
Kultūrinio Centro
Suvažiavimas.

1,798 dienraščiai.
Pagyvinkime vaj'y.
Smagios žinios.
Statyba Lietuvoje.

Rašo J. GASIŪNAS

Lietuviu Namo Bendrovės
(Lietuviu Kultūrinio Centro) 
metinis šėrininkų suvažiavi
mas jau čia pat. Tai bus šeš
tadienį, lapkričio 25.

Bendrovės prezidentas M. 
Klimas kviečia visus šėrinin- 
kus jame dalyvauti. Jeigu 
kurie šėrininkai dėl tolimos 
kelionės ar kitu aplinkybių 
negalėtų atsilankyti ir asme
niškai jame dalyvauti, tai gali 
prisiųsti proxy įgaliojimus sa
vo draugams, kurie šiame su
važiavime galės juos atstovau
ti.

Valdiškos korporacijų regu
liacijos reikalauja, kad suva
žiavime dalyvautų mažiausia 
51 procentas visų Šėrininkų 
atstovybės. Todėl svarbu, kad 
tiek ir dar daug didesnis šė
rininkų procentas dalyvautų. |

★
Per metus laiko susidaro 

nemažai svarbių klausimų ap- į 
tarti, šėrininkai juk /.ingei- | 
dauja žinoti visą savo Bend
rovės stovį. Suvažiavime bus 
pateiktas metinis raportas, 
kuris parodys, kaip Lietuvių 
Kultūros Centras verčiasi fi- į 
nansiniai, kiek pažangos pa- j 
daryta šioje svarbioje įstaigo
je.

Lietuvių Kultūriniame Cent- j 
re dabar turi erdvią vietą 
dienraštis Laisvė, Lietuvių Li
teratūros Draugija, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
taipgi Meno Sąjunga, Liau
dies Teatras, keletas kitatau
čių klubų ir draugijų. Čia ga
li rasti vietos įvairių pažvalgų 
ir tikėjimų žmonės. Jokios I 
jame diskriminacijos nėra.

★ i
Jungtinėse Valstijose šiuo 

metu išeidinėja 1,798 komer
ciniai dienraščiai. Tai galinga? 
informacinė ir dvasinė jėga, 
kuri gali nustatyti žmonių 
mintijimą ir polinkius.

Tie dienraščiai yra leidžia-j 
mi milioninių korporacijų ar 
turtingų paskirų asmenų. Jie j 
todėl ir rūpinasi savo klasės, 
turtingosios klasės reikalais. 
Darbo žmonių reikalus ginti 
jięms yra iš principo priešin
ga.

Gaila, kad amerikiečiai j 
darbo žmonės turi visai mažą i 
anglų kalba leidžiamą spau
dą, kuri rūpinasi paprastųjų 
žmonių reikalais.

Reikėtų mums visiems dau
giau susirūpinti savosios spau
dos palaikymo ir platinimo 
klausimu.

Dienraštis Laisvė dabar turi 
skaitytojų vajų. Vajininkų 
skaičius kol kas dar nedidelis. 
Argi negalima visiems ir vi
soms prisidėti prie šio svar
baus darbo? Jeigu tūkstantis 
kitas skaitytojų pakalbintų sa
vo gimines, savo pažįstamus, 
kurie dar Laisvės neskaito, 
užsiprenumeruoti šį liaudies 
dienraštį, tikrai pasirodytų 
geros vajaus pasekmės.

★
Skaitau vilniškiame “Tėvy

nės Balse” sekamą žinutę:
“Pastatyta naujoji Vilniaus 

geležinkelio stotis. Tai puoš
nūs aukšti rūmai, kurių fasa
dą puošia kolonos, didžiulis 
trijų metrų aukščio bronzinis 
Tarybų Lietuvos herbas. Da
bar vyksta vidaus įrengimo 
darbai. Rūmuose bus didžiu
lės laukiamosios ir restorano 
salės, viešbutis, motinos ir vai
ko kambariai, paštas, telegra
fas ir tt.

“Lfailūs stoties rūmai pasta
tyti Žasliuose. Atstatomos Kai
šiadorių ir Kėdainių stotys. 
Nauji rūmai keleiviams stato
mi Virbalyje.

“Kaip jau buvo skelbta, 
stambūs modemiški geležinke-
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Darbo Žmoni, 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Qneens Apskrity $8.00
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AMERIKA IR ANGLIJA 
REIKALAUJA IŠTRAUKT 
KINUS IŠ KORĖJOS
Davė leidimus Kinijos atstovam 
atvykt į Jungtinių Tautų centrą

Laisvės vajus
Dabar musu vajininkai sekamai stovi:

Vajininkai Turi punktų
Brooklyn© vajininkai ....... . . ......... .... 1,676
D. Juslus. Worcester .... .............. ... 1,303
Phila. vajininkai ........................ . .................. 1,028
Jonas Grybas, Norwood ................ ....?.. 826
Hartford vajininkai . . ....... ..... ....... 698
M. Svinkuniene, Waterbury ..... ........... 693
P. Bechis ir F. Klastow, Great Neck ....... 448

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXTI.

AMERIKONU LĖKTUVAI
SUPLEŠKINO 3 MIESTUS
ŠIAURINĖJE KORĖJOJE
Pasakojama, kad Mandžūrijoje 
sutelkta 500,000 kinų armijos

Lake Success, N. Y. — 
Amerika pasiūlė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
reikalavimą, kad Kinijos 
Liaudies Respublika iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Šiaurinės Korėjos. Užtat 
žada nesiveržti į Mandžū- 
riją. Pasiūlymą remia Ang
lija ir Francija. ,

Sovietų delegatas Jokū
bas Malikas ragino atidėti 
pasiūlymo svarstymą, iki 
atvyks Kinijos atstovai.

Saugumo Taryba yra pa
kvietus naujosios Kinijos 
atstovus dalyvauti, kuomet 
bus svarstomas generolo 
MacArthuro skundas. Mac- 
Arthuras atsiuntė kaltini
mą, kad Kinijos kariuome
nė padeda Šiaurinės Korė

jos liaudininkams kovoti į 
prieš amerikonus.

• Amerikos valdžia davė I 
leidimus - vizas Kinijos pa
siuntiniams atvykti į Jung. 
Tautų Saugumo Tarybą. 
Kartu Amerika patvarkė, 
kad jie negalėtų niekur ki-! 
tur keliauti, kaip tik New | 
Yorko apylinkėje.

Kinijos valdžia dar neat
siliepė Į šį pakvietimą.

Saugumo Taryba jau pir
miau buvo nutarus leisti 
Kinijos Liaudies Respubli
kos atstovams dalyvauti, 
kai bus svarstomas Kinijos 
skundas prieš Amerikos >r a* |

laivyno įsiveržimą į For- 
mozos salą. Kinijos respub
lika laiko tą salą neatski
riama savo dalim, v

P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y........ 397
S. Kuzmickas, Shenandoah .. ..................... .. 378
Elizabeth, N. J., va j in. ■................ . 318
Bridgeport. Conn., vajin. ...q........................ 276
L. Prūseika, Chicago, Ill.......... ......................... 264
Chesterio Vajininkai .■.........  256
A. Žemaitis, Baltimore, Md. ............................ 238
LLD 20 kp. Moterų sk., Binghamton, N. Y........ 230
Grand Rapids vajininkai ................................. 224
S. Penkanskas, Lawrence, Mass.......................  168
C. K. Urbonas, Hudson, Mass. ................ • •... 160
P. Šlekaitis, Scranton ................  160
LLD 133 kp., Camden, N. J.....................••.... 145
A. Bemat, Los Angeles 140
F. Bloznelis, Catskill, N. Y....................... z..... 140
Wm. Goodis, U tick, N. Y. ...................•............  140
J. Bimba,” Paterson ...............• • •..........  .... 140
Wilkes Barre vajininkai .. •. .i......... .  126
S. Tvarijonas, Detroit •....... •.........•.......... • • 112
Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa............................. 84
V. Smalstis, Detroit, Mich. .. •....................•.. 84
Rumford Vajink......... ■.............. • •.............•. • •. 84
Newark, N. J., vajin.......... •...••.........•............  84

Korėja. — Tūkstantis A- užnugariu puola ameriko- 
merikos lėktuvų jau per nūs.
tris dienas nuolat bombai’- Generolas MacArthur
davo ir gaisrinėmis bombo- spėjo, kad Šiaurinėje Kore- 
mis_ degino Šiaurinės Korė- joje esą 60,000 kinų komu- 
jos miestus ir kaimus paliai nistų kariuomenės. Kiti a- 
rubežių su Mandžūrija. Įmerikonų karininkai pasa-
Tais žygiais amerikonai Į 
faktinai nušlavė Sinuidžu,! 
Čogdžin ir Pukčon miestus. 
Nes buvo nužiūrima, kad j 
ten yra korejinių liaudiniu-1 
kų bei kinų komunistų ka- i 
riuomenės. - i

Vienas jankių lakūnų ka
pitonas pranešė korespon
dentams, jog įsakyta nai
kinti ir visus kaimus tame 
ruožte. Tai esą todėl, kad i 
liaudininkų ir kinų karei-! 
viai dažnai persirengia kai- i 
miečių drabužiais ir paskui

koja, kad Kinija subūrė pu
sę miliono savo armijos 
Mandžūrijoj, netoli Korė
jos rubežiaus.

Korejinių liaudininkų ar
mija tuo tarpu traukėsi at
gal, ir amerikonų žvalgai 
nuėjo ketvertą mylių tolyn 
į žiemius. Bet jie susilaiko 
nuo greito maršavimo pir
myn: biio, kad šiauriniai 
Korėjos liaudininkai gali 
netikėtai iš šonų užpult bei 
atkirst jankius arba pri
verst juos urmu atgal 
trauktis. Tokiu būdu ameri-

Prancūzai jau bėgą 
iš Hanoi, Indo-Kinoj

Moteris skiriama į 
karinę valdybą

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai ata
kuoja francūzus arti stam
baus Hanoi miesto, Indo- 
Kinoje. Civiliniai gyvento
jai jau bėga iš Hanoi.

Francūzų komanda abe
joja ,ar pavyks apgint Ha
noi nuo liaudininkų.

Amerikoną nuostoliai 
Korėjos kare
'Washington. — Apsigyni

mo departmentas paskelbė 
sekamus 'amerikonų nuos
tolius korejiniame kare, a- 
pie kuriuos jau buvo pra
nešta jų giminėms iki lap
kričio 3 d.:

Viso buvo pranešta 28,- 
235 nuostoliai — 4,159 ame
rikonai užmušti, 4,283 be 
žinios dingo ir 19,793 su
žeisti. O 492 dar nuo žaiz
dų mirė.

Washington. — Valdžia 
stengiasi greit, sutaikyti 
streikuojančius telefonistus 
su kompanija: sako, strei
kas “kenkia šalies apsigy
nimui.”

ORAS.—- Giedra ir gana 
šalta.

lio stoties rūmai statomi Kau
ne.”

Lietuvoje statyba eina visu 
garu. Nauji namai, nauji fab
rikai, nauji teatrai, net nauji 
miestai. Kaip smagu tai skai
tyti.

Lietuva dabar visai kitokia, 
negu mes ją daug metų atgal 
palikome.^ Ji daro didelę pa
žangą. Iš karo griuvėsių ji 
keliasi visai nauja, šviesi.

Vietoje mūšy paliktos žag
rės, ilgakotės dalgės, kultuvo, 
šiandien traktoriai aria Lietu
vos laukus, kombainai piauna 
ir kartu kulia javus.

Arklių jėgą ir Lietuvoje pa
vaduoja mašinos.

Washington. — Prezid. 
Trumanas skiria newyor- 
kietę Anna Rosenberg’ienę 
kaip apsigynimo sekreto
riaus generolo Geo. Mar- 
shallo padėjėją. Pats Mar- 
shallas (karo ministras) 
prašė tos pagelbininkės.

Rosenbergienė, 48 metų 
| amžiaus, yra gimus Veng
rijoj. Į Jungtines Valstijas 
jinai atkeliavo, būdama de
šimties metų. Amerikos pi
liete ji tapo 1919 metais.

Rosenbergienė kaip kari
nės valdybos narė nadės 
tvarkyti kareivių dalykus 
ir reikalingas “aosigynį- 
mui” darbininku jėgas.

Jos vyras Julius Rosen- 
bergas yra kar pe tų (kili
mų) biznierius New Yor
ke.

Anglija ragina greit 
ginkluot vokiečius

London. — Socialistas 
Anglijos premjeras Cle
ment Attlee atsišaukė į vi
sus vakarinės Europos 
kraštus, kad tuojau suda
rytų vieną bendrą armiją.

Attlee kartu ragino ne
gaišuojant rekrutuot, gink
luot vakarinės Vokietijos 
vokiečius ir įtraukt juos į 
tą jungtinę armiją,* esą, 
“apsigynimui nuo Sovietų.”

Į

200 miestu nubalsavo<- . I

.pratęst rendų kontrolę
Washington. — Kartu su 

rinkimais antradienį 200 
miestų nubalsavo pratęsti 
valdinę rendų kontrolę nuo 
šių metų gruodžio 31 d. iki 
1951 metų birželio mėnesio 
pabaigos.
Kurie miestai nereikalaus 

rendų kontrolės pratęsimo, 
tai kontrolė pranyks su šių 
metų pabaiga.

(Tąsa 5-tam e puslapyje)

ANGLIJA SULAIKĖ ŠIMTUS 
TAIKOS DELEGATŲ

London. — Anglų valdžia 
nedavė leidimų bent dviem 
šimtam svetimtaučių dele
gatų į Pasaulinį Tdikos 
Kongresą, kuris atsidarys 
Sheffield mieste, Anglijoj, 
ateinantį pirmadienį ir tę
sis iki lapkričio 19 d.

Tarp užseninių delegatų, 
kuriems anglų valdžia už
gynė atvykti, yra įžymiau
sias atominis Franci jos

Tito žada jugoslavą 
kariuomenę J. Tautom

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito pranešė, kad 
jis duos jugoslavų kariuo
menės dalinius Jungtinėms 
Tautoms naudoti prieš “už
puolikus”.

(Anglo - amerikiniai 
Jungtinių Tautų vadai pa
prastai vadina užpuolikais 
Soviet. Sąjungą ir jos drau
gus.)

Įvairios Žinios
New Delhi, Indija. —Ne

oficialiai pranešama, jog 
Tibeto valdžia atsišaukė 
ar atsišauks į Jungtines 
Tautas, kad priverstų Ki
nijos Liaudies Armiją pasi
traukt iš Tibeto.

New Delhi. — Indijos 
premjero pavaduotojas Pa
tel smerkė Kinijos kariuo
menės įsiveržimą į Tibetą ir 
pranašavo, kad iš to žygio 
galįs išsivystyti trečias pa
saulinis karas.

Lake Success, N. Y. — 
Albanija atsiuntė Jungti
nėm Tautom skundą, kad 
Graikijos kariuomenė ir 
lėktuvai aštuonis kartus 
per sąvaitę laužė Albanijos 

I sieną .

mokslininkas Frederic Jo- 
liot - Curie, Sovietų rašyto
jas Uja Erenburg, ir dau
gelis kitų kovotojų už tai
ka.

1,900 delegatų beveik iš 
visų pasaulio kraštų ruošė
si dalyvauti Taikos Kong
rese. /

Bet Anglijos valdininkai 
žadėjo apie pusę jų sulai- 
Kyti. /
-I------- -y-------------------- —--- -——

Italija nori sumegst 
ryšius su Kinija

Ką prezid. Trumanas 
siūlys Kongresui

Washington. — Kai pre
zidentas Trumanas neužil
go sušauks senąjį ęViną 
Kongresą, jis duos sekamus 
pasiūlymus:

Ne vėliau kaip per mėne
sį paskirt ginklavimuisi 
dar 19 bilionu doleriu. Tai 
būtų viso jau 54 bilionai 
dolerių ginklavimuisi per 
vienus metus .

konai praeitą savaitę buvo 
priversti ant greitųjų pasi
traukt net 50 mylių atgal, 

1 vengdami apsupimo ir at
kirtimo kilpų.

ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinės Ko- 
i re jos liaudininkų radijas 
sakė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose ryžtingai kovojo 
prieš amerikonus ir ių tal
kininkus, Pietinės Korėjos 
tautininkus.

Roma. — Italijos užsie
nio reikalų ministras Car
lo Sforza sakė seimui, kad 
jo valdžia stengiasi su- 
megsti diplomatinius ryšius 
su Kinijos Liaudies Res
publika, vadinasi, pripažint 
Kinijos liaudininkų - komu
nistų valdžią.

Renublikonai šaukia pilnai 
vykdyt McCarrano įstatą

Detroit. — Republikonas 
senatorius Homer Fergu
son prikaišiojo Trumano 
valdžiai, kad ji “tingiai 
vykdo” McCarrano Įstaty
mą prieš komunistus ir 
progresses organizacijas. 
Jis reikalavo griežtai tą Į- 
statymą vykdyti.

Washington. — Republi- 
konai senatoriai ir kong
resmenai reikalaus sudaryt 
specialę kongresinę komisi
ja, kuri tvrinėtu, kodėl 
Trumano valdžia “atidėlio
ja tikrą” McCarrano įstaty
mo naudojimą prieš komu
nistus.

Sacramento. — Susirgo 
kūdikių paralyžium Cali- 
fornijos gubernatoriaus 
Warreno duktė Nina, 17 
metų amžiaus.

Neribotam laikui atidėti 
I kainų kontrolės įvedimą.

Pratęsti federalę rendų 
kontrolę nuo gruodžio 31 d. 
šiemet iki 1'951 metų 31 d. 
kovo.

Griežčiau aprėžti daiktų 
pirkimus išmokesčiais.

Aptaksuoti nepaprastai 
didelius pelnus (viršpel- 

\nius).
Republikonai reikalaus 

netaksuot viršpelnių, bet 
sutiks kelti taksus papras
tiem pelnam ir algom.

Liaudininkai sukapojo 
Syngmano Rhee pulką

Seoul, Korėja. — United 
Press praneša:

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai apsupo ir išmėsinėjo 
pulką Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidento Syng
mano Rhee kariuomenės 
prie Yalu upės. Jie nuko
vė, suėmė bei pavojingai 
sužeidė 2,279 tautininku 
kareivius ir oficierius. Iš 
viso pulko teliko tik 546 iš
trūkę tautininkai.

Filipinų valdžia teisia 
14 tariamų komunistų

! Manila, Filipinai. — Tei
siama 14 asmenų, kuriuos 
Filipinų valdžia įtaria kaip 
komunistus. Jie kaltinami, 
kad kurstę ir rėmę valstie
čiu (hukbalahapųj karą 
prieš valdžią.

Telefonistą streike 
I dalyvauja 85,000

—
New York. — Streikuoja 

3&.000 darbininkų prieš 
Bell telefonų kompanija 43- 

! se valstiiose. Tai telefonų 
I taisytojai, įrengėjai ir įve
dinėto j ai.

Remdami jų streiką, su
silaikė nuo darbo jau 52,- 
000 kitų telefonistų ir tele
fonisčių įvairiuose miestuo
se .

Streikui vadovaujanti 
CIO unija ragino ir kitus 
200,000 telefonistų neiti 
darbant per streikierių pi- 
kietus.

Čiang peršasi karan prieš 
Korėjos liaudininkus

Formoza. — Kinų tauti
ninkų vadas Čiang Kai-še- 
kas prašo, kad prezidentas 
Trumanas leistų pasiųsti 
tautininkų armiją iš For- 
mozos salos į Šiaurinę Ko
rėją — karui prieš Korėjos 

i liaudininkus ir kinų komu
nistus, kaip praneša United 
Press.

Čiangas taip pat norėtų 
užpult ir pačia Kinijos 
Liaudies Respubliką.

ŠALČIAI
Denver, Colo. — Šaltis 

čia siekė 8 laipsnius žemiau 
zero, o Wyomingo valstijoj 
buvo net 18 laipsnių žemiau 
zero.

-•Ui
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KUNIGAS IŠVANOJĘS
KAILĮ DIPUKAMS

Naujienose telpa koįv-o-j ... 
pondencija iš Indiana Har-!giaU’ 
bor (arti Čikagos) miesto 
kurioje sakoma:

Indiana Ilarboi- 
$9.00 I tremtinius (dipukus)

tuviuc

Indiana Harbor lie- 1 ionin ių masių. Jo nuomonės, I 
parapijos klebonas 
tiesa, nieko v Z

Literatūros Draugijos Moterų Komisija pasimojo iš
leisti gan svarbų Dr. J. J. Kaškiaučiaus parašytą kūrinį

ekiu-
'.!<> idėjos buvo antikapitalisti- ~ Kaip B,lt Jalinu Net Senatvėje. Knygelė bus 64 pus- 

i lapių. Prie dabartinio brangumo, kaina bus 50 centų.
Žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožną 

| gerbiamo daktaro nurodymą, kurių jis per daugelį metų, 
į žodžiu ir spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
į brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
Į senstelėjusieji privalo save užsilaikyti, kad nesusmukus 
i net po slenkančių metų krūva, o vis būti sau ir draugijai 
i naudingu. 'Tokia brošiūra teks kožnam laikytis sau kas-

nes. Tos antikapitalistinės
idėjos buvo pagrindu jo gene-Į 
raliuos linijos.

; 1887 metais, kai Ameriką
Ibuvo užliejus isterijos banga 
sąryšy su teismu ir nuteisimu 

■ ilaymarketo (Chicagoj) kan
damu, vadovavusiu kovai už
laštuoniu valandų darbo dieną, ' dieniniu patarėju, idant nereikėtų skųstis visokiausiais

* * 1 • •

Už sveturgimių amerikiečių teises
Lrog,,eswė International Fur and Leather Workers 

unija labai karštai remia nacionalinę konferenciją sve
turgimių teisėms 
2-3 dienomis.

vaišino ? \ Korespondentas
paduoda tokių davinių:

Visa istorija šiokia. Viena 
ginti, kuri įvyks New. Yorke gruodžio |g r a ž u š e š t a d i e n į viena 

I'a unija sako, kad visos kitos darbo unijos!puiki lietuvių pora susituo-
ti nine to garbingo sąjūdžio, atsiusdamos ikė. Vadovaujantis šūkiu “savi

’ l INKVIZICIJA IR
! SOCIALISTAI

lietuvius j Tūlas A. Dyglys, po!
.. ... Jonizuodamas sū Vilnies L parapijos tėvelis įskomplimen- 1 . ....i.o.wiunu. ... • • r I nikų, tarp kitko rašo:tavęs banditais, naciais, (asis- j ’ 1 , • .

tais, “patriotais“ (kabutėse)... j Romos popiežiai, krikščio-1 George Bernard Shaw užpylė j negalavimais.
Jiybės vardu, kardu nepaklus- I Londoną su peticijom, kad 
įnius žudydami, siekė žąimiš- gelbėjus ją gyvastį.
|kos valdžios ir karališkos gar-; Taip bllV() ISS7 metais.
įbes, šiandien kiekvienas lo-j{)/19 metais, kada Ameril

delegatus į konferenciją.
Savo labai rimtam pareiškime kailiasiuvių unija sa

ko: i
“Kiekvienas padorus ir demokratinių minčių ameri

kietis yra ir pritrenktas ir sujaudintas tuo vis beaugan
čiu šioje šalyje persekiojimu sveturgimių.

“Paskutiniais laikais visoje šalyje pravesti areštai, 
pasiremiant Mc( arran įstatymu, ir gąsdinimai masiniais 
areštais supuola su panašiais Taimerio puolimais 1920 
metais. Tai lab^i rimtas persergėjimas visiems amerikie
čiams, kad jų laisvė ii teisės atsiduria į pavojų.

“Mes jungiamiesi su visais tais laisvę mylinčiais ame- Į 
rikiečiais, kurie gerbia mūsų Konstituciją ir Teisių Bi-!
liu, ir stoja i kova už atšaukima McCarran ir Taft-Hart- ! ’()S sa,<? tvarkos 
ley įstatymų. ‘ . ;l,alsas is vlso y

“Mes raginame, kad pačiu pirmutiniuoju naujai iš-j 
rinkto 82-ro Kongreso darbu būtų atšaukimas šių abie-i 
jų anti-darbininkiškn minčių kontrolės įstatymų, kurie! 
paneigia mūsų amerikinius demokratijos paveldėjimus.

“Mes pasižadame remti Amerikinio Svotu rgimiams 
Ginti Komiteto pastangas apginti visų amerikiečių, tiek 
čia gimusių, tiek svetur gimusių, konstitucines ir denio- ■

vo keliama parapijos salėje, j 
Viskas ėjo padoriai tol, kol f 
špitolninkas išlenkė kelias 1 
perdaug ir pradėjo rūsyje ieš- | 
koti priekabių. Užkabintiems • 

tarp kojų j

o 
l<os 

valdžia patraukė teisman ko
munistų lyderius, Shaw pa
reiškė: “Kad sunaikinus ko- 

Ainerikos valdžia 
12 asmenų, kaltin
ami tac i joj

pavarius,

nugriuvo. Pakilęs tiesi 
go pas tėvelį skustis, 
vestuvininkai primušė 
lė dantis.

parapi- 
ti. Jo 
žlas, o 

Įšiiio atsitikimu jis skambėjo 
j pilnu šiurkštumu. Apie įvyku- 
j sį nuotykį nieko nežiną 

apstulbo, i:

(ne fanatikas) tikrai pripazįs- '
ta tuos 300 su viršum metų, !
kaip gėdingą laikotarpį... Imunizmą,

Taip, logiškai galvoją suareštavo 
krikščionys pripažįsta, jog ifkmia juos agitacijoj nuversti 
• i . . .* . valdžia ]ėga ir prievarta, va-inkviziciia, karo jėga, kuria! . ... ; . ’ .

i popiežiai isz^le tukstancius t(|a|iai (,a|.6 G • Wa_ 
! žmonių, buvo negarbingas, :slling.t()n.,s ir ,personas, tuo

sukurdami Jungtines

Brošiūrą jau spausdiname ir greitu laiku bus galima 
pradėt užsakymus pildyti. Prašome iš anksto pranešti, 
kiek jūs kolonijoje tikimasi išplatinti.

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

LLD Moterų Komisi jos sek r. K. Pctrikiene.

! Visais keliais Į taikos konferenciją

iį 1 A c j u i \ i i i \

I galvoją” . asmenys, kaip Jo- įčionybe 
inas Balkūnas, Šimutis ir 
j kiti, su kuriais socialistai 
i bučiuo jasi ir bendradar- 
biauja!

buvo komunistas su 
ka ištikimų jam a

Shaw drąsiai pakėlė savo 
balsą už teisiamuosius ko
munistus, kaip jis, pirmiau,

vienuoli-

GEORGE BERNARD 
SHAW 
NINIAI

Anglijos gražiam miestejją.
Sheffield lapkričio 13 dieną1 šiame Kongrese, sakoma, 

galės-pasi
ni i Iži n i šk u 

, renkant 
ant Stockholmo

Savo šeimininkei liepė kuo- 
greičiausiai sprukti, kad tie 
banditai jos nesumuštų. Dėl to 
nesuprantamo ir netikėto ‘ įsa-I 
kymo

i nujų,
Didžiąją Azijos žmonių revoliuciją prieš tamsą, iš-|tinių bendruomenės pirminin- 

naudojimą ir skriaudas, prieš savuosius ir užsieniečius I •<» ir 
išnaudotojus. The New York Times (lapk. 9 d.) išvadina | nesiteikė, 
“komunistinio velnio” darbu.

Kodėl tam “velniui” taip sekasi? Pavyzdžiui, jis jau. 
pergalingai žygiuoja per Tibetą, ateina žinios iš mažy-; 
tęs Nepalio karalystės, kad ir ten prasidėjo “suirutė.” '

Atsakymą, ir labai teisingą, Times tesuranda vieną: i 
Tasai “komunistinis velnias” žada Azijos žmonėms že-1 
mę, laisvę ir gerovę. Kaip tik to tie Azijos žmonės per! 
amžius yra ištroškę, štai pagaliau atsirado tokia jėga, 
kuri gali jiem ta giliausi ir brangiausi troškimą paten
kinti, išniidvti, jų sapną, svajonę ir ilgesį paversti gy
venimiška tikrove.

Kas gi prie to begalima pridėti? Beveik nieko. Tik 
paskutinis ignorantas tegali įsivaizduoti bei tikėtis, kad 
šimtai milijonu Azijos žmonių amžinai pasiliks gyventi 
vergovėje ir skurde, tamsoje ir atsilikime. Naujos, pa
žangios, .mokslinės idėjos pradeda tas milžiniškas mases 
pasiekti ir išjudinti.

To viso istorinio sąjūdžio prakeikimas bei pavadini- . 
mas “komunistiniu velniu” nieko nepakeis. Tasai tu lzy8!11-1 Prie* tuo$, v X i ' iL-11 nndoTiiC! t ižmonių niekinimas ir kolicjimas tik dar kartą parodo,! 
kaip sunku mūsų gadynės stačiakakčiams ir storžieviams 
suprasti naujuosius laikus.

“Komunistims^lnias"
bandžiusiu aiškintis jau- 
vestuviu rengėjo, trem-

kitų tėvelis išklausyti 
pareikšdamas, kad 
t bosas ir teisėjas.

1 Ir taip vestuvininkai, palikę 
; gausias vaišes, gavę gerą pir- 
;tį, iškiūtino namo kaip musę

Labai geras žygis
Iš Europos praneša, kad Maskvon nuvyko Tarptauti

nio Raudonojo Kryžiaus iš dešimties žmonių delegacija. 
Ją pakvietė Tarybų Sąjungos Raudonosios Pagalbos 
Draugijos. Delegacijos misija: užmegsti ryšius su tomis 
draugijomis.

Žygis geras ir sveikintinas.

Vanzetti.
Kaip „matote, Shaw 

nuoseklus ;
i veninio linijoj. Dėl to, kad ir 

j storai Chicagos Vilnis už- I nebūdamas komunistu, jis bu- 
j važiuoja tiems, kurie Šian-|vo stambiausias šėrininkas 
i dien sušilę stengiasi iška- | bendrovėj, kuri leidžia Lon- 
! neveikti tas idėjas, už ku- čono “Daily Workcr’j. 
Irins didvsis dramtil.iirotis ir Jeigu Shaw butų j

IR JO ŠIANDIE- 
NIEKINTOJAI

ir

i susirinks Antrasis Pasauli-] taikos šalininkai s 
|nis Taikos Kongresas. Lau- didžiuoti tikrai 
ikiama poros tūkstančių de-nuveiktu darbu, 
legatų. Manoma, kad šiame parašus
Kongrese atstovų bus iš vi-i Taikos Peticijos. Sunku pa
sų pasaulio kraštų, didelių!sakyti, kiek iš viso parašų 
ir mažų, kapitalistinių ir! yra surinkta, nes jie yra 
socialistinių. i renkami po visą pasaulį, ta-

•čiau be jokio perdėjimo ga- 
Anglijos darbiečių vai-: Įima sakyti, kad nebus ma- 

’ mėgsta di-jžiau kaip trys šimtai' mili- 
taikingumu, I jonų. Nėra tokios šalies,buvo Ožiuotis savo _ , d ____ ____  ____ ,

savo gene! alinėj gy- (|GC|a visas pastangas Kon-inėra tokio kampelio, kuria-
gresui pakenkti. Labai dau-'me nebūtų buvę bandoma 
gelis delegatų negavo leidi-' pasiekti žmones ir parinkti 
mo į Angliją įvažiuoti. Pats ‘parašų.
premjeras Attlee ana dieną TA1 J Daugiausia parašų su

brinkta, natūralu, soeialisti- 
! niuose kraštuose. Ten vy- 
iriausybės atvirai ir ryškiai 
j rėmė parašų rinkimą. Tuo 
j tarpu kapitalistinėse šalyse 

Dar tikrai nežinia, kaip parašų rinkėjai buvo perse- 
! plati delegacija pribus iš klojami. Ne vienoje vieto- 
Amerikos. Manoma, kad 
Jungtinių Valstybių taikos 
šalininkai pasiųs visą pus- 

Išimtį delegatų. Ypatingai 
karštai 

remia Taikos Kongreso idė-

gyvenęs i viešni Taikos Kongresą pa-!
I visuomenininkas George (Amerikoj, ir jį butų priskaitė įsmei <e. is g e |
Bernard Shaw visa gyveni-ipri 
mą -kovojo. Vilnis rašo:

Apie tą šlovingą vyrą da
bar sučirškė visi žvirbliai dr 
svirpliai. Ir jie pasišovė su sa
vo dvylekiais, atseit komenta- isu autografuotom, kopijom sa- 

irais.
Į Chicagos marijonų “Drau . 
igas” pliurpterėjo: “Jis ir mi- | 
rė, žiūrėdamas j Stalino pa-'

subversyvių“ ir vertę 1 raudonųjų padaras. Attlee 
)t.is irtai tuo labiau,! ragino Anglijos žmones!

ž Tarybų Sąjungą jis j Taikos Kongreso neremti.
!stojo nuo tos dienos, kada ji 
gimė. Jis pasiuntė Leninui 
sveikinimo telegramą, sykiu

;vo kūriniu.
Dar pereitais metais jisai 

pervaro per šerengą tuos britiš
kus kranklius, kurie švokščia (Amerikos moterys 

Vėliau, girdi, kunigas 1l’nes «>.<- būk Stalinas esąs dvidešimto' 
.sienos. Jis nemėgęs tik Mark- amžiaus Attda.
so raštų.“

Nors Shaw ir nebuvo mark- 
'sistas, tikra to žodžio prasme, 
^et Marksą jis labai aukštai

: kad juos vaišino tokiais 
i komplimentais.'

Bet Naujienų korespon
dentas ragina kunigui už

Kvailos pastangos
Mūsų Valstybes Departmentas atsisakė išduoti pas- 

portą garsiajam rašytojui Howard Fastui, kuris norėjo 
važiuoti Angliion i Pasaulinės Taikos Kongresą. Dabar 
iš Londono praneša, kad Anglijos valdžia atsisakė su
teikti leidimą Anglijon įvažiuoti žymiajam rašytojui E- ■ 
renburgni, visuomenininkui ir mokslininkui francūzui Į 
Joliot-C’urie, ir tapytojui ispaniečiui Picasso. Jiems Ang- į 
lijos durys užtrenktos ir jie negalės dalyvauti taikos 
kongrese.

Ar bereikia aiškinti, kaip neišmintingos šių abiejų ša
lių valdovų pastangos pastoti kelią taikos reikalui? Toks 
nedavimas pasportų ir vizų tik dar labiau išjudins tai
kos šalininkus darbuotis dėl taikos išlaikymo. Toks elgi- ■ 
masis iš šių vyriausybių pusės dar storiau pabrėžia tai- | 
kai pavojų.

Shaw,“Stalinas, pareiškė 
yra didžiausias taikos čampio- 
nas.“

Vlviiucto labina ay lii i jlli vi i liz> i . . .

tai nedovanoti. Paklausyki- lv.crt™’ Is,'glhnl[,,.te > g’ 
J Ties Shaw o žodžius: Mark-te:

I Jei einama
Imunistu parengimus, kur rau-
I
’donieji nori tik savo tarpe pa
silinksminti, tai kaip nesiimti

kurie nori
; j niekuo nedėtus tremtinius a p-

itepti diktatūriniu pentu....

Čia, kaip matome, yra', 
i neaiškumų: komunistų pa- 
I rengimus pikietuoja Smeto
nos - Hitlerio auklėtiniai, 
naciai, fašistai. Tūlų jų 
dar rankos šlapios nuo 
kraujo, pralieto Lietuvoje 

žudant žydus ir anti-fašis- 
; tus lietuvius. Vadindamas 
tokius gaivalus naciais, 
banditais, fašistais,

įsas mane padarė žmogum. Jis 
pikietuoti ko- j atidarė man akis suprasti isto

rijos ir civilizacijos faktus. 
Jis davė man visai naują su- 
ipratimą apie pasaulį ir nusta
tė mano gyvenimo misiją.’’ 

“Draugo“ pliuškiai turėtų 
j rausti iš gėdos taip skandalin- 
Igai apsimelavę.

Tai tiek apie Shaw’ą, kiek
iai liečia jo politinius įsitikini
mus. Ilgiausioje metų grandi
nėje jis buvo vis tas pats. Jis j 
buvo pastovus ir savo antire
liginėse pažiūrose.

taikos išlaikymą!
Kas tokiais klerikalų ir 

socialistu melais gali tikė
ti?!

Tik pagalvokite:
Taikos

DAR APIE PRELATĄ
STANKEVIČIŲ

Skaitytojas jau žino,
Kauno arkivyskupijos

l prelatas
- - liaunu dinivji

- , j ministratorius,
“Naujienų“ žvirbliai neatsi- j juozas Stankevičius daly-

lieka nuo marijonų. Jie api
būdina Shaw’ą, kaipo asmenį, 
kuris “kuone kiekvienu klau
simu norėdavo pasirodyti tu
rįs ne tokią nuomonę, kaip ki
ti žmonės.“

Visai ne taip. Per ilgus me
tus to didžio žmogaus nuomo
nės buvo susijusios su nuomo- 

mums nėmis, lūkesčiais ir viltimis mi-

prezidentu, bet praganė daugumą ir pačiam Kongrese.
Tokį pat šposą jiems žada vėl demokratai iškirsti 1952 

metų rinkimuose.

je juk ir pas mus, Jungti
nėse Valstybėse, parašų 
rinkėjai buvo sulaikyti ir 
gązdinarni. Tačiau ir čia 
bus surinkta per porą mili
jonų parašų. 5.

'Anekdotai
Tėvas žino

Farmerys išleido savotame Farmerys išleido c"vc 
Kongiese buvo pa- SQnu mokytis tolimo miesto 

Įsauho spaudos (jų tarpe: iwiegjjon>
1 Associated Press, United
i Press, Niujorko Times ir
i kitų laikraščių) korespon- I 
jdentai. Jie matė prelatą 

. I Juozą Stankevičių sėdintį 
J|pirmosiose Kongreso daly-;

su- 
ir 

kai 
jog

vių eilėse. Jis nebuvo 
rištas; jis buvo laisvas 
smarkiai katutes plojo, 
kalbėtojai suminėdavo, 
reikia* kovoti už taiką.

Korepondentai matė pre
latą Stankevičių sakantį j 
kalbą. Jie matė, kaip ener
giškai, entuziastiškai jis 
kalbėjo. Ir jam niekas to 
nediktavo, nestovėjo už nu
garos joks žmogus, įsakąs 
jam taip kalbėti!

Jeigu prelatas Stankevi-

vavo visą-sąjunginėje Tai
kos konvencijoje (kongre
se) Maskvoje. Jis ten ne 
tik dalyvavo, bet ir kalbą 
sakė, akcentuodamas žo
džius už taiką.

1 Dėl to kunigų Draugas ir 
socialistų Keleivis neriasi 
iš kailio. Girdi, prelatą 
Juozą Stankevičių bolševi
kai prievarta paėmė, nuve
žė į Maskvą ię privertė jį £įus į^tų prievarta Kong-
sakyti kalbą už pasaulines

Jie turi kuo pasidžiaugti
RepuoĮikonų partijos vadai ir vadukai visoje šalvje ne

sitveria džiaugsmu laimėjimais. Reikia pripažinti tą 
faktą, jog jie turi kuo pasidžiaugti. Jie laimėjo daug. 
Turėdami pietinių demokratų talką visais svarbiaisiais 
užsieninės ir naminės politikos klausimais jie viešpa
taus 82-rame Kongrese.

Betgi, iš kitos pusės, jie juk dar daugiau buvo laimė
ję 1946 m. rinkimuose. Jie tada vieni patys turėjo didelę 
daugumą abiejuose Kongreso butuose. Tačiau kai atėjo 
1948 metų rinkimai, jie ne tik neišrinko savo žmogaus

Šiaurinčj Korėjoj bijodami važiuoti apdaužytu tiltu, amerikiečiai leidžia 
tankus nusekusios upės dugnu. ___

P i r miesiems 
mokslo metams pasibaigus 
sūnus parvažiavo namo 
puikiame ūpe. Jisai buvęs 
antruoju shvo klasėje.

“Antruoju?” šūktelėjo 
tėvas. “Antruoju! Kodėl tu 
negalėjai būt pirmuoju? 
Kam gi, tu manai, aš tave 
ir kolegijon įleidžiu?” 
/ Antriesiems mokslo me
tams jaunuolis grįžo kolegi
jon pasiryžęs tapti pirmuo
ju. Ir tikrai: metų pabaigo
je jisai parvažiavo pas tė
vą ir didžiuodamasis pra
nešė, jog esąs pirmuoju sa- 

į vo klasėje.
Tėvas kelias minu tas ty

lėdamas žiūrėjo į sūnų, 
paskui gūžtelėjo pečiais ir 
sako: *

“Pirmasis klasėje — 
Matyt,, ne kažin kokia 
ir toji kolegija!”

resan nuvežtas, tai jis ga
lėjo atsisakyti kalbėti —to

i daryti jokia pajėga negali 
j priversti. Yra net ir lietu- 
iviškas posakis: Arklį gali 
i privesti prie vandens, bet 
Į nepriversi jo gerti!

Šitaip rašydama, klerika-! nebūvo ant šios žemės

Evoliucija
Seniai, seniai, .kai

tu?
ten

dar 
nei 

lų ir socialistu spauda labai mokinių, nei mokytojų, sė- 
pažemino prelatą Stankevi- dedama pirmykščioje girio- 
čių ir tą Lietuvos katalikų Je ant medžio šakos, 
dvasiški ją, kuri i

Į Stankevičių ją ten atsto
vauti.

Bet klerikalai ir socialistai 
I nepaiso. Jie pasirengę, 
'smogti galvon bile kuriam 
I žmogui, jei tik, jų nuomo
ne, jie pasidarys iš to poli
tinio kapitalo!

Tai skęstančių nedoroje 
į žmonių už britvos grėbi- 
! masis!

, bez- 
išrinko |džionė - tėvas sekamai sa

viškių jaunuolių būriui pra
našavo: “Mano mieli vai
keliai, iš jūsų anukų-pro- 
anukų, vos keliems metų 
milijonams praėjus, tikrai 
išsivystys universitetų ir 
akademijų profesoriai. To-, 
dėl rūpinkitės niekuomet 
nepadaryt gėdos savo pro
tėviams.”

Surinko J. Barkus.
I 2 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily)-šešt., Lapk.-Nov. 11, 1950



idijotai.

bijosi moterų,

Mirus 94 metų amžiaus pasaulio lite
ratūros gigantui, rašytojui-dramaturgui 
George Bernard Shaw, daug straipsnių 
apie jį tilpo spaudoje ir dar daugiau jų

yra ta,

LlT€ ratu ra " 
ir IlknAs

RAŠYTOJO G. BERNARD SHAW 
LAIDOTUVĖS: MAŽOS IR JAUKIOS

Pirmadienį, lapkričio 6 d., buvo su
deginti rašytojo George Bernard Shaw 
palaikai.

Jie buvo sudeginti Golders Green Kre- 
matorijoje Londone.

Laidotuvėse dalyvavo labai ribotas 
skaičius artimiausiųjų velionio draugų, 
taipgi jo namo prižiūrėtojai.

Prieš mirtį pats rašytojas įsakė, kad 
jo pelenai turį būti sumaišyti su jo žmo
nos pelenais, — žmonos, kuri mirė prieš 
septyneris metus.

Kur tie pelenai bus padėti vėliau, 
nieks šiuo metu nežino. Sakoma, jie bū
sią patalpinti Westminster Abbey, kur
ilsisi nemažai kitų žymių Anglijos poetų 
ir šiaip žymių žmonių.<

Gėlių vainikų buvo tik du: nuo Brita
nijos Komunistų Partijos veikiančiojo 
komiteto, taipgi nuo Lenkijos Rašytojų 
Sąjungos.

Tai simbolinga!
Kaip žinoma, Bernard Shaw save skai

tėsi komunistu ir rėmė komunistinį ju
dėjimą iki pat savo mirties.

Pli ri. AMERIKOS LIETUVIS
APIE KELIA Į LAIMĘ”

Uruguajaus lietuvių laikraštyj Darbe 
J. Geglys sekamai rašo apie neperseniai 
Laisvės išleistą apysaką “Kelias į Lai
mę” :

Rojaus Mizaros knygą “Kelias į lai
mę” perskaičius, mintimis norisi pasida
linti su mūsų laikraščio skaitytojais. No
risi pasakyti, kad ši knyga yra patrau
kli skaityti nuo pradžios iki galo.

Aprašomasis asmuo, Mikas Kilpa, yra 
sūnus šykštaus Lietuvos ūkininko, sti
priai įsikibusio į savo žemės kampelį, 
žiauriai išnaudojančio samdinius. Patė
vio nekenčiamas, Mikas išvažiuoja Ame
rikon. Apsigyvena jis ten pas buvusį 
tėvo pusbernį Balandį, priklausantį so
cialistinei veiklai. Mikas (dabar jau 
Maikis) irgi susiriša su socialistais, vei
kia ir net parodo ryžtumą bedarbių de-

Lenkijos liaudis didžiai įve r t in o
Shaw’o veikalus, tuo būdu to krašto ra
šytojai pareiškė jam padėką, prisiųsda- 
mi raudonų gėlių vainiką.

Bernard Shaw mirė sulaukęs 94 metų 
amžiaus.
• Jo laidotuvėse nebuvo nei vieno dva
siškio.

Prieš mirsiant, jis reikalavo, kad jo monstracijoje, apgindamas nuo policijos 
palaikus laidojant, būtų sugrota tik du 
muzikos numeriai: Verdi’o “Libera Me” 
iš “Requiem” ir. Elgar’o “The Music 
Makers.”

Abu muzikos kūrinius atliko vargonai.
Trumpą kalbą pasakė Sir Sidney 

Cockerell, per ilgus metus buvęs rašy
tojo artimas draugas. Savo kalbai pa
grįsti jis citavo Bunyan’o veikalą “Pil-

. grim’s Progress.”
Šitaip buvo palaidotas patsai žymiau

sias 20-to amžiaus korifėjus: dramatur
gas, kritikas, kovotojas dėl taikos, geras 
prietelius Tarybų Sąjungos ir visos pa
žangiosios žmonijos. R. M.

Iš rašytojo Bernard Shaw ryškesnių posakių

Kiekvienas straipsnio autorius pripa
žįsta rašytojui Shaw didžiulių gabumų; 
jis savamokslis, bet pasiekė patį čiukurą 
literatūrinėje kūryboje. Jis gretinamas 
su Šekspyru, o gal Shaw Šekspyrą pra
noks, pralenks.

Ateitis parodys.
Vieną didžiulį gabumą, būdingą vi

siems airiams, Shaw turėjo posakiuose, 
trumpuose išsireiškimuose tuo ar kitu 
klausimu.

Čia mes paduosime kai kuriuos jo posa
kius, vertus dėmesio.

Kada dabartinis Windsoro kunigaikštis 
patapo Anglijos karalium, laikraštinin
kai klausė rašytoją, ką jis galvoja apie 
naują karalių. Shaw atsakė:
—nieko apie karalių negalvoju. 

Karaliaus uždavinys yra galvoti apie 
mane.

1947 m. vienas asmuo klausė rašytojo, 
ką jis mano apie Anglijos teatrą, vei
kiantį socialistinėje santvarkoje. Shaw 
atsakė:

—Anglijoje nėra socializmo, o tik uni- 
jizmas. Tačiau vis tai yra geriau nei 
pas jus, Jungtinėse Valstijose. Viduti
nis amerikietis turi mažo miestelio kal
vio samprotavimą. Jis žino, kas darosi 
jo miestelyj, bet vargiai žinp ką nors, 
kas darosi pasaulyj;

Kai kažin kas užklausė, kodėl Shaw 
nevartoja alkoholinių gėrimų, jis atsakė:

—Dėl to, kad mano tėvai ir' protėviai 
jau seniai sumokėjo skolas alkoholinių 
gėralų. gamintojams; pagaliau, mano 
smegenys nereikalingi artificial™ (dirb
tinio) stimulianto.

Apie tuos, kurie skelbiasi esą šimto 
procentų amerikonais, Shaw sakė:

—Jie yra 99 procentų.
Apie meilę:
—Idealingiausia meilė

. palaikoma laiškais.
Apie moteris:
—Vyrai, kaip taisyklė,

ir tai jie daro ne be pagrindo.
Apie autobiografijas:
—Geriausios autobiografijos yra išpa

žintys; bet, jei žmogus yra gilus rašyto
jas ,tai visi jo kūriniai yra išpažintys.

Apie Amerikos filmus Shaw sakė: Tik 
vienas Charles Chaplin turi originalumo 
ir artistiškumo.

w Apie komunistus:
į: * —Bet kuris asmuo, jei jis nėra komu

nistas, nėra inteligentiškas (intelligent 
—-atsieit: kultūriškas, pilnas žmogus).

—Stalinas-yra didžiaušias taikos čem
pionas. Tarybų Sąjunga vieninga ir ga
linga dėka Stalinui, ir toji pajėga ūžti-

kuri

krina pasauliui taikų. Aš stoju už Sta
liną.

—Marksas padarė mane žmogumi. Jis 
atidarė mano akis ir istorijai ir civiliza
cijai pažinti, jis suteikė man visiškai 
naują pasaulio supratimą; jis davė man , 
tikslą gyventi.

1948 m. spalio 21 d. Shaw sakė:
—Kad sulamdyti komtcnizmą, Ameri

kos vyriausybė suareštavo 12-ką asme- 
mį, ir kaltina juos raginime jėga nuversti 
vyriausybę, bet kai tik tą patį padarė 
Jurgis Washingtonas ir Jeffersonas, tuo 
būdu sukurdami Amerikos Jungtines 
Valstijas. Krikščionybės įsteigėjas buvo 
komunistas . . . Bet Amerikos įstatym- 
daviai, besiskelbiu krikščionimis, neskai
tė biblijos, daug mažiau jie ją skaitė ne
gu Karolis Marksas. Jei jie 'jį pasiektų, 
tai ji' šventą Petrą įkaitintų sukilime ir 
žmogžudystėje.

Marksistiniai kritikai teigia, j o g 
George Bernard Shaw nebuvo gilus 
marksistas-leninistas. Dėl to jis kai ka
da čia ir ten padarydavęs nemarksisti- 
nes išvadas arba posakius. Tačiau visi 
pripažįsta jam tą nuopelną: per visą sa
vo gyvenimą jis gynė darbo žmogaus rei
kalus, smerkė išnaudotojus; jis pasta
ruoju metu griežtai kovojo už taiką. Į T. " 
Sąjungą jis žiūrėjo kaip į viltį viso pa
saulio darbo žmonių.

Jis rėmė pinigiškai komunistinį judė
jimą Anglijoje. Kaip jau buvo,rašyta, 
Shaw buvo stambus akcininkas (šėrinin- 
kas) kooperatyvo, kuris leidžia Londono 
Daily Workerj.

Shaw, sakoma, palikęs nemažai turto, 
sukaupto už savo veikalus. Yra spėjimų, 
būk to turto likę apie'pusantro milijono 
dolerių.

Dabar klausimas: kam jis tą turtą pa
skyrė?

Be abejojimo, jis yra parašęs testa
mentą, kuriame nurodyta jo turto pa
skirtis. .

Shaw’o vardas šiuo metu yra labai ge
rai žinomas visąme civilizuotame pasau
lyje. Bet tas vardas vis didės, o jo dar- . 
bai, kaip negęstanti skaidri žvaigždė, ži
bės literatūriniame pasaulyje J)er ilgą, 
ilgą laiką.' N.

vieną darbininkę. Pakliūva į kalėjimą. 
Bet tuo tarpu Maikis. gauna darbą, su
rištą su prekyba. Dirba duonos išvežio
toji!. Moterys mėto ant jo kilpas, tuo 
pavogdamos ne vieną valandėlę laiko.

Darbdavys Palšis pastebėjęs Maikio 
meiliškus santykius su jo dukteria, ku
rią pasiskuba išleisti už vyro, o Maikį ' 
paleidžia iš darbo. Bet viena 
turinti meiliškų tikslų, Maikio reikalus 
taip sutvarko, kad šis pasidaro pusinin
ku jos vyro smuklės ir turtėja netikėtu 
greitumu. Čia visi jo ryšiai nutrūksta 
su buvusiais draugais ir idėja. Tačiau 
pats didžiausias tarpimas pasidaro tada, 
kai laike pirmojo Pasaulinio karo įsta
tymais tampa uždraustos svaigalų par
duotuvės. Čia Maikis leidžiasi į slaptą 
biznį. Gamina ir pardavinėja svaigalus 
su pareigūnų žinia, juos patepdamas. 
Kuone milijonierium jis tampa. Prisi
perka ir namų, ir akcijų, ir net bankelio 
dalininku tampa.

Kadangi prekyboje jam tenka bendra
darbiauti su pareigūnais, priklausan
čiais reakcinei respublikonų partijai, tai 
ir politiniai prisieina su jais sutapti ir 
net jiems pasidarbuoti rinkimų kampa
nijoje. Ir kad'gauti lietuvių balsų už 
respublikonų kandidatą į burmistrus,

moteris,

Maikis mitinguodamas įkalba, kad, 
jei Driskolis būtų išrinktas, jis darytų 
įtakos į šalies prezidentą, kad šis dar
buotųsi už Vilniaus grąžinimą Lietuvai. 
Bet Maikis čia tampa sukirstas vieno 
klausytojo, kuris parodo to paties Dris- 
kolio atsišaukimą ukrainiečių kalba, ža
dant ukrainiečiams suvienyti jų krašto 
atskirtas sritis. Kitą atsišaukimą len
kų kalba, žadant Lenkiją padaryti “nuo 
marių iki marių.” Reiškia, Lenkijai pa
aukojama Lietuva ir Ukraina.

Šią knygos vietą praplėčiau daugiau 
dėl to, kad labai primena mums, Uru- 
gvajiečiams lietuviams, mūsų kolonijoje' 
subankrutavusių politikų veiklą praei
tuose rinkimuose, ,-^ūli “vadukai” iš 
tautininkų pastogės čia irgi buvo suor
ganizavę lietuvišką skyrių prie “Nacio
nalistas independientes” partijos ir pro
pagavo, kad jei ši partija laimėtų val
džią, tai ji tuoj atkariautų Lietuvą 
nuo bolševikų . . .

Per savo lobimo laikotarpį, Maikis ne
perskaitė jokios knygos, nepriklausė jo
kiai veiklai, niekam neaukojo pinigų, o 
vienok tatai nė kiek nekliudė jam pa
garsėti “plačių pažiūrų” žmogum, daug 
pasidarbavusiu Lietuvos nepriklausomy
bės įsteigimui.

Aplanko jis ir Lietuvą. Mums tada 
dar tebegyvenusiems Lietuvoje tas laiko
tarpis prisimena, kada amerikiečiai tu
rėję sutaupą grįžo į vadinamą “nepri
klausomą” Lietuvą tai apsigyventi įsigi
jau! kokį verslą ar ūkį, tai paviešėti. 
Atsimename, kai jie mūsų tautos sukčių 
buvo apvalomi nuo dolerių ir paleidžiami 
pliki. Tas pats įvyko ir su Maikiu Kil
pa. Tautos “darbuotojų’’ apskustas ir 
apvesdintas su patvirkusia “panele,” jis 
vėl sprunka Amerikon. Bet ten įvykus 
ekonominė krizė jį užkerta dar skaudes
ne rykšte. Bankrotai, vagystės ir žmo
nos ištvirkavimas sunaikina ir tuos tur
tus, ką turėjo Amerikoje. Turčiai dabar 
iš jo tyčiojasi, o biednuOmenė jo neken
čia. Tokioje padėtyje jis dabar prisime
na savo jaunų dienų draugą, darbininkų 

t
(Tąsa 4-me pusi.)

esą

ŽINIOS IS LIETUVOS 
Liaudies ansamblis ruošiasi 

gastrolėms
VILNIUS, rugs. 22 d. — 

Valstybinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, vadovauja
mas kompozitoriaus J. švedo, 
šiuo metu ruošiasi gastrolėms 
i Žemaitiją. Ansamblis gastro
lėse išbus vieną mėnesį, ap
lankys rajonų centrus, mieste
lius ir kolūkius, savo progra- 

atlikdamas montažą 
teka Nemunas” ir kt.

♦mojo
“Kur

mokinių skaičiusI Auga
ŠIRVINTAI, rugs. 22 d. — 

Kasmet auga Musninkų vidu
rinės mokyklos mokinių skai
čius. Atremontuotose ir gra
žiai sutvarkytose mokyklos 
patalpose šiais mokslo metais 
mokosi daugiau kaip 350 mo
kinių. Z. Vagonis

Kolūkinės plytines
RASEINIAI, rugs. 22 d. —- 

Sustambintiems rajono kolū
kiams žemės ūkio specialistai 
padeda ruošti trimečio pers- 

: pektyvinius planus.
Perspektyviniai planai pa

ruošti “Naujo kelio”, “Kom- 
j jaunimo žingsnių,” “Didžiojo 
! Spalio” kolūkiams.

“Komjaunimo žingsnių” ko
lūkyje esančią plytinę, kuri 
šiemet pagamino daugiau kaip. 
80,000 plytų, neįmatoma pa
versti tarpkol ūkine.

! Kolūkių perspektyviniuose 
planuose numatoma pastatyti 
mūrines kolūkių gyvenvietes, 
prie jų užvedant sodus.

A. Jasiulis

*

Rudens pasakaitė
Dūksta, dūksta vėjas, 

Lenda, veržias į bakūžę, 
Durys, ve, neprisidaro, 
O langai, žiūrėk, išdužę, 
Leidžia vėjui įsiskverbti, v

Šaltą tinklą verpti.

—Mama, mama, šalta!-—. 
Girdis skaudžios dejonėlės. 
Skarmalai ant lovos juda,-— 
Tai ne vasaros čia gėlės,— 
Čia vaikučiai—skurdo aukos,—

Kenčia, verkia, raukos . . .

Bar-bar-bar,—durysna, 
Pasibaladojo ponas, 
Ir nekviestas įgūžėjo,— 
Jis bakūžės, mat, valdonas. 
-—Jei raudos neatsiteisi t,

Ryt, jau gatvėn eisit !■—

Taręs tą sprendimą, 
Žvelgė ponas bakūžėlę. 
Gi motušė meldė jįjį: 
—Dar palaukie savaitėlę. 
Vyrs nedirba pusė metų

Tiek vargų verpetų . .

Gal ir jie už savaitėles
Bus “gatvinės gėlės.”

—Mama, kur mes eisim?
Šalta, mama! Mums duonutės 
Sriūva ašaros veideliais, 
Kyšoja vaikų rankutės.
—Nesugrįžta mūsų tėtis.

Mama, kur mums dėtis?—

Vyrai ein į šalį— 
Kito bėdžio mantą mesti. 
Ir kitam ji egali teikti 
“Laimės dieną” gatvėj švęsti? 
Mat, beteisis toks “likimas,”

Skurdas auką imas.* * *
Grįžta tėtis, grįžta. 

Pasitinka žmona vyrą, 
Skerėčiojas jai rankos, 
Gailios ašaros jai bįra: 
—Štai kur, ve, mumis išgrūdo,

Žmonės bjauraus būdo . . . —

Reginį pamatęs, 
Vyras vėl nusiskūbėjo. 
Juk gi reikia kas daryti, 
Kol mirtis dar neatėjo. 
Eina talką pasikviesti—

Mantą butan sviesti . . .

ODETS’O NAUJAS VEIKALAS 
' Į

Į Niujorką atvyko dramaturgo Clif
ford Odets’o naujas veikalas, “The Coun
try Girl.”

Šis veikalas buvo statytas (eksperi- 
mentaliniais sumetimais) Bostone. Au
torius sako, jog šis veikalas neliečiąs vi
suomeninių problemų, o tik ribojasi psy- 
chologiniais motyvais.

Odets yra pažangus rašytojas-drama- 
turgas.

Veikalas statomas Lyceum Teatre, 
Niujorke.

—Vyrs nedirba . . . Ką gi, 
Juk ne mano tai kaltybė! 
Man taipogi reik gyventi. 
Aš už šitą nuosavybę 
Randą sau turiu išgauti,

Man—ne ubagauti ... —* * *
Rytas aušta, švinta, 

Veržias vėjas į bakūžę, 
Durys, mat, neprisidaro, 
Gi langų stiklai išdužę,' 
Leidžia vėjui sukaliotis,

Šalčiui grabaliotis.

Už poros minutų,— 
Matos, jogei be derybos,— 
Tėtis su draugais bedarbiais, 
Iš arčiausiosios tarybos, 
Neša butan skurdžią mantą,—

Veiksmą jie supranta.

Mantą sugabenus, 
Atsiranda namo ponas. 
Rėkia jis, ir mostikuoja, 
Mat, paliestas jo delmonas. 
Bėgs jisai teisių žiūrėti,—

Ką daugiau žadėti ?

Vėlei ponas šičia,— 
Nebevienas—dar trys vyrai,— 
Griebia, neša skurdžią mantą. 
Be kalbos jie—ne pagyrai. 
Raukšlės veidus 'jų dabina,—

Rodo klaikią miną.

Dirba jie jie darbą, 
Bet gi, matos, be traukimo. 
Gal ir jų pačių šeimelės 
Laukia to paties likimo:

Širsta, dūksta vėjas . . .
’ Ir bakūžės ponas širsta, 
Nu, bet kas čia jo bijosis? 
Darbininkai gi išgirsta, 
Kad “prieš vėją” reikia pūsti, 

Reikia neužsnūsti. \
Stasys Jasilionis.

Spalis, 1933.

j Kolūkio Specialistai
į JONIŠKĖLIS, rugs. 22 d.— 
“Lenino keliu” kolūkis — 
stambus socialistinis ūkis. Gy- 

į vulininkystės fermose yra be
veik 600 galvijų ir smulkių 
gyvulių, daugiau kaip 700 
paukščių. Kolūkis turi savo 
malūną, elektrinę, gamyboje ' 
naudojama 7 elektros moto
rai.

,p. i d el is, 4 augelį gamybos 
šakų turįs, ūkis pareikalavo 
žymaus skaičiaus specialistų.

Dabar įvairiuose kolūkio 
gamybos baruose dirba dau
gelis žemės 
rių, įgijusių 
ūkyje yra 
mechanikas,
kitų darbuotojų.

ūkio artelės na- 
specialybę. Kol
ei ektro monteri ai, 

staliai ir daug

• Paskaitos kolūkiečiams
I KURŠĖNAI, rugs. 22 d. —- 
Platus politinis-aiškinamasis 
darbas dirbamas Kuršėnų ra
jono kolūkiečių tarpe. Suor
ganizuotos lektorių brigados, 
kurios sistemingai lankosi ko
lūkiuose. Lektoriai Valenskas, 
Karčiauskas ir kt. pastaruoju 
metu kolūkiuose “Raudonoji 

j vėliava”, “Tarybiniu keliu” 
įskaitė paskaitas: “Pašarų" ba- 
zės sudarymo reikšmė”, “Kol-

■ ūkių sustambinimo reikšmė”, 
“Amerikos imperialistų politi

ška”, “Religija — priemonė 
darbo žmonių masėms išnau
doti” ir kt. temomis.

V. Darelis

MAŽEIKIAI, rugs. 22 d.—- 
šią vasarą Mažeikiai tapo dar 
gražesni ir puošnesni. Skvere 
vešliai žydi gėlių lysvės. Lais
vės, Pergalės ir kitose gatvė
se žaliuoja daugiau kaip 600 . 
liepų, klevų, uosių ir kitų de
koratyvinių medžių, kuriuos pa
sodino miesto darbo žmonės. 
Pušyne įrengtas miesto par
kas. šalia jo stiebias didingas 
paminklo monumentas Didžio
jo Tėvynės karo didvyriams. 
Parką puošia praėjusį pavasa
rį pastatytas vasaros paviljo
nas.

Sutvarkytos ir gatvės. Į- 
rengtas miesto stadionas. 
Naujai išgrįstos Laižuvos ir ki
tos gatvės. Atremontuoti Šali
gatviai.

ŠEDUVA, rugs. 23 d. — 
Sviesto gamybos įmonės ko
lektyvas įvykdė metinį gamy- . 
bos planą. Viršum plano iš
leista 4,350 kilogramų pirmos 
rūšies sviesto ir 2,840 kilo
gramų kazeino.

Jonas Maironis

*
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VAIZDAI IŠ KARIŠKIŲ GYVENIMO
SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU 

Aš Kunigciikscio Nechliudovo Kaukazo užraku.
_____  -17-_________ _____________________ __ 10-19-50 j

(Tąsa)
—Už ką jūs buvot . . . dėl ko jūs nu- 

kentėjot? — paklausiau pagaliau aš ji, 
nesugalvojęs nieko geresnio pokalbiui 
pradėti.

—Argi jūs negirdėjot tos biaurios is
torijos su Meteninu?

—Tiesa, rodos, dvikova; girdėjau pro- 
bėgoms,—atsakiau; — juk aš jau seniai 
Kaukaze.

—Ne, ne dvikova, bet tokia kvaila ir 
baisi istorija! Aš jums viską papasako
siu, jei nežinote. Tai buvo tais pačiais 
metais, kai mes susitikom pas seserį; aš 
tuomet gyvenau Peterburge. Reikia pa
sakyti, aš tada turėjau vadinamąją 
position ddns le monde (padėti visuo
menėj), ir pakankamai patogią, jeigu ne 
žavingą. Mon pere me donnait 10,000 
par an (mano tėvas duodavo man 10,000 
per metus). 49-šiais metais man paža
dėjo vietą pasiuntinybėje Turine, mano 
dėdė iš motinos pusės galėjo ir visuomet 
buvo pasirengęs labai daug mano labui 
padaryti. Visa praėjo ir nebegrįš, j’etais 
recu dans la meilleure societe de Peters- 
bourg, je pouvais pretendre (buvau pri
imtas į geriausią Peterburgo visuomenę, 
galėjau pretenduoti..,) į geriausiąją par
tiją. Mokiausi, kaip visi mes, mokyklo
je, taigi, nebuvau perdaug išsilavinęs; 
tiesa, daug skaičiau paskui, mais j’avais 
surtout ,žinote, ce jargon du monde (bet 
mokėjau tą aukštosios visuomenės žar
goną) ir, kaip ten bebūtų, mane laikė 
kažkodėl vienu geriausių Peterburgo 
jaunuolių. Visuomenės akyse mano ver
tę dar labiau kėlė — c’est cette liaison 
avec m-m D. (tai tasai ryšys su madame 
D.), apie kurią daug kalbėjo Peterbur
ge, bet aš buvau baisiai jaunas tuo me
tu ir menkai tevertinau visus šiuos daly
kus. žodžiu, buvau jaunas ir kvailas! Ko 
dar man reikėjo? Tuo metu Peterburge 
Meteninas buvo pagarsėjęs ... — Ir 
Guskovas ėmė man šitaip pasakoti savo 
nelaimės istoriją, kurią, kaip visai neį
domią, čia praleisiu.

—Du mėnesius sėdėjau kalėjime,—tę
sė jis toliau, — visiškai vienas, ir ko tik 
neprigalvojau aš tuo metu. Bet žinote, 
kai viskas pasibaigė, tarsi galutinai nu
trūko ryšys su praeitimi, man pasidarė 
lengviau. Mon pere,—vous en avez en- 
tendu parler (mano tėvas, jūs apie jį 
girdėjote) tikriausiai,—jis yra geležinio 
charakterio ir tvirtų įsitikinimų žmo
gus, ii m’a desherite (jis man atėmė tei
sę į palikimą) ir nutraukė su manim vi
sus santykius. Jo įsitikinimais taip rei
kėjo padaryti, ir aš jo nė kiek nekaltinu:4 
ii a ete consequent (jis buvo nuoseklus). 
Bet ir aš nedariau žygių jo nusistatymui 
pakeisti... Sesuo buvo užsieny. M-me I). 
terašė man, kai leido, ir siūlė pagalbą, 
tačiau, kaip galite spręsti, aš atsisakiau, 
taigi netekau ir tų smulkmenų, kurios, 
žinote, palengvina šiek tiek tokioj padė
ty: nei knygų, nei t baltinių, nei maisto, 
ničnieko. Daug, daug pergalvojau tuo 
metu, į viską ėmiau kitomis akimis žiū
rėti; pavyzdžiui, tasai triukšmas, aukš
tosios visuomenės paskalos apie mane 
Peterburge nedomino manęs, nė kiek ne
glostė mano savimylos: visa tai man at
rodė juokinga. Jaučiau, kad pats buvau 
kaltas, neatsargus, jaunas, kuo sugadi
nau savo karjerą, ir tik galvojau apie 
tai, kaip vėl ją pataisyti. Ir jaučiau sa
vyje tam tikslui jėgos ir energijos. Iš 
kalėjimo, kaip jums sakiau, mane atsiun
tė Čia, į Kaukazą, N. pulkan.

—Galvojau;—tęsė jis, vis labiau ir la
biau įsikarščiuodamas, — kad čia, Kau
kaze, la vie de camp (karo lauko, gyve
nimas), žmonės tiesūs, garbingi, su ku
riais susidursiu, karas, pavojai, visa tai 
nepaprastai tiks mano sielos nuotaikai, 
kad aš pradėsiu naują gyvenimą. On me 
verra au feu (mane išvys ugnyje)—-pa
mils mane, ims gerbti mane ne vien tik 
dėl vardo,— kryžius, puskarininkis, nu
ims baudą, ir aš vėl grįšiu ir, vous sa- 
vez, avec ce prestige de malheur! Ho, 
quel desenchantement! (Žinotumėt, su 
prestižu nukentėjusio žmogaus. Bet koks 
nusivylimas!). Neįsivaizduojat, kaip aš 
klydau I . . Žinote mūsų pulko karinin
kus?—Jis patylėjo gana ilgai laukda
mas, kaip man atrodė, kad pasakyčiau 
žinąs, kokie blogi čionykščiai karininkai, 
bet aš nieko neatsakiau. MMan—buvo

šlykštu, kad jis, tur būt, iš! to, jog aš 
mokėjau prancūziškai, sprendė, kad aš 
turįs piktintis karininkais, Kuriuos aš, 
priešingai, pabuvęs ilgai Kaukaze, spė
jau visiškai įvertinti ir gerbiau tūkstan
tį kartų labiau, negu tą visuomenę, iš 
kurios tarpo išėjo ponas Guškovas. No
rėjau jam tai pasakyti, bet • jo padėtis 
mane varžė. <!

(Bus daugiau) Į

Piety Amerikos Lietuvis

(Tąsa nuo 8-čto ousl.I 

veikėją Balandį, ir užeiną pas jį pasi
skųsti savo nelaimėmis. , Čia jam tenka 
sustirti iš nustebimo: sužino jis čia, kad 
Balandžių marti yra jo duktė, sugyven
ta su pirmojo darbdavio Palšio duk
teria. Tai meilės vaisius, kurio jis anuo
met išsižadėjo, ir kuris dabar taip būtų 
širdžiai reikalingas. Jau yra ir anūkas. 
Bet duktė ii’ anūkas nieko apie Maikį 
nežino, o jis pats, dabar jausdamasis 
niekšu, neturi kaip prisipažinti. i

Visų apleistas Maikis dabar mato, kad 
kelias į turtus nebuvo kelias; į laimę. 
Jis, Balandžio patariamas, dar nueina į 
bedarbių demonstraciją, kur tribūnoje 
kalba jo žentas. Klausydamas žento pra
kalbos, jis pergalvoja savo likimą ir 
skaudžiai pajunta savo klaidą. Tuo tar
pu policija ima skirstyti minią, vaišin
dama ją lazdomis. Šituo momentu tūlas 
skaitytojas gal laukia iš Maiklo ryžtin
go pasukimo, susiliejimo su kovojančia 
darbininkų minia. Tačiau knygos auto
rius, M'aikio tuo keliu nenuveda. Nenori 
ugdyti kreivų iliuzijų į gyvenimo su
teptą ir palaužtą individą ir leidžia jam 
numirti visų apleistam.

Knygoje yra ir kitų įdomių personažų, 
bendraujančių su Maikiu. Bet tegul juos 
susiras ir įvertins knygos skaitytojas.

Apysakoje gausu linksmų ir jaudinan
čių vaizdų. Mintys, kaip ir visose R. Mi- 
zaros knygose, išreikštos suprantamais 
darbo žmogui žodžiais. Rašymo metodas, 
bent mums, atrodo naujas. Visa knyga 
virš 360 puslapių yra paties Maikio Kil
pos užrašai. Knygos autorius, apart 
įžangos ir užbaigos, tartum čia nieko ne
turi.

Patartina; kad kiekvienoje šeimoje 
garsiai ši knyga būtų perskaityta.

J. Geglys. _

Operos sezonas 
prasidėjo

Lapkričio 6 dieną atsidarė Niujorko 
Metropolitan opera, — 67 metų amžiaus 
opera. Šiemet opera veikia vadovybėje 
naujo manadežriaus, Rudolf Bing’o, ku
ris paleido tūlus dainininkus ir pasam
dė naujus.

Žymėtina, jog paleista iš operos Pau
lina Stoškaitė, lietuvių kilmės amerikie
tė; šiuo metu, taigi, Metropolitan ope
roje nėra nei vieno lietuvio dainidinko.

Operos atidarymo vakarą buvo statyta 
Verdi’o opera “Don Carlo”; pastatymas 
buvo televizuotas, taip, kad operą galėjo 
matyti milijonai žmonių.

Teatras buvo pilnas žmonių, kaip ir 
visuomet atidarymo vakarą. Suvyko 
daug turčių, ponų ir ponių, — pastaro
sios subruzdėjo čion parodyti savo kos
tiumus, deimantus, žemčiūgus.

Gatvėje laukė šimtai žmonių, norinčių 
įeiti ir, stovint, pamatyti vaidinimą. 
Naujasis operos manadžerius stovintie
siems gatvėje užfundino po kavos puo
delį.

Orkestrui dirigavo Fritz Stiedry.
Opera “Don Carlo” yra pagrįsta Šile

rio veikalu; ji liečia, tarp kitko, vidur
amžių inkviziciją, kurią palaikė katali
kų bažnyčia. Tuo būdu inkvizicijos ša
lininkai, gėdydamiesi savo protėvių bai
sių darbų, reikalauja, kad “Don Carlo” 
nebūtų pakartota!

( , Dublin. — Anglija pla-
, navo siųsti būrį savo karo 

laivų Airi j on į svečius. 
Daugmeniški airių protes
tai privertė Angliją at
šaukti tą jos laivyno vizi
tą.

SKAITYK 
ir

MOKYKIS
IV TIPAS. KIRMĖLĖS.
Žodis “kirmėlė”, arba 

“kirminas”, primena vi
siems meškeriotojams žino
mą ir žemėje gyvenantį 
slieką arba paplitusius pa
razitus, kurie gyvena žmo
nių ir gyvulių viduriuose. 
Bet, iš tikrųjų, yra daugy
be ir kitų gyvių, gyvenan
čių gėluose vandenyse, jū
rose ir vandenynuose ir va
dinamų kirmėlėmis. Visų 
šių gyvūnų kūnas sudary- 

i tas labai įvairiai, ir jie skir
stomi net į kelis tipus.

Požymįai, dėl kurių šie 
gyvūnai vadinami kirmėlė
mis, yra šie: jie niekada 
neturi kojų, o kūnas, vienų 
labiau, kitų mažiau, bet vi
sada pailgas ir turi dvišonį 
sandarą.

Be to, svarbu įsidėmėti 
tai, kad duobagyvių kūnas 
ir visi organai sudaryti iš 
dviejų sluoksnių: ektoder- 
mos ir entodermos, o visų 
kirmėlių kūnas ir organai 
sudaryti iš trijų ląstelinių 
sluoksnių: ektodermos, iš 
kurios susidariusi kirmėlių 
oda, entodermos, kuria iš
klota kirmėlių žarnelė, ir 
mezodermos, iš kurios pa
sidaro raumeniniai ir kito
kie audiniai.

.čiosiomis, apskritosiomis ir 
žieduotosiomis kirmėlėmis.

1. POTIPIS. PLOKŠČIO
SIOS KIRMĖLĖS

’ Paprasčiausią kūno san
darą turi plokščiosios kir- 

įmėlės. Pavadinimą jos gavo 
nuo to, kad jų kūnas suplo
tas. Protarpiai tarp plokš
čiųjų kirmėlių kūno organų 
pripildyti vadinamosios pa- 
renchimos, kuri pasidaro iš 
mezordemos.

Kai kurios plokščiosios 
kirmėlės gyvena laisvai, bet 
daugumas jų yra prisitai
kiusios gyventi kitų gyvu
lių vidaus organuose, kaip 
parazitai.

Kirmėlės - parazitai su
kelia pavojingas ligas žmo
nėms ir gyvuliams, iš jų ir 
naminiams gyvuliams.žinios^kIietūvos
Kilnojamoji dailės paroda

VILNIUS, spalio 6 d.
Vilniaus Valstybinis dailės 
muziejus, siekdamas parodyti 
plačiosioms darbo masėms ta
rybines dailės pasiekimus bei 
laimėjimus, Kaišiadoryse, vi
durinės mokyklos salėje, ati
darė kilnojamąją dailės darbų 
parodą.

Parodoje išstatytos dailinin
ko Stepo Žuko politinės kari
katūros ir piešiniai, taip pat 
dailininkų Kuzmickio, Stepo
navičiaus ir kt. paveikslai 
kolūkinėmis bei pramonės te
momis: Parodoje matome ta
rybinės knygos iliustracijas, 
atliktas dailininkų Galdiko, 
Makūnaitės ir Petrikaitės-Tu- 
lienės. Paroda vietos darboSusipažinkime su trimis ( 

kirmėlių potipiais: plokš- žmonių tarpe sukėlė didelį su-

VISUOMENES ATIDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

Šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

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

Brooklyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JAS1LI0NI0

Dienraštis Laisvė yra išleidęs dvi knygas žy
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

REŠVINTANTIS RYTAS 
288 puslapių, kaina $1.00 

i Išleista 1936 metais
"r

PAVASARIŲ GODOS
i į

256 puslapių, kaina $1.00 
Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo brangų triūsą apšvietos srity j.

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu sū užsakymu.

/
Ši nuolaida tik trumpam laikui

Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum- 
i pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

LAISVE 
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

sidomėjimą ir jau pirmąją 
dieną su lauk ė šįmtų lankyto
jų.

ši kilnojamoji dailės paro

i

da yra pirmoji respublikoje. 
Ją numatoma papildyti nau
jais eksponatais ir perkelti^ U 
Ukmergę ir kitus rajonus.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
I LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVE”

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

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYK1T JAS TUOJAU

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

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

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Paraše

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Parašė K. PETRIKIENĖ.
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

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

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

Kaina $1.00 ; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
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Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 
\azimir, Pittsburgh ................ . ................

S. Karos, San Francisco, Calif 
Ig. Karkinas, Tukahoe, N. Y. 
J. Svingle, Tarrifville, Conn. . 
J. Didjun, New Haven
E. Perliuke, Nanticoke, Pa. ..
A. Trepkus, Moline, III............
So. Boston vajink...............-••••
LLD 13 kp. Easton ..................
A. Lukaitis. Bayonne, N. J...-

80
7(5

Tacoma, Wash., vajininkai ..........
Montreal vajininkai .. •........
Cleveland vaįin. .. •........................ ...................... .
Gardner Vajink. ... • •.............. . .................. .
J. J. Daujotas, E. St. Louis, Ill......... .........

Laisvei aukos
Pastaruoju kuku dienraštis sekamai gavo aukų:

P. Kriščiūnas, New Kensington, Pa.............. $(>.()()
J. Daugirdai, Lowell, Mass 
T.

D 2-ra Apsk., J. Skiparius ..
Mažylis, Rodney, Canada •..

M. Ramanauskienė, Wilmington, Dėl. . 
P. Sedar, Canal Fulton, Ohio ..............
Ch. Gradeckas, Methuen, Mass................
K. .). Abakan, Easton, Pa.
V. Trakimas, Worcester, Mass................
V. Žitkus, Worcester, Mass......................
J. Skaitis, Brockton, Mass........................
J. Barstis, Grand Rapids, Mich..............
Ch. Stasis, Perkasie, Pa...........................
J. Pastarnak, Dover, Mass........................
Ch. Lusas, Waterbury, Conn..................
Ida Ablazienė, Waterbury, Conn. .. • •.. 
P. Juškevičius, Waterbury, Conn. .. •.. 
J. Laurinaitis, Waterbury, Conn. .... 
Z. S. Mikelis, S. Windsor, Conn............
A. Grimaila,. Hartford, Conn..................
P. Cibulskas, Nanticoke, Pa....................
A. Rudzinskas, Somerville, Mass.'........
A. rl repkus, Moline, Ill. ....................
A. Motiečius, Moline, Ill......... •.. •............

5.00

3.00

Dabar, kai lovoje pasivalgiąu, jūs galite mane nešti į 
automobilį pasivažinėti.

s Brazilijos, į Urugvajų,

Kodėl Porto Riko žmonės
ir moksliniais klausimais, bus 
organizuojami socialistinio 
darbo pirmūnų ir racionaliza
torių bei gamybos novatorių

I pranešimai. Paskaitos bus pą- * 
Į įvairinamos meninės saviveik- 

kad|k)s pasirodymais, kuriais rūpl-
Įnasi lektorijų tarybos.

A. Nausėdą

šian-iAgency. Ten randame
Porto’1947 metais kiekvienam 
tero-Į Porto Riko žmogui teišpuo- 

Bet pa-
- Jungtines Valsty-i LENGVOSIOS PRAMONĖS

Čionai gi kiekvienam INSTITUTO FILIALAS
VILNIUS. — Vilniuje atida

rytas TSRS Lengvosios pramo- 
Įdžiais, portorikiečiai turejo;n§s instituto, filialas.
i tik apie ketvirtadalį ,tiek| ' ....
i- i i i-ii Prasidėjo užsiėmimai mi-įplauku, kiek turėjome mes , ....

,.l’_ ,T i . J- msterijos ir trestų specialistų
- . skyriuje. Čia ruošiami 25 sky

rių viršininkai, ekonomistai, 
inžinieriai.

Institutas turi meistrų kvali
fikacijos kėlimo skyrių. Į jj 
užsiregistravo 90 meistrų iš 
“Kauno audinių,” “Litekso”, 
“Drobės”, “Audimo”, “Lai
mės” ir “Elnio” fabrikų. Meis-

Visoje Amerikoje 
i dien kalbama apie 
’Riko. Portorikiečių 
įrištų kriminališkas pasikė-'le $306 įplaukų.

prezidento, imkime
ė

j tą I žmogui 1947 metais išėjo
Kitais žo-

sinimas ant
Harry S. Trumano gyvybes ■ bes. 
atkreipė visų dėmėsi į 
nedidelį kraštą. Daugelis;$1,323 įplaukų.

Į žmonių gal pirmu sykiu iš- 
!girdo apie Porto Riko. La
ibai daugelis nė mažiausio, 

kai]) ir Į Jungtinėse Valstybėse.! supratimo neturi

žmones gyvena ir
Visųpirma ki

limkime mūsų biedniau- ri 
prasčiausia stovinčią;

tiją, būtent, Mississip-Į

I /colomja. l ei* penKiasUe- 
jšimt du metu Porto Riko 
Įvaldė mūsų federalinė val-

1947 metais ant kiekvieno 
žmogaus išėjo po $ 6 5 9

jog re i ke

nors jau bent tai]) gyventi, 
kaip gyvena patys bied- 
niausi Jungtinių Valstybių 
sluoksniai. Bet štai mes tu
rime dar viena įrodymą,

zmonet

Montevideo, Uruguay. —įzilijos “rojų,” į 
kiai atgal, pasĮvo 1947 metais, 
i radęs žmogus; 
išvaizdos—su-i ...v, iziliskame rojuje, sęs, apžėlęs,I , . ..,J . ’ vos plantacijose, labrikuo- er lieti permesta '• . , < V ,€ oi- o -f -i r K/ao

|mus buvo a
' apgailėtinos
vargęs, nuj

! alkanas. P<
Į kabojo manta: keli skudu- 
jrai. Visas jo turtas.

Jei jis nebūtų lietuviškai

Porto Riko darbo žmonių r 
padėtis nepakenčiama. Iritrai studijuos gamybos orga- 
už tai gėda mūsų Valdan-'nizavimą ir planavimą, naują- 
čiajai klasei, kuri tą kraš-,ją techniką ir technologiją, 
(a vnldo |>er 52 metu Tad| ’Lj f šiol ialistai Lietu. 
ar iv ik ia stebėtis, kad l»r:|vos jengvajai pl.amOnei buvo 
toiikieciai uoli atsikiatyti ruo§jami bei tobulinosi Institu- 
amerikiečių viešpatavimo ir 
reikalauja savo kraštui ne
priklausomybės?

Ameri/conas.

to Rygos filiale.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadieni, 10 d. lapkričio, 7:30 v. 
vak., Lietuvių Svetainėj. Visi nariai 
ir nares dalyvaukite susirinkime. 
Turime daug svarbių reikalų aptar
ti. Pasikvieskite ir atsiveskite ir 
naujų narių prisirašyti j mūsų or
ganizaciją. — P. Ž., kp. sekr.

(215-216)

i Statyba Šiauliuose
v . . . v. . , i • • j ŠIAULIAI, spalio (i <1. —

Dažnai amen kicenu stebisi,; Vaka|.i|)jfini(, nliost() pakrašty. 
k'"’je pradėtas miesto ligoninės 

pastato atstatymas. Apie 10 
disiai Į mūrininkų, armatūrininkų, 
Ižiąją žemkasių, tinkuotojų bei pa
kilias galiūnių brigadų dirba atsta- 

kadjtymo darbus. Statyboje naudo- 
da l Ig Į j a m as galiu gas e k s k a vato ri us, 
kolo-'iiuto,matiniai iškrovėjai, trans- 

• Porto Ri-! porteriai, sunkvežimiai.

veik trijų

nuvaldė (nuganė) di 
Tris metus išgyveno bra- Indiją. Bet ’retas 

' Dirbo ka- amerikietis pagalvojo, 
ir mūsų šalis nelabai

Laikosi savo užsispyrimo riI.lU kurnės. . . (
susirasti laimę kapitalisti- ^9 suteikia geriausi pavyz-|

savo

Worcesterietis X, Worcester, Mass.
B. Gaubis, Holbroock, Mass..............
M. Šmitienė, Waterbury, Conn. ...
J. Mikalauskas, E. St. Louis, Ill. . ..
P. Raškauskas, Rich. Hill, N. Y. •..
St. Puodžiūnas, Schenevus, N. Y. ..
I. . Walincauskai, Worcester, Mass. .
W .G. Lasky, Brooktondale, N. Y. .
H. Zukiene, Binghamton, N. Y..........
J. A. Birbilas, St. Clair, Pa. ......
P. Valentą, Egg Harbor, N. J..........
J. Butkus, Bethlehem, Conn..............

. Prekuckas, Woodbury, Conn........................... 1.00
Visiems ir visoms aukojusiems dienraščio leidėjai ta- i 

irdingiausią ačiū! Prašome remti dienraštį visais' 
atsinaujinant prenumeratas,1 našejo į 
...............  1 1 Į juo nebuvo.

gą išvaizdą , 
va r g i n anti k c ] i o n ė 
pėsčias iš Brazilijos atėjo į 
Montevidėjų!

Atėjo žmogus išsigelbėti.

Lenkas mokslininkas sugrįžo į savo senądJSL.lrupriClkVduŽ&. ii* 1-1 II • •! ikranto jis stovėjo. J “biči-
ją tėvynę darbuotis del mokslo ir taikos p“” y*

j z Idar jaunas vyras! Musų te-! Juomatme. atstovyoe, yi_a)
------------- Į------------- 'vynainis! ' " j konsulatas, kurie negalėsi

1936 metais Lenkija buvoĮfic America”. Bet kaip tik j j^as įįs? Kodėl lis i)ės-'Jam nepagelbėti. !

' Teisybė. Tarybinis kon-
; sulas Norvaišįos ne tik ne- 

jisĮ atstūmė, bet, palyginamai,
greitai išrūpino visas gali-

2.00

ROCHESTER, N. Y.
Moterų Klubas rengia pažmonį 

lapkričio 11-tą, šeštadiej. Pradžia 
6-tą vai. vakaro. Bus skani vaka
rienė, apvaikščiojimas 10 metų su- 

■ . į kakties nuo susitvėrimo Moterų
Prieš keletą dienų pradėtas j Klubo. Daug darbų nudirbo. Visus 

'atstatyti dviaukštis pastatas {širdingai prašome atsilankyti ir pa- 
' Įremti mūsų jubiliejaus apvaikščioji-

mą. Vieta: 575 Joseph Ave., Gede- 
mino svetainėje. — Rengėjos.

(215-216)

neje santvarkoje. Smetoni-
I v._ rr i • iniai bei kiti nusikaltę pabė-inebūtu pazjureje. lokiui _r . . • ilu, c. 1 v . , ,. ‘ geliai susuko ]o galva,■ buvusiu žmonių galima j- .I i v ‘ . . i įtraukė i savo žabangas.!dažnai matyti uosto zonoje.; 1

’Juos čia vadina valkatomis i ' .Bet pats gyvenimas pasi- 
—“bičikome.” Minta jie [rūpino Bonifacui atkrapš- 

• sąšlavų maistu arba surin-ltyti akis. Per tris metus įš-|
■ kę iš sąšlavų popiergalius,.1 garavo visos iliuzijos žmo-i 

, sočiau pa
valgyt, naujais marškiniais 
apsivilkti . . .

Tuomet jis* atsiminė savo 
tėvynę, savo žmones, savo1

I — - — —- I • v •
juos parduoda už kelis cen-’niškiau įsikurti, 
tesimus

ria
galimais būdais, skubiai ;
gaunant Laisvei naujų skaitytojų ir pagal išgalę paau-i 
kojant. Spaustuvės reikmenys nuolatos brangsta. Kitų 
tautų dienraščių prenumeratos nėra žemesnės, kaip $10 1 
metams. Laisvei reikia aukų.

Laisvės Administracija.

gyvena

Aušros alėjoje. Centrinėje 
magistralėje atstatomas te

gyvenamasis namas
Štai pačios mūsų vyriau-
bės patiekti faktai. Juos aukštis 

paimame iš raporto, kurįjNr. 19;
lpaskelbė Federal Security! Naujos statybos vyksta taip

pat ir kitose gatvėse. Miesto j
I pakraštyje individualūs sta
tybininkai pasistatė 50 namų.

;tų namų duobose bei kran-!
Įtinėje, tarp akmenų.

Mūsų atvykėlis, nois pa-į ]įetuvišką žemę ir padangę.1 i 
bičikome, tačiau; jr jau nebehuvo jėgos, kuri i 

neL!imin’!jį būtų sulaikiusi nuo troš-! i 
uždėjo ilga J1’»kįmo grįžti pas savuosius! i\i 

— jis1

j vynainis!
I Kas jis? Kodėl jis pės
čias atkeliavo i Montevidė- vpusiau fašistinė imperialis- tie straipsniai pastatė ant 

tinė šalis. Laisvajai minčiai kojų prieš jį visus pažan- j 
buvo dušnujr trošku Len- gos ir žmoniškumo priešus, 
kijoje gyventi. Todėl mok- Prasidėjo prieš šį gabų'.^^ 
slininkas Leopold Infeld ją mokslininką ir profesorių! - 
apleido ir pribuvo į Jungtu aštri šmeižtų ir Persekioji-1 • - - ,
Valstybes. Jį pakvietė Ro- mų kampanija. Nukentėtj J". ‘Minulė) > ’ 
ckefeller Foundation. Kar- prisiėjo ne tik jam, bet ir - -- • cS-’ 
tu su žymiuoju fiziku Al- jo šeimai, 
bertu Einšteinu jis čionai j Dabar profesorius su vi- 
darbavosi iki 1938 metų. -sa savo šeima sugrįžo Len-' 
Juodu parašė ir išleido kijon pastoviam apsigyve-1 
knygą “Evolution and Phy- nimui.
sies”. man būti vėl Lenkijoje. Į

... v , . i savo gimtinį kraštą “
Kaipo žymus mokshnm- | įžau todžl kad

kvietimą iš Kanados To- 
ronto Universiteto profeso-j Šavo rezignacijos 
riauti. Ir iki pastarųjų lai--Toronto Universiteto ad- 
kų jis ten mokė metamati-; ministratoriui jis plačiau 
k0?- išdėsto savo sugrįžimo

Prieš metus’laiko prof. In- džiaugsmą. “Aš čia atra- 
feld sugrįžo į Lenkiją savo dau”, jis rašo, “geriausias 
akimis pamatyti, kaip da-. sąlygas tyrimui ir moksli- 
bar atrodo jo senoji tėvy-’ 
nė. Ten jis buvo labai gra
žiai paveiktas tų milžiniš
kų mokslinių darbų, kuriais 
apsivertus naujoji, demok
ratinė Lenkija.

Sugrįžęs Kanadon jis sa
vo įgautuosius įspūdžius 
patiekė visuomenei eilėje 
straipsnių žurnale “Scienti-

Jis rašo: “Džiugu

as su-
noriu

SKELBKITĖS LAISVĖJE
I 

'------------- —--------------------------------------------------- -

Matthew A

Šis troškimas puikiai at-j 
sispindi jo ryžte pėsčiam at- i 
keliauti į- Montevidėjų, b( 
cento ir be rūbų, be draugų 
ir be dokumentų. Viena jis! 
tiktai žinojo: Montevidėjuje

Lektorijai įmonėse
KAUNAS, spalio 6 d. — j 

Kauno srities Politinių ir ’ 
mokslinių žinių skleidimo Į 
draugija vis labiau plečia savo ’ 
veiklą. Be eilės viešų paskai
tų, kurios ruošiamos nuolati
niuose lektorijuose, steigia-, 
ma visa eilė lektorijų didės- j 
Uiuose fabrikuose bei įmonėse. 
Tokie lektorijai jau įsteigti 
“Metalo,” “Ramunės”, “Dro-

Ibės” ii- kitose įmonęse.
Lektorijuose bus skaitomos!' 

’paskaitos marksistinės teorijos Į"

BUYUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St, 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

Australijos gražuolė Eli
zabeth Dawes turi ran
kose taipgi gražų zuike-

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti-

Norvaišas Bonifacas 
inosi. Tauragiškis. Vals-'g^^.^, 

tiečių sūnus, gimęs 1922 m.lmybes jam grįžti Į Tėvynę.
Išvietintas 

Vokiečiai 
jį išvežė iš tėviškės 1942 m. 
Karui pasibaigus Norvaišas 

j atsidūrė Vokietijos prancū- 
,zų okupuotoje zonoje. Iš! Q bran iosios tgviškės _ į 
ten buvo išvežtas į Austri- T 

ją vergovmmm darbui. | laidag a okgjo
Austrijoje esant, amenkie-’ i f h- 
čiai jj, kartu <su kitais, su-! .
agitavo vykti pasakiškojom Bonifacas- Norvaišas, rei- 
Brazilijon. Norvaišas pa- kia tikėti, nebus išimtis. Jo

GEROS ŽINIOS 
APIE

ŽILUS PLAUKUS
Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 

džiugsite sužinoję, kad naujas 
Ir Norvaišas, išsigelbėjęs i rengimas, vadinamas NUVIDA 

nUO bičikome likimo, I plaukų žilumą paprastu įtrinimu ‘ 
džiaugsmu . nebesusilaikąs,J i .......  ■
š m ruosėio 9 d išplaukė dicną> Jums 10reikia naudoli <lik- S. m. lUgSCJO J U. IbpidUKV tai jki pageidaujama spalva atsiran-1 
laivu iš musų uosto link sa- da. 

r 
... _ niui i,

Visas keliones is-i plaukų.
tarybinė ias ga!*te gauti kiekį šio puikiausio'i

pri-

kuris stebuklingai prašali- j Mrs.
i ’žilti o cU it i 1 t • i **» i w-» » į I —

j plaukus mažo kiekio jo kartą per’

PARD AVIMA I
KINGSTON, N. Y.

Parsiduoda Bar ir Grill su nuosa-name iŠ lauko ir Vidausj nai
vybe. 17 kambarių. 1 
Valgymo kambarys ir virtuvė. Didc- 1 
lė salė šokiams. Grindys iš klevo me
džiagos, duheltavos. Patarnaujama 
vestuvėms ir bankietams. Pilni lais- 
niai. Biznis geras per ištisus metus. 
Visi įtaisymai. Automatiškas alie
jinis šildytuvas. Moderniška. Yra ir 
vandeniniai įtaisymai iš lauko. Ran
dasi miesto ribose. Turite patys ma
tyt. nuosavybę, kad suprastumėt ge
rumą. $19,000. Lengvi termai. Šau
kite GEdney 9-6113 arba rašykite: ; Broa(Jway Room 4, RUO 5-7 

•. Anna Corrigan, 743 58th St., . .
•Brooklyn, n. Y.I vakarais.-

Didelis baras. som stOgus, gatarus ir kami-
nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

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

So. Bostono ofisas, 409

kas Leopold Infeld gavo pa- darbuotis už ’moksl it. tai. 
Ir t f t r\r i W"» ri i rt L/ r-x r* ' I ’

jaiške! klausė savo globėjų, sutiko pavyzdžiu paseks ir kiti di- 
qr|- su Ti melagingomis kalbo- pūkai, skursta didžiausiuo-

mis apie tarybinę Lietuvaise varguose Lotynų Ameri-| 
ir nusisprendė savo gimti-jkoje. V
nės daugiau nebematyti: jis 
susivylipjo pasaka apie Bra-

Naudotojai yra nustebinami j 
šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi,- j 

natūralių, jaunai išrodančių! 
Yra taip sutvarkyta, kadi 

I I 
prirengimo paprastai . prisiųsdami | 
TRYS AN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peekskill, N. Y., iškirpę ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name... 

, Address
D---bas. j City

IS CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

(adv.) •

niam darbui, ir lavinimui 
jaunosios lenkų gentkartės. 
Čia nieko nesigailima, kas 
liečia lėšas ir pastangas, iš
vystymui savo talento.”

Jis savo laiške primena, 
kaip jau sunku buvo pasku
tiniais laikais Kanadoje gy
venti ir darbuoti taikos ir 
progreso šalininkams. “Su-

Dramos studija į

KLAIPEDA, — Klaipėdos Į g Tel. av. 2-4026 &
pedagoginiame institute ir j

stipriausį |mokyklose ir kitur esama ne-|

grįžęs Lenkijon”, jis sako
“aš suradau kitokią padėtį. Į mokytojų institute, vidurinėse || 
Aš čia suradau i ' 
troškimą taikos...”

Prof. Leopold Infeld da-

Įmaža dramos ratelių. Teatro g 
meno mėgėjai kreipėsi para- į*Į 
mos į vietos dramos teatrą. «

bar demokratinėje Lenkijo- Tikslu padėti meno saviveiklai | 
je galės laisvai darbuotis sukulta studija, kurioje dės- j 
Vie tik mokslo pakėlimui, tQmi teatro meno pagrindai. i 
bet ir pasaulinės taikos iš- Vadovauja studijai režisierius 
laikymui. Amerikonas Romualdas Juknevičius.

DR. JOHN REPSHiS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 ' 

Nedūliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

Liūdesio valandoj kreipk^ i 
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime u 
modernišką patarnavimą. " 
Patogiai ir gražiai mo- < 
derniškai įruošta mūšy 11 
šermeninė. Mūsų patarną« 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

e
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4H0

5 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) <-Še«t., Lapk.-Nov. 11,
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NwYorko^zW/zfeiZinkn | Ignas Sutkus sveiksta
Prieš savaitę, Ignui Sutkui 

buvo padaryta operacija ant

Impellitteri prisiekdins 
majoru antradieni

Laskis dėkingas jį 
atsiminusiems 
nelaimėje

'Amerikos Darbo .Partija 
išauks konferenciją

Republikoniška galia 
neatleido saviškiui 
už “griekeli”

Darbiečiu vadovybe skelbia (209.000 balsu skaitymą “orga 
(planą šaukti visos New Yorko (nizacijos nuteisimu mirti.’’ 
(valstijos plotme konferenciją 
įbegiu sekamų poros ar daugiau 
(savaičių. Peržvalgų artimiau- 
|sios praeities veiklą, planuos, 
ikaip auginti organizaciją ir

Laisviečiai.
Aš jau esu su gyvaisiais. 

Kada mane ištiko didoka ne
laimė, tai jūs nepatingėjote 
pagarsinti mano nelaimę laik
raštyje, mano draugų žiniai. 
Iš to man buvo biskis naudos, (stiprinti veiklą susiedijose. 
Taigi, kad ranka ranką maz- „ , r T. ,• i i u- i i..; “ALP tiktai pradėjo kovo-goja, kad abi butų baltos, tai I
čionai rasite mano visų metų j L,” pareiškė vykdantysis sek- 
prenumeratą ir dolerį dėl po-Irotorius Arthur Schutzer. “Ir 
pieros fondo. Nors tai maža i jj augs, nežiūrint priešiškų 
nauda, bet geriau, negu nieko. |komcntatorių partijos gautųjų 

i 
Tikrenybėje, toje nelaimė- | 

je buvau visai arti mirties ir į 
tik giliukis, kad šiandien dar 
esu gyvas. Pirkęsis naują 
grėblį, pasitikėjau dirbtuvės 
diseliukais, būk jie esą gana 
stiprūs. Taip manydamas, pa
dariau klaidą. Grėbiant nuo 
kalno į pakalnę, pakėlus grėb
lio nagus aukštyn, visa voga 
pasviro ant diseliukų. D i sėli li
kai lūžo per pusę ir mane me
tė į tarpą arklių. Bandant šok
ti šonan, arkliai pasisuko ton 
pusėn ir ratas pataikė- man į 
galva. Tai buvo “finis of Las- 
ky.”‘

:ma gyvenimo

Suffolk apskrities kongres- 
manas Macy šiemet vos be- 
praslinko į Kongresą tiktai 
apie 30 balsų dauguma. Prieš 
porą metų jis buvo išrinktas 
dviemis trečdaliais daugiauriuos American Labor

kovojo šiuose rinkimuose. Ko-(balsų, negu j’o oponentas.
va už taiką) už kainų ir ren- | Šiemet ir ta mažytė daugu- 
dų kntrolę.) už panaikinimą ' ma ginčijama. Jo oponentas 
diskriminacijos, už atšaukimą ■ reikalavo, balsus perrokuoti.

Macy, sakoma, tam nesiprie-į McCarran

ta iš gyvenimo.”

Filmos-Teatrai
“Kiz?g Solomon’s Mines”

Metro-Gold wy h\M ay or tech- 
nispalvė filmą. Isdl. Ridder 
Haggard novelės filmai scena- 

Įrijų parašė Helen Deutsch. 
I Compton Bennett ir Andrew 
i Marton direkcija. Gamintojas 
'Sam Zimbalist. Rodoma Ra-
• dio City Music II
i The Cast-vaidylos

buvauKada pabudau, jau 
nuvilktas daugiau 
šimtų yardų nuo nelaimės 
pradžios vietos. Kada dakta
ras pribuvo, pasirodė, kad 3 
šonkauliai buvo palaužti ir 
oda nuo pusės veido visa nu
lupta, ir tas pat su vienu šo
nu. odos jau nebuvo. Bet. ačiū 
laimei, viskas gražiai 
ir oda, nauja ataugo, 
nepaliko žymės. Tik
rankos dar negaliu gerai val
dyti, bet šiaip viskas yra ge
rai.

Deborah Kerr 
Allan Quatermain 
Stewart Granger 
John Goode
Richard Carlson
Smith .............. Hugo

! nu.

H

gaminta 
mažiausia 
Gamintojams teko 

beveik (darbuotis'ir keliauti grumian-
tiesėsės tis sniegynais kalnuose ir

sugijo

Filma
I viename
1 kampelių.

žinomų

Labai esu dėkingas visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
nepatingėjo suraminimo atvi
rutę parašyti. Juokingiausios 
atvirutės buvo draugų Pagie- 
galų (su velniuku) ir Amilijos 
Rugieniūtės (su Ula-Ula šoki
kėmis). W. G. Lasky.

! k u mose. 
miškų ir 
mieji nei 
perėjo.

tinento

King Solomon’s Mines” nc- 
[)ja dabartinio. mo
ti gyvenimo. O kon- 
paknaščiuose jau yra 

tokio, kai o ir mū
sų

Normaliai republikoniškas 
distriktas norėjo Macy nu- 

i bausti už tai, kad republiko- 
; no gubernatoriaus pavaduoto
jo Hanley siųstas jam laiškas 
pateko i demokratų rankas. 
Tą laišką demokratai naudo
jo rinkiminei propagandai 
prieš republikonus. Einant 
tuo laišku, jie stengėsi repub
likonus net nuo baloto praša-

i mamieriais.

samdytojais,

iš šiandieninio' gyvenimo, fil
mą Įdomi: jos intriga intensy
vi. sceiu ri jos nepaprastos^ 
vaidyba gera. Kas nėra taip
baimingas,

|tam v< 
į m y bes.

matytus 
pamatyti

pavojus, 
-tas ido-

Rcp.

Ilanley pasisakęs 
jMacy’ui, kad jam, Hanley’ui, 

ir buvę pasiūlyta išlyginti jo 
Iasmeniškas skolas, jeigu jis 
■ nekandidatuos i gubernatorių, 
i Ilanley iš karto buvo pasisa- 
,kęs kandidatu i gubernatorių, 
bet paskui atsitraukė. Tą pa
siūlymą jam atmokėti skolas, 
republikonų oponentai skaitė 
prekiavimu rinkimais.

inksto. Išimta iš inksto akme
nys. Per keletą dienų ligonis 
prastai jautėsi. Mrs. Sutkienė 

(buvo labai susirūpinusi jo li
kimu. Tačiau už keletos die
nų pradėjo stiprėti. Dabar jau 
linksmas, savo.paprastu būdu 
juokauja ir pavaikštinėja.

šį šeštadienį jam išims siū
lus iš žaizdos ir apie sekma
dienį mano grįžti namo.

Inkstų ataką Ignas Sutkus 
gavo besisvečiuodamas Los 
Angeles Calif., už 4,000 my
lių nuo namų. Tenaitinio gy
dytojo įsakymu, jis greit ėmė 
lėktuvą ir skrido namo. Ke
lyje, greičiausiais lėktuvais, 
užtruko 91/2 valandas. Visu 
laiku vaistais gesino baisius 
skausmus. Prieš namus pra
dėjo jausti rankų ir kojų at- 

j šalimą. Grįžus, greit buvo 
patalpintas į Manhattan Gene
ral ligoninę ir čia tuojau ta
po operuotas.

Operacija pavyko gerai. 
Nors ilgos kelionės ligoje bu
vo suvargintas, bet dėka stip
raus subudavojimo, ir gerai 
sveikatai kitais atžvilgiais, iš
rodo, kad greit pasveiks.

Ignas Sutkus yra savinin
kas Republic Bar & Grill, ku
ris randasi 492 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Rinkimų Tarybos viršinin
kas David B. Costuma įsakė 
patikrinti rinkimų pasėkas 
pirm lapkričio 14-tos. Tą die
ną nustatė apeigoms perkel- 
dinti Impellitterį iš vykdan- 

(čiojo majoro į majorą.
Priesaikos apeigas vykdys 

vyriausio teismo teisėjas Ga- 
vagan, kuriam Impellitteris 
kadaise sekretoriavęs.

New Yorko -miestui tei
kiantieji vandenį rezervuarai 
gale spalio mėnesio turėjo 
64.9 nuošimčius talpos. Per
nai tuo laiku buvo 45.1 nuo
šimčiai. Tačiau reikalas tau
pyti vandenį nepraėjęs.

Joe Adonis, skaitomas 
gemblerių karaliuku New Jer
sey, įkaitintas New Yorke. 

(Kaltinimai pasiųsti jo valsti
jos prokurorui.

Stanley Teatre

Ten dar atrandama 
raistų, kurių sveti 
vietiniai žmonės ne 

Juose tebegyvena j.

rys, paukščiai, 
mose nuo moderniškojo gyve
nimo dar randasi ir labai se- 
nybiniai tebegyvenančių žmo
nių.

j daugiaspalvė 
I-Joje Ii guru e

ė sėkmingai ro- 
arybinę filmą 
the Kuban.” 

gamtos vaizdų, 
gyvenimiška, 

darbas, 41aina,

Rinkimų dieną New Yorke 
i buvo šilimos 65.2 laipsniai. Ta- 
ičiau nebuvo šilčiausioji 7-ta, 
1938 metais buvo 75 laipsniai 
šilimos.

Priedams rodo sporto filmą 
tarybinio jaunimo pasiruo- 

Tolu- *didžiosioms rungtynėms.

Naktį iš pirmadienio į ant
radienį kas nors nužudė Kari 
T. Ohl, paveikslų tapytoją, jo 
bute, 685 Madison Ave., New 
Yorke.

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaiką Rūbų Išdirbėjas

Valstijos seimelio 
sudėtis mažai kuo 
tepasikeitė

Atstovų bute bus 78 repub- 
likonai ir 63 demokratai, po 
tiek pat, kiek turėjo 1950 me
tais. Tiesa, kad republikonai 
laimėjo 5 vietas nuo demokra
tų, bet kitur demokratai lai
mėjo 5 vietas nuo republiko- 
nų.

Valstijos Senate pastiprėjo 
republikonai: jie turėjo 31, 

■ dabar turės 33. Demokratai 
turėjo 25, dabar turės 23. .

Tokiose tai aplinkumose ga
minta toji filmą. Bandymuose 

, pavaizduoti novelėje aprašy
mus, prieš apie 70 metų įvyku
sius nuotikius, gamintojai su- 
’ šit i ko ne vien tiktai tą, ką tu
rėjo plane. Susitiko ir netikė
tumų. Juos taip pat įdėjo fil
mo n.

Filmos pamalu, kaip įpras
ta, paimtas romansas. Jauna, 
graži gyvanašlė (Kerr) iš 
Londono atvyksta Afrikon ieš
koti išėjusio Afrikon ieškoti 
deimantų dingusio vyro. Ji 
prisikalbina, pasisamdė vadu 
neturtingą medžiotoją (Gran
ger). Jo sudarytu karavanu

Steponavičius susirgti

“šiaudinis” balsavimas šie 
met pavyko, nes laimėtoju bu 
vo to balsavimo vedėjų pagei 

’ dautasis kandidatas.

SUBATOS VAKARE
Lapkričio 11 November

Bus Filmų Rodymas 
LIBERTY AUDITORIUM, 

110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

! Geo. Klimas, fotogrąfas-filmininkas. Į

Apart gražios ir interesingos an- 
I gliškos filmos, bus parodyta ir “Pa- 
I parčio Žiedas/’ Daugelis brooklynie- 
čių ir iš apylinkės nematė šios fil- j 
mos, tad bus dabar proga.

Bus kolektuojama 75c, padengti

277 NASSAU AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(Greenpoint)
Telefonas Evergreen 7-2675

Vaikams koutus ir siutus siuva
me ant užsakymų ir parduodame 
gatavus. Padarome tikrai kostu- 

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Iš Cliffsidės pranešama, 
jog Kazys Steponavičius, dien
raščio Laisvės uolus bendra
darbis, buvo ’ištiktas 
atakos. Gydytojas įsakė visuo
tiną poilsį, lovoje.

Tūkstantis policistų 
(išeiti special) kursą, kaip 
įkioti ir suimdinėti prostitutes 

širdiesjjj. atrasti jų veikimo centrus.

turės
se-

Kviečia filmininkas G. Klimas

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

TREČIA ŠAUNI SAVAITĖ!
“****”—Compass. — “PUIKUS!”—Times

Artkino Per.stato

"COSSACKS ■ 
Of The KUBAN” 
Labai smagi muzikinė komedija

vaizdingomis MAGICOLOR spalvomis

Di. .M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrą ir Moterą Ligos 

Odos Eigos, Bendras Nusilpimas, 
, Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas. 
Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 

Ištyrimas $3.00'.
107 East 17th Street, 

(arti 4th Avė.—Union Square) 
New York City.

VALANDOS: ' 
Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.

Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

OT X NT UV Avenue tarp 42 ir 41 Sts.OIAIiLEI Tel.: WI. 7-9686

UP-TO-DATE ~ ■

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas '

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks lapkri

čio 13, L.A.P. Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Visi būtinai susirinkite, tu
rime daug svarbių reikalų. 
Šių metų knyga yra gatava. 
Duokles už šiuos metus jau 
paskutinė proga užsimokėti.

Valdyba.

REAL ESTATE
Sekami namai parsidudda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

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

17 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai.,Abe
juose yra tėnantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. 
Prašo pasiūlymų.

• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras ifamas. Cold 
flats. Jeigu arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.

į • RIDGEWOOD — Mūrinis, dviejų 
I šeimų namas. Du blokai nuo Sub
way stoties, Canarsie linijos. Alie
jaus šiluma. Moderniška virtuve. 
Viršutiniai 6 kambariai išnuomoti 
už $43. Penki kambariai bus tušti. 
Prašo $12,500.

• WOODHAVEN — Mūrinis, dvie
jų šeimų namas. Septyni viršutiniai 
kambariai bus tušti. Dvi šildymo 
sistemos. Pirmas floras išnuomotas 
už $45 ir patys sau darosi šilumą. 
Arti Jamaica linijos. Savininkai pra
šo $13,500.
• RICHMOND HILL — šešių šei
mų mūrinis moderniškas namas. 
Vienas keturių kambarių apartmen
tas bus tuščias. Įeigos yra apie 
$3,200 per metus. Naujas automatiš
kas stoker, degina buckwheat anglis. 
Viso yra penki apartmentai po 4 
kambarius, vienas trijų. , Arti prie 
Jamaica Avenue. Savininkas prašo 
$25,000. Reikia apie pusę įnešti. ’

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO ar ALAUS r

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street,

i
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

i "T
(help WANTED—FEMALE t
I__________ -......

i Namų darbininkė, suaugusi, pa- 
. prastas valgių gaminimas, guolis at
skirame kambaryje, automatiška 
skalbimui mašina ir prosas, 2 vai
kai-, 9’.^ ir 7’^ m., paliudijimai, biz-

I nierių pora, gera alga. Rockaway 
Beach, BE. 5-1061.

(21.3-217)
į-----------------------------------------------------
į Namų darbininkė; virėja; vėliau-
I sius paliudijimus; guolis vietoje; nė-
i ra skalbimo. BU. 8-9899.

(215-217)

Namų darbininkė-virėja; huosavas 
' kambarys ir vana; longvas skalbi- 
; mas. Bendix. $35 j savaitę. Great 
j Neck 2-3624. (216-217)

j Abelnam namų darbui; paprastas 
virimas; kūdikis; guolis vietoje ar 
kitur. BO. 3-0495. (216-218)

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks trečia
dienį, lapkričio 15 d., 7:30 vai. vak.

I Lietuvių Neprigulmingo Klubo na
me, 269 Front St. Visi nariai būki
te laiku. — Valdyba. (217-218)

j RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gerai įfornišiuotas 

didelis kambarys vienam arba 
dviem. Netoli Jamaica traukinių 
Cleveland stoties. Pageidaujanti 
šaukite telefonu: TA. 7-8487.

(217-218)

i RANDAVOJIMAI
) Pasirandavdja gerai įfornišiuotas 
didelis kambarys vienam arba 
dviem. Netoli Jamaica traukinių 
Cleveland stoties. Pageidaujanti 

išaukite telefonu: TE. 7-8487.
(215-216)

Namų darbininkė-Virėja; patyrusi; 
pagelbėti prie 1m. mergaitės. 
Guolis vietoje; gerus paliudijimus. 
$40. CI. 6-4653.

Namų darbininkė—virėja. Guolis 
vietoje; nuosavas kambarys ir va
na; du vaikučiai; skalbiama mašina: 
indų plovimui mašina; turime ir 
daugiau pagalbos. Patyrusi; paliudi
jimai. RI. 9-7167. (217-219)

Namų darbininkė; patyrusi. Angliš
kai kalbanti. Duktė 16, sūnus 6 m. 
Motinos nėra, ES. 7-6610.

(217-219)

Jauna moteriškė prižiūrėti kūdi- 
i kio; lengvas namų darbas; guolis 
1 vietoje; linksmas namų gyvenimas; 
apari mente. FOrdham 7-3630.

(217-221)
į-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moteriškė — nuosavas kambarys 
ir vana. Nereikia virti. Valyti ir 
skalbti. Šaukite Long Beach 6-1934.

(217-219)
t

I

I Angliškai kalbanti. Guolis vielojo. 
( Nuolat. Gera alga. Pagelbėti prie 
! virimo. Du suaugę žmonės.
AP. 7-0363.

Namų prižiūrėtoja. Guoli,s vietoje. 
Mylinti vaikus. Skalbiama mašina. 
Norite gerus namus? Reikalingi pa
liudijimai. Gera alga/ Nightingale 
8-7339. (217-218)

Dr. A. Petriką ,
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
I 

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

HELP WANTED—MALE

SUPERINTENDENT — patyręs, 
su gerais paliudijimais, moderninis 
pastatas; gaus apartmontą ant pir
mutinių lubų; aliejum šildoma. 
350 Lefferts Ave., B’klyn, N. Y. 
Nuo 9 iki 12.

Vyriausiųjų ALP 
kandidatų balsai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 <

Daugiausia balsų gavo vy
riausias darbiečiu kandidatas 
John T. McManus. Visos vals-f 
tijos skale jis gavo 209,294 
balsus.

Sekamasis, DuBois, kandi- 
I datas į senatorių, gavo 191,- 
( 094 balsus. Jo balsų nutraukė 
(tas faktas, kad tūli darbiečiai 
! pabalsavo už Lehmaną, kaipo 
į už geresnįjį iš dviejų valdan- 
jčiųjų partijų kandidatų.

Paul L. Ross, buvęs kandi- 
'datu vien tik miesto skale, į 
(majorą, gavo 149,182 balsus.

.....  —I —  Ill I ——■

Petras Kapjskas
PALAIKO

Bar & Grill
VYNAI

ir

32 TEN EYCK STREET

" _ Telefonas: EVergreen 4-8174
"■ .....................................................................- " " ..............(n'n.n.H.' ' ' n | I
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JOSEPH BALTAMS
BAR & GRILL .

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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