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daromas 
bailius.

žodžiai
Vincas

pradėsime 
įdomią ir 

a p y saką

Draugijos Moterų Ko- 
kuris ją neužilgo iš- ‘

Beje, sekamais metais su
kaks lygiai 40 metų, kai dak
taras Kask iaučius pradėjo 
praktikuoti mediciną.

Jis pradėjo mediciną prak
tikuoti Newark e.

Tais pačiais metais Bostone 
pradėjo išeidinėti Laisvė.

Vincai, Amerikos 
pažangioji visuomenė 
tavimi.

Ji tau linki

matysime. Bet tai bus tokia *

knyga, kokios ligi šiol nesame i 
turėję ir kokios mūsti visuo
menė labai pageidauja.

Apie šią knygą, aišku, 
smulkmenos bus paskelbtos 
vėliau, čia tik primenu skaity
tojams, kad jie tos knygos 
laukti).

Bet tai ne viskas. Su ger- j 
biamuoiu daktaru buvo sųtar- [ 
ta dėl kito reikalo. j

Sekamais metais Laisvė iš
leis jo kitą knygą — “Sveika
tos Sargą”.

Toje knygoje bus 
patys rinktiniausieji jo straips
niai apie sveikatą, tilpusieji ■ 55 bilionų dolerių, 
ir dar netilpusieji spaudoje.

Knyga bus gal kokiij trijų

ktę teai o
kalbėtis

D r. Jonu Kaš-

Pi a ė usi sav susi-
su

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metami 
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TAKSAI BŪSIĄ PAKELTI Anglai—amerikonai kariniai muštru©ją 
;DAR 30 PROCENTŲ dirbančius jy armijoms vokiečius 

brošiū- i 
būti jaunu net ir se

tikti ir ilgokai 
gerbiamuoju 
kiaučium.

Paskiausiuojui laiku jis, be ! 
savo praktikos, daug dirbo; 
plunksna.

Jis parašė įdomią 
rą: Kaip 
natvėje.

Patsai
mas jau
bus labai įdomi, užimanti, pa- j
mokinanti. | Washington. — Ameri-

Dr. Kaskiaučius šią brošiū- kOs iždo sekretorius John 
rą padovanojo Lietuvių Lite- Snyder sakė, 
ratūros 
m i tėti: i, 
leis.

Ginklavimuisi kitąmet skiriama
hShji: daugiau kaip 40 hilionų dol

jog kitąmet 
; taksai bus taip pakelti, jog 
I amerikiečiai turės “keliais 
; coliais labiau susiveržt sau 

Ivus.”
Demokratas senatorius 

■ Walter F. George, pirmi
ninkas finansinės Senato 
komisijos, pranešė, jog val- 

: džios išlaidoms per 12 mė
sų d eta nėšių, pradedant nuo 1951 

m. liepos 1 d., reikės 60 iki 
tai yra 

virš 20 bilionų dolerių dau
giau, negu einamaisiais me-

šimtu puslapių ar daugiau - taig_ Todg) takgai turgg 
matysime. Bet ta, bus tok,a žymjai padi(jinti

Finansiniai valdininkai

Kita naujiena mūstj skaity
tojams :

Neužilgo mes 
spausdinti labai 
svarbią istorinę 
“Kryžkelės.”

šią apysaką parašė žymusis 
lietuvių literatūros klasikas, 
novelistas A. Vienuolis-Žu- 
kauskas.

“Kryžkelėse” Vienuolis- 
žukauskas liečia tą istorinį 
lietuvių tautos periodą, kada 
gyveno ir veikė Didysis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas.

Tokios apysakos mūsų skai
tytojai nėra skaitę.

šiuo metu, kai vyksta Lais
vės vajus, prašomi visi skaity
tojai pasidarbuoti: pasakyti 
kitiems apie šią apysaką ir 
paraginti juos, kad užsisakytų

Gal būt, kai šitie 
pasieks skaitytoją, 
Andrulis jau bus Ašarų Salo
je (Ellis Islande).

Praėjusį sekmadienį jis bu
vo suimtas valdžios agentų 
“kaip nepilietis veikliausias 
komunistų propagandistas”. .

Kurie pažįsta Vincą, gerai 
žino, kad jis pastaruoju metu 
nebuvo Komunistij Partijos 
narys.

Bet jis uoliai kovojo už tai
kos išlaikymą. *

To ir pakanka taikos prie
šams.

Suimta ir daugiau nepilie- 
čių — jie suareštuoti, kaip 
“šalies priešai.”

Bet mes, kurie suimtuosius 
žinome, žinome, kad-.jie ne
buvo ir nėra šalies priešai.

Šis naujas puolimas daro
mas pagal McCarran įstaty
mą, kuris nėra konstitucinis.

Šis puolimas, beje 
tam, kad nugąsdinti

pas.
Tie vokiečiai aprengti 

žaliomis karinėmis unifor
momis ir muštruojami.

(Lake Success, N. Y. — 
Užsieninis Sovietų minis-Į

Anglai kariniai valdininkai 
Įsavo užimtame Vokietijos 
ruožte paskelbė, kad jie 
perorganizuoja? dirbančius 
anglų armijai', vokiečius į 

J panašius kaip kereivių jun- 
i ginius. ;■

(Karinė amęrikonų vy- Tautų seimo komitete, tvir- 
Iriąusybė savo užimtoje va- tina kad anglai-amerikonai 

srityje vakarinėje Vokietijoje yra 
i pertvarkė dirbančius kariniai suorganizavę 456,- 

jankiams vokiečius į pana- .000 vokiečių ir kitataučių 
I šias kaip kariuomenes kuo- i “išvietintų.”)

lemia, jog sekamais metais 
taksai bus pakelti dar 30 
procentų.

United Press rašo: Dabar; 
vidutinis amerikietis surno- Į 
ka šalies valdžiai $315 tak- kdrinės Vokietijos 
su per metus, o tada turės jau 
sumokėti $400.

Karinio laivyno sekreto
rius Francis P. Matthews 
pareiškė, jog vien tiktai 
kariniams tikslams per 12 
mėnesiu nuo" 1951 m. liepos i 0 ,.. , , .v, . , .. j ! Maskva. — Sovietu ko- leisti ta miestą.1 d. turės būti išleista tiek . , , .. ... r\ , ,, *- , vi . . . i munistu laikraštis Pravda 11 r-------  ■pinigų, kaip visiems vai- ■ „ t 1 
džios reikalams einamai-i1 as * 
siais metais, tai yra, dau
giau negu

’riu. c
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TRUMANAS LINKĖJO NUSIGINKLUOTI, 
BET ŽADĖJO VIS DAR GINKLUOTIS
Siūlė kartu spręst atominę 
ir visokĮ kitą nusiginklavimą

Flushing Meadow, N.
tras Andrius Višinskis, kai- Prez.. Trumanas spal. 24

ti”, pareiškė Trumanas.
Jisai teisino Amerikos

bedamas politiniame Jungt. d. kalbėjo Jungtinių Tautų sikišimą vardan Jungtinių
Taut. į naminį Korėjos karą

Vėliausios Žinios
I Manoma, kad ir francū- 
!zų kariuomenė bus priver- 

— Prezid. Trumanas išjsta pasitraukti iš Lockay.
42 bilionai dole- PraTdžio« ?ana gerai kalbė-.

Kongresmanas sukęs Australai komunistai
savo raštininkės alga vis tiek veikia

jo Jungt. Tautų seime apie! Washington. — Kariniai 
tarptautinio nusiginklavi- vadai Amerikos ir vienuoli- 

!mo reikalą; bet paskui kos kitų Atlanto kraštų 
Trumanas pagadino savo susitarė dėl ginkluotų jėgų 
kalbą, garbindamas karinę Į suderinimo “apsigynimui” 
Amerikos galybę. (nuo Sovietų.

seime, minint penkmetinę
i sukaktį nuo Jungt. Tautų j ir džiaugėsi, kad Jungtinių 
organizacijos įsikūrimo. Tautų seimas daro žings- 

Prez. Trumanas ragino nius apeiti Jungt. Tautų 
Jungtines Tautas panau
jinti pastangas, kad vestų 
link tarptautinio nusigink
lavimo. Bet nusiginklavi-

i mas turi būti tikras, ne 
“popierinis”, sakė prezi
dentas.

t Iki nusiginklavimas bus 
užtikrintas, tačiau, Ameri
ka ir kitos “taikingos tau
tos turi ugdyti karines sa
vo jėgas, kad jos būtų ga
na stiprios taikai išlaiky-

Tautų seimas daro žings-

jeigu 
reikėtų 

jėgas 
veto 
tatai

Neteisėtai atšaukiami 
sveturgimiy užstatai

Saugumo Tarybą, 
kuomet ateityje 
siųsti ginkluotas 
prieš “užpuoliką”, o 
Saugumo Taryboje 
uždraustu. V

Trumanas 
sujungti dvi 
Jungt. Tautų 
paprastųjų ginklų ir komi
siją dėl atominės jėgos kon
trolės. Prezidentas sakė, 
reikėtų sykiu svarstyti ato
minį ir kitokį nusiginklavi
mą.

Žymėtina, kad Sovietų 
Sąjunga jau per pusketvir
tų metų reikalauja kartu

siūlė į vieną 
komisijas — 
komisiją dėl

Pietines Ko Washington. — Jungtim 
kas

Šiaurinėje j smarkiau gaminasi atomi-

Sydney, Australija.
patraukė Nors naujasis Australijos rėjos tautininkai, ameriko- Valstijos šiemet kur 

įstatymas uždraudė Komu
nistų Partiją, bet partijie-Į Korėjoje pasiekėvvietas tik nius ginklus, negu pernai, 
čiai suruošė masinius susi- I už 30 mylių nuo Mandžūri- 
rinkimus atvirame ore Syd
ney, Melbourne ir kituose 
miestuose.

Nepaisant, kad slaptoji 
policija iškrėtė Komunistų

tt orėj a. —

nu talkininkai,

Clara

New York. — Valdžia, spręsti klausimus dėl ato- 
areštuodama nepiliečius 
sveturgimius, panaikina ir 
užstatus, po kuriais jie bu
vo laikomi, iki bus išspręs
tos jų bylos dėl deportavi
mo iš Jungt. Valstijų.

— Valdžia visai neteisė- 
\ tai elgiasi, atšaukdama jų 
užstatus ir tuojau įkalin
dama tuos žmones, — pa
reiškė Abųer Green,. sekre
torius Ateivių Gvnimo Ko
miteto. — Pats McGarrano

minių ir paprastųjų ginklų 
pažabojimo. Amerika iki 
šiol priešinosi tųdviejų 
klausimų sujungimui į vie
ną. . ••

Prez. Trumanas šioje sa
vo kalboje jau nė sykį ne
įvardino nei Sovietų Sąjun
gos nei komunizmo. Jo kal
bos tonas čia buvo “taikin
gas” link Sovietu, kaip ra
šo New Yorko Times.

Paskui prezidentas ir as-, 
meniniai pasišnekėjo su 
Andrium Višinskiu, Sovietų 
užsienio reikalu ministru. ' v

— sakė Gordon Dean, pir
mininkas valdinės atomų 
jėgos komisijos.

jos sienos.
Pranešama, kad ameriko

nų ir anglų komandieriai 
nutarė sulaikyti savo ka
riuomenę už 40 mylių į

Lancaster, Ohio.— Našlė 
Clara Soliday 
teisman republikoną kong- 
resmaną Walterj E. Breh- 
mą, kad jis jai nusuko $7,- 
340 algos, kuomet
per trejus metus tarnavo 
jam Washingtone 
valdžios apmokama rašti
ninkė. Jisai sako, Brehmas 
pasisavindavo pusę jos ai- Partijos centrus, komunis- pietus nuo Mandžurijos ru- 
gos.

kaipo

tai viešai veikia. Masiniuo-
(Už panašią suktybę bu-įse susirinkimuose jie, be 

vo įkalintas raudonbaubis! kitko, paskleidė lapelius, 
' smerkiančius - Australijos 
valdžią, kad jinai “parduo
da australų gyvybes už jan
kių dolerius kare prieš Ko
rėjos liaudį.”

republikonas kongresma- 
nas Parnell Thomas. Val
džia jau paleido Thomasą 
iš kalėjimo.) ,

Brehmas dabar vėl kan
didatuoja į Kongresą.

Rumunija nuteisė 11 
Francijos šnipą

Vokiečiu socialistu vadas 
perša didžiule vakarų 
armiją prieš Sovietus

be ž i aus.

Washington. — Preky
bos departmentas pranešė, 
kad gyvenimo reikmenys 
nuo Korėjos karo pradžios

Tel Aviv, Izrael.— Jau 
12 dienų kai tęsiasi Izrae
lio valdžios krizė. Vis ne
įstengiama sudaryt naują 
ministrų kabinetą, vieton 
pasitraukusio premjero 
Ben Gurion kabineto.

! pabrango jau 8 procentais.

Liege, Belgija.— 
mas parako fabrike 
20 darbininkų.

Sprogi-
sužeidė įstatymas, pagal kurį jie a-

reštuojami, neduoda teisės 
valdžiai panaikinti tokius

Bucharest, Rumunija. — 
Čionaitin. teismas nusmer- 
kė mirti tris rumunus už 
šnipinėjimą Franci j ai-. Kiti 
trys rumunai už tai nuteis
ti visą amžių kalėti, o vie
nas — 20 metų.

Bonn, Vokietija. — Kurt 
Šumacher, vokiečių socia
listų vadas, pareiškė vaka-

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atakuoja 
francūzus linkui Lockay, 
tvirtoviško miesto 
niame Indo-Kinos 
Francūzų komanda 
sakė “nereikalingiems

Washington. — 
kus bus pasirašyta 
bendradarbiavimo 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Kanados.

Netru- užstatus, 
karinio 
sutartis

New York. — Labor Re
search Sąjunga surado, kad 
Amerikos geležinkeliai šie- 

40 procentų

šiauri
ni o ž te.
jau į-
” ci- ! met gauna

Francijos premjeras siūlo 
įtraukt vokiečius i 
vakarų Europos armiją

Kinijos armija traukia 
! linkui Tibeto

lloLLL V ei Lt et o, ĮJclt cloivt Vdi\cl" ~ , c? . x .

rinės Vokietijos seime, kad viliniams gyventojams ap-1 daugiau pelno kaip pernai.
Amerika, Anglija, Franci ja 

i ir kiti vakarų kraštai turi £ 
} pirma patys sudarvt galin- j" ’ 
!gą armija paliai Elbos upę 

Keturis francūzus, Fran- prieš Sovietų Rusija. Kol 
cijos atstovybės tarnauto- vakariniai talkininkai to 
jus, teismas pasiuntė kalė- nepadarys, tol neturėtu bū- 
jiman 12 iki 20 metų, kaip ti organizuojama vokiečių 
karinių šnipų vadus Ru
munijoj.

Perša iškraustyti 120,000 
vakarinių berlyniečių

28 miestai turi įstatus 
prieš komunistus

armija, sake Šumacheris.

Pa. teisėjas kursto paštą 
prieš komunistu spaudą

Pittsburgh. — Aukštes
niojo Pennsylvanijos teis
mo teisėias Blair Gunther 
parašė laišką generaliam 
Jungtinių Valstijų paštų 
viršininkui Jessei Donald- 
sonui, ragindamas atimt 
komunistiniams laikraš
čiams papiginta išsiuntinė
jimą paistu, vadinamas ant
rosios klasės teises.

Prancūzai lankia jankių 
talkos Indo-Kinoje

sveikatos.
Ji žino, kad Tu esi nepilie

tis ne del to, kad nenorėjai 
lietuvių juo būti, bet dėl to, kad “jie” 

stovi su atsisakė’ Tave įpilietinti!
Mels dęl Tavo išlaisvinimo,

ištvermės ir Vincai, kovosime

Tokio. — Naujosios Ki
nijos radijas pranešė, kad 
jos Liaudies Armija mar- 
šuoia link Tibeto.

Kimios Liaudies Respub
lika laiko Tibetą, sudėtine 
savo- dalim ir ketino jį išlai
svinti nuo anglų-ameriko- 
nų imperialistų.

Paryžius. — Francijos 
premjeras Pleven pranešė' 
savo seimui amerikinius pa
siūlymus dėl vokiečių ar
mijos atkūrimo vakarinėje 
Vokietijoje.

Iš savo pusės, Pleven pir
šo sudaryt jungtinę vakarų 
Europos armiją, kurion tu
rėtų būt įtraukti vokiečiai 

a kareiviai ir oficieriai. Ta 
reika- armBa> Pasa^ Pleveno, pri

klausytų nuo bendros va
karinių europiečiu koman
dos. Taigi Franci jai nerei
kėtų bijoti atskiros vokie
čiu armijos. Bendrojoj ar-' 
mijoj vokiečiai turėtų savo 
kuopas ir pulkus su savais 
komandieriais.

UnitedWashington. —
Press pranešė, jog 28 ame
rikiniai miestai yra išleidę 
vietinius įstatymus, ----
dujančius. kad susiregis-

Berlin. — Atstovai ame
rikinio. Marshallo plano sa
ko, gal reikėtų .iškraustyt 
120.000 išlavintų vokiečių 
darbininku iš vakarinės

į Berlyno dalies. Jie esą la- truotų policijoj visi komu- 
biau reikalingi darbams nistai ir jų rėmėjai. Tie

Saigon, Indo - Kiną. g-ų gamyba. 
Francūzų komandieriai pa
reiškė pasitikėjimą, kad A- 
merika, vardan Jungtinių 
Tautų, ateis jiems talkon 
kare prieš Vietnamo liaudi
ninkus. panašiai kaip ame
rikonai įsikišo karan prieš 
šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika. Taip francūzų 
vadai In do-Kino i e kalbėjo 
nenkmetin. sukaktyje nuo 
Jungtiniu Tautų organiza
cijos įsikūrimo.

Pranešama, kad francū- 
zu kariuomenė atgriebė 
Čuk Uhai tvirtovę.

biau reikalingi darbams nistai 
vakarinėje Vokietijoje, kur miestiniai įstatymai įveda 
spartinama karinių medžią- ir kitus suvaržymus komu- 

| nistams.
Aukščiausias Jungtinių 

Valstijų Teismas pereitą 
savaitę panaikino miestinį 
Birminghamo, Ala., įstaty
mą prieš komunistus. Su
prantama, jog ta teismo 
sprendimą komunistai nam 

įdos kaip atmetimą panašių 
įstatymų ir kituose mies
tuose.

Vakarinis Berlvno ruož
tas užimtas amerikonų, an
glų ir francūzų, o rytinis 
miesto ruožtas yra Sovietų 
kontroliuojamas.

Vakariniame Berlyne y- 
ra 294 tūkstančiai

I bių.

Trumano patarėjas stoją 
už dar didesnius taksus

bedar-

ORAS.—Giedra ir vešu.

Mirė Al Jolson
San Francisco. — Staiga 

mirė išgarsėjęs džiazzinis 
dainininkas Al Jolson, 62 
metų amžiaus, bekozyriuo- 
damas su savo draugais.

Neseniai Jolson sugrįžo

New York. — Leonas 
Keyserling, vyriausias pre- 
zid. Trumano patarėjas e- 
konomin. Veikalais, prana
šavo nauja didelį taksų pa
kėlimą. Kalbėdamas dien
raščio Herald Tribune su
rengtose diskusijose, Key-

iš Korėjos, kur savo daino
mis linksmino Amerikos ka
reivius.

Jolsono tėvas buvo žydų serlingas pasakojo, kad di- 
bažnyčios kantorius (gies- {diųamį taksai “padėsią iš-
mininkas) Peterburge. ! vengt infliacijos.”'

Šiauriniai korėjiečiai 
maršuoja j mūšį

Korėja, spal. 25. —Ame
rikos lakūnai pastebėjo, 
kad stambi šiaurinės Ko
rėjos liaudininku armija stt 
“daugeliu trokų” maršuoja’ 
į pietus nuo Kanggye mie
sto.

Kanggye yra apie 30 my
lių į pietus nuo Šiaurinės 
Korėjos rubežiaus su Man- 
džūrija.

Spėjama, - kad ta liaudi
ninkų armija traukia į 
griežtą mūšį prieš ameri
konus.

Pertrūko geležinkeliečių 
derybos su kompanijom
Washington. — Pertrūko 

derybos tarp Geležinkelių 
Mašinistų Brolijos ir kom
panijų. Mašinistai reika
lauja pakelti valandinę algą 
25 centais.

t
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__ Naujienose nukalba tikrai 
komunistiškai. Ji gali pa-

$4.oo tekti po McCarran įstaty- 
$9.oo mu. Ir pačios Naujienos už 
$4,5° tai dar gali pakliūti į tą

Iš darbo unijų veiklos

Va
ri ar-

teris-motina^, kad jau dabar 
pradėtų organizuotis į kuopas 
bei organizacijas ir rūpintis 
šiais opiais ir taip reikalingais 
dalykais, nes tik 
tos moterys gali
atitinkamas įstaigas ir prašy
ti, kad jau dabar būtų stei
giami jų vaikučiams priežiū
ros namai, nėščioms mote
rims steigiami vadinamieji 
“motinų punktai”, kur būna

Pakėlė algas 3,300 
darbininkų

CANTON, O.—Hoover 
cuum Cleaner Co. 3,300 

• bininkų gavo pakelti algas 8
organizuo- !centajs į Val.
kreiptis į , Kompanija taipgi sutiko 25 

įmetus 'išdirbusiems darbinin- 
j !<ams mokėti $100 į mėnesį 
j pensijos ir $2,500 apdraudos.

| Už 6 vai. darbo dieną
Kalifornijos Darbo Federa-

Darbdaviai iš karto atsisakė 
pakelti. Tada jie pagrąsino 
streiku. Tik tada darbdaviai 
sutiko pakelti 8 centus į va
landą. Streiko šaukimas buvo 
sulaikytas.

Darbininkai priguli prie 
viešbučių ir valgyklų darbi
ninkų unijos.

mė trijų mėtų suitartį su 
North American Aviation CO.

Darbininkai gauna algą pa
kėlimą 9 centus valandai, 
taipgi dar 5 centais pakelia
ma daugiau lavintiems dar- 

ibininkams. Įrašyta provizija, 
jog kainoms kylant darbinin
kai turi teisę panaujinti algą 
reikalavimą.

Kalbėdama apie Ameri-
Visiems svarbi konferencija - Į kosK d^bininkių moterų J • reikalus

Gruodžio 2-3 dienomis New Yorke įvyks nepaprastos h<0. 
svarbos visos šalies konferencija. Ja šaukia amerikinis | 
Nacionalinis Sveturgimiams Ginti Komitetas. Ši konfe-į 
renclja ypatingo dėmesio turėtų susilaukti iš visų 
turgimių amerikiečių.

Nereikia nė aiškinti, kas šiuo tarpu dedasi visoje ša-i* ' ’ ...... . ■
lyje. Pasirodžius McCarran įstatymui, dar labiau pakilo ;patriotė bebūtų, j^ ___ _
ff-veturgimiu persekiojimas. Jau keletas šimtų sveturgi- į kam savo mažus vaikelius pa- 
mių nepihecių suareštuota, pasiremiant tuoju įstatymu, (likti prižiūrėti. M.oters-moti- 
Teisingumo Departmentas giriasi, kad tokių nužiūrimu Inos darbas nebus našus, jeigu 
ateivių jis turi tarpe trijų ir keturių tūkstančių. Dauge- jai per dieną rūpės jos palik
inu jų. grnmoiama išdeportavimu iš Amerikos. | ta šeima.

Taip pat nereikia nė aiškinti, kad tokių aukų jau turi-Įnoriu paraginti moteris, mo- 
me ir lietuviu tarpe. Jau keletas yra suimta. Jų tarpe yra ; 
žinomasis senas veikėjas Vincas Andrulis. i

Visus tuos persekiojamus žmones, tiek lietuvius, tiek 
kitus, reikia užtarti ir apginti teismuose. Reikia plačiai Į t
visos Amerikos žmonėms nušviesti jų reikalas. Reikia I Komercinė spauda kelia ! Jeigu vy’sk. Vipartas 
parodyti, kaip neteisingai su tais žmonėmis yra elgiama-: lermą, kuomet Sovietų Są-! siunčia užkietėjusiam - be
si * " 'junga pareiškė, kad ji Bal-

Bet visam tam reikia žmonių, reikia lėšoms padengti į JU°s i pakraščio ^vyli- 
pinigų, teismuose gintis reikia advokatų. Tik didelis, pla-!
tus sąjūdis gali tatai padaryti. Kaip tik tuo sąjūdžiu ir i rikiais, vandenimis. Girdi, 
yra minėtasis Sveturgimiams Ginti Komitetas. i tai kriminalis _ prasikalti-

Reikalams labai padidėjus, persekiojimams paaštrė-1mas tarptautinėms taisyk- 
jus, būtinas reikalas komiteto ribas ir veiklą praplėsti.! ^ms, kurios nustato tik tris 
Ot tam ir reikia visos šalies sąskridžio. Vison ton veiklon |Riylias pakraščių.
reikia įtraukti visas organizacijas, tiek sveturgimių,; Bet ta pati spauda už- 
tiek čiagimių. Tiktai masinis, platus sąjūdis galės tinka-1 miršta, kad taip vadina
mai atmušti užpuolimus, apginti žmones, kurių vienintė- i mais blaivybės laikais A- 
lis prasižengimas, kad jie yra svetur gimę ir dėl vienos ■ merika irgi buvo pasisavi- 
kitos priežasties nėra patapę šios šalies piliečiais. j nūs, regis, septynias mylias

Taigi, šios konferencijos svarba aiški. Lietuvių orga- į pakraščių, viėton trijų ir 
nizacijoš turėtų neatsilikti. Joms irgi reikia aktyviškai i tuomet spauda nekėlė ler- 
dalyvauti tame sąjūdyje. Gražu būtų, kad visos bent jau |mo, kad toks pasielgimas 
pažangiosios organizacijos prisiųstų atstovus į šią kon- kriminalizmu dvokia.

Ką mes darome —viskas
pažangiosios organizacijos prisiųstų atstovus į šią kon
ferenciją.

darbininkių
minėta nare sa

Nenoriu čia iškelti vienokį 
■ ar kitokį negerumą ar netiks- 
I lumą, — aš noriu tik vieną 
j pasakyti, kad moteris negali 
Įeiti į darbą, nežiūrint kokia ji 

jei ji neturės

Tais sumetimais ir

teikiama visokeriopa motinai cijos 48 konvencija pasisakė 
pagalba bei patarnavimas. O ug įvedimą 6 valandų darbo 
moterims - motinoms turėtų dienos. Taipgi priimta rezo-

Į būti. sutrumpintas darbo lai
kas, kad galėtų tinkamiau 
prižiūrėti savo vaikelius.

Lygiai tokį pat reikalavi
mą jau per kelioliką metų 
kelia visos pažangios mote
rys. Toks reikalavimas, ži
noma, yra geras ir teisin-

liucija, reikalaujanti atšaukti 
McCarrano įstatymą.

2,000 delegatų vieningai 
pasisakė, kad naujas sutartis 
pasirašant būtų gauta 6 va
landų darbo, diena. Taipgi 
reikalauja, kad Kongresas at
šauktų Tafto-Hartley aktą.

gas, bet jis (negali patikti Medžio darbininkai 
reakcionieriams. Jie sako, i išč;o streikan 1 Iii *11 • ; Ikad toks reikalavimas yra 
padiktuotas iš Maskvos pa
ties Stalino!

PORTLAND, Ore.—Nutrū- 
jkus deryboms su Internation- 
lal Woodworkers unija, tos

PASTABOS

Suomijos darbininkai grąsina 
generaliu streiku

Apie 250,000 Suomijos dar
bininkų grąsina generaliu

Wash,.— 12,000 ! streiku; jeigu kompanijos ne
sutiks patenkinti teisingų dar
bininkų reikalavimų.

Darbininkai kartu pareiškė 
nepasitenkinimą Darbo Unijų 
Federacijos vadovybe, kuri 
sutiko ; nusileisti kompanijoms 
už mažesnes algas j negu dar
bininkai reikalauja. Feddrą- 
cija yra socialistų kontrolėje. 
. . Pirmesni u ose streikuose, 
ypąČ friedžio išdirbystėje, bu
vo prarasta beveik, du milįoh 
nai (darbo valandų. Apie 
17šį000 darbininkų streikavej.

Kur “geležine uždanga”?

Metalo darbininkai atmetė 
kompanijos siūlymą

SEATTLE, 
metalo apdirbėjų atmetė 10
centų valandai algos pakėli
mą, surištą su “escalator” 
skyrium 30 mėnesių sutartyje.

Tuojau po atmetimo AFL 
Metal Trades Council, atsto
vaujantis 8,000 darbininkų, 
ir International Association 
of Machinists, iš 4,000 narių, 
papaujino pasitarimus su 

I darbdaviais dėl' algų pakėli
mo ir su mažiau raiščių su
tartyje. : į į’A.

Kanadiečiai streikuoja
400 laivų statytojų paskel

bė streiką prieš Royal Cana- | Švedijos liejyklų darbininkų 
aplankiusi di-

Są jungos 
miestus, pareiškė, kad jie nie
kur nematė vadinamos “ge
ležinės uždangos.”

Jie sako ėję, kur tik norėję, 
kalbėjęsi su darbininkais, kur 
tik jiems pasitaikė, ir visur 
matę darbininkus pasitenki
nusius.

Tarp delegatų buvo ir trys 
socialistai, kurie tikėjosi ati- 

| dengti “geležinę uždangą,” 
! bet dabar ir jie-sako jos nie- 
ikur neradę.

unijos lokalas 1181 paskelbė | dian Navy. Devynios unijos i delegacija, 
streiką. Tuojau pastatyta pi- Įstreikan įtrauktos. Laivų sta- įdžiuosius Tarybų

dievini rožes ir širdingus 
laiškus, tai jis išduos ir vi-'

kieta linijos. j tymo programa sutrukdyta
. Lokalo biznio agentas Geo. j Darbininkai reikalauja 

Willett sako, jog buvo atnau-j centų į valandą pakelti 
jintos derybos, bet, vieton su-j darbo sąlygas pagerinti, 
tikti sui reikalavimais, kompa- j ★
nijos atstovai pagrasino teis- į Laimėjo 16 centų pakelti*

RCA Communications, Ine., 
1,600 darbininkų laimėjo 16 
centų į valandą pakelti, taip-

Zenonas hesnio, nes jų darbas yra sun- gi apmokamas vakacijas 
šventadienius.

30 
ir

i ką myliu skaito savo terito- zą dangaus karalystėn įva- T" streikuoja ..boommenai,. 
ziuo 1.  ,jįe reika]auja $15 į dieną mo'

“Drauge tūlas 
Gerulaitis dejuoja: 

i “Prieš' 'dešimt metų, ste-! 
! būklingieji Dievo pirštai,;
i užgesino vėl mūsų laisvės _
žibinį. Jau 10 metų naktis, j<a- pareikalavo pakelti algas. UAW unijos du lokalai p?i€-IMn*ios reikalavimai

kus ir dažnai nesaugus.

Viešbučiu darbininkai laimėjo • Unija pasirašė trijų
PITTSBURGH, Pa.—šešių j metų sutartį 

didžiųjų viešbučių darbinin- LOS ANGELES, Cal.

ir

I Plieno darbininkų

bė ryto, be aušros...”
Jeigu pats Dievas savo 

stebuklingais ' pirkį&įs už
gesino smetoninės laisves 
žiburį, tai matomai ta^ ži
burys perdaug rūko ir orą 
gadino.. Ir nei Gerulaitis, 
nei “Draugas” neturėtų

Laiškas Laisvės Redakcijai

Geras paruošimas dirvos
Harvardo universiteto trys žymūs profesoriai — Ze- į 

chariah Chafee, Arthur .’M'. Schlesinger ir Archibald' 
MacLeish — sudarė komisiją atšaukimui McCarran įsta-l 
tymo (Internal Security Act of 1950). Komisijai išsiunti
nėjo dvidešimt penkis tūkstančius laiškų žymesniems vi
suomenininkams, mokslininkams, rašytojams, darbo uni- 

, jų ir šiaip masinių organizacijų vadams bei viršinin
kams.

Komisija sa 
stančiai ir tūkstančiai gavusiųjų laiškus karštai, entu
ziastingai pritaria šių profesorių žygiui. Ypatingai džiu
gu, sako šie vyrai, kad abidjų didžiųjų darbo unijų judė
jimų vadovybės besąlyginiai pritaria judėjimui už įsta
tymo atšauKimą. Amerikos Darbo Federacijos ir CIO 
vadai sveikina komisijos darbą ir žada savo organizaci
jas aktyviškai įtraukti į visus žygius dėl McCarran įsta
tymo atšaukimo.

Iš tiesų reikia Harvardo profesorius nuoširdžiai pa
sveikinti už jų gerą sumanymą. Ši jų komisija paruošia' 
dirvą kovai Kongrese už įstatymo atšaukimą.

Reikia atminti, kad Kongresas susirinks lapkričio mė
nesio pabaigoje. Atsiras senatorių ir reprezentantų, ku
rie reikalaus, kad pirmuoju šios Kongreso sesijos žygiu 
turi būti to nelemto anti-konstitucinio įstatymo atšauki
mas. Tiktai platus, masinis Amerikos žmonių spaudimas 
paveiks Kongreso daugumą pasisakyti prieš McCarran 
istatvma. v V

Kas liečia mus, taip, mes nuoširdžiausiai pritariame

Plieno darbininkų unija 
įjau paruošė kompanijoms se
kamus reikalavimus: pakelti 
25 centus algos į valandą, 
duoti darbininkams tris savai
tes atostogų, šventadieniaisbylojančių apie Prūsiją, a- 

pie kryžiokus, apie senovės dirbantiems— pustrečio sykio 
Prūsų lietuvius, ir t.t. Vi-didesnės mokesties.

kvepia, bet .ka kitr daro- i™‘ v^lą^riPŠinH^Tn-iapie ši,lJ metų LLD išleistą sus tuos svarbius raštus .....J..! (Uievo valiai puesmns. IU knvo.„ T.mt-nvne nnr.

Gerbiamasis redaktoriau!
Ar negalėtumėt man pa

aiškinti per savo laikraštį

smirda ...

reiškė:
cc

ir

Tai tik didieji reikalavimai. 
Kartu sudaroma ir mažesriiiį 
reikalavimų, kurie susiję $u 
darbo sąlygų pagerinimu.

j knygą “Popiežiai ir lietu-
i vių tauta”, kurią parašė • sivežė Vilniun 
prof. P. Pakarklis? ' ! Tarybų

Aš ją jau perskaičiau ir Akademijai; ten 
dar kartą skaitysiu. Bet

Lietuvos mokslininkai par- 
ir atidavė 

Lietuvos Mokslų 
šiandien 

(jie yra tiriami, skaitomi ir

j retų atsimint, ką Dievas su '
77 \ janiuolais padarė, kurie iš-
Vienybeje pa- jrįso j0 vaiįaį pasipriešin

ti...
Senatorius Claude Pep- į man nesuprantama, iš kur ruošiami spaudai.

Be to, nemažai senų- do- Žurnalas už spalio 1 d. įtalpi- 
kumentų, liečiančių lietuvių no piešinį, kuris parodo “lygy- 

I tautos senovę, yra Maskvos bę pasiaukojime”.

Tarybų Sąjunga būtų 
buvusi likviduota 1941 me
tais, jeigu tada , 
puolę i n japohai”...

tko, kad atsiliepimai labai džiuginanti. Tuk-1 Sąjunga paskyi ė

ją būtų per, nuskridęs Indijon, pa-j prof. Pakarklis galėjo gau- 
reiškė, kad dėl taikos būtų! ti ir surinkti tokius doku- 

jeigu visi A- į mentus, kokie yra knygoje,
MacAr- Į menkos kongresmanai at- pav., kaip popiežių laiškai,: archyvuose, Leningrado ar-

Ithurą Korėjoje kariniu skristų Azijon.
vadu, o ne Juozą Tysliavą, 
nes jis ir dabar likviduotų būtų, _
Sovietų Sąjungą. Jis sako: Namą su savimi pasiimtų, 

“Kiek tai liečia sovietų nes jam irgi stoka suprati- 
imperializmą, tai jam par- Į mo apie Azijos žmones, 
blokšti anksčiau ar vėliau 
bus reikalinga ir vokiečių 
su japonais talka.”

Išrodo. '

rašyti 12-tame — 13-tame 
” šimtmečiuose, — laiškai, 

jeigu jie ir Baltąjį kurstanti vakarų valstybes 
žmogžudiškam karui prieš 
stabmeldžius lietuvius.

Nejaugi tie dokumentai

Manau, kad dar “geriau 
I,

Japonijos Liberalų parti
ja pareiškė, kad ji pradės 

Išrodo, Tautų Sąjunga vajų už bendradarbiavimą 
nežino, kad čia pat, jos pa- su Tautų Sąjunga.
nosėje, pelėja genijus Tys-i H’ kaip čia nebendradar- 
liava, kuris, pasikvietęs tai- i biauti, kuomet Tautų Są- 
kon vokiečius su japonais, [junga įgaliavo MacArthurą 
tuoj aus likviduotų Sovietų 
Sąjungą ir atvaduotų Lie
tuva.

Washington© gaspadoriai 
būk Graikijakiekvienam sąjūdžiui, kiekvienam žmonių balsui, kūrisjs^un^^aa?b Graikija 

yra keliamas už šio įstatymo iššlavimą iš įstatymų kny-J-nerodnnti noro savo jėgo- 
gos. Jis yra priešingas jungtinių Valstybių Konstituci- m^s. a^^<ar4 Y/s re^a- 
jai ir Teisių Biliui. Kongresas papildė istorinę klaidą, jį 
priimdamas. Reikia jį įtikinti, kad jis tuojau busimojoje SaJb°s. 
sesijoje tą klaidą griežtai atitaisytų.

jai ir Teisių Kiliui. Kongresas papildė istorinę klaidą, jį laujanti iš Amerikos

Graikija ne žiopla. Ko
kiems galams ji savo jėgas 
eikvos, kuomet gali sveti
momis jėgomis naudotis.^Prošvaisčių” Prenumeratos

Vajus gavimui prenumeratų dėl Jono Kaškaičio poe- j “Keleivis” praneša, kad 
zijos knygos užsibaigė. Spalio 25 d. paskutinė diena pri-1 adv. Fortunato Bagočiaus 

jsveikata gėrėja. Toliaus ra-

“Keleivis” praneša,

Kaip m aim erių unija 
žiuri i karą

Jungtinės Mainierių Unijos

chyvuose, taipgi Baltarusi
jos ir Ukrainos respublikų 
archyvuose. Šitie archyvai 
nūnai yra atviri 1 
Lietuvos

Piešinyje matome pelnagro- 
bius, viena ranka laikančius 
didžiulį karinių pelnų maišą, 
kita ranka stumia kareivius į

Tarvbu barinę ugnį, kurioje tūkstan- 
.1 r • i £ čiai žūsta, mokshnmkatns: \ »— - - •

išbuvo per tuos 7-nis šim- , įenkTmedžiftą ^Lietuvo^ čiama “tygyb5' 
tus metų pakavoti, paslėpti Į : :

Tai tokia pelnagrobių pu- 
.” Turčiai karo 

metu kraunasi dar didesnius 
turtus, o biednieji žūsta karo 

Va, iš kur profesorius laukuose- 
Povilas Pakarklis semia sa
vo veikalams medžiagą! Va, 
iš kur jis pasisėmė medžia
gos savo veikalui “ 
žiai ir lietuvių tauta”!

Tikėkime, kad dar ne vie
ną svarbų veikalą šis 

ir išmokslintas

istorijai.kur nors Vokietijos kry
žiokų ordino klioštoriuose? 
Vieną suprantu: tokie do
kumentai negalėjo išbūti 
per taip ilgą laiką, viešuose 
Vokietijos arba kitos vals
tybės knygynuose.

Nei viena kita, seniau 
parašyta knyga bei brošiū
ra nesupažindino manęs su ! kruopštus 
anų laikų popiežių veikla j Lietuvos istorikas sukurs.

Kovoja prieš 
progresyvių spendavima

New Yorko viešbučių dar- 
unijos darbaviečių 

atstovai nušvilpė viršūnių pas
kirtą trustisą ir bosą Berf Ross, 

kuris suspendavo kelis progre
syvius unijos veikėjus.

Unija reikalauja pakelti 20 
procentų algos ir pagerinti 
darbo sąlygas.. Progresyviai 

“ j (popiežių unijos atstovai už tai kovoja,
laiškų) nebuvo paskelbęs? trustisas Ross ^veikia kaip

‘Popie-j. .iNe" „I 1 j binmkų
savarankiškai elgtis, o jis 
pirmiausiai pasirūpino ka
rinius kriminalistus iš ka
lėjimų paleisti.

Londone Huron and Erie 
Bank pasiuntinius užpuolė 
plėšikai ir atėmė dešimtį 
tūkstančių dolerių.

Kadangi ten buvo dole
riai, o ne Anglijos svarai, 
tai banko nuostolius pa
dengs Amerikos žmonės, 
mokėdami didesnius tak- Į 
sus. i

Bostone tapo suareštuo
tas Henry Robinson už pa
vogimą $365.00. Policija ra
do šimtą dolerių, paslėptų 
biblijoje.

Jeigu šventas Antanas 
skaitomas vogtų daiktų pa
tronu, tai kędėl biblija ne
gali būti vogtų pinigų slėp
tuve ?

prieš lietuvių tautą, kaip 
ši, “Popiežiai ir lietuvių 
tauta”!

Labai svarbu, kad katali
kai darbininkai sušipažintų 
su šia knyga.

Draugiškai,

Dabar kyla klausimas: 
kodėl ligi šiol niekas minė
tų dokumentų i

ėnrimui pavardžių išspausdinimui knygoje. •
Šį sykį prenumeratų prisiuntė sekamai:
Nuo pavienių, 15 pr.
•A. Balčiūnas, Montreal, Canada, 5 pr.
K. Abekienė, Chicago, Ill., 4 pr.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 2 pr.
J. Danta, Detroit, Mich., 2 pr.
1). M. Sholl, Richmond Hill, N. Y., 1 pr.
J. Shapran, Philadelphia, Pa., 1 pr.
Širdingai dėkojame visiems tiems, kurie taip nuošir

džiai pasidarbavo rinkime prenumeratų. Taipgi ir pavie
niams, kurie prisiuntė savo užsakymus. Vajus užsibaigė, i nusipirkti kopiją. Užsakymus galite siųsti į Laisvės Ad- 

;., Richmond Hill 19, 
pardavimo kaina $1.50. . 1 .

Laisvės Adriiinistracija

so:
“Ligonis gauna daug 

laiškų ir linkėjimų iš savo 
senų prietelių iš visos A- 
merikos kampų. Tarp kitų 
vysk. Vipartas prisiuntė 
gražių rožių buketą ir šir
dingą laišką.”

Laisvės Redakcijos prie
rašas. — Tuojau, kai tik 
Raudonoji Armija išlaisvi
no Karaliaučių (dabartinį 
Kaliningradą), į tą miestą 
nuvyko prof. Povilas Pa-- 
karklis ir kiti Letuvos isto
rikai ir pradėjo knistis po 
Karaliaučiaus archyvus, 
ieškodami medžiagos, lie-

švenčioniškis. čiančios lietuvių tautą. Ten 
jie ir surado minėtuosius 

1 popiežių laiškus ir cirkuho- 
rius (aplinkraščiu 
giau: jie ten surhdo toriu 
visokios kitokios medžia
goj' senovės dokumentų,

vana bile kam—ypač poezijos knyga. Tad nepamirškite

bet tas nereiškia, kad knyg. platinimas baigtas. Mes aks- [ ministraciją,pl0-12 Atlantic Avė 
tiriame jus paraginti savo pažįstamus nusipirkti kopiją N. Y. Knyg 
šios knygos, kaip tik greit išeis iš spaudos. Bus puiki do

Mums rodosi, vyriausiai 
dėl to, kad dauguma rašiu
siųjų Lietuvos istoriją as- 

J. Sirvida, menų buvo popiežių patai- 
Bloomfield,' Conn, kautojai, todėl, jei jie ir ži

nojo apie tokios medžiagos 
buvimą, nenorėjo jos liesti. 
Na, kiti, kurie rašė apie lie
tuvių tautos senovę, pay., 
Dr. J. Šliupas, veikiausiai 
negalėjo prie tų archyvų 
prieiti. Atsiminkime: Šliu
pas savo knygas rašė gy
vendamas Amerikoje.

Sutinkame su gerb. J. 
Sirvida, jog'“popiežiai ir 
lietuvių tauta” yra tokia, 
kurią kiekvienas liettivis, 
norįs pažintį savo tautos 
praeitį ir jos kovas dėl 
iįsvės, privalo perskaityti!

tik priešingai.’ Todėl unijistai 
neleido jam ir kalbėti unijos 
atstovų susirinkime.

Laimėjo 10 centų pakelti
Newark, N. J. — Tung-Sol 

Lamp Works darbininkai lai
mėjo 10 centų į valandą algos 
pakelti.

Jie priguli prie United 
Electrical Workers of Ameri
ca unijos. Algų pakėlimas pa
liečia virš 2,000 d,arbininkų.

Streikavo ir laimėjo
Paterson, N. J. -

Wright Aeronautical 
ninku sutiko grįžti darban 
priimdami 14 centų į valandą 
algos priedą.

Jie streikavo nuo spalio 10 
d. Priklauso prįe CIO auto
mobilių darbininkų unijos.

3,000 
darbi-

Laisvė (Liberty, Lith. DaiĮy)—Ket., spalio 26, I960



Puiki programa
>

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVĖ

Akordionistas,
iš Dedham, Mass.

A MIELI A
JESKEVIČIŪTE-YOUNG

GERTRUDE RASKAUSKAS,
sopranas is Waterbury, Conn

Žymi

5

l'T-'IS

e

STEFAN KOZAKEVICH,
baritonas, ukrainietis,

operų dainininkas. sopranas, operų soliste

linksmi šokiai po programos

RICHARD BARRIS, koncert ų damininkė.
GEO. KAZAKEVIČIUS,

Aido Choro mokytojas.

RICHMOND HILL, N. Y
Programoje taipgi dalyvaus AIDO CHORAS 

vadovaujamas George Kazakevičiaus
Šokiams gros George Kazakevičiaus Orkestrą

amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus

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

Bulgarų tautos istorinis žygis 
į laisvę ir naują gyvenimą

Rugsėjo 9 dieną sukako lygiai šešeri metai nuo tos 
dienos, kai Bulgarija tapo išvaduota iš hitlerinio jungo., 
Ta sukaktis buvo plačiai atžymėta per visą šąli. Per tuos kovoje su vidaus reakcija, 
šešeris metus bulgarų tauta padarė didelį žingsnį pir-[n ^įsoimis 
myn į tikrai laimingą, gerbūvingą naują gyvenimą.

Rašo I). B.
čia gerovę”. Bulgarų tauta, 
savo darbais įrodo, kad liau
dies demokratinės santvar- I 

ikos sąlygomis šalies kūrybinės 
jėgos yra iš tikrųjų 
,miamos.

Yra žinoma, "kad 
mentu, kai Bulgariją

.jauniausioji Bulgarijos pra- 
• monės šaka. Mašinų gamyklų 
kolektyvai įsisavino gamybą 
garvežių, traktorių, sunkveži
mių, dujų generatorių, kulia
mųjų, pėdų rišėjų ir kitų ma- 

įnirtingoje ^nU» kurios anksčiau buvo į- 
■ “ ku- vežamos iš užsienio. Palygin

tomis stengėsi su 1939 metais Bulgarijos

kių — pusantro karto, o na
cionalinės pajamos pakilo pa
lyginti su 1938 metais 10 pro
centų.
Kova su vidaus reakcija

šiuos laimėjimus darbo 
žmonės pasiekė

Per šešerius metus Bulgari
jos liaudies valdžia, susikū
rusi išvijus hitlerininkus, įvyk
dė gilius demokratinius per
tvarkymus, kurie iš pagrindų 
pakeitė politinį, ekonominį ir 
kultūrinį šalies vaizdą, šie 
pertvarkymai paruošė realias 
sąlygas socializmo pamatams : Tarybinė Armija, šalis 
pastatyti. Dabar bulgarų tau- • 
ta su dideliu įkvėpimu dirba,

kurie, panaudodami tarybinių šakinę agrotechniką ir pasie- 
stachanovininkų priešakinį [kia aukštus derlius., 
patyrimą, pasiekia puikius 
rezultatus.

Pavyzdžiui,
giau kaip 3,000 Bulgarijos 
tekstilininkų pradėjo dirbti 
daugeliu staklių. Daugelis, jų 
rodo aukšto 
pavyzdžius, 
tekstilininkės 
rova ir Gica

Bulgarijos vyriausybė ski
ria didelį dėmesį žemės ūkio 

šalyje statomi 
kanalai, vandens 
įsisavinamos nau- 
sodinami laukų

Žinios iš Lietuvos
Sustambintame kolūkyje

VILKAVIŠKIS, rugs. 7 d.— 
Pilviškių apylinkėje neseniai 
susijungė “Jūrės” ir Komjau- 

inimo vardo kolūkiai. Nauja- 
Ime kolūkyje, kuris pavadin
tas Komjaunimo vardu, žy
miai padidėjo gyvulininkystės 
fermos. Sustambinto kolūkio 

[teritorijoje yra malūnas, tarp- 
; kolūkinė hidroelektrinė, kinas, I klubas-skaitykla, 2 parduotu
vės, kultūros namai, ambula
torija, paštas, radijo mazgas, 
knygynas, vidurinė mokykla 
ir kt. įstaigos. Visa tai suda
ro puikias perspektyvas kolū
kio auginimui. Sustambintas 
Komjaunimo vardo kolūkis 
jau pradėjo rudens sėją.

Alg. Endriukaitis.

nasumo
žinomos

Dimit-

darbo
šalyje
Liliana
And riejo va jau

mašinų gamyba išaugo 33 
kartus.

1949 metų pabaigoje meta
lurgijos pramonės gamybos gamina produkciją 1953 motų 
lygis viršijo prieškarinį lygį plano) sąskaitom
22,5 karto. Daugiau kaip pu- “Balkan 

ijimo politika, Bulgarijos dar- santro karto padidėjo anglies 
iškasimas ir 2,5 karto — rū-

sąjungoje c^os iškasimas. Per metus sto- 
• :įo rikiuotei! eilė šiluminiu ir

išvystyti hidroelektrinių, elektrifikuo
ta 400 kaimų, i

šiais metais ■ pramonės ga
myba vėl žymiai išaugo paly
ginti su 1949 metais.

Šie laimėjimai yra liaudies 
masių kūrybinio pakilimo re
zultatas.
Socialistinis lenktyniavimas 

1 darbe
Fabrikuose ir gamyklose 

vis plačiau išsivysto socialisti
nis lenktyniavimas dėl gamy
bos planų įvykdymo pirma 
laiko, dėl produkcijos aukš
tos kokybės ir jos savikainos 
sumažinimo. Jau iki šių metų 
birželio .mėnesio lenktynėse 
dalyvavo 450* tūkstančių dar
bininkų. Auga gretos gamybos 
novatorių ir racionalizatorių,

[sukliudyti vaisingą liaudies 
valdžios veiklą. Dabar, kai 
respublikos .miestuose iš es
mės pakirstas kapitalistinis 

| pagrindas, o kaimuose vykdo- 
, ma buožinių elementų apribų-

Šiuo metu dau- 'išvystymui.
drėkinimo 
rezervuarai 
jos žemės, 
apsaugos miškai, žemės ūkiui

[pateikiama tvirta technikinė 
[bazė, kas sudaro sąlygas Bul- 
Į gari jos kaimui laipsniškai 
reiti į socialistines vėžes.

f 
Apšvieta ir mokslas

Nemažus laimėjimus res
publika pasiekė kultūrinės 

i staty bos sri ty j e. Sė k m i n ga i
įgyvendinamas visuotinis pri
valomas mokslas. Ryžtingai 
kovojama dėl neraštingumo 

[likvidavimo suaugusiųjų gy
ventojų tarpe. Liaudies val
džios metais šalies miestuose 
ir kaimuose atidaryta apie 

[2,000 naujų pradinių mokyk- 
ilų, šimtai vidurinių mokyklų laimėjo algų pakėlimą 
ir technikumų, daugiau kaip | Trenton, N. J. — New Jer- 
150 vakarinių mokyklų darbo sey Bell Telephone 
jaunimui, du universitetai. 
Teatrų skaičius padidėjo be
veik tris kartus. Įmonėse, į-

pe-

Fabriko 
verpėja Sofija Ste

panova eilę metų aptarnauja 
1,000 verpsčių, esant 4 00 
verpsčių normai.

Tokių pavyzdžių daug. Jie 
liudija apie didelį patriotiz
mą darbo žmonių .masių, ku
rie supranta, kad dabar jie 
dirba ne kapitalistams, o sau, 
vardan savo tėvynės klestėji
mo ir galybės stiprėjimo.
Valstiečiai naujam kelyje

Į naują kelią stoja Bulga- 
irijos valstiečiai. Šalyje be pa
liovos auga darbo kooperati
nių žemdirbystės 
čius. Dabar 
kaip 2,000. 
jų valstiečių 
tyvinių ūkio
vidutinioji valstiečiai. Priešin
gai individualiems ūkiams, 
žemdirbystės kooperatyvai 
dirba planiniais pagrindais, 
panaudoja turtingą tarybinių 
kolūkių patyrimą, taiko prie-

bininkų klasė glaudžioje ir 
I vis stiprėjančioje

. su darbo valstiečiais įgijo ga- • 
limybę dar plačiau i 

j savo kūrybines jėgas.
1 Laimėjimai pramonėje

Praėjusiais metais Bulgari
ja sėkmingai įvykdė pirmųjų 
penkmečio metų programą. 
Milžiniško darbinio pakilimo 
dėka daugelio įmonių darbi
ninkai įvykdė metinę užduotį. 
žymiai anksčiau laiko, o leng-1 
voji pramonė visumoje reali
zavo planą per 11 mėnesių ir 
pagamino viršum plano pla
taus vartojimo prekių už mi
lijonus levų. Per metus Bulga
rijoje buvo atiduota eksploa
tuoti 267 nauji pramonės ob
jektai. ir rekonstruota 106 se- 

įrankių ni objektai.
Ypačiai žymius laimėjimus 

pramone —

ii e išse

tuo mo- 
išvadavo 

! buvo 
prie ekonominės katastrofos 
ribos. Kapitalizmo sąlygomis

realizuodama penkmečio pla- jos liaudies ūkiui atkurti bū- 
~' "x~ . ~ prireikę mažiausia dešimt

mečio. Tačian tauta, tapusi 
savo likimo šeimininku, suge
bėjo greitai įveikti sunkius 
vokiškosios fašistinės okupa
cijos padarinius. Sėkmingai 

'įvykdžius dvejų metų planą, 
šalies ūkis buvo ne tik atkur
tas, bet ir pralenkė prieškari-- 
nio išsivystymo ribas. Pakan
ka pasakyti, kad iki 1948 me
tų pabaigos pramonės lygis 
prašoko prieškarinį lygį 75 
procentais, gamybos 
gamyba padidėjo du su puse

ną, skirtą respublikos ekono
minei nepriklausomybei su
stiprinti, gyventojų 
nei gerovei pakelti 
ūkio socialistiniam 
si užtikrinti.

Telefonų operatoriai 
laimėjo algų pakėlimą

materiali- 
ir liaudies 
vystymui-

Progreso tempai

“Tai, ką kiti kitomis sąly
gomis pasiekė per 100 metų, 
— kalbėjo Georgijus Dimit
rovas, — mes turime pasiekti 
per vieną—du dešimtmečius. 
Tik tokiu būdu mes užtikrinsi
me mūsų nacionalinę nepri
klausomybę ir nuolat augan- [karto, plataus vartojimo pre- pasiekė mašinų

ūkių skai- 
jų yra daugiau 
Paskui vargingų- staigose ir kaimuose sukurta 
dalį prie kolok- 
formų pereina saviveiklos kolektyvų.

daugiau kaip 3,000 teatrinių 
4,000 
didelį 

Me-
klubų-skaityklų dirba
kultūros-švietimo darbą.
tai* po metų didėja knygų, 
laikraščių ir žurnalų tiražai.

Co. virš 
10,000 operatorių laimėjo 
nuo $2 iki $4 savaitėje, kai 
pagrasino streiku. Darbinin
kai yra nariai Division 55, 
Communication Workers 
(CIO) ir virš metai kovojo 
už algų pakėlimą.

Priedui prie algų unija lai
mėjo kitus pagerinimus ir tei
sę būti unijos nariais.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily).—» Ket., spalio 26, 1950



M. J. Cuzmeris. Tačiau dilginamosios ląste-
LEVAS TOLSTOJUS ' g

VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
—6 - MIŠKO KIRTIMAS. — Jzinkerio pasakojimas. įoao-so

(Tąsa)
—Nežinau, tiesą sakant, bet man bai

siai nepatinka tasai Kaukazas, — per
kirto jis mane.

—Man Kaukazas ir dabar patinka, bet 
jau kitaip . . .

—Gal būt, ir patinka,—tarė kažkaip 
susierzinęs:—žinau tik tą, kad aš pats 
Kaukazui netinku.

—Kodėl gi?—ištariau, kad tik ką nors 
pasakyčiau.

—Dėl to, kad, pirmiausia, jis mane 
apgavo. Visa tai, nuo ko aš, legendą sek
damas, atvykau Kaukazan išsigydyt, vis
kas atvyko kartu su manim, tik su tuo 
skirtumu, kad pirma viskas buvo sulipę 
dideliuose laiptuose, o 'dabar mažuose, 
purvinuose, kurių kiekvienoj pakopėlėj 
randu milijonus rūpesčių, šlykštumų, 
įžeidinėjimų; antra, dėl to, kad juntu, 
kaip kiekvieną dieną morališkai krintu 
vis žemiau ir žemiau, ir svarbiausia — 
tai, kad jaučiuos netinkamas čionykščiai 
tarnybai: negaliu pakelti pavojaus . . . 
tiesiog sakant, man.trūksta narsumo . . .

Jis sustojo ir rimtai, pažvelgė į mane.
Nors šitas neprašytas prisipažinimas 

mane nustebino, aš neprieštaravau, kaip, 
atrodo, norėjo mano pašnekovas, bet iš 
jo paties laukiau, kad paneigtų savo žo
džius, kaip visada panašiais atsitikimais 
būna.

—Žinote, šiandien, vykdamas stovy
klauti, aš pirmą kartą vykstu į kauty
nes,—tęsė jis,— ir jūs neįsivaizduojate, 
kas man vakar atsitiko. Kai viršila va
kar atnešė įsakymą, kad mano kuopa 
paskirta į koloną, aš išblyškai! kaip dro
bė ir iš susijaudinimo negalėjau nė žo
džio ištarti. O kaip aš praleidau naktį, 
kad jūs žinotumėt! Jei tiesa, kad iš bai
mės pražylama, tai aš šiandien turėčiau 
būti visiškai baltas, todėl, kad, matyt, 
ne vienas mirtin pasmerktasis tiek ne
iškentėjo per vieną naktį, kiek aš, net ir 
dabar, nors man ir truputį lengviau, 
kaip naktį, bet manyje čia tik verda, tik 
verda,—pridūrė, mosuodamas apie krū- 
tinę kumščiu.

—Ir ar ne juokas?—tęsė jis.—Čia bai
siausia drama vyksta, o pats valgaixmuš- 
tinius su svogūnu ir tikini, kad labai 
linksma ... Ar yra vyno, Nikolajevai?

’ —pridūrė jis žiovaudamas.
—Tai jis, broliukai mano!—pasigirdo 

tuo metu susijaudinęs kareivio balsas, ir 
visų akys nukrypo į tolimą pamiškę.

Tolumoje plėtėsi ir, sklisdamas pavė
jui, kilo melsvas dūmų debesėlis. Kai su- 

' pratau, kad tai priešo šūvis į mus, visa, 
kas buvo tą valandėlę mano akyse, vis
kas staiga pasirodė kažkaip nauja, di
dinga. Ir šautuvų gubos,' ir laužų dū
mai, ir mėlynas dangus^ ir žali lafetai, 
ir nudegęs ūsuotas Nikolajevo veidas,— 
visa tai tarsi sakyte sakė, kad sviedinys, 
kuris jau išlėkė iš dūmų ir šiuo aki
mirksniu lekia erdvėje, gali būti nutai
kytas tiesiai man į krūtinę.

—Iš kur ėmėt vyno?—tingiai paklau- 
’ si'au Bolchovo, tuo tarpu, kai -mano sie

los gelmėse vienodu ryškumu kalbėjo du 
balsai: vienas— viešpatie, priimk mano 
vėlę ramybėje, kitas — tikiuos, kad ne- 
susigūsiu, bet šypsosiuos tuo metu, kai 

. sviedinys lėks pro šalį,—ir tuo pačiu aki
mirksniu virš galvų kažkas baisiai ne
maloniai prašvilpė, ir už dviejų žingsnių 
nuo mūsų šleptelėjo sviedinys.

— Štai, jei būčiau Napoleonas arba 
Fridrichas, — tarė tuo metu Bolchovas, 

. visiškai šaltai pasisukdamas į mane, — 
būtinai pasakyčiau kokį nors meilų žo
delį.

—Juk jūs ir dabar pasakėt,—atsakiau 
aš, vargais negalais slėpdamas praėjusio 
pavojaus sukeltą nerimą.

—Tai kas, kad pasakiau: niekas neuž- 
r rašys.

—Aš užrašysiu.
—Kad jūs ir užrašysite, tai kritikon, 

kaip sako Miščenkovas, — pridūrė jis 
šypsodamas.

—Tfu, prakeiktasis! — tarė tuo metu 
užpakaly mūsų Antonovas, apmaudingai 
spjaudamas šalin,—ko tik nepataiko į 
kojas.

Visos mano pastangos rodytis šaltam 
ir visos mūsų gudriosios frazės po šio

nuoširdaus sušukimo* pasirodė man stai
ga nepakenčiamai kvailos. ..

VII
Priešas iš tikrųjų pastatė porą pabū

klų toje vietoje, kur jodinėjo totoriai, ir 
kas 20 ar 30 minučių leido po šūvį į 
mūsų kirtėjus. Mano būrį išstūmė prie
kin į ertmę ir paliepė atsakyti jam. Pa
miškėje pasirodydavo dūmelis, pasigirs
davo šūvis, švilpesys, ir sviedinys krisda
vo užpakaly ar priešaky mūsų. Priešo 
sviediniai krito laimingai ir nuostolių 
nebuvo.

Artileristai, kaip ir visuomet, puikiai 
dirbo, vikriai užtaisinėjo, stropiai nutai
kydavo į pasirodžiusius dūmus ir ramiai 
juokavo tarpusavy. Apsaugos pėstinin
kai nieko neveikė, tylomis gulėjo aplink 
mus ir laukė savo eilės. Miško kirtėjai 
dirbo savo darbą: kirviai skambėjo miš
ke vikriau ir dažniau; tik tuo metu, kai 
pasigirsdavo sviedinio švilpesys, viskas 
staiga nutildavo, ir mirtinoje tyloje su
skambėdavo ne visai ramūs balsai: 
“traukitės, vyrai!” ir visų akys įsmigda
vo į sviedinį, rekošetuojantį per laužus 
ir nukapotas šakas.

Rūkas jau visiškai pakilo ir, pavir
tęs debesimis, pamažu išnyko tamsiai 
mėlynam danguje; pasirodžiusi saulė 
skaidriai švietė ir linksmais atspindžiais 
švytėjo durtuvų pliene, beatšylančioje 
žemėje ir šerkšno žibučiuose. Ore jautei 
rytinio šalčio gaivumą kartu su pavasa
rinės saulės šilima; tūkstančiai visokiau
sių šešėlių ir spalvų mišo sausuose miš
ko lapuose, ir pravažinėtam žvilgančia
me kelyje ryškiai skyrėsi ratlankių ir 
pasaginių snapelių žymės. Kariuomenės 
judėjimas darėsi vis stipresnis ir paste
bimesnis. Visose pusėse dažniau ir daž
niau pasirodydavo melsvi šūvių dūme
liai. Dragūnai su plevėsuojančiomis 
iečių vėliavėlėmis išjojo prie
kin ; pėstininkų kuopose 
p a s i g i r d o d a i n o s, ir gurguolė 
su malkomis ėmė rikiuotis ariergarde. 
Prie mūsų būrio prijojo generolas ir įsa
kė rengtis pasitraukti. Priešas sulindo į 
krūmus prieš mūsų kairįjį sparną ir ėmė 
mums smarkiai trukdyti šautuvų „ugni
mi. Kairėje iš miško prazvimbė kulipka 
ir kirto į lafetą, paskui kita, trečia... 
Apsaugos pėstininkai, gulėję prie mūsų, 
triukšmingai pakilo, paėmė šautuvus ir 
išsitiesė grandinėm Šautuvų šūviai stip
rėjo, ir kulkos ėmė lekioti vis" dažųįau ir 
dažniau. Ėmėm trauktis, taigi ir iš tik
rųjų kautis, kaip kad visuomet būna Kau
kaze. Iš visko buvo matyt, kad artileris
tams nepatiko kulipkos, kaip pirmiau 
sviediniai — pėstininkams. Antonovas 
apsiblausė. Čikinas mėgdžiojo kulipkas 
ir krėtė iš jų juokus, tačiau buvo matyt, 
kad jos jam ne prie širdies.J Apie vieną 
jis pasakė: “kad skuta,’’ kitą pavadino 
“bitute,” trečią, kuri kažkaip lėtai ir 
gailiai cypdama pralėkė virš mūsų, pa
vadino “našlaite.” Dėl to visi nusikvato
jo.

Nepratęs naujokas kiekvieną kartą, 
kulipkai sušvilpus, linkčiojo šonan galvą 
ir ištiesdavo kaklą, kas irgi juokino ka
reiviukus: “Ar pažįstama, ar ką, kad 
sveikini?” sakydavo jam. Ir Velenčukas, 
kuris visuomet nepaisydavo pavojaus, 
dabar buvo neramus: jį, matyt, pykino, 
kad mes nešaudome karteče ton vieton, 
iš kurios kulipkos lekia. Jis keletą kartų 
nepatenkintu balsu pasakė: “Argi jis 
mus taip jau ir muš? Jei pasuktume ten 
pabūklą ir pažertame karteče, tai tuoj 
nutiltų, nebijok.”

Iš tiesų, metas buvo taip padaryti: 
įsakiau paleisti paskutinę granatą ir už
taisyti kartečę.

— Kartečė! — narsiai sušuko Anto
novas, pačiuose dūmuose su vanta priei
damas prie patrankos, kai tik išlėkė svie
dinys.

Tuo metu išgirdau, kaip užpakaly 
greitai suzvimbė kulipka ir staiga nuti
lo, į kažką sausai susidavus. Man su
spaudė širdį. “Atrodo, kuriam mūsiš
kių kliuvo,” pagalvojau, ' tačiau kartu 
bijojau atsigręžti, kažką baisaus nujaus
damas. Iš* tikrųjų, tuoj pat pasigirdo 
sunkiai krentąs kūnas ir “o-o-p-oi” — 
širdį veriamas sužeistojo vaitojimas.

(Daugiau bus)

SKAITYK IR MOKYKIS
Sporagyviai plinta sporo- Iš tikrųjų hidros kūnas pa- šą iš vidaus.

Tam tikru savo gy- našus į stiebelį, kurio Jais- Vandeninė blusa, pakliu- 
spora- va jame gale žvaigždės pavi- vusi pro burnos angą į šį 

dalu išaugę ploni čiuptuve- maišą, palengva virškina
mai. Jie čia trumpėja, čia 
ilgėja, čia grakščiai lanks
tosi , tarytum švelnūs ore 
skraidą voratinkliai.

Net ir neilgai hidrą ste- v. . . . , .v. .
bedami įsitikiname, kad hiJPa“Lkal£ 
dra gyvena ne taip, 
daugumas kitų gyvūnų: ji, 
visą laiką sėdi prisitvirti- ■ 
nusi vienoje vietoje ir turi 
labai 
kūną.

Senovės stebėtojai hidrą| 
vadindavo polipu, tai reiš
kia “daugiakojis.” Toks 
pavadinimas susietas su 
tuo, kad hidra kai kada ke
liasi iš vienos vietos į kitą, 
pakaitomis įsikibdama į po
vandeninių daiktų pavir
šių čia savo padu, čia savo 
čiuptuvėliais.

mzs.
venimo laikotarpiu 
gyvio kūnas subyra į dau
gybę smulkučių ląstelių, ir 
kiekviena ląstelė apsitrau
kia standria plėvele. Tai 
ir yra sporos. Tik krau
jiniai sporagyviai 
sporų, apgaubtų tokia 
Vele. ’

9.

neturi
plė-

IRVIENALĄSČIAI 
DAUGIALĄSČIAI 

GYVŪNAI
Susipažinome su pirmuo-. 

nių tipu, kuris turi labai 
daug rūšių. Kiekvieno pir- 
muonio visas kūnas sudary
tas iš vienos ląstelės. Kiek
vienas pirmuonis visas sa
vo gyvenimo funkcijas—ju
desius, mitybą, kvėpavimą, 
veisimąsi — atlieka vienin
tele savo kūno ląstele.

Priešingai pirmuonims, 
visų kitų tipų gyvūnus ben-1 
drai galime pavadinti dau-j Tačiau tokie persikėlimai 
gialąsčiais gyvūnais. •

Kiekvieno daugialąsčio 
gyvūno kūnas sudarytas iš 
daugybės ląstelių ,ir atski
ras gyvybines funkcijas at- 
lieka įvairios ląstelės. Pa
vyzdžiui, judėjimo darbą 
atlieka vienos ląstelės, virš
kinimo—kitos, veisimosi — 
trečios ir t. t. Dėl to ir 
daugialąsčio gyvūno ląste
lės yra įvairaus pavidalo ir 
įvairiai sudarytos. Vadi
nasi, daugialąsčiams gyvū
nams būdinga me tik dau
gybė ląstelių, 4š kurių su
darytas jų kūnas, bet ir šių 
ląstelių įvairumas.

Iš pirmo pažvelgimo ga
li pasirodyti, kad tarp vie
naląsčių ir daugialąsčių gy
vūnų yra didžiausia bedug
nė/ Bet ar iš tikrųjų taip 
tyra?

Mes jau nagrinėjome žiu- 
žinių pirmuonių kolonijas, 
maurakulį. Tokie koloni- 
niai pirmuonys yra kaip ir 
tiltas, kuris jungia pirmuo
nis su paprasčiausiai suda
rytais daugialąsčiais gyvū
nais. Todėl dabar ir imsi
me nagrinėti paprasčiau
sius daugialąsčius gyvū
nus. Jie skirstomi į du ti
pus: duobagyvių ir pinčių.

Ir vieni ir antri, kaip ro
do šių dienų mokslas, yra 
kilę iš seniausių koloninių 
pirmuonių.
II TIPAS. DUOBAGY

VIAI
Prie duobagyvių priklau

so grupė žemesnių jų dau- 
gi'aląsčių gyvūnų, savo kil
me susijusių 1 su vienaląs
čiais organizmais. Visi duo
bagyviai gyvena vandenyje, 
daugiausia jūrose.
10: HIDRA—DUOBAGY
VIŲ KLASĖS ATSTOVAS

Paimkime iš tvenkinio 
nors ir nedidelį kiekį van
deninių augalų ir įmerkime 
juos į indą su vandeniu. 
Drumzlėms, dumblo dale
lėms ir augalų nuotrupoms 
nusėdus ir vandeniui prasi- 
skaidrinus, išvysime savo
tišką gyvūnų pasaulį: dau
gybė vėželių, vandeninių 
vabalėlių, įvairių uodų 
vikšrų, plėšriųjų blakių ir 
kitokių vandens gyventojų. 
Iš visų šių vandeninių gy
vūnų ypač įdomus yra vie
nas mažas gyvūnėlis; vadi
namas gėlųjų vandenų hi- 

\dra. Ją galime pamatyti 
ant butelio sienelės arba ant 
vandeninio augalo šakelės.

Išorinis hidros sandaras. 
Savo limpamu “padu” pri
sitvirtinusi vienoje vietoje, 
hidra glūdi ištiesusi savo 
pusiau permatomą , balsvą 
kūną, panašų labiau į glež
ną augalą, negu į gyvūną.

Vandeninė blusa, pakliu

mųjų sulčių suardoma ir 
subyra į atskirus gabalė
lius. Tada vidinis ląstelių 
(entodermes) sluoksnis, ku
rį vadiname virškinamuoju,

lės tinka ir kitam reikalui. 
Sėdimasis gyvenimo būdas 
nevisada saugus. Kurio 
nors gyvūnėlio užpulta, hi
dra negali pabėgti. Atsi
tinka, kad prie hidros pri
plaukia, pvz., jaunos žuve
lės. Net ir butelyje su van
deniu galima pastebėti, 
kaip mažutės žuveles, 
čiuptuvėlių įgeltos ,bėg'a ša
lin nuo hidros, kurios dil
ginamosios ląstelės “sprogs
ta” ir įsmeigia savo siūlus 
į gležną žuvelės odą. Va
dinasi, dilginamosios ląste-

kain- Pseudopodijas Pa" 
~ i čiumpa šiuos grobio gaba- 

i lėlius. Kiekviena tokia virš- a-, —o--------
• kinamoji ląstelė virškina lės yra ir apsigynimo prie- 

paprastai sudarytą mai?t5.savo vldug- Toks 
11 : virskimmas v a d mamasI 

I ląsteliniu virškinimu.
Virškinamoji ląstelė turi premjeras Rene Pleven tei- 

savo paviršiuje plaukelį, 
šių plaukelių virpėjimas iš
nešioja maistą į visus hi
dros kūno užkampius ir 
net į čiuptuvėlių vidų. To
kiu būdu maistu aprūpina
mos visos hidros kūno da
lys. ; ‘
IP. HIDROS APSIGYNI

MO PRIEMONĖS
Dilgin amų j ų ląstelių 

reikšmė. Čiuptuvėliai ir jų 
dilginamosios ląstelės yra 
priemonės maistui pačiupti.

būna reti, ir hidra dažniau
siai sėdi vienoje vietoje, iš
tempusi čiuptuvėlius. Ypač 
stipriai hidra išsitempia ba
daudama. Tuomet jos ma
žas stiebelio pavidalo kūnas

Čiuptuvėlius laikyti iš
temptus hidrai yra labai 
naudinga. Negalėdama pa
vyti savo grobio ,hidra pa
čiumpa jį savo čiuptuvė
liais. Suprantama, kad juo 
labiau ištempti čiuptuvėliai, 
juo veikiau užkliudo juos 
kuris nors smulkus, pro šalį 
plaukiąs gyvūnėlis.

1

Grobio gaudymas. Papras
tu hidros grobiu būna ma
ži gležni vėželiai, vadinamo
sios vandeninės blusos ir ci
klopai. Kai tik toks vėže- ( 
lis paliečia hidros čiuptuvė
lį, tuojau nustoja judėjęs. 

j Vandeninė blusa paraližuo- 
jama ir ,tarytum, lipte pri
limpa prie čiuptuvėlio. Aiš
ku, kad hidros čiuptuvėlis 
turi kažin kokių ypatingų 
savybių ,nuo kurių šis reiš-1 
kinys priklauso.

Dilginamosios ląstelės. 
Čiuptuvėlių tyrinę j imas pro 
mikroskopą parodo, kad 
čiuptuvėlio odelėje krūvelė
mis susigrupavusios ypa
tingos ląstelės, pavadintos 
dilginamosiomis ląstelėmis. 
Kiekviena tokia dilginamoji 
ląstelė savo paviršiuje turi 
ploną juntamąjį plaukelį, 
kurį palietus, dilginamoji 
ląstelė “sprogsta.” Iš jos 
iššoka ilgas siūlelis, esąs 
dilginamosios ląstelės vidu
je, spyruokliškai suraizgy
tas, ir kartu išsiskečia į ša-1 
lis aštrūs dygliai, kurie 
drasko grobio kūną. Į 
įdrėkstą žaizdelę įsminga 
išsitempusi spyruoklė ir 
įleidžia nuodingo dilgina
mosios ląstelės
Vandeninei blusai palietus 
čiuptuvėlį, iš karto “sprogs
ta” keletas tokių 
mųjų čiuptuvėlio 
Vandeninė blusa 
suparalyžiuota ir 
prie čiuptuvėlio,
čiuptuvėlis susitraukia ir 
prineša grobį prie burnos, 
kuri yra tarp čiuptuvėlių ir 
turi apskritos angos pavi- 
da. Burnos angos kraštai 
pamažu grobį apžioja ir 
praryja; hidra smarkiai iš
sipučia ,ir pro jos kūno sie
neles matyti jau nebejudan
čio vėželio apybraiža.

Vidinis hidros sandaras. 
Hidros kūną galima paly
ginti su maišu. Jos kūno 
sienelės sudarytos iš dviejų 
eilių ląstelių. Išviršinis ląs
telių sluoksnis, vadinamoji 
ektoderma, sudaro hidros 
odą, o vidinis sluoksnis, ar
ba entoderma, iškloja mai-

skysčio.

dilgina- 
ląstelių.
randas

pririšta 
Paskui

monė.

Paryžius Francijos

sinasi seimui, kodėl Viet
namo liaudininkai per ket
vertą savaičių užkariavo 
nuo francūzų penkis tvirto- 
viškus miestus Indo-Kinoj.

Jeigu seimas pareikštų 
Į valdžiai nepasitikėjimą dėl 
karo vedimo, tai pasitrauk
tų Pleveno ministrų kabi
netas.

Nu-Newfoundland.
skendo prekinis Panamos 
laivas. Žuvo 12 jūrininkų.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap
globus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar kate įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkertą kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra į 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės ; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas,-saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.-

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Paraše

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, sų keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė., Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

4 pusi.—-Laisve (Liberty, Li th. Daily)— Ket.
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CHICAGOS ŽINIOS
PAVYKĘS MITINGAS IR i 

MENO FESTIVALIS
Spalio 14 d., Peoples Audi

torija, 2457 W. Chicago Ave., 
buvot pilna žmonių. Masinį 
mitingą ir meno festivalį ruo
šė Midwest Committee for I 
Protection of Foreign Born. |

Meninė programa buvo la- i 
bai įdomi. Programą pradėjo 
ukrainietė dainininkėAmeri
kos himnu, paskui dar kelias 
dainas padainavo. Mūsiškis 
LKMChoras gana gražiai pa
sirodė, taipgi žydų pažangus! 
Freiheit Choras.

Gilaus įspūdžio paliko du 
negrai šokėjau pašokdami ; 
vieną savo kaip primityvį šo-| 
kį, kitą “lotynišką.” Jiems Į 
akompanavo “primityviu būb-i 
nu.” šokėjai atletiški. Kada | 
jie šoko primityvį šokį, visi j 
muskulai veikė, judėjo.

šokiai tikrai labai gražūs, | 
Reiktų juodu pakviesti į dau- ' 
giau koncertų.

“Keturkampis šokis,” Ame- ' 
rikos farmerių, taipjau gerai , 
išėjo, jį atliko didelis jauni-j 
m.o pulkas. i

Vienas artistas taipgi šoko 1 
turkų-graikų šokį. Būtų kur ■ 
kas geriau jam išėję, jei jis' 
būtų su tautiniais kostiumais i 
vilkėjęs.

Vakarą atidarė adv. Pearl I 
Hart, pasakydama neilgą kai- ! 
bą. t

Tvarką vedė Joe Weber, j 
žymus darbo unijų veikėjas, ' 
kurio bylo apeliuota.- Jį irgi 
norima deportuoti.

Ant estrados buvo ir kiti, 
kurių deportavimų bylos eina. 
Moses Reznikov ir Irvin ,

Franklin ,tik supažindinti su 
publika.

V. Andrulis pakviestas kal
bėti visų teisiamųjų vardu. 
Jis kalbėjo neilgai, pažymė
damas, kad yra svarbesnių 
kalbėtojų, ypač Abner Green, 
nacionalis sekretorius Svetur- 
gimių Gynimo Komiteto. Jis 
važinėjo ir grįžo nuo Pacifi- 
ko pakraščio į New Yorką ir 
staptelėjo Chicago j.

Kalbėjo taipgi Katherine 
Hyndman, kurios deportaci
jos byla dar tęsiama. Ji pa
ragino susirinkusius paremti 
gynimo komitetą aukomis. 
Daugelis organizacijų aukojo 
gan stambias sumas.

Paskiausia kalbėjo Abner 
Green. Jisai pasAkė labai ge
rą kalbą. Jis vadovauja ko
vai prieš deportacijas jau 
virš 15 .metų, turi tame pa
tyrimo.

Jis tarpe kita ko sakė:
“Šį vakarą jūs matote čionai 

Weberį, Andrulį, Ilyndma- 
nienę ir kitus, ar jūs galite ti
kėti, kad jie baisūs žmonės, 
kuriuos reikia deportuoti ?”

Jis palydėtas garsiais del
nų plojimais.

Po programos ėjo šokiai.
Verta pastebėti, jog lietu

vių dalyvavo šiame parengi
me gan geras skaičius, kad 
.jie gerai programoje pasiro
dė, taipgi prisidėjo su para
ma tų bylų vedimui.

Tai pagirtina.
Kaip Abner Green sakė, 

niekas neapgina savo laisvės 
ir teisių ant pilvo šliaužioda- 
mas. Reikia kovoti už tas 
teises. Kova už kito teises

lyra sykiu kova už savo teises.
Pažymėtina ir tas, kad to

kie tarptautiniai mitingai, 
pramogos daro gerą įspūdį, 
supažindina skirtingų tauty- 

ibių ir rasių žmones, taipgi 
padrąsina veikime, nes čia 
aktualiai matai, kad ir kiti 
kovoja, kad liaudies jėgos 
yra didelės, tik reikia jas su
mobilizuoti. Rep.

Montreal, Canada
Prasidėjo didžioji darbymetė

Pažangių Kanados lietuvių 
laikraščio — Liaudies Balso— 
vajus už sukėlimą finansi
nės paramos ,už gavimą nau
jų ir atnaujinimą senų pre

numeratų, jau prasidėjo, šios 
kolonijos laikraščio patrijotai 
ir darbuotojai .jau apsišarva
vo su reikiama medžiaga ir 
leidžiasi darban. Jau visa ei- 

j lė pasižadėjo dirbti ir tiki
masi, kad ir daugiau atsiras. 
Kadangi šios kolonijos lietu
viai labai išsimėčiusiai gyve
na po įvairius ir tolimus dis- 
triktus, tai darbas reikalauja 
didesnio skaičiaus darbuotojų. 
Moterys, kaip praeityje, taip 
ir šį kartą, rodo daugiau ak
tyvumo ir noro dirbti. Jau 
keli geri laikraščio patrijotai 
ne tik atsinaujino laikraštį, 
bet ir prisidėjo su stambią 
auka.

Susirgo
Pora savaičių atgal ištiko 

nelaimė M. Šukį, naują lietu
vį, kuris išsisuko ranką, dirb
damas savo biznyje.

Savaitė atgal smarkiai su
sirgo K. Ambrozienė. Ji jau 
iš dirbtuvės parvežta namo.

Stokite j Kontestq*

Gauti Laisvei
Nauįy Skaitytojų
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su

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

*
KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 

SEKAMOS DOVANOS:

1-ma $75. 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.
t

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, kurie 
ją gaus vajaus laiku, užsisakydami dienraštį.

Iki šiol oras labai gražus vajui. Prašome vajininkų darbuotis kiek tik iš
galint, gavimui Laisvei naujų skaitytojų. ' Rūpinkimės visTTslaikymu savo 
dienraščio — platinkime jį. / \

Visų esančiųjų Laisvės skaitytojų prašome gauti (nors po vięną naują 
skaitytoją. Pakalbinkite kiekvieną savo draugą, kiekvieną lietuvį užsisakyti 
dienraštį Laisvę. \

Perkant money-orderius, pašto notas ar čekius apmokėjimui už Laisvėj 
prenumeratas reikia rašyti tik LAISVE. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite : 1

LAISVE
h

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

Ligonė gana rimta ir randasi metai lapkričio mėnesį LDS 
gydytojų priežiūroje.!

Tai bent sukaktis

sukaktį atskirai, šį kartą da
lyvausime visi bendrai, drau

giškai, šventadieniškai, kaip
Kelios savaitės atgal antru I kad pridera savo organizaci- 

ei i ri n vne i onnnlrni iiah O (\ w>rt4-n m? V n 1x4-4 r* 4 1kartu šliūbavosi senukai 
maičiai, kurie išgyveno 
biniame gyvenime 50 
Vedybinės ceremonijos 
atliktos bažnyčioje.

Dvi savaitės atgal, 
svetainėje, iniciatyva 
bauskų ir Gyvių, buvo 
ta sukaktuvių 
Šilkauskams, jų 20 metų 
dybinįo gyvenimo.

Spalių 14 d., iniciatyva 
Karalevičienės, padedant 
kėniams, Trečiokienei ir Vaiš- 
viliūtėms,' pas J. Balsius, 
vo suruošta partija dėl 
K. Virbylų. Partija buvo 
dėlė ir graži.

Cleveland, Ohio Torrington, Conn
Pirma LDS Klubo vakarienė.

šeštadienio vakare, lapkri-žė-; jos 20 metų sukaktį atžymėti.
Muziką turime gerą, tai šo- čio 4 d., LDS klubo patalpo-vedy- 

metų. 
buvo

sc, 9305 St. Clair Ave., buskėjams nereikės nuobodžiauti.
Geros gaspadines, bus ir ska- šauni klubo narių vakarienė, 

o,Klubo komisija kviečia visus 
ir aptarnautojos jaunos, smar-Jr visas atsilankyti ,nes tuom 

paremsite savo įstaigą ir tu- 
Todėl, turint tokią garbę rėsite sau naudos.

valstijoj, visi

ni “roast beef” vakarienė,
lietuvių

Joku- kios LDS merginos, 
suruoš- 

paminėjimas Connecticut Turėsime gaspadines, kurios 
ve- LDS patrijotai turėtumėte bū- rūpinsis pagaminti skanių deŠ- 

ti dalyviais ir liudytojais to rų. O po vakarienės bus šo- 
M. jgarbės ženklo atidengimo. jkiai ii' kitokie žaislai ir pra- 

Ku- (

bu-

di-

Pora mėnesių atgal, jaunuo- 
. liai Ch. Guzevičius
Skripka buvo išvykę darbam 
į Ontario, Red Lake.
grįžus Ch. Guzevičiui,

jsurušato pas Macevičius 
igrįžtuvių partija.

ir

Iš ten 
buvo 

su-

Mirė Petras Paulonis
19 d. mirė Petras 
72 metų amžiaus. 
Suvalkų rėdybos.

Mirė LDS 74 Kp. pirmininkas
Spalio 3 d. mirė 

P. Raguskas. 
lėtą savaičių
niekas nemanė, nes spalio

Spalio 
Paulonis, 
Paėjo iš 
Torringtone išgyveno visą lai
ką nuo pribuvimo į Ameriką. 
Išdirbo misingio kompanijoj 
38 metus. Sveikatoj nusilpu
sį kompanija paleido iš darbo 
ir paliko ant pensijos.

Jo žmona sirgo visą laiką. 
Ligonę užlaikyti ir prižiūrėti 
senam žmogui buvo sunku. 
Žmonai mirus, jis paliko vie
nas, nes visi vaikai vedę ir 
gyvena atskirai su savo šei
momis.

mogos.
šitokios vakarienės musų 

Andrius klube bus daromos kiekvieną 
Sirguliavo ke- mėnesį. Jų suorganizavimui

bet apie mirtį yra išrinktos kelios ypatos.
1 Vakarienės atsibus kas mėne- 

d. pirmininkavo' kuopos susi-;si todėl, kad klubas šiemet 
rinkime. Pirmadienio vakare turėjo dideles išlaidas patai- 
kalbėjosi su draugais^ LDS 20 symui apatinio kambario, ku

ris 
bu i

Petras Paulonis buvo lėto 
jokių 

Palai

[metų sukaktuvių komiteto po
sėdžio reikalu ir tik antradiė- 
Inio ryte rastas užmigęs amži
nai.

Kadangi jo moteris randasi 
;tam tikroj ligoninėj, tai šer- 
(menimis rūpinosi jo like 2 sū- 
{nūs ir marčios. Net užmiršo,

yra labai reikalingas kin
iu kitiems reikalams.

Koresp.

būdo žmogus. Prie 
draugijų neprigulėjo, 
dotas spalio 21 d.

Amžiną atilsį Petrui,
šiai šeimai gili užuojauta.

Laisvės skaitytojas.

o liku-

Chicago, III ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolūkiečiai pastatė 
hidroelektrinę

ŠAKIAI, rugs. 7 d. — Su
dargo apylinkės “Komjaunuo
lio” kolūkio statybininkų bri
gada, vadovaujama meistro 
G. Butkaus, baigė kaimo hid
roelektrinės statybą. Jėgainė 
pastatyta prie Šešupės. Ji ap
švies ne tik “Komjaunuolio” 
kolūkį, bet ir Sudargo mieste

li} bei kaimynines žemės ūkio 
j arteles.
i

Dabartiniu laiku tiesiamos 
i linijos į miestelį ir aplinki
nius kolūkius. Spalio metinių 
proga hidroelektrinė bus pa
leista į darbą. Kolūkiečių na
muose nušvis elektros lempu
tės. kurios pakeis žibalines 
lempas. J. Adomavičius

į Gavo diplomą
Albina Fileriūtė šiais me-j kad esama lietuvių graborių, 

Į tais užbaigė aukštesnę moky-įleido laidot kitataučiui.
; klą ir iškilmingai gavo diplo-Į Andrius Raguskas paeina 

namuose nuo Skriaudžių, iš Lietuvos. 
Jau- Pribuvo į šią šalį į Ansonia, 

I Conn., rodos, 1911 m. Ten 
Al-Įvedė merginą parsitraukęs iš 

(Lietuvos. Vėliau gyveno Man- 
’.chesteryj ir Hartforde, Conn. I veidą. 
■Apie 10 metų gyveno Bridge- ( Rodos, nebuvo paminėta, o 
i porte. Paskutiniais keliais (tai svarbu tas, kad iš penkių 

----- --.--1.1------- lietuvių kalbėjusių sueigoje, I 
Buvo trys buvo čiagimiai.
Gaila j Leonas Jonikas (jaunasis),! 
Užuo-! berods, kalbėjo pirmą sykį i 

(mitinge, bet jis visus nustebi- 
įno. Kalba jis ^gražiai, balsą 
Turi nepaprastai skambų. Kal- 
Ibė.jo jis kaip senas, patyręs 
j kalbėtojas.

T. žebraitis, jau patyręs 
kalbėtojas, šį sykį angliškai 
klabėjo ir gerą kalbą pasakė.

Vytautas Yotka, sueigos pir
mininkas, taipjau gražiai pa
kalbėjo. Jis jau ne naujas 
mums ii- visuomet gerai kal
ba.

Iš senesniųjų kalbėjo St. 
Vėšys, Andrulio Gynimo Ko
miteto iždininkas, padėkoda
mas už aukas, ir V. Andrulis.

Jau pirmiau paminėta, kad 
kalbėjo svęčias Abner Green, 
iš New Yorko, taipgi ir advo- 

jkatė Pearl Hart, chicagietė.
Aukų Andrulio ’ gynimui i oooo I bius rinkimus turėsime aptarti už•jSUrinkta $282. Čia buvo susi- i kokius kandidatus mes ir mūsų at- ' 

j rinkę veik visi, kurie jau po [ stovaujamų draugijų nariai turi bai- . 
: kelis svkins aukoio. bot ir ši suoti. — L. P. B. Klubo Pirm.

(205-206)

m.ą. O jos motutė
Į suruošė gražią partiją.
Inuąlė jau dirba.

Gero pasisekimo, tau, 
bina!

j Svečiai iš kitur
Pora savaičių atgal 

(svečiavosi Stasys šimutis 
Įsavo podukra. 
I Taipgi iš 
vo atvykę 
šeima. Jie 
žiūnus.

čia 
su

tabako farmų
Dambrauskai 
svečiavosi pas
Korespondentas

bu
sti

Bridgeport, Conn

i TATAI SVARBU PAŽYMĖTI,
I PASIGERĖTI

Jau buvo rašyta apie su
eigą pagerbimui V. 'Andrulio 
ir jo advokatės Pearl Hart. 
Jai įteikta ir graži dovanėlė. 
Moteriškė tiek susijaudino, 
kad jai ašaros nuriedėjo per

Paskutiniais 
metais parodė gana veiklumo 
LLD ir LDS kuopose, 
ir Laisvės skaitytojas, 
netekus gero draugo, 
jautos likusiai šeimai.

LDS narys

Roseland, 111
■DU SVARBŪS PARENGIMAI;Klubo Veikla

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo “Skylark Club”

■ (jaunuoliai) smarkiai rengia- 
j si prie Halloween Masque
rade Dance, šeštadienio vaka
rą, spalio (Oct.) 28 d., Lietu
vių svetainėj, 407 Lafayette

i St. Bus duodama praizai už 
i geriausius kostiumus, taipgi ir 
įžangos praizai. Paimta šau
ni orkestrą dėl šokėjų. Bus 
svečių iš arti ir toli. Jaunuo- 

jliai visada surengia šaunius 
parengimus ,todėl ir šis atsi
lankiusių nesuvils. Jaunuoliai 

[tikisi plataus parėmimo nuo 
visų gerų lietuvių.

LDS 20 metų atžymėjimui 
Bankietas ir šokiai

Rengia bankietą
LDS 74 kp

vietinė 
I LDS 74 kp., šeštadienį, lap- 
Į kričio 11 d., viršuj minėtoj 
(svetainėj. Pradžia 7:30 vai. 
! vakare.

LDS gyvuoja jau 20 metų. 
Per tą laiką yra daug kas 
gero nuveikta. Kiek pašaipo- 

|mis ir pomirtinėmis išmokėta, 
kiek prakalbų, paskaitų, įvai
rių draugiškų parengimų su
ruošta ir tt. Tai yra kuom 

] pasididžiuoti ir pasidžiaugti.
Be to, LDS vietinę kuopa 

skaičium narių jau ly^ipasi su 

 

didžiosiomis lokalinėmi^drau- 

 

gijomis. Ar ne smaguj kad 
per du paskutinius nar/ų prL 

 

rašymo vajus buvo lafimėtoja 

 

aukštosios LDS Centro \Valdy- 
bos skirtos dovanos? 
tai atgal laimėta antra 
na — puiki “flagė,” o šį j\etą 
laimėta pirma dovana—7“gr 
žiausia trofė,” kurią šiame 
parengime atidengsime ir pa
rodysime dalyviams.

Tikimasi turėti Centro Val
dybos atstovybę, o LDS 5 ap
skrities tai visas komitetas su 
savo draugais iš įvairių Con
necticut valstijos miestų ti
krai dalyvaus. Taipgi drauu- 
gai iš LDS 3 apskrities turėtų 
dalyvauti, nes jeigir ne drau
gas Matulis, kuįris iššaukė į 
draugiškas . lenktynes 
apskritį, vargiai 74 k p. 
dovaną būtų laimėjus, 
drauge Matuli, atvešk 
karą savo draugų į šį 
girną, tai mes jus nors 
lėsime.

Jaunuoliai rengdavo

me- 
ova-

klu-j Spalio 9 d. įvyko mūsų 
. bo susirinkimas. Po susirinki
mui turėjome nepaprastas 
vaišes. Stalai buvo apkrauti 
įvairiąis valgiais, ir drauge 
A. Zikas atnešė bonką tvir
tesnės. Tafpgi skanų pyragą 
iškepė, o drg. Susnienė py- 
jragą su riešutais ir sviesto 
i atnešė.

Nors 
metu 
sirinkimai, 
kėm pagal 
aukavome 
reikalams, 
Kryžiui, 
visa 
nies

Dabar,

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Gcdcmino Draugystė, savo svetai
nėje, 575 Joseph Ave., penktadienių 
vakarais turės keptos žuvies vaka
rienes. Visi ir visos prašomi užeiti ir 
pavalgyti skaniai žuvų vakarienės. 

' Negaminkite namie, pasiliuosuokite 
nuo to darbo.—Komisija. (205-206)

mūsų 
pirmą 
Todėl, 

pilną 
paren- 
pamy-

kas

mūsų klubo vasaros 
nebuvo skaitlingi su- 

bet vistiek vei- 
išgalę. Nemažai 
darbininkiškiems 

Ra u d o n a j a m 
taipgi n tfp i r k ome

pundelį tikietų “Vil- 
pikniko.

pradedant atvesti 
orui, turėtumėm mes visos
draugės pasistengti lankytis 
susirinkimuose 
mūsų veikimą, 
rengti puikų 
gruodžio šių 
loštas 
dalis 
dainų 
mų.

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Lietuvių Piliečių Bal

suotojų Klubo narių nepaprastas su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 29 spa
lių (October), kaip 2 p. m., Lietu
vių Svetainėje, 29 Endicott St.

Visi klubo nariai būtinai turi da
lyvauti, nes prieš ateinančius svar-

į kelis sykius aukojo, bet ir šį 
• sykį jie gerai pasirodė—gau-
■ siaii aukojo. B-s.

ir padidinti 
Nutarėm 

vakarą 
metų

veikaliukas 
programos 
ir kitokių

su- 
d.

Bus su- 
ir antra

susidės iš 
pamargini- 

Dora.

Detroit, Mich.
NUSITARĖM PAGYVINTI 

SAVO VEIKLĄ
Vasaros metu visados vei

kla susideda iš išvažiavimų ir 
miškuose, gamtos 

Chorai paima 
net nekurios 

kuopos suretina 
Tas pats būna 

ir ypatingai ko- 
kuriems pri-

Matthew A.
BUMS

(Buyauskas)

Tel. Ra 6-

MArket 2-S172

fl CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

a
b

ofisas, 409;
4, nuo 5-7

I—MII —— IMI------- nn

I

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

i Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti-1 

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

j kaip didelis ar mažas darbas. I 
i Reikale parašykite atvirutę 
i arba telefonuokite:

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

So. Bostono
Broadway, Room 
vakarais.

piknikų 
prieglobstyje 
atostogas ir 
draugijos ir 
susirinkimus, 
su veikėjais
respondentais, 
trūksta žinių rašymui.

Pora savaičių atgal draugi
jų atstovai ir veikėjai turėjo 
susirinkimą, kuriame plačiai ( 
apkalbėta klausimas pagyvi-1 
nimui čionaitinės veiklos. Vi
sų buvo rūpesčiu ir noru su
stiprinti meno organizacijas, 
ypatingai chorus, ir visi pasi
žadėjo įdėti daugiau dar
bų ir kooperacijos, prašalini- 
mui esamų, trūkumų .

Tai džiuginantis dalykas, 
kad visų organizacijų veikėjų 
mintyse buvo susirūpinimas 
gerinti ir stiprinti progresyvį 
judėjimą, kuris išimtinai tar- 1 
nauja naudai lietuvių darbo , 
visuomenės.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit * suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktj, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

LLD Narys. 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ket., spalio 26, 1950

*



New YOiĮoM%K0^2lnioi Jubiliejus, pietūs ir 
pagerbtuvės

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

Namų darbininkė, lengvas viri* 
mas guolis vietoje 2 paaugę vaikai, V 
privatiniai' linksmus namai, skalbia-

Pašalpgaviyskaičius (Apie mūsų pačiu dainos 
mažėja, bet šelpiamų pažibas Laisves koncerte 
nanūhc cnnki >padėtis sunki

Miestinės labdarybės komi- 
sijonieriaus Raymond Hilliard Įpagalvojame, jog jam 
raporte sakoma, jog praėjusį h 
rugsėjįx pašalpos reikalingų 
šeimų ir šelpiamų asmenų 
skaičius sumažėjo. Pašai pga- 
vių skaičius pradėjo mažėti 
prasidėjus intervencijai Korė- į 
j on ir padaugėjus darbams.

Rugsėjo mėnesį, šių metų 
miestas turėjo šelpiamųjų [ 
168,707 šeimas bei pavienius, 
visa 333,769 asmenis. Nuo 
birželio numažėjo skaičius 
šelpiamųjų šeimų šešiais tūks
tančiais, 19,001 asmuo.

Nežiūrint, kad karui 
leido 19,001 asmeniui 
vadindavo tinginiais, 
jie reikalavo pašalpos) 
dirbti pragyvenimą, 
šelpiamųjų vis dar tebėra dau
giau, negu buvo pernai 
pat laikotarpiu, šiemet 
ji šelpta 9,230 daugiau : 
14,001 asmuo daugiau 
pernai rugsėjo mėnesį, 
mųjų padėtis nepaprastai pa
sunkėjo dėl pakilusių kainų, 
tą pripažino ir patsai labda
rybės viršininkas.

nedarbo apdraudos kam atsakė patarnavimą, 
mes daspėjo. Iš r........

įkurti susidarė
suteikti mums prisidėjo ir [energinga,

mūsų liaudies daina. Ne visi grupė.

darbai 
(juos 
kada

šiemet

tuo 
rugsė- 
šeimų, 

negu 
šelpia-

Apie velionį Juozą 
Yuodvirši

ir Onutė, 15 iki 5- 
amžiaus. Taipgi liko 
ir 2 seserys.
Yuodviršis tebebilvo 

Atrodydavo

Juozas Yuodviršis mirė spa
lio 16-tą, Brooklyn Hospital. 
Palaidotas spalio 20-tą, Mi
nersville j, Pennsylvanijoje,
kur buvo gimęs ir augęs.

Liko liūdesyje jo žmona 
Irene, su kuria buvo išgyve
nęs 19 metų, ir dukrelės Re
nė, Genė 
rių metų 
3 broliai 

Velionis
jaunas žmogus, 
sveiku. Dirbo A&P, prie ma
šinų taisymo. Tačiau pasta
raisiais metais ilgą laiką ne- 
sveikavo. Gydėsi ligoninėje,
paskiau ilsėjosi užmiestyje. 
Tarėsi esąs biskį sveikesniu, 
sugrįžo namo, vienok ne il
gam, vėl tapo ligos suspaus
tas aštriau. Paskiausiu kartu, 
pirm mirties, išgulėjo ligoni
nėje 3 
mirtis 
žmoną 
tęs.

Liūdinčiai šeimai reiškia
me užuojautą.

Apie jo mirtį ir laidotuves 
informacijas suteikė 
tancija Karpavičienė.

moji mašina, nuoaltinis darbas, pa
liudijimai, $35. DI. 2-5392. (203-5)i Man patinka, kaip 

(žydai darbininkai 
■ rengiasi bazarui
I <ne- į ----------- '

aidiečių jaunuolių
grupė Aidbalsiai, 

daininga
Jos kas savaitė,

Jų organizacijų ir įstaigų 
reikalams ruošiamas bazaras 

ii’ laki [įvyks gruodžio 14-18 
, kar- mis, St. 

gali tai pagalvoti, nes ne visi tais po kelis bėgiu vienos sa- 
jvaitos, atlankydavo mitingas, komitetai ir komisijos 
■daina stiprindamos dalyvių [jau kelinta savaitė, 
dvasią nuo beviltės, aksti n da
mos norą gyventi, kovoti ir 
laimėti geresnį rytojų.

Jų repertuaruose 
buvo, greta kitų 
niškoji alkanųjų 
bininkų unijistų 
Jų dainos buvo 
vertingomis tiems, kurie 
pagauti nesaugumo 

jau- neišgalintiems nusipirkti

čekį vargiai šiandieną

Nich olas
New Yorke. Tačiau

itai matė, ne visi žinojo.
Man teko matyti ir girdėti, 

[kaip mūsų daina pagelbėjo 
[įkurti nedarbo apdraudą, pa- 
įdėjo organizuoti unijas.

Tai buvo 1930 ir po jų se
kusiais keleriais alkio ii- skur
do darbo žmonėms metais. 
Lietuvių Aido . Choras buvo 

i gausus nariais, daugiausia 
liaudies ir vidurinės mokyklos 
mokiniais jaunukais i)

, nuoliais. Ir mes, senesnieji, 
i tuomet nebuvome seni. Aidas 
'visuomet, juo labiau tuomet, 
i suteikė jauniesiems progą 
pasireikšti. Liaudies noras or
ganizuotis į unijas, į bedarbių 

i tarybas, į darbininkų klasės 
.partijas buvo didis. Susirinki- 
|mų daug. O jiems pagyvinti 
meno spėkos, darbininkams 
prieinamos amerikinės 
dies meno spėkos, buvo vos

dar- re

savaites. Belaikinė jo 
skaudžiai nuskriaudė 
ir mažametes dukry-

Kons-

Kandidatų ginčai

dieno- 
Arenoje, 

bazaro 
veikia

priete-

tuomet 
panašių, iro- 
“Soup/ 
“Solidarity.”'
neapsakomai 

buvo 
verpete, 

sie
lai peno komerciniame teatre.

Tų dainininkių grupėje bu
vo tuomet ir jaunutė Amelia 
Jeskevičiūtė. Po keletos motų 
tylos, paskiausiais laikais 
Amelia išstojo jau operine 
dainininke,, tačiau sykiu tokia I 
pat liaudiška, drąsi pažangai. į 
Praėjusį sezoną Amelia dai
navo su Opera, Intime daini-

liau-j įlinkais.
Ii’ Amelia ir Aido Choras 

įdainuos šį sekmadienį, spalio 
ą, įvyksiančiame dienraš- 
Laisvės koncerte Liberty

(tik gimstančios.
Aidas turėdavo po kelis 

įUŽkvietimus sekmadieniui, 
j Daug kam patarnavo, daug Auditorijoje.

į Vaitelionis sumuštas 
ir išmestasis auto

; Joseph Vaitelionis (White- 
Slonis) 32 metų, marininkas, 
į pavojingai primuštas ir išmes- 
itas iš auto ties 35th St. ir 
i!2th Avc., New Yorke. Tai 
[matęs geležinkelio sargas Wa- 
jrren Mula pašaukė polici
ją prie sumuštojo ir apipasa- Visa 
kojo, kaip atrodė tas auto, yra kviečiama 
kuris nudūmė savo keliais pa- vauti,

Vai-

CIO

Visi pas veteranus 
šeštadieni!

šį šeštadienį, t. y. Spalio 28 
dieną, Am. Liet. II-jo Karo 
Veteranų Draugiją turės savo 
pirmą viešą parengimą. Kad 
prisitaikius daugiau 
kam skoniui, buįvo 
rengti “Beer party” 

lietuviškoji

Impe-

naujus ar persiūti, 
senus kailinius, to

Darbininkų bazaro • 
liai šapose, unijose, kitose or
ganizacijose jau turėjo susi
rinkimus. Kriaučiai, šiaučiai, 
kailiasiuviai, auksoriai susita- 

susidarė jį arteles ir sutar
tinai gamina bazarui. Pavyz- 
Idžiui, kailiasiuviai jau seniai 
j pasisiūlė kam pasiūti ant už- 
j sakymo 
pataisyti

[uždarbį skiriant bazarui. Pa
tašiai pasiūlė savo patarnavi- dabar 
[mą visoki kiti amatininkai, pobūvyje. Dvidošimtis 
Jie nelaukė, kad kas juos su-

; kviestu, patys susitarė. Gas- 
. pad oriški.

Greta to, jie grupėmis ga- 
Įmina visokiausius bazarui 
(naudingus daiktus, kad turėtų 
[ką parduoti per penkias die
nes. S-kas.

LDS Trečioji Apskritis ju- (apylinkės čia gimę jauni LDS 
biliejaus atžymėjimui rengia [ nariai pereitą pavasarį, gegu- 
pietus. šiame parengime bus-žės mėnesį, visos LDS organi- 
pagerbti ir mūsų LDS

•nariai, laimėjusieji dovanas 
įvykusiam LDS bolininkų tur- 
namente, New York City, pe
reitą gegužės mėnesį. Reiškia, 
bus dvejopos iškilmės ir dve
jopos pagerbtuvės.

Taip sakau, dvejopos 
gerbtuvės todėliai, kad 
kurie priklauso^me prie LDS 
per 20-tis metų, žinome, kad 
mūsų organizacija yra atsižy
mėjusi savų narių šelpimu. 
Jau tūkstančiai LDS narių yra 
aplaikę vienokiu ar kitokiu 
būdu pinigišką ir moralę pa
ramą iš LDS. Praėjus 20-mt 
metų laikotarpiui jau dauge
lis mūsų LDS narių išsiskyrė

> iš gyvųjų tarpo. Tie, kurie 
kūrė, organizavo, ir dirbo per 
eilę metų, ir tie, kurie dirba 

pagerbti šiame
metų, 

tai nėra taip ilgas laikotarpis, 
bet tuom pačiu tarpu per tą 
laiką yra nuveikta gana daug 
ir įvairaus darbo.

bus ■ , . I
jauni I zacijos plotme bolininkų tur- 

fnamente laimėjo pirmą dova
ną. Mes turime su jais susipa- 

juos pagerbti, jiems su- 
daugiau drąsos, pasiry- 

jų darbe, ir tolimesniam 
Šakoje sporte. Laimėju- 

vyrų i]’ jaunų

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

(203-5)

Aido Choras
pa- 
spa- 
Visi
nes

Reguliarės Aido Choro 
įmokos įvyks penktadienį, 
Į lio 27-tą, lygiai 8 vai. 
I choristai prašomi ateiti, 

•; mes mokomės keletą naujų
dainų mūsų žieminiam koncer
tui, įvykisiančiam gruodžio 
10-ta Pirmininkė.

i St.

auto

j likęs be sąmonės gulintį 
[ telionį.

Vaitelionis nugabentas I
Clare ligoninę.

Panašų apsakytajam
policija atrado prie aludes 
ties 8th Avė. ir 27th St. Sa
koma, mašinoje atrado sumuš
tojo čeveryką. Aludėje suėmė 
du kariškius iš Fort Jay, Fred 
Dickerson ir Ralph Lane. Ant 
jų drabužių radę kraujo šla
kų. Areštavo, Sulaikė kvoti- i 
mui po $5,000 kaucija. Vyru- | 
kai teisinęsi mušę Whitelonj '( 

į tiktai kumščiais. Tačiau tyri- 
Į nėjusieji žaizdą sako, kad jo 
| galva įmušta kokiu neaštriu 
i įrankiu.

Už ką, dėl ko Vitelionį su
mušė, kol kas tebebuvo neži
noma.

lietuviš- 
• nutarta 

ii’ šokius, 
visuomenė 

gausiai daly- 
paremiant tuomi jau

nųjų veiklą o tuom pačiu kar
tu praleist smagiai vakarą. 
Už tą pačią įžangą, alus už
kandžiai ii' šokiai, grojaht 
Nakties Pelėdų orkestrui, va
dovaujant Jonui Navickui.

Pradžia 8 vai. 30 min. va-

Vaikai žino, kur
gera ir gražu

vaikai

kare.
Vieta: Am. Piliečių Klubas,

280 Union Ave., Brooklyn,

tuščią 
šaunaus 

Sutton . Place, 
nes

Kaina: $1.50 asmeniui.

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Veikiantysis majoras 
llitteri praėjusį pirmadienį 
pareiškė, kad oficialusis de- 
mokratų-Tammanės kandida
tas teisėjas Ferdinand Pecora 
esąs gemblerio Frank Coste
llos prieteliu. Jis tikrino, kad 
to iškėlimas aikštėn “nusiaubs

Tą sakė 
dar-

Bronxe susivaidijo jaunes
nieji su vyresniuoju gimine 
už vietą kapuose. Byla atsi
dūrė teisme. Teisėjas pripaži
no senukui 
ta žmonos, 
kitą giminę 
tu r.

pirmą vietą gre- 
o palaidotą

leido iškelti
ten 
ki-

miestą kai elektra, 
savo Experience Party 
buotojams.

Jis taipgi sakė, j.og Tam ma
nės lyderiai jam siūlė $28,000 
metinės algos^ mokantį vyriau
sio teismo teisėjo darbą, kad 
jis nekandi datų otų į majorą.

Madeline Lunchick, 48 
tų, graži ir pasiturinti, 
žudė iššok imu 
Plaza Hotel 16-to aukšto. Ji 
liūdėjusi dėl nepasisekimo 
meilėje.

; me- 
nusi- 

iš Barbizon

Išėjęs pasijodinėti, Richard 
Chadwick, 15 metų, tapo nu
mestas nuo arklio ir pavojin
gai sužeistas .ties 72nd Road, 
Queens.

PARDAVIMAI
Parduodu namą su saliūnu arba 

atskirai vien tik saliūną; yra ir 
elektrinis šaldytuvas, virtuves ra
kandai ir kiti reikmenys. Kreipki
tės: 406 South 3'd St.. Brooklyn, 
N. . Telefonas: EV. 4-9168.—Walter I 
Ambrose.

j ® MASPETH—Atskiras mūrinis na- 
(mas, dviem šeimom su abiejais 
: apartmentais naujam savininkui.
i Lotas 50X100. Aliejum šildomas. Du 
garažiai. Apartmentai turi 5 ir 4 
kambarius. Prašo $12,500.
® MASPETH — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po

17 kambarius. Abu garu apšildomi. 
! Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
j parsiduoda kartu arba atskirai. Abo- 
i juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos uz prieinamą kainą, j 
Prašo pasiūlymų.

\ e RIDGEWOOD- Šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats. Jeigu arti $1,700 per motus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas ( 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 

| prašo $9,500.
• OZONE PARK—Trijų šeimų na- I 
mas ant didelio 60x100 loto. Jeigos Į 
yra $142.50 per mėnesi, ir dar 4 ‘ 
kambariai bus tušti. Aliejum apšil
domas. Savininkas prašo $18,000,’ 
bet gal dar nusileistų.

• RICHMOND HILI
mas, perdirbtas dėl 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 koletą gerų abartmentinių, 
namų nuo 12 iki 40 šeimų didurfio 
Brooklyne, Richmond Hill ir Kew 
Gardens. Taipgi keletą gerų saliūnų. 
Taipgi vienai ir dviem šeimom namų 
Woodhavenc ir Richmond Hill, 
Queens Village, ir tt.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pa's

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

AM. LIETUVIŲ II-JO KARO VETERANŲ DR-JOS

BEER PARTY IR ŠOKIAI
Šeštadienį Spalio 28 dieną 

UŽkvlečiame smagiai praleisti laiką. Šokiams gros 
NAKTIES PELftDŲ ORKESTRĄ, vadovaujant Jonui Navickui.

ALUS — UŽKANDŽIAI — ŽAIDIMAI
AM. PILIEČIŲ KLIUBAS, 280 Union Avc.

Pradžia 8:30 vai. vakare. —------------- --------  Kaina $1.50 asmeniui.

teikti 
žimo 

i šioje 
i šių tarpe yra 
[■merginų i)' moterų.

Pietūs įvyks lapkričio 5 
dieną, Lindene.

šiame parengime bus ir me
ninė dalis programos.
nuos Amelia Young ir skam
bins pianistas Bale vičius. 
Vykstantiems į Linden, N. J., 
Liberty Hali, ‘ 340 Mitchell 
Avc., nėra reikalo rūpintis 
valgiais ir jų gaminimu na
mie. Kadangi pietūs bus duo
dami antrą valandą dieną, 
tai mūsų draugės moterys tą 
dieną gali pasiliuostioti nuo 
gaminimo valgių namie,

LDS Apskrities komitetas Į 
užtikrina visus, kad būsite j 
pilnai pavalgydinti ir

! mai laiką praleisite. Draugės j 
hindenietės visus užtikrina sa-i 

Ii- mes, kurie pasenome, pa-jvo sunkiu ir rūpestingu darbu į 
vargstame, tai neturime pa-(svečius pilnai patenkinti.’ 
miršti nei valandėlei suteikti [Įžanga $2.50. 
pagarbą mūsų jauniem čia i 
gimusiem. LDS nariam. Mūsų i

Namų darbininkė, virėja, 
kambariai, 2 vaikai, guolis 
930 j savaitę. KI. 6-2738.

keturi 
vietoje,

(203-5)

pa- i 
mes, !

Dai-

Kviečia visus,
Apskrities Komitetas

! Namų darbininkė, vaikų prižiūrė- 
’ toja, guolis vietoje, su paliudijimais, 
j $135 j mėnesi HO. 4-6849. (203-5)

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

(203-5)

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

Namų vdarbininkė-virėja. Patyrusi; 
pilna priežiūra. Dirbanti pora; yra 
kūdikis, o mergaitė lanko mokyklą. 
Guolis vietoje; nuosavas kam
barys. Paliudijimai. Gera alga. Mr. 
H. Kornfeld 
Brooklyn. N 
SH. 3-2123.

2056 East 22nd St., 
Y. Arba skambinkite:

(205-207)

Namų darbininkė, patikima ir pa- 
' tyrusi Guolis vietoje ar kitur. Mer

gaitė 5 m. amžiaus. Geri namai ma
loniai moteriškei. NAvarre 8-9498.

(205-209)

Prašo senų marškonių 
žaizdoms aprišinėti

■'Polralfj IY □lone IzSIiyiqc mokės po oO centų, daugiau 
j I anew H dldUd nailldd luž pųsbačkę. Lig .šiol kompa-

Gersi pieną, ar gersi alų, 
nuo pelnagrobio neištrūksi 
demokratų su republikonais 
valdymo gadynėje. Tačiau rei_ 

Į kia nepamiršti, kad eiliniui 
žmogui paskutinio kailio Įlipi
mas tebėra tiktai išbandomas, 

į Pabaigs lupti po rinkimų, jei- 
Igu darbo žmonės vis dar te- 
j bebus tiek apsnūdę, jog bal
suos už svetimus, ponų parti
jų kandidatus, jeigu jie vis 
tebeužmirš darbiečius.Nuobodulio ištikti mokyklo

je, trys 13-14 metų berniukai 
praėjusį ketvirtadienį mokyk
lon nebėjo. Tai buvo, kaip 
atsimename, labai gražios 
dienos, viliojančios pavandra- 
voti.

Nebuvę mokykloje,
i bijojo ir namo grįžti. Vaikš
čiodami, jie atrado 
puošnų namą prie 
rezidencinių
New Yorke tokių daug, 
jų savininkai vasaromis išva
žiuoja Europon ar į kalnus, 
o žiemomis į Floridą ir kitus 
šiltus kraštus. Vaikai ten ap
sigyveno.

Išalkę, vaikai prisisuko prie 
taksiko kasos, o maisto rado 
automatiškuose restorantuose. 
Tiktai • ketvirtą (Tieną juos at-1 
pažino policija, pasekė ir at
rado miegančius ant grindų. Į 
Vaikai nesigaili, sakosi šau
niai, nepriklausomai pagyve
nę.

Atskiras na-

alausPirmasis pakėlimas 
kainų pasiekė krautuves ir 
užeigas spalio 24-tą. Pakel
tos Ruppert alaus kainos. Bu
vo tikėtasi, kad dešimtis kitur 
miesto ribose veikiančių br(L 
varnių sekamomis dienomis 
ar valandomis taipgi pakels

Į kainas.
į Kainas pakėlė po 15 centų 
I dėžei 12 uncijų bonkoms ir 
! po 17 centų k vertinėms. Par- 
■! davinėtojai jnokės po $2.35.

nijos užeigoms parduodavo 
po $10.76 pųsbačkę.

Užeigų savininkai vis dar 
| tebesitarė, kaip jie padalins 
tą pakeltą kainą vartotojams, 

į Vieni siūlo padidinti stiklą ii’ 
i pakelti stiklo kainą po 5 cen
tus. Tą būdą siūlo daugelis 

’dabar parduodančių G ir 7 un
cijų stiklus po 10 centų. Gi 
parduodautieji 8 uncijų stik
lus po 15 centų gal kels kai
nas iki 20 centų už stiklą.

K vertinės bonkos krautuvė
se pakeliamos iki 35 centų. 
Ir 12 uncijų bonkų kainas, 
užkels po porą centų. Parduo
davo po 15 centų, kai kur dvi 
už 29c. T-as.

Brooklynietis pagalbai ser
gantiems vėžiu skyrius per 
savo vedėją Mrs. Andrew A. 

j Jackson atsikreipė į visuome
nę. Prašo senų marškonių au
dinių. Bile koks 
kuris švarus,
minkštas tam tinka.

marškonis, 
švelnus ir

■»

Įstaiga turi virš 20 veiklių 
savanorių grupių, kurios iš 

į senų paklodžių ir panašios 
medžiagos daro visokiausius 
žaizdoms aprišinėti raiščius. 
Padidėjus skaičiui sergančių, 
labai daug jų išdalina neišga
lintiems raiščių pirktis. Per 

! mėnesį išdalina po 22,000 
[ raiščių. Įstaigos adresas 135 
! Montague St.

SKELBKITėS LAISVĖJE

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. M. Maišei
Staigios 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 vakarę
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & URIEL
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.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TelefdhasTELEVISION

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DALOME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistą!:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238 ‘
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PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
M !■ 9 ■ AM—'■ 32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
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<f>
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TXX.TELEVISION
R'/ SHUFFLE BOARD

<♦>
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ket., spalio 26, 1950




