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Dienraščio XXXII.
Laimėję civilinį karą Grai

kijos fašistai - monarchistai 
keršija liaudies vadams. Visa 
Graikija paversta fašistiniu 
pragaru.

Rugsėjo 8 d. fašistinis Grai
kijos teismas teisė 
tų. Astuoni vadai 
nužudymui. Kiti 
metų kalėjimą.

Graikijoje fašistinė paviet- ‘ 
;*ė pasilaiko Anglijos ir Ame- ; 
rikos pinigais, šios dvi šalys , 
paskutiniais keleriais metais * 
Graikijos fašistams sušėrė du 
bilijonu dolerių.

118 unijis- • 
pasmerkti J 

gavo ilgų :

palies Aukščiausias Teismas svarsto
1

i trijų organizacijų apeliaciją prieš
jų apšaukimą “neištikimomis“

VALDININKAS PRANAŠAI!]A Višinskis siūlo penkiem 
GAL4 RENDIJ KONTROLEI 1

Nesulaikomai auga Ameri
kos žmonių išdykumas. Taip 
būdavo j a FBI ir Justicijos De- 
partmentas. Kalėjimų turime 
daug, bausmes už prasižengi
mus skiriame skaudžias, bet 
žmonės, ypač mūsų jaunimas, 
vis tiek einą velniop!

Beveik visi prasižengimai 
susieti su troškimu pasipini
gauti. O svarbiausias žmonių 
gadinimo Šaltinis yra radijas 
ir filmai. Beveik kiekvienam 
filme, beveik kiekvienoje ra
dijo pasakoje suverčiama 
bent po kelias žmogžudystes, 
žmogžudžiai tiesiog garbina
mi.

Jos sako, kad valdžia tokiais 
' apšaukimais laužo Konstituciją 

_________ 1

jos viešai skelbiamos kaip 
“neištikimos”. — I tokius 
sąrašus yra įtraukta ir a- 
pie 150 kitų progresyvių 
organizacijų.

Trijų minimųjų organi
zacijų advokatai nurodinė
jo, kaip valdžia, apšaukda
ma jas “neištikimomis,5’ 
laužo pirmąjį šalies Kons
titucijos pataisymą dėl pi
lietinių teisių. Ypač buvo

Washington. — Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas pradėjo svarstyti 
apeliaciją trijų progresyvių 
organizacijų, kurias buvęs 
generalis prokuroras To
mas Clark 1947 metais ap- 
šaukė “neištikimomis”, 
priešingomis Amerikos val
džiai.

Tos trys organizacijos y- 
ra Bendrasis Priešfašisti-

Washington. — Tighe E. 
Woods, gyvenamųjų namų 
direktorius, lemia, kad su 
1950 metų pabaiga pra
nyks ir valdinė rendų kont
rolė.

Dabartinis kontroles T 
statymas išsibaigs gruo
džio 31 d. šiemet, o “šlu-
ha” Kongreso sesija, kuri į 
susirinks po rudeninių rin
kimų, turbūt, neišleis rei
kalingo įstatymo dėl rendų 
kontrolės pratesimo, ' 
spėja Woods, valdinis namų 
direktorius. Taip sako ir

senatorius Burnet May
bank, finansinės Senato ko
mi s i j o s pi r m Įninkąs.

Einamasis įstatymas, 
je, leidžia pratęst rendų
kontrolę atskiriems mies
tams iki 1951, m. birželio 30 
d., jeigu kurių miestų val
dybos reikalaus pratęsimo.

didiesiem susitart dėl 
taikos palaikymo

be \Smerkia amerikini planą, kuris 
siekia apeit Saugumo Tarybą

_ __ __ ~ t____ ___  t Lake Success, N. Y.—So-1 gurno Tarybos ir veikti pa
iki šiol tik 200 miestų!vietų užsienio reikalų mi- gal karinių štabų komiteto 

valdybos nutarė* prašyt, nistras Andrius Višinskis patvarkymus,

Kaip ten bebūtų, minėtos 
valdžios įstaigos sako, kad per 
pirmuosius šių metų šešis mė
nesius turėjome 614,939 pra
sižengimus, arba septyniais 
procentais ir puse daugiau, 
negu pernai per tą patį laiko
tarpį.

Laisviečiams reikia nepa
miršti savy greitą reikalų. 
Tuojau turėsime metinį kon
certą. Reikia, kad jis būtų 
skaitlingas ir visapusiškai pa- 
sėkmingas. Visi ruoškitės da
lyvauti — iš arti ir toli.

Koncertas įvyks spalio 29 
dieną.

Nuo dabar dažniau ir dau
giau girdėsime apie Indo-Ki- 
niją. Galimas daiktas, kad ne
užilgo ta šalis pavaduos spau
doje Korėją. Ten iš naujo 
pradeda virti žmonių kovos 
prieš francūziškus okupantus.

Visa šiaurinė tos šalies da
lis yra žmonių rankose.

Apie padėtį išlaisvintoje 
Indo-Kinijos dalyje i 
įdomu straipsnį. Liaudiškoji 
valdžia yra paskelbus karą 
berašty bei. Prieš trejetą me
lu 90 procentu žmonių nemo
kėjo nei rašyti, nei skaityti. 
Šiandien gi daugelyje vietų 
jau visi žmonės yra pramokę 
skaityti ir rašyti.

Indo-Kinijos žmonės, nu- 
vertę savus ir svetimus išnau
dotojus, žengia iš tamsos j 
šviesą.

nių Pabėgėlių Komitetas, ; nurodyta, kaip tas paskel- 
Nacionalė Amerikiečių- So
vietų Draugingumo Taryba Workers 
ir 7
Order, didžiulė savitarpinės Į rinčiai 185,000 narių, 
apdraudos ir broliškos savi- į 
šalnos draugija.

Jos prašo

bimas kenkia Internationa) 
Orderiui — ap-

'' ' ; nutarė* prašyt, nistras Andrius Višinskis patvarkymus, kaip sako 
kad "šalies valdžia pratęstų davė sekamą pasiūlymą po-j Jungtinių Tautų konstituci- 
rendų kontrolę tiem šešiem litiniam Jungtinių Tautų ja savo skyriuose 43, 45, 46 

ir 47-me.
Karinių štabų komitetas 

susidaro iš penkių didžiųjų t 
valstyb. atstovų, Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos, 
Francijos ir Kinijos.

Višinskis smerkė anglų- 
amerikonų planą, kuris pa
veda ant greitųjų sušauk
tam ’Jungtinių Tautų sei
mui spręsti, kokius žygius 
daryti prieš užpuolikus bei 

ardytojus, jeigu 
Saugumo Taryba to neda
ro.

Amerikinis pasiūlymas 
mojasi apeiti veto teisę, ku
ria turi Sovietai ir keturi 
kiti nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai — atmesti 
daugumos nutarimą.

Jeigu amerikinis planas 
j būtų vykdomas, tai taptų 
j sulaužytas svarbia usiš 
Jungt. Tautu konstitucijos 
nuostatas, kad pamatinių 
klausimų išsprendimui rei
kia visų Penkių Didžiųjų 
sutikimo, taigi kiekvienas 
jų turi ir veto teisę,— pa- , 
brėžė Višinskis.

Anglų - amerikonų blo- 
kad Jungtim Tautose tiki
si pervaryti amerikinį pla
ną ir tik “dėl svieto akiu” 
sutinka prikergti Višinskio 
pasiūlyma, kaip priedą, ku
ris, pagaliaus, vis tiek būtų 
atmestas.

kaip mėnesiam po naujų metų, seimo komitetui:
O valdybos apie 2,800 kitų 
miestų vis dar tyli.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Penkios'didžiosios valsty
bės Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje —Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Anglija, 

(Francija ir Kinija — priva- 
i lo tarp savęs tartis, kaip 
; bendromis savo pastango
mis išlaikyti tarptautinę 
taiką ir saugumą.

Jungtinių Tautų konsti
tucijos 106-tas skyrius įpa
reigoja šias didžiąsias vals- taikos . 
tybes, nuolatinius Saugumo 
Tarybos narius, taip dary
ti, iki bus įsteigta ginkluo
ta tarptautinė jėga del tai
kos palaikymo. O ta jėga 
turi priklausyti nuo Sau-

... \ y*-------  

snias tardo 8 lenkus 
įtariamus Amerikos ir 
gijos šnipus.

Kai kurie teisiamieji pri
sipažino, kad.iš pasalų žu
dė buvusius Lenkijoj sovie
tinius kareivius.

Washington. — Prezid. 
Trumanas penktadienį su- 

! sitiks su gen. MacArthuru 
„ „ ! Mis

souri, Pacifiko Vandenyne, 
į vakarus nuo Hawaju sa
lų, c

International Workers draudinei organizacijai, tu- j bariniame didlaivyje

Šios apeliacijos sprendi
me nedalyvauja vienas tei- 

Aukščiausią sėjas, Tomas Clark, nes jis 
Teismą nuspręst, kad vai- pats, 
džia turi ištraukt šių orga
nizacijų vardus iš juodųjų 
valdinių sąrašų, kuriuose

būdamas generaliu 
prokuroru, apšaukė tas or
ganizacijas “neištikimo
mis.”

Bei-

Spalvota televizija 
prasidės lapkrity]

Legionas perša užgint 
Komunistę Partiją

Koreja. — Iš Porto Piko 
taipgi atvyko tūkstančiai 
kareivių kovon prieš Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publiką.

Los Angeles. — Ameri
konų Legiono (veteranų) 
suvažiavimo vadai pervarė

uždraust Komunistu Barti- c

Washington. — Valdžia 
įsakė dar griežčiau susiau
rinti gyvenamųjų namų 
statymą. Sako, medžiagos 
ir darbininkai, naudojami 
namams statyti, dabar la
biau reikalingi ginklavimo
si darbams.

Washington. — Valdinė 
Susisekimų Komisija leido 
Columbia Broadcasting ra
dijo kompanijai rodyt spal
vines televizijos progra
mas, pradedant nuo lapkri- ją, tuojau suvaryt visus jos 
čio 20 d.

Spalvinė televizija bus 
skaičiau | panaši į spalvotus juda

muosius paveikslus.

narius į koncentracijos sto
vyklas ir teist juos kaip 
“išdavikus ir šnipus.”

Plieno trnstas tarsis
Mirė įžymi amerikietė ak
torė Pauline Lord, 60 metų 
amžiaus.

London. — Anglijos pi
lietė Matilda Copping su
laukė 108 metų amžiaus.

su unija dėl algų

“Tačiau niekas šiandien ne
bemano, kad Sovietų Sąjunga 
tuojau stos į karą dėl Korė
jos. Per tris mėnesius ji sten
gėsi laikytis griežtai neutra- 
liškai.”

Šitie žodžiai iškritę iš lupų 
amžinojo Sovietų Sąjungos 
priešo.

Dalykas seniai aiškus. Dar
bininkiškos šalys nenori ir 
vengia karo.

O pats svarbiausias reika
las, tai dienraščio vajus dėl 
naujų skaitytojų.

Kartu eina ir peržiūrėji
mas visų senų prenumeratų. 
Pasižiūrėk, drauge, į savo 
prenumeratą. Jei pasibaigė 
arba baigiasi, tuojau atsinau
jink. Pinigus gali pats pasiųs
ti,tiesiai Laisvės Administraci
jai arba įduoti vietiniams va- 
jininkams. Jie su mielu noru 
jums patarnaus ir prenumera
tą atnaujins.

Amerika smarkiau ginkluos 
francūzus Indo-Kinoje

Saigon, Indo - Kiną. — 
Jungtinės Valstijos greitai 
atgabens francūzam dau
giau ginklų ir amunicijos 
karui prieš Vietnamo liau
dininkus, kaip praneša a- 
merikiniai karininkai. Tuos 
karininkus Amerika atsiun
tė kaipo patarėjus francū
zam kovoj prieš Vietnamo 
liaudies respubliką.

Vietnamo . liaudininkai 
praeitą savaitę apsupo ir 
sunaikino 3,500 Francijos 
legionierių, daugiausia mo- 
rokkiečių ir parsisamdžiu- 
sių francūzam vokiečių na
cių.

Pittsburgh. — United 
States Plieno korporacija 
pranešė Philipui Murray, 
CIO Plieno Darbininkų li
nijos pirmininkui, kad kor
poracija sutinka pradėt de
rybas ateinantį pirmadienį 
dėl algos pakėlimo jiems.

Bethlehem Steel, antra 
didžiausia plieno kompani
ja, jau tariasi su unijos at
stovais dėl algų priedų.

Honolulu, Hawaii:— Fe- 
deralė grand džiūrė įkaiti
no 39 čionaitinius darbinin
kų vadus už “paniekinimą 
Kongreso”. Nes jie nedavė 

| atsakymo į Neamerikinės 
I Kongresmanu Veiklos Ko- 
' miteto klausimą: — Ar esi 
komunistas? ar bet kada 
buvai komunistas?

Varšava. — Lenkijos tei-

Mašinistu Unija na! grįš
Į Darbo Federaciją i

Chicago. — Internatio
nal Mašinistų Sąjungos 
vykdomoji taryba vienbal-

Unijos vadai dar nepa- gimo klausima balsuos
11 — 1 1 • 1 1 — 1 •skelbė, kokio algų pakėli

mo jie reikalaus.
Plienininkų Unija turi 

milioną narių. Jie dirba ke- 
turiolikoj šimtų didžiųjų ir 
mažųjų kompanijų.

Bet algų pakėlimas pri
klausys nuo sutarčių su ke
liomis didžiausiomis kom
panijomis, kaip kad United 
States Steel, Bethlehem 
Steel, Republic Steel ir 
Jones and Laughlin korpo
racija.

Ar jau turite naują LLD 
knygą “Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta”? Gavę šią 
tą istorinę knygą, 
į spintą amžinam 
jos neperskaitę.

nepapras- 
nepadėkite 
dulkėjimui

Tik iki spalio 25 dienos ga
lite iš anksto užsiprenume
ruoti gražų Jono Kaškaičio 
poezijos rinkinį “Prošvaistes”. 
Todėl pasiskubinkite!

INDIJOS JŪRININKAI 
NESUTINKĄ DIRBT 

KORĖJOS KARUI
Bombay, Indija. — Ang

lija bandė samdyt indus jū
rininkus plaukiantiems Ko- 
reion laivams.

Bet pranešama, kad In-, 
dijos Jūrininkų Unija keti
na uždraust savo nariams 
tarnauti bet kokiuose lai
vuose, kurie plauks į Ko
rėjos karo ruožtą.

, Washington. — Valdinis 
Statistikų Biuras paskelbė, 
jog nuo praeito mėnesio 
pusės kiaušiniai pabrango 6 
procentais, šviežios tomei- 
tės 53 proc., : 
trečio procento, kava 
proc., duona, 1 proc. rl 

žymiai pakilo mėsos kaina.x _____
Valdinis biuras skaičiuo-i’ Maskva._  Sovietų

ja, kad visi maisto produk- i įeras Stalinas dvejų 
tai per ketvertą pastarųjų sukaktyje nuo diplomatinių 

vidutiniai imant, ryšių užmezgimo su Šiau- 
apie pusantro rjnės Korėjos Liaudies 

Respubliką pasiuntė šitokį 
linkėjimą jos premjerui Ki-

sviestas pus- Stalino linkėjimai
L v a 2 v« ; • • j r • • 
Taipgi siaurinei Korėjai

savaičių, 'C- 7

pabrango apie
procento.

Hong K on g . — 
valdžia įsakė mirčia baus
ti asmenis, pas kuriuos ras 
bombų, u

New York.— C. B. Bald
win, Progresyvių Partijos 
sekretorius, smerkė prezid. 
Trumaną už keliavimą pas 
“karo kurstytoją” gen. 
MacArthura. t- ’

prem- 
metų

Anglų muį j] Stingui:
“Aš linkiu Korėjos žmo

nėm, didvyriškai ginan- 
! tiem savo šalies nemukiau- 
I somybę, kad pasekmingai 
užbaigtų ilguosius savo ko
vos metus dėl įkūrimo vie
ningos, nepriklausomos, de
mokratinės Korėjos.” Anglai-amerikonai darysią
Šiauriniai korėjiečiai ‘taik?su vakari-* Vokietiia

Indonezai bijo amerikinės bombarduoja Wonsana
<jinkly kontroles | >

Jakarta, Indonezija. — Koreja. — Šiaurines Ko-
Amerika siūlėsi pristatyt rėjos liaudininkų artilerija 
Indonezijai nedidelių gink- bombarduoja pietinius Ko-

šiai patarė grįžti į Ameri- lų, bet reikalavo, kad ame- rėjos tautininkus^ ir ameri 
kos Darbo Federaciją. Grį- 

; na
riai po naujų metų. Mano
ma, nuspręs grįžti.

Mašinistų Sąjunga 1945 
metais pasitraukė iš Fede
racijos per^ kivirčus su fe- j duotus ginklus, tai Indone 

v_ - .. .. ’ zijos respublika 
ii* j j . nepriklausomybę.

rikonų komisija prižiūrėtų, komis Wonsane. Liaudinin- 
kaip tie ginklai bus naudo- kariumenės^ būriai at- 
į ami.

Indonezų valdžia atmetė
tokį pasiūlymą. Sako, jeigu
Amerika kontroliuotų savo

deracine Dailidžių Unija. 
Jodvi “]
damos darbais statybos 
prąmonėje.

Paskalai apie graikų 
partizanus Lenkijoje

Athenai, Graikija.— 
cialė Jungtiniu Tautų

Spe- 
ko-

zijos respublika “prarastų n

Tito parduoda Amerikai 
karinius metalus

New York. — Jugoslavi
jos Tito valdžia padarė su-

tnisiia dėl Balkanų kraštų ^>’1su newyorkine Philips 
oaskleidė gandus, kad Len- ... , . .- •. ,milionų dolerių parduot di-

1 džiąją daugumą vario, 
chromo ir antimonijos me
talų, kurie bus iškasti Ju
goslavijoj per 1951 metus. 
Tai reikalingi Amerikai ka
riniai metalai.

I

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija tuo tarpu tariasi 
siųsti Jugoslavijai maisto 
ir mašinų.

kijon ir Albanijon privązia 
vę graikų partizanų; sako, 
jie ten kariniai pasilaviną 
ir slaptai grįžta namo, ruoš
damiesi panaujinti partiza
nišką karą prieš Graikijos 
monarcho - fašistų val-

Balkanų komisija suside
da iš anglų»- amerikonų bei 
jų bičiulių.

Brothers kompanija už 20

y

kakliai ginasi dar ir pačia- 
me mieste, nors amerikonai 
jau pirm trijų dienų skel
bė, kad užimtas šis svar
bus fabrikinis miestas ir 
uostas, rytiniame Šiaurinės 
Korėjos* pajūryję.

Amerikin., koresponden
tai praneša, jog tautinin
kai pasivarė vieną mylią 
i vakarus nuo Wonsano. o 
kitose jo pusėse buvo sulai
kyti.

Vakariniame fronte a- 
merikonai ir anglai pasi- 
grūmė dar porą mylių pir
myn į Šiaurine Korėją. 
Liaudininkai atkakliai gina 
kiekvieną pėdą žemės.

Viduriniame fronte a- 
merikonai su savo talkinin
kais užėmė Čorwon miestą.

Šiaurinės Korėjos radijas 
pranešė, kad jos liaudinin
kai atmuša amerikonu ata
kas.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai ruošiasi taikos sutar
čiai su vakarine Vokietija, • 
todėl platina jai teises. Da

lbai* jie, be kitko, leido va
karinei Vokietijai statyti 
“pardavimui kitiem, kraš
tam” tiek prekinių laivų, 
kiek vokiečiai įstengia. Su
prantama, tie laivai bus 
statomi Amerikai ir kitiem, 
vakariniam kraštam ir nau
dojami ypač kariuomenei • 
gabenti.

Pokarinė keturių didžių
jų talkininkų sutartis buvo 
aprėžus laivų statybą Vo
kietijoje.

Anglai - amerikonai įsa
kė išbraukti iš vakarinės 
Vokietijos įstatymų bet ko
ki prisiminimą, kad jie ten 
vis dar palaiko karinį sto
vį-

Milionas geležinkeliečių 
reikalauja pakelt algą

Washington. — šešiolika 
gelžkelinių unijų su 1,085,- 
000 narių reikalauja pakeh 
ti algą 25 iki 35 centų per 
valandą.

Jų vadai bijo, kad val
džia tuo tarpu neužšaldytų 
algas. • į
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įstatymas
Siūlymų

Po to, kai Korėjos klau- cijų atstovai 
simas tapo “išspręstas”, į Filipinų, Kubos, Francūzi- nįgtu naudos 
pirmojo politinio komiteto i jos, Hollandijos ir kt. Visi!

sijos. Kalbėjo tūlų delega- įaį nepasirengę, daiy- 
: Čilės, Peru, Norint, kad asemblėja

tai ką, nepasirengę, dary-
Šiomis dienomis New 

Yorko valstijos CIO unijos 
turėjo metinę konvenciją. 
Per ištisas tris dienas dele- 

• Įgatai klausė politinių pra- 
1 kalbų.

Paskutinėje sesijoje kon
vencija priėmė “įstatyminę 
programą”, kurioje reika-

savo prieš tą bilių; bet pa
sakė ir karštą prakalbą.

Tai visa gerai ir logiška. 
Gerai, kad darbo unijos 
McCarran įstatyme įmato 
Amerikos žmonių teisėms 
pavojų ir reikalauja, kad 
jis būtų atšauktas. Taip pat 
gerai, kad pagiria tuos se
natorius bei kongresma- 
nus, kurie prieš McCarran 
bilių smarkiai kovojo.

Bet kas nelogiška 
smerktina, tai kad toje 
čioje konvencijoje tie 
tys unijų vadai užgyrė
mok ratų partijos kandida
tą kongresmaną Lynch į 
N. Yorko valstijos guber
natoriaus vietą, kuris Kon
grese balsavo už McCarran 
bilių. Jeigu Lehman geras 
todėl, kad prieš McCarran 
bilių kovojo, tai Lynch ne
gali būti geras, nes už tą . 
bilių balsavo.

Toks konservatyviškų va
dų pasielgimas neparodo jų 
nuoširdumo p a s is aky me

tai kiekvie-1 
(nas į ją vykstąs asmuo turi 

posėdyj Jungtinių Valstijų jie, aišku, sutiko su Jungti- |būtj ' .ai pasiruošes. Spe- 
... ........ . delegacijos galva Mr. ‘ 1 '---1---- -- 1 “
i, 6 months $4.00ljes pateikė pasiūlymą rvn- vnnr $9.00 i O \ ] ”■ Y “

$4.501 pertvarkymo Jung m t
. i

rie šio siūlymo forma- i SaclJU

and Brazil, per year 
and Brazil 
countries, per year 
countries, 6 months

Canada
Canada
Foreign
Foreign

Entered as second class matter at the Post 
under the Act of March 3, 1879.

Office of Jamaica, N. Y„

ų Valstijų siūlymais. jcialės asemblejos sesijai su- 
Višinskio kalba ! šaukti reikėtų skirti ma- 

... . ... . . Ižiausiai dvi savaites.Bendrosios įvairių dele-1 
į kalbos mažai ką 

liai prisidėjo Angli ja,' nors suinteresavo, nes vi- 
i Prancūzija, Kanada, Tur-| siems aišku, kad tos .dele- 
' kija, Filipinai ir Urugua- igacij°s tik kartoja tai, kas 

Vadinasi, septynios buvo pasakyta Dulleso. Vi- 
. __ ___ ’bu, ką pa-

Tautu, c

del

Pvincinp 'r Saiunea su- i lauJanla’ kad busimojoje
* ■■ • ■■ I Kongreso sesijoje butų at-

turi būti šaukiamos pen
kioms didžiosioms valsty
bėms susitarus, nurodė kal
bėtojas. Taip buvo ligi šiol, 
taip turi būti ir ateityje.

Dėl ginkluotų kariuome- 
[nės dalinių, I
i rodė, tegali sėkmingai sprę
sti tik Saugumo Taryba, 

korespondentai, į Ginkluotą talką agresoriui 
, __ l_’.v „ - su-

legatai nekantriai lauke jo ■ teikti tik penkios didžiosios 
kalbos.

Višinskis kalbėjo apie 
pusantros valandos. Jo kai- 

i bos atidžiai klausė pilnutė- 
, korespon- 

1 dentų, svečių, delegatų.
Kaip visuomet, Višinskis 

nariai už tai pasisako. į kalbėjo lyg profesorius,
2. Asemblėja įkuria tai [ teikdamas studentams ko

kos saugojimo komisiją --'kino svarbiu klausimu pra- 
atsieit, budėjimo komisiją [ nešimą.
—kuri veiktų 1951 ir 1952 5 Jungtinių Tautų komite- 

. metais ir tyrinėtų, ar nėra ! tuose kalbėtojai sako kai- 
i kur pavojaus agresijai L-] bas sėdėdami, ne kaip sei 
kilti, o jei tai yra, komisi- ; muose. Sėdėdamas greta 
ja tuojau praneša Saugu- langių ir amerikiečių dele- . buvo nelegalus, 

1 mo Tarybai ir ragina ją ! gacijų, Višinskis, kalbėda-1 posėd;
• veikti. inas, dažnai pažvelgia į | junga

3. Kiekviena šalis, pri-j Dullesą, tai į kitas delega 
klausanti Jungtinėms Tau-lcijas; kai kada jis padaro 
toms, būtų pareikalauta tu rankos 
rėti paruoštą specialų ka-

, riuomenės dalinį; jei tik i posakį. Kai kada jis Jįker- 
| Saugumo Taryba ar gene-igia vieną kitą anekdotą, 
ralinė asemblėja pareika- i primena kokį nors svąrbes- 
lautų kariuomenės, tai vi- • nį istorinį reiškinį gyves- 

! sos šalys tuos specialius' niam paryškinimui to, ką 
'dalinius tuojau turėtų siųs- jis kalba, 
j ti agresoriui sumušti.

4. Asemblėja turi įkurti
I bendriems žygiams

Korėja nepasiduoda 1 ■ ■ a

Šiaudinės Korėjos premjeras Kim II Sung griežtai at- jus.
metė general. MacArthuro ultimatumą besąlyginiai pasi- valstybės įteikė savo^ suma-: 
duoti. Jis pripažįsta, kad Šiaurinės Korėjos valdžia ir 
armija randasi didelėje krizėje, be galo sunkioje padė
tyje, bet tebetiki galutiniu laimėjimu. Korėja laimėsianti 
prieš užpuolikus ir įsiveržėlius, jeigu tik šioje krizės va
landoje sunkiai dirbsianti ir kovosianti. Premjeras Kim 
Il Sung ragina armiją laikytis iki paskutinio kraujo la- i 
šo. ■ !

Frontuose taip pat amerikiečiai susitinka vis stipresnį. viųjų (viso yrįįį^ienkios) I 
pasipriešinimą. Per pirmutines kelias dienas po peržen- į valstybių, pasinaudodama 1 
gimo 38-to« paraleles pasivaryta pirmyn tik per keletą i veį0 teise, neprileidžia Ta 
mylių, nors korespondentų pripažinimu, prieš porą de-! ry|)ai veikti, tuomet sušau j 
sėtkų tūkstančių korėjiečių amerikiečių yra keturiasde-, kiamas Jungt. Tautų spe- •' 
šimt tūkstančių. _ . r . 'cialus seimas bėgyje 24 va-j lė salė žmonių,

Jeigu prieš keletą dienų atrodė, kad Šiaurinės Korėjos iandų; jis šaukiamas, jei ' 
jėgos tapo beviltiškai sutriuškintos Pietinėje Korėjoje ir'septyni Saugumo Tarybos! 
užėmimas Šiaurinės Korėjos bus visiškai lengvas, tai . . ~ . . . '■
šiandien daiykai atrodo visiškai kitaip, šiandien matosi, 
kad la’oai daug tos armijos jėgų sėkmingai pasitraukė iš 
Pietinės Korėjos, skubiai persigrupuoja ir ruošiasi griež
tam pasipriešinimui. Pasirodo, kad Šiaurinės Korėjos 
užkariavimas kaštuos labai brangiai krauju ir gyvybė
mis.

Be to. nėra užtikrinimo, kad tikslas bus pasiektas. Jei
gu ir pavyktų pilnai užimti visą Korėją ir ant jos užkar
ti reakcini, fašistinį Syngman Rhee režimą, tai kas pas- 
k»u? Ar yra nors vienas protingas žmogus, kuris tiki, ! 
kad po šio baisaus kraujo praliejimo Korėjos žmonių 
pavergimas bus baigtas ir užtikrintas, kad tie žmonės 
pasiduos likimui ir prieš tą režimą liausis kovoję? Jau 
šiandien blaivesni amerikiečiai stato klausimą, kad Šiau-1 
rinėn Korėjon būtų neįleidžiamas Pietinės Korėjos reži
mo viesnatavimas, nes jo žmonės nepakęs. i

Visa nelaimė tame, kad nepaklausyta taikos šalininku! 
balso, kuris reikalavo ir reikalaują kraujo liejimą su-1 

/ stabdy H ir taikiu būdu spręsti Korėjos suvienijimą. Kaip 
dabai dalykai stovi, tai karo pabaigos Korėjoje dar ne
simato. Šiaurinės Korėjos premjero pareiškimas aiškiai 
parodė, kad ten dar esama tvirtų jėgų vedimui apsigy
nimo.

nymą.
Kas jis?
Trumpai suglaudus, 

me yra sekami pu-nktai.

; siems buvo svarbu, ką
; sakys Višinskis, atsieit, 
tinio bloko vardu.

Pirmadienį jau buvo 
noma, jog Višinskis kalbės i

tinka su šaukimu specialių v • muz,... .. f. - Įšaukta McCarran įstaty-asemblejos sesijų, bet jos * ičva

1. Jeigu įvyksta kur nors antradienį ir dėl to’ tiek! 
agresija ir Saugumo Tary-1 spaudos 1 i ......._______

!boję viena didžiųjų pašto- tiek svečiai, tiek patys de [suvaldyti taipgi tegali
(viso yrą^ienkios)

, pasinaudodama

mas. Konvencija pareiškė, 
kad šis įstatymas nereika
lingas ir priešingas šalies 
Konstitucijai.

Konvencijoje plačiai ’ kal
bėjo Amalgameitų Rūbsiu-

kalbėtojas nu- Jo p,aĮęal.
ba buvo perdėm politinio 
pobūdžio. Jis kalbėjo apie 
rinkimus New Yorko vals
tijoje ir įvairių partijų kan
didatus. Labai išaukštino 
demokratų partijos kandi
datą Herbert Lehman. Už 
ką ir kodėl? Ogi todėl, kad 
Lehman griežtai ir kietai 
Kongrese stovėjo prieš Mc- prieš McCarran įstatymą. 
Carran bilių. Jis ne tik bal-1 Amerikonas

ir 
pa
pa- 
de-

! valstybės. Jungt. Tautų ka
riuomenei vadovauti ko- 
mandierių tegali skirti tik | 
Saugumo Taryba, nes 
Jungt. Tautų sekretorius 

; negali būti vadovas karo I 
fronte — jis vadovas tik į 
Jungt. Tautų ofisuose, va-1 
dovas savo tarnautojų. Va- ■

, dinasi, šis pasiūlymas ne-1 
■ praktiškas ir nepriimtinas.

Višinskis dar kąirtą pri-
I minė Saugumo Tapybos nu- 
i tarimą kariauti prieš Šiau
rės Korėją. Tas nutarimas 

nes tame

Prezidentas T rumunas pas generolą
Mac Arthur ą

Iš Washington© pranešta, kad šį savaitgalį preziden- Į t .. . .
tas Harry S. Trumanas važiuoja arba skrenda pas gene- panaudoti 
volą MacArthurą pasitarimui dėl Korėjos. Pasitarimas 
įvyksiąs kur nors Pacifiko vandenyne ant salos ar karo 
laive.

Pranešdamas apie tai, prezidentas sako, kad jis nori 
asmeniškai padėkoti genrolui už jo pasidarbavimą ir ga
bumus šiame kare.

• Aišku, kad ne tik tuo reikalu prezidentas važiuoja pas 
generolą. Padėkai galėjo palaukti konflikto pabaigos. 
Prezidento su generolu pasitarimas apims visą Truma- 
no politikos strategiją Tolimuosiuose Rytuose. MacAr
thur pasidarė militarin. jėgų vadu. Generolų Marshall ir 
Eisenhower militarinės žvaigždės pradeda aptemti. Ge
nerolo MacArthuro žodis bus sveriamuoju žodžiu nusta
tymui Amerikos gairių tame tolimame pasaulio kampe.

Berods visa Amerikos istorija neturi panašaus atsiti- 
kijno. Ne generolas važiuoja pas prezidentą išduoti 
portą ir gauti instrukcijas, bet prezidentas traukia 
generolą gauti patarimus dėl nustatymo politikos.

ra- 
pas

Protestantų dvasininkai prieš Vatikaną
Aukštieji protestantų bažnyčios dvasininkai organi

zuojasi ir reikalauja, kad prezidentas Trumanas nebe
skirtų ambasadoriaus į Vatikaną. Jie bjjo, kad toks po
piežiaus pripažinimas nesuderinamas su religinės laisvės 
principu, kuris iki^iol buvo vienas iš pagrindinių ame
rikinės demokratijos\)ožymių. ’'

Pirmenybė karo reikalams ir didžiojo 
biznio didieji pelnai

Vyriausybės ( suorgani- i tinius patvarkymus dėl ga
zuota National Production mybos karo reikalams. 
Authority išleido preziden- Tuose patvarkymuose įve- 
______ • ______  ■ i dama dalina kontrolė pro- 

komenduoja Saugumo Ta- įdukcijos srityje. Suteikia-ir Kinijos Liaudies 
Respublika, :
470,000,000 gyventojų; jos

atstovaujanti ryba-
•j Aną dieną Saugumo la- 

vietoje sėdėjo žmogus, ku-1 ryba turėjo savo specialų 
ris Kinijos neatstovauja. ! ^uo reikalu posėdi ir tai ė- 

Dėl palaikymo observaci- j S1> bet nieko konkretaus ne
neš komisijos, kuri stebė-! nutare- .
tų, ar nekyla kur nors pa-1 Tarybų Sąjunga nori, kad 
saulyj agresyvis pavojus,! sekretoriaus pareigas eitų 
Višinskis sutiko, žinoma, bešališkas žmogus; Trygve 
su ta mintimi, kad į tokią Lie šiuo metu tarnauja va- 

Kokia gi jo kalbos esmė? , komisiją įeitų ir tarybinio kariniam blokui, todėl 1. 
Pirmiausiai jis pareiškia,! (rytinio) bloko atstovybė.

mostus, užakcen 
tuodamas tą ar kitą savo

ma pirmybe toms firmoms 
bei įmonėms, kurios turės 
karinius - militarinius kon
traktus. Skirstant medžia
gą, pirmybe tenka toms į- 
monėms. Jos privalo pirmo
je vietoje statyti išpildymą 
tų, kontraktų, kurie susieti 
su kariniais reikalais.

Kas daugiausia karinių 
kontraktų gaus? Aišku, jog 

nebepriimti-1 stambiosios korporacijos 
bei firmos. Kas gi kitas ga- 

Jugoslavija siūlė, kad bū- Ii padaryti moderniškus ka
tu prailgintas sekretoriavi- ro pabūklus, jeigu ne plie- 
mo laikas Trygve Lie, bet no, gumos, automobilių. 
T. Sąjunga su tuo nesutin- chemikalų trustai? 
ka.

Kai kurie mano, jog rei
kėtų pastatyti sekretorium 
Romulo, Filipinų ministrą, 
bet jis yra aiškus pro-va- 
karinio bloko žmogus, tuo 

užduoda smūgi visam [ kad jis sutinka su apie 50 buuu ir del jo 1. Sąjungos 
. > a ' wa a ___ ___ _ _ rl m I -» i-x zsniS r. I r r.

! (rytinio) bloko atstovybė.
Višinskis žadėjo savo lai-; ištirti j kad nesutinka su pirmuoju | Višinskis žadėjo savo lai- 

. komitetą, kuris sekamų me- i siūlymu, būtent, kad septy. ku, kai bus Jungt. Valstijų 
[tų rugsėjo mėnesį ture- ni Saugumo Tarybos nariai siūlymai papunkčiui svars- 
Įtų asemblėjai pranešu, ko- gali sušaukti bėgyj 24 va- ■ tyti, duoti savo prie jų kon- 
| kius metodus ir priemones landų specialę asemblejos | krečius pataisymus.

’’ ’ 1 Ji taikai ir sesiją. Šis siūlymas, nuro- 1 ”x , v . Po jo kalbos Mr, Dulles
saugumui pasaulyj išlaiky- Į dė jis, panaikina Saugumo padarė pareiškimą, apgai- 

lrp.................................. smūgį | lestaudamas, kad Višinskis
valstybių tiek mažai priėmė jo siūly- 

i mų. Bet Višinskis spaudos 
tas siūly-1 korespondentams pasakė.

Sąjungai jis 
nas.

• Kas svarbiausia, tai kad 
valdžia neturi teisės nusta
tyti kainas. Įmonės savi
ninkas nustato kainą. Jis 
turi teisę atsisakyti priimti 
kontraktą, jeigu negauna 

| jo nustatytos kainos. .
Praėjusio karo prityri- 

j mai parodė, kad tokie ga- 
imybiniai potvarkiai supila 
i stambiajam bizniui nesvie
tiškus pelnus. A.

ti. . I Tarybą, užduoda
Mr. Dulles kalbėjo ilgo

kai ir'jis, dažnai atsigrįž-! vienybei, nes jis panaikin 
damas į Tarybų Sąjungos| vetavimo teisę; 
delegacijos pirmininką Vi
šinskį, tikino jį, jog visi ši- Jungtinių Tautų čarieriui. I procentų Dulleso siūlymų, 
tie pasiūlymai turėtų būti ' 
T. Sajungai priimtini, 
jie_neturį nieko blogo, 
jie tik taikai palaikyti siū- re,, kad tai pasiekti. Dabar 
lomi; Jungtinės Valstijos 
siūlydamos šiuos punktus 
neturi jokių, agresyvių in- imu joms pavyks tai pasiek- kalbos, 
tencijų prieš T. Sąjungą,

Tuojau po Dulleso kalbos gacija tam griežtai prieši- kt.
pasiėmė baisą Višinskis. Jis naši. : Jie kalba išdidžiai; kalba a- sis su generolu MacArthu- j

pie progresą, taiką, gerbū- ru? Spėjama, kad juodvie', 
.Į jų pokalbyje bus sprendžia-1 

Bet kiekvienam aišku, ' mas Formozos klausimas, 
jog tos šalys yra svetimų kad Formoza būsianti at- 
kapitalistų kontrolėje; kad, plėštą nuo Kinijos.
ten milijonai indėnų ir mo^ i Kaip žinia, Kinija > yra - 
stizų, milijonai darbo žmo■< pasiryžusi dėl Formozos iš- 
nių kenčia neapsakomą laisvinimo kovoti.
skurdą ir vargą; milijonai j Libijos reikalą-" beraščiu, milijonai bevilčių; J L2 ", . i

J č Kitame asemblejos komi
tete buvo svarstytas Libi

jos ateities klausimas.
Tarybų Sąjungos delega- ■ 

tas pasiūlė, kad negalima ;

m as

Tūlos valstybės, sake jis, Į 
nes | jau seniai norėjo panaikin-• diskusijų.

Kaip jie kalba
J ūsų korespondento

• tingą dėmesį atkreipė

nes

nurodė, jog tūli Dulleso

Sąjungai priimtini, tačiau 
[ jų visų negalimą suplakti į 
vieną įnešimą; juos reikia 
svarstyti paskyrium, pa
punkčiui.

Tam pasipriešino pirmi
ninkas, kuriuo yra Kolom- 

| bijos delegacijos narys, Dr.
' nn 1 ji | Urdaneta Arbelaez. Jis sa-

mokyklos ir idėjos jkė: svarstykime visus
iJidžiulio North Carolines universiteto prezidentu pa- punktus bendrai, kalbėda- 

skirtas Gordon Gray, buvęs armijos sekretorius, dien- mj apie tai, kaip išlaikyti 
raščio leidėjas, radijo stot, ir stambių tabako interesų j pasaulyj taikų, o vėliau bū- 

--savininkas. Gray pasakys šešiolikai tūkstančių univer-isja galima paimti siūlymus 
I siteto studentų, kokias idėjas jie turi priimti, o kokias | papunkčiui.

atmesti. Jis diktuos 1,245 profesoriams, ką jie turi stu
dentams duoti, o nuo ko juos saugoti. x

Kad neliktų pas nieką jokios abejonės, kur naujasis 
prezidentas stovi ir kokių idėjų jis bijo, priimdamas tą 
aukštą ir garbingą'vietą jis nepamiršo pasmerkti ir eks
komunikuoti komunizmo. Jis darysiąs viską, kad iš No. 
Carolinos universiteto studentų galvų su visomis šaknį- [ 
mis būtu išrautos ir išmestos visos komunistinės idėjos.! 
. Jeigu ne ši prezidento Gordon Gray prakalba ir pasi
gyrimas, mes nebūtumėme nė žinoję, kad tos tolimos pie
tinės valstijos aukštojo mokslo įstaigoje esama “komu-

Čilės delegacija pasiūlė 
savo papildomą rezoliuci
ją

ti veto teisę ir jos visą da-I

su jomis stojo USA ir ma-

delegacija nesutiks.
Spėjama, kad T. Sąjun- [ 

gos delegacija siūlys savo j 
bloko kandidatą. Kas juo į 
bus, kol kas nežinoma.

Dėl Formozos
Tiek delegatuose, tiek 

spaudos korespondentuose ma (šunų paroda spalio 22-rą. 
Čilės, Kubos ir iškilo kitas klausimas: ką Pelną skirs įstaigai, kuri mo- 

prezidentas Trumanas tar- šunis vadovauti neregiams 
žmonėms.

Šiai klausimais dar busI

ypa- 
Lo-

i no, kad šiuo savo suniany- ■ tynų Amerikos delegacijų
vi a . Štai, išstoja Peru,

ti. Tarybų Sąjungos dele- Ekvadoro,
respublikų kalbėtojai.

Dullesas, sako Višinskis, . 
būti Tarybų ‘ minėjo, būk Saugumo Ta- vp 

ryboje .'buvo per dažnai 
naudota veto teisė, apie 50 
kartų. Tačiau nepasakoma, 
kuriais klausimais vėlavi
mas buvo naudotas. Jis bu
vo naudotas tam, kad ap
ginti Tarybų Sąjungos in
teresus; vetavimo teise juk! 
yra laidas penkių didžiųjų | žmonių balsas užgniaužtas, 
valstybių vieningumui. Taip nes sjauteja Žiauri fašisti- 
suprato tie, 1 
Jungt. Tautų 
konstituciją .bei potvarkius.1 įr gerbūvį žmonių ma 

Pagaliau dėl laiko: kaip , sėms. "
Višinskis jiems pasakė, 

karčios teisybės šodį: ša-i

kurie gamino ng reakcija. Na, o jie čia 
į carteią ir( išdidžiai kalba apie progre- 

---- u - . są ir gerbūvį žmonių ma- 
Pagaliau dėl laiko: kaip . sčms.

galima bėgyje 24 valandų; 
sušaukt. nepaprastą asemb-. 
lėjos sesiją? Ar gali iš vi- jyS> .įsiskolinusios kitai ša-, 
so pasaulio kraštų per tokį ]įaj? negali balsuoti

Jamaica armorėje ruošia-

Thomas F. Murphy liko

lieijos komisionierium, 
kuomet senasis komisio- 
nierius pasitraukė del 
gemblerysčių skandalo 
policijos departmente.

Libijos klausimo spręsti, , 
neišklausius jos atstovo.

T. Sąjungos delegatas į- 
nešė formalį sumanymą, 
kad būtų pakviestas kalbė
ti Libijos Tarybos atstovas 
M. KA Selim Bey’us. Jungt.

• Valstijos, Anglija ir kiti 
kraštai tam priešinosi. Ta
čiau čia laimėjo tarybinis į- 
nešimas: 33 balsais prieš 11

, UIW vi piles

ją, prieš savo skolintoją 
Jos priverstos klausyti to 
ką sako jų finansuotojas.

Kas bus sekretorium?
Su sekamais metais bai-

beišgirsi tokio protesto balso prieš skriaudas ir neteisy- giasi Jungtinių Tautų gene- nutarta Šėlimą B-eyų pa-i 
bes, kuris nebūtų apšauktas “raudonu.” Gordon Gray- ralinio sekretoriaus Trygve kviesti padaryti pranešimą.! 

nizmo sugadintų” studentų. Nereikia abejoti, kad taba- nėra jokia išimtis. Jis nėra pirmutinis, ir tolį gražu dar Lie terminas.
*1 j L _____ 11’ ___ ! 1! 2 —i — - - — — 1 2 _ _  1....... —1___ _____ - — . ___J___  —_ 1 - - L 2 ____  - ~ f <1 - .. ■» va 2 r r "i-v o 11 i n o o nl.r

mažai taip pat “sugadintų” ir universiteto profesorių. 
Sunku, tikėti, kad studentai patys per save apsirgo ta 
“pavojinga liga.”

Visas gi dalykas bus tame, kad šiandien reakcijohie- 
riams komunizmu pavirto visokios pažangios idėjos. Ne-j

’ ko trusto multi-milijonierius, giliau pasiknisęs, suras ne- nebus paskutinis studentus gydyti nuo “komunizmo. naujas sekretorius.
Reikalingas  -------- ---- -—-—------------------------- —---- ------- --------------

Jį 1'6- j 2 pusi.-—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—Penk., spalip 13, 1950



X

y

4

>

i

I

i

f

»

I

z

fi

W.« tmUHUE U1 KI IIHy

t

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno observatorijos
KOLUMBO
ŠVENTADIENIS

Spalio 12 d. Jung. Vals-1 
tijose yra švenčiama kaipo 
Kolumbo Diena. Bet kodėl 
spalio 12-tą — ar dėlto, kad 
jis būtų gimęs ar miręs tą 
dieną? Ne, ne dėl to. Ko
lumbus mirė 1506 m. gegu
žės 26 d., o kada jis gimė, 
niekas tikrai nežino.

Amerikiečiai švenčia tą 1930 m. spalio 23 d. 
dieną todėl, kad Kolunų tą metų vėliau, 
bus atrado Ameriką spalio

. skirtumas, bet šiuo atžvil-
I giu vyrai visgi pralenkia 
i moteris.

jie buvo labiausiai reika- 
. ling i. O kryžiuočiai tuomet 
jau neturėjo rezervų. Kry
žiuočiai sumišo, o jų didžia
jam magistrui kritus, lie
tuvių priešai visai pakriko 
ir leidosi bėgti.

Beje, ir patį kryžiuočių 
magistrą nudėjo lietuvis, 
perverdamas jį ietimi.

Kiek pirmiau, ordino ri-

Bevardžio Kazio surankioti margumynai >1798 metais savo sūnui, 8 
metu amžiaus.

Šiemet sukanka 458 metai, 
kaip Kolumbus atrado A- 
meriką. Tačiau jis nebuvo 
vienintelis šios šalies atra
dėjas, nes pirm jo tūlas 
Americus irgi skaitomas 
šio žemvno atradėjas. To
dėl ir ši šalis pavadinta pa
gal jo vardą—Amerika.

u-

KIEK AMERIKOJ 
YRA UNIJISTŲ?

Jungt. Valstijų darbo 
niiose priklauso apie 16 mi
ll ionu žmonių, arba su virš 
10 nuošimčiu vien «ins ša
lies o’vvenfnhi skaičiaus.

IODINO KIEKIS JŪROJ
Turnip rnndnei (vjxnn di- 

dolją kiekis iodino. Viena 
kubikinė jūrų vandens my
lia turi iki 192 tonų iodino.

PALIKIMU ĮSTATYMAS 
KALIFORNIJOJ

Kalifornijos gyventojas 
neturi teisės palikti Jungt. 
Valstijų valdžiai jokio, savo 
.turto, kuomet jis 
toje valstijoje.

miršta

ŽMOGAUS ĮKVĖPUOJA
MAS VANDUO

Kasdien žmogus įkvėpuo
ja vieną “pantę”, arba aš- 
tuntdalį galiono vandens.

VIENINTELIS TOKS 
KAPITONAS PASAULY

GIMIMAS IR MIRIMAS
TOKIU PAT LAIKU

Servando Canales, gyve
nęs Matamorose, Meksikoj, teriai buvo manę jau nu-
gimė 1830 m. spalio 23 d., galėję gediminiečius ir savo 
ir mirė tokio paties mene- pergalės giesmę “Christ ist 
šio tokią pat dieną, tai yra, I erstanden” buvo užgiedoję.

— šim- Bet Vytauto gudri taktika 
juos suvylė ir sunaikino.

Garsusis Žalgirio mūšis 
įvyko 1410 m., prie dabar
tinio Tannenbergo.

Surinko P. Krienas

Dr. James H. Fox 
iš Washingtono, D. C., j 
praeitais metais Jungtinėse; 
Valstijose baigė mokslą su 

I mokytojo laipsniu 25,000 
žmonių. Tuo tarpu šalyje 
stokavo 75,000 mokytojų.

N ėda teki ių užpildo tik 
pradines mokyklas baigu
sieji politikieriam pažįsta
mi žmonės, sako dr. Fox.

rašo j McCarthy per ketverius 
kad metus turėjo $66,i938 paja- 

jmų, bet nė cento nemokėjo 
taksų. Jeigu jis būtų tik pa
prastas pilietis ir ne rau- 
donbaubis, tai seniai būtu 
atsidūręs belangėje.

Lenino vardo viešojo 
knygyno patalpa Maskvoje 
užima 14. trobesiu. Tie tro
besiai pastatyti ant 50,000 
ketvirtainių metrų ploto.

teistas ketverius metus 
lėti “pasitaisymui”.

Dabar tas jaunuolis 
pašauktas registruotis ka
riuomenėn. Atėjęs į regis
travimosi stotį, jis pareiš
kė:

“Aš registruojuosi tik su 
ta sąlyga, kad ginčiau

vėl

Generalinis Jungtinių 
Tautų sekretorius Trygve 
Lie buvo paklaustas, kokiai 
politinei partijai jis prbz 
klauso. Lie atsakė:

“Nuo to laiko, kai pra
dėjau domėtis politika, pri
klausau Norvegijos Social
demokratų Partijai.”

MONETOS AMŽIUS
40 metų yra vidutinis va

rinės monetos amžius apy
vartoje.

KOKIAIS RŪPESČIAIS
ŽMONES RŪPINASI

Aštuoni nuošimčiai žmo- i 
nių, kurie rūpinasi, turi pa
matuotas rūpinimosi prie- dvi minutes vaikščiojo

Le r m a v i m a i s i šga r sė j ę s 
prieš “raudonuosius”, sena
torius Joseph McCarthy iš 
Wisconsino ant syk nutilo. 
Sakoma, jis turi šiuom lai
ku aiškintis valdžios taksų Imą kariaut Antrajame pa- 
rinkėjams. sauliniame kare buvo nu-

Sąžiningas karo prieši
ninkas Robertas Wallace iš 
Teaneck, N. J., už atsisaky-

Stiklines vilnos^ audeklai, valtys
ir kiti- dirbiniai iš naujojo stiklo

. Vienas vyras andai per 
i po 

žastis. I plačią liepsnojančią duobę,
40 nuošimčių chroniškai kur pleškėjo užkurtas gazo- 

besirūpinančiu žmonių rū- linas su 2,000 laipsnių karš- 
einasi apie tokius dalykus, čio; ir žmogus be jokių ap- 
kurie niekados neįvyksta, jsvilimų išėjo iš to ugnies e- 

30 nuošimčiu rūpinasi a- žero.
oie tai, kas įvyko, bet rū
pesčiais negali būti atkeis- 
ta tai, kas įvyko.

O 22 nuošimčiai

Kodėl jis nesudegė? 
Todėl, kad buvo apsivilkęs 
pagamintu iš stiklinės me- 

Į džiagos baltu apvalkalu,

ma medžiaga atverčia
miems autortiobil. stogeliam 
neperleidžia vandens, 
vai yra nuvaloma, 
blunka ir nepelyja.

Libbey - Owens -
• fabrikas daro ir tokį stik- 
I lą, kuris perleidžia elektrą, 

vii- Einant elektrai per stiklą,

J u n g ti n i ų Valstijų val- 
i maisto 

milio- i Pr°duktų už daugybę milio- 
nų dolerių, kad palaikyt 
aukštas produktų kainas.

2703 Tuos produktus parduoda j

laukinių užpuolimų, bet ne- .
kojos nekelsiu iš šios šalies c zltj •\\a sl;P^ 
i užsieni kariauti dėl 
nierių godumų.”

labai žemomis 
bet Amerikos 

jų neparduoda, 
svarą

užsienius 
kainomis, 
žmonėms 
Pavyzdžiui, valdžia 
sviesto užsienin parduoda < 

j už 15 centų, pieno miltelių 
; švara už 3 centus, sūrio 
svarą uz 7 centus ir pusę, 

j \ kiaušinių svarą 
už 5 centus. Taip ir kito
kius produktus svetur par-

į K4UWICV ZjVIIIV J1AA1O IXCX1A AU11 HOj 

Į nors valdžia yra mokėjus 
] už tuos produktus kelerio- 

.. v _ . . . Inai daugiau. .Valstuų žmones tiek pinigų 
praleido alkoholiniams gė
ralams, kad, vidutiniai 
skaičiuojant per visus, išei
tų po $103 kiekvienam.

buvo
lei-

Senaisiais laikais, 
metais Philadelphijoj 
Benjamino Franklino 

įdžiamas ir redaguojamas
laikraštis Pennsylvania Ga
zette. Viename to laikraščio 
numeryje - tilpo šitokia 
Franklino pastaba:

U...............................................................—

toną, N. J., biznio reika
lais, ir už sekamo Penn.

Aš išvažiuoju į Burling- džiovintu "X Y *1" 1 • • • 1 •

long-, Gazette numerio netobulu- į duoda žemomis kainomis,
nenu- mus nekaltinkit manęs.”

Ford Praeitais metais Jungt

įkaitinto pečiaus išėmus 
šaldytą Smetoną, jinai buvo 
vis dar kietai sušalus, po 
pusės valandos tokiame 
karštyje. Iš šaldytuvo išim
ta kava, įpylus ją į puodu
ką, po pusvalandžio 
nat karštai garavo.

.Štai kodėl stiklinės
nos vra vartojamos šaldy- . jis apsaugomas nuo apšali- 
tuvams, kaip iškamšalai j limo bei aptraukimo ledu, 

rūpės-i kuris visą jį apdengė nuo šalčiui palaikyti, o virtuvi-, Šios rūšies stiklas jau pla- 
:A;pis dėl sveikatos bereiks- galvos iki kojų pirštų gahj/nin
’m^ai kankina save.

PREZIDENTAS SU 
DIDŽIAUSIA ŠEIMA

Jungt. Valstijų preziden
tas John Tyler turėjo di
džiausią šeimą. Jis buvo 14 
vaikų tėvas. Aštuoni buvo 
berniukai ir šešios mergai
tės.

zur-

Ispanijos diktatorius 
franko prisipirko iš šios 
š'dies bulviu, mokėdamas 
tik po 1 centą už 100 svarų.

nppin
Tas apvalkalas buvo iš- medžio ^a, 

bandytas Wright - Pater- i 
son karinių lėktuvų stotyje 

j Jungtinėse Valstijose. Jis 
'padarytas iš daugelio sluok- 
Isnių stiklinio audeklo ir Manketas medžiaga, 
stiklo vilnų.

kaip šiai naudojamas lėktuvams, 
karščiui išlaikyti, laivams ir traukinių garve

žiams. Bet jis dar neprak
tiškas pryšakiniams papra- 

Iš .švelnučių stiklinių vii-1 s^ų automobilių langeliams, 
nu daroma panaši kaip ngs tiems langeliams ap- 

. Vii- I saugoti nuo apšalimo reikia 
j noms sujungti ir palaikyti | aukštesnio voltažo elektros,

Pamušalas

Važiuodami į Kanada 
svečiuotis. iei norite vežtis 
šuniuką su savim, tai pri- Į 
valote turėti veterinarijos; 
daktaro paliudiiima, kad ■ 
šuniukas neturi jokių ligų 
— visai sveikas.

žinovų.

AMERIKOS ŽURNALAI
Jungt. Valstijose išeina 

virš* 15,000 skirtingų 
nalų.

KAS NULĖMĖ 
ŽALGIRIO MŪŠĮ 

Sulyg istorijos
aiškinimo, lietuvių strategi
nis pabėgimas iš mūšio lau- 

; po greito 
yra vienintelis istorijoj as-1 susitvarkymo nulėmė jiems 
muo, kuris vienų-vienas ! pergalę Žalgirio mūšyje su 
laivu apkeliavo Aplink pa- i kryžiuočiais.
šaulį. Esą, panašūs skubūs pa

sitraukimai ir staigūs, ne
laukti antpuoliai buvo tais 

The Spray”, laikais naudojami miškų ir 
Kapitonui Slocum kainavo stepių sąlygose — lietuvių 
$553.62 tą laivą perdirbti, 
kad būtų tinkamas tokiai 
kelionei, ir $1 iam kainavo 
senas budelninkas laikro
dis, kuri jis vartojo kaipo 
laivo chronometrą.

Kap'. Slocum išnlauke j 
Rvtus iš Bostono 1895 m. 
balandžio 24 d. Nuo Gib
raltaro i is. pakeitė savo ke-( 
lionės krypti į Vakarus. 
Jam ėmė 3 metus, 2 mėne
sius ir 2 dienas apiplaukti 
anlink pasauli. Iki šiol joks 
kitas pavienis žmogus to
kio žvo’io nėra atlikęs.

Kapitonas Joshua Slocum : ko ir grįžimas
x i n Lai i c< 1 etn 1A 1 ‘,1C. I rm ei I-.m mVxt-wx v>

Tas laivas buvo 100 metų 
senumo žvejinis 
vadinamas “

“botas”,

Apvalkalo viduj tebuvo toje medžiagoje »yra naudo- 
tik 130 laipsnių 
nors, 2,000 laipsnių karščio 
spirgino apvalkalą iš oro 
nusės.

Žymėtina, jog verda van- geresniems 
duo, kuomet įkaista tik iki švarkams.
212 laipsniu, pagal ameri- j mušalas toks švelnus, kaip 

l pagamintas iš 
jaunų ėriukų vilnų.

Langų užlaidos
! Daugelis krautuvių viso
je šalyje pardavinėja .išau
stas iš stikliniu siūlu už- 
laidas langams. Tokios už
laidos neužsidega nuo deg
tuko, nesusitraukia ir nesi- 
raukšlėja; jų negadina nei 
saulė,

i šiai.

negu yra paprastuose šian
dieniniuose automobiliuose.

kai Toks stiklinis “atidek- suprantama, bus npdidėio
las” jau praeita žiemą buvo taipgi pritaikoma elektri- Dabar Ale 
vartojamas kaip pamušalas | nįaį įrengimai neapšalan- gyventojų.

viršutiniams Giam stiklui nebrangiuose 
Ir stiklinis pa- keleiviniuose automobiliuo-

karščio, Mmi tam tikru augalų sa-
Alaskoie per praeitus 10 

metu gyventojų skaičius 
74 nuošimčiais.

Elektriniai šaldytuvai 
(refrigerators) vis dar ne
pajėgia išstumt ledą iš biz
nio.

1925 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo pagaminta 
30 milionų tonų ledo, o 
1949 metais pagaminta 43 
milionai tonų ledo.

gFMATVINIS
TUKIMAS

Daugelis mano, kad sen
stančios motervs labiau1 
flinko. nporii gpnef pntieii

■ Virini Prtf iš tilrrn. tnį “kre
ditas” šiuo atžvilgiu eina 
vvrams. n ne moterims.

Pasirodo, kad tarne 20 ir 
50 mn+n nmvimic; y i d i11 i n ė

UŽve
na 25 tsvprnq riebumo, kuo
met vidutinis amerikietis 
vvras nutunka 26 svarais. 
Nors tai tik vienu svaru

ir totorių kovose.
Raitieji lietuviai sugebė

ję po 3 valandų susitvarky
ti, atsirado mūšyje, . kada

Buvęs sunkiojo svorio 
čampionas Joe Louis ne
galėjo sumušti savo opo
nento Ezzard Charles.

1CUIAM11W, pcX^CXA C.UIALL 1 |

kinį Fahreiheit termomet- būtų 
ra.

Minimas apvalkalas pa
ruoštas kariniams lakū
nams gelbėti iš nukritusių 
dedančių lėktuvu.

Owens - Corning Fiber
glas korporacijos fabrikai 
New Yorko valstijoje ga
mina lanksčius ir švelnius, 
kaip šilkas, stiklinius siū
lus. Tai tokie ploni sūle- 
liai. kad 97 mvlios ių su vy
niojama i mažiuką, kaip vi
dutinis riešutas, kamuoliu
ką.

Iš tokiu siūleliu daroma 
stiklinės vilnos. Ir jos ge
riau sulaiko šalti bei karš
ti. negu bet kuri kita žmo
gui žinoma medžiaga. Stik
linės vilnos tningi naudoja
mos automobiliuose ir i- 
vairiose patalpose kaino 
tinkamiausias 
nuo trukšmo.

Sulaiko šaltį ir karštį
Parodymui, kaip stikli

nės vilnos atitveria karštį 
bi šaltį, buvo padarytas 
šitoks bandymas:

įdėjo nekeptą “pajų” į 
! pečių. Šalia pajaus padėjo 
: popierinę dėžutę saldžios 
i šaldytos Smetonos (aiskri- 
; mo). Dėžutė buvo apvvnio- 
! ta nluoštų stiklinių vilnų.

Šiuo laiku farmų kainos 
•Jungtinėse Valstijose paki
lto 12 procentų ir daugiau.

nei lietus, nei pelė- 
Šioms užlaidoms ne- 

nei krakmolo nei 
proso. Jos atlaiko 20 skal
bimų mašinoje, ir stiklinės 
užlaidos tris sykius mažiau 
skalbimų tereikalauja, negu 
paprastos užlaidos, paga
mintos iš medvilnes (bovel- 
nos). Kas liečia kainą, tai 
naujosios stiklinės užlaidos 
lėšuoja tiek, kaip ir geriau 
sios bovelninės užlaidos.

Dar pernai stiklines už-V/Jl. XAW4. M A J V L) VI

apkamšalas, laidos buvo kietokos ir ne
gana lanksčios, bet dabar 
jos daromos daug lankstes
nės, švelnesnės ir stipres
nes.

Stiklinės užlaidos leng
viausiai apvalomos. Pavyz
džiui, jeigu užpilsi juodo 
rašalo (atramento) ant to
kios užlaidos, tai tik įdėk 
užlaidą į drungną vandenį 
su žiupsniu nauiu muilinių 
miltelių (detero’ents), pa- 
skMaiik, įvyniok užlaida į

i se.
Neperšaunami bruslotai i Aiškinama, jog farmų kai-
Pranešama, jog tam tik- i nos pakilo dėl aukštu mais- 

ras naujos rūšies stiklas' to produktu kainu. Bet ži
bus naudojamas gaminimui novai tvirtina, kad farmų 
karinių bruslotų, kurių ne
galėtų peršauti paprasta 
kulka. p

Iš Fiberglas stiklo pada
ryta lentelė tik kelioliktos 
colio dalies storio atlaiko 
vidutinį vyrą. Tokias stik
lines lenteles galima pjūk
lais pjaustyti, karpyįi, ob
liuoti ir vinimis, kur rei
kia, prikalti taip lengvai, 
kaip ir medines lenteles.

Valtys
Iš naujojo stiklo taip pat i 

daroma lanksčios, stiprios 
meškerės ir sportinės val
telės. Tokia valtelė geriau 
atsilaiko nuo prakiurimu, 
negu medinė. Stiklinė val
tis yra antra tiek lengves
nė, kaip tokio pat dydžio 
medinė. Kitas gerumas, tai 
kad stiklinė valtis nereika
lauja jokio dažvmo.

Naujasis stiklas vartoja
mas ir daugeliui kitų nau
dingų dirbinių. N. M.

Turin, Italija. — čia dar
bininkai per visuotiną 14

/ Tuo pačiu laiku j saldv- . , v, , .. , \
, / j? - j* -x -\ -i-- minkšta ranksluostj, kadtuvą (refridzereitern jdeio ,v._, . n ,
nnoda trarnnianeiav - karš- andzlutu> ir vel kablnk uz’ .puodą garuoianeiai kais iInida j Tj b .
tos kavos. Puodas taipgi . . v . . , ... . . , k • i. viqni svnri ir dailiai kabos,buvo apvyniotas stikline- X7. • , . , _ , ,
mis vilnomis. IV1R? fu buR padaryta per

Praėio pusė valandos,, ir penketą pimucip;
iš pečiaus buvo išimtas jau ( Ąutomobiliams 
iškepęs pajus. Iš to paties i Iš stiklinių vilnų gamina-1 bams.

kainu kilimo priežastis ta
me, jog daugelis turtuolių, 
bijodami atominiu bombų 
karo, kraustosi iš miestų i 
farmas.

Italijos'saloj Sicilijoj nu
šauta plačiai išgarsėjęs per 
28 metus plėšikų vadas Giu
liano. Kadaise jis per pa
pirktus valdininkus turėjo 
įtakos ir valdžioje. Jis bu
vo didelis priešas pažanges-I 
nes liaudies ir komunistu.

Pasikeitusi valdžia, pa
galiams, pasiuntė 2,000 po
licininkų tam plėšikui me
džioti, iki jis tapo nušau
tas.

New Jersey republikonų 
ir demokratų partijos lenk- 
tvniuoja kainų aukštumu 
dėl rinkiminių vakarienių. 
Demokratai rengė vakarie
nę po $50 kiekvienam sve
čiui. O dabar republikonai 
Atlantic City surengė va
karienę po $100 kiekvie
nam.

Demokratu vadas Hoff
mann, matydamas, kad re- - 
publikonai kainomis viršija 1 
demokratus, pareiškė:

“We Democrats are not 
as hungry as the Republi; 
cans” (Mes, demokratai, 
nesam tain išalkę, kaip re
publikonai).

Šiaurinė Korėja turi viso 
I 9 milionus gyventojų, bet 
ten sutelkta 24 tautų ka
riuomenė kariaut prieš 
šiauriečius.

Apskaitliuojama, jog kas
dien šioj šalyj yra 7 milio- 
nai sergančių žmonių.

Californijos Universite
tas yra laikomas didžiausiu 
Jungtinėse Valstijose. Ne
seniai 163 jo profesoriai 
pasitraukė, atsisakydami 
nuo verstinos priesaikos 
dėl “ištikimybės” prieš ko
munizmą.

Psichologijos profesorius 
Edward Tolman, 64 metų 
amžiaus ir profesoriavęs 
šiame universitete per 32 
metus, rezignuodamas, pa
reiškė :

“Jei komunizmas yra 
ne- diktatūra, tai1 kaip jūs pa

vadinsite šią verstiną prie
saika?”

Anglas dr. Edward Jen- Dėl minėtų profesorių 
nėr, skiepu (čiepu) atradę-1 pasitraukimo užsidarė 40 • 
jas, pirmutini įskiepiiima kursų tame universitete.
su pilnu pasisekimu padare 1 Kazys Bevardis

Biznierius Herman D. 
Post išlavino keletą desėt- 
kų “auksinių” žuviukių 
(gold fish) lenktynėm. Ir 
praeitą vasarą buvo atida
rytas Asbuyv Parke, N. 
J., tu žuviukių lenktyniavi
mo biznis.

The Society for Preven
tion of Cruelty to Animals 
(Draugija prieš Gyvulių 

i mi-valandų streiką protestavo, Kankinimą) patraukė
kad policija užpuldinėja nėta biznierių teisman. Tei- 

ir dvarų streikie-> sgjas skundą atmetė — L__
j pasigailėjo žuviukių.

farmų 
rius.

Washington. — Valdžia I 
; nutarė suvaržyti gyvena- 

imiiu namu statvba; sako, 
I teikia daugiau darbininkų . 
ir medžiagų kariniams dar-

4 I 3 pusi,—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penk., spalio 13, 1950
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LEVAS TOLSTOJUS

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

M. J. Cuzmeris.

SKAITYK IR MOKYKIS
tę butelį su “žydinčiu

Kanceris ir Jokubka
Sugrįžo Iš Atostogų

D žirnis Kanceris ir Jonas 
Jokubka turėjo ilgas ir ypa
tingas atostogas. Jiedu buvo 
nuvykę Į Pacifiko pakraštį. 
Aplankė lietuvius Oregon, 
Californija ir kitose valstijo
se.

.Jiedu kelionę turėjo, sako, 
labai gerą ii’ sugrįžo namo 
laimingai.

Vilniečiams jie parvežė 
daug sveikinimų iš tolimųjų 
vakarų. R.

(Tąsa)
25

Kozelcovas vyresnysis, spėjęs per nak
tį atsilošti ir vėl viską išleidęs, net at
varte užsiūtus auksinius, prieš rytą dar 
miegojo nesveiku, sunkiu, bet stipriu 
miegu penkto bastiono ginamosiose ka
reivinėse, kai pasigirdo įvairių balsų 
kartojamas lemtingasis riksmas:

— Pavojus!...
— Ko miegat, Michailai Semioničiau! 

Puolimas! — suriko jam kažkieno bal
sas.

— Tur būt, koks nors mokinys, —tarė 
jis, atmerkdamas akis ir vis dar netikė
damas.

Bet staiga jis išvydo vieną, be jokio 
regimo tikslo bėginėjantį iš kampo į 
kampą karininką, tokį išblyškusį ir iš
sigandusį, kad viską suprato. Jį baisiai 
pritrenkė mintis, kad jį gali palaikyti 
bailiu, kritišku momentu nenorėjusiu 
išeiti prie kuopos. Jis tekinas nubėgo 
prie kuopos. Patrankos liovėsi šaudyti, 
bet šautuvų pyškėjimas buvo pačiam į- 
karšty. Kulkos švilpė ne pavieniui, kaip 
štucerinės, bet būriais, kaip kad -virš 
galvų pralekia rudens paukštelių pulkai. 
Visa ta vieta, kur vakar stovėjo jo ba
talionas, buvo dūmų uždengta, buvo gir
dėti pikti riksmai ir šauksmai. Jam prie
šais pasitaikė būriai' kareivių, sužeistų 
ir nesužeistų. Pabėgėjęs dar 30 žingsnių, 
jis išvydo savo kuopą, prisiglaudusią 
prie sienelės, ir vieno savo kareivio vei
dą, labai išblyškusį ii- išsigandusį. .Kiti 
veidai buvo toki pat.

Baimės jausmas instinktyviai persida
vė ir Kozelcovui: šaltis perbėgo jam nu
gara. į •

— Užėmė Švarcą, — tarė jaunas ka
rininkas, ir jo dantys kaleno vienas į ki
tą. — Viskas žuvo!

tranšėjas, bet po'kojomis maišėsi sužei
stieji ir užmuštieji. Jau pribėgus prie 
išorinio griovio, viskas susimaišė Kozel- 
covo akyse, jis pajuto skausmą krūtinė
je ir, atsisėdęs ant banketo, didžiam sa
vo malonumui pamatė pro ambrazūrą, 
kaip mėlynų mundierių minios netvar
kingai bėgo į savo tranšėjas ir kaip vi
same lauke gulėjo užmuštieji ir šliau
žiojo sužeistieji raudonomis kelnėmis ir 
mėly n a i s m u ndie r i a is.

Po pusvalandžio jis gulėjo ant neštu
vų, ties Nikolajevo kareivinėmis, ir nu
simanė esąs sužeistas, nors skausmo be
veik nejautė; jis tenorėjo tik išgerti ko 
nors šalto ir patogiau atsigulti.

Mažutis, storas, didelėmis juodomis 
žandenomis gydytojas priėjo prie jo ir 
atsegė milinę. Kozelcovas pro smakrą 
žiūrėjo į tai, ką daro gydytojas su jo 
žaizda, ir į gydytojo veidą, bet jokio 
skausmo nejautė. Gydytojas uždengė 
žaizdą marškiniais, nusitrynė pirštus į 
apsiausto skvernus ir tylėdamas, nežiū
rėdamas į sužeistąjį, nuėjo prie kito. 
Kozelcovas nesąmoningai sekė akimis 
tai, kas darėsi prieš jį. Atsiminęs, kas 
buvo penktam bastione, jis su nepapras
tai maloniu pasitenkinimo jausmu pa
galvojo, kad jis gerai atliko savo parei
gą, kad jis pirmą kartą per visą savo 
tarnybą pasielgė taip gerai, kaip tik ga
lima buvo, ir nieko negali sau prikišti. 
Perrišdamas antrą sužeistąjį karininką, 
gydytojas, rodydamas į Kozelcovą. kaž
ką'pasakė čia pat stovinčiam šventikui 
su didele ruda barzda, su kryžiumi.

” van
deniu, turinčiu savyje ža
liųjų euglenų, šviesoje, pas
tebime, kad visos euglenos 
renkasi į apšviestąją bute
lio pusę. Stebėjimai parodė, 
kad šviesoje žaliosios eu
glenos, kai]) ir vandeniniai 

Į augalai, minta 
j ištirpusiu anglies dvidegi- 
■ niu. Iš to aiškėja ir chro- 
I matoforų buvimas euglenų 
protoplazmoje.

Palaikykime butelį su ža
liomis euglenomis keletą 
dienų tamsioje vietoje. Pa
sirodo, kad euglenos nusto
ja savo žalios spalvos, o 
krakmolinės (medžiagos s 

j protoplazmoje jau nematy-1 
ti. Bet euglenos tamsoje i 
nežūna:

vietose miego liga 
siaučia.

^žiužinių veisimasis. Žiu- 
žiniai pirmuonys, kaip ir 
šakniakojai, veisiasi daly
damiesi perpus arba iš kar
to i kelias dalis.

žiužinių kolonijos.
kuriu žiužiniu ląstelės

4, V V

kuriose 
siaustė

kar- 
pra-

vidų. Čia ląstelė, daug 
tų skildama,’ duoda 
džią naujoms kolonijoms.
Taip vyksta nelytinis mau
rakulio veisimasis.

Bet pastebėta, kad mau- 
rakulis, kai]) ir kitos žalio
sios rutulinės žiužinių kolo-Kai 

vnndpnvip , . • i •” • • ~ nijos, veisiasi n lytimu bū-vandenyje skihmo neatsiskirta vienos
nuo kitų, bet pasilieka 
drauge. Tokiu būdu susida- j 
ro žiužinių kolonijos, f 
kolonijos būna rutulio arba 
medžio pavidalo. Iš rutuli
nių žiužinių kolonijų mūsų 
gėluose vandenyse dažnai 

žaliasis

du. I
Lytinis veisimasis vyks- 

Šiosyta štai kaip. Tarp daugy- 
i bes paprastųjų kolonijos | 

ląstelių atsiranda atskirų _c .... __ , .
v >'bw ini;.. ' i DS 53 kp. išrinko 20 deleg.

Spalių 4 įvyko Lietuvių
I Darbininkų Susivienijimo 53jų didelės, gausios maisto ;

niedžiagų ir negalinčios ju-i ]<UOpos susirinkimas. Kalbėta 
dėti; tai moteriškosios ly- iaj)ie organizacijos stiprinimą, 

j tinęs ląstelės, arba kiauši-i taipgi ir kitus svarbius Teika-

pasitaiko gražūs
maurakulis.

MAURAKULĮS.
.......    ~ Maurakulio kolonija

jos tiktai pakeičia I mikroskopinio didumo ru- 
sąvo mitinio būdą. Nebega- tuliukas, kurio paviršiuje 
lėdamos asimiliuoti anglies vienu sluoksniu išsirikiavę 
dvideginio, jos pro savo kū- daugybė atskirų žiužinių .žiuželius ir labai judrios; popoms — rinkti 
no paviršių ima traukti iš j ląstelių (iki 22 tūkstančių) tai vyriškos lytinės ląstelės, 
vandens ištirpusias augali-įsu chromatoforomis. 
nių ir gyvulinių organiz
mų puvenas. Dabar vėl pas
tačius euglenas šviesioje 
vietoje, jose vėl atsirastų 
chromatoforų, ir vėl jos 
imtų misti kaip žalieji au-

ledamos asimiliuoti anglies 
dvideginio, j

/ . • v| • 1 !

tai moteriskosios ly-iapie organizacijos stiprinimą,

nėliai. Kitos lytines ląstelės į Jus.
• 1 • I • 1 • 1 T •yra atsiranda greitai

, kurio paviršiuje 
vienu sluoksniu išsirikiavę 

atskiru

— Niekai, — tarė piktai Kozelcovas 
ir, norėdamas žestu save padrąsinti, iš
sitraukė savo mažutį, geležinį, atšipusį 
kardelį ir suriko:

— Pirmyn, vyrai! Ura-a!
Balsas buvo skambus ir garsus; jis 

padrąsino patį Kozelcovą. Šisai ėmė 
bėgti pirmyn traversų; apie penkiasde
šimt kareivių šaukdami nubėgo paskui 
jį. Kai jie išbėgo iš už traversų, į atvirą 
aikštelę, kulkos pasipylė, tikra žodžio 
prasme, kaip kruša; dvi sudavė jam, bet 
kur ir ką jos padarė, kontūzijo ar su
žeidė, jis neturėjo laiko nuspręsti. Prie
šaky dūmuose jis jau matė mėlynus 
mundierius, raudonas kelnes ir girdėjo 
nerusiškus riksmus; vienas prancūzas 
stovėjo ant brustvero, mosavo kepure ir 
kažką šaukė. Kozelcovas buvo įsitikinęs, 
kad jį užmuš; tatai ir teikė jam narsu
mo. Jis bėgo pirmyn ir pirmyn. Keletas 
kareivių aplenkė jį; kiti kareiviai pasi
rodė kažkur iš šono ir taip pat bėgo. 
Mėlyni mundieriai liko tokiam pačiam 
atstume, bėgdami nuo jo atgal į savo

— Ką, ar ir aš mirsiu? — paklausė 
Kozelcovas šventiką, kai tas priėjo prie 
jo.

Šventikas neatsakydamas perskaitė 
maldą ir padavė sužeistajam kryžių.

Mirtis Kozelcdvo neišgąsdino. Jis pa
ėmė silpnomis rankomis kryžių, prispau
dė jį prie lūpų ir pravirko.

/ 1 -♦ p

— Ar iš visur prancūzai išmušti? — 
tvirtai paklausė jis šventiką.

*

— Visur .pergalė mūsų, — atsakė 
šventikas, slėpdamas nuo sužeistojo, 
idant jo nenuliūdintų tai, kad ant Mala- 
chovo kalvos jau suplevėsavo prancūzų 
vėliava.

— Ačiū dievui, ačiū dievui, — ištarė 
sužeistasis, nejausdamas, kaip ašaros te
kėjo jo skruostais, ir jį apėmė neišpasa
kytas džiaugsmas pamanius, kad jis at
liko herojišką žygį.

Mintis apie brolį švystelėjo akimirks
niui jo galvoje. “Duok dieve ir jam to
kios pat laimės”, pagalvojo jis.

26
Bet ne toks‘ likimas laukė Volodios. 

Jis klausėsi pasakos, kurią jam pasako
jo Vasinas, kai suriko: “Prancūzai' ei
na!” Akimirksniu kraujas plūstelėjo į 
Volodios širdį, ir jis pajuto, kaip atšalo 
ir išblyško jo skruostai.

(Daugiau bus)

Augmenijos ir gyvūnijos 
i giminingumas. Gėlame van- 
I denyje, be euglenų, yra 
daugybė ir kitokių žiužinių | 
pirmuonių, žiužinių buvi
mas parodo, kad vanduo 
užterštas ir netinka gerti. 
Labai daug ir labai įvairių 
žiužinių padarėlių yra ir 
jūrose.

žiužiniai pirmuonys su
daro kai]) ir ribą ta r p 
a u galų' i r g y v ū n ų

Taip dabar atrodo vienas daugelio tokiu karo nuterioty Korėjos kaimų. Pa
veiksle gali matyti to kaimo gyventojų surinktus kelis išlikusius puodus. Tai 

visas jų likęs turtas.

besidali- Artinantis VLDS Antros 
jaut kai kurioms atskiroms Apskrities konferencijai kuo

jos i pa išrinko net 20 delegatų. 
Tai geras pavyzdis kitoms 

i skaitlin- 
. Konferencija 

visuomet būva geresnė, 
tuziastingesnė, kai ji 
skaitlinga delegatais.

Konferencija įvyks spalių 
22, Vilnies svetainėje. N.

kolonijos ląstelėms;
mažos, kiekviena turi du

. Tarp arba spermatozoidai. Sper- 
šių ląstelių, iš kurių kiek- matozoidai veržiasi prie ne

būtybė, judriųjų kiaušinėlių ir juos 
gleivinė apspinta. Paskui su kiek

vienu kiaušinėliu

viena yra atskirą 
yra permatoma 
medžiaga. Rutulėlio vidus 
pripildytas vandens, žiuže- gia vienas iš spermatozoi 
Liams judant, kolonija plau-

i kia riedėdama vandenyje.
Nelytinis ir lytinis mau

rakulio veisimasis. Tarpais 
viena kita maurakulio kolo- 

i nijos ląstelė atsiskiria nuo
kitų ir patenka į kolonijos anglų - amerikonų planus. I

žinių yra tipingi gyvūnai: 
jie minta bakterijomis, 
mikroskopiškai m a ž a i s 
dumblais įr augalinių bei 
gyvulinių audinių dalelė
mis. Kiti turi chromatofo-' 
rų ir minta kaip žalieji au
galai. Ir vieni, ir antri ju
da žiuželių padedami, ir 
daugelis turi “akį”.

Ryški riba tarp gyvūnų 
ir augalų krinta į akis'tik 
aukštesniųjų, sudėtingų, ' 

irmuo-!
matė- 
Tokia 
klasė, 

, kad

aukštesniųjų, 
organizmų tarpe, 
nįų tarpe, kaip jau 
me, ši riba nyksta, 
“tarpinė” pirmuonių 
kaip čiužiniai, įrodo, 
augalai ir gyvuliai išsivys
tė kažkada iš bendrų pro
tėvių, iš senovinių pirmuo
nių organizmo. Iš to seka 
labai svarbi išvada: visos: 
gyvosios žemės būtybes tu-į 
ri bendrus protėvius, Jos 
yra vienos kilmes, ir visas 

j organinis pasaulis taip pat
yra vienos kilmes.

| žiužiniai—ligų platintojai 
žiužinių tarpe yra daug 

tokių rūšių, kurios platina 
ligas. 'Pavyzdžiui, žiužiniai 
tripanosomos yra priešas- 

. tis daugelio pavojingų li
gų, kuriomis suserga žmo
nės, laukiniai ir naminiai’ 
gyvuliai. 1 Viena tripanoso
mų rūšis sukelia mirtiną 
miego ligą, kuri siaučia 
Centrinėje Afrikoje. Šios 
tripanosomos gemalai pa
kliūva į žmogaus kraują, 
kai žmogui įkanda musė

inosomos greit veisiasi ir 
savo nuodingomis išmato
mis apnuodija kraują. Ap
nuodytasis kraujas patenka 
į nugaros smegenų skysti
mą, ir ligonis nuo to mirš
ta. O musės glosinos gauna 

i tripanosomų, įgeldamos 
| sergančias miegd liga anti
lopes arba žmones ir eiulp- 
damos jų kraują, kuriame 
knibždėte knibžda tripano
somų. Šitaip* musės, platina 
miego ligos sukėlėjus. Kai

en-

susijun- j 
rmtnynj- Į

du; įvyksta apvaisinimas, i n. . , . . . ..v j ★ Pirmąją mokytojų laidą is-
I leido Šiaulių mokytojų institu
tas. Diplomai įteikti 105 jau
nuoliams. 19 studentų valsty-

rugp.

Frankfurt, Vokietija. —
Amerikonai teisia du vo- -1WV -- v V ----

. kiečius; sako, kad jie išda- binius egzaminus išlaikė labai 
vinėję Sovietams karinius Jgerai. 
nno*lii - cimnvilrnnii nlunnc A I .aurinčiultas.

Stokite j Kontestq 
Gauti Laisvei
Nauįsi Skaitytojų
Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su

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

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

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

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

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

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

.Perkant moncy-orderius, pašto notas ar čekius apmokėjimui už Laisvės 
prenumeratas reikia rašyti tik LAISVE. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti. Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite: .

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penk., spalio 13, 1950 .
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laivų budavojimo įmonė,

šapos, geležiesnebu-

gimi
au to-

imas busu lėšuoja. 50 centų.
Kas norėtu nuolatiniai apsi-

Floridoj, Miamės 
balto į miestas yra tinkamiausis.

V. J. Stankus.

j.r

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

platus ke- 
Potomac 

visur

Virginia, 
mūsų 

armijos 
pirmutinio

užsisakys šią knygą iki spalių 25 d., tų

Ezsard 
čempi- 
negrai, 
ir se-

bet daug 
ir ištvermingesnis.

Kelione į Saulėtą Floridą Taip išsipildys mūsų svajonės apie
Idęs našlę Mariną CurDs. Prieš i 
koplyčią pastatyti du aukšti 1 
paminklai. Tai ten ilsisi didis 
vadas ir kovotojas už laisvę 
ir demokratiją.

Mount Vernon dvaro ir že-
■ mes globotojais yra tam tikra 
i Moterų Draugija. Butų per
sunkti viską aprašyti. Tačiau 

; pamatyti tokią istorišką vietą 
lyra labai svarbu kiekvienam 
(Amerikos piliečiui.

Jacksonville, Fla., apsisto
jome savaitei laiko pas savo 
frontą Alex Krost. Jackson vi- i 
lie — industrinis miestas. Dar- 1 
bininkam darbą gauti čia yra 

: visokių progų. Popiečio fabri- bendrieji kolkūkio turtai iš- 
I kas, 
keli rakandų fabrikai, kriau 
čių 

j mašinšapės ir plati namų sta- 
'tyba. Milžiniški viešbučiai su 
[daug pataupau!ojų. Daug ma- 
jžų dirbtuvėlių. Ir čia taip, 
Ikaip New Yorke, milžiniškas
■ keturių aukštų v i e š b utis 
Windsor nugriaunamas. Ma-

I tyt, toj vietoj išdygs I 
nors dangoraižis. Main 
Monroe gatvių kampas auksi
nių daiktų krautuvė. Ant Šali
gatvio pavardė Ferrel išgrįsta 
sidabriniais doleriais, viso J>37 
šmotai. Padaužos naktį jau

Philadelphia, Pa.

Rugsėjo 28 d. Edvard ir 
Viktorija Vasikoniai, M. ir V. 
Du>mšų žentas surengė mums 
išleistuvių vakarienę. Ačiū 
jiems. Tą patį vakarą mes tu
rėjome progą pamatyti per 
televiziją i.š Yankee Stadium, 
N. Y., Joe Louis su 
Charles kumštynes dėl 
jono karūnos. Abudu 
tačiau Joe Louis, nors 
nesnis už Charles, 
stipresnis
Charles prieš , jį atrodė tik 
berniokas. Bet Joe kaip tyčia 
davėsi pats save sulupti. Ma
tyt, dėl Joe atsibodo tas snu
kių daužymas ir žiaurus žais
mas. Tai savo čempijono ka
rūną lengvai atidavė Charles, 
kuris nei vieną kartą jį 
vo parmušęs.

Atsisveikinę su savo 
nėmis ir draugais, savo
mašina leidomės linkui Wa- 
shingtono, D. C. Nuo Alexan
dria, Va., miesto patraukėme 
į Mount Vernon,
pirmu kartu pamatyt 
šalies revoliucionierių 
vado, generolo ir 
prezidento, George 
tono dvarą, šaunus 
lias pravestas sale
upės. Kur pažvelgsi, 
gražūs vaizdai.

Privažiavus Mount Vernon, 
paties palociaus nematyt. Ke
li pastatai, valgykla, minkštų 
gėrimų, atviručių, visokių su
veli irų pardavinėjimas. Ei
nant į patį palocių ir parką 
per tam tikrus vartus, reikia 
užsimokėti įžangos 50 centų. 
Palocius ir visi kiti pastatai 
atdari publikai apžiūrėjimui.

Palociuje visi tie patys 
originališki tų laikų rakandai 
ir lova, kurioj didysis šalies 
tėvas G. Washingtonas mirė 
1799 metais, sulaukęs 67 me
tų senumo. Kiti pastatai at- ivo šalnų, tai žnionės skundėsi 
skirti vienas nuo kito, kaip 
tai, muziejus, gėlinyčia, už- 
veizdos namas, kumpių, laši
nių rūkymo šėtra, arklidė su 
balnais ir karietom, audiny- 
čia, lietuviškas medinis audi
mo varstotas (loom), šeši lie
tuviški rateliai verpimui siūlų. , miesto už 20 mylių, nuvažiavi- 
O pačiame gale parko koply- . 
čia, kur palaidotas kūnas Ge- ’ 
orge Washingtono su žmona, gyventi 
Per grotas matyt du 
marmuro grabai. Jis buvo ve-

Į Kai pirmu kartu vykau į 
1 Ameriką, pasakoriai Lietuvoj 
man sakė, kad Amerikoj do
leriai valkiojasi primėtyti ant 

; gatvių. Pasaka dabar virto 
j tikrenybe.

Pažvelgus į vietinę spaudą, 
j rodosi namai daug pigesni ne- 
i gu Miamėj. Kambariai randa- 
ivojasi su pavalgymu tris kar- 
įtus į dieną už $12 per savai
mę. Tai gana pigiai pagal šių 
laikų bragenybę.

Nuotakai apsigyvenusių yra 
: keturios šeimos, lietuvių.. Per 
į pastarąsias dvi 'žiemas nebu-

negalį apsiginti nuo skruzde
lių ir kitokių vabzdžių, kurie 
niekad neturėjo progos sušalt. 
Naikina purškimu tam tikrais 

'chemikalais. Dabartinių), sezo
nu oras prastas, nuolatiniai 
lietūs ir miglos. Byčius nuo

parinktinės poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00 

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitiš yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus. 
Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisvė 
išleis jo poezijos knygą.
Prakilniai pagerbkime darbštų jį liaudiėš švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
99

Kurie 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo.
Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskitc dolerį ir užsisakykite 
knygų. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą^per organizacijos sekretorių.

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

šviesins, moderniškus namus kaime...
Skaitant Tarybų Lietu-1 čių planai ir 1.1. Reikia tik, i kaime — svajonės, kurios | 

i vos spaudą, tenka pastebė-. kad kolūkiai pilnai išnau- buržuazinėje Lietuvoje ne- 
į ti ten didžiausias susirūpini- dotų šią gausią paramą *ir galėjo būti įgyvendintos ir 
| mas pakėlimu Lietuvos kai- nedelsdami užsiimtų gyven- kurias tikrove paverčia ta- 

' .................. ; rybinė valdžia, mūsų kolū-
!kių santvarka, - 
I “Pergalės” kolūkio 
įninkąs Viliūnas. 
i Šiaulių rajono 
Jankutės vardo

mo gyvenimo iš kultūrinio viečių statyba, 
ir technikinio atsilikimo. L, . . . , . , , .
Valstiečių susidėjimas į ko-į . , . , , .

lektyviškus ūkius yra tik Į 
pirmutinis svarbus žygis

'ton linkmėn.,. Kaip naujai
! suorganizuotas kolūkis at-
j rodo? Visų pirma, jis netu-
• ri bendrųjų moderniškų pa-;
'statų nei gyvuliams, nei
1 pašarui. Todėl pradžioje

NEW HAVEN, CONN.
VEIKALAS

‘NEVYKUSI MEILE’
<

Suvaidins Hartfordo lošėjai
Sekmadienį, 15 October

L. K. B. Salėje, 243 N. Front St.
Pradžia 3 v. po pietų—Bilietas 75 c. (su taksais)

Rengimo Komisija kviečia vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir pamatyti šį gražų veikalą.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Rengėjai — LDS 16 KUOPA.

kalba
pirm i -pasirodymas su statyba

Eilė kolūkių šioje srityje
• jau parodė sektiną pavyzdį. 
Dotnuvos rajono Karolio 
Požėlos vardo kolūkio 12

: kolūkiečių jau iki Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio jubi
liejaus persikėlė į naują, 
pagal planą statomą gyven
vietę. Kolūkiečiai, dar pra
eitais metais buvo nutarę ' 
gyvenvietėje pasistatyti ge-1 
rai įrengtą, modernišką | 
mokyklą. Pasiryžimas buvo j 
Jgyvendintas — praeitus 
mokslo metus kolūkiečiu 
vaikai I
kio mokykloje. Biržų rajo
no “Tarybinės žemės” La
ukis taip pat stato septyn
metę mokyklą. Daugelyje 
rajonų kolūkiai stato svir
nus, daržines, gerai įreng-

Pranės 
kolūkio 

pirmininkas Vaitkus, atsi
imdamas plytų paskyrą, pa- 

: reiškė:
—’Šiemet aš pirmas pasi-

kitų kompanijų gatavų dasi- 
perka. Pas vieną gaspadorys- 
tė eina, kaip .dūmas iš pyp- 

i kės, o pas kitą po valiai že
myn. Miestietis.

i Per tą visą savaitę buvo 
J spaudoje daug visko prirašy- 

’ statysiu mūrinį gyvenamąjį ■ ta, kaip miestasi prasidėjo ir 
metais į' kodėl jis sparčiai išaugo iki 

i rengsime savo liuko plyti- ’au mh>5to skaičiaus gyvento- ! - . • : iii Qnoi/-\rl i'i net i\m*ac<4-a1i«h*

j namą, o kitais iki
mėtyti, išsklaidyti po ma
žus ūkininkų tvartus, dar- 

j žines, sandelius. Aišku, kad 
i tokia padėtis yra nesveika, 

kuogreičiausiai 
Taip pat su gy

venvietėmis. Valstiečiai su
liejo savo žemę į bendrus 
laukus, bet pasiliko gyventi 
savo seniai statytuose, 
techniškai atsilikusiuose 
namuose. Jie vienas nuo 
kito toli. Tas trukdo*darbą 
laukuose. Be to, taip išsi
mėtę kolūkiečiai i 
smarkiai kelti savo gyveni
mo kultūrinį lygį. ____
bendrų pastatų gyvuliams,' 
pašarui, grūdams, kultūri
nėms įstaigoms, mokyk
loms ir gyvenvietėms.

Sunku ir įsivaizduoti, 
koks tai milžiniškas ir sun
kus darbas. Jo šiandien i- 
masi visa kolektyvinę 

i tu va. i
I iDegantis reikalas

Šia nepaprastai svarbia 
|tema Vilniaus Tiesoje ran
dame straipsnį P. Variako- 
io, Lietuvos kaimo ir kolū- 
Kių statybos valdybos virši
ninko. Jis rašo:

i Socialistinė kolūkių žem
dirbystė yra labiausiai prie
šakinė ūkininkavimo for
ma, nes tik kolūkyje teįma- 

| noma . plačiai panaudoti: tes statytis namus , 
I mašinas, išnaudoti mokslo nius •
i pasiekimus keliant laukų jr geresnius, negu tie, 

riuose jie gyveno vienkie- į . ^as dieną buvo

ją reikia 
pakeisti.

!jų. Su si e d i'jos miesteliai kur 
kas senesni, kaip Farmington, 
Berlin ir kiti, bet anie pasili
ko mažais dėl nebuvimo 
dustrijos, darbaviečių, 
daugelis iš lietuvių 
atsimena kai 
dalyse pelkes, 
žuvininkai 
geros žuvies, 
vietose jau stovi 
mai, miestas platėja. Platėtų 
dar sparčiau-, jei tas neįkan
damas brangumas medžio ir 
kitų reikmenų netrukdytų 
biednuomenei pasistatyti na
mukus. Miesto taksos — kita 
dikta kliūtis, — labai aukš-

|nę, kuri pagamins per me- 
tus plytų dar 5 kolūkiečių 

! namams.
I Kartu su. plytų gamyba 
i reikia plačiai išvystyti kal- 

baigė naujoje kolū- Harnybą« Kai kuiie kol- 
■ j ūkiai sėkmingai ėmėsi šio 

į7o'Į. ! darbo. Jau šiemet veikia 6 
•Jauko kalkinės kolūkiuose. 
Biržų rajono kolūkis “Ge
gužės Pirmoji” šiemet savo 
kalkinėje numato (‘išdegti 

-i 150 tonų kalkių, kurias pa- 
’ ■ naudos statybose ir par
aduos kitiems kolūkiams. Se
kančiais . metais kolūkyje 
numatoma sudaryti staty
binių medžiagų gamintojų 
brigadą, kuri per metus pa
gamins 300 tonų _ kalkių. 
Biržų rajono “Gegužės Pir- 

i mosios” kolūkio pavyzdžiu 
■ turi plačiai pasekti ir kitų 
rajonų kolūkiai, nes kalkių 
žaliavos yra daugelyje res
publikos vietų, o kalkių ga
myba nereikalauja labai su-

! negali ^us tvartus. Nėra abejones

^Refkia ūkinius trobesiu

Lie-

k'ad, pirmoje eilėje pasista 
is, kolū

kiai žymiai sėkmingiau ga
lės tvarkytis, vystyti visuo
meninį ūkį.
Savos statybinės medžiagos

Kolūkinių gyvenviečių 
statyba labai glaudžiai su
rišta su vietinių statybinių 
medžiagų gamybos išvysty
mu, pirmoje eilėje — su ko
lūkių plytinių ir kalkinių

CL V * * *■ V-V A v V VIJ V

tyrimas parodė, kad kiek- jdėtingų įrengimų, 
viename rajone yra visos • -----------------

ir Kalkines, Kurios 
minusiais melais 

| nai aprūpintų 
i vertingomis 
' medžiagomis. '

‘ derlingumą ir gyvulių pro- 
I duktyvumą. Tik kolūk. san- 
; tvarka atskleidžia neribo- 
[tas galimybes kaimo kultū
rai kelti.

Tačiau kolūkių stiprini
mo darbą labai trukdo tai, 
kad mūsų respublikos kolū
kiai dar neturi sukūrę sa
vo gyvenviečių, kad kolū
kiečiai tebegyvena išsiskir
stę vienkiemiuose. Aišku, 
kad esant tokiai padėčiai 
neįmanoma kaimus sparčiai 
elektrifikuoti, radiofikuoti, 
steigti įvairias kultūrjnes- 
buitines įstaigas. Dar la
biau dėl to nukenčia visuo
meninio ūkio išvystymo rei
kalai, nes kolūkis, neturė- i 
damas tinkamų ūkinių pa
statų, negali reikiamu mas
tu plėsti -gyvulininkystę, ’ 
turi daug nuostolių ir su
gaišta daug laiko laikyda
mas javus, gTūdus, gyvu-

novišku svirneliu bei dar
žinėlių. Stambiu, kultūrin- c, >

pilu liti
w, Conn

Minėta miesto šimtmetine 
statybinėmis sukaktis
laip pat vi- j Pabaigoje • rugsėjo mėn 

sai pagrįstas kolūkiečių! New Britaine buvo daug šu- 
noras keliantis į gyvenvie- mo. Mat šiam miestui 

mūri- Išimtas metų, kaip jis
— žymiai patvaresnius Jo gyvuoti. Sukakties

pradė- 
proga 

kvp i šumavota per visą savaitę lai- 
> suruošti 

įvairiausi parengimai. Net ir 
mišios atlaikytos. Tačiau žmo
nės tuos spektaklius neper- 
daugiausiai lankė. Bet kuo- 

. ....................... . . ų-^.met įvyko gatvėse parodavi-kolūkieciai, įsirengdami ply-1 mas 
tines. Jose jau pilnu mastu būrė 
vyksta plytų gamyba ir de- nei mieste gyventojų 
girnas. “Aušros” kolūkio gyventojų esama, virš 70,000.

miuose. Gražų pavyzdį pa
rodė Dotnuvos rajono 
‘‘Aušros.” ir Klaipėdos rajo
no Mičiurino vardo kolūkiu

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
in- 

Dar 
gražiai 

kuriose miesto
dideles balas, 
prisigaudydavo 
O dabar tose 

gražūs na-

tos.
Netikusi ir 

paima daug išlaidų iš dirban
čio žmogaus kas savaitę. Yra 
kelios skirtingos busų linijos, 

j jų kožna atveža 
Icentro ir lipk lauk. O jei kam 
į reikia į darbą dasig'auti dar į 
į kitą miesto šoną, tam prisiei
sią vėl iš naujo pilna mokestis 
mokėti. Transferų neduoda, 
išskyrus vieną liniją kuri jais

1 aptarnauja.
Su darbais čia labai nepas

tovu. Kai 
per daug, 

j tada nėra
! tas. Vien industrijos, kitų už
siėmimų menkai ^besiranda.

Keista, bet taip yra. Dar
baviečių kompanijos irgi ne 
visos daro progresą. Ameri
can Hardware savo laiku bu
vo didžiausia darbovietė už- 

šį meta 
dirbtu- 
mašinas 
prisiėjo

Hidrobiologinė ekspedicija 
Kuršių marėse

KURŠIAI, rugp. 20. —Ven
tės rage, seno Kuršių marių 
švyturio pastate, įsikūrė nau
ji gyventojai. Tai — hidro
biologinės ekspedicijos daly
viai..

Vadovaujant Biologijos ins
tituto vyr. moksliniam bend
radarbiui J. Maniukui, biolo
gai tiria planktoną (smulkius, 
laisvai plūduriuojančius mik
roorganizmus), dugno augali
ją ir gyvūniją. Kuršių marių 

j žuvis, jų veisimosi bei pasi-
transportacija skirstymo vietas ir t. t.

Tyrinėjimai turi 
reikšmę sprendžiant

didelę ' 
žvejy- 

marėse 
nusta • 
čia pa-

“ , bos vystymo Kuršių 
miesto 1 klausimus. Jie įgalins 

tyti, kokioms žuvims 
j lankiausia veistis, kokio mais
to joms trūksta ir t. t.

Drauge su moksliniais dar
buotojais ekspedicijos dar
buose dalyvauja Vilniaus ir 
Kauno universitetų studentai.

darbų yra, tai ir 
Kai jie sumažėja, 
progų ’susirasti ki-

raktam gaminti. O 
jau vieną didelę dalį 

i vės vždarė, sakoma, 
i išpardavė, daugeliui
pabuvoti' be darbo, iki susira
do kitą. Dabar paėmus Stan
ley Works darbovietę, visai 
kitaip su ja. Jos biznis kyla, 

Ikai ant mielių. Stato naujus 
[didelius budinkų's, dar ir nuo 

i Jūsų korespondentas dome-' 
bar galima išdegti iki 160 šios, kuomi lietuviai pasirodys 
tūkstančių plytų, iš kurių Jubilūjaus eigoje. Manyta, jog 
galima pastatyti penkis ge- 1<uo kūleliu

I rus gyvenamuosius namus. 
Kolūkis projektuoja plyti
nę dar išplėsti su tokiu ap
skaičiavimu, kad jos metinė -I 1 • • • 1 1 • I

plytinėje per metus jau da- i

sakoma, žiūrėtojų susi- 
ša 1 igat vi u ose d augiau, 

i yra. O

Iškritęs per langą iš savo 
buto penktame aukšte, New . 
Yorke, James Murphy išliko 
gyvas, bet pavojingai susižei
dė. Jis yra 69 metų.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Russian-American Frat. Society, 
3060 skyrius, spalių 14 d., 53 Brome 
SI., rengia gerų koncertą. Įžanga 
ypatai $1. Visus ir visas prašome at
silankyti. - - J. Semenovich, Sekr.

(195)

HARTFORD, OONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

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

Matthew ANainy Savininkams ,
Mes namus taisome, pentį- i 

name iš lauko ir vidaus; tai-J 
som stogus, gatarus ir kami-1 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir! 

ykaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokice:

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

So. Bostono
Broadway, Room 
vakarais.

IR A I Spasirodys. Bet 
matėsi maršuojant menka 
gTupclc legiono ir su jais ke
lios moteijys.į Lietuviai jokio 
įspūdžio nepadarė. Kitos tau- 

... . i tos turėjo Uotus (vežimus),
pi odukcija siektų pusę mi- j Daugelis atkreipę atydos į 
Lijono plytų. Jau dabar kol-,slavų flotą. Jie priminė, kaip 

į šią 
ran- 
tiesti 

o toliau ji dar g-eležinkelius, gerinti šalį, kad 
sukūrus gorbuvišką gyvenimą 

Įsau ir visai darbo liaudžiai. 
Tarpe daugelio visokių veži
mų, vežimėlių, kurių daugu
ma buvo tik reklama biznio, 
vienas matės neblogiausiai ap
rengtas, tai unijos.

Paskutinę rugs. 30 d. vai
kučiai bene bus gražiausiai 
pasirodę dviračių važiuote. 
Tik liūdna, kad šie tiek daug 
triūso įdėjo bedekoruodami 

no vardo kolūkis, iš gautos dviračius, o menkai kas juos 
...... .  Vie-

ūkio plytų savikaina ma-[slavai laivais 
žesnė už vietinės pramonės,šalį

atplaukė 
tvirti, muskuluotom 

įmonėse pagamintų plytų kom statyti fabrikus, 
savikainą, i 
sumažėtų. Durpių kuro 
Krakių apylinkėje užtekti
nai. Padidinę plytų gamy
bą, “Aušros” kolūkiečiai 
per trejetą metų sugebės 
pastatyti stambią kultūrin-

gų gyvenviečių kūrimo rei-[gą gyvenvietę ‘ su ūkiniais 
kalas yra labai aktualus ir trobesiais, visuomeniniais- 

kultūriniais pastatais ir ko
lūkiečių namais. Sėkmingai 

Valdžios parama kolūkių Į plytas gamina ir Mičiuri- 
1 1 1 1 1 .
produkcijos pradėjęs staty- tėmijo demonstruojant.

na priežastis, tai dėl jų jauno 
’amžiaus * gatvėmis nebuvo 
leista jiems paroduotiz tik 

j miesto parke, kur saugu buvo 
jiem važinėti. O antra prie
žastis, žmonėms tie visoki pa
rengimai lyg ir įgriso. Todėl 
menkai žmonių Isusirinko pa- 

' sigrožėti' dviratininkais, atei-

daugeliu atžvilgių nulemia 
kolūkių tolesnį stiprėjimą.

statybai
Tarybų valdžia visokerio

pai remia kolūkius, statan
čius gyvenvietes. Vien šiais 
metais mūsų respublikos 
kolūkiam^ išskirta milijo
nai rublių kreditų, virš 100 
tūkstančių metrų miško 
medžiagos, keliolika milijo
nų plytų, dideli kiekiai ce
mento, vinių, stiklo ir kito
kių statybin. medžiagų. Y- 
ra sudaryta visa eilė ūkinių 
pastatų ir gyvenamųjų, na
mų tipinių projektų, suda
romi generaliniai gyvenviė-

t< ūkinius trobesius.
Naujos plytinės statybą 

projektuoja Žagarės rajono 
■ “Pergalės” kolūkiečiai. Se- 
’ kančiais metais pradėję ga
minti plytas, jie numatė 

i kasmet į” mūrinius namus 
'gyvenvietėje perkelti po 10 
I kolūkiečių šeimų.
I

Džiaugsmas savo pastangų 
pasisekimais

— Taip išsipildys 1 mūsų 
svajonės apie šviesius, mo- 

iderniškus, mūrinius namus

Kurie vaikučiai savo dvira
tį gražiausiai buvo. apdabinę, 
tiem, įteiktos dovanėlės. Dova
nas gavusiu eilėje lietuvių ne
simatė, nors šiaip toje de
monstracijoje gal ir dalyvavo.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

R
Ifi
Is
Ifi

« CHARLES J. ROMAN
laidotuvių

DIREKTORIUS

valandoj kreipk) 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
natarnavima 
gražiai tno- 

įru.ošta mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį 
moderniška
Patogiai ir 
de.rniškai 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oatenkinti

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penk., sųalie 13; 1950



Now Wko^/Wff Žinios
Darbiečiai tikisi 
laimėti dviejuose 
N. Y. distriktuose

i Registracija pirmosiomis 
dienomis nepatenkinanti

Pasveikins sugrįžusį 
is kalėjimo taikos 
demonstratoriy

ran-

Girdesime LMS -mokyklos 
raportus ir diskusijas

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

Kultūrinių sueigų 
‘.jau čia. LMS 3 
sezonas ruošia 
kusijų įvairiais 
mais. Ateinantį

kad
ir progresyvių

kandidatai

jei jie bus 
progresyvių 

agitaciniu

žymiai pagerėti
die-

William F. 
kinio laivyno 
vęs pasiustas 
Rikers Island

pi-e- 
bu-

Ar viso miesto ribose 
dasi ir daugiau tokių distrik- 
tų ? Nežinau. Tačiau jau tik
rai žinoma, kad New Yorko 
Harleme randasi bent du to
ki distriktai, kuriuose Ameri
can Labor Party 
gali laimėti.

Gali laimėti, 
darbininkų ir 
tinkamai paremti
darbu ir aukomis kampanijai 
vesti.

Galimuoju laimėti vienu 
yra 11-sis Assembly Distrik- 
tas, kur kandidatuoja Fran
ces Smith. Tame distrikte bu
vo virš 10 tūkstančių užsira
šiusių ALP balsuotojais.

Kitu laiminguoju gali būti 
14-sis New Yorko A. D. Ten 
kandidatuoja Manuel Medina J 
(ne teisėjas). Pernai Marc- 
antonijus tame distrikte gavo 
51 nuošimtį visų tame distrik
te paduotu balsų. Padauginus 
skaičių užsiregistravusių, ga
lėtų darbi učių 
rinkti.

ALP vyriausias kandidatas 
Marcantonio, vienintelis dar
bininkų atstovas visame J. V. 
Kongrese, tikisi tapti iš naujo 
išrinktu. Jo balsai, žinoma, 
nesirems tiktai tais minėtais 
distriktais. Kongresiniai dis
triktai susidaro iš daugelio 
assemblio distriktų. D-tis.

Paskelbtoji pirmųjų dviejų j darbininkų vadai įspėja, 
dienų piliečių registracijos darbininkų 
skaitlinė New Yorko mieste pastangos nž sėkfningą regist- 
buvo-'kiek didėlesnė už 1949 raciją turi 
metų. Tačiau ne užtenkamai i likusiomis paskutinėmis
patenkinanti, kad suteiktų nomis. Jie pastebi, kad reak- 
progas išrinkti darbininkų ir cininkų ir buržuazijos kontro- 

j progresyvių kandidatus.
Darbininkų ir progresyvių 

■ atstovai laimi tiktai tuomet, 
' kuomet piliečiai išeina balsuo
ji masiniai, nes didžiuma pi
liečių yra darbo žmonės.

Bendroji (viso miesto) pir- 
'mosios dienos skaitlinė šiemet 1 ną, spalio 14, šeštadienį, 
buvo 295,129, pernai 288,166. landos bus nuo 
Antrosios dienos šiemet 346,- 10:30 vakaro. Visomis 
836, pernai 317,548. »mis dienomis tik nuo 5 vaka-

Studijavusieji skaitlines ro iki 10:30.

liuo.jamose srityse visos spė
kos yra sumobilizuotos užre- 

'gistruoti visus tuos, iš kurių 
tikisi balsų savo atstovams. 
Darbininkai - privalo sumobili
zuoti mases darbo žmonių už- 
ciregistruioti ir balsuoti.

Registracijos paskutinę die- 
, va- 

bus nuo 7 ryto iki 
kito-

McCarthy, 
mari n in k as 
30 dienų kalėti 
kalėjime, šiomis

dienomijS iš ten sugrįžo po iš
buvimo 25 dienas. Tai tas 
pats, kuris- buvo sumuštas ir 
nuteistas už taikos demonstra
ciją, įvykusią ties Union 
Aikšte praėjusio rugp. 2-rą.

McCarthy buvo įlipęs i lem
pos stulpą ir iš ten rodė užra
šytus plakatuose žodži 
obalsius už taiką. Tuomi
taip pat reiškė protestą, kad 
policija neleido žmones susi
rinkti aikštė n 
reikalais.

sekmadienį, 
vai. po pietų, 

Liberty Auditorijos patalpose, 
yra ruošiamas vienas 
kultūrinis suėjimas.

šis kultūrinis po p i dt i s
Įvairesnis, .jis bus raportų 
diskusijų popietis. Kitai p 
kant, popietis išklausymui
portų ii’ padiskusavimui LMS 
Atostogų Mokyklos klausimo.

sezonas i Pereitos vasaros atostogų mo- 
Apskritis kas kykla Worcester.? geriausia* 
paskaitų, dis- pasisekė/ Tie studentai, kurio 
meno klausi- ten dalyvavo, duos savo ra

portus, bus padaryta mokyk
los peržvalga, įvertinimas, 
jos naudingumas, jos reikšmė

toks mono .judėjimo. Paskiaits vyks

bus 
ir 

sa-

diskusijos.
Todėl mes kviečiame visus 

lietu vinis ateinančio sekmadie
nio popieti praleisti Kultūri
niam Centre, lygiai % vai. po 
pi et.

LMS 3 Apskr. Komisija.

Uždarė hrooklyniečių 
jis [ studentŲ laikraštį

tartis taikos

Abelnam namų darbui darbininkė. 
Du mokyklos vaikai. Nuosavas kam
barys su radio. Gera alga. BE. 
2-4331. Jeigu nieks neatsilieps, 
Saukite BE. 6-4319.

(195-197)

Namų tvarkytoja—prižiūrėti ser
gančią žydų tautos moterj. Guolis 
vieloje; nuolat. $160 j mėnesj. DE. 
2-445.4 arba E V. 5-0250.

(11)6-198)

Namų tvarkytoja 
pagelbėti su 
kambarys. Paliudijimai. KI.

pasitikima; 
vaikučiais. Nuosavas 

3-7746.

Abelnam namų darbui darbininkė. 
Gyventi ant vietos. Nuosavas kam
barys ir vana. Turi mylėti vaikučius. 
Lengvas skalbimas. Bendix mašina 
skalbimui ir išd/.iovinimui. Pagelbėti 
prie virimo. Alga $150. Liggett 
4-0886. (196-197)

i Eksperimentas saugoti 
žmonių sveikatą

Naujas eksperimentas sau- i Sveikatos užlaikymo cent- 
goti žmonių sveikatą buvo ras bus įsteigtas Montefiore

kandidatą iŠ- pradėtas New Yorke šį rugsė- įLigoninėj, ir čia šeimos, ku
jo mėnesį ir tęsis 
metus. Per tą laiką 
ekspertų 

’sveikatos skyrių 
studijuos 

; Yorko šeimų, kurios pasisiū- 
ilys tam. darbui ir kurios visos 
priklauso sveikatos apdrau- 
dos plano grupėj, kuriai jau 
dabar mediciniška priežiūra 
parūpinta. Jiems nieko nekai- 

■nuos suteikti ekstra patarna
vimai pagal šį naują sveika
tos eksperimentą.

Pagal programą, 
'pirma tokios rūšies 
•medicinos istorijoj, 
’ekspertai ieško “ko 
blogo“. Tikslas yra tarnauti 
“sveikiems, kad jie visada 
sveikais pasiliktų“, pagal 

, Bayard F. Pope, prezidentą 
Community Service Society, 
vienos iš trijų privačių organi
zacijų, kurios sponsoruoja 
eksperimentą. Kiti sponsoriai 
yra Montefiore Ligoninė ir 
Columbia Universiteto Gydy
tojų ir Chirurgų 

iNew Yorke.
Pranešdamos apie 

trys organizacijos 
kad svarbiausias tikslas bus 

noringumą 
■vartoti gydytojus ir kitus pro- 
ifesijonalus darbininkus juos 
i laikyti sveikais, o ne laukti 
pakol kokia liga užpuola. Ki
tas tikslas yra sužinoti, ar 

Į bus praktiška siūlyti patarna- 
' •   1 _ - - 1 v i v-v\ n /I i m

tą 
visų

gerovę

vienerius 
grupe 

viešos 
tarnaus ir 
500 New

Ar mus pamylės už 
tokį priėmimą?

Einant naujuoju McCarran 
aktu iki praėjusiojo antradie
nio Ellis saloje jau buvo sulai
kyti atvykstantieji Amerikon 
224 žmonės. Vieni jų pasisa
kė, kiti įtarti buvus nariais 
ar dalyviais kokių fašistinių 
ar komunistų organizacijų.

Pavyzdžiui, sopranas Fedo
ra Barbieri, 25 metų, atvyks
tanti dainuoti Metropolitan 
Operoje, pasisakė vaikystėje 
lankiusi fašistų mokyklą Itali
joje.

Tie šimtai įtartųjų žmonių j 
buvo ilgai kamantinėjami. Tū
li sulaikyti per naktį. Kiti ke
lioms dienoms. Dar kiti ilges
niam laikui.
trukdyti. Pridaryta nuostolių, 
rūpesčių ir sugaišties ir tiems 
žmonėms, kurie atvyko pasi
tikti savo kviestus “į šalį lais
vųjų, į namus narsiųjų“ sve
čius.

Kas galėtų už tokį priėmi-j vimą, kuris sujungia medici- 
mą svečių mus paskaityti nišką priežiūrą su sodialiniais, 
“laisvais“ ir “narsiais?“ :psychologiniais ir apšvietos

Uždarytąjį Lankęs. faktoriais.

Jų reikalai su- išbandyti šeimos

LAISVES

kuri yra 
Amerikos 
sveikatos 
gero, ne

Kolegija,

programą, 
pabrėžia,

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.

Teisių Kongreso 
skyrius rengia 

sutiktuves šio šeštadienio va
karą, 11 W. 18th St.

Brooklyno Kolegijos virši
ninkai uždarė per 17 motų 

jojusį tos kolegijos studentų 
■ laikraštuką Vanguard. Užda-

uz progresą,

KRAUSTYTO’JAI
, Etnil A. Lange, Sandellaai ir Per- 
kraustymas. Pcrkraustom lokaliniai 
ir tolimai kelionei. 25 metų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. 355 E. 

1156th St., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.
(191-198)

New York o

Ekspreso darbininkai 
gaus nedarbo čeki

irios dalyvauja programoj, 
gaus periodinius sveikatos eg
zaminus. Apart to, bus gali
ma išrišti visokias asmeniškas 

[problemas su specialiais dar
bininkais;’ maisto ekspertai 
rekomenduos geriausias die
tas, ir viešos sveikatos slaugės 

įduos patarimų, kaip pasilikti 
[sveikais, ir pan.

Šeimos galės pranešti, koki 
dalykai jas interesuoja, ko
kius darbus nariai dirba, ir vi- 

įsus veikimus, kurie tik liečia 
sveikatą arba šeimos gerovę. 
Šiuo būdu, bus galima surink
ti informacijų, kurios bus 
naudingos išvystyti praktišką 
priežiūrą ir sužinoti, koki pa
tarnavimai yra svarbiausi už
laikyti šeimų sveikatą.

• Dr. Bailey B. Burritt, vie- 
inas iš valdininkų Community 
[Service Society, sugalvojo ši- 
jtą naują eksperimento būdą.
i Jis problema studijavo per 
šešis metus. Prieš 20 metų pa

buvonašus eksperimentas 
pravestas Londone.

Dr. Bailey sako, kad vienas 
tikslas programos yra pa
kreipti pačių gydytojų dėme
sį į ligų sulaikymą, netik į jų 
gydymą.

Mūsų medikalės mokyklos 
koncentruojasi perdaug išeg
zaminuoti žmones, kurie jau 
serga, mažai tekreipia dėme
sio į sveikus žmones.

Už metų laiko bus paruoš
tas smulkmeniškas raportas. 
Jeigu raportas parodys, kad 
eksperimentas bų.vo
mingas, sponsoriai pratęs 
vo programą.

Pasiūlė pakeisti 
pensijos Įstatą

streik uo

gaus po

.Arti tris savaites 
jautieji Railway 
Agency darbininkai 
$25 nedarbo apdraudos. Fir
ma labai pageidavo, kad jie 
negautų. Ji tikėjosi, kad tas 
pagelbėtų darbininkus suva
ryti atgal prie darbo be lai
mėjimo streiko. -

Šiomis dienomis Railroad 
Retirement Board nusprendė,
kad;šie streikieriai turi teisę [spręskite jūs patys.

kuriame kai kas buvo pasa
kyta apie tai, jog kolegijos' 
valdininkai suspendavo tos 
kolegijos jaunimo organizaci-

Į.ją — Youth Labor League.
Prieš apie trejetą motų tas 

i laikraštukas, buvęs tuomet vi
siškai progresyvių, buvo užsi
traukęs kolegijos valdininkų 
nem’alonę dėl to, kad agitavo 
prieš įvedimą verstinos mili- 

j aunimui.
įvedimą 

dar nebu-

iariškos tarnybos 
Protestavo prieš 
drafto. Tuomet to 
vo. Jaunieji savo
aiškino, kad verstina militari
se tarnyba-draitas stumia Į

tuomet buvo

gauti nedarbo apdraųtfą po 
išlaukimo darbo vierįą savai
tę, kaip kad gauna ii ėdi išau
tieji dėl stokos darbo.

PARDAVIMAI
BARGENAS! Trijų .aukštų mūri

nis namas su krautuve ir dvejais 
, kambariais užpakalyje. Ant pirmų 
[ lubų klubrūmiai. Ant antrų, 5 
■ kambarių tuščias apartmentas. Alie- 
Į jum šildoma. Kaina '$10,000. Pini
gais $3000 ar daugiau.

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

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

(191-196)

pasek-
sa-

Stan-Miesto Tarybos narys 
ley M. Isaacs pasiūlė tarybai 
rezoliuciją, kuria būtų pakeis
tos taisyklės norintiems pasi
traukti iš tarnybos policis- . 
tam®.

Esamosios taisyklės leidžia 
skirtą laikotarpį atitarnavu
siems policistams bile kada 
paduoti pareišjkimą, kad jis 
nori išeiti ant pensijos, Ir tą 
valandą pasinaikina jo atsa
kingumas. Tuo būdu keli pa
šauktieji liudyti dėl policijos 
ryšių su gembleriais policijos 
tarnautojai tuojau, pasitraukė 
ant pensijos. Pašaukimas liu
dyti nebesiskaitė jiems priva
lomu.

Naujosios taisyklės reika
lauja, kad tarp prašymo pa- 
liuosuoti iš tarnybos ir įgali-, 
nimo to prašymo praeitų 30 
dienų. Tuo visu laikotarpiu 
jiems būtų privaloma visa 
tai, ką įsakytų jų viršininkas 
ar prokuroras. To nevykdžiu
sieji prarastų teisę gauti pen
siją.

mokslei-
Pažan- 

redakci-

Už tą savo drąsą 
viai buvo nubausti, 
giuosius prašalino iš 

[nūs grupės ir studentų vado
vybės. Vienok, kaip matome, 
jaunimo nepajėgė nustelbti. 
Atsirado naujų, norinčių or
ganizacijos, žodžio ir spaudos

visk b n ori nčiu osi u s 
viršininkai dabar 

iš studentų laikraš
tuko redakcijos, o paskyrė 
tam priešiškus. Laikraštuką 
visai uždarė. O' jo vieton, stu- 

; denių sumokamais pinigais, 
įleis užvadintą Kingsman’u.

kolegijos Aido Choras

Hitlerio jaunimo 
narį paliuosavo

Friedrich Guldą, pianistas, 
vienas buvusių sulaikytų Ellis 
Islande, tapo iš ten 
kelioms
tam, kad galėtų' koncertuoti.

G u 1 d a
.tartas 
j nariu Hitlerio jaunimo 
nizacijos.

išleistas
dienoms. Išleistas

, austrijietis, buvo i- 
ir prisipažinęs buvęs

orga

— Kas ta suspenduotoji 
Labor Youth League? Koki 
jos siekiai?—klausinėja žmo
nės.

Jos vyriausiuoju siekiu yra . 
darbuotė už pasaulinę taiką, j

TONY’S

Reguliarūs Aido Choro pa
mokos Įvyks penktadieni, spa
lio 13-tą, lygiai 8 vai. Svarbu 

i visiems choristams dalyvauti, 
nes mes jau mokomės dainas 
mūsų koncertui, Įvyksiančiam 

i gruodžio 10-tą.
j Choro pirmininkė.

McCarran aktas jau 
kenkia Amerikai

Jaunimo gerovei konforen- i 
cija šaukiama spalio 14-tosj^j 
popietį, mokykloje, Hancock

Praėjusį antradienį
Yorko uostan atplaukus 

ivams per ištisas valandas 
| vo sulaikyti Filis Islande 
[Ii šimtai žmonių. Vieni jų 
i vo atvykę sveciuosna, .tūli 
jsi gyventi.
! Visi vidutiniai ar mažai 
žinomi, kaip kad ir 
mieji, buvo

Now 
lai- 
bu- 
ke- 
bu- 
ap-

te- 
nežino- 

kamantinėjami. 
St. ir Franklin Ave., 'Brookly- ■ pra]eido be didelių kamanti
ne. Pirmininkaus teisėjas My-Į ngjimu tiktai vieną kitą pas- 
los A. Paige. Sakoma, jog | kilbusiųjų keleivių, tarpe tų 
kviečia, visokias organizacijas. < jr gymųjj orkestrų vadą senu- 

j ką Toscaninį. Arti šimtas į- 
| tartų kokiame nors “izme“ 
| likosi ten nakvoti iki nuodug- 
' iriau iškamantinės.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Dr. M. Maiše!
Staigioj ir ĮsisenejusloM 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas,' 
Inkstai ir i Pūslė, Reumatizmas. į.

Kraujo ir šlapumo- Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS;

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 't-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vAkkre

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger. & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, \užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Patarnavimas pa 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Tclefonal:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO '

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS I 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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