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Aukšč. Teismas svarstys 
būdami “numirė“: niekur .jų į *1 • *
nepamatysi. Kiti jau rimtai,' tik vieną -komunistų 
galvoja apie padžiovimą se- , 
nų kaulų poilsiui. Tik dalis j Opi Q YlllllLto
dar griežtai nepasiduodame j " "o LI III llv
ir gerai krutame. i

I

Bet žinau, kad sveiko proto j 
žmogus gilumoje širdies trokš- { e 
ta dar atsipeikėti. Kiekvie-' įStOtUS, pagūl kuri UC niltcisti 
nas sapnuoja apie palengvini-, y * O ‘-J •

Laisvės vajus

spręs, ar konstitucinis yra

mą tos metu naštos. Tik klau
sia: Ar begalima? Ar beapsi
moka ?

Aš jau suradau atsakymą. 
Surasite neužilgo ir visi, ku
rie tik norėsite.

Tik perskaičiau “Kaip jau
nu būti net senatvėje“. Kny
gelę perskaičiau vienu pradė
jimu. Skaičiau ir džiaugiausi: 
Ot, ko man reikėjo! 
reikia visiems senosios 
lietuviams!

štai ko j 
kartos I

knyge-
gauti

Tik gaila, kad šios 
lės krislų skaitytoj ai 
dar negalite. Ji tebėra rank
raštyje. Ją parašė mūsų ge
rasis mokytojas ir patarėjas 
Dr. J. J. Kaškiaučius.

Neišvengiamai, būtinai kiek
vienas, kuris ją ] 
kai bus išleista, daugeliu me 
tų pajaunėsite ir panaujėsite. 
Garantuoju. Kalbu' be jokio 
perdėjimo.

Washington. — Aukš- punktų, — kad neteisingai' 
čiausias Jungtinių Valstijų buvo parinkta federalio ap- į 
Teismas sutiko svarstyti skrities teismo džiūrė New 
vienuolikos komunistų va- Yorke ir kad teisėjas Ha
dų apeliaciją, bet tiktai vie- i roldas Medina vienpusiškai 
nu klausimu, — ar Smitho į vedė visą bylą prieš komu- 
įstatymas sutinka su šalies nistų vadus.
Konstitucija. į Medinos teismas paskyrė

Komunistų vadai pagal Į dešimčiai jų po 5 metus ka- 
tą^įstatymą yra nuteisti už [Įėjimo, • o vienam, Robertui

Thompsonui, 3 metus. Be: 
to, Medina nuteisė visus j 
vienuolika, po $10,000 bau
dos sumokėti. —

Aukščiausias Teismas 
gruodžio 4 d. ims svarstyt 
apeliaciją. i

sąmokslą mokyti ir skelb
ti, kad reikėsią per jėgą bei 
prievartą nuversti Jungtim 
Valstijų valdžią.”

Valdžios prokuroras į- 
prašė Aukščiausią Teismą 
nesvarstyt kitų apeliacijos

Jankiai už 35 myliu Symington perša ne
daugeliame'inuo Mandžūrijos sienos kainas kontroliuot,

Girdėjau, kad Lietuvių Li
teratūros Draugijos Moterų 
Komisija rengiasi šią nepap
rastą brošiūrą arba knygelę 
greitoje ateityje išleisti.

Kad tik jos pasiskubintų!
Brošiūra lygiai tinkama vy

rams ir moterims.
Aš tikiu, kad šį didžiai 

svarbų kūrinį kiekvienas Ame
rikos lietuvis įsigys ir perskai
tys. Bent jau turėtų įsigyti ir 
perskaityti kiekvienas, ku
riam dar norėtųsi ilgai ir ge
rai “pasispardyti” šioje aša
rų pakalnėje.

Korėja. — Pranešama, į (lidlllt tsksilS 
kad amerikonai ir jų talki
ninkai pasiekė vietas tiktai 
už 30 bei 35 mylių nuo šie- mo 
nos tarp Šiaurinės Korėjos [puse procento 
ir Mandžūrijos, 
provincijos.

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų armija 
“visai nusilpus”; sako, liau
dininkai 
daugiau 
vos prieš 
bičiulius.

Dienraščio XXXII.

Mūsų visi kongresmonai, vi. 
si valdininkai, kurie sėdi Wa
shingtone, yra apgulti parazi
tais kuriuos priimta oficiališ- 
kai ir viešai vadinti “lobis
tais“. Jų pilna visa mūsų 
puošnioji sostinė.

Lobisto misija yra paveikti 
valdininkus ir įstatymdarėjus. 
Vienus paveikia papirkimais, 
kitus gąsdinimais, kandžioji
mais, šlovės plėšimais ir tt.

Lobistus samdo ir užlaiko , 
kompanijos ir korporacijos. | 
Jie prašvilpia nesuskaitomus j 
milijonus dolerių. Apskaityta, 
kad visų lobistų “monkey busi
ness” kartu per metus pasie
kia čielą bilijoną dolerių !

Ar dabar aišku, kodėl susi
laukėme toikio beprotiško 
“chop suey“, kaip “McCar- 
ran Law”?

Washington. — Gyveni- 
reikmenys pabrango 

per mėnesį 
Kinijos''nuo rugpjūčio 15 iki rugsė-1 

] jo 15 d., o kainos nuo Ko
rėjos karo pradžios iki šio] 
pakilo daugiau kaip dviem 
procentais, — sako valdinis 
Statistikų Biuras.

Bet Stuartas Symingto- 
nas, karinių reikmenų ta
rybos pirmininkas, prieši
nasi kainų kontrolės įvedi
mui.
dar pakelti taksus ir apri-1 
boti pirkimus išmokesčiais.1 

j Symihgtonas tikisi, kad ta-, 
! tai “galės sulaikyt” tolesnį 

Houston, Tex. — Jungti- kainų kilimą.
nes Valstijos dar per 10 
metų smarkiai ginkluosis ir 
bus “pusiau-mobilizacijos 
stovyje”, kaip pranašavo 
demokratas senatorius Ly
don Johnson, 1_________
Natūralio Geso biznierių 
susirinkime. Johnsonas ir 
pirmininkas Senato karinių 
pasiruošimų komitete.

dabar griebiasi 
partizaniškos ko- 
amerikonus ir jų

Numato mobilizaciją 
dar per 10 metą

Vieną dalyką turėtų atlikti 
kiekvienas amerikietis, kiek
viena visuomeniška organiza
cija: reikia duoti vienoje ar 
kitoje formoje Kongresui su
prasti, kad tas įstatymas yra 
fašistinė nesąmonė, kuriai 
negali būti vietos Amerikos 
įstatymų knygose.

Lai prezidentas Trumanas, 
lai visi senatoriai ir reprezen
tantai sužino, kad būsimojoji 
Kongreso sesija turi visą Mc- 
Carran Law pasiųsti į patį 
negarbingiausį šiukšlyną.

Jis pažemina Amerikos de
mokratijos vardą visos žmo
nijos akyse, 
ja Amerikos

Jis išprievartau- 
Konstituciją.

išgarsėjo mūsųTai ir vėl
(Tąsa ant 5 pusi.)

Keletas senų veteranų stojo į vajų, kaip tai Philadel- 
; phijoj’, Rochesteryje, Hudsorie ir eilėje kitų miestų. Jau 
; gauta apie dešimt naujų skaitytojų, bet tai dar labai ma- 
J žai. Atsinaujinimas prenumertų eina lėtai. Dabar siun
čiame skaitytojams prašymus atsinaujinti prenumera
tas. Padarykite tą patys arba per vajininkus. Vajininkai 
sekamai stovi:

Vajininkai
Jonas Grvbas, Norwood .
Phila. vajininkai .............
Dom. .Tusius, Worcester ........... ...
Brooklyno vajininkai • ........... ....
L. Bėk i s, Rochester ...........................
Grand Rapids vajininkai ......
C. K. Urbonas, Hudson, Mass.......... .
M. Svinkūnienė, Waterbury .. • .......
S. Kuzmickas, Shenandoah .........
F. Klastow, Great Neck ... ...........
M. Stulgaitis, Hartford .. ................
A. Bemat, Los Angeles
F. Bloznelis, Catskill, N. Y.......... ....
P. Šlekaitis, Scranton....... . .  ■ ■..........
L. Žemaitienė, Hartford ... • •...........
Rochesterio vajininkai
Wilkes Barre vajininkai ..................
S. Wolf, Paterson .......
S. Tvarijonas, Detroit . •. •................
M. Kazlauskienė, Binghamton .........
J. Kazimir, Pittsburgh .......
K. Abekienė, Chicago ..........................
Chesterio Vajininkai   ........... •••...
J. Did jun, New, Haven •.. •............ • ■. •
J. A. Kazlauskas, Phila....................... •
S. Penkauskas, Lawrence .. •.............
Tacoma, Wash., vajininkai
Montreal vajininkai -.. •....... .
Elizabeth, N. J., vajinin................... •.
Newark, N.. J., vajin.......... .
Cleveland vajin. .. •.....................   • • •.
Bridgeport, Conn, vajin. ............
IUD 13 kp. Easton .............................
A. N., Haverhill ..............    • •..

Aukos į Laisves Fondą
Dienraščio palaikymui aukų gavome sekamai:
LLD 84 kp., Paterson, N. J...........................$15.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Turi punktu
...... 560
....... 524
...... 220
....... 168
.... 168

......... 168
......... 160
...... 150
......... 144
.’..... 140
•......... 140
... 140

...... 140

110
103

70
56
56

52
28
28

28

25
24

Višinskis sako, kad Trumano

107 piliečiai reikalauja, 
kad teismas paiiaikintų r 
policinį McCarranojstatą
Tuo tarpu valdžia pasmarkino 
medžioklę pries svetur girnius

Washington. — 107 pilie
čiai iš 32 valstijų kreipėsi į 
federalį apskrities teismą, 
kad panaikintų naująjį Mc- 
Carrano įstatymą. Jų advo- 

Ikatai nurodė, jog šis polici- 
I nes valstybės įstatymas lau- 
jžo Jungtinių Valstijų Kon
stituciją ir trempia pilieti- 
; nes amerikiečiu laisves.

Piliečių skundas prieš 
McCarrano įstatymą prašo 

: teismą užginti generaliam 
prokurorui šį įstatymą vyk
dyti.

Teismas pareikalavo pri
statyti visų pasirašiusių

Francija siūlo įjungt 
I vokiečių kariuomenę į 
bendrą Atlanto armiją

Paryžius. — Francijos 
i ministrų kabinetas užgyrė 
savo finansų ministro Ro
berto Schumano sumanymą
— atgaivintu-vokiečių ar
miją vakarinėje Vokietijo-

[ je, bet taip, kad nebūtų sa- 
ivistovi Vokietijos armija, o 
' tik .sudėtinė dalis bendros 
Atlanto kraštu kariuome
nės.

Francijos valdžia duoda 
tokį pasiūlymą susirinki
mui Atlanto kraštų karinių 
ministrų, kurie posėdžiauja 
Washingtone.

I Didelis geležinkeliečių 
streikas Australijoj

Canberra, Australija. — 
Viktorijos provincijos ge
ležinkeliu darbininkai su- 

! streikavo, reikalaudami 
[daugiau algos. Pritardami 
•jiems, geležinkeliečiai Pie
tinės Australijos ir New 
South Wales provincijose 
išėjo j visuotiną 24 valandų 

| streiką, 
i------------------

140,000 anglų puola 
Malajos partizanus .

Singapore. — Anglai pa
naujino ofensyvą prieš Ma- 

i lajos patrijotus. - partiza- 
jnus, kovojančius už savo 
šalies nepriklausomybę.

Malajiečius partizanus 
■ dabar atakuoja 40,000 re- 
guliarės anglų kariuomenės 
ir 100,000 milicininkų. Ang
lai sako, milicininkų daugu
ma'taipgi malajiečiai (pri
versti kariaut prieš savo 
tautiečius).

(Amerikos valdžia žada 
daugiau karinės paramos 
Anglijai prieš M'alajos par
tizanus, kuriuos vadina tik
tai komunistais. Malajos že
mėje yra turtingiausi pa
saulyje cinos klodai, o eina
— vienas reikalingiausių 
karinių metalų. Malajoje 
taipgi yra platūs gumos 
(robo) medžių miškai.)

adresus, ir tik po to jis p ra- 
dės svarstyti prašymą. Jie 
yra darbo unijų veikėjai, 
profesionalai ir progresy
viai visuomenininkai.

McCarrano įstatymas, 
tarp kitko, reikalauja, kad 
susi registruotų visi komu
nistai. ir atsakingieji virši
ninkai įvairių progresyvių, 
organizacijų, kurias McCa
rrano įstatymas apšaukė 
“komunistiniais frontais.” 
Įstatymas taipgi įveda nau
jus persekiojimus prieš ne- 
piliečius sveturgimius.

Ablavasapfteš ateivius
Teisingumo departmen- 

tas, pasiremdamas McCar
rano įstatymu, pasmarkino 
ablavą prieš sveturgimius 
tariamus komunistus, netu
rinčius amerikinės piliety
bės popierių. .

Valdžios agentai suėmė 
jau 30 tokių žmonių; gau
do ir 56 kitus, kaip “pavo
jingiausius svetimtaučius.” 
Tarp suimtųjų šioje me
džioklėje yra ir Vilnies re
daktorius Vincas Andrulis.

McCarrano į st. reikalauja 
šešiems mėnesiams įkalinti 
tuos' sveturgimius, kurių 
negalima deportuot atgal į 
gimtąsias jų šalis arba į ki
tus kraštus, kurie sutiktų 
juos priimti. O po šešių 
mėnesių kalėjimo jie būtų 
laikomi nuolatinėje polici
jos priežiūroje. »

Pranešama, kad jie visų- 
pirm bus suvaryti pusei , 
metų į Ellis Islando ateivy- 
bės stoties kalėjimą.

Kinai apšaudę jankių 
lėktuvus pasienyje

Korėja. — Amerikos la
kūnai pranešė, jog kinai 
priešlėktuvinėmis patran
komis iš Mandžūrijos ap
šaudė du amerikinius lėk
tuvus. Sako, kad jie skrai
dę Šiaurinės Korėjos pusė 
je už 3 mylių nuo Mandžū
rijos rubežiaus.

Jankių lakūnai teigia, 
kad kinai paleidę apie. 40 
šūvių į jų lėktuvus, bet ne
pataikę.

Filipinų valdžia Įveda 
karinį stovi .

Manila. — Filipinų pre
zidentas Elp. Quirino pa
skelbė karinį stovį prieš 
“maištininkus” kai kuriose 
to krašto dalyse. Jis įsakė 
areštu o t ir be užstatų lai
kyt kalėjimuose visus nu
žiūrimus komunistus ar 
valstiečių (Hukbalahapų) 
kovos rėmėjus prieš val
džia.

Korėja.. — Amerikiniai 
karininkai spėja, kad Šiau-. 
rinės Korėjos partizanai 
dar ilgokai galės kovoti iš 
kalnų paliai Mandžūrijos 
sieną. >

politika panašfĮ~Hitlerio
Lake Success, N. Y.— Į taikiai. sugyventi. Sovietų 

Andrius Višinskis, užsieni-j vyriausybė taip pat yra pa- 
nis Sovietų ministras, sakė, | siruošus dėti tolesnių pas- 
jog prez. Trumanas vykdo | tangų, kad galima būtų iš- 
Hitlerio politiką, anot ku- spręsti atominius ginčus.

Višinskis pastebėjo, kad 
Amerika negalėjo nugąs
dint Sovietus atominėmis 
bomboihis;- nenugąsdins jų 
ir grūmojimais pragarine, 
hydrogenine bomba.

Višinskis siūlė trečdaliu 
sumažint apsiginklavimus, 
uždraust atomų bombos 
naudojim. kare ir.pasmerkt 
kaip karinį kriminalistą to
kią šalį, kuri pirma pavar
totų atominę bombą.

Washington. — Ameri
kos valdžia svarsto siūlymą 
jpaskirt 168 milionus dole
rių fabrikinei pramonei:

Ber. rankas, o ne sviestą parū
pinti.”

Kalbėdamas politiniame
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis, be kitko, 
pareiškė:
—Sov. Sąjunga nori ne tik 

taikos, bet yra įsitikinus, 
jog kapitalistinė sistema 
vienose šalyse ir socialist!-

kalbėdamas gaivinti vakariniame 
lyne.

Vakarų Vokietija be 
saiko gamina plieną

Sovietinė gamyba 
smarkiaįjakilo

New York. — Čionai tinis 
dienraštis World-Telegram 
paduoda United Press ir 
Associated Press praneši
mus, kad vakarų Vokietija 

i jau be jokio apribojimo 
gamina plieną; ir “vakari
nės šalys naudoja tą plieną 
milžiniškai ginklavimosi 
programai,” pagal ameriki
nius patvarkymus.

Vakarinė Vokietija yra 
užimta anglų, amerikonų ir 
francūzų.

(Sovietų Sąjunga ir sep
tyni artimieji jos kaimynai 
pareiškė, jog Amerika, An
glija ir Francija laužo po
karinę savo sutartį su So
vietais, padarytą Potsdame 
1945 metais. Ta Sutartis ap
ribojo plieno gamybą vaka
rinėje Vokietijoje ir už- nykščias derlius savo gau- 
draudė naudot jį ginklų da- singumu pralenkė 
rymui.,) pirmuosius rnknrrli

rios “geriau gaminti pat-

Maskva. — Per devynis 
pirmuosius šių metų mėne
sius visa Sovietų pramonės santvarka kituose kraš- 
gamyba bendrai, pakilo 22 tuose galėtų dar ilgą laiką
procentais aukščiau, negu 
buvo per tuos pačius 11949 
metų mėnesius.

Plieno gamyba padidėjo
Vėliausios žinios

Saigon, Indo - Kiną. — I čou En-lai prašė generalį 
•cinm'i'zni >. n o 11 n n d o vn i17 procentų, anglies 11 pro- Prancūzai,'naudodami gau-1 Jungtinių Tautų sekretorių

centų. Bet įvairios kitos įus Amerikos lėktuvus, 
pramonės viršijo pernykš- pra(įčjo smarkiau bombar- 
čią gamybą daugiau kaip duot Vietnamo liaudinin- 
22 procentais. Taigi, vidu
tiniai imant, visos pramo
nės sykiu ir davė 22 pro
centais daugiau dirbinių, 
negu per tris pirmąsias 
pernai metų ketvirtis.

Dabar Sovietų Sąjungoje j , 
pagaminama 50 procentų

Trygve Lie palengvint jam 
įleidimą Amerikon.

kus.

Washington. — Ameriki
nių korporacijų pelnai pa
staruoju laiku pakilo bent 

! pustrečio procento.

Peking. — Naujosios Ki-; 
daugiau plieno, negu prieš nijos radijas pranešė, 
pat Antrąjį pasaulinį karą, jos premjeras

Šiemetinis grūdų derlius
Sovietų Sąjungoj toks pui
kus, kaip ir pernai, o per

Bcrlin. — Amerikinis ge
nerolas Lucius Clay įteikė 
vakarinio Berlyno valdybai 
vadinamą “liuosybės var
pą”, atgabentą iš Amerikos.

Sovietinė spauda sako, 
tai “mirties varpas vokie
čių laisvei.”

i visus 
pirmuosius rekordus.

kad 
Čou En-lai 

vyks Amerikon ir dalyvaus 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos posėdyje, kuomet 
taryba svarstys Formozos 
klausimą, pradedant lapk
ričio 15 d.

London. — Šiemet Angli
joj 50 procentų daugiau 
biznių nubankrūtavo, negu 
prieškariniais metais.

ORAS. — Daugiausiai 
giedra ir šaltoka.
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MOKSLO NIEKINTOJŲ 
PASTANGOS 1

Jau ir fanatiškiausi baž
nyčios filosofai arba “mo
kytojai” nebegali šiandien 
visiškai mokslą atmesti ir 
reikalauti, kad mokslinin
kai būtų deginami ant lau- į 
žo. Jau per daug toli moks- ity veistis

z mo
šų tvėri-

Onėje tada nebuvo kitu 
inių, bet buvo tokie 
'jjiai, kurie vadinosi hominidai. 
! Tai buvo kaip ir pusžmogiai, 
kas nors tarp žmogaus ir bež
džionės. Ir Kainas vedė homi- 

jniclų genties patelę, nes ho.mi- 
Inidai buvo pakankinaai arti- 
imi žmonėms, kad kartu gale-j

tokių “prajovų” ]
ir negalėdavo būti:
pagalvokite! Ar kas ‘byioži- rjnę drama “Mūsų Tėvų Į- 
nėj’ Lietuvoje kadįi nors ir sitikinimas”. Ši drama buvo 
kur nors girdėjo ir skaitė,; paruošta tam, kad paminėti 
kad kas nors būtų nubaus- 150 metų sukaktį nuo susi-

Mūsų krašto sostinės 95 ųentų Jungtinių Valsti- 
Washingtono Švietimo Ta- jų pinigų vertės. Tai padą-

nebudayo! rybos specialis komitetas ryta tam, kad sėkmingiau 
,4”’ | nutarė neleisti vaidinti isto Jungtinių Valstijų kapita-

listai galėtų kontroliuoti 
Kanados žmonių gyvenimą.

Kanada .dar vis tebesi- 
skaito Britanijos imperijos 
dalimi, bet ji ųiilitarjniąi jr 
ekonomįniąi daugiau prigu
li Jungtinėms Valstijoms.

tąs už grūdų grobimą?” ' j
i Mes dar galime pridėti ir respublikos, 
j kitą klausimą: Ar kas nors 

Teorija apie hominidus mū-1 girdėjo ir skaitė, kad sme- i 
rastų platesnio sų didvyrei autorei 1 _

pasisekimo. Todėl ieškoma ir kitiems aiškinimams. Taip, | būtų buvęs nubaustas už 
būdų suderinti religiją su 'pavyzdžiui, ji atveda savo j Lietuvos iždo grobstymą? 
mokslu, prietarus su tiesa I hominidus į žmogaus išsivysty-1 Juk Lietuvą , 

mo teoriją 
sus, 
iš žemesnės rūšies gyvūnų išsi
vystę aukštesnės, kad iš bež
džionių galėjo išsivystyti žmo
nės. Taip, tai galėjo būti, sa
ko Vera Barclay, bet taip ne-- 

T > 

buvo, nes iš, beždžionių išsi- į 
vystų sutvėrimai buvo ho.mini- i 
dai, o giminystė tarp dievo į 
specialiai sukurtų žmonių i 
hominidų susidarė, 
Kainas vedė jauną patrauk
lią hominidaitę !”

kūrimo Jungtinių Valstijų

Minimos dramos vąįdi
mokymą

Bijo koloniją žmonią
Libya yra buvusi Italijos imperijos kolonija. Ji randa

si Afrikoje.' Ją laiko okupavę anglai ir francūzai. Baisiai kinamas netiesioginiai, 
nenori iš jos pasitraukti.

Dabar Libyjos klausimas tapo iškeltas Jungtinėse Tau
tose. Socialistinių tautų blokas reikalauja, kad be ilges
nio tos kolonijos žmonių kankinimo ir terorizavimo, 
jiems būtų suteikta pilna nepriklausomybė. Lai jie pa
tys susidaro valdžią. Lai ta valdžia būna tokia, kokiai v . - -
tiems žmonėms patinka. Lai tuojau išsinešdina iš Liby-1 rašytoja Vera b 
inc anrrlni i i> įriti nVimorittii . j Salš.0. Ia kiiygčl

-■ Į L "T \ *.... ...... . I Darwm

.giraejo ir sKaite, Kaa sme’ .Lime dalvvauia 12 baltvei- i Jungtinių Valstijų kapita- tarnauia ! toninėje Lietuvoje kas nors i ]1?116 . aalyvauja ^ve iĮstu investmentai dabar 
,7 t. „ I būtu 1 nvpq nnl™^ nJ dzl1 lr du negrai- Švietimo “SU investmenlai dabai 

galvos surado tam nelem- sjekia sesis bihonus dole-

ir žinojimu. Mokslas išnie

rių. Tai didžiausi invest- 
mentai užsienio kraštuose. 
Anglijos investmentai Ka
nadoje gi nuopuolė net iki 
pusantro bilįęųo dolerių.

Dabar 65 procentai Ka
nados .eksporto eina į 
Jungtines Valstijas. O tai 
rodo, kad Jungtinių Valsti
jų kapitalistai kontroliuoja 

VCjuokia-1mo Tarybos prižiūrimose į- į užsieninę Kanados preky- 
. staigose. I bą.

per tryliką tam savo Pasiteisini- 
, Wwinas yra tei- į metų valdė didžiausių faši-. kadangi Washingto- 
;, ji sako, kai aiškina, kad ■ stiniu sukčių klika ir plėšė P° mokyklose yra Pi’^kti- z____ ....................  . ... knn idmac nocrm t ntskvrr.

kadangi Washington

Lietuvą, bet ar jie buvo nu
bausti? Nebuvo. Jie visi 
paspruko Vokietijon.

Taigi, bent jau mums 
taip atrodo, nereikėtų sme
toninės Lietuvos statyti už1 

i pavyzdį, kaip kraštas ture- ’ 
ir i tų ■ būti tvarkomas.

kuomet biau Keleivis, kuris anais 
laikais kartais nepasigąilė-

i davo Smetonos ir tos visos

Ta tema labai įdomiai ra
išo Chicagos dienraštyje 
Vilnyje Anykštėnas.

“Į mano rankas neseniai 
I pateko knyga, kurią para- j 
!šė žinoma anglų katalikų ! 

Barclay”, jis 
jos anglai ir kiti okupantai. isaKo.. ”ia Knyga, pavadinta.

.... ... ...... . . ‘Darwin is Not for Cliild-
Bęt kapitalistinių tautų blokas bijosi tokio greito Li-jren> .yfa vįena ‘moksli- 

byjos reikalo issprendim>>Sutejkimu Libyjai nepriklau-' niųi-elią-iniiŲ knygų, ku- 
spmybės siūlo dar metams kitiems atidėti. Ten turi su-|rįose bandoma įrodyti" kad 

visos biblijos pasakos turi 
mokslinį pamatą. Ir ko ta 
rašytoja nępripasakoja!” 

Knygos tikslas, matyt, 
i darvinizmu.

nesąmonių. į (
I yra baudžiami sugauti va- --------
j gys, ir sukčiai. Dėdami tas DAR VIS ABEJOJA 
j pastabas, galvojome, kad u

I Lietuvos priešai tuojau pa- pinęs Kinijos likimu. Ypa- 
i lies visą kibirą ašarų dėl > tingai jam norėtųsi žinoti 

’ kuriuo keliu 
liaudies' vadas 
tung. Bet girdi, 
režimas parodys 
nio’ apsukrumo, tuo tarpu 
sunku į tą klausimą atsaky
ti.” 

Bet 
sunku.
Draugo redaktoriams 

žc- je, šaukia keleiviečiai, kai kius klausimus atsakyti.

^įdaryti tokia valdžia, kuri bus ištikima kapitalistinių V1- 
tautų šeimos narė ir aktyve dalyvė. Libyjos žmones dar 
reikia pagloboti!

Netenka abejoti, kad šitokia nuomonė pilnai praeis į 
Jungtinių 'Pautų Asemblėjoje. Taip nori 
anglai ir irancūząi.

Iš Korėjos į Indokiniją
Kaip pradžioje konflikto Korėjoje, taip 

dentas Trumanas ir sekretorius Acheson 
Jungtinės Valstybės pašitenkins teikimu 
fjrąncūzams pagalbos tik ginklais. Duos kanuolių, kari-1 Adomas 
nių lėktuvų, tankų, sunkvežimių, amunicijos, bet nesiūs kitų 7- 

ąrmijos.
Korėjoje konfliktas aiškiai eina prie pabaigos. Tik die-ua • 4 -• 

nos kitos klausimas beliko, kol visa Korėja bus Amen--. • . ,
kos ginkluotų jėgų okupuota. Šiauriečių pasipriesmimassak().geroji katalikč Vera ! 
baigiamas likviduoti. .Barclay. Adomo sūnus nie-I

Bet vis didesnės ir aštresnės kovos vystosi Indokinijo-1nedarytų tokio dalyko, sugauna ir nubaudžia. 
įę, kitoje pusėje Kinijos. Ten okupantai francūzai trau-1 fai kam? dalykas? Jos atsa
kiusi iš tvirtų pozicijų. Jie laukia ir tikisi Amerikos pa-^711138 yra Girdi,
jgąlbos. Jie ypač laukia Amerikos lėktuvų. Jie nori ir, su-: 
prantama, stengsis Indokinijoje pakartoti amerikiečių į 
orę jėgų veiklos Korėjoje istoriją. i

Kaip linkui Korėjos, taip šiandien link Indokinijos, at
rodo, Kinija laikosi nuošaliai, tai yra, tik simpatizuoja 
kovojantiems tų kraštų žmonėms, bet militariškos para
duos neduoda.

Tuo tarpu pranešimai iš Indokinijos parodo, kad ten 
francūzų ir jų salininkų jėgos yra tikrai milžiniškos, j 
SFraącūzų armija Indokinijoje susideda iš 166,000 vyrų.

amerikiečiai, j sukritikuoti
Knyga pilna 
Pavyzdžiui:

• “Iš biblijos žinome, kad Ado- 
. . . Imas turėjo du sūnus: Kaina
dabai piezi-ijr Abelį. Ten taipgi sakoma, 
t.Vll tina, kad j.ac| I<ajnas vedė. Bet ką jis 
Indokinijoje ‘vedė? Biblija nesako, khd 

; tu re,i o 
žmonių, anot biblijos

Itada nebuvo. .Tad vieni kata-

o

Rašo akredituotas

V1S TIEK JIEMS 
GAILA SUKČIŲ

Aną dieną Laisvėje įdėjo- i lietuviams 
me Lietuvos a 
teismo pirmininko Didžiu- • vyzdžiu padorumo ir 
lio pastabas, kaip smarkiai ros.

kuo j amas negrų • atskyri
mas nuo baltveidžių, nau
dojama rasinė diskrimina
cija ir kadangi ši drama, 
kaip tik priešingai, stoja už 
rasinę vienybę, todėl ji ne
leidžiama perstatyti Švieti- !

Tik pamislykite! Mūsų 
vyriausybė kalba už visų Chicagos universiteto 

_ 1 James R. Ar-
| sostinėje praktikuoja rasi- I nold teigia, kad yra galimy- 

nę diskriminaciją. i bė padaryti hydrogeno
--------  j (vandendario) bombą, kuri 

New Jersey valstijęs pra-į galėtų beveik visą pasaulio 
moninis miestas Jersey. ęi- žmoniją vienu kartu sūnai
ty jau turi Mc.C.arrano į- kinti. Tos bombos padary- 
statymo kopijukę, kuri rei- mas kainuotų nuo dviejų i- 
kalauja komunistus regis- ki 40 bilionų. dolerių. Jos 
truotis. Šis fašistinis įsta- | padarymas užimtų 
tymas įeisiąs galion spalio | penkių iki 10 metų.
27 d. i Todėl nereikią baimytis

Dar nežinia, kiek majoro' “tuojautiniu pavojum”, nes 
Kenny pervarytas pasiūly-1 galėsią dar keletas metų 
mas turės pasisekimo. N,ey> I “ramiai” praeiti. O paskui 

• pasaulio galas!
Tai prie ko priėjo mūsų

smetoninių sukčių klikos rasių lygybę, bet net krašto j pi ofesoiius
i adresu pasiųsti rūstesnį žo- 
j delį, neturėtų Amerikos 

smetonininkų 
pa- 

šva-
aukščiausiojo > viešpatavimą statyti

; Keleivio redaktoriai. Jiems
4 i atrodo, Rad Lietuvoje turi 

būti tikrai baisu, viena, 
jeigu ten atsiranda sukčių

I ir žulikų, antra —: jeigu 
įjuos tarybinė vyriausybė

Juk buvo laikai Lietuvo-

Kunigų Draugas susiru-

eis Kipijos 
Mao Tse- 
“ar Mao 
‘titoisti-

ai neturėtų būti 
Juk dievas galėtų 

to-

aisvčs korespondentas !zoliucija h, 
VERČIA PENKIAS DI\į i ideti visu penkių didžiųjų priėmimas.- 

DŽIĄSIAS TARTIS IR ' ‘ '
GANA!

Lake Success. — Praėju
sį savaitgalį ' Jungtinių 
Tautų asemblejos pirmasis 

> ir Sau-

nuo

Jersey valstijos Komunistu I 
Partijos sekretorius Nus-
ser jau informavo Jersey mokslo vyrai. Apie pažan- 
City viršininkus, kąd nė gą žmonių gyvenime 
vienas komunistas nesire- nieko nebekalba. Jiems pa- 
gistruos. Tai kas tada re-1 rūpo surasti pragariški bū- 
gistruosis? 'dai, kaip visą žmoniją su-

Los Angeles, Jackso,nvil- naikinti.
lės ir Birmingham, Ala
panašūs įstatymai yra „teis- tokių mokslo vyrų, kaip 
mų pripažinti nekonstituci- Albert Einstein, kurie ko- 
niais. Veikiausia to paties 
likimo galės susilaukti ir

gyvenime jie

Tiesa, atsiranda daug

voja prieš atominių bombų 
dirbimą. Jie dirba taikai ir 

. Mes turime 
i jiems visais galimais būdais 
padėti.

kova už atšaukimą McCar- --------
rano įstatymo ir visų pana- į Kiek laiko atgal Jungti- 
šių, kai kuriuose miestuo- inės Tautos perdavė Italijos 
se priimtų įstatymų. ! valdžios globai tūlas buvu- 

-------- ! sias Italijos kolonijas. Vie- 
N. Y. Times teigia, kąd ’ na jų yra Somalilandas. 

Francūzija, pyiešindamosi Šios kolonijos žmonės rei- 
Indo-Kinijos nepriklauso- kalauja nepriklausomybės, 
mybei, visai prarado žmo
nėse. pasitikėjimą ir todėl | kia pat tironija, po . kokia 
jai nesiseka su komunistais j buvome pirmiau” (Mussoli- 
(liaudiečiais) kariauti. !nio laikais), skundžiasi tos 

Tuo pačiu metu šiš didla-1 kolonijos žmonės.
pis sveikina Jungtinių. Vai- į 
stijų vyriausybę, žadančią 
siųsti francūzams didelius tinė Mųssolinio valdžia su- 
karinių ginklų kiekius į naikinta, bot jo tironija pa- 
Indo-Kiniją.

Bijomasi tik pasikarto- | pridengta Jungtinių Tautų 
jančios istorijos, kai Čiang skraiste. J. G.

įminiu gciiuo ouoiidunu n un uniją, < 
s vienbalsis j jersey fašistų pastan- 'pažangai.

1 Girdisi, jog Achesonuikyąlstybių vardai, ir kad 1
Vietoj žodžio “Kinija” būtų j rezoliucija nepatinka, 
įdėta Kinijos Liaudies Res-1 
publika, Sukakties minėjimas

M
! gos.

Dabar išsijudina masinė

Jj taipgi turi savo pusėje paruoštų, išlavintų 126,000 pa- p0]į^nįs komitetas
gurno Taryba svarstė įdo- šinosi, sakydama 
mų ir svarbų sumanymą.

i Syrijos delegatas,
, ii* Irako ' liaudies vyriausybė, 

delegatas, Mehammed Fad- i Pekine.

čių indo kiniečių.
Todėl dabartinius francūzų pasitraukimus toliau nuo 

^Kinijos ruoežiaus, užleidimus kad ir svarbių tvirtovių,| 
ąęgalįma, mums ątrodo, skaityti bejėgybe bei pasirengi-: parįs J el-Khouri, 
mū bėgti laukan iš Indokinijos. Tos milžiniškos karines 
jėgos, : .
paramos ir ruošiasi ofensyvui.

Klausimas, kiek Indokinijos žmonių vadai pasimokė 
iš įvykiu Korėjoje. Argi jie savo jėgomis tikisi nuga
lėti savo priešus, kuriuos atvarai ir aktyviškai remia vi
sas kapitalistinis pasauliš? Argi jie be paramos iš nie
kur turi pakankamai jėgų, kąd pereiti iš partizaninio 
karo į atvirą karą ir laimėti?

O gąl jie tikisi pakartoti Kinijos žmonių kovų istori
ją? Bet ar padėtis tokia pat?

Tįesa. kąd Čiango Kai-šeko režimas pasilaikė ir karia- 
vp Amerikos ginklais, bet tie ginklai neatsilaikė. Taip ų j 
gat juk kiekvienam šiandien aišku, kad nė Korėjoje ^ėl išsprendimo visokių ne- gurno Tarybos liMx4u 

yngman vnee režimas nebūtų atsilaikęs tik Ąmeiikos | susįpratimu; kad būtu pa- čiu. Bet ir čia jo sumany- m L* 111 l* O VYI O 1Z O 1/“Ii AkA H a Ir- zJ 4- zx-I t r rvi n -i T Iri -v-* t **• 1 v ♦/ . c/

labai galimas djiiktas, laukia moderniškų ginklų ; Jamali, pasiūlė trumpą, 
I bet svarbią rezoliuciją, ku
ri buvo diskusuojama ir 
priimta venbalsiai— 59 bal
sais.

►ąt juk kiekvienam šiandien

Čiang KaLšeko delegatas, - Antradienį, spalio 24 die- 
Dr. T. F. Tsiang, tam prie- na, bus minėta Jungtinių 

s, jog Či- Tautų penkerių metų gyva- 
atstovauja į vlrno sukaktis. 

L-cj-i i •
ang Kai-šekas

Ih’. i Kiniją, <> ne Mac Tse-tungo į dieną susirinks Jung- 
esantj ■ įįnįų Tautų asemblejos 

(seimo) pilnatis; ji susi
rinks Flushing Meadow pa-Eita balsuoti: 26 balsai I 

buvo už tai, kad nebūtų į- | talpose 
dėta “Kinijos Liaudies Res- ■ 
publika”, 13-ka, kad būtų, o | 
16-ka 
mo; 
buvo 
jos.

“Mes dabar esame po te

Ten sakys kalbą prezid. 
susilaikė nuo balsavi- i Trumanas; laukiama, ką jis 

pasakys. Ten, reikia many
ti, sakys* kalbas ir kiti de
legatai, — kalbas, paruoš
tas sukakčiai.

Tenka priminti,, jog dau-

tarp susilaikiusiųjų 
ir Jungtinės Valsti-Ko ji nori?

Ji reikalauja, • kad pen
kios didžiosios valstybės— Vėliau Višinskis buvo pa-
Amerika, Tarybų Sąjunga, reikalavęs, kad būtų įkerp

ta Kinijos Liaudies Res
publika į pastoviųjų Sau- 

i nariu skai

Francuzija, Kinija ir Ang-! 
ia — pradėtų pasitarimus

ginklų parama Kaip diena aišku kad tolygiai Indokini-j šalintj kivirčiai veda ’ prie 
jos nąuaieciąi kaip beregint apsidirbtų su imperatoriaus į v
Dais režimu. Bet Indokinijoje reikia skaitytis su Fran- 
cuzijos armija, kuri dar gali būti, reikalui esant, kelerio
pai padidinta. Dabar jau reiki turėti ir tas mintyje, kad 
tie mūsų vyriausybės pažadąi nesiųsti Indokinijon armi
jos ne būtinai bus iki galo išlaikyti. Labai greitai jie ga
lės būti padėti į šalį ir MacAythuras galės iš Japonijos 
perkelti gerą kiekį jėgų Indokinijon.

Tbs pačios Jungtinės Tautos galės ūžgirti francūzų 
žygius Indokinijoje, kaip užgyrė amerikiečių žygius Ko- 
rėj^ę. Karas Indokinijoje galės būti padarytas karu | 
“visų” Jungtiniu Tautų prieš palyginti saujelę indokmie- 
či.Ū*

mas nepraėjo: 35 balsai bu-
Į naujo pasaulinio karo; kadivo prieš, 13 už.
| pasitarimų pasekmės būtų 
praneštos Jungtinių Tautų 
asemblėjai, o jei asemblėja 
tuo laiku nebūtų susirinku
si, tai Saugumo Tarybai. t..... ____ ___

Šitokia yra esmė rezoliu-! sios turės tartis, 
cijos, svarbios, reikšmingo

Dabar ši priimtoji rezo
liucija eis generalinei asem
blejos (seimo) sesijai. Kai 
ji ten bus formaliai priim
ta, tuome penkios didžio-

į Tai tau ir Jungtinių Tau
tų “protektoratas”. Fąšjs-

laikoma kolonijose ir dar

1 • 1 1— • 111 luvvlAJvOj 1X.CV1

gelis asemblejos. delegatų Kai-šekųi buvo daugiąenįš-:

Diskusijų eigoje Tarybų 
i Sąjungos delegacijos galva 
i Višinskis kritikavo Jungt 
Valstijų delegacijos galvą, 
Mr. Dulles, dėl pastarojo a- 

, . . ną dieną sakytos kalbos,
Jąu dabar pyadeda paaiškėti, kokios milžiniškos karo kurioje jis, Mr. Dulles prie- 

pajėgos buvo panaudotos Korėjoje šiame konflikte. Ame- šinosi, kad pasaulis būtu 
rikos karimai lėktuvai padarė penkiąsdešimt tūkstančių apvienytas.

Višinskis teigė, jog pa
saulis galima apvienyti; juo

Karp laivynas Korėjoje

skridimų. Dabar paskelbta, kad MacArthur panaudojo 
#et'keturis šimtus karinių laivų! Beveik visi tie laivai
įjiyo Amerikos. Kiek .didesnį kiekį laivų davė Britanija, daugiau vienybės, juo bus
DuiaidniA T-l r> vi zJ 11 C* 1 V» zJ Irt 4-zs « -«.-v 1 - J Y.   1 I * ♦ • » V : • • •Prisidėjo ir Ę,Olandija, ir dar kitos penkios šalys.

Kąriąių laivų vaidmuo turėjo būti labai didelis, žinant
geriau visai žmonijai.

Dėl pačios rezoliucijos
*a i. yra pussalis, yąndeniu prieinamas iš tri- turinio Višinskis sutiko, bet 

jų pusių . , jįs reikalavo, kąd joje būtų

Kai korspondentai vėliau 
užklausė Višinskio, ką jis 
mano dėl priimtosios rezo
liucijos? Kur ir kada pen
kių didžiųjų pareigūnai 
tarsis? Jis atsakė:

yra nepasitenkinę prezi
dento Trumano kalba, ne
seniai sakyta San Francis
co mieste. Toji kalba buvo 
perdaug karinga, neatitin
kanti dabartinei dvasiai ir 
taikos reikalui.
. Tarp nepasitenkinusiųjų 
Jungtinių Valstijų užsieni
ne politika yra ir tokios 
valstybės, kaip Kanada ir 
net Anglija.

Bendrai, tūli delegatai 
asmeniniuose pokalbiuose | 
sako: jeigu Tarybų Sąjun
ga siūlo taikų sugyvenimą,

kai stengiami ginklai, kurie 
liaudiečįams pateko.

New York.*— Wall Stry- 
to šėrai» pasmuko žemyn, 

kad 
“per

Spekuliantai pabūgo, 
Kanądiškis' d.Q.Wis šiuo Korėjos kąrąs gali 

įmetu pakeltas nuo 90 c. iki greitai” baigtis.
i ’« I /

nieks nesusipratimų išsprendimą 
dabar negali išpranašauti— gražiuoju, tai reikia ir pri- j
sąlygos, aplinka nuspręs, imti; reikia .tai svarstyti ir 
Na, o sąlygų išpranašauti, 
juokėsi jis, negali nei jokie 
pranašai.

Vienas aišku: Tarybų 
Sąjungos delegacija, kaip 
jau buvo sakyta, deda di-

surasti kelius pastoviai tai
kai.

Nepatinka tūliems dele
gatams ir tai, kad Jungti
nių Valstijų delegacija a- 
semblėjoje daro didelį spau-

Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

J. .Chielius, Perth Amboy, N. J.....................
J. Solomon, Webster, N. Y. ... •........... •...
F. č.erneyičius, Maspeth....... •.... L •... •.
F. Pascoe, Library, Pa......................L .....
Ed. Kįęla, Worcester ...................»*. • •.........
J. Sp,rainys, Brooklyn .. •.................
A. Kavaliūnas, Lawrence x •.. -e
F. Jndriulis, Scrąąton ...................................
J. Webra, Cleveland..................... ,.................
R. Chenkus, Hą^ieton, Pa............
V. Daugirdas, Pafeyson ........
W. Rąuiinaitis, Warehouse, ,Conn. ...............
M. Dobinis, Ozone Park ............................. .
P. Vąitekunąs, Hudson, Mąss........................
P. Augutis, Heąldon, N. J.............................

Širdingai tariaiąe ačiū visiems už aukas! Prašome

7.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

džiulių pastangų vienybei dimą (“steam rolling”) ant remti dienrąštį fiųąnsiniai ir pasidarbuoti gavimui nau- 
pasaulyj atsteigti; ji randa mažųjų valstybių delegaci- I jų skaitytojų 
tam pritarėjų, ką aiškiai jų, kad jos balsuotų taip, L- 
parode Syrijos ir Irako re- kaip balsuoja Mr. Dulles. ?

Laisvės Admin.

kaip balsuoja Mr. Dulles. 1 2 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)*— Tree., spalio 25, 1950
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Rosalie Calvert pasiren
gusi gražiai pasirodyti 
'Hollywoodo filmų direk
toriams.

Darbo smogus yra laimingas tada, ka 
J da galingas, o galingas tada, kada orga- 
* nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso

te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida, 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

MO
Kaip atrodo, kaip kalba, 
ką veikia komunistės 
McCarrano gadynėje?

Gal majoras išsigando 
motinų ir vaikų?

Daugiavaikėms motinoms

New Yorko žemutinėje 
dalyje vieną dieną keli šim- 

dustrijoje. Kitos turi draf- >tai mažl! vaikl> Pasinešė iš 
to amžiaus sūnus, o tūlos mokyklos tėvams 
mažamečius vaikus. Neku- ! J1!118’ ' . . 
rios buvo jaunos merginos,’

Įdomus ir populiarus 
klausimas. Jis dabartiniu 
laiku dažnai girdimas ša
pe j e, šeimų ir draugų po
būviuose, organizacijų su- kurioms karas atimtų gali 
sirinkimuose — visi tai no
ri žinoti. Juo labiau, sako
ma nori tai žinoti tie, ku
rie įsivaizduoja komunistus 
po kožna lova. Tiems jie at
rodė* tokiais nepaprastais 
“visur esančiais.”

Pre ėjusią savaitę peržiū
rėjau New Yorke leidžiamą 
darbininkų laikraštį Daily Progresyvių Partijos kan- 
Worker. Man įstrigo į akis didatus, tarpe kitų, pasižy- 
antraštė' “Apie komunis-! mėjusias moteris, Kathe- 
tes.” Kasgi dabar galėtu is-!rine Van Orden ir Fran- 
kesti to neskaitęs? Neiš-Ices Leiber, abi iš farmų 
kenčiau ir aš. Ūmiau skai- srities. Jos abi pasižade^įu- 
tvt .ten telpanti Elizabethos sios darbuotis už taiką ir I e^i ne tuos 6, bet susida-

; praneši- 
---- , kad jie perkeliami j 
kitą mokyklą. Perkeliami iš 
4-sios į 188-ją.

Mokykla, į kurią maži 
vaikai perkeliami, randasi 
nuo 4-sios atstume šešių ii- C-

mybę apsivesti. Taika joms 
ne koks teoretinis klausi
mas — tai reiškia jų šeimą, 
jų kaimynus, jų šalį ir jos gų miesto'blokų. Ji randa- 
žmones, o taip pat ir tokias j si tokioje vietoje, kurią pa- 
pat moteris visame įkasau-' siekti nuo 4-sios reikia pra- 
lyje...” I eiti ne tiktai tiesius šaligat-

suteiktas garbės vardas 
“Motina - didvyrė”4-je mokykloje. Jie ragino 

atidaryti 97-tąją mokyklą, 
kuri randasi už poros blo
kų. nuo tos, iš kurios iškelia j rypos Prezidiumas 1950 m. 
vaikus. Toji mokykla jau i rugpiūčio 29 d. Įsaku sutei- 
eile metų būna ^uždaryta, j sekančioms daugiavai- 

į kėnis motinoms, pagimdžiu
sioms ir išauginusioms de- 

vaikų, 
gar- 

“Moti- 
ordiną ir TS

RS Aukščiausios Tarybos' 
Prezidiumo rašta:v

TSRS Aukščiausios Ta

I vartojama sandeliui.
, “Blogą santvarką turime”, 
sakė motinos, “jeigu mili- gimt ir daugiau 
jonais dolerius švaistome “Motinos - didvyrės 
graftui, kitus, šimtus tūks-jbės vardą įteikiant 
tančių praleidžiame jam i nos-didvyrės” < 
neva tyrinėti, nors niekad

i jo nesuvaldome. O vaikų
Crpfn fnikną fną mnh vius, bet ir daug zigzagų;gyvybę statome pavojum Blažienei, iŠ) i cXvi. 11 i i 
uiew uuiwb, tub moic- ( tj §t keleivinių auto ir Siuntimas vaikų mokyklon srities, Obeliu rajono, Obe-1 

sunkvežimiųGrafika. Ten tokiose sąlygose reikštų lių miestelio?
yra įvykę* daug nelaimių, juos siųsti nužudymui. To Valančienei, 
pastaraisiais keliais mėne- imes negalime daleisti. 
siais sunkvežimiai ten už- i 

| mušė du vaikus. į susiedijoje ir eisime įstai-
Tūliems?tų vaikų reikėtų

įUž daržoves farmerys 
i tegauna skatikus

New Yorko valstijos far- 
l meriai, kurie savo produk
tus parduoda ne tiesiog 
miesto gyventojams, bet a- 
gentams, tegauna už pro
duktus labai menką atlygi
nimą. Gi New Yorko vaisti- 

j ja skaitosi viena geriausių- 
, nes tirštai 

I apgyventa, vartotojai far- 
- mų produktų beveik vieto

je. Nereikia vežti tūkstan
čius mylių. Tačiau;

Farmerys už toną kopus-

jono, Medžialinkių kaimo,
žadeikienei, Stasei, iš

Šiaulių srities, Akmenės
rajono, Lapkasių kaimo,

žvinklienei, Konstancijai,,. ..v TZ1 . -i -x- o i \ !iu farmeriams, is Klaipėdos srities, Salantų į •’ * , ’

rajono, Skaudalių kaimo.
žlebienei, Antaninai,

Kauno srities, Kėdainių ra
jono, Šėtos miestelio,

Zagorskienei, Teofilei, iš

is

Klaipėdos srities, Pagėgių £auna šešis doleiius

Leokadijai ,1 _
Ignali-1 P,rkejai mokame po šimtą 

’ z1z\!aki»1 nrr I/Yll

jeigu gauna pirkėją. Mieste 
kopūstusrajono, Stoniškių kaimo

Kazurienei,
iš Vilniaus srities,
nos rajono, Mečionių kaimo,

Kliokmanienei, Juzei, iš
Kauno- srities, Kėdainių ra-!
jono, “Juškonių” kolūkio.

Meškerevičienei, Onai, iš į

Vilniaus srities, Smėlių ra- i 
jono, Medilių kaimo,

Nekrevičienei, .Barborai, 
iš Klaipėdos srities, Klaipė
dos rajono, Pajuodupių kai
mo,

Pavlovienei, Lukeriiai, iš 
Vilniaus srities, Smėlių ra
jono, Šventakalnio kaimo. ;
Pansevičienei, Emilijai, iš

Vilniaus srities, Eišiškių 
rajono, Vilkančių kaimo,

Parulienei, Anelei, iš
Kauno srities, Kalvarijos 
rajono, Trakėnų kaimo,

Pakštienei, Anelei, iš
Šiaulių srities, Akmenės ra
jono, Mykolaičių kaimo,

Ratkevičienei, Kazei, iš
Vilniaus srities, Eišiškių jos dalyviai surinko daug ver- 
rajono, Balandiškiu kaimo,

Stanienei, Izabelei, iš
Klaipėdos srities, 
rajono, Ližių kaimo,

Statkevičienei, Onai, iš
Kauno srities, Kaišiadorių 
rajono, Guroniu kaimo,

Stankevičienei, Marijai, 
iš Kauno srities, ‘Kėdainių 
miesto,

Strelienei, Pulkeriiai,
Klaipėdos srities, 
rajono, Aršių kaimo,

Šidlauskienei, Rachelei, iš niV, ypač studentų ir mokyto- 
Vilniaus srities, Ukmergės -RL 
raiono, Lokinių kaimo.

Juozapavičienei, Zofijai, 
iš Klaipėdos srities, Telšių 
rajono, Nerimdaičių kaimo.

pačius

dolerių už toną.
Už trapesnius, 

gendančius produktus kur 
kas didesnis pabrangimo 
nuošimtis tarp to, kiek far
merys gauna ir to, kiek 
mės sumokame.

Dėl ko farmerys už visų 
metu priežiūrą tegauna 
mažiau 16-tos dalies to, 
kiek mes užmokame? Kas 
kaltas? Kas reikia taisyti?

Elenai, iš
Vilniaus srities, Ukmergės 

“Mes mitingausime savo rajono, Medinų kaimo,
Vorobjevai, Fetinijai, iš 

Vilniaus srities, Trakų ra
jono, Gajų kaimo,

Gilvickienei, Vincei, iš 
Kauno srities, Raseinių ra- z t-
jono, Paliepių kaimo,

Danilevičienei, Mortai, iš

greičiau

gosna su protestais ir rei
kalavimais iki mūsų vai
kams bus suteikta jiems 
teisėtai priklausanti proga 
gerai, sveikai ir saugiai 
mokytis”, sako motinos.

N—te. 1 Šiaulių srities, Akmenės ra

I 7

rytų iki 10-ties blokų kelio 
ir pavojų. Motinas sukrėtė 

Ilgos valandos rū- 
1 1 * i kas sa-

Gurlev Flvnn rašytą straip- už atšaukimą McCarran 
sni. Jinai ten, greta kitko, Akto.

• Į baimė. —
Tos moterys ten dar pla- pestingo laukimo

n kovoti pries vaite, jeigu išleistų maža-1 
l.21 mečius vienus. Didelė su-

v - vap gaištis vienoms ir nebepa-
uz pakankamas, pa- keliama našta kitoms, jeigu 

reikėtų vaikus nuvesti ir 
uz lygias progas vi- parsivesti.

rašo: r-
“Gal būt daug žmonių į- Į navo, kaip kovoti 

domauja, kaip jaučiasi būti nuolatinį kėlimą kainų; už Į 
komuniste, komunisto žmo- pakankamą priežiūrą 
na, motina mokyklon ei- kams; 1 
nančių iaunamečių vaikų, skvras sveikatai ir švieti- 
šiomis McCarran Akto die-fmui;
nomis. ‘Well,’ aš jų susiti 
kati 50, konferencijoje. |už gerus, 

j nems
(už išsaugojimą mūsų demo-i 
kratuos ir asmens laisvių. I

Tpn dalvvnvnsios mote- 
i’očn Elzbieta, sutiko 

cm <1 rnm vii sins diskusi-
Xnv’thns Stone išvado- 

vnic L o d np«i traukimu ik
'rrnU-imn motervs ne^va- 
vnntnntn s«n “ramvbės”. 
■\Tin]<na npanli būti SaUPllS. 
Un] vicį nėra saugiais, sa- 

ios.
Raportuose iš gyvenvie

čių viena pranešė, jog kai 
kur susitinka ir išsigandu
siu. Kaino-i nebus. Ka tik 
neskelbus McCarran Aktą, 
kas nors pas moteris klau
sė: “Kas daryti su knygo- 

; tojmis?”
svetimos! “Ką, jūsų' manymu, mes

: atsakėme, ką turėjome at
buvo iš * sakyti.?” klausė šiam susi- 
praėjusi Unkimui to inci lėnto pra-

Visgi jos ypatingos, pa- ' 
galvojau sau. Vienur jų ieš- ( 
ko po lova ir neranda nei 
vienos. O ten susirinko net

siems dirbti ir uždarbiauti;
eiliniams žmo- 

prieinamus

Apie Dionne penketukes 
mergaites

New Yorke pasirodė nau
jos rūšies šaltainė. pavadin
ta Inflatioin Sundae.

Kaip ios atrodė? Elzbie
ta i tai atsako:

“Jos buvo normališkos, 
vidutinės amerikietės: far- 
merkos, šanų darbininkės, 
jaunos motinos, vyresnės 
moters, uniiistės — čiagi- 
mės negrės, žvdės. italės— 
visokių tautų, kilmės ir am
žiaus....

“Apie ka tos moterys per 
visa diena kalbėjo? Pirm 
visko, apie taiką, kaip visos 
motervs čionai gali kovoti 
už taiką pasaulyie. Ar tai
ka yra išdavystė? Ar 
kios moterys yra 
šalies agentais?

“Kai kurios j u 
leidusias sūnus i 
karą. Tūlos turi jaunus vy- nešėja.
rus, kurie kariavo nries 'fa- i “Knygas reikia skaityti, 
šizmą, kuomet jos dirbo in- jos padarytos skaitymui

Nepakeliama našta pa
virstų reikalas vedžioti vai- 

namus;i^us įomSj kurios dirba ne 
namie, o taip pat ir toms, 
kurios turi kitus mažus vai
kus. Juk ir be to iki galuti
no nriil°imo nutraukia ran
kas reikalas susinirkti ir 
nnrąjn^benti maista ir kitus 
čpbnoi rpipynpnis nešantis 
pundus ir svkiu nešantis, 
vedantis n r vežantis vieną

sueigose, lų. Turėjo kovoti, kad jas

Šiomis dienomis New dosi ir norinčių iš to pa.si- 
Yorkan atvyko paskubusios pelnyti, visokių globėjų. Te- 
kanadietės penketukes mer- vas turėjo net teismo keliu 
gaitės specialiai pakviestos kovoti, kad jį patį prileistų 
dalyvauti tūlose labdary- Į į globėjus mergaičių reika- 
bėms rengtose
kad tuo būdu sutrauktų išleistų iš parodai pritaiky- 
daug publikos “ir gautų 
daug pinigų.

Greta to, mergaičių pa
kvietimas suteikė progą į- 

: vairiems aukštiems parei
gūnams ir ponams su po- 

■ niomis save pademonstruo- 
xxxx , j.. ^oje vjeni kitiems kai

iaunamečiu vaiku, perkelti. I tinįmų Jr prieš atsikii timų 
Motinos, Parent’s (tėvų) !^yneie ;nĮWrajubhkos 
Sąjungos rtarės, ant greitų
jų susišaukė susirinkimą ir 
nusprendė sekamą rytą eiti 
į Miesto Sale, prašyti tą į- 
saką atšaukti.

Toji ant greitųjų sudary
ta delegacija, *apie 150 mo
tinu, nešinos ir vedinos kū
dikiais ir vaikais iki 12 me
tu, spalio 19-tą nuvyko prie 
City Hali prašyti pasima
tymo su majoru Impellitte- 
ri.z Bet —

Motinas su vaikais pasi
tiko ne majoras, bet jo po
licija. Jas nuo City Hali 
laiptu atstumdė. Tūlos 
skundėsi, jog jas ir jų vai
kučius ir užgavo. Gi jos ti
kėjosi eiti sykiu su savo de- 

■ legacija, girdėti savo dele- 
gaiijos su majoru pasikal- 
bėiima, pačios tarti žodį, kaipo retenybė, turi didžią 

duo- Motinas ir vaikus subru- garsinamąją vertybę, j Į -| j • \ i i _ TA ?    _   _ _ • i —nos. laisvės, taikos nei ra-

Tačiau miesto valdžia, 
, neatsiklaususi motinu, įsa
kė pirmosios iki šeštosios i 
klasės mokinius, apie -

veik vienu kartu atsakė 
moterys.

Iš to Elzbietos praneši
mo (čia pakartoju tik da- 

i lėlytę) gavau apygerį pa- 
! veikslą, kokios tos moterys, 
j koki ju siekiai. Man atro
do, kad tos moterys iš vei
kimo nesitrauks, nes,

- jos tame susirinkime 
reiškė, “pasitraukimas 

įveikimo neužtikrina

kaip 
pa-

Dialektologų ekspedicija
VILNIUS, rugs. 6 d.— 

šią vasarą Lietuvių kalbos in
stitutas kartu su Vilniaus 
Universitetu ir Pedagoginiu 
institutu surengė dviejų savai
čių dialektologų ekspediciją 
,j .Įbrienų apylinkes. Ekspedici-

susišaukti, be rimtos prie- 
, žasties.

Mergaitės suteikė prie
žastį ateiti. Jos buvo pasta
tytos puošniame Waldorf- 
Astoria svečių priėmėjomis 
(hostesses), visus ateinam-

! čius pasveikino. Ir dalyvavo ^ams-

ir tyrimams atskirai 
įrengto buto, leistų gyventi j 
kartu su tėvais ir su kitais 
jų vaikais, su broliais ir se
sutėmis.

_ Minėdamos penktuosius 
savo amžiaus metus mer
gaitės jau turėjo po apie 
$75.000 metinių pajamų už 
visokiausius garsinimus, 
kuriems jų globėjai leido 
vartoti mergaičių paveiks
lus. Bet turėjo ir didelius 
išmokesčius tiems viso- 

,'kiems globėjams. Jų pra
gyvenimas jau kainuoda
vęs po apie $26,000 me-

tingos medžiagos, aprašinė
jo ir tyrė tarmes leksikos, sin- 

ir morfolo
gijos požiūriais. Surinktoji 
medžiaga bus panaudota lie
tuvių kalbos dialektologiniam. 
atlasui sudaryti. Ekspedicijai 
vadovavo Lietuvos TSR Mo
kslų akademijos tikrasis na
rys prof. Larinas.

Ateinančią vasarą institu- 
iš tas numato surengti plates- 

Skuodo nio masto ekspediciją, įtrau
kiant į tą darbą daugiau žmo-

Rietavo 1 taksės, fonetikos

Aleksandravičius.

i oday’s Pattern

s

PATTERN9152 SIZES 34-50

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

dainų ir muzikosz progra- j Ne tėvai tą jų pragyve
nimą tvarkė, ne jie išmokė
jo už joms patarnavimus. 
Faktinai, kuomet visi kiti 
darėsi iš to pragyvenimą, 
bene tiktai ketvirtaisiais ar 
penktaisiais mergaičių am
žiaus metais ir tėvui. už 
globojimą tapo iš mergai
čių iždo paskirta po $300 
per mėnesi. Paskirta po 
pareikalavimo apyskaitų ir 
teisės pačiam vesti jų turto 
reikalus.

Kūomėt tėvas pareikala
vo ir gavo tuos $300, kaipo 
globėjas, svetimiesiems glo
bėjams jau pirm to 
mokama sekamai: 

Daktarui Dafoe, 
buvo prie jų gimimo 
dikystėje prižiūrėjo,

Moffat

mose asmeniškai ir per ra- 
diją.

Penketukes buvo čion at-
I

Vežtos specialiame vagone 
sykiu su 10 kitų mergaičių 
palydovių, su tėvu, su vie
nuolėmis palydovėmis, su 
sargybiniais. Jos jau svar
bios ne vien tiktai tuomi, 
kad jos penkios vienu kartu 
gimė, bet ir dėl to, kad jos, 
suėjusios 16 metų, baigian
čios suąugti J merginas,

Žieminių ploščių modeliai 
šiemet neverti dešimtmeti- 
tinio seno, jeigu už juos 
nepermokėsi bent $50.

. kus ant siauro tako, kuriuo i 
mybės. O be to visko nėra einama j City Hali, paga

liau. ju atstoves įleido į Ci- čioje būrį kitų vaikų. Jei- 
tv Hali. Tačiau majoras ne
siteikė 
nusiustos nas io padėjėją I 
Austin Collins. Jisai priža-J 
dėio su miestine švietimo 
taryba persvarstyt tą klau
sima.

Motinas ir vietinę Pa
rent’s Association

Dionne mergaitės gimė 
varganoje šeimoje, turin buvo

gyvenimo.” Stebėtoja

Perdaug kiaušinių, sako 
mūsų valdžia farmeriams. 
Tačiau miestų darbininkai 
ir biednuomenė galėtų 

I kiaušiniu suvalgyti Po dau- 
i giau, jeigu kainos būtų že
mesnės.

toje buvo duodamas mais
tas ir butas.

Maistui ir kitoms reik
menims po $175.

Kaip matome, jos turėjo 
Iškaštingą pragyvenimą, 
vienok atlikdavo ir sutau- 
pom. Būdamos penkerių 
metų amžiaus jos jau turė
jo apie $750,000 gryno tur
to.

Pradėjus joms paaugėti, 
tėvai išreikalavo teisę jas 
auklėti sykiu su kitais savo 
vaikais. Ir atsisakinėjo nuo 
daugelio užkvietimų mer
gaitėms asmeniškai pasiro
dyti, argumentuodami, kad 
tas gali neigiamai atsiliep
ti į jų sveikatą ir pobūdį. 
Tačiau paveikslus ir jų var
dą vartoto daugelis firmų 
savo skelbimams, iš kurių, 
tenka-manyti, mergaičių iž
dui gauta nemažai pajamų.!

N. T—ė.!

kuris 
ir kū- 
$210,

gu būtų gimusios 
su jomis matvtis, no vieną, b ū t ų ma

čiusios tiktai skurdą. 
J3et apie penketukes grei
tai pasklido po svietą žinia. 
Radosi joms inkubatorių, 
kurie tuomet nebuvo popu
liarūs ir artimoje apylinkė
je nesirado nei vieno. Kas 
ten paisė, jeigu keno varga
no vaikiūkštis numirtu vos 
užgimęs dėl nebuvimo inku- 
b a t o riaus. Dionnaitėms 
juos atgabeno iš .tolimų 
vietų.

Atsirado norinčių jas 
matyti ir apdovanoti. - Ra

iame
Mrs.

Mrs. Mary 
kovoto- Mandel, Mrs. Sadie Aaron- 
kuriuos shaft ir Max Mintz.
Graiki- | Daugelis tėvu ir motinų 
mirtin.1 siūlė kita išeiti, jeigu jau 
palaikė nebegalima būtu rasti vie

ptos sutalpinti visus 'vaikus

Graiku moterys - moti- • nokalbvje atstovavo 
jnns atsišaukė i amerikie- Ruth Smith, 
čins gelbėti gvvybę 
iii prieš fašizmą, 
dabartinė fašistinė 
ios valdžia nuteisė 
Ta valdžia iki šiol 
mūsų doleriai ir /ginklai.

Munro

sekreto-

ir jo sekretoriui
$175.

Bizino vedėjui
$500.

Globėjų tarybos 
riui $150.

Mokytojai ir dviem slau
gėms no $100.

Vyriausiam sargybiniam 
policistui $110 ir dviem jo 
padėjėjams po $100.

Būto vedėjai $35 ir dviem
padėjėjam no $25. Greta ak ..
gos, daugeliu tų tarnų vie-13 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Tree./ spalio 25t 1950
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M. J. Cuzmeris. z

SKAITYK IR MOKYKIS
sporagyvių klasės pirmuo
nys gyvena parazitinį gyve
nimą. Jie neturi jokių an
gų maistui priimti, neturi 1 i

(Tąsa)

—Ir tokie, iš tiesų, keisti žmonės, Fe- 
dorai Maksimičiau; viskam tiki, dievaži, 
tiki. O kai pradėjau jiems pasakoti apie 
Kazbeko kalną, kad ten visą vasarą snie
gas neištirpsta, tai visiškai pajuokai iš
statė, mielasis. — Ką tu, sako, vaikine, 
paistai? Ar matytas daiktas: didelis 
kalnas, o ant jo sniegas netirps. Pas 
mus, vaikine, polaidy, kur kokia kalvelė, 
ir tai pirma nuleidžia, o slėnyje sniegas 
guli. Ir kalbėk su žmonėmis,—pabaigė 
Čikinas mirkteldamas.

V
Šviesus saulės skritulys, prasišviesda- 

mas pro balkšvą kaip pienas rūką, jau 
gana aukštai pasikėlė: pilkai melsvas 
horizontas palaipsniui platėjo ir nors žy
miai toliau, bet taip pat ryškiai apsiri
bojo apgaulinga balkšva rūko siena.

Prieš mus, už iškirsto miško, tęsėsi 
gana didelė ertmė. Ertmėje iš visų pu
sių driekėsi čia juodi, čia balkšvi kaip 
pienas, čia melsvi laužų dūmai, ir keis
tais pavidalais draikėsi balkšvo rūko 
sluoksniai. Toli priešakyje retkarčiais 
pasirodydavo raitų totorių būreliai, ir 
pasigirsdavo reti mūsų štucerių, jų šau
tuvų ir patrankų šūviai.

“Tai buvo dar ne kautynės, o tik pra
moga,” kaip sakydavo gerasis kapitonas 
Chlopovas.

jis žiūrėjo tik per Antonovo petį ir to
dėl neturėjo pagrindo taip sakyti.—Die- 
važj, perlėks, tiesiai į tą medį kliudys, 
broliukai mano!

—Antra!—sukomandavau.
Tarnyba atsitraukė, Antonovas pabė

gėjo į šalį, kad matytų sviedinio lėkimą, 
švystelėjo degiklis, ir sužvangėjo varis. 
Tuo akimirksniu mus aptraukė parako 
dūmai, ir iš pritrenkiančio šūvio gaus
mo išsiskyrė metalinis, žaibo greitumu 
tolstąs lekiančio sviedinio zvimbimas, 
kuris, viešpataujant visuotinei tylai, ap
mirė tolumoje.

Truputį toliau už raitelių būrio pasi- , 
rodė šviesus dūmelis, totoriai šoko į visas 
puses, ir iki mūsų atskrido sprogimo 
garsas.

“O, tai gerai! O k, išlakstė! Matai, vel
niai, nemėgsta!” pasigirdo pagyrimui ir 
pašaipos artileristų ir pėstininkų greto
se.

—Jei truputėlį žemiau būtum paleidę, 
tiesiog viduriu būtum tykšterėjęs,— pa
stebėjo Velenčukas.—Sakiau, į medį pa
taikys: ar ne tiesa—dešinėn nusuko.

8. MALIARINIS PARAZI
TAS — SPORAGYVIŲ 
KLASĖS ATSTOVAS.
Maliarinio parazito atra

dimas. Maliarija, arba 
grįžtamasis drugys, — la
bai išplitusi liga. Ja labai 
dažnai serga pelkėtų vietų 
gyventojai. Dar visai nese
niai maliarijos priežastimi 
buvo laikomi “žalingi pel
kių garai.”

1881 metais prancūzų 
mokslininkas Laver anas 
aptiko maliarija sergančių
jų kraujuje pirmuonį gyvū
nėlį, kuris buvo šios ligos 
priežastis, ir pavadino jį 
“maliarijos plazmodijum.”

Kaip žinoma, žmogaus 
kraujas yra permatomas 
skystis, kuriame plauko 
milžiniška daugybė smul
kiausių raudonų ir baltų 
kūnelių. Raudonieji kūne
liai yra apskritų paplotėlių 
pavidalo. Kokie jie smul
kūs, galima spręsti iš to, 
kad viename kubiniame mi
limetre kraujo jų yra pri- 
skaitomą/figi 5,000,000.

Raudonųjų kūnelių para
zitas. Laveranas atrado, 
kad maliarijos parazitai, 
kurie yra mažučių* amebų 
pavidalo, apsigyvena raudo
nųjų kūnelių viduje ir jais 
minta. O kadangi raudonų
jų kūnelių medžiaga išne
šioja po mūsų kūną deguo
nį, tai lengva suprasti, ko
kią didelę žalą daro mūsų 
sveikatai maliarijos parazi
tas. Be to, šis parazitas 
dar užteršia kraują nuodin
gomis medžiagomis. Sunai- 
kinęš visą kraujo kūnelių 
turinį, parazitas gerokai 
paaugę ja ir subyra į keletą 
gemalų, kurie palieka išės
to kraujo kūnelio plėvelę. 
Gemalai įsiskverbia į nau
jus kraujo kūnelius ir savo 
ruožtu vėl ima juos ėsti, 
vėLauga, vėl duoda gemalus 
iljA Į

Maliariūio parazito lėtino- 
j imąsis. Vienos rūšies ma- 
liarinis parazitas skyla į 
gemalus, ir jo gemalai ke
liasi į naujus, kraujo kūne
lius per 48 valandas, kitos 
rūšies. — per 72 valandas.

Šio persikėlimo metu ir 
įvyksta maliarijos priepuo- 

jlis: krečia drugys ir atsi- 
I randa didelis karštis.

Uodas anofeles—mal i ari
jos ligos platintojas. Ma
liarijos parazitus išnešioja 

j ir jais užkrečia tam tikra 
Į uodų rūšis — uodai anofe
les. Kai toks uodas įgelia 
sergantį maliarija ir prisi
siurbia jo kraujo, tai kar
tu su krauju patenka į uo
do skilvį ir maliarinio para
zito gemalų.

Čia, uodo viduriuose, pa
razitas greitai dauginasi, 
daug kartų kinta, ir dau
gybė jo gemalų patenka į 
uodo seilinęs liaukas. Kai 
tik toks apkrėstas uodas 
įkanda sveiką žmogų, pro 
žaizdelę į' įkąstojo kraują 
patenka parazito gemalu.

Jie įsiskverbia į raudo
nuosius kraujo kūnelius, 
dauginasi, per trumpą lai
ką prasideda jau mums ži
nomi maliarijos priepuoliai 
su visomis jų pasekmėmis.

Sporagyvių klasė.

pulsuojančių vakuolių, ir 
tokiu būdu mityba, kvėpavi
mas ir nebereikalingų me
džiagų šalinimas atliekami 
visu kūno paviršiumi. Vie
ni sporagyviai įsikuria gy
vulių vidaus organuose, ki- 

I ti — raumenyse, treti — 
kraujuje. Uau nekalbant 
apie kraujinį sporagyvį — 

j maliarinį parazitą, kuris la- 
| bai žalingas žmonių sveika
tai, daugelis sporagyvių pa
daro daug žalos ūkiui. Pa
vyzdžiui, įvairios kokcidijų 
rūšys, gyvendamos raguo
čių, triušių ir naminių 
paukščių viduriuose, kar
tais sukelia šiems gyvu
liams epidemines miršta
mas ligas; daugelis gleivi- 

I nių sporagyvių veisiasi 
I įvairiuose žuvų organuose 
ir kai kada sunaikina dau
gybę žuvų; sporagyvis no- 
žema, parazituoja įvairiuo
se šilkverp. vidaus organuo
se; nuo to masėmis žūna 
šilkverpiai ir tuo padaroma 
milžiniška žala šilko pramo-

9-os jėgerių kuopos vadas, kartu su 
mumis buvęs apsaugoje, priėjo prie savo 
pabūklų ir rodydamas į tris raitus toto
rius, jojusius tuo metu pamiške, daugiau 
kaip 600 sieksnių atstu nuo mūsų, mėg
damas, kaip ir visi pėstininkų karinin
kai, artilerijos šaudymą, paprašė mane 
paleisti į juos sviedinį ar granatą.

—Matot,—kalbėjo jis su gera ir įtiki
nama šypsena, tiesdamas iš už mano pe
ties ranką,—ten, kur du dideli medžiai, 
tai priešaky vienas baltu arkliu ir juo
da Čerkese, o antai užpakaly dar du. 
Matot? Ar negalima būtų į juos . . .

—O antai dar trejetas joja, pamiške, 
—pridūrė nuostabiu regėjimu pasižymįs 
Antonovas, prieidamas prie mūsų ir 
slėpdamas už nugaros pypkę, kurią tuo 
metu rūkė:—pirmasis ir šautuvą iš įmo
vos išėmė. Aiškiai matyt, jūsų kilnybe!

—Aure, iššovė, broliukai jūs mano: 
antai subolavo dūmelis,—tarė Velenču- 
kas iš būrelio kareivių, truputį užpaka- 
liau mūsų stovėjusių.

—Matyt, į mūsų grandinę, biaurybė! 
—pastebėjo kitas.

—Aure, kiek jų iš miško išsipylė! ma
tyt, vietą apžiūri, nori patranką pasta
tyti,—pridūrė trečiasis.—Kad taip jiems 
pulkan granatą paleidus, tai spjaudy
tus . . .

—O kaip manai, ar nuneš iki tol, 
mielasis?—paklausė Čikinas.

—Penki šimtai ar penki šimtai dvi
dešimt sieksnių, ne daugiau,—tarsi pats 
su savim kalbėdamas, šaltai ištarė Mak
simovas, nors buvo matyt, kad ir jis taip 
pat, kaip ir kiti, baisiai norėjo iššauti: 
—jei paimtum pagal vienkampį 45 li
nijas, tai į pat vidurį būtų galima patai- 
kyti. ■

—Žinot, jei dabar nutaikytumėt į tą 
būrį, būtinai kam nors pakliūtų. Va, va 
dabar, kai jie sujojo, malonėkite, įsaky
kite greičiau iššauti, — tebeprašė mane 
kuopos vadas.

—Įsakysite parengti pabūklą?—bosu 
netikėtai paklausė Antonovas, tarytum 
kažkokios niaurios pagiežos apimtas.

Prisipažįstu, aš.ir pats labai norėjau 
iššauti ir įsakiau parengti antrąjį pabū
klą.- z ’

Vos spėjau pasakyti, kai granata buvo 
išpudruota, įleista vamzdi n, ir Antono
vas, prisiplojęs prie stovo ir pridėjęs 
prie plokštės dvejetą savo storų pirštų, 
jau komandavo vamzdį dešinėn ir kai
rėn.

—Šiek tiek kairėn . . . visiškai mažai 
dešinėn . . . dar, dar trupučiuką ... ge
rai,—tarė jis, išdidžiai eidamas nuo pa
būklo.

Pėstininkų karininkas, aš, Maksimo
vas, vienas paskui kitą prigulėm prie 

.taikiklio ir kiekvienas pareiškėm skirtin
gą nuomonę.

—Dievaži, perlėks,— pastebėjo Velen- 
čukas, pliaukšterdamas liežuviu, nors

VI
Palikęs kareivius besvarstant, kaip to

toriai, pamatę granatą, išsisklaidė, ir 
ko jie čia jodjnėjo, ir-ar jų dar daug 
yra miškelį* su kuopos vadu pasitrau
kiau keletą žingsnių į šalį ir atsisėdau 
po medžiu, laukdamas jo man pasiūlytų 
atšildytų muštinių. Kuopos vadas BoL 
chovas buvo vienas iš tų karininkų, ku
riuos pulke va/Rhdavo bonzurais. Jis bu
vo pasiturintis, anksčiau tarnavęs gvar
dijoje ir mokėjo\ kalbėti prancūziškai. 
Tačiau,, nežiūrint p-tai, draugai jį mylė
jo. Jis buvo pakankamai protingas ir 
taktiškas ir todėl dėvėjo peterburgišką 
surdutą, gerai valgė bei kalbėjo pran
cūziškai, perdaug neužgaudamas kari
ninkų. Pašnekėję apie orą, apie karą, 
apie bendrus pažįstamus karininkus ir 
įsitikinę iš klausimų ir atsakymų, iš pa
žiūrų, kad pakankamai suprantame vie
nas kitą, nejučia įsileidome į nuoširdesnį 
pokalbį. Be to, Kaukaze susitikus vienos 
padėties žmonėms, kyla nors ir neapsa
komas, bet labai ' aiškiai nujaučiamas 
klausimas: ko jūs čia atvykot? Ir į šį 
mano tylų klausimą, man atrodė, mano 
bendrakalbis norėjo atsakyti.

—Kada ir pasibaigs šitas stovyklavi
mas?—tarė jis tingiai:—nuobodu.

—Man nenuobodu,—pasakiau aš: — 
juk štabe dar nuobodžiau.

—O, štabe dešimtį tūkstančių kartų 
blogiau,—tarė jis piktai.

—Betgi kada visa tai galutinai baig
sis?

—Tai ko gi jūs laukiat baigiantis?— 
paklausiau.

—Visko, galutinai! Tai ką, ar jau pa
ruošti muštiniai, Nikolajevai?—paklau
sė jis.

— Dėl ko jūs stojot tarnauti į Kauka
zą?—tariau,— jei jums Kaukazas taip 
nepatinka?

— Žinote dėl ko,—atsakė jis, pasiry
žęs būti atviras, — legendos' veikiamas. 
Juk Rusijoje paplitusi legenda apie Kau
kazą, kad čia neva kažkokia pažadėtoji 
žemė įvairių rūšių nelaimingiems žmo
nėms.

—Taip, tai beveik teisybė,—pasakiau 
aš: — daugumas mūsiškių . . .

—Bet nuostabu tai,—perkirto jis ma
ne,—kad visi mes, legendos dėlei vykstą 
Kaukazan ,baisiai apsirinkam, ir aš ne
suprantu, kodėl dėl nelaimingos meilės 
arba suirus reikalams geriau važiuoti 
tarnauti Kaukazan, kaip K'azanėn arba 
Kalugon. Juk Rusijoje įsivaizduoja Kau
kazą kažkaip didingai, su amžinais ne
palytėtais ledynais, siautulingais vande
nimis, su kinžalais, kailiniais, burkom, 
čerkesaitėm, — visa tai kažkaip šiurpu
linga, bet iš tikrųjų jokios čia laimės nė
ra. Jeigu jie bent žinotų, kad į nepalies
tuosius ledynus mes niekada neįžengiam, 
ten ir būti menkas džiaugsmas, ir kad 
Kaukazas skirstomas gubernijom: į 
Stavropolio, Tifliso ir t. t.

*—Taip, — pasakiau juokdamasis, — 
mes Rusijoje visai kitaip žiūrim į Kau
kazą, kaip čia. Ar tai jūs kada nors esa
te patyręs? Kai skaitai eilėraščius blo
gai mokama kalba, įsivaizduoji, kad jie 
yra žymiai geresni, negu iš tikrųjų? . .

(Daugiau bus)

SPALI! y

T

Visi j nei.

AISVES
ONCE F TASįv

M

Jau šį sekmadienį. Ar turite 
Sėdynės rezervuotos.

bilietą?

S
T

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI, GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

AIDO CHORAS, vad. George Kazakevičiaus, dalyvaus programoje.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hili, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., s;

LIBERTY AUDITORIUM
Programoje dalyvauja šie talentai:

AMELIJA JESKEVIČIŪTĖ-YOUNG, sopranas, operų soliste.
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 $1.50.
Šokiai tuojau po koncertines programos. Šokiam įžanga 75c

L



DETROIT, MICH

Detroitas turės progą iš
girsti paskilbusį rašėją-nove- 
listą Howard Kastą.

Jo vienas veikalas buvo su
kėlęs didžiausią audrą Jung
tinėse Valstijose. Tai veika
las “Citizen Thomas Paine.” 
Buvo kaip ir biografija to mū
sų krašto pirmtakūno, kuris 
pasirašė su kitais ant Jungti
nių Valstijų įsteigimo doku
mento. Visi susirašiusieji bu
vo revoliucionieriai, kovoja 
prieš Anglijos karališką val
džią. Po to sekė revoliucinis 
karas.

Tos progos Detroito lietu
viai neturėtų praleisti. Atsi
lankykite į Music Hali lapkri
čio 5 d., kaip 2 vai.,po pietų, 
kad išgirdus tą pagarsėjusį 
Howard Kastą, kokios pamai
nos įvyko nuo Thomas Paine 
laikų tarp Amerikos visuome
nės ir kur link mes einame.

Pirmininkaus pagarsėjęs 
advokatas Morris Sugar. Bus 
puiki muzikalu programa.

gerai 
paval

go ra
su savo

į negu $5. Taip viską 
Iprirengdamos publikos 
išinimui, jos pasidaro 
j vardą ir pasisekimą 
vakarienėmis.

Taip lygiai ir šį rudenį visus 
nusikamavusius prie ežerų 
su “sanvičiais” ; 
jos pavaišins puikiausia tur
kių vakariene su visais “pris- 
možijimais”.

ši pirma rudeninė vakarie
nė atsibus Draugijų salėje, į ]<ol bus išspręsta 

14097 Porter St., sekmadienį, j keliu.
I spalio 29 d. Pradžia lygiai 6 
■vai. vakare.

Gaila tų, kurie turės sek- 
jmadienio vakare dirbti, nes 
j neturės progos dalyvauti vie- 
i noj geriausių turkių vakarie
nių. O nedirbantieji, žinoma, 
j visi bus praleisti puikų vaka
rą su mūsų darbščiomis drau
gėmis.

soma) Unija laimėjo Detroi
te Vickers dirbtuvėje pagal 
sckahčius balsus:

UE gavo 627 balsus; IUE
> (CIO) 431; nei už vieną 81; 
sugadinti 3.

Iš 1 255 balsuotojų darbi-jpa;^ej 
ninku balsavo 1,186. lai pir
mas svarbus laimėjimas Det
roite nuo to laiko, kai CIO 
išmetė UE ir suorganizavo

So. Boston, Mass KRISLAI
(Tąsa nuo 1-rno dust.) 

paprastoji, kasdieninė druska.
• Jau žinome, kad druska 

kartu I pasidarė geriausiu vaistų pi-

atostogininkus I jįjE. 1948 metais United Au- 
Ito Workers/ (CIO) buvo pasi- 
> kėsinimai ant UE Vickers i
j dirbtuvės darbininkų, bet NL 
IRB atmetė UAW prašymą, 

; balsavimo

Bridgeport, Conn
Mirė Andrius P. Ragauskas

Spalio 4 mirė Andrius P.

Pasibaigus vasarai
ir vasaros parengi- jokams gydyti. Dabar per il- 

mai. Iš pievų ir žaliuojančių'’ gUS amžius miegojusios profe- 
pušynų grįžome į sudulkėjusį Išorių galvos ištyrė ir surado, 

■miestą. Nesmagu betgi būtų ;]<acĮ toji pįti druska gali la- 
pavaduoti žmo-nieko neveikus laukti pavasa- ^aj grąžiai 

rio« įgaus kraują!
Tad Amerikos Lietuvių Pi- i 

liečiu Klubas ir LLD Moterų į 
!Klubas susitarė per žiemos 
! sezoną turėti parengimėlius 
Į kiekvieną šeštadįenio vakarą, 
318 Broadway. Ir tie parengi- 
mėlįai sėkmingai vyksta. Atsi
lankiusieji turi smagius lai
kus. Laimingieji gauna gražių 
dovanų ir visi svečiai yra vai- 

Išinami skaniais užkandžiais.

žįnote apie kraūją, kaip jis
I reikalingas sužeisto, 
i kraujo nuisiliejusio 
| gydymui.
i žmogus
■ Ir -šiandien pats

Turkią vakarienė spalio 29
Kam ne kam. bet mūsų Mo

terų Pažangos Klubui reikia 
duoti pagyrimo. Jos taipgi 
yra apimtos “jaunystės” sun
kumų, kaip ir vyrai, bet paro
do dešimts kaitų daugiau 
veiklumo.

Visi žino, kad moterų ren
giamos vakarienės ir bankie- 
tai yra paskilbę ne tik Det
roite, bet po visas Jungtines 
Valstijas. Tie, kurie jose da
lyvauja pastoviai, išsireiškia, 
kad tokia vakarienė, kokią 
moterys ruošia, verta daugiau

Už ką balsuoti?
I

Tarp republikonų ir demo- 
I kratų šiuo metu nesimato jo
kio skirtumo. Kaip vieni, taip 
kiti lygiai per akis meluoja, 
kad daugiausia sugaudžius 
balsuotojų, kurių pagalba tie 
politikieriai galės “sanvičius” 

j,man moti.
Gerai, kad turime Progresy- 

vę Partiją. Tai visi, platesnę 
pasauliažvalgą turinti, bal
suos tik už Progresyvės Par
tijos pastatytus kandidatus.

Praeivis.

Volionis Ragauskas buvo 
1 pirmininku LDS 74 kuopos ir 
prigulėjo prie kitų organiza
cijų. Pažymėtina, kad sek- i 28 

‘madienį, spalio 1, jis dar pir- Broadway. 
; mininkavo 
sirinkime, 
jautėsi.

Velionis 
kolo kapinėse

Paremsime dienraštį Vila j
Vieną šių parengimėlių neį

tarėme aukoti dienraščio Vil
nies paramai. Tai bus spalio 

8 vai. vakare, 318

daug 
žmogaus 

Be kraujo įleidimo 
nuvažiuotų į kapus. 

Raudonasis 
i Kryžius prašo septynių milijo
nų savanorių, i 
tų po vieną 
kraujo.

j Bet, sako, 
Į kad užsūdytas

kurie jam duo- 
puskvortę savo

tapo surasta, 
vanduo taip 

pat gerai atlieka tą pačią 
gyvybės išgelbėjimo misiją, 
kaip ir kraujas!

'CURRENT TOPICS.......... by Con Edison >■

.A\\^ Pasiūti dešimt vidutinių

knclUl elektrine siuvamąja 
mašina tik už 1/10 cento 

vertės elektros.

APSISKUTIMŲ 
už penktuką!

Jūs galite apsiskust 
elektriniu skustuvu kasdien 
per ketverius metus ,už 
apie 5c vertes elektros.

LDS 74 kuopos šti
li o rs jau

Prie šio parengimo specia- 
nekaip liai rengiasi LLD moterys, Pi-

palaidotas šv. My-
i vov! •

nuliūdime 2 sūnus,
2 marčias, 4 anūkus ir seniai 

j sergančią žmoną.
Reiškiame užuojautą liū

dinčiai šeimai.
J. J. Mockaitis.

liečiu Klubas ir LLD 2 kuopa. 
Turėsime skanių namuose ga
mintų užkandžių ir puikių 
dovanų. ..,

Tad kviečiame visus 'i pla
čios Bostono apylinkės drau
gus ir drauges dalyvauti 
paremti šį svarbų tikslą.

Rengėjai.

ir

Lowell, Mass

Colt nf running npplianctt bond on typical rrtidtntial utage.

Vickers Įmonėje
NLRB spalio 11 

nešė, kad United 
Machine Workers

pra-dieną
Radio & 

(nepriklau-

Sulėtino darbą
TACOMA, Wash. — Taco

ma Smelters darbininkai prieš 
kompaniją panaudojo darbo 
sulėtinimą ir atsisakė dirbti 
viršlaikį, kol kompanija nepa
kels 15 nuoš. algos 1,800 dar
bininkų.

New Haven, Conn

Stokite j Kontestq
Gauti Laisvei
Naujų Skaitytojų

*
■<»

■t

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su

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

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

1-ma $7,5. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20.

7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10, ir 10-ta $5.
1

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

Prašome vajininkų pasiūlyti naujai užsisakantiems dienraštį tą puikią 
- dovaną. Visi, kurie įsigijo tą knygą džiaugiasi jąja. Džiaugsis ir tie, kūrie 

. ją gaus vajaus laiku, užsisakydami dienraštį.
Iki šiol oras labai gražus vajui. Prašome vajininkų darbuotis kiek tik iš

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.

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

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

LLD

spa-

Vakarienė ir teatras 
puikiai pavyko

Prasidėjus rudens veikimui 
LLD 32 kuopa spalio 1 d. su
rengė . draugišką vakarienę, 
kuri labai gerai pavyko, 
dėjau, gerai pelno liko 
naudai.

Antras parengimas, tai
lio 15 d. Hartfordo vaidylos 

į perstatė gražų veikalą “Nevy- ( 
Ikusi meilė”. Taipgi gerai pa
vyko. Vaidylos verti garbės 
už gerai suvaidintą veikalą. 

( Dabar lauksime, kada naują 
vaidinimą gausime iš kurio, 
šalies kampo.

Ateities mūsų
L— tai G. Klimas rodys gar- 

spalvuotą filmą 
lapkričio

LKB

pąrengimas

I siakalbę ir
I

I “Paparčio žiedas
26 d., 3 vai. po pietų,
salėje.

Patinka nauja knyga
Man labai patinka knyga 

Į “Popiečiai ir lietuvių tauta.” 
Pradėjus skaityti tuoj randa
si noras daugiau skaityti ir 
gilintis, kokius žiaurius gyve
ninio laikus mūsų bočiai turė
jo pergyventi po priedanga 
dvasiškių ir jųjų tikėjimų.

į Svarbu kiekvienam ją per- 
j skaityti, 
i ____
i Nepasitenkinęs dipukas

Vienas dipukas kaltina, 
■ kam mūsų laikraščiai daro 
j daug primetimų »jiems už vic- 
j tinių lietuvių padarytas šu
nystes prieš Amerikos pirmei
vius.

Sako, amerikiečiai lietuviai 
, lenda į stubas pas dipukus ir 
žada gerai apmokėti ųž vaik
ščiojimą su iškabomis.

žinoma, ne visi dipukai tai 
daro. Arrierikonai lietuviai 
stovi už kertės ir žiūri, kai 
dipukai nešioja iškabąs. Mat 
jie nenori savęs parodyti žmo
nių akyse. O laikraščiai barą 
tik dipukus.

Pardavikai
Jau pradeda ir pas mus 

atsirasti tokių, kurie ketina 
parduoti vieną kitą pirmeivį
lietuvį. Tai žiūrėsime, kada 
tas turgus prasidės ir kuris 
kurį bandys parduoti.

žiūrėsime, kuris gaus dai
giau grašių už vieną gerą lie
tuvį. J. Koncas.

Klaipėdoje pastatyta nauja 
miesto pirtis

KLAIPĖDA, rugs. 6 d. — 
Gražiame naujai pastatytame 
pastate įrengta didelė miesto 
pirtis, kuria per valandą gali 
pasinaudoti 200 žmonių. Be 
pirties, čia įrengti vonių kam
bariai, bufetas, erdvi kirpyk
la. L. Juknevičius

Mūsų, didysis parengimas 
jau čia pat

šį sekmadienį, spalio 29 d., 
pas mus įvyks kas tai tokio 
nepaprasto; tai nebus tik 
taip saiT parengimėlis, bet tai 
bus didelis ir smagaus pobū
džio bankietas.

Jau buvo minėta, kad low- 
elliečiai rūpestingai rengiasi 
prie gražaus parengimo šiais 
1950-tais metais. Taigi Low- 
ellio Lietuvių Piliečių Socialia 
Klubas ir darbuojasi, kad šis, 
jau ketvirtas, nuosavo name 
atidarymo paminėjimas būtų 
gražus ir įspūdingas.

Kalakutienos pripirkta aps
čiai; geri muzikantai užpra
šyti, kurie gražiai ir gausiai 
linksmins gerbiamus svečius; 
mūsų gerosios šeimininkės 
ruošiasi skobnius nudabinti ir 
pripildyti įvairiais skanėsiais, 

jtaip kad niekam nereikės būt 
r alkanam, ištroškusiam arba 
liūdinčiam.

Ypatingai šiais metais bus 
• visiems daug erdviau ir jau
kiau pabuvot pas mus, nes 
klubo žemutinė patalpa daug 
(veik dvigubai) padidinta ir 
dailiai išpuoštą, taip kad da
bar svečiai tikrai pasitenkins.

Prašome svečius visos
apylinkės dalyvauti ir riesivė- 
luoti. Atminkite, bankietas 
prasidės 3 valandą po pietų, 
po No. 14 Tyler St.

Mes žinome tai, kad kurie 
yra dalyvavę mūsų tokiuose 
parengimuose, tie dalyvaus 
ir šiemet ,o kurie dar bus pir- 

1 mą kartą, tai tokie kartu su 
visais bus labai pasitenkinę.

Tad, kur būsite šį sekma
dienį ?

Iš visur keliai veda į Low
ell! ir Čia draugiškai ir ma
loniai delnus pasispaušime — 
susitikę ir atsisveikindami.

J. M. Karsonas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolūkiečiai elektrotechnikai

AKMENE, rugs. 1 d. —Ka- 
pėnuose statoma tarpkolūkinė 
hidroelektrinė, tuo pat metu 
trijų mėnesių kursuose buvo 
ruošiami kolūkiečiai — busi
mieji elektrotechnikai. Kur
suose .miokėsi 22 jaunuoliai. 
Geriausiai žinias įsisavino ko
lūkiečiai V. žvaigždinas, K. 
Milieška, D. Svarys, J. šaulys, 
A. Pranauskas ir eilė kitų. 
Dabartiniu metu kursantai at
lieka praktiką transformato
rių, generatorių ir kt. įrengi
mų. Be to, jaunieji specialis-

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO.

Svarbus Politinis Mitingas, kuria
me sužinosime už ką atiduoti savo 
balsą, kad nusikratyti tų kongres- 
manų, kurie balsavo už M’cCarran 

j minčių kontrolės bilių, juos pakeisti 
geresniais.

Taipgi, kad prisirengti išbalsavi- 
mui Hugh De Lacy j valstijos legi.s- 
altūrą. De Lacy, kuris yra gerai po
litiniai susipažinęs kalbės šiame mi
tinge. Mitingas įvyks spalio 26, Kro
atų Svetainėj, 6314 St. Clair Ave,, 
kąmpąs E. 64-tos gatvės Pradžia 
8-tą valandą vakare. Rengia P. P. 
Lietucvių Kliubas. Komisija pavai
šins dalyvius su kava ir užkandžiais. 
Būkime visi, kuriems rūpi mūsų ša
lies’ gerovė. — Komisija. (203-204)

BEVEIK 1 «/2 MILIONO KOSTUMERIŲ PASAUKIMŲ per 
metus aprūpina 128 Con Edison's telefonų aptarnautojai. Kada 
lik telcfonuojate Con Edison’ui, randate patyrusį, draugišką 
"telefoninį aptarnavimą," visuomet pasiruošusį tuojau jums 
padėti. Lengva turėti reikalus su Con Edison’u!

tai tiesia laidus iš naujosios 
;Kapėnų hidroelektrinės į ko
lūkius “Tarybų Lietuvą” ir 
■“Virvytės krantą”. Baigę vie
no mėnesio praktikos darbus 

iii- išlaikę egzaminus, jie gaus 
j elektrotechnikų vardą.

J. Akavickas

lių mašinos kailiams kirpti. 
Daug senų įrengimų pašalin
ta ir įrengti nauji. Pašalinus 
senus kailių rauginimo kubi
lus ir įrengus naujus, kailių 
rauginimo kubilų tūris padi
dėjo du su puse karto.

Fabrikas dirba naujoviškai
VILNIUS, rugs. 6 d. —Vito 

vardo kailių apdirbimo fabri
ko kolektyvas savo įmonę žy- , 
miai išplėtė, įrengdamas nau- i 
jas tarybines mašinas, įdieg- : 
damas priešakinę technologi- ' 
ją. .

Kailių mezdravimo proče- j 
sas, kuris anksčiau buvo at- I 
liekamas rankiniu būdu, d a-J 
bar mechanizuotas. 10 mez-1 

’druotojų perėjo dirbti kitą’ 
darbą. Triušių kailiai anks
čiau nebuvo kerpami. Dabar 
fabrike įrengtos diskinių pei-1

Nauja Statyba

JONAVA, rugs. 7 d.— 
Rajono centre sparčiai stato
mi gyvenamieji namai. Baldų 
fabrikas savo darbininkams 
pastatė visą eilę gyvenamųjų 
namų. Daug namų statoma in
dividualiai. šiais metais gele
žinkelininkai pastatė 10 gyve
namųjų namų. Stoties budėto
jas Steponavičius, šaltkąlvis 
Kazakevičius ir kt. jau apsi
gyveno naujuose namuose.

St. Lankelis.

Nainy Savininkams I
Mes namus .taisome, penti- i 

įname iš lauko ir vidaus; tai-j 
I som stogus, gatarus ir kami- į 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir I 
kaip didelis ar mažas darbas. ■ 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokice:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 4091 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 i 
vakarais.

Matthew A, 
BUVUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS • 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

l « CHARLES J. ROMAN

UJI —— MJJ —— im —-BU—— Mtl —FW——M*——1» —• M— RC —— Ml —— H —— M

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS ;

Liūdesio valandoj kreipki- , 
tės prie manęs dieną ar « 
naktį, greit suteiksime ■ 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo- H 
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna- 11 
vimu ir kainomis būsite Jl 
patenkinti.

■’u 
e

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa. i

Tel. Poplar 4110
--------------- ------

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., spalio 25, 1950
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Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

Railai papuolė Į 
uraganą

ir

Apie biznierių skelbimus
Gerb. “Laisvės” Reporteris 

Spalių 7 d. laidoje gana tei
singai parašė apie biznierius, 

j kurie skelbiasi “Laisvėje”, ir 
i tuos, kurie reakcinių dipukų 
(išsigandę savo skelbimus at
šaukė.

Aš manau, kad biznierius 
neturi maišyti biznio su poli
tika. Jisai turi traktuoti visus 
lygiai, nežiūrint, kokių jo 
kostumeris yra pažiūrų. Tai
gi ir laikraščių, kaip ir kostu- 

i merių, jisai neturi skirstyti į 
j“gerus” ir “negerus”, 
'savo biznį, jisai gali būti, 
[tiktai nori, bet biznyje, 
| nio reikaluose, jisai neturi po- 
litikauti. Skelbdamasis 
nos partijos spaudoje, o boi
kotuodamas kitos srovės spau
dą, ar parengimus^ jisai neiš
vengiamai susilauks boikoto ir 
iš boikotuojamos srovės žmo- 

čia labai šilta ir jau ketvirtainių, iš jos laikraščio skaityto- 
diena kaip lija ir tokia audra l.ių. Kuris stato politiką (biz- 
siaučia, kad vėjai tik kaukia, 
laužo ir daužo viską. Visur 
namų ir biznio įstaigų langai 
užkalti, kas tik kuom galėda- 

(mi užsikalė. Sėdime apart- 
mente ir klausomės radio, ku
ris kas pusę valandos prana
šauja dar baisesnį pavojų. Sa
ko, ateina baisiai smarkus 
uruganas. Niekada savo gyve
nime nesitikėjau matyti tokių 
baisumu gamtoje. Stiprius ža
liuojančius medžius, gražiau
siai žydinčias gėles 
blaško į visas puses, 
rauna iš šaknų, verčia 
sius laužus puikiausius 
liūs ir gėlių darželius, 
baime 
vaizdas, 
ti.”

Daug 
raštų apie Floridą, bet Anta
no Railos ar nebus įspūdin
giausias aprašymas. Floridą 
audromis yra nugązdinvsi 
daugelį. Gaila, kad Railų šei
mai pasitaikė įkliųti į uru- 
ganą tačiau tas priepuolis jų 
vizitą padarė labai įspūdingu. I rj

Antanas Raila su žmona, 
taipgi žentas ir dukra, iš Mon
tello, Mass., vakacijom, nuvy
ko į Floridą. Nes pastaruoju 

. laiku, pas Amerikos lietuvius
Florida pasidarė labai popu
liari. Daugelis ten vyksta
daugiunai pasitaiko ten gra
žiai laiką praleisti. Mat, dau
guma ten važiuoja žiemos me
tu. O žiemą retai kada ten 
siautėja audros. Railų šeima 
pasirinko ten nuvykti rude
niop. Na ir juos ten užklupo 
audra, štai kaip Antanas Rai
la vienam iš laisviečių 
apie savo vakacijas:

“Noriu jums parašyti 
savo vakacijas Miamije,
ridoje. Porą, dienų turėjome 
gražių. Buvo šilta, giedra, pui
kiai pasimaudėme. Dabar 
(laiškas rašytas spalio 17)

Atlikęs 
kuo

rašo

apie
Flo-

vie-

audra 
laužo, 
į bai
so d e- 

Tai
ir gailesčiu krečiantis 
kad sunku ir aprašy-

esame skaitę visokių

Inyje) aukščiau biznio reikalų 
tas 
sai 
eiti 
turi 
lininkų ir, kaipo 
turi daugiau skaitytojų, negu 
kitu sroviu savaitraščiai kar
tu paėmus. Sumanus biznie
rius turi apie tai pagalvoti! 
Tie biznieriai, kurie antago- 
nizuoja jos skaitytojus ir ša
lininkus, kenkia patys sau.

Galime paimti pavyzdį, kad 
ir iš Brooklyno graborių, ku
rie per metų metus ,skelbėsi 
“Laisvėje”, o dabar, hitleri
nių gaivalų (ir kunigų) įgąs
dinti, ištraukė savo skelbi
mus. Man rodosi, kad jie pasi
elgė ne tik nebizniškai, bet ir 
labai žioplai. , 
savęs ne tik didelę “Lais
vės” skaitytojų minią, 
atstūmė dar didesnę 
jos skaitytojų draugų 
pažįstamų. Kiekvienas

.gus juk tv'i būrį giminių ii 
■draugų, kurie klauso jo pata
rimo. Mirus šeimynos nariui 
giminės tariasi su savo pažįs-

yra prastas biznierius, ji- 
turėtų parduoti biznį ir 
politikieriauti. “Laisvė” 
Brooklyne labai daug ša- 

dienraštis,

Būrį ateiviu sulaikė
Ellis Islande

Einant naujuoju McCarran 
įstatu Ellis Islande vėl buvo 
sulaikyta grupė asmenų, atvy
kusių laivu Saturnia.

Tarpe sulaikytųjų, bet pas- [ žinoma, visados patars 
kiau vyrui smarkiai užpro
testavus paleista, buvo Mrs. 
Alberta Rizzato, atvažiuojan
ti su grįžtančiu vyru iš Itali
jos. Ją kaltino buvus nare 
fašistu organizacijos.

Dėl buvimo nare nacių or
ganizacijos tapo sulaikyta 
Mrs.v Gertrude Trice, atvyks
tanti su grįžtančiu vyru, tar
navusiu okupacinėje armijoje. 
Ji su dviemis kūdikiais tapo 
nugabenta salon. Sykiu nuvy
ko ir vyras.

Taigi, McCarrano bizūno 
kartais gauna ir prieteliai 
ponų, kurie labai norėjo 
McCarrano įstatymo.

tų 
to

rin

šermenyse, 
negu 20 

nebuvo 
kvietki-

j Pereitą sekmadienį įvyku
sioji LLD II Apskrities mtti- 
įnė konferencija priėmė ir pa- 
| siuntė prezidentui Harry S. 
Trumanui sekamą telegramą:
Harry S. Truman, 
President, U. S. 
White House, 
Washington, D. C.

This is 
that we 
with your 
McCarran 
the U. S. Constitution and 
Bill of Rights, and strongly 
urge the forthcoming session 
of the Congress to recall

to let you know 
cc-mpletely agree 

opinion t---- ----
Law is contrary to j

U. S. Constitution

; Savuosius dainininkus mūsų 
žmonės myli. Tačiau įdomau
ja išgirsti, matyti ir kitų tautų 
meno įžymybes. Tad visi la
bai įdomauja išgirsti Stefaną 
Kozakevičių, operų daininin
ką. Mažai kas tarp lietuvių

■ yra jį girdėję. Girdėjo tiktai 
j tie, kurie lanko didžiuosius 
kitataučių koncertus, teatrus.'

Kozakevičius, žymusis uk- 
rainų kilmės dainininkas, te
noras, kitataučių koncertinei

i publikai yra žinomas po visą 
jisai

taip pat žavingai ir neužmirš
tamai dainuoja liaudies dai
nas, gadynės dainas.

Savųjų solistų girdėsime 
Ameliją Jeskevičiūtę-Young, 
pastaraisiais keleriais metais 
aukštai pakilusią dainoje. Ir 
girdėsime viešnią dainininkę 
Gertrude Raskauskas iš Wa
terbury, Conn., ir svečią akor-
dionistą Richard Barris iš į 
Dedham, Mass. Taipgi dai
nuos mūsų šaunusis Aidas, va

dovaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus.

Koncertas įvyks jau šį sek
madienį, 29-td, 3:30 vai. Li- 

Auditorijoje. Sėdynės 
rezervuotos. Prašomo 

įsigyti tikietus iš anksto.

Tarnaitė — guolis vietoje. Gera 
namų darbininkė, mylinti vaikus. 
$150 j mėnesj. Turime lėkščių ir 
baltinių plovimui mašiną. NI. 8-8880.

(202-204)

Namų darbininkė, lengvas viri
mai guolis vietoje 2 paaugę vaikai, 
privatiniai linksmus namai, skalbia
moji mašina, nuoaltinis darbas, pa
liudijimai, $35. DJ> 2-5392. (203-5)

Namų darbininkė, patyrusi, mylin- 
I Ii vaikus, gera alga, guolis vietoje, 
i linksma aplinka. BO. 3-2849.

(203-5)

j šalį. Laisvės 'koncerte 
that the • dainuos pirmu kartu.

Greta gražaus balso, Koza- berty 
, kevičius yra dar įdomus ir i šiemet 
jtuomi, kad jis, gretą arijų, ' įsigyti

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

(203-5)

Namų darbininkė, vaikų prižiūrė
toja, guolis vietoje, su paliudijimais, 
SI 35 į mėnesi HO. 4-6849. (203-5)

Namų darbininkė, paprastas viri- 
; mas, mylinti vaikus, su vėliausiais 
I paliūdiimais. Groat Nork 2-1806.

(203-5)
it

Darbietes kandidates 
delegacijoje už taiką

Šeimininkės lankėsi 
pas Malik pasitarti 
apie taiką

Newyorkieeiy atstovą? 
lankėsi Washingtone 
gelbėti kario gyvybę

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

biznierių 
Laisvės Re-

, tai re ike-j 
pasiklausti pačių1 

ar jie. norėtų, kad 
būtų laikraštyje ra
jų žinios nereikėtų

j Telegrama prezidentui 
į Trumanui

pas jį nesikreipė. Matomai, Į  ,
kas nors iš pažįstamų patarė 
neimti graborių politikierių. 
Kitas žmogus mirė So. Brook
lyne. Tą irgi laidojo svetim
tautis graborius ir svetimtau
čių bažnyčioj laidojimo apei
gas atliko, šiose 
kur buvo daugiau,
vainikų, r?ė vienas 
pirktas pas lietuvių 
ninka, kuris ten netoli randa
si. šis kvietkininkas irgi se
niau skelbėsi “Laisvėje”, o 
dabar ją boikotuoja. Nesakau 
kad tie visi vainikai būtų bu
vę pirkti pas jį, jeigu jisai 
būtų skelbiasis “Laisvėje”, bet 
aišku, kaip diena, kad dauge

lis jų būtų buvę pas ji, pirkta, 
'•jeigu jisai daugiau reklamuo- 
tųsi lietuvių spaudoje. O tai 
aišku, kad dienraštis yra ge
riausia dirva pasigarsinimui, 
nos skaitytojas mato ten jo 
vardą kasdien ii' reikalui atė
jus jau žino kur kreiptis.

Tokių pavyzdžių yra pilna 
Amerika, o ateityje bus jų 
dar daugiau. Nuostolių dėl to 
paneš, aišku, daugiausia pa
tys boikotieriai. Sumanus biz
nierius turi skelbtis visur, kur 
tik yra žmonių, nežiūrint ar 
jam kuris laikraštis patinka 

Į ar ne. 
i

O apie talpinimą 
■ biografijų, kaip
j porteris proponuoja 
i tų pirma 
Į biznierių, 
'apie juos 
jšoma. Be
i tokių raštų dėti.

Pilnai sutinku su gerb. Re
porteriu, kad “Laisvės” skai- 

|tytojai turi daug stropiau, ne- 
Jie atstūmė nuo j kaip iki šiol remti tuos biznie- 

...... . irius, kurie jų laikraštyje 
'skelbiasi. Kada biznieriai pa- 
matysj kad “Laisvės^ šalinin
kai juos remia, taTjokie hit- 

įlerininkų grasinimai jų iš 
laikraščio špaltų neišvarys!

Būtų gerai, kad ir kiti biz- 
įnieriai šiuo klausimu išsireikš
tų. Biznierius.

tarnais dėl laidojimo reikalų : į 
kokiose kapinėse laidoti, kokį 
graborių imti, kokiop bažny
čion vežti ir tt. Daugelis lie
tuvių, kad ir neparapijonai, 
dėl įvairių išrokavimų (dėl 

[giminių, senovės papročių ir 
tt.) — nori “katalikiškai” pa
silaidoti. Lietuvis graborius, 

vežti 
[lavoną į lietuvišką bažnyčią, 
'nes “ranka ranką mazgoja.” 
jGi jeigu graborius bus sve- ;
jtimtautis, daugelis ir su “pa- 
grabu” nueis į’ svetimtaučių 
bažnyčią.

Kai graboriai ištraukė 
skelbimus iš “Laisvės”, 
pažangiečiai ne tik kad 
tys eis pas kitataučius grabo
rius, bet ir savo pažįstamus 
ragins ten kreiptis! Mūsų po- 
litikaujanti graboriai turėtų 
atminti, kad yra iki valiai sve
timtaučių graborių, kurie ge

niausiu noru patarnaus lietu- 
iviams. Nematydami savo laik- 
Jraštyje skelbimo, pagaliaus jo 
[skaitytojai ir vardus lietuvių 
• gi’abo^ų užmirš, nežinos net

bet 
minią 
ir jų 
žmo-

savo 
visi
pa-

Newyorkiečių moterų dele
gacijoje į Jungtines Tautas 
(prašyti taikos), spalio 24-tą, 
delegacijos vadovybėje, išvy
ko 9 darbietes kandidatės iš 
B r o n x. Masės m o t e- 
rų ir motinų, trokš
tančios taikos, su didžia pa
garba žiūri į tokias savo vado
ves. Be abejo, joms atiduos

v* savo balsą rinkimų dieną, 
lapkričio 7-tą.

American Labor Party, be
je, kaip moteris, taip ir vyrus 
kandidatais statė tiktai tuos, 
kurie pasižadėjo saugoti tai
ką.

Masinė delegacija susidėjo 
iš daugelio skirtingų organi- 

[zacijų ir darbo sričių. Nežiū- 
I rint politinių, religinių ir kla
sinių skirtumų, jos visos, ta
čiau, sutiko vienu klausimu— 
reikalauti taikos. Jos 
sišaukime pareiškė:

“Mes, Amerikos 
tikime, jog pasaulio
mas galima išrišti taikiu būdu, 
jeigu tiktai Jungtinės Tautos 
veiks rėmuose savo originalių 

i principų.”
Vyriausiuoju tų principų 

įbuvo kova už taiką. Tą priim
ki, tam paraginti Jungtines 
I Tautas moterys ir ėmėsi to 
žygio. Rep.

savo at-

moterys, 
proble-

apieAnot žmonių patarlės, 
Tarybų Sąjungą “vieni kala, 
kiti\zalatina.” Tačiau mote
rys, kurioms vyriausia rūpi iš
saugoti’ taiką, nusprendė pa
čios persitikrinti, koki yra Ta
rybų Sąjungos siekiai.

j Kaip tarė, taip; padarė: 
i penkios newyorkietes Chel- 
i sea srities moterys ir dvasiš- 
įkis Van Dyke, religinio laik
raštuko The Witness redakci
nės tarybos narys, nuvyko pas 
Malik. Jo klausinėjo apie jo 
ir jo šalies pažiūras į taiką.

Malikas jiems užtikrino, 
■ jog visos esamosios tarptauti- 
! nės problemos galimos išriš- 
Iti taikiu būdu, prie derybų 
stalo. Ir pakartojo pažadą, 
kad jo šalies valdžią niekad 
pirmoji nemes atominės bom
bos.

Unijų, pilietinių ii* religinių 
organizacijų vadų grupė pra
ėjusį pirmadienį išvyko į Wa- 
shingtoną gelbėti gyvybę lei
tenanto Leon A. Gilbert

Į kuris karinio teismo Korėjoje

Abelnam namų darbui darbininkė; 
512 dienom; gera alga; guolis vie
toje arba kitur. Paliudijimai. Skam
binkite po 3 vai. BO. 3-5325.

(204-206)
J)

Prašė

ne-
O

u z 
jis pat

tapo nuteistas mirti, 
pernagrinėti jo bylą.

Gilbertas nuteistas 
paklusnumą.” Tačiau 
i)- kiti jį pažįstantieji
jog jis buvo pavyzdingas ka
rys praėjusiame kare. Kad 
jeigu jis dabar ko nors pilnai 
neįvykdė, tam turėjo būti 
rimtos priežastys, į kurias jo 
teisėjai nesiteikė pažvelgti 
dėl to, kad jis negras.

Darbiečių rinkiminis 
mitingas Gardene

i Namų darbininkė; prižiūrėti du 
I mokinius; guolis vietoje; labai geri 
: namai. Skambinkite Miss Lee. Plaza 
'7-2896. (204-206)

Mergina lengvam namų darbui, 
j Tarpe 20 ir 30 m. amžiaus. Guolis 
Į vietoje. Du vaikučiai. Far Rocka- 
i way 7-6776. (204-206)

gavo 
ką 

slaugybai 
Ragina jas 
Registracija 

tik

Virš 40.000 slaugių 
ar dar gaus paklausimus, 
jos galėtų atlikti 
atsitikime karo, 
užsiregistruoti,
kol kas nėra privaloma, 

1 prašoma.

virš 
ant 
300

Williapn Brown, 19 metų 
.'automobilį atmušęs į medį, 
[tapo mirtinai sužeistas. Su 
i juo važiavęs jo draugas Wi- 
įlliam Carney taipgi pavojin
gai sužeistas. Nelaimė ištiko 
[prie Valley Stream, L. I.

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson .
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETH—Atskiras mūrinis na
mas, dviem šeimom su abiejais

: apartmentais naujam savinipkui. 
I Lotas 50X100. Aliejum šildomas. Du
garažiai. Apartmentai turi 5 ir 4 
kambarius. Prašo $12,500.

0 MASPETH — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po 

j 7 kambarius. Abu garu apšildomi, 
į Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
j parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenant ai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. į 
Prašo pasiūlymų. į
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats. Įcigų arti $1,700 per metus. 
Išlaidi^ apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas ;

Jeanette • MacDonald, pa
girta filmų dainininkė išban
dė savo laimę New Yorko 
Carnegie Hall kaipo koncer
tų dainininkė. Kritikai pagy
rė jos gražumą, bet atsiliepė 
kaipo apie silpną dainininkę.

Miestinė švietimo taryba 
jau paskelbė varžytines kont- 
raktoriams, kurie norėtų , pas
tatyti 269-tai liaudies mokyk
lai pastatą prie Nostrand 
Avė., ir Farragut Road, 
Brooklyne. Statybai paskyrė 
$1,400,000.

TONY’S'

lar jie dar yra biznyje. Be to, apa.rlnį“‘aa bus tuščias- Savinlnkas
net mirimų t pranešimuose 
“Laisvė” nedės vardų ją boi- 

! kotuojančių graborių, kurie 
tose laidotuvėse patarnauja. 
Nuo tokios boikoto politikos 
nukentės lietuviai graboriai ir 

; lietuviškos parapijos daugiau, 
negu j u boikotuojamas laik
raštis. Iš to pasinaudos tik ki
tataučiai.

Kad jau ir dabar lietuviai 
j graboriai ir kvietkininkai turi 
sau nemažus nuostolius dėl 
savo kvailo boikoto, tai ma
tosi iš visai netolimos praei-

Darbininką kandidatai 
šiltai pasitikti ir 
kituose miestuose

American Labor Party
kimų kampanijos vedėjai pra
neša, jog tos partijos kandida
tui į senatorius daktarui Du
Bois visur įvyko nepaprastai 
sėkmingi masiniai mitingai. 
Juos lankė tūkstančiai publi
kos. *Ir visi išsinešė gilų įspū
dį, susižavėjo 82 metų senuko 
darbuotojo nepaprastai aukš
ta asmenybe ir jo atstovauja
mos partijos programa.

Mitingai įvyko visuose New ties. Tik trijų mėnesių laiku, 
kiek tik man vienam žinoma, 
mirę trys lietuviai nuėjo pas 
kitataučius graborius. Vienas 
mirė Jamaikoj, kitas 
mond Hill, kur visai 
yra lietuvis graborius, bet jie

Yorko valstijos žymiausiuose 
miestuose. Buffalo, Rochester ir 
Syracuse su DuBois taipgi da
lyvavo kandidatas į guberna
torių McManus ir kandidatas 
į prokurorą Frank Scheiner.

Rich- 
netoli

prašo $9,500.
• OZONE PARK—Trijų šeimų na
mas ant didelio 60x100 loto. Įeigos 
yra $142.50 per mėnesj, ir dar 4 j 
kambariai bus tušti. Aliejum apšil
domas. Savininkas prašo $18,000, 
bet gal dar nusileistų.

• RICHMOND HILL—Atskiras na- j 
mas, perdirbtas , del dviejų šeimų. 
Trys kambariai su uždarais porčiais

i bus tušti. Įnešti reikia tiktai $2,700.
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum 
šildomas. Vienas garažius. Netoli 
Lefferts Blvd, stoties.

Turime keletą gerų apartmentinių, 
namų nuo 12 iki 40 šeimų didumo 

■ Brooklyne, Richmond Hill ir Kew 
Gardens. Taipgi keletą gerų saliūnų. 
Taipgi vienai ir dviem šeimom namų 
Woodhavene ir Richmond Hill, 
Queens Village, ir tt.

bei daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai; I
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Darbiečių kadidatą 
unijistai pagyrė

Harlemo unijų konferenci
joje praėjusį šeštadienį, greta 
tiesioginių unijos problemų, 
delegatai kalbėjo, jog rinki
mai yra pagrindu viskam, tar
pe kitko1 ir unijų gerovei. Mi
nėjo kongresmano Marcanto- 

inijaus puikų darbininkišką 
j rekordą kongrese. Ir ragino 
i unijas pagelbėti jį iš naujo 
išrinkti.

Spalių 24-tos vakarą Ame
rikos Darbo Partija suruošė 
masinį mitingą Madison Squa
re. Buvo tikifnasi žymių kal
bėtojų. Tarpe, kitų, buvo pasi
žadėjęs kalbėti ir kongresrrfa- 
nas Marcantonio.

i Paklydę ir pailsę, 
1,000 špokų buvo nusėdę 
laivo Maurice Rose už

i mylių nuo krašto. Įgula juos
Į-------.„Z t sustojus

I pa-
pavaišino. Laivui sust 

■ New Yorko uoste jie vėl 
: kilo kelionėn.

m.,Charles Horowitz, 
i tapo paskirtas deputy majoru 
; (majoro pavaduotoju).

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

i į ..t.-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

1(0K &

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

Odos Ligos, 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. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS. SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn,. N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Petras Kapiskas
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PALAIKO

Bar & Grill
degtines, vynai

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen <-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 ® ▼ 1 O * VF Ii
‘ SHUFFLE BOARD
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6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., spalio 25, 1950




