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Mūsų didžioji sukaktis. 
Reikia gerai ruoštis. 
Kai veikia, tai sekasi. 
Apsipras ir su jais. 
Smetonos pėdomis. 
Priedas prie poterių.

Rašo A. BIMBA

Ar jau visi žinote, kad 1951 
metais Laisvė sulauks lygiai 
keturiasdešimt metų amžiaus?

Spaudos Bendrovės suva
žiavimas, kuris įvyks sausio 
paskutinį š e š t a d ienį, bus 
jubiliejinis suvažiavimas.

Visiems reikia pagalvoti, 
kaip geriausia prie šios svar
bios sukakties prisiruošti. 
Svarbiausia, žinoma, tai dien
raščio dvasinis ir medžiaginis 
stiprinimas. Visi planai turi 
sietis su ta idėja.

Pats bendrovės suvažiavi- 
mas, suprantama, turi būti 
didelis, skaitlingas, gausūs ge
rais sveikinimais, šį sykį turė
tų nepatingėti į suvažiavimą 
pribūti šėrininkai ir iš tolimų
jų kolonijų, arba bent jau at-_ 
siųsti suvažiavimui nuošir
džius pasveikinimus su- gerais 
linkėjimais ir parama.

Man patiko korespondenci
ja iš Norwoodo. Ten lapkri
čio 18 dieną buvo nuvykę 
hartfordiečiai ir suvaidino 
pjesę “Nevykusi Meilė.” Vis
kas puikiai pavyko. Parengi
me publikos buvo daug. Ren
gėjai džiaugiasi.

Tas tik parodo, kaip nepa
teisinamas yra tūlų kolonijų 
apsileidimas. Iš jų jokios vei
klos nebesigirdi. Jų pažangie
čiai tik miega saui ir dejuoja: 
“Neapsimoka, niekas ne-
išeis...”

Norwoodo veikėjai gi vi
siems parodė/ kad ir apsimo
ka ir gerai išeina, kai žmonės 
nemiega.

Seniau pasirodymas kokio? 
nors delegacijos ar atstovybės 
iš Tarybų Sąjungos virsdavo 
komercinei spaudai didžiau
siu kurijozu. Sekiodavo tuos 
žmones, kankindavo juos 
kvailiausiais klausimais.

Dabar panaši istorija su Ki
nijos delegacija. Naujas daly
kas. Kaip gi atrodo tie raudo
nieji kinai? Ar jie panašūs į 
žmones? Kodėl bent jau vie
nas jų, būtent, delegacijos va
das Wu Hsiu-chuan, moka 
net rusiškai kalbėti?

Gerai, kad jie moka angliš
kai, francūziškai, ir žinoma, 
kiniškai, bet kaip jie drįso iš
mokti kalbą savo kaimynų 
rusų ?

Skaitai žmogus ir juoku 
negali trivoti.

Kas gi galėjo tikėti, kad 
taip tolimas ir taip jaunas Ti- ■ 
beto Dalai Lama paseks Sme
tonos pėdomis? Bet seka ir 
tiek. Skaitau pranešimą, kad 1 
tas išdykęs karaliukas nėra 
toks kvailas, kaip jį mes vaiz- 
davomėsi. Jis paėmė visą šim
tą mulų, įkinkė juos į veži
mui, į tuos vežimus sukrovė 
visą Tibeto auksą ir sidabrą, 
ir išgabeno Indijon!

Smetona irgi pirmiausia ap
vogė šalį, iškraustė užsienin | 
jos auksą, o tik paskui išdū
mė pas Hitlerį.

Reikia tikėtis, kad ir Dalai 
Lamai bėgimo valanda jau 
nebetoli.

Visi mes atsimename Lietu
vos kunigus senaisiais caro 
laikais. Daugybė jų buvo ca
ro valdžios šnipai.

Niekam taip neparanku 
šnipinėti, kaip kunigui.

Viena, jis yra tikinčiųjų 
aukštai statomas, didžiai ger
biamas.

Antra, juo žmogus turi ti
kėti ir pasitikėti, jeigu nori 
patekti dangaus karalystėn.

Trečia, katalikų tikėjimas 
reiklauja kunigui pasisakyti 
visas “nuodėmes”, net ir tai, 
ką pagalvoji, arba susapnuoji.

Ketvirta, kunigas peklos 
nebijo, nes žino, kad jos nė
ra.
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Lake Success, N. Tautininku kareiviai nu- v

VAKARŲ EUROPIEČIAI 
ŠAUKIA, “SUSTABDYT 
GEN. MacARTHURA!”

Amerikonai pasitraukė dar 
mylių; paliko daug ginklų

Korėja, lapkr. 30. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų padėjėjai kinai urmu 
užpuolė ir apsupo Ameri
kos marinų diviziją ir du 
jankių armijos pulkus žie
miniai - rytiniame Korėjos 
fronte.

Liaudininkai ir kinai 
gręsia taip pat užkirsti pa
sitraukimą pietiniams Ko
rėjos tautininkams iš žie
miniai - rytinio Korėjos 
kampo.

Šiauriniai liaudininkai ir 
kinai šiaurvakariniame 
fronte mušė vis tolyn atgal 
amerikonus, o žygiais lin
kui rytų prasiveržė jau be
veik tris ketvirtadalius 
skersai Korėjos. Kelioms a-

merikonų ir pietinių tauti
ninkų divizijoms grūmoja 
užkirtimas žieminiai - ryti
nėje Korėjos dalyje, jeigu 
liaudininkai pasiektų rytinį 
pajūrį.

Amerikonų komandieriai 
praneša, kad jie “sėkmingai 
pasitraukė” 20 mylių Į pie
tus nuo čongčon upės, 
šiaurvakariniame fronte. 
Traukdamiesi jie paliko 
daug stambesniųjų ginklų. 
Daugelis jankių talkininkų 
bėgdami numetė net šautu
vus ir kulkosvaidžius.

Šiame fronte liaudinin
kai, be kitko, užėmė Puk- 
čang ir Taepyong ir dali
nai apsupo amerikonus Kil
nu mieste, geležinkelio ir 
vieškelių mazge. r

m Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos užsienio reika
lų ministras Pak hen Yen 
atsiuntė Jungtinėms Tau
toms kablegramą, kurioje 
kaltina amerikonus ir jų 
talkininkus, Pietinės Korė
jos tautininkus, už civilinių 
gyventojų žudymą ir kan
kinimą.

Sovietų atstovas perskai
tė Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai kablegramą su to
kiais kaltinimais:

I Amerikonai ir Pietinės 
‘Korėjos tautininkų prezi
dento Syngmano Rhee ka
reiviai žvėriškai kankino ir 
žudė civilinius žmones, kaip 
Pietinėje Korėjoje, taip ir 
tose Šiaurinės Korėjos vie
tose, kurias jie užėmė.

Tautininkai urmu grūdo 
į kalėjimus ir žudė uniji
nius darbininkus, Darbo 
Partijos narius, Demokrate 
nės Sąjungos jaunuolius;

kirto rankas devynių metų 
vaikui, kuris iškėlė vėlia-’ 
vukę, sveikindamas atėjusią 
Liaudies Armiją.

Jie nužudė seną moterį 
todėl, kad jos sūnus pri
klausė Darbo Partijai.

Syngmano Rhee tauti
ninkai ,tarp kitko, nužudė 
7,000 žmonių Paegu mies
te, bent 2,000 Taejone, dau
giau kaip 1,000 Singdžone, 
700 Anču, ir daugiau kaip 
900 Penju mieste.

Specialiai tautininkų ka
riuomenės būriai gaudė 
merginas ir moteris nuo 15 
iki 35 metų amžiaus, ati
duodami ias kareiviams 
“pasibovyti”.

Tautininku kareiviai nu
pjovė krūtis ir nosį 18-meti- 
nei mergaitei, kuri jiems ■ 
nepasidavė.

Maršuodami per vieną 
miestą, Syngmano Rhee 
tautininkų kareiviai be a-

Amerika, Anglija ir Fr uncija 
svarstys, ar tartis su Stalinu

I

Smarkiai pakilo kainos 
per vieną mėnesį

Washington. — Valdinis 
darbo departmentas rapor
tavo, jog per mėnesį nuo 
rugsėjo'pusės iki spalio pu
sei sekamai pakilo maisto 
produktų dainos:

Kiaušiniai pabrango pus- 
aštunto procento, pieniniai 
valgiai 3 procentais,:: “ke- 
nuoti” vaisiai ir daržovės 
pustrečio procento, Grin
džiai daugiau kaip 9 pro
centais, žuvis apie 6 pro
centais; o grūdiniu valgių 
kainos pakilo aukščiau, ne
gu bet kada.

Taipgi pabrango drabu
žiai, namų baldai ir įvairūs 
kiti reikmenys.

Kiny tautininkai vėl 
peršasi talkon jankiam
Washington.— Čiang Kai- 

šeko kinu tautininku amba
sadorius Wellington Koo 
pakartojo, kad Čiangas yra 
paruošęs 33,000 savo ka
riuomenės siusti iš Formo- 
zos salos talkon ameriko
nam prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kinų ko
munistus.

Į pirmesnįjį čiangininkų 
armijos siūlymą generolas 
MacArthuras atsakė, kad 
tegu jie laiko savo kariuo
menę namie pačiai Formo- 
zai saugoti (prieš gyvento
jų sukilimą ar Kinijos liau
dininkų įsiveržimą).

Mexico City. — čia su
šalo 22 pavargėliai per ne
tikėtai didelius šalčius.

Todėl netenka stebėtis, kad 
dabar katalikų bažnyčios ku
nigai liaudiškosios demokrati
jos kraštuose užsiimdinėja ta 
negarbinga misija.

Štai čechoslovakijoje penki 
teisiami kunigai prisipažino 
tarnavę užsieniui šnipais. Pa
naudojo kunigišką prestižą ir 
didelį tikinčiųjų pasitikėjimą 
išdavimui savo šalies!

Amerikonai ginkluoja 
ir muštruoja Thailand?

Bangkok, Thailand. — 
Amerika -Thailandui " duo
da ginklus kovai prieš 
partizanus sukilėlius. O po 
naujų metų atvyks ir gru
pė amerikiečių oficierių, 
kurie lavins Thailando ar
miją.

Pasak Achesono, jan
kiai laikysis Korėjoj

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson per radiją į- 
spėjo, kad dėl Korėjos galįs 
kilti naujas pasaulinis ka
ras, bet užreiškė, jog ame
rikonai nesitrauks iš Ko
rėjos.

Achesonas smerkė Kini
jos Liaudies Respubliką, 
Sovietų Sąjungą ir Šiauri
nės Korėjos liaudininkus, 
vadindamas juos “užpuoli
kais.” 1

Popiežius vadovauja cechų 
šnipams, liudija kunigas

■ i-..-

Praga, Čechoslovakija.— 
Visi devyni dvasiškiai, jų 
tarpe ir vyskupas St. Ze- 
la, prisipažino teisme, kad 
jie šnipinėjo popiežiui prieš 
Čechoslovakijos Liaudies 
Respubliką, o popiežius per
leidinėjo sušnipinėtas žinias 
Amerikai ir kitiems vaka
rų kraštams.

Kunigas Jan Opasek, vir
šininkas didelio Benedikti
nų vienuolyno, liudijo, kad 
popiežius yra vyriausias 
šnipų vadas prieš Čechoslo- 
vakiją ir kitas naująsias ry
tų Europos demokratijas. 
Opasek sakė, popiežiaus 
buvo liepta kunigams šni
pinėti. Arkivyskupas Josef 
Beran taipgi dalyvavo šni
pinėjime ir suokalbyje nu
versti liaudišką Čechoslova- 
kijos valdžią, kaip liudijo 
kun. Opasek.

valstiečius, kuriems šiauri
niai liaudininkai davė atim
tos iš dvarų žemės, ir kitus.

todairos šaudė visus pasi
taikiusius gatvėse žmones 
ir taip nužudė 900.

Truman reikalauja Titui 
$38,000,000 tuojau

Washington. — Prezid. 
Trumanas atsiuntė Kongre
sui reikalavimą, kad tuo
jau paskirtų 38 milionus 
dolerių .dėl greitos “mais-, 
to pagalbos” Jugoslavijai.

Parama visųpirm ' skiria-; 
ma Jugoslavijos valdovo 
Tito armijai, kuri turi 35 
divizijas kareivių.

Amerikos valdžia jau 
pirmiau ( davė Titui 35 mi
lionus dolerių paramos.

Jankių lėktuvai bombardavo 
Mandžūrijos geležinkelio 
stotį, sako Pekingas

Peking. — Naujosios Ki
nijos radijas sake, jog lap
kričio 24 d. Amerikos lėk
tuvai iš Korėjos perskrido 
100 mylių į Mandžūriją ir 
numetė keturias bombas į 
šištu geležinkelio stotį.

Pekingo radijas taipgi 
pranešė, kad amerikiniai 
lėktuvai apžvalginėjo fab
rikinius pietinės Mandžūri
jos miestus Penšifu ir Lia- 
oyangą.

Anot to radijo, tai 214 
Amerikos " lėktuvų skraidė 
49 sykius per Mandžūrijos 
žemę per šešias dienas nuo 
lapkr. 20 iki 25 d.

Republikonai sako, Acheson 
norįs pavaryt MacArthura

Washington. — Republi
konai senatoriai K. Wher
ry, J. W. Bricker ir John 
McCarthy zuidami kaltino 
valstybės sekretorių Ache- 
soną; kad jis norįs pašalint 
gen. MacArthurą iš vado
vavimo Korėjos karui.

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, jog Kinija turi 
900,000 Liaudies Armijos 
Mjandžūrijoje.

Plieno Trustas žada 
pakelti algas 10 proc.

Pittsburgh. — Trustinė 
United States Plieno kor
poracija padarė pradinę su
tartį su Philipu Murray, 
CIO Plienininkų Unijos 
pirmininku, žadėdama pa
kelti darbininkams algas a- 
pie 10 procentų, arba po 
dešimtuką iki 18 centų va
landai.

Užtat korporacija ketina 
pabranginti plieną 6 dole
riais tonui.

Mintim kontroliuot keturis 
kartus tiek pinigų, kaip 
rendų kontrolei

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalavo, kad 
Kongresas paskirtu 4 mi
lionus, 168 tūkstančius do
lerių vykdyti McCarrano į- 
statymą prieš" komunistus 
ir šiaip progresyvius; kar
tu Trumanas prašė paskirti 
tiktai 1 milioną, 200 tūks
tančių dolerių lėšų dėl ren
dų kontrolės vykdymo. Va
dinasi, žmonių mintims 
kontroliuoti keturis sykius 
tiek pinigų, kaip rendų 
kontrolei palaikyti.

Brothman nuteistas už 
tariamo šnipo gelbėjimą

Brooklyn, N. Y. — Inži
nierius Abraham Brothman 
tapo nuteistas 7 metus ka
lėti, o jo sekretorė Miriama 
Moskowitz 2 metus už tai, 
kad jiedu mokinę, kaip va
dinamas atominis šnipas 
Harry Gold turėtų išsisuki
nėti ir meluoti, jeigu būtų 
suimtas. Teismas surado, 
kad tai buvęs “suokalbis.”

Teisėjas Kaufman kartu 
skyrė '$15,000 piniginės bau
dos Brothmanui ir $10,000 
jo sekretorei.

Paryžius. — Dauguma 
[francūzų ir jų laikraščių 
kritikuoja gen. MacArthu
rą už jo pradėtą ir jau su- 
bliuškusią ofensyvą prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kus. Dažnai girdėt Pary
žiaus gatvėse: “Sustabdyti 
MacArthura! Šalin Mac
Arthurą!”

Patys Franci jos valdovai 
bijo, kad jeigu MacArthuro 
veiksmai iššaukštų pasauli
nį karą, tai Sovietų armija 
greitai pasiektų Paryžių, o 
Kinijos Liaudies Armija už
imtų francūzų koloniją In- 
,do-Kiną’.

Franci j a ir Anglija ragi
no amerikonus nesiveržti i- 
ki Mandžūrijos rubežiaus, 
nekliudyti paties žieminio

Čiangas žudo mokytojus 
ir studentus

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai, tautininkai, per 
dvi pastarąsias dienas sū-' 
šaudė dar 25 įtariamus ko
munistus, daugiausia mo
kytojus ir studentus. Jie 
buvo kaltinami už sąmoks
lą nuverst Čiango valdžią 
Formozos saloje.

Baisiai išsiveržė
Aetnos ugniakalnis

Catania, Sicilija. — Tę
siasi gręsmingas Etnos ug
niakalnio (vulkano) išsiver
žimas. Milžiniškos liepsnos 
“šauna” kelis šimtus pėdų 
aukštyn. Iš 50 ugniakalnio 
“gerklių” plaukia žėruo
janti lava — ištirpdinti ak
menys bei uolos. Perkūniš
ki ugniakalnio griausmai 
girdėt per 20 mylių.

Nusigandę žmonės bėga 
iš aplinkinių miestelių ir 
kaimų. Tai smarkiausias 
per 100 metų Aetnos vulka
no išsiveržimas.

Vokietijos socialistai taip 
pat nori vokiečių armijos

Berlin. — Vakarinės Vo
kietijos socialistų vadas 
Kurt Schumacher reikalavo 
sudaryti “tokią vokiečių 
armiją, kurią žmonės rem
tų.”

Bet Bavarijos ir kitų 
dvejų vakarinės Vokietijos 
valstijų seimelių rinkimuo
se Schumacheris ir jo so
cialistai (neva) priešinosi 
vokiečių armijos atigaivini- 
mui.

Du jankiai nuteisti
25 metus kalėti

Balbpa. — Amerikos ka
reiviai Edward Thomas ir 
Gustav Smith, kbudu 18 
metų, bandė apiplėšt YM
CA ir nužudė sargą; už tai 
tapo nuteisti 25 metus kalė- 
tL .. .

Korėjos ruožto, o palikti jį 
kaip “bepusišką” sritį arba 
“buferinę” valstybėlę. Bet 
MacArthuras nekreipė dė
mesio į tokius francūzų ir 
anglų pasiūlymus.

London. — Amerikinių 
Scripps-Howard laikraščių 
redakcinis rašytojas Lud- 
well Denny patyrė, kad vi
sa anglų dauguomenė bijo 
naujo pasaulinio karo ir 
kritikuoja generolą Mac
Arthurą už kurstančius to
kį karą žygius.

Įtakingasis anglų dien
raštis London Times rašo, 
kad MacArthuras “įtraukė 
į labai didelį pavojų”.

Daily Mail, Manchester 
Guardian ir kiti anglų laik
raščiai taipgi kaltina Mac
Arthurą už “sauvališkus” 
pasinio j imus.

(Obalsis “sustabdyt Mac
Arthurą!” aidėja ir visose 
vakarinės Europos šalyse.)

Washington. — Anglija 
ir Franci ja daro spaudimą 
Amerikai, kad sutiktų eiti 
i tiesiogines derybas su 
Stalinu ar kitu aukštuoju 
Sovietų vadovu.

Kitą savaitę Paryžiuj į- 
vyks Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovų . pasitari
mas. Teigiama, kad jie, 
tarp kitko, svarstys, ar 
šaukt Sovietus į Keturių 
Didžiųjų konferenciją dėl 
trečio pasaulinio karo iš- ' 
vengimo.

Valdžia prašo atmest 
komunistų apeliaciją

Washington. — Genera- 
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras J. Howard Mc
Grath kreipėsi į Aukščiau
sią Teismą, kad atmestų 
vienuolikos komunistų va
dovų apeliaciją. '

McGrath savo 250 pusla
pių prašyme vadina tuos 
komunistus “šalies prie
šais” ir ragina užgirti bau
smę, kurią jiems skyrė fede- 
ralis apskrities teismas 
New Yorke. e

Jie buvo nuteisti pagal 
Smitho įstatymą už tai, kad 
“skelbę, jog reikėsią nu-, 
verst Amerikos valdžią per 
jėgą bei prievartą.”

Savo apeliacijoje komu
nistai nurodinėja, kad Smi
tho įstatymas laužo šalies 
Konstituciją; todėl turi bū-' 
ti panaikintas, atmetant ir 
teismų sprendimus, padar 
ryus pagal tą įstatymą.

Stockholm, Švedija. — i 
Švedų laikraščiai pilni iš
gąsčių, kad gali greitai iš-ę 
siveržti trečias pasaulini ų • 
karas.
, Labai nusmuko Švedijos 
pramonių serai.

ORAS — Giedra ir šalta#
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Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

Azijiečių šūkis
Visi šiandien mato, kad visa Azija virsta milžinišku 

socialiniu vulkanu. Visur virte verda galingi žmonių 
bruzdėjimai prieš išnaudotojus ir pavergėjus. Senųjų 
šalių seniesiems valdovams Europoje ir Amerikoje ne
galima įsivaizduoti, jog paskutinių keleto desėtkų metų 
didieji pasauliniai įvykiai negalėjo praeiti neužkliudę ir 
Azijos, ir Afrikos žmonių, kurie per nesuskaitomus am
žius buvo užsieniečių išnaudojami ir vergiami. Du pa
sauliniai karai, istorinė lapkričio revoliucija, naujosios 
santvarkos atsiradimas ir pakilimas ant vieno šeštadalio 
pasaulio, negalėjo nepasiekti milijonų ir milijonų Azi
jos žmonių.

Tame, o ne kur kitur, reikia ieškoti naujiems žmonių ! 
bruzdėjimams pradų. Tie sapaliojimai, kad visus “nesu
sipratimus” pagimdo keno nors agentai arba išdykę agi
tatoriai, nieko neišaiškina ir nieko neišsprendžia.

Už ką gi taip sunkiai ir energingai kovojo Kinijos 
žmonės prieš Čiango režimą ir

šaulio
milijonai 
žmonių.

į neliečiamybę, bet Kinija to i savo kolegas. Atrodę, jis
i nepaiso: ji siunčia savo ka-ljau pradeda nuo kaktos 

sIrius Korėjon mušti Jungt. 'plikti, bet š 
_ i Tautų kariuomene. ’ ' gajus vyras, 

Austinas sakė, jog Kini-ikia 45 metų
’ i ia Korėjoje turi mažai į- 

! takos; ton įtaką turi Tar.y 
yv()!bų Sąjunga, o Tarybų, 

junga esanti jiriešas ir 
pasiėmė 

daug dalyku.
! Amerika nori su komunisti-i 

Kinija susitarti, bet tam Į 
T. Sąjunga. Tai]): šauta, 
kai]) 1844 i 
rėmė Kinijos vy-j 

iausybū prieš 
inį Rusijos 
paudimą.” Amerika visuo-

j met buvo Kinijos draugas; delegacijos, 
po antrojo pasaulinio karo j nuo tarybinio bloko. 
Amerika davė Kinijai daug < J........................

i p a g- a 1 b o s; daug auk-! jis kalbės: kiniškai,
: sčiau Amerika
'įkūrė daug mokyklų ir ligo-1 
iniriių; Amerika rėmė vi- Į 
saip Kiniją.

Jei Kinija bus gera, tai,: laikosi tokios tvarkos: 
ambasadoriaus 

: nuomone, ji ir ateityje gaus | 
daug pagalbos iš Amerikos. I kalbos 

Wu Hsiu-! ' :, c, i klausimai.utu Saugu-, • <J i n ,. a. nę? , | Baigdamas savo kalba, a-

antradieni 
jos pašau 
valdžių, p:-

: Mandžiūrijof
nys — pirmą kartą istoyi
joje revoliucinės Kinijos at į.,. 3 
stovas pasakė tarptautine-ie ■ . . 
tribūno e, ko io salts- nori, ’ 
uz ką ji kovoja ir kovoQ 1

Liaudies Respublikos Kent-' 
rinės Vyriausybės, aš atvy- 

i kau čion, vardu 475 milijp- 
! nu Kinijos žmonių, kaltinti 
j Jungtiniu Valstijų; vyriau-

! minalinio veiksmo, dėl giri 
i kluot I • •

• jo užsienietiškus patro-' m.l°*’ 
nūs? Už ką šiandien kovoja žmonės Indo-Kinijoje, Ma-I 
lajuje, Burmoje ir kitur?

Jie kovoja už tautine nepriklausomybę, už laisvę ir ge
rovę. Tai jų obalsis. Jie to reikalauja ir siekia. Kas svar
biausia, kad jie pajuto, tiesiog pamatė, jog kovodami jie 
gali tuos dalykus laimėti.

Ar gali tai tiems žmonėms duoti jų senosios santvarkos, 
jų senieji valdovai, jž užsienietiški “gelbėtojai”? Negali 
duoti ir neduos. Čia irgi geriausiu liudininku yra istori
ja. Per šimtus metų tie žmonės buvo valdomi savųjų ir 
svetimųjų išnaudotojų. Valdė, bet nedavė nei tautinės 
nepriklauscnnybės, nei laisvės, nei žemės, nei gerovės.

Nereikia jokių agitatorių tuos žmones įtikinti. Jie pa
tys yra patyrę iš savo sunkaus, vergiško gyvenimo. Jie 
nieko neturi pralaimėti, . apart priespaudos, skurdo ir 
vergijos. Ėmė laiko jiems tatai suprasti. Jie dabar tatai 
supranta. Jie dabar kovoja už tos piktybės prašalinimą. ‘ 
Ir, kaip atrodo, niekas nebegali juos sulaikyti nuo pa- : 
siekimo to didžiojo tikslo. Svetimos armijos, svetimi gin
klai pasirodys bejėgiais.

Ir Britanija su planu
Staigmenų ir stebuklų pilna. Vieno susilaukėme iš ū- 

kanotojo Londono. Sužinome, nes taip matėme komerci
nėje spaudoje, kad ir. Anglija turi “Marshall Planą.”-Ji 
turi planą praleisti penkis bilijonus dolerių “išgelbėji
mui Azijos žmonių nuo komunizmo’” 
, Per amžius Anglija valdė ir plėšė Azijos žmones, žiū

rėkite, ką davė Indijai anglų trijų šimtų metų viešpata
vimas. Indija šiandien skaitoma viena iš baisiausia, to
liausia atsilikusių, biedniausių kraštų visam pasaulyje.

Bet tik dabar anglai susiprato ir pamatė, kad azijie
čiams reikia pagalbos i.r paramos! Tikri stebuklai. Bent 
jau tiek komunizmo baubas padarė gero, jog privertė 
anglus susirūpinti savo išnaudojamų kolonijų žmonių 
baisiausia padėtimi. Ta parama arba pagalba, žinoma, 
nepareina iš anglų geraširdystės. Jie žino, kad kitaip tų 
žmonių savo priklausomybėje nebegalima išlaikyti.

Bet vienas dalykas labai neaiškus, būtent: kur gi 
Anglija gaus tuos penkis bilijonus dolerių, kuomet ji pa-1 Simą 
ti iki pat ausų paskendusi skolose? ■ .. wLlV(į’.

Išvada gali būti tik viena. Mes, Amerikos žmonės tu
rėsime mokėti aukštesnius taksus, kad mūsų vyriausybė 
bilijonais gelbėtų anglus, o anglai bilijonais dolerių gel
bėtų savo smunkantį viešpatavimą Azijoje ir Afrikoje. 
Tie penki bilijonai žadamų dolerių juk neiškris iš storai 
apsiniaukusio Anglijos dartgaus.

s agresijos [iries Ki 
teritoriją, prieš Tai

į Kinijos delegacijos 
, Am baso do rius 
! chuan Jungt.

Ki

li

— gal apie ko-1 
„ „ ____ amžiaus.
Visi laukia dideliu susi- : 

domėjimu jo kalbos. Juk tai į 
atstovas, kuris kalbės 475,-' 

I 300,000 žmonių vardu, —di-:
aižiausios pasaulyj šaliesį 
vtstovas, revoliucinės ša- < 
ies atstovas.

Kiek daug buvo prana- i 
atsiras j 
eisianti

Tiek

unga. Tai]):šauta, jog Kinijoje
844 m., A-1 Tito, jog Kinija

! Jugoslavijos keliais, 
“impei ialis- ! Austinas, tiek kiti, kurie į 
ir Japonijos! kalbėjo pirmiau, bandė vi-

saip “prisitaikyti” prie, šios 
atitraukti ja'

Pagaliau, kurioje kalboje svarbesnis klausimas nebus 
' kiniškai rusiš- i išspręstas, ypatingai Azijo- 

K?nijoje kaif francūziškai ar angliš- ie. Kol Kinija nebus Jung. 
‘ 1 Tautose, tai. Kinijos liaudis

se- , nematys jokio reikalo skaį- 
itungo vyriausybė griežtai ' tytis su Jungtinių Tautų 

; jo- rezoliucijomis ir tarimais. 
Austino’. sios atstovai turį kalbėti k'i- [ — Aš griežtai reikalauju, 

Iniškai, turi nepaneigti savo kad Kinijos Liaudies Res- 
;____ j, . gyvuojančios per publika būtų priimta į

kai? ’
Pasirodo, jog Mao T

būtų priimta

vyriausybė išsodino savo 
ginkluotas jėgas (aviaci
jos) Taiwane. Vadinasi, 
Jungt. Valstijos įsiveržė į 
Kinijos teritoriją.

Jungt. Valstijos ryžtasi 
Taiwan salą arba pačios 
pasilaikyti arba palaikyti 
ten čiangkaišekininkų kli- 

į i ką, bet neleisti tai salai su- i .. ,. ..

merikinis atstovas pastate į Kinijos žmonių.
- — •• ■ • - Kitoje “stalo”

di Dr. Tsiangas, 
tango atstovas.

i tūkstančius’ metu, —kalbos, Jungtines Tautas, kad Kuo- sijungti su Kinija, 
įkuria kalba šimtai milijonų | mintango^ klikos ........... ..................................

Ambasadoriaus Wu Kai- . Tz- •• i • t. . i- i i i visa eilę Kimios Liaudies: ba tokia svarbi, kad as ry- n ,iv. . v. J i Respubiik. delegacijai klau-siuosi supažindinti skaity- \ , T J t t. i v? . , . • simu, reikalaudamas, kadItoia plačiau su los turimu.'. ’ r,iT, v • -i v . i juos butu atsakyta. I| >ct piimiau paia^y.aii ]<Įausįmu ^uvo §įe: 'nauja čia vyksta. 
| smulkinu, kas n: krnp dėjosi jd(;k KinijoS konlunisti. Ambasadorius Wu 

, augumo aiyijoji, <in la- k;n.juomen§s je:0 ; Ko- deda kiniškai!

tu aiškesni vaizda. V v
i Kas pirmiau kalbės?

Vakar rašiau, jog pirm 
dienio sesijoje

!spręsta, I
■ kalbėti: amerikinis
padorius Austin,

< jos ambasadorius 
chuan?

i Pirmininkas,

Žymusis tapytojas Pablo* Picasso pribuvo j Taikos 
Partizanų Kongresą Sheffield, Anglijoje. Kai pasiro- 

* dė, kad daugybės delegatų darbiečiu valdžia neįsilei
do, Taikos Kongresas persikėlė i Varšavą, Lenkijos 
©Ostinę. .

; atstovas
| būtų iš čia išmestas,—pa

use je sė- i reiškė ambasadorius Wu. 
Kuomin-) Ambasadoriaus Wu bal- 

nulim i sas tenoriškas. Jis kalba 
nors jausmingai ir akcentuoda

mas. Kai kada jis atsargiai 
gestikuliuoja dešiniąja, iš
kėlęs smilių, lyg pabrėž
damas: jei jūs to ir to mū-

Jis
Tarp dęs, susimastęs. Kas

Kaip ši kariuomenė or- 
[ganizuota? Ar dar vis j’ 

a-J vadinama savanoriu?
nebuvo , iš- į Kaip tai kariuomenei 

kas turi pirmiau j daiktai pristatomi?
J amba-| Ar aviacija, kuri puolė 
ar Kini-! amerikiečius iš Mandžiūri- 

VvTi H si u- jos, taipgi* yVa savanorė?
Kaip privatūs Kinijos pi- 

titojistas liečiai įsigijo moderninius 
pirmuoju karo lėktuvus?

Kodėl Kinija ignoravo

pra

Ir čia ambasadorius Wu 
įspėjo tas šalis, kurios seka 
Jungtinių Valstijų politiką 
Taiwane:

— Nesekite Jungtim Val
stijų; neleiskit, kad jos žar
stytų jūsų rankomis žari
jas, nes jums už tai teks at- 

! sakyti!
Ambasadorius Wu patei

kė, eilę faktų, rodančių, jog 
Tr . . , . ____ . . Jungt. Valstijos buvo pasi-
Kai kada jo padėjėjai į- jb-yžusios užblokaduoti Tai- 

ambasadoriui 5\u waną daug anksčiau, negu

iejo i Ko- ■ deda kiniškai!
Ambasadoriaus Wu kalba, su reikalavimo neišklausy- 
Pasakęs tai, kas buvo pa- site, — atsiminkite!

Ji j cituota pradžioje šio straip- f ‘
Wu teikia

(iro,testavo kam Jungtinėse vjeną kitą raštelį, o jis, pri-Įj0S įsikišo j Korėja, 
tautose palaikomas Kuo- imdamas, dėkoja jiems gaL

snio, ambasadorius

imbasadoriu Aus
Sąjungos atstovas į Jungtinių Tautų ir Jungti

niu Valstijų valdžios užtik
rinimus 
žius bus nepaliečiamas?

Jis atsisakė atsakyti į 
. ! ambasadoriaus Austino iš- 

Austin, keltus klausimus, pabrėžda- 
zmn mas> jOg jjg tuomet Korė-

mintango reakcinės klikos”.'vos 
atstovas. Kinijos Liaudies 
Respublikos valdžia yra klausydamas kalbos, 

iyieninteio Kinijos valdžia, tai į'lubas, tai į kitą šoną, į jo^khTsima gaVėtu dis"ku- 
| egali, Piiimteise. Ji buvo į- oet daugumas Saugumo! suoti esminiai? kai Jis, Ko-

Ambasadorius

i tungas, taip sako 
jog Kinijos rūbe- | liaudis.

Saugumo Taryba užtikrini' 
m ui Kinijos vyriausybės,

Saugmno! suoti esminiai, kai jis, Ko
i' rėjos klausimas, būtų paim- 
j tas paskyrium nuo Taiwa- 
!no klausimo. I \

Amerikos' monopolistai 
' į visuomet buvo Kinijos 

j priešai, sakė jis. Jie nori 
į visą Kiniją pavergti; jie da- 

Taiwano klausimas I bar kiša savo kapitalą į 
i Tuomet ambasadorius Wu' Taiwaną, o jei Kiniją pa- 
paėme Amerikos agresijos 1 vergtų, tuomet — į Kiniją, 
prieš Kiniją reikalą, 
nušvietė istoriją to, 
prezidento Trumano įsaky
mu buvo užblokaduota Ki
nijos teritorija, Taiwan sa- 
la. I

— Kinijos liaudis negali 
' toleruoti Jungt. Valstijų

kurta 1949 m. spalio mė- Tarybos narių laiko suvėrę 
nėšio. 1 d. [akis tiesiog į kalbėtoją, ta-

Taip pareiškė Mao Tse- į rytum klausdamiesi: Kas 
Kinijos Į.čia — mes pasikvietėm jį 

Į kaip svečią, o jis, tuojau
Per daugiau, kai ketveris j kad duoda mums, tai duo- 

metus Čiang Kai-šeko re- da!
i akcine remiama

, vedė karą prieš Kinijos
I liaudį, Kinijos Liaudies
■ Laisvinimo armija sunaiki- i 
no 8,070,000 priešo karių ir •

I išlaisvino visą Kinijos teri-
! toriją, išskaitant Tibetą ir 
Taiwana (Formozą). Kuo- i 

is atstovas, i 
su ■ sėdįs Jungtinėse Tautose, I

i ,r ... . r , . I neturįs jokios teisės kalbėti'.-i- •• hmiau, o du (Indijapr Jugo- su “apvienyta ir saugia nuo, liaudies vardu sa- LV1 esybes agiesijos oai
.... urn l.... , Įkėwu> c

j Ar Kinijos valdžia sutiks, ]\juo 1949 m. lapkričio 15
i klausyti Jungt. Tautų rez2" p. Kinijos užsienio reikalų
| liucijos, kad nei jokia iš- ministras Chou En-lai rei-
i laukinė šalis neteiktų pa- į d [ cl Kuomintango | kai'Anlerika pas 

klikos atstovas butų išveš-
pasjš Jungtinių T^tų^kadij^ priklausė Kinijai kur! ir žiūrėti, kaip mušami ko-

vzv vi J * * I AVzJJLV/ JI WJI J *XVk> * V J. & A V-V A *■ Jk

s patapo nepuikiau-1 no, ką Jungt. Valstijos at- 
somomis. Dėl to, kai Japo-' liko Taiwane. Be to, jos re- 
nija 1895 metais užgrobė | mia reakcinę kliką ir Indo' 
Taiwana, niekas niekad ne- į Kinijoj, kur žmonės kovoja 
manė, kad ši sala yra ne už laisvę ir nepriklausomy-

— tokia mintis pa- bę. Amerikos imperializ-
’ mas, sakė Wu, yra priešas

. iv7 . i Kalbėtojas tuomet primi- visų Azijos žmonių, kovo- 
ir Norvegija. n- Kaįro įr Potsdamo kon- jančių už laisvę ir neprr 

ferencijų deklaracijas, taip- klausomybę.
< j gi tūlus Amerikos vyriau-
• ' /J r n n lm n, i n

i tin.
Malikag tam priešinosi,
kalaudamas, kad pirmiau

, būtų suteiktas balsas kal
tintojui, o ne kaltinamajam.

Malikas nurodo, jog pir
mininkas. klausydamas am
basadoriaus Austino, norįs
būti geresnis • net už patį1 tos jėgos neperžengs Kini- 

,’Austiną.
Po karštokų diskusijų

; pirmininkas leido -tą klau
simą balsavimui: 8 balsai 

, kad ambasadorius
i Austinas kalbėtų pirmiau, 
'i balsas ((Maliko), kad am-

jos sienos?
v

Kodėl Kinija nesiskaito ■ 
■su Jungtinių 'tautų užtik- 
I rinimais, bet siunčia savo 
■kariuomenę i Korėja?

Jis i Amerikos imperializmas 
kaip.; visuomet buvo priešas Kini-

• jos liaudies ir tokiu dabar

_Ar Kinija mano, jog. jai niintang'o kliko 
i butų geriau sugyventi 
komunistine Korėja 
\su“.„ * ‘

slavija) susilaikė nuo bal-į svetimų įtakų” Korėja?
savimo. į

Tuomet kalbėjo ambasa- Į' ' 
dorins Austin.

“Taika ar naras?... .. .. _ rz ...
Ambasadoriaus Austinoi?k]lU?Si 1 01e*ld1.- 

kalte buvo ilgoka ir jos te- lr k.1V* kasima! bu
rna, iš tikrųjų, buvo tokia:!?0 isstat.ytl Austlno kalD0‘i 
“Ar tolimuose Rytuose busp0*

Kinijos Liaudies Respubli
kos atstovas turėtų būti

savaitę,
Domėsis 

Popietinėjev- f Z .J J V \ X
jis, Jungtinių Tautų jėgos tradiem)1 visi lauke, ką pa 
Korėjoje pradėjo puolimą sakys Wu Hsiu-chuan. 
Korėjoje, bet kinai pastatė į 
apie 200,000 savo karių mū
šiu ir jie pradėjo mušti 
Jungtinių Tautų jėgas.

Tai rodo, jog karas Ko-' 
rėjoje nebus greit, baigtas, 
sakė jis.

Tuomet Austinas padarė 
ilgą apžvalgą visų įvykių 
Korėjoje, pradedant su š. ' 

25 d., kai ten 
civilinis karas, . 

kuriu Amerika įsikišo ir tą 
įsikišimą užgyrė Jungtim 
Tautos, Saugumo Taryba, 
kurioje tuomet nebuvo Ta
rybų Sąjungos atstovo.

ui.

esijoję (an- f vinių rėmė Tarybų bąjun

Į Kai Austinas kalbėjo, am- 
i basadorius Wu sėtojo neju
dėdamas ir atidžiai klausė 
jo kalbos.

Bendrai, Kinijos delega
cija Saugumo Taryboje at
rodė labai džentelmaniškai: 
visi tamsiame, moderniška
me kostiume, išsiskuto, su
sišukavę plaukus, — tikri 
amerikiečiai džejitelmanai. 
Viena kiniete moteris dele
gatė, — sakoma, žymi eks
pertė, — taipgi patraukia 
visų akį: vidutinio ūgio, 
tamsioje, truputį gyliuotoje 
suknelėje, madingai sutai-

Jis kreipėsi į Amerikos 
žmones, ragindamas, kad 
jie pastotų kelią savo im
perialistams pulti Kiniją.

Nuo š. m. rugpiūčio 27 
d. iki lapkričio 10 d. Ame-'-bariškų, nelegalių ir krimi 

nalinių žygių,----pabrėžia rikos bombonešiai 49 kar-
Wu. | tus bombardavo Kinijos te-

Ir- nurodo, jog Taiwan ritoriją. Kariaudamos Ko
i'saloje kinai gyveno dar tuo-'rėjoje, Jungtinės Valstijos 

Amerika pasauliui gręsia pavojumi Kinijai. 
; buvo nežinoma. Taiwan sa- ■ Kinai negali stovėti ramiai 

’ kur i ir žiūrėti, kaip mušami ko- 
Į kas anksčiau, negu Jungtim ■ rėjiečiai, nes kinai gerai ži- 
i. Valstijos

ga, Lenkija, Czechoslovak! ja, 
Indija, Burma, Izraelis, Af
ganistanas, Pakistanas, 
Baltarusija, Ukraina, Pa‘'|siliko iki 1945 m. 
nija, Hollandija, Anglija, j 
Jugoslavija 
Tačiau, dėka Jungtim Vals 
tijų pasipriešinimui, Kini

Kinijos

jančių už laisvę ir neprr

Dėl to Kinija leidžia sa-
ja dar vis nepriimta į dung. I b-lg <i0kument;U8j kuriais, vanorius karius vykti i Ko-
I autas, nurodė Wu. ; buvo pripažįstama Taiwan 

Nehus Jungtines Tautos į sala nedaloma Kinijos sri- 
Kol Kinija su 475 milijo- timi.

nais gyventojų nebus pri- Akiregyj to, Jungt. Vals- 
imta į Jungtines Tautas, j tijų vyriausybė pasiuntė 
tol jos negalės būti tokio
mis, sakė :
Wu. Kol Kinija nebus Jung.
Tautose Saugumo Tarybos
pastoviu nariu, tol joks

Akiregyj to, Jungt. Vals

savo laivyną, kuris neleis- 
ambasadorius tų Kinijos liaudžiai atsiim- 

_■ ti savo teritorijos; Amerik.

rėją ir padėti korėjiečiams 
kariauti; kinai kariai Ko
rėjoje'yra korėjiečių vado
vybėje.

Ambasadorius Wu patei
kė sekamus Saugumo .Ta
rybai reikalavimus:

(Tąsa ant 5 pust)

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Penk., Gruod.-Dec. 1, 1950



Klaidinoi
Moterys per tūkstančius 

metų buvo laikomos antro
sios rūšies žmonėmis. Taip 
ir jausdavosi dauguma mo
terų. Yra religijų, kur ir 
šiandien vyrai, iš ryto mels
damiesi, sako: “Dėkpju tau, 
dieve, kad mane vyru su
tvėrei”, o moterys, nusiže- 
mindamos, kalba tiktai: 
“Dėkoju tau, dieve, kad 
mane sutvėrei.”

Daugelis vyrų dar ir da
bar tebevadina moterį 
“silpnąja lytim”. Bet moks
las suranda, kad jie klysta.
Ką rodo moksliniai tvrimai

Gyvybės apdraudos kom
panijų daktarai ir įvairios 
mokslinės įstaigos Ameri
koje per ilgą metų eilę ty
rinėjo moterų sveikatą ir 
amžių, lyginti su vyrų svei
kata ir amžium, ir paskelbė 
faktus. Tie faktai rodo, kad 
moterų lytis yra gyvybiniai 
stipresnė, negu vyrų.

Amerikinėms apdraudos 
kompanijoms priklauso ke
lios dešimtys milionų as- • 
menų, ir štai ką jos paty-j 
re: |

Per visą amžių nuo gimi
mo dienos, bendrai imant, 
daugiau vyrų miršta, negu 
moterų.

Net pirm gimsiant dau
giau mergaičių išlieka gy
vų, negu berniukų.

Žymiai daugiau negyvų 
arba pirm laiko gema ber
niukų, negu mergaičių. Su 
berniukais įvyksta ir dau
giau aborcijų (išsimetimų).

Pirmaisiais metais po gi
mimo taip pat didesnis 
mergaičių skaičius i.....
gyvų, negu berniukų.

Dr. Louis I. Dublin, di
džiosios Metropolitan Life 
apdraudos kompanijos ap
skaičiavimų vedėjas per 20 
metų, todėl sako:

— Matyt, jau gamta taip 
patvarkė, jog 106 berniukai 
gema kiekvienam šimtui 
mergaičių, nes vyriškių 
daugiau miršta.

Kalbant apie kūdikystės 
ligas, daugiau berniukų ne
kaip mergaičių miršta nuo 
skarletinos, influen z o s , 
plaučių uždegimo, nugar
kaulio ir galvos smegenų 
uždegimo, viduriavimo ir 
pilviniu plėvių uždegimo. 
Vien tik nuo kokliušo ma
žiau berniukų miršta.

Per ketverius pirmuosius 
amžiaus metus 20 procentų 
daugiau berniukų, negu 
mergaičių, žūva įvairiose 
nelaimėse, kas rodo, 
mergaitės apdairesnės, 
sargesnės už berniukus.

Ankstyvi skirtumai
Dar ir šiandien randasi 

žmonių, kurie klaidingai 
pasakoja, kad nuo gimimo, 
iki lytinio subrendimo be- 

skirtumo tarp 
mergaitės. Iš 
ryškių skirtu-

pasakojimai apie Moteris kaip apie "silpnesm^j^ h/ii
čiau auga nekaip mergai
tės .

Būdo skirtumai
Berniukai nuo pat ma

žens skirtingai auklėjami, 
negu mergaitės. Jiem duo
dama vyriški žaislai—žais
liniai statymo darbų įran- tuos mokinius ir mokines— 

iš kiekvieno šimto tūkstan
čių širdies liga numarina 15 
berniukų ir 14 mergaičių.

Subrendimo amžius
, Subrendus amžiui, mote
rims pasitaiko mirtimi ne- 

j laimių per gimdymus. Bet 
ir tai joms lemta ilgiau gy
venti nekaip vyrams.

Milioniniai a p d i* a u dos 
k o m p a n i j ų a p sk a i č i a v i m a i 
rodo, kad 25 - metų amžiaus 
moteris gali gyventi viduti- j

netenka gyvybės per nelai
mingus atsitikimus. Tačiau, 
daugiau mergaičių serga 
džiova ir 50 procentų dau
giau miršta nuo šios ligos, 
negu berniukų. Širdies li
gos beveik lygiai paliečia

Nuo 65 metų amžiaus irdojamų pinigų šioje šalyje. Nuo 65 metų amžiaus ir neįsivaizduoja, 
Dažnai buna ir taip, kad toliau yra jau po 111 mote- taip saugo savo

neįsivaizduoja, kodėl jos 
i sveikatą.

moterų. Manoma, kad dau
gelis moterų neturi pasiry
žimo nusižudyti, bet sten
giasi tokiais bandymais 
“pagąsdinti” arba parodyti 
žmonėms, kaip jos skriau
džiamos arba paneigtos, ir 
iššaukti pasigailėjimą.

Darbe

rų kiekvienamžmona dirba už algą per 
tam tikrą laiką po vedybų, 
bet gyvena vien tiktai vyro 
uždarbiu, o ką pati uždir
ba, tai savo vardu pasideda 
į banką.

Ar už tai galima vadint 
moteris tik savanaudėmis? 
Ne.

Praktiniame gyvenime ir 
darbe moterys dar neturi 
lygių su vyrais teisių. Vi
dutinė moteris jaučia, kad 
jos ateitis nė tiek neužti
krinta, kaip duonpelnio vy
ro. Be to, žmona jaučia at
sakomybę dėl vaiku jaunes- 
niuose jų metuose. Jeigu 
vyras ir žmona to paties

šimtui to- Bet pati gamta yra įteikus 
kio pat amžiaus vyrų Jung- joms palinkimą sveikai už- 
tinėse Valstijose. jsilaikyti kaipo galimoms ar

būsimoms motinoms—svar- 
žmonijos 

panaujinimui ir palaiky-

tinėse Valstijose.
Darbai ir sirgimai

Darbininkų žmonos daž- blausiam tikslui, 
nai turi dirbti ne dėl va
dinamo taupymo savo var- tnui.
du, bet dėl palies pragyve-i -------------
nimo, nes vyrų algos per Amerjkiniai k HlsiŠki

Tačiau fabrikinės darbi- rakietiniai lėktuvai 
ninkės geriau rūpinasi svei
kata, negu vyrai. Tai vie
na priežastis, kode] jos il
giau gyvena.

Moterys dažniau išlieka 
iš darbo dėl ligos, negu vy
rai. Bet tai nėra įrody- 

amžiaus, tai yra galimybė, mas, kad moterys būtų Ii- 
11 •• • f V i -KT •

kiai, šautuvėliai, beisbolo 
buožiukės ir kt. O mergai
tės gauna lėles, žaislinius 
lėlių namelius, drabužių pa
vyzdėlius ir panašiai; ir jos 
taip gražiai rėdomos, kad’ 
visi gėrėtųsi.

Bet vra ir tikru dvasiniu 
skirtumų iš pat mažens 
tarp berniukų ir mergaičių, 
kaip įrodė mokslininkai d- 
rai Arnold Gesell ir Amram 
Scheinfeld.

Mažytės mergaitės pen
kis sykius daugiau kenčia 
visokių baimių? ir sielvar
tų, negu berniukai.

Berniukai labiausiai bijo 
i fizinio sužeidimo ir skaus-Į 
mo. Mergaitės nusigąsta to
kių paprastų dalykų, kaip 
tamsa arba nekaltas vaba-

I liukas. I
Mergaitės yra 

I nes už berniukus. / 
giau mąsto tik savyje ir a- 
pie save nekaip berniukai, . 
kurie labiau linkę i išlauki- išradėjas Thomas Edisonas, 
nius (išorinius) veiksmus. ka! kiS nau.i° sumanydavo, 
Mergaitės taip pat turi di-l^ dieną ir naktį be per- 
desnį palinkimą gauti sau traukos dirbdavo, daryda- 
patinkamus daiktus ir stip
riai juos sau pasilaikyti. Ši
tokios mergaičių būdo sa
vybės yra nesužinus, gamti
nis jų ruošimasis motinys
tei.

Mergaičių vaidentuvė 
veiklesnė nekaip berniukų.

įsivaiz
duoja, kad ji yra kokia ju
damųjų paveikslų aktorė ir 
stengiasi elgtis, kaip ta ak
torė. Po kiek laiko ta pati 
mergaitė įsivaizduoja esan
ti mokytoja ir elgiasi pana

giai, kaip patinkamiansia 
jai mokytoja. Arba, žiūrėk, 
mergaitė jau nuduoda e- 
santi kokia garsi 
(nurse), kaip 
Nightingale.

Protiniai
Protiniuose

(I. Q.) to paties amžiaus 
mergaitės ir berniukai pa
rodo tiek pat gabumų ir in- 
teligentingųmo, bendrai i- 
mant. Bet jau pačiose pra
dinėse mokyklos klasėse pa
sireiškia tūli skirtumai. į 
Mergaitės viršija berniukus 
skaityme, diktantų rašyme, 
kalbos pamokose, spalvų 
sutaikyme ir dailių daikte
lių daryme iš popierio ar 
audeklo. Berniukai pralen
kia mergaites aritmetikoj- 
skaičiavime, gamtmoksliuo- 
se ir istorijoje.

Čia kalbama apie daugu
mą mergaičių ir berniukų, 
o ne apie išimtis, kur mer
gaitė gali pralenkti berniu
ką, pavyzdžiui, skaičiavime, 
o berniukas gali parodyti 
daugiau gabumo kalboje ar 
kitkame.

Nors gabumuose yra tam 
tikrų skirtumų tarp mer
gaičių ir berniukų, tačiau 
vienų ir kitų gabumai yra 
lygiaverčiai, lygiai svarbūs. 
Vienų gabumai nėra aukš
tesni už kitų ,tiktai skirtin- 
gi-

Vidurinėje mokykloje »
Vidurinės mokyklos 

škūlės) metais taip 
daugiau berniukų, 
mergaičių, susižeidžia

niai dar 48 metus, o 25 
tų vyras gali tikėtis 
tiktai 44 metų.

Savižudystės
Daug didesnis skaičius 

moterų bando nusižudyti, 
negu vyrų, bet nusižudo

mo
dai*

gusios vidurinę mokyklą ar 
kolegiją, ieško darbo bei 
užsiėmimo raštinėse, krau
tuvėse ir įvairiose profesi
jose, bet neturi tikslo visą 
amžių dirbti. O vaikinukai, 
baigę mokyklas, beveik vi
suomet planuoja dirbti už
darbiui iki senatvės.

Daugelis iš mokyklų išė
jusių amerikiečių merginų 
tikisi už algą, dirbti tik iki 
vedybų. Baskui jos pasi-

Korėja. — Jankių lakūnų 
leitenantas Charle J. Deasy

ciated Press’os' korespon
dentui Halui Boyle:

—Rakietiniai rusiški lėk
tuvai (naudojami šiaurinės 
Korėjos liaudininkų), yra 
geresni už amerikinius ra
kietinius (džet) lėktuvus 
F-80 ir F-9F, vartojamus 
Korėjos kare.

Toks rusiškas lėktuvas 
gali sparčiau pakilti aukš-

kad vyras pirmiau mirs. Iš 
~ ___ }_____ 100 tokio pat amž. asme-

lieka namie kai]) šeiminiu-1 ir tik 45 moterys. Vadina
si, 10 procentų daugiau mo
terų lieka našlėmis, negu 
vyrų—našliais. Bet dau
guma vyrų veda jaunesnes 
už save žmonas; taigi juo 
didesnis moterų nuošimtis 
tampa našlėmis.

kės bei kūdikių auklėtojos, 
dažniausiai 

kitas
t ana žmona
valdo vyro algą ar 
šeimos pajamas .

Žymėtina, jog moterų 
rankose yra apie 80 pro-

tris kartus tiek vyrų kaip centų visų pirkiniams nau

jos Žf Bevardžio Kazio surankioti margumynai

išlieka Į Mergaitė lengvai į

slaugė
kad Florence

gabumai
bandymuose

Paskilbęs elektros srityje

mas bandymus. Jis taip su-į 
sikoncentruodavo darbui, 
kad kartaus pamiršdavo sa-

Į Coolidge dažnai prieš mie
gosiant skaitydavo poemą- 
apysaką “Paradise Lost” 

parašytą

vo pavardę.
Sykį eidamas iš savo ban

dymų laboratorijos, Ediso
nas užėjo į miesto i

jog 
at-

ir mergaitės

veik “nėra” 
berniuko ir 
tikrųjų yra 
mų.

Berniukai
nelygiai auga. Iki 8 metų 
amžiaus berniukai būna 

.aukštesni ir daugiau sveria 
už mergaites. Paskui mer
gaitės iki 12 metų pasiveja 
berniukus ūgiu ir svoriu, o 
nuo 15 ar 16 metų jos pa
prastai būna jau didesnės 
ir daugiau sveria, negu to 
paties amžiaus berniukai. 
Tatai, žinoma, nepatinka 
berniukams. Po 15 ar 16 
metų berniukai jau vėl greP

(hai- 
pat 

negu 
arba

Byroną už tokių gražių ei- liniame Kare prieš pietinius 
lių rašymą. Tik po to, kai sukilėlius, o kiek vėliau ta- 
recenzija tilpo spaudoje, pęs Jungtinių Valstijų pre- 
Scott sužinojo, kad tai jo zidentu 
paties tas eilėraštis para- gos gerklėje, 
šytas.

, mirė nuo vėžio li-

Buves prezidentas Calvin

gotesnės . Nors vyrai re
čiau dėl ligos neateina dar
ban, bet jie ilgiau serga.

Kuomet moterys “pa
gauna šaltį” ar šiaip nesi
jaučia gana sveikos, tai jos 
ir išlieka iš darbo. Tokiu 
būdu jos apsisaugo nuo 
rimtesnės ligos 
mo.
slogos, didžiuojasi, kad 
“nepasiduoda šalčiui,” ir 
kartais dėl to sunkiau su
serga.

Daugelis amerikiečių mo
terų bijo nutukimo, sten
giasi pasilaikyti laibos ir 
dailios.
da prie jų amžiaus pailgi
nimo. Vyrai tik labai re
tai vengia nutukimo. O di
džiųjų apdraudos kompani
jų patyrimai ir skaitmenys 
rodo ve ką:

Nutukę žmonės, bendrai 
imant, gyvena trumpiau, 
negu vidutiniai, ir daug 
daugiau nutukusių vyrų 
miršta, negu to paties am
žiaus liesų vyrų.

Žmonių veislės palaiky
mas, motinystė yra pats 
svarbusis faktas moteries

išsivysty- tyn, jis smarkiau lekia ir 
Vyras dažnai nepaiso greičiau gali apsisukti. Jis

visapusiškai beveik antra 
tiek geresnis už čionaiti- 
nius mūsų rakietinius lėk
tuvus, — atvirai 
leitenantas Deasy.

Tie rusiški
skrenda 700 mylių

Deasy sakė, jog 
amerikonai turi 
lėktuvų, negu

pareiškė

lėktuvai 
per va-

Tatai irgi priside- landą. Bet
Vokietijoje 
greitesnių 
Korėjoje.

Kartu jis papeikė šiauri
nius korėjiečius (ar kinus) 
lakūnus, kad jie nemoką 
kovoti tokiais rusiškais lėk
tuvais; užtat amerikonai o-

Po prezidentavimo jis su
sidėjo su Wall Stryto fi
nansiniais rykliais ir prara
do visą savo turtą. Tad 
jau ligos prislėgtas lovoje, 
prieš mirsiant, Grant para
šė savo atsiminimus, ku
riuos išleido rašytojas

nas užėjo į miesto raštinę (Prarastą Rojų, 
užsimokėti taksus. Jam te-ian^T poeto John Miltono).

Kartą daktaras užklausė Mark Twain ir už kuriuos 
hai | Coolidge’ių, ar jam reikia Granto našlė gavo pusę mi- 

lange- vartoti vaistai dėl miego.
lio, tai pamiršo, ko jis ten Coolidge atsakė: 
atėjo. Kada raštininkas už
klausė jo pavardės, tai Edi- perskaitau keletą puslapių
sonas ir vėl turėjo mąstyt apysakos
keliolika minučių, pakol at-1 Tatai man daug geriau pa- 
siminė pavardę. j deda miegoti, negu “sleep-

--------  Į ing powders” (miegui mil

ko keletą minučių 
eilėje laukiančiųjų 
iis prisiartino prie

stovet 
ir

miegosiant

adise Lost”.

Asa Gray, paskilbęs Ame- teliai).
rikoie botanikas (augalų 
sudėties ir jų gyvenimo ži
novas), atsimindavo bent 
10 tūkstančių įvairių auga
lų vardus.

bmg
dėtinis
kodamas apie savo patyri
mus su kaliniais, pareiškė, 
kad kaliniai, nuteisti il
giems metams kalėti, be-

Sing kalėjimo per
Lawes, kartą pasa-

Seniaus buvęs Jungtinių
Valstijų prezidentas Abra- veik visi nori rašyt atsirni- 
ham Lincoln, kai norėdavo I nimus
ką atmintinai išmokti, tai Kalėjime tokiems būna su

po teikiama pamokos rašyboje, 
kartoda- ir kai kurie tampa gerais 

rašytojais.

smarkiai vaikščiodavo
savo kambarį ir
mas garsiai skaitydavo.

Sakoma, kad garsiajam 
anglų istorikui Macaulay 
užtekdavo viena kartą per
skaityt iki 200 puslapių 
knygą, ir jis jau. galėdavo 
atpasakot ištisai iš atmin
ties.

iš savo gyvenimo.

Garsus?; amerikietis apy
sakų rašytojas O’Henry, tik 
kalėjime būdamas, pradėjo . 
rašyt populiares apysakas. 
Daugelis jo apysakų išvers
ta į kit. kalbas ir skaitoma 
įvairiose šalyse.

Pas paskilbusį aktorių
Charlie Chaplina per septy- kunigas Brigham 
nerius metus sekretoriavo turėjo 24 pačias, su kurio- 
Carlyle Robenson ir kartu mis prigyveno 56 kūdikius, 
buvo privatinis jo kores
pondentas, bet ir po 7 metų J taip sutvarkyti, 
Čalis neatsimindavo to se
kretoriaus pavardės.

Mormonų tikybos vadas 
Young

liono doleriu, v

Leit. Deasy yra pagarsė
jęs kai]) išbandytojas nau
jausių rakietinių Amerikos 
lėktuvu. €

Leninas, gyvendamas 
Londone, kiekvieną saulėtą j Washington. — Jungti-
dieną aplankydavo*’ Karolio ' gyvenime^ vis tiek ar ji su-i nių Valstijų Verslo Rūmai
Markso kapa. Jis ten sėdė- !.Žini:li fakt'suP>'.astt!
davo per ištisas valandas 
ir, sėdėdamas prie Markso 
kapo, parašė daug straips
nių ir brošiūrų.

Vanderbilt viešbusio vir
šininkas New Yorke, kartą 
rodydamas pirštu į drapa
nų priėmėją merginą, sakė:

— Ši mergina jau 15 me
tų dirba tą darbą, bet nė 
sykį nepadarė klaidos, grą
žindama drapanas sve
čiams - kostumeriams. Ji 
iš atminties žino, kuriam 
drapanos priklauso.

čar nesužiniai, prigimtiniai 
jaustų kaipo moteris. Štai 
kur pamatinis skirtumas 
tarp vyrų ir moterų.

Yra merginų, gal ir be
vaikių moterų, kurios net

ragino Kongresą išleisti į- 
statymą, kuris Įvestų vers
tiną karine tarnybą vi
siems jauniems vyrams. J. 
V. Verslo Rūmai yra stam
biųjų kapitalistų organiza-

Anglų poetas lordas By
ron galėdavo iš atminties 
pakartot visas savo parašy
tas poemas, o kitas taip pat 
garsus anglų poetas Sir 
Walter Scott turėjo labai 
prastą atmintį. j

Kartą Scott, patėmijęs 
spaudoje eilėraštį, tuoj pa
rašė to eilėraščio peržval- 
gą-recenziją, pagindamas

Jis sugebėdavo visas jas 
kad jos 

prie vieno stalo valgydavo, 
visos Youngo vadovybėje 
kartu melsdavosi ir dievo
baimingai klausydavosi jo 
pamokslų.

Youngo gabumų, be abe
jo, pavydi tie vyrai, kurie 
skundžiasi, kad nepajėgia 
nė vienos pačiulės “sukon
troliuoti.”

Ulysses Grant, 'buvęs vy
riausias šiaurinių Ameri
kos valstijų generolas Civi-

buvo 
“Rail- 
vieno 

miesto į kitą stumdavo 
dviejų ratų vežimėlį su di
doku užrašu: “Railroad 
Jack — Historical Genius” 
((istorinis genijus). Praei
viai statydavo jam įvairiau
sius istorinius klausimus, o 
jis į visus iš atminties atsa
kydavo.

Henry Fordas, stambusis 
automobilių fabrikantas, 
smarkiai susidomėjo Rail
road aJck’io gabumais ir 
pasiūlė jam kaipo dovaną 
road Jack’io gabumais ir 
pašaipa atmetė tą Fordo 
dovaną.

Jack mirė Coldwateryj, 
Michigan valstijoj. Savo 
kūną jis padovanojo Mi- 
chigano Universitetui, kad 
išnagrinėtų, jo smegenyse 
gabumų pasireiškimus.

Kazys Bevardis.

Kadaise Amerikoj 
pusėtinai pagarsėjęs 
road Jack”. Jis iš

Amerikiečiai Korėjos fronte išbando naujai gautą 
“uniformą”. Visa svarba drabužio pajėgume apsaugo
ti nuo šalčito, o ne jo išvaizdoje.

3 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penk., Gruod.-Dec. 1, 1950
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Gir A TTVKT TU MfAIf VITTQ !gusi kirmėlė, ir tarpinį (kiau- 
k ISV/AII JL Jok. .1 O Iv!" I JLVTkJ jlę), kuriame gyvena kiaulinio 

jsolitero vikšras, ( t. y. viris. 
IJautinis soliteras taip pat turi 
du. šeimininkus: galutinį — 
žmogų ir tarpinį — jautį arba

IV
Pagaliau šarka išvedė raiteliu būrį j 

slaptąjį kelią. Visi iš karto pralinksmė
jo, pasidarė kalbesni ir ieškojusi sauses^ 
nes Vietos nakvynei. Tokią vietelę sura
dę, nusėdo nuo žirgų, nubalnojo juos, 
nuėmė pašaro maišes, atraišiojo maiše
lius ir užkūrė keletą laužiu Kolei dar 
visiškai nesutemo, keletas raitelių nujo
jo pamedžioti ir netrukus grižo su nu
kautu briedžiu ir pora, jaunučių šernų. 
Kiti čia pat pragręžę kelis klevus, susu
ko iš tošių ąsotėlius, ir pritaisė juos prie 
skylių sulai tekėti.

Aukštai kilo tratėjo liepsnos, tratėjo 
laužuose šakos, pasausiai, o dūmai, nė 
mažiausio vėjelio nesklaidomi, kilo aukš
tyn, į medžių viršūnes, ir ten draikėsi 
žvaigždėtame danguje. Apie ugniaku
rus krutėjo žmonių Šešėliai ir čirškino 
sau vakarienę. Kai iškepė briediena, vi
si susėdo vakarieniauti. Šarvuotas kar- 
žygis, komtūras, riteris ir visi trys ba
jorai didikai atsisėdo ant savo balnų 
kiek atokesnėje vietoje. Jiems pa tarna
vo jų žmonės ir smulkesnieji bajorai. 
Palydovai kryžiuočiai irgi kepėsi sau 
kepsnius ir vakarieniavo skyrium . nuo 
žemaičių ir įtariamų krikščioniu bajo
rų, kurie, atsidūrę miškuose, labiau pa
sitikėjo savo senais dievais, negu naujais 
krikščioniškais. Persižegnoję jie pir
muosius kepsnio kąsnelius numesdavo at
galia ranka savo dievams. Kiti, užėję už 
medžiu kamienu ir nusigręžė i giria, ty
liai meldėsi kelionės dievui Algiui, sal
džiajai Mildai, Žeminei . . . Kad nesu
kiršintų pagonių dievų, nežymiai numes
davo jiems valgio ir kryžiuočiai. Tik 
vieni gamtos garbintojai žemaičiai jau
tėsi kaip namie, nieko nebijojo, nieko 
nesivaržė ir nepataikavo svetimiems die
vams. Jei jų sąžinė ir buvo negryna, 
tai vien dėl to, kad bendrauja su savo 
amžinais priešais kryžiuočiais. Vaka
rieniavo užsivelkdami saldžia klevų su
la. Privalgę pagirdė arklius, uždavė 
jiems šieno ir, išstatę sustiprintas sargy- 

. bas, pradėjo rengti sau nakvynes, šar
vuotajam karžygiui parengė patalynę 
skyrium; iš pradžių sumetė aukšta eglių 
šakų stirtą, o ant jos patiesė minkštą, 
meškos kailį. Komiui ui, riteriui ir ba
jorams jų žmonės taip pat paklojo sky
rium, bet taip, kad karžygys būtų jų vi
dury. Kiti bajorai, palydovai ir žmones 
pasimetė sau eglių šakų ir, pasidėję po 
galva balnus, greit užmigo ir pradėjo 
knarkti. Tik kryžiuočiai neskubėjo su
migti. Pasikloję toliau, jie dar ilgai po-* 
teriavo, varstė rožančius ir klausėsi, kas 
dėjosi girios gelmėse. O girioje, regė
jos, nė viena būtybė nemiegojo. Kažkur, 
gal grimstąs liekno, gedulingai mykė 
tauras; susišaukdama kriuksėjo medžio- 

• tojų išblaškyta šernų šeima; girios gilu
moje šiurpulingai cypė šermuonėlis, pa
kliuvęs į lūšies nagus. Užuodę briedieną, 
valkiojosi, staugė vilkai; kai perdaug jie 
prisiartindavo, arkliai žvengdavo, muš
davo kanopomis į žemę, o sargybinįąr 
svaidydavo į neprašytus svečius nuodė
guliais.

Nepasitikėdami žemaičių' sargyba, 
kryžiuočiai paliko budėti ir vieną savo 
brolį.

Pamažėl geso laužai, ir nakties tamsa 
vis arčiau ir arčiau slinko prie ugniaku
rų. Nuo tolimesnių ir artimesnių stuo
brių žiūrėjo į apsinakvojusius žmones 
pelėdos,' dejavo apuokai; no medžiais 
tamsoje švietė puiriai, vietomis mirk
čiojo slėpiningi žiburėliai ii-, kai viršum 
miško patekėjo mėnulis, lyg- kokios pa
sakiškos būtybės pradėjo klaidžioji apie 
ugniakurus. Kartais pasigirsdavo sar
gybiniams, lyg paversmiuose raganos 
žlugtą velėja.

Pasidrąsindami sargybiniai barškino 
kardais; užsimerkęs brolis pliekė rožan
čių ir vis žegnojo į girios gilumą,'kur 
švietė pelėdų akys ir mėnulio miglose 
šmėseliavo miškinių rnonų šešėliai. , 

į . Ne tik savotišku‘nakties gyvenimu gy- 
i veno giria, bet pilnas gyvybės, įvairių 
i garsų ir balsų buvo viršuj girios ir pa

vasario dangus. Be paliovos skrisdavo 
viršuj miško laukinių ančių pulkai, pra
lėkdamas šnekučiavosi laukinės žąsys,

padangėse tūtavo gulbės ir girdėdavos, 
kaip, nusileisdamos į miško ežerėlius, 
jos pateškėdavo vandenin, prašliauždavo 
paviršiumi ir apsidžiaugusios nutildavo. 
Karlais išgirsdavo sargybiniai lyg miš
kini žmogų vaitojant, lyg kokią būtybę 
verkiant, ir plaukai stodavo jiems ant 
palvos.

Prieš auštant padvelkė vėjelis, ir pa
sirąžė giria. Girios gilumoje! subraškė
jo senoji pušis, trakštelėjo milžinas ąžuo
las, ir medžio viršūnėmis prabėgo nieko 
gera žmogui nelemiąs miško šnibždesys. 
Pasikeitė sargybiniai. Įdegė laužus. Įsi
klausė. Girioje braškėjo, traškėjo ir lyg 
kovėsi. Sargybiniai spaudė rankoje ie
tis, vėrė akimis nakties tamsą ir buvo 
pasiruošę tuojau atremti matomą ar ne-

* matomą priešą. Bet priešas kovėsi ap
link, o artyn nėjo. Į rytą iš raistų ir 
balų padvelkė drėgme, ir šalto oro sro
ve pasiekė naktigonius. Laužai geso, ir 
tik retkarčiais užsiėmusi sausa šakele ar 
įsiliepsnojęs nuodėgulis nušviesdavo 
miegančius raitelius, išgriebdavo iš tam
sos miško erdvės sklypeli ir nudažydavo 
rusva drebančia atšvaiste milžinų lieme
nis* Staiga pajuto sargybiniai, kad kaž
kas prisiartino prie laužo, ir pamatė 
tamsoje du dideliu šviečiančiu tašku.

— Bei Gott! O heilige Maria!—ne sa
vu balsu suriko kalbėjęs rožančių kry
žiuotis ir atstatė prieš piktą dvasią kry
žišką kardo rankeną.

— Kad tave Perkūnas! Kas ten? — 
ištraukęs iš makščių kalaviją suriko že
maitis sargybinis, o jo bendras metė į 
miško baidyklę ietį. Baidyklė sublio
vė ir, apdrėbusi sargybinius drėgnomis 
žemėmis, nėrė į girią.

Pašokę iš miego kryžiuočiai vieni pra
dėjo žegnoti miško gilumą, kiti susispie
tė krūvon ir, atstatę prieš save kardų 
rankenas, ėmė giedoti šventą giesmę. 
Kai įsidegė laužai, viskas paaiškėjo. Tai 
būta stumbro. Pajutęs dienelę, jis ėjo 
savo kasdieniniu taku į ežerėlį tyro van
dens atsigerti, bet, užtikęs nematytas bū
tybes, nustebo, sustojo ir pradėjo jas 
uostyti iš tolo. Išaušus, sargybiniai rado 
ir kraujo pėdsaką, bet žygiuose atsiskir
ti buvo draudžiama.

V V

Vos lik pradėjo dienelė brėkšti, kaip 
girioje, ypač jos ežerėlių ir upelių pa
krantėse, prasidėjo naujas gyvenimas. 
Pirmutine atbudo varna, porą kartų 
kiauktelėjo ir, it pati nusigandusi savo 
balso, nutilo. Jai atsiliepė paežerėj ger
ve, diena kita paukštytė ir visus spar- 

. nuėmus išbudino iš miego klaikiai su
švilpęs erelis.*

Susikėlę raiteliai meldėsi, vedė į eže
rėlį savo žirgus girdyti, paskiau vėl ke-

• peši briedienos ir pasistiprinę keliavo 
toliau.

Kai pasekėjo saulutė, visas miškas 
skambėjo nuo paukščių balsų ir garsų.

Takelis buvo toks siauras ir vingiuo
tas, jog galėjo joti tik pratėgiui, ir pa
skutiniai nematydavo pirmutinių. Ant 
takelio dažnai pasimaišydavo rąstų, iš
virtusių medžių, bet vis dėlto jis nebuvo 
taip užgriozdotas, šakotais pasausiais ir 
neapaugęs krūmais. Tačiau, be Šarkos, 
vargu kas raitelių būtų s tįsi pro tėjęs, kad 
tai tas pats slaptasis takas, kuris jungė 
Žemaičius su Aukštaičiais.

Rytas buvo saulėtas, nors pro medžių 
šakas retai kur prasimušdavo saulės 
spinduliai.

Priešaky joję pamatė ant tako keletą 
vilkų. Tankumynėj kažkas sutraškėjo. 
Raiteliui nekreipė į tai akies ir manė, 
kad tid grobuonys, kaip paprastai, zuja 
apie kokį sudraskytą žvėrį ar dvėselieną. 
Prijoję arčiau, įžiūrėjo po medžiais di
delį gyvulį, kuris švaistėsi į visas puses 
ragais ir gynėsi nuo vilkų. Nesuskubo 
pirmutinis raitelis nė ieties sugriebti, 
kai j įpuolė iš krūmų naktį sargybinio 
sužeistas stumbras; bematant pakėlė jis 
ant ragų arklį su raiteliu, sviedė juos 
žemėn ir įnirtęs pradėjo badyti ragais, 
trinti kakta ir baisiai baubti. Kitų rai
telių žirgai pasibaidė, šiauštelėjo į šalį, 
bet kariai greit juos suvaldė, ir kelios ie
tys įsmigo į stumbro nugarą ir šonus.

(Bus daugiau) '

20. Solitery veisimasis. pumas soliteru i yra reikalin-
I Solitery veisimasis. Be pa- gas, ir į ji reikia žiūrėti, k a ip 
liovus, diena iš dienos prie į į prisitaikymą prie ap- 
soliterų galvelės auga nauji įl i n k y b i ų, kaip i garanti- 
nareliai, o turimieji nareliai 
pamažu traukiasi i užpakalį.

. Užpakaliniuose
Įauga veisimosi
Iriuose subręsta 
lės. Kiaušinėliai

I paties solitero
i dais, vadinasi, j
. v e a p v a i s i n a.

Apvaisintuose užpakalini no
ise nareliuose lieka tik didelė 

(uterus), o 
organai pra-

ją, kad jų padermė išliks.
Viriai. Susipažinsime 

kiaulinio solitero raida.
Kiaulė, beslankiodama 

kiemą, d ra u ir e su maistu pra-

su
nareliuose iš-

orgariai, ka
lyti n ės ląste-

apvaisinami ryja ir kiaulinio solitero nare-
spormatozoi- Jiu arba

is pats s a-

visi kiti veisimosi

gemalu. Gemalas 
patekęs j kiaules žarnas, o ii 
ten į kraujagysles, išsivysto į Į žmogaus 
tipinga, kiaulinio solitero v’kš- 
ra—viri (pūslelė su solitero
e-nmnlu), kuris patenka i 
kiaulės raumenis, pryvzdžiui.

ji daug kraujo turinčius “kum- 
ipius”. ir čia užauga didumo 
sulig žirniu.

Tokiu pat būdu užsikrečia 
solitero ir‘ karvė ar jautis, o iu raumenv- 
ar gyvulio se ir vidaus organuose isio-vvn- 

Įna jautinio solitero viriai.
solitero kū- į Sakysime, žmogus suvaldo

Nareliai, turį tokias dėtis, 
J pilnas apvaisintų kiaušinėlių, 
įgadinami subrendusia is. 
Į Jie atitrūksta nuo 
kartu su žmogaus
išmatomis išeina laukan.

Kaip matėme, 
nas yra tarytum kokia maši- ;nepakankamai išvirta arba iš

imi. Prie galvutės visa laiką kopta kiauliena, apkrėsta vi- 
auga nauji nareliai, todėl kiti riais. Viris patenka i žmogaus 
turi trauktis į užpakalį; trauk-(skrandi.

jdamiesi jie auga, gamina : r šilumos veikiama, iš virio pūs- 
I kiaušinėlius, bręsta ir atitrūks-, lėlė

o jų vietoj auga vis naujų 'galvelė su1 siurbtukais. Galve
le lieka gyva, o pūslelė su
it irpsta. Patekusi iš skrandžio 
į žmogaus žarną, galvelė įsi
kabina į ją ir ima auginti pa

Virškinamųjų snlčin

išlenda jau išsivysčiusi

r. . ..ir naujų narelių.
Daugumas solitero gemalė- 

lių žūna. Nareliai supūna, o 
žūna nuo 
ir kitokių ' rebus; šitaip išauga ilgas so- 

yra tiek literas. Jis savo ruožtu vėl ima 
dažnai gaminti kiaušinėlius.

Galutinis ir tarpinis šeimi- 
ninkas> Taigi, kiaulinis solite- 
ras turi du “šeimininkus”: va
dinamąjį galutinį, būtent, 
žmogų, kuriame gyvena suau-

saulės ^spindulių 
priežasčių. Bet 
daug, nareliai taip 
atitrūksta, kad jeigu1 net ir 1 

'daugumas gemalčlių pražūna, 
tai vis dėlto kai kurie iš jų pa
tenka į tinkajnas sąlygas ir 
gali veistis toliau. Didelis vis-

žmogus gali būti ir tarpi
niu kiaulinio solitero šeiminin
ku. Tai būna 
gus praryja 
mėsoie), bet 
i’o kiaušinėli 
yra mirtinai

tada, kai žmo- 
ne viri (kiaulės 
kiaulinio solite- 

(gemalą). Tai 
pavojinga, nes

patekti Į svarbius 
gyvybei organus, 

pvz.. i smegenis. Gausiai iais 
ans’krėtes. žmogus gali .mirti.

Nov^d Jymj p nsifinn o*O t i nuo 
n nesi1-,.,-! i m o jautimu rvba 
bierlirmi soliteru. neturimo 
pirkti jautienos ar kiaulienos 
mėsos, kui’i nobnvn specialiai 
pnži’"rėtn. Pašalinėj pnvobi. 
bad nonasidai’vtume tarpiniai 
1 ip’ih'nip cot’t0!’^ š<U ’ 'i in m b !> i 
rrnjjrnp imdamiesi po ’* b i n m n 
nn c p n °'O s nr’opinm" Ppvrt. 
d''bii nrioš valdant pnibin 
nusird'■'uti rankas. Negalima 
krimsti negu, nes nabagių 
nešvarumuose gali būti a+si- 
tibtinai čia nutekusiu binn]i_ 
m'o solinėm ^mal”. Reikia 
gerai plauti daržoves tu dar
žu. kurie buvo tręšiami kana- 
lizaciios nešvarumais, ir tt.

Echinokokas. Yra ir tokių 
soliteru, kurioms žmogus visa
da būna tarmnis šeimininkas. 
Prie tokiu kirmėlių priskiria
mas ir echinokokas.

Suaugęs echinokokas gyve
na šunies žarnoje, ši maža 
kirmėlė žmogui labai pavojin
ga. Kiaušinėliai, išėię pro už
pakalinę šunies angą, paten-

ka ant jo plaukų, o dažnai ir 
ant snukio. Paglostęs tokį šu- 
ni ir nenusiplovęs rankų, ne
valus žmogus gali echinokokb 
kiaušinėlius pernešti į burną, 
ir tuomet žmogaus kepenose 

i atsiranda echinokokinių pūs
lių. kurios savo sienelėse turi 
daugybę echinokokinių vikšrų 
galvelių. Šios galvelės išauga 
numnuravimo būdu iš echino- 
kekinės pūslės audinio. Žmo
gaus pilvas išpunta. o. pūslelė
je prisirenka nuodingo skysti
mo. Neretai ši liga sunaikina 
lenenas ir žmogus miršta.

šnnvs ansikrečia echinoko
ku ėsdami vidurius galviju ir 

yra"’1biii'in benenose 
"'"o1 nkn našleliu.

k&s^inuočius. 
kH” nlo^ščiui” kirmėlių; 
miksimo ir platųjį kasr 
či”. Užaugės platusis kaspi- 
nuoč’,,ę n-vvp’'te žmogaus vidii- 
riiirc ' ivpin jš jo gemalai pe-

b’a. Kad galėtu 
mMai: 1) turi

Be 
nri-

išaugti, tie ge- 
patekti i van- 
mažas vėželjs 
juos prarv+i, 
būti nrarvtas

^•iU’np«s> turi 
.‘D vėžei is turi 
žuvies (lydekos, karpio irt.t.), 
4) žu\is turi būti suvalgyta 
žmogaus. Pereidamas iš vieno*. > 
tarpinio šeimininko (t. y. iš 
vėžnlio j žuvi) j kitą, plačio
jo baspinuočio vikšras vystosi 
ii* kinta. Patekęs su žuvies 
mėsa i žmogaus vidurius, vikš
ras išauga į platųjį kaspinuo- 
čių.

Norėdami apsisaugoti nuo 
to parazito, turime nevalgyti 
blogai iškeptos ar blogai išvir
ios. o taip pat ir džiovintos 
žuvies.

KONCERTAS IR ŠOKIAI x
Rengia /

AIDO CHORAS
i Sekmadienį, Gruodžio J 0 Dec. - Pradžia 3:30 p. p.
I
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Įžanga $1.20 (su taksais) — Vien tik šokiams 85c.

i

i
I

Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa., vadovybėje Rose Behmer

' ■ > J
. F

LIBERTY AUDITORIUM-
i

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

Šokiam Gros George Kazakevičiaus Orkestras.
Programa bus nepaprastai įdomi. Dalyvaus pats Aido Choras, vadovybėje Geo. Kazakevičiaus ir 

Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa. Abu chorai sudainuos gražias lietuviškas dainas, ir be to, abu 
Chorai išstos su savo solistais, duetais ir grupėmis. Tad prašome vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išklausyti šio gražaus muzikališko programų. , —AIDO CHORAS *

4 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Gruod.-Dec. 1,1950
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ALDLD Reikalai
1 '• _____________
ALDLD 6-tos Apskrities 
Konferencijos Protokolas

Konferencija atsibuvo 19 d. 
lapkričio, 1950 metais, po 
num. 735 Fairmont Ave., Phi
ladelphia, Pa.

1. Konferenciją atidarė 
Apskrities pirmininkas Senas 
Vincas, kaip 12-tą valandą ir 
paskyrė mandatu komisijon 
draugą J. Smitą ir draugę M. 
Abraitienę.

2. Konferencijos pirmininku 
tapo išrinktas P. Paserskis, 
sekretorium — Senas Vincas.

3. A. Pranaičiui perskaičius
praeitos konferencijos proto
kolą, be jokių pastabų proto
kolas priimtas. . *

4. Mandatų komisija rapor
tavo, kad konferencijoj daly
vauja 19 delegatų nuo 6 kuo
pų, kaip tai: l()-tos ir 141- 
mos, Philadelphia, Pa., 25-tos, 
Baltimore, Md., 133-čios, 
Camden, N. J., 30-tos, Ches
ter, Pa. ir 15-tos, Gibbstv.n, 
N. J. Delegatų neprisiuntė 
Eastono ir Trentono kuopos. 
Apskrities komitetui suteikus 
ęprendžiamą balsą, viso kon
ferencijoj dalyvauja 26 daly
viai su sprendžiamais balsais.

5. Mandatų komisijai išda
vus raportą, pirmininkas pa
kvietė pakalbėti šiuos drau
gus* J. Balsį, A. Pranaitį, J. 
Smitą, Seną Vincą, J. šlajų ir 
A. Merkienę. Vieniems ilgiau, 
kitiems trumpiau* pakalbėjus, 
tęsta konferencijos eiga.

6. Apskrities sekretoriaus P. 
Puodžio, pirmininko Seno Vin
co ir iždininko A. Lipčiaus 
raportai, po nekuriu pastabų 
bei paaiškinimų, vienbalsiai 
tapo priimti. Apskrities ižde 
randasi 91 doleris.

7. Išklausius kuopų atsto
vų raportus iš kuopų veiklos, 
po trumpų diskusijų raportai 
priimti.

8. Skaitytas laiškas nuo 
centralinio organizacijos sek
retoriaus D. M. ’šolomsko; 
laiškas priimtas.

9. Velionies Galkaus reika
lu palikta darbuotis tai pa
čiai komisijai.

10. Apskrities valdybon 
ateinantiems (1951) metams 
išrinkti šie draugai bei drau
gės: M. Mulakiūtė, A. Lip- 
čius, P. Puodis, A. Pranaitis, 
Senas Vincas, A. Merkienė ir 
J. Gružauskas; Alternatais: 
J. Smitas,* A. Tureikienė ir J. 
Balsys. .

11. Ateinančiais metais 
I Apskrities konferencija nutar
ta laikyti Philadelphijoj. Vie- 

, ta ir laikas pavesta Apskri
ties komitetui išspręsti.

12. Nutarta paaukoti šioms 
įstaigoms: Ateivių gynimui 25

Į dolerius, Literatūros draugi
jai — 10 dolerių ir Civilių 
teisių gynimui — 10 dolerių. 
Pinigus įgaliotas pasiųsti Aps
krities iždininkas A. Lipčius.

13. Ateinančiais metais nu
tarta surengti pikniką Apskri
ties naudai. Pikniko surengi
mas palikta Apskrities komi
tetui.

14. Konferencijai einant 
į prie pabaigos draugas A. Pra- 
j naitis kiek pakalbėjo. Konfe- 
irencija užsidarė kaip 4-tą va- 
I landą po piet.

K on f e r e n c i j os p i rm įninkąs
Peter Paserskis

Sekretorius
Senas Vincas

Montello, Mass.
MŪSŲ LIGONIAI

Laisvėje buvo rašyta, kad 
'sunkiai susižeidė Karalina 
• Zlotkienė (Gutauskytė), dirb
dama lietuvių šeimoje namų 
i darbą. Ilgą laiką išbuvo ligo- 
|ninėje. Dabar randasi namuo
se pas brolį Joną ir marčią 
Marijoną Gutauskus, 571 N. 
Cary St. Dar tebesergą. Sveika 
būdama lankydavo mūsų pa
rengimus. Priklauso prie LLD 

!6 kuopos ir Moterų Apšvietos
Klubo.

Lietuvių Tautiško Narnoj 
kaimynas ir Laisvės skaityto
jas Antanas Zizis sunkiai su
sirgo ir ligoninėn pasidavė 
operacijai. Ligoninėje išbuvo 
5 savaites. Dabar randasi na
muose, 671 N. Main St. Dar 
tebeserga.

Linkėtina sergantiems grei
tai pasveikti. Kurie turite lai- 
jko, prašomi ligonius’aplanky- 
ti.

I ★
Mirė Josephina Stetkienč

Spalio mėh. pabaigoje mirė 
Juliaus Stetkaus žmona Jose
phina (Kundrotytė) sulauku
si tik 43 metus amžiaus. Pali
ko tris vaikus, savo tėvus, bro
lį Vincą, daug giminių. Palai

dota laisvai miesto Melrose 
kapinėse.

Nuoširdi užuojauta šeimai 
į ir giminėms šioje liūdesio va
landoje. Žolynas.

CURRENT TOPICS by Con Edison

PIRMA VAŽIUOTĖS ŠVIESA N. Y. 
buvo įtaisyta prie 42nd St. ir Fifth Ave. 

1920. Šiandien yra 12,800 signalinių 
šviesų mieste- daugelis jų yra au- 
matiniai kontroliuojamos iš centri

nių stočių. Šiai milži
niškai signalų sistemai 

—kuri būtinai reikalin
ga saugiam ir tvarkin
gam važinėjimui ir 
vaikščiojimui - - teikia 
jėgą Con Edison's pati
kima, nebrangi elektra.

Pilnas krovinys 
DRAPANŲ 

galima švariau
siai išskalbti 
automatinėje 
skalbiamoje 
mašinoje už 
mažiau kaip 

3Ac. elektros.

Kitas panaudojimas
PLAUKŲ SAUSINTOJO . .

galima vartot sausintoje 
15 minutes už apie Vįe. 
elektros.

l£3!£2il

A
< .jįi' 
J.n
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tavo širdis virba, kaip
.Ji

Daktaras sako: “Stebėtina,

SZSUBK.

KANADOS ŽINIOS
PASIDAIRIUS APLINKUI

Kanados Taikos Kongresas 
praneša, kad 4V 1,119 kanadie
čių pasirašė po peticija ’ už
drausti atomines bombas. Ga

ilimas daiktas, kad parašų
[yra visa puse milijono, tik, dar į 
ne visi pasiųsti.

Pusė milijono parašų Kana
doj, kur vos 14,000,000 gy
ventojų, yra labai didelis 
[skaičius. Čia reikia atsiminti, 
į kad parašų rinkimas visur su- 
isidūrė ne tik su trukdymais, I 
bet ir pavojumi. Ne vienas 
rinkėjas buvo suimtas. Kitur 

funijų viršininkai grūmojo i te 
tiems, 1 
šų rinkimu.

Kanados
I prieš atomines bombas, 
Rara.

ir Onos Pam- 
baigė aukštąją 
tam tikromis 

diplomą

____ t

Iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos

(Tąsa nuo Z-ro pusi.)

1. Kad Saugumo Taryba 
pasmerktų Jungtines Vals
tijas dėl užgrobimo Tai wa
tt o ir dėl 
rėja.

įsiveržimo į Ko-

Saugumo Taryba 
reikalautų Jungt. 

vyriausybę iš-
griežtai
Valstijų 
traukti iš Taiwano savo jė
gas ir tuo būdu atsteigtų 
Pacifike ir Azijoje taiką ir 
saugumą.

3. Kad Saugumo Taryba 
darytų ■ žygius, verčiant 
Jungt. Valstijas ir kitus 
kraštus ištraukti savo jėgas 
iš Korėjos, kad ten būtų 
galima taikiai išspręs-

per naktį, — jis norėjo pra
vesti savo rezoliuciją.

Bet Anglijos delegatas 
Jebb su tuo nesutiko; jis 
sakė, jog turįs laukti iš sa
vo valdžios direktyvų. Tą 
patį sakė ir kitų kraštų at-, 
stovai.

Padėtis paini, pilna ug-

nies. Reikia tik kibirkšties, 
kad būtų galima uždegti vi
są Aziją.

Gen. MacArthuras nori 
oficialiai bombarduot Kini
jos miestus, fabrikus; tūli 
amerikiniai senatoriai rei
kalauja mesti ant Kinijos a- 
tomo bombas.

Ar su tuo sutiks anglai? 
Ar sutiks francūzai? Ką 
pasakys Indija? Ką tars 
Saugumo Taryba?

Neužilgo visa tai paaiš
kės.

Tebejuokina pasaulį ir apgali 
dine j a Amerikos lietuvius

Skaitau pranešimą, 
lapkričio 17-18 dienomis 
New Yorke pyko Amerikos kurstyti Amerikos 

ti visi klausimai. ! Lietuvių Tarybos “suvažia- menę prieš Lietuvą.
Pateikęs šiuos reikalavi- vimas”. Iš Chieagos buvo

mus, ambasadorius Wu rei- atlėkę Šimutis, Grigaitis if' rie Amerikos lietuviai tebė
ra taip atsilikę nuo gyve
nimo, jog nesupranta, kad 
jų sunkiai uždirbtais dole
riais saujelė suktų politi
kierių juos už nosies ve
džioja, juos apgaudinėja.

Amerikonas.

kad praleisti tam, kad pakenkti 
Lietuvos reikalui, kad su- 

visuo-

hicagos Labai gaila, kad kaiku-

kalavo, kad Jungt. Tautų Vaidyla.
sekretorius šiuos reikalavi
mus atspausdintų ir išdalin
tų visiems Jungt. Tautų na
riams, bet kad neduotų iK‘i Į dešimties metų veiklą.
vieno lapelio Kuomintango 
klikos atstovams, čia esan- 

j tiems.”
Pastarasis

aišku įkėlė
reikalavimas 
gardaus juo-

palaitė, Kazio 
palų dukrelė, 

imokyklą ir su 
1 ceremonijomis gavo 
|tapybos srityje. Jinai pasiry-
,žus studiju'oti ir tęsti mokslą 
toliau.

Tenka pastebėti, kad Biru- 
įtė Pampalaitė ne vien moksle 
(turi pasisekimo. Ji yra veikli 
i ir visuomeniniuose darbuose.
iPer keletą metų ji yra laimė-| 
jus pirmą dovaną 
[Balso populiarumo I ,se.

Kas bus?
Išklausius ambasadoriaus 

' Wu kalbos, kiekvienas kiau
ksėsi: kas bus? Dalykas aiš- 
;kus: Kinija atsisako kelid- 
i klupsčiauti,' atsisako nusi- 
! lenkti; ji ryžtasi kdvoti.

Ambasadorius Austin bu- 
! vo pasiūlęs laikyti Saugu- 
Imo Ta;rybos posėdi, kad ir

Štai kas mane prijuoki
no. Skaitau: “Šis suvažia
vimas paminėjo Tarybos

Šia 
proga Tarybą žodžiu svei
kino ministeris Žadeikis, 
ministeris V. Sidzikauskas 
ir generalinis konsulas J. 
Budrys.”

Ministerial, konsulai, ką 
jie turi, ką jie atstovauja? 
Nieko neturi ii1 nieko neat
stovauja, o titulus nešioja. 
Juk tai didžiausias svieto;

NUSKENDO KELIOLIKA 
KARINIŲ AMERIKOS 

VALČIŲ
Anchorage, Alaska. — 

Audra .Beringo Jūroj nu
skandino keliolika didelių 
plieninių Amerikos valčių 
su kariniais kroviniais, ver-

j tais milionų dolerių. Tie 
m , , kroviniai buvo Alaskon ga-Per 10 metų Tarybos dar- ųenamį

juokinimas.'
Bet štai kuo tenka susi

domėti. Ten pat sakoma:
- - —

bams paremti lietuviai a- 
merikiečiai suaukojo .
262,000 doleriu.”

Viena audros su
daužyta valtis buvo 18,000apie j £0^ 

i
Tai baisiai didelė krūvai

• doleriu. O kiekvienas dole-
! ris buvo praleistas fašisti- 
j nei, kryžiokiškai propa-
' gandai. Tie pinigai buvo

daryti operaciją. Jis ir šian
dien negali vaikščioti. Prie 
tos nelaimės prisidėjo kita. 
Šio menesio 14 dieną sudegė i. 

ibarnė su tabaku ir mašineri- 
ija. Gaisras padarė labai dide
lius, jiems nuostolius.

Taigi, draugams Bikams šie 
Draugus Bikus ištiko nelaimė metai buvo labai prasti.

DELIU, Ont. — Mūsų ge-1 Nuo
rus draugus ir gerus veikėjus 'užuojautą ir linkiu geros svei- 
draugus Bikus ištiko nelaimė, katos ir energijos darbuose at- 
Jų mylimam sūneliui mokyk- kuriant savo ūkį.
loję, atsitiko nelaimė, reikėjo I

Liaudies 
kontestuo- PRANEŠIMAS
tau, Biru 

ir. bendra 
kurie prisidės Su para- me gyvenime. Hamiltonietis.

Geriausios kloties 
>, tavo siekiuose

žmonės aiškiai 
prieš savęs reiškiu'

AJrodo, kad Amatų ir Dar- 
jbo Kongreso lyderiai nejuo- 
| kais 
. me.

darbuojasi unijų ardy- 
Jie lenda ir tenai, kur 

visai nepageidaujami.
pasimojo

Bet uni- 
d išėmė

Pavyzdžiui, ne
I *z

1 prieš Vancouverio 
į Tarnautoju Uniją.
i ja tiek supyko, k s
; teisme draudimą prieš Amatų
j ir Darbo Kongreso viceprezi- 
i denių Gari Bergą, kuris 'nori 
.sukurti kitą uniją, kad suskal- 
J dyti civilinius tarnautojus.

Unija nurodo, kad paties 
Kongreso įstatai draudžia 
lokių unijų organizavimą prieš 
esančias. Ji tiesiog gėdina sa
vo centrą, kurs per 33 metus 

I ėmė mokesčius iš unijos, o da- 
■ bar tuos pinigus naudoja jų 
unijos daužymui.

Montrcale įvyko United 
!Textile Workers of America 
(AFL) unijos konvencija, ku
rioje dalyvavo 150 delegatų. 
Unijai priklauso 15,000 darbi- 

j ninku.
Konvencija priėmė re'zoliu- 

Ici.ją, kurioje išreiškiamas pa- 
Igeidavimas prigulėti ir toliau 
I prie centro Jungtinėse Valsti-

jeigu centras nesikiš į 
reikalus Ka-vidujinius unijos 

nadoje.
Centras nori 

bartinius unijos 
būk tai u-ž tai,
kairių pažiūrų žmonės.

pašalinti da- 
viršininkus, 

kad jie esą

Teismas Toronte nubaudė 
du ukrainų dipukus po ketu
ris mėnesius kalėjimo už . su.- 

(piaustymą dviejų ukrainiečių. 
Vienas iš supiaustytų, Anys- 
cukas, turėjo 38 susiuvimus.

Kada jie išsėdės po keturis 
mėnesius, tai atatinkami auto
ritetai spręs, ar juos išleisti 
ar dar palaikyti bent du mė
nesius. Kanadietis.

Birutė Pampalaitc
Baigė Tapybos Kursą

HAMILTON.—Birutė Pam-

Korespondentas.

I į

A. Kiroilienč H. Pagiegala
A. Žemaitiene P. Jasilionienė
A. Zdanevich A. Maldaikienė
A. Pagiegala A. Chamo
N. Garnienė G. Kiznis.

EASTON, PA

Dėmesio lietuviams
Jeigu norite, kad jūsų rakandai išrėdytų nauji, 

tad užeikite į
i , '

Keystone Upholstery Co 
pasikalbėkite su savininku Maurice Farion, ir jis 
jums suteiks informacijų kaip už nebrangiai bus ga
lima pertaisyti savo senus rakandus. Apdaro ir nau
jus rakandus.

619 Walnut St. - Tel. 3-1103
Praneškite ir savo pažįstamiems, kad čia jie bus 

pilnai patenkinti su Keystone Upholstery Kompani
jos darbu.

i

8 Tel. AV. 2-4026 |

I DR. JOHN REPSHIS
| .(REPŠYS) §
$ LIETUVIS GYDYTOJAS | 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 S 
o Ncdėliomis ir šventadieniais: p 
g nuo 10 iki 12 ryto. S
$ 495 Columbia Rd. 8

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 4 d. Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus išduotas delegatų raportas iš 
7-tos apskrities konferencijos, taip
gi iš parengimo, kuris įvyks gruo- 

d. — G. Shimaitis. (229-230)džio 9

WORCESTER, MASS.
57 kp. rengia Military Wist 

gruodžio 1 d., 8 v. v., 29 En-' 
St. Rengėjai kviečia visus

DORCHESTER, MASS.

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)
LATDOTUVTŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LDS 
Party, 
dicott 
skaitlingai dalyvauti Šioje sueigoje.
Taipgi nemaža dalyvių galės laimė
ti dovanų 
kandžių,. 
dėl visų

prie įžangos bilietų. Vi
ksvos su pyragais veltui 
dalyvių. — Koresp.

(229-230)

HUDSON, MASS.
L. Draugijos metinis susi- 
įvyks gruodžio 3 d., 2 vai.rinkimas

dieną. LPK Salėje, 17 School St.
Visi nariai prašomi dalyvauti. — P.
Vaitekūnas, sekr. (229-230)

PARDAVIMAI
Parsiduoda miško žemė, tinkanti 

vasarnamiams, prie gero kelio. $250 
už du akru. 5 mailės iki ežerui, 48 
myl. nuo N^w Yorko Miesto. Viena 
lietuvių šeima jau pasipirko pasi- 
skubinkite/ir jūs nusipirkti; lietuvių 
kolonija.

Pirmas pardavimas įvyks 2-rą ir 
3-čią dd. gruodžio.

Kelrodis: Važiuokite į Newburgh, 
iš, ten į Plattekill, čia pasiklauskite 
kur yra Deckers Saw Mill; pro ten 
važiuokite iki galo kelio ir čia ta 
žemė.—Savininkas Ernest E. Yaiger.

(228-230)

fl CHARLES J. ROMAN

*—

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) <>Penk., Gruod.-Dec. 1, 1950 ,



NoKYorko^z^/W/77iiik>t Praleiskite Kuosą 
popietį Centre!

LKM pamokos įvyks 
šeštadienį

j Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Builders Jubilee Barn-Folk į Ką mačiau-girdejau
Dance December 2nd LDS konferencijoje

NOW HEAR THIS!

Do you like a good time?

And are tired of the fox
rhumba.

trying so- 
and some

that’s Sa- 
the Liber- 
Rich mond 
admission

Kul- 
suvažiavime

there on the Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečiosios

I’ Of course, you remember i ties konferencija 
the Fourth of July Slam Bangikričio 26 dieną, 
Shindig which the 
arranged last summer. You 
enjoyed yourself, didn’t you? 
The Builders guarantee that iku. 
you will enjoy yourself on | T 
December 2nd.

And while 
after dancing, 
will entertain

and steps out 
dance floor. Apskri- 

įvyko lap- 
26 dieną, Cliffside 

Builders'Park, N. J. Ją atidarė A. Ma- 
|tūlis, apskrities pirmininkas. 
|jis pats išrinktas ir pirminin- 

. Sekretoriavo A. Skairius.
i Mandatų komisijon įėjo G. 
; Jamison ir Aldana Katinas.

you’re resting '• Apskrities metinės veiklos 
the Builders ^raportą pateikė A. Matulis, 
you with an j Tarpe kitko, pagyrė apskri- 

impromptu program of enter-j ties komiteto darbuotojus: A. 
tainment. There will be hot 
dogs, sandwiches, coffee and 
soft drinks when you get 
hungry from too much exer
tion due to dancing.

We will also feature an 
exhibition of folk dancing by; 
a professional group to show ;ta, bet nepabijojo ir savikriti- 
you how the stuff 
done.

So, come on down
joy yourself — it may not be pos.

ice I later than you think. It’s De-

trot, the waltz, the 
and the samba?

Then how about 
me folk dancing 
barn dancing!

It’s the Builders, the Rich
mond Hill LDS Lodge, calling 
and inviting you to attend 
the Builders Folk-Barn Dance 
on December 2nd, 
turd ay at 8 P. M. at 
ty Auditorium in 
Hill. The price of
is only one buck, (that’s one 
dollar and the tax is inclu
ded). The Builders always 
give you your money’s worth.

It’s informal and carefree. 
Tljere will be a caller to 
announce the turns and steps 
as we do those barn dances. 
You’ll swing your partner 
and Dosy-Do over the dan 
floor. Of course, it will be up Jcember 2nd at the Liberty 
to you -— you will have to I Auditorium at only one do- 
pitch in with the rest of us i liar per head, 
and try out those new dances ■ RICHMOND HILL BILLY

įSkairių, G. Stasiukaitį, O. Ver- 
Itelienę. Vieni jų veikią komi
tete nuo sirsitvėrimo, kiti po 
17 metų, su mažomis pertrau
komis. Ir pats Matulis jau 13 
metų, kai komitete.

Jis pasakė, kas gera nuveik-

Praėjusiame Lietuvių 
tūrinio Centro i.___ ž.„__ --------------------— .. ------
bulvo pastebėta, kad juo daž- Įkių pamokos įvyks šeštadienį 
niau ir daugiau įvyksta cent-!gruodžio 2-rą, Liberty Audi- 
re pramogų — 1...........................
le keno pramogų, — tuo cent
rui būna sveikiau, tuo jis stip
rėja.

Pamačius, kad šio sekmadie’ 
nio popietį tūla salė dar ne
užimta, centro vadovybė nus
prendė pakviesti jus 
draugiškam pobūviui. O kad 
svečiams nereikėtų skubėti 
namo dėl tp, kad išalko, va
karienės laiku, 5-6 valandą, 
bus ir užkandžių, kurių kiek
vienas pats pasiims pagal sa
vo pasirinkimą ir atsiteis pa
gal savo nuožiūrą.

Pradžia 4 vai. Programa: 
kokią tik kas pasiūlys ir da
lyviai priims.

Bronxe atradę slaptą 
gemblenŲ butą

 i Namų tvarkytoja, patyrusi. Pri- 
t • j. i ii • . įžiūrėti dvi mergaites, 2 ir 6 m. am-Lietuvių kalbos H ’ j žiaus. Paliudijimai. Guolis nuosava-

taipgi vaidybos ir liaudies šo-'me kambaryje. Liberališko liuoslai- 
............ '‘i '.kio. AX. 7-2004.

jvyKbLa ceiic-i g) uoaz.10 laueity num- ( -jp-p ___ a vmm matt,
bile kokiu, bi- torijos patalpose, kampas At- HELI WAN 1 ED MALE

Atvyksta Philadelphijos 
Lyros Choras

Regis, prieš trejetą motų, 
LMS 3-čios apskrities koncer
te, buvo pakviestas pas mus 
Philadelphijos Lyros choras, 
kuris paliko labai gilų Įspūdį 
žiūrovams. Mūsų publika dar 
ilgai kalbėjo apie šį šaunų 
chorą ir jo puikų užsireko- 
mendavimą scenoje.

Dabar ir vėl turėsime pro
gos išgirsti šį mūsų, artimos 
kolonijos, gražųjį chorą. Lyros 
choras turi daug jaunuolių, 
kurie energingai ir su entu
ziazmu ruošiasi geram pasiro
dymui mūsų koncerte, o mo
kytoja Rožė Merkytė, kaip ži
noma, juos gabiai ir discipli
nuotai mokina.

Philadelphijos Lyros chorui 
atsilankyti pas mirs progą su
teikia mūsų Aido Choras, ku
ris jį pakvietė dainuoti mūsų 
rengiamame koncerte, gruo
džio 10 d., Liberty Audito
rium patalpose. Lyros choras, 
be abejo, įneš ką nors naujo 
mūsų koncerto programoje.

Koncerto pradžia 3:30 vai.

lantic Avenue ir 110th St., 
Richmond Hill.

j Tikimasi, kad dabar pamo
kos bus vykdomos pilnai ir 

j be pertraukos iki švenčių. Pa- 
-1 geidautina, kad visi lanky- 

visus isiantieji pradėtų dabai’.
Yra gauti mokytojai visoms 

grupėms. Kalbos bus dvi skir
tingos pamokos. Viena pritai
kyta pradiniams, kita jau pra- 

j niekusiems. Priimta sekama 
mokyklėlės darbų eiga: 3 va
landą kalbos, 4-tą šokių, 5’ iki 

Į 6 vaidybos.
Mokiniai gali dalyvauti 

noje kurioje arba visose 
mokose.

Reikalingi STOGU ir GONTU 
darbininkai. Newtown 9-4951.P. Vaznis mano, kad pasi- 

vaišinimas su arbatėle po su
sirinkimų gaT būtų geras re
ceptas susirinkimus padaryti 
skaitlingesniais ir tuo jie pa
sidarytų gyvesniais. Tūli na
riai neina į susirinkimus, kad 
nėra permainos.

C. Briedis žymi, kad jų 
kuopa turi 60 narių. Yra nusi
tarę, kad kiekvienas narys 
užsimokėtų į parengimus įžan
gą, nes kitaip sunku padaryti 
kokį pelną kuopos reikalams.

M. Kulikienė gvildena rei
kalą surasti būdus sudominti 
narius lankyti susirinkimus ne 
vien tik organizacijos, bet ir 
tų pačių narių naudai. Ji ma
no, kad eidama į susirinkimus 
daugiau išmoksta. į

P. Taras siūlo veikimą da- : Įsigavus Į neva tuščią kr.... 
ryti tokiią koks kurioje kolo- tuvę, slaptosios policijos grupė 
nijoje galimas, pritaikomas.

P. Semen sakė, kad jų kuo- kambarį. Į tą kambarį, anot 
pa turi sunkumų, bet ji dės 
visą energiją kuopą išlaikyti.

Katinas: Mes irgi buvome 
nusenę. Dabar atjaunėjome ir 
pradedame daugiau veikti. 
Mūsų kuopos susirinkimai es
ti skaitlingesni, kada 
po susirinkimų kiną, 
ar ką kitą.

Skairius: Apskritis 
stovi aukščiau, negu kada pir
miau. Jaunimas įdomaujasi 
organizacijos ateičia. Reikia 
manyti, kad jie toliau daugiau

au

vie-
pa-

Superintendentas, patyręs vyras 
abclnam darbui. 34 šeimynos. Garu 
.šildoma. 5 kambariai ir $90. šauki
te nuo 1 iki 4. šiaur-rytinėje apy
linkėje. WHitehall 4-1047.

PARDAVIMAI 
Business Opportunity 

Grosernė - Delicatessen. Maspėth, 
L. I. $800 savaitinė jeiga. 4 kamba
rių apartmentas virš krautuvės, 

ir krau- 
ir lenkų 
Pinigais 

4-9170. 
(230-234)

apartmentas virš 
Randa $65 už apartmentą 
tuvę/ 8 m. lease. Lietuvių 
apylinkėj. Kaina $6000. 
reikalinga $3500. TWining

Prasidėjo šalčiaiĮ Bronxc areštuotas Samuel 
Kitchman, buvęs sėkmingai iš
kraustęs iš tūlo buto $20,000 

(vertės turto. JĮ išdavė jo kišc- 
i nėję atrasti auto raktai. Su 
raktais nusekė prie jo auto 
ir atrado grobį.

Po audros ir po dar vieno 
smarkaus lietaus, lapkričio 
28-tą New Yorke atšalo, tem
peratūra nupuolė iki 32 laips
nių. Naktį iš antradienio į 
trečiadienį užsidėjo ant balų 

! kristaliukai pirmojo ledo. *

is really l]<os, kur reikia.
Seimo ruošoje, sakė jis, 

daug padėjo Brooklyn© kuo- 
Jaunuolių kuopos nariai 

gražiai kooperavo: Katinas, 
Sadauskas, Ona Yakštis.

Labai apgailavo jis, kad 
Maspetho kuopa nustojo gy
vavus. Pažadėjo, kad apskri
tis dės pastangų ją atgaivinti.

Finansų raportą sklandžiai 
išdavė S. Stasiukaitienė. Vi
sus delegatus 
kad ižde pinigų 
$900. Pavyzdis kuopų 
tojams.

M a nd atų k om is i j a 
šė, kad dalyvauja 27 
tai nuo 11 kuopų, 
kuopų visai neturėjo 
Konferencijos dalyvių many
mu, tos kuopos tiromi daro 
skriaudą sau ir visai organiza- 

tokias

gale krautuves atrado slaptą
and en-

turime 
referatą

tas, 
arti

id omin o
turi

i darbuo-

dab'ar

policijos, per dieną būdavo 
sunešama iki $250,000 lažybi- 
niu 
E.

mi
nu o

F,minėt Thomas Barden 
rė nukritęs ar nušokęs 
stogo namo, kuriame jis nese
niai buvo gavęs butą.

pinigų. Toji vieta — 263
150 St. — buvusi centru

po apie 78 milijonus per me- Į
apyvartos turinčios gemb- į Gross ir kitų tos gemblerių 

'grupės asmenų teismas prasi
dėsiąs sausio 2-rą.

tu s 
lerių grupės.

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

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

po piet. Įžanga $1.20. Po 
programos seks šokiai, gro
jant Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrui. H. F,

LDS 1 kuopos nariams
Gruodžio 5 d. įvyks LDS 1 

j kuopos priešmetinis susirinki
mas L. A. P. Klubo svetainėje, 

1280 Union Ave., Brooklyn, 
(N. Y. Pradžia 7:30 v. v.

Reikės daug svarbių reika
lų aptarti dėl 
Taipgi reikės perrinkti kuo
pos komitetą sekentiems me- | 

!tams. Todėl turėtu atsilankyti 
■ visi kuopos nariai.

Taip pat būtų 
'visi nariai pilnai 
luž šiuos metus, 
Komitetas turi 
metų raportą 
kančių metų.

M. Stakovas, 
prot. sekretorius.

prane- RICHMOND HILL BARGENAS

EGZAMFNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

delega-1 pradės domėtis ir darbuotis. iturit

'Mūsų, suaugusių narių, rėika-jį)U MŪRINIAI NAMAI- 
las daugiau veikti bendrai su 
jaunimu. - 1

Bakūnas: Turim 35 narius. 
Ižde $135. Įrašėme 3 naujus 
narius. Susirenkame kas mė
nuo. Suruošėme vieną pikni
ką, vieną kiną ir vieną paskai
tą — prelegentu buvo Dr. A. 
Petriką. Visuomenės reika
lams visuomet padedame su- 
lyg išgale.

Andrulis: Padarė palygini-

Keletas 
atstovų.

ei j ai. Turėtų ateityje 
ydas išgyvendinti.

J. Siurba kalbėjo LDS rei
kalais abelnai. Pabrėžė, 1 kad 
organizacijos stovis yra labai 
gėras. Tą pripažinę valdžios 
egzaminieriai, tik neseniai bai-

TIK $15,750 UŽ ABU i
Dr. M. Maišei

Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos 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.

Išeina po mažiau kai $8,000 kiek
vienam! Abu namai kartu subuda- 
voti, abu turi po 11 kambarių. Abu 
turi po du apartmentus. Vienas še
šių kambarių apartmentas tuščias 
naujam sąVlninkui. Kiekvienas 
apartmentas, daro savo šilumą — 
steam heat, anglims kūrenama, 
mas randasi puikioj vietoj, arti 
maica Avenue Elevated linijos.

į blokai nuo Kultūrinio Centro. Na
mui reikia mažų pataisymų, kurie 
žymiai pakeltų jo vertę. Stogas tik 
apie motai ir puse senumo. Lotas 
yra 50x100. Dabai’ yra arti >$9,000 
morgičiaus, kurį galime bile kada 
atmokėti. Abu namai parsiduoda 
kartu. Savininkas nusileido iki 
$15,750.

BAR & GRILL—$18,000
Daro $1,000 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, ant Jamaica Ave., 
geras lysas, žema renda. Puikiai 
įrengtas. Reikia apie pusė įnešti.

BAR & GRILL—$16,000
Daro $900 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, geroj vietoj. Turi 
užpakalyje salę, kurioj' telpa 175 
žmonės. Geras lysas ant 10 metų.
• Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
geriausį patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

<!>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

Na- 
Ja- 
Du

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms/ir šeimoms

LDS gerovės, gę darbą. j Andrulis: Padarė palygini-
Naujų narių įrašymui blan-imą mūsų veiklos sui savo mies

to. Jis mano, kad susirinki
mai būtų skaitlingesni, jeigu 
valdyba ateitų į juos pasiruo
šusi. Susirinkimai eitų sklan
džiau ir greičiau.

Svečias plačiau1 apsistojo 
bendrais klausimais. Pabėrė 
įdomių žinių iš jo paties per
gyvenimų.

Delegatai nutarė pasveikin
ti laikraščius 
Vilnį, kožną Su $25. 
paskyrė $25 
ginti ir išrinko 
konferencijon 
Višniauskienę, 
konferencinio 
tą už $6. Konferencija 
gruodžio 2-3. dienomis, 
Yorke.

Eita prie rinkimo valdybos. 
Visas šių metų komitetas su
tiko pasilikti dar vienus me
tus. Tiesa, tūli jų yra daug 
metų išbuvę komitete ir verti 
pasilsio. Tačiau, reikalo spi
riami, neatsisakė dar padirbė-

gerai, kad 
pasimokėtų 
nes Centro 

prirengti 
pradžioje

šių
se-

SKELBKITĖS LAlSVfiJE

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA
IR

BANKETAS
Visi dienraščio Laisvės patriotai rengkites 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandą dieną 
Vakarienė bus duodama 7-tą vai. vakare.

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

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

įkos jau gatavos. Aplikantai 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus 
bus priimami be daktarų eg- 
zaminacijų.

Padaryta pertrauka pie
tums. LDS 115 kuopa vaišino 
visus veltui valgiais, o apskri
ties komitetas parūpino ne
mokamai gėrimus. Pietūs bu- 

'vo nepaprasti: kalakutas,
dešros, ir kitais patiekalais
stalas buvo nukrautas. P. Ba- 
kūnienė namie skaniai iškepė 
kalakutą, o Mažeikienė, Bu- 
kaveckienė ir A. Bakūnienė 

. dešras ir kitą maistą pagami- 
! no vietoje. Jaunuoliai, 
Mrs. Petkevičiai, joms 

.bėjo ant stalų paduoti. 
I Pasisotinę, kaip geri 
nos vaikai, vėl ėmėmės

Pirmininkas 
Vaznį, 
pranešti 
Kultūrinio Centro 
suvažiavimo. Jis 
kad suvažiavimas buvo geras. 
Atsižvelgiant į orą, tai perlti. Mes, delegatai, šį jų paža- 

, geras — skaitlingas.
Namas verčiasi gerai ir ap- 

isimoka 
f nuomų 
j ri šiek 
■ days.
• Kuopų . „„— .... ---------—

R. Mizara pasakė įvadinę 
įkalbą ir bendrai apie LDS 
stovį.

G. Jamison apibūdino savo < I
kuopos stovį. Jų kuopa maža 

. nariais, bet ji nudirba tiek, 
kiek ir didesnės. Visuomeniš
kiems reikalams per ’ metus 
sukėlė virš šimtą dolerių.

J. Stanelis sakė, kad jų 
kuopa skaitlinga, bet didelių 
darbų nudirbti neišgali. Ta-, 
čiau vietoje nestovi — veikia, 
kiek sąlygos leidžia.

G. Stasiukaitis, tarpe kitko, 
ragino kuopas juo daugiau ; 
kreipti dėmesio jaunimo gavi-1 
mui į mūsų organizaciją. Na- da jį iš tenį ištraukė, jis buvo 
riams senstant, kitaip negali- tik apsidaužęs. Spėjęs guls- 

-ma veikimo išvystyti.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Mr. ir 
pagel-

moti- 
darbo.

pakvietė P. 
apskrities delegatą

kai ką iš Lietuvių 
šėrininkų 

pažymėjo,

visas bėgamas bilas iš 
už svetaines ir jau tu- 
tiek banke dėl “rainy

Tiesą, Laisvę, 
Taipgi 

sveturgimiams 
visašališkojon 
delegate O. 

jai nupirko ir 
bankieto tikie- 

bus 
New

da karštai sveikinome ir apsi
džiaugėm, kad vėl turėsime 
rūpestingą komitetą. Jį suda
ro: Dainius, Matulis, Skairius, 
Stasiukaitienė, Stasiukaitis, 
Vaznys, Vertelienė, (ir 
jaunųjų narių) Katinas, 
Petkevičienė.

TONY’S

nuo

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
z Brooklyn, N. Y<

Alternatai irgi užgirti 
patys: Grigas, Ramoška, 
kutėnienė.

Konferenciją baigėme gero
je nuotaikoje, nors žvakučių 
šviesoje, nes audra šviesos 
laidus nutraukė, miestą porai 
dienų ar ilgiaui paliekant ap
tamsintą. G“s.

tie
Ma

metų, 
plat-

William Jackson, 44 
kaip nors nukrito nuo: 
formos Houston St. stotyje 

:jam ateinant traukiniui. Virš 
į jo perėjo du* yagonai? Bet ka-

čias išsitiesti Tarp bėgiui;

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Telefonas: KVerrreen 4-R17A
---------------------------------------------------------------- 1:----------------------------- ---
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Vlsoki 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. 7-6283

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

EVergreen 4-9407 TELEVISION 
SHUFFLE BOARD
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