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Pasipiktinę Kryžioku pikie-iULJ I I I I ALi IJI IS J t I H ?
tu, kuris buvo pastatytas ties ; -«• t ~j~m A rwriT t 
auditorija, žmonės sudėjo į|J JFj Į J I \ N l J 
Laisvei virš $400 dovanų.

Kryžiokų pikietas buvo! —-------------------------
silpnutis. Anot vienos geros Val(Į~i({ mojoSl laikyti TUOS 
laisvietes: j J J S
Vė ^tJiedoa kš£ioja’kaip kar kalėjime pagal McCarran įstatą į

Jau kelintą kartą pastebė
jau tai, kad tūli mūsų žmo
nės, į šiaip visokias pramo
gas neatvyksta, bet metiniuo
se Laisvės koncertuose ir pik
nikuose juos visuomet matysi!

Džiugu buvo regėti daugiu ir SWar

Pirmadienį, kai antradie-! teismą, 
nio Laisvė jau buvo prese, 
mums pranešė telefonu iš 
Čikagos tokią žinią:

jaunimo.
Tai ir gerai!

su vi-Jau teko susipažinti 
sa eile Lietuvių Auditorijos 
apylinkėje gyvenančių žmo
nių, kitataučių.

Kalbuosi su jais. Ir jie at
virai smerkia pikietininkus, 
kryžiokus. |

Tai kitas geras reiškinys.

praėjusią sa
vaitę suimti pagal McCar- 
rano įstatymą, tapo išleisti 
iš kalėjimo po $5,000 belą 
kiekvienas.

Valdžia buvo 
išleisti; tuomet 
miams Ginti
kreipėsi į federal] apskrit.

atsisakiusi
Sveturgi- 

Komitetas

Anglai bijo Vietnamo 
liaudininkų pergalėsMontrealio Kardelis rašo:

“Mizarai nepatinka Ameri- Į
kos kapitalistai.”

Koks čia stebuklas? Singapore, Malaja.— Ma-
J. Kardeliui jie patinka, | lajos valdovė Anglija bijo 

na, ir to turėtų užtekti. Kam Vietnamo liaudininku 
tuo didžiuotis?

i lai
mėjimų prieš francūzus. 
Nes tie laimėjimai drąsiną 

Prieš tūlą laiką įsikūrusi i Ma]ajos patrijotus - parti-
Lietimų Rašytojų Draugija j zanus ryžtingiau kovot
atsišaukia į visuomenę ąuku | ,je§ an ]us 

paremti lietuvius rašytojus 
kovoje dėl lietuviško rašto ug
dymo.”

Lietuviškasis raštas ugdyti, 
žinoma, yra kilnus darbas, tik 
visuomenė privalėtų žinoti, 
koks to rašto bus turinys.

Gali būti jovalo ir lietuviš
kame rašte. Štai, Marijonų 
Draugas išleido Antano Tolio 
.“lietuvišką raštą” (knygą). 
Bet kas gi pasirodė?

Pasirodė, jog tai toks nie
kalas, kurio dabar gėdisi ir 
patys leidėjai.

O patį to “lietuviško rašto” 
autorių net katalikų laikraš
čiai vadina žuliku, kuris sėdi 
Švedijos kalėjime.

Malajos žemėje yra gau- 
singiausi cinos klodai, o ei
na labai reikalingas kari
niams įrankiams metalas. 
Malajoj taip pat yra didžiu-; 
liai gurno (robo) medžių' 
miškai. Iš tų medžių sulos 
daroma natūralė guma.

Amerikos politikai todėl 
taip pat bijo, ' 
liaudininkai - komunistai 
neišvytų anglų.

Bando įtraukt Franko l Jungt. KORĖJOS LIAUDININKAI 
gautas pro “užpakalines duris” NUVIJO TAUTININKUS

50 MYLIŲ ATGALLake Success, N. Y. - 
j Graikijos, Holandijos ir še- 
i šių kitų šalių atstovai po
litiniame Jungtinių Tautų 
komitete perša panaujinti 

! pilnus diplomatinius ryšius 
! su Ispanijos diktatorium | 
į Franku ir priimti Ispaniją 

nutarė į tūlas Jungtinių Tautų ko
misijas.

Amerika remia tą pasiū-sakė,

milži-

ir teismas 
juos išleisti.

Be to, pranešėjas
Vilnies koncertas, 
praėjusi sekmadienį 
goję, buvo didžiulis,
niškas. Koncerto dalyviai 
sudėjo dienraščiui apie $1,- 
000 aukų.

Tai buvo atsakymas 
tiems, kurie siekėsi Vilniai 
užduoti smūgį.

Smulkiau apie šiuos da
lykus bus parašyta vėliau.

Lenkijos atstovas dr. Ju
lius Katz-Suchy pirmadie
nį dėl to pareiškė:

— Amerika dabar mėgi-

na pro užpkalines duris į-! |y| y T TT T ĄTV Al
vesti i Jungtines Tautas tą E \>/ll j

karinį Hitlerio ir Mussoli- ------------------------

oiopaskufrdaudo^ apsupti amerikonų
pryšakines duris. ]talkbiinkus rytiniam fronte

Amerika germasi Iran- Į 
kui ypač todėl, kad Ispani
ja yra kariniai svarbioje 
vietoje, — sake Katz-Suchy. finės Korejos Liaudies Res-

įvairios valstybės, pagal publikos armija, Įnirtingai 
Jungt. Tautų Saugumo Ta- atakuodama, nubloškė - Pie-

. tinės Korėjos 
vyriausius ,1^-R iki 75 mylių atgal

rybos patarimą 1946 m., y- 
ra -atšaukusios ' 
savo atstovus - ambasado
rius iš Ispanijos.

6 buvę Jersey City valdininkai nusukę 
$415,000 algy miesto darbininkams

Korėja, spal. 31. — Šiau-

tines' Korėjos tautininkus

nuo s'ienos tarp Mandžūri
jos ir Korėjos.

Pietiniai tautininkai, A-’ 
merikos talkininkai, pirm 
keleto dienų buvo pasiekę 

! sieną tarp Šiaurinės Korė- 
{jos ir Mandžūrijos.

25,400,000 dolerių 
“paskola” Thailandui >

Mūsų koncerte' teko susitik
ti daug gerų žmonių, atvyku
sių iš kitu miestų.

-r— Kaip sekasi su Laisvės 
vajum? — klausiu veikėjo Jo
no Grybo, gyvenančio Nor- 
woode.

— Visi senieji skaitytojai 
atnaujins savo prenumeratas 
ir gausime naujų, — atsako 
jis. — Neužilgo aplankysiu ir 
kitas lietuvių kolonijas, ypa
tingai South Bostoną, kur mes 
šiuo metu silpnai stovime va
jaus reikaluose.

Klausiu vieno ir kito mūsų 
veikėjų ir skaitytojų, ką jie 
mano apie mažesnius Laisvės 
nurperius.

Atsakymas buvo daug maž 
visų tokis:

— Jeigu yra kliūčių, kurios 
verčia leisti Laisve keturių 
puslapių, leiskite. Jūs daryki
te, kaip geriausia, nes jūs vi- 

, są padėtį geriau žinote nei 
mes.

Pasakysime, gerbiamieji 
t skaitytojai, jog per tūlą laiką 

mes leisime 1 a i k r aš- 
tį tris kartus per savaitę ke
turių puslapių.'

Mažinsime skelbimus: dary
sime viską, kad laikraštis tu
rėtų užtenkamai raštų viso
kiais klausimais.

Tai verčia mus daryti visų 
pirmiausiai techninės kliūtys.

ORAS.—Vėl šilta giedra.

’ Liaudininkai, vydamiesi 
tautininkus, užėmė pozici
jas už 30 mylių nuo Ham- 
hungo, svarbaus pramonės 
miesto, lytiniame Korėjos 
pajūryje. Associated Press 
teigia, kad Liaudies Armija 
gręsia apsupti korejinių 
tautininku kariumenės divi
ziją toje srityje.

Amerikos marinai ir pės
tininkai skubotai maršuoja 
gelbėti tuos savo talkinin
kus.

Viduriniame fronte liau
dininkai nubloškė tautinin- 
kur 45 mylias atgal nuo ru- 
bežiaus tarp Korėjos ir 
Mandžūrijos. Sumušti tauti
ninkai pabėgo sumišime į 

. Ondžongo apylinkę.
Vakariniame fronte ame

rikonai prasiveržė keletą' 
mylių pirmyn, užėmė Ku- 
song miestą ir apsitvirtino 
pozicijose *už 33 bei 34 my-. 
lių į pietus nuo Mandžuri- 
jos sienos.

Anglų kariuomenė ties 
Sinuidžu, v a k a r,i n iame 
fronte, ginasi nuo atakuo
jančių liaudininkų.

Jersey| Abejoja, ar pavykstinti šie' buvusieji
V I H-bombą padaryti
majoro pavaduotojas; aps- ■ 
krities kalėjimo viršininkas 
Philip McGovern, buvęs 
miesto komisionierius:
John J. Toohey, buvęs mie- jos sakė korespondentams, 
sto, pajamų direktorius; abejotina, ar pavyks Ame- 
Daniel Časey, buvęs saugu-1 rikai pasigamint hydroge- 
mo direktorius; James Ca- i nine bombą, daug smarkes- 
vanaugh, buvęs parkų di-įnę už paprastąją atominę 
rektoriaus pavaduotojas, ir {bombą.
Frank Deisler, miestinių Į Bet jis tvirtino, kad, ši 
pramogų prižiūrėtojas. šalis turi kas kur daugiau 

Teisėjas John J. Drewen, atom-bombų,' negu Sovietų 
tačiaus, paleido apkaltin- Sąjunga.
tus be jokių užstatų iki tei- ~
smo Torto Riko sukilimas

esąs “nuslopintas”
San Ju.an, Porto Riko.— 

Išsiveržė Porto Riko nacio
nalistų sukilimas prieš a- 
merikinę tos salos valdžią. 
Sukilėliai reikalauja visiš- 

j kos Porto Riko nepriklau
somybės nuo Jungtim Val
stijų.

Nacionalistai šturmavo 
gubernatoriaus M u n o zo 
Marino palocių, bet val
džios milicija atmušė juos.

Gubernatorius pirmadie
ni pasigarsino, kad “nuslo
pino”. sukilimą. Be.t antra
dienį sukilėliai jau dešimty- 

su val- 
‘ ‘ , ir milicija. 

Bent 28 asmenys tano už-

Jersey City. — Hudsono 
apskrities grand džiūrė ap
kaltino šešis buvusius Jer
sey City valdininkus, kad 
jie 1948 metais nusuko 415 
tūkstančių dolerių nuo mie
stinių darbininkų ir tar-

Washington. — Amerikos 
kontroliuojamas, 
n is Bankas 
Thailandui - Siamui 25 mi
lionus, 400 tūkstančių dole- riai 
rių, sako, geležinkeliams ■ mašinos, \ v 
išvystyti ir ūkiui stiprinti I Franko Hague. Jie privers- 

i davo miestinius darbinin- 
[kus atiduoti 3-procentus al
gų, esą, politiniams demok
ratu rinkimams, bet tuos 
pinigus patys sau pasilai
kydavo.

Pasauli-
“paskolino”

Tiė valdininkai buvo na- 
politinės demokratų 

v a d o v au jamos

Washington. — Gordo- 
nas Dean, pirmininkas val
dinės Atomų Jėgos Komisi-

abejotina, ar pavyks Ame-

prieš komunizmą Azijoje.
Tas bankas per trejus 

metus davė įvairiems kraš
tams jau tūkstantį milionų 
dolerių paramos prieš ko
munizmą.

Naujos Kinijos armija 
k‘?dkMai5s imaršavus į Tibetą

Rolandai susikirto su 
indonezų kariuomene

Jakarta, Indonezija. — 
Holandų kariuomenė Ja- 
kartoj, Indonezijos sostinėj, 
susikirto su indonezų res
publikos kareiviais. Šaudy
mas tęsėsi penkias valan-! 
das, iki indonezai įveikė ir .- 
suėmė holandus.

Vėliausios žinios
-------- Seoul. — Amerikiniai ko-

New Delhi, Indija.— In- respondentai pranešė, jog 
dijos atstovas Tibete pra- I Pietines Korėjos tautininkų 
nešė-, kad “100,000 Kinijos prezidento Syngmano Rhee 
komunistų kariuomenės“ į- teismas nusmerkė mirt dar 
maršavo į Tibetą, užėmė Lo ųoo nužiūrimu komunistu.
komunistų kariuomenės“

Dzong miestą ir pasiekė Tardoma kiti šimtai žmo-

arti amerikinio konsulato 
Kuala Lumpure. Kulkos .iš 
abiejų pusių zvimbė per 2o 
minutes.

Bet’nieko viešai neprane
šta apie vienų bei kitų nuo
stolius.

Tik paskalai apie Kinijos 
kariuomenės talką

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur nepatvirtina paska
lų, kad Kinijos “komunistų 
pulkai bei divizijos” tai
kau j a šiaurinės Korėjos 
liaudininkams.

vietas už poros šimtų my- nių, kuriems taip pat grę- 
lių nuo Lhasos, Tibeto sos- sįa sušaudymas arba kartu- 
------ .. vės.tinės.

Kartu su Kinijos kariuo
mene žygiuoja Tibeto, par- 

Itizanai, kaip savo krašto 
laisvintojai nuo anglų-ame-

O Holandija skelbė; kad rikonų įtakos. . 
jau “seniai ištraukus .savo; Teigiama, kad Tibeto 
armiją” iš Indonezijos res- i buddistų “popiežius” - ka- 
publikos. Į ralius Dalai Lama,, 15 metų

(Holandų karininkai taip- berniukas, rengiasi bėgti 
gj dalyvavo sukilime, per i Indijon.
kuri buvo paskelbta sala ; United Press numato, jog 
Amboina nepriklausoma Kinijos Liaudies Armija su

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai pra
siveržė per Raudonąją upę 
i žiemius ir pietus nuo Lao- 
kay miesto, francūzų tvir
tovės šiaurinėje Indo-Kino- 
je. Gręsia apsupti francū- 
zus.

Washington. — Praneša
ma, jog kai susirinks kon
gresas, tai valdžia reika
laus partęsti rendų kontro
lę 6 mėnesiams nuo naujų
jų metų dienos.

Washington. — Ameri
kos karo departmentas sa
kė, jog negavo jokiu pati-s 
kimu žinių apie vadinamą 
Kinijos kariuomenės talką 
šiauriniams Korėjos liaudi
ninkams.

Amboina 
nuo indonezų respublikos.)

Senosios partijos išleido 
milionus dol. rinkimams

Washington. — Vyriau
sias Demokratu Partijos 
komitetas pranešė, jog de-I 
mokratai išleido jau $1,-| 
942,642 dabartiniame rinki- { 
mu vajuje į Jungtinių Val
stijų Kongresą:

Nacionalis Republikonų 
Partijos komitetas rapor
tavo, kad jie panaudojo 
$1,089.113 vaiuje už savo 
kandidatus i Kongresą.

Daugiausia rinkiminių 
pinigu demokratam ir re- 
nublikonam sudėjo fabri
kantai ir bankininkai.

Politinis CIO uniiu komi
tetas išleido' $310,000 agi
tacijai už tam tikrus demo
kratu kandidatus. 

G

Tibeto partizanų pagalba 
per desėtką dienų užims 

! sostinę Lhasą. '■ - :
Tibetas, nuo seniai laiko

mas Kinijos provincija, tu
ri .3 milionus gyventojų ir 

j 463,320 ketvirtainių mylių 
{ploto. Tibeto žemė.yra dau- 
| giausia šaltos dykumos Hi- j 
malajų kalnuose.

Tito oficialiai eina su 
vakarais prieš Sovietus

Belgrad, Jugoslavija — 
I Amerikos ir
lomatai džiaugiasi,, kad Ju
goslavijos valdovas Tito 
jau oficialiai remią vakari
nių kraštų politikų, prieš 
Sovietų Sąjungą. '

Jis atsidėkoja Amerikai 
už duodamą ir žadamą do
lerinę paramą.

Lake Success, N. Y. — je , miestu kirtosi 
Generaliniam J u n gtinių džios policija 
Tautų sekretoriui tapo į-1 
teiktas 4,500 - amerikiečių į mušti ir 22 sužeisti iš abie-
pasirašytas 
reikalaujantis

pareiškimas, 
uždr aust

jų pusių.
Singapore, Malaja. — Į-

vyko mūšis tarn Malajos praga r i n ę - hydrogeninę 
partizanų ir anglų žandarų 1 bombą.

Sovietai nepripažins Lie 
kaip J. Tautp sekretoriaus

Marshallo planui išleista 
daugiau kaip $10 bilionų

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba 7 balsais prieš 1 nu- 

I tarė, kad Jungt. Tautų sei- 
1 mas gali 3 metais pratęsti" 
Trygves Lie tarnybą kaip 
generalinio Jungt. Tautų 
sekretoriaus.

Sovietų atstovas tarybo-

Washington. — Marshal- 
llo plano administracija pra
nešė, kad Jungtinės Valsti
jos nuo 1948 metų iki šiol 
išleido jzau 10 bilionų, 282 
milionus doleriu vakarinės 
Europos kraštams stiprinti 
pagal tą planą prieš komu
nizmą. V

jugosidvija . Jokūbas Malikas užreiš- 
■ Anglijos dip- 1 kė, jog tas nutarimas per

žengia Jungt. Tautų konsti
tuciją; todėl Sovietų Sąjun
ga nepripažins Lie sekreto
rium, jeigu seimas ir nu
tars jį toliau palaikyti.

Malikas sakė, .Lie vien
pusiškai veikia kaip Ame-

rikos įrankis. Jis nurodė, 
kad sekretoriaus skyrimas 
priklauso nuo Saugumos 
Tarybos, o .Sovietai tary
boje atmetė-vętavo Lie.

Amerikos delegatas War
ren Austin užreiške, jog A- 
merika atmes visus kitus 
kandidatus, apart Lie.

Nušautas Syrijos generolas, 
kuris šaudė kitus

Beirut, Lebanas. — Syri
jos pilietis Ibn Amed Bara- 
.zi nušovė. Syr-ijos generolą 
Sami Hennawį, kuomet ge
nerolas lipo į gatvekarį Bei
rute.

Gen. Hennawi pernai už
grobė Syrijos valdžia ir 
sušaudė - jos prezidentą 
Husnį Zaymą ir premjerą 
Mohseną Barazį.

Už kelių mėnesių po to 
pulkininkas Adib ei šišekly 
su kariuomene nuvertė ge
nerolo Hennawio diktatūrą. 
Hennawi buvo įkalintas, 
bet neseniai tapo paliuo- 
suotas ir persikraustė į Le- 
bana kaip tremtinvs.

Hennawio nu žudytojas a- 
reštuotas: sakosi keršijęs 
už tai. kad Hennawi su
šaudė jo gimine premjerą 
-Ibną A. Barazį.

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinės' Ko
rėjos liaudininkų radijas 
pranešė:

Liaudies Armija atmušė 
pripšų briovimąsi pirmyn į 
žiemius nuo Hamhung mie
sto.

Liaudies lakūnai 
kino, kelis karinius 
konų automobilius 
Jongdžu ir Andžu.

sunai- 
ameri- 

arti

Bus panaujinta Irano 
sutartis su Sovietais

Teheran. — Irano prerm 
jeras Ali Razmara sakė, 
jog pasirašys pataisytą 
1940 metų prekybos sutar
tį su Sovietų Sąjunga.

Amerika su savo nauja 
$25,000,000 paskola Tranui 
suardė derybas dėl plates
nės prekybinės jo sutarties 
su Sovietais.

Opelika, Alabama'. — Du 
policininkai užmušė negrą 
jaunuolį Willį B. Carlisle 
kalėjime, kaip liudija kitas 
kalinys.
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Pasiektą ir Ameriką
Paryžiuje sėdi The N. Y. Times korespondentas C. L. 

Sulzberger. Jis rašinėja apie šių dienų europiečių nuo
taikas. Tos nuotaikos, žinoma, yra nuotaikos diplomatų, 
politikierių, valdovų, aukštųjų luomų.

Šiuo tarpu tos nuotaikos esančios labai prislėgtos. Di
delio nepasitenkinimo esą Amerikos diplomatijos “mink
štumu”. Europos apginklavimas einąs tik vėžio greitu
mu. Vienas “išmintingiausias” diplomatas jam pasakęs:

“Laikas Amerikos vadovybei pasidaryti kietai linkui 
europinės armijos. Jūsų valstybininkai viešai kalba labai 
garsiai ir ju kalbų garsai plačiai skamba. Bet jūsų diplo
matai veikia minkštai. Argi ne laikas tą kelią pakeisti?”

Panašių nuomonių esą visur pilna.
Tame pačiame Spalio 29 dienos pranešime Sulzberger 

sako, kad Sovietai jau turi pasigaminę nemažai atomi
nių bombų ir vis daugiau gaminasi. O kas svarbiausia, 
girdi, kad Tarybų Sąjunga “turi bombavimo lėktuvų, 
B-29 mados, kurie gali atominę .bombą atnešti ant Ame
rikos ir visų europinių miestų.”

Kita svarbi nuomonė: Dar niekas nėra išradęs tokio 
apsigynimo nuo lėktuvų, jog jų būtų galima neprileisti 
prie mūsų miestų. Keturiasdešimt procentų lėktuvų gali 
prasimušti per bile kokį apsigynimą ir pasiekti savo tik
slą.

Šitos korespondento Sulzberger pastabos turėtų plačiai 
atidaryti akis amerikiečiams, kurie taip ištroškusiai lau
kia atominio karo ir įsivaizduoja, kad naujame kare 
mes vėl būsime saugūs, nepaliesti. Visuomet reikia turėt 
mintyje ta faktą, jog jeigu iš Amerikos lėktuvai gali pa
siekti Paryžių ir Maskvą, tai iš Paryžiaus ir Maskvos 
lėktuvai galės pasiekti New Yorką, Washingtona ir Chi- 
cagą. Tai toks jau šiandien aiškus dalykas, kad juoųii 
netikėti gali tiktai didžiausias ignorantas.

Bet, iš kitos pusės, kaip tik ši tikrovė turėtų visus mus 
paskatinti prie dar didesnio ryžto neprileisti naujo pa
saulinio konflikto. Padėjus visus kitus nesumušamus ar
gumentus prieš karą j šalį, turėtu užtekti jau to vieno, 
(tad atominiam kare neišliks sveiki nei mūsų miestai, nei 
jų žmones.

Visą paramos reikalinga organizacija
Nacionalinis Sveturgimiams Ginti Komitetas turi pil

nas rankas darbo. Visa eilė žmonių, jų tarpe ir Vincas 
Andrulis, kurie buvo paleisti po kaucija, šiandien vėl su- 
ąrestuoti, dabar jau pasiremiant McCarran- įstatymu. 
Koąnįtetas deda pastangas, kad jie būtų paleisti po ta 
pačia kaucija. Ar jam tas pavyks, tai pamatysime.

Svarbu, kad štai yra organizacija, kuri rūpinasi per
sekiojamais sveturg.imiais amerikiečiais. Išnaudojamos 
visos legališkos priemonės apgynimui tų žmonių teisių. 
Be organizacijos, be šio komiteto, jų apsigynimas butų 
sunkus, beveik ‘ neįmanomas. Nes visi tie persekiojami 
veikėjai yra žmonės be didelių finansinių įplaukų. Pa
vieniai savo teises apginti jie nepajėgtų. Kas kita, kad 
jų pusėn atsistoja, jų reikalu susirūpina sena, įtakinga, 
veikli organizacija, kaip Amerikinis Nacionalinis Sve
turgimiams Ginti Komitetas.

Bet areštam gausėjant, persekojamųjų sveturgimių 
skaičiui didėjant, komiteto problemos pasidaro plates
nės, finansiniai pareikalavimai daug'didesni. Šis komite
tas remiasi darbo žmonėmis. Darbo žmonės privalo šian
dien jam padėti toje gražioje misijoje. •

. Lietuviškos organizacijos privalo nepamiršti šio ko
miteto šaukiamos visos šalies mastu konvencijos gruo
džio 2-3 dienomis New Yorke. Didelė, skaitlinga kon
vencija padės komitetui išplėsti savo veiklą taip, jog nė 
vienas sveturgimis amerikietis, patekęs bėdon už politi
nę veikla, nebus apleistas bei pamirštas.

s Nereikalinga liekana
Iškilmingai tapo palaidotas Švedijos karalius Gustav

V. Milė jis sulaukęs 92 metų amžiaus. Į Švedijos sostą
atsisėdo jo sūnus, 67 metų ątnžiatis. Niekas nepaklausė 
Švedijos žmonių, ar jie nori karaliaus, ar nė, ar jie su
tinka, kad jų karaliumi būtų mirusio monarcho sūnus, ar 
ne, Iš vienų rankų krašto vairas perėjo į kitas rankas 
automatiškai. Taip buvo per šimtmečius, taip šiandien.

Monarchija yra senos praeities liekana.
-------- :-------—j_

_ genieji išdavikai/
'Didelė kląida būtų įsivaizduoti, kad jau visiškai pasi- 

baigė ’ vaidmuo vokiškosios soėiąlęlemokratijos. Nebėra 
Šėidėmanū ir nosklų, bet atsirado schurųacherai. šeide- 
ftiąnąi įr noskes pądėjo po Pirmojo pasaulinio karo hin- 
(Įenburgams atsteigti Vokietijos militarizmą ir pagim
dyti tl i tier į. Dabar schumacherai padeda adenauetams 
po Antro nąsaulinio karo atsteigti vokiečių militarizmą.

Vokietijos socialdemokratų lyderis Kurt Schumacher 
pareiškė, kad jie pilnai pritaria Vokietijos apginklavi- 
fntil iš naujo. Tik vieno dalyko jie reikalauja iš Ameri
kos ir kitų Šiaurinio Atlanto Sąjungos narių,.būtent, kad 
jų hdujos armijos būtų tokios galingos, jog busimasis 
karas eitų ne Vokietijos, bet Lenkijos žemėje!

v \ ,

Jungtinių Tautų Asemblejoje
■ Rašo akredituotas Laisves korespondentas Tarybos sekretoriaus rinki

mas bus atiduotas asemblė
jai, ten Amerikos delegaci
ja tikisi, kad jai pavyks sa
vo kandidatą (Lie) prava- į 
ryti. !

Diskusijose dėl taikos-iš-Į 
bombos gurno Taryboje Mr. Austin Į laikymo Višinskis ,kaip mi-Į

MOTERŲ ŽINIŲ 
KAMPELIS 

r
Dėl sekretoriaus

Ginčai dėl Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus 
tebevyksta, — tebevyksta 
jie Saugumo Taryboje.

Amerikos atstovas Sau

SUSITARIMO DAR VIS 
NĖRA

Lake Success. — Pirma
jame politiniame komitete 
t e b e v y k s ta d i s k u- 
sijos dėl nusiginkla
vimo ir atominės 
nuįsta tinimo.

Eigoje diskusijų Austra
lijos užsienio reikalų minis
tras ir to krašto delegaci
jos galva Percy C. Spender 
pareiškė, kad Amerika tu
rinti naudoti atominę 
bombą kaip defensyvį gin
klą “agresoriaus suvaldy
mui”.

Tai pirmas toks kartas, 
kai aukštas šalies pareigū
nas Jungtinėse Tautose at
virai pasisakė už naudoji
mą atominės bombos.

Tūkstančiui moterų uždare v 
duris į UN, bet negalės 

, i uždrausti troškimo taikos atvirai ir griežtai pasisakė ■ nėta, siūlė, kad penkios di- j 
i džiosios valstybės tartųsi; _ .

rinkimo del pašalinimo visokių ne- I lūkstantis moterų buvo 
’• 'Susipratimų. Višinskis taip- i įvykusios į Jungtim Tau- 
ii'igi siūlo uždrausti . vartoti | t°s , įstaigos penkerių 

' atominę bombą. 
Mali- Amerika Įteikė savo siū- 1/ V- VM

ako, kad jis balsuos lym'ą, sulyg kuriuo ragina
mos visos valstybės vieny- j 
tis kovai prieš agresorių; | 
dėl atomo bombos Amerika 
pakartojo’ savo pirmesnįjį

už Trygve Lie.
Sekretoriaus i 

klausimu, sakė jis, Ameri
ka nesibijos panaudoti i 
veto teisę.

Tarybų Sąjungos 
kas sa 
prieš Trygve Lie. Malikas 
siūlo Dr. Charles Malik, Le- 
banono delegatą būti sek
retoriumi.

Pirmiau buvo nominuoti i planą, su kuriuo nesutinka 
meksikietis Luis Padilla i Tarybų Sąjunga. ' 
Nervo ir indusas Sir Bene-| Įdomu buvo taiW Ali A A a \7VA1AMVM, i 4. , a*. a a. a w k a v-v v_/ a iv . \ J. ji 1 VI MU V UClAj JLXCtAA '•' Ji • • v — V • 1 • •

Australijos delegato pasi- gal Rau, bet pastarieji du livijos delegacija pasiūlė kusms iš aštuomų valstijų 
sakymas nuštebino ne vieną vėliau savo kandidatūrą iš-Į savo rezoliuciją, kuri yra 
salėje buvusį žmogų. Pati traukė. 
Australija atominių bombų, r

delegacijos.
Keliomis dienomis anks

čiau tik penkios newyorkie- 
i pa

klausti Tarybų Sąjungos 
atstovų apie tos valstybės 
vyriausybės pažiūras į tai
ką. Jos be jokio vargo ga
vo pasimatymą su Jokūbu 
Maliku. Ir jis pakartojo 
savo vyriausybės pažadą, 
kad Tarybų Sąjunga “nie-

i metų sukaktyje. Jos norėjoj tės buvo sumaniusios 
matytis su amerikiečiais 11 J ‘ m 1 ~
atstovais ir atlankyti kitų 
valstybių atstovus. Moterys 
ėjo reikalauti, kad delega
cijos darbuotųsi taikai.

Sargybiniai moterų neį
leido į UN. Taip buvo įsa
kyta valdančiųjų, šiandieni
nių UN gaspadorių. Suvy- kad pirmoji nemes atomi-

i labai panaši į Tai 
Tuomet buvo nominuotas jungos sumanymą.

žinoma, neturi ir gal nega- Filipinų Romulo. ši :
Mr. Austin pabrėžė, kad, karą ,taipgi 

jei nebus galima Saugumo naudojimą; Bolivija smer- 
Taryboje dėl sekretoriaus kia kišimąsi į kitų kraštų 
susitaikyti, tai 
lauš, kad sekretoriaus rin- .cija taipgi ragina penki? 
kimas turėtų būti atiduotas didžiąsias valstybes tartis 

Jei‘kol bus susitarta.
jei iš Saugumo1 Diskusijos yra įdomios

lės turėti —rperbiedna ša
lis. Dėl to jam kalbėti už 

< bombos naudojimą nelabai 
ir pritinka. Bet Mr. Spen- 

. der, kaip jau buvo minėta, 
| yra reakcinis žmogus ir dL 
delis priešas Tarybų Sąjun
gos.

rezoliucija smerkia

motinos, moterys likosi už 
vartų.

Kame
moterų

atomo bombos tikslas neatitiko įstaigos

nes bombos.”
“Dėl ko mūsų pačių už

laikoma mūsų šalies atsto-, Į L------------------- --------------------------------- -------------

priežastis, ' kad.'vybė negalėjo nors pasima- 
neįleido? Gal jų

siekiui ar dienos dvasiai?
Prieš penkerius metus

jis reika- naminius reikalus; rezoliu- i Jungtinės Tautos buvo į-
• • ..... . , . I l.’-nvfnc foilzoi confirJi

asemblėjai (seimui), 
taip bus,

Lietuvių Literatūros Draugijos 
bėgamaisiais reikalais

s! kurtos taikai saugoti. Šios 
moterys, kaip ir visa mūsų 
liaudis, tuo tikėjo. Darbi
ninkų šeimininkės, prof esi- 
jonalės, motinos, tūlos jau Į 

Į prarado praėjusiame kare 
| sūnus, vyrus, brolius. Kitos 
i išleido dabar. Dar kitų vy- yyS - 

c’ i rams gręsia pašaukimas. O taikak
— X* • • i • 1 • • •

tyti su mumis, su tūkstan
čiu moterų, atstovaujančio
mis minias organizuotų a- 
merikiečių?” išmetinėjo de
legatės.

Delegacija susidarė išva
dą, jog ponai pabijojo mo
terų dėl to, kad darbo mo
terys tiki taikai, dirba tai
kai ir gali pasiaukoti tai
kai. Pabijojo dėl to, kad or
ganizuotos ir .veiklios mote
rys yra galinga pajėga

M-te.

KNYGOS “PROŠVAIS
TĖS” REIKALE .

Dltr sykį primename, kad
I vajus gavimui prenumera- į ma^į vaikai bauginami, jų 
j tų del Jono ivaškaicio | nervai trikdomi 
ezijos knygos “Prošvais- j 
e;A” į ikarui? Darbo moterys tosterio Moterį 

užsibaigė. Laike va-; tro^ta taikos. Joms taika KlllIiAc minpc QAvn 
ir pintis suradimui rankraščio jaus, užsakymas buvo $1. ; šventa. Taigi, moterų tiks- iimico savu

vimo, kad jau dabar Cent- 
yra ro Komitetas pradėtų rū-

Paskiausias LLD žurna
lo Šviesos No. 3-čias 
tikrai gražus kūrinys 
pilnai atitinka tikslui. Apš- dėl sekamos knygos. ‘Karo 
čiai jame telpa gražių eilė- baisenybės ir jo atsiradimo;

pamokinančių priežastys turėtų būti turi-•raščių ir 
straipsnių.

Drg. A. Bimbos praneši- 
I mas Draugijos jubilieji-

nys naujos knygos. Supran-

daug lengviau, negu ką 
nors duoti. Bet šiame reak
cijos pasiuntimo periode, 

i kad išlaikyt mūsų organi- 
1 zacijas ir spaudą, privalo
me dirbt viršlaikius ir visi.

‘lALoil?idi'™s<tmTi^-!las ;ritiko UN įkūrgjų 011110 metu sukakti tą iaa siųsaami uz iginaiiems principams. , 
sakymus, prašomi prisiųsti Prezidentas Trumanas 
S’0?’ užsakymų po įen j<aibėjp apie taiką. Mo-

žinokite, pa- * terys ten ėjo reikalauti tai- v . 
vardes nebus išspausdintos ]<Os, tikėdamos taikai, ryž-

už kovoti. Dėl Įaįįęšėiojimas 10

25 d. spalio

! niam suvažiavimui yra 
j žingeidus ir su daugeliu is- 
i torinių faktų iš Draugijos 
į praeities. Jonas Kaškaitis 
i įdomiai paliečia . LLD veik
lią ir jos išleistas knygas. 
Dr. A. Petriką duoda puikų 
straipsnį iš 
nelaiėio biografijos ir jo Ii- AnXvLfn<. Kliihn 
teratines kūrybos. Telpa ir | HpSVIClUb MUDU 
daugiau žingeidžių raštų, cneirinlrimn kaip tai: Jono Bučio, Jono SUSinilKlIIlO 
Šimkaus ir kitų. Narių pa-6 
reiga šį puikų kūrinį išti
sai perskaityti, o perskai
čius pasilaikyt kaipo istori
nį veikalą savo knygynėly
je.

Mano manymu, gal būtų 
geru dalyku pašvęst lapą 
ar bent puslapį pabaigoje 
žurnalo agitacijai ir infor
macijom dėl ALDLD. Su a- 
gitacija už Draugiją šiuom 
laiku esame apsileidę. Tik 

i kanceliariškai ir retkar- I 
! čiais patėmijama spaudoje 
Į būtini pranešimai.
Į Centro Komitetas patvar- kyjama> kad klubietės mo

terys gabios ir energingos: | 
jei jos nutaria ką rengti,;3111- PyraSy-

Kazys Bevardis. 'Y

Money-ordcrius ar čekius 
siųskite: Laisvės Adminis
tracija, 110-12 Atlantic L 
Ave., Richmond Hill 19, N. j

ca duona puiku iv t) ii nu i

Kristijono Do- Is Brooklyno Motery i

to jų neįleido; “Pripažinta 
skirtumas tarp žodžių 

j darbų”, sako moterys, 
į Vis viena delegacijos 
'dovybė, maža grupelė 

. ■ dovaujančįų moterų ė
mamai. . į taip prasiskverbė pro sar-

Bet as manau, kad bus ir. į i iv.v.1 e„AA„..;n |gyb^- Varde delegacijos ir

ir

va-
va- 

šiaip

Moterų Klubas rengia 
pažmonį lapkričio 11-tą, 

Pradžia 6-tą 
Tai bus ap- 

l metų 
sukakties nuo susitvėrhno 
Moterų Klubo. Atžymėti 
tokios organizacijos sukak
tį svarbu. Klubas daug dar
bų nudirbo.

Visus širdingai prašome 
atsilankyti ir paremti mūsų

dėl tėtės gražių svederių, j | .. tūkstančiu "iubiliejaus aPvaikščiojimą.
saizo 44, tiktai ateikit iriv . Vieta: 575 Joseph Avenue,’ organizuotų, taikos trokš- ! 3 • ta • /rasite. i Gedemino D-jos svetainėje.,

......... . ■1 Rengėjos.
Spalio 19-tą klubletės su- 

; sirinko skaitlingai Kultūri
nio Centro salėn. Susirinko 
dar biskį ;
vakaro. Pasitarusios apie 
klubo reikalus, nutarė arti
moje ateityje rengti pre- 
lėkciją, piešinių ir sveika
tos temoje.

Taipgi . nutarė
Kūčių vakarą, kuris turės 
būti įdomus, su visokiais 
pamarginimais. Tokio va
karo pas mus dar nebuvo 
niekados rengta.

Nepadarysiu klaidos sa-

ke, kad šiais metais nauji 
nariai bus priimami į 
Draugiją už vieną dolerį. 
Patvarkymas padaryta, bet 
toje linkmėje spaudoje agi
tacijos mažai buvo. Negali
ma ne tikėtis, kad be neat-

J . . i tančių moterų, kurias jos
Moterys ne tik i engiasi . aįstovavo? įteikė kelioms 

prie darbo, bet n prie pasi- , įstaigoms rašytus rei- 
mksmmimo. Jos nutai e eb j Įęajavimus< jos reikalavo j dnn4-Qrs iznri nerąkvrns 
ti i operą ir į baletą si seJnždrallR(.; mnsinift žllHvmn,idzia nutaie, kad perskyros- 

jokių išlaidų vyrams ir mo
terims.

London. — Anglijos vai-

—zoną Geru pasekmių joms’ I Į’ždi-austi masinio. žudymo-j di‘vor8ai bQ’t duodanli 
pries astuonias , j. RuJ i lran^lus> ^arP ir atomi-

Inę bombą. Ragino tarptau
tinius nesusipratimus iš-

l spręsti derybomis pirm ka
ro, ne po karo.

Delegacijos grupė lankė- 
jsi ir pas Mrs Eleanor Roo- 
jsevelt prašyti, kad ji užtar-

rengti

Baigiant tą visą svarsty- i į 
mą, viena draugė atnešė du | 
didelius, pati iškepus, /” 
ragus. Labai skanūs. Antra 
draugė, daug pasidarbavus 
gera gaspadinė, atnešė ga- i 
mojančios arbatos.

Today's Pattern

Įbaliavojom visos pakol sU'Įtų leitenantą Leon Gilbert, j
valgėme abu pyragus ir iš-' 
gėrėm visą arbatą. Dar to
liau sėdėjo ir vyriškos gi
minės žmonių. Tai mūsų 
geros moterys ir jiems pa
tarnavo arbatos ir tų ska-

iii

PATTERN 9152 SIZES 34—50

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

Richmond Hill 19L N. Y.

i karo teismo Korėjoje nutei- i 
stą numarinti.

Delegacijos vadovybė | 
taipgi užklausė (laišku) 
mūsų šalies, Tarybų Sąjun
gos, Britanijos, Francūzi- i 

i jos ir- Indijos atstovus!
O dar viena moteris atri- i Jungtinėse Tautose 

šo maišą i
; ar jų 

su skrynutėmis' valdžios pasiruošusios de-! 
____ nutarė pasirodyti gražių kalėdinių atviručių.' 

dar geriau, negu praeityje. Tai drauges kaip bematant 
Baigiant kalbas apie pa- išsidalino. Sako, ateina Ka-

tai ir išpildo puikiausiai, 
tas visiems žinoma. Bet šį 
sezoną ]

laidžios agitacijos^ būt ga-1.rengimus, viena labai gabi ledos, reikės siųsti visoms 
limo lino iv/ rli«o -i - t , i"i /J imti rv <-> .-m r.,,:Įima sukelt ūpą už draugi- 
fe-

Šiuom laiku aplaikėm ir 
kai kurie jau perskąitėm 
naują LLD knygą, “Popie
žiai ir Lietuvių Tauta.” Tai 

: nepavaduojamas istorinių 
I faktų kūrinys. Knyga pa
taikyta išleist laiku, kai re
akcija su religiniais, inkvi- ant stalo. nusipirkt šaldytuvą? Bran-

■ Ar jūs žinot, kad į kokias i gu naujas prosas ar toaste- 
dvi minutes buvo užtekti
nai dolerių dėl tų švelnių 
vilnų. Tai<xhatot, kaip pas 
moteris yra,, darbas eina 
smarkiai. Tik laukini atei
nant bazaro. Jame galėsim 
nupirkti gražų, minkštą, mėnesių laikotarpiu firma 
rankomis mėgstą svederį nebuvo gavusi tiek pelno.

zitoriais visu pasiutimu kė
sinasi paveržti žmonių iš
kovotas laisves. Skaitykite 
ir studijuokite knygoje pa
tiektus istorinius faktus, o 
žinosite, ką davė religiniai 
prietarai žmonijai ir lietu
vių tautai. ’ \ .

Pas narius yra pageida-

is, kad 
pasveikint įr palinkėt lai
mės.

Kaip atrodo, tai mūsų 
Moterų Klubas šį sezoną 
labai energingai.

Susirinkime Dalyvavusi

draugė sako: “Na, kaip bus pr visiems draugam 
su 44 dydžio ((size) švede- 
riu, kurio praėjusiais me
tais per bazarą daug žmo
nių pageidavo pirkti ma
mai.” Ji sako: “Aš pasirū
pinsiu mezgimu, tik reikia 
vilnų. Žinoma, labai gerų ir! 
minkštų.” Ir padėjo dolerį Sunku sutaupyti pinigų

ris? Neišmetinėk. Tavo do
leris randasi, saugioje vieto
je. General Electric firma 
per pirmbpsius 9 mėnesius 
šių metų pelnė $112,919,454. 
Niekad * pirmiau' devynių

rėtis taikai. Ar jos pasiruo
šusios išspręsti Korėjos 
problemą taip, kad atitiktų 
Korėjos žmonių troškimam 
ir visos Azijps tautų valiai?

Moterys negalėjo atsiste
bėti, ko valstybių, atstovy
bėms reikėjo bijotis moterų 
delegacijos:

“Nuostabu,” sakė dakta
rė Clementina J. Paolone, 
“kad Jungtinių Tautų Die
ną, iš visų dienų, valstybių 
atstovai Jungtinėse Tauto
se vengė pasimatymo su 
žmonėmis.”

Moteris juo daugiau ste
bino mūsų pačių, amerikie
čių atstovų bijojimas susi
tikti savo žmones, užsida
rymas už vartų nuo moterų

•••' >.A *

2 psl.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) —Tree., Laptc.-Nov. 1, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

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

APLINK PASIŽVALGIUS
Jt

(Tąsa)
— Taip... net ir perdaug.
— Aš apskaičiuoju taip. Na, arkliui 

su balnu 30 rub. — štai, ir viskas. Išei
na iš viso 25 ir 120 ir 30 = 175. Vis dar 
jums lieka prabangai, arbatai bei cukrui 
ir tabakui — dvidešimt rublių. Tai ma
tot. Tiesa, Nikolajau Fedoričiau?

— O ne, atleikite, Abramai Iljičiau!
— baikščiai pasakė adjutantas: — nie
ko arbatai bei cukrui nelieka. Jūs imate 
vieną eilutę dvejiems metams, o čia žy
giuose kelnių nespėji taisyti; o batai? 
Juk aš beveik kas mėnuo porą sudras
kau. O be to, baltiniai, viršutiniai marš
kiniai, rankšluosčiai, autkojai: juk vis
kas reikia pirkti. Kai viską suskaičiuoji, 
tai nieko ir nelieka. Dievaži, tiesa, Abra
mai Iljičiau.

— O, kaip žavinga autus nešioti, — 
staiga ištarė Kraftas po valandėlės tylos, 
ypač meiliai ištardamas žodį “autai,” — 
žinote, paprasta, rusiška, taip sakant.

• —Aš jums pasakysiu, — pastebėjo 
Trosenko: —■ skaičiuok neskaičiuok, o 
vis išeina, kad tokiems, kaip mes, tenka 
-badmiriauti, o iš tikrųjų pasirodo, kad 
visi gyvenam ir arbatą geriam, ir rū- 
kom, ir degtinę geriam. Patarnausi 
tiek, kiek aš, — kreipėsi jis j praporšči
ką, — ir pats taip pat gyvent išmoksi. 
Juk žinote, ponai, kaip jis su pasiunti
niais elgiasi.

Ir Trosenko, leipdamas juokais, papa
sakojo mums visą praporščiko ir jo pa
siuntinio istoriją, nors mes visi tūkstan
tį kartų ją buvome girdėję.

— Na, tai ko gi tu, brolau, paraudai, 
kaip rožė? — kalbėjo jis į praporščiką, 
kuris raudonavo, prakaitavo ir šypsojo
si, kad net žiūrėt buvo gaila.

— Nieko, brolau, ir aš buvau toks 
pats, kaip ir tu, o dabar, matai, tikras 
vyras tapau. Atsiųstum čia kokį jau- 
nuolėlį iš Rusijos’— žinom gerai tokjįus
— tai jį ir spazmos, ir reumatizmaUap- 
sėstų, o štai aš, atsisėdau čia — čia man 
ir namai, ir lova, ir viskas. Matai. ..

Ir jis išgėrė dar vieną stiklelį degti
nės.

—A?—pridėjo.jis, žvelgdamas Kraf- 
tui į akis.

— Štai šitą aš gerbiu! štai kur tikrai 
senas kaukazietis? Malonėkite savo ran
ką.

Ir Kraftas išstumdė mus visus, prasi
spraudė prie Trosenkos ir, sugriebęs jo 
ranką, pakratė nepaprastai jausmingai.

M. J. Cuzmeris.

—Taip, galima sakyti, kad čia mes 
visko patyrėm, — tęsė jis toliau: — ke
turiasdešimt penktais metais ..., juk jūs 

\ ten buvote, kapitone? Atsimenate naktį 
iš 12 dienos į 13, kada iki kelių purve 
nakvojom, o kitą dieną puolėm pylimus. 
Aš tada buvau prie vyriausiojo vado, ir 
mes paėmėm 15 pylimų per vieną dieną. 
Atsimenate, kapitone?

Trosenko pritardamas linktelėjo galva 
ir, atkišęs apatinę lūpą, užsimerkė.

—Matote...—pradėjo Kraftas pasa
koti majorui, nepaprastai sujudęs, ne 
vietoje mosuodamas rankomis.

Bet majoras, matyt, jau ne kartą gir
dėjęs šį pasakojimą, į savo pašnekovą 
pažvelgė tokiom drumstom ir atbuku
siom akim, kad Kraftas nuo jo nusisuko 
ir kreipėsi į mane ir Bolchovą, pakaito
mis žvelgdamas čia į vieną, čia į kitą. 
Į Trosenką jis per visą pasakojimą nė 
karto nepažvelgė.

— Mato, kai mes išžygiavom rytą, vy
riausiasis vadas ir sako man: “Kraftai! 
paimk šituos pylimus.” Žinote, kariška 
tarnybą, daug negalvojęs, ranką prie ke
purės: “klausau, jūsų šviesybe!” ir pir
myn. Tik kai priėjome prie pirmojo py
limo, aš atsigrįžau ir sakau kareiviams: 
“Vyrai, nebijokit! Drąsiau!! Kas atsi
liks, savo ranka nukirsiu.” Su rusų ka
reiviu, žinote, reikia stačiai. Tik staiga 
granata... žiūriu, vienas kareivis, ant
ras kareivis, trečias kareivis . . . paskui 
kulkos... zin! zin! zin!. . . Aš sakau: 
“Pirmyn, vyrai, paskui mane!” Tik pri
ėjome, ' žinote, žiūrim, matau, kaip . .. 
žinote ... kaipgi vadinasi? — ir pasako
tojas sumosavo rankomis, ieškodamas 
žodžio.

— Skardis, — pasakė Bolchovas.
— Ne... Ach, kaipgi? Dieve mano! 

na, kaipgi? ... skardis, — tarė jis grei
tai. — Tik šautuvus dūrimui parengti... 
ura! ta-ra-ta-ta-ta! Priešo nė kvapo. Ži
note, visi nustebo. Tiktai palauk: einam 
toliau — antras pylimas. Čia jau kitas 
reikalas. Mums užvirė širdis, žinote. Tik 
priėjome, žiūrim, matau, kitas pylimas 
— negalima eiti. — Tik... kaipgi čia, 
na, kaip vadinasi tasai . . . Ach, kaip gi...

— Vėl skardis, — pasakiau aš.
— Oi ne, — pasakojo jis karštai: — 

ne skardis, bet na, kaipgi, kaip tas vadi
nasi, — ir jis ranka padarė kažkokį ab
surdiška mostą. — Ach, dieve mano!V C / 4

kaipgi... Jis taip kankinosi, kad verste 
vertė padėti jam.

(Daugiau bus)

SKAITYK IR MOKYKIS
Apskritai, duobagyvių 

sandaras dar labai paprašy
tas. Aukštesnieji daugia- 
ląsčiai gyvūnai turi įvairias 
organų sistemas; tie orga
nai atlieka tą ar kitą dar
bą. Pavyzdžiui, virškina
mieji organai (gerklė, ryk
lė, stemplė, skrandis, žar
nas, kepenoš ir 1.1.) priima, 
suvirškina maistą ir iščiul
pia iš jo maistingąsias me
džiagas; kraujotakos orga
nai (širdis ir kraujagyslės) 
tvarko kraujo tekėjimą kū
ne; kvėpuojamieji organai 
(kvėpuojamoji gerklė, plau
čiai) teikia organizmui de
guonies ir t.t. Hidra ir, ap
lamai, duobagyviai tokių 
organų sistemų dar neturi. 
Pavyzdžiui, hidra visai ne
turi kvėpuojamųjų organų. 
Ji kvėpuoja visti kūno pa
viršiumi. Ji neturi kraujo
takos sistemos, neturi ji nė 
specialaus organo skystoms 
atmatoms pašalinti; jos 
virškinamasis ruimas netu
ri užpakalinės angos, ir 
kietosios maisto liekanos 
pašalinamos pro burnos an
gą. Neturi hidra nė atski
ros nervų sistemos, o jos 
kūno sienelėje esančios at
skiros nervų ląstelės atau
gomis sujungtos vienos su 
kitomis ir su kūno ląstelė
mis.

Duobagyvių kilmė ir se
numas. Šių laikų mokslas 
mano, kad duobagyviai yra 
kilę iš vienaląsčių organiz
mų. Pirmieji duobagyviai 
turėjo atsirasti dar anks
čiau, negu koralai, nes ko- 

• ralai priklauso prie aukš
tesniųjų duobagyvių. Se
niausieji duobagyviai buvo, 
tur būt, panašūs į hidrą. 
Jie neturėjo klintinių 
griaučių ir nepaliko savo 
buvimo pėdsakų. Šiaip ar 
taip, duobagyvių buvo jau 
pačioje pradžioje seniau
sios žemės gyvenimo eros. 
Senovinių molingųjų skalū- 

znų sluoksniuose yra rasta 
gerai išlikusių medūzos at
spaudų.

III TIPAS. PINTYS.
Nors duobagyviai be abe

jonės turi būti priskirti 
prie'nesudėtingo sandaro 
gyvūnų, bet yra dar viena 
grupė gyvūnų, kurių san
daras dar paprastesnis, dar 
primityvesnis, negu duoba
gyvių. Tokie yra įdomūs 

! daugialąsčiai gyvūnai —va
dinamosios pintys.

Daugumas pinčių gyvena 
jūrose ir sudaro kolęnijas, 
kurių paskiri nariai (būty
bės) taip glaudžiai sujung
ti vienas su kitu, kad sun
ku susivokti, kaip jie yra

i sudaryti. Todėl geriausia 
yra visų pirma susipažinti 
su jaunomis, dar paskirai 
gyvenančiomis, pintimis.

i

16. Asceta—klintine 
jūrų pintis.

Ascetos sandaras ir gy
venimas. Ascetos kūnas 
panašus į taurę. Viršutine 

[ didžioji anga vadinama 
! žiotimis. Ascetos kūno sie
nelės turi daugybę porų. 
Perplovus asceta išilgai į 
dvi dalis, matyti, kad po
ros, tai išorinės angos ka- 

inalai, kurių pilna kūno sie- 
i nelėse ir kurie sueina į tau 
į rėš ruimą. Jeigu įpilame į 
[ vandenį viršum gyvos asce- 
1 toos smulkiai sutrintų kinų 
I tušo milteliu, tai tušas kaz- 
kokiu būdu patenka į vidi
nį ascetos ruimą ir paskui 
plonais debesėliais kyla iš 
žiočių į viršų.

! Pasirodo, kad tušas. pa
tenka į taurės ruimą pro 
poras. Tas pat įvyksta ir 
su tuo mikroskopiškai 
smulkiu gyvu grobiu, ku
riuo asceta minta.

Maistas įtraukiamas į 
pintinės kūną pro poras, o 
nesuvirškinamos maisto 
liekanos susirenka taurės 
viduje, paskui išmetamos 
laukan pro žiotis.

Otto Meyer, civilinis mi-! 
litarinės balandžių augini
mo ir' mokinimo mokyk
los galva, andai pareiškė, 
jog 99 balandžių procentai 
yra ištikimi savo vietai ir 
savo mokytojui. Išdavikų 
nėra.

Jis išbandęs juos seka
mai: nuvežęs 70 mylių nuo 

i namų ir paleidęs juos skris- 
j ti namo per didelį lietų ir 
į vėtras. |99 jų procentai su
grįžo namo padarydami po 
23 mylias į valandą.

Neveltui balandis yra 
skaitomas visam pasaulyje 

i taikos 'simboliu.

Dienraščio The Compass 
korespondentas Robert P. 
Martinas rašo iš Korėjos, 
kad Jungtinių Valstijų oro 
jėgų strategai pradedą pa
matyti savo klaidas, kurios 
Korėjai ir Amerikai labai 
daug kainuos. •

Girdi, per tris menesius 
intensyvio iš oro bombar
davimo ant Šiaurinės Korė
jos miestų, uostų, industri
niu centru numesta nema-C

žiau 25,000 tonų bombų, 
I kurios sunaikino chemika- 
|lų ir fertilaizerių išdirbys- 
tės 85 procentus, kitos iš- 
dirbystės apie 70 procentų. 
Šiaur. Korėjos industrija 
todėl dabar reikės patiems 
amerikiečiams padėti atsta
tyti.

Amerikiečiai laipsniškai 
okupuoja visą Korėją, pa
sidaro ten savo karines ba
zes. Bet kartu jie turėsią 

Įimti atsakomybę visą mite- 
i riotą kraštą atstatyti, Ko
rėjos darbininkams darbus 
suteikti ir t.t. Tai ne leng
va problema.

New York Times kores
pondentas Hanson W. 
Baldwinas rašo iš Korėjos, 
kad jam buvo didelė laimė 
pasikalbėti #u majoru ge
nerolu Kim Palk II, Pietų 
Korėjos - armijos pirmojo 
ko r p ūso ko m an di e r iu m i.

Ką* svarbiausia Baldwi- 
!nas pažymi, tai kad šis ge
nerolas Kim Palk antrojo 
pasaulinio karo metu buvo 
Japonijos armijoj kapito
nas ir kariavo prieš Korė- 

I jos partizanus, kuriems tuo 
; metu vadovavo dabartinis 
Šiaur. Korėjos, premjeras 
Kim II Sung.

Matote, praeito karo me
tu, kaip ir dabar, Kim Palk 
padėjo okupantams, o Kim 

i II Sung tęsia kovą prieš .0- 
kųpantus.

N. Y. Times korespon
dentas pripažįsta tą faktą, 
kad partizaniška kova Ko
rėjoje gali tęstis visą metų 
eilę, kol ten okupantai vieš
pataus.

1 ________

P. W. Ananava, atvykęs 
iš Nigerijos į Londoną, ga
vo pašte darbą ir taipgi pa
sisamdė kambarį gyventi. 
Bet netrukus jis 
buvo iš k a m b a r io 
išvarytas todėl, kad 
buvo nužiūrėtas kaip ko
munistas, kadangi premje
ras Attlee patarė komunis
tų neįsileisti į savo namus.

Netekęs vietos kur gy
venti, minimas' Ananava 
nuėjo pas premjerą Attlee 
užprotestuoti. Bet jį vietoj 
priimt — areštavo. Polici
jos stoty j įvyko maždaug 
toks pasikalbėjimas:

“Jūs turite gerą darbą, 
tai kodėl jūs komunistas?”

“Tiktai komunizmas gali 
išrišti mano problemą, visi 
mano žmonės remia komu
nistus, nes "komunistai su
pranta mūsų problemas,” 
sako Ananava.

Tai paro’do, kodėl impe
rialistų engiami kolonialiai

žmonės pritaria komunis
tams.

Kai jam buvo policijos 
pastebėta, kad anglai daug 

i gero padaro, Afrikos žmo
nes išmokina angliškai kal
bėti, tai Ananava atkirto, 
jog ir Hitleris buvo pasi
ruošęs tokią pat “gerovę” 
padaryt, viso pasaulio žmo- 

Įnes išmokinti vokiškai, bet 
nei Hitleris, nei anglai ne- 
išrišo pavergtų kolonijų 
klausimo. J. G.

Chicagos Žinios
Iš LKM Choro Darbuotes

šiuo laiku pas kankliečius 
prasidėjo smarkesnis veiki
mas. J choro pamokas, ku
rios atsibūna kas antradie
nio vakarą, Lietuvių Audi
torijoje, vis pradeda atvyk
ti didesnis skaitlius daini
ninkų; no tik prie choro 

'grįžta seiliaus buvę kanklie- 
jčiai, bet ir naujų narių skait
lius auga.
i ’ Choro * mokytojas Clcm 
Dėffner chorą mokina nau- I * ? . 4 ‘
jų dainų, taipgi kartas nuo 
karto ir senas; pakartoja.

Spalio I I d. Choras daina- 
!vo Festivalio programoje, 
i 22 d. spalio kankliečiai pildė 
programą LDS 109-203 kuopų 
rengtam koncerte.

Taipgi rengiasi prie’ savo 
koncerto. P. M»žukas.

Pranas Kirka sunkiai susirgo
Pranas Kirka, “Vilnies” 

spaustuvės, teknikinis darbi
ninkas, sunkiai susirgo ir liko
si nugabentas i Chicago Oste
opathic ligoninę, 5200 S. Filis 
Avė’. Kambarys’ 27. Lankymo 

[valandos: nuo 2 iki 3 po piet 
j ir 7 iki 8 vakare.
| Jam reikalinga kraujo, ??,es 
už kelių dienų turės daryti 
sinkią operaciją. Kurie iš vil
niečių galite paaukoti kraujo 
šaukite Victory 2-7325.

Tam pačiam kambaryje 
I randasi Antanas Baršk ietis, 
.kuriam savaitę atgal darė 
[operaciją; jam reikės antros 
,už 2 savaičių. A. S.

Pasimačius su žmonėm
Brightonparkiete Daųderie- 

| nė pastarosioms dienomis nesi
jaučia gerai.’ Ją pagavo šaltis.

Albertas Binkis, žinomas 
mūsų aktorius mėgėjas ir 
“Metro” grupėj šokėjas, lan
ko Chicago Technical Col

lege. šiemet jis perėjo į an
trą kursą. Mokslas jam se
kasi. '

Ciceriečių Minių 'dukrelė 
sekmadienį labai gražiai pa
sirodė publikai skambinda
ma pijami, Liuosybės svetai
nėje parengime. Iš tos jau
nos mergaitės galima tikėtis 
didelės mūsų menininkų tarpe 
žvaigždės.

A. Jonikienė, “Vilnios” re
daktorė, pastarosiomis dieno
mis negaluoja. Ji randasi 
namuose. Pas ją buvo susirin
kę artimos draugės aplanky
ti ir palinkėti kuoskubiausiai 
sustiprėti. Rep.

Su Roselandiečiais
Roselando Aido Choras su- 

vaidinimui operetės ruošiasi 
jau rimtai. Bandymai vyksta 
veik kas antra diena, Lietuvių 
Kultūros svetainėje.

________ -_____ /

Aido Choro pirmininkė He
len Misevick tūlą laiką buvo 
nesveika. , Dabar jaučiasi 
geriau ir punktualiai lankosi 
į choro' pamokas. Ji operetėje 
turi svarbią rolę.

F. Burneckis, J. York ■ ir 
Pažarskaitė važiavo operetės 
reikalais į miestą. Staiga, ties 
108 St. ir Indiana, kitas auto
mobilis smogė į jų naują 1950 
metų automobilį. Pasekmės, 
kad York apibraižė skaudžiai 
šonus, o Pažarskaitei prakir
to galvą. Burneckiui nieko 
blogo neatsitiko. Kaip York, 
taip Pažarskaitė, nors ir su
žeistos, bet į choro pamokas 
lankosi. • Rep.

I OR U. S. CONGRESS
5th DISTRICT

Coimecticut’o Lietuviams
Išrinkite pirmą lietuvę moterį į Kongresą

CHRISTINA W.
STANESLOW
Iš PROSPECT, CONN.

Motina 3 sūnų;
Diplomuota Cornell Universiteto;
Veikėja karo laiku Raudonojo 

Kryžiaus darbe;
O.P.A. pirmininkė Prospecte;
Ex-Sekretorė Russian War Relief;
Pirmininkė Progressive Partijos 

Lietuvių Nacionalio Komiteto
I 1948 metais.

7-tą Lapkričio patraukite 4-tą rankeną 
už Peoples Party of Connecticut.
BALSUOKITE Už:

TAIKĄ
LAISVĘ

| GERBŪVĮ
! Lapkričio 7-tą nulemsite savo ateitį—

ar žmonijos gerbūvi ar bankieriams milžiniškus 
pelnus ir koncentracijos stovyklas nepiliečiams!

Taipgi balsuokite už:
ESLANDA GOODE ROBESON, Candidate for 
Gongressman-at-Large; JOHN M. MARŠALKA for 
Congress 3d District; BEN COHEN for Congress 
1st District; CLYDE TRUDEAU for Lieut. Gover
nor: DOROTHY HAVEN for Secretary of State; 
OLIVER ARSENAULT for Treasurer; BERT GIL
DĖ N for Comptroller; ir DRį JOHN S. STANEŠ-

• LOW už Representative to State Assembly iš Pros- 
: . pect, Conn.
j Peoples Party of Connecticut—69 Congress Ave., New Haven, Conn.

Į Lowell, Mass. Passaic, N. J.
Šaukiamas Svarbus Mitingas

Lietuvių Piliečių Socialio 
Klubo susirinkimas įvyks lap- 

Įkričio 5-tą dieną, Klubo viršu- 
jtinėj svetainėj, 14' Tyler St.

Tai nebus tik paprastas su
sirinkimas, bet visuotinas — 
priešmetinis p narių susirinki- 

imas, kuriame bus nominuoja- 
|mi Klubo viršininkai 1951 
metams.

Todėl lapkričio 5 d., kaip 
4 valandą po pietų, visi nariai 
privalo susirinkti į svetainę it 
dalyvauti mitinge, kuomet 
pirmininkas mitingą atidarys.

Be valdybos nominavimo 
įbus ir kitokie svarbūs rapor- 
| tai išduodami iš veikimo ir 
Klubo stovio. Juk dabar Klu
bas veda namo apšildymo į- 
rengimą, tuomi tenka rūpin
tis visiems. Bankieto pasek
mes irgi jau sužinosim ’ šiame 
susirinkime.

Klubietis J. M. K.

Televizijos aktorių unija 
j apsvarstė algų klausimą ir 
i įgaliojo savo viršininkus pra
dėti derybas su darbdaviais, 
kad išgauti didesnes algas.

Aktoriai reikalauja $75 už 
15 minučių programą ir $115 
už visos valandos programą, j

Serga Onute Lakštutiene
Smarkiai susirgo Aleko 

Lakstučio žmona Onutė ir tu
rėjo pasiduoti skaudžiai ope
racijai.

į Kaip Alekas, taip ir jo gy- 
I venimų draugė Onutė yra 
Į progresyviai ir simpatingi 
žmonės. Lakštučiai užlaiko 
gražią apavalų krautuvę 100 
Market St., ir plačiai žinomi 
New Jersey valstijoj, kaipo 
pasek,mingi biznieriai.

Lakštučių draugai ir pažįs
tami linki Onutei tuoj pas
veikti. Draugas

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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< CHARLES J. ROMAN
V

LAIDOTUVIŲ 
DIĘEKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime ' 
modernišką patamavimį.
Patogiai ir gražiai mo-_ 
derniškai įruošta mūsų 1 
šermeninė. Mūsų patams? 
vimu ir kainomis būsite ; 
patenkinti. 1

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa?

Tel. Poplar 4110

-----------— ..................... ••—•— . ...... ———...........■— — 1 ;
3 psi.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) —Tree., Lapk.-Nov. lt 1950



Ką sako majoriniai 
kandidatai

Jauną porą kaltina 
pametime kūdikiu

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

“Mylėk artimą savo, [Nepamirškite sekmadienio,
kaip pats save...”

į Norite pagražinti
nuo 

d em o-

ni ūsųMums taip sakydavo 
tėvai ir seneliai. Jie tikrino, 
jog tai įsakęs patsai dievas. 
Tačiau mūsų valdančiųjų par-[Mitchell Ave, 
tijų politikieriai, matomai, to į įvyks 
nebuvo girdėję. Nes jie per 
daug vienas ant kito barasi 
Ir barasi dažniausia už smul 
kesnius klausimėlius. O svar
biųjų, kaip taikos, neužsime
na. Taika jiems tik trukdo.

Štai jų tik vienos dienos ir Į 
tiktai po vieną “griekelj” nuo i 
kiekvieno:

Gubernatorius Thomas E. 
Dewey kaltino valstijos seime
lio narius demokratus, kad jie 
neparėmę jo pasiūlyto ligoje 
pašalpos ir apdraudos fondo.

Demokratų kandidatas į 
gubernatorių p‘. Walter A. 
Lynch kaltino Dcwey’o admi
nistraciją, kad republikonai 
nedavė mokykloms pakanka
mai paskyrų ir 
paankamų algų.

Republikonų 
senatorių Joe R.
sustiprinti “draugingas vals
tybes militariškai sustabdymui 
ko,munizm.o.” Tai rodo jį no
rint karo.

5-tos lapkričio
I--------------------------

šį sekmadienį 5-tą d. lapkri- ĮLDS jaunimą, 
čio, Liberty svetainėje, 340 

Linden, N. J.
dvejopas pažmonys. 

[Sakau. dvejopas todėliai, kad 
[bus atžymėta Lietuvių Darbi
ninku Susivienijimo 20 metų *•

[sukaktis, ir pagerbti mūsų čia- 
gimiai jauni žmones, kurie 
laimėjo rungtynes pereitą ge- 

[gūžės mėnesį, New Yorke.
Diena ir laikas patogus vi- 

jsiems. Pietūs prasidės antrą 
[valandą dieną, gana patogus 
laikas visiems dalyvauti, šei
mynos šį sekmadienį namie 
pietų negaminkite, būsite pil
nai pavalgydinti atsilankę į 
LDS trečios apskrities pobūvį.

Atsilankę pegerbsime or- 
[ganizaciją, kuri per 20-tis me- 
jtų yra sušelpusi jau tūkstan- 
■čius savo narių. Pagerbsime ir 
susipažinsime šios apylinkės :

Kultūrini Centrą?
pasiLDS jaunimo kuopa 

grožėjo, kad Liberty Audito
rijos kiemas pagražintas, pri
sodintas įvairiais krūmokš
niais. Prašvitus ateinančiam 
pavasariui, kieme matysime 
daug įvairumo. Tai dėka dau
gelio žmonių dovanoms ir vie
no patrijoto didžiam darbui.

Tačiau jaunieji dar norėtų 
vieno kito augmens, eglaites. 
Tos pas žmones artimoje apy-

Impellitteri, atskilęs 
oficialiųjų Tammanės 
kratų, bet jų politiką tebevyk- 
dąs, ginčija gemblerių rėmėjų 
neturįs. Jani tą užmetimą da
ro jo oponentai.

mokytojams

kandidatas į 
Hanley siūlė

Gi demokratų kandidatas į 
senatorius tikrino, kad jis ir 
ateityje kovotų už civilines 
teises.

Tai maždaug sutrauka kal
bų gubernatorinių ir senatori- 
nių 
rios 
t i ją

kandidatų tų partijų, ku- 
dabar valdo miestą, vals- 
ir visą valstybę.

Stebėtojas.

Reikalauja numažinti 
prekių kainas

Susipažinsime 
[su jų laimėtomis dovanomis 
i visuotiniam LDS jaunimo boli- 
ninkų turnamente. Atminkite, 
kad Chicaga, Detroitas, Cle
veland as, Bridgeportas ir ki
tos stambios lietuvių koloni
jos su gražiu skaičiumi LDS i 
narių dalyvavo turnamente. | 
O jie mūsų apylinkės jauni-į 
mo likosi nugalėti. Mūsų jau- • 
nimas pilnai užsitarnauja mū-Įlinkėję negavome. O tai tradi- 
sų visų pagerbimo; skaitlingu 
atsilankymu priduokime jiems 
drąsos, pasiryžimo jų tolimes- 

[niam sporto darbe.
, Bus dailės programa. Dai- 
inuos Amelia Young ir skam- gyvą ir pasodinti, 
ibius pianistas Balevičius.

Tie, kiuri e 
[ York o, 
jm.omis valandomis: 
'1:05: ir 2:10. Įžanga $2.50. 

Kviečia, Apskr. Komitetas

Pecora, Tammanės demo- 
! kratų oficialis kandidatas, sa
ike, kad jis tuojau išravėtų iš 
i miestinių valdinių 
sus komunistus ir
vius. (Komunistai yra žinomi 
kaipo veiklūs unijistai, kovo- 

l tojai už aukštesnes algas.)

darbų vi- 
progresy-

cinis medis. Jaunieji turėtų 
ką dabinti Kalėdoms. Nupjau
tosioms eglaitėms su laiku iš
mokama daug pinigų. Jauni
mas §ako: “Geriau nupirkti

Corsi, republikonų, vėl pa
antrino Impellitteriui ir Peco- 
rai užmetimus, kad jų kam
panija gaunanti požeminio 
pasaulio paramą.

Tam tikslui jaunųjų kuopa 
vyksite iš New I paskyrė penkinę. Kas norite 

•traukiniai išeina seka-j prisidėti, įteikite savo dovaną 
11 :40 ; LDS raštinėje.

: Iš Mičiulio dirbtuvės
Iš Kriaučių Susirinkimo

Spalio 25 d. įvyko lietuvių 
kriaučių susirinkimas 11-27 
Arion PI., unijos svetainėje. 
Lietuviu atstovas, kuris lanko 
Joint Boardo susirinkimus, 
pranešė, kad su lapkričio^ 20 

Id. per visą šalį kriaučiai gail
ina algų pakėlimą po 12 ir 
pusę centų į valandą. Savaiti
nę algą gaunantieji kriaučiai 
gaus $5 priedo į savaitę. O 
štukinį darbą dirbantiems tie 
12 ir puse centų ir pirmiau 
gautieji kvoteriai į valandą 
bus išdalinti nuošimčiais ir 
įdėti į “praislistį.”

Taigi, dabartiniu momentu 
mūsų Uršiafskio ir Dotmano 
ofisai yra pusėtinai užimti 

i gaminimu naujų “praislisčių” 
I visoms kriaučių dirbtuvėms. 
■Kaip jie išdalins tuos 37 ir pu- 
[sę gaunamus į valandą nuo
šimčiais, tai ateitis parodys.

Moterų tarptautinės paro- 
buvo pri-

Tapo visi

Bronx Vartotojų Taryba 
paskleidė tūkstančius lapelių 
po visą susiediją. Juose pa
duoda palyginimus kainų nuo 
1939 motų su dabartinėmis.

Lapelyje iškelia reikalavi-Į dos organizacija 
mą, kad prezidentas Trumą- gilintųsi 200 tikietų. 
nas sugrąžintų kainas’ į 15-tą nupirkti. Lietuvių Atletų Klu- 
birželio buvusį lygį, tai yra, bas kvietė kriaučius dalyvauti 
padarytų tokiomis, kokiomis į jų šaunioje vakarienėje, pri
buvo pirm intervencijos Korė-j siuntė 15 tikietų? taipgi visi 
jon. O numažinus, “užšaldy- nupirkti. Susivienijimo 38 
tų.” , ~ v | kuopos rengiamos vakarienes

atsiųsti 20 tikietų irgi visi nu
pirkti. Pasirodo, kad kriau- 
čiai pasimasino biskelį paba
liu voti ir linksmybių pumatyti. 
Nieko negalima sakyti kriau- 
čiams, gauna algų pakėlimus.

Iš atsibuvusios CIO konven
cijos davė raportą P. Gra
bauskas, F. Vaitukaitis. Iš ra
porto galima buvo suprasti, 

;kad konvencija buvo vedama 
Į politiniai. Mat, dąbar • įvyksta 
valdininkų rinkimai. Mūsų 
CIO vadovybe mojasi išrinkti 
į valdiškas vietas biskelį pa

žangesnius - žmones, kad tie 
visoki prieš unijistus biliai bū
tų numesti Į šalį. Amalgamėi- 
tai irgi smarkiai rengiasi prie 
valdiškų rinkimų, 
laimėtojais šiais 
samdytojams ar

i prielankūs valdininkai, sunku 
iš anksto pasakyti.

Skyriaus dele gato Ch. 
Kundrotos raportas iš dirbtu-j 
vių stovio rodo, 

ikos ir bendrai kriaučių 
[tuvės pusėtinai gerai 
i Vienoje kitoje dirbtuvėje' dau- 
igiausia nesmagumu sudaro bosų. Pas

tė-

Paul Ross, clarbiečių kandi
datas į majorą, kritikuoja de
mokratų ir republikonų val
džios neveikią dėl pieno kai
nų; Lapkričio 1-mą kainos vėl 
pakeliamos, jau penktu kartu 
pastaraisiais keliais mėnesiais.

Pvoss taipgi pažadėjo ieško
ti būdo nuimti Subways išlai
kymo naštą nuo biednuomenes 
pečių. Jis anais metais atsista
tydino iš aukštų valdininko 
pareigų protestuodamas prieš 
kėlimą fėro. Jis tuomet buvo 
majoro administratyviu sekre- 

i toriumi. Tačiau atsižadėjo po 
$14,000 metams algos moka
mo darbo, kuomet majoras 
O’Dwyer jo nepaklausė nekel
ti fėro. D-tis.

Paskelbus, kad jiedu polici
jos ieškomi, praėjusio sekma
dienio rytą pasidavė Coney 
Island policijai Walter ir Gla
dys Benka, 29 ir 24 metų. Juos 
sulaikė kalėjime iki tardymo.

Benkai palikę tris vaikučius 
nuo 7 mėnesiu iki ketvertu 
metų amžiaus/pas brooklynie- 
tę Mrs. Catherine Harten, pa
saugoti. Palikę ketvirtadienį 
po pietų. Kada vakarą nebe
sugrįžo vaikų pasiimti, mote
riškė raportavo policijai.

. Benkai teisinasi, kad jiedu 
neturėjo tikslo vaikus pames
ti. Jie Manhattane turėtą 
kambariuką praradę dėl vai
kų. Neturėdami darbo, netu
rėję ištekliaus pasirendavoti 

j būtą, kur galėtų su vaikais 
l būti. Tad gavę sau kambariu
ką Coney Islande, Ir visu į- 
karščiu jisai ieškojęsis darbo, 
kad galėtų susitvarkyti 
greičiau atsiimti vaikus.

Mergina, prižiūrėti 2 m. vaikuti 
Guolis vietoje. Patyrimas nereiks* i 
lingas. Patikima. Mažas apartmen- 
tas. IL. 9-3471 ar SL. 6-6106.

(207-209)

Jauna moteriškė prižiūrėti 3% m. 
mergaitę. Guolis vietoje. Alga $80 j 
mėnesj. šeštadieni popiet ir visą 
sekmadienj lures liuosą. Dirbanti 
pora. Lengvas namų darbas. 
Newton 9-4675. (208-210)

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

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

Darbininkė abelnam namų darbui. 
Virti. Guolis vietoje. Du suaugę ir 
du vaikai einanti mokyklon, berniu- 

[kai. $40 j savaitę. JA. 6-6541.
(208-212)

ir

Namų darbininkė; guolis vietoje, 
i Nuosavas* kambarys ir vana. 3 Šei- 
i mynoje. Rašykite; Mrs. L. Scheff, 
I 350 Church Ave., Woodmere, L. I.

(208-210)

ir lermų

jaunuolis 
bizniavo-

L D. S. Jubilėjiniai
PIETŪS IR PAGERBTUVES

• i

Rengia L.D.S. 3-čios Apskrities Komitetas.

Sekmadienį, Lapkričio 5 November
LIBERTY HALL, 340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Pradžia lygiai 2-rą vai. dieną.

AMELIA JESKEVIOIOTfi-YOUNG 
sopranas, dainuos solo

Bus atžymėta 20 metų organizacijos sukaktis 
ir‘pagerbti LDS bolininkai, kurie laimėjo rung
tynes pereitą gegužės mėnesį New-Yorke. Bus ir 
meninė programa, dainuos Amelia Young, 
akompanuos pianistas Balevičius. Įžanga $2.50. 
Bus įvairių valgių ir pakankamai.

Kviečia Apskrities Komitetas.

Namų darbininkė abelnam namų 
darbui. Guolis vietoje. Turi mokėti 

; vairuoti mašiną. Gorūs paliudijimus. 
J Patyrusi. DE. 9-8002. Nuo 9 iki 1 

ir nuo 7 iki 9 vai. (208-212)
Bloga mylėti, bloga 
nemylėti televizijas
Yra žmonių, kurie sakosi esą 

i taip didžiais televizijos mylė
tojais, jog kožną YKeclirbamą 
ir nemiegamą vai arta ą pralei- 

’džia žiūrėti į /besiraičiojan- 
čius mažus p a\v e i kslėlius. 
Tiems, žinoma, televizija 

Įnuos visą gyvenimą.
Tačiau esama įr labai 

irių nekentėjų televizijos.
c|ieną Rosedale,

Theodore
stikline

i Moteriškė 35-40 m. amžiaus. Nuo-
I savas kambarys; mylinti vaikus.
■ Paliudijimai. Guolis vietoje.
I Nightingale 8-2907.

kai-

Motinai pagelbininkė, lengvas na
mų darbas; viduramžė ir švari mo
teris. Liberališko liuoslaikio; geri 
namai. $20 j mėnesj. Šaukite 
WA. 7-9054.

(209-210)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
maža šeima. Nuosavas kambarys. 
Šaukite Academy 2-2030.

(209-211)

Aną 
Queens, gy

ventojas Theodore Murtha 
i aludėje paleido stikline, ir 
(dar su visu alum, į televizijos 
■ langutį ir ten pasirodžiusį ak- 
Itorių Milton Berte. Murtha už 
i tai tapo areštuotas ir paso
dintas 30 dienų atkalėti.

Nepaprasta sukaktis
Vietinis laikraštis Daily 

: News priminė vieną nepapras
tą “jubiliejų,” įvykusį praėju
si sekmadienį, sekamai:

“Vakar buvo 21 sukaktis 
nuo Amerikos Didžiojo Gal- 
voskaudžio — čiukuro stock o 
turgaus krako 1929 metais. 
Nuo to laiko įvyko pasaulinė 
depresija, pasaulinis karas, 
policinė veikla, ir taksai, tak
sai, taksai.” 

j Ištikro, baisiai liguistas bu- 
! vęs mūsų pasaulis, kapitalis- 
Itinis pasaulis pastarosiom!
dviemis dešimtimis metų.

Primintina vienas, kad tas 
laikraštis greta tiesos, pasakė 
ir netiesą. Jis rašė, kad buvu- 

j si pasauline depresija. Netie- 
|sa. Depresija nebuvo pasauli- 
|nė — Tarybų Sąjungoje, kur' 
| darbininkai valdosi 
j nebuvo depresijos.

Namų darbininkė-virėja; nuolati. 
nė, patikima; geri namai; du suau
gę; guolis vietoje. 3 kambariai. Vie
nas vaikas eina mokyklon. Paliudi
jimai. MO. 2-9325.

(209-211)

Jaunuolis Edes Mitchell,
| viii mirus, perėmė į savo ran- 
Ikas visa kriaučių dirbtuvę ir 
puikiai jis tą biznį veda. Dar
bo turi. Darbininkai sugyvena 
labai gerai. Ir jaunuolis bosas 
su darbininkais gražiai susi
taiko. Yra svetimtautis me
chanikas, kuris prižiūri darbą 
(quality man). Jis gražioje 
formoje, darbininkams parodo, 
kaip turi būti padarytas dar
bas, be jokių riksmų 
ant darbininkų.

Pasirodo, kad 
Mitchell galės gerai
ti per ilgą laiką, nėra rėksnys, 

Jp tūli kiti bosai, 
kurie dThkĮuyėje ant savo dar
bininkų lermus kelia. Kriau- 

Ičiai lermuojančių bosų nemyli, 
pas tokius šiandieną daugiau
sia yra trūkumas rankų, ne
padaro darbo. Pas Mitchell j
darbininkų nestokuoja ir dar- 

įbo jau išleidžia daugiau, negu 
[išleisdavo velionis jo tėvas.

uco .o vc^vv, i Tas parodo, kad jaunuoliai 
kad lietuvis- I turi sveikus nervi^ ir gali ge- 

dirb- Iriau bizniavoti už senius. Bū- 
dirba. tų labai gerai, kad ir daugiau 

atsirastų lietuvių jaunuolių 
juos pasilaikytų 

daugiau jaunuolių lietuvių 
kriaučių ir unijos lietuvių lo
kalus puikiai žydėtų.

Teisybe, dar randasi vie
na kita lietuvių jaunuolių va
dovybėje dirbtuvė, tai Babe
lio, kuris pasiėmė už partnerį 
dar vieną jaunuolį, J. Herma
no sūnų. Ten bizniavoja du 
jaunuoliai. Kiek teko patirti, 
jie irgi gerai bizniavoja, su 
darbininkais gražiai susitaiko. 
Tai ir gerai. Kerštavimai 
prieš unijistus darbininkus at
siliepia kerštavimu pačiam bo
sui. J. S.

Kas išeis 
rinkimais: 
unijistams

ne toks, Dviem auto susidūrus 
Northern Blvd., Queens, 
žeisti keturi asmenys, trys 
vo j ingai.

ant 
su- 
pa-

Namų darbininkė, pagelbėti su 
vaikais; guolis vietoje; nėra virimo. 
Automatiška skalbiama mašina. 
Šaukite Bayside 4-0688 arba 
Bayside 4-3708. (209-213)

giausia nesmagumų 
trū k u m as me ch an i kų. J. S.

Yorkers auto nelaimėjo su
žeisti 6 asmenys, du pavojin
gai.

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETII—Atskiras mūrinis na
mas, dviem šeimom su abiejais 
apartmentais naujam savininkui. 
Lotas 50X100. Aliejum šildomas. Du

I garažiai. Apartmentai turi 5 ir 4 
i kambarius. Prašo $12,500.
• MASPETH — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po 
7 kambarius. Abu garu apšildomi.

j Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
I parsiduoda kartu arba atskirai. Abc- 
I juose yra tenantai, be lysų. Savinin- 
[ kas parduos- už prieinamą kainą, j 
; Prašo pasiūlymų.
I • RIDGEWOOD—šešių šeimų mū- 
: rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
I flats, jeigu arti $1,700 per metus.
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas [ 

i apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.
• OZONE PARK—Trijų šeimų na- 

| mas ant didelio 60x100 loto., Įeigos 
' yra $142.50 per menes), ir dar 4 
I kambariai bus tušti. Aliejum apšil- 
I domas. Savininkas prašo $18,000, 
| bet gal dar nusileistų.
i • 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 
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

patys,

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

Odos Ligos, Bendras ■Nusilpimus, 
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.

Namų darbininkė, geriems na
mams L. T. Trys šeimynoje; papras, 
tas valgio gaminimas; $40 j savaitę;

, nuosavas kambarys ir vana. Patyru- 
j si su paliudijimais. Office Tel. LE.

Mergina ar moteris, abelnam na- I4.5160 Namų ROckville Center 
mų darbui; guolis vietoje. Nuosavas !6.4289 Adresuokite Mr.' A. Victor, 
kambarys. Du vaikučiai am. 6 ir 2. | g4 Buckingham Rd., Rockville Cen- 
Vėliausius paliudijimus. Gera alga. 1 —----
BO. 8-0955. (209-213)

HELP WANTED—FEMALE

EfiZAMTNTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

ter, L. I. (209-213)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Vlsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — tiž griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S A
UP-TO-DATE • T

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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
X

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: KVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL 
» 

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo- skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS.

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms *

EVergreen 4-9407 TELEVISION
II//’■'-/ Urt SHUFFLE BOARD

4

4 psi.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) —Tree., Lapk.-Nov. 1, 1950




