
Visus sveikinatne.
Apsidairyta ir sužinota. 
Karo perspektyvos. 
Pažadai.

Rašo A. BIMBA

Skaitau iš kolonijų kores
pondencijas ir pasigendu vie
no svarbaus dalyko: kultūri
nio veikimo. Kas pasidarė? 
Kodėl tik vienoje kitoje ko
lonijoje organizacijos šiek 
tiek daugiau bruzda?

>iĮėję miestų nieko 
O žiema jau čia 

čia pat pats tirš-
nesimato, 
pat, Jau 
čiausias sezonas. Keikia su
sirinkimų. prakalbų, koncer
tu, vaidinimu, bankietu, ba- 
lių, • vakarienių.

Kai organizacija atsisveiki
na su parengimais ir susirin
kimais, ji pradeda skaityti I 
savo gyvenimo dienas. Gi 
mūsų organizacijos ir nori ii 
mojasi dar ilgai 
dar daug nuveikti,
jos nepraleidžia šios 
be užsiėmimo.

gyventi ir
Todėl lai

žiemos

K a rš č i a u s i a i sveikiname 
kiekvieną žmogų, kuris kalba 
ir darbuojasi už taikos išlai
kymą. Nėra ir negali ši an- j 
dien būti didesnio ir greitos- Į 
nio reikalo.

Taikos priešai yra žmonių 
priešai.

Karo vaizdų nemačiusiam 
žmogui sunku Įsivaizduoti, ką 
reiškia moderniškas 
Aną dieną skaitau, 1 
lėktuvai vieną didoką 
nes Korėjos miestą sugriovė 
ant 85 procentų. Tuojau, 
mano mintys nuskrido į Klai
pėdą ir Šiaulius. Juos irgi vo
kiečių lėktuvai buvo sunaiki
nę ant 85 procentų. Mačiau 
aš griuvėsius. Ir dabar juos 
prisiminus šiurpas supurto.

Atsimenu pokalbius su žmo- į 
buvo į
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DULLES KURSTO JUNGT. 
TAUTAS PRIEŠ NAUJĄJĄ 
KINIJĄ IR SOVIETUS
TVet Anglija priešinasi Čiango- 
Dulles skundui prieš Sovietus

— kiniais ginklais laimėjo ka- į 
’ Čiang Kai-šeko kinų tauti- rą prieš supuvusią Čiang i 
ninku atstovas T. F. Tsiang Kai-šeko valdžią. 80 procen- 

Jungtinių tų jų ginklų buvo tie, ku- 
Tautų seimo komitetui pa- riuos Amerika atsiuntė 
skirt komisiją, kuri turėtų Čianguiį bet liaudininkai 
ištirt, kaip Sovietų Sąjunga pagrobė juos nuo čianginin- 
padėjo Kinijos komunistam kų. 
nuverst Čiang Kai-šeko val
džią. Pasak Tsiango, tai so-1J 
vietinė politika “gresia su- j Tsiango pasiūlymui “tyri- 
ardyti taiką visuose Toli- j nėti 
muose Rytuose.” į jon.”

i Amerikos atstovas 
likonas John F. Dulles, 
prez. Trumano patarėjas, 
karštai rėmė čiangininkų

siūlė politiniam
Amerika
i. bet 1

Net Anglijos delegatas J.
Coulsen pasipriešino

Sovietu įsikišima Kini- <- c v
Coulsen sakė, tyrinė-

x rijimas nieko gero neduotų, 
rcpuo- .. . „Žibini-.,

karas, skundą prieš Sovietus. Dul
kau mūsų j |es faktinai kurstė Jungti- 
ka šiauri-___---------------------

o tik 
kius 
ir Ki
ir vakariniu kraštu, iš ant-

tarp Sovietų Sąjungos 
nijos, iš vienos pusės,

ros.

Laisvės vajus
Dabar musu vajininkai sekamai stovi:

Vajininkai Turi pini
2,158 
1,850 
1,402 
1,336

1,01 10
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Dienraščio XXXII.

IŠLEISTA
MILIONŲ DOLERIŲ
KORĖJOS

JAU 12,400

KARUI
Amerikonų komanda spėja, kad 
Korėjos Ataras tęsis per žiemą

nes Tautas ruoštis karui> 
prieš Kinijos Liaudies Res- - 
publiką.

Sovietų delegatas Jokū
bas Malikas pareiškė, jog 
Tsiango skundas prieš Sov. 
Sąjungą yra tik beprotiški 

i melai ir provokatoriški iš- 
, . ! mislai. Malikas, tarp kitko,

,., _ nurodė, kad Kimios liaudį-tikrove • 1 ’ J1 cinkai - komunistai amen- 
di u 11 I A 11L Idl i lo i

kalbėti apie 
miestu nė

‘ Ri
ki ai pėdiš-
ir dabar

n ė,m is. Jiems 
žiauri, kruvina

Gerai mums 
lengva širdimi
karą, kai čia ant 
viena bomba nenukrito, 
taip karas atrodo 
kiams, šiauliečiams 
korėjiečiams.

kas įkišoTik dabar kažin 
nosį į didžiąją Columbijos ko
legiją ir užuodė pikčiausią 
diskriminaciją. Beveik 
studentų draugijų konstituci
jose yra punktas, kuris drau
džia juodiesiems žmonėms į 
jas įstoti bei jose priklausyti.

Kai šis klausimas buvo pa
tiektas kolegijos vadams, jie 
patraukė pečiais ir pasakė: 
Iki 1956 metų negalime iš tų 
konstitucijų išmesti nepadorų

Korėja
Šauri 
didės 
nesi 
laips]

Amerikonai 
dar 
mė- 

40

nėję Korėjoj bijo 
niu šalčiu. Sausio 
šalčiai ten siekia 
liu žemiau zero, c

rėja. — Korėjos liau
kų partizanai atakuo- 
mugarin amerikonus ir 
kinjnkus Šiaurinėje ir

Ko 
dinin 
ja už 
jų ta 
Pietihėje Korėjoje.

CIO suvažiavimas ragina 
panaikint McCarrano įstatą

Brooklyno vajininkai .................. ........
D. Jusius, Worcester .. • ......... ......
Hartford vajininkai ........... ..... .......
M. Svinkūniene, Waterbury ........... .........
Phila. vajininkai ....... .. ....................... • •
Jonas Grybas, Norwood ....... ....•• .......
LLD 133 kp., Camden, N. J.................... • • .
F. Kiaston ir P. Bechis, Great Neck .........
S. Kuzmickas, Shenandoah ........... .............
Elizabeth, N. J., va jin. ..... ........... . . ..
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. ... 
A. Žemaitis, Baltimore, Md.............. . ..............
Geo. Shimaitis, Brockton .. • ....... .
L. Prūseika, Chicago, Ill. . ..........................
LLD 20 kp. Moterų sky., Binghamton, N. Y. ... 422 
Chesterio Vajininkai • •...........   3y0
LLD 136 Kp., Harrison, N. J........
A. Bemat, Los Angeles .........
M. Janulienė, Detroit ...............
J. Blazonis, Lowell, Mass.......... • •
Bridgeport. Conn., va ji n..............
Grand Rapids vajininkai .............
S. Orda ir J. Kazimir, Pittsburgh 
Wilkes Barre vajininkai . . ■.......
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. • •. 
Montreal vajininkai •.. •.............
P. Šlekaitis, Scranton •.. • •.. •
LLD 13 kp. Easton • •.. •.............
S. Penkanskas, Lawrence, Mass. 
C. K. Urbonas, Hudson, Mass. ... 
F. Bloznelis, Catskill, N. Y..........
Wm. Goodis, Utica, N. Y. ......
J. Bimba, Paterson ...............• • •
Ig. Kartonas, Tukahoe, N. Y. ..
K. Zambaseyičius, Reading, Pa. .
J. Kazimir, Pittsburgh .. •.........
S. Tvarijonas, Detroit .. •....... •.
J. Žebrys, Cleveland .. •....... ...
Geo. Urbonas, N, Braddock, Pa. 
S. Rauduvė, Pittston, Pa..............
V. Smalstis, Detroit, Mich. .. •.. 
Rumford Vajink......... •.............. • •

'(Tųsa 4-mo pusi.)
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46 
02 
96 
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Chicago. — CIO unijų su
važiavimas vienbalsiai už- 

ą gyrė rezoliuciją,- rėikalau- 
visų j jančią panaikint McCarra

no įstatymą.
Nors tas įstatymas visų- 

pirm nukreiptas prieš ko
munistus ir šiaip progręsy-j 
vius, bet jis grasina “sūriai-1.

kint konstitucines visų a- 
merikiečių teises, kas liečia 
žodžio ir minties laisvę”, 
sako CIO rezoliucija.

Kun. Hewlett Johnson sako, 
tik Wall Stryto kapitalas

Suvažiavimas taipgi nu-į y • • «v t z- • i
tarė kovot, kad šalies Kon- į naudojasi is Korėjos karo 
gresas atšauktų streiklau-
žišką Tafto-Hartley’o įsta
tymą.

Valdininkas grūmoja 
komunistų advokatam

O Kolumbijos Universiteto , 
(kuriam priklauso ir kolegi- j Washington. — Seth W. 
ja) prezidentu yra gen. 
senhower.

Richards onas, pirmi
ninkas valdinės komisijos 
prieš “neištikimuosius”, 

k a- grūmojo išmest laukan to
ne- ■ 
vi- 
pa-

Ei-

kius komunistų advokatus, 
kurie “grubijoniškai” elg
sis tardymuose, kuriuos ta 
komisija darys.

“Neištikimybės” komisija

apsižiūrėjo.

Piety Afrika atsisako 
svarstyt indy skundą

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Angliškai - holandiška šio 
krašto valdžia atsisako tar
tis su Indija ir Pakistanu 
apie indų skriaudas Pieti
nėje Afrikoje.

(Politinis Jungtinių Tau
tu seimo komitetas antra
dienį priėmė rezoliuciją, 
siūlančią Indijai, Pakista- 
nui ir Pietų Afrikai sykiu 
.svarstyti indų būklę PietL

Varšava. — Korėjos ka
ras neša Wall S try to kapi
talistams dar riebesnius 
pelnus, pareiškė įžymusis 
Anglijos kunigas Hewlett 
Johnsonas, Canterbury ka
tedros dekanas, kalbėdamas 
pasauliniame Taikos <Kong- 
rese. Tas karas niekam ki
tam nenaudingas, kaip tik 
stambiajam Amerikos kapi
talui, sakė kun. Johnson.

Kongresas užgyrė rezo
liuciją, siūlančią, kad suei
tų penkių didžiųjų valsty
bių valdovai ir tartųsi apie

taikos išlaikymą. Tos vals
tybės yra Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Kinijos 
Liaudies Respublika ir 
Francija.

Kitam savo nutarime 
kongresas nusako, ką laiky
ti užpuoliku, būtent, tokią 
šalį, kuri pirma pradės 
naudoti ginkluotas jėgas 
prieš bet kurį kitą kraštą.

Taikos Kongrese daly
vauja daugiau kaip 2,000 
delegatų iš visų pasaulio 
kampų ir 2,000 svečių.

Pažadai yra geras, brangus Jinai tardys tokius,
dalykas, kai jie yra praveda
mi gyvenimam

Kiniečiai sako, kad jie ne- 
< pasitiki Amerikos
Jie sako.1 kad pirmiau 
rikos padaryti pažadai 
vo ištesėti. Pav., šių 
birželio 27 dieną buvo 
dėta - Kinijos teritorijos ne
liesti. Bet tuojau po to Ame
rika atsiuntė laivyną ir užė
mė Form ozą.

Dar daugiau. Ten ameri
kiečių globoje randasi čiang 

^Kai-šekas. Iš Formozos jis 
diriguoja savo spėkas Kinijo
je. Jis atvirai giriasi, kad jis 
Kinijoje dar turi milijoną ka
reivių, kurie ima iš jo įsaky
mus ir jo klauso.

pažadais.
Amc- 
nebu-Į 
metų i 
paža-

Visi dabar tvirtina, kad 
ro pabaigos Korėjoje dar 
simato. Jis gali užsitęsti 
sų žiemų. Karo nuostoliai 
didės keleriopai. Prie bombų 
ir kulkų prisideda ir šaltis.

Mūsų kariai tapo užklupti
neapsirengę žiemai. Vyriau- veikia pagal McCarrano į- 
sybė ir armijos vadovybė ne- • statymą prieš komuniątus 

ir vadinam, “komunistinio 
fronto organizacijas.” 

ku
riuos generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras siūlys 
paskelbti “neištikimais”, o 
jie ginsis.

Republikonai senatoriai 
ir kongresmanai kaltina šią 
komisiją, kad ji “per lėtai 
veikia prieš naudonuosius.” 
Reikalauja sudaryt naują 
komisiją iš griežtesnių ko
munizmo priešų.

Jeigu Kinija užsimanytų 
Formozų paimti ir apsidirbti 
su čiango grupe, ji susikirs
tų su mūsų ginkluotomis spė
komis. Juk tik todėl, sakoma, 
Kinijos valdžia Fprmozos iš
laisvinimą ir atidėjo.

Mėto komunistus iš
nėję Afrikoje. Šimtai tūks- Į JapOUljoS praiUOIliy 
tančių indų tenai net ar- _____
šiau paniekinti ir išnaudo
jami, negu negrai.)

Nesmerkti 5 rytiniai 
vokiečiai kaip šnipai

Perša amerikonams 
užvaldyt pasaulį

Tokio. — Japonijos val
džia, pagal generolo Mac- 
Arthuro įsakymą, pašalino 
10,608 tariamus komunis
tus iš metalo fabrikų, gele
žinkelių ir kitų svarbių pra
monių.

Norfolk, Virginia.—Gene 
Sittertoy, World’s Business , 
žurnalo leidėjas ir redakto- reikalauja karinių ginklų 
rius, ragino Ameriką už- 
viešpataut pasaulį panašiau 
kaip senovės Romos impe
rija buvo užviešpatavusi vi
są tuomet žinomą civilizuo
tą pasaulį. Taip jis kalbėjo 
Pasaulinio Verslo konfe
rencijoj. Lt ;

Vakarų Vokietijos policija

Berlin. — Karinis teis
mas rytinėje Vokietijoje 
nusmerkė mirti penkis vo
kiečius, kurie šnipinėjo a- 
merikonams prieš Sovietų 
kariuomenę ir prieš rytinę 
Demokratinę Vokiečių Res
publiką.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos policijos 
vadai reikalauja, kad ame
rikonai, anglai ir francūzai 
leistų apginkluot vokiečių 
policiją “lengvaisiais” na
cių armijos' ginklais. Daug

tokių ginklų yra laikoma 
sandėliuose.

Anglai - amerikonai 
francūzai neseniai leido 
daryt 40,000 valstybinės
kiečių policijos ir kariniai 
išlavint ją.

ir 
su- 
vo-

ORAS. — Apsiniaukę ir 
salta. n

Washington. — Apsigy- 
Inimo departmentas paskel
bė, jog per keturis pirmuo
sius korejinio karo mėne
sius Jungtinės Valstijos iš
leido kariniam reikalams 12 
bilionų, 400 milionų dolerių, 
tai yra, 12,400 milionų.

Karinės keturių mėnesių 
išlaidos buvo pusė

Korėja. — šiuo tarpu ne
buvo svarbių mūšių tarp a- 
merikonų ir šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų.

Jankių lėktuvai per dieną 
numetė 140,000 svarų bom
bų, sprogdindami ir degin
dami tiltus virš Yalu upės 
ir pasieninius Korėjos mie-

tiek, pstus ir kaimus. Amerikonai 
kaip Kongresas paskyrė vi- sako, jog priešlėktuvinės 
soms ginkluotoms Amerik. kinų patrankos iš Mandžū- 

1(1 1 .... . rijos apšaudė tuos lėktuvus.
Rytiniame fronte ameri

konai ir jų talkininkai, Pie
tinės Korėjos tautininkai, 
pasivarė kelias iki kelioli
kos mylių pirmyn.

Maskva. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose vedė apsigynimo 

j mūšius prieš amerikonus ir 
(pietinius Korėjos tautinin
kus.

Liaudininkai atmušė prie
šų ofensyvą Tokusen srity
je.

jėgoms 1951 metais.

Tokio. — Amerikonu ko- 
mandieriai lemia, kad 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai tik 1951 metų pava- 

j sarį galės būti galutinai su- 
I mušti.

Nors jankiai pasiekė Ya
lu upę, Korejos-Mandžūri- 
jos sieną, užimdami Hyes- 
andžjn miestą, bet liaudi
ninkai dar turi ilgą Šiauri
nės Korėjos ruožtą. Tas 60 

| mylių pločio ruožtas yra 
! labai kalnuotas, todėl liau
dininkams bus lengviąu 
gintis, ypač žiemos laiku.

ITito ir Graikijos valdovai 
bus jau geri bičiuliai

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia greitai sumegs 
draugiškumo ryšius su mo
narcho - fašistine Graikija, 
apsikeis ambasadoriais sux

pondentas M. S. HandleV 
teigia, kad tatai pastiprins 
Jugoslaviją prieš Sovietus 
ii- kitus Kominformo kraš
tus.
Kariniai - medžiaginė

Amerikos parama Titui
Jungtinės Valstijos daro

geležinkelių, laivų, pašto ir 
telegrafo veikimo tarp tų 
dvieju šalių.

New Yorko Times korės- i “apsigynimo” sutartį su Ti- j tu ir duos pinigų Jugosla- 

Egiptėnai demonstruoja j anijugoJavijantl turi 

prieš Angliją
Kairo, Egiptas. — 

tūkstančiai egiptėnų stu
dentų ’ vėl demonstravo 
prieš Angliją, šaukdami pa
šalint anglų kariuomenę 
nuo Suezo kanalo ir pri
jungt Egiptui vadinamą 
“angliškai” -egiptinį Suda
ną.

Demonstrantai protesta
vo prieš Anglijos užsienio 
reikalų ministro Bevino pa
reiškimą, kad anglai ir to
liau kontroliuos Suezo ka
nalą, pagal 1936 metų su
tartį. Bevinas sakė anglų 
seimui, kad Anglija turi 
palaikyti ten savo armiją, 
kad galėtų “ginti Viduri
nius Rytus” nuo komuniz
mo. '

Keli

Kubos seimas atmetė 
bilią prieš komunistus

j 500,000 kariuomenės. Tai 
I stipriausia vakarinėje Eu
ropoje armija prieš Sovie
tus. '

Amerika taipgi šelps Ju
goslavijos valdžią pinigais 
iš Atlanto kraštų fondo. 
Sako, reikia sulaikyti žmo
nių bruzdėjimą prieš Tito 
valdžią. Tas bruzdėjimas 
galėtų išsivystyti dėl mais
to stokos (ir pramonės nu
puolimo, apie kurį rašė ki
ti korespondentai).

Sausra sunaikino 
Jugoslavijos derlių, 
valstiečiai slepia 
nuo valdžios.

Amerika ant greitųjų 
siunčia Jugoslavijai 100. 
tūkstančių tonų miltų iš 
Marshallo plano sandėlių 
vakarinėje Vokietijoje ir 
Italijoje, kol Jungtinių Val
stijų Kongresas paskirs ga
na daug pinigų Jugoslavi
jai. Pranešama, kad prez. 
Trumanas reikalaus jai 85 
milionų dolerių.

daug 
Be to, 

grūdus

Havana, Kuba. — Kubos 
valdžia siūlė išleisti įstaty
mą, kuris leistų pašalint ko
munistus iš svarbesniųjų 
pramonių. Bet Kubos sei
mas vienbalsiai atmetė tą 
pasiūlymą.

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai sa* 
ko, jog Kinijos Liaudies 
Respublika atšaukia savo 
kareivius iš Korėjos į Man-

' I džūriją. • . U
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Džiaugiasi sugrįžęs į namus
Lietuvon pas savuosius ■* ®

“SAVISTOVUS, 
PROTAVIMAS”

SLA organe Tėvynėje S. 
E. V. (Vitaitis) pateikė 
straipsni apie praėjusius š. 
m. lapkričio 7 dienos ripki- 
mus. Rašytojas džiąugiasi, 

• šitie rinkimai buvę 
$4 50; “reikšmingas savistovaus 

—1_ ! protavimo parodymas.”
Kur p. S. E. V. mato čia 

_ _ ! “savistovumą”, jam pačiam 
. Jo 

savis-

lątgal į Europą tūlas L. Ar- demokratinę vyriausybę, tikrai , . --------------- -
| malis su žrhona ir mažu ; velniava. Vieną dieną nužudo! Ukmergietis Algirdas Leonavičius buvo karo audrų 
■vaiku. Jis norima išdepor-*los diktatorių-prezidentą, ki-į išblokštas iš Lietuvos. Visko jis tęn girdėjo apie Lietuvą, 
;tuti dėl to, kad susirgo įta dieną nužudo jo vyriausią 
džiovos liga ir guli džiovi- dponel}tą‘, 
ninku sanatorijoje. Laik- • 
raštis dėl to šitaip rašo:

Mums, seniems kanadie
čiams, tas ne , naujiena. Ne 
vienas iš senųjų imigrantų bu
vo pasiųsti atgal į gimtinę ar 
kurią kitą šalį, iš kur jie bu
vo ątvykę, kuomet juos ištiko 
panaši nelaimė ir nebuvo kam į

Lietuva jam, kaip ir visiems pabėgėliams, buvo nupieštą 4 
baisiausiomis spalvomis. Bet jo jautri sąžinė ir savo 
tėvynės ilgėsis knietė jį grįžti į namus pas savuosius. 
Leonavičius surinko savyje pakankamai dvasinių pajė
gų ir nusprendė grįžti atgal Lietuvon. Dabar jis aprašo 
savo .įspūdžius ir patyrimus. Rašo jis taip, kaip mato ir 
jaučia. Jo straipsnelis telpa “Tėvynės Balse”. Lai jis pats 

1 kalba: j 
i Prieš keletą metų grįžau 
i į namus, į gimtąją Ukmer- 
į gę, kuri buvo karo audros 
ir okupantų šeimininkavi
mo nualinta. Toli praeityje 
pasiliko dienos amerikiečių 
lageriuose, kur lietuviškieji 
hitlerininkai purvais drabs
tė Tarybų Lietuvą. Tačiau 
kaip dangus skiriasi nuo 

I žemės, taip tų niekšų žo- 
. _ --- ______ _ __ v . . . _ . i džiai skiriasi nuo gyvenimo

prezi- visos deportacijos būtų užlai- žmonių laisves paneig-.1 tikrovės.
dentą Trumąną, jo šaliniu-'Rytos. ' ‘ tos. komunistinės partijos;

Kanados autoritetai, įsileis-'uždarytos. Kitais žodžiais, į Vietiniai tarybų valdžios;
jie i reakcija ten sėja vėją ir ji,1 organai su milžinišku atsi-Į kmtojai 

i ar vėliau, turės | davimu vadovavo miesto 
i atstatymo darbui. Buvo va- 
I lomi griuvėsiai ir miestas 
i puošėsi naujais namais, bu- 
|Vo sodinami medžiai ir ati-

Masiniai areštai, 
karo stovis.

Svarbu įsitėmyt, kad vyriau- 
isia jėga toj šalyj yra Stan-1 
(lard Oil of New Jersey. Jai į 
šilta ir jauku diktatūros at- Į 
mosferoj.

Bolivijoj irgi diktatūra. Ten 
įsiamžino suokalbiai ir kontr- 
suokalbiai.

I Kaip Venezueloj, taip ir! 
kad rūpintis. Ne vienas iš lietuvių i daugelyj kitų Lotynų Ame-!

I V z V A
r; v j . ............. i matyt, įtinku pasakyti.U Z kovingąjį umjizmą į nnolLne, ■ piliečiai “s;

New Yorko mieste buvo atlaikyta svarbi darbo unijų 1 tovumą” J 
dešimties lokalų. Ištisa diena praleista diskusijoms, kaip ^^‘^j’stijoje už Taftą, Niū- 
atgaivinti unijų veiklą, prikelti iš numirusių kovingąjį jmLe — už Impelliterrį, 
unijizmą.' • “ • • • Kalifornijoje prieš Helen

Konferencija priėmė septynių punktų programą. Dele- 9* Douglas, ir t.t. Pastarą- 
gatai pasižadėjo darbuotis dėl suvienijimo visų darbo ; RJ rašytojas vadina “‘komu- ___ ______  ___________
unijų kovai už greituosius darbo žmonių reikalus; su- nistmems užmačioms prita-j^ reikalauti jo panaikinimo. v 
telkti bendrą visų darbo unijų paramą toms unijoms, ku- rčja.’ ; . .q kol tas bus padaryta, kad Ikraštuose, šiauteja reakci-

parodė tame,
konferencija. Jon susirinko trys šimtai delegatų nuo dvi-'.i\e (daugumoje) balsavo 0- buvo išvežti atgal į Lietuvą.

Reikia pasakyti, kad tas į- 
staiymas, pagal kurį tokios 
deportacijos vykdomos,' yra 

į juoda dėmė Kanados veide. 
Tai nežmoniškiąusias įstaty
mas. Kanados visuomenė tu.rė-

rikos respublikų viešpatau
ja stambusis svetimas 
(daugiausiai Amerikos) 
kapitalas. Žmonės yra ver
giami ne tik “savų”, o ir 
svetimų išnaudotojų. Na, ir1 
to išvada tokia: tuose

O c- 7 (

telkti bendrą visų darbo unijų paramą toms unijoms, ku- rePu ; •
rios pasitaiko būti kovos lauke; remti unijas jų pastan- , „.V- ;
gose suorganizuoti bedarbius ir savo nariams, laimėti ai-! ,
gu pakėlimą; pašalinti iš darbo unijų pasidalinimus dėl i .VPaciai daj bo unijų į 

i vadovus, reakcininkus, ku-1 darni žmones, žiūri, kad (
I rie triūbijo vienon triūbon būtų sveiki. Tad ir L. Armalis ; anksčiau l_
su. reakcininkais demokra- tur būt buvo gerai, apžiūrėtas. įpjauti audrą, 
tais, o atsisakė triūbyti Kita, žmogus nekaltas, kad jis j Tai neišvengiama,
kartu su republikoųais. |tampa džiovos^ auka. - 

protavimo parodymas?” žiA0^'„Vlsa vxsuomene. Rasi
II xrn ■ . • . daugelis suserga džiova vien; noma, ne. lai netiesiogiai ,-,"4 , , , ' . ^ . .. .’ ’ & i del to, kad dar neuztektipai

kovojama su ja. O imi-i me:
11 grantams, gyvenantiems dar! Kuomet Naujosios 
įa sunkesnėse sąlygose, dar sun- priešai ją vadina “komunisti-

I ne diktatūra,” jiems į veidą 
aukų imigrantų tar-' sviesti reikia, ką Jungtinėse j

• Tautose pasakė apie Kiniją

rasės bei religijos; kovoti už panaikinimą Taft-Hartley 
ir MčCarran įstatymų; Saugoti Amerikos Konstituciją ir 
Teisių Bilių nuo reakcijos; padėti negrams laimėti pil
nas teises.

' Konferencijos dalyviai aiškiai pabrėžė, kad jie neturi 
jokio tikslo organizuoti naują darbo unijų federaciją ar 
ką nors panašaus. Visa veikla bus koncentruojama 
nosiose, esamosiose darbo unijose. »

Neprotingi vado argumentai
CIO prezidentas Philip Murray kreivai galvoja, 

dar kreiviau argumentuoja. Chicagos konvencijoje jis i 
pareiškė, kad mums reikia tikėti progresu ir progręsuo- • 
ti, jeigu norime nugalėti Rusiją.

Ar begalima įsivaizduoti kvailesnis
Mums progreso reikia ne tam, kad ką nors nugalėti, bet ■ 
tam, kad pakelti Amerikos žmonių ekonominį, politini ir 
kultūrinį gyvenimo lygį.

“Progresas” tik tam, kad kurią nors šalį nugalėti, yra 
karo kurstytojų progresas. Tą, matyt, brolis Murray ir 
turėjo mintyje. Jis karštai užgyrė visus vyriausybės mi- 
litarinius ir ginklavimosi žygius.

Militarinis progresas nėra tikras progresas. Jeigu tie 
bilijonai dolerių, kurie yra išleidžiami apsiginklavimui 
ir karo reikalams, būtų išleidžiami žmonių būklės geri
nimui, visiškai kitoks visiems būtų gyvenimas.

Paimkime kova su įvairiausiomis ligomis. Tam svar
biam reikalui federalinė valdžia beveik neskiria lėšų.

Džiova 
savrstovaiis!yra baisi rykšt®’ su kuria turi KINIJA IK JVNGTI- 

iNES TAUTOS
Dienraštyj Vilnyj

j V l t

Sakyti, kad piliečiai visur ‘ 
savistoviai protavo, reiškia “ 

bet; nieko nepasakyti, nes jie kovoti su ja. ’ 
-■ 'daugelyj vietų balsavo už j Tokių ;

: republikonus, kurių progra- pe nepasitaiko labai daug. Ka
lina blogesne už demokratų nada lengvai gali pasirūpinti 

į jais. Gėda visam kraštui, kuo- 
nelaimingi žmonės 

i už jos sienų.
• Se-'tikrai nežmoniška. Jeigu kas

argumentas? p'1 ^S’mmą. ... , , .
6 - - - i liesa, balsuotojai' ieškojo,mee tokie 

! išeities, ieškojo geresnių į ypa išmetami 
| žmonių į Kongresą ir 
'nata, bet ar gi jie juos su-i, .
i rado? Daugelyje vietų bul-|k> n“rs zvere"’ tai h«mai;'ta- 
suotojai bėgo nuo vilko ir 
užbėgo ant meškos.

Štai, kaip buvo!
Tiek demokratai, tiek re- 

publikonai, rinkimin. pro
pagandoje, sielojosi ne 
liaudies gerovės pakėlimu, 

jo raudonbaubizmu; jie 
- lenktyniavosi • už tai, kuris 

Privatišk. įstaigos renka aukas ligų tyrinėjimui ir kovai | aštriau pasisakys prieš ko- 
su jomis. Čia su bilijonu kitu dolerių būtų padarytas' munistus ir Tarybų Sąjun- I 
toks progresas, jog kova su tokiomis ligomis, kaip džio-|gą, kuris griežčiau pasisa-p°se Lotynų Amerikos šalyse 
va, širdies ligos, sąnarių sukimai, “šalčiai” ir daugybė j kys už karą, o ne už taikos Guatemaloj, Tr ' : 
kitų, būtų keleriopai lengvesnė. | išlaikymą.

Tai būtų tikras progresas. Bet koks del žmonių gero-1 — ----------------
vės yra progresas, ! 
gaminimui kanuolių ir amunicijos ir užlaikymui milijoni-! CIJĄ Iš KANADOS 
nių armijų? |

Juo skaudžiau, kad apie tikrąjį progresą nė nenori!

j taip nublokštų kankynėms ko-j nistines

,1 rų draugija patrauktų teis
ima n.
: Būtų visai vietoj, jei visos 
į Kanados lietuvių organizaci- 

‘ jos užprotestuotų prieš tokias
i deportacijas.

VĖJĄ SĖJA,
AUDRA PJAUS

L. Pruseika Vilny j
Palyginkite kas dedasi tri

rašo

, Venezueloj ir 
Bolivijoj.

G u a te m a 1 o j demokratija,
i ir Urugvajuj. 

_.en clrcieie balsų didžiuma iš
rinktas į prezidentus progre-

s—----- -------------
: rūmus. Rūmai vėl atstaty
ti. Prieš mėnesį' rūmų sto
gas buvo nuklotas raudono
mis čerpėmis ir viduje vyk- / 
sta užbaigiamieji darbai.

Moksleivių skaičius Uk- 
| mergėje padidėjo keletą 
kartu, v

Amatų mokyklos
Daug jaunų specialistų 

išleidžia Ukmergės amatų 
mokykla ■— staliai ir šalt
kalviai, formuotojai ir te-

i. dirba Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos įmonėse. 
Amatų mokykla išleidžia į- 
vairius metalo gaminius, 
puikius baldus.

Ukmergėje verda kultū
rinis gyvenimas. Įmonėse 
ir mokyklose, įstaigose vei
kia sporto kolektyvai. Lei
džiamas vietinis laikraštis. 
Kauno gatvėje, dailiuose

daromos naujos mokyklos.
Ukmergė atstatyta

Kaip atrodo šiandieninė 
Ukmergė? Koks skirtumas 
mięstč gyvenime, palyginus; maro namuose įsikūręs mu- 

i su . tais metais, kuriuos po- ; zįejus surinko daugelį šim- 
-------  ,------- nai Biržiškos, Krupaviciai vertingu eksponatų. 
Indijos delegatas Benegal N. ir kiti išdavikai vadina “ne

priklausomo gyvenimo” i
[nuolat teikia Ukmergei pa- 

TT1 _. v . . .v igtil.bą, taip pat kaip ir ki- 
. Ukmergėje žymiai isąugo ■ įjemg Tarybų Lietuvos mie- ....-------- _ Buvusiu

skaito-

Kinijos

V

Tarybinės respublikosRau. Jis sake tarp kitko:
Klausimas kai kada stato- i metais, 

mas, kaip mes čia galime pri- | 
imti marionetinės komu-

i valstybės atstovus. 
Dvejopa klaida tuomi pada
roma. Pagal mūsų informaci
ją, ir mes turime gerus infor
macijos šaltinius apie naująją 
Kinija, ta valdžia yra nacio- 
nalė koalicija, kuri atstovauja 
visus tautos sluoksnius, įskai
tant kai kuriuos Kuomintan- 
g6 narius...

Kaip matome, Indijos Rau 
nurodė, kad Kinijos vyriausy- Lietuvoje

i be nėra vienos grupės dikta
tūra, bet plati koalicija. Jis | 
; vėliau nurodė, kad ji taipgi į 
Įy^a pilnai nepriklausoma ir Į 
j niekieno “linijos” i____  ,
įvesti, ir, ar mano mūsų prie- S nazija. Gi dabar mieste yra 

. O reikia 
nepamiršti, kad beveik

vietos pramonė, 
mažų dirbtuvių vietoje iš
augo “Vienybės” žemės ū- 
kio mašinų fabrikas. Mieste 
gaminami gatavi standarti
niai namai, paleista nauja 
mechaniz. lentpjūvė, 
koklių - keramikos 
kas įsisavino visą eilę hau- 

I jų gaminių. Ukmergės kok
lius galima, sutikti visoje

Mokslas ir apšvieta
Buržuaziniais laikais Uk-

stams.
Ukmergės elektrinės pa

jėgumas keletą kartų di
desnis nei 1939 metais. Prie 
Šventosios pradėti naujos, 

v . pajėgios hidroelektrinės 
p;f u1 j statybos darbai. Dalis sudė- 
rąbii- tingų įrengimų jau gauta.

Pasikeitimai žmonių 
gyvenime

Dideli pasikeitimai įvyko 
! Ukmergės miesto žmonių 
gyvenime.

Paimkime mane, Algirdą
neturi p ra- j mergėje tebuvo viena gim- Leonavičių. Iš amerikiečių

įvesti. Ir, ar mano mūsų prie-i nazija. UI Cianai 
Įsai, kad Nehru atstovas Jung- trys gimnazijos.kai nesuskaitomi bilijonai išleidžiami I APIE VIENĄ DEPŪRTA- i)anasiai kaiP. 1 

. -------------------------------------------------------------------- ,♦ a a Ten didele ba .
. rniKtas j preziuc

.. .. J Kanadiškis Liaudies Bal-|syvis kandidatas.
XACAVt L CįJ Į pXMfeXVOX. XXV XXVXXVXx'^ jOg iŠ KaUR-'

kalbėti tie, kurie neva atstovauja darbo žmonių intere-! jos numatyta išdeportuoti | 
sus', pastatyti tais interesais rūpintis. Juk masinės darbo | 2_____________________

Jungtinių Tautų Asemblčjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

unijos, kaip CIO ir Darbo Federacija, gerai, teisingai ! 
vairuojamos, galėtų būti galingiausiu socialinio progreso i 
motoru. O to vaidmens jos šiandien nesuvaidina todėl, | 
kad joms vadovauja konservatyviški, nuo savo klasės 
atitrūkę vadai, kaip Philip Murray ir William Green.

Vakarinės Vokietijos socialdemokratai
Net dviejose Jungtinių Valstybių zonos valstijose rin

kimus laimėjo socialdemokratai. Valdančioji krikščionių 
demokratų partija tapo supliekta. Premjeras /c._____
labai nusiminęs. /

Hessę ir Wuerttemberg-Baden valstijose kurnėję rin
kimus socialdemokratai spiria Bonn valdžią pravesti 
rinkimus visoje vakarinėje Vokietijoje. Svarbiausias 
klausimas turi būt, jie sako, ar Vokietija sutinka su 
Amerikos ir Anglijos siūlomu Vokietijos apginklavimo 
planu, ar ne?
. Atrodo, kad socialdemokratai yra priešingi Vokietijos 
milįtąrizmo atgaivinimui. Bet taip nėra. Jie priešingi tik 
taip planui, koks yra peršamas Vokietijai. Jie nesutinka 
su tuo planu tik todėl, kad siūlomas Vokietijos apginkla
vimas esąs per mažas. Socialdemokratai reikalauja to- 
kįo išr Amerikos ir Anglijos užtikrinimo, kad Vokietija 
taptų stipriausia militarine jėga visoje Europoje, kad 
Ąmerika iy Angliją užtikrintų jos apgynimą ir kad kilęs 
Jcara eitų ne Vokietijos laukuose, bet Lenkijoje! Kai tb- 
Jrio užtikrinimo Amerika ir Anglija kol kas negali vo
kiečiams duoti, socialdemokratai priešingi visam planui.

Taigi, skirtumai tarpe krikščionių demokratų ir social
demokratų pasireiškia ne principe, bet išrokavime. Ade-

denauer

praneša, jog iš Kaną-! O Venezueloj, kur militarį-pė nesąmonė. 7^, 
nė klika 1948 metais nuvertė'gali paneigti, ką jis sakė?

tinėse Tautose Rau. yra pro- 
komunistas? Ne, jie to many- kiekviename miestelyje jau 
ti negali, nes tai būtų perdide- yra gimnazija. Naujus

lagerių grįžau suvargęs, be 
jokios specialybės. Ukmer
gėje baigiau radiotechni
kos kursus ir šiandien dir
bu radio mazg. vedėjo pa va* 

mane iš-tad, kai]? jie j mokslo metus ukmeigiečiai 'duotoiu ^»imet mane iš- 
• - — ’ | sutiko su naujomis mokyk- į rinko Ukmergės ryšių kon-

lomis. Vidiškių miestel. is-,toros profsąjunginio komi-
augo naujas septynmetės įeį0 sekretoriumi, 
mokyklos pastatas. Hitleri
niai <

I gražius dr. Basanavičiaus Į

Dirbda- 
mas radijo mazge gaunu 

Žjnona 
Jadvyga baigė kursus, vi-

okupantai sudegino; atlyginimą, 
j dr. Basanavičiaus, - - -

vardo pradinės mokyklos j durįnį mokslą ir dirba vai-

I Netenka nei sakyti, jog Tautas. Girdi, debatuojant įjungt. Tautu komiteto apie!ko vaiku darželi Mano gv- 
- Jungti- iT1^ve pf .Planas, b"VO ?iik0S P,aną? n^a!*maTkelti;tą bei kitą reikalą, yra iš-1 vC°nn^ .aprūpintas^ ®' 
de asemb 'P1'11111438’ bet J1S> alSkU’ dal’ klaUSlm° aple KiniJ0S LiaU‘'lestas J-'--- ' •" ' ’■

. V . , | nėra padarytas Jungtinių dies Respublikos vietą Afrjk0!

publikos priėmimą į Jungt.KAS SUBARĖ TRYGVE Tautose, ir t.t.
LIE PLANĄ? j ’

Lake Success.
nių Tautų genera
lėja užgyrė savo _____
riaus Trygve Lie “taikosi
pianą,” taikomą 20 metų. į Jungt Tautų organąmS; ko. < ėmimuL

Šis planas, stebint dabar- mitetam svarstyti, “ąpdirb-| Diskusijų eigoje iškilo ir 
tinių tarptautinių įvykių a- ti”, taip sakant, apąbliuoti tai, kodėl Anglijos darbie- 

čių valdžia nesįileido šimtų 
delegatų į Angliją, į Shef- 
fieldą posėdžiauti pasauli-

i Tautų įstatymu, šis planas Jungtinėse Tautose, nes tai sekam. 
■bus įteiktas atitinkamiems j tegalį tik pakenkti jos pri- ganyika,

kimis, yra palšas, “be dan
tų”. Jame, be kitų dalykų, I 
siūloma, kad būtų tariama-;

ir nušlifuoti.
Kas jį sugalvojo?

si sukon.trolįuoti atominę | T. Sąjungos atstovas Ma- piam taikos šalininkų kong- 
energiją, kad Saugumo Ta-;iikas, savo kalboje, priminė, rese. Mr. Younger *~r

posėdžius pasauli- galvojo ne jis, o Amerika, [ komunizmo propagandistai. 
’ ^a“! Kaip žinia, tasai kongrę- 

isas Anglijoje neįvyko; jis

ryba karts iš karto turėtų j jog šį Trygve Lie planą su
gavo ■] ' " ” ' ‘
niams įvykiams visapusis- Frančuzija ir Anglija, 
kai apžvalginėti, kad būtų dangi jis joms tarnauja.
sulaikytas ginkląvi m q š i į)el to Trygve Lie užsi- greit buvo perkeltas į Var 

savą, Lenkijos sostinę.
sulaikytas ginklavimosi
i ii* • • i L* • • i .

lenktyniavitaas tarp valsty- gavo ir pareiškė, jog tai jo 
bių, kad Saugumų Taryba jr j0 sekretorių padėjėjų e- 
juo greitesniu laikų įkurtų Sąs galvojimo produktas. 
—. -------------- ; dalinius Trygve Lie padirbęs šį pla-
agresoriui suvaldyti, etc. ųą praėjusį pavąsarį ir vė-

jog neįsileidžiamieji ^buvę

i stinėje. Dukrelė Irutė lan-

dokumėntas apie i Aš dažnai prisimenu tuos u 
\ Afrikos negrų gyvenimą!savo tautiečius, kurie iki 

. teritorijose: Tan- j šiol dar vargsta svetimuo- 
, Ruandi-Urundi, I Se kraštuose, kurie neša ant 

Togoland ir Cameroons. j savo pečių sunkią skurdo ir 
Šias teritorijas globoja Įišmiudojimo naštą. Gyveni- 

anglūi, francūzai ir belgai.Imas parodė, kad aš pasieL 
Jose iš viso gyvena apie gjau teisingai, 

15,000,000 negrų,— paverg- mas į Tėvynę.
tų, išnaudojamų darbo žmo
nių.''.

Šiose teritorijose algos
dagininkams mokamos ap-jR d ji žvai ždč sa) į 
verktinai mažos; negrai y- Am ika jg in( . 
ra mušami (oficialiai pla
kami), mažameč. vaikučiai 
išnaudojami; o be to, ten j

sugrįžda-

Algirdas Leonavičius..
Ukmergė.

francūzų Indo-Kinoj
Maskva. — Sovietinės ar- 

siautėja baisiausios ligos, (mijos laikraštis Raudonoji

delegatui:
— O kaipgi su rusais de

legatais; kaipgi > su Rusų
savo militarinius < 
agresoriui suvaldyti, etc.

- A ... . Prieš šį frygve Lie plą- liau sii juo vyko į Londoną, stačiatikiu bažnyčios galva
pąuer partija sutinka priimti is Amerikos ir Anglijos bet'ną T. Sąjungos dele- Paryžių'ir Mąskyą. Esą, nei
kokj vokiečių militarizmo atsteigimą, o socialdemokratai 
nori išsidefęti daug daugiau. Kadangi Vokietijos žmo- 

nenori karo, tai pasirenka socialdemokratinius de
magogus. Bet jeigu socialdemokratai paimtų valdžios 
vai^ą į savo raukąs, jie važiuotų kaip tik tuo pačiu keliu, 
Kuriuo vąžiųoja krikščionys demokratai. Tik galimas 
daiktas, kad jie (Jaugiau išsiderėtų iš Anglijos ir Ameri
kos del atgaivinimo vokiečių militarizmo.

gacija pastatė savo planą, vienas plane taškelis nėra 
kurin įeina, kaip jau minė- pakeistas nuo praėjusio pa
jau pirmiau, Kinijos Liau- vasario.
dies Respublikos įsileidimas Anglijos delegacijos na- 
į Jungtines Tautas, atomo į rys, Kenneth Younger, pro- 
bombos uždrąudįmas_ var- testavo prieš T. Sąjungos 
toti karuose, veto teisės pil- delegaciją, kam jinai nuolat 
na palikimas Jungtinėse kišą Kinijos Liaudies Res-

metropolit. Nikolajumi, ku- 
ris ryžosi vykti į kongre
są, ar iy jis buvo komunistų 
agentu ?
Kai kuriems nemalonus 

dokumentas «* i > ę
Tarp kitų dokumentų, pa 

gamintų vieno beį kitb

naikinančios žmonių gyve
nimą ir gyvybes.

Visa tai — neskani piliu
lė anglams, francūzams ir 
belgams imperialistams, ku
rie pasiėmė minėtąsias teri
torijas “globoti.”

Tačiau abejojama, ar 
Jungtinių Tautu asemblėja 
darys ką nors, kad tų kraš
tų žmonėms gyvenimas bū
tų palengvintas.

žvaigždė rašo:
Vietnamo liaudininkai 

įvarė francūzus į tikrai pa- \ 
vojingą padėtį Indo-Kinoje. ' 
Vienintelė dabar francūzų 
viltis — tai tik karinė pa- 

jgalba iš Amerikos. Bet a- 
merikonaį nepajėgs laimėti 
Francijai kąrą prieš Viet,. 
namo liaudies . respubliką, * * 
kaip sako Raudonoji Žvaig-

>
2 psl.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Lapk,-^oy. ^4,

< • i
t



I
f* SS

i

at'

t

GAZOLINO IR ŽIBALO
DARYMAS IŠ ANGLIES

rJ

FOSFORO REIKALAS KAUL[1 SVEIKATAI

kJ

ATOMINIAI “SEKRETAI”

Jungtinių Valstijų kasy 
klų Biuras daro bandymus 
kaip gaminti gazoliną* iš iš
kasamos anglies. Anglinis 
gazolinas būtii ypač rcika
lingas, jeigu kiltu naujas

, spaudimu ir 
ma vandenili

i r
Į f

karščiu varo-
i (hydrogeno) 

v a r t o j a m a 
tikri chemi-

Sovietų submarinai e 
suki indy t laivus, gab 
čius Amerikai žibalą 
gazoliną iš Venezuelos 
no, Arabijos ir kt 
karui neužtektų 
žibalo, traukiamo 
kiniu versmių ir 
mo į gazoliną.

Jungtinių Vali

tuomet

Tokiam 
naminio 
k ameri-

gus bandomąjį a

žoliną.
M

nūs dolerių. Jis jau ] 
ro po i9,0()() galionui a 
nio gazolino per dieną

kai teigia, kad iš anglies 
galima pagamint ir kurą 
rakietiniams (džetiniams) 
lėktuvams, žibalą dyzeli
niams trekams varyti ir te
palus visokioms mašinoms.

Dabar daroma platūs 
bandymai, ar anglinis ga
zolinas prilygs žibaliniam, 
kai]) kuras automobiliams 
ir lėktuvams.

Gaminant gazoliną iŠ an
glies, anglis paverčiama į

v
ii’)

Eldiniai mokslininkai 
pat bando kitą būdą 

iniam gazolinui ga- 
i. Čia anglis visupir- 
paverčiama diliomis, o

> tyrinėjamo, katruo 
goriau gazoliną dary-

Buvo manoma, jog žmo
nės, ypač vaikai, serga ra
kitu tik todėl, kad jų mais
te stokuoja vitamino D ar
ba kalkių. — Rakite ligo
niams suminkštėja kaulai, 
visai]) dėl to iškrypdami.

Dabar patirta, kad jeigu 
stigs fosforo, vis tiek 
minkštos ir ges kaulai, nors 
ir pilnai užtektų vitamino 
D ir kalkių.

Tatai patyrė Californijos 
Universiteto dentis t i k o s 
skyriaus profesoriai Har
man Becks, Russell Cole
man ir bendradarbiai, da
rydami bandymus žiur
kėms.

Tyrinėtojai maitino tas 
žiurkes apvalytu 'galvijų 
krauju, visais žinomais vi
taminais ir cukrum. Ede- 
sis joms buvo taip sutaisy
tas, kad užteko visų maisto 
dalių, tiktai apart vieno 
elemento — fosforo. Ii* to
dėl jos susirgo rakitu. Su
minkštėjo ir suplonėjo 
žiurkių kojų kaulai. Trūks
tant maiste fosforo, kūnas 
traukė jį iš nugarkaulio ir

ir žiurkių dantys .
Paaiškėjo dar vienas įdo

mus dalykas. Nykstant fos
forui iš kaulų, neatsilaikė 
juose ir kalkės — jos taipgi

tirpte tirpo iš kaulų.
Kita žiurkių grupė buvo 

šeriama visai panašiu ėde
siu ,kuriame, tačiau, buvo 
fosforo. Ir šios žiurkės iš
liko sveikos ir vikrios, su 
gerais kaulais.

Fosforo gausingai yra 
šiuose maisto produktuose: 
piene, sūryje, kiaušiniuose, 
mėsoje, žuvyje ,pupose, žir
niuose, riešutuose, pyna- 
cuose, kopūstuose, kvietinė
je ir ruginėje čielų grūdų 
duonoje, avižienėje (oat 
meal), vaisiuose ir kituose 
“civilizacijos” nesudarky
tuose valgio dalykuose.

N. M.

BRANGIAI LĖŠUOJA
. Valdinės Atomų Jėgos 

komisijos pirmininkas Gor
don Dean praeitą savaitę 
sakė korespondentams, tur 
būt, reikės leisti amerikie
čiams susipažinti su tūlais 
atominiais “sekretais,” ku
rie iki šiol laikomi griežto
je slaptybėje. Juk Sovietai 
'vis tiek žino daugelį vadi
namu sekretu. Be to, akli- 
nas atominių slaptybių sau
gojimas per brangiai lėšuo-

koi nėra didelio karo, A- 
i merika ivalias gazolino pa- 
įsigamina iš žibalo, ir tatai 
! pigiau lėšuoja, negu angli- 
į nio gazolino darymas. Pi- 
t giau atsieina net iš svetimu 

11 • ♦ I ; • 4’ 1 1 I 4- « 1 1 O -» 1 » 1 r i
įminti gazoliną, nekaip

Saldusis aspirinas — greitas skausmų ramintojas
Paprastas aspirinas jau 

nuo seniai vartojamas gal
vos skausmam malšinti ir 
slogoms lengvinti. Aspiri
nas taipgi padeda toliem 
žmonėm lengviau užmigti.

ąjį pasaulini karą ga- rastas saldusis aspi 
sau dikčiai anglinio : kuris daug sparčiau \ 

lino. o karo metu ypač! negu senasis.
ai išvystė anglies per-1 Saldusis aspirinas 
mą i gazoliną . Vokie- -pagamintas iš senojo

i kare taip pat naudojo Tino, su jungimo su sachari 
daugumą anglinio gazolino, nu
ei

tatyti ir įrengti fabri-

skystą košę. Paskui i tą rikos K; 
anglies dervą yra dideliu liniukai.

kuris apsikrėtęs komunisti
nėmis mintimis!

Moksliniai amerikiečių 
rašytojai jau seniai pripa
žino, kad Sovietų moksli
ninkai patys atrado dauge
lį atominių slaptybių, ve
dančių prie atom - bombos 
padarymo. '

Dean ir'kiti politikieriai, 
tačiau, pasakoja, kad So
vietai per šnipus išgavę 
tuos sekretus.

Bet, šiaip ar taip, rusai 
ir kiti europiečiai jau žinožmoniu dir-1 .

atom-bombai baugumą tariamų sekretų, 
žpmoą- kiti kuriuos Jungtinių Valstijų • 

’ valdžia slepia net nuo fizi-

Tūkstančiai 
ba, kasdami 
medžiagas iš 
tūkstančiai 
medžiagoms 
ruošti, 
bei technikų atlieka baigia
muosius darbus ir gamina 
mechanizmą a t o m i n ė m 
bombom mėtyti.

Kiekviena atomini darbi
ninką “iš panagės” tyrinė
ja ir kvočia valdiniai agen
tai FBI, iki patikrina, kad 
jis ištikimas. Ir tik per ke
lis koštuvus per varytas 
žmogus priimamas į bet 
koki atomini darba. Kiek- 

kad geriausias I vieno patikrinimas lėšuoja 
Į po 100 iki 200 dolerių, kaip 
i pastebėjo Atominės Komi
sijos galva Dean’as. j

O kiek dar išleidžiama' 
šni])ams, nuolat sekiojan- 
tiems visus atominius dar
bininkus ir mokslininkus, 
šniukštinėjant, ar nebus

žemės;
samdomi toms , p -
apvalyti ir pa-1 <os profesorių amerikmiuo- • 

Būrys mokslininkų se uinivei sitetuose. Tuo bū-ma saugiai varto t karčiojo 
ar saldžiojo aspirino. Ir 
tiktai gydytojas galėtų nu-| 
spręsti, ar leistina daugiau! 
to vaisto naudoti.

čių po nuryjimo. Naujasis, 
saldusis aspirinas apmalši
na skausmą per puse minu
tės iki penkių minučių nuo 
jo tabletėlės paėmimo po 
liežuviu.

Apie tai rašo čikagietis 
dr. Murray M. Hoffman’as 
Illinois Dental žurnale. Ji
sai sako, saldusis aspirinas 
taip pat greičiau ramina 

isp.i- į dantų gėlą ir laikinuosius 
i-i nervinius skausmus.

Pranešama, kad šis vais- 
| tas sparčiai stabdo skaus- 
•mus ir po danties ištrauki
mo ir įvairių operacijų.

Jeigu per daug naudoja- 
senojo ar naujojo aspi- 

tatai gali kenkti šir- 
Ant dėžučių bei bon- 

kučių nurodoma, kiek gali-

5

New Yorko valstijoj per 
pastaruosius 12 mėnesių 
mirė tiktai 22 iš kiekvieno 
tūkstančio kūdikių per me-I 
tus nuo gimimo dienos.

ir pardavinėjamas var-1 
du thervl. Naujojo aspiri

s galėtu pagamint no tabletėlė laikoma po lie 
tūkstančių statinių į žuviu, ikiJ)o 10 tūkstančių statinių I žuviu, iki sutirpsta. Pa- 

; Gazolino per dieną, tai lė-1 prastasis gi aspirinas nury- 
šuotų apie 100 milionų do-i jamas su vandeniu ar kitu 
lerių, kaip skaičiuoja Ame- skysčiu.

•o moks- Senasis aspirinas paleng- 
N. M.' ivina skausmą per 14 minti

SKAITYK H? MOKYKIS
18. Kepeninė dviburne — 

plokščiųjų k imielių.
v c įsi mos i organu.

m a
rino.

kurių tarpe dange-j gyvenimui, šie kableliai ir 
siurbtukai yra priemonė įsi
kibti į gleivėtąją žmogaus 
žarnų sienelę. Jeigu soliterai 
neturėtų siurbtukų, jie nega
lėtų išsilaikyti žmogaus vidu
riuose.

parazitai, 
lis yra žmogaus viduriu para

Manoma, 
tarakonų (bamba tierių) 
naikintojas yra “Jaygol.”

New York.—Įžymus dak
taras Ab. Stone sako sura
dęs, jog bevaikių poros daž
niau serga nervų ligomis, 
negu turinčios vaikų.

du tik trukdo atominės fi
zikos mokslą, kaip kartoti
nai protestavo patys ame
rikiniai mokslininkai. Juk 
profesoriams užginta net 
tarp savęs kalbėtis apie sa
vo atominius bandymus ki
taip, kaip tik nagai karinės 
vyriausybės leidimą.

Užtat valdinės Atomų Jė
gos Komisijos pirmininkas 
Deanas džiaugėsi, atsaky
damas į korespo n d e n t ų 
klausimą, kad:

Amerikoje yra ne dau
giau kaip 150 žmonių, ku- 

j rie žinotų, kaip pagamint 
' atomų bombą, jeigu turėtų 
visus tam reikalingus įran
kius ir medžiagas.

Sunku sau įsivaiz,duoti 
kad užliejamos pievos, ku 
riose auga sodri žalia žolė 
slėptu savyje parazitu, ku-

Kepenines dviburnės 
veisimasis

Kepeninės dviburnės ap-

pievose gyvuliai ir apsikre- 
čia pavojinga ju gyvybei 
kepenine dviburne.

.sinti kiaušinėliai turi gau- 
jsiai trynio ir aptraukti ke
valu. Kirmėlės dėtyse jų 
prisirenka labai daug, o 
paskui jie išmetami į ser 
p’ančio gyvulio kojienų ka 
uolus. Iš čia jie patenka
ž a r n a s, *o na sk u i d r a u p*e su 
išmatomis išmetami į žemę j’enkti' 1 

iarb ’i vandeni.
patekusio Į vandenį kiau- i 

finelio išsivysto gemalas, kuris , 
iš pradžių laisvai plauko, o Į 
paskui ilenda i vienos sraigės 
(mažosios kadrinės) kūną. 
Straigės kūne gemalas perei
na sudėtinga vystymąsi ii* pa
daliau iš jos pasirodo daugy- 

pvvs, kurios nugdišta bū uodeguotu vikšru. Vikšrai 
į palieka sraigės kūną ir plau- 

Potvynio 
į vandens

i

Kepenines avinurnes gy 
veninio būdas. Kepeninė 
dviburne — labai nedideli 
kirmėlė, tik trunutį ilges
nė už mūsų piršto naga 
Bet, įsikūrusi kepenų kana 
luose. įsikabina į audinius 
dviem siurbtukais, ardo ke 
penu audinius i
kepenų kanalus, trukdyda
ma normalu šio svarbaus 
organo darba. O nuo to 
Slinkiai susei’n’a gvvuliai, 
vnač
iš nusilpimo.

Tūnodama kepenyse, ke
peninė dviburne priešaki
niu siurbtuku siurbia kepe
nų' sultis ir pripildo iomis 
savo virškinamąjį oraana, 
kuris sodarvtas iš dviejų- 
šakotu vamzdžiu, šie vamz
džiai baigiasi aklinai, nes 
kepeninė dviburne i 
užnakalines an ros.

Kepeninė dviburne 
gerai išvvstvta 
sistema, kuri p 
tąsias atmatas, 
sistema sudaryta iš plonu 
kanalu, i kuriuos sunkiasi 
skystosios atmatos. Iš ši n 
kanalu ios pereina i vidu
rini bendra kanala, iš kurio 
jos išsipila lauk pro tam 
tikra šalinamo ia pora.

Kepeninė dviburne nepa
prastai visli. Visos vidinės

Plokščiuju kirmėlių sandaras. 
Daugelis jų labai ilgos,, kaip 
antai, labai paplitęs kiaulinis 
ir jautinis s o 1 i t e r a i (kas- 
pinuočiai), kurie suaugę gyve
na žmogaus viduriuose.

Kiaulinis soliteras užauga 
iki 2—3 metru ilgio, o jauti
nis — net iki 12 metru, šios 
kirmėlės yra panašios į kaspi
nus, kurių priešakiniame siau
rajame gale yra maža gal
velė. Kaspinas sudarytas iš 
daugybės atskirų narelių.

Šių soliterų galvelės turi po 
• keturis siurbtukus, o 

kiaulinio solitero galvelės prie
šakyje, be to, yra dar aštrūs 

. kableliai.
Prisitaikymas parazitiniam

Tuo tarpu kai kepeninės 
dviburnės priešakinis siurbtu
kas eina į žarnas, soliterai 
virškinamųjų organų neturi; 

I jie siurbia žmogaus žarnų 
I maistines medžiagas visu sa
lvo kūnu paviršiumi. Visą gy
venimą soliteras tik minta ir 
gamina daugybę kiaušinėlių.

s i s t c mą/, 
Tokiu 
orga- 
kiek-

■ m o s i organ u 
Jkui’i užima visą narelį.
būdu solitero veisimosi 
nu sistema pasikartoja 
viename narelyje.

Veisimosi organai yra 
dėtys ir sėklinės.

Šąli n a m o j i 
sudaryta iš dvieju išilginiu šo
ninių vamzdelių. Užpakalinė
je kiekvieno narelio dalyje 
jie sujungti skersiniu kanalu.

Nervų sistema suda
ryta iš stiebelių, einančių išil- 

Įgai kūno.

kiauš-

s.i s t omą

Visi plokščiųjų kirmėlių vi
daus organai, išskyrus veisi
mosi organus, menkai teišsi- 
vystę, o v i r š k i n a m o s ios 
sistemos, kaip jau 
me, visai nėra. Aplamai soli- 
terų vidaus sandaras yra p a- 
p r a s t e s n i s, nes jie gyve- . 
na kaip parazitai, vadinasi, į (boroughs), 
jiems nereikalingi tokie Įtai
sai, kurių 
nančioms

DIDYSIS NEW YORK AS
New Yorku paprastai va

dinama viena jo dalis Man
hattan, tarp Hudson ir 

o didįjį 
sudaro 
skvriai v

maį East River upių, 
New Yorką sykiu 
penki miestiniai

Skaitlingiausias 
reikia laisvai gyve- jaįs skyrius yra 
kirmėlėms.. Be to, 
jau i 

prisitaikę para ziti- 
n i a m gyveni mu i.

gyvento- 
Brookly- 

nas su 2,716,347 žmonėmis,
matome, yra paga] šiemetinius sąrašus

■plokščiosios kirmėles -dvi- Lėktuvai, karas ir pelnai
lytės, t. y. kiekviena kirmėle 
yra kartu ir patelė, ir patinė
lis. Kiekviename jų ilgo kūno 
narelyje (o tokių narelių kiau
linis soliteras gali turėti ligi dar kartą tapo puikiai įro- 
1000) susidaro, sava v e i s i- dyta šiame kare Korėjoje. 
------------------------------------Visa Korėja tapo iš oro su-į sius pelnė $2,237.416, 

maišyta su žeme. Visoje; šiemet — $4,691,358. 
Korėjoje nebeliko nė vieno 
sveiko miesto bei kaimo.

Todėl lėktuvų gamyba 
kyla i padanges, 
pramonės komnaniios išsi-

Moderniškas 
lėktuvo neįmanomas.

karas be'turėjo pelno tik $623,349. 
Tai Šiemet — net $5,964,162.

Lockheed Aircraft kom
panija pernai per 6 mėne- 

bet

(cenzą). Antroje vietoje 
yra Manhattan-New York, 
kuris turi 1,936,540 gyven
toju.

Paskui seka Queens su 1,- 
546,294 žmonėmis; Bronx— 
1,444,903 ir Ric h m o n d 
(Staten Island) — 191,015.

! slūgstant,

kioja vandenyje.
Įmetu jie įsikimba
'apsemtus augalus. Vandeniui.

vikšrai apsitraukia
j ginamąja plėvele ir pasilieka 
pievos žolėje. Tokius vikšrus

Įkartu su žole praryja besiga
ną gyvuliai, ir jų viduriuose 
išsivysto jaunos kepeninės 
dviburnės, kurios patenka į 
kepenis ir savo lytiniuose or- 

tnri ganuose ! vėl gamina kiaušine-
ilinamaja (

Pasitaiko, kad žmogus, pa
vasarį gerdamas ežero, tven
kinio ar balos vandenį,’ nury
ja su vandeniu ir" kepeninės 
dviburnės vikšru. Iš žmogaus 
viduriu vikšras patenka į ke
penis, į tulžies pūslę ir į kai 
kuriuos kitus organus. Nuo to 
žmogus sunkiai suserga.

19. Plokščiosios kirmėlės.
Plokščiosios kirmėlės yra

Raymond Fennell armijai per mažas, Joseph Glamm 
per aukštas. Abudu iš Albany, N. Y.

ne tik laukė karo, bet iri 
darbavosi dėl Jo priartini
mo.

Ir neapsirikta, klaidos 
nepadaryta. Tų kompanijų 
pelnai pašoko! keleriopai 
nuo pradžios karo Korėjo
je. Keletą jų paimkime už 
pavyzdį.

Štai Bendix Aviation 
kompanija. 1949 metais p^r 
pirmuosius 9 mėnesius p
sidarė pelno tik $4,967,129. 
Betgi šiais 1.9'50 metais per 
tą pati laikotarpi ios pelnai '■ 
pasiekė $12.089.179.

Arba štai Consolidated 
Vultee kompanija. Pernai 
per 9 mėnesius pasidarė 
$2.697.885. Šiemet — $ 
536,667.

Boeing Airplane komp,

lig

KAS ATSITIKO TELEVI
ZIJOS TAISYTOJUI

South Bend, Indiana. — 
Dar vienas pavyzdys. I Ernestas Kolesiakas užlipo 

(Štai United Aircraft kom-;ant savo namų stogo taisy- 
Ipaniia. Pernai ios pelnas ti televizijos anteną (že- 

Antena nuvirto 
j ant elektros laido, einančio 

kad i virš stogo. Elektra šovė 
žemyn į virtuvę ir ištirpdė 
metalinius vamzdžius (pai- * 
pas); skystu metalu aptėš
kė Kolesiakienės akinius, 
išdegino televizijos imtuvą

London.—Angiiios; teis-j ir telefoną; pradegino sie- 
mas pripažino mahometo-i 
nams teise turėti no kelias 
pačias, bet baudžia, krikš
čionis ir žvdus už daugpa
tyste ar dvinatvstę.

Laiškas iš Coronos, di
džio i o New Yorko prie
miesčio, buvo Pasiustas 
1914 metais, ir tik dabar, 

.’no 36 metų, atėjo žmogui, 
kuriam buvo adresuotas. 

Korėja. — Pietų Afrika 
taip pat atsiuntė būrį savo 
lėktuvų į talką ameriko
nams prieš Korėjos liaudi- kokiais elektriniais prietai- 
ninkus.

Lėktuvu siekė tik 83.595.421. bet šie-1 gliukus).
met ii la.iniėio $6,432,136.

Argi tai neparodo 
lėktuvu pramonės savinin
kams karas Korėjoje pui
kiai apsimoka?

Salietis.

i-

nas trijose vietose.
Tuo pačiu laiku elektros 

kamuoliai su perkūniškais 
trenksmais šokinėjo ant 
stogo, siautėjo kieme ir su
degino buvusias ant žemės 
pirštines; bet tik truputį 
apsvilino rankas pačiam 
taisytojui.

Persigandęs šuva pabėgo. 
Kolesiakai paskui jį rado ir 
šaukė namo, bet šunelis at
sisako grįžti.

Išvada: Atsargiai su bet

sais!
Boeing Airplane kompa

nija pernai per 6 mėnesius 3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Penk., Lapk.-Nov. 24, 1950
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A. Vienuolis

Amžinasis Smuikininkas
(Kaukazo legenda)

baltumą; tarpukalnės aguonų 
juodieji žiedai balo prieš jų 
akių* antakių ir kasų juodu
mą, ir maloniai teškančios Kis-

tynėlės bangos — knarkė 
prieš jų kalbos ir dainų skam
bumą.

Gimė ir iki pilnų metų au-

j keliose vietose uolomis užver
pė upelį... Tik kažin kas per- 

Kas yra buvęs Kaukaze ir įtraukė jas; o nelabosios, ne- Į 
v . _ . ~ - 1 1 ! 1 krilllC 11 JL1V1 pintų 1HCUU CVL4-

™ J’ T:I so Kistyno tarpukalnėj būsi- 
įmosios žvaigždės ir perlai 
garėinų padišakų, sultonų, ka
nų ir kitų Azijos valdovų. 
Kas metai ilgos kuprių vilksti
nės išnešdavo iš Kistyno tar
pukalnės į Irano ir Mažosios 
Azijos- miestus šimtus jaunų 
mergaičių parduot turtingųjų 
muzulmonų garėmams.

Laiminga ir garsi buvo kis
tynų tauta, ir nieko jai netrū
ko. Visus savo kaimynus ji 
puldavo, visus grėbdavo, verg
davo ii- didelį išpirkinį imda
vo, o jos niekas niekuomet 
nepuldavo, niekas/ jos negrėb
davo ir nevergdavo, nežiūrint 
i tai, jog ji buvo už visas ma
žesnė ir už visas silpnesnė 
tauta visam Kaukaze. O tai 
vis del Alako, kuris visų la
biausiai pamilo jų tautą ir 
apstatė ją iš trijų pusių aukš
tais snieguotais kalnais, per 
kuriuos negalėdavo jų užpulti 
nė vienas priešininkas, o iš 
ketvirtos jos pusės — Darjalo 
tarpukalne, kurioje mažutė 
kistynų saujelė galėdavo atsi
ginti nuo didžiausių gaujų 

, priešininkų.
Daug kartų kistynų nuskau-

■ stosicls, tautos susidėjusios me
rgino keršyt jiems — paimt 
I Darjalo tarpukalnę, sudegin
ti jų turtinguosius sodžius ir 
iki paskutinio pavergt kisty- 

Inus, bet niekad joms tas pa- 
I d a ry t i ne p as is e k d a v o: už 
kiekvieną Darjalo tarpukalne 
padarytąjį žingsnį gaudavo 
pamokėti keleto narsiųjų ka
reivių galvomis, ir visada tu
pėdavo, kistynų vejami, gryž- 
jti atgal, nepriėję ir iki pusės 
Darjalo tarpukalnės, ir nusto
ję didžiosios pusės kariuome
nės. Ir paskui kiekvieną tokį 

į puolimą, per Kaukazo tarpui 
kalnes ir tyrolaukius, tekėda
vo kruvinas Terekas, nešda
mas į jūrą nelaįmingųjų puo
likų lavonus ir tuo apskelbda
mas

r tojų nelaimę ir kistynų
ir akmęnų baisi, įnirtusi, ga- jjma 
linga, ir didžiai šniokšdama, 
ir vartydama mažuosius ak- 

Imenis ir uolų nuolaužas, prieš 
■nieką nebesilenkdama ir ne- 
I beskirdama draugų nuo prie- 
Išininkų, teškia, šniokščia ir šo_ 
jka j)ęr kiekvieną daiktą, ką 
i tik pasitinka pakeliui, — bet 
'nuo kalno, pahiačiusi Darja
lo tarpukalnėj su kalnais ko7 

|vojantį Terūką ir ją viliojan
tį, prieš pat karalienės Tama
ros bokšto griuvėsius, 
J prieglobstį .Terekui, 
'sugriebęs 
Darjalo

liu, tas, tikrai galima sakyt, bo, pasišalino, dar daug- pali-Į 
nėra matęs Kaukazo gamtos kasios kybot ant kalnų viršų- I 
stebuklingųjų gražybių, nėra 
matęs Įvairumo ir gražumo ; tarpukalnę 
jo trąšiųjų augalų ir margu- Jusiu uolų ir sniego 
mo jo gyventojų.

žmogus, šituo keliu važinė
jęs, išsiveža amžinai savo at-i 
minty aukštus, remiančius 
dangų, tolimojo Kaukazo kal
nus, jų tamsiąsias bedugnes, 
ledynus, sniego laukus, ilgas 
perkalnes, mėlyno ūko pripil
tas tarpukalnes ir j juos su 
didžiu ūžimu ir trenksmu 
krintančias kalnų upeles 
kur įkritusios, vos įžiūrimu 
siūleliu, rangos ir tęsias ligo

ninis, aukštomis tarpukalnėmis, 
grauždamos plikas uolotas kal
nų pakriūtes ir dugnu ūžda
mos akmenis ir uolų nuolau
žas.

nių ir skardžių pakrūčių, į 
nusvirusių, suski-, 

gabalų, ' 
lyg kad grūmotų kiekvienai 
gyvybei, kuri drystų šitoje • 
tarpukalnėje apsigyventi.. i 

Ir tiesa, Kistynėlės upelėje i 
nėra jokio vandens gyvio, o j 
visoj tarpukalnėj, turinčioj ' 
arti 20 varstų ilgio ir apie pu
santro pločio, nėra nė vieno 
sodžiaus, nė vienos kalnėnų 
pirkios, Išskiriant keletą pa- i 

. lapinių piemenims, kurie čion 
viduvasarį, kai nuo artimųjų 
kalnų apkrinta ir aptirpsta 
baugieji sniego gabalai, atsi
varo iš kitų kalnų dideles avių 
kaimines: Ir toki dykuma ty- 

iruoja kuone per visą tarpu- 
į kalnų. Ketai, kur-ne-kur tarp 
uolų ir didžiausių, kaip namai, 
akmenų, auga kreivi medžiai

Laisves vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

So. Boston vajink. .. • ...................... . .......... •.;
Pr. Jočionis, Detroit, Mich.......... •.. •................. •
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va. ;.. . . ..........
A. Lukaitis, Bayonne, N. J......... •......... . . .
Haverhill vajininkai i........... •. •.......................
S. Karos, San Francisco, Calif.............................
J. Svingle, Tarrifville, Conn. ..............................
J. Didjnn, New Haven ............................r..........
E. Perliuke, Nanticoke, Pa..................................
A. Trepkus, Moline, III. .................................
F. Madison, Youngstown, Ohio ...................... .
G. Kvietkas, Cambridge^ Mass.........
Toronto Vajininkai v •.........    • • •
Cliffside, N. J. Vajink.

Gavome Aukų:

84
84
84
84
76
36
56
56
56
56
56
56
56
28

Pastaruoju laiku sekamai gavome aukų dienraščio rei
kalams. LLD 133 kp. vajininkas prisiuntė stambiausią 
auką, tai $50 nuo S. Shinkūnas, Barrington, N. J. 
didelė ir nuoširdi parama dienraščiui šiais sunkiai^ lai
kais. Aukų gavome: 1

S. Shinkūnas, Barrington, N. J. ...................$50.00
K. Girininkas, Brooklyn, N. Y. .. . ..................13.00
Leonas Tilvikas, Easton, Pa.......... I................. . 13.00

Tai

U. Guzonienė, Gloucester, N. J. ....... ..........' 3.00
J. Lastauskas, Camden, N. J.......... . .................. 3.00
A. Mickunas, Brooklyn, N. Y.......... .  3;00
White, Peoria, Ill........ •............ . ..................•; 3.00
J. Kiaušas,’ Chicago, Ill. •.........  3.00
VI. Ųnikas, Alpha, N. J............ .  ........... • 2.00
A. Milelius, Rochester, N. Y. ... • .'....... .  • • • *2:00
A. Kilienė, Rumford, Me........ . ........................... 2.00
J. Thompsonas, Brooklyn, N. Y. ....... 2.00
A. Karnik, Meriden, Conn. ............................. • 2.00
A. Winkler, Lost Creek, Pa;........... ............... 1-00
P. Link, Shenandoah, Pa........ ... ............... • • 4-00
V. Maurukas, Shenandoah. Pa.........................  1-00
J. Savickas, Shenandoah, Pa...........................  1-00
C. Tarnui, Bridgewater, Mass. . • ......... • •. • LOO
A. Matzulevich, Boundis, Canada ................. LOO
J. Totorėlis, Rochester, N. Y. ........................... 1.00
N. Bal., Rochester, N. Y.......... . ...................... 1.00
S. Vaiciulionis, Chicago, Ill............................... 1-00
J. Senkus. Worcester, Mass. ............... .... 1.00
R. Chulada, Lowell, Mass. • •.. •............  1.00
Z. Jankauskienė, N. Billerica, Mass. .............  1.00
J. Margaitis, Windsor, Conn......... .  1.00

Visiems ir visoms tariame širdingai ačiū už aukas!
Laisves Admin.

Vietomis keleivis, matyda
mas tokių gamtos gražybių? į ir trąši žolė, kurio je slapstosi 
iŠ džiaugsmo ir didžio malonu-

• mo taip atsitolina nuo pap
rastųjų kasdieninių minčių ir 
rūpesnių, jog jaučiasi laimiu-! karaliai, 
gas ir pasitenkinęs.

Važiuojant šituo keliu, regi
si, kad kažin keno milžiniš
kos rankos šimtus metų var- 
gusios, gražindamos šitą kelią.

Garsieji, daug mačiusieji 
kelioninkai alpininkai 
na, jogei tokių gražių

* tokių reginių ir tokio 
kaip Gruzinų Karo 
nės# dargi šveicaruose.

Gražūs ir kartu

, t virt i- 
vietų. 
kelio

kelias, jiės dugną,

baikštieji taurai, laukinės ož
kos ir kiti kalnų žvėreliai; tik 
viepi drąsieji ereliai, kalnų 

savo galingaisiais 
sparnais raižo viršuj tarpu-

ikalnūs orą, sukdami ratą, 
apie lizdus, kalnų viršūnes.

Kistyno tarpukalnė pasibai
gia dideliu, dar maža teištir
tu Kistyno ledynu, iš po ku
rio teka Kistynėlės upelė. Iš 

i pradžių ji zirzena ir knarkia, 
;per lygų skliausčią tarpukal- 

mažučiais srau-
iniais upeliais, bet už dvejeto 

baugūs į varstų, susitikusi pakeliui 
yra Kaukazo kalnai del savo .stačias uolų ir akmenų slenks- 
stebuklingų gražybių, bet vi
sų gražiausia ir visų baugiau
sia Kistyno tarpukalnė.

Važiuodamas 
varstą Darjalo 
keleivis, sužavėtas jo stebu
klingų gražybių ir apsvaigin
tas baisaus ūžimo ir trenksmo 
Įnirtusio Tereko, kuris čia, 
kaip pasiutęs, ū ž d a m a s, 
trenkdamas, dugnu vartyda
mas akmenis ir grauždamas pajėgas ir išlenda iš po uolų 
spaudžiančius jį plikus kalnų 
šoilus, pasišiaušęs ir apsipu
tojęs šokinėja per didžiausias 
uolas ir akmenįs, lyg bijoda
mas ir skubėdamas, kad ne
susiglaustų tarpukalnės sienos 
ir neuždarytų jo šitame aukš
tame urve, — staiga išgirsta, 
kaip prie baisaus Tereko 
ūžimo ir trenksmo prisimaišo 
kažin koksai ramus šniokšti
mas, panašus į jūros bangų 
šniokštimą. Po valandėlės 
kairėj prasiskiria aukščiausia 
Darjalo tarpukalnės siena, ir 
prieš keleivio akis atsisklei
džia neapsakomai baisus ir

jčių, lyg nenorėdama iš anksto 
; kovot ir be laiko gaišint savo 
'pajėgų, ramiai juos aplenkia 

aštuntąjį pasislepia po uolomis, ret- 
tarpukalne’, !^arč/ais iš po jų pasirodyda- 

mar^lyg pažvalgyt tolesnio 
j kelio, kad išvengtų pavojaus 
ir kovos. Bet kuo toliau, tuo 

I daugiau susitikdama pakeliui 
• kliūčių, stigus kantrybės, su- 
: muša j vieną srovę visas savo

puola 
k uris, 

grūdas į patį 
tarpukalnės aukštu-
ja,

kalnėnams baisią

Tuos priešininkus, 
mėgindavo kistynus 
per Kistyno ledyną 
a^mžinai snieguotus

keršy-
laimė-

kurie 
apipulti 
ir kitus 
kalnus,

pasitikdavo dar baisesnė lai
mė: vieni jų pražūdavo ledy
nų plyšiuose, kiti sušaldavo 
amžinojo sniego laukuose, tre
ji, paklydę debesiuose, sukris
davo j bedugnes, ir tiktai re
tas, kaip šešėlis, sugryždavo į 
gimtinius kalnus, pranešti sa
viesiems baisios visos kariuo
menės nelaimės.

i Ilgai paskui po Kaukazo 
kalnus ereliai nešiodavo ne^-

Jonas Ragauskas, Shelton, Conn, j................  13.00
J. Jordan, Flushing, N. Y. ... • . J.............• 13.00
Mitchell, Brooklyn, N. Y. . ........................... . 10.00
M. A. Bersenas, Coldwater, Mich.1 8.00
J. Blazonis, Lowell, Mass. • •. •>.. J........... 5.00 
A. Drazdauskas, Lowell, Mass. . (.-•••......... 5.00
VI. Danelis, Easton, Pa. ....... . 5.00
B. Navickas, Plymouth, Pa. ....
A. Beržinis, Bridgewater, Mass. ............. .
K. Krukonis, Marlboro, Mass. ..i..................
S. Orda, Pittsburgh, Pa............ .......................
F. Ragauskas, Pittsburgh, Pa. ........................
A. Raymond, Hartford, Conn. .L.. .............
Anna Krasnickas, So. Coventry, Conn............
B. Drauch, E. Chelmsford, Mass! ..................
S. Paulenka, Lowell, Mass. ... j ... •..................

Pr. Jočionis, Detroit, Mich........ i.... •. •...........
J. Daukus, Detroit, Mich. ......................
Petr.' Smalstis, Detroit, Mich...........................
P.:Marcinkevičius, Great Neck, N. Y. . ?.........
J. Amutis, Worcester, Mass.............i..............
F. Kalanta, Worcester, Mass. • •....................
J. Deksnys, Worcester, Mass. ............. 
E. ir J. Kasmočiai, B’klyn, N. Y. ................. . . .
Eva Perliuke, Nanticoke, Pa................
J. Kondrat, Wilkes Barre, Pa................ ...
J. Elinzkas, Scranton, Pa. .. • •..................
J. Rainys, Phila., Pa.................... .
J. Kasinkas, Phila., Pa. ....... •..
K. Vasiliauskas, Phila., Pa......... .....................
M. Griciunas, Phila., Pa. .. ■..................
A. Abeliunas, Hartford, Conn. ......... •

M. Johnson, Hartford, Conn.........
P. Budriunas, Bridge water, Mass. 
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. ... 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. •... 
K. Thomas, New Kensington, Pa. .

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

Kino žurnalas I aukštu derlių meistro, Socia-
“Tarybų Lietuva” Nr. 29 llistinio Darbo Didvyrio Pruns- 

VILNIUS, rugs. 30 d. — kaus išrinkimas į sustambinto 
Lietuvos kronikinių-dokumen- kolūkio 
tinių filmų kino studija išlei- valdybą, ordinų 
d n eilini žurnalą ‘‘Tarybų Lie 

: tuva
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Tarybinis artojas” 
ir medalių 

Įteikimas Šiaulių srities pra-
Nr. 29, kuris pasakoja monės, žemės ūkio ir kultū- 

japie respublikos pirmūnų pa- ros darbuotojams ir kiti ka- 
|siekimus: Pasvalio MTS trak- drai. žurnalo pabaigoje pa- 
torininko, . apdovanoto Lenino rodytos finalinės TSRS krep-w 
ordinu Banelio darbo diena, šinio pirmenybės.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

. \ Prirengė
DR. JONĄS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė ’ įkertą ^ųr laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas 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 toie knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim- 
lus nurodymu, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitieifis pana
giuose Atsitikimuose. z

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

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

t

gražus Kistyno tarpukalnės 
reginys. Įsivaizduok, skaityto
jau, siaurą, užgriozdotą di
džiausių akmenų ir uolų, 
nykstančią debesyse ir snie
guose tarpukalnę, iš abiejų 
pusių suspaustą aukštų snie
guotų kalnų viršūnių, kurios 
viduriu iš po debesų ir sniegų 
ramiu ūžimu ir šniokštimu, 
ūždamos per akmenis, uolas ir 
kriaušius, galvatrūkčiais, švie
siai žaliu skaidriu vandeniu, 
bėga Kistynėlės upelė.
'.Nežinau, ar yra kas žemė

je švaresnis už jos šviesų 
skaidrų vandenį, ir gražesnis 
ir stebuklingesnis už jos kran
tus ir tą tarpukalnę, kuria ji 
bėga.

Regis, jog angelai ir kilos 
palaimintosios dvasios, Dievo 
garbei ir žmonių laimei, kita
da norėjo čia padaryti žemės 
dausą, panašią į dangaus, ir 
tam tikslui palaimintosios 
tarpkalnės viduriu tekino tyro 
vandens upelį, kalnų šonus 
papuošė dailiausiais vasaros 
Šalių medžiais ir žolynais, iš
rantė įvairiomis uolomis, kal
nų viršūnes pabarstė baltu 
'Šriiegui ir dar daug ko norėjo 
padaryti, bet vieną naktį, pik
tosios pragaro dvasios, paties 
liciperio vedamos, suskaldžiu- 
sios uolas ir kalnų viršūnes, 
suvertė jas be jokios tvarkos 
J tarpukalnę, išlaužė, išlankstė 
medžius, išmindžiojo žolynus,

ma. v
Bet ne visada Kistyno tar

pukalnė buvusi toks tyralau- 
kis, toks baugus ir kartu toks 
gražus. Ne visada tokiuo įnir
timu? be jokios kam naudos, 
tarpukalne tekėjusi Kistynė
lės upelė, ir ne visada tarpu
kalnė buvus užgriozdinta ak
menų ir uolų, kurie dabar 
daro tarpukalnę tyrą, baugią 
ir neprieinamą nei žmogui nei 
žvėriui. Kitada • Kįstyno tar- 

Ipukalnė yra mačiusi laimingų 
laikų — ir dargi labai laimin- 

’gų. Kitada joje gyveno lai
minga ii“ visame Kaukaze gar
si kistynų tauta, kuri skyrėsi 
nuo kitų įvairių Kaukazo tau
tų savo kalba, papročiais, el
gesiu ir turėjo savo valdovą, 
Kistyno ir Darjalo tarpukal- 

Inių imamą. Tada šitoj tarpu- 
Ikalnėj buvo keturi turtingi ir 
|visame Kaukaze garsūs kisty
nų sodžiai, kurių mečečių 
(bažnyčių) bokštai savo 
aukštumo varžėsi su žemes
niųjų kalnų viršūnėmis, o gra- 

! žųmo — su Irano ir Mažosios 
Azijos mečetėmis.

Kistynų mečečių mulos (ku
nigai) buvo pagarsėję visame 
Kaukaze savo išmintingumu 

lir šventojo Korano mokėjimu; 
I kistynų vyrai— savo narsu- 
Imu, miklumu ir pasalų puldi- 
inėjimu, o jų merginos —savo 
Iskaistumu: Kazbeko viršūnės 
'sniegas tem,o prieš jų veido

laimingųjų kaulus ir tuo džiu
gindavo kistynus ir graudin
davo kitus kalnėnus. į

Tik vieną bėdą, tik vieną 
neramumą turėjo kistynai, ir 
priežastis to jų neramumo ir 
rūpesnio buvo tie patys kal
nai, kurie juos gynė nuo prie
šininkų ir kuriuose nuo nebe
atmenamųjų laikų apsigyveno 
galinga nematoma kalnų d va-. 
šia Dzuaras, kuri kartkarčiais 
baugindavo kistynus ir neduo
davo jiems ramumo.

Apsigyveno Dzuaras nepa- 
siekiamoj aukštybėj, Kistyno 
ir Kurru ledynuose, savo auk
so, sidabro ir ledo rūmuose, 
kur niekuomet nebūdavo žmo
gaus koja ir kur tik ropinėjo 
vieni debesys ir staugė kalnų 
pūgos, supildamos ir vėl iš-. 
drasl(ydamos sniego kalnus ir 
grioyius. ...

Dargi ereliai niekuomet ne
nuskrisdavo į tokią aukštybę.

Plati ir ilga buvo Dzuaro 
karalija. j

(nmSnup sng)

ANGLIJA PIRKS ANG
LIES Iš SVETUR

London. — Anglijos val
džia dasipirks anglies iš už
sienių. Kariniai fabrikai 
sunaudoja tiek anglies, kad 
jos pritrūks kasdieniniams 
Anglijos' gyventojų reika
lams.

Dienraštis Laisve yra išleidęs dvi knygds žy
miojo Amerikos lietuvių liaudie^ poeto Stasio
Jasilionio gražiausių eilių.

BESVINTADiTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS 
256 puslapių^ kaina $1.00 

; Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklų škvo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo biarigų triūsų! apšvietos srityj.

Už abi knygas kaina tik $1:00
Jei imsite tik vienų knygų, tai kaina 75c. Per
siuntimų apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu.

Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

' ' LAISVE
110-12 Atlantu* Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.
• • . ■

Kita svarbi knyga yra

Darbininku Sveikata

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
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.

į 4 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Petik,, Lapk.*Nov. 34, IfcSO



CLEVELAND© ŽINIOS
Neapgalvotas Dalykas.

Federalio apskrities teismo 
teisėjas Emerich B. Freed, j- 
sakydamas imigracijos de
part mentui paliuosuoti Juozą 
Luką ir David Schlossbergą 
po senosiomis jų kaucijomis, 
pasakė, kad įkalinimas tų 
dviejų žmonių, pasiremiant 
naujuoju vidaus saugumo 
(McCarran) įstatymu, kuris 
duoda J. V. generaliam pro
kurorui autoritetą sulyg jo 
nuožiūra areštuoti ir įkalinti 
sveturgimius, yra neapgalvo
tas dalykas ir gali būti men
kas saugumo užtikrinimas.

Pateisinimui tų dviejų žmo
nių arešto buvo tik vienintelis 
įrodymas tai, kad imigracijos 
raštinė gavusi su Kelly parašu 
radiogramą, kurioje sakoma, 
“areštuoti ir įkalinti visus 
veiklius komunistus...’’

Teisėjui užklausus federa
lio apskrities advokato pava
duotojo William Graves, “kas 
nurodė tuos du žmones įkalin
ti,” Graves atsakė gavęs iš 
apygardos imigracijos ir na
tūralizacijos viršininko iš 
Buffalo. Kelly, esąs asisten
tu direktorium, tarnaująs 
Washingtone.

Čia matosi, kad apygardos 
viršininkas gavo paliepimą 
areštuoti ir įkalinti visus veik
lius komunistus, o viršininkas 
įsakė įkalinti Luką ir Sshioss- 
bergą, kurie jau buvo paleisti 
po kaucijoms ir laukė teismo 
nuosprendžio.

| “Kodėl Taftas 
Vėl Išrinktas”

Tuojau po balsavimų die
nos daugybė žmonių su nuos
taba klausinėjo pas vienas ki

ltą, “kodėl Taftas vėl tapo iš
brinktas senatorium.” Mato
mai, kad daugybė žmonių pil
nai pasitikę.)© AFL ir CIO Po
litinės Veiklos Komitetams. 
Kuone kiekvienas eilinis uni- 
jistas su entuziazmu dalino 
Politinės Veiklos Komiteto įs
ileistas lapelius ir brošiuraites, 

v kurios neva nušvietė Tafto 
■blogą elgesį link darbo žmo
gių šalies kongrese ir kodėl 
• Fergųsonas privalėjo būti iš
rinktas Tafto vietoje.

I
Bet, kad ir trumpai pažvel

gus į tą literatūrą, davėsi su- 
, prasti, kad ta literatūra buvo 
padiktuota ir gal apmokėta 
demokratų partijos ir didžiu
moje Fergusono, nes tarpe 

iTafto apkaltinimų matėsi ir 
(tokių “apkaltinimų”, kad Taf- 
,tas buvo priešingas teikimui 
;pagalbos Pietų Korėjai, buvo 
Ipriešingas skyrimui daugiau 
[pinigų Maršalo Planui ir taip
gi Atlanto Paktui. Pastarieji 

i Tafto prasikaltimai buvo 
'prieš Wallstryta, kuriam de- 
įmokratų partija yra atsidavu
si.

Kaipo unijos prieš-rinkimi- 
nėje litertaūroje privalėjo bū
ti kuoplačiausiai išaiškintas 
Taft-IIartley įstatymo žalin- 

Igumas unijoms ir abelnai dar

bo žmonėms. Be to, toje unijų 
literatūroje buvo rekomenduo
jami išrinkimui iš naujo to
kie kongresmanai, kurie per 
du kartus balsavo už McCa- 
rrano bilių būtent: Stephen 

: Young, Michael Feighan ir 
: Robert Grosser. O už tą nieko 
!nevertą propagandą tik CIO 
(Politinės Veiklos Komitetas, 
j kaip United Press iš Washing
ton© praneša, praleido $460.- 
242.

Tveriasi Taikos Organizacija

klausimas apie galimybę su
tverti Cleveland© organizaciją 
veikimui už taiką, į kurią ga
lėtų įeiti bažnyčios, unijos ir 
visos taiką mylinčios organi
zacijos bei pavieniai. Tuojau 

Įtapo išrinktas platus komite- 
I tas tam darbui. J. N. S.

★
Išgirskime Flynn

Elizabeth Gurley Flynn kal
bės temoje “Civilės teisės ir 
darbininkų vadai,” lapkričio 
29, Kroatų .svetainėj, 6314 St. 

> Clair Ave. Pradžia 8-tą vai. 
va k*?i re.

Praeitą savaitę, Cleveland© 
Dailės, Mokslo ir Profesionalų 
Taryba surengė diskusijas lai- 

Įkos išlaikymo klausimu, į ku- 
Įrias buvo pakviestas kalbėti 
j Episkopai© Teologijos moky
klos profesorius Jos. Flitcher 
iš Cambridge, Mass. Jis pasa- 

: kė gerą, realistišką prakalbė- 
lę ir diskusijose atsakinėjo į 

'.daugelį klausimų.

Flitcher pasirodė esąs ge
ras žinovas pasaulinės taikosI #
judėjimo, buvęs net keliuo

se pasauliniuose taikos suva
žiavimuose ir pasisakė buvęs 
ir kitoje “geležines uždan

gos” pusėje.

Prakalbas rengia Ohio Bill 
of Rights Conference. Flynn 
yra. žymi kalbėtoja. Rep.

Norweod, Mass.
Žymiausi Mass. Valstijos

Dainininkai Pildys Programą.
Norwood© Vyrų Grupė ren

gia savo metinį koncertą, į 
kuri sukvietė Įžymiausias kon
certines .jėgas.

Dainuos Worcester)© Aido 
Choras, šoks lietuviškus liau
dies šokius Aido Choro šokikų 
g r u p ė , d a i n u o s Wor- 
c e s t e r i o Ai d o M e r- 
g i n ų Choras, Worcester)©-

—Kitoje pusėje geležinės tęs. Norma Cheponytė, Helen

Piano akompanistės-IL Janu
lytė iš Worcester ir Gęraldine
Stenlytč iš Brocktono.

Norwood© Vyrų Grupė 
kviečia iš plačios apylinkės
skaitlingai atsilank
silankę jausmingai
site puikia
skaitlingu
duosit energijos veikiančiom 
grupėm, 
bei muzikam.

pasigrožė- 
programa. Ir savo 
atsilankymu pri-

choram ir solistam

tik 75 c. Norwood© 
; - gaspadines jau
ept i kugelius, bap- 

kitokius gardumynus, 
baigi, šiam nepaprastam kon
certe nereikės būti nei

n

pradėjo k 
kas ir

nain,

pinti.

uždangos nei vienas nenori 
karo —■ ten visi veikia už iš-

.Kižytė, Onutė Mineikytė iš
Montello - Brockton, Norwoo-

laiky.mą pastovios taikos, -Af d ietis Charles Blazonis dai- 
sakė prof. Flitcher..^.^Admiiii^- ^tf:,os solo, Richard Barius 
tracijos ‘atsisakymas ' išduoti lak’ordion solo, Onos ir Jono 
pasportus Fastui ir Robesoni'iFjduetas, taipgi ir Norwood©
yra lygus padėjimui tų žino- Vyrų Grupe,
nių po namų areštu, sakė pro- j Po šio nepaprastai įvairaus
fesorius. ( program© bus šokiai, gros or-

Pasibaigus diskusijoms kilo | jfcstraš iš Brockton, Mass.

RENGIA NORWOOD VYRŲ GRUPĖ, VADOVYBĖJE RICHARD BARIUS

Šeštadienį^, Lapkričio SS Nov»?

Worcesterio Aido Choras, vad. J. Karsokienes.

LIETU VIŲ SALĖJE
13 Si., George Ave., Norwood, Mass.

PROGRAMĄ PILDYS:
WORCESTER AIDO CHORAS, 

vad. J. Karsokienes.
AIDO CHORO ŠOKIKŲ GRUPĖ, 

šoks liaudies šokius.
AIDO CHORO MERGINŲ CHORAS, 

vad. J. Karsokienes.
NORMA ČEPONYTĖ, Sopranas, 

iš Worcesterio.

Onos ir JONO duetas
HELEN KIŽYTĖ, Kontraltas, 

iš Worcesterio.
ONA MINEIKAITĖ, Sopranas, 

iš Montello.
RICHARD BARRIS, akordionistas 
NORWOOD VYRŲ GRUPĖ, 

vad. R. Barris.
Piano akompanuos: J. Karsokiene, H. Janulyte ir G. Stanley.

— ŠOKIAI DĖL VISŲ —

Gerh. Lietuviu Visuomene: Tai pirmą sykį Norwoode tokios dailės jėgos pildys koncerte programą. 
Worcester Aido Choras, vad. J. Karsokienes, yra žinomas kaipo žymiausias choras visoj Naujoję Angli
joje, gražiai pasirodys su tokiom žymiom solistėm kaip Norma Čeponyte, Helen Kižyte ir gražiai išlavinta 
šokikų grupe. Bus tikrai žavėtina! °

Kviečiame lietuvius vietinius ir iš toliau dalyvauti.
PRADŽIA 7 V. V. — BILIETAS TIK 75 c. — NORWOOD VYRŲ GRUPĖ

'i? ji u.;.'.i .. L.1

WORCESTER, MASS.
Žinutes

šeštadienio 
Svetainėje 
veikalėlis 

trijų aktų 
hartfordie-

suvai-

alka- 
'i ištroškusiam. Visi 
būsite’ viskuomi aprū-

Lapkričio 11 d., 
vakare, Lietuvių 
buvo suvaidintas 
“Nevykusi Meilė”, 
drama, parašyta
lės Ulevičiutės. Taipgi visi ak
toriai mėgėjai buvo hartfor- 
diečiai, atvažiavę čia 
dinti. Jie gana puikiai pasiro
dė. Veikaliukas prasmingas, 
aiškiai suprantamas, iš Lietu
vos gyvenimo netolimos pra
eities. Lošėjai padaro juoko 
ir verksmo žiūrovams. Jie 
tikrai gerai lošia. Malonu žiū
rėti. Publikos mažokai tebuvo, 
apie pusantro šimto.

t 'organizacijų tvirtumo gal bus 
galima atgauti Lietuvos ne
priklausomybę.

Į tą šventablyvą iškilmę pa
žangi L. S. ir D. B. Draugija 
savo susirinkime spalių mėn. 
nusitarė priimti pakvietimą ir 
pasiusti atstovą su auka $10 

j dėl jubiliejaus. L.S. ir D.B.D. 
konstitucijoje pasakyta : 
“Remti kultūrą ir apšvietę 
tarpe lietuvių, jei tas nebūtų 
surišta su religija.”

Moterų Klubo Choras, va
dovaujamas Meškienes, gana 
gražiai 
tuviškų

sudainavo keletą liė- 
dainelių.

traukini

Iki pa;
13 St. Georgo /

i matymo. J.

Iš LLD 188 tos kp. darbuotes
Spalių 22 d. Įvyko mūsų 

bu-kuopos susirinkimas ;

.rimų pi

les suit 
isu dova

įpusėti ©ai i: 
vis geriems 

jgai daug

■ k i m u i

j duotos.
Drau 

turėtu)' 
Mes <>,

m as Į)

J is

engti gerą vakarienę 
iK iiits, tai kuopos iždo 
mi, nes šiai© metais 

aukavom, žinoma.

paremem puolamu.*-

pat lapkričio 19 dTaip
i Lietuvių Svetainėje, vakare į- 
vyko ALDLD 11 ir 155 kuopų 
rengta pramogėlė. Tai buvo 
skani vakarienė ir meninis 
programas. Aido Choras gra
žiai sudainavo tris dainas; va- 

Idovaujant pianistei H. Kižiu- 
tei, nes choro mokytoja J. 
Karsokiene nesveikuoja. Taip
gi aidiečių šokikų grupė pašo- 

iko nemažai lietuviškų tautiš
kų šokių. Lietuviškais kostiu
mais pasirėdę buvo jauni vai- 

Publikos kinukai ir mergaitės. Pirminin- 
įžanga | kaujantis paaiškino laikraščio 

99 centų. Skelbimų į progra- į į^ajsvės jr Literatūros Draugi- 
pus- j0$ Svarbą. 7-to Apskr. sękr.

Lapkričio 15 d., trečiadie
nio vakare, Mechanics Hali, 
miesto centre atsibuvo “Mins
trel Show”, rengtas Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos proga 
25 metų sukakties, bažnyčios 
naudai ir* altorių pagražini
mui. Programa buvo ilga, vi
sokio mišinio ir viskas angliš
koje kalboje, apart dipukių 
kvarteto. Lietuviškai dainavo 
ir choras “išėjau grybauti” ir 
“pasėjau kanapę”, 
buv© virš tūkstantis,

lupiai. Pasirodo, kad oažny-jp Lukienė angliškai kalbėję
i ci I . ? _______ i _ ?_______?_____apie svarbą, kad jaunimas ga

li gauti angliškų gero pasirin
kimo knygų prigulėdamas 

l)a" prie ALDLD. Apart mažesnių 
žangūs valgomu daiktų krau-

Pastaruoju laikotarpiu 
nai’ės i'ū- jsiheilė nuo senai žinomi

r sudarymui' Vjovanų 
lame vakare bus iš

gai nariai vyrai irgi De
lete nuo jų atsilikti, 
alini© gražiai pasidar- 
datinime tikietų, ) nes 
tusia yra sumobilizavi- 
įbl i kės.

L D Narys.

o

I STRE
i St r

įmonę 
. so CI< 
I Uni

pa-

, luvininkąi, Bakanauskas su 
N. Kudarausku, B & K Mar
ket. Bakanauskas pasitraukė 

,iš biznio, o jo vietoji įstojo 
arba į kompaniją susidėjo su 
Kudarausku du dipukai, J. 
Matulevičius ii- K. Jakimaitis 
Įdėdami kapitalo, sakoma, 
$4 000.00. Vot tai tau ir varg
šai tremtiniai! Dipukai taip 
greit “supažangėjo,” kaip 
greit prabagotėjo.

aukų dėl svetimšalių gynipio, 
draugas Bevardis paaukojo 
$25 tam tikslui. Aukas ir au
kotojų surašą paskelbs drg. 
Janulienė. D. J.

San Francisco, Cal.

KUOJA 
eikas 3,000 darbininkų
i National Lock Co.

ja reiKalau.u 
0 nuošimčių, 
įmonė yra 

Rock foi’dc.

NEW HAVEN, CONN.
Bus rcdoniu filmą

PAPARČIO ŽIEDAS” 
apkr. 26 — 3 va L dieną 

i.IET. SALftJE.

u

Pacifiko bedarbių 
jūrininkų laimėjimas

Pacifiko jūrininkams, uni- 
|jos (AFL) nariams, kurie at
sisako 
Transport 

se, buvo „ _
I pašalpa. Pastarosiomis die
nomis šis bedarbių pašalpos 
'neigimas tapo atmestas, rę- 

kad MSTS garlai-

dirbti .Military Sea 
Service garlaiyiuo- 
neigiama nedarbo

Lapkričio 19 d., sekmadie
nį, Liet. Piliečių Klubo Svetai
nėje, atsibuvo šv. Liudviko 
Draugijos auksinis jubiliejus. 
Iš r y t o tą dieną abiejų 
liet u v i š k ų p a r apijų

i k u n i g a i a t n a š a vo mi- miantis, 
stambiausia I ^’as U draugiją, žinoma, viuose ištikrųjų. kur kas blo-

i neveltui. Po pietų minėtoje gesnės darbo sąlygos, negu 
__________ (svetainėje principaliais kalbė- privatiškų kompanijų garlUi-

Vilniaus Aušros viuose. Algos taipgi mažesnės.
MSTS garlaiviuose į mėnesį 
moka tik $300, o privatinei

negu

jtojais buvo:
Vartų parapijos klebonas kun

i K. Vasys, jis ir poterius at
kalbėjo mitingo atidarymui, samdytojai $450 už tokį pat

i ir adv. Mileris. Vas3rs savo.
1 kalboje įvertino šv'. Liudviko

darbą.
Be to, atrasta, kad MSTS

i Kilmininkas Geo. Klimas

Dč.ugelis iš lietuvių- yr 
apie j paparčio žiedą, bet 
nemįtč pagamintą filmą 
mat( mą- ir išpasakoma to 
genda užsivadina “Fap 
das.’

Tajd kviečiame visus New I lavono 
lietuVius ii* iš apylinkes dalyvauti 
vir.šminėtoj dienoj, pamatyt šią pui
kią i filmą, kui ią rodys Kilmininkas 
Geo. Klimas.

Draugiją, kad ji gerai parė
mė para pijąs savo 50 metų 
gyvavimo bėgyje ir jis už tai 
sveikina. Advokatas Mileris 
labai apgailestavo, kad tiek 
mažai publikos. Tiesa, gal 
apie šimtas tik ir tebuvo.

i Karštai ragino jaunajai kar
tai rašytis į panašias organi- 
zcijas, nes tik nuo panašių

i RANDAVOJIMĄI
JERSEY CITY, N. J.

Pasirandavoj’a kambariai po du, 
tris, keturis ar daugiau. Su šiluma 
ir kitais vėliausiais įtaisymais. Pra
šome kreiptis pas: J. Witkevich, 72 
Ocean Ave., Jersey City, N. J.

i *.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5175?

neišpildė 1949 metais duotų 
nurodymų, kurie liepia: “Jū
rininkų algos valdiškuose gar
laiviuose turi būti nustatytos 
pagal reikalavimą gyvenimo 
lygio, ir kad sutaptų su esa
momis visur ant garlaivių.”

šis MSTS užmirštas nuro
dymas, matyt, daug pagelbė
jo atsisakiusiems 
valdiškų garlaivių 
darbių pašalpą.

dirbti ant
gauti be-

Yonkęrsietis Edward Urban 
apsiskundė policijai, kad prje 
fabriko pastatytą jo auto nak- 

jtį kas nors apšaudė keturio- 
(223-227) imis kulkomis.

I CHARLES<f;ii dėję I 
daugelis I 
kurioje I 

žiedo lo-

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai ino-

• demiškai Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Farmerka viešnia

Areštavo aukso 
šmugelninkus

pasi-

Brooklyn© prokuroro įsaku 
LaGuardia stotyje buvo iš
krėsti ir areštuoti du jauni vy
rai, Manfred Fliegel ir Char
les Manning. Jie buvo 
ruošę išskristi Indijon.

Ar jie buvo išduoti žinovų, 
ar tik pastebėti? Oficialiai 
pranešimai sako, jog kas nors 
pastebėjęs vieno jų be mic
ros sunkias kojas. Jo čevery- 
kų paduose ir kulnuose atra
dę 13 svarų aukso, vertės 
apie $7,280 namie ir iki $20,- 
000 užsieniuose.

Kitus 140 svarų surankioję 
iš jo ir Manning© valizų.

Valdžios agentai spėlioja, 
kad jie esą dalyviais pasauli
ne plotme veikiančios grupės, 
Įkuri bėgiu vienerių metų esan
ti iššmugeliavusi užsienin 
$37,000,000 vertės aukso.

Eiliniai žmonės tuo šmuge
liu irgi labai susidomėję. Jie 
sako:

Kultūrinio Centro bankietųil Viesulo pasėkoje 
| neteko gyvybėsjau pasiruošta; įvyks 25-tą

Kalakutų būrys jau užsaky
tas, išdidžiai maršuoja link 
pečiaus. Gaspadinė Ona Glo- 
bičienė. ir jos talkininkės ruo
šiasi dešras kimšti. Ir kitko 
gero prikrautas didelis Liber
ty Auditorijos Rcstauranto 
šaldytuvas. Visa tai pasiruoš
ta Lietuvių Kultūrinio 
šeri n i n k ų su va ž i a vi m u i 
kietui.

Suvažiavimas įvyks
čio 25-tos popietį. Prasidės 1 
valandą.

i Bankieto pradžia tuojau po 
suvažiavimo, 6 valandą. Ban- 
kietan įžanga $2.50. Svečiai
prašomi nepavėluoti, nes po llyvaus, 
darbo išalkę ir čia pat vietoje 
būdami šerininkai susirinks 
anksti. Anksti atvykus, bus 
daugiau laiko pasimatyti su 

’svečiais iš kitų miestų ir pasi
linksminti. Bankietui įvyks- 
Įtant tarp švenčių, tikimasi 
svečių ir iš toliau.

Kviečiamo visus Lietuvių 
Kultūrinio Centro dalininkus 
ir prietelius atvykti. Praleiski- 
me savo metinę šventę bend
rai. ‘
Priminimas šėrininkams

Po 4 0 iki 60 mylių per va
landą dūmęs per miestą 
sulas praėjusį pirmadienį nu- 

apdras-nemažai

Viotiniai ar iš
Centro I nesiruošiate patys 
ir ban-

daly vauti, 
i to i k i t e atitinkamai 

ni-
lapkri-

kam nors
išpildytas “proxies” — įgal 
mą kitam asmeniui jus aR 
vauti suvažiavime. Tstat.vm 
kai yra reikalaujama, kad 
džiuma Šeru būtu atstovai!

€ V

.Tad pasisakymo, kad “'r
i pasitikime tais, kurie ton Ha

vie-

Beach srityje 
užmuštas Wal-

Josephina Augutienė, ži
nomoji bankietų gaspadinė, 
dabar farmeriaujanti Hamp
ton, N. J., lankėsi Brooklyne 
su reikalais. Ta proga buvo-! 

j užėjusi atlankyti ii* laisviečius, 
taipgi Liberty AuditoYijon.

. Nežiūrint, kad telyčaite* jai 
nutraukė pirštą, ji vistiek te
besidžiaugia farmeryste. Au
gutienė sako: mažose farmo- 

isę uždarbis menkas, tačiau 
[įdomumo ir užsiėmimo ne-1 
■trūksta. Įknibus darbuose, nė- • 
rą kada nuobodauti. Tik La is- į 
vės koncerto dieną jautėsi ny 
k u namie.

Rockaway 
tapo elektros 
iter V. Roberts, 47 .m. Jis.įse- 
jdo mašinon, ant kurios metali- 
Inio stogo buvo užkritęs per
trauktas elektros laidas. Lai- leisdavau, 
dus sutraukius, didele rezorto 
dalis buvo visai aptamsinta.

Užmiestyje, Raritan Į lank o- 
jo, N. J., prigėrė Albert Wcd- 
gebury, 32 m. Viesulas apver
tė jo valtį, kuria .jis plaukio
jo medžioti ančių.

leisti.

Niekad jo neap- 
o šiemet teko ap-

atsinaujino Laisvę 
dovanų .jos reika-

Negaus padidintos 
pensijos

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

I Murgina-moteris; duosime gerus 
j namus vieton algos. Guolis vietoje; 
į nuvesti vaikus f mokyklą.
| ES. 2-9418. (224-226)

Namų tvarkytoja — pagelbėti prie 
vaikučių, amžiaus 3-9 m.; 

nrid-n-vc dano- j mažas apartmentas. Guolis vietoje. 
' 1 , b i Puiki alga; norime gerą moteriškę,
o mažai naudos. Į AP. 7-7257. (224-226)

Buvusiojo majoro O’Dwyo- 
rio pastangos apteikti dova
nomis savo gorus prietelius 

• ne iš savo kišeniaus, ,bot iš
i miesto iždo, tiems apdovano- dviejų 
j tiems, atrodo, 
nemalonumo, (

Praėjusį pirmadienį polici
jos pensijų taryba 

i buvusiojo detektyvų 
AVilliam T. Whaleh’o 

pensijai gauti. J 
ų trečdaliu buvusios jo 

Į paskiausios algos, kuri buvo 
’$9,350 metams. Taryba 6 bal- 
Isais prieš 5 atmetė prašymą. 
Tačiau menama, kad saviškiai

svarstė 
viršylos

Namų darbininkė; 4 kambariu 
apartmentas. Du suaugę. 9 mėnesių 

j kūdikis. Guolis vietojo. $35 j savai
tę. PL. 7-8222.

j Namu darbininkė. Nuo 10 iki po 
[ pietų. Yra kūdikis, reikės prižiūrėti 
i per du vakarus. Paliudijimai. Gera 
[alga. TW. 7-8045. (222-227)

“Sąšlavynuose aukso plytų 
nesiranda, jos uždarytos ban
kiniuose sandėliuose, po ta
riama aukštųjų valdininkų 
priežiūra. Kas šmugelninkams | 
tą auksą iš bankų paduoda?” 

ž^monės sako, kad tie šmu
gelninkams aukso padavėjai 
'ar pardavėjai kaltesni už tuos, 
kurie velka tas keliolikos 
rų kojas..

sva-

Plėšikas privertė 
taksiką jį vežti

šimtą 
didelių

nimą jus atstovauti.
Suvažiavimas įvyks Liberty

Auditorijoje, kampas IlOth 
St., ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Visuomet kelio 
klauskite i Richmond Hill.

Miisą ligoniai
M. Mikalauskienės sveikata, 

'jau ir taip silpnute, paskuti- 
j nėmisk dienomis vėl pusėtinai 
• pašlijo. Ligonė mažai bega- 
Įli lovą apleisti, skundžiasi li- 
Įga ir nuobodumu.

Šj sekmadienį. LDS Trečios!
j vaitemis 
litzkiene buvo pusėtinai susir
gusi.-Jos sveikata kiek page- 
1‘ejo.

Dalininkas.

lams.
Sužalotoji Augutięnės ran

ka laimingai ir pilnai sugiju- 
si. Po pasveikimo jinai jau 
dirbusi vieno bankieto gaspa- 
Hine ii’ turi pakvietimų dirbti 
kituose, žiemos metu, sako 
Josephina, no taip jau sunku 
ištrukti nuo. farmos, kaip va
sarą. Prie progos, žiemą ston- 

pagaspad i n auti m i ėst i e- 
vestuvėms ir bankietams.em

saviškio neskriaus — taryba 
paliko .jam atvirą kelią per 

Iteismus reikalauti tokios aukš- 
itos pensijos. Arba jis gali to- 
Ije pat tarnyboje iš naujo pra
šyti puses minėtos' sumos pen-

Namų tvarkytoja—virėja. Guolis 
vietoje. $30 iki $35. Du vaikai, lan
kanti mokyklą. Television. Skalbia
ma mašina. Nuosavas kambarys. 
PResident 8-3838. (222-224)

Darbininkų jaunimas 
suvyk© pasitarti*

pro

Apskrities konferencija
FSI 

dieną • 
Trečios į 

Apskrities metinė konferenci- ; 
ja. Kuopų delegatai, 
esate išrinkti, prašomi 
vauti ir būti laiku, 
konferencija yra visas 
tas ateinantiems metam 
padaryti planai 1951 
darbuotei.

Sekmadienį, -26-tą 
j lapkričio įvyks LDS Susilaukė sūnaus

Paskiausiomis keliomis sa- 
maspethietė K. Pet-

Laivyno civiliams 
duos algos priedo

Padeki! Dienos švenčiu 
ga, New Yorke susii'inko 
boi- 
J on.

itingas suruoštas lapkričio 24-j 
tos vakarą, St. Nicholas Are- | 

Į na. Garsusis menininkas Paul i 
; Robeson pakviestas vienu vy- i 
'riausiifjų kalbėtojų.

Youth League konvonci-
Konvencijos masinis mi-

Plėšikas sustabdęs einantį 
į į banką New Yorke Fishers 
I firmos knygvedį, jį nusivaręs 

i elevatoįl traukinį. Traukiny- 
:.i'> nuo jo atėmęs samdytojo 
i $1,196 pinigais ir $3,546 če
kiais. Kad atrodytų draugin
gu palydovu, plėšikas įsakęs 

įužmokčti ir už jį fėrą einant 
[Į elevated.

ir

kurie
daly- 

Metinė 
pama- 
ir bus
metų

Apiplėšime laimėję 
dolerių, tam atlikę 
bandymų, du neworkieciai 
jauni vyrai užbaigė savo eks
pediciją kalėjime. Tam šimte
liui gauti ir prasišalinti jie at- 

' liko Štai kokių žiaurybių ir 
. paikybių:

Revolverio kulbe apmušė ir 
apiplėšė saldaininės krautu
vės savininką Joseph Chero- 
sek. Bėgant iš tos vietos, vie
nas privertė taksiko vairuoto
ją, jau vežantį kitą asmenį, 
sustoti ir paimti jį vežti net 
40 blokų. Tikėjosi tuomi su
mėtyti pėdas. Važiuodamas 
apdaužęs taksike važiavusią 
slaugę.

Iššokusį iš taksiko, plėšiką 
ne už ilgo policija suėmė. Po
liciją pašaukė taksiko 
sustabdymą matęs asmuo ir 
atsargiai jį pasekęs savo auto- 
mobiliumi. Suėmusi vieną, po
licija ten pat palaukė ir ant
rojo, jį taip pat suėmė. Kalti
namieji yra Niles Tvedt, 26 
m., ir William Lyons, 25 m.

Bravarnių darbininkai, CIO 
nariai, sutiko priimti 19-kai 
mėnesių kontraktą ir algos 
priedo po $4 iki $6.50 savai
tei. Susirinkime 3,337 balsavo 
už sutartį, 1.38 prieš sutartį.

W. C).Konferencija įvyks L 
Svetainėje, 324 Cliff ir Ander
son Avenue, Cliffside Park, 
N. J. Nesivėluokite; būkite 
10-tą vai. ryto.

KELRODIS
Važiuojant iš Nęw York, 

nuo 50-tos gatvės, tarpe 8-tos 
ir Broadway gatvių Grey
hound busu stotis, imkite 
Cliffside Park busą ir tiesiai 
iki Cliffside Park.

Iš Newark, Harrison, Li
vingstone, Elizabeth ir Bay
onne, N. J., iki Journal Sq. 

i Jersey City, ir ten imkite 
[Boulevard busą ir tiesiai 
Cliffside. « 
p Apskr. Komitetas.

iki

John Denys, 60 metų, sulai
kytas tardyifiui po $1,000 kau
cijos. Kaltina, kad jis peiliu 
apraižė 28 metų amžiaus 
dukterį Jane ir jos pažįstamą 
Mark Shills, kurį atrado 
dukterimi jos bute. Tėvas 
tūžęs ant dukters, kad 
“lakstanti su vyrais.”

su

ji

Po viesulo^ ir lietaus lapkri
čio 21-mą temperatūra nupuo
lė iki 32 laipsnių. Vidudienio 
aukščiausia šilima buvo 39 

1 laipsniai.

Lietuvių Namo Bendroves
(Lietuvių Kultūrinio Centro)

SUVAŽIAVIMAS IR BANKIETAS
Šeštadienį, Lapkričio 25 Nov

LIBERTY AUDITORIUM
S

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

Suvažiavimas prasidės 1 vai. po pietų

Šerininkai kviečiami nepavėluoti.

Bankietas prasidės 7 v. v

Bus skanių valgių: turkių, namie darytų dešrų 
kitokių gardumynų. — Tikietas $2.50.

Visus užkviečia — L. N. B. DIREKTORIAI.

ir

j Aldona (Klimaitė) ir Char
lies Do Vetsco lapkričio 12-tą 
Isusilaukė buinaus pirmagimio 
[sūnelio. Jam vardą davė Char
lies Klim. Džiaugiasi tėvai.
Linksmas ir newyorkietis Ka
zys Dzevočka susilaukęs an vi

lko. Ruošiasi žiemos šventoms I
keliauti pas .juos pasimatyti.
Jaunieji De Vetsco dabar gy-Į 
vena Clevelande.

Aldona ir Charles 
rai tebeatsi.menami 
niečiams. Charles su
sesutėmis būdavo dažnus šve

ičia! lietuvių pramogose. Aldo
na, gražiabalse dainininke, 
yra daug patarnavusi lietuvių 
o rga n i z a c i j oms d a i n o m i s 
liste, grupėse, choruose.
lą laiką jinai vadovavo 

lat Necko lietuvių chorą 
myn ir kitas dainos
Brooklyne ir New Jersey.

Linkime jiems laimės taip 
ipat pavyzdingai išauklėti šil
inei i.

(Ul. j Rendauninkai veikia 
mc i išsaugoti sau butą

Lapkričio 22-rą valdine ren- 
idoms ir namams įstaiga sušau-

brook1y

įtimos apylinkės srityje 
.Laivyno Distrikte) apie 10

Smarkusis bučeris šimans- j <>()() civilinių 
kas šeštadienio popietį besku- 'vynui žmonių 
bodamas kostumeriams patar
nauti mašinos peiliu pusėtinai
palietė smilį. Aptiekorius net Dc 

į prakaitą turėjęs nubraukti, pa
iko! sustabdė kraujo bėgimą.

šimanskui liepė bent treje
tą dienų pasilsėti, bet kaipgi 
tai padaryti, kad darbe nepa- 

Į Vaduojamas.
Geros visiems sveikatos. K.

Pervežti Chemical Bank & 
Trust Co. turto $5,000,000,- 

I j 000 serais ir bonais iš vienos 
[raštines į kitą buvo pasamdy- 
įti 5 giri (duoti sunkvežimiai ir 
sumobilizuota 200 policijos. 
Ekspedicijai parinkta sekma
dienio rytas, kada visi tebe
miegojo.

so-

Pir- 
gru peš

1 Ragino leisti siusti ’
Kinijai vaistų į

i Lapkričio 18-tą, Barbizon 
Plaza, vykusi Kinijai Gerovės 
ir Sveikatos konferencija pa
reiškė protestą dėl neleidimo 
iš Amerikos Kinijon siųsti 

'vaistų. Reikalavo, kad penici- 
! linas, sulfa ir kiti tiktai gydo- 
jmosios reikšmės turintieji pro- 
j dūktai būtų leidžiami išsiųsti. | 

Dalyviai rezoliuciją priėmė j 
po išklausymo Kinijos respub- j 
likos įkūrėjo Sun Yat Sen’o Į 

| našlės raporto apie padėtį Ki- j 
' nijoje. Jos raportą atsiuntė') 
užrekorduotą plokštelėse.

Miestinio budžeto direkto- 
Įrius Thomas Patterson pritarė 
pasiūlymui nupirkti prie mo
kyklos 173-čios plotą žemes, 

; žaismavietel įrengti. Plotas 
prie Fresh Meadow Lane ir 
173rd St. kainuotų $114,600. -

Žodis ištesėtas

KYBARTAI, rugs. 23 d. — 
Virbalio plytinės kolektyvas, 
lenktyniaudamas D i d žiojo 
Spalio garbei, užbaigė metinį 
plytų formavimo planą. Papil
domai įsipareigojo iki sezono 
pabaigos pagaminti 500 tūks
tančius žalių plytų 
plano.

Įmones kolektyvas 
gaminių kokybę ir,
mas gamybinius planus, davė 
243,7 tūkstančius rublių pel
no. Didžiojo Spalio šventes 
garbei ruošiame naujas gamy
bines dovanas.

Vytautas Pileičikas
>

. viršum

gerina 
viršyda-

UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST. Ph. G., 

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

gausią 
priedo po 9 nuošimčius. Tai]) Įf]u’ Uaiisima 
paskelbė srities komendantas

Lany. Priedą atiduos be
lgių 30 dienų.

Dauguma tų gausiančių 
priedą — apie 9,500 — dirba 

[New Yorko Laivyno Bazėje, 
j Brooklyne. Kiti — St. Albans 
I ir Bayonnčje.

Dviemis dieno- 
jmis pirm posėdžio jau 186 
| organizacijų atstovai buvo 
i užregistruoti posėdyje kalbė-

SKELBKTTeS LAISVOJE

REIKALAVIMAI
Reikalingas Suporto pagolbininkas. 

Nėra reikalo, kad būtų patyręs, ga
lės išmokti ant vietos.' Darbas nuo- 

) latinis. Dėl algos susitarsime. Kroip- 
; kitos pas: Jonas Liutauta, 1325 
Union St., Brooklyn, N. Y.

(224-229)

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

★ RICHMOND HILL — Du dviejų 
šeimų mūriniai namai kartu pasta
tyti arti prie Jamaica Avenue. Abu 
namai turi po penkis kambarius ant 
pirmo aukšto ir šešis ant antro — 
viso keturi apartmentai. Visi apart- 
mentai turi atskiras garines šildymo 
sistemas. Lotas 50x100. Vienas šešių 
kambarių apartmentas bus tuščias 
naujam savininkui. Namai atsieina 
po mažiau kai po $8,000 kiekvienam. 
Abu parsiduoda kartu už $15,750, 
Rėkia įnešti apie $8,000.
★ RICHMOND HILL — Dviejų 
šeimų atskiras medinis namas su 
garadžiu. Keturių kambarių apart
mentas ant pirmo floro bus tuščias. 
Aliejaus šildymo sistema. Lotas 
25x100. Savininkė prašo $11,900. 
Veikiausiai flar nusileistų.
★ Narnų .Savininkams: Kai
reikia1 išimti apdrauda arba kai rci-j 
kia atnaujinti savo insurance poli-į 
cies, [kreipkitės pas mus. Gausite' 
gcriaūsį patarnavimą už žemiausią 
kainą! " •

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111_

jums

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street,

' Kampas Union Avė. ir
Brooklyn, N. Y.>

Hooper Street.

Telefonai

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja pavieniai foiYiišiuo- 

ti kambariai. $5.00 j savaitę su J 
priežiūra. Dėl daugiau informacijų 
skambinkite: EV. . 8-1805, arba
kreipkitės: 38 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (223-227) į

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys vienam vyrui, šiltas vanduo 
ir garu šildomas. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: R. Yacinienę, 
105 Šo. 3rd Street, Brooklyn, N. Y.

(224-226)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaikų Rūbų Išdirbejas

277 NASSAU AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(Greenpoint)
Telefonas Evergreen 7-2675

Vaikams koutus ir siutus siuva
me ant užsakymų ir parduodame 
galavus, l’adarome tikrai kostu- 

nierskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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

0(103 Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS,

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 1 r 1 0 1 V 11 ■
SHUFFLE BOARD
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