
Prelatas Juozas
Stankevičius.

Reikšmingas įvykis.
Jungtinėse Tautose.
Tik iki spalio 25 dienos.

Rašo R. MIZARA

Didžioji marmuru ir krišto
lu žvilganti Maskvos K oi ūm
ini Salė pilna žmonių.

Pirmojoje eilėje, arti tribū
nos, sėdi aukštieji dvasiškiai: 
pravoslavų, protestantų, ka
talikų, budistų, mahometonų 
ir kitokių religijų.

Jų tarpe sėdi Kauno kata
likų arkivyskupijos vikaras 
ir kancleris, prelatas Juozas 
Stankevičius!

Už jų, kitose eilėse, sėdi 
rašytojai, dailininkai, moksli
ninkai, darbininkai, kolekty- 
viečiai.

<?te su vyk o i viša-sąj lingi
nės Tarybų Sąjungos kongre
są taikai ginti.

Kiekvieną ryškesni kalbė
tojų išsitarimą kongreso daly
viai karštai lydi aplodismen
tais; ploja ir prelatas Juozas 
Stankevičius.

Prelato Stankevičiaus da
lyvavimas taikos kongrese, 
kaip kiekvienas gali suprasti, 
turi didžiulės reikšmės Lie
tuvai.

Pasirodo, jog Lietuvos ka
talikų dvasiškijoje vyksta 
persiorientavimas, persilau
žimas.

Jau atsiranda ir aukštojoje 
Lietuvos katalikų dvasiškijo
je žmonių, kurie baisisi karo 
pavojumi ir ryžtingai kovoja 
už taiką.

Tai progresas!
Prelato Stankevičiaus pa

vydžiu, be abejojimo, seka 
kiti padoresnieji katalikų 
dvasiškiai Lietuvoje. Jo vyki
mas taikos kongresan juk bu
vo ne be pasitarimo su ki
tais dvasiškiais. Jis ten buvo 
jų atstovas, jų kalbėtojasr

Tai turėtų būti įsidėmėtina 
Amerikos lietuvių katalikų 
k unigams.

žinau, prelatas Jonas Bal
konas į tai ranka pamos, bet
gi yra už jį ir apdairesnių ku
nigų.

★
Tai, kas dabar vyksta 

Jungtinių Tautų asemblėjo- 
įe, aiškiai rodo, jog norima 
iš Jungtinių Tautų išstumti

' Tarybų Sąjungą.
Mr. Dulles Vykdo ten Hoo- 

verio “planą”, pagal kurį iš 
Jungtinių Tautų turėtų būti 
išvesta Tarybų Sąjunga.

Tasai planas vykdomas at
sargiai, aplinkiniais būdais ir 
priemonėmis, bet jis vykdo
mas.

Pirmiausiai norima išromy
ti Saugumo Taryba, likviduo
jant veto teisę. Tuomet, mano- , 

m a, Tarybų Sąjunga pati iš 
Jungtinių Tautų pasitrauks, 
nes jai nebus prasmės ten bū
ti.

Kaip viskas bus toliau, 
ateitis parodys.

★
Jono Kaškaičio “Prošvais

tės” jau baigiamos spausdin
ti.

- Tie, kurie dar norite kny
gą užsiprenumeruoti ir kad 
jūsų vardas ir pavardė pa
tektų į prenumeratorių skai
čių knygoje, užsisakykite 
“Prošvaistes” tuojau: iki spa
lio 25 dienos prenumeratorių 
vardai ir pavardės turi būti 
Laisvės administracijoje.-

Knyga turės 320 puslapių.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai, sako, jau surado prie
mones atominei pajėgai į- 
jungti praktikinio naudoji
mo darban. '

Atominė pajėga, sakoma, 
jau bus galima paversti į ši
lumą ir sukimą mašinų ratų.

Juo greičiau tai bus pada
ryta, juo bus didesnė laimė 
žmonėms.

★ *
Mes kaj kada išleidžiame 

Laisvę sumažintą puslapių

4

Darbo Žmoni, 
DienrkŠtia 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $*.00 
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TEISMAS PANAIKINO BIRMINGHAM
i MIESTO ĮSTATU PRIEŠ KOMUNISTUS

Laisvės vajus

: Federalis teisėjas surado, kad 
■ tas jstatas laužo Konstituciją
J ________f

Birmingham, Ala.— Fe- 
I deralis apskrities teisėjas 
; Sfe’y bourn ENLynne panai
kino miestinį feminghamo 
įstatymą prieš Ktmiunistus.

Teisėjas užgyrė\vietinio 
komunistų vado Sam\Hal- 
To apeliaciją, prašančią) at
mesti tą įstatymą. I

Kartu teisėjas parei§jjė? 
jog miestinis įstatyma/Tau- 
žo Jungtinių Valiųjų Kon-
stitucijos 14-tąjį pataisymą mą.

dėl civilinių teisių ameri
kiečiams.

’Vietinis Birminghamo į- ; 
statymas buvo įsakęs vi
siem komunistam per tam 
tikrą laiką išsikraustyt iš I 
miesto, o neišsikraustan- 
čius bausti iki 180 dienu ka
lėjimo ir $100 už kiekvieną 
užvilkta diena.

Dabar teisėjas Lynne už: 
draudė vykdyti tokį įstaty-

Stassen peikia Trumaną 
už slaptą politiką

Philadelphia.— Haroldas 
Stassen, republikon. Penn- 
sylvanijos Universiteto pir
mininkas,* kritikavo pasta
rąją prez. Trumano kalbą, 
pasakytą San Franciscoj,- 
kad Trumanas užtylėjo 
klausimus dėl Formozos sa
los, naujosios Kinijos ir In- 
do-Kinos.

Stassenas bijo, kad Tru
mano politika “gal pražu
dyt amerikinius Korėjos 
karo vaisius.”

Prez. Trumanas, nulėkęs 
į Wake salą, praeitą savai
tę slaptai svarstė su gen. 
MacArthur Korej.os, For
mozos, Indo-Kinos ir Kini
jos klausimus, kaip teigia 
United Press.

Atlanto kraštai žada 
smarkiau ginkluotis

London.>— Atlanto pakto 
šalių taryba surado, kad 
vakarinės Europos kraštai 
dar “per silpnai” ginkluo
jasi prieš komunizmą.

Atlanto valstybių užsie
niniai ministrai, vadovau
jant Amerikai, pirm keleto 
savaičių išdirbo trimetinį 
planą pasmarkint* ginklų 
gamybą.

i Dabar gi atlantinė tary
ba sako, tai “per siauras” 
planas, ir ragina dar spar
čiau ginklus daryti.

Kada jankiai Įsiveržtą .
i Indo-Kina?

London. — Anglijos poli
tikai sako, jeigu naujosios 
Kinijos kariuomenė eitų 
talkon Vietnamo liaudinin- 
kanls prieš francūzus Indo- 
Kinoje, tai Jungtinės Vals
tijos siųstų ten savo armi
ja karui prieš liaudiškus 
Vietnamo respublikiečius.

Jakarta, Indonezija. — 
Indonezijos kariuomenė 

pradėjo ofensyvą prieš su
kilėlius pietinėse Celebes 
salose.

ORAS. —. Netaip šilta, 
apsiniaukę; gal bus lietaus.

skaičiumi. Tai vyksta grynai 
dėl technikinių kliūčių, dėl 
stokos raidžių rinkėjų.

Neužilgo mes manome tas 
kliūtis nugalėti.
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Korėja,' spal. 19. — Ame
rikos kariuomenė su tan
kais įsiveržė į Pyongyan-. 
gą, Šiaurinės Korėjos Liatv j 
dies Respublikos sostinę, I 
700,000 gyventojų miestą.

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad per kau
tynes gatvėse jankiai pa.-, 
siekė miesto centrą ir užė
mė didesnę jo pusę: Sako

Australai dokininkai 
sustreikavo prieš
raudonbaubių biliu

Sydney, Australija. — 
laivakrovių Unija paskelbė 
streiką protestui prieš įneš
ta seimui valdžios biliu, rei- 
kalaujantį užgint Komunis
tų Partiją ir persekiot vi
sus tariamus “raudonuo
sius.”

Sustreikavo 26,000 laiva
krovių, suparalyžiuodami 
darbą visuose 56 Australi
jos uostuose. Streikas su
laikė daugiau kaip 2,000 lai
vų prikrovimą bei iškrovi
mą, v

FBI šaukia privačius 
niliečius šnipinėti

Washington. — Slapto- 
i sios FBI policijos direkto
rius J. Edgar Hoover atsi
šaukė į privačius piliečius, 
kad šniukštinėtu nužiūri
mus “šnipus, sabotažnin- 
kus ir neištikimus valdžiai 
asmenis.” į ■

Hooveris išsiuntinėjo 
tūkstančius lapelių polici
jai, fabrikantams . ir tam 
tikroms organizacijoms vi
soje šalyje. Tais lapeliais 
jis ragina visus “ištikimuo
sius” šnipinėti FBI v agen
tams per telefoną ir visaip

Japonijos valdžia ketina 
nždaryt studentą sąjungą

’ v.

Tokio. — Japonų valdžia 
planuoja uždaryt Savival- 
dinę Japonų Studentų Są
jungą. Kaltina sąjungos va
dus, kad jie, suruošė Waše- 
kos Universitete studentų 
demonstraciją -prieš ameri
konus okupantus ir tarnau
jančia Amerikai japonų 
valdžią.

^Policija užpuolė demons
trantus, o jie gynėsi. Per 

,susikirtimus sužeista 18 
studentų ir policininkų. A-' 
reštuota 147 studentai.

Wetzlar, Vokietija'. — 
Karinis amerikonų teis
mas nuteisė saržentą Hen
ry D. Williamsą visą am
žių kalėti už tai, kad Wil
liams pasmaugė viena vo
kietę merginą ir bandė nu
žudyt kitą.

Pradeda daugiau veikėjų Įsitraukti i (dienraščio vajų. 
Dangers rašo, kad dirbs energingai. l)abar vajininkai 
sekamai stovi.

Vajininkai I Turi punktų
Jonas Grybas. Norwood........ ...... Į• 364
Doni. Justus, Worcester ........ 200
M. Svinkfinienė, Waterbury ... Į .............  150
M. Stulgai! is. Hartford . . ............. .j...... . 140
F. Bloznėlis, Catskill ......... ...... .......... 140
A. Bemat, Los Angeles . . ........... . 140
P. Šlekaitis,. Scranton .............. 132
Brooklyjnb vajininkai ..................... J.... . 112
L. Žemaitienė, Hartford ... ..... .......... 110
Rochesterio’vajininkai . . ............. ...... 75
M. Kazlauskienė, Binghamton ........................... 52
J. Kazimir, Pittsburgh ........................................ 52
K. Abekienė, Chicago ............................................ 28
Chesterio vajininkai ............. •......... 28
A. Daukša, Grand Rapids .................................. 28
J. S. Rainys, Phila. ....... ......... • . . •..............   . .. . 28
S. Tvarijonas, Detroit ....... .................. 28
J. Didjunas, New Haven .................. 28
J. A. Kazlauskas,;Phila. . . •....... . 28
LI /u 13 kp., Easton .................... .....................  25
A. N., Haverhill • • • •....................•.......... 24
St. Kuzmickas, Shenandoah ............................. 24

Aukos Laisvės reikalams!
Atiku dienraščio reikalams gauta sekamai:

,Geo. ir Nelle Švedai, Rochester j....................$10.00
(Tąsa 2-rame puslapy j)

Kariniai sargai kvos visus 
lai vy-uostų darbininku s

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė Kong
reso priimtą biliu, kaip į- 
s ta tymą, kad:

Kariniai krantų sargai 
(Coast Guard) turi kontro
liuoti visus Amerikos uos
tus - prieplaukas, daryti 
kratas visuose atplaukian-
čiuose' bei išplaukiančiuose 
laivuose, užgrobti “įtarti
nus” daiktus iš laivų, sulai
kyti ir kvosti bet kuriuos 
laivuose esamus .žmones.

Krantų sargai tikrins vi
sus amerikinius laivakro- 
vius ir laivu darbininkus

I bei jūrininkus.
Jie duos raštinius įgalio

jimus dirbti tiktai tokiems

SOVIETAI SURADO, KAIP PAVERST ATOMŲ 
JĖGĄ TIESIOG Į ELEKTROS SROVĘ

Maskva. — Įžymusis so
vietinis fizikas profesorius 
B. Golubcovas rašo Litera- 

jtūros Laikraštyje, kad So
vietu mokslininkai surado 
būdus, kaip praktiškai pa
verst atomų jėgą į varomą- 

Iją elektrinę jėgą. Golubco
vas tvirtina, kad atominis 
Sovietų mokslas toli pra
lenkė užsienių mokslą ato
mu jėgos srityje.

Jisai, priminė, jog Ame

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
; /

Korėja.— Amerikonų ko
manda praneša, kad jie 
faktinai jau užėmę Pyon
gyang^, šiaurinės Korėjos 
liaudininkų sostinę.- Sako, 

| dabar tenka tik “apvalyt” 
| miestą nuo užsilikusių snai
perių.

• Oneida, N. Y. — Nugriu
vo keleivinis traukinys, už
važiavęs ant plieninių du
rų, iškritusių' iš prekinio 
traukinio. 'Žuvo keleivinio

laivakroviams ir preki
niams jūrininkams, kuriuds 
pripažins pilnai ištikimais 
Amerikai.

Krantų sargybos koman- 
dierius gali atimt leidimą 
dirbti iš tų, kurie jam at
rodys “pavojingaisoJungti- 
nėms Valstijoms.

Prez. Trumanas, pasira
šydamas šį. biliu, sakė, jog 
“neištikimųjų veikla gręsia 
pavojum Jungtinių Valstijų 
saugumui.”

Valdžios agentai vakari
nių valstijų uostuose pasta
ruoju laiku jau uždraudė 
samdyti šimtus įtariamų 
kairiųjų laivakrovių ir jū
rininkų, CIO unijistų.

rikoje ir kituose vakari
niuose kraštuose dar tik 
daroma bandymai, kaip pa
vartot atominę jėgą van
dens kaitinimui ir garo da
rymui, kad garas galėtų 
sukti mašinas elektrai ga
minti. — O tatai panašu, 
kaip kad jeigu i senovinį 
arklinį'vežimą7 įdėtum ga
lingą naujovinį gazolin. mo
torą, — pridūrė prof. Go
lubcovas. j 

traukinio mašinistas ir ug- 
niakūris; sužeista 16 kelei 
viu. v

Jacksonville, Fla. — Vie
sulas, šėlęs iki 125 mylių 
smarkumo per valandą, 
pražudė 3 žmones," sužeidė 
60, sugriovė bęnt 150 namų, 
suardė tūlas telefonu-tėle- 
grafų linijas ir sunaikino 
daug 'vaisių laukuose: pa
darė iki pusseptinto milio- 
no dolerių nuostolių.

AMERIKONAI UŽĖMĖ
PYONGYANGO CENTRU

j •
I ’ U7Sako, dauguma Siaur. Korėjos 
kareivių apleidę savo sostinę

Jungi. Tautu seimo 
i komitetas užgyrė 
' šeiminę armiją

Lake Success, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas 48 balsais 
prieš 5 užgyrė amerikinį 
pasiūlymą — sudaryt tarp
tautinę armiją, kuri galėtų, 
pagal seimo nutarimą, 
veikti prieš vadinamus už- 

j puolikus, jeigu (sovietinis) 
I veto Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje uždraustų 
naudot ginkluotą jėgą prieš 

įtariamus taikos ardytojus. 
Seime nieks neturi veto tei- 

i sės.
Sovietų užsienio reikalų 

ministras Andrius Višins
kis nurodė, kad Jungtinių 
Tautų konstitucija įgalina 
tiktai Saugumo Tarybą 
spręst apie tarptautinės 

■ kariumenės naudęjimą. Vi
šinskis užreiškė, jog ame
rikinis planas, apeidamas 
Saugumo Tarybą, ardo pa
čius Jungtinių Tautų orga
nizacijos pagrindus.

Greenglass prisipažino 
šnipinejęs

New York. — Buvęs ar
mijos saržentas Davidas 
Greenglass prisipažino “da
lyvavęs sąmoksle išdavinėti 
Sovietams” karines Ameri
kos slaptybes laike Antrojo 
pasaulinio karo, kuomet A- 

[merika išvien su Sovietų 
Sąjunga kovojo- prieš Vo
kietijos nacius. Tada 
Greenglass' tarnavo atomi
nių bombų darykloje . .Los 
Alamos, N. Mex. valstijoj. 
Jis* tuo laiku buvęs Jaunų- 

Ijų Komunistų Sąjungos na- 
I rys.
j Federalis tęisėjas William 
! Bondy galėtų už tai nu- 
smerkt Greenglassą mirti; 
bet tikisi, kad Greenglass 
liudys prieš kelis kitus as- 
menis kaip “šnipų suokal
bio dalyvius;” todėl teisėjas 
neskirsiąs jam mirties bau
smės.

Tolesnis tardymas atidė- 
j tas iki gruodžio 4 d. Tuo 
tarpu Greenglass laikomas 

j laisvėje už^ $100,000 užsta
tą. . -

Como, Italija. — Užsili
kusi po manevrų bomba 
sprogdama užmušė du Ita
lijos kareivius ir sužeidė 
10.
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ma, liaudininkai ištraukė 
daugumą savo kariuomenės 
iš Pyongyango. Manoma, 
kad jie pasitrauks toliau j 
šiaurę ir jau partizaniškai 
kovos iš kalnų paliai Man- 
džurijos sieną.

Amerikos lėktuvai atkak
liai bombarduoja ir šaudo 
besitraukiančią Šiaurinės 
Korėjos kariuomenęi

Francija džiaugias karine 
pagalba iš Amerikos

Paryžius. — Iš Washing- 
toho' sugrįžo karinis Fran- 
cijos ministras Julius Moch 
ir pranešė apie gausingą 
Amerikos pagalbą karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus ir pačios Franci jos gin
klavimuisi. D ž i a u g i asi 
Francijos valdžia.

Amerika 1951 m. duos 
Francijai 275 milionus do
lerių vertės ginklų dėl ka
ro prieš Vietnamo liaudies 
respubliką Indo-Kinoje.

Washingtono valdžia, be 
to, paskyrė Francijai dar 
2 bilionu, JL25 milionus dole
rių karinės paramos gink
lais ir pinigais. Už. tai • 
Francijos valdovai pasiža
dėjo padidint savo armiją 
dar 150,000 kareivių ir dik- 
čiai pasmarkint ginklu ga
mybą dėl “vakarinės Euro
pos gyhimo” nuo Sovietų 
Sąjungos.

Nukrito 3 karimai 
rakietiiiiai lėktuvai

Washington.— Darydami 
pratimus ore, du rakieti- 
niai karo lėktuvai čia nu
krito į Potomac upę. Vie
nam lakūnui, leitenantui' • 
Lutheriui C. Barcus’ui ta
po nulaužta koja. Dar neži* 
•nia, atsitiko dviem kitiem 
lakūnam.

Tuo pačiu laiku sudužo 
trečias rakietinis lėktuvas * 
ties Manassas, Virginijos 
valstijoj. •

Filipinų valdžia medžioja 
valstiečių kovos rėmėjus •

Manila. — Filipinų val
džia pasigarsino, kad jos , 
policija suėmė 150 piliečių: 
nužiūrėjo, kad jie remia. , 
valstiečių (Hukbalahapų) 
kovą prieš dvarininkų val
džia, v

Batango provincijoj žan
darai nušovė 11 filipiniečių, 
kuriuos įtarė kaip sukilėlių 
draugus. Pasakoja, kad už- į, 
klupo ir slaptą sukilėlių 
draugus. Pasakęja, kad už- ' 
klupo ir slaptą sukilėlių 
“Stalino universitetą.”

Windsor, Kanada.,—For
do automobilių fabrikas čia ” 
pavarė S,000 darbininkų, 
apšaukdamas juos “sabo- 
tažninkais”. Nes jie veik
liai dalyvavo streike.
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Jungtinių Tautų Asemblėjoje PASTABOS
Rašo akredituotas

! PAAIŠKI TIKSLAI IR 
SIEKIMAI

i

Dabar jau kiekvienam,
President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS niSVnEditor, ROY MIZARA jKUUS plačiau Z1U11, aiSKU,

— j kad penktojoje Jungtinių
SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75
Queens Co., per year ........... $8.00. r wwuu«, _yc-«i
Queens Co., per six months .... $4.00 I Foreign countries, 6 months

Canada
Canada
Foreign

Jungtinių Valstijų Dar- | Kad šiuos metus padary- 
bo Statistikų Biuras skel- iti tikrai rekordiniais, auto-

1 ' ; viską
daro: bando įvesti skubumo 
sistemą, darbininkus pada
linti, kad jie tarp savęs 
daugiau lenktyniuotų.

Daugiau naujų automo
bilių, aišku, kompanijoms 
daugiau pelnų. Militariniai

i kontraktai* dar • 
daugiau joms pelnų atneša.

ra----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

I Tenka pasakyti, jog tū
los Azijos tautos, pavyz- j jOg rugsėjo mėn. mais-1 mobilių kompanijos
<4 /r 11 i IrrGvi Qirviin i T» InrllVJ I , i -1 1 • • ! i 1 . •

Laisves korespondentas
Spender mano tą kraštą pa
žeminti, nors visi kiti dele
gatai, kai jie mini Višinskio 
atstovaujamą kraštą, vadi
na jį “Tarybų Sąjunga”, o 
ne vienas jų patį Višinskį 
vadinam gerbiamuoju Ta
rybų Sąjungos atstovu.

Dėl Mr. Spender’io kal
bos, sakytos pirmadienio 
popietinėje sesijoje, antra-

džiui ,kaip Syrija ir Indija,. I kainos vėl smarkiai pa
šoko -aukštyn.

Valdžios apskaičiavimu, 
maisto kainos v pakilo 210 
procentų; palyginus 
1935 - 39 metų maisto 
nomis.

atsisako imti viską “už f 
gryną pinigą”, ką pasiūlo I 
amerikinė delegacija. Tų Į 
kraštų delegacijos, matyt, i 
bijosi karo; jos bijosi pa
laužti Jungtines Tautas.

Costa Rico delegatas 
'aiškina

SU 
kai-Tautų Asemblėjoje siekia

mas! kaip - nors išvesti iš ši-$8.00 
$4.00 $9.00 tos tarptautines orgamza- 
$4.5°lcijos Tarybų Sąjungą.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., j Amerikos, Anglijos, E ran- 
cūzijos, Filipinų, Urugua- 
jaus, Turkijos ir Kanados 

’ siūlymai reiškia nieką dau- 
.. ' giau. kaip tą.

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

under the Act of March 3, 1879.

Dar apie korupciją senąją partiją politikoje

Kitokių reikmenų kainos : 
taipgi smarkiai kyla.

Kainų kilimui nėra galo,
popieuneje sesijoje, antra- Centrinėje Amerikoje y- 
dienį Baltarusijos delegatas! ra raažytč valstybėlė Cos-............. , . , x ,
TZ- ----  -- 1 -- ... 1 josios 1 bet apie jų kontrolę vai- didlapiai MirrorKiselevas padarė pastabų. ! 
Jis sudraudė Spenderį, sa- 

; kydamas, jog tokia kalba, 
Į kokią jis sakė pirmądienį, 
į gal būt tinka sakyti kur 
i nors ant gatvių kampo miau. - ’ • ■

Matyt, Mr. Dulles, k11*Is tiniame sambūryje, 
vadovauja Amerikos dele-1 ;
gacijai asemblėjoje, ryžtasi! Kritiškas momentas 
vykdyti Hoverio planą. Gi I

Tai, kas šiandien dedasi New Yorke senųjų partijų i praėjusį antradienį 
politikoje, turėtų sukelti pasipiktinimą kiekvieno pado- U į p s i a s ' v ’ 
raus amerikiečio galvoje. Iškelta aikštėn republikonų | |apįau nep 
partijoje korupcija ryšyje su nominacijomis į guberna
toriaus ir senatoriaus vietas, davė puikiausios progos 
tokiai pat korupcijos suėstąi Tamanny Hali klikai (de
mokratu partijai) pasidaryti politinio kapitalo. Demo
kratų kandidatas į gubernatorius kongresmanas Lynch, 

. ne tik giliai piktinasi gubernator.
ninkp Hanley pasielgimu, bet reikalaūja, kad jie po rin-C . .. . k i ; _ . . _ _— - - -- - - - •• ....... > senai žinoma, yi a joks. pa-]jautų asembleja turės is-

p a a i š k e j o 
kada nors pir-

New Yorko komerciniai
• ir News 

nepatenkintai kalba, kam 
administracija

ta Rica. Atsistoja . v. . . „ _r.
delegatas, Ferenando Four-j ^zia nenori kalbėti.

A----- ir aiškina. Jis Kas kita su darbininkų Trumano
nurodo, jog amerikiniuose algomis. Nors jos yra per bando panaudoti McCarra- 

žemos, palyginus su pragy-

nier. Acuna, Kas kita su

siūlymuose reikalaujama,
kad kiekviena, priklausau- venimo kainų aukštumu, o j

Canberroje, bet ne tarptau- įį Jungtinėms Tautoms vai- į Washingtone jau kalbama į hnioiTin aavnkiH’via - — < • • • z, v i n • •

Dewev ir io naįelbi-1 vykdy . Hoveri° planą. Gi į Jūsų korespondentui at- 
laih’a kad iip no rin-1 HQ0Yey.10 planaS> kal,P į rodo, jog penktoji Jungtm.

kimų, jeigu jie laimėtų rinkimus, būtų apkaltinti ir iš- i in1 iaULj. a2sem,)įeJa ™ręs
mesti iš vietų. Lynch sako, kad šiuose rinkimuose repub-j^ , k J . JE e , j Ispęsti Jungtinių tautų h-— laryoų sąjungą n Kiras | ųkmią.

mri-inin l-vlzUr/A \ 7 •! 1 C t A r Kci C • 1 T_ • 

stybė turėtų suorganizuoti į apie “algų užšaldymą.” 
| specialius kariuomenės da-į 
llinius, kurie, reikalui esant,

likoi.ai tiesiog neturi kandidatų į tas aukštas vietas. To
dėl, sako, bus veltui numesti balsai tų, kurie balsuos už į 
Dęwey į gubernatorius ir už Hanley į Jungtinių Valsty
bių senatorius. ,

Pilnai sutinkame su kongresmano Lynch pasipiktini
mu republikonų partijoje korupcija, bet ar geriau stovi 
jis pats ir jo partija? Kaip gi, jei ne korupcijos (papirki
mų, pažadų) keliu tapo demokratų tikietu ^nominuotas 
Pecora i miesto majorus prieš Impellitteri? Kaip paga
liau pats Lynch, visiškai nežinomas ir pamirštas žemas 
politikierius, gavo nominaciją į valstijos gubernatorius?

New Yorko demokratai suėsti tokios pat korupcijos, 
kaip ir republikonai. Abi senąsias partijas valdo bankie- 
riai ir pramonininkai. Abi partijas finansuoja kapitalis
tai.

3 ikrai darbo žmonių reikalus atstovauja tiktai Ame
rikos Darbo Partija, kurios kandidatu į majorus yra 
Ross, o į gubernatorius Di\ DuBois. <____ , ________
rinkimuose New Yorko piliečiai turės progą pasirinkti l

rytinio bloko valstybes; j Jeigu visokie siūlymai 
I tuomet Amerika gales da- i praeis, jeigu - June-tiniu
ryti, kaip norės, tuomet ji Pautų čarteris bus palauž-
galės ginkluotis ir ginkiuo-
ti kitas šalis karui; tuomet biems reikalams spręsti bus j 
viskas bus daroma Jungti- (kati ir neoficialiai) panai- i 

! tuomet kinta, tuomet aišku, kad 
“kaip sviestu pa- [ Jungtinės Tautos gali susi- 

[’laukti Tautų Sąjungos liki- 
j mo.

no įstatymą ir prieš fašis
tus.

Eina kalba apie tai, kad 
tuo įstatymu pasiremiant 
-Ellis saloj buvo sulaikyta 

“komunįs-, 
tuojančių žmonių” ir pora

Aubyey Williams, Mont-1 nemaža grupė
būtų panaudoti karui prieš -gomery, Ala., išeinančio ‘ 

mėnesinio laikraščio South- tokių, kurie praeityj Hitle-
nurodo senjoras Acuna, ne-' ern Farmer :

i gali tokių dalinių organi- andai parašė, jog McCarra- 
zuoti, nes to krašto konsti- no įstatymas pastūmė mūsų 
tucija iš viso draudžia tu- kraštą

Į rėti bent kokią karinome- i Jurgio 2-rojo dienas, inkvi- 
įnę. Cošta Rica — viena vai- zicijos dienas”.

Williams savo straipsny j | 
toliau rašo: “Aš perpus 
mažiau bijau komunizmo, 
negu tų žmonių, kurie nau-

agresorių. Bet Costa Rica
Farmer redaktorius,

“atgal į karaliaus

riui ir Musšoliniui padėjo.
Tie' reakciniai laikraščiai 

norėtų, kad tik prieš prog
resyvius žmones tas Įstaty
mas būtų naudojamas.

Man atrodo, kad valdžia 
jį kai kada panaudoja 
prieš vieną kitą fašistuo- 
jantį tik dėl svieto akių. 
Fašistinis įstatymas, aišku, 
negali pastoti kelio fašiz
mo veiklai; jis tik gali pa
stumti kraštą į fašizmą.

jeigu veto teisė svar-į stybil}> gyvenančių be arn,j. 
jos.

Malikas ir Austinas
Tarybų Sąjungos atsto-

nių Tautų vardu; tuomet 
viskas eis ‘ 
tepta”, nes nieks negales 
tų amerikinių žygių vetuo
ti, jiems kelią pastoti.

Sakau, antradienį 
tai geriausiai paaiškėjo, ! 
nes antradienį pirmajame i |ja jr veto teisė, 
asemblėjos komitete ėjo Į Išromyk’ Saugumo Tary- ! 
apsvarstymas siūlymui tją, panaikindamas veto j 

teisę, tu -užduosi didžiulį 
smūgį visai organizacijai, 
o gal net ją visai sužlugdy-

Gerai, kad šiuose punktas po punkto.
' I T • V • 1 • 1 T*

kinta,, tuomet aišku,

vas Saugumo Tarybpje, Ma- ^oja komunizmą tam, kao
A . ilk, kad trečia- panaikinti mūsų i^vidua-

( V Jungtinėse Tautpse, kaip dienį būtų su§auktas Sau-i įes teises laisves. As bi- 
yįsa : andai sakiau, kertiniu ak- I gurno Tarybos posėdis. A- j Jau reakcionierių, }<uĮ'Įe

i meniu yra Saugumo Tary- į įnerikos atstovas Mr. Aus- I hando atimti mūsų mintiji- 
i mo teisę. Aš bijau policinės

lik, reikalavo, kad trečia-

Višinskis tą dieną turėjo
savo atstovais tokius žmones, kurie nėra susitepė rankų asmeninį pasitarimą su Ml 
su iikia korūnciia. . ■ Dulles. Juodu tarėsi, argisu jokia korūpcija.

T r umano prakalba
Prezidentas Trumanas, sugrįžęs iš pasimatymo su ge- 

nęrplu IdacArthur, Sustojo San Francisco mieste ir pa
sakė ile*a prakalbą apie savo misiją:

Kodėl jis važiavo pas generolą?
Prezidentas važiavo pas generolą pasiklausti jo nuo

monės, o ne duoti jam instrukcijas, kaip “Jungtinės Val
stybės galėtų sėkmingiausiai padėti Jungtinėms Tau- 
*toins pakelti ir palaikyti taiką ir saugumą Pacifiko sri
tyse?4’

Prezidentas diskusavo su generolu “planus dėl užbai
gimo darbo atnešti taiką Korėjai”.

Prezidentas taip pat kalbėjosi su generolu apie Japo
niją ir apie “reikalą ankstyyos taikos su Japonija.”

Visais tais reikalais prezidentas lėkė į Wake salą ir ten 
konferavo su generolu.

; * Amerikos politika Tolimuosiuose. Rytuose pasiliekanti 
ta pati.

• Be to. savo prakalboje prezidentas Trumanas dar kar
tą pasmerkė komunizmą ir Tarybų Sąjungą.

Viską sudėjus į daiktą, susidaro įspūdis, kad ši prezi
dento prakalba nepagelbės taikos reikalui. Neigi veikiau
sią jos buvo tikslas taikos reikalui padėti. Iš visko ma
tosi, kad nuo dabar dar labiau bus ginkluojamas!. Kai1, 
Kongresas vėl susirinks lapkričio pabaigoje, prezidentas 
pąręikalaus daugiau bilijonų apsiginklavimo reikalams, j 
Apie tai nereikia niekam abejoti.

negalima į tuos siūlymus į- Kiekvienas, kuris plačiau 
korporuoti Tarybų Sąjun- mato, žino, jog Tarybų Sa
gos pataisymų. Mr. Dulles jungos delegacija šioje a-

Kiekvienas, kuris plačiau

tam priešinosi. • semblejoje daro viską, kad:
Eigoje diskusijų Višins- jjaį neįvyktų, kad Jungtinių i

i tin su tuo sutiko.
Taigi Saugumo Tac _

Į posėdis trečiadienį įvyks; 
| įvyks prie' uždarų durų.
I Kąs čia bus svarstoma?
i Sakoma, jog Malikas turi
ką nors pasiūlyti Jungtinių šingas komunizmui. 
Tautų generalinio sekreto- j 
riaus reikalui, išspręsti.

Kad Tarybų Sąjunga ne
rems dabartinio sekreto-

Ginklai Thailand ui

Pasirodė naujas žurnalas 
— Censored News, kurį lei- 

•e- 
sas. Nežinia, kaip jis tan
kiai išeidinės, bet pirmas jo 

i numeris gana į v a i - 
rus, p a t r a u k 1 u s, turįs 
daug informacijų apie tai, 
kaip komercinė spauda cen
zūruoja— nepraleidžia tur
čiams nepatinkamas žinias.

^Pirmame šio žurnalo nu
meryje telpa daug davinių 
iš taikos demonstracijų ir 
policijos brutalumo, teismų, 
kuriuose taiką mylįs pilie
tis negauna teisybės.

Norį gauti minimo žur
nalo kopiją gali rašyti: 
Civil Rights Congress, 23 
W. 26 St., 
N. Y.

12 1- J 1 •• {----- 'uclloUlcU ALUI, i valstybes metodų, nes jie | ... c- ... T • • R • 
ybos gaH nustumti žmogų 300 °* Mqx;Jq v .. JL

kis sake kalbas net keliais Tautu čarteris butu iŠcel- ‘ , •.
i atvejais. Jis rodė siūlymų į betas, kad organizacija pa riaus Tr-v-e;ve Lie kltara ter’
nenuoseklumą; jis, kreipėsi j siliktų čiela, nepalaužta. 

t _ I Bet vakarinis blokas
i, aiškindamas jiems pa- i tuo nenori skaitytis, 
in knrin qip nnRii’ilvmni l

į delegatus draugiškai, gra- j 
žiai, 
vojų, kur in šie pasiūlymai į 
stato Jungtines Tautas. Bet 
tai visai nepaveikė nei A- 
merikos, nei Anglijos, neigi 
Francūzijos delegatų. Jie 
griežtai stojo už savo “tai
sytus” siūlymus, kurie ker
ta smūgį Jungtinių Tautų 
karteriui.

Kai kurių mažesniųjų 
valstybių delegatai, tiesa, 
mandagiai ir palankiai at
siliepė į Tarybų Sąjungos, balsuoti, 
i Lenkijos, į ČechosloVaki- I Diskusijose balsą ėmė 
jos delegatų kalbas, bet ky- šios, delegacijos:' trakoj In- 

lla klausimas, ar tos valsty-' dijoš, 
Į bes turės užtenkamai balsų dos,‘. 
I amerikiniams siūlymams jos, 

nugalėti. Jungtinių Valstijų, Austra
lai šitie žodžiai bus lijos, Lenkijos, Syrijos, Pa- 1 • 1 • • V 1 ' ■ • 1 • V 1 • • *V • I

Kaip minėjau, antradienį 
buvo diskusuoti ameriki
niai pataisymai punktas po

Irako (Iraq) ' delegatui 
pasiūlius,'nustatyta tokia 
tvarka:
punktus apdiskusuoti 
tuomet kiekvieną pus

■>

| metų atgal - jo kovoje už 
! laisvę”.

Williams yra liberalinių 
pažiūrų žmogus, bet prie-

minui, aišku. Ką gi ji siū
lys sekretoriaus vietai?
Andai Malikas siūlė Lenki
jos žmogų, p. Miedzelews- 

1 kį, bet jis negavo daugu
mo pritarimo, 
kurie spėjikai 
kas siūlysiąs 
vietai vieną iš

Dabar, 
sako, Mali-

Tom Wallace, Louisville, 
j Ky., išeinančio laikraščio 
Times redaktorius, sako: 
McCarrano įstatymas su
krėtė Amerikos žmonių lai
svės pagrindus. Jis pirmą 
sykį pajutęs tokį didelį pa
vojų laisvei. Nes šis įstaty
mas pamatiniai smogia A- 

kaj. merikos laisvei.
Jis todėl kviečia visus

sekretoriaus, darbuotis, kad tą . įstatymą 
dvejų: Indi- atšaukti ir Amerikos laisvę 

jos Sir Bengal N. Rau, ar- tuomi apsaugoti.

New York 10,
G r.

pirmiau visus
L 0 I

ba Meksikos Dr. Luis Pa
dilla Nervo./

Kaip ten/bus, pamatysi-

su tarybiniais pataisymais Jeigu! tarp penkių didžiųjų

Baltarusijos, Kana 
Pietų Afrikos, Turki- 
Tarybų Sąjungos,

kaitomi, aišku, jau gal bus i kistano, Švedijos,
Pranešama iš Thailando sostinės Bangkok, kad tarpe : žinoma, kaip komitetas ga-! (Kuomintango), Egypto 

Thanando ir Amerikos tarpo padaryta -militarinė sutar-1 lutinai bus pasisakęs dėl i Filipinų ir Costa Ricos, 
tis. Jungtinių Valstybių vyriausybė Thailando armiją amerikinių siūlymų). jtis. Jungtinių Valstybių vyriausybė

' aprūpins ginklais ir amunicija. Dar daugiau: Jungtinės
Valstybės pasiųs į Thailandą technikus ’ ir karininkus

. Thailando armiją suorganizuoti ir išlavinti. Bus daroma
, taip, kaip buvo daroma su Graikija ir Pietine Korėja.

V'1 ‘įTnailando, tos apie trijų dešimtų milijonų žmonių Azi-
‘ joS šąbes, reakcinė vyriausybė bijosi savo žmonių. Tiktai jis nepaprastai garsiai rė- 

Ameūkos ginklais * jinai galės kiek ilgiau pasilaikyti. . kia ir su faktu mažai skai^ 
V- šitas mūsų vyriausybės žygis vis labiau ir labiau j tosi. Jis, pavyzdžiui, neva- 

įtraųkia Ameriką į vidinius Azijos kraštų reikalus ir!dina- Tąrybų Sąjungos tuo 
įoiitliktus. Nieko nepasimokyta iš Kinijos įvykių. Tru- vardu, bet “Soviet Russia.”

Tai darydamas, matyt, Mr. i

Kiek jūsų kprespondentui 
teko girdėti, tai iš visų de
legatų pikčiausiai kalba 
Australijos Mr. Spender.

Kai Spender paima balsą,

i Kai kurie jų kalbėjo po 
du, po tris kartus.

Balsavimas vyks trečia
dienį. .

Po to, kai komitete bus

mano politika ginklais išlaikyti Azijoje reakcinius re
žimus pasilieka nepakeista.

Naujas Kjnijos protestas
Kfpijos Liaudies Respublikos premjeras Chou En-lai 

• ątsiuutė Jungtinėms Tautoms. protestą. Jis sako, kad 
Jungtinių Tautų Asejnblėja neturi teisės įdėti į darbo- 
tvąrkį ir svarstyti Formozos likimą. Jis teigia, kad For
mosa yra Kinijos teritorija, kūną turi užgrobus Ameri- 

, ka. Vienintelis klausimas; sako, turėtų būti, tai kaip iš 
' tos Kiniięs teritorijos iškraustyti amerikiečius.

1 > įįs protestas, skaitomas Kinijos atsisakymu atsiųsti 
dplėgacįią ir tartis* dėl Formozos ateities. Vienintelė de
legacija, kuriai teisės pribūti į Lake Success Kinija rei-

Amerikos liuteronų baž
nyčia kviečia sulaikyti “be
protišką posūkį link trečio
jo pasaulinio karo.” 1

Minimos bažnyčios kon
vencija kaltina Rusiją dėl 
karo, beta kartu kaltina ir 
Ameriką. Amerika turinti 
parodyti didesnį ' pasiryži- 

su kitais

Buvęs Rochesterio uni
versiteto profesorius Alan 
Valentine prez. Trumą- 
no paskirtas ekonominės 
stabilizacijos direktoriu
mi. Jis prižiūrės algy- 
kainų kontrolės progra
mą.

būtų vienybė, tai sekreto
riaus išrinkimo reikalas 
nebūtų sunkus darbas. Net 
ir tas pats Trygve, Lie, vei
kiausiai, galėtų pasilikti be mą kooperuoti 
T. Sąjungos pasipriešinimo, kraštais, kad pasaulinio ka- 

Betgj tos vienybės nėra, iro pavojų prašalinti, taiką 
, Na, o sekretoriaus pos- išlaikyti.

tas Jungtinėse Tautose turi 
i didžiulės ir politinės reikš-

• našauja, jog ši^is metais 
automobilių industrija iš
leis 8 milionus naujų auto- 

Specialiame komitete, ku- mobilių ir tr.okų.'Tai būsią 
dviem milionais daugiau, 
negu pereitais metais išlei
sta.

mes. \ ;
Libijos klausimas

Detroit Free Press pra-

ris svarsto Libijos (buvu-
Italijos kolonijos)sios • Italijos kolonijos) 

nubalsuota, šitie siūlymai klausimą, trylika valstybių 
’„„^perduoti visam seimui, ’siūle rezoliuciją,bu^j
pilhai asemblėjai užgirti ar 
atmesti.

Amerika pasitiki, kad ji 
turės daugumą savo pusė^, 
je.

reikalau
jančią gį’eit paskelbti Libi
ją nepriklausoma valstybe.

^Šis klausimas taipgi bus 
komiteto balsuojamas trę-

žodžiu, Kinija neduoda teisės Jungtinėms Tautoms 
| su kuo nors derėtis dėl Kinijos teritorijos.

Ir socialistai nepasitenkinę
Labai mažai šiandien pasaulis tegirdi apie Amerikos 

socialistus. Bet jie nenori būti visiškai pamirštais. Jie 
laikas nuo laiko viešai prabyla kuriuo nors opiu klausi
mu. Dabar Socialistų Partijos sekretorė Miss Robin 
Myers išleido pareiškimą dėl Amerikos "politikos Azijo
je. Socialistai esą nė kiek nešvelnesni linkui komunizmo 
už visus kitus jų oponentus, bet jie negalį sutikti su 
ta filosofija, kad tik nuogais ginklais bei’rėmimu reak- 

lįlauja, tai delegacija į Asemblėją, kuri užimtų vietą j cinių režimų, kaip Indo-Kinijos karalius Bao Day, būtų 
dabar esančios Čiąngo klikos delegacijos. įgalima apsidirbti su komunizmu Azijoje.

Dalyvauja daug svečių
Įvairių asemblėjos komi

tetų posėdžiuose dalyvauja 
daug svečių, stebėtojų. • Y- 
patirigai daug matosi mote
rų.

Tačiau, pastebėjau, ne 
visi svečiai nori klausytis 
“nuobodžių kalbų.” Kai tik 
gilesnės diskusijos praside
da, tai, žiūrėk, jau tūli sve
čių ir kelias eiti;
mat, nuobodu; jie neįgudę 
ką nors gilesnitr galvoti. *

jiems,

5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
2.00

Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

F. Mergiūnas, New York....... •.............. .
A. Arlaus, Kearny, N. J......................... .
Marytė, Binghamton ..................................... .
] >. Spilgys, Brooklyn .......
Ant. Duoba, Rochester • •....... •....•••.........
F. Bloznelis, Catskill, N. Y. ..........................
B. Yurkunas, Kulpmont, Pa. ......................
R. Stasys, Alhambra, Cal.............1.................

Visiems širdingaj tariame ačiū už aukas! Prašome vi
sus skaitytojus, kurių prenumeratos jau pasibaigė, tuo
jau atsinaujinti per mūsų vajininkus arba* tiesiai per 
Laisvės įstaigą. Pasidarbuokite naujų skaitytojų gavi
mui. Dienraščio Laisvės reikalai yra visų demokratinių 
žmonių reikalai. Laisvės Administracija.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pen., spalio 20, 1950



Chlorofilas kaip dvoko naikintojas ir-žaizdų'gyduolė
Amerikiečiai ir amerikię-| nas dažnai turi dar fosforo 

tės išleidžia daugiau kaip 
50 milionu dolerių per me
tus, pirkdami vaistus nuo j sidaryti ne tik šviesoje, bet 
dvokimo iš burnos ir nuo < ir tamsoje, 
prakaitinio dvoko.

Nors 
h- geras 
kia, tai 
su juo kalbėtis.

Kazio Bevardžio surankioti margumynai
New Jersey valstijos Ii- naudojimas gali skaudžiai 

goninių komisionierius San-1 pažeisti žmogaus sveikatą, 
ford Bates praneša, kad 
Iš 108 N. J. ligoninių tiktai'
76 tinkamos ligoniams gy- Italijoj, pripažino Mussoli- 
dyti. 32 ligoninės tuojau tu- nio našlei Rachelei, dalį tUr- 
ri būti pataisytos ir panau- tų, kuriuos Mussolinis bu- 
jintos. Kitaip, The State ’ 
Department of Institutions 
and Agencies (Valstijinis Į- 
staigų Departmentas) tū
pęs sustabdyti ligonių priė
mimą į tas ligonines. Jos 
nusenusios, ir pavojinga, jo-j žemių žmonių, 
se ligonius laikyti.

reina iš gilios cheminės 
priežasties kūne.

Taigi dr. Westcott suma-
nė išbandyt chlorofilą ir ina-

• ~ ~ v

.Pg tiems, kurių burnos- nepa
jo sau ir savo šeimos 
riams, ir patikrino,

chlorofilas', tai *per 48 va
landas visai dingo žaizdų 
smarvė ir jos geriau. gijo. 
O dvokas iš žaizdų be chlo
rofilo “laužė nosį”, kaip‘ir 
pirmiau.

Tuomet negavusieji chlo- 
riešutai, pu-' rofilcr vyrai sukėlė trukš- 

nemažas pro-Imą: “1
taip j žalių gyduolių!”

Kai visiems tame ligoni- 
čiuose ir kituose grūduose, nes skyriuje buvo apraišio- 

į‘ Bet gausingiausi protei- tos žaizdos su chlorofilo fe
nais yra gyvuliniai maisto palu, tuoj ir dingo bet koks 
produktai —’ mėsa, pienas, dvokas.

Proteinas gali augale su- chlorofilas yra dvoko nai- gydomai dvokia.

jėgu tik yra 
| cukraus ir azoto.

asmuo J)ūtų dailus I Augaliniais proteinais y- 
, bet jeigu jis dvo- l)a^‘ 1 V *
kiti vengia artimai P°.s> ^h-niai;
; ; y Vaikinai te*nLJ Procentas yra i 

nenori su dvokiančia mer- Pa^ ingiuose, avižose, kvie- 
gina šokti, o merginoj šali
nasi nuo blogai “atsiduo
dančio” vaikino. Dvokimas 
taipgi kenkia darbuose 
tarnybose.

Stebėtinas gamtinis 
chemikalas y.

Bet pastaruoju laiku su-1 
kasta apsauga nuo to blo- f 
gurno. Tai chlorofilas, vie
nas seniausių pačios gam
tos chemikalu.

Chlorofilas yra medžia
ga, kuri suteikia žalią spal
vą medžių lapams ir įvai
riems augalams. Tas pava
dinimas sudąrytas iš dvie
jų graikiškų žodžių: chlo- 
ros — žalias ir fyllon — la
pas.

Chlorofilas dabar yra pa- "mus per dešimt pastarųjų 
•prasta ir saugi gyduolė nuo 
asmeninio dvokimo. Užten
ka nuryti vieną kitą jo pi- 
liukę, ir žmogus bus apsau
gotas nuo įkyraus dvoko 
per diena; o tatai lėšuos 
tiktai keletą centu.

Jau gana seniai žinoma, 
jog chlorofilas yra būtina
sis gamtinis chemikalas 
medžiams, žolei, j 
kitiems augalams.

Maisto gamintojas
Chlorofilas 

šviesos jėgą.

ir
kiaušiniai, žuvis.

Gydomoji chlorofilo 
veikme

I

Vokietys chemikas
’chardas Wilstaetter

Jis davė 
keliems po žalią chįęrofilo 
piliulę nuryti; tad ir dingo 
dvokas šešioms valandoms 
ar daugiau. Burnos dvoko 
dingimą jis taipgi patikrino 
osmoskopu.'

Kai kurioms moterims 
sergant mėnesinėmis, atsi-

■ randa koktus prakaito dvo
kas. Bet jeigu.panaudoja
ma po dvi tris chlorofilo 
piliukes per dieną, tai ding
sta' toks dvokas.

_ __  _____ _________ Tūli, šunes taipgi per 
j Newyorkietis gydytojas prakaitavimo, bet vienuoji-1 daug dvokia. Bet, kasdien 

Ri- F. Howard Westcott 1943 kos studenčių prakaitas;.jau įmaišius truputį chlorofilo 
1 ’ ■ visai nedvokė per 18 valam i JU ėdesį, pranyksta ir šu-

i ! „ „ __ __________

pus-' gančias mažakraujyste • pe- j dvokimas sumažėjo.

Tuomet kilo klausimas: 
Ai- nuryjant chlorofilo ga
lima būtų pašalint burnos 

i ir prakaito dvokus?
Duokite ir mums tų j • Dvylika dvokiančių kole-

gijos studenčių pasidavė 
išbandymui. Dr. Westcott 
kas rytą kiekvienai davė po 
piliukę chlorofilo. Vėliau’ 
dieną jis tyrė jų dvokimą, 
naudodamas tam jautrų 

Ginklas prieš prakaito ir mokslinį..instrumentą .va^ 
burnos dvoką .dinamą osmoskopą. Chloro- 

i filas nekiek nesumažino
j Newyorkietis i

pirm metais tyrinėjo, ar chloro-
poros dešimtmečių surado, filas galėtų pagydyti ser- du, o ir dvyliktos studentės na^dyokas.

| įog chlorofilas yra “] ' ................. " 1
| brolis” raudonajai kraujo les ir žiurkes. Jis ir pats ri- į
| medžiagai — hemoglobinui, jo daug chlorofilo, norėda- 
| Paskui šveicaras .gydytojas mas patirti, ar tas vaistas
E. Burgi atrado, kad chlo- į žmogui kenkia ar
rofilas padeda atgyti bei 
ataugti sužeistiems žmo
gaus audiniams.

Amerikiniai daktarai, 
darydami platesnius bandy-

bėtų, patyrė, jog chlorofi
las,* ištrauktas iš žalių la
pų, kartais sugydo ir at-1 
kakliausias žaizdas, tokias 
žaizdas, kurios nepasiduo
da nei penįcillinui, nei sul- 
fai, nei kitiems vaistams.

Žinoma, jog kai kurios 
žaizdos dvokia. Bet dedant 
chlorofilo skvstimą ant jų, 

l ale ir!javams ir ne jjk žaizdos gijo

Neseniai teismas Farli

ne. Su
rado, jog chlorofilas nieko 
bloga žmogui nedaro.

Karta dr. Westcott vidu
dienį prisivalgė asparago, o 
asparagas sukelia savotiš
ką dvoką šlapime. Vakare 
daktaras nustebo, kad jo 
šlapimas neturi jokio aspa- 
ragiško dvoko. Kodėl? To
dėl, kad nurvtas chlorofilas 
panaikino dvoką.

Burrtos dvokas
Nors dentistai, kiek tik 

Įmanydami sutaįsęKdantis; 
nors gydytojai išima suge
dusius tonsilus, /išvalo kau
lines veido kiaurymes , ir 
sustabdo varvėjimą iš no
sies viršutinės dalies į 
gerklę, — vis tiek tūli žmo
nės “dvokia iš burnos”. 
Dantų šveitimas su tam tik
romis košelėmis ir burnos
plovimas kvepalais tildai bar 
pridengia dvokimą kelioms tam jokių receptų.

bandymą jis pakarto- minutėms. Nes dvokas 4)^-

Chlorofilas taip pat nai- 
j kiną alkoholio ir tabokos 
“kvapsnius” iš burnos..

Chlorofilo yra visuose ža
liuose augalų lapuose, ir jei- 
žmogus valgytų gana žalė
sių, tai jau ir tuom suma- . 
žintų savo dvokimą, kaip 
teigia dariusieji tokius ban
dymus gydytojai. '

Iki šių metų kovo mėne
sio tiktai pagal, daktarų re
ceptus galima buvo pirkti 
chlorofilą iš vaistinių. Da- 

jau nereikalaujama

vo sugrobęs iki 1938 metų. 
Našlė gavo septynis di
džiulius dvarus,’ dvi puoš
nias vilas-vasarnamius ir 
kitokiu lobiu.

Italijoj yra milionai be- 
, bet fašistu 

! nis teismas susimylėjo ant' 
|Mussolinio našlės ir panar- 

anglų : dino ją neteisėtuose lobiud- 
dramaturgas rašytojas Wi- se. 
lliam Shakespeare mirė 
1616 m. balandžio 23 d., j 
Stratford - on - Avon mies
te, Anglijoj.

Kunigas Gastrell vėles
niais laikais nupirko namą, 
kuriame Šekspyras gyveno 
ir mirė.

Turistai ir šiaip įdomaų- 
tojai tankiai atsilankydavo 
tą namą pamatyti. Tie lan
kytojai taip įsipyko kuni
gui Gastrell’ui, kad jis iki 
pamatų nugriovė namą ir 
apsėjo žole jo vietą.

Neužmirštamas

Women’s Christian Tem
perance Union (blaivinin- 
kių sąjungos) pirmininkė 
D. Calvin’ienė parašė laiš
ką Washingtono valdinin
kams, kad sustabdytų alaus 
siuntimą amerikiečiams ka
reiviams Korėjoje.

Calvinięnė sako, 
kos kareiviai turi 
tis, iškraudami iš
niu alų, o ne amuniciją.

Vienas karo veteranas, 
Geo. Nolan dėl to pareis* 
kė:

“Laimingi esame, kad A- 
merikoie mažai Calvinienių 
randasi.”

Ameri- 
šlykštė- 
trauki-

Amerikinis ežeras Lake 
Michigan apima didesni 
plotą, negu kai kurios ma
žosios i šalvs, įskaitant ir 
Šveicarija. To ežero dydis 
yra 22,400 ketvirtainių my
lių.

1939 metų Jungs
ima pirmenybę* 
sporte. Apskai-

Jau nuo
Valstijos
“bowling”
čiuoiamaf 1<ad 20 milionu a- 
merikiečiu. vvrų ir moterų, 
dalyvauja šiame sporte.

Apie kailinių žvėrelių auginimą Lietuvoj
Rašo V. Bergas. 1

, r ? ’ ! at i*- 'sidabriniu. Kadangi iTarybu Lietuvos Medziov brflno.pąnzą J’' - ■
k!ės Ūkio valdybos i ag žvmiaj 

virsimnkas.

------------ a

Žvėrių kailiai vra brangi I 
'.žaliava, kuri mūsų liaudies I 7 *

i žaizdų gydymas žolėmis 
ima saulės*’ ^augelis atsimename, 
Naudodamas j kaip moterys Lietuvoje dė- 

šviesą, jisai sujungia auga- davo ant žaizdų trukžoles 
Jo traukiamą iš žemes van- bei įvairių augalų lapus, 
deni su gaunamomis iš oro Daktarai \atai Tindavo ' 
anglies dvideginio dujomis i tėčiais prietarais'. \ Vyrai, 
(carbon dioxide). I ypač pabuvoję miestuose ir

Tuo būdu chlorofilas, su- , laikydami save apsišvietu- 
iungdamas vandenį su oro siaiš, sakydavo, 
dujomis, ir gamina augalui išmislas.” 
cukru.

Cukraus dalį augalas su
naudoja kaip reikalingą 
sau maistą, o kitas cukraus 
dalis paverčia skrobylais- 
krakmolais. celiulioze bei į- 
jungia į kitas.^au medžia
gas.

Žvmėtina, joe* cukrus ir tai jis plačiomis žolėmis ap- 
deda s 11 j į rišo gyvuliukui žaizdą, ’kuri 

pačių elementu — grvnan- greit ir ♦sugijo, 
glio, vandenilio (hvdhbge- nrantama, būtų 
no) ir deguonies (oksige- “oneraciios 
no): tik krakmolo truputį 
daugiau grynanglio, 
cukru i e.

Riebalai (taukai ir alie- 
iai) tain na t yra junginiai 
trijų minimu elementų — 
grynanglio; vandenilio ir 
deguonies, bet riebaluos,^ 
mažiau deguonies. negu 
cukruje ar krakmole.

Proteinų gaminimas

----—-------- I yra ^monįu< kurie mano, 
Kadangi jos kad “laksatvvų” (vaistų 
tai ju augini-1 viduriams liuosuoti) nau- 

vra. pievas dalvkas
msmę. ——------ ----------------------- - Mėlynosios lanės vra pi--
Ši žaliava paprastai gau- daug atlieku, kurios įgalina i gesnės kaip juodsidabrines 

gauti pakankamai ir pigaus I ir platininės, bet jos yra. 
maisto kailiniams' žvėre- žymiai veisleshės, todėl jas

narna medžiojant laukinius
žvėris. »Tačiau pastaruoju
laiku vis daugiau plinta liams. Ypatingai palankios 
kailiniu žvėreliu auginimas, 'sąlygos susidaro kailiniams 

stam

tai
v “

Dabar gi tie “išmislai” ir 
“prietarai” tapo natikrin- j 
tais moksliniais fakįais.

(Šių žodžių rašytojas, 
vaiku būdamas, taip pat. 
naudojo žoles gydymui. Kai

Ypač kailinių žvėrių augi-i žvėreliams auginti 
nimas yra paplitęs Tarybų biuose kolūkiuose.

bobų Sąjungoje.^ Kailinių žvėre
lių fermų (farmų) įsteigta I 
daug, tiek savarankiškų, 
tiek ir kolūkiuose kaip pa
galbinių įmonių. Gražiai iš- 

jsiverčia ir žymias pajamas 
į.’ dubda kolektyviniams ūki- 
• ninkams tos fermos, kurio-

žymiai veisleshės, todėl jas 
auginti labai-išsimoka. Mė
lynosios- lapės veda per me
tus vieną kartą ir atveda

Nūn Jungtiniu Valstiių 
v pu r i kk 11 snmvbės Paskel- 
himn iki Konstitucijos 

Barton griežtai draudžia . gyrimo buvo protarpis 
nuo tokio iu vartoiimo. Jis'metų, 2 mėnesių ir 13 
sako, besaikis laksatyvų ! nų. 
----------------------------------- ! Nenriklausomvbė

v uz-
11

die

Musų respublikoje gali sparesnės, negu kitos lapes.
būti auginami visų gražiau-j Sabalai—tai . plėšrūs, ypa-• • • • ,1 i L k* /"v»rA -i La i/» «A'*a i i n Irm I •» n rn y/Air "brangia u-’ 

kailiniai žvėreliai,

pa
lte plėšrių kailinių žvėre- 'skelbta 1776 m. lienos 4 d., 

lių, kurie minta mėsa, fer-lo Konstituciia užginta 1787 
mose išsimoka auginti grau
žikus, kurie minta tik au
galiniu maistu. Čia pirmon 
eilėn eina triušiai (krali- 
kai); jų kailis gana bran
gus, mėsa gana gera ir tin
ka maistui. ' 
kymas labai pigus, minta 
jie, kaip žinoma, augaliniu

m. rugsėjo 17 d.

Konvencijoie dėl Jungtin. 
Valstijų Konstitucijos už
gynimo, tarp kitu, dalyvavo 
ir keturi masonai atstovai,

tingai brangaus kailio žvė
reliai. Sabalai laisvėje gy
vena tiktai Tarybų Sąjun
goje ir niekur kitur jų ne
bėra, visur išnaikinti. Sa
balai minta mėsa, jų išlai
kymas nebrangus.

šieji
šieji
kaip juodsidabrines, plati
ninės ir mėlynosios lapės, 
sabalai, audinės, jenotai 
(meškėnai), skunsai, beb
rai, ūdros ir kt.

Juodsidabrines lapės tfffi

<X jgLl d II U1H | 
Triušių išlai- būtent:

George Washington, Ben
iamin Franklin, Alexander

maistu, kopūstų lapais, do- Hamilton ir David Brear-- mvlimam jo katinėliui buvo se: aug;inami plėšrūs kaili
niai žvėreliai ir graužikai.

į Yra ^įsteigta taip, .pat i1' labai gražų ir brangų kailį, bai gražus, brangus, blizga
tvarus ir lengvas. Audines kailius paruošų organizaci- n^emiiai siaunciant Jungt. 

pražilusios', žiba, kaip siela- auginti lengva. Jos at- Įjos moka gana aukštą kai-: »* ‘^dmies^ius’ 

kiekviena plėšriųjų kailiniu | New Yorke tuo laiku nuo 
tinka veislios, atveda jauniklių Iii žvėrelių ferma, nes triušis choleros mirė-5,071 žmogus;

dalgiu labai sužeista koja, niai žvėreliai ir graužikai.

bandomųjų- kailinių žvėre- 
nors su- ūkių, kuriuose “daromi 
ir be tos I bandymai dėl žvėrelių veis- 

sugijus.)
Sovietiniai daktarai

surado,negu gana seniai
naudojant sąmanas vieton 
vatos žaizdoms aptaisyti, 
žaizdos greičiau ir dailiau! 
gvia. Juk samanose 
pat yra chlorofilo.
Chlorofilo išbandymas 

žeistiem jankiam

Audinės kailiukas yra la- bilais, avižomis, burokais ir ley.

Jų kailis yra tankus, visiš
kai juodas, plaukų viršūnės

šilkiniu atspalviu, labai pa-
kt. Labai$*greitai veisiasi ir 
greitai auga. Už triušių 1849 metais, choleros e-.

JOS 
visokiems parazi- 

susirgimams,
ną. Triušius, auginti turiĮdemija lietė didmiesčius.' Į lės pag,erinįgįp? dėl būdų 

• 'kovoti su parazitais. ir kt. 
•J i Daug padeda žvėrelių 

1 .ūkiams vystytis zoologijos
• sodai (žvėrinčiai).

Tarybų Lietuvoje yra vi- 
J sos sąlygos kurti ir plėsti 
kailinių žvėrelių fermas. 
Mūsų respublikos klimati
nės sąlygos visiškai tam 
tinka. Kritulių (lietaus, 
sniego) mūsų respublikoje 
yra gausu, todėl kailiai yra 
švelnūs. Visiškai tinka ir 
temperatūra.

Kur žiemos labai šaltos, 
ten kailiai turi stambų ir 
šiurkštų plauką; kur jos 
šiltos -— kailis pasidaro re
tas. Mūsų krašte žiemos 
yrą vidutiniškos, nei per 
šaltos, nei per šiltos, todėl saugos priemonių, 
kailis, kaip jau minėta, pa
kankamai tankus ir nešiūV- 
kštus.
Kailiniams, žvėreliams au

ginti mūsų krašte esama ir 
gerų ekonominių, sąlygų. 
Besivystanti gyvulininkystė

bras. Jos maitinasi mėsa; i sparios 
žuvimi, avižiniais miltais ir tams arba 
daržovėmis. Maistui d___
įvairios mėsos 
kaip 1 kraujas, plaučiai 
vėliai. Pasenę arkliai, kurie įvairiomis

taip

su-

I Bendrojoj Jungtinių Val- 
’stijų armijos ligoninėj An- 

Negana to, kad chlorofi- j trojo pasaulinio karo metu 
las gamina cukrų iš van- Į kai kurių kareivių žaizdos 
dens ir iš esamų ore anglies 
dvįdeginio dujų. Augalas 
dalį šio cukraus taipgi su
jungia su gaunamu iš že
mės azotu-nitrogenu. Tokiu mo.

negijo ir baisiai dvokė. Dvo
kas iš tų' neužsidarančių 
žaizdų varydavo net gydy
tojus ir slauges prie vėmi-

liekanos, R’i 6, kartais net daugiau, 
pil. I Minta mėsa, žuvimi arba 

. , mgS0S Hekano-
nebetinka darbui, gali 'būti mis. Audinės ■ mėgsta mau- 
pilnai sunaudoti lapėms j dytis, todėl jų * narvuose 
šerti. Lapių išlaikymas ne-1 (klėtkose) visą laiką turi 
brangus, o kailis vertina- i švaraus vandens. Au- 1 • • . ' rl i m a h i o h i a I r n a i i r v i nmas brangiai. '

., nes triušis 
gali duoti ne tik kailį, bet. 
ir būti plėšriesiems žvėre
liams maistu.

Jungtinių Valstijų - vice
prezidento alga vra $30,-

Tarybinės Lietuvos kolū- Fauna dar $10,-
kiuose įsteigtos kailinių 
žvėrelių auginimo fermos 
duotų kolūkiečiams žymias

000 pripuolamoms, netikė
toms išlaidoms — viso $40,« 
000 per metus.

mao maigiai. dines išsimoka auginti vi- papildomas pajamas.
Vaikas lapės veda vieną sur, kur tik yra šiokių ar Tačiau ligi šiol geros są-

I ) 47 i 1 • — 1*1 l’rrn’nn l.riiT»Trvr< ciioirlnvn Lkartą per metus, viena la- tokių mėsos liekanų.

būdu augalas sudaro pro
teinus (baltymus). O pro
teinai yra svarbiausia gy
vosios gamtos medžiaga, 
pats būtiniausias maistas 
žmonėms ir gyvuliams.

Paprasčiausias proteinas 
yra grynanglio, vandenilio, 
deguonies ir azoto (nitro- i 
geno) junginys, bet protei- J

Kailinių žvėrelių auginto
jai augina narvuose ir ki
tus plėšrius kailinius žvėre
lius, kaip skunsus, šeškus ir 
kt. Jų auginimas žymiai pi
gesnis, negu lapių. •

JenOtas arba meškėnas la- 
bai gerai pripranta 
žmogaus 
narvuose.
maistu, kaip augaliniu, taip' 

žymiai gražesnės ir bran-i ir mėsa/ žiemos šalčiuose 
gesnėš. Jos neseniai išves-'miega du iki pustrečio mė-; 
tos ir dar 'nėra kaip rei-; nėšio. Jenotų yra įvairių į 

ki'ant išplitusios. Platininių rūšių; kuo tamsesni jeno- 
lapių maitinimas ir priežiū- tai, tuo kailis .jų branges-

pė ’atveda* iki šešių /ląpiukų. 
Lapių augintojo didžiausias 
rūpestis yra apsaugoti la
pių prieauglį nuo paraziti
nių kirminų, nes paraziti
niais kirminais lapės grei
tai. apsikrečia *ir nuo jų 
dvesia, jeigu nesiimama apTad dr. Warner F. Bo

wers ir jo bendradarbiai 
gydytojai nusprendė pa
naudot chlorofilą. Vienam 
kareiviui aptaisė žaizdą su 
chlorofilu, kitam be chloro
filo, trečiam su chlorofilu, 
ketvirtam be jo ir tt.

Ir Štai kas pasirodė. jOV&i v ^©baliui gy vuiuiHu\y»i,v jicipią ir pritylu- tai, LUC
Kur buvo pavartotas! ir maisto pramonė duoda Ira yra tokia pat' kaip juod- į jenotai.

. Platininės lapės švieses- 
lės už juodsidabrines lapes, • • v • 1 *

lygos, kurios susidaro kol
ūkiuose kailiniams žvėrims 
auginti, dar beveik neišnau
dojamos. Kol kas mūsų res- 

r publikoje kailinių žvėrelių 
fermas turi tik Mokslų aka
demija ir Medžiotojų drau
gija. Tokia padętis neturė

tų tęstis toliau. Reikia im- 
. ?lie. tis kailiniu žvėrių augini- 

ir i\/r eIai vei.sJa?1 mo, kas padarytu kolūkius Minta mišriu dar ]abiau pelningus. -
111 ‘ Medžioklės ūkio valdyba 

prie Lietuvos TSR Ministrų 
'Tarybos stato sau uždavinį 
išplėsti Lietuvoje Mtailinių

f Tąsa ant 5 pusi.)

Buvęs New Yorko miesto 
majoras William O’Dwy
er. o dabar Jungtiniu Val
stiių ambasadorius Meksi
kai, yra gimęs Airijoj ir 
mokėsi St. Nathys, Ros- 
comman kolegijoj. Paskui 
nuvvko Ispanijon ir mokėsi 
kunigvstės jėzuitų univer
sitete Salamankoj.

Atvvkes New Yorkan, 
O’Dwveris vakarais lanke 
F o r d h a m Universitetą 
(taipgi jėzuitų), studijuo
damas teisių mokslą, kurį 
baigė 1923 metais su LL.B. 
laipsniu.

Kazys Bevardis,
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pen., spalio 20, 1950
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DIENHA

a šokiailinksmi

ST EI A N KOZ AKEVIC11, 
baritonas, ukrainietis, 

opcrij dainininkas.

AMI LIJA 
JESKEVIČIŪTft-YOUNG, 

sopranas, operų solistė.

po programos

GEO. KAZAKEVIČIUS, 
Aido Choro mokytojas.

S

Sekmadiera
RICHARD BARRIS, 

Akordionistas, 
iš Dedham, Mass.'

a
(iERTRUD E RASKAUSKAS, 
sopranas is Waterbury, Conn.

Žymi koncertų dainininkė.

r icc o •t* v l^lDlLrv 1 I AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Programoje taipgi dalyvaus AIDO CHORAS Šokiams gros George Kazakevičiaus Orkestrą
vadovaujamas George Kazakevičiaus ° J “ amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus

Sėdynės rezervuotos, prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiam 
įžanga 75c. Visų Laisves patrijotŲ prašome kviesti savo draugus ir pažįstamus į dienr. Laisves koncertą.

LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIŲ GYVENIMO
2— MIŠKO KIRTIMAS. — Junkerio pasakojimas. 10-19-50

(Tąsa)
Kai aš pagaliau, be Velenčuko pagal

bos, kuris vėl buvo begriebiąs rankomis 
žariją, užsidegiau papirosą, jis patrynė 
apsvilusius pirštus į užpakalinius kaili
nukų skvernus ir, tur būt, tik tam, kad 
turėtų ką veikti, pakėlė didelį činaros 
rąstagalį ir užsimojęs metė jį ant laužo. 
Kai pagaliau jam pasirodė, kad galima 
pailsėti, jis priėjo prie pačios karštumos, 
atsilopojo milinę, kuria buvo užsisiautęs 
kaip skraiste, susegęs tik užpakaline sa
ga, išžergė kojas, atkišo savo dideles 
juodas rankas ir, truputį perkreipęs bur
ną, užsimerkė.

— Oi-oi!... pypkę užmiršau. 0 tai 
bėda, broliukai mano!—tarė jis, truputį 
patylėjęs ir į nieką atskirai nesikreip
damas.

II
Rusijoje yra trys vyraujantieji karei

vių tipai, kurie apima visų paskirčių ka
reivius: Kaukazo, armijos, gvardijos 
pėstininkus, kavaleristus, artileristus ir 
t. t.

Pagrindiniai tipai, kurie savo ruožtu 
dalinasi į smulkesnius arba jungiasi 

tarp savęs, yra šie:
1) nuolankieji,
2) viršininkaujantieji ir
3) pramuštgalviai.
Nuolankieji skirstosi, į: a) nuolan

kiuosius abejinguosius, b) nuolankiuo
sius rūpestinguosius.

Viršininkaujantieji skirstosi į: a) vir
šininkaujančius rūsčiuosius ir tb) virši
ninkaujančius mandagiuosius.

Pramuštgalviai skirstosi, i: a), pra
muštgalvius juokdarius ir b) pramušt
galvius ištvirkėlius.

Dažniau už kitus pasitaikantis tipas, 
— tipas mielesnis, simpatingesnis ir la
biausiai pasižymįs geriausiomis krikš
čioniškomis dorybėmis: romumu, pamal
dumu, kantrybe ir dievo valiai pasidavi
mu, — yra nuolankiojo tipas. . Skiria- 
nasis nuolankiojo abejingojo bruožas 
yra jo jokiu būdu nesugriaunama ra
mybė ir visų, galinčių jį ištikti, lemties 
nepastovumų niekinimas. Skiriamasis 
romiojo girtuoklio bruožas yra tylus poe
tinis nesiteikimas ir jausmingumas; ski
riamasis rūpestingojo bruožas — proto 
galių ribotumas ir betiksliškas darbštu
mas bei uolumas.

Viršininkaujančiųjų tipas sutinka
mas daugiausia aukštesnėje kareivių 
sferoje: grandinių, puskarininkių, virši
lų ir t.t. tarpe, ir pirmojo poskyrio žmo
nes, viršininkaujantieji rustic j i, yra la
bai kilnūs, energingi, tikrai kariški. 
Jiems nesvetimi ir aukštieji poetiški po
lėkiai (šitam tipui priklausė grandinis 
Antanovas, su kuriuo manau skaitytoją 
supažindinti). Antrąjį poskyrį sudaro 
viršininkaujantieji mandagieji, pasta
ruoju laiku ėmę smarkiai platintis. Vir
šininkaujantis mandagusis visuomet pa
sižymi gražbylyste, moka skaityti ir ra
šyti, nešioja rausvus-marškinius, neval
go iš bendro katilo, retkarčiais rūko Mu- 
satovo tabaką, save laiko nepalyginamai 
aukštesniu už paprastą kareivį, ir pats 
retai būna toks geras kareivis, kaip pir
mojo skyriaus viršininkaujantieji.

Pramuštgalviai* taip pat, kaip ir vir
šininkaujantieji, geri yra pirmojo po
skyrio — pramuštgalviai juokdariai, 
kurių Skiriamieji brūožai yra nesugriau
nama linksmybė, dideli visam kam suge
bėjimai, prigimties turtingumas ir nar
sumas, ir taip pat baisiai prasti antrojo 
poskyrio, — pramuštgalviai ištvirkėliai, 
kurių vis dėlto, rusų kariuomenės gar
bei, pasitaiko labai retai, tai jie kareivių 
iš bendruomenės išskiriami. Netikėjimas 
ir kažkoks nepaprastas užsidegimas blo
gus darbus dirbti — svarbiausieji šio 
skyriaus charakterio bruožai.

Velenčukas priklausė nuolankiųjų rū
pestingųjų skyriui. Jis buvo kilmės ma- 
žarusis, tarnavo jau 15 metų ir, nors 

buvo nežymus ir neperdaug mitrus ka
reivis, bet nuoširdus, geras, nepaprastai 
uolus, nors dažniausiai ne vietoj, ir ne
paprastai • sąžiningas. Sakau: nepapras- 

-■Tūi sąžiningas todėl, kad . anais metais 
kartą jis labai ryškiai parodė wšią cha
rakteringą ypatybę. Reikia pastebėti, 
jog -beveik kiekvienas kareivis užsiima 
kokiu nors amatu. I^abiau išsiplatinę 
amatai,yra siuvėjo ir kurpiaus. Velenču
kas pats išmoko pirmojo ir net, spren
džiant iš to, kad pats Michailas Dorofe- 
jičius, viršila, davinėjo jam siūti, pasie
kė tam tikro tobulumo. Praėjusiais me
tais Velenčukas apsiėmė siūti plonos me
džiagos milinę Michailui v Dorofejičiui; 
bet tą- pačią naktį, kai jis sukirptą ge
lumbę su priedais pasidėjo palapinėje po 
galva, atsitiko nelaimė: gelumbė, kuri 
kainavo septynis rublius, naktį dingo. 
Velenčukas su ašaromis akyse, dreban
čiomis išblyškusiomis lūpomis ir vos su
silaikydamas nuo raudojimo, pranešė 
apie tai viršilai. Michailas Dorofejičius 
įširdo. - Pašokus apmaudui, jis aprėkė 
siuvėją, bet paskui, kaip žmogus geras 
ir pasiturintis, numojo ranka ir nerei
kalavo iš Velenčuko grąžinti ’ milinės 
kainos.' Nors ir kaip rūpinosi rūpestin
gasis Velenčukas, nors ir kaip verkė, pa
sakodamas apie savo nelaimę, vagis ne
atsirado. Nors ir smarkiai buvo įtaria
mas vienas pramuštgalvis ištvirkėlis ka
reivis Černovas, miegojęs su juo vienoje 
palapinėje, bet nebuvo aiškių įrodymų.

(Tąsa)

t

Binghamton N. Y.
aplankius ligonius

Jau ilgokas laikas, kaip 
serga d. Eva čekanauskienė. 
Nors eina sveikyn, bet lėtai.

Susirgo d. V. Kaminskienė. 
Ji yra namuose, 300V2 Clin
ton St.*

Drg. J. Sadauskas jau yra 
parvestas iš ligoninės į na
mus, 27 Wilson St. Ligoninėj 
išbuvo virš penkias savaites.

šie ligoniai yra Laisvės 
skaitytojai. Eina sveikyn.

Linkime jiems geros svei
katos ir vėl su mumis daly
vauti.

A. ir J. K. Navalinskai.
c

Klaidos Pataisymas
■ Mirus Augustui !Zmitrai ei

lės binghamtoniečių buvo pa- 
reiškimas^užuojautos jo duk
roms ir giminėms per Laisvę. 
Vardų saraše praleista H. A. 
Pagėgalų vardas. Tai įvyko 
pas mus per klaidą. Gerbia-

1 mus Pagėgalus atsiprašome 
I ir jų vardą prijungiame prie 
apgailestavusių surašo.

D. M. š.

Jersey City. — Daugėja 
protestai prieš šio miesto 
valdybos siūlymą priversti 
komunistus ir kitus ^‘rau
donuosius” susiregistruoti.'

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pen., spalio 20, 1950
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Iš Urugvajaus Lietuvių Kolonijos
F

Cerros draugų iniciaty- 
suruoštas parengi- 

mėn. 6 d. ULC Cer- 
patalpose, kad gavus 
laikraščio lėšoms pa-

“DARBO” Naudai 
Parengimas

Montevideo. -— Mūsų laik
raščiui nesuduriant galo su 
galu,
va buvo 
m as šio 
ros sk. 
įplaukų 
dengti.

Skaitlingu publika, pavyz
dinga ’tvarka, graži įvairių 
numerių programėlė ir virš 
šimto pezų gryn’o pelno .suda
rymas, ryškiausiai pasako, 
jog šis pobūvis buvo visapu
siškai sėkmingas. Cerros 
tuviai visuomet ir į visus 
su organizacijos aktus 
nuoširdžiai 
biau jie n
prie Šio parengimo, 
už tikslą paremti 
Urugvajaus lietuvių 
jos darbininkišką
kurio materialine būklė yra 
ypatingai sunki, kad nesakyti

nių bruožų iš Jasilionio tau
rios asmenybės , ir pabrėžęs, 

j jog su Jasilionio netekimu, 
■ DARBAS ir Urugvajaus pa- 
i
į žangieji lietuviai neteko save 
didelio bendradarbio bei bi
čiulio, o visa darbininkų kla- 

savo ištikimo ir 
kovotojo, kvietė 

pagerbti minutės 
jaudinanti buvo 

Atrodė, lyg ir šir-

sė nustojo 
I brangiojo 
publiką jį

lie- 
mū- 
yra 
la-atsiliepę, juo 

galėjo neprisidėti 
turinčio' 

vienintelį 
koloni-

Svečiams stTsedus prie sta
lu, Cerros DARBO platintojų 
ir rengimo komisijos vardu 
padarė pratarmę drg. Petras 
Lapinskas, kuris, supažindinę? 
publiką su parengimo tiks
lais, perleido tribūną DAR
BO redaktoriui drg. Antanu1 
Vaivuskui. šis, pradėjo savo 
kalbą sakydamas, kad jis ne- 

apie 
pirmoj 

apie 
myli-

Stasio Jasilionio. 
išsiskyrusio 

Binghamtone. 
keletą ,stambus-

galjs pradėti kalbėti 
laikraščio reikalus, 
vietoje neprasitaręs 
skaudu netekimą mūsų c * *
mojo poeto
iš gyvųjų tarpo
liepos 30
Pažymėjęs

si minute!
dys būtų sustojusios plakę..,

Po to kalbėtojas papasako- 
apie 
kad 
d ar
sa vo

laikraščio, 
sąmonę ir 
rialiStams 
dos melo

Prasidėjo menine progra
ma. Pirmoj vietoj, Albinukas 
Banevičius puikiai padekla
mavo eilėraštį “Neverki.” 
Iš eilės sekė: daina “Plaukia 
sau laivelis,’’ kurią solo gra
žiai padainavo .jau visiems 
gerai žinoma soprano balso j 
dainininkė Veronika' Banevi- j 
čienė; “Paskutinį jau kartą”!

“Darykime viską, kad palaikyti aukštas kainas, dide
lius pelnus ir linksmus darbininkus.”

Worcester, Mass

N ’ >••<<' (s
• • • •

G;

kultūrinio gy- 
Prie klubo- 
jau suorgani-

aktyvas. Čia 
kolūkiečiai,

si d arė kolūkio 
veninio centru, 
skaityklos tapo 
z’uotas 
dažnai 
kurie 
knygų 
mų,
bo-skaityklos

komunizmą”, 
leidžiant.

veikia
ir neraštingumui likvi- 
kursai. A. Ilgūnas.

gausus .
lankosi

su įdomumu klausosi 
i r laikraščių skaity- 

paskaitų, domisi 'klu- 
sienlaikraščiu 

dalyvauja 
Klube-skaityk- 
mažaraštingu-

Kaslink Laisvės Skaitytojų 
Vajaus

ALDLD 11 kuopos šauk
tas specialis susirinkimas 
spalio 13 d. reikale Laisvės 
skaitytoju vajaus įvyko. Ilga
metis vajįninkąs J. J. Bakšys 
pageidavo, kad bent sykį už
dėti tą darbą moterims, ta
riaus moterų į susirinkimą at
silankė tik dvi. Vyrų gerokas 
skaičius susirinko. Tas paro
do, kad ' dienraščio Laisvės 
gyvavimas ir jo platinimas 
jiems rūpi. Tad be ilgų kalbė
jimų 'ėjom prie išrinkimo va-

Įįininko, bet juomi niekas ne- 
[ apsiėmė, nes darbas neleng- 
i vas, išlaidingas ir nemažai 
Į laiko įdėjimo 'reikalaująs.

Todėl nemažai įkalbinėji- 
; mų turėjom nuo vieno ant 
kito ir jau buvom palieką be 
pasekmių. Tad pamaniau sau, 

seksis ir kiek galė-

.ii 
lojo 
mui 
duoti

ir “Sužibo žvaigždutė” išpil
dė V. Banevičienė ir Leonas 

j Abračinskas (akordeonu a- 
(kompanavo Antanas Sausys). 
[Publika triukšmingais ploji- 
I mais išreikalavo šiuos daini- 
i ninkus pakartoti “Paskutinį 
jau kartą”. Albinas Ragaus
kas atliko savo darbo kuple
tą “Dėl visų,” publikoje sukė- 

i lusį daug juoko ir plojimų 
! (armonika akompanavo P.
.Lapinskas). Muzikos dalį 
(polką ir valsą) išpildė man- 

idolinomis Stasys Pranskevi- 
|čius ir Aptanas Vasiliauskas, 
I ir smuiku — P. Lapinskas. 
[Mergaičių grupė iš L. Brazy-

jo apie DAPvBO stovį, 
j jo kovą už išsilaikymą, 
| Pietų Amerikos lietuviai 
I bo žmonės nenustotų 

kuris skaidrina jų
demaskuoja impe- 

parsidavusios spau- 
bei šmeižto propa- 

Ragino visus šuteik- 
jėgomis prisidėti prie

' palaikymo, kad jis • tęs. V. Velyvytės, G. Lapaity- 
|tės ir A. Paškevičiūtės, artis- 
itiškai pašoko baleto numerį.
I Paskiausiai buvo iškviestas 
I padainuoti svetys, pagarsėjęs 
rusų tenoras Jonas Trubici- 
nas, kuris,\ A. Sausiui akom- 

j painiojant, padainavo dvi 
[gražias rusų tautos dainas.

Sieriškis.Į

tomis j_( 
(DARBO' 
j galėtų atitinkamai paminėti 
savo artėjantį 15-os -Fhetų ju
biliejų ir užšitikrinti tolesnį 

,gyvenimą. Baigė, nurodyda- 
i mas, kad, nepaisant esamų 
j priešakyje didžiausių ekono
minių sunkumų, su visų akty- 

'vesniu darbu, su visų 
ninkavimu — DARBAS 
lės žengti vis pirmyn.

Su savo žodžiu dar prisidė- į 
! jo ULC Cerros sk. pirminiu- 1 
, k as drg. J o n as Č e p 1 i k as,
iššaukęs gausius delnų ploji
mus DARBO redaktoriaus ad- 

1 resu ir pranešęs, smagią nau
jieną, jog Cerros skyrius už
pirko nuosavas Kultūros židi
niui patalpas. Šią žinią pub
lika pasitiko ilgai trunkan
čiais plojimais.

kiek jau
siu, tiek darbuosiuos, bet be 
vaj’i n in k o

i nija negali pasilikti. Dar S.
J pasižadėjo, kad sekančiais 
metais ji apsimsianti.

Taigi, šiuomi 
į sies kooperacijos

mūsų didelė kolo

ga

PRANEŠIMAS LINDEN

New Jersey Žinios

DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 
rengia kalakutienos vakarienę. 
Jvyks sekmadieni, 29 d. spalių, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Vakarienė bus duota 5:30 vai. vaka
re. Prašome visus ir visas 
kyli. Vakarienė bus skani ir 
einamų kainų. Žinote, kad moterys |

I visada pagamina skanių valgių. 
I Dalyvaukite! Rengėjos. (201-202)

z*. *

Gauti Laisvei
Naujy Skaitytojų

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

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

X

Stokite j Kontestq

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su
1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki-1 d. sausio-J an.. 1951 m

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

l ietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 20-ties motų gyva
vimo jubiliejaus atžymėjimui 
bankietas, rengiamas 
3-čios Apskrities, įvyks 

atsilan-i madienį, 5 lapkričio, 
uz pri- Į paj.fc Svetainėje, 340 
vnkrin 1 AVC.

Visų marių pareiga 
Ii 'darbu ir agitacija

LDS 
sek- 

Liberty 
Mitchell

prisidė- 
už šio 

jubiliejinio’ bankieto pasiseLi- 
mą. Bankieto bilietai pasiųsti 

. Gaukite 
kalno

! kuiopų sekretoriams. 
Inuo jų bilietus ir 
’platinkite.

Apie programą
i Apskrities Komiteto
; muose. Pradžia ‘ 
vidudienio! „'

tėmykite
> praneši- 

2-rą vai. po

CLIFFSIDE

I EDGEWATER
Lever Brothers Go., kurio- 

i jo išdirbama muilas ir įvai- 
į rūs kepimui riebalai, pradėjo 
i budavoti priest;
mui. ( 
sk ei b i a,
moderniškiausia

irbtuvės. Kompanija 
kad bus įiabudavota 

laboratorija 
[toj srityj ir lėšuios 2 ir pusę 
į miliono dolerių. Budinkas bu- 
■davojamas prie pat Hudson 
lupęs. Darbininkai šioje dirb- 
Ituvėję priklauso. A. F. of L. 
i unijai. Charles

Shenandoah, Pa

naujiems skaitytojams duosime dovaną Rojaus Mizaros naują apysaką 
Kelias į Laismę. Tai nepaprastai vaizdingas apraymas skaudžių įvykių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. *

Prašome vajininkų pasiūlyti n'aujai užsisakantiems 
dovaną. Visi, kurie įsigijo tą knygą džiaugiasi jąja, 
ją g&us vajaus laiku, užsisakydami dienraštį..

Iki šiol oras labai gražus vajui. Prašome vajininkų
galint, gavimui Laisvei naujų skaitytojų 
dienraščio — platinkime jį.

Visų esančiųjų Laisvęs skaitytojų prašome gauti nors po vieną naują 
skaitytoją. Pakalbinkite kiekvieną savo draugą,, kiekvieną lietuvį .užsisakyti 
dienraštį Laisvę. .

dienraštį tą puikią 
Džiaugsis ir tie, kurie

darbuotis kiek tik iš-
Rūpinkimčs visi išlaikymu savo

Perkant money-orderius, pašto notas ar čekius apmokėjimui užyLaisvės 
prenumeratas reikia rašyti tik LAISVĖ. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. , Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite: • ’ .

prašau gail
is e samti

ir patrijo-
i šių metų 

vaj ų gra
ži nodami, 

s, prie, pir-
1 nios progos užsimokėkite savo 
i atnaujinimą ar naują skaity
toją priduokite. Jūs tuo su
taupysite persiuntimo lėšas ir 
i laiko neaikvosite, taipgi 
atidėliodami s u t a u p i n s i t e 
ką ir vaj įninku i.

Kad dienraštis 
geriausis 1 ietuvių 

j Amerikoje, tai tą 
: be jo gyventi tai

Kūlimas elektra

JONIŠKĖLIS, rugp. 26 d.— 
Joniškėlio rajono “Laisvojo 
darbo” kolūkio nariai su 
džiaugsmu talkininkavo tarp-

I kolūkinės hidroelektrinės sta
tyboje. Kai 1949 metais pra- 
| dėjo veikti švobiškio apylin
kės tarpkolūkinė hidroelekt
rinė, elektros lemputės ap
švietė visuomeninius pastatus

> ir kolūkiečių -namus. Tuo me? 
i tu švobiškiečiai nė nesitikėjo, 
‘ kad elektros energija ilgai
niui pavaduos jų darbą, suks 
mašinas. Tik dabar, prasidė- . 

lįus kūlimui, jie pamatė tikrą- 
j ją elektros naudą: clektro- ' 
I motoras suka didžiulę kulia
mąją.

tų padėti pravesti

sėkmingai.

Laisvė

i liaunųjų Maskyos ir Lenin* 
, grado Dailininkų Kūrinių 
'Paroda

KAUNAS, rugp. 21 d. —
M. K. Čiurlionio vardo Dai

lies muziejaus rūmuose atida- 
Iryta Maskvos V. I. Surikovo 
vardo ir Leningrado L E. Re
pine vardo Dailės institutų 
ii- Leningrado dailininkų ta
pyba, Repine vardo diplomi*

!s Inių ir studijinių darbų paro- 
įda. Ją organizavo TSRS Dai- k 
į lės fondas ir TSRS Dailės 
akademija.

Parodoje išstatyta jaunųjų
I Maskvos ir Leningrado daili- , 
[ninku tapyba, iliustracijos, 
Į dekoracijų' eskizai teatrų pas- 
jtatymams, ir t. t.

ne- 
lai-

yi-a
laikraštis | 

žinome ir 
butų kaip 

be druskos maistą valgyti.
Vaj įninkąs

D. G. Justus, 2
Tel. 7-5864

Žinios iš Lietuvos
Žemaitiene 
d, pasimirė Rože ; 
savo namuose, 84.1-.^ 

1., ilgus metus gy
venusi šiame mieste. ,*

Iš Lietuvos ji | 
parapijos, Bambininkų kaimo. 
Atvyko į šį. kraštą 1911 ir čia | “Inkaro

Mirė Rožė

i Žemaitienė 
Swatara Rd

i ;
I Naktinės Sanatorijos
I Stačhanovininkams

KAUNAS, rugp. 26 d.
paėjo Simno Nemuno pakrantėje stovi

.Į lūs pastatas. Tai---- Kauno
avalynės kombina- 

apsigyveno ir dabar užbaigė >to kolektyvo naktinė sanato- 
[ir Anderson Ave. Pradžia 10-[savo gyvenimo dienas. Gra- 

žiai sugyveno jinai su kai- 
! mynais ir buvo visų gerbia
ma.

Josios vyras Petras mirė 
1942 metais.

Savo šeimos paliko duktė- literatūra, 
rį Mrs. Andrew Koslosky, ku-jčiais i]’ 
ri gyvena, Detroit, Mich., irimais, 
du sūnus — Antanas gyvena pamainos pradžią stachanovi- 
Baltimorėj, o Adomas gyve
no su motina., Baltimorietis 
Antanas žemaitis yra 
žinomas kaip veikėjas 
vių draugijose.

■ Jinai buvo palaidota spa- 
jlio 12 d. Laisvės kapinėse. 
| Daug draugų ir draugių paly- 
Įdėjo 10 vai. ryto. Laidojo 
graborius Vincas Monkevi
čius.

Šioj liūdesio valandoj reiš- Centras 
kiamo žemaičių šeimai dide
lę užuojautą.

LDS 3-čios Apskrities meti
nė kuopų konferencija įvyks 

[sekmadienį, 26 d. lapkričio, 
!l. W. O.. Svetainėj, 324 Cliff

115 kuopa nu-

Draugės A.
Mažeikienė 

pi e-, 
ir 

j

tą vai, ryte.
Vietos LDS 

tarė delegatus pavaišinti ska
niais pietumis.

[Bakūnienė ir
j jau rūpinasi sudarymu 
i tavimo “menu.” Prašomi 
Į pašaliniai ateiti ir pasiklausy- 
jti diskusijų..

! JERSEY CITY

smarkiai gąr- 
paradą, rengtą
Skelbė, kad 

prisipildys 
įžymybėmis 
Pasigyrimui 
kad ir. jie

gerai

dai-

rija, čia, baigus darbo dieną 
cechuose, kasdien atvyksta 
grupė stachanovininkų. Sana
torijoje jie gauna skanų ir į- 
vairų maistą, čia 
naudotis grožine ir 

naujais
žurnalais, stalo žaidi- 

sporto aikštele. Prieš

jie gali
politine
laikraš- vakarais.

ninkai vyksta į darbą, o po 
to vėl grįžta čia. Kelialapio 
laikas — 24 dienos.
Dabar baigiama įrengti 

ra naktinė sanatorija, 
kasdien ilsėsis trigubai
giau žmonių, negu dabartinė
je; žymi dėšų dalis statybai 
skirta iš direktorinio fondo.

ant-

dau-

Vietos italai 
si no Colu.mbo 
15 d. spalio. 
Journal Square
itališkos tautos 

lir politikieriais, 
[majorui Kenny, 
gryni reakcijos rėmėjai,, pa
skelbė, būk komunistų' ’ir 
jiems pritariančių grupių ne
kviečia į paradą. Rodos, kad 
kas siūlėsi su jais paraduoti. 
Pažangūs žmonės, patrij ar
elius, padariusius civilizacijai 
pažangos, pagerbė 
būdais ir kitokioje
negu šokinant Columbo 
tūlą gatvėje arba šaudant į 
debesis sprogimais.

kitokiais 
formoje, 

sta-

APIE KAILINIŲ 
ŽVĖRELIŲ...

(Tąsa nuo 3-Cjo nusl.)

WOOD RIDGE

Wrights Aeronautical Corp., 
kurioje išdirbama motorai ir 
kitos dalys dėl orlaivių, dar
bininkai išėjo streikam šiuo 
laiku čia dirba virš 6,000 
darbininkų, priklausą UAW- 
C. L O. unijos lokalui 669. 
Prie streiko prisidėjo..ir ofiso 
darbininkai, priklausą lokalui 
300. '

Kompanija jaui sutiko pa
kelti darbininkams 14 centų 
už darbo valanda, o ofiso 
darbininkams $5.60 už darbo 
savaitę. Bet kompanija 
tai atmeta kitus darbo 
gose pagerinimus. Tad
Iras yra tęsiamas toliau. Dar
bininkuose ūpaą geras ir tiki
masi streiką laimėti.

griež- 
sąly- 
strei-

Kultūrinio Gyvenimo

,'[ UŽVENTIS, rugp. 26 d. — 
Vaiguvos apylinkės “Laisvės” 
kolūkio klubas-skaitykla pa-

steigti 
Kolūkiečiai, kurie 
uginti kailinius 

' gaus patarimų

mis, brangiausi yra žydrieji 
žvėrelių auginimą ir imasi 
padėti kolūkiams 
fermas.
imtųsi 
žvėrelius
dėl fermų vietos parinkimo 
ir jų išplanavimo, fermos 
organizacijos, veislinės me
džiagos aprūpinimo, ūkio 
vedimo ir kitais praktiškais 
klausiniais. Reikalingų ka
drų paruošimą galima at
likti prie veikiančių pas 

'mus Mokslų akademijos ir 
(Medžiotojų draugijos ‘ fer- 
■mų.

Rio de Janeiro. — Prezi
dentinius rinkimus laimėjo 
Getūlio Vargas, kandida
tuodamas Darbo Partijos 
vardu.

o —— MII----- WU----- -- 1

Nainy Savininkams _
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 181 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
8

LAIDOTUV1Ų 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

į ruošta

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.'

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pen., spalio 20, 1950
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NewM>rko^^fe2lnloi Ketvirtasis mokytojas 
atsisakė “spavied6tis”

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

Mokytojas neatsakė |LLD 2 apskrities metinė 
nekonstitucinga h * 
klausimą ; 

Buvusi policijos
<konferencija šį sekmadienį inspektorių Auteisė

30 dienų kalėti
ALDLD 2-ros

Pašauktam liudytojo
Apskrities | daugiau ir geresnių tarinių

kedėn metinė konferencija įvyksta padaryme savo organizacijos 
mokytojui Abraham Feingold (šį sekmadienį, spalių (Octo- 
vienu pirmiausiųjų buvo paš-jber) 
tatytas klausimas: “Ar pri
klausai komunistų partijai?’

Tai tas pats klausima^ už 
kurio neatsakymą mokyklų 
viršininkas Jansen jį paskai
tė “nepaklusniu,” nubaudė 
suspendavimu ir dabar tardo

Feingoldo gynėjas advoka- J ferencijoje. 
tas Harold Cammer 
tavo prieš statymą to klausi- i 
mo. Jis sakė, jog tas visai ne
išaiškintų to, ar mokytojas 
buvo paklusnus ar nepaklus
nus. Dar daugiau, tas klausi
mas ne vietoje 
Fe i ngo Id as nėra 
komunistu.

10-tą valandą ry
to, Liberty Auditorium, 110- 

j 06 Atlantic Ave., Richmond

Labai pageidautina, kad 
' visi' antros apskrities
I delegatai, išrinkti, arba pas
iirti, būtinai dalyvautų kon- 

Savaimi aišku, 
protes- Į juo daugiau dalyvausime, tuo

ateities veiklai.
Tai pgi page i d auti n a,

atsa 1< o m ingi d e 1 egatai 
mirštu pasirūpinti duoklėmis, 

i pasim.okėjimui į ’aj 
Duoklės - penki centai 

kuopų kiekvieno kuopos nario.
Visi būkime* konferencijoj 

paskirtu laiku.
A. Gilmanas,

ALDLD 2-ros Apskrit. pirm.

Buvęs policijos inspekto
rius Fredei’ick

kad I tapo nuteistas 30 dienų kalė- 
nepa- įti ir $250 piniginės pabaudos 

Inepasakymą visko apie 
gembl oriais, 

kad jis 
gemblerių 

brangią

A. Hofsaes .

ryšius
nuo

su 
sako,

n u o

dėl to, kad 
įtartas esant

Ar žinai Laisvės Statulos -
į istoriją ir laisvės ateitį?
Gerb. Lietuvi

TheodoreTardytojas 
Kiendl, tačiau, liepė Feihgol- 
dui atsakyti tą klausimą.

Feingoldas 
Jis pasiaiškino, 
nes mintis a augo 
lies Konstitucija 
prokuror 
turi turšės jam. įsakyti atsaky
ti t tą klausimą. Jis užtikrino, 
jog, kaip tuomet, taip ir da
bar, jis yra pasiryžęs Janso
nui ar bile kam atsakyti apie 
savo rekordą kaipo mokyto
jo.

Feingold, trečiasis pašauk
tas tardyti, yra vienas tų 8 
mokytojų, kurie tapo pirm 
nuteisimo nubausti suspenda
vimu iš mokytojo pareigų už 
neatsakymą Jan senui to 
klausimo. Feingold mokytoja
vo 28 metus. Paskiausiais 
laikais mokė Manual 
ning High mokykloje.

Pasodinti liudytojo kėdėje 
trys buvę jo viršininkai liudi
jo, jog jis buvo puikus, gabus 
ir pakantus mokytojas. Už 
jį liudijo Harry Eisner, dabai 
esąs Franklin Lane 
School principal!); 
Malanent, Manhattan 
ning matematikos de partmen- 
to pirmininkas; Maurice Le
vine, seniau buvęs to depart
ment viršininku.

Nuosprendžio nepaskelbė 
nei vienam tardytųjų.

Sekamu tardymui buvo pa
šauktas Mark Friedlander.

Abelnam namų darbui moteriškė. 
Patyrusi. Paliudijimai. Žemiau 40 
m. amžiaus. Guolis vietoje. Turi kal
bėli angliškai. Privatiniai namai Ja
maica Estates. JA. 6-7531.

(200-204)

Trečiadienį turėjęs Įvykti 
ketvirtojo suspenduoto moky
tojo Mark Friedlander tardy
mas prasidėjo ir užsidarė 
jam nestojus liudyti. Mokyto
jo advokatas Harold Cammer 
pareiškė, jog jo klijentas nes
tos liudyti. Jis sakė:

“Tol, kol yra slapti baisa-- 
vimai, Friedlanderis neatsa- 

į kys jokio klausimo, kuris lie* 
1 čia jo politikes pažvalgas ar 
į draugystes dabar ar ateity- 
j )'e.”

Friedlanderis, kaip ir tie, 
kurie buvo tardomi pirmiau, 
ir kurie bus šaukiami kardyti 
vėliau, yra kaltinamas “ne
paklusnumu/.” Kaltinimas išė
jo iš to, kad mokytojai atsi

lakė mokyklų viršininkui Jan- 
senui pasakotis savo politi
nes pažiūras. Jie pareiškė, 
jog tai būtų nekonstitucinga. 
Ir kad tai nieko nesiriša su 
atlikimu mokytojo pareigų.

Už mokytoją Ii ūdijo Frank 
| Woehi*, Manhattan High 
1 School of Aviation principa
is, kur Friedlanderis mokė 
moksliniuose kursuose. Ir liu
dijo trys jo št

sakė, kad Friedlanderis buvo 
“draugingas, pagel Ilstantis,
etiškas ir sąžiningas” mokyto

jas. Mergina — pagelbėti su 2’*2 n), 
amžiaus rnergaituke. Lengvas namų 
darbas. z Paliudijimai. Gera alga.

• Guolis vieloje. PR. 2-0829.
(200-202)

Buvę posėdyje mokytoją/ 
turėjo juokų iš tardančiojo 
korporacijos padėjėjo advo
kato Scannell bandymo pri
kabinti liudytoją tame, ko 
pats tardytojas nesuprato, j liausius paliudijimus. Guolis vieloje. 
Savo liūdyme Woehr buvo i S3-5. CL. 2-5994*' (201-203)
pasakęs, kad mokytojų štabo 
susirinkimuose jis patsai no' 
visame kame su Friedlandc- 
riu sutiko, nes jis (Friedlan
deris) “labiau pritarė prog
resyviam mokymui, negu aš.“

Scannelliui bandant išaiš
kinti, kas tas “progresyvis,” 
W'oehr pareiškė: “Tikiuosi,, 
jog teisingai mane supratai. 
Progresyvis 
su mokym.o 
ka.”

Tardymo 
tuomi ir užbaigė 
Friedlendęrio nebespyrė liu
dyti. Ketvirtadienį buvo pa
šauktas Louis Jaffe, Erasmus i 
Hall High School mokytojas.

l Motinai pagelbininkė- namų ‘ dar- 
| bininkė. 3 vaikai. Košerni namai. Vė-

į savo 
į Prokuratūra 
į buvęs gavęs 
į “karaliaus”
' televiziją dovanų. Bot jis to 
neprisipažino.

Pabaudą jam uždėjo ne už 
tą tariamąjį priėmimą televi
zijos, bet už / nepasisakymą, 
kad jis gavo. Tačiau- teisėjas 

i Leibowitz leido jam pasilikti 
! laisvu 48 valandas,* kad jis tu- 
j retų laiko paruošti apeliaciją, 
jeigu jis.to panorės.

Namų darbininkė. Guolis vieloje. 
Patyrusi. Paliudijimai. Bendiz. Maža 
šeima. $35 j savaitę. NAvarre 8-9791.

(201-205)

• Moteriške 30-45 m., abelnam na
mų darbui, Jengvas valgių gamini- 

i mas, atskiras kambarys ir maudynė. 
I BO. 3-3049. < , (201-202)

Namų darbininkė. Abelnam dar- 
j bui. Košernas virimas. $45. Nuosa- 

mokymas rišas’ I vas kambarys ir vana. Guolis vieto-
‘ j-/- jo. CL. 8-2166. (201-203)budais, ne pohti- , _______________________

Rudens sezono 
atsidarė susiedijds 
prie 52-ros mok 
Terrace ir New

vedėjas Kiendlrran įstatymas ir kaip jis 
liečia sveturgimius? Ar 
atitinka 
joms?

Tuos 
teisinius 
advokatas I. Golobinas, Lie
tuvių Sveturgimiams Ginti 

i Komiteto paprašytas, jis 
Joniai sutiko lietuviams 
tarnauti.

Prelekcija įvyks spalio 20-
Liber- 

torijos patalpose,
I kampais Atlantic Avė. ir

pa
jis ' tardymą, ifsveturgimius?

Laisvės Statulos idė- Majoras pritaria auto
n

Prieš 66 me
tus f r a n c u- 
z u tauta pa
dovanojo mū
sų Jungtinėms

veiklai vėl 
centras 

y k los 146th 
York Blvd.,

Idlewild. Veiks pirmadienių, 
antradienių ir penktadienių 
vakarais.

te •
ir kitus įstatymiškus-1 pastatymo myteriams 

klausimus atsakys i -A-------
H neatsakė 
ad jo politi- 

mūsų ša 
ir kad 

, nei kvotėjas
nei
ne-

Trai-

High 
Danie] 

Trai-

Mirė istorinės 
dramos aktorė

mi-
An-

New Yorke spalio 17-tą 
re Mrs. Winona Shanon 
drews, buvusi aktorė, žmona 
aktoriaus Albert G. Andrews, 
sulaukus 76 metu amžiaus. 
Ji atėjo scenon 5 metų 
žiaus. Pirmiausia 
Evutės rolę 
kale “Uncle 
Sceną apleido
ištekėjusi už Andrews.

am- 
vaidino 

istoriniame vei- 
Tom’s Cabin.” 
1922 metais,

paleido 219 asmenų

reikšmingą do
vaną, L. a isvės 
Statulą. Nuo to 
laiko ji, tarsi 
motina, su ži
bintu rankoje pasitinka kiek-; tos vakarą, 7:30 va] 
vieną atvykstantį ar sugrįž- j ty 
tantf į New Yorko uostą

Kokia tos • statulos istorija į 110th St., Richmond Hill, N 
ir reikšmė mūsų gyvenimui?

Koks tas naujasis 1-------
.1___1? į Y. Įėjimas nemokamas.
McCa- I RENGĖJAI.

Dėl vaikų paralyžiaus 
sustabdė žaismę

susirgo
Ilora- 

futbolo 
Įstaiga paskelbė,

Šiomis dienomis 
vaikų paralyžiumi du 
c e M an n mokyklos 
tymo nariai.

' jog del to nebeįvyks mokyk
los tymo rungtynės su kitais

i dviemis tymais, su 
.buvo susitarta persiimti.

ma-
pa-

nariai. Jie

i Susilaukė dukrelės
pasistatantieji :  i

Majoras Im.pellitteri pasi
sakė pritariąs įvesti prie gat
vių dėžutes, kuriosna įmestų 
mokestį ten
automobilius. O tuos pinigus 
jis norėtų paskirti subsidijoms 
(paramai) privatiškų 
kurios imtųsi statyti 
pastatymui garažus.

firmų, 
auto

Atvyko Dionnes šeima

Bertha Ralph Daniels (Ful- 
toniutė) spalio 6-tą susilaukė 
antrosios dukrelės Patricijai 
sesutės. Biruta sunkiai pergy
veno šį įvykį, antra 
tebebuvo Brooklyn© 
je. Paprastai dabar 
mos bėgiu savaitės.
jos sveikata gerėja ir tikėjo
si galop šios savaitės sugrįžti 
namo.

savaitė 
ligoninė- 
išleidžia-

Tačiau

Aido Choras
Reguliarūs choro pamokos 

įvyks penktadienį, spalio 20 
tą, lygiai 8 valandą, Liberty 
A J .. • • • t

-------------- F------------------- .

Adelphi Kolegija, Garden 
City, šiemet turi 2,141 stu
dentų. Tarpe tų yra 87 sve
timšaliai studentai.

Choro prezidentė. Pranešimas

į Muzikantai reikalauja 
daugiau mokesties

Virš tūkstantis ir puse mu
zikantų AFL narių, 
tieji 
tuose

Di
li’ 

at-

Paskilbusioš kanadietės 
onne penketukės su . tėvu 
grupe kitų savo artimųjų 
vyko į New Yorką, kur tikisi
viešėti penketą dienų. Joms 
pasitikti suruoštas bankie-’ 
tas puošniame Waldorf-Asto-

BROOKLYN. N. Y.

Vietinės lietuvių siuvėjų unijos 
nariams. Kurie esate jstoję j uniją 
prieš liepos mėnesį, 1919 metais, bu
vote automatiškai patapę- lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingo Klubo na
riais, bet iki 'šiam laikui esate nė- 
jsirašę j Klubo knygąs, nepridavę 
savo antrašo. Pagal*L. K. N. Klubo 
laikyto susirinkimo rugp. (Aug.) 
17 d., 1950 m. padaryto tarimo virš- 

' minėti nariai jei neįsirašys j Klubo 
! knygas, nepriduos savo antrašą iki 
j lapkričio (Nov.) 15 d., 1950, būsite 
j praradę L.K.N. Klubo visas tiesas. 
• Tie, kurie esate išbuvę vielinėje lie-, 
j tuvių siuvėjų unijoje 5 metus, turi- 
j te tiesą iki lapkričio (Nov.) 15 d., 
! 1950 m. įstoti į Klubą; įstojimo mo- 
i kęst is $1.00.

Laikas paskirtas įsirašymui spalio 
į (Oct.) 27 d. ir lapkričio (Nov.) 15 
j d., 1950 m., nuo 5 iki 8 vai. vakare, 

Lietuvių Piliečių Klubo name, 280 
I Union Avenue, Brooklyn, N. Y. — 
! L. K. N. Klubo Valdyba. (201-202)

SUSIRINKIMAI
Liet. Kooperatyvo Spaudos 

Bendroves direktorių tarybos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalių-bet. 23 d., Kultūrinia- 

centre, paprastu laiku, 
direktoriai dalyvaukite.

Prez.

me 
Visi

Įtarė skleidime 
falšyvų pinigų

Mrs. Mildred Buchman, 29 
metų, gyvenanti 2845 Ocean 
Avenue, Brooklyn, tapo areš
tuota einant įtarimu, kad ji 
turi ryšius su netikrų pinigų 
dirbėjais. Ji vienoje krautu
vėje įteikusi falšyvą dešim.t- 
dolerinę. Padarius pas ją kra
tą, radę ją turint penkias ki
tas tokias.

Moterų Atydai
Klubo

grojan- 
puošniuose restauran- 
ir viešbučiuose Now 

mieste, pareikalavo 
jiems po $ 15 prie' sa- 

; algos.
j lapkričio 1-mą. Ir nori sveika
tos fondo.
i .Muzikantų dabartinė algos 
skalė, sakoma, esanti $70 iki 

i $103.50 savaitei.

' cfadėti . 
kuriais I vaitinės

Prašo ketveriopos 
algos už Kalėdas

Railway Express Agentū- 
' ros darbininkai unijistai pa
irę išk ė, jog darbas Kalėdomis 
.yra vertas keturių dienų mo
kesties. Tiek jie ir reikalauja 

'už tą dieną. Savo sąlygas jie 
pateikė bendrame firmų, vai

zdžios ir unijos atstovų posė
dyje.

Unijistai, taipgi reikalauja 
'pridėti dar penkis šventa
dienius su alga, įskaitant ir 

i penktadienį pirm Velykų, vi
so duoti 12 šventadienių per 
metus. Ir nori po 20 centų 

i valandinės mokesties. priedo.
Už tuos reikalavimus apie 

3.000 darbininkų išstreikavo 
per 19 dienų. Sugrįžo darban 
valdinės tarpininkavimo tary- :į 
bos prašomi, jai prižadėjus 

\akstinti samdytojus su jais 
susitarti. Pirm streiko samdy> 
Zojai apie derybas nenorėjo 
nei kalbėti.

Varžybose už kūdikius
Queens teismabutyje buvo 

iškeltos dvi keistos bylos:
Viena jauna motina atėjo 

prašyti teismo padėti jai at
gauti savo kūdikį, kurį jinai 
prigyveno su pirmuoju .vyru, 
bet pagimdė jau būdama iš
tekėjusi, už’ antrojo. Ištuoką 
sprendęs teisėjas buvo pave-

Einant naujuoju McCarr.m 
įstatymu, Ellis Islande bu’n 
sulaikyti pirmiausia po to į- 
statymo priėmimo atvykusi-t- 
ji 349 asmenys. Po d auger n. 
po tardymo, tyrinėjimo .r 
sutrukdymo, 219 asmenų j ui 
išleido. Bet šimtas su vi ’š 
dar vis ten tebebuvo.

McCarrano ir, kitų reakc- 
ninku aukų skaičius būtų žy
miai padaugėjęs, jeigu mūnu|dęs kūdikį auklėti jos tėvui. 
Šalies valdžia nebūtų įsakiusi Tr'r- ’----- J* ‘ ’
savo ambasadoriams kitor.e 
šalyse neištyrinėtiems nedue- 
ti vizos. Dabar nebeatvyks! a 
po tiek daug tokių, kurie bi 
tų tebebuvę neištirti.
ttf r ■■■■■-• f ~ ~ ---

New Yorko policijos depar- 
mentas lapkričio 1-mą sam
dys 1,083 naujus
Viso departmente turės 19,- 
978 asmenis.

pol icistus.

Kita jauna motina atvyko 
iš Texas ieškoti savo kūdikio, 
ktfrį, sakė jinai, divorsuotas 
jos vyžas pasigrobė nuo jos 
slapta.^ Kūdikis teisėjo buvęs 
pavestas fa j. Kadangi ji ne
žinojo, kur4 jos buvusis vyras 
su kūdikiu randasi, teismas 

, bylos nesvarstė, - patarė jai 
i pirmiausia kreiptis į policiją 
ir vyro uniją šu prašymu pa
dėti jai juos surasti.

Kaipo retenybė, mergaitės 
skaitosi karaliaus" globotinė
mis ir dėl to joms toks priė- 

Priedo tikisi i mimas. Įvairios firmos samdo 
j jų vardą garsinimui įvairiau- 
įsių savo prekių. Tad ir dėl 
į jos nepaprastai priimamos 
| bus daug garsinamos.’

I Motery . -t_______  _____
I susirinkimas Įvyks šio ketyir-
I tadienio vakarą, spalio 19-

to
ir

j patalpose. Narės gaus naują 
knygą. Kviečiame ir ne na
res.

Valdyba.

Hewlett - Woodmere kny
gynas gavo' pastovų čarterį. 
Įsikūrė 1948. metų pradžioje. 
Bėgiu vienerių paskiausių me- 

• tų knygynų naudojosi 35,306 
! asmenys.

Apiplėšė ir paliko 
suristą

pri-Pasisakę esant namo 
žiūrėtoju, du plėšikai įsigavę 

|į Mrs. Edna Gans-butą 3715 
Kings Highway, Brooklyne. 
Ją surišę ir iš namų susiran
kioję apie j $18,000 vertės 
brangumynų ir apie $300 pi
nigais.

Ją atrado parėję isį mokyk- 
. .... los pietų jos vaikai ir namoapartmentais naujam savininkui. . v;_ . . . , _

Lotas 50X100. Aliejum šildomas. Du j pu^iur.etojas, kurį pasisaukė 
garažlai. Apartmentai turi 5 ir 4 vaikai pagelbėti atrakinti du- 
kambarius. Prašo $12,500.

• MASPETH — Parsiduoda du na-
• mai, bendrai subudavoti, turinti po 
j 7 kambarius. Abu garu apšildomi.
i Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
I parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą, j 

.Prašo pasiūlymų. į
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold

; flats. Įeigų arti $1,700 per metus.
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 

Į namas. Netoli BMT Subway. Vienas ’ 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.

• OZONE PARK—Trijų šeimų na
mas ant didelio 60x100 loto. Jeigos 
yra $142.50 per mėnesį, ir dar 4 
kambariai bus tušti. Aliejum Apšil
domas. Savininkas prašo $18,000, 
bet gal dar nusileistų.
• RICHMOND 
mas, perdirbtas

• Trys kambariai 
bus tušti. Įnešti 
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum 
šildomas. Vienas garažius. Netoli 
Lefferts Blvd, stoties.

Turime keletą gerų apartmentinių, 
namų nuo 12 iki 40 šeimų didumo 
Brooklyne, Richmond Hill ir Kt)w 
Gardens. Taipgi keletą gerų saliūnų. 
Taipgi vienai ir dviem šeimom namų 
Woodhavene ir Richmond Hill, 
Queens Village, ir tt.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill J

Telefonai: į
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Veik ištisa savaitė, kai su
grįžo New Yorkan mažoji 
vasarėlė. Antradienį oro tem
peratūra buvo pakilusi ki 70 
laipsnių.

4------------------- .-------------------------
I r

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETH—Atskiras mūrinis na- 
imas, dviem šeimom su abiejais 
apartmentais naujam

HILL—Atskiras na- 
dėl dviejų šeimų, 

su uždarais porčiais 
reikia tiktai $2,700.

ris.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONĄ8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbertai

Dr. M. Maišei
, Staigios ir Įsisenėjusios 

Vyrų ir Moterų Ligos 
Odos Ligos, “Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir SJapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
- VALANDOS: 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th/Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

<♦>

<♦>

>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

' Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME LR PRTTAIKOhlE 
• AKINIUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

r

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y., 

Tel. ST. 2-8342

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

Reęeptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
v 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 GrupSms ir šeimoms 

t

SSzl™ television
SHUFFLE BOARD

>

<♦>

•)

<♦>

<f>

<f>

<♦>

G pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pen., spalio 20, 1950




