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Šunų gaudytojas.
Stiklinis namas be langų.
Ieško asilo.
Bilijoninis raketas.

Rašo A. BIMBA

Maskva protestuoja, kad

Praėjusį sekmadienį prieina 
pora gerų, senų draugų ir sa
ko: Ar dar*priimate Laisvei 
aukas į tą dešimties tūkstan- Į 
čių dolerių fondą? !

)X‘. pavS i jankiai iš oro atakavo 
davė dešimtine, kitas penkinę. į - - _

Puikiai žinau, kad 
(i ea psi ž i u re j u s i ų laiku 
gų dar randasi šimtai.

tokių/Sovietų lėktuvų aikšte 
k I

tinka senas posakis: Sdko. ttt
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Dienraščio XXXII.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Amerikonų talkininkai 
teigia, užėmę pusę svarbaus 

Wonsan uostamiesčio
Tokio, spal. 10. — Pra

nešama, kad Pietinės Ko
rėjos tautininkai su ameri-

Associated Press i 
kad partizanai stengiasi i 
apsupti francūzus tame 
mieste.

Jakarta, Indonezija. ■ 
Jūrų bangos iki 656 pėdų 
aukščio užliejo didelę- dalį 
Amboinos salos, Indonezi
joje. Dar nėra žinios, kiek 
žmonių nuskandino. 

c-

i
Helsinki, Suomija. — 

Streikuoja 150,000 metalis'

------------------- “*y erne Wonsapa, didelį fab-
‘provokacija’ padaryta rjkini Riešuijr uostą šiau- 

f k. v rinėje Korejjoje.nieką- j

J , \už 40 myliu nuo Vladivostoko jūsų n- j 
parama 

širdingai laukiama.
savo darbininkišką vietų vyriausybė

“Geriau vėliau, negu 
dos.”

Visi žinokite, kad
nansinė
visuomet

Atlikite
pareigą. Nauda bus visapusiš
ka. Dienraščiui bus parama, 
o jums bus ramiau ant šir
dies. Ju]< niekas taip susipra- 
tusio lietuvio neslegia, kaip 
neatlikimas savo pareigų.

Gerai susipyko ir smarkiai 
įsižeidė du dideli žmonės. 
Prezidentas Trumanas 
kė. kad jis United Mine 
kers unijos prezidento 
L. Lewis neskirtų nė 
gaudytoju.

Lewis atkilto: Aišku, 
tokiu būdu reikėtų įsteigti 
šunų Departmentą valdžioje, 
bet toks departmentas turėtų 
daugiau smegenų, negu Vals
tybės Departmentas!

Labiausia supyko Valstybės 
Departmento tarnautojai, 
sako: Kuo mes kalti, kad du 
prezidentai — vienas šalies, 
kitas unijos, — nebeišsitenka 
Amerikoje ir jonvaikiškai ke
lio jasi?

pasa- 
Wor- 
John 
šunų

Maskva, spal. 10. — So- 
' 1 griežtai 

užprotestavo Jungtinėms 
Valstijoms, kad du kariniai 
amerikonų lėktuvai spalio 
8 d. perskrido iš Korėjos 60 
mylių į Sovietų sritį ir ap
šaudė sovietinę lėktuvų aik
štę už 40 mylių į pietus -nuo 
Vladivostoko.

Sovietu užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas An
drius Gromyko įteikė pro
testą Amerikos atstovui 
WTal wo r th ui B ai’bou r’u i.

Protestas sako, jog Ame
rikos lakūnai tuo žygiu pa
darė karinę “provokaciją.” 
Sovietų Sąjunga reikalauja 
kaltininkus už tai aštriai

200,000 Indijos audėjų 
įlies, I laimėjo streiką

Naujosios) Jungtiniu Tautu , 
sostinės antį 42-nd Street tar
nautojai protestuoja prieš in- 

' žinierius. Jiems pastatė namą, 
kurio beveik visos sienos stik- 

» lines, bet be langu. Tie ofisu- 
kai maži, tvankūs, kaip kalė
jimo kamaraitės!

Jie sako: Mos tarnaujame 
visam pasauliui, o mus laiko 
kalėjime!

žmonės turi tiesos. Gal pri-

Bombay, Indija. — Nuo 
' rugpjūčio 14 d. streikavo 
daugiau kaip 200,000 audė
jų - verpėjų, suparalyžiuo
dami visą tą pramonę Bom- 
bayaus didimgstyje.

Valdžios teismai, paga- 
liaus, nusprendė, kad audė
jams turi būti duota po 19

~ Korėjos liaudininkai smarkiai 
kertasi su amerikonais

nubausti ir užtikrinti, kad 
Amerikos valdžia sulaikys 
savo lėktuvus nuo panašių 
žygių ateityje.
Amerikos atstovas atmeta 

protestą
Amerikos atstovas Bar-

Korėja. — Prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus 
kariauja astuonios ameri
konų divizijos, keturios jų 
talkininkų — pietinių korė-

' Korėja, spal. 10. — Pra
nešama, kad Pietinės Ko
rėjos tautininkai, jankių 
talkininkai, užėmė Wonsa-

: ir pusęjiečių divizijos ir keli pul- medžio darbininkų, te- j no lėktuvų aikštę 
kai-anglų ir austi alų vi- i-efonistu įr telegrafistų, į paties miesto;
so apie 190,000 vyrų.

Generolo MacArthuro
bour atmetė Sovietų protes- štabas pranešė, jog amen-
4- Ti n ■v'x nnnlrriTrx Ir n z-3 z-v 1 1 • ____ _ _ ______________ !tą. Jis pasakojo, kad pro-ikonai nuo savo ofensyvo 
testą reikėjo siųsti Jungti- pradžios paėmė nelaisvėn 
nėms Tautoms. Nes Korė
joj kariauja Jungtinės 
Tautos, o ne vien Amerika, 
sakė Barbour.

Gromyko atsakė,

nelaisvėn 
bent 50,000 įšiaurinm liau
dininku kariuomenės.

Amerikiniai ' 
dentai skaičiuoja, jog Šiau- 

jog Irinės Korėjos

Šiaurinės Korėjos liaudi- 
ginasi

reikalaudami daugiau al
gos. Suomijos valdžia siūlo ninkai žūt-būtiniai 
streikieriams derybas.

Kopenhagen, Danija. —
Šimtai danų demonstravo, 
kuomet miesto aikštėje kal

korespon- bėjo Winston Churchill, bu-
vęs Anglijos premjeras.

vidurmiestyje. Si a u tėja 
žūt-būtiniai mūšiai. Pieti 
nių tautininkų komandoje 
veikia daugiau kaip šimtas 
amerikiniu oficieriu.

Wonsan yra fabrikinis 
didmiestis ir svarbus uos-

Liaudininkai įnirtingai 
kertasi su amerikonais, įsi
veržusiais į Šiaurinę Korė
ją vakariniame fronte, taip 
kad amerikonai per dieną 
pasigrūmė tiktai 2,500 iki 
4,000 jardų pirmyn, šiame 
fronte jankiai dar tik tris 
mylias prasiveržė iš Pieti
nės i šiaurinę Korėją.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Pyongyang, spal. 9. — 

Šiaurinės Korėjos baudi-
T. . .v nv. ... i - Liaudies Demonstrantai šaukė: “Va-Įtas už 90 myliu i žiemius • ninku radijas sakė:
Barbouro išvedžiojimai yra Respublika dabar turi tik- |žinok sau namo, Churchill!” — - a.

be pagrindo, kadangi Ame- tai apie 45,000 karinome- Churchillas kurstė danu 
rikos, o ne kieno kito la- peš. • , I prieš Sovietu Sąjungą,
kūnai apšaudė Sovietų lėk-! . — _— . __ 1__

nuo 38-tos paralelės, kaip 
kad vadinama siena, ski-

I rianti Pietine Korėja nuo
tuvų aikštę.

'Kitas teisėjas atmetė 
Los Angeles įstatą

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai ap
supo ir naikina svarbiausią 
francūzų- armiją tarp Kao- 
bango ir Thjatke, šiaurinia
me Indo-Kinos ruožte.

i Šiaurinės.

registruot komunistus į Haiphong, Indo - Kinia.—
• Vietnamo liaudies partiza- 

Taikosinai susprogdino vandentie- 
Stanley Moffatt kius Haiphongo, 140 tūks- 

d. nusprendė, jog tančių gyventojų miesto, 
vietinis Los Angeles aps- Dabar geriamasis vanduo 

įstatymas dėl ko- bandoma iš kitur atvežti.

Los Angeles. — 
teisėjas 
spal. 9

krities 
munistų suregistravimo

New Haven, Conn. —Su
imtas ir kvočiamas Theo
dore Trent - Lyon, kodėl jis
nušovė
profesorių Lewisa Thorne
ir pavojingai peršovė pro-

ifesoriaus žmoną jų pačių
namuose. i

Trent - Lyon yra baigęs ...
mokslo kursą Yale ir Har- Vtetnamo.liaudies armija i!

. X »4- -« •« -I' 1 XX X-» 1
. vard Universitetuose. Jis 

neseniai gydėsi nuo protli- 
gės bei nervų suirimo.

Vietnamo liaudininkai
,?alT „Ef’r’nhrL sunaikino tūkstančius

francūzų kariuomenės
Saigon, Indo - Kimi.

Illlllllbių bill tlglbLl civniiu I

dolerių bonų priedan prie' peržengia šalies Konstituci- Fabrikantai siūlo karą, 
algos. _ v. kaip apsaugą nuo krizesTeisėjas todėl atlnete sį 

įstatymą ir paleido šeimi- 
f v 1 r- T "1\ 4T -t 1 T

gautos’ reguliarės 
Tad streikieriai ir grįžo 
dafban.

Vidutinė audėjo alga In- fninkę^ Larue McCormick- 
sieis tą naują pastatą atomine i dijoj yra tiktai 9 doleriai 
bomba su žeme sulyginti ir j centų per mėnesį.

ir

nauja statyti.
Toki pasiūlymą galėtu duo

ti atominės politikos šalinin
kai Jungtinių Tautų Asamblė
joje.

ILenry Wallace parašė laiš
ką Kini jos vadui Mao-Tse-tung. 
Wallace ir prašo ir ragina jį I 
eiti Tito pėdomis.

Wallace supranta Tito, bet 
’nesupranta Mao. Negalima į- 
sivaizduoti, kad toks senas 
kovotojas, kaip Mao, sutiktų 
virsti asilų.

Ark Iii; lenktynės išsivystė į 
patį didžiausi raketą. Metinė 
apyvarta pasiekė dešimt 
jonų dolerių.

Labai įdomus biznis, 
vienas ir lietuvis jame 
palikęs paskutines kelnes.

bili-

Ne 
yra

Kas man įdomiausia, tai tų 
lenktynių magnetizmas. Pa
prastą žmogelį taip pritrau
kia, kad ji visa gražiai išrėdo 
ir paleidžia pliką. Apgavystė 
atvira ir begėdiška. Bet žmo
nės masiniai veržiasi prie tą 
lenktynių ir raketieriams su
krauna bilijonus.

Pasikalbėk tu su to raketo 
auka. Jei tik sugriebs dolerį, 
vėl eis, ir dabar tikrai “lai- 
4nės!”

8 šalys nori grūdų 
iš Sovietų Sąjungos

Geneva, Šveic. — Čia lap- 
! krityje suvažiuos atstovai 
Sovietų ir aštuonių kitų eu
ropinių kraštų į derybas dėl 
grūdų pirkimo iš Sovietų 
Sąjungos.

Sovietinių grūdų nori 
Anglija, Danija, Francija, 
Graikija, Italija, Holandija, 
Norvegija ir Švedija.

Teigiama, kad Sovietai 
galėtų parduoti tris milio- 
nus tonų grūdų perviršio.

ienę, kuri buvo areštuota, 
kad neužsiregistravo kaip 
komunistė.

Kitas taikos teisėjas My: 
er V. Marion jau praeita 
savaitę surado, jog neteisė
tas yra Los Angeles įstaty
mas, reikalaujantis, kad už
siregistruotų visi komunis
tai ir žmonės, kurie bet ka
me bendradarbiauja su ko
munistais.

Marion paliuosavo vieti
nį Komunistų Partijos di
rektorių Henry Steinbergą, 
areštuotą dėl neužsiregis- 
traVimo

New York. — Amerikos 
Fabrikantų Sąjungos pir
mininkas Charles A. Put
nam, kalbėdamas ragino 
Jungtines Valstijas pradėti 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Jisai kalbėjo susirinki
me prezidento Trumano 
patariamosios ' komisijos 
dėlei karinės mobilizacijos.

Putnamas pareiškė:
— Kada, nors turės išsi

veržti didžiulė krizė. Jeigu 
būtų pradėtas karas, kad 
užkirst kelią karui iš prie
šo (Sovietu), pusės, tai bū
tų vienintelis kelias, kuris 
išvestų iš šios nepakenčia
mos padėties.

r \ ! , ... (Sovietų užsienio reikalųLos Angeles apskrities I mi'nistras Andrius Višins 
valdžia ruošiasi apeliuoti i 
j aukštesnius teismus, kad 
panaikintų teisėjų Mariono 
ir Moffatto sprendimus.

Francija prašo dar 
bilioną dolerių ginklam

fi-Paryžius.— Francijos 
nansų ministras Maurice 
Petsche neužilgo keliaus į 
Washingtoną ir prašys dar 
biliono dolerių pasmarkin
tam ginklavimuisi.

Jungtinės Valstijos ne
seniai paskyrė 4 bilionus 
dolerių vakariniams Euro
pos kraštams ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą. 
Francija gaus $475,000,000Peking. — Pakilo Kinijos

Liaudies Respublikos pre- iš to ginklų fondo. Bet sa- 
kyba su kitais kraštais, ko, to anaiptol neužteks. 
Produktu išgabenimai iš Nes Amerika ragina suda- 

. Kinijos 14 procentų viršijo 
įgabenimus iš užsienių.

Bendrai pakilo visa nau-
• josios Kinijos užsieninė 

prekyba.

ryti dar 15 naujų Franci 
jos armijos divizijų (apie 
180,000 vyru)' priedan prie į 
dabartinės francūzų armi
jos.

614,939 kriminaliniai 
nusidėjimai per pusmetį

Washington. — Po Ant
rojo pasaulinio karo žymiai ■ 
padaugėjo kriminaliniai 
nusikaltimai, kaip raporta
vo slaptoji FBI policija.

Per pirmąjį 1950 pusmetj 
kriminaliniu piktadarybių 
skaičius siekė ęi4,93i9 viso
se Jungtinėse Valstijose.

Kriminaliniai nusikalti
mai farmer iškošė 
vietose pakilo pusaš-( 
tunto procento, o miestuo-1 
se anie dviem procentais 
aukščiau, negu pernai.

Bethune, Francija.— Sii- 
degė čionai tin is tabokos 
produktu fabrikas. Gaisras 

Į padarė 3 milionus dolerių 
i nuostolių.

kis, kalbėdamas Jungtinių 
Tautu seime, nurodinėjo, 
kad Amerikos /karas Korė
joje tik laikinai atstūmė 
prasidėjusią nedarbo krizę 
šioje šalyje.)

Kubos parama jankiams
Havana. — Kubos vaL 

džia pasižadėjo duoti 2,000 
tonu cukraus ir 10 tūks
tančių tonų alkoholio kaipo 
parama amerikiniam karui 
Korėjoje. (
čechoslovakįja kaltina ame

rikonus už sąmokslą
Praga. —1 Čechoslovaki- 

jos valdžia įtarė karinį A- 
| merikos ambasados narį 
Martiną Rowe, kad jis rė
mė sąmokslą nabėgdint už
sienin šešis čamniioniškus 
cechus hockey lošėjus. 'Są
mokslininkai kaltinami ir 
už suokalbiavima užpuldi- 
nėt valstvbinę čechoslova
ki jos policiją. •

Malik ir Dulks kalbėjosi 
apie sutartį su Japonija

Lake Success, N. , Y. — 
Jokūbas Malikas, Sovietų 
atstovas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, ;
kalbėjosi su republikonu 
Johnu F. Dullesu, Trumano 
politikos patarėju. Jiedu 
tarėsi apie taikos sutarties 
darymą su Japonija. • .

Malikas pastebėjo, kad 
Amerika nenori greitos su
tarties su Japonija, nes po 
taikos sutarties pasirašy
mo turėtų būti atšaukta #- 
merikinė armija iš Japoni
jos.

Dulles ir Malikas taipgi 
pareiškė nuomonę, kad gin
čijami klausimai tarp Jung. 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos galėtu būti išspręsti 
miomis derybomis.

Liaudies Armija visuose 
frontuose įtūžusiai kovoja 
prieš amerikonus ir pieti
nius Syngmano Rhee tauti
ninkus.

Vakariniame fronte liau
dininkai, tvarkiai pasitrau* 
kę į naujas .pozicijas, tęsia 

j atkaklius mūšius prieš a- 
(merikonus.I ‘

■ Patikrintas pranešimas 
rodo, jog priešlėktuvinė 
liaudininkų artilerija ^spa- 

■lio 2 d. nušovė šešis ame
rikinius lėktuvus.

Plačiai išsivystė partiza
nų kova, kurie atakuoja a- 
merikonus užnugariu.

Liaudininkai nušovė dar 
vieną amerikonų lėktuvą.

partizanai apsupo francū- , 
zų kariuomenę, bėgančią iš i 
Kaobango j Thatkę, 30 my- į 

įlių toliau į pietus. Sunaiki- 
I no tūkstančius francūzų, 
'užsieniniu jų legionierių ir 
morokkiečių.

Iš apsupimo spąstų ištrūk _
ko tiktai menki francūz. ka- uyongyangb srityje, 
riuomenes būreliai, kurie,__ _ ? ~

asmeniniai I pagalinus, pasiekė Thatkę. | Tik<2 S3U10S rvŽill
■ Pati francūzų komanda' 
pripažįsta, kad jie nukentė
jo skaudžių nuostolių, bet 
sako, jog ir francūzai pa
darė vietnamiečiams dide
liu nuostoliu. C €.

i MacArthur paleido dar 8 
karinius kriminalistus

ra-

Amerikos naniokai bus 
Vokietijoj muštruoiami

Frankfurt, Vokietija, — 
Naujai draftuojamus. ka
reivius Amerika sius į va
karine Vokietija. Jie bus 
kariniai lavinami tenai, kur

Seoulo gyventojams
Lake Success, N. Y. :— 

Pranešimas iš Korėjos sa
ko, jog milionas Seoulo* gy
ventojų gauna tiktai po dvi 
saujas ryžių per dieną; tai 
vienintelis jų maistas gel
bėtis nuo bado mirties.

Amerikonų armija nese
niai atėmė Seoulą iš Šiauri
nės Korėjos liaudininkų ir 
sugrąžino Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentą Syng- 
maną Rhee į Seoulą kaip se
nąją sostinę.

t

Tokio, Japonija. — Ge
nerolas MacArthur, ame
rikinis komandierius Japo
nijai, paleido iš kalėjimo 
dar 8 japonus of icier i us ir 
valdininkus, kurie buvo nu
teisti 5 iki 10 metų kalėti 
kaipo kariniai piktadariai.

Be to, MacArthur jau 
pirmiau paliuosavo tuzinus 
japonu karinių kriminalis
tų iš kalėjimo.

Sovietai kartotinai pro
testavo, kad MacArthur 
sauvališkai elgiasi, atleis
damas bausmes kariniams

; nu
teisė tarptautinis talkinin
ku tribunolas.,

MacArthuras atmetė pro
testus.

Auga Kinų-Soyietų 
Draugiškumo Sąjunga

iu išlavinimas gal turės bū-1 piktadariams, kuriuos
ti pavartotas Ikarui), kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas Jack Ray
mond.

NUTEISTI 6 ČECHAI
SPORTININKAI

' Praga. — Čechoslovaki-

Corning, N. Y. — 7,000 
stiklo darbininku, Darbo 
Federac. unijistai, išgavo; 
algos nhkėhmą po desimtu- jos teismas pasiuntė kalėji- 
ką valandai. map šešis cechus hockey lo- 

Išėjus už tai, kad jie užpul- 
London. — Mėnesiui ta- dinėio policija, šmeižė res- 

po įkalinta 10 geso darbi- publikos valdžią ir bandė 
ninku už veiklų dalyvavimą su Amerikos atstovų pagal- 
streike, kur buvo reikalau- ba pabėgti į užsienį. Dėl 
iama 3 centais pakelt va- to jie nuteisti šešis iki 15 
landinę algą. įmetu kalėti.

Peking, Kinija. — Kinų- 
Sovietų Draugingumo Są
junga pernai turėjo 2 mi- 
lionus narių, o dabar virši- 

i ja jau 3 milionus. Sąjunga 
I turi 4,000 skyrių visose Ki
mios dalyse.

Ta kinų organizacija 
gauna nupigintomis kaino
mis judamuosius paveiks- 

Jus ir literatūros leidinius 
iš Sovietų Sąjungos: kvie
čia sovietinius kalbėtojus, 
prelegentus; ruošia disku
sijas mokslo’, meno ir poli
tikos klausimais; teikia ra
dijo programas, siunčia sa
vo darbuotojus į Sovietų 
Sąjungą ir t.t.

ORAS. — Giedra ir jau
kiai šilta. '
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davo

patapo

Jungtinės Tautos turi pa-

Kokia gali būti iš šio pa

čioje š. m. rugpiūčio 25 d. Lytinių hormonų

irgi .reikia

rd reikalams, turėsime mo-

Zelli.

sutanuotas tai ar mūsų .kapitalistai ne-[kgs moteriškų lytinių hor-

sužeisti
Ilelier ir

Komisijon
Indija, bet

diena, keletą savaičių ga
lės visas liaukas gerai pa
veikti .ir sunormalint mė
nesines.

Jei tas nepadėtų, tai rei-

lintieji žmonės. Perono bude
lius rūsčiai smerkia visa anti- 
imperialistinė žmonija!

balsais prieš 5. Nuo baisa- j 
vimo susilaikė Syrijos, Ju-I

Iš kur tie pinigai ateis? 
Jie ateis iš paprastųjų

kyti savimi, o ne dievu. Tai esanti’nuomonė, kuri ne tik 
laikanti užkariavus profesorius ir mokslininkus, bet pra
dedanti įsigalėti ir plačiausiose studentijos masėse. Ko
va su tokia bedievybe pasidariusi visos Amerikos reika-

Ne taip seniai, nuo “Sec- 
1” policijos kulkų 

krito Albarracin,’ Redondo, 
Aguirre ir kiti nenuilstami 
kovotojai už Argentinos tauti-

President, GEORGE WARES; Seer.-Treasurer WILLIAM CHAPELS
Editor, ROY MIZARA

le jų, mirtinai buvo 
jaunuoliai Armando 
Jorge Berstein.

Perono samdyti

Korėjoje baisiai sunaikina
mi miestai. Primena, jog 
ten tūkstančiai motinų ir

Amerikos ir jos taikiniu- buvote laimingomis tų tra- kinius, bet gal būti tiktai 
š 5 formaliai įga- kų kariuomene bus laikoma gėdiju nekentėti. 
HftrilčiniJ OWlDl’nln IZnv/vini ilri vien čnlic f on C ____ Y_____

pačios policijos gengste- 
viai nužudė du jaunuolius ko-

GENGSTERIAI
ARGENTINOJE

Uruguajiečių Darbas ra
šo:

“Darbas”
Žvaigo ir

i eilėraščius,

lės.

Tą pačią dieną 
i kelbtas įstatymas 
Ivincijos Įsijungimo 
įPlatos provincijų

bandė pačios ant save bai-. 
sybes bombardavimo mies- moterų 
tų. Varde tų, kurios kentė
jo koncentracijos kempėse.

•o ir

Kun. Large nėra pirmas ir paskutinis

Calvo — Argentinos komu
nistų partijos Vykdomojo Ko
miteto narys, buvęs komunis
tinio jaunimo sąjungos gene
ralinis sekretorius ir dabartinis 

Buenos Aires provincijos kom- 
p a r t i j o s sekreto rius ir 
Angel Zelli — tekstilininkų

savo solidarumą

tinei Korėjai ir taip suvie
nyt visą
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mų jų.
“Dėl to, kad mes pergy- 

į venome tą viską, mes skai- 
I tome savo teise ir prievole;

... $7.00 Canada anų Diaz.ii, per year 
$3.75 Canada and. Brazil, 6 months $4.001 -

.. $8.001 Foreign
Queens Co., per six months .... $1.00 Foreign

DARBAS,
Urugvajaus lietuvių kolonijos

j........ t, šios šlovingosios uru-jjos, _____
gvajječių tautai sukakties ■ goslavijos.

karštai sveikina jos Į Jungt. Tautų seimas kar-Į būti Sovietų 
mylių, j liaudį ir linki, kad jos valsty- 

1 nepriklausomybė būtų
i narsiai ginama nuo grobi.Škų-
ijų imperialistų grėsmės; kad 
Urugvajaus liaudis išsaugotų

sutvarkyta ir nuraminta.”
ATMETĖ SOVIETŲ 

SIŪLYMUS
Seimas 46 balsais prieš 5

tybei prieš kitą. Jis aiškiai 
pasako, kad bile kuri val
džia, kuri pirmoji pavarto- tą veržimąsi laisvėn nusie
tų atominę.bombą, būtų pa- pinti intervencijomis ir pa
skaityta karo kriminalistu, sauliniu’ karu. Z.

taipgi pa
busimus 

bet |

Į iTai įvyko š. m. rugpiūčio 4 
.d. greta Buenos Aires esančia- 
!me mieste 

2b d. luotų 
laik-

’ matytą pasaulyje. Jis ne- Atsišaukimas pateikia 
rinkimaml pataikauja nei vienai vals- daug faktų apie pavergtų 

tautų veržimąsi 4 laisvę ir 
apie kapitalistų pastangas

Apsiginklavimo lenktynės
valdžia užsako arba perka ginklus iš privatiškų. gubernatorium i

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASK1AUCIUS, M. D.

Kilmes. 12 gink- 
teroristų Įsiveržė į to 

miesto komunistų partijos 
(būstinę, sudaužė visą invento- 
irių ii- pasieniais sustatę visus 
Jten susirinkusiuosius, atidarė 
'Ugnį iš automatinių ginklų, 
i Negyvais vietoje krito Jorge

prisidėjo prie to konflikto
pagimdymo? Amerikonas 2pusi.—Laisvė (Liberty,Lith.Daily)— Tree., spalio 11, 1950

t bendrą seimą ir suruošti lyginamai 
susilaikė rinkimus visai šaliai.
Indijos,

Indonezi- skirti komisiją

no piešinį, paaukotą Jasi- | 
bet jis i lioniui.

i

I Visa tai telpa Darbo lai-

galvažu
džiai šį jaunuoliu susirinkimą 
užpuolė 22 vai. pačiame mies
to centre, prie pat viešosios 
policijos akių. Papildę vanda
lišką terorą prieš taikos šali
ninkus, gengsteriai su kulkos
vaidžiais ir kitais ilgo tolio 
ginklais, sėdo į automobilius j 
ii- ramiai pasitraukė.

Argentinos kovo j a učiai I , .
liaudžiai savo solidarumą varde milijonų tų moterų, į kontrolės — o tai reiškia
reiškia visi taiką ir laisvę my- kurios praėjusiame kare iš-Į visose šalyse.

, n e p a-
a r š e s nį

už bile kurį ’ kada nors sustabdyti karą.
matytą pasaulyje. Jis ne-

and Brazil, per year $8.00Į urugvajiečių

countries, per year
countries, 6 months

Flushing Meadow, N. Y. mas nesako, kada, kaip ir atsikreipti į jus Amerikos pritaikoma
i— Jungtinių Tautų seimas kur turėtų rinkimai įvykti, moterys ir motinos, kurios armijas ir į militarinius tai- 

praeitą šeštadieni 47 bal- , /--- ‘ . . . . ................................ . , , .
sais prieš 5
lino amerikinę^ generolo Korėjoj, iki visa šalis taps
MacArthuro armiją užimt
Šiaurinę Korėją, liaudies
respubliką, prijungt ją Pie- '
• • * TZ ... • • |

Pietines
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URUGUAJAUS 
SUKAKTIS

Šių metų rugpiūčio 
U r u gu a j aus Ii etų v i ų 
raštis Darbas rašė: 

šiandien, rugpiūčio 
.1 tauta iškilmingai ;

cn nJ švenčia savo valstybes nepri- $9.00 i ,
$4.501 klaųsoniybes paskelbimo 125- 

ją sukaktį. 1825 m. rugpiūčio 
Floridos mieste buvo 

sušauktas pirmasis seimas, 
.kuris paskyrė Juan Antonio 
i La va 11 e j’ a 1 ty t ų Pro v i n c i j os

ir pavedė jam 
organizuoti karą prieš sveti
muosius (Brazilijos) okupan- 
lūs. Rugpiūčio 25 <1. minėtasis Profsąjungos darbuotojas, ša- 
seimas, pirmininkaujant kuni- j 
gui J u an Francisco Larrobla, i 
iškilmigai paskelbė Rytų Pro
vincijos nepriklausomybę nuo 

, Brazi-

Pasaulio moterys atsišaukė į 
amerikietes sustabdyti karą

Įš Francijoj turinčios centrą Tarptautinės Demokrati
nių Moterų Federacijos atėjo atsišaukimas į amerikietes 
moteris. Organizacija atstovauja 80 milijonų moterų 59- 
se valstybėse, kuriose organizuotos moterys užgyrė Fe
deracijos principus. Vyriausiuoju tų principų yra išsau
goti taiką pasaulyje. Ir apginti demokratiją. Atsišauki
mą pasirašo Marie-Claude Vailant-Couturier, kuri ant 
rankos jbraižytą tebenešioja nacių koncentracijos kem
pių kalinio žymę-numerį 31,685. Už didvyrišką kovą 
prieš nacius Francijos valdžia ją apdovanojo Francijos 
Garbės Legijono Kavalieriaus titulu.

Atsišaukimas rašomas;Jis reikalauja tarptautinės .  l 1 • v t •

Mūsų 
gamyklų. Paskutiniais laikais ginklų pirkimas padidėjo 
nesvietiškai, net penkiais šimtais procentų. Pavyzdžiui, 
dar pavasarį Amerikos armija buvo nusitarusi pirkti 
tankų, kanuolių, šarvuoti! sunkvežimių, amunicijos ir t. 
t. per visus apskritus metus tik už $312,000,000. Bet kai 
prasidėjo Korėjoje konfliktas, armija nutarė tų karo 
pabūklų pirkti iki ateinančių metų birželio pabaigos net Portugalijos karaliaus, 
UŽ $2,000,000,000! Įlijos imperatoriaus ir nuo bet

Tas pats su ginklais Šiaurinio Atlanto Sąjungos ša-1 kurios kitos svetimųjų valdys- 
lims. Pradžioje metų buvo numatyta pirkti toms šalims j 
ginklų už $500,000,000, bet dabar bus perkama už $2,-! 
000,000,000. Tai reiškia, kad kitoms šalims mūsų valdžia : 
ginklų pirks keturiais šimtais procentų daugiau, neguiv.jncj 
buvo planuota prieš karą Korėjoje.

Tos milžiniškos sumos parodo, kai]) apsiginklavimo j Urugvajaus patriotai, 
lenktynės puikiai apsimokės stambiosios pramonės kor-; žymiuoju Artigas 
poraciioms.
pelno iš šios transakcijos.

Julitai. Tautų seimas formaliai yarde kui;iosdėlka‘°y 1 e y e fašizmo neteko savo myli-
įgalino gen. MacArthurą 
užimt Šiaurinę Korėją

“Jau 350,000,000 vyrų ir 
visame pasaulyje 

pasirašė tą atsišaukimą, .į- 
skaitant 2,000,000 Jungti
nėse Valstijose, 15 milijonų 
Italijoje, 12 milijonų Fran- 
cūzijoje, 115 milijonų Ta
rybų Sąjungoje, įskaitant 
visus valdžios narius.

“Atominė bomba nėra 
vartoti prieš

buvo pas- 
Rytų Pro,-

į kitų La 
sąjungą.

su į-
bendražy- 

Juk milijonai ir milijonai dolerių joms busjgiu J. A. Lavalleja, ir iš da
ilies padedami argentiniečių 
i jėgų, po nepriklausomybės

Generolo MacArthur ultimatumas ; paskelbimo per eilę metų dar 
jvede kruviną karą su okupan- 

Apsiginklavęs Jungtiniu Tautų Asemblėjos rezoliucija, i tai, iki pagaliau juos išvijo iš 
gen. MacArthur padavė dar vieną ir paskutinį Šiaurinei i savo žemės, ir 1830 metais 
Korėjai ultimatumą. Arba ji turi tuojau visiškai ir pil-įgalėjo išleisti pirmąją savo 
nai pasiduoti jo vadovaujamoms ginkluotoms spėkoms, I respublikos konstituciją.
arba tos spėkos ją visiškai sutriuškins. j Tuo bQt)u Artigas .svajonė

.r jo didvyriška kovą' už savo 
tėvyninę respubliką

: Urugvajaus

1 ° v I
Aną dieną gen. MacArthuro pastatytas šiauriečiams j, 

reikalavimas tuoj pasiduoti nesusilaukė teigiamo atsi- u 
liepimo. Sunku pasakyti, ar si's jo ultimatumas susilauks; tikrove: 
geresnių rezultatų. Klausimas priklausys nuo to, žino- išsikovojo ir susikūrė 
m a, kiek dar militarinio pajėgumo Šiaurinė Korėja turi priklausomą valstybę, 
gintis. Ar dar ji turi pakankamai armijos rimtai pasto
ti kelią .pergalingai Amerikos armijai?

Reikia žinoti, kad nelaukiant atsakymo į šį ultima- vardu 
tumą, gen. MacArthuro vadovaujama Pietinės Korėjos 
armija jau seniai perėjo 38-tą paralelę ir jau yra įsiver-i proga, 
žus į Šiaurinę Korėją daugiau kaip per šimtą 
Taip pat Amerikos armija jau perėjo rubežių ir veržia- įhinė 
si pirmyn. Kol kas jai kelias atdaras, rimto pasipriešini 
mo nesusilaukė.

Bet labai galimas daiktas, kad Šiaurinės Korėjos va-į 
dovvbė yra nusprendus gintis ikįpaskutiniuju, kol galės Artigas ir Lavalleja pa- 
irpajees. Ar ji dar turi vilčių ta nelygia kova laimėti. nel’.us"enkt'
jau kitas klausimas. mJ i tegyvuoja Urugvajaus lais-

I vė ir nepriklausomybė!

Korejos valdovais yra lai- atmetė šitokį Sovietų pa- 
komi tautininkai su Syng- 
manu Rhee kaip preziden- 

;tu.
! Prieš tą anglų - ameriko- [•
| mi pasiūlymą balsavo tiktai I riuomenę.
!atstovai Sovietų Sąjungos, I 
Čechoslovakijos, : 

liaudis Baltarusijos, Leme 
savo ne-!sovietinės Ukrainos.

Nuo balsavimo
i> a ž augiosios ' delegatai Egipto,

> įLebano, Syrijos,
• jos, Saudi Arabijos ir Ju- prižiūrėti. Komisijos narių

Tuojau sustabdyt? karo 
veiksmus Korėjoj ir iš-

-1 traukt visą svetimųjų ka- jįs šaukia viso pasaulio vi 
sus žmones užmiršti 

šiaurinės ir Pietines Ko- skirtumus ir jungtis prieš 
sovietinės i rėjos seimai turi susirinkt masinį išžudymą, masinį iš- 

įr |ęaįp lygiateisiai į vieną naikinimą -----

skaičiuje būtinai privalo 
j Sąjungos ir 

!tu nutarė sudaryt septynių I naujosios Kinijos atstovai. 
I narių komisiją dėl Korėjos | Jungt. Tautų seimas taip 
I suvienijimo ir dėl sunaikin-i pat atmetė sovietinį siūly
to per karą ūkio atkūrimo, i mą pasmerkt Ameriką už 
Komisijos nariais paskyrė | tai, kad jos lakūnai “bar- 
Australi-ją, Čilę, Holandiją, | būriškai bombardavo’"' civi- 
Pakistną, Filipinus, ,Turki-' linius Korėjos gyventojus

pavartota, kaip kad buvo 
“Mes prašome jūsų stoti. Hiroshimoje, pasalingam 

su mumis mūsų kovoje; masiniam sunaikinimui ei- 
prieš karą, prieš užpuoli- | vilinių gyventojų.” 
mus, prieš visokį ginklavi- | Atsišaukime sako, jog 
mąsi karui, ir ypačiai prieš j net be atominės bombos 
atominę bombą, aršiausįjį ‘ 
už visus ginklus.

“Šiandien visame pašau- j
lyje skleidžiamas Stockhol- vaikų didžiausiose kančiose 
mo Atsišaukimas Taikai.... miršta po1 bombų lietumi.

“Amerikos motinų sūnūs 
numėtė tas bombas”, sako 
parodančiai į mus tas atsi
šaukimas. Dėl to, pareiš
kia pasaulio moterys, “a- 
merikietės gali ir privalo

Pasikėsinimas ant Jacques Duclos
Fašistiniai teroristai metė granatą į susirinkimą, ku

riame turėjo kalbėti Francūzijos Komunistų Partijos va
das Jacques Duclos. Sužeista dešimt žmonių. Pats Duc
los nesužeistas.

Prieš porą metų panašus pasikėsinimas buvo padary
tas ant Italijos Komunistų vado Togliatti. Prieš keletą 
savaičių fašistiniai teroristai- nužudė Belgijos Komunis
tų Partijos vadą. '

Teroras yra buržuazinė priemonė. Tai priemonė des
peracijos. Jau žinoma, kad komunistai griežtai atmeta 
terorą kovoje su savo politiniais oponentais.
, Visa istorija rodo teroro priemonės nesėkmę. Nereikia 
nė kalbėti, kad ir šis pasikėsinimas ant Francūzijos ko
munistų vado tik dar labiau suvienys tos šalies komu
nistus.

URUGUAJAUS “DAR
BAS”. APIE STASĮ 

į JASILIONĮ
Uruguajaus lietuvių laik

raštis “Darbas” plačiai pa
rašė, apie mirusįjį mūsų 
liaudies poetą Stasį Jasilio- 
nį. Jis persispausdino iš 
Laisvvės du straipsnius: a- 
pie Jasilionio laidotuves, 
taipgi R. Mizaros .kalbą, sa
kytą krematorijoje. Be to 

išspausdino A. 
Jono Kaškaičio 

skirtus miru-

. .Azijos vulkanas
Vienaip ar kitaip baigsis Korėjos konfliktas, 

jau padarė giliausios įtakos į visą Azijos gyvenimą. Be-1 
veik bilijonas Azijos žmonių seka Korėjos įvykius. Iš 
vienos pusės, jie mato, kad jie tebėra laikomi kolonijinė
je padėtyje ir bile dieną gali net iš kito kontinento pri
būti armijos ir jiems padiktuoti, kaip jie turi gyventi ir 
tvarkytis. Iš kitos pusės, jie staiga pasijuto žmonėmis, 
galinčiais gerai kovoti, gerai gintis. Didesnė, geriau gin
kluota jėga gali juos nugalėti, juos įveikti ir jiems pa-, 
diktuoti, bet jie jaučia, kad tai tikjaikina jų silpnybė. I _

Šis pojūtis padarė ' visą Aziją milžinišku socialiniu. cįon eSpecial 
vulkanu. Iš visų jos kampų girdisi nerimo balsai.

Kuo pasitikėti?
Protestantu kunigas Large kelia kaltinima prieš Ame- s,'yoionumą, iw eionoinmę 

.. i •*' i i • x • t- x • x- i i 1 t- nepriklausomybę. Dabar vėl nkos aukštojo mokslo įstaigas. Jis tvirtina, kad musų|tos 
kolegijose, universitetuose, akademijose išsiplatino to-7 l . v 0 . •*.. . . . liai uu/.uuv uu (aunuuiiuo i\v-
km baisi bedieviška nuomonė, kad žmogui reikia pasiti- votojus: Jorge Calvo ir Angel

ją ir Thailandą. 
buvo siūloma ir 
ji atsisakė.

Šiai komisijai 
vesta prižiūrėt 
valdinius rinkimus, bet -goslavijos ir Yemeno atsto- 
Jungt. Tautų seimo nutari-' vai.

Ar kapitalisty ekonomistas Babson bus 
paliejęs barščius apie Korėjos konfliktą?

Amerikos kapitalistų ge
riausias ir mylimiausias e- sakymo išvada? Gali būti 
konomistas yra Roger Bab- 
sonas. Jis kalba : 
mažai. Bet su jo nuomone
rimtai skaitosi patys aukš-1kapitalistai patenkinti.. Jų 

I čiausi. šio krašto valdovai.
• Kai jis pasako, kaip kirviu 
Į įkerta.

Šiomis dienomis Ręgąr
Babson prasitarė apie A- 
merikos biznio santykius su 
einamuoju karu Korėjoje.
N. Y. Times spalio 3 d. lai- lo. Už tiek pat lėktuvų val
doje paduota iš Babsono džia turės mokėti net $600,- 
kalbos vienas sakinys, ku- 000,000 daugiau.
viuo turėtų susidomėti visi 
amerikiečiai., Babson, rei

i*r nekarinius miestus 
kaimus.

Šis siūlymas atmestas 52 j ILGOKI MĖNESINIAI
I kraujavimai..
Gydytojau, gal ką patar

tumėt dėl mūsų mergaitės. 
Jai sukako 17 metų, lanko 
vidurinę mokyklą. Šiaip 
sau sveika mergiotė, tru
putį rieboka. Visa tyėda: 
jos mėnesinės kraujingos. 
Pradėjo jai atsirašt, kai 
buvo 13 metų. Buvo nela
bai regulingai ir ne per
daug. Bet jau treti metai, • 
kaip mėnesinės ją vargina, i 
Beveik vis turi vaikščiot 
pasirišusi. '

Gydytojas nieko bloga ^‘^’priermėne^ini^atsi- 
nesurado Patarė sumaZmt|radim vgl kasdien po 10 
jai svori, but dažniau sau- mg progėstel.ono su įdata. 

e^’ Čia jau be gydytojo ne-
Atsakymas. | apsieisi.
Tai veikiausia yra veiks- be recepto gaut negalima, 

minis kraujavimas (funkci- Įšmirkštimams 
joninis). ' Pareina nuo .en- gydytojo. Net ir skydinės 
dokrininių (vidinių) liaukų i liaukos (Thyroid extract) 

į be recepto negautum.
Greta to visko, žinoma, 

būtinai jai reikia ir vita
minų. Beje, vitaminų trū
kumas dažniausia ir sudaro 
patį' tą pagrindą netiku
sioms mėnesinėms ir kito
kiems liguistumams. Bet 
kokie mAišyti vitaminai, 

vitaminai —

" ' • tokia išvada, kad Korėjos 
retai ir konfliktas yra geras Ame

rikos bizniui dalykas. Mūsų
------ ... ■

I peiliai iškils į padanges.
Paimkime, tuos interesus, 

kurie gamina karinius lėk
tuvus. Kaip tik paaiškėjo,. 
kad valdžia duos užsaky
mus dėl naujų džetinių lėk
tuvų, jų kaina tuojau paki-

monų. Stilbestrol 10 mg., 
100 tablets. Po vieną kas 
diena, per 3 savaites, aplei
džiant be ėmimo ketvirtąją 
savaitę. Paskui ir vėl po 1 
tabletę kasdien, per 3 sa
vaites.

• Jei ir stilbestrolis nesu
mažintų kraujavimų, tai 
reikėtų jai leisti į raume
nis su adata kitokių lyti
nių hormonų — Progeste
rone, 10 mg., kas diena, vi
są savaitę prieš mėnesinių 

'pradžią. Po mėnesinių ga
lima be nieko apleisti 3 sa
vaites, o ketvirtąją suvai

kia žinoti, kalba apie Ame- žmonių kišenės. Taksai jau 
rikos “gerlaikį”. Darbų yra pakilo visais. 20 procentų, 
daug, kainos- smarkiai pa- O dar tik pradžia. Reikės 

'kilo, biznio reikalai pui- daugiau bilijonų dolerių ka- 
kiausioje tvarkoje. Bet, sa; i’d reikalams, turėsime mo
ko Babson, “jeigu ne Ko-1 keti aukštesnius taksus, 
rėjos įvykis, kuris išjudino Į Nukentės taksų mokėto- 
biznį ir darbus, gerovės j jai, bet nenukentės stam- 

• burbulas būtų sprogęs”. ibieji fabrikantai. Jie gau-

ti savo “sutvertojui.” ,
Tada visi, būsime laimingi po globa moderniškos inkvi- 

ht j žinijos. Eis šalin mokslas, o į debesis iš visų mokyklų
. Kas nors turėtų pasiūlyti, kad visų mokslo įstaigų ir I kils malda. Vienur kitur prisieis sukurti laužą ir po se- 
niokyklų štabai tuojau būtų paskelbti raudonaisiais ir novei vieną kitą profesorių bei mokslininką ant jo iš- 
išvalyti pagal McCarran įstatymą. Profesorių ir moks- kepti. Bet to nereikia bijoti.
lininkų vietas turėtų užimti kunigai ir davatkos. Visur Kun. Large nėra pirmas ir paskutinis : 
tuojau turėtų būti įvestas griežčiausias principas, kad mokslo priešas. Juk visi mūsų lietuviški kunigai taip pat 
žmogui nebevalia pasitikėti savimi. Jis turi viską atiduo- labai laukia sugrįžtant inkvizicijos gadynės. /

na riebius kontraktus ir di
dina savo pelnus.

Nenoromis iškyla dar ir 
toks klausimas: Jeigu, kaip 
Babson tvirtina, Korėjos 
konfliktas išgelbėjo mūsų 
ekonomiką nuo • sprogimo,

trūkumo.
Tegul mergaitė mažiau 

vartoja riebalų ir alyvų ir 
riebiai kepintų valgių. 
Taipgi mažiau, tų visokių 
krakmolinių gardėsių iš 
baltųjų miltų ir saldžių 
daiktų. Tai jai sumažės 
svoris, ir bus jai visai ge-
riau. Saulėj irgi gerai daž- daugiariopi 
niau pabūt. i multiple vitamins bus geri,

Skydines liaukos (Thy- ar tos ar kitos kompanijos, 
void gland extract, 1 grain\ Kad tik būtų pakankamai 
100 tablets). Po vieną kas stiprumo, kiekvieno vita

mino dėsnių. Aišku, ir 
maistas turi būti parenka
mas rūpestingai.

Dar ką. lodino po 1 lašą 
kas diena — tincture of io- ' 
dine.



LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
29 Vaizdai iš Klimo karo 1851-56 m. 8-31-50

(Tąsa)

Oras, ypač išlindus iš blindažo, atrodė 
grynas ir gaivus, naktis buvo šviesi ir 
rami. Pro šūvių trenksmą buvo girdėti 
turus vežančių ratų girgždesys ir para
ko rūsyje dirbančių žmonių kalba. Virš 
galvų tvyrojo aukštas žvaigždėtas dan-' 
gus, kuriuo nuolat prabėgdavo ugninės 
bombų juostos, už aršinus į kairę buvo 
maža anga į kitą blindažą. Pro angą 
buvo matyti ten gyvenančių matrosų ko
jos bei nugaros, ir buvo girdėti jų girti 
balsai; priešaky dunksojo parakė rūsio 
kaupas. Pro jį šmėkčiojo susilenkę žmo
nės, o pačiame viršuje, tarp nuolat ten 
švilpaujančių kulkų ir bombų, stovėjo 
kažkokia figūra, juodu apsiaustu, ran
kas į kišenes susikišusi, ir kojomis min
dė žemę, kurią ten nešė maišais kiti 
žmonės. Dažnai bomba pralėkdavo ir 
sprogdavo visai netoli nuo rūsio. Žemes 
nešautieji ‘kareiviai prisilenkdavo, šok
davo šalin; o juodasis šešėlis nesukrutė
davo, ramiai mindavo kojomis žemę ir 
vis toj pačioj pozoj pasilikdavo vietoj.

— Kas ten juodasis? — paklausė Vo
lodia Melnikova.

—Nežinau; einu, pažiūrėsiu.
—Neik, nereikia.

Bet Melnikovas neklausydamas atsi
stojo, priėjo prie juodo žmogaus ir la
bai ilgai, toks pat abejingas ir nejudąs, 
stovėjo greta jo. J

—Tai rūsininkas, jūsų kilnybe! — 
tarė jis grįžęs:—rūsį pramušė bomba, 
tai pėstininkai dabar žemę neša.

Retkarčiais atrodė, kAd bombos lėkė 
tiesiai į blindažo duris.

Tada Volodia slėpdavosi už kampo ir 
vėl iškišdavo galvą, žvelgdamas viršun, 
ar dar neatlekia. Nors Vlangas i-š blin
dažo keletą kartų maldavo Volodia grįž
ti, jis trejetą valandų prasėdėjo ant 
slenksčio, jausdamas kažkokį malonumą 
žaisti likimu ir stebėti bombos skrydį. 
Vakarop jis jau žinojo, kiek 
do pabūklų ir kur krihta jų

iš kur šau- 
sviediniai.

27-tą, poRytojaus dieną, rugpjūčio 
dešimties valandų miego, Volodia išėjo 
iš blindažo smagus ir žvalus. Vlangas 
irgi kartu buvo su juo belendąs, bet, iš
girdęs pirmos kulipkos zvimbimą, kul- 
vertomis prasimušdamas galva kelią, 
spruko atgal į blindažo angą, kvatojant 
jau taip pat daugiausia laukan išėju-

siems kareivėliams, Tik Vasinas, senis 
fejerverkeris ir dar keletas retai teišei
davo į tranšėją; kitų nebuvo galima su
laikyti: visi išsipylė iš dvokiančio blin
dažo laukan į gaivų ryto orą ir, nežiūrė
dami tokio'pat, kaip ir anksčiau, smar
kaus bombardavimo, įsitaisė vieni palei 
slenkstį, kiti už brustvero. Melnikovas 
jau nuo pat aušros vaikščiojo po bateri
jas, abejingai žvalgydamasis aukštyn.

Prie slenksčio sėdėjo du seni ir vienas 
jaunas garbiniuotas kareivis, iš išvaiz
dos žydas. Paėmęs vieną iš besimėtančių 
kulipkų ir ją šuke į akmenį suplojęs, šis 
kareivis peiliu išpiaustinėjo iš jos kry
žių, panašų į Georgijaus; kiti kalbėda
miesi žiūrėjo į jo darbą. Kryžius iš tik
rųjų išėjo labai gražus.

— O ką, kai dar čia kiek pabūsim, — 
kalbėjo vienas iš jų, — tai po susitaiki
nimo visiems prieis metas atsargom

— 0 kaipgi. Man ir taip iki paleidimo 
beliko ketveri metai, o dabar penkis mė
nesius Sevastopoly prabuvau.

— Tai tarnybos nesutrumpins, girdė
jai? — tarė kitas.

Tuo metu sviedinys prašvilpė pro kal
bėjusių galvas ir trenkė per aršiną nuo 
Melnikovo, einančio tranšėja į juos.

— Vos Melnikovo neužmušė, — tarė 
vienas.

— Neužmuš, — atsakė Melinkovas.
— Štai, te tau kryžius už drąsumą,— 

tarė dirbęs kryžių jaunasis kareivis ir
• atidavė jį Melnikovui.

— Ne, brolau, čia, vadinas, mėnuo me
tais laikomas — toks įsakymas buvo, — 
kalbėjosi toliau.

— Šiaip ar taip, tikras dalykas, kad 
po sušitaikinimo Varšuvoj įvyks caro 
paradas, ir jei ne atsarga, tai paleis ne
ribotų atostogų.

Tuo metu spiegianti, atšokusi kulipkė- 
lė pralėkė pro pat galvas ir susidavė į 
akmenį.

*— Žiūrėk, ligi vakaro gali ir amžinų 
atostogų gauti, — tarė vienas kareivis.

Ir ne tik iki vakąro, bet per dvi valan
das jau du iš jų gavo amžinas atostogas, 
o penki buvo sužeisti; bet likusieji juo
kavo taip pat.

Iš tikrųjų, ligi ryto abi moytirėlės bu
vo taip sutvarkytos, kad iš jų buvo ga
lima šaudyti. Pagal gautą bastiono vado 
įsakymą, 10-tą valandą Volodia iššaukė 
savo komandą ir kartu su ja nuėjo į ba
teriją.

(Daugiau bus)

M. J. Cuzmeris.

SKAITYK IR MQKYKIS

■
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■ mie.jaus
1draugai

Bet kodėl aš turiu eiti mokyklon? Juk jūs tik namie 
būnate ir nieko daugiau nedarote.

v

CLEVELAND© ŽINIOS
“Rengtis Kovai Už Atšaukimą i į 
McCarran Įstatymo,” Sako ; t 
Konferencija.

pavojus seka • nuo 
McCarran-Wood 

nes suprantama, 
• tūli teisė- 

šiuo įsta-
injsis bauginti piliečius 

nepiliečius,” sako Ohio Bill

ūmus 
i priėmimo
Įstatymo, 
kad tvarkdariai ii 
jai, pasinaudodami 
tymu,

Į I)’ 11 V ĮS 1 1 1 V. V, O, UCHIV V, > ■ > V *

j of Rights Conference buleti
nas ir. pataria įsitėmyti:

— Nors šis įstatymas ir stu
mia mūsų šalį link fašizmo 
bedugnės, bet dar nesame po
licinėje I ^valstybėje. Todėl, 
kad vesti pasekmingą kovą 
už atšaukimą, glušinančioje 
bauginimo atmosferoje, priva- | 
lome susipažinti su • to įstaty- • 

į mo padėtimis sekančiuose pa-| ; 
|ragrafuosė (iš kurių čia pažy- 
■ mesiu tik kelias ištraukas) :

“Šis įstatymas negali pri
versti registruotis jokios orga
nizacijos nei pavienių tuo- 
jauls.”

Daugelis yra tokio suprati
mo, kad šis įstatymas reika
lauja, kad “komunistų akci
ja” ir “komunistų fronto” or
ganizacijos kartu su visais jų 
nariais ir aukų apyskaitomis’ 
užsiregistruotų tuojaus. Taip 

j nėra.
— Nei organizacijos, nei 

nariai negali būti verčiami re
gistruotis, iki generalis proku
roras nepriduos peticijos sub- 
versyvių veiksimi kontrolės 
komisijai. Komisija darys 
sprendimą; jos nuosprendis

NEW HAVEN, CONNr
VEIKALAS

‘NEVYKUSI MEILĖ
Suvaidins Hartfordo lošėjai

Sekmadienį 15 October
L. K. B. Salėje, 243 N. Front St.

Pradžia 8 v. po pietų—Bilietas 75 c. (su taksais)
Rengimo Komisija kviečia vietinius ir iš apylinkės lietuvius 

dalyvauti ii- pamatyti šį gražų veikalą.
' PO VAIDINIMO ŠOKIAI

Rengėjai — LDS 16 Kl’OPA.

Lewiston-Auburn. Me.
, . s

i Nuoširdus ačiū visiems!

1950 m. rūgs, 29 d. Baltra- 
giminės ir 

.jubiliejinį , 
Prano ir j 
vedybinio

Pastaba. Minėdami mūsų 
25 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį, aukojame dienraščiui 
Laisvei $25 — laikraščiui, kū

jį’ tiesą darboris nešą :
žmonėms’,

Pranas ir Onutė.salėje 
surengė 

bankietą pagarbai 
Onutės 25 metų

i gyvenimo sukakties proga.
Rūpestingu draugų pasi

darbavimu, salė ir stalai buvo 
puikiai papuošti ir pritaikyta 
jubiliejantams.' Svečių buvo 
daug, iš toli ir arti. Buvo net 

buvo 
nuošir-

įstatymo aukomis, mažai bus j 
! turtingu žmonių. O teismu lė- 
įšos, parankos, ]ej>‘ulio apsigy- 
• nimo lėšos yra didelės. Todėl,

viai, OBRC privalo būti prisi
rengusi garantuoti kiekvie
nai neteisingumo aukai, kad 
galėtu stoti savęs apgynimui, 
neatsižvelgiant jo finansinio 
stovio. Dėl to koferencija į- 

i steigė užstatu fodą.' kuris su
sidės iš mažų ir didelių pas
kolų nuo jos narių ii' draugų, 
kad butų galima kiekvienam 
atsitikime uždėti paranką 
areštuotiems.

— Meš prašome jūsų įdėti 
Į savo sutaupąs į kovą už išlai- 
! kymą teisiu biliaus. Certifika- 

d u oda m i skeli n toj am s 
.. ......la bus galima atsiim-

į ti už 90 dienų po jos pareika
lavimo, sako OBRC buletinas.

i Svarbu LLD 190 Kuopos
I Nariams.

Sekančiame LLD 190 kuo- 
Į pos susirinkime bus skaitoma 
I svarbi sveikatos klausimu pas
kaita “Vis Tie Mūsų Vidu
piai,” pąrlašyta. Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus visiems ;
p rant amo j e kalboje.

ši paskaita yra svarbi 
[dėl, kad sugedę viduriai 
j neatsargumą 
I me 
j tim 
| m a

Aiškiai

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystės susirinkimas jvyks ketvirta- 

i dienj, spalių 12 d., 7:30 vai. vakare, 
j 155 Hungerford St. Visi nariai da
lyvaukite ir grąžinkite knygeles, ka

irios buvo pagamintos dėl 20 d. rug- 
, pjūeio.- LŠDD Valdyba. (194-195)

kaip M. Byronui,

gero velijantys artimi, 
•dūs draugai.

Už tai didelis ačiū 
į rengėjams,
vakaro vedėjui, .gaspadinėms. 
Ačiū mano vaikams ir gimi- 

1 nėms už surengimą tokio gra- 
ižaus bankieto mūsų pagarbai.

Ačiū už puikias
Igautąs nuo svečiu Jr pavieniu 
draugų. Labai ačiū, dg. bosto- 
niškiams už atvažiavimą į 
bankietą ir. dovanas: iš Brigh
ton, Mass., A. G. VaŠkiams, P. 
Vaškienei, J. S. Karaliams ir 
S. V., Morkums: iš Somerville, 
Mass.,’K. E. Ereimantams, He
len Dobbs, V. Freimont; iš 

i Maynard, Mass., draugei J.
Sabanskienei ir sūnui Alber
tui; iš Windsor, Ont. (Kana-

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos susirinkimas jvyks 

j penktadienį, 13 d. spalių. 7:30 vai. 
vakare, Lietuviu Sve/ainėje. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite susirin
kime, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Kurie jau esate pasi
ni okėję duokles už 1950 metus, tai 
gausite naują knygą “Popiežiai ir 

• Lietuvių tauta," o kurio dar nemo- 
dovanas tai pasimokėkite ir taipgi

įgausite knyga. Pasikvieskite ir at- 
siveskite ir naujų narių prirašyti j 
organizaciją. H. 2. Kp. Seki'.

(194-195)

nams ir šeimai; iš Portland. 
Me., J. Liktorienei. - E. M. 
Bankauskams; iš Rumford- 
Mexiko, Me., G. S. Maršaus-

surengimo

J., Apšegai

su-

per

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki- 

; mas jvyks pirmadienį, 16 d. spalių, 
I vakare, 155 *Hungcrford St., Visos 
j narės kviečiamos dalyvauti, nes yra 
j svarbių reikalų. V. K. (194-196) 
I _____ _______

WILKES BARRE, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo 7 kuopa rengia vakarienę, kuri 
įvyks nedelioj, 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- 

j girnas yra pirmas šį sezoną, todėl 
! prašome visus ir visas dalyvauti. —■ 

LDS 7 kp. Komitetas. (193-194)

ELIZABETH, N. J.
• LDS 33 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadienį, spalių 11 d.. 8 vai. va
kare, 408 Court St. Visi nąriai pra
šomi dalyvauti. Komitetas.

(193-194)

NEWARK, N. J.
Russian-American Fraternal So

ciety, skyrius' 3060, Svetainėje 53 
Broome St., Newark, rengia kon
certą. Bus gerų dainininką'; įžanga 
lik $1 ypatai. Visus prašome atsi
lankyti. J. Semenovich, Sekr.

dokams, ' J. S. Shopiams, J 
Bartašius, J. Pliauplis.

Prie bankieto
■darbavosi: M. A. Byronai, E 
! Krapavickienė, J 
|a. J. Laučiai, 7
K. A. Steponaičiai, V. Rudo
kienė, M. Wildneriene, S. Gil- 
burtienė, A. Petrošienė, M, 

to- | Daumienė, M. Tamošiūnienė,
U. Leonavičienė, A. Skirman-

į mes valgo- tienė, A. J. Stukaį ii- K. A.
ir geriame, yra priežas-i Breitmozarai.
visų' ligų, kui-ias daugu-į Ilgai nepamiršime!
iš mūsų kenčiame nuola-
Gamta ištobulino žmogui 

i gerus vidurius, kaip ir visą 
kūną, kurie privalo tęsėti ir 
būti sveiki jo! visam amžiui iki 
100 metų. Bet žmogus, be 
atodairos bevaišindamas save 
“civilizuotais” gardumynais, 
sugadina'silvo vidurius ir pats 
save* dar jaunystėje.

Todėl bukime visi sekančia
me LLD 190 kuopos susirinki- 

|me, kuris įvyks spalio 20, pa- 
! prastoje yiet.oje ir atsivesk i- | 
Ime savo draugus ir drauges

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Matthew ANainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- j 

name iš lauko ir vidaus; tai-! 
som stogus, gatarus ir kami- i 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir į 
kaip did.elis ar mažas, darbas. ■ 
Reikale parašykite atvirutę , 
arba telefonuokice:

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

So. Bostono 
Broadway, Room

BUVUSBet iš kur šakniakojai |rę iš senovinių šakniakojų .. ....... . ..................
ima savo kriauklelėms klin- kriauklių. Tokios . klintys Į bus galima apeliuoti į federa- 
čių? Juk kokios milžiniškos yra puiki ir tvirta statybi-' 

nė medžiaga, 
upės Kreidos klodai taip pat 

yra sankaupa milžiniško 
kiekio senovinių šakniako
jų klintinių kriauklių. Kai 
mes rašome lentoje kreida, 
žinokime, kad mūsų para
šytosios raidės ir skaitme
nys sudaryti iš tūkstančių 
mikroskopiškai mažų kiau
telių nuolaužų.

klinčių masės tam reika
lingos! Kiekvienos 
vandenyje yra šiek tiek iš
tirpusių; klinčių; upių van
duo nuolat teka į jūras ir

UI
5. šakniakojai — uolienų 
gamintojai.

Kiautiniai šakniakojai. 
Tarp daugybės pirmuonių, 
kurių knibždėte knibžda 
gėluose ir jūrų vandenyse, 
yra šakniakojų su kriauk
lėlėmis. Vienų šakniakojų! vandenynus. Dėl to, aiškus 
kriauklelės iš kietos ragi - dalykas, ištirpusių klinčių 
nes medžiagos, kitų — iš jūrų vandenyje prisirenka 
smėlio grūdelių, trečių —iŠ labai daug, 
klinčių. Šakniakojai sugeria iš-

Vandenynų ir jūrų dug-, tilpusias vandenyje klintis
Ynnč ' dmif/ ir pasidaro įvairiausių kPlintinemit|i>avidalU kriaukles 

kriauklėmis gyvena viršų-;, šakniakojai - ladiohaii- 
tiniuose vandenynu ir jū- i -os talP traukia is jutų 
rų sluoksniuose. Be jūrinių ivandens ^tirpusĮ jame tit- 
šakniakojų, turinčių klintį- savo titnaginiams
nes kriaukles, jūrose yra S1 įauciams medžiagą, 
didelė daugybė vadinamų- ‘ Kreida ir kitos klintys, 
jų radioUarijų, kurios Per daugelį milijonų metų, 
kriauklių neturi, bet jų’kuriuos gyveno žemės ru- 
protoplazmoje yra titnagi- tulys,.'šakniakojai vandeny- 
nių,’ gražiais raštais išdės
tytų adatėlių.

Neapsakomai daug šių 
šakniakojų knibžda vande
nynuose ir jūrose, milijonai 
jų nuolat žūna; mikrosko
piškai mažos jų kriaukle
lės, tartum smulkiausios 
snaigės, nuolat grimsta j 
dugną. Ir taip šios kriauk
lelės krinta per, šimtus ir 
tūkstančius metų, ir vande
nynų dugne pamažu susi • 
daro jų storiausi sluoksniai.

no nuosėdos.
šakniakojų šakniakojai - radioliari •

griaučiams medžiagą.

nuosę ir jūrose be pertrau
kos dirbo savo lėtą, bet di-! 
delį darbą, - siurbdami iš 
vandens klintis ir gaminda
mi iš jų kriaukles. Iš seno
vinių šakniakojų kriauklių 
susidarė milžiniški klinčių 
klodai. Vandenys ir žemy* 
nai per tą laiką ne kartą 
keitė vietas; kur bangavo 
jūros, ten iškilo žemė, ir 
klinčių klodai atsidūrė sau
sumoje. Daugelis storų že
myninių klodų yra susida-

6. žalioji euglena — 
žiužinių klasės atstovas.

Euglenos sandaras ir ju
desiai. Balose ir grioviuose 
stovįs vanduo paprastai 
“pražysta”, t. y. įgauna 
žalsvą arba šviesiai rusvą 
spalvą. Žiūrint pro mikros
kopą į tokio vandens lašelį, 
jis atrodo visai bespalvis, 
o skaidraus vandens fone 
matyti judant daugybė mik
roskopiškai mažų žalios 
spalvos padarėlių. Šie pada
rėliai tai žaliosios euglenos. 
Jų pailgas verpsto pavida
lo kūnelis turi tik vieną 
ląstelę, sudarytą iš proto
plazmos ir branduolio.- Eu
glenos protoplazmoje 
žalių chromatoforų. 
šakiniame ląstelės 
matyti pulsuojančioji 
kuole ir raudona *<(

lį apeliacijos teismą, ir pas
kiau j aukščiausi J. A. V. 
teismą. Tokia procedūra ga
lės užimti iki poros mėtų.

— Koncentracijos stovyk
los irgi negali veikti, iki pre
zidentas nepaskelbs šalies ne
paprastą padėtį. O tas gali
ma tik (a) laike užpuolimo 
ant J. V. ar ant J. V. valdo
mų šalių, (b) Kongreso pas
kelbimas karo, (c) sukilimas 
Jungtinių Valstijų viduje 
gelbstint svetimšalių armijai.

Toliau OBRC buletinas nu
rodo, kad dabartinis laikotar
pis, iki Kongresas išnaujo su
sirinks, yra labai svarbus vi
siems, kurie brangina Teisių 
Bilių, vesti intensyvią kampa
niją už atšaukimą 
minčių kontroles įstatymo.
“Dėkite Į Laisvės Banką” 
Sako buletinas.

Tarpe tų, kurie papuls

pasiklausyti paskaitos. Be to ' vakarais.
dar- gausime naujai išleistą 
šių metų istorinę knygą “Po
piežiai Ir Lietuvių Tauta/’

J. N. S.

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvių Darbininkų Susi-

Tel. Ra 6

ofisas, 409
4, nuo 5-7

*«—■ 
I 
F

4 CHARLES

yra
Prie-

va- 
aids”,

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

...------------------------- - -----------------------------#

J. ROMAN

McCarran Į
' | vienijimo 7 kuopa rengia va- 

[ karionę, kuri įvyks sekmadie
nį, spalio 15 dieną, 6:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Tautiškos 
Parapijos Svetainėje, 207

to

t. y. šviesiai jautri dėmelė. 
Greitai ir sklandžiai plau
kioja euglenos, palengva 
siūbuodamos ir sukdamosi 
aplink savo ilgą ašį. Atsidė
jus žiūrint, galima pastebė
ti, kad iš priešakinės ląste
lės dalies kyšo ilgas plonas 
žiuželis. !
kaip garlaivio sraigtas, tik na gatvė tapo pavadinta 
šis euglenos sraigtas yra vardu Paulo Robesoųo, di
ne užpakalyje, bet iš prie-idžiojo amerikinio 
šakio. z I dainininko.

< Bus 
[•erinio.

Vakarienė bus skani 
muzikos ir tinkamo t ,£ 
šis parengimas yra pirmas ši 
sezoną, todėl prašome yisus ir 
visas dalyvauti.

LDS 7 Kp. Komitetas

Maskva. — Lvov, mieste, 
, vie-Žiuželis veikia, i vakarinėje .Ukrainoje,

3

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki- ii 
tės prie manęs dieną ar n 
naktį, greit suteiksime r 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo- " 
derniškai įruošta mūsą.i 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

• Tel. Poplar 4110

negro
3 guaL—Ljjjfiii Ulbi Daily)-* l ą
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NPHYorl«i^/Wa7lrili>v <• Kas bu s su mokytoj ai s Į Help Wanted Agcy Te], Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

Dėl biznierių LDS 1-ji kuopa atžymės Militarizuoja Mokyklas
šeštadienio Laisvėje 

Rep. aprašymas “Mūsų 
nieriai ir skelbimai” pilnai 
atitinka tikrovei. Aišku,- kad 
paskelbtas prieš tūlus biznie
rius boikotas, galėtų pakenkti 
tiek biznieriams, tiek Laisvei, 
jeigu nebūtų į tai praktiškai 
reaguota. Todėl pasiūlymas 
dienraščio skaitytojams pirk - 
tis reikmenis pas tuos biznie
rius, kurie Laisvėj skelbiasi, 
yra praktiškas ir abiem pur 
sėm naudingas.

Pavyzdingai elgiasi tie biz
nieriai, kurie boikoto nepaiso. 
Su laiku pamatys ir tie biznie
riai, kurie ištraukė savo skel
bimus, kad jie iš to nieko ne
pelnė, o dar ir nuostolių 
jo- 

žinau, kad daugelis 
rašeio skaitytojų reikale 
pas tuos biznierius ar profe- 

kurie skelbiasi Lais- 
daugiau

M. J.

tnbp£ savo 20 mėty jubiliejy , Mokytojų unija pasiuntė 
mokyklų supę r intendentui 

mo-
J Spalio

LDS 1 kuopos
A. Pil. Klubo

turė-

ei ien- 
eina

Brooklyn, N. Y. — 
3 d. atsibuvo 
susirinkimas T 
svetainėje, 280 Union Avė.

Kaip visuomet, taip šiame 
susirinkime pirmiausia išklau
syta kuopos komiteto rapor
tai, o vėliam eita prie kitų 
draugijos reikalų. Kalbėta 
apie surengimą kokios pra
mogos atžymėjimui LDS 20- 
ties metų sukakties. Kadangi 
dabar pramogų laikotarpis, 
tai nežinia, kada bus galima 
surast liuosą laikotarpį. Kuo
pos komitetas Įgalintas pasi- 
teiraut ir užregistruot svetai
nę kuopos bankietui, kuris 
turėtų įvykti apie sausio mė- 

i nes į. 
(

sionalus, 
vėje. Su laikui dar 
tai darys.

SERGA
Juozas Simokaitis 

operuotas spalio 7 
Operacijos keliu bando 
gelbėti nuo nesveikatos dėl 
patrūkimo. < Randasi 
ry’s Hospital, St. 
Buffalo Ave., Room 
kymo valandos nuo 
7 iki 9 kas diena.

Simokaitis yra dėdė gerai 
žinomųjų Mary Misevičienės 
ir Beatrice Briedienės, veik
liai dalyvaujančių lietuvių vi
suomeniškame judėjime.

buvo 
dieną, 
pasi-

St. Ma- 
Marks ir 
230. Lan- 

2 iki 4 ir

Jonas Yuodviršis jau trečia 
savaitė kai vėl randasi ligoni
nėje - Brooklyn Hospital, 
Ward K. Ligoninė randasi 
prie DeKalb Ave., netoli di
džiojo Paramount - Teatro, 
centralinėje Brooklyno daly
je. Lankyti galima bile kada. 
Jo padėtis kritiška, žinią pra
nešė K. Karpavičienė.

Yuodviršis, dar ne
žmogus, jau ilgai serga. Kart
kartėmis buvo ligoninėje, ban
dė gelbėtis, tačiau visai svei
katos atgauti vis dar nepavy
ko ligoninėje, nei namie, žmo
nos rūpestingoje globoje.

Linkime draugams stiprybės 
nugalėti nesveikatas.

senas

Huron gatvėj, Greenpoint, 
ištiko net keturios eksplozi
jos. Sužeisti keli žmonės. Ma
noma, pervadose susidaręs 
gazas eksplodavo.

Robert Kolbert, uni^ersite - 
to studentas, neteko laisnių ir 
buvo pasiųstas 30 dienų kalė- 
jiman už važiavimą 50 m. j 
valandą Rockaway bulvardu.

• Nariai parėmė ateiviams 
ginti komitetą.

! Amerikinis Sveturgimiams 
[Ginti Komitetas rengia kon- 
iferenciją ir, tuo pačiu laiku,
1 bankietą. Konf. įvyks gruo
džio 2 ir 3 dienomis, Pythian 
! Plaza, 135 W. 70th St., New 
Yorke. Kvietė kuopą ir narius 
dalyvauti. Kadangi bankieto 
tikietai pusėtinai brangūs,

tai neatsirado narių 
pasipirktų. Bet keletas narių 
sveikino konferenciją prisidė
dami po dolerį. Sveikino šie 
dd.: A. Balčiūnas, P. Kapic- 
kas, A. Velička,
J. Rušinskas, Ph. Kuntz, P. 
Buknys, M. Stakovas.

Atstovai raportavo iš New 
Yorko, New Jersey ir apylin
kės lietuvių draugijų 
rencijos, kuri įvyko
24 d., Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y., ateivių 
teisėms ginti. Konferencija 
buvo labai įdomi ir konstruk- 
tyvė. Taipgi išrinktas pasto
vus komitetas, kuris darbuo
sis bendrai su American Co
mmittee for Protęction of Fo
reign Bom. Raportą nariai 
priėmė su pagyrimu.

Ligoniai: Charles žemaitai
tis turėjo skaudžią operaciją 
ir dar sunkiai tebeserga. Kuo
pos nariai linki d. žemaitai
čiui k negreičiausia pasveikti.

Kuopoje viskas tvarkoje. 
Nariai mokestis pasimoka ne
blogiausia, tiktai J<as nors 
reikėtų daryti gavimui naujų 
narių į LDS. M. S.

Jansonui protestą prieš 
kurie kyklų militarizavimą.

Proteste nurodoma, kad tū
lose mokyklose padaryti pra
dai militarinio lavinimo. Cent
ral inė siuvėjų aukštesnė mo

davo direktyvas 
[pravesti “militarinę discipli
ną.”

Tai pastangos įvesti fašisti
nes idėjas skelbiančius po
tvarkius, kurie yra žalingi de
mokratinėms Amerikos mo- 

įkyklų tradicijoms, mokytojų 
i unijos pareiškimas nurodo.

A. Gilman, kykla .jau

konfe- 
rugsėjo

į Milionierius bėdoj 
i dėl mergaitės

Pripažystama, kad ) 
miesto mokykloms trūksta 
mokytojų. Taipgi žinoma, 
kad jų algos ir darbo sąlygos 
nepavydėtinoj. Nežiūrint to, 
daugelis mokytojų yra varo-- 
mi per šeręngą, reikalaujama 

[iš jų pilno paklusnumo, užde
gdama jiems proto kontrolę.

Mokyklų taryba ir super
intendentas Win, Jansen daro 
viską, kad mokytojus palai
kyti pilnoj savo kontrolėj. Su
rado tokių, kurie .tiems “ne- 
košer”, tai tuos suspendavo. 
Dar daugiau, juos dabar mo
kyklų tarybos teisme kaman
tinėja,: net terorizuoja.

Vienas suspenduotų j ų 
tarybos teisme kamantinė ja
mas kelintą savaitę. Tai Da
vid L. Friedman. Jį spenduo- 
jant sakyta, kad jis esąs ko
munistas ir net mokykloj 
skiepijęs valdžios nuverti
mo idėją. Liudininkais prieš 
jį pastatyta visa eilė žmonių,

mūsų Į kurie bandė įrodyti, kaip j
nlrclci n«oa novnihuroo ++■ T7irm

j is 
esąs pavojingas ir tt. Viena 
policistė moteris šnipavimo 
tikslu buvusi komunistų eilėse j 
ir. mačiusi ~ ten mokytoją 
Fried m aną.

Pagaliau pakviestas liudyti 
mokyklų viršininkas Jąnscn. 

j Jis pareiškė, kad Friedman 
gerai mokykloj užsilaikęs. Jis 
neturįs jokių įrodymų, kad

Namų darbininke. Patyrusi;
.savas kambarys. Du 
kanti mokyklų. Bendix

• ■mui mašina. Priimnūs 
j savaitę. Paliudijimai.

(192-194)

nuo- 
vaikai, lan- 
indų plovi- 
namai. $35 
RE. 9-6949.

I

yra

am
mo -

Dorris Fu.rst, 25 motų 
žiaus našlė, fotografistų 
delis, apskundė teismui milio- 
nioriij Joseph Bancroft, kad 
jis esąs jos 23 mėnesių mer
gaitės tėvas.

Dorris reikalauja tam tik
ros pinigų sumos iš minimo 
milionieriaus, kad galėtų už
laikyti ir tinkamai užauginti 
jos ir jo dukterį. Teisme tu
rės įrodyti, kad tai-jo duktė.

Sveturgimiams ginti 
konferencija

I

Nevykusi Meile” pavyko
Praėjusį sekmadienį, spalio 

8-tą dieną, Liberty Auditori
joj, buvo vaidinta R. Ulevičiū- 
tės trijų veiksmų drama “Ne
vykusi Meilė.” Ją vaidino 
Laisvės Choro Dramos Grupės 
Aktoriai iš Hartfordo. Ir rei
kia pasakyti, kad vaidino ga
na gerai. Veikalas taipgi ne
prastas. Draugei Ulevičiūtei 
patartina ir daugiau veikalų 
rašyt. Publikos buvo pusėtinai 
ir, matyt, ji vaidinimą mylė
jo, gėrėjosi juomi. Vaidinto
jai gi buvo šie:

Burokas, kampininkas — 
B.' Mulerank a

Marytė, jo duktė — A. Ra
manauskienė.

Antanas, Buroko sūnus — 
J. Tamošaitis.

Papiliš, turtingas ūkininkas
— J. Kazlauskas.

Adomas, Papilio sūnus — 
A. Skardžius.

Veronika, Papilio tarnaite
— O. Visockienė.

*
Barbora, 

Miller.
Agota, 

Mankienė.
Gaskis, 

F. Repšys.
Katrė,

Brazauskienė.
Čigonė — G. Gailiūnienė.
Pirčikas, už scenos veikėjas

— S. Barrison.
Suplioriai: O. Giraitienė iruupixui 1 CV1

J. žemaitis.
vyras 
metų 
badu

kaiminka

kaiminka

kromelninkas

miesčionka —

C

LAISVES

KONCERTAS
Tik už dviejų savaičių. Ar jau įsigijote 

koncerto bilietą?

Prašome įsitėmyti, 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.

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% m. 
imžiaus. Skambinkite TRafalga 

mokytojas butų varinejęs ko-{ 4-4480. (192-194)
lįįią nors žalingą propagandą., 

Teismo vedėjas Kiendl pa
tvarkė, jog dėl politinių įsiti
kinimų ar veikimo negalima 
mokytojo spenduoti, nesvarbu 
ar jis republikonas, demokra
tas, socialistas ar komunistas. 
Bet Kiendl ' prie to pridėjo 
priedą: girdi jeigu jis yra ko
munistas ir butų įrodyta, kad 
komunistai skelbia valdžios 
nuvertimą prievarta, tai jis 
gali but paleistas iš darbo.

Tyrinėjamas tęsiamas to
liau. • Rep.

Molinai pagalbininkė. Lengvas 
darbas. Guolis vieloje. Mylini) vai
kus. Bendix. Patyrimas nereikalin
gas. 5’2 dienos. $25. Bayside 4-2803.

U93-195)

Namų darbininkė; patyrusi. Pri- 
vati.ški namai; Bendix; mylinti vai
kus. 6 dienas. $40 ir $45.
9966 651h Ave., Forest Bills, L. T. 
IL. 9-7696. (194-196)

Namų darbininkė, galinti dirbti 
ir patyrusi. Nauji namai. Visi pato
gumai. Guolis nuosavame kambary
je; dvi mergaitės, vienų ir ketuvių 
m. NenustalyMa alga, šaukite Hollis 
8-6844. (194-195)

Pergreit važiuoji, 
kalėjiman nuvažiuoji

Namų darbininkė - virėja; mylinti 
vaikus. Guolis vietoje; lengvas skal
bimas. Gera alga. JA. 3-0247.

(194-198)

HELP WANTED—MALE
Amerikinis S v etų r g i m i u s

Ginti Komitetas šaukia nacio- išmėginti savo
nalę konferenciją gruodžio 2 [ kaip greit jis gali bėgti.. Pa - 
d., Pythian Plaza salėj, 135 leido 70 mylių j valandą Beit 
W. 70 St.

Edward Handel užsimanė 
automobilių,

Kviečia organizacijas iš
rinkti ir pasiųsti į konferenci
ja atstovus, i *

Konferencijos šaukime nu
rodoma: 3,000 nepiliėčių gra
sinama deportavimu, 
grasinama pilietinių

Hartforde, matyt, yra spė
kų palaikymui dramos gru
pės. Jiems patartina visuomet 
palaikyti dramos grupę ir 
kasmet suvaidinti po porą vei
kalų, pavažinėjant ir po 
kolonijas, o ypač į mūsų 
tūrinį Centrą.

šį pastatymą
Apskritis.
rengimo
dėkoja hartford ieČiams 
to k: į g r a ž ų Vaidini m ą

kitas
K ul

rengė 
Jos 
komisija šir-

LMS 
komite-

tas ir
dingai 
už jų
arba patarnavimą brooklynie- 
čiams.

Brooklyno Menininkas.

Gimtadienio pobūvis
Viktorijos Balkus geri prie- 

teliai Marijona ir F r a n k 
Krtingliai, Marcelė ir Juozas 

{Purvėnai, Jonas Laurinaitis 
praėjusį šeštadienį jai suruo
šė staigmenėlę. Sužinoję, 
jinai šiomis dienomis mini 
vo»gimtadienį, susikalbėjo 
jai visai netikėtai, atvyko
šini gatavomis vaišėmis - val
giais ir gėrimais. Smagiai vi
si sykiu pabuvojo ir dar ap
dovanojo. 

f

Viktorija dėkinga jiems už 
'draugingą atmintį, smagų po
būvį ir dovanas. '

jog 
sa
il’,

ne-

Kiva Becklefr, 41 motų, 
areštuotas kaltinimu/, kad jis 
iš auksorių pasiėmęs $5,000 
vertės brangumynų, kaipo jų 
pardavinėtojas - agentas, bet 
su tais pinigais atsidūręs ITo- 
llywoode ieškotis darbo fil
mų aktoriumi.

Filmos-Teatrai
N. Y. City Opera

New Yorko miesto operos 
kompanija įdėjo svarbių pa
keitimų savo' repertuare. Ope
ros “Fausto” perstatyme duo
dama daugiau! dainininkų, ne
gu vaidylų. Tai pasidaro įvai
riau, turiningiau.

Stanley teatre.
Šią savaitę verta pamatyti 

įdomią, Bierlyne darytą filmą 
“Mūsų kasdieninė duona?’ 
Tai parodo liaudiškos Vokieti
jos naują gyvenimą ir kbvą už 
ateitį.

ši filmą taipgi* susijusi su 
metine sukaktimi nuo įkūrimo 
liaudiškos respublikos Rytų 
Vokietijoj. i »

Paslysti kalėjiman 
už sunaus mirti v

Mary Scielzo ir jos 
gavo po penkis iki 10 
kalėjimo už tai, kad jie
marino savo sūnų. Buvo pri
pažinta, kad jų sūnus metai 
laiko atgal mirė iš-bado.

Nepaaiškinta, kodėl jie ne
suteikė savo 3 metų vaikui 
pakankamai maisto. Motina 
daugiausia kaltinta.

1,000
teisių penkių dienų.* 

atėmimu ir deportavimu, 10,- 
000 nepiliečių grasinama už
darytį. į koncentracijos kem
pes, kurias nutarė steigti pa- 

| gal McCarran įstatymą.
Konferencija išdirbsianti 

programą, kaip geriausia ap
ginti persekiojamus sveturgi- 
mius.

Porteris - Tvarkytojas. Ligonrū- 
i muose. Dieninis darbas. Rev. W. J. 
! WHtenburg. The Wartburg Lutheran 

... Home for Aged. 2598 Fulton St. 
parkway keliu. Bet policijos [ Brooklyn N. Y. BY. 8-2340.

i automobilio* būta greitesnio. [ (191-193)
Pasivijo ir sulaikė.
/ Handel buvo pašauktas 
teisman, kuris pareikalavę 
užsimokėti $50 ir dar priedu 
pasodino jį kalėjiman ant

KKAUSTYTOJAI
Emil A. Lango, Sandėliaai ir I’er- 
kraustyrnas. Perkraustom lokaliniai 
ir tolimai kelionei. 25 motų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. 355 E. 
1561 h St., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.

(191-198)
Calvin Cole užsimokėjo 

$50 už važiavimą 52 m. į va
landą Woodhaven bulvardu 
ir taipgi $25 už važiavimą 
48 m.’i vai. So. Conuit Avė.

Tai pamoka kitiems, kad 
pergreit nevažinėtų.

Mano susitaikyti

PARDAVIMAI
BARGENAS! Trijų aukštų mūri

nis namas su krautuve ir dvejai^ 
: kambariais užpakalyje. Ant pirmų 
Į lubų klubrūmiai. Ant ’ antrų, 5 
! kambarių tuščias apartmentas. Alie- 
ijum šildoma. Kaina $10,000. Pini
gais $3000 ar daugiau.

4-ių šeimynų mūrinis namas. Vie
nas trijų kambarių apartmentas ir 
trys keturių kambarių apartmen- 
tas. Savininkas apleis jo keturių 
kambarių apartmentą po pardavi
mui. Kaina $9500. Mortgičius $3700. i 
Balansas pinigais. '

HAWKINS REALTY C<).,
[ 108-03 Liberty Ave., Richmond Hill, 
į N. Y. Virginia 8-2611. Pagal sutartį.

(191-196)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI , 

KAMPINIAI
i Parsiduoda namai su bizniais. 

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

REpublic 9-1506. (185-194)

Telefonų kompanija sutiko 
61,300 darb. pekelti algas 
nuo $1 iki ^5. į savaitę. Nopa-i 
tenkinti tie, kurie mažai gau- į 
na pakelti.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

3,000 Railway Express Agen
cy išvežiotojo ir pagalbininkų 

{pareikalavo pakelti algas. 
Į Taipgi prie jų prisidėjo 4,000 
•klerkų, skirstytojų ir kitokių 
| darbininkų.

Jie reikalauja 10 centu į 
valandą daugiau. Amerikos 
Darbo Federacijos unija, į 
kurią jie priguli, užvedė , su 

'kompanija derybas. Sakoma, 
|yra vilties be streiko susitai-

TONY’S REAL ESTATE
Dr. M. Maišei

Stalgios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas.
i Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.— Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6808
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦)

J

REPUBLIC BAR & GRILL
Savinihkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

' burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

JOSEPH BALTAITIS
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 
t SHUFFLE BOARD

T

<♦>

<!>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<f>
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