
i

5rF

■

No. 203

•i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Ka ina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 

Queens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5c

PRICE Kc

THE LITHUANIAN DAILY
Metai XL.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Spalio-Oct., 24, 1950

AMERIKA IŠLEIDO $42,591,000,000 Valdžios agentai iš naujo

Dienraščio XXXII. .

\ SOVIETAI IR JįJ KAIMYNAI ŠAUKIA
Čikagos Marijonu Drauge 

skaitome:
“Lragvajaiis arkivyskupas I 

Antonio Maria Barbieri savo'

KOVAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ UzSIENYJ
kuriais einant būtu galima pa- i ---------------------------------

pi'taio' tl”k" tai p,.darboka Į Tatai lėšuoja $283 kiekvienam
Ką gi vyskupas Barbieri siū-'ryruį mOtį>riai ir VOlkui 

lo? ko jis nori?'Draugas rašo:* J ?
“Darbininkas turi pakanka-Į ’ ;

mai uždirbti, kad jis ir jo šei-> Washington. — Nuo An-jg’inu taksų kiekvienam vy- 
ma galėtu būti namu savinin-! trojo pasaulinio karo pa-1 rub jnotei’iai ir vaikui. Bet 
kai ir. gyventi patogiai pagar- j baigos 
boję. Be to negalima laukti — 
rovės ir taikos.

“Darbininkas savo darbu 
ri būti patenkintas. Darbas 
turi būti laikomas 
našta ar bausme. Jis turi būti 
taikos šaltinis. Dėl to yra rei
kalinga sudaryti tinkamas dar
bo sąlygas ...”

* jĮ: #

Vrugu^jaus vyskupo siūly
mai, kaTb matome, yra geri.

Jei darbininkai būtu paten
kinti, jei ju algos būtu didelės, 
jei jų darbo sąlygos būtu pa
kenčiamos, žmoniškos, tai, iš 
tikrųjų, neįvyktų tuomet strei
kų, klasių karas būtų mažiau 
jaučiamas; gyvenimas pasida-j H. Keyserling, 
rytų malonesnis.

suėmė Andruli ir 6 kitus NELEIST ATGINKLUOT VOKIETIJA

tu
ri e- 

prievarta,

iki šiol Jungtinės 
ge‘! Vaistuos išleido jau M2 bi

llionth 591 milioną doleri,, 
svetimiems kraštąms remti 
ir ginkluoti prieš koniuniz 
mą, kaip surado bendrasi 
Senato ir Kongreso Atsto
vų Rūmo komitetas dėl val
džios lėšų apskaičiavimo.

Padalinus tas išlaidas ly
giai per visus amerikiečius, 
išeina po 283 dolerius dau-

to dar neužteks, nes 
mano valdžia skiri;

, >; daugiau lėšų
1U lim stiprinti

ir

įvairiom 
prieš So 
jos dra

Chicago. — Teisingumo | ti ir š 
departmento agentai perei-Į politiniai veikėjai bei unijų • 
tą šeštadieni iš naujo arės- vada New 
tavo Vilnies redaktorių | Seattle ir Minneapolyj. 
Vincą Andrulį, kaip buvusi i 
Komunistų Partijos ] 
neturintį amerikinės pilie- jgiimai komunistai.

Manoma, jog tai 
$5,000 užstatu,'naująjį McCarrano

• • ./-j . F1 . y •• * i Siūlo viena demokratinę ir"eikėjai bei unijų i . £ # .. .
New Yorke, Chicagoj,\taikinoa valdžią Vokietijai

Pirmą kartą jie buvo su- 
narį, įimti kaip nepiliečiai svetur-

I lt Lil I 111 UĮ dll 1V1 li\ll lt> pilie- j 

f rl]‘ tybės. Andrulis laikomas po i 
Y1S i tuo pačiu $5,000 užstatu, i 
sa"I kaip ir po pirmojo arešto.

n /iri i • I
Sąjungą 
kaip nurodo United Press. ■

Valdininkas ragina 
užšaldyti algas

Praga, Čeclioslovakjja.— Į pagamintas per dviejų die-
Sovietų Sąjungas premjero nu konferenciją, kur daly-, 

i ‘ pavaduotojas Viačeslavas vavo Molotovas ir užsienio
• gt; 1 Molotovas ir septynių drau-Į reikalų ministrai Albanijos,’ įstaty- 

imą dabar antrą sykį areš
tuoti. Andrulis ii1 tie šeši 

New York. — Abner i progresyviai: Frank Bo- 
; Greėn, sekretorius Ameri-1 rich, Peter Warhol, Moses 

Sveturgi-Resnikoff, James Keller, 
i, jog; Ernesto Mangoang ir Boris

Amerika po Antrojo pa-,kiečių Komiteto S.. 
saulinio karo išeikvojo^ už-1 miams Ginti, pranešė, j

į šeštadienį tapo vėl areštuo-j Sasief.sieniams beveik tiek, kiek, 
buvo išleista visiems Jung
tinių Valstijų valdžios rei
kalams per šešis ištisus me
tus pirm to karo.

Mirė H. Stimson, atom- 
bombinis politikas

Vėliausios Žinios
Korėja.' — Šiaurinės Ko-Į rius dokumentus) pagal 

rėjos partizanai užpuolė a- • naująjį įstatymą, kuris už- 
merikonus užnugariu ir at-I draudžia Komunistų Parti- 
griebė kelis miestelius bei i ją Australijoj.
kaimus. -------- ’ •

giškų Sovietams kraštų už-ri Bulgarijos, Čechoslovaki- 
sieniniai ministrai išleido^ jos, R ųčm unijos, Ven- 
atsišaukimą, raginant, kadĮgrijos, L e n k i i o s ir 
t—a.... k 'rytinės Demokratinės Vo

kiečių Respublikos.
Bendrasis jų pareiškimas 

jog „.“neleis atginkluot Vo- kaltina Ameriką ir Angliją 
j kietiją ar traukt ją į bet už vokiečiu armijos organi* 
kokius užpuolingo karo pla-i žavimą vakarinėje Vokieti
nus.” joje, pridengiant tą armiją

Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Francija ir Sovietų Są
junga išvien pasižadėtų,
W, 

' t * . ■ •

atsišaukimas btfvo

Tarsis “Penki” didieji 
Jungtinėse Tautose

“valstybinės policijos” var
du. Tvirtina, kad anglai-a- 
merikonai planuoja ir atvL 
rai rekrutuoti vakarinės 

! Vokietijos armiją kaipo At
lanto kraštų kariuomenės

Lake Success, N. S°Vif-tU S^Ung<;
litinis Jungtiniu Tautu sei- i,r ^ująsms rytmes demok- . 
mo komitetas vienbalsiai ,r‘* 
priėmė Irako ir Syrijos pa
siūlymą, kad penkių didžių-1 
jų valstybių atstovai tartų'Į 
si, kaip ramiai .išspręst 

I tarpsavinius jų ginčus —
Amerikos, Anglijos, Sovie
tų Sąjungos, Francijos ir

IsWashington. — Leonas 
, vadas pre

zidento Trumano patarėjų Stimson, buvęs Jungtinių d. buvo paskirta kaip pas-
Bet argi taip yra? Ar taip, .komisijos dėl ūkiniu reika-į Valstijų apsigynin\o sekre- kutinę diena susiregistruoti

Huntington, Long 
land. — Mirė Henry Washington. — Spalio 22

pagaliau, klasinėje visuomenėje. safcė, jog turės būti UŽ- 
kada nors buvo ir bus?

žinoma, ne!
Samdytojai, kapitalistai 

kiasi prisigrobti pelnų, 
tik galima daugiausia.

O kad turėtų daugiau pelnų, 
jie kiek galėdami aštriau iš
naudoja darbininkus, mokėda
mi jiems juo mažesnes algas ir 
laikydami juos sunkiose darbo 
sąlygose!

O kai darbininkai pridirba 
kapitalistams daug produktų, 
tuomet pastarieji paleidžia dar
bininkus iš fabrikų, darbavie
čių, — palieka juos skurdui ir 
badui!

sie
ki ek

šaldytos '< algos ir kontro
liuojamos kainos, norint su
laikyti infliaciją (pinigų 
vertės smukimą, o kainu ki- <- 7 i

ir
‘komunistinio,

virsi-

torius (karo ministras), 83 Amerikos komunistams, i 
metų amžiaus. vadinamų

Tai pagal Stimsono pata- fronto” organizacijųX ČIA JJClgCll UlllUOVllU JJCIUCI" J |

rimą, prez. Trumanas įsakė ninkams pagal McCarrano 
mesti atomų bombas į ja- j įstatymą. Bet niekas dar 
ponų miestus Hirosimą ir; neužsiregistravo.

Kartu Keyserlingas ra j Nagasaki. Jos bombos nu- 
gino vėl padidinti taksus I žuc^ bent 150,000 žmonių

Lake Success, N. Y.—So
vietų delegatas Jungtinėms 
Tautoms, Andrius Višinskis 
dėstė savo pasiūlymą dėl 
taikos. Jis, tarp kitko, pa
žadėjo, kad Sovietų Sąjun
ga niekuomet pirma nenau- j 
dos atominės bombos.

Višinskis reikalavo pa-
Teisingumo departmento ] smerkt kaip karinį krimi- Kinijos, 

valdininka-i spėja, kad pra-malistą tokią šalį, kuri pir-• Sovietų delegatas And
dLigiarrkairj 4 biliuiiuVdo-baugiausia moterų ir vai- eis keli metai, iki tas įsta- i mą pavartos atominę bom-Į rįus Višinskis siūlė pak\ie-
leriu, kuriais kongresas ne.'kų,'kuomet . Japonija ir be tymas gajbtų būti įvykdy- Ibą. 

to buvo baigiama primušti tas.seniai jau pakė’N taksus.

$9,450,000,000 smarkint 
Anglijos ginklavimuisi

ir ruošėsi pasiduoti.
Republikonas Stimson 

seniau buvo
Tafto valstybės sekretorius, 
o vėliau republikonų prezi
dentų Coolidge’iaus ir Hoo-

| sti Kinijos Liaudies Res- 
į publiką, kaip visos Kinijos 
atstovą tuose pasitarimuo
se. Bet politinio komiteto 

ivŲ>. . . (dauguma atmetė Višinskio
kratą c.ionaitiniame . sciau pakilus, lyginti su tuo i p^sjulyffia ir nutarė, kad

Maskva.— Fabrikinė So-
Syčhiey, Australija. —. vietų Sąjungos gamyba da- 

valandas ■ bar. vra 22 procentais auk-1 .,. . v v.- ' i .i- i • . • j... „ i

jfc ♦ *

Gal būt Draugo redaktorius 
pasakys:

— Aa, bet šitaip elgiasi ne
katalikiški samdytojai; katali
kiški samdytojai yra žmoniški.

Argi?
Prieš trejetą metų Niujorke 

sustreikavo duobkasiai kapinių, 
priklausančių kardinolui Spell- 
manui.

Jie sustreikavo
9 

didesnių algų ir 
darbo sąlygų.

Ką gi kardinolas Spellmanas 
tuomet darė?
Jis organizavo streiklaužius; 

ir jam pavyko streikas sulau-1 
žyti.

Va, kokį “patenkinimą” duob
kasiai gavo!

reikalaudami 
pagerinimo

Washington. — Jungti
nės Valstijos ragino Angli
ją dar plačiau ginkluotis. 
Anglu valdžia atsakė, kad 
ji galės išleisti tik 9 bilio- 
nus, 450 inilion. dolerių pa
smarkintam ginklavimuisi 
per ateinančius metus.

Jeigu Amerika- nori, kad 
Anglija dar veikliau gink- j 
luotųsi (prieš Sovietų Są- j 
jungą), tai turėtų duoti an- j ]įjQS valdžios mokslininkas
glam daugiau pinigų 
Anglijos valdžia.

sako

Amerika žada Titui dar 
$200,000,000 “paskolos”

prezidento Policija per dvi
dai e I----- t --------- , J , I pcioi LA1J 111CV 11 11ULC11C,

-- Kbmunistu Partijos centre'pačiu 1949 metų laikotar- | čiang Kai-šeko kinų tauti-
_ ir užgrobė knygas ir į-vai- piu. Įninku delegatas “atstovau-

verio kabinetų narys; pas- ~ , lv_ ..
kui jis tarnavo kaip denio- į Amerikonai grumiasi Imk Mandziirijos
kratų prezidentų Roosevel- 
to ir Trumano apsigynimo 
sekretorius.

Pabėgęs atominis 
anglu mokslininkas

London.— Atominis Ang-

prof. Bruno Pontecorvo iš
vyko ^atostogoms į Italiją, 
o iš Italijos išlėkė į Suomi
ją. Manoma, jog iš Suomi
jos jis nukeliavo į Sovietų 
Sąjungą. Pontecorvo yra

! Belgrad. — Amerikos at- Italijoj, bet Įsipilieti- 
stovai siūlė Jugoslavijos j nęs Anglijoj. . .
valdovui Titui 200 milionų ^ls dirbo atominiame An- 
dolerių “paskolos” iš ame- projekte, kur. taip

tų” Kiniją.
Galų gale,

Korėja. — Amerikonai ir i rydami užpuolimus iš kai- 
‘ ”»-lnu, kai kur užkirto ameri7 I 4, 7

konams kelius ir atgriebė 
tūlas vietoves.

jų talkininkai, Pietinė^ Ko
rėjos tautininkai, veržiasi 
per Šiaurinę Korėją link 

įMandžūrijos sienos. Prane- 
jšama, kad jie užėmė pozici
jas tik už 43 mylių nuo 
Mandžurijos rtibežiaus.

Amerikiniai korespon
dentai teigia,-kad Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų kariuo
menė jau nepajėgia stip
riau pasipriešinti; užtai 
liaudininkų partizanai, da

PASIŪLYMAI
Sovietai ir tie septyni 

kaimynai siūlo:
„ Amerika ir trys didžiosios 
europinės valstybės privalo 
pasižadėt įvykdyti Potsda
mo sutartį, kad būtų įkurta 
vieninga, demokratinė ir ? 
taikinga Vokietijos valsty
bė.

Turi būti uždrausta gai
vinti karinę Vokietijos pra
monę.

Reikia nedelsiant daryti 
taikos sutartį su Vokietija 
ir ištraukti visą svetimųjų 
kariuomenę -už vienų metų 
po taikos sutarties pasira
šymo.

Sudaryti konstitucinę vi-
L SU

i lygsvariška atstovybe iš va- 
'karinės ir rytinės Vokieti 
•' jos. Ši taryba turėtu pa- ( 
| ruošt veiksmus dėl įsteigi
mo laikinosios, taiką my
linčios ‘,demokratinės ir sa
varankiškos valdžios visai

; Vokietijai. Taryba taipgi 
Viet- i tui’ėtų įteikti savo pastoly- • 

mus Amerikai, Sovietų Są
jungai, Anglijai ir Franci- 
jai užgirti.

Šios ’keturios .didžiosios 
valstybės turėtų tartis dėl 
taikos sutarties paruošimo 
nirma, negu bus įkurta 
bendra visai Vokietijai val
džia. <

balsavo už didžiųjų vajsty- sos Vokietijos tarybą
bių pasitarimą, nepaisant 
kad bus įterptas Čiango 
legatas.

de

- Generolo Mac |Vietnamiečiai išvijo 
štabas skelbia, jog francūzus Langsono

. Tokio. 
Arthuro f 
per 24 valandas dar 36,000 
liaudininkų paimta į nelais
ve; sako, viso iki šiol ame
rikonai ir jų talkininkai su
ėmė jau 140,000 šiaurinių , 
liaudininkų kareivių ir of i- ■ 
cierių.

i Saigęn, Indo-Kina.— 
namo liaudininkai išmušė 
francūzus iš Langsono, pa-

I skatinės
i francūzu tvirtovės
nėję Įndo-Kinoje. Tuo būdu 
francūzai išvyti jau iš pas
kutinės pozicijos ruožte, 
kuris rubežiuojasi su Kini-:

I. ir stipriausios 
šiauri-

i Filipinų valdžia suėmė 105 
tariamus komunistus

Manila.
cija areštavo 105 nužiūri
mus komunistus, jų tarpe ir 
Angelą Bakingą, i 
reikalų ministerijos valdi
ninką, t

Valdžia 'kaltina suimtuo- , 
sius kaip valstiečių (Huh- ' 
balahapų) sukilimo rėmė
jus. Ji taipgi skleidžia pas
katos, kad komunistai “ty
ko ję žudyt” aukštuosius 
valdininkus ir generolus.

Suimtieji nepaleidžiami 
už jokius užstatus.

Bilionas dolerių išleista 
kompanijų “lobčms”

Washington. — 152 kor
poracijos per pastaruosius 

l išleido 
$32,124,800 “apdirbinėti”

Bet Draugas tuomet kardi- kontroliuoiamo Pa- pat bandoma išvystyti pra-
1 garinę hydrogeninę bombą; pusketvirtų metų

— Filipinų poli- ja’
nolo nekritikavo, — jis jo ’’žy
gius” užgyrė!

♦ * *
Mūsą didmiesčiai skendėja 

graftinėje baloje.
Niujorke iškilo skandalas, 

kokio ilgai šis miestas nebuvo 
matęs.

Philadelphi joje—skandalas..
Čikagoje—skandalas.
Aukštieji miesto pareįgūnai, 

policijos vadovai kaltinami ky- 
šystėje, grafte.

Kituose didmiesčiuose, vei
kiausia, padėtis ne geresnė, tik 
kol kas tai neiškyla viešumon. Niujorko

Kada piliečiai susipras ir iš
rinks gerus, teisingus žmones į 
miestavas administracijas? 
. Man 
Partija 
ti. Bet 
stiprėti

rodosi, tik Progresyvių 
tegalės miestus apvaly- 
ji turi sustiprėti, o su- 
ji galės, jei piliečiai už

• saulinio Banko. Tito vai- i
Idžia prašo 300 milionų do- .
'leriu ir lengvesnių atmokė- slaptuosius savo agentus į- kongresmanams ir senato-

# 9 _ t ▼ r-* i iii /-i I r r/T-i i z-v ft 'VAzt r\ i rt I r z-% z-J z-v« zizt 4-1 t n a I t tzt

jimo sąlygų .

Anglų valdžia k

josios kadidatus paduos savo 
balsus. 

f

Lapkričio 7 dieną, eidami “sekretus, 
prie urnų, piliečiai privalo apie -  
tai labai rimtai pagalvoti. Pa
galvojus, — -paduoti savo bal- 
sžf už Progresyvių 
kandidatus.

me- į riams, kad gamintų pelnin- 
bi-Jgus joms įstatymus, kaip 

• kad jis galis perduoti | surado tyrinėjantis kong- 
--- ---------4.,^:...............■. resmanų komitetas. Tokie

Francūzu kariuomenė ta"- 
po priversta pabėgti iki 60

užsienio i i pietus, nuo Langso-
- no.

* * *
mieste tą

Amerikos

vairiuose kraštuose
įdžioti prof. Pontecorvo 

jo, ' .... .........................
Sovietams naujuosius ato
minius anglų - amerikonų į Kongreso nariu apdirbinė-

ŠUVA LAIMĖJO BYLĄ
Edinburgh, Škotija. —

Partijos šuva įkando mergaitei vei-

partija
Darboatstovauja

Partija.
Šiemet ši partija išstoja rin

kimuose su savo kandidatų są
rašu visoms svarbesnėms vie
toms.

Balsuotojai, pagalvokite!

dą, kuomet jinai bandė at
imt iš jo kaulą. Mergaitės 
tėvai apskundė šuns savi
ninką teismui. Teismas nu
sprendė, kad šuva turėjo 
teisę ginti graužiamą kau
lą.

ORAS.— šaltoka, 
niaukę ir lietus.

itpsi-

jimai vadinami “Ibbėmis”.
Viso gi tūkstančiai įvai

rių biznių per tą laikotar
pį išlaido bilioną dolerių, 
kad paveiktų Kongresą da
ryti naudingus tiem biz
niam nutarimus, sako mini
mas komitetas.

Korėja. — Pranešama, 
jog amerikonai belaisviai 
tapo išgabenti iš Pyongy- 
ango į patį žieminiai-ryti- 
riį šiaurinės Korėjos kam
pą.

New York. •— Walter 
Lynch, demokratų kandi
datas į New Yorko valsti
jos gubernatorius, .klausia 
r epu bl i ko n ą gu be r na to r i ų 
Dewey, kodėl jis paleido iš 
kalėjimo raketierių - geng- 
sterių vadą Lucky Luciano.

i CIO ir AFL prieš 
McCarrano įstatymą

Washington. — Daugelis 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų vadų savo parašais 
parėmė progresyvių ameri
kiečių atsišaukimą, kad 
Kongresas panaikintų žan
darišką McCarrano 
mą.

Tarp pasirašiusių 
sišaukimą yra jau 
pažangių amerikiečių, tame 
skaičiuje mokslininkai, ra
šytojai, artistai, proteątan- 
tų kunigai ir daugelis 
tu. •

• Fr 
įstaty-

ta at-
25,000

Francuos seimas užęyrė 
valdžios karą Indo-Kinoj

Paryžius. — Francijos 
seimas 353 balsais prieš 2I5 
pareiškė pasitikėjimą 
premiero Pleveno valdžiai ų 
kas liečia francūzu karą 
prieš Vietnamo liaudies 
respublika Indo-Kinoje.

Už prancūzų nukentėtus 
sumušimus politikie r i a i 
kaltino Ameriką; sakė. A- 
merika per mažai davė 

rancijai karinės paramos.

Tik 5 metai kalėjimo už 
pačios primurdymą

Newark, N. J. — Pasigė
ręs Joseph Olohan nužudė 
savo žmoną, laikydamas jos 
galvą po vandeniu vonėje. 
Už tai nuteistas 5 iki 9 me- 

kalėti.

-
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Didelis kraujo praliejimas, masinis žmonių skerdimas 

pasidarė pasenusiam kapitalizmui gyvybiniu stimulian- 
tu. Tai ne iširusias, bet faktas.

Pasiskaitykite sekamą pranešimą iš Lake Success, iš 
Jungtinių Tautų:

“Jungtiniu Tautų nariai šiandien (spalio 19 d.) gavo I 
raportą, kuris sako, kad Korėjos konfliktas—su jo di
džiuliu pareikalavimu maisto produktų ir reikmenų—-in- 
cidentališkai paskaistino ekonominę padėtį daugumoje 
šalių.

“Toki pagerėjimą pasauliniam ekonominiam paveiks
le raportavo Maisto ir Agrikultūros Organizacijos eks
pertai savo metinėje ‘pasaulinės padėties’ apžiūroje. Jų 
atradimų sutrauką padaro Norris E..Dodd, Jungtinių 
Tautų agentūros generalinis direktorius, sakydamas, 
kad kartusis susikirtimas Azijoje ir praplėtimas ginklų 
gamybos yra daug naudingesnis tarptautinei maisto si
tuacijai, negu visos taikiškos pastangos per visus pasku
tinius ketverius metus.”

Aštresnio pasmerkimo visai kapitalistinei santvarkai 
niekas nebegali išduoti, kaip l šis žiaurus, šaltas Maisto 
ir Agrikultūros Organizacijos ekspertų raportas. Masi
nis žmonių skerdimas per trejetą mėnesių davė daugiau 
“gero” kapitalistinei ekonomikai, negu visos ištisų ketu
rių metų taikaus gyvenimo pastangos!

Mums, amerikiečiams, netenka ieškoti toli pilniausiu 
šios tiesos įrodymo. Korėjoje konfliktas dar kartą Ame
rikai išsprendė nedarbo problemą. Juk prieš keletą mė
nesių jau buvo pasidaręs nedarbo klausimas baisiausiu 
klausimu. Visa šalis buvo pradėjus dejuoti: Blogai, blo-i 
gai! Jau pati vyriausybė buvo pripažinus, kad tarpe tri
jų ir keturių milijonų darbininkų vaikštinėjo be darbo. 
Kiti milijonai darbininkų jau tik dali laiko tegalėjo iš
dirbti.

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
__ __ ._____< '0—4------------------ --------------------

Rašo akredituotas Laisves korespondentas
KOMISIJŲ SKYRIMAI IR 

KITKAS
Lake Success. — Praėju

sį ketvirtadienį pirmasis 
asemblėjos politinis komite
tas telaikė tik vieną sesiją 
—popietinę. Jam teko už- 
girti bendra rezoliucija, ku
rioje buvo įjungti ameriki
niai siūlymai, taipgi reikė
jo išrinkti dvi komisijos, 
kurias rezoliucija numatė į- 
kurti.

Komisijos yra sekamos: 
Peace Observation Commi
ssion (atsieit, Taikai Sau
goti Komisija) ir Collective 
Measures Committee (at
sieit, Bendriesiems Žy
giams Derinti Komitetas). 
Abu komitetai privalą būti 
sudaryti po 14-ką narių.

Kenneth Younger (Ang
lijos delegatas) į pi

TuriuI priminti, jog Sy- 
i rijai ir kitoms arabų bloko 
; valstybėms nepatiko, kam 
lyra įdėtas komisijon Izra- 
lelis; arabai tuo būdu tikė
josi galėsią Izraelį išbal- 
Įsuoti laukan.

Bet pirmininkas ir Ang
lijos Mr. Younger pasiprie
šino Syrijos atstovo siūly
mui. “Tai absurdas”, sakė 
Mr. Younger.

Tuomet Syrijos delegatas 
savo įnešima atšaukė.

Eita balsuoti.
50 balsų buvo paduota 

I už; prieš — nei vieno; 8 
i susilaikė. Tarp susilaikiu
siųjų buvo Irakas, Lebaro- 
nas, Peru, Panama, Alga-, 
nistanas.

rmąją

Kaip matome, rytinis 
(tarybinis) blokas balsavo 

[už komisijos sąstatą. Bet

už; prieš — 5; susilaikė—
3 .

Indijos delegatas tuomet 
paėmė balsą ir sakė: Indi
ja susilaikė nuo balsavimo 
dėl to, kad ši rezoliucija 
ruošia, pasaulį ne taikai, 
bet karui; mano krašto vy
riausybė tani nepritaria ir 
dėl to aš susilaikiau nuo 

■balsavimo.
Kas gi minėtoje rezoliu

cijoje tokio yra? /Kadaise 
•'aš buvau žymėjęs turinį. 
(Čia tiek priminsiu:

1. Įsteigti du (paminė- 
i tuosius) komitetus ar ' ko-
I misijas.

2. Bet kurie septyni Sau
gumo Tarybos nariai gali 
sušaukti specialę asemblė
jos sesiją bėgyje 24 valan
dų, jei atsitinka koks nors 
i kur nors “nesusipratimas”, 
i agresoriui suvaldyti; as
amblėja turi teisę tuomet

Baimė verčia žmones taisytis
Federalinio Saugumo Ad-1 rint jų tikslo, amerikiečiai, 

ministratorius Oscar • R.' kurie’ padeda diskriminaci-

komisiją pasiūlė sekamas 
valstybes: Kiniją, Colombi- 
ją, Čechoslovakiją, Prancū
ziją, Indiją, Iraką, Izraelį, 
Naująją Zelandiją, Švediją, 
Pakistaną, Tarybų Sąjun
gą, AngdŲą, Jungtines Val
stijas ir Uruguajų.

Višinskis sesijoje nedaly
vavo, tai Jakobas A. Mali
kas, Tarybų Sąjungos dele
gacijos vardu, prikergė pa
taisymą, kad: vieton žo
džio “Kinija” būtų įdėta 
Kinijos Liaudies Respubli
ka. Prie savo pataisymo jis 
pridėjo ir komentarą, sa
kydamas, jog į komisiją tu
rinti įeiti ne toji valdžia, 
kuri nieko neatstovauja, bet 
tokia, kuri atstovauja kraš
tą, liaudį, 6 tokia valdžia y-

Bet štai karas Korėjoje! Ir tuojau, kaip kokia magiš-1 ra Kinijos Liaudies Res-J 
ka lazdele, išnyko iš visos šalies balsai apie artėjančią t publikos valdžia, bet ne 
ekonominę krizę, apie didėjančią nedarbo pavietrę.... i Kuomintangas. Negalima 

lavo minėtu ekspertų atradimus, lig ir sąžinės graužia-{sakė jis. 
mas, pastebi, kad tokia padėtis neparodo per daug dide-1 
lės pasaulinės vadovybės išminties, tačiau sušilęs ragina ' 
išnaudoti šį karą, šį masinį žmonių .skerdimą iki aukš-| 
čiausio laipsnio susistiprinimui ekonominiai. ’’ijvifk

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai šis konfliktas pa- ■, .a 1p . 
sibaigs, reikės ieškoti kito, kad apsisaugojus nuo ekondj ’y t
mimo susmukimo. Ir taip be galo. Taikus gyvenimas ka- P111 •u J Jungt es au- 
pitalistinei ekonomikai nebepanešamas. Reikia karo, rei-' as’ T * ’ * • * • •• • t • • v • • i i
kad kapitalizmas galėtų toliau tęsti savo gyvenimą.

f.kai jau buvo nubalsuota, tai 
I Malikas paėmė balsą ir sa
ike: balsuodama už ši ineši- 
Imą, Tarybų Sąjungos dele- 
įgacija turi galvoje, kad žo- 
idis “Kinija” yra suprastas 
Kinij os Liaudies Respubli
ka.

j Antrasis komitetas taip- 
! gi buvo išrinktas dauguma 
balsų. Jin įeina: Australi
ja, Belgija, Brazilija, Bur-

i ma, Kanada, Egyptas, 
(Prancūzija, Meksika, Fili- 
i piliai, Turkija, Anglija, 
įjungt. Valstijos, Venezue
la, Jugoslavija. -
: . Tuomet eita balsuoti
i bendra, ištisa rezoliucija.

Siūloma, kad balsavimas 
j būtų vardošaukiu. Pirmi- 
ininkas siūlymą priima.

daryti, ką ji nori be Sau-
■ gurno Tarybos.

3. Reikalauja, kad v.als- 
| tybės, priklausančios Jung- 
( tinėms Tautoms, suorgani-
■ zuotų ginkluotus kariuo- 
j menės dalinius ir laikytų 
juos paruoštus; kai Saugu
mo Taryba ar generalinė 

: asemblėja pareikalaus, tie
kariuomenės daliniai turį 
būti pasiųsti ten, kuT bus 
nurodyta.

Dabar ši bendroji rezo- 
i liucija, kurią politinis ko- 
| mitetas praėjusį ketvirta- 
j dienį priėmė, bus pasiūlyta 
i asemblėjos pilnačiai, bend
rai sesijai. Kad rezoliucija 
ten bus priimta, abejoti ne
tenka.

Jūsų korespondentui at-

Ewing džiaugiasi, kad mū
sų teismai baigią išmušti iš 
Amerikos rasinę diskrimi
naciją. Jis mano, kad šie 
1950 metai gali įeiti Ameri
kos istorijon kaipo metai, i 
kuriais mūsų šalies aukšto
jo mokslo įstaigose buvo 
padaryta galas antraklasei 
pilietybei, tai yBa, išnyko 
diskriminacija prieš neg
rus.

Administratoriaus Ewin- 
go argumentacija tiek įdo- 

i mi, kiek naujoviška. . N e iš 
gero mes, amerikiečiai, sa
ko jis, turime pabaigti dis
kriminaciją prieš juodosios 
spalvos amerikiečius.; Mes 
esame priversti tai padary
ti, jeigu norime “atsikraty
ti komunistų.” Jis pareiš
kė:

“Bet koks neteisingumas, 
papildytas Jungtinėse Val
stybėse prieš rasines bei re- 

1 ligines grupes, pasidaro 
(grūdais komunistinės pro
pagandos malūnui. Nežiū-1

jai, arba ją toleruoja, para
šo kopiją Maskvos Radijo 
programai.

“Nepadarykite klaidos — 
komunistai išnešios visais 
keturiais vėjais kiekvieną 
tokį mūsų nepasisekimą. O 
tie vėjai, bepūsdami karštai 
virš Azijos, Afrikos ir Ar
timųjų Rytų, išdžiovins 
tuose kraštuose persipil- 
džiusį geros valios rezervu
arą.”

Kitaip pasakius, mes tu
rime pasitaisyti, mes turi
me pasidaryti gerais žmo
nėmis iš baimės. Atrodo, 
kad nors jau tiek komuni
stai pasitarnauja, kad pri
verčia baltuosius šovinistus 
rimtai pagalvoti apie savo 
nuodėmes prieš negrų rasę.

Labai gaila, kad žmonės 
turi taisytis ir mokytis iš 
baimės. Daug gražiau ir 
sveikiau esti, kai žmonės 
sukultūrėja iš savo valios, 
iš savo susipratimo.

Amerikonas

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

TIRPSTA IR DILGSI 
( RANKOS IR KOJOS

Gerb. gydytojau, aš esu | 
moteris, 42 metų amžiaus, 
turiu trejetą vaikų. Viduti-

Malikas ima baisa ir sa
ko: Vakar, kai buvo pasky- 
ri šios rezoliucijos punktai 

Norris E. Dodd, kuris taip trumpai ir drūtai suformū-' iš komisijos daryti juokų, čia priimti, tai Amerikos 
radijo komentatoriai tuo- 

Mr. Younger tam prieši- Į ^au , l?as^ibė jog_ šitie 
nosi, sakydamas, jfig esmė-J)u.n c^aį uz^uoda smūgi ve- 
je, principe, jis sutinka su |tU1’ įduoda smūgi Jungti- 

bet kol Kinijos1™! Tautl! karteriui. Anks- 
nxra • ciau musų delegacijos gal

va, Višinskis, plačiai aiški
no, jog taip yra ir bus. Jei-tai negalima esą jos . . . v. ....piuciiAocinci cxYvixvxiiixxcvi ixvmvrcaixxw.xxxxvx x.wxV, , knwi^iinq 1 " i gu taip, jeigu si rezoliucija

kia konfliktų, reikia masinio naikinimo žmonių ir turto, 1 emisijas. 'taikoma čarteriui pakirsti,
Dr. T. F. Tsiangas (Kuo-1 tai T. .Sąjungos delegacija 

(mintango atstovas) teigė, I balsuos prieš ją.
|būk Kinijos Liaudies Res-1 Balsavimo pasekmės: 50 
publika Kinijos neatstovau-' 
ja, — jis, girdi, atstovaująs; 
kinų tautą! Kinijos Liau
dies Respublika esanti nie- 

džiugu, kad pagaliau mūsų vyriausybės politika prade- 
danti persiimti jo filosofija. Pavyzdžiui, keletas mėnesių 
atgal jis iškėlęs^klausimą, kad reikia iš Jungtinių Tautui 
vyti laukan Tarybų Sąjungą. Dabar prie to jau esą eina
ma.

Bet tuo savo laimėjimu Hooveris dar nėra pilnai.pa
tenkintas. Jam dar vistiek atrodo, kad Amerikos ir kitu

Herbert Hooveris turįs kuo didžiuotis
“Kur dabar mes randamiesi?” buvo Herbert Hooverio 

tema prakalbus, pasakytos per radiją spalio 19 dieną. 
Tas visu kraštutiniausių Amerikos reakcijonierių tėvas 
ir mokytojas sakosi turįs kuo šiandien pasidžiaugti. Jam

rodo, jog Tarybų Sąjungos 
delegacija deda didžiulių 
pastangų išsilaikyti Jung
tinėse Tautose; nepaisyda
ma vakarinio bloko sieki- 

! mosi ją išstumti iš Jungti- 
I nių Tautų, T. Sąjunga lai
kosi ir, atrodo, laikysis, e- 
nergingai darbuodamasi už 
taikos pasaulyj išlaikymą.

— Tarybų Sąjunga,—sa
ko tūli, — ne juokais pra
dėjo taikos ofensyvą. Ne
mažai net ir vakarinio blo
ko tautų tam pritaria, nors 
perdaug garsiai pasisakyti 
jie dar vis'neišdrįsta.

1 nio sudėjimo ir sveikatos. 
Ko aš- noriu paklausti. Man 

I taip užeina, kad tirpsta ir 
maudžia, lyg dilgsi rankos, 
kartais ir kojos. Vis daž-

i niausią nakčia. Užeina kar
atais ir dieną. Trukdo mie
gą. Kai kada mėšlungis 
traukia. Prisieina keltis, 
pavaikščiot arba patrai- 

Įniot, pabraukyt. Nuo ko tai 
(galėtų būt ir kaip tai pra- 
' salint?r

Atsakymas.
Tokie tirpuliai ir dilgsė

jimai dažniausia paeina 
nuo spaudimo nervų ir jų 

įsakų. Gal čiužinys duobė
tas, gal spyruoklės išklibu-

Gali būti net ir organi
nių trūkumų. Pasitaiko įde- 

nugarkaulio kaulų 
susinėrimuose. Iš to esti 
slėgimo į nervų šaknis, kur 
jie išeina iš nugarkaulio 
smegenų.

Be to, gali savingai veik
ti ir endokrinės (vidinės) 
liaukos— kiaušidės, skydi
nė liauka. Tų liaukų iškry
pimai neigiamai paveikia 
kraujo apytaką, ypač kai 
tenka rankas mirkyti šal- 

I tam vandeny, virtuvėj, 
prie darbo.

Į Tincture of iodine— lo
dino po 1 lašą kas diena 
gerai yra imti, į vandenį 

' ar pieną. Tatai pagyvina 
I skydinę liauką.

Moteriški lytiniai hormo
nai — karščiagamiai (est
rogenic hormone) daug 

1 trūkumų atitaiso ir pagy-

gimų

sios, išsišovę ir spaudžia tą 1 do.
ar kitą nervą. Nepatogi lo- ■ Gali palengvint tą tirpu-

Reikėtų sušaudyt, bet ar sušaudys?
Geležinkeliečių savaitrašti grobius reikėtų sušaudyti 

tis “Labor” pasipiktinusiai I viešoje aikštėje, veikiausia 
rašo apie didžiuosius pelną-i yra kokios nors korporaci-

1 didžiau- įjos advokatas. Iškeikęs

bų Sąjungos pupetas.”
Sir Mohammad Zafrulia

Khan (Pakistano delega- j grobius. Jie' daro
(tas) pūreinė Anglijos dele- į sįus pelnus iš kraujo ir gy-; pląnągrobius, jis. pats bal-

4- zv 1 zv 1 • i • 1 • V * 1 • • V • 1 V • • v"

senosios santvarkos kraštų vadovybės nepakankamai ko- 
voja komunizmą, nepakankamai ruošiasi naujam pasau
liniam karui. Jis tiesiog reikalauja, kad jeigu Vakarinės 
Europos ir kitos kapitalistinės šalys nepasitaisys ir ne
siims smarkesnių tempų sustiprinimui savo militarinių 
jėgų, kad joms būtų pagrūmota nutraukimu Marshall 
Plano paramos.

Hooveris negalįs net suprasti, kodėl Amerikos vadovy
bė, nuo to laiko, kai jis buvo išprašytas iš Baltojo Namo, 
taip nemokanti arba neturinti noro apsidirbti su komu
nizmu. Kur tik su juo susikertama, girdi, ten paklystą
ja. Tik vieną* sykį tikrai gerai ir patenkinančiai mūsų 
vyriausybės tapo pasirodyta, tai, būtent, šiame atsitiki- 
jne su Korėja. .

Pirmutinis ir didžiausias Amerikos vadovybės nusidė
jimas buvęs papildytas dar 1933 metais, kai prezidentas 
Rooseveltas pripažino Tarybų Sąjungą. Pirmiau visi pre
zidentai ir valstybės sekretoriai, tiek demokratiški, tiek 
republikoniški, sako Hooveris, atsisakė pripažinti, bet 
Rooseveltas pripažino.

Kitas baisus prasižengimas to paties Amerikos prezi
dento buvęs padarytas 1941 metais, kai Hitleris užpuolė 
Tarybų Sąjungą, o mūsų vyriausybė nusiskubino Tary
bų Sąjungai talkon prieš Hitlerį. Tegul Hitleris būtų ap
sidirbęs su Maskva.

Mes visi žinojome, kad Hooverio simpatijos visuomet 
buvo Hitlerio pusėje, bet tik dabar taip aiškiai ir atvirai 
jis jas išreiškė. Amerika turėjo leisti Hitleriui, laimėti 
karą! Štai ko norėjo Hooveris ir jo šalininkai. Jie pasi
genda Hitlerio. Jie negali dovanoti Amerikai, kad jinai 
bendromis pastangomis su Tarybų Sąjunga ir kitomis 
šalimis suttiuškino tą pasaulinį pabaisą—hitlerizmą.

i gato nuomonę.
■ Malikas pakartojo,
"; nesutinkąs su
Younger; Tarybų Sąjungos | merikos Orlaivyno galvos ! kiniui iš privatiškų firmų, 
delegacijai šis klausimas y-j pareiškė, kad jos turį vėl Juk beveik vienbalsiai Kon- 
ra principo klausimas, sake | gauti iš Kongreso lėktų- gresas yra balsavęs už vi- 

ijis. Atsakydamas Tsian-| ~~~ ....
gui, Malikaš pridėjo’ 
pupetas vadina krašto, vy j 
riausybę “pupetu” — yra

vybių tų• amerikiečių, kurie ■ savo už pridėjimą milžiniš- 
j°g pasiųsti Korėjon “kovoti (kos sumos prie pirmiau pa- 

Mr. komunistus.” Štai, sako, A-iškirtų pinigų lėktuvų supir- 
r. ' 1 r i iii i m imu 4-i n Irii t-i i i

I O L

(yams nuo 315 iki 360 mili-jsas sumas, kokių tik prezi- 
’ ’ 1 Ogi. dentas pareikalavo apsi- 

todėl, kad už jau paskirtus ginklavimo reikalams. S. 
pinigus negalima nupirkti; 7------------------

kai i jonų dolerių. Kodėl?

va daug nesmagumų pada
ro. Patikrinkite tai.

Gali būti nervai ir šiaip 
i aržūs, netikusiai paveikti, 
(įjaudinti, nuo kokių nuo- 
! dingų medžiagų. Tokių 
į nuodų susidaro’ organizme, ■ 
I kai gauni “šaltį”, slogą, ka
ntarą, influenza ar kitokią 
(“virusinę” ligą. Net ir di
delis nuovargis ir sunkus 
fizinis darbas užteršia or
ganizmą nuovargio medžia
gomis, rūkštimis, kurios 
jaudina nervus, o į raume
nis įsimeta mėšlungis, dėl 
kraujagyslių susitraukimo 
ir kraujotakos sumažėjimo 

| tūluose raumenyse.

lį, bent laikinai ir dar ko
kie preparatai. Antialergi- 
niai, antihistaminiai prepa
ratai (pyribenzamine, ne* 
ohetramine, benadryl, hyd- 
riliin ir-t. p.), po tabletę, 
gult einant. Chininą (qui
nine) , aspirinas, priskoli- 
nas (priscoline) prasklei
džia kraujogysles ir atlei
džia spažmus.

Čia jau reikia pasitikrin
ti su gydytoju ten pat ant 
vietos.

Beje, vitaminų niekad 
neužmirškite.

Neprisivarginkite per
daug, dažniau pasilsėkite, 
suliaimėkite. 1

nieks daugiau, kaip juokas, tiek lėktuvu, kiek nutarta J Teismas nr • i ✓ t-y ■ -»- • . - . _ 1 • -■Maurice Schumann (Fram 
cūzijos delegatas) davė 
sumanymą, kad būtų nu
balsuota, ar iš viso Maliko! 
pataisymas galima balsuo
ti; jis, Schumannas, esąs 
tam priešingas.

Na, ir tuomet Schuman- 
no siūlymas buvo balsuo
tas: 41 balsas paduotas už 
jį, 7 prieš, o 10 susilaikė.

Dr. Victor Andres Be
la unde (Peru 
skundėsi, kad permažai Lo
tynų Amerikos kraštų įdė
ta i komisiją.

Nizar Kijali (Syrijos de
legatas) siūlė, kad kiekvie-

nusprendė, kad 
nupirkti. Lėktuvų gamini-i Floridos negrai gali golfyti 
mo viešpačiai pakėlė kai-; sykiu su baltaisiais

i nas. j

Į Washington.—Aukščiau-
“Labor” rašo, kad apie sias Jungtinių Valstijų Tei

tai išgirdęs vienas kongres- smas nusprendė, kad negrai 
manas taip pasipiktino, jog (turi lygią teisę naudoti gol- 
sušuko: “Tuos sutvėrimus i f o lošimo aikštes ir kitus 
reikėtų suimti saulei pate-(miestinius sportų įrengi- 
kant ir sušaudyti viešoje | mus, kaip ir baltieji.

Sutinkame, kad pelna- 
delegatas) grobiai visi, o ne tik tie, 

kurie iš lėktuvų gamybos 
darosi didelius pelnus ir a- 
piplėšia Amerikos žmones, 
turėtų būti skaudžiai nu
bausti. Bet kas juos nu-

Aukščiausias Teismas tuo 
sprendimu panaikino Flori
dos miestų įstatymus,, užgi
nančius ,negram golfyti sy
kiu su baltaisiais.

na šalis, nominuota į komi- baus?
siją, būtų balsuota pasky-| Juk pelnagrobių agentai 
rium, — vadinasi, būtų net sėdi valdžioje ir Kongrese. 
14-ka balsavimų, užuot vie- Tas pats kongresmanas, kū
no !. ris pasakė, kad tuos pelna-

Washington. — Besikal
bėdamas su koresponden
tais, prez. Trumanas pra
našavo didelius demokratų 
kongresmanų ir senatorių 
laimėjimus ateinančiuose 
rinkimuose.

Dešinėj prisiekdinamas naujas Ekonominės Kooperaci
joms Administracijos direktorius William C. Foster.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ant., spalio 24, 1950
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Daugiau galvokime rašydami
Prisiminimai apie J. Per 

kūno sumušima , c
“Laisvės” No.

“Vilnies” No. 225, 
po draugo V. J. 
korespondencija,

š. m. til- i:ūPinosi 
Stankaus 
po ant- 

galviu “Keliones Įspūdžiai”, 
kurioje aprašomas J. Per
kūno sumušimas. Pati ko
respondencijos antraštė — 
“Kelionės Įspūdžiai” —ne
siriša* su svarbiausiu apra
šymu, būtent, su Perkūno 
sumušimu, 36 metai tam at
gal, Hoosick Falls, N. Y. 
Bet čia nėra taip jau svar- 

. bu ir ne dėl to šis rašinys 
rašomas, nors, visgi reikė
tų žinoti ir tai, jog antgal- 
,vį turi *atitikti po juo se
kantis raštas.

Svarbiausi netikslumai 
d. V. J. Stankaus kores
pondencijoj šie: Stankus

*jo). Gi byla turėtų pirmiau-- 
!sia eiti pas skvajerą, kuris 
' dienomis pbpierauja na- 

ivo atsiminimus, praleido Į nunešė prie durų ir paleido j mus, vakarais teisia (jei tu- 
[ nepaminėjęs Perkūno su- 
| mušimą. Juk jis daugiausia

i Perkūno 
dviejų sumuštų reikalais/: 
Juk ne kas kitas, * o tik

subatvakariaislaiptais žemyn nuo antro G . °
aukšto. Bet Perkūnas tiks- griežia ir geria smuklėse 

ir kitų41iai labai sudribo ir risda-i

[draugė L. Gudzinskienė to laipto, vis saugojo, 
[buvo pirma, kuri Perkūnui nesudaužyt galvos. 
: sumuštus, pamėlynavusius

o tokio ištyrimo, nutar- 
masis žemyn, lyg susilaiky-Į ta nei nepradėti tame tam- 
damas, tai ant vieno, tai ki- šiame užkampy ieškoti tei- 

kad sme teisybės. Tam tikslui 
i surinktos aukos pasiųstos 

greit iš- LSS centran (tuomet ko- 
• munistų dar nėbuvo). Kiek 
. auku buvo surinkta — ne^ c-

'i V ® s ® ® ■ ®Pavyzdžiais ir įrodymais 
maži ūkiai vienijami į tikrai 
didelius ūkius Lietuvoje

Įsiutę fanatikai į.
, nežinodami, ai[pečius ištrynė vaistais. Už siskirstė,

■ kelių dienų Gudžinskas ir kalbėtojas gyvas ar užmuš-(
aš nuvykome iš Schenecta-1 tas.. Tuomet Sparas ir OP atsimenu. Veikiausia d. A.

sančius sumuštus Grantą ir 
Sparą, kuriuos tie patys 
razbaininkai, pasitikę .Hoo
sick Falls stotyje, grįžtan
čius iš Schenectady nuo 

I Perkūno prakalbų, biauriai

rantas apkabinę nusivedė 
pusgyvį Perkūną. Girdėjo
me, kad vienas iš tų mušfei-

Gudžinskas dar laiko savo 
archyve tuos rekordus.

Po kiek laiko, kalbėtojas, 
Jonas Perkūnas, tapo supa-

dės, išdūmė tą pačią naktį Į ralyžiuotas. Gal sumušimas 
iš Hoosick Falls. Į ir nebuvo priežastis para

iko to sumušimo, Perku- ilyžiaus, bet baisus nuga-, 
nas dar baigė maršrutą, | ros sudaužymas galėjo prie 
nors labai silpnai kalbėda- to prisidėti. To niekas neši
mas Schenectady. Bet jo no. 
silpna kalba buvo šimtą : 
kartu svarbesnė už griaus- [ 
mingiausią prakalbą. Ne' 
vienam išspaudė ašaras, 
kurie suprato jo kančias ir 
pasišventimą!..

LSS XHI rajonas greit į- 
ivas būsiu, visomis jėgomis kūrė fondą ir aukos pradė- 
! veiksiu su tais, kurie švie- jo plaukti dėl užvedimo 

kūnui prakalbas.” Toliau • darbininkus ir kovoja I teismo prieš tuos sufanati- 
rašoma apie mušeikas: nrieš fanatizmą ir kapita--

“Atėjo į prakalbas gink-Plzm^-
luoti iki dantų ir sukėlė ler- [ Prabėgus 36 metams, vie- 
ma... Jie sumušė kalbėtoją [ nL matyt, užmiršo, o kiti 
Perkūną iki sąmonės nete- visai nežino apie virš mi- 
kimo ir sužalojo kitus tų 
laikų socialistus — prakal
bu rengėjus.”

Tai pats svarbiausias ko- • 
resDondencijos branduolys,! 
tačiau jis neatitinka fak- ko valstijos šiaurinėje da 
tams:

1) Hoosick Falls, T 
niekad nebuvo i)’ nėra ___
kuopos: 2) neesanti kuopa }maršruto kalbėtojui 
negalėjo ir nesurengė Jonui Perkūnui.
Perkūnui nrakalbų: 3) rengiamos ne tik kur buvo 
Perkūnas nebuvo.sumuštas kSS kuopos, bet ir ten, kur 

nebuvo kuopų, nei iki tam

rašo:
“Prieš pirmą pasaulinį 

karą ten gyvavo' LSS kuo
pa, kuri tais laikais suren
gė newyorkieciui aptieko- 
riui - prelegentui (kodėl ne

Kuomet aš pirmu syk sa
vo gyvenime pamačiau taip 
biauriai sumuštus Perkūną, 
Sparą ir Grantą už skleidi
mą darbininkiškos apšvie
tus, tai tuomet mano jau- 

inuoli'ška siela užsiartavojo,

; ki’au pats sau, kad kol gy- 
i vas būsiu,

nėtus įvykius, todėl, ma
nau, ne pro* šalį bus tatai 

| pakartoti.

36 metai atgal, New Yor-

Ivje susitvėrė LSS XIII ra
cionas ir tas rajonas suren
gė pirmą savo prakalbu 

Jonui 
Prakalbos buvo

sąmonės netekimo
(Juk žmogui galima ir kau- laikui prakalbų. Toks kaip

zuotus razbaininkus. Mums, 
sėhenectadiečiam, buvo pa
vesta tuomi rūpintis.

Visiems seniems drau
gams pittsburgiečiams ge
rai pažystamas energingas 
Juozas Semsis (tuomet jis 
gyveno Schenectady) * buvo 
pasiųstas neribotam laikui 
į Hoosick Falls. Jo užduotis 
buvo sužinoti tų mušeikų 
vardus ir adresus, surasti 
liudininkus, kurie . teisme 
liudytų, kas ir kaip mušė 
kalbėtoją ir vėliaus Sparą 
ir Grantą; sužinot, kokia
me teisme ir koks teisėjas 
vestų tą byla.

J. Semsis išbuvo, 
virš dviejų savaičių

rodos, 
Hoo-

lus sulaužyti, bet jei jo gal
va ir krūtinė nepaliesta, jis

tik ir buvo Hoosick Falls, sick Falls, kaipo pasiųstas 
tamsybėje paskendęs mieš-’mūsų slaptas detektyvas, 

. Rajonas ir plakatus i bet rezultatai buvo prasti: 
; kaltinin

kas. kaip minėjome, jau bu
vo išdūmęs. Kitu vardai su

eiki kėjo pridėt skirtinga datą žinoti, bet viešai teisme liu- 
iie at- ir Prakalbų vieta. Plakatų dininkai atsisakė prieš tuos 

, I tekstą parašė schencctadie- razbaininkus liudyti (bijo-

va 11 m KViiik t į

nepraras sąmonės Taip bu- telis. Rajonas ir plakatus i bet rezultatai 
vo su Perkūnu): 4) “gink- ! bendrai pagamino vieno tu- i Pats didžiausias

rinio visokis prakalboms, 
tik kiekvienam miestui rei*

luoti iki dantų” — neapgal
votas perdėjimas (‘ 
vės” išbraukti žodžiai 
dantų”, bet “Vilnvi” 
spausdinti): 5) kiti du su-■ #
mušti skirtingoj f ne pra- Į bis Vaznelis. Plakatuose bu- 
kalbu) vietoj ir skirtingu lvo vienas neapgalvotas/ 
laiku. kinvs, kuris, veikiausia,
' Toks rašėio “šaudymas [akstino fanatikus prie su- 

pro cielius” i 
m as i faktus, 
tikrą dalykų stovi sukelia

Perkūnas po ilgų paraly
žiaus kančių mirė ligoninė
je, bet užrekorduoti jo švie
sūs darbai neišdils iš dar
bininkų atminties. Kuomet 
jis atsidūrė ligoninėje, .tai 
antras jo šelpimui fondas 
buvo įkurtas. Bet apie tai, • 
jei neklystu, daugiausia ži
no draugas V. Paukštys.

Prie šios progos, noriu 
priminti ir draugei M—tei 
vieną netikslumą: ‘‘Lais
vės” No. 184, Moterų Ži- 
niose draugė rašo apie Mo
čiutės Bloor autobiografiją. 
Vienas sakinys štai kaipI 
parašytas: .“Daug berniu-i 
kų, jaunesnių lj2-kos, prie I 
‘breakerių‘ per didelius sie
tus sijojo anglį ir iš jos at
metinėjo akmenis.”

Kaip seniaus berniukaiI 
dirbo “breakeriuose”, tai 
tūkstančiams kietosios an-i 

I glies mainierių yra labai 
/gerai žinoma. Man pačiam 
1907 m. ieškant darbo, teko 
ne vieną “breaker}” išvaik
ščioti... Toks pasakymas 
(“prie ‘brea.keriu’ per dide
lius sietus berniukai sijoja 
anglis”) mainierius gali tik 
nraiuokinti. Nes toks pasa
kymas Ivgus šitokiam: šalę 
audinveių, audėiai ranko
mis oneruoia stakles.

Taigi, daugiau galvoki
me rašydami! S. P.

Darbo Unijos ir jų Veikla
ir nepataikv- • mušimo kalbėtojo. Dalis Go | 

žinantiems qp^min
( į “Atvažinoia Perkūnas, tik i 

abejone ir anie kitus jo an--"e ^as- huris^daužo bažny-i 
rašvmus ir tas pnldo kaip|cin bokštus...” 
rašė jo, tain ir laikraščio

pakelti
Pa. — Virš. . v. . I Pittsburgh,skambėjo šiam] >600 c G Hussey ,& Co dar.

'bininku,
I dienas,
[pakelti 1'0 c.

Perkūnas tapo sumuštas goninės patarnavimą, 
gerą vardą ir pasitikėjimą.! ne už jo gerą ar blogą kai- .apdraudą.

★ j bėjimą. Jam keli girti pa- , priguli prie Amerikos
Apie Perkūno sumušima, įdaužos neleido nei pradėt i Darbo Federacijos. Vieningai 

- - * ’* * ’• 'laikėsi, tai ir laimėjo.36 metai tam atgal, mes j kalba. Jam vos ištarus kelis 
tuomet plačiai ir ne kartą, žodžius, jis buvo nutrauk- 
rašėme “Kovoj”, “Laisvėj” I tas nuo pastolio ir biauriai’ 
ir “Keleivyj.” Kurie turite mušamas ir spardomas ant 
virš minėtu laikraščių 1913- grįpdų. Bet jis neprarado 
14 metu (datų nepamenu) i sąmonės, nes visą laiką iš- 
komplektus, tai ten galite 'silaikė kniupščias ir ranko- 
surasti visus faktus. 'mis apkabinęs laikė savo

Nežinau, kodėl mano ge- galva. Todėl jam pečiai bū
ras ir senas draugas sche- vo labai sudaužyti, suspar- 
neetadietis, Antanas Gu- dvti. Kuomet Perkūnas nul 
dzinskas. praeitais metais davė, kad’ iau nebegyvas? 
rašydamas “Laisvėje” sa- tada ta govėda pastverus ii

Robert A. Lovett prisiekdinamas kaip apsigynimo sek

Karpenteriai laimėjo
Los Angeles, Calif. —

taipgi protestuoja prieš 
valdžios pasimojimą.

Australiečiai kovoja
Virš 2,000 laivų 56 Austra

lijos uostose buvo sulaikyti, 
kai 26,000 dokų darbininkų 
paskelbė protesto streiką. Jie 
protestuoja prieš Australijos 
valdžios pasimojimą Komunis
tų Partiją uždaryti.

Kitų dirbtuvių darbininkai 
tokį

retoriaus pagelbininkas. Ceremoniją tėmija apsigynimo 
sekretorius gen. Geo. C. Marshall ir Lovetto žentas ir 

duktė.

išstreikavę penkias 
privertė kompaniją 

į valandą ir li
tai pgi

statymas privertė darbdavius, 
kurie pirpiiau nenorėjo nei 
klausyti apie algų pakėlimą, 
patenkinti 
lavimus.

darbininkų reika-

kelia algas
III. — Crane kom- 

kad ji pa- 
algos 8,000

Streikas amunicijos dirbtuvėje
Canadian Arsenals LTD. 

160 darbininkų išstreikavo 
dvi dienas ir tada nutraukė 
streiką. Jie reikalavo pripa
žinti jų uniją. Jie sako esą 
streiku patenkinti, nes paro
dę valdžiai, kad darbininkai 
nori unijos. -

šią dirbtuvę valdo Kanados 
valdžia. Ji sako, kad valdiš
kose dirbtuvėse unija skaito
si nelegali. Atsisako pripažin
ti uniją.

Crane Co.
Chicago, 

panija paskelbė, 
kelsiant 10 c. 
darbininkų. .

Dauguma darbininkų pri
klauso CIO plieno darbininkų 
unijai, mažuma — Amerikos 
Darbo Federacijai. Visi laimė- t
jo algų pakėlimą.
Auto. Darbin. Algos
$77.94 Savaitėje

Lansing, Mich. —Algos Mi
chigan auto ir jų dalių išdir- 
bėjų darbininkų vidutine mie- 
ra imant rugpjūčio mėnesį 

įbuvo $77.94 savaitėje, rapor
te pažymi valstijos darbo sky
rius, įskaitant viršlaikį ir ki
tus premijinius mokėjimus.

Visai išdirbimų 
[ išpuola po $72.34
už 42.6 vai. darbo 
valandai įskaitant 
mokestis.

industrijai 
savaitėje 
ir $1.69 
premi j ų

Šios 
plačios apylinkės karpente- 
riai, priklausą prie Amerikos 
Darbo Federacijos, laimėjo
201/2 procento) algas pakelti 
ii- darbo sąlygas pagerinti.

Vieningas darbininkų nusi-

Drapanų siuvimo darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą

New York. — šalies plot
me 150,000 darbininkų, dir
bančių vyrų ir vaikų drapanų 
industrijoje, gavo 121/2c va
landai pakėlimą algos, prane
ša CIO ' Amalgamated Clo
thing Workers?

Minėta unija pasirašė su
tartį su> Clothing Manufactu
rers Assn, of NeW' York. Pa-
kėlimas įeis galion lapkričio 
20 ir apims 90% visų darbi
ninkų.

šiuo tarpu Lietuvoje, 
matyt, eimt pergrupavimas 
kolektyvinių ūkių. Pavyz
džiais ir įrodymais valstie
čiai skatinami mažus ūkius 
sujungti į didelius. Nurodo
ma, kad tik tikrai dideliuo
se ūkiuose galima pilnuti
nai ir sėkmingai panaudoti 
moderniškas žemės ūkio 
mašinas, išlaisvinti valstie
čius iš sunkaus rankų dar
bo ir pakelti jų tiek me
džiaginį, tiek kultūrinį ly
gį. ” ‘ V ”

Kokia propaganda Lietu
vos vyriausybė siekia įti
kinti valstiečius, 
vyzdį duoda A. Golubos 
straipsnis, tilpęs Vilniaus 
Tiesoje, pavadintas “Kolū
kių sustambinimas įgalina 
sparčiai 
k i.” Gohibas rašo: £

Smulkių, neproduktyvių 
kolūkių sujungimas turi di
delę reikšmę keliant žemės 
ūkio lygį. Štai vienas bū
dingas pavyzdys Iš Anykš
čių rajono, kuris patvirtina 
stambių kolūkių ūkinį pra
našumą prieš smulkius.

Anykščių rajono Rubikių 
apylinkėje numatė susi
jungti į vieną keturi kolū
kiai — “Aušra”, “Laisvė”, 
“Pergalė” ir “Tiesa”. Su
stambintame kolūkyje, bus 
114 kiemų, 214 darbingų 
narių, apie 900 ha (hekta
rų) ariamos žemės.

Kiemų ir darbingų narių 
skaičiumi šie kolūkiai yra 
skirtingi, bet jų ekonomika, 
dirva, apsirūpinimas žemės 
ūkio inventoriumi ir ma
šinomis yra beveik vienodi.

Darbas bus išnašesnis
Kolūkiai yra venodai in

tensyvūs, ‘ '____ ___
nių sunaudojimas vienam 
ha ariamos žemės yra labai 
įvairus. Smulkesniuose ko
lūkiuose, kaip “Laisves” ir 
“Tiesos”, jis siekia 55—57 
darbadienius, o stambes
niuose kolūkiuose, kaip 
“Pergalės” ir “Aušros”, — 
36—39 darbadienius.

Sujungus šiuos kolūkius 
į viena, susidarys dideli at
skirų kultūrų masyvai ir 
bus galima mechanizuoti 
daug darbo reikalaujančius 
gamybos procesus., Darba
dienių sunaudojimas 1 ha 
sumažės daugiau 
antro karto.

Sustambin tame 
įvedus pašarines 
nas ir pagerinus 
nes ganyklas, susidarys ga- likti melioracijos darbus ir; 
limybės pilnutinai aprūpiu- padidinti 
ti gyvulius pašaru.
Padidės naudojamos žemės' 

plotas
Minėtuose kolūkiuose vi

suomeninės produktyvio
sios gyvulininkystės išvys
tymo minimumas šiuo metu 
yra-įvykdytas vidutiniškai i 
18 procentų. Fermų sukom-! 
plektavimas vyksta labai ■ 
lėtai. Sustambintas kolūkis, 
būdamas ekonomiškai pajė
gesnis, galės sparčiau su
komplektuoti gyvulininkys-! 
tės fermas iki nustatyto . 
minimumo ir tuo pat metu 
pakelti jų produktyvumą. 
Kol “Aušros”, “Laisvės”, 
“Pergalės” ir “Tiesos” kol
ūkiai dar nėra susijungę, 
duoninėm, kultūromis apsė
tas plotas sudaro 29 pro
centus visos ariamosios že
mės, pašarinės kultūros — j 
tik 6 procentus.

Tokiuose kolūkiuose ne
įmanoma įvest teisingos ža-

badienius. Keturiuose minė
tuose smulkiuose kolūkiuo
se yra 38 svirnai, 10 grūdų 
sandėlių, 11 arklidžių ir 17 
pastatu''' galvijams, kiau
lėms ir avims. Sustambinta
me kolūkyje, sutvarkius ko
lūkio ūkinį centrą, pakaks 
dviejų arklidžių, 2—3 grū- 

Įdų sandėlių, 4—5 svirnų ir 
5—6 pastatų galvijams, 
kiaulėms, avims ir paukš
čiams.

Moderniška technika
Sustambintas kolūkis į- 

automatizuoti ir

pasėlių. Smulkūs kolūkiai 
nepajėgia atlikti melioraci
jos darbų ir įsavinti naujų į 
žemių. Tik susijungus į vie-! 
na stambų kolūkį, galimai1 
bus įsisavinti, padaryti c 
naudojamais ir naudingais 
133 hektarus dirvonų, 97 ha i 
neproduktyvių natūralinių stengia 
ganyklų ir 20 ha krūmynų, [mechanizuoti visus pagrin- 

Stambus kolūkis, įsisavi
nęs šias žemes, galės žy
miai išplėsti pajamingiau- 
sių kultūrų auginimą: 6 
procentais padidės techni
kinių kultūrų ir daržovių 
plotai, iki 35 procentu — 

gerą pa-[ pašarinių kultūrų plotai.

dinius, daug darbo reika
laujančius procesus fermo
se. Jau dabar tam sudaro
mos visos sąlygos. “Auš
ros” kolūkyje, busimajame 
sustambintojo kolūkio cen
tre, pradėta statyti 60 kilo
vatų tarpkolūkinė hidro
elektrinė. Čia pat, Anykščių 
upės pakrantėie, Burkiškių 
kaime, sustambintas kolū
kis pastatys savo gyvenvie- • 
te. Buvusiame dvare yra 
dešimtmetė mokykla ir kiti

Sėjomainai bus paliktas tik 
vienas laukas pūdymo, kas 
sudarys apie 9 procentus vi
sos ariamosios žemės. De- 

i vystyti žemės ū- šimtlaukės laukų sėjomai
nos sklypai bus po 77 hek
tarus, o aštuonlaukės paša
rinės sėjomainos — 30 ha.

Tokiuose masyvuose bus 
galima sėkmingai panaudo
ti sudėtingiausius trakto- 
rinius agregatus ir kitą že
mės ūkio techniką.

Priešakinės, agrotechni-j laukus mašinomis, 
kos įdiegimas, gerų priešsė- 
liu parinkimas užtikriųa 
kolūkiui gausu derliu. Dar
badienis taps svaresnis. .

Darlio jėgų eikvojimas 
pasinaikins

Kol šie kolūkiai nesusi
jungę, kiekviename jų ad- 

' ministyacini personalą su
daro po 4 žmones. Po 6—8 
kolūkiečius dirba gyvulių 
fermose. Tokiu būdu 4 kol
ūkių gyvulininkystės fer
mose dirba 25 žmonės, ir 
jie aptarnauja tokį gyvulių 

I skaičių, kurį sustambinta
me kolūkyje gali aptarnau-

tačiau 'darbadie- « tik,9 žmonės. Kolūkių su-

kaip pus-

kas, malūnas.
Smulkūs atskiru kultūrų 

pasėliu plotai vra kolūkinės 
gamvbos rykštė. Jie nelei
džia įdiegti kolūkiuose prie
šakinę agrotechniką, įdirbti 

. sutvar
kyti teisingą įskaitai

Paimkime. pavyzdžiui* 
“Tiesos” kolūkį, čia yra 
152 ha ariamos žemės. De
vynios kultūros pasėtos 
daugiau kaip 40 sklypų. ■ 

Darbas mašinomis
Esant tokiai padėčiai, be

veik neįmanoma įdirbti 
laukius traktoriais. Tokia 
pat padėtis yra “Laisvės”, 
“Aušros”, “Pergalės” kolū
kiuose. Sustambintame ko
lūkyje, įvedus sėjomainas, 
tam bus padarytas galas. 
Tūkstančio hektarų kolū
kio masyve galės dirbti 4 į- 
vairių markių trakto
rių brigada. Tokia 
brigada galės atlikti visus 
traktorinius darbus, prade

dant nuo arimo ir baigiant 
kaupiamųjų kultūrų tarpu
eilių ravėjimu.

Nė vienas iš keturių kol
ūkių neturi sėjamųjų maši
nų, javapiūvių, šienapiūvių 
ir kitų žemės ūkio mašinų. 
Čia vyrauja rankų darbas. 
Sustambintas kolūkis galės 
įsigyti reikalingąsias žemės 
ūkio mašinas ir panaudoti 

jMTS techniką.
Tik sustambintame kolū

kyje kolūkiečiai galės spar- 
. čiai išvystyti žemės ūkį, vi- 

ciaus atpalaidavimas }ga-. suomeni gyvuiininkyStę 
.Ims sustambintą kolūki pa- L. pakeltį sayo ger£)Vę

stambinimas įgalins atpa- 
laidiAti 6—7 žmones iš ad
ministracinio personalo ir 
16 žmonių gyvulininkystė
je. 23 žmonių atpalaidavi
mas leis kolūkiui sutaupyti 
per metus apie 16 procentų 
visų užplanuotų darbadie
nių. Mechanizavus 50 pro
centų daug darbo reikalau
jančius procesus, kolūkyje 
papildomai bus atpalaiduo
ta 15—20. žmonių ir 20 dar
biniu arkliu, c- v

Naujos gyvenvietės ir 
visuomeniški pastatai 

žymaus .kolūkiečių skai
čiaus atpalaidavimas

kolūkyje,
sėjomai-1 spartinti kolūkio gyvenvie- 

natūrali- tės statybą, palengvins at-

lieninės sėjomainos nesu
smulkinant sklypų ir nesu-1 
mažinant duoninių kultūrų j

BANDĖ NUŽUDYT SY
KUOS KARININKĄ

Damaskas, Syrija. — Ta- 
plotą po areštuota eilė Syrijos 

35—40 ha. Žymus smulkių, karininkų ir valdininkų, 
vienkiemiais išmėtytų, ūki-, kurie mojosi nužudyt puiki
nių pastatų skaičius smul- įninką Adibą šišekly, gene- 
kiuose kolūkiuose žymiai ralinio štabo viršininko pa- 
apsunkina žemės ūkio tvar- vaduotoją. Pulkininkas su- 
kymą ir verčia eikvoti dar- žeistas, bet nepavojingai.

technikinių ir 
kaupiamųjų kultūrų

Ugniagesiai * išneša keturis užmuštus darbininkus, ku
riuos žemė) užgriuvo jiemts bekasant Atlanta, Ga.,
mieste.

3 pusi.—Laisvę (Libertyt Lith. Daily).—< Ant., spalio 24, 1950
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LEVAS TOLSTOJUS
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SKAITYK IR MOKYKIS
visi pirmuonys yra kilę iš

(Tąsa)
Ždanovas buvo užvis seniausias baterijoj 
kareivis tarnybos atžvilgiu, visus atsimi
nė dar naujokus, ir visi senu papratimu 
vadino jį dėde. Pasakojo, kad jis negėrė, 
nerūkė, nelošė kortomis (net “nosies”), 
nesikoliojo blogais žodžiais. Laisvu nuo 
tarnybos laiku jis siuvo batus, sekmadie
niais vaikščiojo, kur būdavo galima, į 
bažnyčią, arba uždegdavo žvakę už ka
peiką prie švenojo paveikslo ir atsivers
davo psalmyną, vienintelę knygą, iš ku
rios mokėjo skaityti. Su kareiviais jis 
mažai bendravo, — vyresniojo laipsnio, 
nors ir jaunesnių metų, kariams jis bu
vo šaltai pagarbus, su lygiais, pats ne
gerdamas, mažai turėjo progų sueiti, ta
čiau ypač mėgo jis naujokus ir jaunus 
kareivius: juos visada globodavo, pamo
kydavo ir dažnai padėdavo. Visi bateri
joj laikė jį kapitalistu, kadangi turėjo 25 
rublius ir mielai paremdavo kareivį, ku
riam iš tikrųjų reikėjo. Tas pats Maksi
movas, kuris dabar buvo fejerverkeriu, 
pasakojo man, kad kai jis prieš 10 metų 
atvyko į kariuomenę ir kai su senais 
kareiviais gėrėjais pragėrė turimus pi
nigus, Ždanovas, pastebėjęs jo nepavy
dėtiną padėtį, pasišaukė pas save, griež
tai išbarė už jo elgesį, net įkrėtė, pamo
kė, kaip kareiviui reikia gyventi, ir iš
leido davęs marškinius, kurių Maksimo
vas dabar jau neturėjo, ir pusrublį pini
gais. “Jis mane žmogum padarė,” vi
suomet pagarbiai ir dėkingai kalbėdavo 
apie jį pats Maksimovas. Jis taip pat 
padėjo Velenčukui, kurį nuo pat rekru- 
tavimo laikų globojo, kai dingo milinė, ir 
daugeliui, daugeliui kitų per savo 25-ių 
metų tarnybą. Tarnyboje nebuvo išma- 
ningesnio, drąsesnio ir stropesnio karei
vio, tačiau jis buvo perdaug lėtas ir ne
smarkus, kad būtų pakeltas fejerverke
riu, nors jau 15 metų buvo bombardie- 
rium. Vienintelis dalykas, kuriuo žda
novas džiaugėsi ir net aistringai mėgo— 
dainos; ypač keletą dainų jis labai mėgo 
ir visada surinkdavo dainininku būreli 
iš jaunų kareivių ir,' nors pats nemokė
jo dainuoti, stovėdavo su jais ir, įsiki
šęs rankas į kailinukų kišenes bei užsi
merkęs, judindavo galvą bei žandikau
lius, tuo pritardamas dainai. Nežinau, 
kodėl šitas vienodas žandikaulių paau
syje judėjimas, kuris, kaip pastebėjau, 
tebuvo tik jo vieno ypatybė, man atro
dydavo nepaprastai išraiškus. Balta 
kaip sniegas galva, dažytais juodais 
ūsais ir nudegusiu raukšlėtu veidu iš 
pirmo žvilgsnio jis atrodydavo griežtas 
ir rūstus; tačiau, įsižiūrėjęs į jo dide
les, apskritas akis, ypač, kai jos šypso
davosi (lūpomis jis niekados nesišypso- 
davo), netikėtai išvysti kažkokį nepa
prastą romumą, beveik vaikiškumą.

IV.
—Ak, kad tave! pypkę užmiršau! 

Štai nelaimė, broliukai mano!—pakarto
jo Velenčukas.

—Tai rūkyk cigarus, mielasis!—pra
šneko Čikinas, perkreipęs burną ir mirk
čiodamas.—Aš tai visuomet namie ciga
rus rūkau—skanesni.

Žinoma, visi juokės, pilvus susiėmę.
— Jis tau pypkę užmiršo, —perkirto 

Maksimovas, nekreipdamas dėmesio į vi
suotinį juoką ir, kaip viršininkas, išdi
džiai iškrėsdamas pypkę į kairiosios ran
kos delną.—O kurgi buvai prapuolęs? a, 
Velenčukai?

Velenčukas pusiau pasisuko į jį, buvo 
bekeliąs ranką prie kepures, bet vėl nu
leido.

—Matyt, po vakarykščios dar neišsi- 
blaivei, kad stovėdamas užmiegi. Užtat 
tokiems, kaip tu, ačiū nesako.

—Šioj pat vietoj mane sudraskyk, Fe- 
dorai Maksimovičiau,, kad nors lašelį bū
čiau burnoj turėjęs; aš ir pats nežinau, 
kas man pasidarė, — atsakė Velenčukas. 
—Iš kokios čia linksmybės* pasigersi!— 
sumurmėjo jis.

—Taigi, tdigi! Už tokius, kaip tu, 
reikia prieš viršininkus atsakyti, o jūs 
vis tą patį varote—jau visiškai pasilei
dot,—pabaigė 1 gražbylys Maksimovas, 
jau ramesniu tonu.

—Ot, tai nuostabu, broliukai mano,— 
tęsė valandėlę patylėjęs Velenčukas, ka

sydamas pakaušį ir į nieką atskirai ne
sikreipdamas,—iš tiesų, keista, broliukai 
mano! šešiolika metų tarnauju — taip 
nebuvo man atsitikę. Kai įsakė rikiuotis 
patikrinimui, aš susiruošiau, kaip reikia 
—niekė nebuvo, bet netikėtai parke kad 
gi suims ji mane . . . taip suėmė, suė
mė,-lenkėj lenkė mane žemėn, na, ir . . . 
Ir kaip užsnūdau, pats nepajutau, bro
liukai mano! Matyt, tai buvo miego li
ga,—pabaigė jis. H

—Juk ir taip aš tave tik-per jėgą iš
budinau,—tarė maudamasis batą Anto
novas;—tampiau, tampiau *. . . lyg koks 
pagalys.

—Mat, kaip,—pastebėjo Velenčukas, 
—gerai buvau Įkaušęs . . .

—Pas mus, tėviškėje, gyveno tokia bo
ba,—pradėjo Čikinas,—tai, bijau sume
luot, dvejus metus nuo pečiaus nenulipo. 
Kartą ėmė ją budinti—manė, kad miega, 
o ji jau sustyrus guli,—taigi ir ją vis 
miegas ėmė. Tai mat kaip, mielasis!

—Papasakok, Čikinai, kaip tu atosto
gose visus ragan rietei?—tarė Maksimo
vas, šypsodamasis ir žvilgčiodamas’ į ma
ne, tarsi sakydamas: “ar nemalonėsit ir 
jūs kvailo sapaliojimų pasiklausyti?”

—Koks čia rietimas, Fedorūi Maksimi- 
čiau!—tarė Čikinas, žvairomis žvilgtel
damas i mane;—žinia, pasakojau, kaip 
atrodo Kapkazas.

—Na, taigi, taigi! Nesiv'aipyk, pasa- 
♦kok, kaip tu juos už nosies vedžiojai?

—Žinia, kaip vedžiojau: klausinėjo, 
kaip gyvenam,—ėmė tankiai berti Čiki
nas, atrodydamas, kai]) žmogus, jau dau
gelį kartų tą patį pasakojęs;-—aš sakau, 
gerai gyvenam, mielasis, pilną davinį 
gaunam, rytais vakarais kareiviukui či- 
kulado tenka po puoduką, pietums—po
niška’sriuba iš perlinių kruopų, o vietoje 
degtinės išmaukiam po moderos kaušelį. 
Modera Divirji, kur be butelio keturias
dešimt dvi! |

—Puiki modera! — garsiau už kitus 
kvatodamas sušuko Velenčukas. — Štai, 
kur modera!

—Na, o kaip apie azijatus pasakojai? 
—klausinėjo toliau Maksimovas, kai 
bent kiek aptilo juokas.

Čikinas užsikniaubė ant ugnies, iš
traukė šakaliu žariją, įsidėjo ją į pypkę 
ir tylomis, tarsi nepastebėdamas sukilu
sio klausytojuose tylaus smalsumo, ilgai 
t rauke-savo šakneles. Kai pagaliau pa
kankamai pritraukė dūmo, numetė žari
ją, dar labiau atsmaukė atgal savo ke
purėlę ir, trukčiodamas ir šiek tiek šyp
sodamas, tęsė toliau:

—Tai]) pat klausia, koks, girdi, ten, 
vaikine, tas jūsų čerkesas, girdi, ar tur
ką ten pas jus, Kapkaze, girdi, muša? 
Aš-sakau: mūsų čerkesai, mielasis, ne 
vienoki, bet yra įvairių. Yra tokie tavli- 
niečiai, kurie gyvena akmeniniuose kai
nuosi; ir vietoj duonos valgo akmenis. Jie 
yra aukšto ūgio, kai]) geras rąstas, viena 
akis kaktoj, o jų kepurės raudonos, taip 
ir liepsnoja, kai]) tavoji, mielasis! — 
kreipėsi jis i jauną naujoką, kuris iš ti
krųjų dėvėjo juokingą kepurę raudonu 
viršum.

Tai]) netikėtai į jį kreipęsis naujokėlis 
staiga pritūpė prie žemės, sudavė sau 
per kelius ir tai]) nusikvatojo/ir užsiko
sėjo, kad vos galėjo dūstamu balsu ištar
ti: “o, tai tavliniečiai!”

—O dar yra, pasakoju, mumrų, — ta
rė Čikinas, galvos krestelėjimu ant kak
tos užsismaukdamas savo kepurėlę,—ši
tie dvigubai mažesni, štai tokie. Vis po
romis, sakau, už rankų laikosi ir taip, 
sakau, vikriai bėgioja, kad ir ant arklio 
nepavysi. Kaipgi, sako, vaikine, kaipgi 
šitie mum ra i, ar ir gimsta rankomis su
sikibę, ar ką jau?—mužiką mėgdžioda
mas tarė jis gerkliniu bosu.—Taip, są- 
kaū, mielasis, jie tokie iš prigimties. 
Atplėšk jiems rankas — ir pradės bėgti 
kraujas, kaip kiniečiui: nuimk jam ke
purę, ir kraujas tekės. — O papasakok, 
vaikine, kaipgi jie kovoja? — klausia.— 
O^i, va, sakau, sugriebia tave, išplėšia 
pilvą, žarnas ant rankos ir kad vynioja, 
kad vynioja. Jie vynioja, o pats juokies, 
taip juokies, kol dvasia purpt ir išskren
da .. .
. —Na, ką gi, ar tavim tikėdavo, Čiki

nai?—tarė Maksimovas, tik truputį šyp
sodama, kai kiti tuo tarpu mirė juoku.

(Tąsa)
Toks infuzorijų daugini

masis, kai susijungia ir ap
sikeičia dviejų būtybių 
branduolinė medžiaga, gali 
būti pavadintas lytiniu. 
Kaip matome, lytinis infu-
zorijų veiksmas pasireiškia 
trumpalaikiu dviejų infu
zorijų susijungimu ir apsi
keitimu branduolinės me
džiagos dalimis. Šitoks 
veiksmas vadinasi konjuga
cija.

Masinė infuzorijų konju
gacija paprastai vyksta dėl 
blogų gyvenimo sąlygų, kai 
pritrūksta maisto, sugenda 
vanduo ir t.t. Gausus ir į- 
vairus maistas sulaiko kon
jugaciją daugeliui kartų. 
Vadinasi, infuzorijų veisi
mos būdai, skilimas ir kon
jugacija, kartais eina pa
kaitomis.

Panašus kaitaliojimasis 
veisimosi būdų, lytinio ir 
nelytinio, yra būdingas be
veik visiems pirmuonims.

Įvairios infuzorijų rūšys.
Infuzorijų yra daugybe

rūšių, tiek, gėlame vande
nyje, tiek ir jūrose. Tven
kiniuose labai dažnai aptin
kamos vouticelės, besilai
kančios ant plonų stiebelių, 
kurie paliesti labai greitai 
susisuka į spiralę, taip pat
yra gražių trimito pavidalo 
stentorų ir daug kitokių į- 
Vairaus pavidalo infuzorijų.

Infuzorijų reikšme. Infu
zorijomis minta žuvų perai 
ir dėl to jos yra labai nau
dingos žuvų'ūkiui. Be to, 
nesuskaitoma daugybė in
fuzorijų ir kitų vandenyje 
knibždančių pirmuonių vai
dina dar viena svarbu vaid
menį: jos suryja labai daug 
bakterijų ir tuo būdu apva 
lo apkrėstą vandenį. Pa
vyzdžiui, prie didelių mies
tų ir kaimų upių vanduo 
būna užterštas įvairiais ne
švarumais, puvenomis ir 
turi biaurų kvapą, Bet jau 
už kelių kilomgtrų pasro
viui jis teka švarus ir nu
stoja dvokęs; tokiam van
deniui apsivalyti labai daug

jos, infuzorijos ir kiti vien- 
ląsčiai gyviai, ryjantieji 
žalingąsias bakterijas.

Pirmuonių senumas. Pir
muonys — seniausi žemės 
gyventojai. Jų liekanų ran
dame seniausiuose nuosėdi-

dabartinių žiužinių protė
vių. Šį manymą patvirtina 
tas svarbus faktas, kad 
žiužiniai daugeliu savo po
žymių panašūs į papras
čiausiai sudarytus seniau
sius augalus - bakterijas. Ir 
vieni, ir antri turi pastovią 
formą, kai kurios bakteri
jos turi žiuželius.

niuose žemės plutos sluoks- 
1 niuose. Dabartiniai pirmuo
nys yra tolimi, pakitėję pa
čių pirmųjų, paprasčiausių 
organizmų palikuonys.

Dabartiniai pirmuonys 
pakitėjo prisitaik yda m i 
prie įvairių dabartinio gy
venimo sąlygų, panašiai 
kai]) jų jau išmirę protė
viai buvo prisiderinę prie 
anuometinių žemės gyveni
mo sąlygų. \

Kurią gi pirmuonių kla
sę reikia laikyti seniausia? 
Reikia manyti, kad patys 
pirmieji seniausieji orga
nizmai turėjo misti neor
ganinėmis medžiagomis, 
panašiai kai]) dabartiniai 
augalai. Tai]) minta iš pir
muonių daugelis žiužinių 
klasės atstovų. Todėl dau-

Iš seniausių žiužinių yra 
kilę dabartiniai žiužiniai 
gyvūnai. Iš tų pačių senųjų 
žiužinių, tur būt, kilo ka
daise ir mūsų šakniakojų 
sporagyvių ir infuzorijų 
protėviai. Tuo būdu visų 
pirmuonių tipo pagrindu 
galime laikyti žiužinius, 
nuo kurių gavo pradžią vi
sos kitos pirmuonių klasės.

Visa žiužinių klasės reik
šmė gyvūnijos istorijoje 
mums ypačiai paaiškės ta
da, kai toliau įsitikinsime, 
kad ši klasė yra šaltinis, iš 
kurio yra kilę daugialąsčiai 
gyvūnai, visi kiti gyvūnijos 
tipai.

padeda naudingos bakteri- gelio mokslininkų manymu,

Korėja. — Amerika davė 
Pietinei Korėjai dar du ne
didelius karinius laivus.
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Jau šj sekmadienį. Ar turite bilietą?
Sėdynės rezervuotos.

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI, GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
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AIDO CHORAS, vad. George Kazakevičiaus, dalyvaus programoje.

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

AMELIJA JESKEVIčIŪTe-YOUNG, sopranas, operų solistė.
RICHARD BARRIS, Akordionistas, iš Dedham, Mass.
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas, ukrainietis, operų dainininkas.
GERTRUDE RASKAUSKAS, sopranas iš Waterbury, Conn, žymi koncertų dainininke.

Koncertas prasidės 3:30 vai. įžanga SI.50." 
Šokiai tuo jau po koncertines programos. Šokiam įžanga 75c

1



CHICAGOS ŽINIOS
Gražiai buvo pagerbtas Vin» į LDS 127-tos Kuopos 
cas Andrulis ir 
advokate Pearl

Serganti Nariai

Uršulė žura, Helen Kwain • kime. 
motina, kuri buvo ligoninėje, j ti 
o dabar randasi pas dukterį 
ir žentą Kwain, 2507 W. 45 
St., grįžo iš ligoninės spalio 
5 dieną.

! Antanas Benzon, kuris buvo 
j sužeistas dirbtuvėje ir išbu- 

gerbime taipgi dalyvavo Sve- vo kelias dienas ligoninėje, 
Nacionalio dabar randasi namuose, 7011 

Abner S. Rockwell.
Vietinio Chicagos I Kuriėną laikas pavėlina, at

lankykite sergančius LDS 127 
| kuopos narius, nes • sergan
tiems aplankymas ir pasidali
nimas mintimis su 
reiškia sveikatos 
mui.

Antana/*Barškietis 
Po Operacijos

Jis randasi Chicago Osteo
pathic Hospital, 5200 S. Ellis 
Ave., Room 

Lankymo

jo gynėja 
Hart

po pietų, UE 
įvyko puikus

Spalio 15 d.
Hali svetainėje 
pažmonis pagerbimui V. An

drulio ir jo gynėjos advoka
tės Pearl Hart. Nuoširdžių 
Andrulio draugų susirinko 
gana skaitlingas būrys. Pa-

turgimių Gynimui
Komiteto sekretorius
Green ir
Komiteto sekr. Gutman.

Pažmoniuį/ vadovavo jau-! 
nuolis VZ Yotka. Pirmučiau
sia jis pakvietė kalbėti adv.

Abner 
kal- 
bu- 
kad 
An- 
kad 
ku-

paskui 
eilę kitų 
kalbėtojai 
mintimi,

jais daug
sustiprini-

P. M.
Pearl Hart.
Green ir visą 
betoj ų. Visi 
vo persisunkę
reakcijos užpuolimas ant 
drulio yra neteisėtas, ir 
Andrulis yra vienas iš tų, 
rie daugiausiai rūpinasi Ame- i 
rikos žmonių gerbūviu, ir kad : 
už tai žmogus neturėtų būtijki 4 ir nuo 7 iki 8. 
persekiojamas.

Po kalbų ir skanios vaka
rienės buvo atsišaukta ir au
kų bylos vedimui. Vietoje ta
po sumesta arti trys šimtai do
lerių ir daug kas pasižadėjo 
priduoti vėliau.

Pažmonį surengė Sveturgi- 
mrių Gynimui Lietuvių Komi
tetas. Ta proga įteikė adv. 
Pearl Hart dovanėlę, kuri pa
dėkojo lietuviškai visuomenei 
už pritarimą komiteto užsi
brėžtam tikslui i 
toliau vesti darbą rūpindama-J rengia vakarą 
si ne tik Andrulio gynimu, bet Vengeliausko 
visų lietuvių, kurie reakcijos komisiją tam 
gali būti užpulti. Buvęs, ti šie nariai:

23.
valandos nuo 2

priklauso prieI Antanas
;daug draugijų ir darbštus pa
žangietis. Būtų jam. smagu, 
jeigu jo draugijų nariai 
aplankytų. Padarykite tai

R.

.11

Žagariečių Klubo Darbuotė
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

24. Prisirašė kluban 9 nau
ji nariai. *

Klubo pikniko komisijos ra- 
j portas priimtas su pagyrimu, 

ir pasižadėjo : Pasekmės buvo geros. Klubas 
_ ...-.„.-„j----- i-------------------- lapkričio 4,

svetajrfeje. 
arui išrink-

nis, M. Petrauskas ir Mrs. 
Klimienė. Dalyvaus Suval
kiečių Choras ir gros Ben 
Peivio orkestrą.

Yra dar keletas aplikantų 
į klubą, kurie' nebuvo susirin- 

Malonėkite pasižymė- 
kad klubo susirinkimai 

įvyksta kas ketvirtą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, po 
pietų, 4500 S. Talman Avė. 
Naujas narys skaitos nariu 
tiktai nuo 1-mo susirinkimo.

J. G. Korės.

Dr. A. Montvidas Nusivylęs

Pastarojoj tarybininkų 
konferencijoj, įvykusioj Lietu
vių Auditorijoj, delegatai pa
sigedo Dr. A. Montvido. Ko
dėl jis nedalyvauja AST vie
tos skyriaus konferencijoj ? 
Seniau jis ir prakalbas saky
davo ir buvo komiteto nariu.

Girdėtis, kad Dr. Montvi- 
das nusivylęs. Jis nori būti 
“sau žmogus,” o ne kitiems 
tarnauti.

Suėjo daug gerų
Aliukienė ir Vaiči- 

daugiausia rūpinosi,

yra nemažai Vilnies skaityto
jų, kurie dar nėra LLl5 na
riais. A. Zet.

Montello, Mass

Worcester, Mass Binghamton N. Y
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Veikla

Spalio 3 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
susirinkimas. Buvo aptarta 
svarbūs draugijos reikalai. 
Vienas iš svarbesniųjų, tai 

i uždarymas vasarinio sezono 
Olympia Parke.

i šeštadienį, lapkričio 4-tą, 
• įvyks puiki vakarienė Olym- 
i pia Parke. Pradžia 6 vai. 
vakare. Todėl visi dalyvau-I 
kito. Užtikrinu, būsite pa
tenkinti.

Skaitytas laiškas nuo Šven
to Liudviko Draugijos, 
čiąs Sūnų ir Dukterų 
giją dalyvauti 50 metų jubi-

Nutarta 
priduoti

Apsivedė
Laisvės' Skaitytojų Antano 

ir Petronės Orintų duktė Oti- 
įlija apsivedė su Charles An- 1 
[dručiu. Jų pokilis atsibuvo 
Lietuvių Tautiško Namo salė- i 
je spalio 1 d. Svečių dalyva- Į 
vo pustrečio šimto. Gaspadi- i 
nes pagamino gerus valgius iš | 

Iturkių mėsos. Vakaro gaspa- / 
dorins Jurgis Steponauskas 
svečius gerai prižiūrėjo. Visi 
buvo patenkinti ir prie geros 
Art Massians orkestros sma
giai pasišoko.

Otilija yra baigusi Brockto- 
no aukštąją mokyklą. Ji lan-Hiejaus minėjime, 
kė ir lietuviško žiburėlio pa- j dalyvauti ir kartu 

•.mokas. Todėl gerai moka lię-; $10 dovaną.llivncvs. LUUCI įįczicil llivna 
jtuviškai rašyti ir skaityti.

Linkėtina
laimingo gyvenimo.

jaunavedžiams kimas įvyks

Mirė Petronė Kugienė
Spalio 11 d. mirė Petronė 

Kugienė - Lekavičiūtė, gyve
nusi W. Bridgewater, Mass., 
sulaukusi 60 metų amžiaus. 
Palaidota laisvai Melrose

kvic-
Drau-

Sekantis draugijos
> lapkričio 6 d.

i vakare. Kviečiami visi na
riai dalyvauti.

Draugijos rcp. K. K.

susirin

Milwaukee, Wis.

Draugai Laisvės skaitytojai!

Tai jau ir vėl prasidėjo 
dienraščio Laisvės vajus už 
gavimą naujų skaitytojų.

Kadangi LLD 20 -kp. mo
terų skyrius suteikė man tą 
garbę būti Laisvės vajininkė 
ir dirbti moterų skyriaus var
du, tai aš ir prašau visų Laįs- 

skaitytojų atsinaujinti sa- 
prenumeratas per mane, 
Kazlauskienė, 346 Clinton 

Viena, jūs, draugai, at-
i liksite savo pareigą, atsinau
jindami Laisvę, o antra, tai 
j susitaupys daug laiko vaikš
čiojant po stubas Laisvės rei- 
k alais.

Tad prašau visus, kuriems 
laikas 
ty ti 
Vę.

vės 
v o
M.

progresistės — Onutė Gend- 
rėnienė, Matildukė Plaušienė 
ir Mariute Nikos ir vienas pro- 
•gresistas Jonas Stripeika, pa
sižadėjo pavaišinti mitingo 
dalyvius su karšta kavute ir 
kitais gardumynais. Todėl bū
kime visi, kuriems tik laikas 
pavėlina.

ir proga pavelys, ma- 
mane ir atsinaujinti Lais-

Laisvės vajininkė
M. Kazlauskienė.

Cleveland, Ohio

J. N. S.

LDS 201 Kuopos Kaukių 
Balius

LDS 201 (jaunimo) kuopa 
rengia šaunų kaukių (maska
radų) balių, šeštadienį, spalio 
(Oct,) 28, LDS Klubo name, 
9305 St. Clair Ave.

Bus šokiai. Bus įvairių žais
lų. Prie to bus įvairių užkan
džių ir gėrimų. Taipgi bus ki
tokių įvairumų.

Visi kviečiami dalyvauti
I šiame parengime ir smagiai 
laiką praleisti. Nepamirškite 
spalio 28 d. M. S.

October 28-ta

Gręsia visuotinas Suomijos 
darbininkų streikas

Helsinki. — Ant greitųjų 
sušauktas, specialus Suo
mijos ministrų kabineto su
sirinkimas svarsto, kaip»pa- 
stot kelią gręsiančiam vi
suotinam 250,000 darbinin
kų streikui. Darbininkai 
reikalauja daugiau algos, 
sulig gyvenimo reikmenų 
pabrangimo.

Graži Northsaidiečių Sueiga
Pas N. Botyrienę įvyko gra

žus pažmonys pagerbimui L. 
Seris’o. 
prietelių. 
konienė
kad visi jaustųsi smagiai. Vi- ! 
si linkėjo L. Seris ui geriau- |miesį0 kapinėse. Palydėjo jų 

114 automobilių.
J Velionė buvo Laisvės skai- 
'tytoja. Priklausė prie LLD 6 
kuopos ir LDS 67 kuopos. 
Gausiai rėmė darbininkų vei
kimą. Pirmiau' buvo 
Brighton, Mass. Ten 

isė prie pašai pi nės 
Draugijos.

Paliko nuliūdime 
dukterį, anūką 
nąj dvi seseris ir du 

Irius ir daugiau giminių 
draugų. Žolynas.

šio pasisekimo.
N. Botyrienė ir 

prieteliai—tai kaip 
dėlė šeima. Juos 
galima matyt parengimuose.

LDS 7 Apskrities 
konferencija lapkričio 5

jos geri 
viena di- 
visuomet

Kaip LLD Vajus?
Chicagiškėse Lietuvių Lite

ratūros Draugijos kuopose va
jus už naujų narių gavimu 

Į eina silpnai. Sukrutėjo tik 19 
kuopa. Ji jau turi penkis 

O ChicagojeM. Shermukš- naujus narius.

Stokite į Kontestq 
Gauti Laisvei
Mauįii Skaitytojų
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su

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

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS: č

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

Naujiems skaitytojams duosime dovaną Rojaus Mizaros nliują apysaką 
Kelias į Laisvię. Tai nepaprastai vaizdingas apraymas skaudžių įvykių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Prašome vajininkų pasiūlyti naujai užsisakantiems 
dovaną. Visi, kurie įsigijo tą knygą džiaugiasi jąja, 
ją gaus vajaus laiku, užsisakydami dienraštį.

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

Visų esančiųjų Laisvės 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-

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

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

gyvenusi 
priklau- 

Vienybės

s ū n ų, 
brolį Anta- 

švogc- 
ir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Šiaulių moksleivių šventė 1

ŠIAULIAI, rugsėjo 3 d. — 
• čia įvyko tradicinė miesto 
moksleivių šventė, skirta 
mokslo metų pradžiai. Karo
lio Požėlos vardo kultūros ir 
poilsio parke susirinko apie 
8,000 .moksleivių, daug moky
tojų. Miesto Darbo žmonių 
deputatų tarybos vardu mies
to liaudies švietimo skyriaus 
vedėjas Mikšys šiltai pasvei
kino moksleivius su švente ir 
palinkėjo jiems naujų laimėji- 

imų^moksle. Mokslo žymūnai 
papasakoju apie 
vasaros atostogas.

Po iškilmingo 
vasaros teatre 
koncertas, kuriame 
mokyklų, muzikos 
ir pramonės įmonių 
saviveikla. Iki vėlaus vakaro 
tęsėsi jaunimo pasilinksmini
mas.

Nors dar turime laiko iki 
lapkričio 5-tos, kuomet įvyks 
LDS 7-tos Apskrities konfe
rencija, bet pravartu mūsų 
Valstijos kuopoms pasirū
pinti, kad jos būtų atstovau
jamos šioje konferencijoje su 
pilnu skaičium delegatų.

Konferencija įvyks Wawel 
'•Hall, West Allis, Wis. Sve
tainės adresas: 1906 So. 60th

Pradžia 10 vai. ryto.
Komitetas.

1st.

Minersville, Pa.
Mirė Ona Krasnickiene

monopolis- 
jiems su 
leisdami

Ar Žinome Už Ką Ir 
Prieš Ką Balsuoti?

Balsavimo balotas yra svar- 
| bus dalykas, kuriuo.mi galima 
;išsirinkti savo šaliai, savo vals
tijai ir miestui sąžiningus 
žmones į valdvietes i]- praša
linti nesąžiningus, kurio par
sidavę turčiams, 
tams, tarnauja tik 
visu nuoširdumu,
skriausti darbo žmones ir ap
sunkinti mažumas. Nesąžinin
gi valdininkai leidžia Wall- 
stryto grobikams kelti pragy
venimo kainas be jokio apru- 
bežiavimo ir net išleidžia įsta
tymus, kurie trukdo streikus, 
kad darbininkai negalėtų gau
ti pakėlimą algų sulyg paki
lusių pragyvenimo kainų ir 

i draudžiančius žmonių pasi- 
I priešinimą prieš t u r č i ų 
Iskriaudas. O priežastimi to vi-

Spalio 9-d. mirė Ona 
nickienė, žmona Jurgio 
nieko, kuris yra jau miręs 23 
metai atgal.
k£s buvo brolis Juliaus Kras- 
nicko, kuris gyvena 
landė, ii* Karolio ir

K j as-

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO.

Svarbus Politinis Mitingas, kuria
mo sužinosime už ką atiduoti savo 
baisą, kad nusikratyti tų kongres- 
manų, kurie balsavo už McCarran 
minčių kontrolės bilių, juos pakeisti 
geresniais.

Taipgi, kad prisirengti išbalsavi- 
i mui Hugh De Lacy j valstijos legis- 
jaltūrą. De Lacy, kuris yra gerai po- 
I litiniai susipažinęs kalbės šiame ml-. 
Į linge. Mitingas įvyks spalio 26, Kro-
alų Svetainėj, 6314 St. Clair Ave., 
kampas E. 64-tos gatves Pradžia 
8-1 ą valandą vakare. Rengia P. P. 
Lietucvių Kliubas. Komisija pavai
šins dalyvius su kava ir užkandžiais. 
Būkime visi, kuriems rūpi mūsų žaso yra, kad darbo žmonės ne- i>urxiiiiv VIO.t ,VV..>V.41IO ,W1............. _

sinaudoja balsavimo balotu ! lies gerovė. — Komisija. (203-204) 
tinkamai išsirinkimui sau są
žiningų žmonių į valdininkus

Jurgis Krasnic- ir įstatymų leidėjus.
Prie tam, dar čia 

Clove-1 do valdovai leidžia 
Vinco I “levy’s0 pakėlimui

Namy Savininkams
Mes . namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir

Clevelan-
v i sokias 

taksų su-
priežas- i

veika- | kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale -parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.
1 So. Bostono
Broadway, Room 
vakarais.

Krasnickų, kurie gyvena Wa- rasdami tam įvairių 
čių. O be to, dar yra i 
las kiekvienam susipažinti su i 

bu- Cuyahoga apskrities čarteriu, ! 
bet i kurį valdininkai mėgina bal- | 

Jlsuotojams įbrukti gvoltu. čia i 
irgi svarbu, kad žinotume, 
už kuriuos ir prieš kuriuos 

• atiduoti savo balsą.
Tuo tikslu Progresyvių Par- ' 

| tijos Lietuvių Klubas šaukia! 
į platų politinį mitingą, į kurį Į 

vienas iš gc- i 
politi- i

terbury, Conn.
Ona Krasnickiene buvo 

vyzdinga moteris. Nors 
j vo tikėjimiškų pažiūrų, 
•su visais apsiėjo rimtai, 

praleistas ' pirmeiviu parengimus ji 
i sada ateidavo ir laiką pra
leisdavo linksmai. Išaugino 
nemažą šeimą—keturias duk
teris ir vieną sūnų, visi yra 

Sūnus Jurgis ir viena 
i duktė gyvena Mincrsvillėj, o 
| trys dukterys — Philadelphi- 
joj.

Kada ji pradėjo sirginėti ir 
nesijausti‘ gerai, tai dukterys 
ją jitsiėmė pas save, į Phila- 
dZlphiją, ii- padavė į ligon- 

j būtį ištirti ligos priežastį. Li
goninėj surado, kad ji turi 
vėžio ligą, kurios daktarams 
nepavyko išgydyti. Mokslui 
dar nepavyko išrasti medici
nos dėl vėžio bakterijų su
naikinimo. .Tai dukterys pa-I 7 :30 valanda vakare, 
siėmė ją pąs save į namus ir j šio mitingo surengimo komisi- 
prižiūrėjo su daktaro pagal- j

Bet vis
kas būyp veltui. , Ona Kras
nickiene |>uvo taip sunaikinta 
vėžio lig’<)sj kad liko tik oda 
ir kaulai/

Taigi, iš Philadelphijos bu
vo parvežta į jos namus pas 
sūnų ir spalio 13 d. palaido
ta su bažnytinėmis 
mis. Laidotuvės buvo ___

■, lės, nes Krasnickų yi^a dide
lė šeima. J laidotuves 
vo beveik visi iš arčiau 
liau,! kad atiduoti 
patarnavimą. Gėlių 
prineštas pilnas 
kur ji buvo pašarvota. Į ka
pus lydėjo 40 automobilių. 
Po laidotuvių visi/buvo .už
kviesti į na(mus ir tinkamai 
pavaišinti.

Linkiu dukterims, sūnui

susirinkimo
įvyko didelis 

dalyvavo 
mokyklos vedę.

meninė

•6 d. — 
girdėjo 

miestelį.
buržua- 

tik baž-

! Šiandien Suvainiškyje 
! ROKIŠKIS, rugs. 
Mažai kas anksčiau 

'apie Suvainiškio 
Miestelyje, kuriame 
ziniais laikais buvo
nyčia ir smuklė, šiandien yra 
klubas-skaitykla, biblioteka, 
mokykla, vaistinė, ambulato
rija, pašto agentūra.

Gerai pažįsta vietos gyven
tojai • savo klubo-skaityklos | ba per 15 mėnesių, 
vedėją, Tėvynės karo dalyvį, 
komjaunuolį Petravičių. Kiek
vieną vakhrą į klubą-skaityk- 
lą gau^itu susirenka kolūkie
čiai. ČMa jie skaito laikraščius, 
klausosi radijo 
žaidžia šaškėmis 
tais.

pranešimų, 
ir šachma-

P. Suvainis

pa-

apeigo-
dide-

Rengiami kvalifikuoti 
kadrai

VABALN1NKAI, rugs. 7 d.
— Vabalninko žemės ūkio 
mokykla šiais mokslo metais

.jau išleido 1,5 mėn. kursų 
fermų vedėjų laidą ir 3 mėn. 
pasitobulinimo kursuose 38 
kolūkių pirmininkus įgalinę, 
pakelti savo kvalifikaciją.

Rugsėjo mėn. pabaigoje
mokykla išleido 22 gyvulinin- Jurgiui, taipgi žentams ir gi- 
kystės technikus ir 30 veteri
narijos felčerių. Be to, Va

balninko žemės ūkio mokyki A 
šiais metais dar išleis dvi ko
lūkių pirmininkų laidas.

M. Mežiūnas

pribu- 
ir to- 

paskutinį 
b u- v o 

kambarys,

rimtai praleisti tąminėms
skaudų nuotikį, o tau, Onute 
Krasnickiene, amžinai ilsėtis 
šios šalies žemelėj, pabaigus 
visus savo vargus.

V. Ramanauskas.

Tel. Ra 6-

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMANg

ofisas, 40!
4, nuo 5-'

ja, į kurią įeina 3 darbščios

J yj-a pakviestas
j riausįai susipažinusių
' Jausimais, kuris kandi
datuoja į valstijos legislatu
res atstovus, Hugh De Lacy, 
kad paaiškintų lietuviams, 

! kaip panaudoti savo balsą 
! ateinančiuose rinkimuose, ku- 
i rie įvyks lapkričio 7-tą.

Mitingas įvyks ketvirtadie
nį, spalio 26, Kroatų svetainė- 

jje, 6314 St. Clair Ave., kam- 
i pas E. 64-tos gatvės. Pradžia

Be to,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai 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)—Ant., spalio 24, 1950



SpuYork(>'<^/WaZlnlot S Migloje susidūrė 
du laivai

I »■

Literatūros Draugijos Laisvės koncertan atvyks 
i i i • I svečių iš tolimų miestų
buvo nuodarbi

' ALP atsišaukė pas 
žmones auktj radijo 
programą fondui

Netoli New Yp.rko uosto su
sidūrė dut prekiniai laivai tirš
toje migloje anlčsti praėjusio

[sekmadienio rytą. Pašaukė 
[pagalbon pajūrio sargybinius.
Danų laivą Erria nutraukė
prieplaukon, o laivas Pelican Laisvei, jog Brooklyno Protes- 
State pabaigė atplaukti prie
plaukon pats savo jėgomis.

Jau verbuoja talką 
March of Dimes 
kampanijai

Mrs. John J. Traynor, 
1951-siems\ metams March of 
Dimes 
Kings

kampanijos vedėja 
apskrityje, praneša

patai-
Ne bile kur girdėsi-matysi 

tokią parinktinę koncertinę 
programą, kokią pateikia

Liberty Auditorijos 
pose įvykusi Lietuvių Literatū
ros Draugijoj 2-sios apskrities dienraštis Laisvė. O Brookly- 
konferencija praėjusį sekma
dienį draugingai ir sklandžiai 
apsvarstė bėgamuosius drau
gijos ir lietuvių visuomenės 
svarbius reikalus, 
bus plačiau rašoma 
laidose.

Apgailėtina, kad

Apie tai 
sekamose

ne ir apylinkėse nepateikia 
'niekas kitas tokių, kad būtų 
[gražios, liaudiškos ir reikš- 
• mingos.

Net dienraštis Laisvė ne 
bile kada įstengia tuos kon- 

vieną 
to 

ar
šų 
at-

pa.sirengę^atvažiuoti i Laisvės 
koncertą. Kad būtų užtikrin
ta vieta koncerte, tai, drauge, 
malonėkite palaikyti penkis 
tikietus po $1.50, kad visi bū
tų vienoj vietoje. O pinigus 
užmokėsime, kai atvažiuosi
me. Pinigai, kaip banke.

Na, tai iki pasimatymo.
Emilija Motuzienė. ■>

Mažai darbiečiai gali gauti 
progų radijo programoms. 
Tačiau ir tam laikui, kurį ga
lėtų gauti, stoka pinigų. Dėl 
to kongresmanas Vito Marc- 
antonio atsišaukė, sakyda
mas :

91 mėty amžiaus, 
161 metai vagis

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

Motinai pagelbininkė—namų dar
bininkė. 3 vaikai. Košerni namai. Vė
liausius paliudijimus. Guolis vietoje. 
$35. CL. 2-5994. (201-203)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Patyrusi. Paliudijimai. Bendix. Maža 
šeima. $35 j savaitę. NAvarrc 8-9791.

(201-205)

certus surengti, tiktai
ne visos j kartą per metus. Tai dėl 

kuopos atsiuntė delegatus. Jie [ lietuviai darbo žmonės iš 
būtų parvežę kuopoms naujos 
šilimos ir gaivumo. To niekad 
neturime perdaug.

Reikalauja Dewey o 
pasakyti, dėl ko 
paleido Luciano

[ti ir iš toli, nesiskaitydami 
!myliomis nei nuovargiu, 
Įvyksta į Laisvės koncertus.

Atvyks daug svečių iš toli
mų miestų ir šiemet, kaip ma
tome iš sekamo laiškelio, atra
šyto R. Mižarai:
Brangus drauge!

Keletas shenandoriečių yra

Koncertas, į kurį taip gra
žiai lietuviškas svietas rengia
si, įvyks jau šį sekmadienį, 
spalio 29-tą, Liberty Auditori
joje, kampas Atlantic Avė. ir 
UOth St., •Richmond Hill, N.

Iš bile kur klausdami kelio, 
nepamirškite to Hill, nes did
miesčio ribose randasi du 
Richmondai.

“Tas įprastasis išsireiški- j 
mas: ‘Taip veltui, kaip oras,’ 
mūsų neliečia. Mes turime 
užsimokėti už progą įsigauti 
į orą su pranešimu apie Ame
rican Labor Party... prasimuš
ti per storą laikraštinės tylos

tonų Taryba pažadėjo visuo
tiną kooperaciją.

Įstaiga jau išsiuntinėjo sa
vo parapijoms pakvietimus 

[verbuoti savanorius aukų rin- 
! kėjus ir paskyrė sausio 21- 
į mą visose bažnyčiose atsi- 
I šaukti atikų.

Fondas gelbsti gydyti 
j tiktus vaikų paralyžiaus 
veda tyrinėjimus daugiau 

[žinoti apie ligos priežastis 
priemones gydymui.

Namų darbininkė. Abelnam dar
bui. Košernas virimas. $45. Nuosa
vas kambarys ir vana. Guolis vieto
je. CL. 8-2166. (201-203)

Tarnaitč — guolis vieloje. Gera 
į namų darbininkė, mylinti vaikus. 
Į $150 j mėnošj. Turime lėkščių ir 
j baltinių plovimui mašiną. NT. 8-8880.

(202-204)

ir
su-

ir

Ar jūs jieškote draugiškų namų? 
Reikalinga auklė — namų darbinin
kė. Dirbanti pora. 16 menesių am
žiaus vaikutis. Mylinti vaikus. Vė
liausius paliudijimus. ES. 5-1512.

Moterys keliaus į UN

New Yorke tapo įkalintas 
[ Teddy Grant, žinomas kaipo 
[“Grandpa Teddy.” Jo namuo
se radę dėželę su daktariš-. 
kais įrankiais. Ji buvusi din
gusi iš d a k t a r o mašinos 
Bronxe.

! Senukas reiškė nuostabą,
“Diena po dienos spauda | kad jis įtartas vagystėje. Jis 

užleidžia špaltas vietos didžio- ėmė spėlioti — gal svečias 
jam dėželę palikęs, o gal jo 
žento, gal jo draugo daktaro.

Aiškinimasis baigėsi 
rankomis jo veido 
Po to jąu aiškino 
anot policijos
pradėjęs vagiliauti 
pirmu kartu buvęs 

būdamas

Džiūre pradėjo tirti 
kitą gembleriy grupę

‘ Ar jūs jieškote sau giminingų na- 
>mų? Auklė, namų darbininkė- prie 
j biznierių poros. 16 mėnesių vaikas, 
Į vėliausi paliudijimai, mylinti vaikus.

gemble- 
demo- 

atsimo- 
Demo-

ir grafto biznį, 
nori tuo patimi 

republikonams.
kandidatas į guberna-

Lynch, kandidatuojąs 
Dewey, pareikalavo sa-

Republikonams su guberna
toriumi Dewey įsikišus į de- 
mokratų-Tammanės 
rystės 
kratai 
keti 
kratų

* torius 
prieš
vo oponento pasakyti, dėl ko 
jis paleido Charles Luciano.

Luciano, buvęs žinomas 
kaipo gembleriu ir prostituci
jos karalius, 1936 metais buvo 
nuteistas 30 iki 50 metų kalė
ti. Tačiau 1946 metais guber
natorius Dewey jam, tik išbu
vusiam arti 10 metų, bausmę 
panaikino.

Luciano buvo valdžios lėšo- ! 
mis išsiųstas Italijon, kaip Į 
tuomet buvo sakoma, išdepor- 
tuotas. Tačiau ėjo kalbos, kad 
jis l)uvo vežamas ne 
deportuotas, bet 
žalotojas v i su o 
ten plėsti 
tituciją< 
nepajėgtų 

 

saif išsilaisvinti.

prašyti taikos
Apie tūkstantis moterų iš 

New Yorko ir iš kitų miestų 
keliaus į United Nations tos 
įstaigos 5 metų sukaktyje. 
Jos ten nuvyks prašyti Jung
tines Tautas, kad grįžtų tar- 

inauti tiems tikslams, kuriems 
I buvo įkurtos. Kad stotų sau
goti taiką.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos apskritis savo konferen
cijoje taipgi išrinko delegatę. 
Delegacija iš New Yorko iš- • 
vyks busais nuo Columbus 
Circle 9:30 antradienio ryto, 
spalio 24-tą. Sugrįš tą patį 
vakarą. Kelionės tikintas 
$1.50, delegatės registracija 
$1.

jo biznio ir karo kandidatų 
lošiamoms neva kovoms. Die- X
na po dienos ta pati spauda 
nuslepia stipriai kertančius 

[Amerikos Darbo Partijos kan
didatus — nuslepia tikruo
sius klausimus taikos, civili
nių teisių, rendų kontrolės, 

i diskriminacijos, m o k y k 1 ų, 
taksų.
jūs galite sudaryti ga- 
ALP balsui tapti iš- 
Tiktai jūsų tuojautinė 

ALP radijo
išlaikyti mūsų 
? iki rinkimų

nuo- I 
ir pirštų, 
policija;

rekordų, jis 
ar bent 
suimtas 
30 me-

T y r i n ė j a n č i o j i g e m b 1 e r i u s
(bookies) ir jų sietus su vie- 

grandtino policija Brooklyno 
džiūrė pradėjo tyrinėti 
gembleriu grupę.

Lig šiol tyrinėjo 
Gross’o grupe.

i Namų darbininkė, lengvas virt
imas guolis vietoje 2 paaugę vaikai, 
Į privatiniai linksmus namai, skalbia
moji mašina, nuoaltinis darbas, pa- 

! liudijimai, $35. DI. 2-5392. (203-5)

Atidaro naują unijos 
nariams centra

'Baigia atvesti iš
I Texas natūrali gasą

Viešbujzū
i jos ip

o 
aipo gabus 

6nės dorovės, 
arkotikus ir pros- 

ad Italijos žmonės 
progresuoti ir vi-

ug kartų po to ėjo kal- 
d Luciano už tai tebe-

sUuntimu mūsų
bos, 
atsimok 
kraštui narkotikų, nuodyti mū
sų žmones, o sau iš to1 
pakankamai Amerikos 
rių ir Italijoje gyventi.

Lunch pabaugina savo opo-: 
nentą Dewey, kad jeigu jis į 
nepasakys, tai jis pats, Lynch, 
pasakysiąs, dėl ko Luciano L., 
vo paleistas.

darbžhinkų uni 
iešbučių savininkų or-

ąmzacijos bendru susitari
mu atidaromas tų amatų dar- valstijos į visą didmiestį na- 
bininkams sveikatos centras 

iprie 501 West 50th St., New 
j Yorke.I

Tris ketvirtadalius milijono 
Idoleriių.kainuojąs penkių aukš- 
|tų pastatas, tikimasi, kas me
tai aptarnaus nuo 10,000 iki 

; 15,000 darbininkų, kuriems 
įbus reikalingi sveikatos egza
minai ar gydymas. 
[125 daktarų ir f

“Tik 
limybę 
girstu. 
auka skubiajam
fondui gali

dienos...”
Darbiečių vyriausiais kandi

datais yra:
John T. McManus į guber

natorių.
Dr. W. E. B. DuBois į Jung

tinių Valstijų senatorių.
Paul L. Ross į 

miesto majorą.
Kongrę.smanas

antonio iš naujo

New York o

Vito «Marc- 
kandidatuo- 

ja į kongresą iš 18-jo kongro-

j ir nuteistas 
tų. Paskiau, bėgiu 61 metų,
jis pusę to 
kalėjimuose.

Vagystėms 
visuomet rasdavęs rimtų prie
žasčių. Vienoj paskiausių, 
sučiuptas su apie $1,000 ver
tes kvepalų, jis teisinosi, kad 
jo kambarys dvokė, jis ruo
šėsi kvepalais jį pagerinti.

laiko praleidęs

pateisinti jis

Motinos protestavo 
iškėlimą vaiky

n

Devyni auto vežimai 
suvažiavo krūvon, 
21 sužeistas

Sekmadienio rytą vienam 
automobilistui biskelį sulėti
nus važiavimą ties įsukim 
kitos kelio į Pulaski Skyway 
į jį, o paskiau vienas"") kitą 
suvažiavo kiti 6 auto, autobu
sas ir sunkvežimis.

kitą Į Namų darbininkė, patyrusi, mylin
ti vaikus, gera alga, guolis vietoje, 

TTr, į linksma aplinka. BO. 3-2849.Harry! (203.5)
skaitoma j

karališkai pelninga, net poli- į 
ei j ai i š m o k ė d a v u s i 
$1,900,000. Taip buvo 
biama iš teismabučio išeinan- | 
čiose kalbose, 
antrojj grupė, 
lygiai svarbi.

Sąryšyje su 
ti antrą j ą

po 
skel-

Namų darbininkė, virėja, keturi 
kambariai, 2 vaikai, guolis vieloje, 
$30 j savaitę. KI. 6-2738.

(203-5)

rn v- v. j . _I aciau ir si, Namų darbininkė, vaikų pnziure- 
sakoma, esanti llo.ja, guolis Vietoję, su ,paliūdijimais,

$135 j mėnesį UI. 4-6849. (203-5)

pradėjimu tir- 
grupę, buvo pa

šaukti dešimtis buvusių slap
tosios policijos, agentų liudy
ti teisme.;Jie visi dirbę gemb- 
lerystės seklių skyriuje. Ypa
čiai nori jų klausti, kaip ga
lėjo atsitikti, kad tos gemble
riu grupės narys Hackmeyer 

i buvęs 51 kartą areštuotas, 
i bet nei dienos nekalėjęs.

Du pašauktųjų liudyti tuo
jau įteikė reikalavimus juos 
tuojau atleisti ant 
Atleistieji ant pensijos skai
tosi išpareigoti, jierils nepri- 

| valoma liudyti apie tarnybi- 
i nes problemas.

Namų darbininkė, paprastas viri
mas, mylinti vaikus, su vėliausiais 
paliūdiimais. Great Neck 2-1806.

(203-5)

Reikalinga viduramžė moteris na
mų darbui, mylinti vaikus. Miegoti 
ten pat. Privalo turėti vėliausio lai
ko liūdymus. Priims dipukę. Mokes
tis $20 savaitei. Patogi aplinka. 
Pakankamai liuoslaikio. Telefonas 
TA. 3-2019. (203-205)

Praėjusį sekmadienį buvo 
I sugrįžusi vasarinė te.mperatū- 

73 laipsniai. Vakarą oras 
atšalo. Naktį užėjo šaltas lie
tus su vėju.

Apie du šimtai motinų 
vaikų pikietavo liaudies mo
kyklos 188-tos pastatą ties E. 
Houston ir, Lewis St., New 
Yorke. Jos protestavo perkė
limą 300 jaunamečių iš 4-sios 
mokyklos į 188-tą.

Tarp 4 ir 188 mokyklų yra 
10 blokų tolio. Jauname- 
čiams vaikams yra nepatogu 

j ir pavojinga vaikščioti vie
niems. Ir neįmanoma juos pa

lydėti, neis išėjus tokiam il- 
___ [gam laikui butų pavojinga 

į’ Kongresą būtų ° skaito-1 palikti namie mažuosius vai- 
žmonių pasisakymu 

taiką ir už demokratijos 
saugojimą mūsų šalyje ir 
šaulyje. D-tis.

Praėjusį sekmadienį pra
vesta po Harlem River didžiu- . 
lė ryna, kuria atves iš Texas sinio distrikto New Yorke.

I Yra ir daugiau darbiečių 
I ar darbiečių remiamų kitų 
[partijų kandidatų į kongres- 
manus ir kitoms pareigoms. 
MarcantOnijus skaitomas svar
biausiuoju dėl toj kad jis tė- 

jra vienintelis darbininkų at
stovas Kongrese. Svarbiausių 
iir dėl to, kad prieš jį susivie- 

Z1|nijo visos šalies visos reakci-

Samdys!Tą jis su savo sėbru įvykdęs 
slaugių j darbo pertraukoje. Tačiau 

i jį vistiek susekė.. J is ir Frank 
Ciavarelli nuteisti 6 iki 12 
metų kalėti-.

ituralį gasą. Padėtoji ryna. tu
ri 30 pėdų storio diametre. 
Rynos 568 pėdų ilgio ir 173 

[tonų svorio gabalui padėti 
vieton vartojo tris didžiuosius 
keltuvus.

Maliorius Harry Jablon, 24 
metu, kaltinamas apiplėšime.

gauti
dole-, stabą

I Tvarka' nustatys
j unijų ir viešbučių 
[atstovų paskirtas

’ O visas centro
ku‘ I nariams sveikatos reikalų ap

tarnavimo lėšąs mokės iš 
bendro samdytojų ir unijistų 

[sumokamo sveikatos apdrau-1 
[dos ir gerovės fondo. Į tą fon- !<MASPETH—Atskiras mūrinis na- 
!da darbininkai moka savo ai-,mas> dviem šeimom su abie?ai.s 1 ‘ ' apartmentais naujam savininkui.

Lotas 50X100. Aliejum šildomas. Du 
garažiai. Apartmentai turi 5 ir 4 
kambarius. Prašo $12,500.
• MASPETH — Parsiduoda du na- 

nariams ma’’ bendrai • subudavoti, turinti po

bendras 
savininkų 
komitetas, 

centro išlaikymo ir REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

pensijos. 'ra>

Dionne penketukės išvyko 
į Montreal, -iš kur grįš į To
ronto ir namo, mokyklon.

Susidūrė du sunkvežimiai 
Į Brooklyne ties 84th St. ir 
j 17th Avė. abu apvilto. Sužeis 
. ti 4 asmenys.

gos 3 nuošimčius.
Ten pat bus pilnai įrengta 

ir vaistinė. Tačiau vaistus tu
rės pirktis patys jų reikalin
gieji, nors, sakoma, 
juos parduos< be pelno, 
yra, už tiek, kiek už juos mo 

' kės vaistų gamintojams.

tai

nes 
m as 
mas

jėgos. Tad jo sugrąžini-

už Ikus.
iš- Pikietuotojos pasiuntė de

pą- legaciją į City Hali.

Į
Praėjusį pirmadienį į trafi- 

ko teismą Manhattane buvo 
atvykę ir pasimokėjo • pabau
das už įvairius prasižengimė- 
lius 3,162 motoristai) Tarpe 
tų radosi ir tokių, kurie pasi
mokėjo už pastatymą auto 
uždraustoje vietoje ties kavi
ne, kur jie buvo užėję išsiger
ti kavos.

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Jvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

Autobuso keleiviai tik su
krėsti. Mažuosiuose vežimuo
se tapo sužeisti 21. Devyni iš 
to būrio likosi ligoninėse, o 
kiti galėjo keliauti toliau. 
Trafikas buvo sulaikytas 
porą valandų iki nuvalė 
lią.

Paaukštino 155 
policistus

Mur-

virš 
ke-

laipsnius

nužemino.

Areštavo buri koriomr 
lošėją ir gembleriu

Praėjusį sekmadienį detek
tyvai mieste areštavo 189 as- ninku Conrad 
menis. Iš to būrio tiktai 18 bu
vo kaltinami kaipo gembleriu 
agentai (bookmakers). Grupė 
kitų buvo kaltinami kaipo už
laikantieji 
patalpas. Bet 
kaltinami tuo, 
lošė kortomis
pinigus, arba ėmė “betus,” da

lyvavo" -lažybose 'ūž pinigus.

gembleriavimui 
didžiuma buvo 
kad jie patys
ar daisais už

Policijos viršininkas 
phy praėjusį penktadienį pa
kėlė į aukštesnius
155 nobeistus. Jie užims vie
ta* tu, kuriuos jis
Užims vietas ir tų, kurie buvo 
Šarkiam i tyrinėti, kurie pasi
traukė iš tarnybos pradėjus 
tvrinėti gemblerystę ir taria
muosius policijos su gemble- 
riais sietus.

Paskirtasis detektyvų virši- 
IJi, Riothegast

pasirodęs taip “ščyru,” jog 
net pasveikinusiems su gėlė
mis įsakęs jas atsiimti atgal.

Brooklynietis politikierius 
Abe Stark, peniai buvęs išė
jęs prieš O’Dwyer, .šiemet 
sugrįžo darbuotis demokrą- 
tams, pasisakė už Pecorą, jų 
kandidatą į majorą.

7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kart u arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. 
Prašo pasiūlymų. j
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold ' 
flats. Jeigu arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas ‘ 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.
• OZONE PARK—Trijų šeimų na
mas ant didęlio 60x100 loto. Jeigos 
yra $142.50 per mėnesį, ir dar 4 ; 
kambariai bus tušti. Aliejum apšil- j 
domas. Savininkas prašo $18,000, i 
bet gal dar nusileistų.

i
• RICHMOND HILL—Atskiras na- i 
mas, perdirbtas dėl dviejų šeimų, i 
Trys kambariai su uždarais porčiais I 
bus tušti. įnešti reikia tiktai $2,700. Į 
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum I 
šildomas.- Vienas garažius. Netoli 
Lefferts Blvd, stoties.

Turime ,keletą gerų apartmentinių, 
namų nuo t2 iki 40 šeimų didumo 
Brooklyne, Richmond Hill ir Kewj 
Gardens. Taipgi keletą gerų sąliūnų. 
Taipgi vienai ir dviem šeimom namų 

Hill,

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 SoutMth Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

Woodhavene ir Richmond 
Queens Village, ir tt.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
Tll-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

REPUBLIC BAR & GRILI

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

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

’r

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

“X4.9407 TELEVISION
* " SHUFFLE BOARD

<♦>

« •>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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