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Lietuvių ir lenkų pabėgė
lių spaudoje eina smarkios į 
diskusijos dėl Vilniaus. Len- j 
kai sako Vilniaus lietuviams ! 
nedovanosią, 
už tai bara ir žada 
“išvaduoti.” Jie be 
nenurimsią.

Man atrodo, kad 
kusijos yra iš tuščio 
Ynas į tuščią. Lenkai 
liai Vilnių tiek matys, 
mato savo ausis.

Demokratinė Lenkija ir 
tarybinė Lietuva gražiai su
gyvena. Vilnius jau atlietu
vintas. Visa Lietuva didžiuo
jasi savo sena, gražia, laisva 
sostine.

Mūsų pabėgėliai veltui sie
lojasi dėl Vilniaus.
jų “išlaisvinimo” nei 
nei laukia.

Mano ’ patarimas: 
energiją sunaudokite 
niems reikalams.
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AMERIKONAI GRUMIASI
™ i ARTYN PYONGYANG!)

Vilnių ;
Vilniaus j ■ '

,, \Sako, jog nelaisvėn paėmę 
t°pii<st;v- viso jau 65^000 liaudininkų 
pabėgę- j 

kiek Korėja, spal. 16.—Vaka- ŠIAURINĖS 
I riniame Korėjos fronte a- 
merikonai atėmė iš šiauri
nės Korėjos liaudininkų 
Kumčon miestą ir pasiekė e,. i 1 i mmSinmaką.

Viduriniame fronte Pie-
(tinės Korėjos tautininkai ir
! amerikonai užėmė punktą 
už 35 mylių nuo Pyongyan- 
go, Šiaurinės Korėjos sos
tinės.

Rytiniame pajūryje pie
tiniai korėjiečiai su jankių 1 
karininkais grumiasi artyn pozicijas. * 

turėtu fabrikinių mestų Hamhun- 
antruo-

Paskutiniais

KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, spal. 15. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi- 

......kų radijas pranešė:
Liaudies Armija visuose 

frontuose įnirtingai kovėsi 
prieš atakuojančius ameri
konus ir jų talkininkus; 
kirto priešams skaudžius 
smūgius. Liaudininkai pa
sitraukė kai kur į naujas, 
tinkamesnes apsigynimui

Franko ir Perono fašistai vis 
įleidžiami į Jungtines Valstijas Sįj QEN- MaeARTHURU

TRUMANO PASITARIMAS

Kruvinasis Franco 
teisę save pasivadinti 
ju popiežiumi, 
pora metų jį lanko amerikie
čių misijos viena po kitos, 
šiuo tarpu jam rankon pabu
čiavo demokratų partijos 

Farley. 
Ispani- 

laižo. 
fašisti- 

a p v e i s t i

demokratų 
stambioji žuvis James 

Mūsų reakcionieriai 
jos diktatoriui kojas 
Jie iš jo mokosi, kaip 
nėmis bacilomis 
Ameriką.

go ir Hungnamo; taipgi ver
žias* i vakarus linkui Py- 
ongyango.

Sekmadienį amerikonai 
ir jų talkinihkai paėmė ne
laisvėn 4,000 šiauriniu liau
dininkų. Sakoma, kad viso 
iki šiol jie suėmė jau 65,000 
liaudininkų.

Liaudininkų artilerija 
; nušovė penkis amerikinius ’

Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas 
aiškino, kad McCarrano i- 
statymas nekliudo Ispani
jos Franko fašistų ir Ar
gentinos Perono fašistų į- 
leidimą į Jungtines Valsti-

departmente

N e ws korespondentu i, 
McCarrano Įstatymas 
kreiptas tiktai prieš 
rūšių 
munistus, 
ir Italijos fašistus.

Tuo tarpu teisingumo de- 
partmentas dar svarsto, ar 
tas įstatymas pritaikomas 
Ispanijos ir Argentinos fa
šistams, ar ne.

jog 
at- 

trijų 
totalitarus” — ko- 

vokiečių nacius

Maskva teigia., kad jiedu aptarė 
naujus “užpuolimo planus”

Nedrįs tuojau atimt žemę, kurią Korėjos 
liaudininkai davė valstiečiams

Lake Success, N. Y. — 
Antrinis Amerikos atsto
vas Jungtinėms Tautoms, 
John C. Ross dėstė tokius 
planus dėl Šiaurinės Korė-

lėktuvus Pokke ir Andžu Bos pertvarkymo, kuomet ją 
srityse.! •

Jakarta, Indonezija.— Ne
žinia kas užmušė ameriko
ną Charlesą Rushą, Indo-

užims amerikonai:
.Generolas" MacArthuras 

tam tikrą laiką bus vyriau
sias Šiaurinės Korėjos val
dovas. Jo komandoje su

nezijos gyventoją per pas- ; Jungtinių Tautų komisijos
taruosius 20 metų;

Iranas atmeta Sovietų 
prekybos pasiuntinius

Sugriuvo Izraelio 
ministrų kabinetas

vieros 
lietu- 
grupė

pilvu.

Pranašų gadynė toli gražu 
dar nepasibaigus, štai-pakyla 
vienas menševikiškos 
pranašas ir sako, Tad 
vių tarpe “pažangioji 
pranyks.”

žmogus pranašauja
Juk su tokiomis pranašystė
mis per trisdešimt trejerius 
metus menševikų orakulas 
naikino bolševizmą. Dabar 
pats užsidėjęs už galvos ran
kas šaukia: “Ratavokite, ka
put!”

Karas yra masinis žmonių 
žudymas. Tą visi puikiai ži
no. Bet pati žiauriausia to 
žudymo metodą yra sėjimas 
ant miestų iy kaimu mirties iš 
lėktuvų. Nukritus bomba nu
šluoja visus. Ji nepasigaili nei 
senelių, nei ligonių, nei vai
kų.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis tikrai skundžiasi savo li
kimu. žmogus, matyt, nebe- 
suranda suraminimo nei baž
nyčioje, nei maldoje. •

Jis sakosi esąs amžinai 
paklydęs, ieškąs sugrįžimui 
kelio, bet nesurandąs. “O ap
linkui naktis, o klaiku, o 
tamsu.”

Man šio poeto tikrai gaila. 
Juk žmogus turi nemažų po
etiškų - gabumų. Bet viskas 
džiūsta, nyksta. Atitrūkęs 
nuo tėvynės ir tautos poetas 
nebesuranda kelio. Jo siela 
tik -verkt ir vaitoti temoka.

Nereikėtų klaidžioti ir per 
ašaras kelio nematyti, jeigu 
Brazdžionis būtų Lietuvoje ir 
kurtų jos žmonėms.

Brazdžionio likimas si. 
tamsa ir klaikuma yra likimas 
visų pabėgėlių rašytojų. Jie 
nebesurenka savyje pakanka
mai drąsos klaidą pataikyt: 
grįžti į tėvynę, grįžti "pas sa
vuosius.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia uždraudė atvykt 
prekybiniams Sovietų žino
vams, siunčiamiems derėtis 
su verslininkais šiaurinia
me Irano ruožte.

Iranas tik ką gavo 25 mi
nomis dolerių paskolos iš 
Jungtinių Valstijų. Irano 
valdžia todėl ardo derybas 
dėl prekybinės sutarties 
Sovietų Sąjunga. *

Federaciia ir CIO ragina 
atsaukt McCarrano įstatą

su

Boston. — Darbo Fede
racijos pirmininkas Wil
liam Green ir CIO ■ pirmi
ninkas Philin Murray pa
reiškė, jog Kongresas turi 
panaikint McCarrano poli
cinės valstybės įstatymą.

Tas įstatymas reikalau
ja, kad susiregistruotų visi 
komunistai ir vadai ap
šauktų “neištikimomis” or
ganizacijų. Jis taipgi perse
kiojančiai varžo ateiviu i- 
leidimą į Jungtines Valsti
jas.

Green ir Murray smerkė 
McCarrano įstatymą savo 
telegramose, atsiųstose po
kyliui, kuriame buvo mini
ma 25 metų sukaktis nuo 
Sukniasiuvių Lokalo įsikū
rimo. Lokalas priklauso fe
deracinei Sukniasiuvių U- 
nijai.

' Lenkija nusmerkė 7

Tuo tarpu visus prašau 
saugotis. Visiems, ateina ka- 
leina. “Bolševikai bandys pri
gauti demokratinį pasaulį”, 
šaukia iš numirusių prisikė
lusios klerikalinės “Lietuvių 
žinios.”

Atsimenu, kaip naujieji tos 
šventos gazietos leidėjai pri- 

(Tą«a 8-člame pusi.)

smpus mirti
Varšava. — Čionaitinis 

teismas nusmerkė mirt sep
tynis lenkus už šnipinėjimą 
Amerikai. Kartu

Tel Aviv, Izraelis. —Pa
sitraukė “socialistinės” Iz
raelio valdžios premjeras 
David Ben-Gurion, kuomet 
trys rabinų-biznierių bloko 
ministrai apleido jo val
džią

Izraelio prezidentas Cha
im Weizmann prašo Ben- 
Gurioną sudaryt naują mi
nistrų kabinėta.

Izraelis kenčia ūkio-pra- 
monės krize. Tad Ben-Gu-
riono valdžia įvedė kai ku-1 
rių dalykų racionavimą ir ' 
aprėžė įgabenimus iš sve
tur. Dėl to prieš Ben-Gurio- 
ną sukilo rabinai ir stam
bieji bizniai. .

Perlų Uostas. — Prėzid. 
Trumanas sekmadienį Wa
ke saloje tarėsi su generolu 
MacArthur'u apie Jungtin. 
Valstijų planus dėl Tolimų
jų Rytų. Ką vienas ir kitas 
sakė, tatai tebelaikoma 
slaptybėje.

Prezidento sekretorius j 
j Charles G. Ross aplamai • 
pranešė tiktai trys svarsty- i 
tus klausimus:

Korėjos liaudininkų valdžia Sparčiai atkurt Korėjos ■ 
• gyvenimą (po to, kai bus 

Ta užkariauta Šiaurinės Kore- 
buvo atkirsta nuo jos Liaudies Respublika);

dvarų (ir stambiųjų ūkių, i planuot taikos sutartį su 
Generolas MacArthuras Japonija; siekti pasaulinės 

pcų1 taįn tikrą laiką taipgi, taikos išvien su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis.

Prezid. Trumanas sakė 
korespondentams, kad A- 
merikos tikslas yra “išva
duoti” Azijos tautas (nuo 
komunistų) .

Kaip Trumanas, taip 
MacArthuras pareiškė, kad 
jiedu pasitenkinę tuo po
kalbiu.

davė bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams.
žemė

patarimais bus sudarytos 
vietinės “civilinės?' valdy
bos.

Tuo tarpu bus nekliudo-( 
ma žemė, kurią Šiaurinės I vybės.

nekliudys fabrikinių pra
monių, kurias liaudininkai 
pervedė į valstybės nuosa- 
vybęfc ■

Galų gale, bus suruošti 
rinkimai dėl bendros visai 
Korėjai valdžios. Tuomet 
valdžia ir galės savaip iš
spręsti klausimus dėl tų 
žemių ir pramonių nuosa-

IZVIESTIJA APIE TRU
MANO PASITARIMA SU 

MaeARTHURU
Maskva. — Sovietų val

džios laikraštis Izviesti ja 
rašo:

1 Trumano sueiga su Mac- 
Arthuru gamino planus 
“platesniems užpuolimams’1 
iš Amerikos pusės.

Amerika ruošiasi naujam 
pasauliniam karui ir nam 
doja Jungtinių Tautų rezo
liucijas tiem pasiruošimam 
užgirti. O vadinamoji Jung. 
Tautų dauguma, remianti 
amerikinę politiką, iš tikrų
jų atstovauja tiktai mažu
mą pasaulio gyventojų.

Vietnamo liaudininkai (MacArthur • . • _ —v •

nukovė 8.000 francūzu “““
-------- I Tokio. — Generolui

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio, spal. 16. — Ame- ru pareiškė, jog Amerikos 

rikonų komanda ketina per siūloma bendra Jungtinių 
kelias savaitės visai su-'Tautų 
triuškinti Šiaurinės Kore- 

ijos Liaudies Respubliką; 
bet spėja, kad praeis dar 
keli mėnesiai, iki taps “iš
valyti” partizaniški kovo
tojai.

ąrmija ne tik ne
suturėtų nuo karų, bet pati 
vestų į naujus karus.

Kiek dabar gyventojų 
Jungtinėse Valstijose

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras sprendžia, 
kad Jungtinės Valstijos da
bar turi 152 milionus, 271 
tūkstantį gyventojų, pri- 
skaitant ir 576 tūkstančius 
tarnaujančių karinėse jėgo
se užsienyj amerikiečių.

Pačiose Jungtinėse Vals
tijose 878 tūkstančiai as
menų yra ginkluotose jėgo
se.

NUPJOVĖ KŪDIKIUI 
COLIŲ UODEGĄ

New York. — New Yot- 
ko valstijos gubernatorius 
Dewey piršo gen. Eisenho- 
werį kaip republikonų 

Sekmadienį kandidatą į prezid e n t u s 
1952 m. rinkimam.

Berlin.
per seimo rinkimus rytinė
je Demokratinėje Vokiečių 
Respublikoje 98 procentai 
piliečių balsavo už bendrą dienį 
kandidatų sąrašą — komu
nistų, krikščionių ir šiaip 
demokratų.

Balsavimuose dalyvavo 
apie 14 milionų žmonių.

Tik 35,000 kortelių buvo 
įmesta tuščių į balsavimo 
dėžutes, vadinasi, prieš j nių. 
tuos kandidatus’ |

Washington. — Pir’ma- 
prasidėjo daktarų, 

dentistų ir veterinarų regi
stravimas verstinai karinei 
tarnybai. Bus draftuojami 
iki 50 metų amžiaus.

Bogota, Kolombija.— Su- 
lūžus tiltui, žuvo 15 žmo-

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai atė
mė iš francūzu dar 

’ tvirto viška miestą, 
ma. v

London. — Viena moteris 
pirm* 11 mėnesių pagimdė 
berniuką su uodega. Nuo 
to laiko uodega išaugo dau
giau kaip trijų colių.’

Kūdikis kilnojo, kraipė 
ir raitė uodegą, panašiai 
kaip kiaulė.

Nugabenus kūdikį į ligo-
nuteisė i ninę, pagalinus, uodega bu- 

vieną vyrą ir dvi moteris Wo nupjauta, ir kūdikis da-
kalėjiman 12 metų iki viso 
amžiaus.
Kai kurie kaltinamieji pri

sipažino, kad iš pasalų žu
dė Lenkijos policininkus ir 
sovietinius kareivius. * .

bar viąai normalus. 'Jo uo
dega aprašyta Anglų Gy
dytojų žurnale.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, gal bus lietaus.

vieną
Nača-

Almelund, Minn .— Nu
krito keleivinis lėktuvas; 
užmušta 5 žmonės.

Bucharest. — Rumunijos 
teismas pasiuntė kalėjiman

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jaw. Neh-iro metu žudė žydus.

Kompanijos pešasi dėl 
spalvinės televizijos

Washington. — Įvairios 
radijo - televizijos kompa
nijos ketina į teismus 
kreiptis,s kad pakeistų val
dinės Susisiekimų Komisi
jos nutarimą, kuris davė 
leidimą tiktai Columbia 
■ Broadcasting „ kompanijai 
rodyti spalvotas televizijos 
programas.

Kai kurios kompanijos 
ruošia skundus, kad spalvi
nė televizija gadins biznį jų 
programoms, rodomoms tik 
baltai, pilkai, juodai.

-------  į Tokio. — Generolui Mac- 
— Iš Indo-Kinos; Arthurui įsakius, Japonijos 

Vietnamo valdžią sugrąžino pilnuti* 
per 7 pas- nes teises dešimčiai tūks- 
sunaikino tančiu japonų karinių nusi- 
kariuome- kaltelių.

Maskva.
pranešta, jog

i liaudies kovūnai 
tarusias dienas 
8,000 francūzu 7 C

nės šiaurinėje to krašto da- ( Jiems iki šiol buvo už- 
lyje. I drausta bet kokia , valdinė

Nuogio mėnesio pradžios tarnyba ar politinė veikla, 
liaudininkai atėmė iš fran- l<aiP° karimam krimmahs- 
cūzų keturis tvirtoviškus j tams.
miestus — Dongkhe, Kao- w
bang, Thai Nguyen ir That- McClov pamosavo BUVUSI 
ke; nubloškė priešus apie Hitlerio valdininką 
60 mylių tolyn į pietus ir 
apvalė nuo francūzu 300 Frankfurt, Vokietija. — 
mylių ilgio ruožtą paliai ru- Jungtinių Valstijų komisio- 
bezių su Kinija.

Francūzai iŠ Thatkes pa- McCloy ualeido iš kalėjimo 
bėgo į Načamą, 25 mylios 
toliau į pietų rytus:

Dabar francūzai bijo, kad
liaudininkai nešturmuotų 
patį Hanoi, Vietnamo sosti
nę.

kaipo kariniam kriminalis-

Frankfurt, Vokietija. —

nierius Vokietijai, John

Francija prašo dar 
3 bilionų dolerių

baroną Ernsta von Weizsa- 
eckerį, buvusi užsieninės 
naciu ministerijos sekreto
rių ir Hitlerio ambasadorių* 
popiežiui.

Weiz^aeckeris buvo nu- . 
teistas 5 metus kalėti kaip 
karinis nacių krimin'alistas.

— Naujoji (amerikinė) 
politika reikalauja pasigai
lėjimo kariniams krimina-

UnitedWashington. — Atvykę^! istams, — sako 
du Francijos ministrai pra- | Press, amerikinė žinių a- 
šė dar 3 bilionų, 170 milio- Į gentūra., 
nu dolerių iš Jungtinių _ _------ ~----------

134 kriminalistus, "kurie kT Valstijų; už tai ketino pa- {ndljoS Dolicija 
smarkmti ginklų gamybą ;r J /
tinkamai padidinti Franci- ! šaudo streikierius 
jos armiją karui pries ko- I 
munizmą.

Amerikos valdžia žadėjo 
paremti karinę Francijos

Anglijos gydytojai 
ketina streikuoti s

Bombay, Indija. — Poli
cija atakavo troškinančio
mis bombomis ir apšaudė

“Socializuoti” Pr°gram3> bet ne tiek daug, demonstraciją 30,000 strei-London. —
Anglijos daktarai grasina 
streikuoti, reikalaudami pa
kelt jiem valdinį atlygini
mą už žmonių gydymą.

Anglijoj veikia įstatymas 
dėl visuotinos sveikatai ap- 
draudos gyventojams.

Anglijos Gydytojų Gil- Howard laikraščiai, 
dija sako, streiko laiku dak
tarai privačiai gydytų žmo-

Francija yra gavuš 2 bi- l<uojančių audėjų, 
lionu dolerių iš amerikinio 
M'arshallo plano; lygiai du 
bilionų’dolerių jinai išleido 
ir karui prieš Vietnamo 
respubliką Indo - Kinoje, 
kaip skaičiuoja Scripps-

bent du darbininkus, 
žeidė 20.

nušovė
su-

SU 
juo

New Delhi, Indija. —In
nes- už tiesioginį atlygini- dijos valdžia pareiškė, 'jog 
mą, bet netarnautų valdžiai pasaka apie ginkluotą Kini- 
pagal sveikatos apdraudos- jos komunistų įsiveržimą y- 
įstatymą. ira tik tušti paskalai.

ŽADA DAUGIAU GINK
LŲ PRANCŪZAM

Washington. — Kai tik 
Amerika “apsidirbs” 
Šiaurine Korėja, tai
daugiau siųs francūzam 
lėktuvų jr Ritų ginklų karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus, kaip teigia United 
Press.
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Rašo akredituotds Laisvės korespondentas 
Kova dėl sekre

toriaus
Jau rašiau, kad Saugufho , . ,

Taryboje vyksta ginčų dėl I Atiouo, .
to, kas bus kitu generaliniu ,kus. P^bktas asemblejai ri

McCarrano įstatymąra-----------------------------------
I pakeitimo (neoficialiai) 
Jungtinių Tautų čarterio 
dar vis tebesvarstomas pir
majame politiniame komi
tete.

Kai kurios delėgącijos 
penktadienį dar negavo at
sakymo iš savo valdžių, ką 

į jos mano apie šį siūlymą. 
Mat, amerikinis siūlymas 
buvo padarytas staiga, ge
neralinei asemblėjai jau 
prasidėjus.'

Penktadienio rytiniame 
l posėdy j { sakė kalbas Mr. 

Kai generalinė asemblėja i Pul\es b1 Višinskis. Pir- 
užgyrė rezoliuciją Korėjos; T?.818 S^9J° uz priėmimą jo 
klausimu, sutinkant, kadj?lu ymo.’ ° otrusis, kalbo- 
MacArthuras gali užka-De> nku1^ J18 sake per va
riau ti visa Korėja, tuomet i ^udą laiko, smulkiai nuro- 

-jo, kaip sis siūlymas 
reikalais ^auzo Jungtinių Tautų čar-

— čarterį, kuris
Korėjos komisijon -Uni- ne,.tik organizacinis, o ir 

; politinis svarbus dokumen
tas/Jis citavo -savo pponen- 

■ tų kalbas, citavo Tarptauti
nio Tribunolo nario knygą 
apie Jungtin. Tautas, Sau- 
gurno Tarybos ir asemblė- 
jos pareigas; tai darė parė
mimui savo argumentų.

įnėšdamaš, jog Taryba ne- 
I begali susitaikyti dėl kan- 
į didato.

visas reikalas

Jungtinių Tautų sekreto- i (seb™b)- .Manoma, kad as-
$8.00 j num 
$4.00!
$9.00
$4.50

Ligi šiol juo buvo, 
Trygve Lie, norvegas. Dėl i 
jo išrinkimo Saugumo Ta^ i 
ryba (1946 m.) pilnai susi-' 
taikė, nes jis tuomėt atrodė 
esąs bešališkas; tuomet, 
atsiminkime, Jungtinėse 

t n . Tautose nebuvo ir blokų,
Dabar jau ir komercine spauda stebisi, kaip McCarran i nebUVo tokio pasidalinimo,; 

įštatyhias paliečia žmones, kurieins niekas negali pri-1 koks yra' šiuo metu 
‘mesti jokių komunistinių simpatijų. Ant Ellis Island su- Trygve Lie praėjusia va-

— • jyv*x.** • ** i * anais. sara atrode, bus bešališkas. |
laikais priklausė prie fašistinių organizacijų, kurios va- -................. - - ■ -
dinamos “totalitarinėmis”. [

Eritėred as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
, under the Act of March 3, 1879.

Visiems užteks

1 emblėja nutars laikinai pa-' 
į ■ likti. Trygve Lie tose parei-1 

; gose, kurias jis eina. .
! Neužilgo matysime, kaip 
ten bus.

MacArthurui pavedama 
bosauti l

Trygve Lie praėjusią va-

- --- --- mių oigamz-dcijų, " ^|Jis pyžosi kovoti už taikos i* > i dinėj
SSS? „VnSTį—J „eg«>“ ZJrEA.į iUtt misiją, M* MbH.
’....... ...........................        SiTuose sulaikytuose imigrantuose nesiranda ne vieno ko
munistuojančio žmogaus.

McCarran įstatymo promotoriai dabar kritikuoja val
džia, kam ji juokus daranti iš jų įstatymo ir pritaikanti įaįpa

kaip taiką išlaikyti. Jis kal
bėjo už taika, agitavo 

. Tūlijį ten, kur j6 nereikėtų pritaikyti. Girdi, čia bus suokal
bis tą įstatymą diskredituoti visuomenės akyse.

Bet čia dar. tik menkutė pradžia sū t^o nuožmiuoju į- 
§tacymu.
Dar prezidentas nėra paskyręs tarybos jo potvarkių 
pravedimui. Dar niekur nesigirdėt reikalavimo jokiai 
organizacijai registruotis. Kai prasidės įstatymo plates
nis vykdymas, plačiosios žmonių masės pajus, kaip 
Kdhgresas su savo McCarran įstatymu sumindžiojo 
Jungtinių Valstybių Konstituciją ir Teisių Bilių. Skau
džiai apsigaus tie, kurie manė, kad šiuo įstatymu bus 
užduotas smūgis tik Amerikos komunistų konstituci-1 
riėms teisėms. . Į

Tas turėtų paakstinti sąjūdį už McCarran įstatymo Trygve Lie palikti sekreto- 
ątšailkimą ateinančioje Kongreso sesijoje. Iki to laiko numi. 
biis pilnai išryškėjęs šio įstatymo neteisingumas ir žiau
rumas. Tie nesusipratimai su imigracija jau daugeliui 
žnioniu akis atidarė.

lar.tik menkute pradžia su trio
Jo kiek platesnis vykdymas ųar nepradėtas.

stėj Nations Interim Com- .
- . . . u? > mittee on Korea — įeina:

v .. . ^akcininkai, Ąustraiija Hollandija, 
sahnmkai buvo ap- Pakistanas Turkija. Thai.
I’ r rv* t r zx I ix\ • * I r r\ v-vi i i va i # v /

s land (Siamas) ir Filipinai.
Į Aną dieną ši komisija 
laikė savo posėdį, kuriame 
svarstė “bėgamuosius Ko
rėjos klausimus.”

Australija pasiūlė,

karo :
skelbę Trygve Lie “komuni
stu” arba “komunistų san-j 
keleiviu.”

Bet vėliau, staiga, Tryg
ve Lie padarė griežtą po
sūkį — posūkį į vakarinį Į 
bloką. Korėjos įvykių eigo- Svnffman 
m 11 o nolzini yao oi rl -Lni* _je jis aškiai pasirodė tar
naująs vakariniam blokui.

Tai, matyt, rytiniam blo- 
; kui nepatinka ir dėl to Ta- 
: rybų Sąjunga atsisako

Biznis prieš mokslą
Mokslas išrado, kad galima per televiziją paduoti žmo

nėms spalvotus vaizdus. Stambioji radijo firma Colūm-Į 
bia Broadcasting System gavo iš ' 
tiohs Commission leidimą perdavinėti spalvotą televizi
ją. Bet sukilo beveik visa televizijos priimtuvų gaminimo 
pramonė. Aštuoni milijonai jau pagamintų televizijos a- 
phratų nebeatšako reikalui. Visa gamyba turi būti pa- 
kėišta. /Milijonai dolerių nuostolių gali pasidaryti. Todėl j 
protestuojama ir reikalaujama, kad tas stebėtinas nau- 
Jaš išradimas būtų pakavotas. Mokslas turi sustoti prieš 
iHvatinio biznio interesus.

Nebėra jokia paslaptis, kad privatiškas biznis pasida- 
rė svarbiausiu mokslo, pažangos trukd^Poju. Visi žino, 
kad šimtai puikiausių išradimų nepavartojami tik todėl, 
kad privatiškas biznis turėtų nukentėti. Didžiosios kom
panijos patentus superka ir neišleidžia svietam

Pats Trygve Lie kadaise 
sakė, jog jis neapsiirAsiąs 
kitam terminui — penke- 
riems 
riauti,
jaučia gerai (fiziškai) 
sveikuoja. Bet dabar, įstai-

metams — sekretcv 
nes, girdi, jis nesi- 

ne-

yra

McCarrano įstatymas da
bar, randasi šio krašto įstato
mų knygose, bet dar ligi š(ol 
nenaudotas praktikoje, kaip 
visą kraštą apimąs įstatymas. 
Bet tūli miestai buvo pasida
rę panašius įstatymus ir tada 
bandė panaudoti jų galią 
prieš tuos žmones, kuriems 
jie taikomi pirmoj vietoj.

Pirmiausia New Rochelle 
miestelio administracija ban
dė suregistruoti visus komu
nistus, bet visa bėda, kad nė 
vienas komunistas neatėjo I 
užsiregistruoti.

■ Floridos idustriniame rhies- 
te Jacksonville taipgi 
priimtas panašus 
Pareikalauta, kad 
tai užsiregistruotų.
niekas nesiregistravo. Tada 
btivo suimtas vietos komunis
tų organizatorius. Jis irgi at
sisakė registruotis' ir apeliavo 
į valstijos aukščiausį teismą. 
Minimas teismas pripažino šį 
Jacksonville miesto įstatymą 
nekonstituciniu . ir komunistų 
orgaizatorių paleido.

Los Angeles miesto admi
nistracija irgi buvo apsidruti-

grupėms užsiregistruoti, gene- 
ralis prokuroras turės priduo
ti peticiją Subversyvio Veiki
mo Kontrolės Tarybai dėl to
kios registracijos įsakymo. 
Tada minima taryba turės iš
klausinėjimą ir peticijos ap
svarstymą, kuriame kviečia
mos registruotis grupės galės 
dalyvauti su savo advokatais 
ir galės priduoti įrodymus. 
Tik po išklausymo taryba ga
lės įsakytu tai grupei regist
ruotis. (

Šį tarybos reikalavimą re-
Įgistruotis galima bus apeliuo
ti Į Federalį Apeliacijų Teis- . 
mą, kuiris turės spręsti, ar šis 
Įstatymas ir • visas patvarky
mas yra konstitucinis. Jeigu 
tas teismas surastų, kad yra 
konstitucinis, tada ta grupė 
gali eiti Į Aukščiausį Teismą 
Washingtone. Tai gali praei
ti du ar- daugiau metų, iki 
Aukščiausias Teismas šį klau
simą galutinai išspręs.

“Ligi to laiko organizacija 
ar atskiras asmuo negali but 
priversti registruotis,” sako 
advokatas J. Abt. Jokių baus
mių niekas negali uždėti ant 
tų, kurie atsisakytų registruo
tis, kol Aukščiausias.Teismas 
jų klausimo neišsprendžia.

Tai taip aiškina advokatas 
Abt šį McCarrano įstatymą,

Stanley Moffatt ir kuris mojasi -registruoti ko-
;, komunistines orga- 

ir nizacijas ii' “komunistų fron
to” grupes.

Komunistų Partijos vadovy

buvo 
įstatymas, 
komunis- 
Bet irgi

imui t,ctvu dtguinvHuų ,nusi panašiu įstatymu ir jau 
Po jo_ kalbos pirmininkas (pora komunistų buvo arcšta-

pareiškė, jog popietinio po
sėdžio nebus, — šeštadienį 
prasidės posėdžiai, ten bus 
svarstyti papunkčiui visi

vusi už tai, kad jie nesiregis- 
truoja. Bet kai šis klausimas 
nuėjo į teismą, tai du taikos 
teisėjai,

, kad 
Rhee pietinės 

Korėjos diktatorius, nepri
valo kištis į Šiaurinės Ko
rėjose reikalus po to, kai pa
staroji bus “išlaisvinta.” 
Šiaurės Korėją turi ^valdy
ti 'generolas MacArthuras.

Parašyta telegrama ir 
pasiųsta MacArthurui, įsa
kant, kad jis valdytų Šiau- ’ Sako: Višinskis “sušvel- 
rės Korėją, kad jis sudary- | ; 
tų iš nužiūrimų žmonių jai 
civilinę administraciją.

Šis nutarimas, netenka 
neišsakyti, užduoda per no-, pirmininkas“

l l\CVxU 111X1110 UI COJ, T XOAXlOXlAk

i šiemet “švelnesnis” nei bu- I 
J°§ vo pernai.
-■7J Tarybų Sąjungai,

. , žinia, rūpi išlaikyti pašau-

Amerikos siūlymai, T. Są-|Myęr V. Marion, ♦ pripažino šį munistus 
; jungos priedai, Čilės siūly-I Įstatymą nekonstituciniu ir nizacijas
I mas ir kitų valstybių su-
I manymai bei . pataisymai. 
(Apie tai bus vėliau rašy-

ne.] o. ’
»

Delegacijų pokalbiuose 
reiškiama mintis, būk Ta
rybų Sąjungos

I kartu pareikalayo areštuotuo
sius* paleisti.

Tai pasirodo, kad McCarra- bė jau pareiškė, kad komunis- 
Uo Įstatymas dar niekur nega
vo progos legalizuotis. __ t______________

Newyorkiskis advokatas ! • CIO, Amerikos Darbo Fe- 
jJohn Abt andai pateikė šio į-Įdeyaciją ir kitos unijos taipgi

tai neširegistruos, bet kovos 
luž to įstatymo atšaukimą.

įduiju iHHici vuiuin-! •• nncvnilzn ir imi J • pirn
Federal Communica-1.? \ 11 sh_p e?_ <- • • J SŽ Syngmanui Rhee, bet da- j<a]ųx , . . tinka būti sekretoriumi dar lt.

penkerius metus!' Jungtinę®; 
Valstijos stoja už jo pąliki- 

Shratu nebeatšako reikalui. Visa gamyba turi būti pa- sekietoiium.

Iretorius yra renkamas?
Einant J.ungt. Tautų kon

stitucija, jis renkamas ši
taip: Saugumo Taryba pa- 

! siūlo generalinei1 asemblė- 
Ijai (seimui), o pastaroji 
tuomet išrenka. Bet Saugu
mo Taryba tegali pasiūlyti

i tik tuomet, kai penkios di-,

tykų jis nepataiso.
Kiekvienam aišku,

generolas MicArthuras
nėra švelnus; jis pasirodė
savo žiaurumais . (priešliyj taika; dėl taikos ji ko-
liaudį) ne tik Japonijoje, o voja; dėl taikos kovoti at-

įstatymo analizą Civilių Teisių 
I Kongresui, kuris dabar kovo
ja, kad šį įstatymą atšaukti.

i delegacijos Advokatas Abt nurodo;
užsienio rei- , McCarrano įstatymas šiuo 

ministras, Višinskis metu negali priversti nei vie- 
| nos organizacijos ar asmens 
į užsiregistruoti. Pirma, negu, 

kaip i bus pareikalauta asmenims ar

reikalauja šį įstatymą atšauk
ti, kaip priešingą mūsų kraš
to Teisių Biliui ir visoms tra
dicinėms laisvėms.

Kai po lapkričio 7 d. rinki
mų Kongresas susirinks, bus 
pasiųlytas bilius, reikalaująs 
atšaukti JtfcCarrano įstatymą.

f ’ J. G.

ir Amerikoje — kai kadai
se jo įsakymu buvo šaudo-

vyko ir Višinskis. Jūsų ko- j 
respondento nuomone, Vi- j

DARBININKŲ SVEIKATA
J. 1. KASKIAUČ1US, 'M. D.mi susibūrę Washingtonan ;^nskjs deda didžiausiu pa- 

amerikiečiai veteranai. i stangų, kad ši asemblėja
I atneštų konkretės naudos 
! taikos išlaikymui.

Tačiau tūlos delegacijos, 
ypatingai mūžyčių šalelių, 

įsiskolinusios

amerikiečiai veteranai.
Kaip Kinija įvertina 

daugumą?
Jungtinių Tautui Lin. UUV111CV, jJV.Iin.lVD VII- | v vi.iį, l^tC'

įdžiosios valstybės sutinka, J liuose kilo nemažai diskusi- 
............... , Jei jų dėl Kinijos tarto žodžįo. kurios 

Komercinė spauda plačiai rašo apie Jungtinių Tautų | kuri iš penkių didžiųjų (pa- Kinijos^ Liaudies Respubli-
Korėjos atstatyinas i vienbalsiai nominuoja.

KAULŲ SUMENKĖ
JIMAS.

Draugai gydytojau, man

100 tablets. 1 tabletę 
gulant, per 3 savaites, ap
leidžiant .be ėmimo ketvir-

planus greitam atstatymui Korėjos.
karas greitai baigsis. Šalis bus baisiai sugriauta, 
miestai, uostai, geležinkeliai, tiltai nušluoti. Reikėjo ke
leto desėtkų bilijonų dolerių Korėjos sunaikinimui, da
bar /teikės dar daugiau bilijonų jos atstatymui!

Kas panešė to sugriovimo kaštus ir kas paneš to at
statymo kaštus?

Mes, Jungtinių Valstybių žmonės..

menki pasidarė kaulai, gal s1ava,i^’ Paskuj ir v?‘ 
• ( po 1 kasdien, per 3 savai-
nebejauna moteris, i TaiP ir varyt met>l me’ 

J ’ tais.
Kitai moteriai tasai stil- 

bestrolis netinka. Tada ga
lima imt estrone, natural 
estrogen, 1.5 mg. Po pus
antro miligramo kasdien, 
irgi periodiškai: 3 savaites 

* imt, o 1 neimt. Arba gali- 
rha ir su adata į Raumenis 
leist tolygaus hormonb 
(“injectable estrogen”, “es- 
trodiol benzoate”) po 1-2 
mg. 3 kartus savaitėj.

Kartais, vietoj moteriš
kų, gerai esti vartot vyriš
kus lytinius hormonus. Gy
dytojas sti- adata įšmirkščia 
giliai į raumenis “testoste
rone propionate”, 25 mg., 
bent kartą į savaitę. Arba 
galima tų vyriškųjų hormo
nų imti ir burnon: methyl 
testosterone, 10 mg; Po 
vieną tabletę padėt po lie
žuviu al’ba tik Už lūpos, ir 
tegul savaime' tirpsta. Ne
reikia kramtyt ar ryt. Lai 
sau susileidžia ir iš lengvo 
pfer plėveles susigeria į 
kraują. Kai moteriai, tai 
pakanka po 1 tabletę (po 
liežuviu) kas dieną.

Foi’moza. — Čiang Kai- 
šėko tautininkų valdžia 
Formozos saloje nužudė dvi 
kines moteris už dalyvavi
mą suokalbyj nuverst Čian- 
go valdžią.

nuo senatvės, gal nuo kitko 
Jau
pervirš 70 metų. Prieš porą 
metų, griūdama, sulaužiau

. Manoma, kad ten j stoviųjų) Saugumo’ Tavy- kos radijas paskelbė tokį j H1/ aJtrlaa.
iai sugriauta. Jos boję narių atsisako už siū- I dalyką: Jungtines Valsti- Sąjungą nei kitados. Ma- 
mšluoti. Reikėjo ke- lomąjį asmenį balsuoti, tuo-į jos sakosi kontroliuojam tyb joms taip daryti įsa- koj^ nenorgj0 paulai 

suaugt. Gydytojas sakė,

Francūzijos apginklavimas
Francūzijos valdžia sutinka kraštą gerai apginkluoti, 

bet to apginklavimo kaštus turi padehgti Jungtinės 
Valstybės. Šiahdien pat Washingtone sėdi francūzų dele
gacija ir reikalauja viso bilijono dolerių ginklavimosi 
reikalams. Kad ji tą sumą gaus, netenka abejoti. -

Karo ir militarizmo našta
. Prezidentas’Tf Umanas nori, kad Amerikos pastovioji 

armija susidėtų iš trijų milijonų vyrų. Laivyno sekreto
rius Matthews pareiškė, kad ateinančiais metais karo ir 
apsiginklavimo poreikiams reikės išleisti daugiau, negu 
VlšAs fedėraiihis biudžetas. O tas biudžetas- susideda iš 
42 bilijbhų dolerių.

Tai reiškia, kad, ateinančiais metas karo ir militariz- 
• iftb reikalams ši šalis išleis keturiasdešimt du bilijonu 

Šoferių! ,
Iš kur tie pinigai ateis? Neapsigaukite, jie neateis iš 

korporacijų ir kapitalistų pelnų. Juos turėsime sudėti 
taksų mokėtojai iš ąlgų ir uždarbių.

Bijo Šiaurines Korėjos žmonių
Jungtinių Tautų komisija patvai'kė, kad Pietinės Ko- 

i^ėjoš režlrhaš, vadovaujamas Syngman Rhee, neturi tei- 
ąėš valdyti Šiaurinėje korėjoje.. Ten generolas Mac- 
Arihur tūri sudaryti laikiną civilinį aparatą.

tįijoma, kad Šiaurinės Korėjos žmonės, kad ir sumuš
ti jr riUgalėti, jokiu būdu nesutiktų priimti Rhee klikoš 
Viešpatavimą. Kad juos hors laikinai nuraminti, jiems 
žadamas tos klikos neįleidimas į Šiaurinę korėją.

met siūlymas negalioja.
Taip buvo ir dabar.
Vakarinis blokas Saugu

mo Taryboje siūlė genera
liniu sekretorium Trygve 
Lie, bet Tarybų Sąjuiiga 
balsavo prieš, vadinasi,-ve
tavo. Na, ir Trygve Lie 
kandidatūra atpuola.

Zygmuiit Modžėlewski
Malikas siūlė generalinio 

sekretoriaus pareigoms eiti | 
Lenkijos užsienių 1 reikalų I 
ministrą Zygmuntą Modze- 
lewskj. Tačiau prieš tai iš- 

.stojo kitos šalys. Kai bal
savimas baigėsi, pasirodė 
tokie ’ rezultatai: šešios val
stybės susilaikė nuo balsą- 
vimo, o Kuomintango ati- 
stovas, Kuba, Ecuador ir 
Jugoslavija balsavo prieš 
Modzelewskj.

Buvo aišku, kad Saugu
mo Taryba negali susitai
kyti dėl kandidato sekreto
riaus vietai.

Du kandidatai — Lie ir 
Modzelewski — bet abu ne
gavo ‘ reikiamo ‘ skaičiaus 
balsų, na, ih abiejų ‘kandi
datūros atpuola. •

Kas daryti?
Tuomet Jiihgt. Valstijų 

atstovas Saugumo Tarybo
je Mr. Austih parašė laiš
ką generalinės asethblėjos 
(seimo) prezidentui, pra-

^X^AXX xx^xxvx^xxvxvxj^xx r , '

■ čios daugumą Jungtinėse Kyta.
Tautose. Bet’iš tikrųjų tos
daugumos ten nėra, nes Angliškai moką skaityti 
didžiausios^Azijos ^Tautos | delegatai atidžiai skaito 

Niujorko Times’ą. Jų nuo
stabai, praėjusią savaitę 
šiame dienraštyje tilpo eilė 
korespondencijų, r a š y tų 
laikraščio korespondento taminų ar hormonų? 
Maskvoje Mr. Salisbury.

Šis žurnalistas faktais 
nurodo, kaip Tarybų Są
jungoje žmonių gyvenimas 
gerėja ir gerėja, kaip ten 
žmonės ir vyriausybė šiuo 
'metu sielojasi ne karo rei- 

, bet reikalais žmo-

Skaito Times’ą

— Kinija, Tarybų Sąjunga, 
Indija arti gyvenančios 
prie Korėjos, priešinosi ar
ba susilaikė nuo balsavimo 

j rezoliucijos, liečiančios Ko- 
i rėjos klausimą. Pekino ra- 
; dijas reikalauja, kad Azijos ! 
i reikalai būtų palikti spręs
ti Azijos tautoms.

Šią žinią komentavo In
dijos valdžia, pasisakyda
ma, jog jį, nors už Korėjos __
klausimu rezoliuciją nebal-1 kalais

tačiau su ja “sutin- J nįų gyvenimui gerinti.
Visa tai, matyt, tūliems i

kad man sumenkėjo kaulai, 
lengvi ir trapūs pasidarė, 
gali greit sulūšt.

Kas tai galėtų būti? Vis 
turiu dabar saugotis, kad 
vėl nepaslysčiau, kaulo ne
sulaužyčiau. Gal reikia vi

savo, 
ka.”

Visa tai rodo, kad Indija 
Jungtinėse Tautose kol kas 
dirba nei šiaip nei taip. Ji 
dažnai susilaiko nuo balsa- 
vimOj bet iš tikrųjų savo 
pažiūrų į tą ar kitą klausi
mą viešai ir aiškiai nepasa
ko.' , . (

O Jugoslavijos delegacija 
šiemet vis, aiškiau ir drą
siau jau pasiseko ūži vaka
rinį bloką, prieš Thrybų 
Sąjungą.

Praėjusiais Ane tais Jugo
slavija dar vis veidmainia
vo, dar vis nudavė bešališ
ką. Bet. šiemet — ne!

ŪdĮ’ vis tėbesvaistomas
Amerikos siūlymas dėl

Atsakymas.
Įspėjai sveikutė. * Reikia 

ir vitaminų, reikia ir hor- 
monų, reikia ii* dar ko. Gy
venimui persivertus kiton 
pusėn, kai jau pražydėjo ir 
suvyto moters inžinukai- 
kiaušidės (ovarai), įvyko 
“gyvėnimo pakaita”,—daug 

j kas pasikeičia organizme.
delegatams yra labai karti rparp kitko ir kaulai pasi-
piliulę daro menkesni, silpnesni, 

akyti, sukoriję, su skylutė-REDAKCIJOS ATSAKYMAI mis (porkis — liga ir vadi-
? ■ ” i

Senatu Skaitytojui, Bris
tol, Conn. — 
Rooseveltas

narna “osteoporosis”).
Už vis ką gėriau padeda

Prezidentas moteriški lytiniai hormo- 
ketvirtajam/nau Pajaunina ir pagyvina 

kartui prezidentu buvo iš-[visą moters organizmą, net 
rinktas Įi944 metais demok- jr kaulus sutvirtina, pade- 

0 ida greičiau suaugt ir su- 
'gyt- ■

ratų partijos sąraše. 
Ti’umanūš btivo 
demokratų sąraše vice-pre- 
zidentu. Kai 1945 metais 
preziderit. Rooseveltas mi
rė, tuomet Trumanas, kai
po vice-prezidėntas, pradė
jo eiti šaliės prezidento pa
reigas.

išrinktas I gyt. •
Jums reikia karščiaga- 

mių lytinių hormonų (est
rogenic hormone). Daž- 
niaUsia pakanka imti stil- 
bestrolio: stilbestrol, 1 nig.,
2 pusi.——Laisvč (Liberty, Lith. Daily)— Antr., spalio 17, 1950
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LEVAS TOLSTOJUS . *

Sevastopolio Apysakos
33 Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m. , 8-31-50

CLEVELAND© ŽINIOS
♦

Chicago, III
Roast

LLD 51, 57 ir 
pastangomis 

ūkyje buvo su-

(Tąsa)
onuose jau niekur nieko nebuvo. Visur 
buvo negyva, klaiku, baisu,—bet ne ty
lu: vis dar griovė. Išraustoje, sprogimų 
šviežiai išdrabstytoje žemėje visur tysojo 
sudaužyti lafetai, prispaudę.rusų ir prie
šų lavonus, sunkios, amžiams nutilusios 
ketinės patrankos, baisios jėgos sumes
tos į duobes ir pusiau .žemėmis užpil
tos, bombos, sviediniai, vėl lavonai, duo
bės, sienojų ir blindažų šipuliai ir vėl ne- ■ 
bylūs lavonai pilkomis ir mėlynomis mi
linėmis. Visa tai dažnai dar virpčiojo ir 
nušvisdavo rausva šviesa nuo sprogimų, 
tebedrebinusių orą.

Priešai matė, kad kažkas nesupranta
ma dedasi baisiajam Sevastopoly. Šie 
sprogimai ir mirties tyla bastionuose' 
vertė juos krūpčioti; bet jie vis dar ne
drįso tikėti, kad būtų dingęs jų nepaju
dindamas, taip tvirtai ir ramiai dienos 
metu juos atmušinėjęs priešas, ir tyliai, 
nejudėdami ir virpėdami, laukė klaikios 
nakties galo.

Sevastopolio kariuomenė, kaip jūra 
audringą naktį, susiliedama, išsiplėsda
ma ir visa savo mase neramiai virpėda
ma, siūbuodama įlankos tiltu ir Siever- 
noje, tirštai susikimšusi iš lėto stūmėsi 
tolyn nuo tos vietos, kur tiek ‘liko narsių 
brolių, — nuo vietos,-visos apšlakstytos 
jų krauju—nuo tos vietos, kuri vienuoli
ka mėnesių buvo ginama nuo dukart sti
presnio priešo ir kuri dabar buvo įsaky
ta palikti be kovos.
Nesuprantamą ir sunkų įspūdį kiekvie

nam rusų kareiviui padarė šis įsakymas. 
Tuoj po to kilo persekiojimo baimė. Pa
likę tas vietas, kuriose įprato kautis, 
žmonės tuoj pasijuto nesaugūs ir nera
miai tamsoje grūdosi prie tilto, kurį sū-

tuvais, veždamies ekipažus, stūmės pės
tininkų ir atsarginių sumišę pulkai, 
spraudėsi su įsakymais raiti karininkai, 
verkė ir maldavo nepraleidžiami gyven
tojai ir pasiuntiniai su kroviniais; dun
dėdama ratais skubėjo prasimušti prie 
įlankos artilerija. Nors visi buvo labai 
užsiėmę įvairiais skubiais darbais, ta
čiau kiekvienas stengėsi apsaugoti save 
ir norėjo kaip galima greičiau ištrūkti iš 

. šitos baisios mirties vietos. Tą jutb ir 
mirtinai sužeistas kareivis, gulėdamas 
tarp penkių šimtų tokių pačių sužeistų
jų ant akmeninio Pavlovsko krantinės 
grindinio ir prašydamas dievą mirties, ir 
iš paskutinių jėgų besispraudžiąs į .tirš
tą minią atsarginis, norėdamas padary
ti kelią prajojančiam generolui, ir griež- 1 pasirengus 
tai tvarkąs persikėlimą ir prilaikąs kar
eivių skubėjimą generolas, ir matrosas, 
pakliuvęs į einantį batalioną, judančios 
minios suspaustas ir beveik uždusintas, 
ir sužeistas karininkas, 'kurį neštuvais 
nešė keturi kareiviai ir, sustabdyti susi
grūdusius minios, padėjo žemėn prie Ni
kolajevo baterijos, ir artileristas, kuris 
šešiolika metų ištarnavo prie savo pabū
klo ir, vykdydamas nesuprantamą jam 
vadovybės įsakymą, dabar su draugų pa
galba stūmė pabūklą nuo stataus kran
to į įlanką, ir laivynieciai, kurie tik ką 
išmušė kamščius laivuose ir, vikriai ir- 
damiesi barkasais, plaukė nuo jų.
eidamas į aną tilto pusę, beveik kiekvie
nas kareivis ėmėsi kepurę ir žegnojosi. 
Bet už i šito jausmo buvo kitaą, r;sunkūš,\ 
slegiantis ir daug gilesnis jausmas: tai 
buvo jausmas, tartum panašus į gailes
tį, gėdą ir pyktį. Beveik kiekvienas 
kareivis, iš Sievernos pusės pažvelgęs į 
paliktąjį Sevastopolį, su neišreiškiamu 
kartėliu širdyje dūsavo ir grūmojo prie
šams. i ,

Geros Wiener 
t

pasekmės
Spalio 8 d.

190 kuopų 
draugų Rūbų
rengta Wiener roast. Dalyvių 
suvažiavo nedaug, bet links
mai diena praleista. O pribu
vus “Paryžiaus” orkestrai, 
šokėjai dar ir smagiai pasišo
ko.

Pasekmės šio pobūvio se- 
j karnos: pelno liko $23.38, 
kuriuos rengėjai paskyrę 
LLD knygų fondui.

skaitlinga tam darbui komisi
ja, kuri pirmai pramogai pas
kyrė šeštadienio vakarą, lap
kričio 4 d., o po tam komisi
ja pasirengus turėti tokias 
pramogas kas pirmą šešta
dienio vakarą kiekvieno mė
nesio, o gal dar ir tankiau. 
Tokiui būdu, antroji pramoga 
įvyks gruod. 2-rą dieną.

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo dusi.) 

siekė dar smarkiau 
4hitlerinį melą piioselėti.

Per-'

pavo stiprus vėjas. Susidauždami dur- (Daugiau bus) A
H. Korsakiene. t [rėk, matai kokia didelė Į)(j la-

PASKUTINIEJI

zeme, 
Žemė

didįjį

W. 
ke-

Mūsų Ligoniai
Viena iš seniausiai sergan- I 

čių draugių yra draugė M. ■ 
Račkaitienė. Jos pasigenda 
netik Moterų Klubas, bet ir 
kitos organizacijos, kuriose 
jai teko prigulėti ir veikti. 
Šiomis dienomis teko girdėti, 

j jog jos sveikata kiek, ]iagcrė- 
pas <aita Vjs | j0. Smagi tai žinia. Linkėtina, 

kad tokios žinios mus pasiek
tų kuotankiausiai.

Nepcrsenai panašia 
susirgo, kita draugė. Tai Ona 

j Novočienė. I
Taipgi jau ilgokas laikas, 

kaip serga Jonas Grigas. 
iNors jis laipsniškai sveiksta, 
1 bet labai lėtai.

Prie virš minėtų šiomis 
dienomis prisidėjo dar vienas 
ligonis — tai Jurgis 

. Linkiu jiems visiems 
J veikiausia pasveikti. >

Susirinkimas ir Paskaita
Jau buvo, rodos, pranešta, 

kad LLD 190 kp. susirinkime 
bus skaityta svarbi sveikatos į 
klausimu 
tie mūsų viduriai.”

Jeigu nariai ir 
| publika skaitlingai 
(kys šį kartą, tai 190 

turėti

Plėšikai Pagrobė 
Daugiau $15,000

Peoples Federal Saving 
Loan Association, ' 1700 
21st st. spulką, aplankė
turi mandagūs, bet negeisti
ni “svečiai.” Jie privertė 
Gpulkos vedėjus atidaryti pi
nigų spintą, pasigrobė iš jos 
$15,000 dolerių, taipgi ap- 
kraustė ten esančius darbi
ninkus ir bosus ir nudūmė 
savo keliais.

Plėšikai. dėvėjo pilkas pirš
tinaites. Moterims jie leido 
sėdėti, tik vyrams liepė ran
kas pakėlus stovėti, bet pa
liko juos vietoje, kur jie dir-

pašalinė 
atsitan- 
kuopa 

panašias 
paskaitas po kiekvieno susi
rinkimo. i

šis -susirinkimas ir paskai
ta įvyks spalio 20 d., Klubo 
svetainėje, 8:30 v. vakare.

Vienas jų, paėmęs iš spul- 
kos prezidento Stanley Ropa 
$65, pąįlausė, ar Ropa turi 
šeimą ir grąžino jam $15, ki
tus $50 išsinešė.

Atėjęs
Rudniski 
auka, bet 
paimta.

hojjci saiw, kick iciiKo at
gal,i vienas tų keturių bandi-i 
tų irgi apiplėšė šią 
paimdamas $3?000

kostumieris John 
irgi buvo plėšikų 
iš jo nedaug pinigų

žinau du Pikturnas, 
nas gyvena Amerikoje, 
Lietuvoje. Amerikietis 
Pikturna yra kunigas, “Ame
rikos” bendradarbis. Kiekvie
nam numeryje, jis kviečia ti
kinčiuosius visiškai nesiskai- 
tyt su protu ir mokslu. Die
vas ir malda viską sutvarkys.

Antanas Pikturna, vieno di
delio kolektyvinio ūkio Klai
pėdos krašte pirmininkas, 
baigė dviejų metų kolūkių 
kadrams parengti mokyklą ir 
rašo: “Aš greit grįžtu į savo 
kolūkį ir su naujomis jėgo
mis imsiuosi kolūkio stiprini
mo darbo. Mums dabar dirb- , 
ti bus žymiai lengviau, nes 

| mums padės įgytos mokyklo- 
ije žinios.”

Šio Pikturnos obalsis: “Mo- 
[kytis, mokytis, mokytis!”

Tas tik parodo, kad Pik
turna Piktumai nelygus. Man ,

Vie- 
kitas

i:<>l>a sako, kick laiko at-PTciiau patinka klaipėdiškis.

,spulką,"
R

LDS 55 kp. pramogos
Paskutiniame LDS 

susirinkime prieita prie išva- [ 
dos, kad kuopa turi rengįi'1' 
daugiau įvairių pramogų, nes 
mes turime gana gražią ir 
patogią klubo svetainę, tai ■ 
kodėl ją nenaudoti.

Išrinkta gana sumani ir j tvarkymo
__ žvelgus jų

sakyti", kf
• rektorių

! Reiškia, Klubo reikalai

Pąlton.
kuo-

Pavyko širdies operacija
Philadelphia. — Per ope

raciją Hahnemann Ligoni
nėje sėkmingai tapo sulopy
ta širdis Lorenei Bean, 22 1 
metų amžiaus merginai.

Rheumatinis.drugys, bu
vo taip sugadinęs jai širdį, 
kad Lorene per eilę metų 
gulėjo, nepakildama iš lo
vos. .' ’

Gydytojai lemia, 
po operacijos jinai 
normaliai gyventi.

Cicero, III.
Iš Našliu Klubo Darbuotes

Susirinkimas!' įvyko "špalių 
'6 d., Lu k što s vėtai nė j e, < 15 0 0 
i S*. 49th avė. Prisirašė į klu- 
įbą 7 nauji nariai. Visi nauji 
| dalyvavo susirinkime. Da- 

yra klubo patvarkymas,1 
naujas narys privalo bū- 

nerasime. susirinkame, ' kada būna 
bus! Priimtas. . .

vedami sekamais! Klubas rengia vakaui 
programų lapkričio 4, 

svetainėje I4th 
Cicero. Programoj 

du chorai: Cicero 
Choras ir Ex-Mainierių 

Petrai-

LDS Klubo reikalai

Spalio mėn. visose LDS 
•kuopose perrinkti LDS Klubo 

direktoriai. Pęr- 
sarašą, reikia pa- 

d tinkamesnių di- 
niekur i

bar

sugijus 
galės

arklius!
Jis buvę be. kepurės, išsi

draikiusiais plaukais, įkaitu
siu, išgąsčio iškreiptu veidu.

-—O tu lįsk į bulves, ir kas 
tave ten pagaus !—^ prasišiepė 
senis Dauba. -Danielius ne
suprato, ar dėdė juokiasi, ar 
rimtai kalba.

; . —Dar viena dienelė, ir jų 
čia nė smarvės neliks!—pri-p • X I ’
dūrė jis.

I —-O kaip, dėdei su Sarčiu? 
j Kiti vyrai išjojo arklius į miš-

tinkamai 
metais.

Direktofiai pasigamino . Klu- sybės

su 
Liuo- 
ir 49 
daly- 

Mo-

DAR-Menka farmų
BININKŲ ALGA

Washington. — Žemdir- 
| bystės departmental pa
skelbė, jog farmų daginin
kai įvairiose valstijose, vi
dutiniai imant, dabar gau
na po 59 centus už darbo? 
valandą, tai yra, ? centaife 
daugiau kaip pernai šiuo 
laiku.

bo tvarkymosi taisykles, ku
rias vienbalsiai priėmė. Be to, 
jie nori, kad visį LDS nariai 
su jomis susipažintų. Spalio 
27 d. yra šaukiamas visų 3-jų 
LDS kuopų, būtent 55, 138 ir 
201 bendras susirinkimas, 
kuriame minėtos 
bus perskaitytos, 
ii’ priimtos. Sus. 
klubo svetainėje,
Clair Ave., 8:30 v. vakare.

vans 
terų 
Choras. Muziką duos 
čio orkestras.

Serganti klubo nariai: Joė 
Stanaitis, randasi pavieto li
goninėje, 53 warde, Julija 
šnapštienė namuose, 1515 S. 
Tripp avė. Linkėtina greito 
pasveikimo. Susirinkimas bu
vo skaitlingas. Paprastai 
susirinkimui būna vaišės 
muzika ir šokiais.- J. G.

taisykles 
apkalbėtos 
įvyks LDS

9305 St.

[pu.. . Gi va, čia, nesumink.— 
Įlr jis savo grubiais, nelanka
nčiais pirštais nuraškė stam- 
i bią, lyg obuoliuką, prinoku
sią uogą ir padavė mergai- 

’ tei. i-

! —Aš Sartį nesupančiotą pa- 
lęidau, tegu paima jį kas. nuo
gam rankom! — ir jo ' akys 
nusijuokė šelmiškai. — Karvę 

i tai reiktų' į dauburį nuvesti, 
i —Juokus kalbat ,dėdc. Ma
not, dauburyje nesuras?

—Vokietis į clauburį nelįs; 
kad tu . jam ir primokėtum. 
Girdi? — Jis mostelėjo ran
ka į tą pusę, kur į 'dangų 
vertėsi dūmų stulpai. — Jau 
čia ipat. O ten — girdi? Su
pa. Jau ir šitie nebeišbėgs,— 
pirštui jis parodė į plentą.— 
Baigt.a ! Nebėra laiko karvių 
ieškoti.

Senio Daubos žodžiai Da
nielių kiek apramino.

—Kad taip sakot, dėde, — 
tarė jis, šluostydamas delnu 
šlapią kaktą, — tai einu —— 
baigsiu kasti slėptuvę. Jei 
reikės, ir jūs, dėde, bėkit pas 
mus. Ten keturiese laisvai 
tūpsime.

Jis i vis dar kažko delsė/ lyg 
ne viską dar būtų pasakęs.

—Dėde, — pagaliau tarė, 
klausiamai pažiūrėjęs į Dau- 

Ibą, —a Biniūnupse .kalba, kad 
j jūs. . . žydus sjepiat? !

— Ką čia (dabar plepi?— 
senio veidas "ūmai paniuro, 
antakių krūmokšniai sujudė
jo.

—Sako, Morkūnienė ma
sčius, kaip jūsų sode jų vai- 
! kai uogavo. Žaukų Prancė 
|dėl to kad įtūžęs! Sako, ei- 
jsiąs ir vokiečiams pasaky
siąs. .. Tegu supleškina jūsų 
trobas!. .

—Koks Prancė > ' Ką čia 
dabar mali? -— vis,labiau nc-

po 
su 

Kor.

■

Cdlgary, Kanada. — Pa- 
i sigėręs Barry Wood friušė 
i arklį snukin; už tai nubau
stas $45.

ėjo pradžioje nedrąsiai, dar j 
vis atsigręždamas į daržinę,, 
iš kurios jam mojo motina, 
bet, žengęs pro sodo varte
lius, jis užmiršo ir daržinę, 
ir įbaugintus savo tėvus, ir tą 
nuolatinę baimę, kuri kiaurai 
buvo persunkusi visus trejus-j 
jų gyvenimo metus rūsyje.

Sode žydėjo gėlės, čiauškė, 
čireno paukščiai, nuo šakos 
sprūstelėjožvirbliukas. . . O 

dar

(Tąsa)
Rytuose griaudė vis arčiau 

ir arčiau. Atrodė; kad tuoj 
už Nemuno vingio griuvo ne
matomi kalnai, ir jų milžiniš
kos nuolaužos riedėjo 
dusliai dundėdamos.
po kojomis drebėjo, o aukš
ti Nemuno krantai atsiliepė 
griausmų aidais. Jau buvo 
jaučiamas ugninis karo alsa
vimas, ir 
čia pat 
kaitroje 
Nemuno, 
augusių, i 
šaitėmis, 
ant šykščios smėlėtos - dirvos 
sodybėlių, išsimėčiusių 
daubų ir kalvelių.

Ir vėl vaitojo, kaukę 
tas, raitydamasis po milžiniš
kais vikšrais, skęsdamas dul
kių miglose, vėl dundėjo že
mė, drebėjo oras...

Dar vakar- piovę jrugius, 
šiandien žmonės jau griebėsi riantis jį dideliais, nepasoti- 
kastuvų ir dalbų, skubiai ka
sė duobes ir slėptuves, patikė
dami žemei savo skurdų tur
tą.

O danguje plieskė auksinė, 
rami vidurvasario saulė.

Pirmas iš daržinės iškišo 
galvą berniukas. Lyg šešku
mis, išlindęs iš tamsaus urvo vartelius pas jį.

—Valgyk, valgyk . O čia, 
va, vėl — matai!—Jis lanks
tėsi, rodė pirštu, pats raškė 
ir davė vaikams, kol paga
liau atskubėjo nusigandęs tė- 

abu vaikus už
ir nusitempė atgal j 
daržinę.

Žuvų vakarienės
Prie progds norių priminti 

visiems LDS nariams, kad 
jūsų klube penktadienių va
karais yra puikiai paruoštos 
žuvų vakarienės (Fish Fry)

kompaniškiem telefonistam
New York. — Telefonų, 

kompaniją pasižadėjo 12
į vąs, griebė 
rankų 
tamsią

su visokiais prieskoniaįs.‘To-j centų pakelti valandinę ai

• jo grėsmas kabojo 
viršum
tingiai
viršum

retomis
viršum

vidurvasario tarp vešliai išaugusios 
slenkančio nepjautos žolės jis staiga pa

kapinių, ap-
tęvomis pu-
susigūžusių

tarp

plen-

stebėjo ilgą.braškių ežią. Uo-. 
gos raudo tarp lapų ir kvie
tė į save, siūlėsi jam. Jis puo
lė prie jų, nuraškė vieną, 
paskui antrą ir skubiai sukišo 
į burną. Braškės buvo išsir
pusios, sultingos, prisigėrusios 
saulės spindulių, šiltos ir 
kvapios. Jis ėmė valgyti go
džiai, drebančiomis rankomis 
sprausdamas jas į burną, už- 
sirydamas, tarytum prie van
dens prikritęs žmogus ir ge-

buvo pavakarys, kai 
rytų pusės, tuoj 

pasirodė

dėl turint bent kokius 
reikalus, penktadienio 
ra is patartina namie 
rienės negaminti,. nes 
valgydami sutaupysite 
ką ir išlaidas.

J. Rąstas

klube i gą 16,500 saVo darbininkų,
i priklausančių korhpaniškai 
į unijėlei.
h CIO Telefonistų unijos

va ka

ip lai-

namais gurkšniais, malšinan-
j tis ilgai kankihusį troškulį. • 

Paskui jis pririnko uogų 
abi pilnas saujas, norėdamas 
jas nunešti savo . seseriai, bet 
štai ir ji pati, krypuodama 
kreivimis rachitiškomis 
temis, jau slinko prb

vadai .pirm Korėjos karo 
padarė sutartį su Bell tele
fonų kompanija be jokių 
algos -priedų. Dabar jie 
taipgi ruošiasi prašyt pa
kelt algą CIO unijistams.

ir judriom šnervėm uostinė- 
jąs orą, jis apsidairė, prisi
merkęs pažiūrėjo į saulę ir iš
tiesė į ją savo liesas, bekrau
jės rankutes. Jo kūnas, ap
sipratęs drėgname, priplėku- 
šiame rūsyje, seniai jau nesi
džiaugė trykštančia jos spin
dulių šiluma. Jis pakėlė nuo 
žemės skiedrą, užsimojo ir 
sviedė per tvorą, paskui pri- 

’šoko prie patvory nulinkusios 
ramunės ir nusiskynė ją 
abiem rankom.

Iš daržinės jį vadino atgal 
motinos balsas. Bet kiemas 
buvo pilnas saulės, o už tvo
ros — žalias sodas, su dūz
giančiomis bitėmis, svaigina
mai kvepiantis, viliojus ir 
traukiąs į save. Berniukas

čia!

Jau 
danguje iš 
už Nemuno vingio, 
juodų ’dūmų stulpas . Jis vis
didėjo, plėtėsi,, augo,. nusities- 
damas visu akiračiu. Buvo 
panašus į artėjantį, griau
džiantį audros debesį, kurio 
pakraščiai raudo, nelyginant 
prieš saulėtekį. Senis Dauba 
ilgai stovėjo ant . Nemuno 
kranto, žiūrėdamas į tą pusę 
ir klausydamas nepaliaujamo 
rūstaus dundėjimo.

Frontas buvo jau visiškai 
čia pat.

“Rytoj į pavakarį- jau gali 
būti čia...” pagalvojo Dau
ba ir apsisukęs keliuku nu
žingsniavo namo. Eidamas 
pro savo dobilus, jis stabte
lėjo. Dulkės nuo plento net 
ligi čia buvo atneštos. Kiek
viena dobilo papurusi galvutė 
pūpsojo, sakytum pilkų pele
nų apiberta. .

“Kaipgi dabar bitutė gers 
sultis? — pagalvojo jis, 
ir nusineš į avilį kartu su 
kėm, ir sudės į korį. . . o 
dus bus neskaidrus.”

Jis ėjo toliau, kažką 
vojo, kartkartėmis 'pusbalsiu 
kalbėdamas pats sąi savim.

—-Daug dulkių 
v dulkių jie mūsų krašte suke-

braškių 1 le. . . ir kol jos nusės... kol jo .paklausk, ar dar nęsiruo- 
. medus bus šia kelionėn?

Waterbury, Conn.

kojy- 
sodo

• —Braškės! Eik 
šaukė jis.

Ir jie abu vėl 
ežios, raškė uogas 
kom ir net pasikukčiodami 
kišo jas pilnom saujom į bur
ną. O jų pamėlusių kaulai- 
nų rankų tarpupirščiais sun
kėsi braškių sultys, lyg švie
žias raudonas kraujas,. . .

Senis Dauba jau iš tolo pa
matė sulindusius į 1 
ežią vaikus, patyliukais pri-Į lietus nuplaus. , 
sėlino ir, atsistojęs prie jų, neskaidrus.... nesaldus, 
ėmė žiūrėti.

— pa

puolė prie 
abiem ran- dul-

me-

gal- rimo senis.
—Ugi Zaukiukas, žinot, tas 

papūtžandis, kur ,'batalionūo- 
daug4se buvo.;.

—Skundėjas atsirado! Tu

Jau seniai jam 
laikas su jais!—Jis parėdė į

Jau įeinant į kiemą, jam rūkstantį plentą. -— Tegu pa- 
• Staiga jo neskustas, šiurkš- priešais atbėgo > krikštasūnis' šisktibina 

i Danielius. ‘
—Dėde!

greito bėgimo uždusęs, - 
Biniūnuose ’
visus vyrus ir griebia visus Į

čia barzda . apžėlęs smakras 
ir lūpos po nukarusiais ūsais 
sukrutėjo:

—Kaip žvirbliai! — susi
juokė jis. — Va, va, čia, žiū-

/'— gali nebespėti!.. 
Piktai ątsikvankšėjęs, sehis 

sušuko jis, nuo Dauba ūmai apsisukę'ir neį- 
— prastai guviai nužingsniavo į 

vokiečiai gaudo pirkią. . 5
(Bus daugiau)

Spalio 11 dieną įvyko dien
raščio Laisvės skaitytojų ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos narių susirinkimas su už
kandžiais. Jame dalyvavo ir 
LLD CK sekretorius D. ,.M. 
Šol omskas.

Jis apibudino organizaci
jos ir dienraščio reikalus. D r. 
Stanislovaitis ir Stanislovai- 
tienė aiškino busimų rinkimų 
reikalus. Stanislovaitienė yra 
kandidatė ir kovos už demo
kratines laisves, kad»’dėt pas
tangų išlaikyti pasaulyje tai
ką.

Kadangi buvo užkandžiai 
ir eina dienrhščio Laisvės va- 
jus už naujus skaitytojus jr 
aukas, tai susirinkę aukavo, 
išlaidų padengimui ir dien
raščio palaikymui sekamai:

P. Bokas, J. Vaitonis, Sta- 
nislovaičiai, šolomskai ir V. 
Krašnickas .po $2. Po $1 au
kavo: K.bKrasnickas, J. Švin
kimas, J. B'oginas, M. Pau- 
gys, K. Sabūtis, M. Morozas, 
K. Yankeliunienė, B. Marci- 
noni's ir M’. Strižauškienė. H. 
Buziene, K. Danisevičius ir 
J. Kvaracejus po 50 e. Visų 
aul$ų surinkta $23.25. Paden
gus išlaidas $13.75 perduota 
varde mūsų miesto dienraš
čio -Laisvės paramai. Visiems 

■ j aukavusiems ačiū!
I Dalyvavęs. .

Namij Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUŠ'

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

»|« o —• MII —* IMI ' M “— I

Tel. Ra 6-

ofisas,/ 409
4, nuo 5*7

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

! 4 CHARLES J, ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

£
3 pusl.—Laūve (Liberty, Lith. DailyX—< Antr7 spalio 17,

1113 Mt. Vernon St- 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



r......."in •
Kozyrės ir kanasta 
ne nakties sportas1

Gal streikuos New 
Yorko spaustuvių 
technikai

tccli-Spaustuvėse d i rba nč i.ų 
nikų, unija — International 
typographical Unijos Lokalas 
6-tas skelbia. J^ąd jis prašys 
centraiinės savo įstaigos lei
dimo skelbti streiką. jeigu 
lig šio mėnesio 29-tos negaus 
atitinkamo algų pakėlimo.

Streike dalyvautų apie 3,- 
200 laikraščių sudarinėtojų į 
puslapius (laužūjų) technikų. 
Ir netiesioginiai p a 1 i estų 
daug kitų darbininkų.

K.

Brocktoniečiai Railai 
Floridoje

Brock to n o (Mass.) At
Railai šiuo metu atostogauja 
Miami, Floridoj. Jie rašo iš 
ten :

“Siunčiame jums geriausių 
linkėjimų iŠ saulėtos Flori
dos. Mes čia leidžiame labai 
linksmą laiką. Grįždami na
mo, gal sustosime ir Niūjor-

Geriausių jiems atostogų!

Užgyrė naujų namų

Rinkimams artinantis, . pas
kelbta planas statyti devy
nias naujas apartmentinių 
namų grupes, kur žmonės ga
lėtų gauti butą pigiomis ren- 
domis, po $9 už kambarį. Bet, 

užgyrimai 
Mies- 

studi-

pranešimas, 
tarpu yra laikini, 
budžeto komisija 
tuos planus.

sako 
šiuo 
tinė 
juos

Jeigu ir po rinkimų 
juos teigiamai, 
9,280 šeimų gautų butą.

studi- 
miestiečiu

Filmų aktorė Lizbeth
Scdtt išrinkta Pennsyl-

ne.

Kviečia atžymėti Laisves 
Statulos sukaktį

penktadienio 
vakarą, Lietuvių Kultūrinia
me Centre, rengiama protek
cija. Ji, kaip atrodo iš rengė
jų atsiųsto Laisvei pranešimo, 
bus įdomi ir svarbi. žymus 
svečias profesi jonalas sutikęs 
būti prelegentu, 
sako:

Ateinančio

Pranešime

Gerb.

Prieš 66 m,e- 
tus 
z ¥

f r a n c u- 
tauta pa
lojo ,rnū-

sų

reikšminga do- 
vaną, • L a isvės 
Statulą. Nuo to 
laiko ji, tarsi 
motina, su ži-

viena€ atvyk 
į Ne^

'• X i mtu'm.1" i jį i > i į

p pasitinka į kiek 
tantį ar sugrįž 
r Yorko uostą

visi 
Statulos 
ir mes,

i Dar 4 inspektoriai 
i pasitraukė iš 
[policijos štabo 

iškilmingai ———
sukaktį

lietu- joni.erius Murphy
Naujasis policijos komisi- 

paskelbė, 
!jog dar keturi inspektoriai 
i pasitraukė iš slaptosios poli
cijos štabo, kurio prievolė 
buvo, neleisti gemblerystės. 
Tačiau viršininkas sako, tų 
p a s k i ausiu jų pasitrauki- 

nesiriša su einamuoju 
joms? j gemblerystės ir jos ryšių su

Tuos ir kitus įstatymiškus-1 policija tyrinėjimu 
teisinius klausimus atsakys į .. . ...
j , x i i i • t • I Pasitraukusieji advokatas I. Golobmas. ’ - 1

i tuvių Sveturgimiams 
! Komiteto paprašytas, jis 
Joniai sutiko lietuviams 
tarnauti.

Prelekcija ivyks spalio 
tos vakarą, 7:30 vai., Liber
ty Auditorijos patalpose 
kampas Atlantic Avė. 
110th St., Richmond Hill, 
Y. įėjimas nemokamas. 

RENGĖJAI.

statulos istorija

Šį mėnesį 
mini Laisvės 
Neatsiliksime 
viai.

Kokia tos
ir reikšmė mūsų gyvenimui?

Koks tas naujasis McCa
rran įstatymas ir kaip jis pa
liečia sveturgimius ? Ar jis 
atitinka

Kaimynai susivaidijo del 
triukšmo dviejų šeimų namuo
se. Vienas kaltino, kad anas 
kaimynas ilgai naktinėja, lo
šia kanasta ir lermuoja. O ki

etas skundė skundėją, kad pas 
juos daužoma krumpliais sta
las ir ginčijamasi lošiant ko- 
zyrėmis.

Teisėjas 
visai nelošti 
Gi ten, kur
zyriuojant iš pinigų, savinin
kas turi įstatymišką teisę 
k.ius prašalinti iš buto.

Kubanas redaktorius 
tapo sulaikytas 
Ellis Islande

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

Namų darbininke. Guolis vietoje. 
K35 j savaitę. Tarpe 35 ir 45 m. 
amžiaus. Hollis 8-4536.

(197-1*99)

Laisves Statulos ide- I mas

atsakys j
Lie- I

. I vGinti į .į tinką
goms judraus ir budraus as
mens.

ma-
pa-

Lehrick patarė 
po pusiaunakčio, 

būtų atrasta ko-

to-

visi buvę ;
65 metu amžiaus, nebe-

pareigoms, reikalin-

Vogtas auto vyruką 
nuvežė j kalėjimą

20-!

kJ Suėmė žmogžudystėje 
^įtartus vynikus

Lietuvių Literatūros Draugijos Antros 
apskrities konferencija spalio 11 dieną

Lietuvių Literatūros Drau
gijos (ALDLD) 2-ros Apskri
ties konferencija įvyks šį sek
madienį, 22 d. spalių (Octo
ber), 10-tą valandą ryto, 
berty Auditorium, 110-06 
lantic " A ve., Richmond

Li-
At-

Jeigu kuri LLD 2-ros Aps
krities kuopa nesuspėjo iš
rinkti šiai konferencijai delo 
gatų, tai tos kuopos valdyba 
gali paskirti bile savo kuo
pos narius ‘ delegatais atsto
vauti savo kuopą. Atstovavi
mas kiekvienos kuopos šioje 
konferencijoje yra būtinas 
reikalas. Visos mūs organiza-

ci.įos ateities ; 
so nuo šios 
skaitlingumo.

Delegatai siunčiami vie
nas nuo kiekvienų penkių 
kuopos narių ir vienas nuo 
visos kuopos. . ,

Kuopos duokles į apskritį 
reikia priduoti siunčiamiems 

pasimokėji-
Duoklės

V a d o v a u j a n ti s pasakoji
mais žmonių, kurie matė 

j Brook lyno gatvėje įvykusį už- 
’puolimą,, suimti keturi 16 iki 

k8 metų vyrukai. Juos sulai
kė kvotimui. Suimti Gerard 
Morris, Michael De Matteo, 
Ferdinand Ferraro, Richard 
McCarthy, Brooklyno Bay 

konferencijos j Ridge sekcijos gyventojai.

Areštuotas Clifford Fotte, 
16. metų amžiaus, gyvenęs 

'119-39 80th Road, Kew Gar- 
dens, Queens. Jį kaltina, kad 
jis, vairuodamas vogtą auto, 
buvo priežastimi keturių au
to nelaimės ant Grand Cent
ral Parkway praėjusio penk
tadienio vakarą.

Anot policijos, jis dar prie
šinosi areštui, 
čiam
grasinęs peiliu. Sulaikė 
$25,000 kaucijos.

Jį areštu o j an- 
policistui John Hooper 

po

Laisvi rinkimai?

Jų užpultasis ir sužalotas 
marininkas Einar Williams 
mire, o jauni du jo palydovai 
taipgi apmušti ir sužeisti pe'i-

šimtu as-l *

kamantinė-
Yorko uos

iu Carlos Rafael
kubanas redakto- 

buvęs tos šalies valdžios

KAMBARIŲ VALYTOJOS
Rczidoncijiniarųc viešbutyje East 

Side. Geros darbo sąlygos. Veltui 
ipdrauda ir ligoninė. Kreipkitės j:

HOUSEKEEPER
125 E. 501 h Si., N. Y. C.

(197-199)

delegatams 
mo kon ferencij oj e. 
— penki centai nuo 
n o kuopos nario.

Draugai delegatai, 
te konferencijon 
k u.

pri b,ūki- 
p as k irtu lai-

A. A. Lideikicnė
ALDLD 2-ros Apsk. sek.

Piliečių registraci j a
ibuvo sėkminga

Didžiojo New Yorko pilie- 
Įčiu registracija balsavimams 
! šiemet buvo rekordiniai sėk- 
Į minga, imant eilinius rinki- 
jmus. Tik neprilygo preziden
tinių rinkimų skaitlinei.

Viso šiems rinkimams už
siregistravo 2,808.998 'pilie
čiai.

Pernai majoriniams
mams buvo užsiregistravę 
2,775,324. *

O paskiausiems gubernato- 
riniams Rinkimams, 1946 mo
tais, buvo: užsiregistravę 2,- 
713,103 piliečiai. Paskiau-

siais prezidentiniais rinkimais 
1948 metais mieste buv0 už
siregistravę ■ 3,314,24 9 bal
suotojai.

rinki

V įsomis 
kiomis dienomis registracija 
atrodė būsiant mažesne. Ta
čiau paskutinę dieną, 
dienį, užsiregistravo 
491, Niekad pirmiau 
tinę dieną nebuvo tiek 

| gistravę.
Paskutines dienos registra

cija nugązdino valdančiųjų 
partijų politikierius, 
dienį, li.uosą nuo darbo

liti. Iš karto buvo manyta, 
kad tai įvyko dviejų skirtin
gų grupių muštynėse. Bet pas- 

Įkiau prieita išvados, kad už
puolimas buvęs tikslu apiplėš
ti marininką.

Areštavo 8 vyrus dėl 
vienete moters

susitiko 
anot po- 

prieka-

Ne kokią lygybę 
8 jauni vyrai, kurie, 

|licijos buvę pradėję 
|biauti prie nežinomos moters

Tarpe virš trijų 
menų, kurio buvo 
ti atvykus į Now 
tą, radosi 
Rodriguez, 
rius,
kabineto narys.

Rodriguez skrido 
Yorką dalyvauti čia vykdomo
je Inter-American Spaudos 
Konferencijoje. Atvyko no 
vien tik kaipo eilinis spaudos 
darbininkas, bot kaipo tos or
ganizacijos iždininkas. Ta
čiau jį sulaikė Ellis saloje.

Angliško 
raščio Daily 
torius John, 
painformavo
aktą protestavusių laikraščių 
redaktorius. O kitas 
nas laikraštininkas
Starobin pasiuntė - atvirą laiš
ką tai konferencijai, kurion 
svečias Rodriguez 
Ateitis parodys, ką 
si ta konferer cija, 
besi susidomėjusi 
spaudos laisvę.

į New

darbininkų laik- 
Workerio redak- 
Gates apie tai 
prieš McCarran

v ete ra
jose ph

bus veiku- 
kuri skel- 

išsaugoti

Atrado blogumą ir 
pataisų namuose

Kings demokratų politinis 
lyderis Warsoff ragino guber
natorių Dewey tyrinėti valdi- 

pataisų na-
Labdarybės komisionierius

Raymond M. Hilliard uždrau-* nius jaunukams 
dė savo štabo nariams bent mus. Jis sako, jog toms parei

goms neparuoštiems, inelavin- 
tiems žmonėms 
svarbus darbas.

Ot, būtų laimė, 
d ančių jų partijų
ištisus metus dėvėtų tais 
čiais akiniais, kokius jie 
pirm rinkimų!

kokiu nors būdu dalyvauti 
rinkiminėje kampanijoje. Net 
guzikučius uždraudė dėvėti, 
nors tas yra amerikinė tradi
cija per daugelį metų.

Subvėje rado paliktą kūdikį
Independent subway Rooį 

sevelt Avė. stotyje, Jackson 
i Heights, atrasta palikta apie 
į vieno mėnesio amžiaus mer
gytė. Ją nuvežė į miestinę’ li
goninę ant Welfare Island.

Iškilus mažam gaisrui Em
bassy Teatro išlaukyje, buvo

anksti sekmadienio rytą. Ka- subėgę apie 1,000 stebėtojų.
da policistąs tai pamatęs, 
priėjęs ir liepęs išsiskirstyti.
Vienas pasipriešinęs. Kiti 
atėję jam talkon prieš poli- 
cistą. Bet tuomet pribuvo 
daugiau policijos ir juos sti

Tačiau teatre buvusieji nieko- 
nepajuto ii’ išėjęs tūlas nopas- 

itebėjo, kad j,o užnugaryje bū- 
Ita gaisro ir gaisragešių.

pavesta tas

politikieriai 
pa
turi

New Yorke policija atardė 
gabalą gatvekario relių, kad 
galėtų iš ten išimti tūlo vy
riškio pamestą $300 vertės 
žiedą.

GERIAUSIS

Moteriškė tuo 'tarpu spru- 
pen- |(o , taksiki} ir nuv-ažiav0.

1,076,- 
pasku- 
užsire-

Namų tvarkytoja. Guolis vietoje, 
j Nuosavas kambarys ir vana.
FLušhing 9-0173. (197-198)-

Reikalinga slaugių; 
ir praktikos; taipgi 
slaugių pagelbininkės. 
way Nursing Home, 
Parkway, Brooklyn.

registruotos 
reikalinga ir 
Ocean Park- 

1326 Ocean
ES. 5-7137.

(198-200)

[ 'Proga jaunai merginai, kuriai 
I reikia gojų namų — daktaro ofisas, 
■ guolis vietoje, lengvas namų darbas, 
! nereikia valgių gaminti, nėra skal- 
I binių, mylini i vaikus. TTvoli '2-1917.

f198-200)

i Namų darbininkė, priežiūrai vai- 
1 kučio (berniuko 2 metų), atskiras 
kambarys, guolis vietoje, mažai 4 

Į kambarių apartmentas, lengvas ap- 
i tarnavimas. Šaukite pirmadieni AS. 
8-6242.

Moteriške 30-45 m. abelnam namų 
darbui, lengvas valgių gaminimas, 
atskiras kambarys ir maudynė. BO. 
3-4049. .-(198-200)

HELP WANTED—MALE

VYRAI
Su Patyrimu Prie Mechaniško “ 

ir Abclno Darbo 
Naudojant Plieną

Pripratę Prie Pečiaus Karščio.
Tel. No. CHickering 4-6604.
MAREMONT PRODUCTS

AUTOMOTIVE
530 W. 281 h St., N. Y. C.

(197-199)

KRAUSTYTOJAI *
Einil A. Lange, Sandėliaai ir Pcr- 
kraustymas. Perkraustom lokaliniai 
ir tolimai kelionei. 25 motų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. 355 E. 
1561 h $t., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.

(191-198)

! Bronx areštuoti keturi j a up 
Įni vyrai už apiplėšimą, kuria
me jie buvo gavę viso; tiktai 

,$27.10.'

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

Federaliame teisme, Brook- 
Įlyne, Colin I). Austin nuteis- 
jtas už slaptai įgabenimą iš 
i Airijos dviejų milijonų dole
rių sumai loterijos tikietų 

i (sweepstakes).

LAISVES

KONCERTAS
Tik už dviejų savaičių. Ar jau įsigijote 

koncerto bilietą?

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

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

SPALIO 29 OCTOBER
Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 

z kurį vadiname

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

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

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

die
ną, didelė didžiuma užsii'e- 
gistravusių yra darbo žmo
nės. Tačiaui viešuose pareiš
kimuose visi giriasi, kad re- j 
gistracijos padidėjimas reiš- į 
kia ir jų partijai laimėjimus. '

AFL prezidentas Willfeffn 
Green organizacijos 69-je 
k o n v encijoje, įvykusioje 
Houston, Texas valstijoje, 
raginę reikalauti atmesti 
McCarran bilių, kaipo pa
liesiantį ne vien tiktai ko
munistus, bet taip pat ir 
unijas, kiekvieną veiklų už. 
darbininkų reikalus asmenį.

Dr. M. Maišei
Stalgios^ ir Įsisenėjusios 
Vyry ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inksthi ir Pįslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas, 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868
Valandos: K

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE ~

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas v
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMlNTJOJAM 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 pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki 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 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr.z spalio 17, 1950




