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Vien as darbini n k u j u d ė j i- , 

mo veikėjas iš Worcesterio 
tarp kitko rašo redakcijai: Į

“Suvienytą Valstiją karinė j
mašina sudaužė civilini Rara 1 A 1 • ■ ■ I "“1
Korėjoje; Korėjos liaudiei i AngClCS Įstatvllią del 
pasimojimas žygiuoti link ; *

laibai)jau Kža\usbus(žisXa: i komunistų suregistravimo 
tis?...” i -----------------------------

Teisėjas panaikino Los Laisvės vajus
prasidėjo

Niekas negali pasakyti, kas] 
bus, bet vienas aišku. Korėjo- J 
je karas dar nepasibaigė.

Ir dar nežinia, kaip 
bus.

Pranešimai skelbia,

ten

Teisėjo sprendimas yra žingsnis 
ir prieš McCarrano įstatymų

j og 
šiaurės Korėjoje dar yra tvir7 
ta armija, galinti kariauti.

Apsuptosios armijos pie
tuose, taipgi nepasiduoda, bet

užgintą

(Amerikos kariuomenė jau
(įsiveržė į Šiaurinę
Korėjos respublikąSu spalio 1 diena, dienraščio Laisvės vajus už naujus 

skaitytojus, atnaujinimą seniems prenumeratų ir finan
savimą dienraščio prasidėjo, ir tęsis iki pabaigai metų.

Vajininkai už naujus skaitytojus gauna po punktą nuo 
kiekvienų 5 centų,.o už ataujintas prenumeratas seniems 
skaitytojams po vieną punktą nuo kiekvienų 25'c.

Visiems Laisvės skaitytojams yra išsiuntinėta laiškai 
su prašymu ątsinaujinti prenumeratas, kurių pasibaigė,

MacArthur vėl reikalavo., kad 
Šiaurinė Korėja pasiduotų

Korėja, spal. 9. — Pulkai Korėjos kare, paskelbė jau 
ir pasidarbuoti vajaus laiku, gaunant naujų skaitytojų, amerikonų vakariniame pa 
Dienraščio platintojams taipgi yra siuntinėjama reika-1 jūryje jau įsiveržė iš Pie 
linga medžiaga. Dabar vajaus reikalai taip stovi: j” ’

Los Angeles, Calif. —Tai- metė) * Kongreso 
kos teisėjas Myer B. Ma- McCarrano bilių, liepiantį 
rion atmetė vietinį Los An
geles Apskrities įstatymą, ir viršininkams organizaci- 

’ jų, bet kame bendradar
biaujančių su komunistais.

. (Paskui Kongresas dau
giau kaip dviem trečdaliais 
balsų padarė McCarrano bi
lių įstatymu, nepaisant pre
zidentinio veto.)

Teisėjas Marion savo pa

susiregistruot komunistams

i reikalaujantį, kad susiregis- 
kovoja: kai kurie tos armijos t™0*1* visi, komunistai Tei- 

j sėjas pareiškė, jog tokie į- 
. statymai laužo šalies Kon- 
- stituciją, užtikrinančią, a- 

! merikiečiams žodžio, min- 
kad Jungtinės I ties ir susirinkimų laisvę.

Tad jisai ir įsakė paliuo-
suot Henry Stenbergą, čio-j reiškime sako:

daliniai, sakoma, pereina į 
partizaninius būrius, rcngda - 
miesi ilgam partizaniškam ka
rui.

Būtą gerai.
Tautos priimtu tarybinio blo-, 
ko pasiūlymą, kad mūšiai 
Korėjoje, tuojau būtą baigti 
:r leista korėjiečiams apspręs
ti savo reikalus taikiu būdu, 
balsAvimo būdu.

Tuomet būtu užtikrinta, 
jog Korėjoje nežus daugiau 
amerikiečiu kariu.

Bet šiuos žodžius pašant, 
abejojama, ar šis pasiūlymas 
bus priimtas.

Vieną dalyką privalome vi
suomet žinoti : nepasiduokime 
“antraštinei propagandai.”

Labai dažnai spaudoje ant
raštės (antgalviai) baubia tai, 
ko iŠ tikrąją gyvenime nėra.

Antraštes kartoja radijo ži
nių pranešėjai.

Visa tai dažnai sudaro dau
gelio žmonių galvosenoje ne 
realu vaizdą.

Reikia gilintis Į padėtį; rei
kia bandyti suprasti tai, kad 
kiekviena komercinėje spau
doje ir radijo žinia yra “nu
dažyta.” dažnai ištempta pa
gal tam tikrą kurpalį.

Be to, privalome atsiminti 
didžiųjų darbininku klasės 
vadovu mokymą: niekad ne
pulti i dfesperacija, niekad ne
nusiminti ir per daug nesisie
loti.

Viskas tenka spręsti pagal 
dialektikinį samprotavimo me

todą : nėra to blogo, kuris il
gainiui neišeitą geran.

Darbininku judėjimo ir pa
vergtąją tautu laisvinimosi 
nieks ligi šiol nepajėgė, su
žlugdyti ir nepajėgs’.

Gi kovu eigoje visuomet 
tenka tikėtis ne tik laimėji
mu, o ir laikinių 
mu. *•

Jonas Grybas, Norwood • 
M. Staugaitis, Hartford . 
P. Šlekaitis, Scranton .*. ..

308
140

i tines Korėjos per 38-tą pa
ralelę į Šiaurinę Korėjos 
Liaudies Respubliką. Įsi
veržimui taipgi pasiruošė 
anglų - australų batalionai

naitinį Komunistų Partijos 
direktorių, kuris buvo areš
tuotas už nesiregistravimą.

Apskrities valdžia ketina 
kreiptis į valstijos srities 
teismą, kad panaikintų tei
sėto Mariono sprendimą.

Manoma, kad ta bvla dėl 
komunistų ir jų bendradar-

J. S. Rainys, Phila. .. 
S. Tvarijonas, Detroit 
LLD 13 kp., Easton . 
A. N., Haverhill .......

i Los Angeles apskrities
įstatymas yra nukreiptas |
ne tik prieš komunistų Par-| Aukų dienraštis gavo sekamai:
tijos narius, bet prieš neg-i Gera Laisvietė, Brooklyn, per J. Weiss ... 
rų ir kitų mažumų organi-1 Jonas Lastauskas, Camden, per A. Pranaitį 
zacijas, reikalaujančias pa-| j. įr D. Elinskai, Scranton
šalint skriaudas, diskrimi- | T. King, San Francisco ...........•.. • •..........
naciją ir teisingai elgtis su | X-Z, Detroit, ...........
darbininkais. ; Zambasiavičius, Reading ......................

Aukos Dienraščiui

bių registravimo pasieks Teisėjas pareiškė, jog jis Wm. Deksnys, Stamford .... 
net Aukščiausią Jungtinių pats griežtai priešingas ko- jlirgis Gliaudenius, Rumford
Valstijų Teismą.

Teisėjas Marion 
sprendime priminė, kaip 
prez. Trumanas vetavo (at-

Nugrimzdo prieplauka

24

$30.
$25.
$10.
$10.
$10.1

savo

Oslo, Norvegija. — Neti
kėtai įdubo jūros krantas. 
Ilsvike, ir nugrimzdo 150 
pėdų ilgio prieplauka su ke
liamomis svirtimis ir kita 
laivakrovystės mašinerija.

2,500,000 darbininku 
reikalauja pakelti algą

Chicago. — Pranešama, 
kad CIO Plieno Darbinin
kų Unija reikalaus pakelti 
algą 25 centais per valan
dą. Unija turi milioną na
riu, v

munizmui, bet sykiu pabrė-Į J. Venckus, Mexico, Maine .. •..
žė, jog priklausyti Komuni- i s. S. — D. P., Easton
stų Partijai nėra joks kri- ( K. Audickas, Easton .. •....... •..
minalinis nusikaltimas. A. J. Pranaitis, Camden ...... 
------- -------------------------— Aksamitauskas, Hartford ..
McCloy ragina vakaru Jonas Krutuhs, Plymouth

. . v7 v . To $3 aukojo: V. Padg
vokiečius ruoštis 
“apsigynimo“ karui

$5.
$5.

$5

: V. Padgalskas, Mexico, Me.; Antanas 
Motuzas, Mexico; Vincentas Miliauskas, Mexico; Povi
las Šiušąs, Worcester ir Juoząs Gustaitis, So.. Boston. $2 
aukavo Antanas Gliaudianius, Mexico.

Frankfurt,...Vokieti ja. — 
John J. McCloy, Amerikos 
komisionierius Vokietijai, 
žadėjo, kad amerikonai ir 
jų talkininkai gins vakari
nį Berlyno ruožtą ir vaka
ru Vokietiją nuo bet kokio 
užpuolimo iš Sovietų ar ry- i on 
tinęs Vokietijos pusės.

Vokiškai kalbėdamas per!Scranton 
radiją, tačiaus, McCloy pa
brėžė, kad vakariniai vokie
čiai turės prisidėti ' prie 
“apsigynimo”. Taip jis ne
tiesioginiai pasakė, jog bus | 
atgaivinta vokiečių armija

Miestai aukojo:
Dabartiniu laiku sekamai 

miestai stovi su aukomis 
Laisvės reikalams:
Camden, N. J. .......... $40.
Brooklyn .................... $30.
Auburn • •. • •............ $25.

(Mexico & Rumford . $21.
______ i ................... $16.25 
! Detroit .........   $10.

antrą, savo ultimatumą, 
griežtai reikalauda m a s, .

kad šiaurinės Korėjos liau
dininkai tuojau sudėtų 
ginklus ir pasiduotų.

Šiaurinės Korėjos valdžią 
nieko neatsakė į jo ultima
tumus.

Gen. MacArthur paskuti
niame savo ultimatume sa
ko, kad “Jungtinės Tautos 
ii pilnai įgalino” užimti 
Šiaurinę Korėją ir “įsteigti 
nepriklausomą demokrati
ne valdžia visai suvienytai 
Korėjai.”

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, spal. 8. — 
Šiauriu. Korėjos liaudinin
kų radijas sakė:

Liaudies Armija tęsia {• 
mū- 

i sius prieš amerikonus ir 
jų pastumdėlius”, pietinius

šiame fronte.
Pietinės Korėjos tauti

ninkai, vadovaujami ameri
kinių oficierių, pasiekė a- 
pylinkę Wonsano, svarbaus 
fabrikinio Šiaurinės Korė
jos miesto ir uosto, rytinia
me pajūryje, 90 mylių i žie
mius nuo 38-tos paralelės, 
tai yra, rubežiaus tarp Pie
tinės ir Šiaurinės Korėjos.

Šiaurinių korėjiečių pės
tininkai ir artilerija ryžtin
gai gina Wonsana. Verda 
atkaklios, mirtigos kauty
nės.

MacArthuro ultimatumas įtūžusius apsigynimo
Tokio, spal. 9. — Genero 

las MacArthur, vyriausias1“, 
amerikonų komandierius! Syngmano Rhee tautinin- 
--------- ------------------------- Rus.

Priešai turi daugiau ka* 
riuomenės, negu liaudinin
kai.

Fronte per dieną neįvyko 
jokių žymesnių atmainų.

Liaudininkai nušovė du 
amerikinius lėktuvus.

Amerikonai įteikė 
į- savo “taikos planą

Jungtinėms Taniom
a

San Francisco ......... $10.
Reading ........................ $5. Lake Success, N. Y.—A- 

$5jmerika įteikė politiniamPlymouth ....
' Stamford ....
Hartford ....
Pittsburgh ...
So. Boston .. •
Worcester ...

Visiems aukojusiems Į anksto parūošt tam tikrus

$5. Jungtiniu Tautu seimo ko- VICtllfllIUCCiai VC1H
• • $5. mitetui planą del “taikos iš-

Planas sako:
Įvairios tautos privalo iš

$10.
riąme širdingai ačiū!

Laisvės Adm.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

francūzus atgal
Į Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai gręse 
apsupt francūzus Kaoban- 
ge, tvirtoviškame mieste, 
netoli Kinijos sienos. Tad 
francūzai pabėgo apie 30 
mylių toliau į pietus.

Vietnamo Liaudies Res
publikos prezidentas Ho Či 
Minhas per radiją atsišau-

savo kariuomenės jungi
nius, taip kad bendra Jung
tinių Tautų armija galėtų 
greit atmušt užpuolikus.

Jei gręstų “užpuolimo 
pavojus” (iš Sovietų ar jų 
draugų pusės), tai per 24

Washington — Geležin
kelių darbinįnkų brolijos- 
unijos, atstovaudamos mi- > vakarinėje Vokietijoje, 

llioną narių, reikalaus pa-! ’
pralaimėji- kelti algą, kad atsvertų 

reikmenų pabrangimą. Dėl 
to įvyks geležinkeliečių at
stovų suvažiavimas Wa
shingtone šiomis dienomis.

Korėja, spal. 9. —Šiau- I Berlin. — Sovietinė vy- 
rinės Korėjos liaudininkai riausybė rytiniame Berlyno

ben-Niujorko- “Timeso” 
dradarbis Will Lissner rašo, 
jog Buenos Aires miestas pa
tapo prieglauda visokiems 
Europos reakcininkams pabė - 
geliams.

O, girdi, Niujorke, 
shingtone, Londone ir 
ryžiuje susiranda sau 
landą demokratiniai 
]iai.

Mr. Lissner i o toks 
kymas, tik parodo,
apie pabėgėlius mažiausiai 
nusimano 1

Suimta 100 vokiečiu 
komunistu jaunuoliu

Wa-
Pa- 

prieg- 
pabėgė-

pasisa- 
kad jis. 

te-

ir

New York. — CIO Susi
siekimų Darbinihkų Unija 

(reikalauja - pakelti algą 
250,000 Bell kompanijos te
lefonistų.

Bendrai imant, apie pus
trečio miliono darbininkų 
įvairiose pramonėse reika
lauja algų pakėlimo.

Mėtė bombas Į franc, 
komunistų vadą

Auch, Franci j a. — Trys 
vyrai, pravažiuodami auto
mobiliu, metė dvi bombas j 
tūkstančio žmonių susirin* 
kimą ’atvirame ore, kur 
kalbėjo Jacques Duclos, 
Francijos Komunistų Par
tijos sekretorius.

Bombos sprogo prie kal
bėtojo platformos iy sužei-

Mūsą korespondentams 
pranešimų siuntėjams:

Atsiminkite, jog paštas šiuo 
metu veikia kur kas silpniau 
nei jis veikė pirmiau. Todėl 
ir j ūsą korespondencijos bei 
pranešimai apie mitingus, 
siunčiami laikraščiui, turi bū
ti. išsiąsti mažiausiai diena 
anksčiau, negu pirmiau siųs- 
davote.

Priešingai, jūsų pranešimai 
ir korespondencijos. negalės 
būti įdėti tan laikraščio nu- | dė 10 žmonių, bet nepatai- 
merin, kurin norite įdėti. kė Duclosui. '

Dinslaken, Vokietija. 
Policija užpuolė masinį 
sirinkimą, sušauktą vokie
čių komunistų jaunuolių. 
Areštavo šimtą.

Pasakojama, kad tie jau
ni komunistai atvykę iš

SU-

! įnirtingai atakuoja ameri- ruožte 
| komis, kurie vakariniame 
fronte įsiveržė vieną mylią 
per sieną iš Pietų Korėjos 
į Šiaurinę Korėją.

Liaudininkų patrankos, 
minosvaidžiai ir kulkosvai
džiai trimis pusėmis iš kal
nų pila Ugnį į amerikonus, 
kurie bando prasigrumti 
vieškeliu, einančiu į Pyon
gyang^, Šiaurinės Korėjos 
sostinę. Liaudininkai, be

suėmė 40 vokiečių 
kaip anglų-amerikonų a- 
gentus. 1

Haven, 
buvo

rytinės Vokietijos kurstyt kitk0(Vsudaužg viena araerk tmlrnviii \ / Ir i aLii n n irnlrm 'vakarų Vokietijos vokie
čius prieš anglus-ameriko- 
nūs.

Gen. Hershey pranašauja 
visuotiną rekrutavimą

Washington. — Genero
las Lewis Hershey, rekru- 
tavimo direktorius, tvirti
no, kad dar per ilgą laiko
tarpį bus imami į-verstiną 
karinę tarnybą visi tinka
mi amerikiečiai ik 25 metų 
amžiaus. Kalbėdamas per 
televiziją, Hershey sakė, 
jog karinė tarnyba bus pa
ilginta iki pustrečių metų.

kinį tanką.

Korejį. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai atmušė ir 
sustabdė Pietinės Korėjos 
tautininkus, amerikonų tal
kininkus, už mylios į pietus 
nuo Wonsano.

b Frankfurt, Vokietija. — 
John McCloy, amerikinis 
komisionierius Vokietijai, 
pranešė, jog bus suvienyta 
amerikonų, anglų ir fr.an- 
cūzų kariuomenė saugoti 
sienai tarp vakarų Vokieti
jos ir rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos.

valandas sušaukt nepapras- i kė ruoštis pasmarkintam 
tą Jungtinių Tautų seimo ofensyvui ir visai išvyt 
susirinkimą, kuris nutartų, francūzus.
kokius ,.karo žygius daryti.------------------------

Qonn _ Amerikos delegatas John
nužudytas Foster Dulles, republikonas

North
Naktį
Yale Universiteto profeso
rius Lewis Thorne ir pavo
jingai peršauta jo žmona. T . __ J ~ 

Springfield, Mass., tapo Jun^timų Tautų Saugumo
suimtas vienas vyras kaip Tarybą, Nes taiyboje yia

Trumano politikos patarė
jas, atvirai pripažino, jog 
šis planas siekia apeiti

įtariamas žmogžudis.

Kariniai darbai nukirto 
civilinę gamybą 25 proc

i Sovietų atstovas, kuris ga- 
j lėtų vetuoti - atmesti kari- 
’ nį daugumos nutarimą.

Amerikinį planą tuoj pa
rėmė Franci ja, Anglija, Ka- 

i nada, Turkija, Filipinai, 
lė ir Uruguayus.Washington. — Karinių 

darbų užsakymai jau 25
A.’ Franc- valdininkas perša

Franko į Jungi. Tautas
nių dirbiniu • gaminimą A- 
merikos fabrikuose.

Jungtinių Valstijų val
džia dabar išleidžia karinių 
įrengimų užsakymams 500 
procentais daugiau, negu 
pernai šiuo laiku, urmu ga
minant pinklus sau ir 
karinei Europai.

Valdžia skaičiuoja, 
Korėjos karas lėšavo 
10 bilionų dolerių.

va-

kad 
jau

Či-

Indijos darbininkai šaukia 
sustabdyt Korėjos karą

Lake Success, N. Y. — 
Visos Indijos Darbo Unijų 
Kongresas atsiuntė Jungti
nėms Tautos atsišaukimą— 
tuojau sustabdyt karą Ko
rėjoje ir ištraukt visą sve
timųjų kariuomenę iš to 
krašto.
Atsišaukimas kartu smer

kia Amerikos remiamus 
Pietinės Korėjos tautiniu-' 
kus, kurie “be atodairos žu
do žmones, nužiūrimus, kad 
politinės ju mintys nesutin
ka su tautininkais.”

Bremen, Vokietija. — 
Aukštasis-Francijos komi
sionierius Vokietijai, Andre 
Francois-Poncet, kalbėda
mas vokiečiu susirinkimui, 
linkėjo, kad Isnaniios Fran
ko fašistų valdžia būtų pri
imta į Jungtines Tautas ir 
į vakarinės Europos šalių 

I tarybą.

LAIVYNO MANEVRAI 
VIDURŽEMIO JŪROJE
Malta. — Kariniai Jung

tiniu Valstijų laivai daro 
pratimus Viduržemio Jūro
je. Pratimuose dalyvauja ir 
milžiniškas lėktuvnešis 7 
Midway, 55,000 tonų.

ORAS. — Dalinai apsi 
niaukę ir lietus.
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Liet, rašytoja kūriniai Ukrainos'Raudonbaubizmas ir bepro-leido lapelį, kuriame Paro-I- .
, 4 .1 11 .. 'loma, kad Conroy tarpe IskaitVtoillOSe tUl’1 paSlSCKimOityste Amerikos darbo unijose °^ ,Qdr ( uR ' v j i

dėl jis turi būti ‘“raudo- 
niaūsias iš raudoniausių”.

1940-1946 metų buvo Ko- i 
munistų Partijos nariu, to- j Iš Tarybinės Ukrainos 

sostinės Kijevo pasirodė 
sekamas labai įdomus pra- 

. j ’ - ■• v . , .{nešimas. Jxime, tarp kitko,si komunistų priešai, beJsllpOma- 
i vieni kitus raudonai malia- č <7, 
'voja. Ar begalima jsivaiz-

Šiais laikais labai sunku retorius. Joje labai gražiai 
pasibaigia prielankiai rašoma apie Abiejų unijų vadai aršiau-j atskirti, kur

I gąsdinimas žmonių raudo
nuoju baubu, o kur prasi- 

___  deda paprasčiausia bepro
tystė. Tokių atsitikimų 

and Brazil, per year $8.00 ■ ypatingai daug darbo Ulli- 
and Brazil, 6 months $4.00 H1 
countries, per year $9.00jJOSe. 
countries, 6 months $4.50; Tr-j. i x-i Užteks tik .............

džio, paimto iš atsitikimo 
Brooklyne Arma dirbtuvė

je. Ten dirba 1,500 darbi- 
i ninku. Fabrikas gamina vi- 

neverkia dėlšokius elektrikinius prietai
sus. Tarpe darbininkų vei
kia net trys unijos —’ The 
International Association 
of Machinists unija, vado
vaujama tūlo šnipo, kadai
se iš Komunistų Partijos

> James J. Conroy, 
CIO International Union of 
Electrical Workers, vado
vaujama taip pat kadaise!
buvusio kairaus James Ca- zacijos.. Su laiku jis 
rey, bet tapusio aršiausiu pritaikytas, prie visų orga- 
komunistų priešu, ir bosų nizacijų bei grupių, kuriose 
suorganizuotos “nepriklau
somos” unijos, šiomis die
nomis fabrike įvyko darbi-

• ninku balsavimas, kurios 
{unijos jie nori.

. i Prieš rinkimus ė I anaiKim- , . ImrmNnniini n lausia Kampanija.
I nukirsti CIO uniją, mašini- 
istų unijos vadas Conroy iš
traukė 1946 metais išleistą 
brošiūrą, kurioje atspaus-

• dintas United Electrical 
Henry Į and Machine Workers uni

Wallace parašė atvirą laišką Kinijos Liaudies Respubli-1 jos- delegacijos raportas a- 
kos vadui Mao Tse-tung. Jame Wallace prašyte prašo pie darbo unijų padėtį Tj- 
Mao nesusidėti su Tarybų Sąjunga. Mao bus puikus vy- rybų Sąjungoj, 
ras ir jo vadovaujamą valdžią tuojau Amerika pripa-Į įvadą parašė 
žins, jeigu jis paseks Tito pavyzdį. Tai Wallace užtikri-i Murray, 
nąs, nors kalbąs tik savo, o ne Amerikos vyriausybes Tą raportą parašė 
vardu.

KacT Mao geriau susigraudintų ir suminkštėtų, Henry Carey, CIO iždininkas-sek 
Wallace jį pavadino farmeriu. Mudu, sako, esame farme- 
riai, todėl vienas kitą turėtumėme suprasti.

Tačiau nesigirdėti, kad Kinijos vadas būtų Wallace i 
supratęs, — bent jau jis kol kas nepasiskubino į Wallace ; 
atvirą laišką atsakyti. Mat; Wallace siūlomas Tito kelias i Indo-Kinija yra Franci- Indo-Kinijoje turi apie 150,- 

. Mao Tse-tungo nesužavėjo. . - _ 'v . jos koloniją. Šalis- užima 000 armiją, kurios ketvirta-
Dabar su atviru laišku pasirodė Įžymus republikonų: 280,000 ketvirtainių mylių, dalį sudaro Užsienio Le- 

partijos šulas, labai smarkiai bandęs tapti tos partijos 
kandidatu į prezidentus, i 
gerai girdėtas Harold Stassen. Jis atvirą laišką pliekia 
pačiam Stalinui ir siūlosi būti tarpininku tarpe Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos.

Visas svietas nustebo ir klausia: Kas pasidarė? Juk 
prieš keletą savaičių tas pats Stassen siūlė Amerikai tuo- 

< jau pradėti prieš Tarybų Sąjungą preventyvi karą, ar
ba bent jau rimtai tokiu karu jai pagrūmoti, o dabar 
pavirto taikos balandėliu ir rašo laišką Stalinui! Kraš
tutinis naujo karo kurstytojas staiga apsivertė aukštyn 
kojomis. Nei šis, nei tas.

Bet Stassenas tik gudravoja. Net ir šiuo laišku nieko 
• jis neįtikins, kad jis trokšta pasauliui tik taikos ir ra

mybės. Visa paslaptis glūdi republikonų partijos ma
nevruose prieš busimuosius rinkimus. Stassen ir visa
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Studentų sveikos mintys
Džiugu, kad pietinių valstijų studentai 

griūvančių segregacijos (negrų atskyrimo) 
rodo, kad tarpe mokyklinio jaunimo rasinės neapykantos 
daug mažiau, negu tarp senosios kartos žmonių.

Puikų pavyzdį duoda Alabamos universiteto studentu 
laikraštis “The Crimson-White”. Laikraštis visiškai ne
sisieloja dėl to, kad Jungtinių Valstybių Aukščiausias

sieni!. Pasi- c

Teismas spiria pietinių valstijų aukštąsias mokyklas į- išmesto 
sileisti ir negrus studentus. Studentų organas sako, kad C' 
negrus reikės įsileisti į Alabamos universitetą, “nes juk 
jūs negalite argumentuoti su Aukščiausiu Teismu.” Iv 
iš to, sako laikraštis, nesusidarytų niekam jokio pavo
jaus.

Laikraščio redaktorius sako: “Mes pietiečiai nieko ne
turime prieš 'važinėjimą bendruose busuose' su negrais. 
Mes abejojame, ar tie kraštutinieji segregacijos šalinin
kai išbėga iš savo kambario, kai negras ateina jį pašluo
ti. Mes nemanome, kad studentai turėtų apleisti klasę, 
kai negras studentas jon įeina.”

Šita tolerancijos dvasia turės plėtotis. I 
mstai turės užleisti vieną poziciją po kitos, 
mas atskyrimo aukštosiose mokyklose susilaukia iš šo
vinistu pusės aštraus pasipriešinimo, bet ilgainiui jis bus!"
sulaužytas.

laiškų gadynė
Aną dieną buvęs Pregresistų Partijos vadas

rasoma ;
Tarybų Sąjungos darbo' li
nijas. Mašinistų unijos kli
ka, Conroy vadovaujama 
atspausdino tą visą brošiū
rą ir už dyką dalino fabrike i 
tarpe darbininkų, kad įro-i 

! džius, jog CIO unija ir jos

nicos komjaunuolis N. Ne
krasovas, namų šeimininkė 
Marija Bakumenko iš Pere- 
jaslavo - Chmelnickio ir ki
ti rašo apie įspūdi, kurį 
jiems padare nemirtingi

-I i J7- a-a j f i-T? ivai domisi lietuviu literatu- žemaitės kūriniai, įduoti didesnę beprotystę? I . „ . : . ...
Antra, ar dar reikia aiš- 

k vipnn naw? I džius, jog CIO unija ir jos kinti, kad tokia unijų vadų 
k vieno Pjvyz- • Carpv vra niekas taktika skaldo darbininkų 
to iš atsitikimo 7clells Ca,ey yld nJ.CRds iėiras ir kenkia darbo uniiu 

DlKClclUSl •* * Ivcl IJAIq vlcll uu Llllljų
judėjimui?

Amerikonas

daugiau, 
raudonieji.”

Bet kad atsilyginti Con-

McCarran įstatymo tikroji prasmė
Labai klysta tie, kurie1 pripažinimą Kinijos ir jos 

mano, kad McCarran įsta- priėmimą į Jungtines Tau- 
tymas (Internal Security, tas, su ta sąlyga, jeigu Ki- 
Act of 1950) palies tik ko- nijos vyriausybė pasižadės

Teisingai prieš ( nesikišti
Tas jau reiškia,

munistus.
jį protestavo darbo unijos 
ir visos liberališkos organi- 

bus

Kad

Brošiūrai 
ts Philin A 

CIO prezidentas, 
ne kas 

kitas, kaip tas pats James

priėmimą į Jungtines Tau-

į Korėjos karą. 
Scriveno 

supratimu, kad ta organi
zacija pavirto komunistų 
fronto organizacija ir turi 
būti baudžiama pagal Mc
Carran įstatymą! Ką paša- 

i kys Mrs. Rooseveltienė ir 
{kiti demokratai, kurie prie 
| ADA priklauso ? Ką pasa- 
Į kys socialdemokratai, kurie 
| buvo pirmutiniai stoti i 

J1s!ada?
Scriven ir kitiems fašis

tams nesvarbu, kad ADA

Ruošiamas spaudai Petro 
romanas “Žemė 

maitintoja”. Grupė Ukrai
nos poetų verčia Salomė
jos Nėries kūrinius. Numa
tyta išleisti Donelaičio 
“Metus” ir jo pasakėčias. 
Literatūriniame žurnale 
“Vitčizna” (“Tėvynė”) šiuo 
metu sp'ausdinamas ciklas 
lietuvių tarybinių poetų 
kūrinių.

Ukrainos spaudoje gali
ma Ihikas nuo laiko išvysti 
informaciją, kurioje skai
tytojams pranešama apie 
ukrainiečių rašytojų kūri
nius, išleistus lietuviškai, a- 
pie Ukrainos dramaturgų 
pjeses, pasirodžiusias Ta
rybų Lietuvos teatru sceno
je.”

ra ir ypač naujais tarybi
nių rašytojų kūriniais. Ki- Cvirkos 
jevo, Charkovo ir kitų mie
stų laikraščiuose bei žurna
luose galima išvysti Kristi
jono Donelaičio, Julijos Že
maitės, Maironio, Petro 
Cvirkos, Salomėjos Nėries, 
Liudo Giros, V. Montvilos, 
A. Venclovos, V.' Mykolai
čio - Putino, T. Tilvyčio, V. 
Reimerio ir kitų rašytojų 
bei poetų kūrinius.

Ukrainos grožinės litera
tūros leidykla išleido Juli
jos Žemaitės “Apysakų” to
mą. Knygoje — penkiolika 
liaudies rašytojos apysakų. 
Dalis jų skaityta per Kije
vo radiją. Leidyklos ir re
dakcijos gauna nemaža 
skaitytojų atsiliepimų. Vitik bus pastebimas nors 

krijelis pažangos ir kovin
gumo.

Štai jau ką pareiškė vie
nas žvmus reakcinis denio-i 
kratas iš Californijos. . 
rezignavo iš Amerikiečių 
Dėl Demokratinės Veiklos ; 
(Americans for Democratic i . _
Action) ir pasakė, kad tag'^ ji^-komnnistinč orga- 
organizacija pateks 
Carran įstatymo rykšte. 
Tokios nuomonės 
Frank Lee Scriven, 
ratic County Council vice-j 
pirmininkas.

Kodėl ADA
Ciai Del XVVAiAVli i LA VA1AVKJ , j - - # ♦

Veiklos) pateks i bėda?' Amerikos komunistai rei- 
kalauja, kad Čiango režimo 
pripažinimas būtų atšauk
tas, o pripažinta naujoji 
Kinijos vyriausybė. Jie taip 

' pat seniai reikalauja, kad 
Čiango režimo atstovai bū
tų išvyti iš Jungtinių Tau
tų, o priimti Kinijos atsto-

i vai. Kadangi už tą patį pa- j 
sisakė Amerikiečiai dėl De- i 
mokratinęs Veiklos, jie {

nį zacij a, komunistų, nei jų 
simpatikų savo nariais ne- 

laikosi PrHma- Ji užsitraukia Mc- 
Democ- • Carran įstatymo rūstybę 

j tik todėl,1 kad jos pozicija 
| linkui Kinijos pripažinimo 

(Amerikie- ' beveik supuola su komunis- 
Demokratinės,- poziciją. Juk jau seniai

po Mc-

Labai x aišku: Ta organiza
cija neseniai pasisakė už

KAS BUS INDO-KINUOSE?
Indo-Kinija yra 

jos kolonij’a. Šalis •

amdiniai, didžiu-Reiškia, pločiu Indo-Kinija gionas, 
mūsų skaitytojams jau labai yra dįdesnė u£ Franciją, moję vokiečiai - hitlerinių-

ten yra apie 
Iš jų tik apie 

baltų-europie- 
francūzu

Gyventoju 
25;000,000. 
50,000 yra 
čių, vyriausiai 
valdonų.

Laike* karo 
buvo okupavus 
Bet gyventojai 
vedė partizanų 
karo jie stojo karan prieš 
Francijos valdonus už sa
vo šalies laisvę. Prieš Indo- 
Kiniją buvo mesta anglų, 

i australiečių, holandų, nau- 
; japo- 

I nų karinės jėgos į pagalbą 
|francūzams. Bet ir tas ne
gelbėjo. • Vietnamo (Ton- 

* provincijose, 
turtingiausios 

kuriose gyvena 
šalies

Indo-Kiniją
Japonija, 

priešinosi, 
karą. Po

t republikonų vadovaujama klika negali nesuprasti gi- h-r/ebindiočii’, iv net 
hausio Amerikos žmonių troškimo. Nepaisant pikčiau-J, -

v sios agitacijos už karą, nepaisant baisiausios karinės is-'
’ terijos, Amerikos žmonių masės trokšta taikos. Prieš !

rinkimus republikdnams reikia pasirodyti, kad jie nebijo Ąnnam\ 
net su Stalinu susieiti ir pasikalbėti. Trumanas atsisako !. 1 "• a ti. '

| tartis, demokratai taikos neduoda, republikonai gi tik-1 Ul ^.s Aia
F* rai siektų taikos. Todėl, supraskite, reikia už jų kandi- \ 7^00000 i

datus balsuoti šį rudenį. Toks šio atviro laiško tikslas. 1 CJ)1C . . os • ,
Šitie Stasseno rhanevrai Amerikos žmonių taikos troš-1 ^v.e-n. ^p\-1Zivr aii? a

;. -kimo kaštais primena mums panašu atsitikimą su kitais . ° ?" va ’
• dviem vyrais. Stassenas tik pasimokė iš prezid. Harry

S. Trumano ir Winston Churchillio. Prieš pora metų, j
* prieš pat prezidentinius rinkimus, laimėjimui taiką my

linčių žmonių balsų, Trumanas paskelbė, kad jis siunčia 
Maskvon savo asmenišką pasiuntinį tartis su Stalinu dėl 
taikos. Republikonai tapo pritrenkti. Trumanas laimėjo

Bįjdattg balsų.
*; Prieš pat Anglijos parlamento rinkimus Winston 

, Churchill pareiškė, kad jis, tapęs Anglijos premjeru.
tuojau siektų pasimatymo ir susitarimo su I

do keturis penktadalius ša
lies.

Franci j a, kad apgauti 
Indo-Kinijos žmones, sutei
kė tai šaliai “nepriklauso
mybę” ir priedui davė Bao- 
Dai už karalių, kuris išti
kimai tarnavo Japonijos 
imperialistams.

kai, japonai ir 
tai. Prie to, ji suorgani
zavo iš vietos gyventojų ' 
apie 100,000 armiją, kara
liui Bao-Dai paklusnią. 
Apsiginklavimą gauna is, 
Jungtinių Valstijų pagal 
karinį šiaurinio Atlanto 
Sąjungos susitarimą.

Indo-Kinų Vietnamo res
publika turi reguliare ar
miją iš apie 70,000 vyrų, 
kaip rašo Mr. H. W. Bald
win. ~~ 
luotą ne vien šautuvais 
kulkosvaidžiais, bet turi' 
lengvų tankų, lauko kanuo- 
lių ir net lėktuvų. Šią armi
ją palaiko apie 200,000 an-, 
namiečių partizanų. Nese
niai ji puolė francūzų kari
nius dalinius ir užėmė ke- < 
lis miestus Kinijos pasieny- i 
je. Komercinė spauda pla - 
čiai rašė, kad tai “komunis
tų išstojimas pagalbai Ko
rėjos.”

Bet tas
pi Vili I vi u* i V • -r- •

.. w Stalinu dėl neapgauna. Jie yra
išlaikymo taikos. Taipgi visas svietas nustebo ir klausė: tam kai alini ir

F Kas pasidarė? Churchill, kuris kasdien reikalauja so-
< ęialistine šalį pamokyti atomine bomba, dabar staiga pa

Virto taikos balandėliu ir ištiesia taikos ranką Stalinui!
žinodami tą visą istoriją ir dar gerai tebeatsimindami 

Stasseno siūlomą preventyvi karą, mes jokiu-būdu neti
kime Stasseno'atsivertimu prie taikos. Jokiu būdu 

%, ^nebepajėgiame susižavėti jo nuduotu nuoširdumu.
mes

Septyni nuteistieji mirtin
Trumpa Associated Press žinutė iš Richmond, Va., 

praneša, kad teisėjau Doubles atmetė apsigynimo prašy
mą atidėti nužudymą septynių jaunų negrų, nuteistų 
mirtin neva už išprievartavimą vienos baltos moteriškės.

Franci j ai.
Franci j ai karas ten kai- 

; pinigų ir -apie 
100,000 kareivių. Dabar ji

Kauno studentu grupe lankėsi 
Tarybines Turkmėnijos sostinėje

Kauno universiteto stu-|mėniją, kauniečiai aplankė 
dentas B. B. rašo iš Tary- l Gruziją, .Azerbaidžaną ir 
binės Turkmėnijos sostinės ■ kitus mūsų plačiosios. Tevy- 
Hebid-Dagas: Įneš kraštus. Ypatingai šil-

“ęPenkiolika Kauno uni- tai mus sutiko Tbilisyje ir 
versiteto statybos fakulteto Baku. Gruzijos TSR Plen- 
kelių skyriaus : 
vadovaujami vyr. dėstytojo j šingai priėmė 
Lukošiūno, ;
mybinę praktiką. Studentai i lionę Gruzijos karo keliu

studentų, i tų valdybos, vadovybė vai- 
J' j -------- ’"-n Kauno stu-

atliko čia ga-' dentus, surengė jiems ke- 
lllj' Minę JJl cirs. HlYCį,. Uiuucmai I i»aiu iv- uU
susipažino su naujausia ta- bei supažindino su kitomis 
rybine kelių statybos tech- respublikos įžymybėmis, 
nika, žymiai palengvinančia 
ir pagreitinančia darbą, o 
taip 'pat su priešakiniais 
kelių statybos metodais.

Prieš atvykdami į Turk-; rįausi draugai.

Visur, kur tik lankėsi 
Į Tarybų Lietuvos studentai, 
Jie buvo sutinkami kaip ge-

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠK1AUCIUS, M. D.

italai fašis- tampa ^munistų _sankelei- į . LYTINIS NEUŽAUGA Įsų berniukui abu kiaušeliai 
Draugai gydytojau, man į yra savo normalioj vietoj, 

i jau seniai rūpi pasiklaust: nors ir tebėra mažyčiai, tai 
operacijos nereikės. Su ati-

viais! Jie turi būti bau-1
I 

džiami ir persekiojami.

venų visur pifna. Juk jie I eina trylikiai metai. Toks tinkamais liaukų ekstrak- 
Kongrese pravarė McCar- i jis menkutis, kažkoks ne-1' 
ran įstatymą. Jie prižiūrės, užauga, nesubrendėlis su- ----T------

‘•lig savo amžium. Čia gy- {Net, jei ir tik vienas kiau-- 
taikomas. Pavyzdžiui, dar- dytojas sakė, kad jam ly- 
bininkai išeina į streiką. {ties organai neišsivystę. 
Streiką karštai remia ko- Sakė, gal reikėtų .operacija 

kuri daryt, kad atitaisius jam 
kiaušelius. Tai aš ir noriu 
pirma pasiteiraut, argi ne
galima be operacijos, su 
vaistais, gaį su hormonais įegyi 
sustiprint jį.

Atsakymas.
Lytinis menkumas , (hy- j 500 

i pogonadism) —

Čia tik dar pradžia. Šeri-1 apie musų bernioką. Jam

ran įstatymą. Jie prižiūrės, užauga, nesubrendėlis 
kad jis būtų plačiausiai pri-

. Ta armija yra gink- ;
;a ne vien šautuvais ir ! pigamzacija

munistai. Ta unija, 
streiką veda, gali būti pa
skaityta komunistu fronto 

, ir McCarran 
įstatymu persekiojama.

Kad taip su laiku bus, tai 
niekas neturėtų abejoti.

Amerikonas

nuo Kinijos. Komercinė 
spauda daug rašo, kad jos 
kovotojai gauna pagalbos iš 
liaudiškos Kinijos. Tas yra 
pateisinimui ginklavimo į 
Francijos ir Bao-Dai jėgų, | 
Atrodo, kad po Korėjos ga-. 
Ii būti -užpuolimas ant In
do-Kinijos liaudiškos res
publikos, kad “gelbėti civi- i 
lizaciją.” V. S. j

Atrodo, kad Virginijos valstija eina prie papildymo bai
sios žmogžudystės. Nežinia, ar apsigynimo advokatai 
dar suras kokį nors būdą teismų sistemoje išgelbėti tų 
vyru gyvybę.

Visa pažangioji Amerikos visuomenė labai susirūpi
nusi. Ji yra įsitikinus, kad Martinsville^ septyni negrai 
nuteisti mirtin be tinkamo įrodymo, kad teismas susidė
jo tik iš baltųjų piliečių, kad jo nuosprendis yra netei
singas.

Senatorius Wm. Langer 
buvo išneštas iš Senato 
salės, kuomet nualpo be
kritikuodamas reakcinį 

M'cCarran biliy.1 ,

tais gražiai jį bus galima 
sunorm'alint ir subrandint.

sėlis yra savo vietoj, o ki
tas tebėra neišėjęs iš vi
daus, tai irgi veikiausia ga-‘ 
Įima bus apsieiti tik su 
liaukų ekstraktais, jei ne
užvilkintum perdaug.

Jūsų gydytojas tuojau 
[ pradeda berniukui 

leist į raumenis su adata 
“chorionic gonadotropin,

> international units”,
Į pogo'nadism) — vyrau- 1 tris kartus kas savaitė, 
Ijančios svarbos reiškinys, i bent šešias savaites. Kiau- 
1 Vaikas gali visam gyveni- fineliai nuo to padidės, 
mui pasilikt netikęs, ne- j taipgi ir organas, 
veržlus, netikęs nei kitiem 
nei sau. Arba jis gali gra- tebėra viduj, 
žiai subręst ir būt norma-! myn savo 

| lūs vyras.
j Dabar kaip tik 
pats tas laikas, nedelsiant, • monų 
griebtis priemonių. Jei ber
nioką apleistumėt be pa
galbos iki 15-16 metų jo 
amžiaus, tai jau vargiau 
būtų ką beatitaisyt. Nors, 
tiesa, esti atsitikimų, kada 
lytinis subrendimas įvyksta tą savaičių, 
pavėluotai ir savaime susi- 
normalina, kad ir 16 metų'vis dar neišėjo 

dar kiek savo vieton, tai 
operacijos: kiaušelius išimt 

kontakto {ir nuleist žemyn, kur pri- 
su savo gydytoju, žinoma, dera.

Net jei ir abu kiaušeliai 
neišėję že- 

papraston vie- 
| ton, pat pirma reikia leist 

ir yra į su adata vis tų pačių hor- 
chorionic gonado

tropin.” Jei po 6. savaičių 
pagerėjimo vis dar nesima
to, tai gydytojas tada pra
dės leist “testosterone pro
pionate, 25 mg., irgi tris
kart kas savaitė, per šeše-

Jei ir dabar

bernaičiui arba ir 
vyresniam.

Be asmeninio

iš vidaus 
jau reikia

neapsieisite. Čia, mat, ne
koks menkniekis.

Lytinis nesubrendimas

Šalia to visko būtinai 
reikia -gero, negadintų na
tūralaus maisto ir vitami- 

dažniausia^ paeina dėl kokio! nų mišinio didelėmis doze- 
liaukų netvarkumo. Jei Jū-|mįs.

i 2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., spalio 10, 1950
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žarninių amebų — dizente- te Square Parke.

Brid-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
i na,

mastu

Ignas Songaila.
1 :Oi

ir turiniu-

Matthew AJ. Jurkšaitis

BUYUS

Tel. Ra 6-

MArket 2.6172

< CHARLES J. ROMANM

fkiaulides,
3

apsirū* 
metams.

susisiekimas 
centrais

duota 
eila •

19. -- 
kaime - 

stam- (Buyauskas).

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ofisas, 409, 
4, nuo 5-7

ties. Laimei, jam padėti paskyrė milži
niško ūgio komandorą, jūrininką, nuo

tės
niu

i ninkystę.

ir kitus “Tarybinio artojo” ar- 
narius dažnai galima iš-

Įvairios amebos rūšys.
Įvairios amebų rūšys turi 

įvairaus pavidalo

| Iškilmingai Minėtas Bridge-

PRANEŠIMAI
WILKES BARRE, PA.

Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo 7 kuopa rengia vakarienę, kuri 
Įvyks nedėlioj, spalių 15 dieną, 6:30 
vai. vakare. Lietuvių Tautiškos Pa
rapijos Svetainėj, 207 Parrish St.

Vakarienė bus skani. Bus muzi-. 
kos ir tinkamo gėrimo, šis paren
gimas yra pirmas šj sezoną, todėl 
prašome visus ir visas dalyvauti. — 
LDS 7 kp. Komitetas. (193-194)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienj, spalių 11 d.,’8 vai. va
kare, 408 Court St. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. — Komitetas.

(193-194)

pseuuopou ijn. p agaiiau, i pi abitietid s liuku s 
trečiųjų pseudopodijos pa -1 tas viduriavimas.

NEWARK, N. J.
Russian-American Fraternal So

ciety, skyrius 3060, Svetainėje 53 
Broome St., Newark, rengia kon
certą. Bus gerų dainininkų; įžanga 
tik $1 ypatai. Visus prašome- atsi
lankyti. — J. Semenovich, Sekr.

ir atsidėjus stebint pro mik
roskopą amebas, pasiseka 
pamatyti šitokį reiškinį. 
Kurios nors amebos bfan-

ir mūsų — Julijos žemai- 
vardo. Sustambintas kolū- 
pavadintas Julijos žemai- 

Dabar dar plates- 
vystysime gyvuli-

| KOLŪKIO SPORTININKAI

Į PA NEVūž YS. rugp. 18 d.— 
į Veiklus kolūkiečių sporto ko- 
'’rktyvas sukurtas “Pirmyn” 
ižr.m s rj!.i<> .-tylelėje. Daugiau

• Kolūkio kultūrinis centras

NAUMIESTIS, riigp. 20.

som stogus, gatarus ir kami-1 
I nūs. Nesvarbu kaip toli ir i 
Į kaip didelis ar mažas darbas.' 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite: <

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

labai
i pseudopodijas. Vienos ame
bų rūšys persilieja iš vie
nos v: i e t o s i k i t a

bo-skaityklos taryba, i kurią 
icina kolūkio pirmininkas L. 
Matijošaitis, mokytoja G. Ši- 
palaitė, klubo-skaityklos ve-

Namu Savininkams J
Mes namus taisome, penti- j 

name iš lauko ir vidaus; tai-'

kolūkiečiai 
j pavadino “Naujojo kelio” var- 
i du. J. Vaidotas.

liūs. Temperatūrai p; 
va krintant, amebus a 
čiau juda, o O'1 tempe 
roję jos sustingstu

j antra lieka tamsoje. Visos 'vysti
i amebos slenka iš šviesiosios I jė. įvairiapusišką 

Iga darbą 
j ros židi 
i paskaitęs

rs: čia skaitomos 
leidžiamas sieninis 
“Laisvieji keliai”, 

rengiami įmeno saviveiklos va
karai. DArbui vadovauja klu- rinkę bendrame 

nutarė susi jungti 
lūkį.

Naująjį kolūkį

i kitos atkiša į visas puses 
po keletą pirštų pavidalo

t 4

V

LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
28

rią visiškai be reikalo vaizdavausi tokią 
baisią! Ir galiu eiti, nesilankstydamas 
sviediniams, ir bijau *net daug mažiau 
už kitus! Taigi aš ne bailys?” gėrėdama
sis ir net žavėdamasis savimi pagalvojo 
Volodi a.

Tačiau šis nebaimingumo* ir pasiten
kinimo savimi jausmas greit atslūgo nuo 
reginio, kurį jis išvydo prietemoje Kor- 
nilovo baterijoj, ieškodamas bastiono 
viršininko. Keturi jūrininkai prie brust
vero už rankų ir ko’jų laikė kaž kokio 
žmogaus lavoną be batų ir milinės ir jį 
siūbavo, norėdami permesti per brust
verą. (Antrąją bombardavimo dieną ne
spėjo bastionuose surinkti lavonų ir iš
mesdavo juos i griovį, kad nekliudytų 
baterijose). Volodia apstulbo pamatęs, 
kaip lavonas susidavė į brustvero viršų 
ir paskui iš ten lėtai nuriedėjo į griovį; 
bet jo laimei čia pat jam pasitaikė bas
tiono varšininkas, • atidavė įsakymą ir 

vadovą į bateriją ir į tarnybai pa- 
jį blindažą. Nepasakosim, kiek 
baisenybių, pavojų ir nusivylimų 
j tą vakarą mūsų herojus: kaip 

.vietoj tokio šaudymo, kokį jis. matė Vol
kovo lauke, kur buvo visoks tikslumo są
lygos ir pavyzdinga tvarka ir kurias jis

žytas mortiriūkštes be taikiklių, iš kurių 
vienai buvo pataikęs į vamzdį sviedinys, 
o kita stovėjo ant sudaužytos platfor
mos skeveldrų; kaip jis iki ryto negalėjo 
gauti darbininkų platformai pataisyti, 
kaip nė vienas užtaisas nebuvo tokio 
svorio,, kaip pažymėta “Vadove,” kaip 
sužeidė du jo komandos kareivius ir kaip

tirų, kuris ji įtikino, kad dar galima jas 
naudoti, su žibintuvu vedžiojo ištisą nak
tį po visą bastioną, kaip po savo daržą, 
ir iki ryto jam pažadėjo viską sutvarky
ti. Blindažas, į kurį nuvedė vadovas, bu
vo išrausta akmeningoj žemėj dviejų ku
binių sieksnių pailga duobė, apdengta 
aršiuos ilgio ąžuoliniais sienojais. Joje 
jis ir įsitaisė su visais savo kariais. Tik 
pamatęs žemutes arši nines blindažo du
ris, Vlangas pirmas galvotrūkčiais 
smuko pro jas vidun ir, ;tik tik nesusi - 
kūlęs į akmenines grindis, užlindo kam- 
putin ir jau daugiau iš ten nėjo. Kai vi
si kareiviai susitalpino pasieniais ant 
grindų ir kai kurie užsirūkė pypkutes, 
tada ir Volodia išsitiesė sąvo lovą kam
pe, uždegė žvakę ir, užsirūkęs papirosą, 
atsigulė. Virš blindažo buvo girdėti nuo
latiniai šūviai, bet neperdaug garsiai, iš
skyrus vieną greta stovinčią patranką, 
kuri taip stipriai drebino blindažą, kad 
net žemė iš lubų byrėjo. Pačiam blinda-- 
že buvo tylu, tik kareiviai, dar varžyda
miesi naujo karininko, retkarčiais su
šnekdavo, prašydami vienas kito pasi
traukti arba ugnies pypkei pridegti; 
kažkur tarp akmenų skrebėjo žiurkė 'ar
ba garsiai atsidusdavo,Vlangas, dar ne- 
atsi’peikėjęs ir bailiai ’dairydamasis ap
linkui. Žmonių prigrūstam, vienos žva
kės apšviestam kampely Volodia savo lo
voje pasijuto taip jaukiai,, kaip jausda
vos vaikystėje, kai žaisdamas skiniuku, 
būdavo, įlįsdavo spinton arba po motinos 
sijonu ir sulaikęs kvapą klausydavos, bi
jodavo tamsumos ir’ kartu kažkuo gėrė- . 
davos. Jam buvo ir truputį nyku, ir link
sma.

t

— Tai ko, brolau, nepasėdėjai'gatvė
je? Gal nelinksmai merginos dainuoja? 
— tarė vienas balsas.

22
X

Po dešimties minučių kareivėliai pra
drįso ir sušneko. Arčiau prie šviesos ir 
karininko lovos susispietė žymesni žmo
nės—du fejerverkeriai: vienas — žilas, 
senas, • su visais medaliais ir kryžiais, 
išskyrus Georgijaus, antrasis — jaunas, 
iš kontenistų rūkė susuktinius papiro
sus. Būgnininkas, kaip ir visada, ėmėsi 
patarnauti karininkui. šaudytojai ir 
raiteliai sėdėjo arčiau, o ten, šešėlyj prįe- 
įėjimo, susitelkė nuolankieji. Jie ir pra
dėjo kalbėti. Progą pokalbiui davė 
triukšmingai ir greitai blindažai įsigrū-

—Tokias nuostabias dainas dainuo
ja, kokių ir kaime niekad negirdedavom, 
— tarė juokdamasis įsibrovėlis.

— Nemėgsta Vasinas bombų, oi, ne
mėgsta! — tarė vienas iš aristokratų 
kertės.

—Ką gi, kai reikia, tai visiškai kitas 
dalykas! — ištarė lėtu balsu Vasinas, 
kuriam kalbant, visi kiti nutildavo.

kalas, jei ant šūdo nušautų: vyresnybė 
už tai nė, dėkui mums nepasakytų.

Nuo šitų Vasino žodžių visi susijuokė.
— O, žiūrėk, tasai Melnikovas vis lau

ko tebetupi, — tarė kažkas.
—Pašaukite tą Melnikova čia, —- pri

dūrė senasis fejerverkeris, — ir iš tik
rųjų, dar užmuš taip, visai tuščiai.

— Kas gi tas Melnikovas? — paklau
sė Volodia.

— Tai toks pas mus yra, jūsų kilnybe, 
kvailas kareivėlis. Jis visiškai nieko ne
bijo ir dabar dar vis'lauke vaikšto. Ma
lonėkit į jį pažiūrėti: Į mešką panašus.

— Jis žino užkalbėjimą, — tarė iš 
kito kampo lėtu įtaisu Vasinas.

Melnikovas įėjo į blindažą. Tai buvo 
storas (tai ypač reta kareivių tarpe), 
rudaplaukis, raudonas vyras, didele iš
gaubta kakta ir iškilomis, šviesiai mėly
nomis' akimis.

— Ar tu nebijai bombų? — paklausė 
ji Volodia.

— Ko bijoti, bombų! — atsakė gūžda
masis ir kasydamasis: — manęs bomba 
neužmuš, aš žinau.

— Tai tu horėtum čia gyventi?
— Žinoma, norėčiau, čia linksma! — 

tarė jis ir staiga sukvatojo.

% Ar nori, aš pasakysiu generolui? — ta
rė Volodia, nors jis čia nepažino nė vie
no generolo.

— Kaip nenorėsiu? Noriu!
Ir Melnikovas pasislėpė už- kitų.
— Pilkim nosies, vyrai! Kas turi kor- 

* tas? —' pasigirdo jo skubrus, susirūpi
nęs balsas.

Iš tikrųjų, užpakaliniam kampe užvi
rė lošimas — buvo girdėti smūgiai į no
sį, juokas ir kortavimas. Volodia atsigė
rė iš būgnininko pastatyto samovaro ar
batos, vaišino fejerverkerius, juokavo, 
norėdamas įsigyti populiarumo, ėmė su 
jais kalbėtis ir buvo labai patenkintas 
jam rodoma pagarba. Pastebėję, kad po
nas paprastas, kareiviai taip pat pra
šneko. Vienas pasakojo, kad greit turįs 
baigtis Sevastopolio apgulimas, kad pa
tikimas laivyno žmogus jam pasakojęs, 
kad caro brolis Kistentinas su Merikos 
laivynu plaukiąs išvaduoti ir kad greit 
būsiąs susitarimas nešaudyti dvi savai
tes ir pasilsėti, o jei kas iššausiąs, tai už 
kiekvieną šūvį mokėsiąs 75 kapeikas pa
baudos.

Vasinas, kiek spėjo Volodia įsižiūrėti, 
buvo mažutis, didelėmis geromis akimis, 
su žandenomis. Jis pasakojo, pradžioje 
visiems tylint, o paskui kvatojaiftis, kaip 
juo, parvykusių atostogų, iš pradžių vi
si buvo patenkinti, o paskui jį tėvas ėmė 
siuntinėti į darbą, o jd žmonai girinin
kas paroučikas atsiųsdavo bričkutę. Tas 
viskas Volodiai sudarė nepaprastą pra
mogą. Jis ne tik nejuto nė mažiausios 
baimės arba nepasitenkinimo'dėl ankš
tumo ar sunkaus blindažo kvapo, bet 
jam buvo nepaprastai lengva ir malonu.

Jau daug kareivių knarkė. Vlangas 
taip pat išsitiesė ant grindų, ir senasis 
fejerverkeris, pasiklojęs milinę, prieš 
guldamas, žegnojosi ir knibždėjo maldas. 
Volodia dabar panoro išeiti iš blindažo- 
— pažiūrėti, kas dedasi lauke.

— Patrauk kojas1 — suriko vienas ki
tam kareiviai, kai jis atsistojo, ir susi
riesdamos kojos davė jam kelią. '

Vlangas, kurs atrodė jau miegas, ne
tikėtai pakėlė galvą ir nugriebė Volodią 
už milinės skverno. *

į—Na, ką jūs, neikite, kaip taip gali
ma! — prašneko jis ašaringu, įtikina
mu tonu: — jūs dar nežinote: ten 'be 
pertraukos 'krinta sviediniai, geriau 
čia...'

Bet, nepaisydamas, Vlango prašymų, 
Volodią išsiveržė iš ‘blindažo ir atsisėdo 
ant slenksčio, ant kurio jau sėdėjo per- 
siausdamas Melnikovas.

(Daugiau bus)

SKAITYK IR MOKYKIS
našios į plonus siūlelius,1 por*° š,mt"letls 
kai kada snriraizP'inrins l Sav° laiku ketuviškąjo kai kada susiiaizgiusiufe iBrjdgeporto ]00 nietų sukak. 
vienas su kitu, tai um ko-mjngįa jabai iškilmingai.
kio augalo šakneles, lodei ]\fokyklų vaikai jau anksto- 4 
visos amebos priskiriamos kai- p0 pietų turėjo taikos pa- ■* 
prie šakniakojų klasės. -radus. , •

Be amebų, gyvenančių į Vakare minios žmonių mar- 
gėluose vandenyse, y raišavo gatvėmis su muzika, va- 
daug amebų rūšių, gyvenau- įžiavo puošnūs* “flotai”.
čių jūrų vandenyse. Net iri eilė .vietinių organiza- 
drėno dirvožemio vandeny-!ciri dalyvavo iškilmėse ir pri- 
je taip pat gyvena kai ku-| 
rios amebų rūšys.

Dizenterine ameba. Y ra 
amebų rūšių, gyvenančių ii* 
žmogaus žarnose. Viena iš

šalinimas. O kur gi din-ila, arba vanduo joje pagen- 
gsta nereikalingi gyvybinio i da, kiekviena ameba iš pra- 
vyksmo produktai ir van- 'džių susitraukia į kamuo- 
dens perteklius, kupio nuo- liuką, paskui iš jos protb- 
lat prisirenka amebos kū- plazmos išsiskiria gleivinė 
ne? Jie pašalinami pro pul- medžiaga, kuri apsupa ame- 

jsuojančias vakuoles. Atlie- bą iš visų pusių. Ši medžia- 
| karnas vanduo kartu su iš- ga po kurio laiko sukietėja 
i tirpusiomis jame neręika- ir sudaro kevalą — cistą.i tirpusiomis jame neręika- ir sudaro
lingomis organizmui me- Ameba cistos viduje nemir- 
džiagomis renkasi į vakuo- šta. Taip “slaptai” gyven- 

i lę ir ją pripildo. Ji tada at-1 dama, ameba gali išsilaiky- 
j ro.do kaip šviesus lašelis. ;ti daugelį metų. Vėjas kar- 
|Vakuolė pritvinksta, ją iš
paviršiaus laiko tik plona 
pievelė; tąda plėvelėje atsi-

silieja laukan. Praeina mi
nutė, dvi — vėl susirenka 
lašas, pripildo vakuolę, ku
ri vėl išsituština į orą. Taip 
visa laika vyksta amebos I 

; nereikalingų medžiagų šab
ini mas. i *
; ‘ Reagavimas. Jeigu šalia 
| lašelio, kuriame yra ameba, 

* padėsime kruopelę druskos, 
tai po kurio laiko, kai ištir- 

: pusi druska praskies van- 
I denį, visos amebos įtrauks 
■savo pseudopodijas ir susi
trauks į kamuolėlius. Gali
ma padaryti ir tokį bandy- 

jmą: kaitinkime palengva 
vandens lašelį, kuriame yra 
amebų; temperatūrai ky
lant, amebos ima judėti vis 
smarkiau, ir smarkiau; o 
aukštesnėje temperatūroje 
amebos, kaip ir pienuoju 
atveju, nustoja judejosic,.--

Įrėjo.-
i Bandoma dar šitaip: vie 
na mikroskopo veidrodėlio i 
pusė uždengiama'juodu po
pieriumi; tada viena lašelio

; pusė ryškiai apšviesta, c

i puses į tamsiąją, ir greit 
visos ten susirenka. Užtem- 

I dykime antrąją lašelio pu- 
i sę ir ryškiai apšvieskime 
I pirmąją — tada prasidės 
i kelione atgal.

Visi šie mėginimai rodo, 
kad ameba šiokiu ar kito
kiu būdu reaguoja į įvai
rias atmainas, vykstančias 
aplinkoje: į temperatūros 
kitimą, į šviesą, į druskos 
pridėjimą į vandenį. Kitaip 

I sakant, a m e b a r e a g u o- 
j a į k i e k v i e n ą j a u d i- 

i n i m ą, einantį iš aplinkos.

tu su dulkėmis išnešioja 
tokias apmirusias amebas į 
visas puses. Kai tik tokia 
ameba patenka į vandenį 
(i upę arba į kūdrą), cista 
ištirpsta, ir ameba vėl ima 
gyventi 'savo paprastą gy
venimą.

sidėjo prie jų ruošimo.
Biznio vietos ant ITalsted 

! St. buvo išpuoštos. Abelnai 
Bridgeportas buvo gražiai pa
sirėdęs šiai iškilmei.

Paradas baigėsi Mark Whi-

rinė ameba — sukelia žmo
nėms pavojingą ligą — ato
grąžų dizenteriją. Ši liga 
paplitusi šiltuose kraštuose. 
Užnešta ji ir pas mus. Di- 
zenterinė ameba patenka į į 
vidurius geriant 
vandenį; tokiame vandeny
je dažnai būna amebos cis
tų. Patekusi į žarnas, ame
ba išsikala iš cistos, įsirau
sią į žarnų sieneles ir pa
daro jose žaizdų. Nuo to 
prasideda sunkus kraujuo-

Dalyvavo ne vien esanti 
Bridgeporte, bet kilę iš čia žy
mūs politikieriai—meras Mar
tin Kennedy, buvusis meras 
Edward J. Kelly, Richard Da
ley ir kiti.

Vietinis bankas — District 
užterštą j National Bank turėjo puošnų 

“flotą”, Sea League of Ame
rica dar puošnesnį.

Acme Steel Band muzikan
tai gaivino maršavimą su va
do triubomis ir kitais instru
mentais.

Visi • bizniai turėjo šviesas 
languose, kad padarius 
genortą šviesesniu.

Vakare, parko salėj 
programas ir pasakyta 
kalbų.

futbolo, 
Statomos 

šiol'":-;, rengiamos var- 
susilikimai su kaimyęi- 
ilfikiu sportininkais.

A. Paškevičius.

Autobusų 
su. rajonų

ŠIAULIAI, rugp. 20 d. — 
I Atidarytos dvi naujos tarp- 
įmiestinio autobusų susisieki- 
Imo linijos. Autobusai kursuo
sią iš Šiaulių i rajonų centrus, 
į Vienas iš naujųjų ruožų riša 
Šiaulius su Kelme ir Užven
čiu. Antruoju ruožu autobu
sai vyksta iš Šiaulių į Užventi 
ir Varnius (Klaipėdos sritis).

Br. Alūza

RASEINIAI. Rajone, vyksta 
smulkių kolūkių sustambini- 
mas.

“Naujo kelio” ir “Vieny
bės” kolūkių valstiečiai, susi- 

susirinkime, 
i viena ko - 
t t-

Maskva. — Franci j a atsi
sakė isileist sovietinius 
sunkiųjų svorių kilnotojus. 
Jie norėjo keliauti į tarp
tautines svorių kilnotojų 
varžytynes, įvykstančias

I

Mūsų Pasididžiavimas 
PAKRUOJA, rugp. 

IGausios mųsų kolūkio 
i nes. Spręskite patys:
ibiujų raguočių fermoje —117 

Skilimas. Kai kada, ilgai s'alviJ- kiaulių pas mus —188, 
paukščiu — daugiau kaip 

j 500, avių — 61. Turime taip 
pat ir penktą fermą — veis -z 
linių kumeliukų. Joje — 73

l arkliai. Ir šie skaičiai vis au- 
j g • r

Du svarbūs klausimai iškilo 
i1 bevysiant toliau gyvulinkystę 

pašarai ir patalpos. Sii pa
šarais susitvarkėme: 
pinome jais visiems 
Statome sparčiai ir ■ pastatus. 
Turime dvi naujas
kuriose yra 220 vietų. O dabar 
statome pagal tipinį projektą 
modernišką karvidę. Joje gali
me laikyti 140 karvių. Čia bus 
vandentiekis' ir kanalizacija, 
automatinės girdyklos, mažasis 
geležiirkeliukas pašarui trans
portuoti, pašarų virtuvė, šu

tintuvai. Statyba mūrinė. Gre- 
ūnotina” Ga iškils, siloso, | bokštai. Pa- 

I baigtuvių, vainiką žadame iš- 
■ įkelti no menesio: kviečiame 
?! : tada i svečius' togu .'žmonės

■ pasižiūri, 'kaip tui’i atrodyti 
, kurioGcjnkio gyvulininkystės pas
ilaiko ji ir vėl, skyla pusiau, j

durį plonėti; po kurio laiko 
branduolio" persmauka da
rosi visai siaura, ir pagaliau 
ryšys tarp abiejų branduo
lio pusių nutrūksta: ameba 
įgalina du brariduolius. 
Tuo pat. metu ima skirtis 
pusiau ir protoplazma; iš 
pradžių abi protoplazmos
puses dar sujungtos siauru-1 
čiu tilteliu, bet pagaliau ir 
ši jungtis nutrūksta, pasi
daro dvk naujos, jaunos 
amebos, kiekviena su bran
duoliu ir su protoplazma. 
Senoji ameba —, “ 
— išnyko.

. .Kiekviena nauja 
pradeda gyventi i 
savarankiškai, o po

- f -■ 1 VKV V* •

Vadinasi, a m e b o s v ei-: Gyvulininkystės 
•s i a s i s kildamos p ū-! užtikrina kolūkio 
s i a u . |.ma. L

1 Cista. Įdomiu būdu ame
bos apsisaugo nuo nepalam

, Gyvulininkystes išvystymas
> su st i pre j i-

. štąi dėl ko mes skiriame 
Idaug dėmesio šiai ūkio sričiai.

Pastaruoju metu mūsų gy- ? 
venitnc buvo reikšmingas įvy
kis: susijungė trys kolūkiai— 
Mickūnų i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Veųhon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. P ar 4110

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

L

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.
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Puikiai pavyko 
vaidinimas

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

Kas nauja -Lietuvių 
Kultūros Centre?
LDS Bolininkų Lyga i liaudies šokių

Antradienio vakare, spalio
10, LDS bolininkų tymai; per- Savo vaikus siųskime mokyk- 
siims. Gražu pažiūrėti, kaip don.
jie rita boles. Tiems, kurie
dar neįsirašė j lygą ir norėtų i Kas bus sekmadienį? 
bolinti, dar galima įsirašyti.

Kiekvieną antradienio • va- i 
karą bolininkai lošia. Nema
žai ateina žingeiduolių 
žiūrėti, kaip jie lošia.

Padėkime jiems lavintis

pas i

.Lietuvių Meno Sąjungos 
[3-čioji Apskritis ruošiasi pub
likai, ką tokio naujo suteikti 
Ispalio 15 d. Apie 2 vai. po 
pietų bus prelekcija ir disku

sijos. Kviečia visus žingeiduo- 
įlius atsilankyti. Įėjimas nemo
kamas.

Liuoslaikis praleisti -
Tūli draugai Liet. Kultūri- 

ini Centra nuolatos lanko ir

Aido Choras
Kiekvieną penktadienio va

karą Aido Choras turi lavini
mosi pamokas. Susirenka ne
mažai choristų. Bet reikėtų ir 
daugiau.

Aidiečiai ruošiasi prie savo Į tuomi yra pasitenkinę. Jie čia 
metinio parengimo, kuris į-į vakarais atėję gauna pasival- 
vyks gruodžio 10 d., Liberty jg-yti, pasikalbėti, gali čeke- 
Auditorijoj. iriais palošti ir tokiu būdu gra-

* žiai, naudingai liuoslaikį pra-
Lietuvių Kalbos Mokykla 'leisti. Yra laikraščių ir kny- 

Kiekvieną šeštadienio po- gų pasiskaityt Auditorijos 
pietį gražus jaunimo ir vaikų {knygyne.
būrys susirenka lavintis lietu- Kodėl ir daugeliui kitų ta 
vių kalbos, dramos, dainų, ' proga nepasinaudoti?

,LDS kuopų susirinkimai 
ir veikimas

mėnesinis
Lietuvių

spalio

gražiai ir draugiškai užbaigė 
savo vakarą.

! LDS 1 kuopa
Kuopos susirinkimas įvyko

LDS 13 kuopa.
LDS 13 kuopos 

-susirinkimas, įvykęs 
Kultūriniame Centre,
5 d., buvo nedidokas.

Kai mažai narių susirenka, 'spalio 3 d., Lietuvių Piliečių 
tai nėra ir ūpo ką nors veikti. {Klubo salėje, Williamsburge. 
Todėl pasitenkinta padisku- i Narių susirinko nedaug. Dide- 
savimu vieno-kito 
ir tuo susirinkimas baigtas.

Tikimasi turėti didesnis 
susirinkimas lapkričio 2 d.

LDS 200 Kuopa
Jaunimo kuopos susirinki 

mas, įvykęs spalio 5 d., Li

padisku 
klausimo lė kuopa, turėtų daugiau na

trių lankyti susirinkimus.
Raportuota iš ateivių gyni

mo lietuvių konferencijos, ku
ri įvyko rugsėjo 24 d. Nusi
tarta tą darbą visais būdais

j remti.
Kalbėta- apie minėjimą 20t v r r 7 i ' #

berty Auditorijoj, buvo skait- metu sukakties nuo LDS susi-
hngas ir gyvas.

Plačiai kalbėta apie rengia- nenutarta.
mus šokius gruodžio 2 d. Plačiau apie i------
Įžangos bilietais pasidalino ir i veikiausia korespondentas 
visi pasižadėjo pardavinėti, | rašys.
kad skaitlingą publiką turėti. .
Tai bus nepaprastas parengi
mas — minėjimas 20 metų 
sukakties nuo LDS įsikūrimo. 
Todėl jie prašo kitų kuopų 
nieko tą dieną nerengti.

Kalbėjosi apie LDS Bow
ling Lygą, kaip gauti daugiau 
bolininkų ir gerai pasiruošti 
nacionaliam LDS bowlingo 
turnamentui, kuris įvyks ge
gužės mėn., 1951 m.

Po susirinkimo visi patrau
kė į Auditorijos valgyklą ir 
ten turėjo šiltos kavos ir py
ragaičių pasivaišinti. Taip jie

Iš Kliubiečiiį Susirinkimo
Spalio 6 d. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo susi
rinkimas nuosavam name, 280 
Union Ave., Brooklyn N. Y.

Ligonių lankytojai išdavė 
savo pranešimus, kurio yra 
serganti klubo nariai. Pasiro
do iš pranešimų, kad klubie- 
čių nėra daugiausia sergančių 
ir jų padėtis nėra taip sunki. 
Teisybė, dabartiniu trumpu 
laiku klubioąiai neteko poros 
senų klubo veikėjų. Mirė Vin
cas Tumosas, Kazimieras Vil
kas, Vincas Bonkevičius. O 
tai buvo klubo seni nariai. 
Reikėtų klubiečiams pasiru- 

■ pinti į jų vietas gauti jaunų 
vyrų, jeigu norime, kad mūsų 
klubas gyvuotų nariais. Atei
nančiame metiniame susirin
kime turėtume nutarti rūpin
tis gavimu į klubą jaunų vy
rų, kad ir biskelį senesnio am
žiaus butų priimami į klubą.

Buvo laiškas skaitytas nuo 
“United Lithuanian Relief 
Fund” reikalaujant aukų . pas
kirti. Laiškas priimtas ir duo
tas sumanymas, kad kurie 
norite liuosnoriai spalio 27 ir 
28 dienomis “tag day” su de- 

| žutėmis galite parinkti aukų, 
i O klubas kaipo pašalpinis tu- 
iri rūpintis su savo nariais. • -r v w * I vz wKlubo busų išvažiavimų ko
misija išdavė galutiną atskai
tą. Gryno pelno klubui davė 
$85.

Klubiečiai rengiasi ir pla- 
[nuoja turėti savo dideles iškil- 
Imes minėjimui 20 metų su- 
ikakties nuo įsigijimo nuosavo 
j namo. Dar šitas visas dalykas 
[buvo tik pasikalbėjimu klu-

j Ignas ir Izabele Sutkąi 
[Vyksta Kalifornijon

Šiuo tarpu Brooklyn© lan
kėsi Leonas Endžiulis, atvy- 

, . , . . . . , ,kęs iš Los Angeles, Calif. Jis
kunmo, bet nieko konkreeio | apĮ?ai,estavo> 1(ad tur6jęs 

stambių pirkinių New Yorke 
ir praleidęs veik visus atsiveš- 
tus pinigus, tai 
tarpu paremti 
Laisvės, žadėjo 
tuojau! prisiųsti 
ną.

Grįždamas Endžiulis ve
žasi į Kaliforniją Igną ir Eza- 
belę Sutkus, savininkus 
public Bar & Grill.

Sutkai nusprendė ilgokai 
pasivažinėti vakaruose. Jie 
mano aplankyti San Francisco 
ir pasuks dar į Arizonos vals
tiją. Taipgi patrauksią net į 
Mexico. Daug esą girdėję 
apie tą šalį. Kadangi busią 
prie pat rubdžiaus, tai nuva
žiuosią ton tų įdomumų 
matyti.

Plačiau apie susirinkimą
i pa-

Grasindamas kitus 
pats nusišovė

negalįs šiuo 
dienraščio 

parvažiavęs,
Laisvei dova-

Sola-Brooklynietis Joseph 
rio su revolveriu rankoje vai
kė savo žmoną ir dukterį po 
apartmento koridorius grasin
damas abi nušauti.

Kai policija buvo pašaukta, 
Solario buvo rastas savo vir
tuvėj be sąmonės. Nuvežtas į 
ligoninę mirė nu'ol paleisto 
smilkiniu šūvio.

Re

pa-
Su tk ai išvažiavo spa-

LAISVES

KONCERTAS
Tik už dviejų savaičių. Ar jau įsigijote 

koncerto bilietą?

Prašome įsitemyti, kad sėdynės rezervuotos. Už
tikrinimui sėdynes, tuojaus įsigykite bilietą.

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

SPALIO 29 OCTOBER
Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 

kurį vadiname

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avė 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.

£ I

F

su Sutkais vyksta ir 
Mokola, buvęs saliu-

Beje, 
Juozas 
nininkas, o dabar poilsiaujan
tis. P. B.

Registruokis, 
kad balsuoti

biečių, bet ateinantį metą prie 
pirmos progos klubiečiai pra
dės rūpintis toms iškilmėms, 
čia yra geras sumanymas. 
Kaipo Brooklyn© lietuvių 
centras ir jų užeiga minės to
kį prabėgusi kavalką metų.

kviesdamas vietines organiza
cijas ir klubus dalyvauti, pa
našiai kaip buna su pasitiki
mu i Nauju Metų parengimų.

J. Stakvilevičius.

llartfordiečiai sekmadienį 
gražiai pasirodė su savo dra
ma “Nevykusi Meilė.” 'Publi
kos prisirinko arti pilna Audi
torija. Visi atydžiai vaidinimą 
tėmijo.

Po vaidinimo buvo ir šokių 
prie Lietuvių Kalbos Mokyk
los muzikos. Daugumas publi
kos susirinko į Auditorijos 
valgyklą, susėdę apie stalus 
užkandžiavo ir šnekučiavosi.
Kiti bolingė rito boles. Taip 
svečiai gražiai laiką praleido.

Netrukus tilps platesnis ap
rašymas apie vaidinimą.

Ką veikia Lietuvių 
Liaudies Teatras?

Per kelis pastaruosius me-|kaip tą spragą atpildyti ir vis
lus Lietuvių Liaudies Teatras 
buvo gražiai išsigarsinęs vi
soj plačioj apylinkėj. Jis su- 

I vaidino keletą didelių veikalų 
I ir taipgi mažesnių. Jo vaidy- 
los aplankė keletą miestų ry
tinėse valstijose. Tai buvo 
gražus ir garbingas Liaudies 
Teatro darbas.

Bet nežinia, kas atsitiko su 
Teatro vaidylomis ir jo vado
vybe šiame sezone. Nieko ne
sigirdi, ką jie ruošiasi persta
tyti. Neseniai buvo šauktas 

[Liaudies Teatro narių susirin
kimas, bet po jo irgi viskas 
ramu.

Brooklyn© ir apylinkės lie- 
į tuviai nekantriai laukia suvai- 
Idinimo kokio nors veikalo. 
[Lietuvių Liaudies Teatras tu
rėtų ką nors jiems paruošti.

Tiesa, vienas kitas vaidyla 
Idėl pasikeitusių gyvenimo ap
linkybių persikėlė į kitą mies- 
itą gyventi. Tai1 laikinai suma
žina ir taip mažas vaidylų jė
gas. Bet tai reikia žiūrėti,

tiek pasirodyti ant scenos su 
naujais veikalais.

Teatro Mylėtojas

Reikalauja 
Investigacijos

Amerikos Darbo Partija 
pasiuntė kongresmanūi Carl 
Vinson, karinės tarnybos ko
miteto pirmininkui, reikalavi- 

|i?ią padaryti karinės jėgose 
i investigaciją kas liečia negrų 
skirstymą ir diskriminavimą.

Partija reikalauja ištyrinė- 
jti karinio teismo nuteisimą 
[negro leitenanto Leon Gilbert. 
Jam nuskirta mirties bausmė 
sakoma už nepaklusnumą Ke
rėj o j, n e atl i k i m ą j a m n u sk i r- 
tų pareigų.

Tuo klausimu partija tai
pogi kreipiasi pas prezidentą 
Trumaną ir kviečia kitus pi
liečius tai padaryti.

PARDAVIMAI
BARGENAS! Trijų aukštų mūri- 

! nis namas su krautuve ir dvejais 
kambariais užpakalyje. Ant: pirmų 
lubų klubrūmiai. Ant antrų, 5 

1 kambarių tuščias apartmentas. Alie- 
įjum šildoma. Kaina $10,000. Pini
gais $8000 ar daugiau.

4-ių šeimynų mūrinis namas. Vie
nas trijų kambarių apartmentas ir 

keturių kambarių apartmen- 
Savininkas apleis jo keturių 

i kambarių apartmentą po pardavi
mui. Kaina $9500. Mortgičius $3700. j 
Balansas pinigais.

HAWKINS REALTY CO., 
1108-03 Liberty Ave., Richmond Hill, 
IN. Y. Virginia 8-2611. Pagal sutartį, 
j (191-196)

trys 
| tas.

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 

Vyrų ir Moterų Ligos 
Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
įnirštai ' 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.
Seknpad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Porteris - Tvarkyt djas. Ligonrū- 
muose. Dieninis darbas. Rev. W. J. 
Wiltenburg. -The Wartburg Lutheran 
Home for Aged, 2598 Fulton St. 
Brooklyn N. Y. BY. 8-2340.

(191-193)

REAL ESTATE
Jamaica Bungalow. 5 kambariai. 

Aliejum šildoma. Garadžius. Vienas 
blokas iki subvės. Daugelis kitų 
įtaisymų. JAmaica 6-1524.

KRAUSTYTOJAI
Einil A. Lange, Sandėliaal ir Per- 
kranstynias. Perkraustom lokaliniai 
ir tolimai kelionei. 25 motų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. 355 E. 
156th St., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.

(191-198)
rrrrrrzrrrrrrrrm

Nepatenkinti

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

j Namų darbininkė. Vienas kūdikis. 
| Guolis nuosavame kambaryje. Links- 
I ma aplinka. Bendix. BO. 3-4345.-

(191-193)

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

Vienas dipukas, sui 
turėjau progos 
pareiškė didelio 
nimo Tysliavos ir Ginkaus el-[[ 
gesiu. Girdi, Čiurlionio. An
samblio koncertas puikiai pa
vyko, bet pelno neliko, nes 
Tysliava ir Ginkus pasiėmę 
visą, kas tik likę nu© išmokė
jimo išlaidų.

Ar tiesą tas dipukas sako, 
paaiškės artimoj ateityje. Bet 
jis ištikro nepatenkintas, 
sako, kad daugelis ir 
taipgi nepatenkinti.

Girdėjusi.

kuriuo 
pasikalbėti, 
nepasitenki-

Jis 
kitu

Vito Savino turėjo užsimo
kėti $25 bausmės už važiavi
mą T2 m. į valandą Woodha
ven bu 1 vardu.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI 

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su bizniais. 

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

REpublic 9-1506. (185-194)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Namų darbininkė.
savas kambarys.' Du 
kanti mokyklų. Bendix 
mui mašina. Priimnūs 
j savaitę. Paliudijimai.

(192-194)

Patyrusi; nuo- 
vaikal, lan- 
indų plovi- 
namai. $35 
RE. 9-6949.

Namų, darbininkė. Lengvas valgių 
pagaminimas. Skalbimas. 7 mėnesių 
kūdikis. Guolis vietoje. SC. 4-3182.

(192-194)

Auklė. Lengvas namų ruošos dar
bas. Guolis vietoje. Vaikutis 3’,4 m. 
amžiaus. Skambinkite TRafalga 
1-4480. ’ (192-194)

į Molinai pagelbininkė. Lengvas
darbas. Guolis vieloje. Mylinti vai-

> kus. Bendix. Patyrimas nereikalin-
| gas. 5’2 dienos. $25. Bayside 4-2803.

(193-195)

Real Estate
Woodhaven North — Nauji atski

ri mūriniai namai; kaimiškoje ap
linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 
Virtuves grindys iš Kent tile. Du 
blokai iki Forest Park* šeši kam
bariai. Plėstruotos sienos. Galima 
pereiti per Modoj Home nuo 9 A.M. 
iki 10 P.M. kasdien. Arti visų trans- 

i portacijų. Pirmieji nauji namai pa
statyti Woodhavene į 15 metų.

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

(189-193)

GERIAUSIS

darbininkė, $175.* 
Kambarys ir vana. 
mokyklos mergai-

Į Virėja, namų 
' Nuosavas namas.
| Dirbanti pora, 2
lės, paliudijimai. RE. 9-7985.

Kompetent iška namų darbininkė 
;6 rytmečiams, patikima, gera alga, 
i RA. 8-3569.

Virėja, namų darbininkė, $175 j 
i mėnesį, rūmas ir maudynė. 2 vai- 
I kai; paliudijimai, laukuose N. J. 
išaukite: RL. 7-2896. Miss Lee.

Virėja — Namų darbininkė. My- 
į lint i vaikus. Guolis vietoje. Turimo 
, skalbike. $40. Paliudijimai. WAds- 
| worth 7-7844.’ (193-195)

Į Namų darbininkė. Guolis vieloje, 
i Vėliausius paliudijimus. Turi mokė- 
j t i angliškai. $30 j sav. 1L. 9-4008. 
: Baitęc-į.isshrdlshrdlu

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Realsteitininko
nesueme gyvo

Emma Stauble apskundė 
teismui realesteitininką John 
Gowlan už neatidavimą $637 
iškolektuotų rendų. Trečia
dienį jis turėjo stoti teisman. 

[ Bet nepasirodė. Tada policija 
| ėmė ji) ieškoti ir surado jo 
I lavoną Central Park ežere, i *

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.

Recepty Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

par-

dar-
Pi-

Vakar, spalio 9 d., prasidė
jo New York© piliečių regist
racija. šiandien jau antra re
gistracijos diena.

Registruodamiesi piliečiai | 
pasirenka ir partiją, kuri 
jiems gerinau patinka: repub- 
likonų, demokratų, darbo 
tija, liberalų.

Darbo Partija kviečia 
bininkus ir pažangiuosius
liečius pasirinkti savo partiją.

Registracija tesis iki šešta
dienio. šeštadienis bus pasku
tine diena. Piliečiai neturėtų 
laukti paskutinės dienos. Rei
kėtų tuoj užsiregistruoti.

Registracijos vietos kasdien 
atdaros nu© 5 vai. po 
iki 10:30 vai. yakare.' 
dienį, spalio 14, bus 
vai. ryto iki 10:30 vai. 
re.

pietų 
šešta- 
nuo 7 
vaka-

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS ■

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

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

<t>

<♦>

TELEVISION
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., spalio 10, 1950

i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILL
K

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

%

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas '
EVergreen 4-8969

■■

Petras Kapiskas
. PALAIDO

Bat & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION 
SHUFFLE BOARD




