė kiek 
pasilsėti. Tąja proga lankė
si Brooklyn© ir abu su žmo
na aplankė Laisvės Įstaigą.
Pasiteiravę, kaip išėjo vajus į 
sukėlimui Laisvei dešimties ■ 
tūkstančių fondo, juodu dar į 
tam reikalui pridėjo $5.00.

Atsimitauskai viešėjo pas 
Brazauskus, kurie taipgi ne
seniai yra atvykę iš Hartfor
do. Brazauskas dirba Kultūri
niame Centre. Taip pasitaikė, 
kad visi buvome darbais užim
ti ir su Aksimitauskais mažai 
turėjome progos laiko pra
leisti. Tad jie, 
svečiavę mūsų didmiestyje, 
grįžo namo.

Brooklyno ir 
i apylinkės lietuviai! 
Įmirškite, kad jau šį 
Įdienį, spalio 8-tą dieną, 
i žinos hartfordieciai aktoriai ir 
j 3:30 po pietų, Liberty Audi- 
Įtorijoj, Richmond Hill, N. Y., 
.vaidins labai Įdomią dramą 
į “Nevykusi Meilė”.

Taigi, netik kad brookly-

sckma-
atva-

Reikalauja pakelti 
algas

15,000 jūrininkų, 
sančių Amerikos 
d e racijos unijoj, 

j 10 procentų algų
Unijos atstovai ir

niečiai, bet ir apylinkės lietu
viai, visi susirinkim pasigerė
ti jų vaidinimų. Rengia LMS 
3-čia Apskritis, žinoma, visi 
jos nariai iš visur turėtų da
lyvauti šiame parengime.

Taigi, Cheerio! Pasimaty
sim sekmadienį.

Reng. Komisija.

Protestai dėl pieno 
kainų kilimo

. priklau- 
Darbo Fe- ) 
reikalauja siuntė Agrikultūros 
pakėlimo, 

darbdaviai 
turėjo pirmą tuo klausimu pa- 

trumpai pasi- sitarimą trečiadienį
9,000 Macy krautuvių dar- 

Ibininkų pareikalavo pakelti 
algas $5 Į savaitę. Unijos at- 

istovai kreipėsi Į kompaniją 
• pasitarimui tuo klausimu.

Algas pakelti reikalauja 
ir pasidžiaugus, 'todėl, kad pragyvenimo reik- 
Laisvės fondas [menų kainos nuolatos kyla. 
Zambasevičius ! Darbininkams susidaro sunke- 
$5.00 tam rei-

Ta- 
pa-

Williarnsburgietis
Kapickas pasirengęs 
kelionei. Jis orlaiviu

Pietro Allegra, italų 
resyvio laikraščio 
Del Popolo redakcijos narys, 
šiomis dienomis mirė. Jis bu
vo 70 metų amžiaus. Palaido
tas spalio 3 d.

prog-
L’Unita

i Porteris - Tvarkytojas. Ligonrū- 
muose. Dieninis darbas. Rev. \V. J. 
Wiltenburg. The Warthurg Lutheran 
Home for Aged. 25-98 Fulton St. j mokiniai; motina dirba. TA., 9-9157. 
Brooklyn N. Y. HY. 8-2340. j Skambinkite rytais. (188-192)

(191-193) i_____ ___________________________

REAL ESTATE

Namų darbininkė-virėja; guolis 
! vietoje. Patyrusi’; paliudijimai. Du

Petras 
tolimai 

skris Į 
pasisve-

Ičiuoti pas savo pusseserę, o iš 
ten mano patraukti ir Į Kana-

George Vedegis, plačiai ži
nomas radio dainininkas ir 
kompozitorius, dabar lanko 
New Yorko Universitetą, dar 

'ima specialius kursus dėl mu- 
jzikos kom pozitavimo. Juodu 
įsu Viktoru Bekeriu yra pasi- 

ant

Užmušė Meilužę
Charles Anam, 37 

amžiaus, 1buvo teismo pasmerk
tas pirmo laipsnio žmog
žudystėj. Jam gręsia 20 metų 
kalėjimo.

Aman nužudė savo meilužę 
Linda Rau, iš Vokietijos atvy
kusią dipukę. Jis yra vedęs 
turi du sūnus.

metų

ir

New Yorko Naudotojų 
ryba (Consumer Council) 

sekreto- 
j Wa- 

telegra-

žymėje koncertuose ir 
radio kaipo duetistai.

P. B.

į .Grosernė ir sandvičių krautuvėlė.
i Pilna jeiga nuo $600 iki $700 i sa
vaitę. 7 kambarių apart mentas kar
tų su rendavojimu. Renda už abu 
$80 j menes). ‘Skambinkite 1 P. M. 
iki 7 P. M. Maino 5-7759.

(190-192)

Namų darbininko. Kalbanti an
gliškai. Nereikia .virti. Darbas tris 
dienas daktaro namuose. Nuo 10 
iki po pietų. 1 kūdikis. $15. Telofo- 
nuokito: Ravenswood 8-4930.

(188-192)

Langų plovėjai 
jau streikuoja

Virėja — namų darbininkė ir 
auklė, 2 merginos arba motina su 

.suaugusia dukra dirbti puikiausiuo- 
' ko namuose, su Penthouse patyri
mu, apsirūpinusios su paliudijimais. 
Du vaikai, 2 ir 10 metų amžiaus, 

j guolis vietoje. AT. 9-7166.
(189-193)

kurie

Pereitą šeštadieni Laisvės 
įstaigą ir Kultūrinį Centrą 
aplankė drg. K. Zambasevi
čius iš Reading, Pa. Trumpai 
pasikalbėj us 
kad specialis 
gerai išėjo, 
dar pridėjo 
kalui.

riui Ch. I*'. Brannon 
shingtoną protesto 
mą dėl pieno kainų kilimo.

Tarybos pirmininkė Mild
red A. Gutwillig telegramoj 
nurodo, 
kilo vienu centu ant. 
Tai jau trečią kartą į 
nesiūs pieno kainos 
mos.

Tūlos unijos taipgi 
te tuo klausimu protestus.

Traukinio sužeistas 
i gavo $101,648

Kviečia registruotis 
balsavimui

nybių su mažomis alg'omis iš 
si versti.

Gutwill ig
kad pieno kainos pa- 

kvortos.
du mė-

p as i u n-

Zambasevičius buvo atvy
kęs čia Į vestuves, tačiau pa
sirūpino aplankyti Kultūrini 
Centrą ir Laisvę. Užsimokėjo 
prenumeratą ir, kaip minėta, 
dar davė ir gražią dovaną.

Neapsimoka taip daryti

Prašo naramos kovai 
prieš diskriminaciją

Long Island . 
kompanija buvo

Įmokėti $101,648 
j jos, kuris buvo sunkiai sužeis- 
Į tas vasario 17 d. Buvo kojos 
sutriuškintos ir krutinę sulau
žyta. Už gydymą ligoninė pri
davė jam $2,648 bilą.
Tonjes buvo vienas tarp 133 

Į žmonių, kurie buvo užmušti 
I ar sužeisti didžiojoj geležin- 
Į kelio nelaimėj. 33žmonės bu
vo užmušti ir virš 100 sužeis
tu.

Amerikos 
išleido pusę 

Į raginančių 
čius 

priversta at- Ijymj
John Ton

1,500 langų plovėjų, 
dirba didmiesčio didžnamiuo- 
se, paskelbė streiką, kuriam 

Į vadovauja Amerikos Darbo 
| Federacijos namų patarnau
tojų unija.

Unija reikalauja pakelti 
i$7 i savaitę algos, taipgi pen
sijų ir kitų palengvinimų.

Abclnam namų darbui darbininkė. 
Mylinti vaikus. Guolis nuosavame 

j kambaryje. $25 j savaitę. RE. 9-7849.
(190-192)

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

(190-192)

Auklė. Du vaikai. Gyventi vieto- 
ie; nuosavas kambarys. Lengvas 
namų darbas. Paliudijimai.
AS. 4-4955. (190-192)

Pešasi dėl vietų

Kew Gardens trafiko teisė
jas Dwyer, nuteisdamas ke
liolika per smarkiai važiuo- 

j jančiųjų automobilistų, 
į reiškė: neapsimoka jums

pa
tai p

vajaus manadžeris

Darbo Partija 
miliono lapelių, 

šio miesto pilie- 
užsiregistruoti balsavi-
Registracija prasideda 

Į sekamą pirmadienį ir tęsis 
iki spalio 14 d.

ADP
Arthur Schulzer pastebi, jog 
Darbo Partijos
“pasaulinė taika ir saugi atei
tis.”

šūkis yra —

New 
Dentiste- 

Kolegijos profesorius,

Namų Darbininkė. Patyrusi. Ben- 
dix mašina. Guolis nuosavame kam
baryje. Paliudijimai. Gera alga. Bell 
Harbor 5-2098. (191-193)

Namų darbininkė. Vienas kūdikis, 
i Guolis nuosavame kambaryje. Links
ma aplinka. Bendix. BO. 3-4345.

(191-193)

New Yorko rinkimų vajus 
jau prasidėjo oficialiai perei
tą pirmadienį. Republikonų ir 
demokratų kandidatai majo - 
ro vietai išdrožė aštrias kal
bas.

Pasirodo, kad tarp jų jokio 
pamatinio skirtumo nėra. Jie 
užgiria Washingtono 
programą, pasmerkia 
kurie stovi už taiką.

Abu kandidatai ir jų
bininkai tik lenktyniuoja, ku
ris smarkiau išrėks prieš “ko
munizmą”. šiuo raudonbau- 
bizmu prisidengę, jie mano 
lengviau laimėti valdišką vie
tą.

karinę 
tuos,

page!

Girtuoklystė privedė 
prie žmogžudystės

James Cronin pasišaukė poli
ciją ir pareiškė užmušęs Jane 
Brazeau., kurios vyras randa
si ligoninėj.

Policija rado Brazeau na
muose nuogą moters lavoną. 
Cronin sakė susitikęs ją vie - 
noj Manhattan gatvėj. Ji pa
sikvietusi pas save ir jis pas 
ją gyvenęs keletą savaičių. 
Kaitų abu girtuokliavę ir su
simušę. Jis girtas būdamas 
primušė ją iki mirties.

nuoBaesmės jiems uždėtos 
$25 iki $50. Kiti ir kalėjimo 
gavo. Tūliems ir laisniai su- 

j spenduoti.
| Tai gera pamoka visiems— 
per greitai neapsimoka važi - 
nėti.

Harlemo Civilių Teisių 
j Kongresas atsišaukė Į visas 
' darbo unijas, bažnyčias ir 
i kitas Įvairias organizacijas, 
prašydamas pagalbos kovai 
prieš d isk r i m i n ac i j ą.

Minimas 
j paremti 
Į siūlytą

Pranašauja 30 mėty

No. 3 žmona ieško 
perskini

Angeline Welsch Markerie- 
nė ieško perskyrų nuo savo 
vyro, kuris vedė ją dar ne- 
persiskyręs su savo pirmesnią- 
ja žmona Bertha.

Fred Markeris dabar paso
dintas kalėjiman už daugpa- 

rtystę, o dabartinė jo žmona 
turi teismui pasiaiškinti, ko
dėl ji apsivedė su vyru, kuris 
neturi perskyrų su savo žmo- 

įna Bertha. Angeline sako tai 
' nežinojusi.

Angeline yra trečioji Fre - 
do žmona.

Republikonų kandidatas j 
majorą Corsi vėl reikalavo 
parodyti, ką miestinis tyrinė

simų komisijonierius Sheils 
nudirbo suvaldyti graftą, o 

i jei nenudirbo, tai atstatyti 
'nuo pareigų.

Laisvės Koncertas —
Tik už vieno mėnesio. Ar jau įsigijote 

koncerto bilietą?
Prašome isitėmyti, kad sėdynės rezervuotos. Už

tikrinimui sėdynės, tuojaus įsigykite bilietą.

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ
SPALIO 29 OCTOBER

Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 
kurį vadiname

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

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų.
Po koncerto bus šokiai.

Koncertui Bilietai $1.25 ir $1.50
Vien tik šokiams įžanga 75 c.

Kongresas prašo 
Miesto ’Tarybai pa- 
czoliuciją,- kuri roi- 
panaikinti prieš ne

grus naudojamą diskriminaci
ją netaksuojamuose namuose.

Dr. Jonu Adams, Hofstra 
Kolegijos prezidentas, tvirti
na, kad naujas karas gali iš
siplėsti ir tęstis per sekamus 
30 metų.

Real Estate
Woodhaven North — Nauji atski

ri mūriniai namai; 1 
linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 
Virtuvės grindys iš Kent tile. Du 
blokai 
bariai, 
pereiti 
iki 10 
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)

Dantistai Turėta
Pažinti Vėžį

Dr. Henry Wright, 
Yorko Universiteto 
rijos
sako, kad dantistai turėtų bu

itį daugiau prasilavinę, kad 
Įgalėtų pažinti gerklės vėžį.

Iš virš 10,000 užsiregistra
vusių studentų 182 buvo blo
gais dantimis. Tyrinėjant ras- 

kaimiškoje ap-i ta 15 tokių, kurie turėjo gerk- 
dan-

Namų darbininkė. Guolis nuosa
vame kambaryje. Linksma aplinka. 
$35 j savaię. DEwey 2-4433.

(191-193)

' Namų Darbininkė. Moderniški na
mai. Nuosavas kambarys ir vana. 
Pageidaujama švari, mylinti vaikus 
darbininkė. Paliudijimai. Dirbanti 
pora. LO. 4-4894. (191-193)

Pasikorė
amžiaus, 
tuščio loto, 
Wood y crest 
Bronx.

Jis paliko
sako, kad jų tėvas sirginėju.

: Garcia, 45 metų 
rastas bekabąs ant .■ 

medžio sako 
ve. ir 167 St

tris vaikus, kurie

Roxv teatre
Penktadienį, spalio 6, pra

dėta antra savaitė rodyti 
linksmą naują 20 Century- 
Fox komediją “Mister 880”. 
Vaidinime dalyvauja Įžymios

• filmų žvaigždes: Hurt I.an- 
Į caster, Dorothy McGuire 
/Edmund Gwenn ir kiti.

Komedija paremta
Jungtinių Valstijų
Departmento senų dokumentų 
apie falšyvų dolerių darymą 
ir skleidimą.

Taipgi dalyvauja garsusis 
Hollywood dainininkas - ak
torius Diek Haymes ir dauge
lis kitų dainininkų.

ant
Iždinės

lėj ligą, kuri gadino jų 
i tis.

iki Forest Park, šeši kam- 
Plėstruotos sienos. Galima 
per Model Home nuo 9 A.M. 
P.M. kasdien. Arti visų trans- Y o r-

KRAUSTYTOJAI
Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau- 

stytojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
tifikatai. Perkraustome i visas vie
tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 — 
2nd Ave., N. Y. C.

PARDAVIMAI
BARGENAS! Trijų 

n is 
kambariais 
lubų

Į kambarių tuščitfš apart mentas. Alie- 
! jum šildoma..- Kaina $10,000. Pini- 
Į gaiš $3000 ar daugiau.

4-ių šeimynų mūrinis namas. Vie
nas trijų kambarių apartmentas ir 
trys keturių kambarių apartmen
tas. Savininkas apleis jo keturių 

Į kambarių apartmentą po pardavi
mui. Kaina $9500. Mortgičius $3700. , 
Balansas pinigais. ' i

HAWKINS REALTY CO., 
108-03 Liberty Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Virginia 8-2611. Pagal sutartj. 

(191-196)

aukštų mūri- 
namasĮ su krautuve ir dvejais 

užpakalyje. Ant pirmų 
klubrūmiai. Ant antrų, 5

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.

Paris teatre.
Pradėta rodyti “Paris 1900”, 

graži filmą, parodanti pary
žiečių linksmą gyvenimą nuo 
•1900 iki 1914 m.

Nicole Vedres, vienatinė 
Francijos filmu direktorė, mi
nimą filmą sudarė. Ji laimė-.

paveiks-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
♦

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

jo Francijos judomų 
. lu kritikų dovaną.

Filmoj randasi
i paryžiečiu ir žymiu 
j Guy Bernard sudarė 
I lę muziką.

paprastų 
aktorių, 
ori gina-

Theatre Guild.
Sekmadienį; spalio 

8:30 vai. vakare,
“Blow Yę Winds” ir bus trans

liuojama oru iš 
NBC.

Šią komediją 
lentine Davies;
daryta ant Broadway 
m. su. Henry Fonda 
Dalton.

šią komediją vaidins Wil
liam Holden ir Celeste Ilolrų, 
žymūs vaidylos.

8, kaip 
vaidins

radijo stoties

sutaisė Va- 
ji buvo pa- 

1937 
ir Doris

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI 

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su bizniais. 

Vienas biznis Bar & Grill, kitas — 
storas su restaurantu. 14 kambarių į 
garu apšildomas, 3 šeimom. Niekas j 
neturi Lease. Priežastis pardavimo, Į 
senatvė ii’ nesveikata. Turi būt par-; 
duota, kad ir už žemiausią kainą, i 
nes aplinkybės verčia prie to.

REpublic 9-1506. (185-194) Į

, Ugnis - žalinga
Pereitais metais New 

' ke ugnies nuostoliai pakilo
$465,805, palyginus su 1948 
metų nuostoliais.

1949 metais mūsų mieste i . *
sutiko mirtį 36 žmonės iš nuo 
neatsargaus rūkymo prasidė
jusių gaisrų.

Su ugnimi tat turime but 
atsargūs.

Emil A. Lange, Sąndėliaai ir Per- 
kraustyrnas. Perkraustom lokaliniai 

I ir tolimai kelionei. 25 metų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. 355 E. 
1561 h St., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.

(191-198)

| Floyd Wood, Zo me 
Į rūkas, neteko laisnių, 
į užsimokėti $50 ] 
j priedu 
' kalėjime 
! Grand 1

INSURANCE
GERIAUSIS

Floyd Wood, 25 metų vy- 
, turėjo 

pabaudos ir 
dvi dienas 

už važiavimą 
Parkway 56

pasėdėti 
! — tik 
Central 

Į m. i valanda. I *■ *

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM 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

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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
HAL.A1KG

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNĄ]

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

relefonaa; EVergreen

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
EVergreen 4-9407

. SHUFFLE BOARD
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