
Kai rankos verkdavo 
Lietuvoje.

Tėvų sielvartas.
Medaliai ir plytos.
Nenori mokytis.
Negražu juoktis.
Profesoriaus kaleina.

Rašo A. BIMBA

Atsimenate anuos senuosius j 
laikus Lietuvoje? Atsimenate) 
linų rovimo darbą? ’

Iš visu žemės ūkio darbu j 
linų rovimas būdavo nevaly- Į 
viausias. darbas. Nugara tau : 
braška lūžta, o rankos, surai-j 
žytos, supiaustytos, tiesiog 

i

■ Partizanai iš užnugario puola 
amerikonus ir jų talkininkus

verkia!
šalin nuėjo ir tas katorginis 

darbas, žiūriu j nuotrauką 
Vilniaus Tiesoje ir savo aki
mis netikiu : Milžiniška mo
derniška mašina kolektyviš
kam ūkyje rauna linus! Mer
ginos tik seka paskui ir suri
ša j pėdelius.

Jeigu tais laikais pas mus 
būtų pasirodžiusi tokia maši
na, mes ją būtumėme išgla- 
monėję, išbučiavę kaipo ge
riausią motiną.

Gera, moderniška kuliamo
ji mašina, geras, modemiškas 
traktorius šiandien atidirba 
už visą šimtą žmonių. Kaip 
tik tokios moderniškos žemės 
ūkio mašinos Įvedamos šian
dien visuose kolūkiuose Lietu
voje.

O atsiranda bukapročių, 
kurie sako: Kaip gaila seno
sios Lietuvėlės su šniūreliais 
ir eželėmis, su medinėmis 
žagrėmis ir grėbliais, spragi
lais ir vėtyklėmis! Jie norėtų, 
kad lietuvių tauta amžinai 
braidžiotų purve ir klaidžiotų 
tamsoje.

★
Vienas geras, veiklus tėvas 

mums rašo: “Mūsų šeimą išti
ko nelaimė. Mūsų sūnų draf- 
tavo Į kariuomenę ir jau -iš
traukė iš universiteto. 31 die
ną ęio mėnesio jau išveža kol 
kas Į North Carolina, o pas
kui... tai jau.”
. Tėvas susirūpinęs sūnaus li-
kimu. Draftas paliečia tūks
tančius ir tūkstančius tokių 
tėvų.

Kaip laimingas pasaulis bū
tų, jeigu nebūtų kariuomenių 
ir karų, jeigu išsipildytų am
žių sena pranašystė, kad kar
dai bus paversti Į noragus! 
Už tai šiandien kovoja pačios 
šviesiausios galvos, pačios 
gryniausios sielos.

Apdalindamas karininkus 
medaliais, prezidentas pasi
skundė: Jūs gaunate meda
lius, o aš tegaunu plytas!

Po žodžiu “plytas” reikia 
suprasti kritiką jo politikos.

Bet, veikiausia, kiekvienas 
tų tūkstančių amerikiečių, ku
rie niekuomet nebesugrįš iš 
Korėjos, su mielu noru sutik
tų, jeigu galėtų, pasirinkti 
minėtas prezidentines plytas, 
vietoje medalių.

★
Tiesiai iš Philippinų prezi

dento Quirino kabineto išėjo 
labai rūstus pasmerkimas 
amerikiečiams. Filipinięčiai 
jokiu būdu, sako, nesutinka 
mokytis iš amerikięčių rake- 
tizmo, grafto ir korupcijos. 
Amerika galinga doleriais, 
bet ne žmoniškumu. Amerikos 
du bilijonai dolerių neatstatė 
to, ką gen. McArthur sugrio
vė Philippinų salose. x

Dabar prezidentas Quirino 
užsigina, kad jis ne piršto 

# nesąs pridėjęs prie šio pareiš
kimo, Kas nors iš. jo pagelbi- 
.ninku taip' žiauriai įžeidęs 
amerikiečius.

Šešios Indijonų tautos į Jung
tinių Tautų Asemblėją atsiun
tė delegaciją pasiskųsti. Indi- 
jonai sako, kad mūsų vyriau
sybė juos išnaudoja ir skriau
džia. Nors indijonai vieni te
turi teisę vadintis šimtapro
centiniais amerikiečiais, ta
čiau jie neturi lygių teisių su

(Tą«a 3-člame pusi,)
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Šiaur. Korėjos liaudininkai
sutriuškino pietinių 
tautininkų diviziją

JUNGT. VALSTIJOS PERŠA REKRUTUOT 
VOKIEČIU ARMIJOS DIVIZIJAS

Koreja, spal. 30.— Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
kariuomenė supliekė Pieti
nės Korėjos tautininkų di
viziją vakariniame fronte 
prie Ondžongo, už 45 mylių 
nuo Mandžūrijos rubežiaus. 
Pietiniai tautininkai yra a- 
merikonų talkininkai.

Liaudininkai užmušė, su
ėmė bei sunkiai sužeidė 
daugiau kaip 3,000 tauti
ninkų; o likusieji sumišime 
pabėgo atgal, kaip praneša 
amerikiniai koresponden
tai. Kitur liaudininkai ap
supo pulką pietinių tauti
ninkų.

Amerikonai skubiai siun
čia pagalbą savo talkinin
kams.

Diena pirmiau šiauriniai 
liaudininkai apsupo ir ap
daužė batalioną amerikonų 
marinų. Paskui jankiai pra
mušė apsupimo lanką ir iš
vadavo savo draugus.

Amerikonų komandieriai 
sako, pasmarkėjo laudinin-

kų pasipriešinimai, o kartu 
liaudies partizanai atkak
liai atakuoja jankius už
nugariu.

Vakariniame fronte ą- 
merikonai pasiekė vietas už 
35 mylių nuo sienos tarp 
Šiaurinės Korėjos ir Man- 
cjžūrijos.

Pietinės Korėjos tauti
ninkai rytiniame fronte už
ėmė Sangpo, 75 mylios į 
pietus nuo Mandžūrijos ru
bežiaus.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Maskva. — šiaurinės Ko

rėjos Liaudies Respublika 
per radiją sakė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose veda įnirtingus 
apsigynimo mūšius prieš a- 
merikonus ir Pietinės Ko
rėjos tautininkus.

Liaudininkai į žiemius 
nuo Pyongyango per ug
ningus mūšius apsupo ir 
supliekė pulką pietinių tau
tininkų.

Washington. — Ameri
kos valdžia siūlė rekrutuot 

i vokiečių armiją vakarinėje 
Į Vokietijoje, sudarant vo- 
i kiečių divizijas su savo ko- 
mandieriais, bet taip, kad 
ta armija būtų dalis vaka
rinės Europos kariuome
nės, o ne savarankiška Vo
kietijos armija.

Franci ja sakė, galima 
būtų organizuot tiktai vo
kiečių kariuomenės kuopas, 

j ų ne pulkus ar divizijas, ir 
! pačios kuopos turėtų pri
klausyti .nuo bendrosios va
karinių kraštų komandos.

Amerikos ir vienuolikos 
kitų Atlanto kraštų kari-

niai ministrai Washingtone 
ginčijasi dėl amerikinio ir 
prancūziško pasiūlymų.

Tie ministrai vienbalsiai 
nutarė paskirt amerikinį 
generolą Eisenhowerį kaip 
vyriausią komandierių visų 
Atlanto šalių armijų, esą, 
apsigynimui nuo Sovietų. 
Suprantama, jog Atlanto 
kraštų valdžios patvirtins 
Ęinsenhowerį.

Eisenhoweris, Columbi- 
jqs Universiteto pirminin
kas, lankėsi pas prez. Tru- 
maną ir žadėjo atlikt bet 
kokią karinę pareigą, kuri 
jam bus paskirta.

Vėliausios Žinios

Tūkstančiai kankinami Amerikinis Mokas
Pietinėje Korėjoje būtinai perša Lie

Tokio. — Amerikonų ko
mandieriai netiki paska- 
lais, kad naujoji Kinija at
siuntė savo kariuomenės 
būrius į talką šiaurinės 
Korėjos liaudininkam.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
reikalauja, kad Amerika sa
vo lėšomis užlaikytų naujai 
atsiunčiamus jankių pul
kus. Skundžiasi, kad jau ir 
dabar Vokietija išleidžia 
trečdalį visų savo pajamų 
užlaikymui okupacinės a^ 
merikonų; anglų ir francū- 
zų kariuomenės.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų kariuomenės; sako, 
jog dabar liaudininkai turi 
jau tik 37,000 armijos.

Varsa va. — Lenkija įve
dė aukso pagrindą savo pi
nigams zlotams, ir zloto 
Vertė bus 25 amerikiniai 
centai.

Hamburg. — 35,000 vo
kiečių, dirbančių Anglijos 
armijai Vokietijoje, tapo 
perorganizuoti į kareiviš
kas kuopas.
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Teismai įsake palių osuot 
už užstatą 8-nis suimtus 
pagal McCarrano įstatymą 
135 piliečiai prašo panaikint 
žandarišką McCarrano įstatymą

San Francisco. — Fede- 
ralis apskrities teismas įsa
kė už užstatus paleist iš ka
lėjimo keturis nepiliečius 
sveturgimius, kuriuos vai
zdžia areštavo pagal naująjį 
McCarrano įstatymą.

Šis policinis valstybės į- 
statymas įgalina valdžią 
suimt ir be užstatų laikyt 
kalėjime nepiliečius atei
vius, kurių negalima depor- 
tuot iš Amerikos, todėl kad 
jų nepriima gimtosios jų 
šalys.

Federalis teismas pareiš
kė toks žmogaus įkalini
mas be užstato yra laužy
mas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos. Todėl teis
mas ir liepė paliuosuot už 
užstatus Wm. Heikkalą, 
Natą Yanishą, Ernestą 
Foxą ir-Antonia Sentner.

Seattle, Wash.— Federa
lis apskrities teisėjas John 
C. Bowen nusprendė, jog 

inepiliečiai sveturgimiai E.

Valdžia pašalino 280 
tariamų neištikimųjų

Mangaoang ir Boris Sasief, 
areštuoti pagal McCarrano 
įstatymą, turi būti paleisti 
iš kalėjimo už -užstatus. 
Paskui valdžia išgavo wa
rrants jiem suimt pagal 
naujus kaltinimus. Tad At
eiviu Gvnimo Komitetas 4-
kreipėsi į teismą, kad vėl 
paleistų juos už užstatus. >

Dallas, Texas. — Jungti
nių Valstijų teisėjas At
well įsakė paliuosuot nepi- 
lietį Jose Estrandą už pir- 
mesnįjį jo užstatą, kurį 
valdžia buvo panaikinus.

St. Louis, Mo. — Federa
lis teisėjas Rubey M. Hul-

1 len liepė paleist nepilietę
I sveturgimę Wm. Setnerie- 
nę iš kalėjimo už $2,000 už
statą. Jinai taipgi buvo su
imta ir be kaucijos įmesta 

ikalėjiman kaip nepilietė ko- 
I munistė.

Reikalauja panaikint fašis- 
tuojantį įstatymą

Washington. — 135 įžy- 
1 mūs piliečiai' iš 32 valstijų 
kreipėsi į federal} apskri
ties teismą, kad panaikin-

Seoul, Korėja. — New 
Yorko Times koresponden
tas Charles Grutzner pra
nešė, kad Syngmano Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidento, valdžia su
grūdo kalėjiman dar 3,800 
vyrų, moterų ir vaikų, kaip 
nužiūrimus komunistus. J 
10 ketvirtainių pėdų ka
meras subruko po 24 politi
nius kalinius.

Jie ten pusbadžiai laiko
mi nešildytose patalpose, 
nors jau šąlantis oras.

Valdžia įsakė dar 4,000 
politinių kalinių sukimšt į 
tą kalėjimą, kur jie kanki
nami, kad prisipažintų, jog 
komunistai.

(New Yorko Herald-Tri- 
bune korespondentas rašė, 
jog Rhee tautininkai suėmė 
600 tariamų “raudonųjų”, 
sustatė kulkosvaidžius ir 
urmu sušaudė visus juos.)

Lima, Peru. — Sustrei
kavo darbininkai prieš 26 
audyklas, r e i k a Jaudami 
daugiau algos.

40,000 ginkluotu filipiny 
kovoja prieš valdžią

x London. — Telepress ži
nių agentūra praneša, jog 
Filipinų Liaudies Ląiąvini- 
mo Armija turi 40,000 or
ganizuotų ir ginkluotu ko- 
vūnų bei partizanų. Žymią 
jų dalį sudąro bežemiai ir 
mažažemiai valstiečiai, va
dinami Hukbalahapai.
Liaudies Armija turi lavi

nimosi mokyklas Sierra 
Madre kalnuose ir dažnai 
atakuoja dvarininkų val
džios kariuomenę ir žan
darmeriją.

Lake Success, N. Y. — 
Amerika neatlaidžiai rei
kalauja paskirt norvegą 
Trygvę Lie kaip generalinį 
Jungtinių Tautų sekreto
rių naujam terininui. Da
bartinis jo terminas išsi
baigs 1951 m. vasario 1 d.

Sovietų delegatas Jungt. 
j Tautų Saugumo Taryboje 
yra atmetęs - vetavęs Lie 
kaip kandidatą naujai sek
retoriaus tarnybai, nes Lie 
rėmė amerikinį karą Korė
joje-

Amerikos atstovas War
ren Austin užreiškė, kad jis 
vetuos - atmes bet kokį ki
tą kandidatą į sekretorius, 
apart Lie.

Už Lie taipgi stoją dele
gatai Jugoslavijos, Indijos, 
Anglijos, Garikijos ir devy- 

!. nių kitų kraštų.
Reikalaujant Sovietų de

legatui, pirmadienį buvo 
sušauktas Saugumo Tary
bos posėdis dėl generalinio 
sekretoriaus skyrimo.

Jeigu Sovietų delegatas 
vėl atmes Lie, tai Amerika 
siūlys Jungtinių Tautų sei
mui pratęsti Lie tarnybą, 
apeinant Saugumo Tarybą. 
Seime nieks neturi veto tei
sės.

Dauguma amerikoną stoja 
už derybas su Stalinu

New York. — Geo Gal- 
lupo Viešosios Amerikiečių 
Nuomonės Institutas ap
klausinėje t ū k s t a n čius 
žmonių įvairiose valstijose, 
ar jie nori, kad prezidentas 
Truinanas asmeniniai tar
tus! su Stalinu dėl santai
kos tarp Jungtinių Valstijų

Korėja. — Amerikonai 
■skelbia, kad iki šiol jie su
naikinę bei suėmę 360,000

Vietnamo liaudininkai 
ris muša francūzus

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo Liaudies Armija 
atakuoja francūzus Penne- 
quin forte, tik už 1,600 j ar 
dų nuo francūzų tvirtovės, 
Laokay, šiaurinėje Indo- 
Kinoje. Gręsia apsupt Lao
kay.

Amerikonai mokina fran
cūzus, kaip naudot atsiųs
tus naujus lėktuvus karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus.

Sakoma, Kinijos armija 
įsiveržus į Tibetą

I

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai skel
bia, kad naujosios Kinijos 
armija jau įsiveržė į Tibetą 
ir užėmė pozicijas už 200 
mylių nūo Lhasos, to kraš
to sostinės.

Jie sako, Indija taipgi no
rėtų valdyti Tibetą.

(Kinijos Liaudies Res
publiką laiko Tibetą sudėti
ne Kinijos dalim.) ■

ir Sovietų Sąjungos.
58 procentai tų ameri

kiečiu atsakė, būtų gerai, 
kad Trumanas sueitų į tie
sioginius pokalbius su Sta
linu. 38 procentai tam ne
pritarė, o 7 procentai sakė, 
jog neturi jokios nuomonės 
apie tai.

John L. B o gert minėjo sa
vo 92 metų amžiaus sukak
tį, dirbdamas redakcijoj.

i Siūloma $250,0001100
I Filipinam “išvystyt”
I Washington. — Jungtin. 
Valstijos žada Filipinų.val
džiai duoti $250,000,000 
kaip paskolų ir dovanų “ū- 
kiui ir pramonei išvystyti”. 
Bet tie pinigai turėtų būti 
tik pagal Amerikos nurody
mus. naudojami.

Prezidento Trumano ko
misija, pirmininkaujant 
bankininkui Danieliui Bell, 
lankėsi Filipinuose ir ra
portavo, jog Filipinų prezi
dento Elpidio Quirino val
džia paskendus grafte ir 

! suktybėse, ir žmonės nepa
sitiki ta valdžia.

Prez. Quirino sekretorius 
viešai atsakė, jog kas liečia 
graftą, tai Filipinai yra 
“tik smulkioji žuvis, lygint 
su amerikiniais grafte- 
riais.”

(Filipinų valdžia po Ant
rojo pasaulinio karo gavo 
iš Amerikos du bilionu do- 

j lerių, bet ir vėl atsidūrė ant 
bankrūto kranto.)

Berlin. — Žymusis vokie
čių liuterių kunigas Marti
nas Niemoeller tvirtino, 
kad buvęs nacių generolas 
Paul Mahlmann organizuo
ja vokiečiu kariuomenės 
junginį, kaip vakarų Euro
pos armijos dalį.

Mahlmann ir amerikonų 
komanda užginčijo Niemo- 
ellerio tvirtinimą.

Mahlmann dabar tarnau
ja okupacinei Amerikos ar
mijai vakarinėje Vokietijoj.

Washington. — Nuo 1947 
m, iki šiol valdžia pašalino 
280 žmonių iš valdinių tar
nybų; sako, kad jie buvę 
“neištikimi” arba pavojingi 

j kariniams 'Amerikos reika- 
i lams.

- Praeitą mėnesį valdžia 
pasamdė dar 44,600 tarnau
tojų kaipo reikalingų pa
smarkintam ginklavimui- 

Įsi.
1 Dabar valdžiai dirba viso 
2,094,000 civilinių darbinin
kų ir valdininkėlių-tarnau- 
tojų.

Amerika žada gelbėti 
jugoslavus nuo bado

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos valdovas Tito 
pranešė moterų suvažiavi
mui Zagrebe, kad Jungtin. 
Valstijos, “nestatydamos 
jokių sąlygų”, pasižadėjo 
suteikti gana maisto jugo
slavams gelbėti nuo bado.

Sausra sunaikino apie 
pusę Jugoslavijos derlių; 
todėl milionai jugoslavų jau 
ir dabar pusalkiai gyvena.

Tito, girdamas Ameriką, 
neigė Sovietų Sąjungą.

Per pastaruosius 5 metus 
Jugoslavija gavo 430 milio- 
nų paramos iš pagalbinės 
Jungtinių Tautų adminis
tracijos. Tai daugiausia A- 
merikos pinigai.

Washington. — Jungtin. 
Valstijos perka net iš 
Franci jos alkoholį dirbtinei 
gumai (robui) gaminti.

ORAS. — Giedra ir ne
paprastai šilta.

tų McCarrano įstatymą. 
(Tarp pasirašiusių tą reika- 
1 lavimą yra Arthur Schu- 
)tzer, Amerikos Darbo Par
tijos sekretorius; profesorė 
Louise P. Smith; pirminin
kas lowos Farmerių Sąjun
gos Fred. W. Stover, darbo 
unijų veikėjai ir kiti įžy
mūs amerikiečiai.

Jų skundas dėsto, jog 
McCarrano įstatymas laužo 
šalies Konstituciją, su
trempdamas pilietines ame
rikiečių laisves.

Tas įstatymas, be kitko, 
I reikalauja, kad susiregis- 
itruotų visi komunistai ir 
į viršininkai vadinamų “ko
munistinio fronto” organi
zacijų ir visaip kitaip var
žo progresyvius amerikie- • 
čius.

Advokatai bylai prieš 
žandarišką McCarrano į- 
statymą yra philadelphietis 
Francis Fisher Kane, buvęs 
federalės valdžios advoka
tas ; Charle P. Howard, lo- 
wos valstijos Progresyvių 
Partijos vice-pirmininkas, 
ir keli kiti pasižymėję tei
sininkai.

Naujas Švedijos karalius — 
Gustavas šeštasis

Stockholm, — Sekmadie
nį mirė Švedijos karalius 
Gustavas Penktasis, 92 
metų amžiaus.

Gustavas Penktasis ka
raliavo 43 metus. Buvo ga
bus tenniso lošėjas, kozy- 
riuotojas, medžiotojas, ir 
nieku kitu nepasižymėjo.

Pirmadienį buvo prisaik
dintas sostan jo sūnus Gu
stavas šeštasis, 67 metų 
amžiaus. • .1
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bos. Jos rašo:
“Iš kelių šaltinių mus pa

siekė žinios apie besireiš-

rojo m a s k o 1 i a i, lea 1- 
azijatai,” kad 
- ' žmo

nių”, kad “Lietuvoje nebe- tų, kaip kitaip jie atsineštų
I ra lietuviškų mokyklų, lie
tuviškos kalbos, lietuviško

Francūzijos darbo unijos ne
patenkintos valdžios programa

Francūzijos konstitucijoj 
yra atžymėta “kiekvienam 

’ Bet val-
■ pelnai būsią 40 procentų di-Idžia nesirūpina tą paragrafą
. I , . -4 z~\ 1 J • • 1 • 4 • r T1 1 •“ 1

Geležinkelių pelnai

Geležinkelių darbininkų rei-
suviltas žmogus tampa de- Lalams pašvęstas mėnraštis 
speratišku žmogum. Su juo Railroad Notes rašo, kad šie- 
šaltai ir rimtai pasikalbėti met gel<ežinkeUų kompanijų teisė 'gauti darbą.” 
sunku.

Kaip kitaip tie naujieji 
lietuviai imigrantai galvo-

į lietuvių kalbos mokymą ir 
lietuvybės išlaikymą Ame-

kiančių dvasinę menkystę jaunimo” ir t.t. ir tam pa- rikoje, jeigu jie žinotų tik- 
tarpe tų, kurie turėtų būti našiai; juk šitokia pikta, ne- “° ouoni’Q 
tautiškai atspariausi ir pa- teisinga, 
vyzdžiu kitiems.

štai laktai:
1) Chicago j e, šv.

miero I
mergaičių Akademijoj ran- j 
dasi laiškai 25-kių naujų i- i 
migarntų, kurie prašo, kad tuvių tautos.

' Jeigu nebėra Lietuvos, 
jeigu nebėra lietuvių, jeigu

2) šv. Kazimiero mokyk- nebėra nė lietuvių tautos, 
lą Pittsburghe lankančių Uai kokiems paibeliams be-

ra, šventą tiesą apie savo 
senąją tėvynę. Jeigu jie ži-

dėsni, negu buvo 1949 metais.
Railroad Notes taipgi nuro

do, kad darbininkų algos nėra 
patenkinamos. ' 
darbininkai pageidauja dides
nių algų, bet kompanijos atsi
sako pakelti.

gyveniman vykinti. Todėl 
Francijoje yra nemažai-be
darbių, o dirbantiesiems mo-

Geležinkelių karnos per žemos algos.

“Patetiškai lengva...”
Ką reiškia moderniškas karas, puikiai parodo Korėja. 

Visoje joje nebeliko tokio miesto, kuris nebūtų mūsų lėk
tuvų sulygintas su žeme.

Ir kaip lengva didžiausi miestą tiesiog sumalti! Tokios 
baisios tragedijos pavyzdį paduoda World-Telegram ko
respondentas Jim G. Lucas. Jis rašo:

“Labai lengva — beveik patetiškai lengva — sugriau
ti tokį miestą’, kaip Chongjin, kuomet turi tokius įran- j 
kius, kokius mes turime. Bet turi būti labai baisu tam | lietuvių vaikučių kaikurie reikia čia Amerikoje lietu- 

ir lietuvių kalbos?

Kaži-

, anti - lietuviška
propaganda iškraipė, tie- ,notų, kad Lietuvoje visuose.1r - v o — x z u

siog sukaneveikė daugelio [jos kampuose virte verda! 
ne tik naujųjų, bet ir se- i naujas, gražus lietuviškas1»V. AVtlZ.l“ -....................J'tJ'Z!------------- -------- — ---------- o

Seserų laikomoje nųjų imigrantų supratimą, .gyvenimas,

jų dukterys nebūtų moki 
narnos lietuvių kalbos;

Francūzijos unijos reikalau
ja. algas pakelti ir visiems be
darbiams darbą suteikti arba 
nedirbantiems pašalpą didės- 

! nę mokėti.
šiuo metu Paryžiaus darbi

ninko vidutinė alga yra $47.- 
56 į mėnesį arba apie $12 į 
savaitę; mažesniuose miestuo
se mokama apie $7 į savaitę. 

» reik
menys yra labai brangios, tai 
darbininkams labai 
verstis.

Paryžiaus bedarbiai 
tik 43 centus į dieną 
pos, o provincijoje — 23 cen
tus į dieną.

Streikas plieno darbininkų
' ".BIRMINGHAM, Ala.—450 
darbininkų McWaine Casl 
Iron Pipe Co. paskelbė strei- 

t CIO Unitedkad lietuvių vadovybėje 
atsinešimą linkui Lietuvos, tauta dirba milžiniškus steel Workers, 

pinkui lietuvybės, linkui lie- dąrbus, drąsiai, karžygiš- •
i kai žygiuoja pirmyn linkui nio agentas,

v • • V • 1 • • 1 . • t

dirba
Frank Matzkus, unijos biz- j ...

, sakė, streikas | Kadangi pragyvenimo 
amžino išnaikinimo betei- buvo paskelbtas po mėnesio 
sės, nelygybės, skriaudų ir bergždžių derybų ir unijos 
išnaudojimo, kad Lietuvoje į cejkalavimo 6 c. valandai pa- 
suklestėjo nauja, graži, pylimo algos, 
švari lietuviška kultūra, | 
kad lietuvių v tauta tebėra

sės,

Šiaurinės Korėjos industriniam centrui ir jo 190,000 gy- i taipgi buvę DP, prą- vybės 
vonfnjii ton oryvonn nrbu o-vvonn.” g- mokyklos vadovybę, kad Kaip tik šitokį klausimą gyva, sveika, darbšti nešio

ju vaikučių nemokintų lie- [šiandien stato daug anų' vinga,_ kad ji motiniškai 
tuviškai; srovių propagandos suga- i priėmė ir priglaudę. visus

grupe dintų žmonių. Jie randa tik [ pabėgėlius, kurie

ventojų, kurie ten gyvena arba gyveno.
Buvo kalbama, kad šiame kare naikinami tiktai “stra

teginiai punktai”. Bet korespondentas Lucas kalba apie i tuviškai; 
“miesto sunaikinimą.” ; 3) Baltimoreje ;

Toliau skaitome: i buvusių DP. kaistai ginči-
“16-kos colių, vienos tonos šovinis iš šio karinio laivo j josi tarpusavyje, kad po 

sunaikina viską, ką tik pataiko. Bet šiame laive mūsų karo nebūsią prasmės grįž- 
vyrai ramiai sau darbuojasi, tartum tai būtų tik prakti- ti į Nepriklausomą Lietuvą, 
kavimas. Niekas nemini Chongjin. Jauniesiems kanuoli- nes ten buvę ir būsią daug 
ninkams Chongjin tik dar vienas taikinys—taikinys, ku
riam negali nepataikyti. Beveik per visą laiką mes buvo
me už septynių mylių nuo miesto. Viskas, ką aš matau, 
panašu į žaislinį miestelį. Ten tik pasirodo maži dūmų 
kamuoliai ir plonučių liepsnų žybtelėjimai. Girdisi per
kūniškas garsas, bet nematai, kas ten atsitinka...” ___ v ...... ......... .. ......... .. , v o

Chongjin mieste gyveno 190,000 žmonių. Jų tarpe bu- ■ mas. Būtų gerai, kad tikrai |gu jiems liežuvio negadins 
vo seneliai ir vaikai. Miestas turėjo mokyklas, ligonines,; taip būtų. Deja, probema lietuviškos priemaišos, 
prieglaudas. Iš už septynių mylių nuo karinio laivo ir iš į yra kur kas rimtesnė, nes 
lėktuvų bombos viską nušlavė, sunaikino, sulygino su' panašių nesusipratėlių skai- siranda tie Lietuvių Žinių 
žeme. Ir tai buvo tiesiog “beveik patetiškaiJengva pada- čius diena iš dienos didėja, 
ryti”, sako sis korespondentas.

vargo, tuo tarpu čia Ame' 
rikėje lengviau gyventi.”

n

Valdžios tarnautojai nori 
didesnių algų

SAN DIEGO, Cal.—Miesto 
apskrities yaldžios tarnau

tojai reikalauja pakėlimo al
gų, kad sulygtų 
kitur dirbančių 
Kaip dabar yra, 

į moka

, kurie iš savo 
vieną logišką atsakymą: jSa]V0S _ir širdies išvėdino 
Mums, o ypač mūsų vai- j fašistinės - hitlerines pro- 
kams, nebereikia lietuvy- > pagandos dujas ir sugrįžo industrijos

su algomis
darbininkų.

privatinės
daugiau,

bes ir lietuvių kalbos. Tegu I Lietuvon, — jeigu jie tai kaip valdžios tarnautojai gau- 
'visa žinotų, o žinotų, jeigu na,

iš
j mums po svietą bastytis. Lietuvių Žinių ir kitų pa- 

i našių laikraščių prieš Lie-
Jie daug j tuvą, jie niekuomet nesa

kytų: Mūsų vaikams nerei-

musų vaikai užaugs “gry
nais amerikonais”. Užteko ne tie fašistiniai melai

sunku

gauna 
pašal-

Paskui laikraštis piktai Bent jau lai mūsų vaikai 
šaukia: [viską pamiršta. <" ' „

“Pasakysit, kad čia tik ; geriau ir greičiau įsikurs, 
kelių šiaudadušių išsišoki- į pragarsės ir praturtės, jei-

NLRB Įsako Sunbeam tartis 
su unija 

CHICAGO. — Nacionalis 
tardytojas Horace 

įsako Sunbeam korpo- 
vedėjams pradėti de- 
su United

Štai iš kur kyla, kaip at-

Blogėjančios ekonominės 
sąlygos paliečia 
Anglijos darbininkus

Anglijos valdžios aprokavi- 
mui per pastaruosius tris me
tus biznio įstaigų bankrūtavi- 
mai padidėjo , 50 procentų. 
Per 9 šių metų’ mėnesius išė
jo iš biznio 413 įstaigų. Už
daro biznį daugiausia mažie
ji biznieriai, iV?s jie prie eko
nominių .sąlygų nebepajėgia 
prisitaikyti.

Daug darbininkų ir mažų 
biznierių dėl to užsiėmimo ne- 

Bedarbių skaičius di
dėja, nes negali visų sugerti 
karinė industrija. Bedarbių 
padėtis darosi sunkesnė.

Darbo unijos reikalauja val
džios 
darbą.
pirštus

NLRB 
kia lietuvių kalbos. Mūsų Į 
vaiku nemokinkite lietuvių 
kalbos! S

Į U II1J d.

Korporacijos viršininkai spy
rėsi nuo derybų, teisindamie
si, kad unija esanti komunis
tų vadovybėje, dėl to jie ne
norį tartis, bet NLRB nu
sprendė, kad unija laimėjo 
teisę tartis, kuomet 4,500 dar
bininkų nubalsavo už šią uni- Pirmu 
ją.

Darbininkai nori,. kad

Electrical tenka.

GRĮŽTA Į LIETUVĄ
Uruguajaus 

tome:
Rugpjūčio 30 

transatlantiniu 
Konovalovų
Lietuvą. Tai pirmoji lietuvių 

išvykusi

Darbe skai-“šiaudadūšiai.” Štai kas ga- 
šiaudadūšius”.

Jeigu Lietuvių Žinių redak
torius, jeigu kiti anti-lietu- 
viškų srovių laikraščių re
daktoriai būtų padorūs, są
žiniški žmonės, jie, pama-

Buvusių tremtinių masei, mina tuos
Taip atsitiko su visais Korėjos miestais. Tokio likimo I kuri nuoširdžiai brangina!

susilaukė milijonai gyventojų! I savo tautą ir dėl jos išiais-
[vinimo aukojasi, reiks ge
rokai pasitempti, kad tuos 
šiaudadušius išaiškinti ir

Į prie gėdos stulpo prikalti, tę savo propagandos vai-/

Nusiginklavimo nebus
Pranešimas iš I>ake Success, spalio 26 dieną: “Jungti-

d. italų linijos 
laivu išplaukė 

šeima į Tarybų

1 repatrijantų šeima, 
iš Urugvajaus. Minia žmonių

, , , , - - -i- • m i—-- ------ vzY ------------- --- —z uoste susirinko su Konovalo- unija juos atstovautų, kompa-!nes valstybes ir Britanija šiandien atmete vehausį Ta-į |<atj jje nebepiktintų.” sius, viešai muštųsi į kruti- Vais atsisveikinti. 
« kJ* -« « « rx* XV ZM w z-', i t i I -w r-v-w 1 1 n v* T- t r r n x-x ii 4- zx xv Z-J rv 1 ■» i -i ' _ _ _ , _ , _ . _  .

Penkių Didžiųjų ginkluotas spėkas ir aiškiai pasakė, kad | jįet tu žmonių koliojimas Mūsų visųdidžiausia kaltė! I _ 
’ ....- — ------- 1 ...... . Bet veltu. b.tų ,š jų to kilmes, bet Lietuvoje gimę

rybų Sąjungos pasiūlymą sumažinti vienu trečdaliu (L. Ž., sp. 12 d.) nę ir sakytų: Mūsų kalte! I*
Konovalovai yra

suteikti bedarbiams 
Bet valdžia į tai pro 

žiūri.

kartu Rumunijos 
darbininkai naudojasi

S1 vasarn&fniais

Vakarai ir toliau stiprins savo jėgas, kol Maskva neiro--K. šiaudadūšiavimas nei 
juos įtikins, nei atvers prie i tikėtis bei laukti. 
“dvasiOS ŠVentOS.” Monnr lonnrvion rb.-n

• esame

Virš 100,000 Rumunijos 
darbininkų šią vasarą galėjo 
aplankyti pajūrį ir'praleisti 
atostogas tose vietose,* kuriose 
seniau atostogaudavo Rumu- 

Į nijos ir iš užsienio atvykusi 
WASHINGTON. — United P°^a* 

Mine Workers unijos gerbū
vio ir pensijų fondas vėl vei
kia ir sulaikyti išmokėjimai i 
apie metai laiko gal būsią iš-

— .mokėti tuojau.
Au- į Kol kas bus mokama, ta- 

o čiau, tik $50 mainieriui ir po 
$10 jo šeimos nariams.

rusuc

nija negali pasakyti jiems, 
kokia turi būti'- unijos vado
vybė.

ir augę. Pasirodo, jog iš 
Pietų Amerikos jau galima 
vykti Lietuvon gyventi.

dys. kad jas tikslas yra tikra taika.”
Todėl tie, kurie tikėjosi, kad gal ši Jungtinių Tautų

Asemblėįos sesija padarys nors pradžią sumažinimo į -
ginkluotų spėkų, turi skaudžiai nusivilti. Jeigu pasiūly-! girti ’tu^ k^iri^^atyfne- [keikti 
mą sumažinti apsiginklavimą vienu tiecdahu atmetė jsįmoko arba nenori, kad jųįjuokti

Valstybes n Biitanija, tai eheka lankų Pa~! vaįKai būtu mokomi lietu- ^laimingais aukas, negu pri- p -- -■ 
jvių kalbos. Mes karstai ra- ! sipazinti prie kaltes ir pra- įsiskverbė klaida, 
•[giname net antrosios kar

tos amerikiečius, lietuvius 
savo vaikus zmokyti lietuvių 
kalbos. Mes norime, kad 

| kiekvienas tėvas ir kiekvie- !
Tibetas yra Kinijos provincija. Iki šiol tos provincijos ną ^otma suprastų,- jog į 

didžioji revoliucija dar nepalietė. Bet dabar ir Tibetui .ia sarma^a jaunuo- į
atėjo kaleina. Eina gandai — šiuos žodžius rašant dar . 1 jaunuolei mokėti j 
nepatvirtinti, — kad Kinijos Liaudies Respublikos ar- .... .į.. " 5
mijos daliniai jau perėjo rubežių ir eina Tibeto išiais- Įudijonais^sykrų įrodęs 
vinti.

Tibeto nenkiolikos metu “karalius” (lama) turi apie
25,000 vyru armiją. Ar jis bandys priešintis, 
duos be kraujo praliejimo, greitai paaiškės.

Jiems
Mes, ži- ! daug lengviau, daug svei- 

paskutiniai įkiaū jų piktam bizniui pra- 
" ' “šiaudadūšius”, iš-

ir išniekinti savo ne- į Pataisa
kėlimo klausimas Asemblėjoje.

Tibeto kaleina
Tibetas yra didelis kraštas su trimis milijonais gy

ventoju. Didelis ir atsilikęs kraštas. Jis guli prie pat In
dijos rubežiaus.

šyti pasigailėjimo 
“griekų atleidimo.”

Suvedžiotas,

Spalio 27 dienos laidoje 
. Vienai ko- • 

arba respondencijai uždėtas 
burn, Me., miesto vardas, 

apgautas, turėjo būti: Auburn, UI.

Mainieriy pensijos vėl 
mokamos

Visos atostogų vietos buvo 
panaudotos tam, kad miestų 

j darbininkai galėtų tinkamai 
'praleisti savo atostogas. Jie 
naudojosi vasarnamiais.

Senato kriminalysČių tyrinėjimo komiteto 
•en. Estes Kefauveris (sč 
ri kriminalysČių rekordų.

pirmininkas
atvykęs Philadeiphijon žiu-

lietuviu kalbą. Gyvenimas 
.............. ' >, 

[kad įvairių kalbų žinojimas!
- mokėjimas ' nepakenkia į 

ar pasi- '■ žmogaus karjerai. Dar la--[ kusuojant pirmajame poli- 
bai daug pagelbsti. Viena [ tiniame komitete ir Saugu- 

___ ____ iš pačių didžiausių Ameri-|mo Taryboje taikos išlaiky-
I kos mokyklų silpnybė ir bus I mo klausimą, vienas daly-
I tame, kad jose nepakanka-! kas paaiškėjo: Jungtinės 
mai aukštai pastatytas ki
tų kalbų mokymo ir piokė- 

[jimo reikalas. Mokiniai bei 
j studentai neįtikinami, kad, 
apart anglų kalbos, dar la
bai reikalinga ir garbinga 
mokėti juo daugiau kitų 
kalbų.

Tačiau reikia įsigilinti į
i naujųjų lietuvių imigrantų vaitę ne tik griežtai atmetė 
[galvoseną, jeigu norime su- tarybinį pasiūlymą, bet ir 
prasti jų Lietuvių Žinių pa-! pasmerkė tuos, kurie rašė- 
brėžtą tose keliose vietose 
atsinešimą linkui lietuvių 
kalbos mokymo mokyklose.

Kas gi juos prie to keis- 
[ to ir' kreivo supratimo pri
vedė? Privedė kaip sykis 
tokia propaganda, kokia y- 
ra vedama tų pačių Lietu-

Visų akys nukreiptos į plieną 
i

Darbinipkai ir fabrikantai 
dabar žiūri, kas atsitiks plie
no industrijoje. Galinga plie
no darbininkų unija reikalau
ja pakelti algas 25 centais į 

j valandą ir pagerinti darbo 
i sąlygas. Jeigu plieno darbi

nius, tai ir kitų industrijų dar
bininkai, manoma, išstatytų

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas , NT T”i Benegal N. Rau.

AMERIKA IR^ ANGLIJA į arini ją, visvien būtų galim į j.g gavo siūl mą skaitė Į ninkai'laimėtų savo reikalavi- 
iL a\jlca>ou<ai, OLA" . p . - -- - ivuic 4-n, IzUn ir> <4 i ii 4ov_
ginkluotąsias ^a1?. P10fesallus’

- - giliai, MC U1UAOUH,, t01ygii,s reikalavimus.
Kitais žodžiais, ameriki- !nai Padarydamas pauzeles. .--------------------------

nis delegatas pasakė, jog; Lą gi Indija siūlo.
_ __ ; ;;__ _ _ Indija siūlo, kad pasaulio 

liau ir jis padės ginkluoti kraštai liautųsi ginklavęsi.
Vakarų [Ji siūlo, kad tie pinigai, ka

iriuos dabar naudoja gink- 
i lams, atominėms bomboms 
gaminti, būtų paskirti į 
Jungtinių Tautų Taikos 
Fondą. O iš to fondo, sakė 
Rau, turėtų būti finansuo
jami visokie projektai žmo- 

slopinimui Indo- nių gerbūviui kelti. | 
' š Jis priminė, jog pasauly-1 

nepriklausomybę ir laisvę, je yra daug kraštų, gyve- 
Afrikoje Francūzijos ko- nančių varge, jog tie žmo- . 

lonijos taipgi kalba apie ko- nės be išlaukinės pagalbos 
negalės greit pasikelti iš 

, — tai kodėl jiems Į 
nepadėti ? Kodėl neteikti i

NĘSUTINKA
Lake Success. — Bedis-

Valstijos ii' Anglija kate
goriškai atmeta Višinskio 
pasiūlymą, kad pasaulio 
valstybės sumažintų savo 
ginklavimąsi, vienu trečda
liu, taipgi, ^kad būtų už
drausta naudoti karuose a- 
tominė bomba.

Mr. Austin praėjusią sa-

stinimas prie “penktosios 
kolonos sukilimo”, — sakė 

| Mr. Austin.
id vuuama lu pdvuį uiciu- • O kai dėl sumažinimo 
vių žinių ir kitų klerikali- ęvienu trečdaliu) ginklavi-

jnių laikraščių, taip pat 
smetonininkų ir menševikų 
spaudos prieš Lietuvą, 
prieš viską, kas tik daroma 
ir dirbama nūdieninėje Lie
tuvoje. Juk gi tas kasdienis

ga, kuomet kiti kraštai, su
mažinę savo p 
pajėgas būtų silpni.

, iš lėto, 
gražiai, be triukšmo, daž-

šis kraštas ginkluosis ir to-

kitus kraštus — 
kraštus”.

Mr. Austinui mielai pri
taria Anglijos delegacija.

Francūzijos delegacija 
taipgi stoja už ginklavimą
si, 'nes Prancūzijai, be kit
ko, reikalinga ginkluotos 
pajėgos i
Kinijos liaudies kovų' už

si po Stockholmo rezoliuci
ja. , ' 1 , , _____ __________ „

— Stockholmo rezoliucija'Jonijos taipgi kalba apie.
yra nieks daugiau, kaip ak- Į kovą už laisvę. ’ , finansinės paramos? Kodėl j

Aišku, kuomet Anglijos, nepanaudoti tų pinigų, ku-
— • • • 1 • I 1 • 1 « 1 v > • 1 • 1

vą už laisvę.
Afrikoje, Francūzijos ko- vargo,

Ii •• i •* • 1 11 * 1 “

oponen- 
Joseph 

remia
mosi, tai Amerikos delega
tas sakė, jog jis yra tam 
griežtai priešingas, nes Ta
rybų Sąjunga turi didžiulę 
armiją, tad jei ji ir suma
žintų (vienu trečdaliu) savo

Francūzijos ir kitų vaka
rinių kraštų delegatai kal
ba už ginklavimąsi, jie ge
rai žino, jog jiems ginklų 
duos dosnusis Dėdė Samas.

Indijos siūlymas
Praėjusią savaitę į dis

kusijas įnešė nemažą daly- 
ką Indijos* delegatas Sir

reika- 
varge 
buviui

rie leidžiami karo 
lams, milijonams 
skęstančių žmonių 
gerinti?

Kada Žmonių būvis būtų 
pagerintas, tuomet ir pa
saulyj ramybė galėtų už
viešpatauti.

Sen. Robert Taftas nusi
gandęs, kad jo 
tas demokratas 
Fergusonas, kurį

I organizuoti darbininkai, 
nelaimėtų Senato vietos 1 
šiuose lapkr. 7 d. rinki
muose.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ant., spalio 31, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
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Prisimename liūdną 
metinę sukakti

M. J. Cuzmeris.

(Tąsa)
“na, matai. r. juk aš galiu ...” ir, vi
siškai sutrikęs, išbėgęs namo ir nuo to 
laiko bijojęs savo Černovui pažvelgti į 
akis. Draugai nedavė jam ramybės, er
zino jį, ir aš keletą kartų girdėjau, kaip 
atviraširdis berniokas atsikirtinėjo ir, 
raudonuodamas iki ausų, tikino, kad tai 
netiesa, kad buvę visai priešingai.

Trečiasis asmuo, kapitonas Trosenko, 
buvo senas kaukazietis pilna to žodžio 
prasme, tai yra, toks žmogus, kuriam jo' 
vadovaujamoji kuopa tapo šeima, tvirto
ve, kame buvo štabas — tėvyne, o daini
ninkai — vieninteliu gyvenimo džiaugs
mu, — toks žmogus, kuriam viskas, kas 
tik nebuvo susiję su Kaukazu, buvo ver
ta neapykantos, net beveik neįtikima; o 
viskas, kas lietė Kaukazą, dalinosi į dvi 
dalis: mūsų ir ne mūsų; pirmąją jis my
lėjo, antrosios neapkentė visomis savo 
sielos galiomis, ir, svarbiausia — jis bu
vo žmogus užgrūdintas, ramios drąsos, 
labai geras savo draugams bei pavaldi
niams ir visiškai nenuolankus, net įžūlus 
jo kažkodėl nekenčiamiems adjutantams 
ir bonžurams. Įeidamas palapinėn, jis 
vos nepramušė galva stogo, paskui stai
ga susilenkė ir atsisėdo ant žemėn.

— Na, ką? — tarė jis ir, staiga pa
stebėjęs jam nepažįstamą mano veidą, 
sustojo, įsmeigęs į mane drumstą, įdėmų 
žvilgsnį.

— Tai apie ką gi kalbėjotės? — pa
klausė majoras, išsiimdamas laikrodį ir 
pažiūrėdamas, nors, aš tvirtai įsitikinęs, 
jam visiškai nebuvo reikalo to daryti.

— Tai mat, mane klausė, kodėl vis čia 
tarnauju?
—Suprantama, Nikolajus Fedoričius no

ri čia pasižymėti ir paskui nuvažiuos sa
vais keliais.

— Na, o jūs pasakykite, Abramai II- 
jičiau, kodėl jūs tarnaujate Kaukaze?

— Aš dėl to, žinote, kad pirmiausia 
mes visi turime iš pareigos tarnauti. 
Ką? — pridėjo jis, nors visi tylėjo. — 
Vakar gavau laišką iš Rusijos, Nikola
jau Fedoričiau, — tęsė jis, matyt, norė
damas pakeisti pokalbį: — man rašo, , 
kad... tokius keistus klausimus stato.

— Kokius gi klausimus? —paklausė 
Bolchovas. ,

Jis nusijuokė.
—Iš tikrųjų, keisti klausimai... Man 

rašo, ar gali būti pavydas be meilės... 
Ką? —paklausė jis, žvelgdamas į mus 
visus.

— Žiūrėk tu man! — tarė šypsodama- . 
sis Bolchovas.

— Taigi, žinote, Rusijoje gerai, — 
traukė jis, tarsi jo frazės labai natūra
liai plauktų viena iš kitos. — Kai aš 52 
metais buvau Tambove, tai mane visur 
priiminėjo, kaip kokį flygeladjutantą. 
Ar tikėsite, baliuje pas gubernatorių, kai 
įėjau, tai žinote... labai gerai priėmė. 
Pati gubernatorienė, žinote/ su manim 
kalbėjosi ir klausinėjo apie Kaukazą, ir 
visi taip ... kad aš nė nežinojau... Žiū
rinėja mano auksinį kardą, lyg kokią re
tenybę, klausinėja, už ką gavau kardą, 
už ką — Anną, už ką — Vladimirą, ir 
aš jiems taip pasakojau... Ką? Štai, kuo 
Kaukazas ir žavi mus, Nikolajau Fedori
čiau! —traukė jis, nesulaukdamas at
sakymo:—ten į tokius kaip mes kauka
ziečius žiūri labai palankiai. Žinote ką, 
jaunuoli, štabo karininkas su Anną ir 
Vladimiru — daug reiškia Rusijoje,.. 
Ką?

— Na, jūs ten ir prisigyrėte, aš ma
nau, Abramai Iljičiau? — tarė Bolcho
vas.

— Chi-chi! — nusijuokė jis savo kvai
lu juoku. — Žinote, be to neapsieisi. Na, 
ir paėdžiau gi per tuos du mėnesius!

’— Na, ką, ar gerai gi ten, Rusijoje?
— tarė Trosenko, klausdamas apie Rusi
ją kaip apie kokią Kiniją ar Japoniją.
, — O-o, kiek mes ten per du mėnesius 
šampano išgėrėm, plaukai šiaušias!

— Ką jūs? Jūs, tikriausiai, limonadą 
gėrėt. Aš tai maukterčiau tenai, kad ži
notų, kaip kaukaziečiai geria. Neveltui 
būtų garsas sklidęs. Būčiau parodęs, 
kaip geria... Ar ne, Bolchovai? — pri
dūrė jis. ’

— Juk tu, dėde, jau daugiau kaip de
šimt mętų Kaukaze, — tarė Bolchovas,
— ir atsimeni, ką Jermolovas pasakė; o 
Abramas Iljičius tik šešeri...

— Kur tau dešimt, greit šešiolika.
— Liepk pagaliau, Bolchovai, duot 

š'alfėjaus. šlapia, brr... A? — pridūrė 
jis šypsodamasis, — išgersim, majore!

Tačiau majoras buvo nepatenkintas ir 
pirmuoju senojo kapitono kreipimusi į 
jį, o dabar, matyt, visiškai pasišiaušė ir 
gynėsį tik savo paties išdidumu. Jis 
kažką uždainavo ir vėl pažiūrėjo į laik
rodį.

— O aš ten jau niekada nevažiuosiu, 
— tęsė Trosenko, nekreipdamas dėmesio 
į paniurusį majorą: — atpratau aš ir 
vaikščioti, ir kalbėti rusiškai. Pasakys:
kas čia per baisybė atvažiavo. Žinia, 
Azija, Ar taip, Nikolajau Fedoričiau? 
Na ir ko man Rusijoje! Vistiek čia kada 
nors nušaus! Paklaus: — kur Trosenko? 
Nušovė. Ką tada su aštuntąja kuopa da
rysite. . . A?—vėl kreipėsi jis į majorą.

— Pasiųsti dežuruotoją per batalioną!
— suriko Kirsanovas, neatsakydamas 
kapitonui, nors, aš vėl įsitikinęs, jam ne
buvo reikalo įsakinėti.

— O jūs, aš manau, dabar patenkin
tas, jaunuoli, dvigubą algą gaudamas?— 
po keleto minučių tylos tarė majoras ba
taliono adjutantui.

— Kaipgi ne, labai.
—Man atrodo, kad mūsų alga dabar 

labai didelė, Nikolajau Fedoričiau, — 
traukė jis: — jaunam žmogui galima vi- 

s sai padoriai gyventi, gal net šiek tiek 
prabangiai.

— Ne visai, tiesą sakant, Abramai II- 
jičiau, ’— baikščiai tarė adjutantas, — 
nors alga ir dviguba, bet vis dėlto ... 
juk reikia ir...

-— Ką jūs man kalbate, jaunuoli! Aš 
pats buvau praporščikas ir žinau. Tikė
kit, tvarkingai gyvenant visai algos už
tenka. štai, skaičiuokite, — pridūrė jis, 
užlenkdamas kairės rankos nykštį.

- Visuomet algą išimam iš kalno — 
štai ir skaičiuok, — tarė Trosenko, iš
gerdamas degtinės stiklelį.

— Na, tai ko gi jūs norite... Ką? 
t

Tuo metu pro palapinės angą įsisprau
dė šviesi galva priplota nosim, ir aštrus 
balsas vokiečiuodamas tarė:

— Ar jūs čia, Abramai Iljičiau? — 
Dežuruotojas jūsų ieško.

— Užeikite, Kraftai! — tarė Bolcho
vas.

Ilgas karininkas generalinio štabo 
surdutu prasispraudė pro duris ir ypač 

. azartiškai šoko spausti visiems rankų.
— O, mielasis kapitone! ir jūs čia! — 

tarė jis Trosenkai.
•Nauj'asis svečias, nepaisydamas tam

sos, prisibrovė iki jo ir nepaprastam, 
kaip man pasirodė, kapitono nustebimui 
ir nepasitenkinimui, pabučiavo jį į lū
pas.

“Tai vokietis, kuris nori būti geras 
draugas,” pagalvojau aš.

XII
Mano spėjimas tuojau pasitvirtino. 

Kapitonas Kraftas paprašė degtinės, pa
vadindamas ją karčiąją, ir baisiai 
krunktelėjo ir užvertė galvą, išgerdamas 
stiklelį.

— Ką, ar ne, ponai, pavandravojome 
šiandien čečnės lygumose... — buvo
bepradedąs, bet pamatęs dežuruotoją 
karininką, tuojau nutilo, leisdamas ma
jorui duoti įsakymus.

— Ar apėjote grandinę?
— Apėjau.

— Slapukai išsiųsti?
— Išsiųsti.
— Tai perduokite kuopų vadams įsa

kymą, kad būtų kaip galima atsargesni.
— Klausau.
Majoras primerkė akis ir giliai susi

mąstė.
— Taip pat pasakykite, kad žmonės 

gali virti košę.
— Jie jau verda.
— Gerai. Galite eiti.
— Na, tai mes skaičiavome,'ko reikia 

karininkui,— traukė majoras, atlaidžiai 
mums šypsodamasis. — Skaičiūokim.

— Jums reikia vieno mundieriaus ir 
kelnių... taip?

— Taip.
—Tam reikalui, leiskim; penkiasde

šimt rublių dvejiems metams, taigi, me- 
t tams dvidešimt penki rubliai drabu
žiams; paskui valgiui, kasdien po , du 
abazu ... taip? ,

(Daugiau bus)

M. Bogužinskienė

Prisimename liūdną metinę 
sukaktį mūsų brangiausios 
gyvenimo draugės ir bran
giausios motinėlės M. Bogu- 
žinskienės, kuri mirė ir buvo 
palaidota spalio 31 d., 1949 
m.

M. Bogužinskienė gimė Lie
tuvoje, atvažiavo į Ameriką 
1907 m. Pirmiausia apsistojo 
Pittston, Pa. ir ten praleido 
savo jaunas dienas dirbdama 
šilko išdirbystėj. Jos tėveliai 
paliko Lietuvoj.

!• Vėliau ji apsivedė sui jau- 
nu^M-rkolu Bogužinsku, taip
gi iš Lietuvos atvykusiu, ku
ris tuoi metu buvo ALDLD 

| veikėjas, 12 Apskrities ir 12 
kuopos iždininkas.

Kiek laiko M. Bogužinskie
nė gyveno Inkerman (Jen
kins Township), Pa. Per 20 
metų gyveno Wyoming, Pa., 
kur laikė groserio krautuvę, 
o jos draugas Mikolas dirbo 
angliakasyklose. Bet dabar 
jis apleido kasyklas, kai ten 
dirbdamas sveikatą prarado 
ir atsikėlė į Detroit, Mich.

Drg. M. B o g u ž inskienė 
buvo Laisvės skaitytoja nuo 

j pat Laisvės pasirodymo. Per 
daug metų priklausė prie 
ALDLD 12 kuopos, Pittston- 
Wyoming, Pa., iki gyva buvo. 
Kiekviename piknike ar kito
kiame parengime ji visada 

j darbavosi. Ji visada Isurasda- 
Ivo laiko padirbėti dėl darbo 
Į žmonių gerovės reikalų. Kai 
tik atvyko Amerikon, ji pra
dėjo sunkiai dirbti ir suprato 
darbo žmonių vargus. Ji bu
vo toj apylinkėj pirmutinė 
iš laisvųjų lietuvių,' kuri pa
reiškė norą, kad po mirties 
jos kūnas butų krematorijoj 
sudegintas. Taip ir padaryta. 
Jos kūnas buvo sudegintas 
Maple Hill Krematorijoj, 
Wilkes Barre, Pa., spalio 31, 
1949 m.

Vieni metai praėjo nuo jos 
mirties. -Liūdna mums be gy
venimo draugės' ir motinėlės 
pasilikusioms. Mirtis yra šir
dies skausmas, kurio- niekas 
negali užgydyti. Gal kas nors 

| užmirš tave, kai tavęs jau nė- 
\ra, bet mes niekad tavęs nc- 
I užmiršime. Pasiliekame nu
liūdę. >

Gyvenimo draugas Mikolas, 
dukterys Margareta ir Isa
bels, ir anūkas. /

Worcester, Mass
Išleistuvės

Spalių 22 d., Lietuvių Sve
tainėje įvyko dviejų januolių 

i išleistuvės į militarinę tarny- 
■ bą. Mat Dėdė Samas juos 
į verstinai šaukia prie karabino. 
I Išleistuves surengė ant- grei
tųjų Aido Choras, kadangi jie 
buvo ne vien pavyzdingi vai- 

j kinai, bet ir geri choriečiai.
Tai Petras Plokštis ir Richar
das Janulis. Petras yra vien
turtis ir turi palikti savo se- 

| nyvą našlę motiną. Richardas 
palieka abu tėvus ir seserį. 
Svarbiausia, tai choras ir taip 

j,jau nedidokas buvo, dabar 
į netenka tų dviejų choristų.

Išleistuvėse, dalyvavo apie 
šimtas asmenų. Svečių buvo iš 
Norwoodo ir > Dedham, Mass. 
Pirmininkavo M. Sukackienė. 
Ji gerokai apibudino choro ir 
dainos, reikšmę, ir kad Aidas 
visada rengdavo visų šventės 
vakarėlius, tai ir ši - sueigėlė 
tam buvus rengta, Tik Vieną

SKAITYK IR MOKYKIS * •
Daugelis medūzų išaugašus į aktini jų sandarą, bet

kaip pumpurai ant koloni- nuo aktinijų skiriasi tuo,
kad gyvena labai didelėmis 
kolonijomis. Šios koralinių 
polipų kolonijos sekliuose 
jūrų vandenyse, ypač pa
kraščiuose, dažnai užima 
didelius plotus. Kiekvienas 
tokių kolonijų polipas su
jungtas su kitais tos pačios

nieji gyvūnai, be epitelinio 
audinio, turi ir kitų audi
nių, pavyzdžiui: nervinių, 
raumeninių, jungiamųjų ir 
dar kitokių. Hidra tokių : 
audinių dar neturi. Jeigu 
hidra ir sugeba sutraukti 
savo kūną, tai tiktai todėl, 
kas jos epitelinės išorinio 
sluoksnio (t. y. ektoder-

nių polipų šakelių, bet pas
kui nutrūksta, ir jūra jas 
nuneša atskirdama visam 
laikui nuo polipų. Tokios 
medūzos turi po “skėčiu” 

Į susigrupavusių lyti n. ląste
lių. Iš apvaisinto kiaušinė
lio išauga mažas vikšras, 

i kuris virsta polipu. Ant šio 
.polipo išauga pumpurai, iš 
į kurių vėl atsiranda tokie ri ryškią spalvą. Prie tokių 
pat polipai ir medūzos. To- ryškiaspalvių priklauso ir 
kiu būdu čia susidaro kartų raudonasis koralas, 
kaitaliojimasis. Ant polipų 
krūmelio, arba, kaip sako
ma, ant polipyno, nelytinio 
veisimosi būdu (pumpura- 
vimu) atsiranda polipų ir 
medūzų. Medūzos gamina 
lytinių ląstelių, iš kurių iš- i griaučiai. Kai tokia koralų 
sirutuliuoja polipas. Vadi- kolonija 
naši, nėlytinis veisimasis minkštosios kūno dalys su- 
taisyklingai kaitaliojasi su pūna, o klintiniai griaučiai

lieka. Tokiu būdu sekliuose delegaciją negražiai pa- 
Koraliniai polipai. Be hi- Vandenys® susidaro juokia. Girdi, tie "Plunksnuo- 

, koraliniu klinčių klodai, ku- • 4- C z
1 rie kartais sudaro pavojin- 

į koralinius

•J X i '

kolonijos polipais bendrui mos) ląstelės turi raume- 
liemeniu. Daugelis koral. tu- n.inių (sutra ūkiamųjų)

pluoštelių. Specialių rau
meninių ląstelių hidra ne
turi,

IMJ-LUHLJUS pUlipiAlft MVIIUL U i 

liemeniu. Daugelis koral. tu-

kurio 
klintinės griaučių šakelės 
branginamos kaip medžia
ga papuošalams (sagėms, 
segtukams ir tt.).
Koralinių polipų kūno sie

nelėse susidaro klintiniai

išmiršta, tai

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo dust.) 

pribuvėliais. Iš jų atimta tei
sės dalyvauti politikoje. Jų 
žemės konfiskuotos. Jiems 
apšvieta ir mokslas neprieina
ma.

Bet mūsų komercinė spauda
lytiniu.

droidinių polipų, yra
gausiai atstovaujama klasė,: ' ._ . . '
vadinamieji koraliniai poli- Juleiviams 
pai. Jų kūno sienelės suda- ? U ^,s- 
rytos iš dviejų sluoksnių: 15. Duobagyviai — žemes-

I nieji daugialąsčiai gyvūnai 
Matėme, kad hidra nuo- 

J vienaląsčių pirmuonių gy
vūnų skiriasi tuo, jog jos 

! kūnas sudarytas iš dauge
lio ląstelių. Vadinasi, hidrą 
reikia priskirti prie dau- 
gialąsčių organizmų.

Nesunku pastebėti, kad. 
išorinis hidros kūno sluok- 

- ----- . ... . -snis, apskritai, susideda iš 
namojo ruimo viduje, t. y.| labai panašiu ląstelių? tik- 
entodermoje. Visi koraliniai dilginamosios luktelės 
polipai — jūrų gyviai; vie- paįvairina šio išoHnio 
ni jų paskirai, gyvena, kiti sluoksnio sandarą, 
kolonijomis. Iš paskirų ko-i Visos išorinio sluoksnio 
ralinių polipų ypač įdomios| ląstelės sudaro vieningą vi- 
vadinamosios aktimjos, Tai sumą, atliekančią tam tikrą 
gana standrūs, stori poli- darbą (funkciją). Jos jau 
pai, viršutinėje kūno dalyje nebegali gyventi savaran- 
turi čiuptuvėlių vainiką, kiškai, jos surištos bendru

išorinio, arba ektoddrmos, | 
ir vidinio, arba entodermos. i 
Tarp šių sluoksnių korali-j 
niai polipai turi gana tvir-į 
tą drebutinį ramstinį sluok
snį. Vidinis virškinamasis 
maišelis tam tikromis išil
ginėmis pertvaromis pa
skirstytas į kameras. Lyti
nės koralinių polipų ląste
lės visada susidaro virški-

Jos jau

ti” žmonės kasmet atvažiuoja 
ir erzina pasaulinę organizaci
ją. Jie turėtų tylėti ir būti 
dėkingi už tai, ką turi.

krikš- 
savimi,

Profesorius Dr. Blanton 
per ašaras skundžiasi: “Labai 
daug praktikuojančių 
čionių nepasitiki nei 
nei kitais... Jeigu užtektų bu
vimo' geru krikščioniu, tai mes 
neturėtumėme žmonių, kurie 
kentėtų nuo depresijos, siel
vartų ir nepasitikėjimo... Ko
munizmas sudoros mus, jeigu 
mes neapsižiūrėsime...”

Profesorius labai išsigandęs. 
Jis jau pusiau “sudorotas.”

Rangoon, Burma. —Bur- 
mos valdžia priėmė pirmąjį 
Sovietų paskirtą ambasa
dorių Aleksandrą Ivanovi- •

ČiangHong Kong.
Kainšeko kinų tautininkų
“gorilos” suardė ir apiplę-

Stambiosios aktini jos gali į sandaru, bendru darbu, ir < traukinį Kinijos Liau-
sudaro vadinamąjį audinį. ! ^les Respublikoje. 
Audinys, kurio ląstelės vie-j 
na su kita glaudžiai su-1 
jungtos, vadinamas epiteli
niu audiniu. Matome, kad 
hidra turi tiktai epitelinį 
audinį, nes ir vidinio sluok-

'apsvaiginti ir suėsti net 
I smulkesnes žuvis.
i Koloniniai koraliniai poti- 
\pai. Atogrąžinių jūrų pa- 
! krašČiais, sekliose vietose, 
gyvena koloniniai koraliniai 
polipai. Jų kūno vidaus 

į sandaras, apskritai, pan’a-j snio ląstelės taip pat glau- 
___ j džiai viena su kita sujung- 
įvy-Ltos.

Kurių nors kitokių audi-l
I savaitę anksčiau teko 
kinti dėl virš susidėjusių ap
linkybių. Gerokai tai visa pa- nių hidra neturi. Aukštes- ' 
aiškinus ji perstatė svetį J. Į 
Grybą pakalbėti. Grybas reiš- į 
kė noro pasaulinės taikos ir | 
greito sugrįžimo į namus jau- i 
nuoliams. Perstatyta jaunuolė 
N. Čeponytė ką pasakyti. Ji 
tarė kelius žodžius: kad gai
la vaikinų, kuomet.sykiu au- 

igom ir dainavom. Tuo tarpu 
j daugumas, ypač moterys apsi- ! 
■ašarojo. Susidaro nenormalių i 
laikų reginys. Perstatytas D. I 
Jusius reiškia drąsinančią I 
minth kad veikiausia pasauli
nio Karo nebus, nes Tarybų 
Sąjunga kantriai neutralumo ' 
laikosi, kad tik išvengti karo. 
Tai duoda vilties jaunuoliams 
greitai sugrįžti pas namiškius. 
Pakviečiamas svetis R. Baris 
sako: neturiu ką pasakyti, nes 
ir mane neužilgo pašauks.

čia naujokams tapo įteik- 
j tos dovanos nuo Aido Choro 
j po rašomąją plunksną su pa- 
'geidavimu, kad rašytų choris
tams iš ten, kur jie nebūtų.

Petras jautriai padėkojo ' . I
j už sueigą ir dovaną, žadėda- 
■ mas pildyti pageidavimą. Ri
chardas tarė keletą žodžių 
lėtai, jausmingai: nepaken
čiama, bet reikia eiti.. Jis lyg 
pakartojo pirmininkės pasaky
mą: “taip, choras ir jo moky
toja Karsokienė sunkiau tu
rės dirbti, kad dainuoti ir 
dainuoti lietuviškas liaudies 
dainas. Lai prisipildo ši visa 
salė dainopiis ir hienų. Ačiū.’’

Laikė užkandžiavimo re- 
korduotos, Aido Choro dai-' 
nuotos dainos buvo dainuoja
mos.

PRANEŠIMAS
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmą sekmadieni po pietų, 3 va!., 
Lapkričio 5 d., toj pačioj vietoj, 
17 Ann St. Meldžiu atsilankyti kuo 
skaitlingiausia. Turėsime delegatų 
raportą iš 2-ros apskrities konferen
cijos. Taipgi turim narių, kurie ne
atsiėmė knygos šių metų. — Kviečia 
Valdyba. (207-208)

Išleistuvėse buvęs.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra fi
ll 77-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Matthew A 
BUYIS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-filTŽ

< CHARLES J. ROMAN
I I

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3 pusi.—vėlUbertytLith.Dwlyl--* Anų spalio 31t Iw.
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1,100 parduotuvių 
kąimo vietovėse

SALANTAI, rugs. 14 d. — 
Salantų rajono Platelių varto
tojų “kooperatyvas šiomis die
nomis atidarė Šateikiuose nau
ją parduotuvę. Ą Ji aprūpins 
plataus vartojimo prekėmis 
“žemaičių žemės“, Blendžia
vos ir kitus kolūkius.

Vartotojų kooperatyvai stei
gia vis daugiau savo parduo
tuvių kaimo vietovėse, šiuo 
metu respublikoje yra 1,100 
kaimo parduotuvių, iš jų 203 
Įsteigtos per pirmąjį šių mė
ty pusmetį. Didelė parduotu
vių dalis atidaryta kolūkiuose, 
čia yra daugiau kaip 400 pre
kybos taškų, šiais metais nu
matyta atidaryti dar 225 par
duotuvės, daugiausia sustam
bintuose kolūkiuose.

Kolūkiečius taip pat aptar
nauja kilnojamieji prekybos 
taškai. Jų šiuo metu yra 140. 
Kilnojamosios parduotuvės 
vyksta iš rajono ar apylinkės 
centro Į kolūkius.

Siekdamos geriau aptarnau
ti kaimo darbo žmones, par
duotuvės vis plačiau prakti
kuoja užsakymų sistemą, pri
imdamos iš vartotojų paraiš
kas reikiamoms prekėms par
gabenti.

NewMirko^^K^ZInlof
Laisvės koncertas 
pasekmingai įvykdytas

laivų mechanikų prailgino di- 
zelių eksploatacijos laiką ir 
tuo sutaupė per šią naviga
ciją 300,000 rublių.

Apie Antano Sargelio inicia
tyvą sužinojo Dono ir Dnie-!
pro upeiviai. Novatorius ga- | npjinrint LrV7inLll 
vo pranešimus, kad šių upių į 

Į laivuose panaudotas jo meto- ■ 
|das. Su Sargeliu palaiko ry- 
|šį ir dizelinių variklių kon- 
I struktoriai, susidomėję 
! liktu patobulinimu.

jo at-

centre 
teatro

i Statomai kino teatras 
t

BIRŽAI. — Rajono 
pradėta naujo kino 
statyba, žiūrovams skoningai
įrengiamas erdvus vestibiulis.

Statybos darbų vykdytojai 
— Biržų statybos - remonto 
kontora — įsipareigojo baigti 
statybą iki Spalio socialisti
nės revoliucijos 33-jų meti
nių.

Spalio 29-tą Liberty Audi
torijoje įvyko dienraščio Lais
vės metinis koncertas. Jame 
turėjome gražią programą, 
skaitlingą publiką vietinių ir 
gražią atstovybę atvykusių iš 

| toliau.
| Buvo ir kryžiokų sumobili- 
Įzuotų iš Vokietijos atgabentų 
Hitlerio palaikų gauja atsiųs
ta pikietuoti. Jie norėjo, kad 
koncertas neįvyktų, bet nie
kas jų pikieto nepaisė. Niekas 
negrįžo atgal nuo durų dėl jų 
pikieto.

Plačiau apie patį koncertą 
ir viską matysite sekamose 
laidose.

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

• TRUMPAI
★ Mechatziftes dirbtuves ir 

elektrinė įrengiama Sintautų | 
MTS (Naumiesčio 
Statomi mūriniai 
pastatai.

rajonas).
dirbtuvės

A. Švedas

nino vardo (Žiežmarių rajo- 
*rto) žemės ūkio artelė.

A. Naudžiūnas
★ “Augalų augimo ska

tintojai” — paskaitą šia te
ma skaitė Šaukėnų apylinkės 
(Užvenčio rajonas) kolūkie-

• čiams vilnietis profesorius J.
Ųagys. St. Šidlauskas

★ N*uj* biblioteka atidary
ta Alksnėnuose. Pradžiai įgy
ta 2,800 tomų knygų.

A. AnskdHK

Spalio šventės garbei
Jaunas, nigs. 14 d. — 
Didžiojo Spalio socialistinės 
revoliucijos XXXIII metinių 
garbei. “Lietmedžio“ kolekty- 
vąą -prisiėmė naujus įsiparei
gojimus: Tarp brigadų ir ats
kirų. darbininkų išsivystė tar
pusavio socialistinis lenkty
niavimas: J. Vilčinskas

Amerikos Darbo Partija 
apie savo kandidatą

Teisėjas Įsakė leisti
susirinkti Į Union Sq

Partija j tų laikotarpiu
New Yorko Valstijos 

jis parodė k i- riausio Teismo teisėjas 
įsakė

Amerikos Darbo
viešame pareiškime apie saVo tų dviejų komisijonierių ban- .ward R. Koch 
kandidatą į New Yorko mies- dymus sabotuoti rendų kont- 
to majorą, Paul L. Ross, rašo: rolę ir privertė juos atsistaty-

Ilgu rekordu teisingos, ga-idinti. 
bios visuomenei tarnybos Paul 
L. Ross įgijo visuomenėje pri
pažinimą kaipo drąsus ir 
aukšto laipsnio vadas. Nei pa
pirkta, nei biznio bosaujama Ituodamas 
politinė mašina jo nepapirks 
ar jam nepadiktuos.

Tarpe jo nuopelnų 
žmonėms, eiliniams žmonėms, 
minimi sekami:

Kaipo pirmininkas miesti
nės rendų komisijos 1947 me-

Jisai pats atsistatydino iš 
$14,000 metams algos teikian
čių administratyvio 
sekretoriaus pareigų 

prieš

darbo

majorui 
protes- 

m a j o i’ 
O’Dwyerio kėlimą fėro iki 10 
centų.

Jisai yra nudirbęs daug 
darbų vartotojų ir rendaunin- 
kų gerovei, sako darbiečiai. 
Prašo balsuoti už jį lapkričio 
7-tą.

Namų darbininkė, patikima ir pa- t 
tyrusi Guolis vietoje ar kitur. Mer- T 
gait ė 5 m. amžiaus. Geri namai ma
loniai moteriškei. NAvarre 8-9498.

' (205-209)

Namų darbininkė — auklė; ne
reikia skalbti. Žiemą Floridoje. 
Guolis vietoje. $80 j mėnesi. Mažas 
apart meni as. NT. 8-5467.

(206-208)

KRETINGA, rugs. 15 d. — 
“Laisves” tekstilės fabriko 

[kolektyvas, vykdydamas Di
džiojo Spalio 33-jų metinių 
garbei prisiimtus įsipareigoji- 

[mus, pasiekė gražių gapybos 
laimėjimų. Per rugpiūčio mė
nesį fabriko kolektyvas mėne
sinį planą viršijo. Karšimo, 
verpimo ir audimo. cechai per 

kg

Wall Strytas ko nors 
i išsigando

Žmones piktinasi 
areštais buvusių 
areštuotų seniau

Apie kandidatus 
Į valdvietes

i tą »mėnesį sutaupė 550 
’brangios žaliavos.

Garsieji gamyklos 
racionalizatoriai

KLAIPĖDA, rūgs. 15 d.
Uosto įrengimų gamykloje • kęs Kinijon 
yra nemažas racionalizatorių ĮStrytas I... 
būrys.

Seniau gamykloje buvo su
vartojama daug ;
rioms detalėms plauti. ___
kalvis šerelis pasiūlė įrengti 
kombinuotą bakelį, šiuo ba-

Praėjusį ketvirtadienį Wall 
Stryto biržoje “sutirpo“ apie 
du bilijonai dolerių nupuolu
siomis įvairių šėrų kainomis. 
Priežasties spėliojimų yra vi
sokių. Vyriausia priežastimi, 
menama, bus tas, kad Korė jo-

• je priėjome rubežių. O į Kini
ją eiti; tai ne į mažytę Korė
ją.

Prezidentas Trumanas įsa- 
i neiti. Gi Wall 

linksmiausias
kada plinta karas.

dole- 
jį su-

tada,

rubti10 St Skandalas ant skandalo

' Didžiojo New Yorko šva- 
resnėji spauda, jos skaityto
jai, kelia protestus prieš- tai, 
kad daromos ablavos ant tų 
žmonelių, kurie kadaise dėl 
kokių nors mažniekių buvo 
areštuoti. Dabar jie areštuoja
mi be jokio naujo prasikalti
mo būk tai dėl to, kad jie ne
galėtų kenkti rinkimams.

žmonės argumentuoja, kad 
jeigu tie asmenys būtų 
jingi visuomenei, jie 
būti uždaryti visuomet, 
gu nėra pavojingi, yra
singa juos uždaryti dabar.

pavo- 
turėtų 
O jei- 
netei-

.................. ‘ . Policija apsižiūrėjo, kad tie 
keliu labai patoga plauti de- telefonais pasikalbėjimų tarp 

gemblerių ir policijos rekordai 
[dingę. Jais remiantis buvo iš
skelta ta didžioji ryšių tarp 
gemblerių ir policijos byla — 
grafto byla. Kilo didis sąjū
dis.

Dėl tos bylos daug policistų 
atsistatydino iš policijos. Vie
nas negalėjęs pernešti tardy-

tales. Be to, žibalo suvarto
jama 10-15 kartų mažiau.

Geriausias gamyklos racio
nalizatorius — tai stachano- 
vininkas - šaltkalvis Zinovie
vas. Jis jau pateikė 15 ra- 
cionalizatorinių pasiūlymų ga
minamų ’ autokranų kokybei 
kelti. Šie pasiūlymai taip pat 
leido sutaupyti daugiau kaipjnių, nusižudė. Daug tapo nu- 
20 tūkstančių rublių.

36 šeimas nubaus 
išmetimu iš buto
New Yorko žemutinėje West 

Side, žinomoje po vardu Chel
sea sritis, viena apartmentinių 
namų firma pasimojo praša
linti iš buto 36 šeimas.

Turintiems milijoną 
rių ar jau baigiantiems 
sikrauti nerasi puikesnių kan
didatų į gubernatorius už De
wey, republikonų, ir Lynch, 
demokratų.

Jie abu vyrai patys jau 
prie dolerio ir abu turi sietus 
su daug milijonų valdančia 
Rlockefellerių imperija. Jeigu 
jie vienas prieš kitą pirma 
rinkimų pasisako po žodelį, 
tai tik šeimyniški ginčai. Jei
gu būtų išrinkti, kaip vienas, 
taip ir kitas valdytų taip, 
kaip patinka milijoniniams 
dolerio interesams.

Rinkimuose už Dewey gar
siai kalba stambieji finansi
niai interesai, kurių priešaky
je republikonų kandidato rė
mėjuose stovi Winthrop Aid- 
rich, Rockefellerio artimas ir 
šeimos ryšiais.

O ponas Lynch patsai 
Middle States Petroleum 
prezidentu. Firma sietų
tais susijusi su Rockefellerių 
trustais. Ji pernai pelnė $4,- 
100,000.:

Jei bučiau milijonierius, la
bai norėčiau už juos abu bal- 

pasirinkti.
žmogus,

padaryt negrus diskriminuo- balsuosiu už John T. McMa- 
jančia rezidencija. Kiti tų na-.hus į gubernatorių. Jisai, A- 
mų gyventojai užprotestavo. ! merican Labor Party kandi-

! datas, turės daugiau laiko rū- 
I pintis mūsų, darbo žmonių 
reikalais. D-tis.

Ed- 
valdi- 

niam parkų departmentui leis
ti taikos grupėms susirinkti 
masiniam mitingui į Union 
Square. “Policijos pajėga ne
gali trukdyti žodžio laisvei,’’ 
sakė teisėjas.

Byla buvo užvesta po to, 
kai policija neleido susirinkti 
į taikos mitingą rugp. 2-rą. 
Atėjusius ieškoti mitingo ne
įleido į aikštę ir žiauriai puo
lė. Tuomet susidarė žymių 
dvasiškių ir šiaip visuomeni
ninkų komitetas žodžių lais
vei ginti. Jis neatlaidžiai rei
kalavo teisės susirinkti kalbė
ti už taiką.

Komiteto priešakyje dar
bavosi jaunas dvasiškis John 
W. Darr Jr. Tai tas pats, ku
ris kartą kalbėjo lietuviams 
masiniame mitinge Piliečių 
Klubo salėje.

Namų darbininkė; prižiūrėti kūdi
kio. Guolis vietoje. Maža alga.

j Skambinkite: PL. ,7-2896.
(206-208)

Namų darbininkė; labai patikima 
mergina ar moteriškė; vėliausi pa
liudijimai. Vėliausi įtaisymai. Guo
lis kitur. Gera alga. SHeepshead 
3-0599. (206-208)

Mergina, prižiūrėti 2 m. vaikutį. 
Guolis vietoje. Patyrimas, nereika
lingas. Patikima. Mažas apartmen- 
tas. IL. 9-3471 ar SL. 6-6106.

, (207-209)

Namų darbininkė - virėja. 
Į vietoje. Nuosavas kambarys 
i na. 3*2 m. kūdikis. Malonūs 
| Paliudijimai. TR. 3-5447.

Guolis 
ir va- 
namai.

Jauna moteriškė prižiūrėti 31^ m. 
mergaitę. Guolis vietoje. Alga $80 j 
mėnesį. šeštadienį popiet ir visą 
sekmadienį turės liuosą. Dirbanti 
pora. Lengvas namų darbas. 
Newton 9-4675. (208-210)

yra 
Co. 
šie-

“Minties kontrolės 
biznis”

Namų darbininkė. Patyrusi. Leng
vas namų darbas, nėra virimo. 5’2 
dienos. Pagelbėti su mažu kūdikiu. 
Guolis kitur. Patikima. Nuolatinė 
darbininkė. Reikalingi paliudijimai. 
Ulster 6-5250.

Mūsų visašališkoji valdžia 
dabar pasinėrusi “minties 
kontrolės biznyje,“ pareiškė 
John Gates, angliško darbi
ninku dienraščio Daily Wor
ker redaktorius. Jisai kalbėjo 
per radiją. Agitavo* išrinkti į 
valstijos seimelį Frances 
S^mith, įžymią darbietę. Ji 
kandidatuoja iš New Yorko 
II-jo Assembly distrikto.

Namų darbininkė. Mylinti vaikus. 
Patyrusi. Turime daugiau darbinin
kų. Nuosavas kambarys. Alga nenu
statyta. II. 9-2799.

Namų darbininkė. Pagelbėti su 
vaikučiu. Guolis vietoje. Nuosavas 
kambarys ir vana. Vienas suaugęs. 
RH. 4-0361. (208-210)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
19 mėnesių kūdikis. $25 j savaitę 
pradžiai. Gydytojo namai. Skambin
kite: PR. 4-1060. (208-212)

I HELP WANTED—FEMALE

Darbininkė abelnam namų darbui, 
i Virti. Guolis vietoje. Du suaugę ir 
du vaikai einanti mokyklon, berniu
kai. $40 į savaitę. JA. 6-65^1.

Namų darbininkė; pagelbėti su 
dviem vaikučiais. $25 j savaitę. 
Skambinkite: Plaza 3-3972.

Namų darbininkė; guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys ir vana. 3 šei
mynoje. Rašykite: Mrs. L. Scheff, 
350 Church Ave., Woodmere, L. I.

> (208-210)

Plečiama plytų gamyba
AKMENĖ, rugs. 15 d.—ži

bikų plytinės kolektyvas, įsi
jungęs į socialistinį lenktynia
vimą Didžiojo Spalio 33-jų 
metinių garbei, pasiekė pui
kių laimėjimų. Jei pernai iš 
viso buvo pagaminta 220 
tūkstančių plytų, tai šiais me- 

dabdr esančiame prie semina-įtais jau pagaminta 340 tūks-
• gali gy- tančių plytų. Jau viršytas me

tinis plytų gamybos planas.

• kelti ; žemesnius laipsnius. 
Kiti paaukštinti. O dabar, po 
viso to “apsivalymo,“ apsižiū
rėjo, kad dingo rekordai.

Ginčas prąąkįėjo firmai no
rint iš namų ' prašalinti' nuo 
seniau ten gyvenusią negro suotj, būtų sunku
Petėrkin šeimą. Bandyta namą get ]<a(j esu darbo

R ANDAVOHMAI---------------------------t 17M ▼ voinini ( ]\jarnų darbininkė abelnam namų 
Pasirandavoja moderniniai kam-j darbui. Guolis vietoje. Turi mokėti 

bariai, IV2. Fornišiuoti. Tinkami po- ! vairuoti mašiną. Gerus paliudijimus, 
rai su kūdikiu. Sutinkame mainyti j Patyrusi. DE. 9-8002. Nuo 9 iki 1 
su moteriške, kuri padirbėtų laiki- j ir nuo 7 iki 9 vai. (208-212)
nai. Skambinkite DE. 2-6666. T—T

Telšių mokytojų seminarijoje 
\ TELŠIAI, rugs. 15 d.—Dė
ką; laiku Įvykdyto kruopštaus 
seminarijos patalpų remonto,

Schaefer bravarnė irgi pa
kėlė alaus kainą, pasekė Rup
pert, kuri pirmoji pakėlė alaus 
kaihą.

rijos bendrabutyje 
vėnti 90 mokinių.
• Nuo šių mokslo metų pra- Viršumplaninė gamyba vyks- 
džios seminarija įsigijo eilę 
vertingų mokslo priemonių: 
pianiną, akordeoną, daugelį 
naujų knygų bibliotekai, nau-

ta toliau. Dar numatoma pa
gaminti apie 160 tūkstančių 
plytų.

Šiais metais plytinėje pa
jų gamtos kolekcijų, fizikos statyta nauja deginimo kros

nis, kurioje sukraunama po 
80 tūkstančių žalių plytų.

St. Andrulis.

prietaisų.
E. Legeikaitč.

Laivo mechaniko
Antano Sargelio iniciatyva
Į KAUNAS, rugs. 15 d.—Ne
muno upeivių tarpe plačiai 
Žinomas “Mičiurino“ laivo 
fnėchaniko Antano Sargelio 

x Vardas; Mechanikas surado 
būdą du kartus padidinti 
gtfcitojo dizelio ZD-6 tarny
bos laiką. Tuo tikslu Anta
nas Sargelis patobulino dize- 
lip tepimo ir šaldinimo siste
mą. Tai padidino besitrinan
čių detalių patvarumą.
* ‘ Antano Sargelio patyrimą 
apibendrino laivininkystės in
žinieriai. Nemuno laivinin- 
kystės valdyba organizavo 
kiirsus, kuriuose kitų laivų 
mechanikai supažindinti su 
Antano 
dų, jo 
įbijmu.
išmoko
tanas 
novątoriaus pavyzdžiu, dau
giau kaip tris kartus prailgino 
aizėlio tarnybos laiką “Ne- 
JĮcrasovo“ laivo mechanikas 
*j^olesnickas.

Dvylika Nemuno, baseino

apie 
į kol- 
švedų 
vienhs

supažindinti 
Sargelio darbo meto- 

pasiūlytuoju patobuli- 
Daugelis 

dirbti taip, kaip Aji- 
šargelis.

mechanikų

Dirbdamas

Darbo valstiečiai 
stoja Į kolūkius

VILNIUS, rugs. 15 d.—Pa
staruoju metu Vilniaus rajono 
valstiečiai - pavienininkai ma
siškai stoja į kolūkius. f Per 
trumpą laiką paduota 
1,200 pareiškimų stoti 
ūkius. Dar neseniai 
apylinkėje buvo tiktai
—“LKP VI suvažiavimo“ kol
ūkis, kuriame dirbo 28 šei
mos. Tuo tarpu apylinkėje 
yra 218 valstiečių šeimų. Da
bar visi šios apylinkės valstie
čiai - pavieninkai sukūrė kol
ūkius. Į naujai suorganizuo
tąjį “Laisvo darbo“ kolūkį su
sibūrė 87 šeimos. 32 valstie
čių šeimos stojo į Kalinino 
vardo kolūkį ir t. t. Apylin
kė pilnutinai kolektyvizuota.

Nemaža valstiečių įstojo į 
kolūkius B'uvidiškio apylin
kėje. Per kelias dienas vals
tiečių susirinkimuose pateik
ta 115 pareiškimų. Aktyviai 
jungiasi į kolūkius ir žodiš- 
kės apylinkės darbo valstie
čiai___  V

REAL ESTATE 
, Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

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

: apartmentais naujam savininkui.
Lotas 50X100. Aliejum šildomas. Du 
garažiai. Apartmentai turi 5 ir 4 
kambarius. Prašo $12,500.
• MASPETH — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po

[7 kambarius. Abu garu apšildomi, 
į Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
• parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą, j 
Prašo pasiūlymų.
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats. Įeigų arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas ; 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.

• I

• OZONE PARK—Trijų šeimų na
mas ant didelio 60x100 loto. Įeigos 
yra $142.50 per mėnesi, ir dar 4 
kambariai bus tušti. Aliejum apšil
domas. Savininkas prašo $18,000, 
bet gal dar nusileistų.
• RICHMOND HILL—Atskiras na
mas, perdirbtas dėl dviejų šeimų. 
Trys kambariai su uždarais porčiais 
bus tušti. Įnešti reikia tiktai $2,700. 
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum 
šildomas. Vienas garažius. Netoli 
Lefferts Blvd, stoties.

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

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

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

mų- gyventojai
Dabar firma įsakė 
negrus užtarusioms 
išsikraustyti.

Šeimos nesirengia 
tis. Jos bendrai su tos susie- 
dijos Vartotojų Taryba užve
dė bylą uždrausti firmai,dik
tatoriukai elgtis’ su rendau- 
ninkais.

ir toms 
šeimoms

krausty-

Taksiko vairuotojas Wyatt 
Morgan tapęs apiplėštas as
mens, kurį jis jau buvo atve
žęs veik iš vieno galo miesto 
kitan. Iš) jo atėmė $45.

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

Odoft Ligos, Bendra* 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.

r
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EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel? ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

v

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
. Gerai Patyrę Barberial

r

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

■Valandos:
9—12 ryte; 1-—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174 
\ •

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAMS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Z“.„„ TELEVISION
V-lll'l >! . SHUFFLE BOARD
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ant., spalio 31, 1950




