
Beprotiška krimiwalyste.
George Bernard Shaw.
Kausis su šėtonu.
Kai jie valgydavo Maskvoj. 
Muilo, duokite jiems muilo! 
Dėl žmonių su geležiniais 
viduriais.

Rašo A. BIMBA

Pasikėsinimas ant preziden
to Harry S. Trumano gyvybės 
buvo beprotiška kriminalystė. 
Ji neturi jokio pateisinimo. Ji 
sudavė baisiausi smūgį Porto 
Riko žmonių kovai už laisvę 
ii- nepriklausomybę.

Gal kada nors paaiškės, 
kad tai buvo provokatorių 
suokalbis pakenkti tiek Ame
rikos, tiek Porto Riko žmo
nėms.
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Bolševikines revoliucijos 
sukaktyje Sovietai pabrėžė 
savo kovą už taiką
Sveikina Korėjos liaudies kovą, 
praneša apie Sovietų progresą

Visas pažangusis pasaulis i v 7
liūdi prie urnos, kurioje supil-l Maskva. Maršalas Ni
ti amžinam poilsiui didžiojo kolajus Bulganin pabrėžė, 
dramaturgo ir menininko Ge- jog Sovietų Sąjunga . per 
orge Bernard Shaw pelenai. j visą laiką nuo įsikūrimo

Ne kiekvienas žodis, kurį darbavosi ir darbuojasi dėl 
Shaw ištarė arba parašė per taikos išlaikymo pasaulyje, 
savo ilgą ir darbštų 
mą, buvo pažiba arba auksas 
Bet jo kūryba, paimta apla
mai', turėjo vieną didelį, pra- 
kilnų, brangesnį už auksą i 
tikslą : 
akstį nt i 
turintis, 
beteisei

Jis kaltino Jungtines Val
stijas už imperialistinio 
karo kurstymą prieš Sovie
tų Sąjungą ir prieš naują
sias liaudiškas demokrati
jas.

gyveni- Bulganinas, Sovietų prem- Kartu Bulganinas atžy- 
• jero pavaduotojas, kalbėjo Įmėjo Sovietų Sąjungos pro- 

i susirinkime išvakarėse 33 i gresą moksle ir pramonėje.
brangesnį
žmones šviesti, žmones 
protauti, galvoti, kul- 
priešintis 
ir tironijai.

Shaw 
susilaukė 
amžiaus. Pamoka: Nori 
gyventi, saugokis mėsos!

Bet mūsų senelis labai 
davo mėsą ir liulkos iš dantų 
neišleisdavo, o išgyveno virš 
šimtą metų. Irgi pamoka: No
ri ilgai gyventi, valgyk mėsą 
ir rūkyk pypkę!

buvo vegeterijonas ir 
gražaus 94

Laisvės vajus J. Tautų Saugumo Taryba 
svarstys Amerikos skundą 
iprieš kinus Korėjoje

Dabar mūsų vajininkai ’sekamai stovi:
Vajininkai 

Brooklyno vajininkai ........... ...........
D. Jusius, Worcester ......... 
Phila. vajininkai ............. • • .. .
Jonas Grybas, Norwood ....... 

. P. Bechis ir F. Kiastow, Great Neck
M. Svinkūnienė, Waterbury ........
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y 
Elizabeth, N. J., vajinin. .. ...........
L. Žemaitienė - M. Stulgaitis, Hartford . 
Bridgeport, Conn., vąjin. ... ....... ....
Chesterio Vajininkai ...............................
S. Kuzmickas, Shenandoah ......................
A. Žemaitis, Baltimore, Md.....................
Grand Rapids vajininkai .. •...........•.. • •
LLD 20 kp. Moterų sk., Binghamton, N. Y 
L. Prūseika, Chicago, Ill....................... • • •
C. K. Urbonas, Hudson, Mass................. .
P. Šlekaitis, Scranton .... •...........•... •
LLD 133 kp., Camden, N. J..................... •
A. Bemat, Los Angeles ............... 
F. Bloznelis, Catskill, N. Y.......................
Wm. Goodis, Utica, N. Y. .. •.............•..
J. Bimba, Paterson ...................... •
S. Penkauskas, Lawrence, Mass..............
S. Tvarijonas, Detroit .. •....... •.........•..
Wilkes Barre vajininkai .............•.........
Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa.......... ...
V. Smalstis, Detroit, Mich. . .••..............
J. Kazimir, Pittsburgh ................ .......
S. Karos, San Francisco, Calif. ...............
Rumford Va j ink.........................................
Ig. Karlonas, Tukahoe, N. Y..................
J. Svingle, Tarrifville, Conn.....................
J. Didjun, New Haven ........................
Newark, N. J., vajin. • •...........•.............. •
A. N., Haverhill ................................. • •
A. Lukaitis. Bayonne, N. J... •........... • •..
Cliffside, N. J. Vajink. ............... 
So. Boston vajink.........................

(Tąsa ant 3 puslapio)

Turi punktų
1,518 

.. 939 

.. 900 

.. 646 
... 420 
.. . 393 
... 327 
.. 318 
... 278 
... 276
.. 256 
... 238 
.. 210 

... 196 
. . . 182 
... 180 
... f60 

. • 160 
... 145
.. 140 

... 140 

... 140
.. 140 
... 140
.. 112 
... 98

Amerikonai, sakoma, planuoja iš 
oro bombarduot Kinijos miestus

Lake Success, N. Y. — 
Amerika įteikė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
skundą, kad naujosios Ki
nijos kariuomenė talkauja 
šiauriniams Korėjos liaudi
ninkams prieš amerikonus. 
Skundas paremtas genero
lo MacArthuro atsiųstais į- į gelbėti 
tarimais prieš Kinijos ka- 'armiją Korėjoje.” 
riuomenę Šiaurinėje Korė
joje.

Kaltinimams prieš Kiniją 
svarstyti tapo sušauktas 
specialus Jungt. Tautų Sau- karininkai skelbia, jog ke* 
gurno'Tarybos susirinkimas turi nauji rusiški rakieti- 
šį trečiadienį. |niai kinų lėktuvai iš Man-

Gen. MacArthur pasako-'džūrijos kirtosi pusantros 
ja, kad “septynios” kinų | valandos su Amerikos lėk- 
divizijos padeda Šiaurinės ’ tuvais. Sako, jankių kulkos 
Korėjos liaudininkams ko- pataikė į tris kinų lėktuvus, 
voti prieš amerikonus. ! ir nė vienas amerikinis lėk- 
---------------------------------- -! tuvas nesužeistas. Visi ke-

i mū
šio perskrido atgal į Man-

Tokio. — United Press 
praneša, kad jankių gene
rolai MacArthuro štabe Ja
ponijoje tarėsi, kad gal rei
kėtų pasiųsti amerikinius 
lėktuvus bombarduoti Kini
jos miestus; sako, “tai būtų 

j vienintelė išeitis, norint iš- 
. 'Jungtinių Tautų’[susirinkime išvakarėse 33jgresą moksle ir pramonėje, 

įmetu sukakties nuo bolševi-Įjis priminė, kad sovietu 
‘ kinės revoliucijos. j niai mokslininkai pasiekė

'atomines slaptybes ir jau 
daro žingsnius dėl atomų 
jėgos naudojimo pramoni
niams savo šalies reika
lams.

Per pastaruosius 5 metus 
Sovietų Sąjunga pasistatė . 
5,000 naujų fabrikų, o ang-| 
lies gamyboje pralenkė vi
sas šalis, apart Jungtinių 
Valstijų.

Jis, tarp kitko, pakarto- 
skriaudai, I jo Stalino pareiškimą, kad, 

Į nepaisant ideologinių skir- 
i tumų, Sovietai ir kapitalis
tiniai kraštai galėtų taikiai 

\ sugyventi ir bendradar- 
1 biauti.

Bulganinas sveikino Ko
rėjos liaudies kovą dėl lais
vės ir nepriklausomybės.

metų 
ilgai

mėg-

Shaw buvo amžinas ateis
tas, bedievis, laisvamanis, bet 
kai .jis atsidūrė ant mirties 
patalo, apniko jį kunigai. Vie
nas įsiveržė į kambarį ir mel
dėsi už jį. Kitas atsivedė gru
pę parapijom! ir mišias atlai
kė lauke prie vartų!

Naciu oficieriai stato 
savo reikalavimus

Bonn, Vokietija. — Bu
vusiųjų Vokietijos oficierių 
draugija B r u d e rschaft 
(Brolija) pareiškė:

— Jeigu Amerika, Angli
ja ir kiti vakarų kraštai 
nori, kad vakarinės Vokie
tijos vokiečiai padėtų tiem 
kraštam “gintis nuo komu
nizmo” ,tai vokiečiai oficie-

Jonas Kuzmickas So. Bos
tono pranciškonų Darbininke 
pasiskelbia išeinąs persiimti 
su patim šėtonu. Komunizmą 
pasauliui pakepęs ne kas ki- riai turės vadovaut vokiš-
tas, kaip pats šėtonas. Kol tas kos kariuomenės jungi- 
šėtonas nebūsiąs sudorotas, Į niams, zo generaliniame va- 
kvaila, žinoma, kovoti su ko
munizmu.

Mes tik galime šiam karin
gam kryžiokui palinkėti iš
tvermės ir laimės. Jis pasiėmė 
.tokį uždavinį, kokio iki šiol 
nedrįso pasistatyti sau nė pats 
popiežius.

Tik vienas dalykas nelabai 
aiškus: Jeigu nebebus šėtono, 
tai nebebus nė peklos. O jei
gu nebebus peklos, tai kur eis 
ponai ir kunigai? Ar Kuz
mickas apie tai rimtai pagal
voję? . i

karų armijos štabe turės 
būti ir vokiečių karininkų.

lito remty Ameriką 
kare prieš Kiniją

L

KINŲ SUSIKIRTIMAS 
ORE SU JANKIAIS

Korėja. — Amerikiniai

Paliuosuotas Porto 
Riko komunistu vadas

San Juan, Porto Riko.— 
Cesar Andreu Iglesias, 
Porto Riko Komunistų 
Partijos pirmininkas, ir 750 
kitų komunistų ir naciona
listų tapo paleisti iš kalėji
mo.

Porto Riko gubernato
riaus L. Munozo Marino 
policija juos kvotė kalėji
me ir surado, kad tie žmo
nės nedalyvavo praeitos sa
vaitės sukilime prieš Jungt.' 
Valstijas. j

Tebelaikoma kalėjime į 
Nacionalistų Partijos pir
mininkas Pedro Albizo 
Campos ir 250 kitų nacio
nalistų. Jie bus teisiami 
sukilimą.

u z

Belgrad. — Jugoslavijos - ... . . .
valdovas Tito sakė C. L. Anglija pifKS daUg
Sulzbergeriui, New YorkoI - J *v C ♦ ■ 
Times korespondentui: fJOlfllJ IS dOVIClŲ

Churchill rašo atsiminimus. 
Vienoje vietoje jis prisimena 
pietus Kremliuje pas Staliną. 
Nesąmonė, jis sako, įsivaizduo
ti, kad ten svečiai arba pats 
Stalinas daug išgerdavo ir 
persivalgydavo. Su tais skait
lingais tostais Stalinas ir kiti 

dažnai tik lūpas pavilgydavo, i _______________
tik gėrimo ceremonijas atlik-1. , w. . m • 
davo. j Auksciausias teismas

užąyrė rendų pakėlimą
Smetoninėje Dirvoje Bronys 

Raila šaukia: “Tai čiupkimės 
muilo ir plaukime velniop 
tą...” žodis “dypukas” esąs 
Maskvos patiekalas. Tik su 
geru muilu nuo jo dabar sme- 
tonininkai galėsią atsikratyti.

JANKIAI PADARĖ 40,456 
ORO ŽYGIUS KORĖJOJE

Jeigu kiltu karas tarn A- --------
irnerikos ir Naujosios Kini- London. — Anglija pasi
jos, tai Jugoslavija padėtų rašė sutartį dėl 800,000 to- 
į kariaut prieš tą šalį, katrą nų grūdų pirkimo iš Sovie-1 
• Jungtinės Tautos apkaltin- tų Sąjungos už angliškus 

pinigus. , 
Gautus iš Anglijos pini- 

di’džiąją gus Sovietai galėtu naudot 
Jungtiniu Tautų daugumą, pirkimui gumos (robo) ir 
Taigi užtikrinta, kad jos' 
apkaltintų Kiniją.)

Į tų kaip užpuoliką.
x(Tito žino, kad Amerika 

turi savo pusėje
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San Francisco. — Prane- taipgi pasėjo 51,561,000 
šama, jog Amerikos lakū-

’ nai Korėjoje per tris mėne
sius padarė 40,456 žygius 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus. I

Lakūnų pulkininkas Al
fred F. Kalberer sakė: ’

Amerikiniai lėktuvai ten 
numetė 29,711 tonų bombų, 
paleido 62,112 rakietų ir 
iššovė ^23 milionus, 86 tūks
tančius ir 700 kulkų. Jie

f kitų produktų - dirbiniu iš 
Anglijos ir jos - imperijos 
dalių, jeigu Amerika neuž
draustu anglams pardavi- 
nėt tokius daiktus Sovie
tams.

Washington. — Šalies 
Aukščiausias Teismas pa- • 
laikė New Yorko valstijos 
teismo sprendimą. kuris 
leido namų savininkams 
New Yorko mieste išgauti 
pirmesnius rendų pakėli
mus iš 40,000 įnamių.

Franc, valdžia pašalino 33 
komunistus valdininkus

Sakoma, jankiai naudos
I džūriją. 

Amerikonai atgriebė kai 
kurias pozicijas

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai vakariniame fronte

Nepalą prieš Kiniją
Hong Kong. — Naujosios 

Kinijos radijas kaltino 
Jungtines Valstijas ir Ang-

3 Ii ją, kad jos bando panau- ^uvo ivar£ keturių mylių
do Nepalo karalystėj kaip kylius; amerikonų

— i savo
i prieš Kiniją.

Nepal yra tarp Tibeto ir JasT- 
šiaurinės Indijos.

Anglija praeitą mėnesį 
pasirašė sutartį su Nepalu. 
Tatai reiškia, kad Anglija

karinį

pelių su atsišaukimais prieš pianUoja įg Nepalo įsikišti

pastumdėlį Paskui amerikonai
atgriebė kai kurias pozici-

Jankių oro žvalgai pra
neša, kad liaudininkai bu
riasi pasmarkintam ofensy- 
vui prieš amerikonus.

Dažnai aš paskaitau mūsų 
gerųjų gaspadinių Moterų 
Skyriuose gražius patarimus 
apie maisto patiekalų gamini- ir Dr. Kaškiaučiaus mokymai 
mą. Ot taip ir galvoju: Tos apie valgius tuose “receptuo- 
mūsų prietelkos pačios turbūt 
turi geležinius vidurius. Tie jų 
“receptai” iš tiesų daugumo
je ir tinkami tik žmonėms, 
kurie galėtų suvirškinti bile 
kokią vinį.

Sveikatos žinovų patarimai

se” neturi vietos.
Pasigailėkite, draugės, mū

sų, kurie taukuose iki mirties 
suspirginto svogūnų, miltų ir 
pipirų mišinio nebepajėgiame 
pervaryti per savo jau pusėti
nai išklebusią mašiną!

Paryžius. — Valdžia pa
šalino keturių Paryžiaus 
apskričiu komunistus majo
rus ir 29 komunistus majo
rų pavaduotojus, kurie bu
vo išrinkti per piliečių bal
savimus.

Franci jos valdžia yra pa- 
pavaryt 
miešti-

sisavinus galią 
žmonių išrinktus 
nius valdininkus.

ORAS.—Giedra ir nešalta
i

komunistus - liaudininkus. !
Pasak pulkininko Kalbe- 

rerio, jankių lakūnai nu
žudė 11,000 liaudininkų ka
riuomenės, o amerikonų 
nuostoliai buvę maži — tik 
175 užmušti, sužeisti ir be 
žinios dingę lakūnai.

Kalberer neprisiminė a- 
pie civilinius korėjiečius, 
nužudytus per tuos oro 
veiksmus.

į Tibetą prieš Kinijos liau
dininkus, sakė Kinijos ra
dijas ir taipgi tvirtino, jog 
keliaujantieji per Nepalą 
amerikiniai biznieriai yra 
“kariniai šnipai.”

Stambūs Elektrininku 
Unijos laimėjimai

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Korėja. — 

korespondentai sako, 
rusiški rakietiniai kinų lėk
tuvai skrenda daugiau 
kaip 600 mylių per valan
dą ir yra greitesni už visus 
amerikinius lėktuvus Korė
joje.

Amerikiniai nų rakietiniai lėktuvai 
jog 16 amerikinių lėktuvų. Jan- f 

kių lakūnų šūviai pataikė į 
tris kinų lėktuvus, bet visi 
keturi priešų lėktuvai pas
kui sugrįžo Mandūrijon. A- 
merikonai tame mūšyje 
liko be nuostolių.

SU

iš-

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad Tibeto žmonių 
dauguomenė laukia Kinijos, 
liaudininkų kaip išvaduo- • 
tojų nuo išnaudojimo ir 
priespaudos.

Korėja. — Amerikonai 
prasiveržė mylią pirmyn 
linkui Čangdžin tvenkinio, 
vanden-elektrinės jėgainės, 
šiauriniai rytiniame Korė
jos ruožte.

Jaunieji vokiečiai prieš 
Vokietijos atgihklavimą

New York. — Jungtinė 
Elektrininku, Radijo Dar
bininkų ir Mašinistų Unija 
per tris pastaruosius mė
nesius išgavo iš 183 kom
panijų įvairiuose miestuose 
algos pakėlimus' 141 tūks
tančiui savo narių po 25 
centus^per valandą. Prie 
pakėlimų, priskaitoma ne 
tik tiesioginiai 'algos prie
dai, bet ir pensijos, atosto
gos ir kiti piniginiai page
rinimai.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
sakė:

Liaudies Armija išvystė/ 
sėkmingą ofensyvą prieš a- 
merikonus į žiemius nuo 
Anžu, vakariniame fronte.

Rytiniame pajūryje, j 
žiemius nuo Hamhungo 
liaudininkai atmušė prie
šus.

Astuoni liaudininkų’ lėk
tuvai užpuolė septynioliką 
amerikinių bombanešių. 
Liaudininkų lėktuvai nušo
vė viena didžiuli Amerikos 
bombanešį B-29, o kitus 
nuvijo atgal. Visi liaudinin
kų lėktuvai sveiki sugrįžo.

Senatorius šaukiasi 
Čiango armijos

Korėja. — Naujausias a- 
merikonų pranešimas apie 
susikirtimą ore su Kinijos 
lakūnais sako:>

Kovėsi keturi rusiški ki- YMČA.

Frankfurt, Vokietija. — 
Jaunųjų Krikščionių Dar
bininkų Sąjunga vakarinė
je Vokietijoje priešinasi 
siūlymams atgaivinti vokie
čių armiją.

Tas klausimas buvo leis
tas nariams balsuoti, ir di
džioji dauguma jų pasisa
kė prieš vokiečių atginkla- 
vimą.

Vokiečių Jaunųjų Krik
ščionių Darbininkų Sąjun
ga yra, panaši į Amerikos

Jugoslavija nerša Italiją 
į Jungtines Tautas

Lake Success, N. Y. —A- 
les Bebler, Jugoslavijos 
Tito valdžios atstovas, 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos pirmininkas šiam 
mėnesiui, ragino priimti 
Italiją į Jungtines Tautas.

(Sovietai pirmiau prieši
nosi Italijos priėmimui, y- 
pač todėl, kad amerikinis 
blokas atsisakė priimti Ru
munija ir kitas naująsias 
liaudiškas valstybes J Jung. 
Tautas.)

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wm. 
Knowland reikaląvo, kad 
Trumano valdžia pašauktų 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armiją iš FormozoS 
salos į karą prieš šiaurinės 
Korėjos * liaudininkus, “o 
jeigu reikės”, tai ir prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

London. — Anglijos už
sienio reikalu ministro pa
vaduotojas Ernest Davies 
“apgailestavo”, kad Kinijos 
Liaudies Armija ima Tibe-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO ! Moterų Kampelis
URUGVAJAUS JUiiGiS Į kėlęs 
WASHINGTONAS

Kiekviena Lotynų Ame-

■ patriotų nupuolusią | vargo ir skurdo, 
I dvasią kovojo už nepriklauso- j kiekvienoje buržuazinėje

I

Naujosios Anglijos moterų 
organizacijų ir narių atydai

mybę; Artigas puoselėjo ir at- galyje. Saujelė turčių lob-■ų" ~ | KieKviena Lotynų ame-.................... . . , - J
Secr.-Treąsurcr WILLIAM CHAPELS ! 1’ikoS Šalis turi SaVO didvy- ' kakliai kovojo už demokrati

nę santvarą, pirmoje vietpje 
rį, arba didvyrius, kadaise statydamas vargingųjų žmo- 
kovojusius prieš Ispanijos! nių interesus, išleisdamas pir- 

savo tautos, už savo krašto ] atėmimo iš gobšiųjų žemval
džių ir jos išdalinimo skurstam 

— (jaus Jurgiu Washingtonu-tiesiems valstiečiams — neg- 
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Audra tebeplinta
Generolas MacArthur tvirtina, kad Šiaurinės Korėjos 

fronte jau pasirodė kiniečių daliniai. Tai bus savanoriai 
kiniečiai. Kinijos Liaudies Respublikos valdžia kol kas 
nėra ofimališkai paskelbusi korėjiečiams paramos.

Bet kad visa Kihija yra labai susirūpinusi Korėjos pa
dėtimi, tai negalima abejoti. Juk milžiniška Jungtinių 
Valstybių armija jau tik už keleto desėtkų mylių nuo 
Kinijos rubežiaus.

Iš kitos nusės, tas tik parodo, kad Korėjoje audra te
beplinta. Dar labiau padidėjo naujo pasaulinio karo pa
vojus.

$8.00 ir kitu karštų plėšikus, už iriuosius įstatymus dėl žemės
$4.00 ( ‘ ~ 1 ■ - • ’ v- •$900 —--- - --------- |
$4.50 i nepriklausomybę. Urugua- ]

I • , T • TTT . 1 •_____ J__________'

]yra Artigaš; šiemet suka- :
j ko lygiai 100 metų nuo to .

rhjirvi iii 1 vf 1

rams, indėnams, čiagimiams.
Dėl to, sako laikraštis:
Iš Artigo amžininkųdidvyrio kovotojo mirties.

Ta proga Uru guajaus! 
lietuvių laikraštis “Darbas” Į 
raso: ]liūdnos idėjas susikaupė

Urugvajaus liaudis iškilmių-! Prancūzijos
gai, švenčia didžiojo savo did-Iką ir šiaurės Amerikos revo- 
vyri'o Artigas mirties šimtme- ]liucionierių. Tai ne 
tį. Tai tikrai liaudinio pobū- Į pasakymas. r 
džio pagarba žmo^pi,* kuris liau pažinus jo 
geriarsį savo gyvenimo-Tajko- kovos odisėją 
tarpį paskyrė žūtbūtinei ko- nepriklausomybę bei respub 
vai — politinei ir karinei ko- likietišką santvarką, 
vai — prieš ispanų ir portu-

gyvena truku-
sta, b liaudis, darbo žmonės 
daugumoje
muose.

“Darbe”
Bet, kiek

i tolesniu Artigas
idėjų vystymosi procesu, šio
je šalyje dar ne viskas atsiek- 

]ta, kad ir turint omeny gana 
Loty- reikšmingas pažangiųjų vals-

t j Naujosios Anglijos Mote-
skaitome. Sąryšio suvažiavimas į-
turi bendro su Į vyks gruodžio (Dec.) 3 d., 

revoliucinių 1950, 11 vai. ryto, 826 Main

daug lengviau gvildenti šių 
dienų klausimus, planuoti 
darbuotę už šviesesnį ryto
ju*

Taip pat prašome ir at-St., Cambi idge, .Mass. i pucKvmv xx
Gerbiamos draugės, Są- Iskiras drauges, kad ir ne 

ryšio komitetas kreipiasi į 
1 visų kolonijų moteris ir

delegates, atvažiuoti ir 
dalyvauti Moterų SąryšioI • . . XZ.mų Amerikoje 19Hme šimtine- tybininku įvestas reformas. . v , .v . , , . - ...

1..........................- ■ ’ - •- ■ -jandien minint ĮPraso>. kad lsrinktlJ 18 savo konferencijoje.tyje nebuvo liaudies' vado ly
gaus Artigui, kuris savo revo- i

i iš Įgvajaus 41% dirbamos žemės 
enciklopediniu— randasi 

koše, kai tuo 
tuščias j valstiečių turi 

Tai išplaukia' gi- j 10 hektarų. ii:

už La Platos Reiškia,

Pavyzdžiui, šia____
ligas mirties šimtmetį, Uru- draugijų, klubų, LLD kuo

pų kuodaugiausia delegačių 
ir prisiųstų Sąryšio konfe
rencijom

Ypač kreipiamės į drau
ges So. Boston, Cambridge, 
Worcester, Lowell, Law- 

]rence, Montello, Stoughton, 
Norwood, Bridgewater.

Kai kurių kolonijų mes 
neturime antrašų, nežino
me, kur asmeniškai kreip
tis. Tai prašome, kad ir tos 
kolonijos, jei ir negavote 
laiško, neatsidėtų ant laiš
kų, bet rinktų delegates ir 
pasiųstų į suvažiavimą.%

K. Valangevičienė, 
Moterų Sąryšio rast.

119 savininkų T’an- 
tarpu 56.015 t__ v

mažiau kaip Šių metų konferencija 
68.248 valstie- turi būti didelė, skaitlinga, 

epochą ir jo čiai turi nuo 11 iki 1000 ha. Turime labai daug svarbių 
124.263 savininkai į daiykų aptarti. Nepalikime 

] valdo mažiau žemės, negu tie : tą dideų darfoą tik kelįOm 
draugėm, kurios per eilę 
metų nenuilstančiai dirba.
Neuždėkime joms savo naš- 

! tos, bet kožna viena turime 
to, kaip kituose LopĮten būti. Turime visos dau- 
Amerikos kraštuose^ gįau petį prie peties su- 
ir Uruguajuje, visĮg]austi. Tada bus mums

>3.1.19 žemvaldžių. Be to, į šią 
Tokia asmenybė kaip Artigas ■ statistiką’ neįeina valstiečiai,

Vėliausi pranešimai iš Kinijos kalba apie plačiausią ] ga]ų atėjCiniškus kolonizato- j liaudyje įgija gilios amžinos ! neturį jokios žemes nuošavy
tyje agitaciją už gelbėjimą Korėjos. Toje agitacijoje !• rius ir prieš vietinius reakci- ‘pagarbos. Artigo didysis pasi- bes.šalyje agitaciją už gelbėjimą Korėjos. Toje agitacijoje ] rius ir prieš vietinius reakci- 

kalbama apie mirtiną Kinijai pavojų iš tų armijų, ku-!nius monarchistus, 
rios veržiasi linkui Mandžūrijos. Visos politinės partijos'susidariusius daugiausia iš Ar- 
ir grupės, kurios įeina į liaudies valdžios koaliciją, išlei-Igenti-nos buržuazijos 1 
do bendra pareiškimą dėl įvykių Korėjoje. Pareiškimas | Liaudies masėse 
pirmoje vietoje nukreiptas prieš Jungtines 
Jame, tarp kitko, sakoma:

tuo metu aukojimas savo liaudies gero- 
■ vei, jo paskutinysis gyvenimo 

tarpo, epizodas laisvanoriškoje trem- 
Artigas ąs-|tyje Paragvajaus žemėje, visa 

Valstybes, jmenybė ir jo palikti demokra- tai teisėtai jį iškelia į įžymiau- 
jtinęs valstybinės sistemos met- šią urugvajiečių didvyrio figū- 

Šiandieninė padėtis labai aiški. Jungtinių Valstybių menys kaskart labiau įsisamo- ra.
imperialistai kopijuoja senuosius japoniškų banditų trik- 
sus — pirmiausia įsiveržia į Korėją, o paskui į Kiniją. 
Kiekvienas žino, kad Korėja yra mažas kraštas, bet jos 
strateginė pozicija labai svarbi. Kaip praeityje Japoni
jos imperialistų, taip šiandien Jungtinių Valstybių agre-įj 
sijos tikslas Korėjoje nėra pati Korėja, bet Kinija. Is-|ir 
torija parodo, kad Korėjos Liaudies Respublikos būvi- g 
mas ir jos sugriuvimas, ir saugumas bei pavojus Kini
jai via kietai susieti.”

Ko gi tos įvairios partijos ir grupės nori bei reikalau
ja? Jus sako: “Mes norime, kad Korėjos klausimas būtų 
išspręstas taikos'keliu ir kad imperialistinės spėkos bū
tų ištrauktos iš Korėjos.”

Dėka tam, kad buvo did
vyrių, ėjusių su liaudimi,

Be 
tynų 
taip _ „ „ ,
drąsiau .siekiasi viešpatauti | 

^žLf^tikkĘeko-!Graikijos reakcinis režimas 
nominiai pasigrobti, bet L 1 e 
priversti jį klausyti ir poli- ! kankina moteris ir vaikus 
tikoje; jie ryžtasi Urugua-] 
jų sufašistinti. . į y. ... . ? T,. , . .

Prieš fui žinomo Tiru- Šiomis dienomis mus pa-1 jų mirti, dar yra <80 tokių, 
liaudis nuilsta-' siekė Graikijos moterų į

i iške
liama jo pažangioji pasaulė-
žiūra, anuo metu turėjusi nuo- Uruguajuš buvo išlaisvin-!
seklaus revoliucingumo, už ką! tas ir kraštas likosi nepii-1 

! liaudies priešu klika taip įžu- | kh|USomas

jus buvo demokratiškiausia ! mai kovoja ir šioje savo ko- pasaulio moteris issiųstas (Jų apeliacijos atmestos.)
Jliai puolė Artigą — banditu 
T plėšiku vadinama, už jo 
galvą atlyginimą skirdama.

Artigas buvo liaudies masių 
lyderis, tikra žodžio prasme. 
Ne vien kariškis, ne vien is
panų jėgų sutriuškintojas' ties 
Las Piedras ir to išdavoje pa-

Per ilgus metus Urugua- guajaus liaudis nenuilsta- siekė Graikijos

respublika Pietų Ameriko- voje jie semiasi drąsą ir į- 
je. Seniau šį kraštą tūli va- kvėpimą iš praeities žygių, 
dindavo “Pietų Amerikos 
Šveicarija.” Deja, netenka 
sakyti, jog Uruguajuje yra'visos tautos labui.

iš Artigas ir kitų, aukoju

laiškas. Rašytame spalio 
mėnesį, 1950, laiške sutei
kia žinią apie stelbiančiai

kurios bus numarintos...

Mūsų priešų kvailas džiaugsmas
Tūli kryžiokiški laikraščiai negali paslėpti savo 

liausiu troškimo sunaikihti dienraštį Laisvę. Tai jau 
niai žinoma mūsų skaitytojams. Visos klerikalų, menše-1 
vikų ir smėtonininkų pastangos atkreiptos prieš Laisvę. 
Bet tos pastangos buvo veltui ir bus veltui. Pažangioji 
Visuomenė supranta savo dienraščio vaidmenį ir jo ne
paleis iŠ savo rankų.

Lai tą aiškiai supranta kiekvienas lietuviškas kryžio- ] 
kas!

Paskutinėmis dienomis mūsų priešai pradėjo viešai sa
ve apgaudinėti, Pav., jie garsiai suriko, kad Laisvė jau ] # 
beišeisianti tik tris kartus per savaitę. Mat, prieš keletą I jog Bolivia, 
dienų krisluose buvo pastebėta, kad dėl techniškų sunku- D o mi n i can 
mų per iris dienas Laisvė išeis tik keturių puslapių. Juk Honduras, Nicaragua, Fili- 
aišku, kad kitas dvi dienas išeis, kaip ir visuomet, šešių pinai ir Peru — visos loty- 
piislap. Taip ji dabar ir išeina—antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais keturių puslapių, o penktadie
niais ir šeštadieniais šešių puslapių, penkis sykius į sa- 
vaijtę, kaip ir pirmiau.

Sis priešų kvailas, melu paremtas džiaugsmas parodo

gi-
se- j

Jungtinių Tautų Asemblejoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

siu savo jėgas liaudies ir į žiaurias sąlygas Giaikijos
Į moterims. “Jame rašo:

Pasaulio Moterys!
Įkalintos per šešerius me- 

] tus, mes pergyvenome mū- 
|sų šalies tragediją jos visa- 
|me pilnume, kadangi čio- 
inai, kalėjimuose ir tremty-

Alkis, skurdas palaužė 
mūsų sveikatą, 60 nuošim
čių jau turi džiovą... 360 
mūsų kalėjimę. Susirgusios 
įvairiomis ligomis, kaip 

‘Skilvio opomis, tulžies ne- 
I sveikatomis, turnoriais ar 
] kokiomis- kitomis, palieka
mos likimui be jokios ope- 
rac. ar medikalės pagalbos. 
Gėla, karštis ir visuotinas

FAšISTINĖ ISPANIJA
— JAU GERA!

Flushing Meadow. —šeš
tadienį generalinė asemblė- 
ja tarė paskutinį 
fašistinės Ispanijos 
mokratinimo”

Ije ant salų, yra susikrista- P^ieRĮnĮas ištraukia-pačius 
----------------;, u ]izavęs visas skausmas ir gyvybinius pamatus. Mm- 
Ukraina, Sovietų Sąjunga, cįvįiinį0 karo nelaimė. Sep-]

j — Nei vieno žodžio Čia] choslovakija, Guatemala,
j nebuvo pasakyta apie tai,] Izraelis, Meksika, Lenkija, 

. kad nuo 1946 metų iki šių!” . . —....... ~
valdžioje Uruguay, Jugoslavija. Viso tynį šimtai ir šešios dešim-1 rorizmas,

“sude- i 
klausimu. ]

• Kadaise čia buvo rašyta, 
Costa Rica, 

Respublika-

ties kęsmai, kankinimai, te- 
prievartavimailaikų Ispanijos ' 

būtų kas nors pasikeitę
Kitais žodžiais, Urugua- ] 

] jaus delegatas tarytum sa- Burma 
kyte sakė: fašistinėje Is- Ethiopia, Francūzija, Indi- 
panijos valdžioje nieks ne- ja, Indonesija, Naujoji Ze- 

’ j pasikeitė, bet jūs, ponai, landi ja, Norvegija, Švedija, 
keičiate savo politiką, ge- j Anglija. Viso 12. 
rindamiesi fašizmui Ispani-Į Skaitytojas, 
joje!
' Francūzija ir Anglija

Įdomu buvo tai, ]

10- 
Susilaikė: Australija, ]

, Kuba,

]tys moterų randasi Averoff | merRinoms atima protą...
- kalėjime, 540 Patras, 400 “::'L

Denmark, Kallithea. šeši šimtai kitų nepagalvojate
kalėjime, 540 Patras

susipažinęs tremtyje.

400 Pasaulio moterys, jūs nei 
; apie tą di- 

— kvč-yra tremtyje ir apie 700 džiausįjį gerbūvį 
paskaidytos kituose Graiki- puoti oro tiek, kiek jūs no- 

jjos kalėjimuose, 
! 25,000 vyrų kalėjimuose ir 1 •

sykiu su rite. Pagalvokite apie tuos, 
kurie trokšta ir suvysta 
dėl stokos nors bi’skelio 0- 
ro.

Baltagalvės moterys, jūs, 
kurios žinote namie lau
kiančią šilimą ir patogumą, 
atsiminkite jipie 100 sene'- 
lių moterų, gyvenančių ne
patogiuose kalėjimuose. Se
nutė Mamalina Tšovitisa, 
90 metų, liūdi trijų savo sū
nų: -vienas krito Albanijos 

i fronte; -vieną užmušė vo-s 
kiečiai; o trečiąjį ištiko 
keisčiausioji tos pačios tra- 

qo nuni£edijos kryPtis'— ji sušau- 
1^.. Graikijos šaulių skvadas

!su Amerikoje pagaminto
mis kulkomis.

Motinos, kurios 
laimę apglėbti savo kūdi
kius, kurios galite

su tuo, kaip kas balsavo, 
pagalvojęs, aiškiai matys', Musų vieninteliu prasi-nų respublikos — davė siū

lymą, kad Jungtinės Tau
tos atšauktų savo 1^46 me
tų tarimą nesiųsti į fašisti
nę Ispaniją savo ambasado- 

jų silpnybę. Mes ir mūsų skaitytojai galime iš jų tik la- rių- ir kad jos nepriimtų 
pas save Ispanijos ambasa
dorių.

Pirmiau šis klausimas bu
vo svarstytas politiniame 
komitete ir Saugumo Tary
boje, o vėliau jis galutinam 
priėmimui perduotas sei
mui, asemblėjai.

Be abejojimo, šis minėtų 
valstybėlių sumanymas bu
vo padarytas ne be Jungti
nių Valstijų žinios. Mūsų 
kraštos atstovai, matyt, pa
tarė joms taip daryti.

Kas pasikeitė?
Debatai šiuo klausimu 

semblėjos Sesijoje buvo ap
rėžti. Dėl to Lenkijos dele
gatas Dr. Julius Katž-Su-

bai skaniai pasijuokti.

BERGŽDŽIAS UŽSIPULDINĖJIMAS
Laisvės numeryje 203, spa- visur kur, tai mums teko 

lio 24, “Reikale sumušimo budėt labai atsargiai, kad 
J. Perkūno”, S. P. turėjo kas bloga su mūsų kalbėto- 
pasidžiaugt mano trumpu jais - prelegentais neatsi- 
pranešimu, kuris jam su- tiktų. '1912 metais Easton,
teikė progą parašyti ilgą 
raštą. Skaitant pradžią raš
to atrodo, kad jis ne tiktai 
kad pyksta, ale ir nervuo- 
jasi visai be reikalo.

S. P. aklina didelį žinovą 
Perkūno sumušime, tačiau

Pa., mes surengėm septy- 
nerias prakalbas laisvama
niui kunigui Mockui. O ku
nigas Gudaitis suorganiza
vo tris šimtus savo avelių, 
kurios, apart rinkimo para
šų, bandė užatakuot pra- 

. Bet visas . atakas 
atrėmėm ir' kunigui

JL vlUUHU oL4X11 UjOllllVj LdLlaU. j 

nei jis pats nežino, kuriais kalbas, 
metais tas įvyko, vien tik- mes 1 
tai spėlioja. Dėl S. P. nepa- bezbožninkui nei- plaukas 
tinka pavadinimas kalbėto- nuo galvos nenukrito.

a-

Įdomu buvo tai, kad jog už rezoliuciją balsavo kaitimu yra musų meile 
Francūzija ir Anglija šia- dauguma kraštų, priklau- lai^veiJF 
me klausime atsisakė klau- sajičių 
syti Jungtinių Valstijų; 
jiedvi nebalsavo už rezoliu
ciją. Tačiau nebalsuodamos 
už, jos bijojo balsuoti prieš; 
vadinasi, Francūzija ir An
glija susilaikė nuo balsavi
mo.

Kodėl jiedvi nebalsavo spaudos
penktadienį, pasakė, jog ne ] 
tuoj bus tas laikas, kai A- 
merika ^iųs savo ambasa
dorių į Ispaniją. Bet tai nė
ra reikšmingas, pagaliau, 
dalykas.

Franko nori iš Amerikos 
visųpirmiausiai dolerių, o 
ne ambasadoriaus, 
dabar 
daugiau ir daugiau.

Jungtinėms Tau
toms, bet. jie turi mažumą 
žmonių .

Tačiau, formaliai nubal
suota Franko padaryti “ge
ru”, na, ir viskas.

Tiesa, prezidentas Tru- 
maans, kalbėdamas su 

korespondentais

Senutės iki 90 metų am
žiaus neteko namų šilimos 

lir patogumo. Motinos ken
čia atskyrimo nuo vaikų 
širdgėlą. Jaunoms mergai
tėms- atimta saulė, pasi-j 
linksminimas ir proga siek-i 
tis mokslo. Mažiems kūdi- 

ikiams atimta viskas (atro- 
| do veik netikėtina, tačiau 
į kalėjimuose yra C" 
naujagimių iki 3 metų am-j 
žiaus'.

Ištremtosios Trikkėri sa
lon 540 moterų neturi net 
stogo virš savo galvos. Sku- 
duriuotos' palos, pririštos ŠTaugytilr"raminti
prie medžių tėra vienintelė

turite

juos 
susir

gusius, kurios galite jiems 
pagelbėti mokytis ir maty-

. - . v. i t oo vttt j chy protestavo, sakydamas,']
jo prėlegentu. Koks jau čia | LSS XIII lajonas pi a- kad fašizmo rėmėjai taip į-
skirtumas? Jeigu jis kal
bėtojas, tai kodėl negalėtų 
būti ir prelegentas?

Prie S. P. ilgo straips
nio taipgi galima būtų ga
na tiksliai kabinėtis, bet 
ihėš to nedarysime. Už ra
šinėjimą žinių negauname 
nei cento, tai koks jau tik
slas būtų netiesą rašyt?

1907 metais įstojau į L. 
S. S. ir nuo to laiko prasi
dėjo veikimas surengime 
prakalbų. Kadangi tais lai- 

> kais kryžiokų buvo pilna

kalbas surengė, bet nepasi- sįsmagino, jog ryžtasi net 
rūpino apsaugojimu kalbė- debatus nukirsti, * neleisti 
tojo J. Perkūno.^-0 juk jie delegatams priešingų nuo

monių pareikšti.
Uruguajaus delegatas 

Jęse Morą, pareikšdamas, 
kodėl Uruguajaus delegaci
ja balsuos prieš siūlymgį- 
i*fežbliuciją, sake:

rūpino apsaugojiriiu kalbė-

žinojo, kad Hoosick Falls, 
N. Y., tamsus kampas. Už
teko ten pasanidyt vieną 
Dėdės Šamo sargą su buo
že.

Po to mes Eastoh, Pa., J. 
Perkūnui surengėm dvejas 
prakalbas. Perkūnas pasa
kė ant visos publikos, kad 
jį Hoosick Falls sUValSki- 
niai kryžiokai nuo Šakių šau, lai būna jūsų teisybė, 
mušė iki sąmonės nėtėki-

debatus nukirsti, * neleisti

mo. S. P. rašo, kad Perkū
ną kuone užhiušė, bet są
monę jis tūbėjo. Atšipra-

V. J. Statikus

prieš?
Matyt, dėl to, kad neno- ‘ 

rėjo būti “raudonos”, ne
norėjo balsuoti išvien su 
rytiniu (tarybiniu) bloku.

Balšavintas.
Balsavimas buvo atliktas 

vardošaukiu, tuo būdu kiek
vienas galėjo matyt, kaip 
kas balsuoja.

Už rezoliuciją balsavo:
Afganistanas, Argentina, Į 

Belgija, Bolivija, Brazilija, 
Kanada, Chile, K 
Kanda, Chile, K 
n i j a , Colombia
Costa Rica, Dominican Re
spublika, Ecuador, Egip
tas, El Salvador, Graikija, 
Haiti, Honduras, Islandija, 
Iranas, Irakas, Lebanonas, 
Liberija, Luksemburgas, 
Hollandija, Nicaragua, Pa
kistanas, Panama, Paragu
ay, Peru, Filipinai, Saudi 
ArUbia, Syria, Thailand, 
Tūfkija, Pietų Afi’ika, 
Jungtinės Valstijos, Vene
zuela, Yemen. Viso 38. *

Prieš': • Bhltarusija, Če-

________  Ir jis 
tikisi jų čia gauti valdžios joms suteikta prie- ............. v

danga. Drėgnuose, laužy- įį progresą, pamąstyki
niškuose pastatuose, kaip įe apįe tūkstančius motinų, 
Kallithea kalėjime, laiko- kurios buvo priverstos ap
mos jaunos merginos. Avę-|ldsti savo kūdikius...
roff^ kalėjime, statytame i Jaunos mergaitės, kurios 
prieš 100 metų apgyvendin- į pažįstate kūrimo sau ateit, 
ii 200 kalinių, dabar laiko- džiaugsmą, pagalvokite a- 
mą 760.. Nuo mūsų atimtas pįe įuoš jaunus žmones ir 
paprasčiausias ir būtiniau- kūdikius, kuriem atimta 

saulė, proga žaisti, mokytis, 
progresuoti...

Darbininkės, intelektua- 
lės, kurios tu ritę savo vie
tą susiedijoje, namie, atsi
minkite tuos this tūkstan
čius moterų, kurionjš atim
ta proga produktyviai ar 
kuriamai dirbti.

4-tne part.)
— ■» ■ ■ ■1 . .......... . ■■ ■ ■■■  ...........................T

etroit Mich
Motery Choro Pamokas 
Atlankius v

Spalio 19 d. Moterų Pažan
gos Choras turėjo pirmas dai-_
nų pam'okas su nauja mokyto- gyvenimui reikmuo .— 
j.aJ. b;u.v.^.-n;edaiilg/ oras. Atmosfera čionai slo

ginanti ir veidai išbalę. A- 
kyse vis dar tebematyti 
pergyventųjų nužudynių 
kančios. Iš mūsų eilių iš-, 
plėšė 18-ką. Mes pergyve
nome jų tragiškas naktis 
atskirtose mirties kamarai
tėse; Iš 12.0 mūsų nuteistų-

bet labai harmoningai jos dai
navo.

, Taigi, kurios draugės esate 
kada .nors dainavusios, būki
te geros, padėję naminius 
trubelius valandėlei šalin, dė
kitės prie choro. Stokime vi
sos ir padarykime chorą skait
lingą narėmis.

Choro mokytoja yra d. He-

pie tuos jaunus žmones ir

i

I
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LEVAS TOLSTOJUS ' ............... .

VAIZDAI IŠ KARIŠKIŲ GYVENIMO
SUSITIKIMAS. STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU 

Iš Kunigdikščio Nec/i liuclovo Kaukazo užrašų.
10-19-5014

(Tąsa)
—Ir gerai jam,—tarė poručikas O., — 

perdaug jau visus apgaudinėjo, negalima 
buvo ir lošti su juo.

>—Visus apgaudinėjo, o dabar viskas 
dangun dūmais išrūko,—ir štabskapito
nas Š. geraširdiškai nusijuokė, — štai, 
pas jį gyvena Guskovas—ir jo vos nepra- 
lošė, tikra tiesa. Ar ne, tamstele? — 
kreipės jis į Guskovą.

Guskovas nusijuokė. Juokėsi jis kaž
kaip graudžiai, ligūstai, ir jo veidas vi
siškai pasikeitė. Veidui pakitus, man 
pasirodė, kad aš šitą žmogų pirma paži
nojau ir mačiau kažkur ,ir jo tikroji pa
vardė, Guskovas, man buvo girdėta, bet 
kaip ir kur jį pažinojau ir mačiau, jo
kiu būdu negalėjau atsiminti.

—Tiesa,—tarė Guskovas, be paliovos 
keldamas rankas prie ūsų ir jų nepalie
tęs, nuleisdamas vėl,— Pavlui Dmitrije- 
vičiui šioj stovykloj labai nesiseka, tikra 
veine de malheur (nesėkmės gysla), — 
pridūrė jis, nors ir sunkokai, tačiau tei
singai prancūziškai ištardamas, ir man 
vėl pasirodė, kad esu jį kažkur matęs ir 
net dažnai matydavau.

—Aš gerai pažįstu Pavla Dmitrijevi- 
čių, jis man viską patiki,—traukė jis,— 
mes su juo dar seni pažįstami, t. y. jis 
mane myli,—pridūrė jis, matyt, išsigan
dęs perdaug drąsaus tvirtinimo, kad jis 
senas adjutanto pažįstamas. — Pavlas 
Dmitrijevičius puikiai lošia, bet dabar 
nuostabu, kas jam nutiko, jis tarsi be 
galvos—la chance a tourne (laimė nusi
gręžė)—pridėjo kreipdamasis daugiau
sia į mane.

Mes iš pradžių su atlaidžiu dėmesiu 
klausėmės Guskovo, bet kai jis pasakė 
dar ir šitą prancūzišką frazę, visi neno
rom nusigrįžom nuo jo.

—Aš su juo tūkstančiais kartų lošiau, 
ir, manau, sutiksit, kad tai keista,—ta-’ 
re poručikas 0., ypač pabrėždamas pa
starąjį žodį,—stebėtinai keista: nė karto 
nei abazo iš jo neišlošiau. Kodėl gi iš 
kitų išlošiu?

—Pavlas Dmitrijevičius puikiai lošia, 
aš jį seniai pažįstu,—tariau. Iš tikrųjų, 
pažinojau adjutantą jau keleri metai, n</_ 
kartą mačiau jį stambiam lošime, ne pa
gal karininkų išgales, ir gėrėjaus jo gra
žiu, truputį niūroku ir visada nesutrik

domu ramiu veidu, jo lėta, ukrainietiška 
tarme, jo gražiais daiktais ir arkliais, 
jo neskubriu chochlišku šaunavimu ir 
ypač mokėjimu santūriai, apgalvotai ir' 
maloniai lošti. Ne kartą, prisipažįstu, 
žiūrėdamas į jo apkūnias ir baltas ran
kas, su brilijanto žiedu ant rodomojo 
piršto, kurios man mušė vieną kortą po 
kitos, aš niršau ant to žiedo, ant baltų 
rankų, ant viso adjutanto asmens, ir 
man kildavo piktos mintys jo adresu; ta
čiau, svarstydamas vėliau šaltai, įsiti
kindavau, kad jis tik protingesnis lošė
jas už visus tuos, su kuriais jam tenka 
lošti. Juo labiau, kad klausant jo ben
drų samprotavimų apie lošimą, apie tai, 
kaip reikia neatsileisti, kylant nuo mažos 
sumelės, kaip reikia pasuoti tam tikrais 
atvejais, kad pirmoji taisyklė lošti gry
nais ir t. t. ir 1.1., buvo aišku, jog jis vi
sada išlošia tik todėl, kad yra protinges
nis ir šaltakraujiškesnis, už mus visus. 
Dabar gi pasirodė, kad šis santūrus, ti
pingas lošėjas stovykloje visiškai prasi
lošė, prašvilpė ... ne tik pinigus, bet ir 
daiktus, t. y. pasiekė paskutinį karinin
ko prasilošimo laipsnį.

—Jam velniškai visuomet sekasi su 
manim,—tęsė poručikas O.—Aš jau da
viau sau žodį daugiau su juo nelošti.

—Koks jūs keistuolis, meldžiamasai, 
—pasakė Š.; mirktelėjęs man visa galva 
ir kreipdamasis į O.,—pralošėt jam tre
jetą šimtų monetų, argi nepralošėt!

—Daugiau,—įširdęs atsakė poručikas.
—Ir dabar susigriebėt, bet jau vėlu, 

meldžiamasai: seniai visi žino, kad jis 
viso pulko šuleris,—tarė Š., vos išsilai
kydamas nuo juoko ir labai patenkintas 
savo prasimanymu.—Štai jums Gusko
vas prieš akis, jis jam ir kortas paruo
šia. Dėl to ir taip susidraugavo, mel
džiamasai mano ... — ir štabskapitonas 
Š. taip nuoširdžiai, krekėdamas visu kū
nu, užsikvatojo, kad išlaistė glintveino 
stiklą,/kurį tuo metu laikė rankose. Gel
tonam/ išdžiūvusiam Guskovo veide pa
sirodė lyg raudonis, jis keletą kartų at
vėrė burną, kėlė rankas prie ūsų ir vėl 
leido jas į tą vietą, kur turėjo būti kiše
nės, kėlėsi ir sėdosi ir pagaliau nesavu 
balsu tarė Š.:

' (Bus daugiau)

Svarbus Teisėjo Campbell

Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

M. Gvergždienė, Collinsville, Ill. •...................... 28
K. Abekienė, Chicago .................................... •.. 28
J. A. Kazlauskas, Phila............ ........................... 28
Tacoma, Wash., vajininkai ........... 28
Montreal vajininkai .. •.........   28
Cleveland vajin. .. ........................ • • • •.............•. 28
Gardner Vajink. ...............•.... 28
LLD 13 kp. Easton......................25

Aukos Laisvei
Demokratiniai lietuviai nuoširdžiai remia savo; 

dienrašti Laisvę. Pastaruoju laiku daugelis atsinaujin
dami prenumeratą gražiai paaukavo. Gąvome sekamai [ 
aukų:

K. Čereškiene, Brockton, Mass., prisiuntė 
nuo parengimo aukų ...; • $18.00

A. Klapeckas, Cranford, N. J................ . 10.00
A. K. Raila, Brockton, Mass.................  10.00

Į Floridos biznierius ....... .................. 10.00
Į P. Vieraitis, Chicago, Ill. .................. 8.00

Vin. Keršulis, Bronx, N. Y............................... 5.00
B. Beleisi s, Bronx, N. Y.................................. 5.00
F. CheSek, Marlboro, N. Y. ..............  5.00
J. Kazlauskas, San Francisco, Calif.............. 5.00

Į J. BaltrėnaS, Elizabeth, N. J........................... 5.00
' J. Zurba, Rich. Hill, N. Y............................... 3.00

P. Jocius, Union, N. J. .. •......................... •.. 3.00
K. Dzevadzko, Laurelton, N. J........................... 3.00
J. Gudinas, B’lyn, N. Y. .. • • •.........  3.00

I Geo. Mack, Frankfort .................  3.00
S. Uždavinis, Haverhill, Mass. ...................... 3.00
V. Uždala, Plymouth, Pa. ••..............  3.00
D. Kasmauskas, Cambria Hts; N. Y.................. 3.00
V. Želvys, Waterbury, Conn.............. .............. 3.00
W. ir G. Daniel, Brooklyn, N. Y............ 3.00

į Dr. A. K. Butko, Chicago, Ill...................  3.00
' P. Šlajus, Eddystone, Pa. • •......................•.. 3.00

W. Lyles, Murrysville, Pa. .. v....................... 3.00
; A. ir P. Mikalaus, Brooklyn, N. Y................ 3.00

P. Nbrkus. San Francisco, Calif..................•.. 3.00
Ig. Krivickas, Baltimore, Md...............................3.00
J. Straus, Baltimore, Md........ •.. •.............. • •.. 3.00
T. Bačanskas, Phila., Pa. ............................... 3.00

i P. Gricių nas, Phila., Pa............ ....................... 3.00
Hek Kušleikienė, Phila.,, Pa........... .  3.00
A. Gailumas, Phila., Pa. .. • •.......................... 3.00
K. Našlaitis, Phila., Pa. 3.00
G. Kazlauskas, Elizabeth, N. J................. • ■... 3.00
C. Rock, Elizabeth, N. J..................................  3.00
Geo. Baičiukonis, Donorą, Pa. ........................ 2.50
A. Sini jonas, Verdun, Canada. ........................-2.00
J. Motuzas, Trenton, N. j. ...............  2.00
M. Kraujalis, Brooklyn, N. Y..............  . 2.00
V. Gaidis. Brighton, Mass.......................  1.50
P. Mareikienė, Bethlehem, Pa........................... 1.00
V. Adomaitienė, Great Neck, N. Y.”...................1.00
A.- PlioraitiS, Brooklyn, N. Y. ......................  1.00
O. Walmus, Brooklyn, N. Y. •...........................1.00
M. Bryus, Houghton, Mich.............• •.............. 1.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.............. 1.00
A. Navalinskas, Binghamton, N. Y. .'................ 1.00

Svarbus Teisėjo Campbell Į jis supranta McCarran ak- w t | • a i u • n 1 • i tą taip, kad generaliamnuosprendis Andrulio Byloj i prokurorui duota gaiė areš-
* •/ J tuoti žmones ir laikyti ka-

lėj ime, kurie jau rasti kal
tais, bet kurių pirmiau ge- 
meralis prokuroras negalė- 

. . . i jo bausti, trys kaltinamieji
svarbiausia Į ne|eįna į kategoriją, 

sprendžiant iš pačių val
džios advokatų kaltinimų.

Jis dėl to nusprendė, kad 
symas prie partijos, kuriai! Andrulis ir kiti du arėštuo- 

gali atimti ti nelegaliai, priešingai kon- 
. stitucijoj užtikrihamom tei- 

Jei šiandien .mes galime sėm ir turi būti paleisti po 
Hart, i tai daryti su komunistais, ta pačia kaucija, po kuria .. .. . 4 . i----- --- :---- , ejnant jų

kuroras, sakė teisėjas 
Campbell, nuėjo toliau nė- ! 
gu įstatymai jam leidžia

Man rodos,
šiame nusprendyje yra štai i 
kas:

Teisėjas Campbell sakė, 
“aš nematau kaip priklau-

NEUŽTENKA KALTINI
MO VIEN PRIKLAUSY
MU “SUBYERSYVEI” 

ORGANIZACIJAI 
Chicago, Ill. — Federalis 

distrikto teisėjas William 
J. Campbell davė dideliai 
svarbų nusprendį V. And
rulio', taipgi James Kellerio
ir M. Resnikovo byloje. Vi-; aš priešingas, 
si jie areštuoti ir įkalinti ! žmogui teises, 
remiantis McCarran aktu. ! “< 

Advokatai Pearl
Irving Steinberg ir Max ■ rytoj gal but mes dalysime buvo ph'miaus, 
Naiman įteikė federaliam I tai su republikętiais, arba/pirmėsniam tardymui, 
teismui peticiją paiiuosavi- kas blogiausią,'ir Su demo- Į 
mo areštuotų. Peticijoj jie kratais.” 
argumentavo, kad pats Mc
Carran aktas yra nekonsti- 
tucinis, taipgi, kad arešta
vimas buvo nelegalus, pa
neigęs konstituciją.

Valdžios advokatas Ben
jamin Caruso įteikė savo 
atsakymą raštu. Jis taipgi 
teisme argumentavo žo

ii

Valdžios advokatų* buvo 
visa eilė. Dar keli jų bandė

Braddock, Pa. Amerikos džiovininkai
ĮVAIRUMAI

Didelę plieno išdirbystė Ed
gar Thomson Works pradeda 
palengva šlubuoti. Nekurios 
šapos iš trijų pamainų (šiftų) 
padarė tik vieną, ypatingai 
Splice Barne, kurioje išdirba
ma gelžkeliams junginiai.

Daugumas žmonelių susirū
pinusiai bėdavoja. Namų nuo
mos stebėtinai aukštos, o pra
gyvenimo: bei maisto kainos 
ant tiek pakilo, kad jau ir 
paprastos mėsos svaras nega
lima už dolerį nusipirkti. Tai 
su 4-5 šeimos nariais dirbda
mas 4 dienas į savaitę bandyk 
pragyventi, jeigu mandras.

Na, o kam pasiskųsi? Ne
galima. Kodėl? Kas nors dar 
pavadins tave raudonu. Taip 
nekurie suvargę darbo žmo
nės a rg ū me n tu o j a: M c C arra- 
no įstatymas nusako: dirbk ir

Pastaraisiais laikais ma
žai tekalbama apie džiovą 
(tuberkuliozę) Jungtinėse 
Valstijose. Daugiausiai gir
dima ir skaitoma apie vė
žį, širdies ligas, cukraligę, 
sąnarių uždegimą ir kt.

Bet džiova kasmet pa
smaugia 40 tūkstančių a- 
merikiečių ,o gydymas kitų 
250,000 džiovininkų lėšuoja 
350 milionų dolerių per me
tus, kaip raportuoja dr. Ja
mes E. Perkins, direktorius 
Nacionalės Sąjungos Kovai 
prieš Džiovą.

Be to, daugybė džiovinin- 
įkų, kurie dar nė patys ne
žino, jog serga šia liga.

Pamatinė džiovos prie
žastis yra bloga mityba, 
stoka poilsio ir dienos švie
sos.

P. J. Martin. Wexford, Pa............  1.00
. A. Daplusz Baltimore, Md......................•. • •. 1.00
P. Pipiras, Baltimore, Md. .............. 1.00
F. Žišis, Phila., Pa. ......... • •.......... • 1.00
A. Kalakauskienė,. Brooklyn, N. Y. ....... 1.00 
S. Butkevičius, Gilberton, Pa. ........................ 1.00
J. Barkus, Linden, N. J. 1.00
M. Barkauskas, Elizabeth, N; J.............. ......... 1.00

Visiems aukavusiems tariamė širdingai ačiū!
LaišVėš Administracija

Į * ■ • • ....

Norwood, Mass. ; Montello, Mass.

Kas blogiausia” iššaukė trumpai argumentuoti, bet 
teismabutyje garsų juoką. inieko negelbėjo.

Teisėjas Campbell taipgi; _ . , „ .
pareiškė: ‘ ' | Ginamųjų pusės kalbėjo'

Neužtenka kaitihti žftio-ia^v- Pearf Hart. Jai tačiau 
gų vien priklausymu vadi- neteko argumentuoti _ 
namai subyersyvei organi.-. teisėjas visiškai atmetė <val-
zacijai. Reikia įrodyti jo 
paties koks nors žygis, ku-

džios advokatų 
tus.

Lapkričio 18-tos belaukiant. Phrentie Laisvę

nes

argumen-

džiu, jog McCarran aktas 
suteikė galią generaliam 
prokurorui areštuoti įta
riamus ar nužiūrimus žmo
nes ir laikyti kalėjime, iki 
jis norės ar matys reikalo, 
ir kad teismai negali jo au
toritetui priešintis, nes ak
tas Kongreso pravestas.

Teisėjas Campbell ne
sprendė akto legalumo. Jis 
tačiau pareiškė, kad teis
mus irgi sukūrė Kongresas, 
ir kad teismai turi pareigą 
saugoti konstitucines žmo
nių teises ir interpretuoti 
įstatymūs. Generalis pro-

ris būtų subversyvus.
Valdžios advokatai savo 

kaltinime kaip tik ir neįro
dė, kad suimtieji trys žmo
nės būtų ką nors panašaus 
veikę. Nuo pirmęsnio jų 
areštavimo ir po kaucija 
padėjimo jiems niekas dau
giau neprimetama; naujas 
jų areštavimas ir kaucijos 
paneigimas yra nepateisi
namas.

Tatai priešinga visiems 
Amerikos konst itucijos 
metmenims, dęmokr a t i- 
nėms tradicijoms, del to 
teismas negali to palaikyti.

Beje, teisėjas Campbell 
dar sakė:

Įsivaizduokite padėtį, 
kad generalis prokuroras 
nusispręs, kad suimtųjų by
la turi būti už penkių me
tų. Tie žmonės turės būti 
kalėjime penkis metus, kuo
met nežinia ar jie kalti ar 
nekalti.

Tatai galėtų įvykti, jei 
užgirsime šį generalio pro
kuroro žygį. Teisėjas išsto
jo prieš generalio prokuro
ro patvarkymą.

Kaucijos tuojau panau-

i Taigi, lapkričio aštuoniolikta 
i Neturėtų būt užmiršta, 
j Ir tos dienos vakare

Nedripsoti patale.
į Nes artistai hartfordiečiai, 

Menininkai pažangiečiai
Čia teatrą demonstruos,

Daug gyvumo mąm. priduos. 
Ir Norwoodo vyrų grupė

Ne kamputy kur nors tupi; 
Jie dainelėm linksmins mus 
. Ir pataikys į jausmus., 
O iš Dedham Richard Boris, 

> Tai jau, brace, kai užgrajis, 
Tai bus. sunku nusėdėt,

Kutens jausmai patrėpsėt. 
Čia pribus ir monteliečiai,

Staugtoniečiai, bostoniečiai.
Tai svetainė lietuvių

Pilnutėlė bus svečių.
Brolau!, sese, Čia nebaika, 

Mat, as nesu taradaika.
Kaip sakau, tai taip ir bus, 

Parengirrias bus šaunus.
Ir dzievaš, kad toks ir bus, 

žavės jaunus ir senus.
Dzūkutis.v

jintoš ir visi trys tie žmo
nės paleisti.

Kai kurie punktai teisėjo 
Campbell nuosprendžio yra 
svarbus nevien šių trijų 
bylai, bet abelnai deporta
vimo ir kitom politinėm by
lom. Rėbbrtei’is*

nemurmėk, nes koncentracijos 
kempės statomos dėl murmė- 
tojų. Ar ilgai, tas tęsis, ateitis 
parodys.

★
George Westinghouse G. E. 

Works prasideda streiko de
besėliai kilti. Kaip nugirsta, 
kad moterys išvaro vyrus iš 
darbų. Pagal IUE-C1O vado
vybę, moteris atlieka tą patį 
darbą, kaip ir vyras, bet mo
teriai moka $1.35 į valandą, 

!o vyrui reikia mokėti $1.95 į' 
! valandą. Tad bosai paleidžia : 
vyrus, o jų vietoj priima mo- 
teris. tad su spalio 31 d. skel- i 

ibi amas streikas.
i ■ ★

Spalio 20 dieną pasimirė 
Juozas Krutulis, 66 metų am
žiaus. Atvažiavo iš Lietuvos 

Į1902 m., iš Balbieriškio mies- 
itelio, Suvalkų rėdybos. Išdirbo 
,46 metus Edgar Thomson 
Works kaipo “boiler makeris.” 
Paliko 5 dukteris ir du sūnų— 

į rodos, visi jau vedę. Taipgi 
paliko du brolius Antaną ir 
Jurgį.

Velionis buvo gan geras 
žmogus, laisvų pažvalgų, bet 
prie lietuviškų organizacijų 

j niekui’ nepriklausė ir su lie- 
jtuviška parapija nieko bendro 
| neturėjo, bet buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.

Kaip oras mainosi, taip ir 
žmonių nusistatymai keičiasi. 
Man atvažiavus į Braddocką 
1911 metais, šioje mažoje lie
tuvių kolonijoje progresyviai, 

j kurie, išdrįso pakritikuoti tų 
laikų lietuvių nusistatymą tau
tybės bei tikybos klausimu, tai 
lietuvės davatkėlės juos kipšo 
neštais ir liueipieriaus pames- 
t a i s vadindavo. Da
li a r g i kiti v ė j a i, kita 
atmosfera. Tų pačių davatkė
lių sūneliai bei1 dukrelės veda-
si ne tik su kitataučiais, bet 
ir su protcstonais. Viskas ap
sivertė aukštyn kojom.

Evoliucijos ratas sukasi vi
sais garais.

Varšava. —Keturi lenkai 
tapo nusmerkti mirt už a- 
tominių ir kitų karinių 
slaptybių šnipinėjimą ame
rikonams ir anglams.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 8 d., 408 Court St. Pradžia* 
8 v. v. Nariai dalyvaukite, bus svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Kom. (213-214)

WORCESTER, MASS.
LLD 155. kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienj, 13 d. lapkričio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St. Visos narės ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų ir pradėtų darbų, 
kurie reikia užbaigti. — A. W.

. (214-215)

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
nedėlioj, 12 d. lapkričio, 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių Svet., 29 Endicott 
SI. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Taipgi, kurio dar nepasimokėjote 
duokles už 1950 metus, tai ateikite 
ir pasimokėkite. Atsiminkite 1950 
metų knyga — Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta,” kuri yra tik atėjus. — J. 
M. Lukas, kp. sekr. (214-215)

Namy 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.

Marta Baronienė ir Apolo
nija Mickėvičienė sumanė ir 
surengė parinkę spalio 25 d. 
pagerbimui naujai parsikraus
čiusių į Montellą draugų Pra
no ir Elzbietos Kaulakių.

Svečiams besilinksminant, 
Jonas Grigas pasiūlė sumany
mą nepamiršti mūsų dienraš
čio Laisvės. Visi draugai suti
ko paremti.

Aukavo po $1: Pranas ir 
Elzbieta Kaulakiai, Antanas ir 
Rose Wallant, Paul, ir Marta 
Baronai, Jonas ir Ona Vaitie
kūnai, Pranas ir Kazimiera 
Čereškai,' Alfonsas ir Juzefą 
Skirmantai, J. K. S., Marioną 
Gutauskienė, Apolonija Mic
kevičienė ir Jonas Grigas; po 
50c. dukavo Amilija Stira ir 
Apolonija Sinkevičienė.

Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū. Rep.

Pittsburgh.— Būrys jau
nų padaužų apmėtė kiauši
niais namus Herberto 
Glickmano, Progresyv. Par
tijos kandidato į Jungt. 
Valstijų Kongresą.

--- , ......... .........J................................... ■

Haga. — Holandija žada 
greit atsaukt karo stovį su 
Vokietija.

Prieš vėją nepapūsi...
Viską Patyręs.

, Chicago. — Harvester 
kompanijos darbininkai, 

CIO unijistai, per streiką, 
išgavo algos pakėlimą de- 

j šimtuku valandai.
Į ___ _ _n_______ M_________ M____ O____ M____ M—__ ________________

i f CHARLES J. ROMAN

Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

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

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

1 vakarais.

a

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadėlphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs diėną ar 
naktį, greit suteiksime j 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo- 1 
dem'iškai įruošta mūšų 
šermeninė. Mūšų patarna
vimu ir kainomis būsite 1 
patenkinti;

3 psl.i-Laisvč( Liberty, Lith. Daily) —Tree., Lapk.-Nov. 8, 1950

/



MOTERŲ KAMPELIS OBDD90SS5

NewWto^žž8fc0zfc?2inioi Help Wanted Agey Tel. Plaza 7-2896

Namų darbininkė; nėra virime* i 
guolis vietoje. TV nuosavame kam-’ 
baryje; vaikai lankanti mokyklą. 
Patyrusi, paliudijimai. Subve iki 
Forėst Hills. BO. 3-6770.

(214-216)

Kai kurios šeimininkės 
taip pat įvairiuoja jų ga-

(T^sa nuo Z-ro pusi.)
Graikijos moterys, 

pasaulio moterys, mes atsi- minimą Su džiovintais vai- 
šaukiame į tuos jausmus, 
kurie mus vienija nepri- ceptas: 
klausomai nuo mūsų pozici- .Spalgenos su razinkomis

viso

siais. Štai vienas tam re- Sunkiai serga 
Ignas Sutkus

iMarcantonijaus kampanija i Areštavo 10 įtarty 
innainiii i>i itinoi i ;DafkotikŲ agentais

jos visuomenėje, 
tautybės.
ranka įkalintiems 
kiams, pavergtam 
mui, kankinamiems senuo- I 
liams, mūsų vyrams, mūsų 
broliams, mūsų tėvams, ir 
mūsų sūnums. Sudarykite 
komisijas čionai atvykti ir 
patikrinti tą, ką mes čia 
jums pasakome.

Per jūsų organizaciją 
prašykite jūsų valdžios 
gauti mums žmoniškesnes 
gyvenimo sąlygas, švarą, 
pakankamai maisto, medi- 
kalę pagalbą, geresnį apsi
ėjimą su 30,000 įkalintų vy
rų ir moterų. Vardan mo
tinystės, vardan taikos, rei
kalaukite generalės amnes
tijos, vienos būtiniausių są
lygų ramybei, ekonomi
niam mūsų šalies progresui •

Ištieskite jūsų 
kūdi- 

jauni-«

2 puodukai besėklių ra- 
zinkų

1 svaras spalgenų
2 puodukai vandens

Kalifornijoje besisvečiuo
damas Ignas Sutkus staigiai 

j apsirgo inkstų liga. Greit or-

baigta masiniu mitingu j Virėja—namų darbininkė; mylinti 
i vaikus. Gerus vėliausius paliudiji
mus. Namai Riverdale. Skambinkite 

Kl. 3-3341. (214-215)Valdiniai narkotikų šmuge
lio sekliai skelbia suėmę New 
Yorke 10 asmenų, įtartų nar
kotikų skleidime. Sako, būk 
vieną suėmę narkotikus par
duodant. Grupė dariusi mili
joninę apyvartą paskiausiais 
keliais mėnesiais.

Apie 20,000 ar gal daugiau 
newyorkiečių savimi užtvenkė 

Lucky Cor
ner” 116th St. ir Lexington 
Ave., New Yorke, pirmadie
nio vakarą. Ten užbaigė savo 
rinkiminę kampaniją patsai 
kongresmanas Vito Marcanto^- 
nio ir kiti darbiečių kandida
tai.

Jokia 
ore nei 
t i tokių 
prilygti entuziazmu.

Tasai kampelis pažangie-

2 puodukai vandens laivių buvo parvežtas namo ir Marcantonijaus 
2 ir ketvirtadalis puodu- tuojau padaryta jam ant inks- 

ko cukraus
šaukštukas tarkuotos o- 

ranžio ((apelsino) žievės
ketvirtadalis puoduko o- 

ranžio sunkos.
Nuplauk, nusausink ra- 

zinkas. Išvirk vandenyje 
spalgenas ir ištrink per sie- 
tuką. Pridėk cukrų, oranžio 
žievę ir sunką. Pavirk 10 
minučių. Pridėk razinkas ir 
dar pavirk 10 minučių. Su
pilk į sterilizuotas (ver
dančiame vandenyje pakai
tintas) stiklinėles. Atšalus, 
užpilk ištirpyta parafina. 
Galėsi išlaikyti taip ilgai,’ 
kaip pageidausi.

to operacija.
Dabar Ignas- Sutkus randa

si Manhattan General Hospi
tal, prie 17th St. ir 2nd Avė., 
New York. Lankymo valandos 
nuo1. 11 ryto iki 8-tos vakaro.

Ignas Sutkus yra savininkas 
Republic iBar & Grill, 492 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Daug išgąsčio turėjo Mrs. 
Sutkienė, taip toli nuo namų 
esant įvykus tokiai šiurpiai 
staigmenai. Kartu su Sutkum 
grįžo, ir ji.

Churinskas tebeserga
Izidorius Churinskas jau še

iniai serga ir yra išsiilgęs savo 
'senų draugų ir pažįstamų. Jis

ir mūsų įnašui pasaulio tai- Rapp/stasis spalgenų sosasjpats negali nuvykti su jais pa
kai. Pasirašo: Paduodamasis prie patik- simatyti. Labai džiaugtųsi jų
Katie Zevgou (našlė nužu-Ištienos paruošiamas taip: 
dyto už politiką J. Zevgos, į 4 puodukai uogų > 
buvusio ministru Tautinės | 
Vienybės valdžioje)

Aikaterini Roidou Daska- 
loyianni

Chrysis Kalari

Hero Hajimarkoti 
ras)

2 puodukai cukraus
2 puodukai vandens.
Perrink, nuplauk uogas.

Cukru ir vandeni pamažu 
(muzikos užvirk ir pavirink apie 10 

(minutų. įdėk uogas, uždenk

aplankytas. Taip raportavo 
i laisviečiams jį atlankęs Anta- 
[nas Balčiūnas.

Lankytojai prašomi paste
bėti, kad pirmesniame prane
šime buvome klaidingai pada
vę jo antrašą. Tikrasis adre
sas yra : 385 So. 2nd St., skle- 
pinis butas.

kita partija atvirame 
salėse negali sušauk- 
mitingų. Nei jie gali

Guardią. LaGuardia laimėjo 
rinkimus į Kongresą, nušlavė 
demokratus ir republikonus 
oponentus.

“Laimės Kampelis” tais 
rinkimais gavo savo vardą ir 
tokiu likosi. Ir LaGuardia- ir 
Marcantonijus per laikus liko
si vienas kitam prietelingi ir 
savo kampaniją visuomet bai
gia toje pat gatvių sankryžo
je. • .

Marcantonijus vėl užtikri
nančiai’pakartojo, kad jis lai
mės. Jis sakė, jog toks prie-

čiams yra tradicinis nuo 1924 šiškųjų jėgų prieš jį susibūri- 
metų. Tuomet jaunutis Marc- mas rodo, kad “kontroliuojan- 
antonijus pirmu kartu ten pri- tieji finansus manęs bijo. Jie 
statė publikai kandidatuojantį bijo bile balso, kuris išstoja 

'į kongresmanus taip pat tuo
met tebebuvusį dar jauną 
žmogų, veteraną,

Abelnam namų darbui; pagelbėti 
prie vaikų. Virimas. Guolis vietoje 

• ar kitur. Aukšta alga. ST. 6-3086.
(214-215)

Filmos-Teatrai '
Astor Teatras

Pradėjo rodyti 
Guerilla in the 
Pirminėse rolėse
rone Power ir Micheline 
lie.

“American ' 
Philippines.” 
vaidina Ty-

tas)
Ariadno Christopoulou
(advokatas)

su protestu, kuris išstoja ir 
šaukia už taiką, prieš karą.’ 

velionį La- Į Darbietis.

Radio City Music Hali
Šį ketvirtadienį pradės ro

dyti “King Solomon’s Mines,” 
romantišką. Scenarijos, tikri
na jų gamintojai, buvo filmuo
tos Afrikoje. Tai tikrai būtų 
kas nauja.

Vadovaujančias roles vaidi-
Stcwart 1

, METALO POLIŠIUOTOJOS 
PRIE OPERACIJOS IR 

DANTŲ INSTRUMENTU
66 Christopher Ave., 

B'klyn, N. Y. 
H Y. 4-8550.

(214-216)
---------- ------------------------------ f-------

Namų darbininkė. Lengvas viri
mas. Guoliti. vietoje. Pagelbėti su 
vaikučiais. ILlinois 9?1721.

(214-216)

I Merginos; Kasierkos ir prie kitų 
j darbų. Nereikia mokėti angliškai.
i Linda Bee Car Wash, 1150 Webster
Ave., 167th. St., Bronx, N. Y.

| JE. 6-9818. (210-214)

Namų darbininkė. Paprasta virė- 
i ja. Guolis vietoje. Nuosavas kam- 
i barys. Du vaikučiai einanti mokyk- 
! Ion. Bendix ir indų plovimui maši

nos. $35 j savaitę. Paliudijimai. 
' Hollis 4-1617. Skambinkite po 1 P. M. 

(210-214)na Deborah Kerr, 
Granger, Richard 
Filmą technispalvė,

įstoję į uniją’ bus 15 d. lapkričio, 
nuo’ 5 iki 8 valandų 
Lietuvių Amerikos 
Klubo name, 280 Union Avė.,

1950 m. 
vakaro, 
Piliečių

Darbininkė abelnam namų darbui;
Į patyrusi-patikima; du jauni vaika
ičiai; guolis vietojo. Šaukite
, RA. 6-1918. (213-215)

gaminta 
M etro-G oi d vy n - M ay e r stu d i j o- 
se.

Paskutinis pranešimas
Kurie esate 

.prieš liepos mėnesį, 1915 me
tais, buvote automatiškai pa
tapę Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Klubo ' nariais, bet 
iki šiam laikui esate neįsirašę 
į klubo knygas, nepridavę sa
vo adreso. Pagal LKN Klubo 

j laikyto susirinkimo rugpjūčio 
(17 d. 1950 metų, padarytą ta
rimą virš minėti nariai, jei ne
įsirašys į klubo knygas, nepri- 
duos savo adresų iki lapkričio 
15 d., 1950 m., būsite praradę 
LKN Kluibo visas teises. Tie, 
kurie esate išbuvę vietinėje 
lietuvių siuvėjų unijoje 5 me
tus, turite teisę iki lapkričio 
15 d. įstoti į klubą. Įstojimo 
mokestis! 1 doleris.

Paskutinis laikas įsirašymui

J. Bikulčius, Sekr. 55th St. Playhouse
Penktadienį, lapkričio 

Julien 
filmą
iš Francūzi- 
pataisų na-

Darbininkė abelnam namų darbui. 
Gulėti vietoje tris sykius savaitėje. 

I Mylinti vaikus. Lengvas skalbimas. 
: Paprastas virimas. $115 j mėnesį, 
i Šaukite IT.. 8-6856.

Duvi- 
“Thc

Sveikatos Departmentas j pradės rodyti 
skelbia, kad spalio mėnesį Įvier’s vėliausią 
mieste numažėjo gimimai, 848 (Sinners,” dramą 
mažiau, negu rugsėjo mėnesį. | jos mergaitėms 
Viso per mėnesį gimė 12,870. 
Mirimai per mėnesį padaugė
jo 472-mis, viso mirė 3,503.

Pajūrio Sargybinių Rezervo 
komandierius šioje srityje 01- 
sonas skelbia, jog dabar pri
ims ir tarnavusius kituose mi- 
litariškuose skyriuose vetera
nus.. <

(213-215)

(dakta-;jr ]aį palengva kaista iki

Z’iSTTJSBS: I Berniukai teisme už 
alSaldytas. ŠU“1™

Tūlos šeimininkės per
sunkia, prašalina žieveles. ^etų.

i Didžiuma paduoda čielų 
(uogų sosa. Taip yra nriim- 
ita. Tik darant drebučius 
i (jelly) darosi iš persunk- 
(tu.
! Išvirtas, kain viršum pa-

(advoka- moS) bet dar nesutrūkinė-

Šeimininkėms
Spalgenų sezonas

Didžiuma šeimininkių 
žiūri į spalgenas (soangųp-. _________ _ ___ _
les, angliškai: cranberries) duota, gali išlaikyti iki se- 
kaipo į priedą^ Padėkų Die-; kamo sezono, jeigu sunilsi 

i i sterilizuotas, sandariai 
i uždaromas kenavimui stik- 
i lines (jars). G. D.

nos pietums. Tačiau sezonu 
sukenuotos. jos gali tar
nauti rūkščiuoju, stipriuoju 
priedu ateinanti pavasarį 
ar vasarą ateisiančioms be- 
rūkštėms* uogoms ar vai
siams.

16Manhasset, L. L, vienas
i jaunuolis ir 2 mažesni 

berniukai tapo sulaikyti tar- 
Idymui. Juos suėmė turinti piš- 
talietą ir saidokus. O netoli 
tos vietos rado dvi nušautas 
kates. Vaikai sakosi norėję 
prašalinti kates, kad jos nenai
kintų paukščių.

m.uose gyvenimo.

Paramount
9-tą pradės rody-
By,” technispalvę

i Namų darbininke mylinti vaikus, 
guolis vietoje, nuolatinis darbas 
$125 j mėnesį, linksma aplinka, z 
NE. 9-7292. (213-215)

SERGA

Sekamose laidose matvsi- 
te kitus receptus spalo'p- 
noms p-a minti. Sk. Ved.

Jie plyšta džiaugsmu
Dėl to, kad Dr. J. J. Kaš- 

kiaučių patiko nelaimė, jo 
politiniai priešai plyšta 
džiaugsmu.

Štai, girdi, “Laisvės bi
čiulis” ko susilaukė!

Tūlas smulkutis peckelis 
Brooklyno Vienybėje ap
skelbia Kaškiaučių net “plė
šiku.”

Žinią apie Kaškiaučiaus 
nuteisimą Grigaitis išspau
sdino pirmoje ve toje, tary
tum tai būtų koks nors pa
saulinio Įvykio aprašymas.

Well, Dr. Kaškiaučiui, 
kaip ir kiekvienam gydyto
jui, teko susitikti su prob
lema: padėti pas jį atėjusia- 
jai verkiančiai moteriškei, 
ar nepadėti?

Kaškiaučius — gerašir
dis žmogus. Jis padėjo, ne
žiūrint to, kad už tai jam 
anksčiau teko nukentėti.

Amerikoje yra tūkstan
čiai gydytojų, kurie susi
duria ąu tokiomis pat pro
blemomis.

Amerikoje yra milijonai 
moterų ar merginų, kurios 
su’ tomis pačiomis proble
momis eina pas gydytojus.

Jūs, ponai, kurių pačių 
sąžinė nėra švari, apskel- 
biat Dr. Kaškiaučių “žmog
žudžiu”.

Bet daugybei gydytojų 
pasitaiko tai, kad jų paci- 
jentas ar pacijentė, begy- 
dant, numiršta, ir padores
nėje spauda niekad tų gy-

zmogzu-

zmogzu- 
į žmogų, 
ir nėra,

jūs 
hitleri- 

Lie- 
kai 

buvo

savo

dytojų nevadina ‘ 
džiais.”

Jūs švaisto tės 
džio pavadinimais 
kuris toks nebuvo
bet jūs patys garbinate 
tuos, kurių rankos kruvinos 
nuo Lietuvos žydų ir kitų 
anti-fašistų kraujo; 
garbinate ir ginate 
ninkus, mėsinėjusius 
tuvos* anti-fašistus, 
mūsų tėvu kraštas 
nacių pavergtas.

Patiktas nelaimės
profesijoje, Dr. Kaškiau
čius šiandien nebegali jums 
atsakyti, tai jūs, begėdžiai, 
spjaudote tą žmogų' šlykš
čiomis seilėmis.

Ir jūs, tai darydami, ma
note esą didvyriai!

Kiekvienas, rimčiau pa- i 
galvojęs asmuo pasakys:! 
jūs vistik esate nykštukai, 
palyginti su tuo žmogumi, 
kuris dėl savo' geraširdiš
kumo pakliuvo į nelaimę ir 
tūlam laikui neteko laisvės!

Skaitytojas G.

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

PASINAUDOKITE
ŠIA PROGA

Už žemą kainą gaukite daug.
Nov. 11 Lapkr.—8 v. v.

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Jonas Mamonis, brooklynie- 
tis, jau nuo pereito antradie- 

(nio guli Greenpoint ligoninėje 
|po sunkios operacijos. Jį gali- 
■ma aplankyti trečiadieniais 
! ir sekmadieniais nuo 2 iki 4 
vai. .

šią žinią pranešė jo žmona 
|Mary, kai buvo užėjusi į Lais- 
(vės raštinę, užsimokėti už 
prenumeratą.

Kartu su Mary Mamonis at-
! vyko į Laisvės ofisą, kita broo- j 
klynietė, Ona Pappiene. 
taipgi užsimokėjo 
meratą.

Linkime Jonui 
greitai pasveikti.

uz prenu-

Mamoniui
Rep.

■ Geo. Klimas, filmininkas-fotografas.
iį Matysite gražias ir interesingas 
' filmas — “Užmirštas Miestelis” (an
gliška) ir “Paparčio Žiedas/’ lietu
vių kalboje. Taipgi filmininkas G. 
Klimas aiškins apie filmų, pagamini
mą ir svarbą, tad kviečiame visus 
dalyvauti ir linksmai praleisti vaka
rą.

Bus kplektuojama 75c; padengti 
lėšas.

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyri] ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir PūslS, 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. 
Sekma^l. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

PEIST LANE 
DRUGS, inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

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

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETH — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po 
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. 
Prašo pasiūlymų.
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats, jeigu arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas

■ namas. Netoli BMT Subway. Vienas 
' apartmentas bus tuščias. Savininkas 
j prašo $9,500.
i • RICHMOND HILL—Dviejų šei
mų atskiras namas, netoli 101st 
Avenue, lotas 50x100. Karšto van
dens šildymo sistema, aliejum kūre
nama, du garažiai, antras floras vi
siškai moderniškai įrengtas. Penki 
kambariai ant pirmo floro randavo- 
ja už $55. Antras floras, 4-rių 
kambarių bus tuščias, taipgi 2% 
kambariai ant trečio floro bus tušti, 
Dabar yra $5,500 morgičiaus. Savi
ninkai prašo $14,750.
• RICHMOND HILL—Dviejų šei
mų medinis atskiras namas, nese
niai šingeliuotas, garo šildoma sis
tema, aliejum kūrenama, vienas ga- 
ražius. Pirmas floras penkių kam
barių apartmentas nuomojasi už 
$65, garažius už $10. šeši kambariai 
ant antro ir trečio floro bus tušti. 
Netoli Jamaica Avenue. Savininkas 
prašo $12,500. Turi greitai parduoti, 
nes važiuoja Floridon apsigyventi.

i
Dėl daugiau informacijų 

kreipkitės pas »

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

New Yorko
Lapkričio 

ti “I’ll Get 
muzikališką. Joje vaidina ke
li dainos ir šokių žvaigždės. 
Greta kitų, ’dalyvauja June 
Haver, William Lundigan, 
Gloria DeHaven, Dennis Day, 
Harry James. Taipgi Jeanne 
Crain, Dan Dailey, Victor Ma
ture, Reginald Gardiner.

Stanley Teatre
Rodo “Cossacks of Kuban’ 

ir kelias trumpas filmas. Vi
sos įdomios.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS X*Į| ■. — -jr - j.,.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

REPUBLIC RAR & 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

Namų darbininke, suaugusi, pa- 
i prastas valgių gaminimas, guolis a(- 
| skirame kambaryje, automatiška 
| skalbimui mašina ir prosas, 2 vai- 
i kai, 91Z2 ir 7’a m., paliudijimai, biz- 
j nierių pora, gera alga. Rockaway 
I Beach, BE. 5-1061.

(213-217)

Namų darbininkė-virėja, prie biz
nierių poros, mokyklos vaikas, guo- 

I lis vieloje ar kitur. TW. 7-7453. 
; " 213-214)

Namų darbininkė, patyrusi, dak- 
j t aro namuose, guolis vietoje ar ki- 
i tur. Mylinti vaikus, paprastas valgių 
gaminimas, $35 į savaitę, vėliausi 
paliudijimai. AX. 7-1089.

(213-215)

Vagis ištrūko be batu
Kas nors gyvenančių ties 

135-15 Union Turnpike pašau
kė policiją pranešti, kad jie 

(įtaria tuose namuose esant 
i vagį. Atskubėjo du policistai. 
(Vagis spruko lauk kiaurai per 
stiklines duris užpakalyje na
mo. Bute atrado užsilikusį 
vieną jo čeveryką, o už kelių 
blokų, kur jį buvo pradėję 
gaudyti, atrado kitą čevery-

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y; 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH RALTAITIS
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
v SHUFFLE BOARD

4 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapk.'-Nov. 8, 1950




