
Tegu tik veja laukan. 
Francūzijos Acaleina. 
Karalius ir dievas. 
Militarinis pakvaišimas. 
Mandrapypkio išpažintis.

Rašo A. BIMBA

CIO prezidentas Philip 
Murray sako, kad mūsų ša
lies Kongrese pilna didžiau
sių darbo žmonių priešų. Tai 
šventa tiesa.

Taip pat galima pasveikin
ti CIO prezidentą už tai, kad 
jis reikalauja tuos priešus vy
ti laukan. Tai bus galima pa
daryti, kai ateis rinkimai.

išsireikšta ir 
Federacijos 

Vienas po ki-

Panašiai buvo
Amerikos Darbo 
konvencijoje.
tam jos vadai smerkė Kong
rese sėdinčius reakcionierius. 
Federacijos konvencija net 
sudarė senatorių sąrašą, ku
riuos reikia mesti iš Kongre
so laukan. Ju esą net devy
niolika.

da
ne-

Labai puiku. Tegu tik 
bar darbo unijų lyderiai 
snaudžia ir laikosi savo 
džių. 'Tegu dabar visos orga
nizuotos jėgos susitelkia ir 
tuos sutvėrimus iššluoja lau
kan.

Anglų žodis “austerity” su 
laiku taps tarptautiniu visam 
kapitalistiniam pasaulyje. Jis 
reiškia tą, kad paprastieji ša
lies žmonės turi mažiau val
gyti, prasčiau rengtis, sunkiau 
dirbti ir mažiau gauti, kentė
ti ir tylėti.

To didėjančio ubagėjimo 
jau susilaukė ir Francūzija. 
Amerika spiria francūzus 
smarkiau ginkluotis. O iš kur 
gauti lėšų ? Iš 
prastų žmonių, 
magiau duonos, 
sos, 'pieno.

Nuo tokio ubagėjimo neišsi
suks ir kitos kapitalistinės ša-

tų pačių pa- 
Jiems lieka 
sviesto, me-

Per nesuskaitomus amžius 
Tibeto svietiškas valdovas 
būdavo taip pat laikomas ir 
dievu. Tik dabar pasikeitė 
laikai. Atėjo komunistai ir 
patvarkė, kad tai nesąmonei 
turi būti galas. Valstybė ir 
bažnyčia turi būti atskirtos.

Nuo dabar Dalai Lama rū
pinsis tik svietiškais reikalais, 
o Panchen Lama tegu tvarko 
bažnytinius reikalus.

Labai didelis žingsnis pir
myn. O kai su laiku Tibeto 
žmonės daugiau apsišvies, 
atsikratys visokių burtų ir 
labai gražiai apsieis be jokių 
lamų. Klausimas tik laiko.

<1

i trūksta 
eina apsi-

pakvaiši- 
aukštosio- 

(kolegijose, 
akademijo-

pusėn.
Kardelis 
“Nepri- 
redaktcp

Pritrūkome plieno. Astuo
ni šimtai mokyklų nebus 
baigtos. Esamosiose pradinė
se ir vidurinėse mokyklose 
susikimšimas dar padidės.

■jfelokyklų statymui 
Tf/ieno, nes plienas < 
ginklavimui.

Kita militarinio 
mo pasėka: šiemet 
se mokyklose 
universitetuose, 
se) turėsime 250,000 studen
tų mažiau, negu turėjome per
nai.

Progresas atbulon
Kanadiškis J. 

(“Mandrapypkis”), 
klausomos Lietuvos” 
rius, spaviedojasi smetoninin- 

* kui Broniui Railai. Mušasi jis 
į krūtinę ir sako, kad tik 
“didžiuosius mūsų tautos tiks
lus” jis tesinešioja savo širdy

je.
IŠ šios Mandrapypkio J. 

Kardelio išpažinties galima 
spręsti, kad jis Broniaus Rai
los asmenyje turi Neviernąjį 

*|tanfRyšių.
Kas liečia mus, tai mums 

atjjodo, kad čia eina reikalas 
a 
gerai pažįsta 
o Mandrapypkis 
pažįsta savo kolegą 
Jokios viešos išpažinties ne
reikėjo.

puodą ir katilą. Raila 
Mandrapypkį, 

nemažiau 
Railą.
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ANGLIJOS MINISTRAI 
SVARSTO, AR NAUDOTI 
GINKLUS PRIEŠ IRANA
Prašė Trumano pagalbos anglam 
išlaikyt aliejaus biznį Irane / 

_____  I

nėję. Slepiama, kaip Tru
manas atsakė.

Keliolika Anglijos karo 
laivų jau iš anksto atsiųsta 
į artimus Tranui vandenis.

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas slaptai ta
rėsi, ar karinėmis jėgomis 
ginti 317 anglų technikų, 
“tupinčių” didžiausiame 
aliejaus apdirbimo fabrike 
Abadane, Irane, ar sutikti, 
kad jie grįžtų Anglijon.

Anglija gavo prezidento 
Trumano atsakymą į prašy
mą padėti anglam atsilai
kyti Irano aliejaus pramo-

Įrodyta, kad rašytojas 
Adamic pats nusižudė

Flemington, N. J.—Dak
tariški ir policiniai tyrimai 
galutinai įrodė, kad jugo
slavas rašytojas Louis Ada
mic pats nusižudė rugsėjo 
4 d. Jis padegė savo bu
veinę ir persišovė.

Paskutiniu laiku Adamic 
rašė knygą, garbindamas 
Jugoslavijos valdovą Tito. 
Knyga liko nebaigta .

Po Adamico savižudystės 
slaptoji FBI policija buvo 
paskleidus paskalus, kad 
gal “sovietiniai agentai” 
nužudė Adamica.i u

Sudegino dukterį, apdegino 
žmoną, sūnų ir pasikorė

Newark, N. J. — Morris 
Tozzi padegė namą, kur 
gyveno jo žmona su sūnum 
ir dukteria. Gaisre žuvo 
duktė Anita, 17 metų am
žiaus, ir pavojingai tapo- 
sužeista žmona ir sūnus.

Paskui padegėjas pasiko
rė kitame name. Moteris 
buvo atsisakius su juo gy
venti per kelis pastaruo
sius mėnesius. ♦

Plinta lėktuvų inžinu 
darbininkų streikas
' Woodridge, N. J.—Strei
kuoja 9,900 darbininkų 
prieš Wright orlaivių kor
poraciją, kuri gamina inži- 
nus kariniams lėktuvams.

Artimajame Garfielde, N. 
J., 6,000 kitų darbininkų at
sisako eiti per streikierių 
nikieto eiles.

3,000 raštininkų, “balta- 
kalnierių” taipgi neina dar
ban. Kaip fabrikiniai dar
bininkai, taip ir jie priklau
so CIO unijoms.

2,000 statybos darbininkų, 
Darbo Federacijos unijis- 
tai, Garfielde taipgi susilai- 

pritardami 

reikalauja
12 centų

įvesti tam

ko nuo darbo, 
streikui.

Streikieriai 
pakelti uždarbį 
per valandą ir
tikras pensijas, taip kad su
sidarytų viso 15 centų prie
das valandai.

d
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Teheran, Iran. — Irano 
valdžia Įsakė visiems an
glams technikams išsikraus
tyti iki ateinančio ketvirta
dienio.

N. Yorko majoras tapo 
Izraelio piliečiu

Tel Aviv, Izrael. — New 
Yorko miesto majoras Im- 
pellitteri, paviešėjęs Italijoj, 
atvyko į Izraelį.

Staptelėjus jam Izraelio 
uostamiestyje Haifoj, buvo 
suruoštas b a n k i e t a s, ir 
miesto valdyba suteikė Im- 
pellitteriui titulą “Haifos

Achesonas pasitiki 
tiktai ginkly jėga 
taikai išlaikyti

Washington. — Valsty
bės sekretorius Achesonas 
pareiškė korespondentams, 
kad tiktai per galingą gin
kluotą Amerikos ir jos 
draugų jėgą “galima bus iš
laikyti taiką ir laisvę pa
saulyje.”

Jis tvirtino, kad Jungti
nės Valstijos neplanuoja 
jokio ginkluoto užpuolimo.

Valdžia leis dar 
pabranginti jautienų

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Mike DiSalle 
pareiškė, jog turės būti dar 
pakelta jautienos kaina, bet 
gal reikės numušt kiaulie
nos kainą.

Karinis mobilizuotojas 
piršo prez. Trumanui visai 
panaikint mėsos kainų kon
trolę.

Tuo tarpu valdžios agen
tai surado, kad bent 222 
skerdyklos laužė kontrolę 
54-se miestuose.

Draftuos bevaikius ir 
silpnus protiškai

Washington. — Valdžia 
įsakė šaukt kariuomenėn 
235,000 vedusių bevaikių 
vyrų ir 150,000 tokių, ku
riems tarnyba buvo atidėta 
kaipo per silpniems protiš
kai.

Washington.—Prez. Tru
manas uždraudė lėktuvams 
be leidimo skraidyti virš 
atominių fabrikų.

Visus kviečiame talkon
Mūsų dienraščio metinis naujų skaitytojų verbavimo 

vajus prasideda su spalio 1 diena. Šiam svarbiam dar
bui reikia didelės, skaitlingos talkos. Reikia, kad į jį 
įsitrauktų kiekvienas pažangiosios spaudos patriotas, 
kiekvienas mūsų dienraščio skaitytojas, kiekvienas lais- 
vietis.

Daug nekalbėsime apie šių dienų padėtį ir dienraščio 
Laisvės vaidmenį. Kaip niekados pirmiau, šiandien rei
kalinga kiekvienam amerikiečiui galvoti ir šviestis. Kiek
vienam Amerikos lietuviui reikalingas darbininkiškas, 
pažangus laikraštis, kuris vestų jį iš šių dienų painiavų, 
rodytų teisingą kelią į geresnį ir šviesesnį rytojų. Lais-<» 
vei tenka tas vaidmuo. Kaip per ištisus praėjusius 40 
metų, taip šiandien Laisvė drąsiai ir pasiryžusiai neša 
į Amerikos lietuvių namus šviesą ir tiesą. Už tai jos 
neapkenčia, ją puola, ją ryžtasi sunaikinti lietuviškieji 
darbo. žmonių priešai.

Naujas skaitytojas Laisvei reiškia naują pažangos lai
mėjimą.

Naujas skaitytojas Laisvei reiškia didžiausią smūgį 
reakcijai ir jos šalininkams.

Čia nesigilinsime į vajaus smulkmenas ,nes kiekvienas 
Laisvės skaitytojas, tikime, jau yra su jomis susipažinęs. 
Vajininkams šiemet skiriamos nepaprastai didelės fi
nansinės dovanos. Viso bus šešiolika dovanų. Aukš
čiausia dovana — penkiasdešimt dolerių, žemiausia—de-, 
šimt dolerių. Beveik kiekviena didesnė lietuvių koloni
ja turi savo va jininką. Pasitikime, kad tie vajininkai ge
rai, nuoširdžiai darbuosis.

Bet jiems vieniems neįmanoma kiekvieną savo kolo
nijos ir apylinkės lietuvį pamatyti ir pakalbinti užsi
rašyti Laisvę. Čia jau reikia visų laisviečių talkos-pa- 
ramos. Iš praeities patyrimų žinome, kad mūsų vajai 
esti tik tiek sėkmingi, kiek plačiai dienraščio skaitytojai 
ateina talkon mūsų vajininkams.

Per šį vajų pamatykite kiekvieną savo pažįstamą, dar 
neskaitantį Laisvės, ir paraginkite ją užsiprenumeruoti. 
Kiekvienas mūsų, ir labai mažomis pastangomis, to
kiu būdu galime gauti Laisvei nors po vieną naują skai
tytoją.

Labai gražiai padaro tie seni skaitytojai, kurie patys 
užrašo Laisvę savo giminėms bei pažįstamiems, kaipo 
kalėdinę, gimtadienine ar šiai]) dovaną. Nėra naudin
gesnės, vertingesnės dovanos, prašome ir apie tai 
galvoti per šį vajų.

Jeigu kuris manote, kad prie to ar to lietuvio, dar 
skaitančio Laisvės, galėtų geriau.prieiti ir daugiau 
mėtų jūsų miesto vajininkas, jam apie tai praneškite, 
rodykite.

Taip pat reikia atsiminti, kad kaip visi mūsų vajai 
praeityje, taip šis vajus nėra vien tiktai naujų skaityto
ju verbavimo vajus. Kai]) tik šiuo laiku labai daugelio 
skaitytojų pasibaigia prenumerata. Reikia žiūrėti,’ kad 
kiekviena tokia prenumerata būtu atnaujinta. Štai šū
kis: Kiekvienas senas skaitytojas pilnai geram stovyje!

Be to, kartu eina ir šiaip dienraščio finansinis stipri
nimas. Kiekvienas doleris aukų, prie prenumeratos ir 
šiaip progai pasitaikius, užima labai svarbią vietą dien
raščio Laisvės budžete. Kiekvienam mums aišku, kad 
jeigu ne tos nuolatinės iš tūkstančių Laisvės skaitytojų 
ir patriotų aukos, iš įplaukų už prenumeratas Laisvė 
negalėtu, prie šių dienu nesvietiško brangumo, ilgai pa
silaikyti. Tokia yra tikrovė, ir mes jos neslepiame nuo 
savo prietelių.

. Tiek šiuo tarpu ir užteks. Vajaus eiga bus sistema
tikai skelbiama Laisvėje. Jūs ją patys matysite. Kiek
vienas pasidarbavimas bus aukštai vertinamas. Už kiek
vieną pasidarbavimą iš anksto kiekvienam širdingiausias 
dėkui!

Dienraščio Laisvės štabas:
Direktoriai
Administracija
Redakcija
Spaustuvės darbininkai

Senatorius ragina varu priverst 
Čechoslovakiją paleist Oatisą

Washington. — Demokra
tas senatorius Herbertas 
O’Conor reikalavo,*kad val
džia neitų į jAkias derybas 
su Č'echoslovakija dėl ame
rikinio korespondento Wm. 
Oa.tiso paleidimo iš kalėji
mo. Jis ragino visai su
traukyti prekvbos ryšius 
su Čechoslovakija ir tai]) 
kietai elgtis, kad ji būtų 
priversta paliuosuot Oati- 
sa. k

(Čechoslovakijos teismas 
įkalino Oatisą 10 metų kaip 

ne-.
lai-
nu- 

karinį Jungtinių Valstijų 
šnipą.)
OATISO PRISIPAŽI
NIMO REKORDAS

Čechoslovakijos ambasa
dorius Vladimiras Prochaz- 
ka, besikalbėdamas su ko
respondentais Washingto
ne, uždėjo ant fonografo ir 
Oatiso rekordą iš teismo. 
Taigi korespondentai gir
dėjo, kaip Oatis prisipažino, 
kad šnipinėjo prieš Jugo
slaviją, sakydamas, “gai
liuosi, kad tuo būdu aš pa
dėjau karo kurstytojams.”

AMERIKONAI PASIŪLĖ 
NAUJA VIETA DERYBOM 
DEI. PERTAIKOS
Įnirtingi mūšiai siautėja dėl 
kalnų rytiname Korėjos fronte

Tokio, rugs. 27.—Vyriau
sias amerikonu komandie- 
rius gen. Ridgway siūlė 
šiauriniams korėjiečiams ir 
kinams panaujinti derybas 
dėl pertaikos ne Kaesonge, 
bet Songhyone, 6 mylios į 
rytus nuo Kaesongo. Son-|niai korėjiečiai 
ghyon yra ruožte tarp ame
rikonu ir šiauriečiu karo 
linijų.

Šiauriečiai dar neatsakė į 
pasiūlymą.

Pasamdytas jankiams 
kapinynas Holandijoj

Haga, Holandija.— Jung
tinės Valstijos pasisamdė 
didžiausią Holandijoj kapi
nyną ame riki n. i a m s ka
riams per 50 metu.

Kitame Holandijos kapi
nyne yra palaidota tūks
tančiai amerikonu, kritusiu 
Antrajame pasauli n i a m e

Francuos valdžia 
pritarianti deryboms 
tarp 4-rip Didžiųjų

m i-Paryžius.— Franci jos 
histru kabinetas išleido 
reiškimą, jog pritaria dery
bų panaujinimui tarp Ketu
rių Didžiųjų — Jungtinių 
Valstijų, Franci jos, Sovietij 
Sąjungos ir Anglijos.

Ministru kabinetas kartu 
atmetė sovietinį kaltinimą, 
kąd Franci ja, sutikdama 
ginkluot vakarinę Vokieti
ją, laužo savo sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Jau 85,469 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba rugs. 26 d. pranešė, 
jog per mūšius Korėjos ka
re jau 85,469 amerikonai 
nukentėjo sekamus nuosto
lius:

Užmušta 12,71.5, sužeista 
60,410, be žinios dingo 12,-

Per paskutinę savaitę iki 
to pranešimo amerikonu 
nuostoliai padaugėjo 2,212.

Atominiai inžinieriai 
streikuoja

Paducah, Ky.— Streikuo
ja inžinieriai statomo mil
žiniško atominio, fabriko, 
kur bandoma padaryti pra
garinę - hydrogeninę bom
bą.

Tam fabrikui pastatyti ir 
Įrengti paskirta 500 milijo
nu doleriu, v <

ORAS. — Giedra, vestų 
vėjuota.

KARO VEIKSMAI
Amerikonai, anglai ir 

francūzai vis dar bando at
griebti aukščiausia kaina i 
šiaurę nuo Yanggu, ryti
niame fronte. Liepsnoja 
kruviniausi mūšiai. Šiauri- 

pirm kelių 
dienų atėmė tą kalną iš 
amerikonu.
ŠIAURINES KOReJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
atmušė visas amerikonų ir 
jų talkininkų atakas, o per 
mėnesį nuo rugpjūčio 25 iki 
rugsėjo 25 d. padarė šito
kius žygius:

Nukovė, sužeidė bei suė
mė 60,300 amerikonu ir ju 
talkininkų; nuskandino 5 
amerikinius karo laivus - 
naikintuvus, sužalojo 16 ki
tų laivų; nušovė 270 lėktu
vų, pagrobė 12,000 šąutu- 
vų ir 980 automatiniu šau
tuvų, 233 kulkosvaidžius ir 
92 patrankas; sunaikino 40 
tankų, 157 patrankas ir 
daugiau kaip 200 automobi
lių.

! Trijų žmonių sudegintojas
I 
įkalintas visam amžiui

Hackensack, N. J. — Ta
no nuteistas visą amžių ka
lėti žmogžudis ligoninės 
tarnautojas Richard Bar
cello, 20 metų.

Jis prisipažino padegęs li
goninę, kur sudegė 3 žmo
nės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Praneša

ma, kad Amerika ir Angli
ja atsišaukė į Irano kara
lių, kad neleistų išvyti an
glų aliejaus pramonės tech
nikus iš Irano.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos premjeras A- 
denauer pareiškė, jog su
tiktų surengt visuotinus 
balsavimus dėl rytinės ir 
vakarinės Vokietijos suvie
nijimo, bet 
tos turėtų 
balsavimus.

Vakarų 
mas dauguma balsų užgyrė 
Adenauerio pareiškimą.

Tau
tuos

Jungtinės 
tvarkyti

sei-Vokietijos

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran
ci ja išleido bendrą pareiš
kimą, kad turi būti panai
kinti tie posmai pokarinės ' 
taikos sutarties su Italija, 
kurie aprėžia Italijos gin
klavimąsi. Ragina ir So
vietus su tuom sutikti. 
Taipgi perša įtraukt Itali
ją į Jungtines Tautas. O 
jeigu Sovietai tam priešin
tųsi, tai jie būtų apeiti, kaip 
sakė prez.’ Trumanas.

T
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AUKSAS. PERLAI, 
SAFIRAI...

Portugalijoje atsirado 
“stebuklingoji panelė šven
čiausia,” vadinama Fatima. 
Marijonų Draugas teigia, 
jog tai esąs antrasis Liur- 
das. Stebuklai ten vyksta 
po stebuklų. Na, ir “stebu
klingoji Dievo motina” Fa
tima tapo apdėta brangiau
siais žemčiūgais. Skaityki-

| entuziazmas. Bet Rosen- 
įblūmo kalba buvo tiki viena 
tokia ir ji buvo pasakytą 
jau suvažiavimui ' baigiūn-

am-
MŪSŲ VAIKAI IR PRASIŽENGIMAI

ŽMOGUS SKAITOMAS VAIKU net iki 17 metų 
žiaus. Nuo čia jau prasideda jaunuolystė. Bent 
jaunimą rūšiuoja Federalinis Vaikų Biuras.

Biuras paskelbė Įdomių ir gąsdinančių davinių apiepių 
mūsų vaikų moralinius polėkius. Vaikų prasižengėlių 
skaičius smarkiai auga, 
metais 22-se valstijose 
įėjo reikalą su 70,616 vaikų prasižengėlių tarpe 7 ir 17 
metų amžiaus. Tai reiškia, kad iš 1,000 to amžiaus vai
kų net dvylika papildė kokį nors sunkesnį prasižengimą 
ir turėjo būti teisiami ir baudžiami.

Vaikų Biuras taipgi teigia, kad visi ženklai rodo, jog 
nepilnamečių prasižengimai 1950 m. bus dar gerokai 

' didesni. Dar daugiau: Biuras sako, kad šitie teismai 
taip prastai, netvarkingai ir nepakankamai veikia, jog 
toli gražu jie neparodo tikrojo nepilnamečių prasižengi
mų kiekio. Prasižengėlių yra daug daugiau.

Iš kur tie nepilnamečių prasižengimai pareina? 
juos pagimdo?

Aišku, jog pirmoje vietoje stovi ekonominės sąlygos. 
Paskui seka apšvieta ir šiaip aplinka. Dar toliau, mes 
turime reikalą su tėvais. Milijonų tėvų ekonominis skur
das neleidžia jiems savo vaikus tinkamai prižiūrėti, ge
rai, gražiai išauginti, leisti į mokyklas. Taip apleisti ir 
nuskriausti vaikai greičiau palinksta į išdykavimą, į pra
sižengimus: peštukizmą, žūlikavimą, vagiliavimą, plėši
kavimą, užmušinėjimą.

Taip pat šiandien kiekvienam aišku, kad mūsų juda
mieji paveikslai, radijas, o dabar dar ir televizija pa
sidarė baisiausiomis žmonių moralinio gadinimo priemo
nėmis. Ypatingai tos priemonės sukaneveikia mūsų vai
kus. Tas masinis “garbinimas” gengsterizmo per radi
ją, judžius ir televiziją, jau nekalbant apie literatūrą, 
vaikuose įdiegia troškimą taip pat “atsižymėti.” Juk 

• kiekvienoje gatvėje sutiksite tuzinus vos paeinančių ber
niukų, apsirengusių ir apsiginklavusių gengsterįškai. 
Laksto jie gatvėmis, “šaudosi” tarp savęs ir “šaudo” į 
suaugusius. Gatvėse jie vaidina tai, ką mato judžiuose 
arba televizijoje.

‘Tai be galo sunki problema tėvams. Tokiose sąlygose 
vaiką gerai išauginti, apsaugoti jį nuo tų gadinimo pa
gundų yra tiesiog herkuliškas darbas.- Ne visiems pa
vyksta. Daugelio tėvų vaikai neatsilaiko ir sugenda.

Nei kietos bausmės teismuose, nei skandališkai, bru- 
tališkai vedami pataisos namai, nei karčios tėvų ašaros 
negali šios padėties pataisyti. Atsakinga yra visa ka
pitalistinė santvarka. Pildamas kapitalizmas pūdo ir 
žmones — pradeda vaikais ir baigia suaugusiais. Argi 
tie visokie tyrinėjimai nėra šimtus kartų įrodę, kokia 
baisi korupcija, kaip pikčiausias vėžys, naikina visą vi
suomenės kūną?

Vaikų Biuras sako, kad 1949 
113 nepilnamečių teismų tu-

Jai vainiką Lisabonoje dir
bo per 3 mėnesius 12 meni
ninkų, sunaudodami 12,000 
gramų aukso, 950 briliantų, 

3 perlų, 33 safirus, 17 rubi- 
, 160 tiurkisu, vieną ametis- 
ir 4 akvamarinus.
Na, ir kam tai? Portu

galijoje siautėja bais u s 
skurdas ir vargaš. Darbo 
žmonės pusbadžiai gyvena. 
O tuo tarpu ant Fa tintos 
karūnos tapo sudėta 
daug turto, kurio ji 
valgys.

tiek 
negi

koks

turtus pasigrobs. Kas neži
no, kaip kunigas Macochas

Kas apįpiėšė Čenstachavo stebū-
klingąją panelę?

Kur yra turtas, ten 
vagių.

yra

Bab

ami 
kurs 
Dai
lia-

NEGYVAS 
SUVAŽIAVIMAS

Kan.adiškis Liaudies 
sas rašo:

Wilfred List, Globė 
Mail korespondentas, 
sekė Kanados Amatų ir 
bo Kongreso konvenciją
lifakse, rašo, kad suvažiavi
mas praėjo labai negyvai, be 
entuziazmo. Girdi, konvenci
ja nutarus reikalaut, kad ir 
Kanadoj būtų Įvesta tokia 
sveikatos apsaugos sistema, 
kokia veikia Britanijoj, bet 
be ūpo. Nutarimas, sako jis, 
“buvo priimtas sesijoj, kuri 
pasiekė žemiausios apatijos, 
kokia kada buvo darbininkų 
konvencijoj“. .Niekas neišta
ręs nei žodžio tos rezoliucijos 
klausimu.

“Nuo pat atidarymo dienos, 
66-toji metinė 500,000 narių 
darbininkų organizacijos kon
vencija pasižymėjo stoka susi
domėjimo iš delegatų pusės 
jos reikalais,“ rašo jis.

Galima lengvai

LENKIJOS ATGIMIMAS
Laisvėje jau buvo rašyta, 

kad šiemet (liepos 22 d.) 
Lenkija minėjo septyneris 
metus nuo to laiko, kai gi
mė nauji) j i, liaudiškoji Len
kijoj respublika, kai nacid- 
nalinio išsivadavimo kOmiJ 
tetas išleido atbišaukimū į 
lenkų tautą, raginantį1 ;kd-' 
voti dėl juo greitesnio Len
kijos išlaisvinimo' !iš ' žiau
rios nacių okupacijos. ■

Šis įvykis buvo atžymė
tas didžiulėmis iškilmėmis 
Varšuvoje ir visoje Lenki
joje. Apie Lenkijos ūkinius 
ir kultūrinius pasiekimus 
skaitome vilniškiame 'tėvy
nės Balse:
Vadovaujami Lenkijos jung

tinės darbininkų partijos, 
darbo žmonės jau 1949 me
tais pirma laiko Įvykdė liau
dies ūkio trimečio planą, pil
nutinai atstatė okupantų su
griautą pramonę, atkūrė že
mės ūkį, transportą. Pramo
nės gamybos apimtis viršijo 
prieškarinį lygį 76 procen
tais, o žemės ūkio produkci
ja, skaitant vienam gyvento
jui, padidėjo 22 procentais? 
Dabar lenkų tauta entuzias
tiškai dirba, Įgyvendindama 
šešerių metų planą, skirtą pa
dėti šalyje socializmo pagrjn^ 
dllS. ■ ! ■ : )

Pereitais metais Lenkijos 
nacionalizuotoji pramonė pa
didino produkcijos gamybą 
30,8 procento palyginti su 
nepereitais metais. , . Lenkijos 
Įmonės įsisavino gamybą su
dėtingųjų staklių, mašinų ir 
Įrengimų, kurie anksčiau buvo

1 užsienio.
savo

KAIP DU VANDENS LAŠAI
REPUBI.IKONAI prikibo prie Demokratų Partijos 

nacionalinio pirmininko William M. Boyle. Jis savo vie
tą ir prestižą panaudojęs gavimui iš Reconstruction Fi
nance Corporation milžiniškų paskolų įvairioms kapi
talistinėms firmoms. Už tai, žinoma, jis .susilaukė ne 
tik didelių dovanų, bet ir gražaus atlyginimo.
’ Tai tokia galva Demokratų Partijos!
- Bet ar geresnė yra Republikonų Partijos galva? Pa
žiūrėkime. Demokratai, atsimokėdami savo kolegoms, 
pradėjo kelti aikštėn darbus Republikonų Partijos na
cionalinio komiteto pirmininko Guy George Gabrielsono. 
Jie parodė, kad ir republikonų lyderis yra smarkiai su
sitepęs tokiomis pat korupcijomis. Jis irgi ne tik ki
tiems padėjo, bet tiesiog pats savo kompanijai sušilęs 
ieškojo toje pačioje valdiškoje korporacijoje paskolų.
■■Vadinas, abiejų partijų galvos yra korupcijos suėstos. 

Tarpe Boyle ir Gabrielsono skirtumas tik toks, koks tar
pe dviejų lašų vandens iš to paties prišvinkusio prūdo.

suprasti, 
kodėl tokia apatija viešpata
vo. Pereitais metais konvenci
ja atsižymėjo tuo, kad ji pra
dėjo ablavą prieš kairiuosius. 
Pažangūs delegatai buvo iš
vyti lauk. Jei ir buvo 1.........._
nutarta dėl darbininkų labo, 
tai nebuvo vykdoma. Visas 
lyderių darbas susidėjo iš ko
vos prieš pažangius veikėjus, 
prieš pažangesnes unijas.

ši konvencija prasidėjo ir
gi neįleidimu pažangių dele
gatų, uždraudimų Canadian 
Tribūne reporteriui būti suva
žiavimo salėj. Ne tik tas, ši 
konvencija nutarė net sutrau
kyti kooperaciją su Kanados 
Darbininkų Kongresu ir kata
likų sindikatų konfederacija.

Kas darosi kan'adiškiame 
unijiniame judėjime, tas

Argi ne laikas pasirodyti darbais?
AMERIKOS OARbO FEDERACIJOS konvencija ir 

vėl prabilo apie darbo unijų organinės vienybės reikalą. 
Federacija nesutinkanti toliau veikti išvien įvairiais 
konkrečiais klausimais su CIO unijomis. Toks veikimas 
tiktai atidėliojąs organinės vienybės pasiekimą.

į. Labai puiku. Visa bėda tik tame, kad tos šnekos apie 
organinę unijų vienybę nenueina toliau nuo žodžių. Ne 

' tik CIO lyderiai tikros vienybės nenori. Federacijos 
lyderiai taip pat jos nepageidauja. Abiejų sąjūdžių biu
rokratai taip gerai susitupėję labai šiltose vietose, jog 
lįė vienas jų nenorėtų iš jų pasitraukti. Juk ta pati 
Federacijos konvencija ir vėl išrinko tuos pačius biuro- 
kratus, su William Green pry šakyje, pasilikti Federa
cijos vadais.

Konvencijoje jie garsiai pašūkalojo apie organinę vie- 
njHię, bet po konvencijos tęs toliau savo skaldymo ir 
({alinimo politiką. Ta pati padėtis ir CIO unijose.

tinės’e 'Valstijose. Neseniai, 
štai, įvyko niūjorkiškės 
CIO organizacijos suvažia
vimas: kai vadovai viens 
po kito, pasismagindami, 
rėkė už ginklavimąsi, tai; 
delegatai sau šnekėjosi ar
ba snaudė, nepaisydami tų, 
kurie gina nė darbininkų 
reikalus, o kapitalistų.

Tik tuomet, kada, sūvažia- ■ 
vimo pabaigoje, išstojo su! 
savo kalba Amalgameitųį 
unijos atstovas Rosenblum, į 
ragindamas unijistus kovo-į 
ti prieš reakciją, prieš Smi-! 
tho ir McCaiTano įstaty-j 
mus, prieš darbininkų judė
jimo vadovų areštus, tik, 
tuomet pakilo suvažiavime

importuojami, iš 
Respublika turi dabar 
laivų statyklas, kuriose 
dėti statyti tėvyniniai laivai. 
Mėtai iš metų didėja anglies, 
metalo, naftos gavimas, elek
tros energijos gamyba. Suda
rytos realios sąlygos, kad 
Lenkijos pramonės gamybos 
apimtis šešerių metų laiko- 

(tarpio pabaigoje viršytų prieš
karinį lygį mažų mažiausia 
penkis kartus.

Sėkmingas šalies industria
lizavimas ir, visų pirma, ma
šinų pramonės išvystymas su
daro palankias sąlygas žemės 
ūkiui kelti. Valstybė siunčia 
į kaimus vis daugiau ir dau- 

kai kas iau žemės ūkio mašinų ir į- 
rankių. šių metų birželio me
nesio viduryje šalies žemės 
ūkyje buvo (skaičiuojant pen- 
kiolikajėgiais) .30,4 tūkstan
čio traktorių — beveik pus
antro karto daugiau, negu pe
reitais metais. Be paliovos 
auga mašinų-traktorių stočių 
tinklas.

žemės ūkio apginklavimas 
naujausiąja technika Įgalina 
palaipsniui perkelti smulkiuo
sius. išsklaidytus ūkius, Į ■ke*’ 
lią kooperacinės žemdirbys
tės, pagrįstos kolektyvinėmis 
darbo formomis, plačj(u že
mės ūkio mašiĮip ir pviešaki- 
nės agrotechnikos taikymu. L* 1 

Didelius laimėjimus Lenki
jos respublika pasiekė kultū
rinės statybos srityje.. Metai 
iš metų šalyje didėja mokslo 
Įstaigų, teatrų, kinų, klubų, 
bibliotekli, skaityklų skaičius. 
Liaudies valdžios pastangų 
dėka elektrifikuota 12,5 tūks
tančio ir radifikuota 6 tūks
tančiai Lenkijos kaimų. Kul
tūra ir švietimas Lenkijoje 
tampė, plačiųjų liaudies ma
sių lobiu.

Stiprindama draugystę ir 
bendradarbiavimą su Tarybų 
Sąjunga, aktyviai kovodama 

4už taiką, prieš naujo karo 
.kurstytojus, lenkų tauta ..drą
siai žengia naujojo gyvenimo 
keliu, kėliu į socializmą.

Gerai, kad vis dau
giau - h’ daugiau . tapks- 
16 ,; žta'pnių JsitUąiįikia į 
kbvąj ūž taiką. 'Visū4 taikos 
ir’ žm'oiiiškumo hiylėtojus 
pradžiugins' pranešimas iš 
I.bhdoAo. N et ąšttioniolika 
Anglijos žymiausių moksli
ninkų pasirašė pareiškimą, 
kuriame jie sako, kad moks
las turi kovoti už pąsąuli- 
nę taiką. Dar daugiau: ši 
mokslininkų grupė imasi 
organizacinių žygių »įtrau
kimui į taikos sambūrį kitų, 
kraštų mokslininkų., Jie su
organizavo laikiną komite
tą ir jį pavadino “Science 

;for Peace Committee.” .iit. h ■' } i
Kas ■ be > galo: svarbu' > tai 

'kad šitie -mokslininkai yra 
žmonės įvairiausių. politinių 
įsitikinimu.. Net • keturioli- .V 4»
ka jų yra’. “Fellows of ,the 
Royal Society.”

.■ Mokslininkų deklaracija 
tilpo Londono “Thę,Times.”

Mokslininkį dėklaracija
Savo paręiškime moksli

ni nkai sako: ;;
“Mu«ns grūmoja trečio 

pasaulinio karo pavojus ir 
mes esame pasiryžę .daryti 
viską mūsų galioje, , kaipo 
mokslininkai ir kaipo pilie
čiai, kad jo išvęngus. .

“Mes tikįinie, kad seka- 
rpas išdėstymas , ;.rpūsų paj 
žiūrų susilauks pritarimjO 
tarpe mūsų kolegų mokslia 
ninku visame pasaulyje.

, “Moderniško ; ;karo ■ įran
kiai yrą , mokslinės techno
logijos produktas., pfu ąu- 
ganti naikinamoji galią pri
verčia f mokslinįhkūs pTipa* 
žinti, savo; (moralinę, ąts’akp- 
mybę. 5: ; i i . i •

“Musų pareigą atsišaukti 
į žmones ir valdžias dėl pa
siekimo pastovaus susitari
mo', kuris sulaikys nuo pa
vartojimo tų n a i k-i n i m o 

pra- Į įrankių. >■ ' ■ * ’ — . . —   . a • M . •“Mūsų pareiga suteikti 
visuomenei inforPia c i j a s 
apie moderniško karo de- 
struktyviškumą ir skurdą, 
iV apie tas geroves, kurias 
gali suteikti konstruktyvus 
“mokslas.

“Mes pabrėžiame tarp
tautinį mokslo pobūdį. Tai 
yra pasaulinė proto respu
blika.

“Mokslininkai sudaro vie
ną broliją, susijungę ben
dram pasimojimui suprasti 
gamtą ir bendVam susirūpi
nimui žmonijos gerove.

“Mūsų pareiga siekti pra- 
šalinimo visu užtvaru, ku- 
rie aprubežiuoja bei truk
do laisvam viso pasaulio 
mokslininkų bendradarbia
vimui.

“Yra kuriama, organiza
cija, paremta; šiais abelnais 
principais ir tam tikslui yra 
sudaromas Mokslas už Tai
ką KomĮt'etąš? T i- ’:: /

“jis 'siekia laimėti' pąra- 
nįa'višiA mokslininkų,1 kurie 
abehiūi sutinka ' su šioniis■i 7 » , •
pąžiūromi's.”' ’ ' ' ' ' , \
Deklaratiją pasirašiusieji

i nioksliūinkai
Sekami moksiininkai pa- 

sirąšė šįū /deklaraciją:
I)r. C. A-. Reevėrs, crys

tallographer, ' Eding'bur g h 
University.; ; r

J. D. Bernal, FRS,; Uni
versity professor of phys
ics. Birkbeck College.

for. A. Comfort, lecturer 
in physiology, London Hos^ 
pital Medical College.

C. A. Coulson, FRS; pro
fessor of theoretical phys
ics, King’s'College, London;

Dr. T. Goodey, F R S, 
Ro thams ted E xpevime n t al 
Station.. . 3 : į -

F. G. (Stegoiy, FRS, pro
fessor of plaht physiUl'ogy,

Imperial College of Science.
Sir Richard A. Gregory, 

FRS, emeritus professor of 
astronomy, Queen’s Col
lege, London.

Dr. Dorothy M. Crowfoot 
Hodgkins, FRS.

Kathleen Lonsdale, FRS, 
professor of chemistry, U- 
niversity College, London.

Dr. Dorothy M. Needham 
FRS.

Dr.
FRS.

er in biochemistry, Cam
bridge.

N. W. Pirie, FRS, Roth- 
amsted Experimental * Sta
tion.

C. F. Powell, FRS, pil- 
fessor of physics, Bristol 
University

Dr. I Richardson,

L. Rosenfeld, professor 
of theoretical physics, Man
chester.

Dr. G. W. Scott Blair, 
Reading University.

T> TA T 7t ft C't________

Joseph Needham,
Dr. R. L. M. Synge, FRS.
F. Wood-Jones, FRS, pro

fessor of anatomy in thė 
Sir William Dunn, read- Royal College of Surgeons.

Balsas į pasaulio merginas: 
“Mes norime gyventi!’’ .

i Neseniai Įvykusiame Ber-itas galas jų liaudies kan
kyne Pasaulinio Jaunimo ir'čionis.
Studentų Festivalyje labai 
šauniai pasirodė merginos. 
Visas Festivalis rūgpiūčio 
9 dieną šventė kaipo “Tarp
tautinę Merginų Dieną.”

Ta proga įvyko milžiniš
ka merginų demonstracija 
atvirame ore, Fridrichshai- 
no .. rajone. Čia susirinko 
virš 6,000 užsieniečių dele
gacijų ir suplaukė virš 50,- 
000 jaunų Vokietijos mer
ginų.

Demonstracijoje buvo pa
sakyta daug ugningų pra-Į 
kalbų už taiką ir draugiš
kumą. Kalbėtojas karštai 
■sveikino skaitlingą merginų 
Įminią. Ypatingai skardžiu 
'sveikinimu merginų minia 
pasitiko Korėjos partizane 
Lu ,Sun: Nim, kuri demon
stracijos 'dalyvėms perdavė 
karščiausius sveik i n i m u s 
nuo Korėjos liaudies, kovo
jančios Už savo laisvę ir ne
priklausomybę.

Pabaigoje demonstracijos 
už taiką ir draugiškumą 
merginos priėmė deklaraci
ją bei atsišaukimą į viso 
pasaulio merginas. Atsi
šaukimas skamba:

“Draugės! Seserys visa
me pasaulyje!

Šią draugystės dieną mes, 
merginos - taikos pasiunti
nes, atvykusios į Berlyną iš 
pačių tolimiausių šalių at
nešti čia mūsų džiaugsmą, 
mūsų tikėjimą ateitimi, mū
sų karštą taikos siekimą, 
sveikiname mūsų drauges 
visame pasaulyje.

Mes kreipiamės su gilios 
meilės žodžiais į mūsų did
vyriškas Korėjos seseris — 
žiauraus ir baisaus karo 
aukas, Į didv yriškąsias 
drauges daugelio tūkstan
čių vaikinų, žuvusių jų šlo
vingosios šalies laukuose. 
Mes užtikriname jas, kad 
mes jas mylime ir rodome 
aktyvų solidarumą siekiant, 
kad greičiau būtų padary- 
---------- i .i... ---------- t----------------

Kiekvienai iš mūsų, visų 
šalių merginas, iš kurių 
daugelis pakelia begalines 
kančias, kurios yra engimo 
ir karo pasekmė, mes sako
me:

Gyvenimas gali būti pui
kus visiems. Saulė gwli nu
šviesti mūsų dainas ir dar
bą. Ateitis gali priklausyti 
mums. Bereikia visiems lai
kams sunaikinti grėsmin
gus karo debesis, kuriuos 

' sukėlė grupė žmonių, lobs- 
) t ančių iš tautų kraujo. Tam 
reikalinga, kad taip pat ir , 
mes, viso pasaulio mergi
nos, suvienytume savo pa
stangas.

Mes norime gyventi. Vi
sos mes kartu pasieksime 
taiką. Kartu su savo tė
vais, broliais, seserimis su
vienysime mūsų pastangas, 
siekiant sėkmingai Įgyven
dinti iniciatyvą, kuria į 
matomas Taikos Pakto 
si rašymas tarp penkių di
džiųjų valstybių, nes tiktis 
paktas yra garantija ’to, 
kad įsikūnys ir pasidarys 
dar didingesnes mūsų svajo
nės apie laimę!

Tegu nuo šiandien kas
met būna švenčiama Tarp
tautine diena merginų, ko
vojančių už taiką ir drau-

nu
im

Tegu susivienija mūsų 
jaunystė ir mūsų tikėjimas 
taikos pergale, gyvenimo 
triumfu!”

NAUJI MAGAZINAI
Tarybų Lietuvos sostinėje 

vis auga didelių, patogiai 
įrengtų parduotuvių skai
čius. Neseniai didele rūbų 
ir avalynės parduotuvė ati
daryta Liudo Giros gatvėje. 
' Gražiai įrengtas naujas 

gastronomijos maga žinąs 
Užupio gatvėje. Čia į/ra 
konditerijos, tabako, vynL, 
konservų, mėsos gaminių, 
vaisių sulčių ir kiti skyriai.

" Po neapsakomai ilgos sausros, pagaliau Texas susi
laukt lietaus. Dalias miesto vidurinių mokyklų moki
niai taip džiaugiasi, jog išėję laukan šoka ir sveikina

> liet a lis pasirodyrtią.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo-Sept. 28, 1951



X m II MSIIB UI I r
V!

I?

n Kr.

NAUJAUSIA TARPTAUTINĖ
DIRBTINĖ KALBA

Paskutinėmis dienomis 
' tapo išteistas New Yorke 

naujos tarptautinės - dirb
tinės kalbos žodynas, pa- 
vardintas “Intęrlingua - 
English Dictionary.” Jame 
yra 10,000 paprastu žodžių 
ir 17,000 moksliniu bei tech- 
niniu. v

“Paprastieji” žodžiai pa
rinkti tokie, kurių daugiau
sia supranta anglai, rusai, 
vokiečiai, francūzai, 
nai ir kitos tautos, 
dauguma šių 
tarptautiniai, 
nai vartojami 

• iv,
laikraštijoje.

Didžiausias skaičius da
bar na‘. ūdoj amų mokslinių ir 
techninių pavadinimų yra 
skolinta iš graikų ir lotynų 
kalbų. Naujoji tarptautinė 
Intęrlingua kalba tiktai su
vienodina jų rašybą, padaro 
ją paprastesnę.

japo- 
Nors 

yra 
bet jie daž- 
kasdieninėje 

iv^įrių tautų kalboje ir

žodžių

PAVYZDYS
Mokslininkas, inžinierius 

arba plačiai apsiskaitęs lie
tuvis bei rusas, ypač apsi
pažinęs su anglų kalba, 
greitai supras sekamąjį pa
ragrafą, parašytą naująja 
kalba:

—Energia es necessari 
pro to que occurre in le 
munVo. In tempores passa- 
te le' plus grande parte del 
energia applicate esseva 
forinte per le fortia muscu
lar' del homines e del ani
mates domestic.

Lietuviškai
—Energija yra reikalin

ga viskam, kas atsitinka pa
saulyje. Praeities laikais 
didesnioji naudojamos ener
gijos dalis buvo gaunama 
(pateikiama) iš žmonių ir 
naminių gyvulių raumenų 
jėgos.
Angliškai

—Energy is necessary for 
^everything that happens in 
the world. In olden days 
most of the applied energy 
was furnished by the mus-

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI

cles of men and domestic 
animals.

Šiuose dviejuose anglų 
kalba sakiniuose taip pat 
yra 7 graikiškos ir lotyniš
kos kilmes žodžiai.

Nuo 1775 metų karuose 
žuvo vienas milijonas Jung
tinių Valstijų1 kareivių. ’ Au
tomobilių nelaimėse 'taip 
pat* iki šiol Užmušta vienas 
milijonas amerikiečių,1 nors 
automobiliai daug vėliau 
atsirado.- ■ ‘ ; ' 1 '■ < ‘ -

Tarptautiniai žodžiai ?

Naujojoj Intęrlingua kal
boj matomu daugiausiąį lo* 
tyniškos rūšies žodžių, iš 
kurių pamatiniai susidaro 
italų, ispanų ir francūzų 
kalbos, taipgi žymia dalim 
ir anglų kalba.

Tūkstančiai panašių žo
džių yra patekę ir į lietuvių 
rašyba, kaipo tarptautiniai.

“Admirolas,” “technika,” 
“elektronas,” “teatras,” “o- 
peracija,” “ekonomija” ir 
daugybė kitų lotyniškos bei 
graikiškos kilmės žodžių 
yra suprantama vidutiniam
lietuviui, rusui, kinui, ja
ponui ir kt. Taip pat su
prantama iš persų (iranie
čių) kalbos perimti žodžiai 
“šalikas,” “bazaras,” “kara
vanas” ir tt.

GRAMATIKA

Intęrlingua kalbos grama
tika lengva, paprasta; dau
giausiai seka itališką gra
matiką, kuri yra lengviau
sia iš visų naujovinių kal
bu.

Intęrlingua žodžių .galū
nės labai retai tesikeičia. 
Vieton skirtingų . linksnių 
galūnių vartojama žodeliai 
“del,” “pro,”. “per,” ir' kt. 
Taigi prasilavinęs žmogus 
gali per porą dienų išmokti 
Intęrlingua gramatiką.

Šios dirbtinės kalbos žo
dyną išvien pagamino įvai
rių tautų mokslininkai, va
dovaujant prof. Alexande- 
riui Gode. Juos sutelkė In
ternational Auxiliary Lan
guage Association (Tarp
tautinės Pagalbinės Kalbos 
Sąjunga).

Leidėjai tvirtina, kad 
naujoji kalba yra lengvesnė 
ir sykiu platesnė, negu Es
peranto, seniau sukurta 
dirbtinė tarptautinė kalba.

Gyvulių kraujo įleidimas, 
sakoma, nekenkiąs žmonėms

Jjaponų daktaras Kunio 
Kiavaiši leido gydomiem 
žmonėm į kraujagysles ve- 
nes kraują karvių, arklių ir 
kiaulių; ir sako, gyvulių 
kraujas nieko blogo žmo
nėms nepadarė.

Dr. Kavaiši, Hirosimos 
Universiteto medicinos pro
fesorius, apie tai pranešė 
gydytojų susirinkimui To
kio mieste, Japonijos sosti
nėje. r •-

Į gyvulių kraują jis dėjo 
truputį formalino ir “kan- 
džiosios” sodos ir pašildė 
pirm leidžiant į žmoniij 
kraujagysles.

Vienam ligoniui jis įleido 
beveik keturiais kvortas gy
vulinio kraujo per penkias 
dienas ir, sako, nieko blo- 
g?k žmogui neatsitiko.

kartojant gyvulių krau
jo* įleidimus žmonėms, kai 
kuriems “išbėrė” odą, bet 
tai nebuvę pavojinga.

Dr. Kavaiši .sakė, kiek pa
stebėta, tai gyvulinis krau

jas lygiai gerai tarnauja, 
kaip ir žmogaus kraujas.

AMERIKOS GYDYTOJAI 
DAR ABEJOJA

Amerikiniai gydytojai, 
suprantama, tyrinės, ar gy
vulio kraujas iš tikrųjų ga
li pavaduot žmogaus krau
ją ligoniui. " *

Pačių žmonių kraujas yra 
keturių ; skirtingų rūšių. 
Pirm įleidžiant kito žmo
gaus kraujo, turi būti pati
krinta, kad jis būtų tokios 
pat rūšies kraujas, kaip ir 
ligonio, arba O rūšies, kuri 
visiems tinkama. Jeigu 
svetimas kraujas nepritai
kytas, tai gali daug žalos 
padaryti ligoniui.

Štai kodėl amerikiečiai 
gydytojai dar abejoja apie 
minimą japonų daktaro at
radimą.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

New Yorko' miestų Pub
lic Service 1 korhitetas yka 
užrekobdavęs, kad paskuti
nių arklių traukiamas gat- 
vekaris šiame mieste va? 
žiavo Bleecker gatve Į917 
metais liepos 26 d.

Tabokos taksų > valdyba 
apskaitliavo, kad dešimčiai 
pakelių ęjgaretų. suvartoja
ma tiktai (9 unęijos tabokos. 
Nepasako, kas daugiau de
dama. ’ •

New Yorko valstijos gu
bernatorius Thomas Dewey 
keliavo 41,000 myliu po; Ja
poniją ir kitus Tolimųjų 
Rytų kraštus. Ta jo ke
lionę finansavo keli žurna
lai, kuriems dabar Dewey 
rašys savo kelionės įspū
džius.1 1

1931 meta^, krizės laiku, 
miesto 1 Tenino, ■ Wash., biz
niui buvo naudojami medi
niai pinigai. * Jų‘vertė buvo 
25 ’'Centai, 50 centų ir'dole
ris; Jie buvo padaryti iš 
eglės medžio. •J•

t. i ..

. Valdinė- Žuvų , ,Įr Lauki
nių Žvėrių.; Įstaiga praneša, 
kad 1930 metais Virginia 
Capes vandenyse buyp: su
gautas vėžys, sveriantis 45 
svarus. Tai didžiausias iki 
šiol vėžys, pagautas .Jung
tinių Valstijų vandenyse.. •

Generolas MacA r t h u r, 
nors gavo “saktį,” — pava
rytas iš komandos Tolimuo
se Rytuose, — bet jam bus

mokama alga po $Į8,500 
per. metus, ibį jo. mirties.

, .Thopias Paine, politinis 
pirrąūnas. ąmerikiųiame ka
rę-dėl išsivadavimo nuo. An
glijos; kalbėdamas j su ; Be,n- 
jamiųų Ęrąnklįnu,, kitu to 
ręyoliucjnio . karo, vadovų,

•—rKur nėrą žųięnems lais
vės, aš noriu ten gyventi įr 
prisidėti prie laisvės vėlia
vos iškėlimo.—

Po revoliucinio Amerikos 
karo, Paine nuvyko į Fran- 
ciją ir buvo veiklūs •revoliu
cionierių šalininkas. : Tapo 
areštuotas ir įmestas kalė
jimam

Atsėdėjęs 10 mėnesių ka
lėjime, Paine grįžo Ameri
kon, bet jau su palaužtą 
sveikata. Mirė 1809 metais 
New Rochelle, N. Y.

Dauguma tyrinėjančių 
tautybes mokslininkų tvir
tina, kad iųdijonai pareina 
iš geltonosios mongolų ra
sės. Sako, į šią šalį indi jo
nai atkeliavo per Sibirą ir 
Alaską.

Buvęs vyriausias Hitlerio 
finansinis specialistasHjaL 
mar Schacht dabar 
Indonezijos valdžioje 
finansų sutvarkymo 
vas.

dirba
kaipo 
žiho-

zmo-' Mylimasis Sovietų 
nių sportas y Va lošimas 
Šachmatais, (chesš)'.'' Lo
šiant šachmatais ne. tik 
raumenys pasilsi, bet sme
genys smarkiai pasimiklina.

žemdirbystės Departmen- 
tas Washingtone praneša, 
kad dabar rištiniai kiauši
niai paskirstyti į 6 didumo 
rūšis, ir kainos už juos pri
valo būti mokamos pagal 
didumą. Rūšys ^ra seka-' 
mos:

Tuzinas didžiausių kiau-’ 
Šimų,1 vadinamų “Jumbo,” 
privalo sverti ne mažiau 
kaip 30 uncijų; antros di
dumo rūšies kiaušiniai turi 
sverti 27 uncijas tuzinui; 
trečios .— 24 uncijas, ket
virtos — 21 unciją, penk
tos -r 18,uncijų ir šeštos— 
15 unci jų. . • i

i Svaras yra 16 uncijų.

Per East River (Rytinę 
Upę) New Yorke yra pa
statyta 7 dideli tiltai, bū
tent: Brooklyn, Williams
burg, Manhattan, Q.ueens- 
borough, Hell Gate, Tri
borough ir Whitestone 
(Bronx) tiltai.

Ilgiausią iki šiol dviračių 
kelionę yra atlikę penki 
Sovietų armijos oficieriai 
1936 metais. Tų vienu me-- 
tų bėgyje jie atliko 20,000 
mylių kelione, arba po 75 
mylias per dieną.

Karo Veteranu. Adminis
tracija praneša, kad šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose 
yra 150 ligoninių vetera
nams.

ĮCartą Benjamin Frank
lin, patarė savo bičiuliui gy
venti sekamai:

—Būk mandagus su yį- 
sais; draugiškas sų: daugu
ma; artimas su kai kuriais; 
draugas su" vienu, o priešo 
—nė vieno.—

Lake Success, N. Y., pa-

tos pirmiau posėdžiavo, da- 
,bar yra Sperry Gyroscone 
kompanijos karinių Įrankių 
fabrikas. Patalpa ir seniau 
priklausė šiai kompanijai, 
bet buvo išnuomota Jung
tinėms Tautoms.

Kazys Bevardis

Milijonai žmonių naudoja 
vabalus kaip maistą

Jeigu “civilizuotam” žmo
gui duotum valgyti vabalą, 
tai pasidarytų jam “pikta 
ant širdies.”

—Bet mes dažnai netyčia 
suvalgome vabalą, — rašo 
dr. C. H. Curran savo kny
goje “Insects in Your Life” 
(Vabzdžiai Jūsų GyvenL 
me). 1

Curran, Amerikos, Gam
tos Muziejaus vabalų ' "sky
riaus direktęrius, pasakoja, 
kaip jis nustebino šeimi- 
noinkes, išimdamas augali
nes utėles bei musių užpe- 
ras’(“lėliukes”) iš paduotų 
valgyti daržovių. Paraudu
sios šeimininkės teisinosi, 
kad gerai nuplovė daržoves. 
Bet jau ir kiti svečiai dau
giau neragavo tų daržovių.

Kanados kinai dar nese
niai parsitraukdavo iš Ki
ni j os vabalų, vadinamų 
vandens valy to jais; išdžio
vindavo juos, smulkiai su- 
trindavo ir naudodavo kaip 
prieskonius padažams (so- 
sams).

Australijos dykumų gy
ventojai bušmenai ’ vartoja 
vabzdžius kaip svarbų kas
dieninį valgį.

Daugelyje pasaulio dalių 
vabalai- yra renkami ir

kraunami kaip 
maistas. t

Šarančiai - džiaugsmas 
afrikiečiams

%

—Kada girdime, jog mi- 
glynai šarančių (skėrių) 
nuėdė javus ir kitus auga
lus Afrikoje, tai manome,

atsargos tuose rytų kraštuose, kurie 
vadinami krikščionybės lop
šiu, žmonės dar ir šiandien 
valgo šarančiuš.

Skruzdės
Vietiniai Afrikos gyven-

maistui dideles baltąsias 
skruzdės1 (termitus). Jos

kad baisi nelaimė ištiko yra artimos tarakonams gi- 
vargšus negrus ^gyventojus, :minės. Baltieji žmonės, ku- 
—* 'rašot dr. Curran. —, Bet 
gyventojai visai /skirtingai 
galvoja; Sąrančius* jie laiko: 
dievų dovana’ maistui; i Ta
da kiekvienas vyras,' mote-1 
ris ir vaikas puolasi gaudy-1 
ti milijonus . šarančių; už
muša juos, sudžiovina ir de
da į sandėlius. Paskui ke
pa ir valgo tuos vabzdžius. 
Kai kurie ir gaudydami val
go juos, tik numetant spar
nelius ir užpakalines kojas.
BIBLINIS VALGIS

Evangelijoje skaitome, 
kad Jonas Krikštytojas mi
to šarančiais ir laukinių bi
čių medum.

Senajame Tęs t a m e n t e 
Maižiešius aprašo keturių 
veislių šarančiuš, bei žiogus, 
kuriuos leistina žydams 
valgyti...A-( > t _ i.

Arabijoje^ Egipte irTi-

rie tų skruzdžių ragavo, 
sako, jos gana gardžios ir 
turi panašų skonį kaip 
“painapel” vaisius (anana
sas). Jas valgo ir dauge
lis Indijos žmonių.
; Įvairios indijonų tautelės 
Šiaurinėje Amerikoje nau
dojo ir tebenaudoja mais
tui didžiąsias “dailidines” 
(carpenter) skruzdės.

North-Queenslando vieti
niai gyventojai, Australi
joj, sutrina žaliąsias skruz
dės vandenyje, padarydami 
skąnų gėralą. Borneo salos 
gyventojai, vadinami dya- 
kai, pagardina sau ryžius 
tokiomis sutrintomis skruz- 
dėmis. .

Amerikiniai indi jonai iš
spaudžia iš tam tikrų 
skruzdžių saldumą ir daro 
iš jo vyną.

(Tąsa ketvirtame pusi.)

VIRUSAI — PASALINGIEJ1
LIGŲ PERAI

Virusai yra ypatingi ligų 
perai. Jie daug smulkesni 
negu bakterijos.

Virus yra lotynų kalbos 
žodis, reiškiantis nuodą ar- 
ba' šlykštu skystį.

Bakterijos yra matomos 
per paprastą mikroskopą, 
mokslinį instrumentą su su
dėtiniais stiklais.

Bet viruso negalima ma
tyti per jokius stiklinius 
mikroskopus, net per to
kius, kurie padidina tūks
tančius kartų.

Virusai pastebimi tiktai 
per elektroniškus mikro
skopus, kurie padidina iki 
pusantro šimto tūkstančių 
svkiu ir daugiau.

Iki buvo išrastas elektro
niškas mikroskopas, dakta
rai vadindavo virusus tik 

• bakteriniais nuodais. Bet 
naujasis mikroskopas paro
dė, jog virusai yra augali- 

i nūs gyvybės.
Patys smulkiausi virusai 

Į yra tie, kurie sukelia kū
dikiu paralyžių ir galvijų 
snukių ir kanopų ligą. In- 

| fluenza. tai]) pat yra viena 
'iš virusinių ligų.

! TYRINe.HMŲ
KEBLUMAI :

Nepaisant elektroniškų 
mikroskopų, vis dar tebėra 
sunku tyrinėti virusus

kiaušinį. Užperoje taip pdt 
yra gyvų ląstelių.
VIRUSU PASIKEITIMAI
i Už])erėtas kiaušinis pa
laipsniui genda. Todėl ten
ka perkelti virusus iš vie
no kiaušinio i antrą, jitiskui 
ir trečią, ir tt. Kiekviena- . 
me kiaušinyje virusai po 
truputį keičiasi.

Bandymams, pavyzdžiui, 
buvo paimti pikti influen
zas’ virusai ir per 10 metų 
perkeliami vis i naujus už
perėtus kiaušinius. Tuo lai
kotarpiu gali jų veislė visai 
sušvelnėti. Tada žmogus 
nuo jų apsirgtų tiktai len
gvute influenza. Sykį len
gvai persirgęs, asmuo būtų 
apsaugotas nuo smarkios 
influenzos ateityje. Tokie 
sušvelnėję virusai būtų kaip

virusai,Bet kai kurie 
priešingai, gali ir pasmar 
keti, nerleidžiant 
vieno kiaušinio i kita arba 
iš vieno gyvulio i kitą. 
Tuomet jie tampa dar pa
vojingesniais.
GUDRŪS

juos iš

ii'

Virusai turi nepaprastą 
gamtini gudrumą. Jie įleH- 
dą i tokias ląsteles, kur jų 
negali pasiekti gyduolės, 
nei ginantieji kūną kraujo

Paprastos bakterijos au
ga, ir veisiasi tam tikrose 
augalinėse bei i 
sriubose.

Virusai kur kas labiau iš-

įsiskverbęs į ląstelę, viru-
gyvulinėse į sas naudoja medžiagas, ktU 

. rios reikalingos pačiai ląs- 
! teles gyvybei. Tuo būdu jis

gyvose ląstelėse (celėse). i žalą, kaip kad kūdikiniame
Tyrinėjant bet kurios Ii-i paralyžiuje. Viruso sunai- 

gos virusus, jie įleidžiami į; kintos nervų ląstelės negali 
gyvulį arba į užperėtą!ataugti. J. C. K.

Mašina pavaduosianti plaučius 
ir širdį laike operacijų

Per 12 mėnesių nuo šiol 
gal jau bus ištobulinta ma
šina, kuri pavaduos širdį ir 
plaučius, kuomet bus daro- 

.ma operacijos tiems orga- 
Apie tokią mašiną 
keli mokslininkai, 
kalbėdami Wash- 
valdinės Sveikatos 
suruoštame susi-

maši- 
krau- 

pavadavo 
2 valandas

nams. 
pranešė 
neseniai 
ingtone, 
Įstaigos 
rinkime.

Širdiniai - plaučinė 
na jau palaikė šunų 
jo apytaką ir 
kvėpavimą per 
ir 9 minutes.

Kraujo siurblys (pumpa) 
taip pat buvo naudojamas 
ir žmonėms. Bet mašinai 
dar reikia pagerinimų, kad 
ji 1 galėtų atlikti plaučių 
pareigas žmogui — tinka
mai privaryti oksigeno (de
guonies) į kraują ir apva
lyti jį nuo anglies dvidegi
nio (carbon dioxide) dujų.

Pastaruoju laiku atrasta, 
kaip sulaikyti kraują nuo 
sukrekėjimo, kuomet jis 
plaukia mašinos vamzde
liais. Bet kuomet kraujas 
sugrįžta kūnan, tai jis turi 
atgauti galimybę sukrekėti. 
Šis klausimas taip pat iš
spręstas.

Seniau buvo pavojus, jog 
kraujas, eidamas per maši
nos vamzdelius, gali apsi- 
krėsti ligų bakter i j o m i s. 
Dabar kraujas vamzdeliuo-

se išlaikomas gana laisvas 
nuo bakterijų. Žymėtiną, 
jog tai yra viena iš plaučių 
pareigu — apvalyti kraują 
nuo bakterijų. ’ /!•

Ištobulinus ta mašina, gali
ma bus sausai, be užplūdi
mo krauju, daryti operaci
jas plaučiams ir širdžiai; 
tada chirurgas galės pilnai 
.naudoti akis ir rankas ope
racijai, o tai svarbiausias 
dalykas. Tuo būdu išliks

turėtų mirti, jeigu ne šis 
išradimas.

Apie mokslinius darbus 
dėl širdiniai - plaučinės ma
šinos išvyst y m o kalbėjo 
Jeffersono sMedi.kalės Kole
gijos profesorius dr. John 
Gibbon (iš Philadelphijos), 
Western Reserve Universi
teto prof. Claude Beck (iš 
Clevelando), New Yorko 
Valstijos Universiteto chi
rurgijos prof. Clarence 
Dennis ir kiti Įžymūs moks
lininkai. N. M.

Hnnp' Kone. — Praneša
ma. M" sausra. nntvvniQi ir 
vnbzdžini snrtpikinn daug 
rudeniniu derliu vienuoli- 
io miliionų akrų šiaurinėje 
Kiniioie.

Medvilnės (hovel no s) 
derlius tMn nat nukentėjo 
Honeh. šansi ir Pingyuan 
provincijose. ••••

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo-Sept. 28, 195J
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ŽINIOS IŠ LIETO VOS
šfcFŲ PARAMA
’ JURBARKAS, liepos 19 
d.— Rajono sveikatos ap
saugos skyriaus darbuoto-

ki. Medicinos darbuotojai 
dažnai būna žemės ūkio ar
telėje, rengia kolūkiečiams 
paskaitas.

Jurbarko ligoninės gydy
tojas Rūgo n is skaitė kolū
kiečiams paskaitą, kaip ap
sisaugoti nuo apkrečiamųjų 
ligų. Medicinos darbuoto- 

• jai Tamošaitis, Beiša papa
sakojo kolūkiečiams apie

prado filharmonijos ir kiti. 
Be to. Lietuvos TSR filhar
monijos choras atskirai su
rengs 15 koncertų. Bus ap
lankyta Tbilisi, Erevanė, 
Baku, Rostovas prie Dono,

miestai bei kurortai.
Tai—nebe pirmoji stambi 

gastrolinė Lietuvos meni
ninku išvvka. Praėjusiais 
metais jie lankėsi Ukrainos 
ir Moldavijos miestuose, 
kur taip pat buvo rengiami 
lietuviškos muzikos koncer-

darius eilę naujų tarpmiesti
nių autobusų susisiekimo lini
jų, šiuo metu respublikoje visi 
rajonų centrai, nesantieji ša
lia geležinkelio, turi autobusų 
susisiekimą. Neseniai autobu
sai pradėjo kursuoti Klaipė
dos—Salantų ir Sedos, o taip 
pat Vilniaus—Molėtų ruožais.

Iš viso respublikoje dabar 
I yra 62 tarmiestinių autobusų 
linijos bendro 4,400 kilometrų 
ilgio. Daug kur pradėjo kur
suoti Molotovo vardo gamyk
los išleisti naujo tipo autobu
sai.

G. Kržemenskis
— o—

ir terpianti n 
kius Korėjoje

Gydytojas 
kolūkio vak 
vaikų lopšeli.

N. Koržujevas
. —o—

KREIPIMOSI 
PARAGINTI

B. Federavičius,
Va 1st. filharmonijos

įsteigti4, <

“Kovo aštuntosios” žemės 
ūkio artelės kolūkiečiai

Sukurtos 8 sekcijos

AKMENĖ, VII. 20 d. —Jau 
kurį laiką “Raudonosios Paš
vaistės” kolūkio jaunimas bu
vo sumanęs steigti sporto ko
lektyvą. O kai mes sužinojo
me apie kuriamą "Kolūkie
čio” draugiją, nebeatidėliojo- 
me savo sumanymo nė vienai

no darbo žmonių kreipimui
si dėl mokyklų parengimo 
naujiems, 1951—1952 moks
lo metams. Kolūkiečių vi- 
sutinis susirinkimas nu
sprendė pastatyti naują pa
statą septynmetei moky
klai. Kolūkio valdyba iš
skyrė statybines medžiagas, 
kurių dalis jau nuvežta į 
statybos aikštelę. Kolūkio 
statybinė brigada artimiau
siomis dienomis pradės pa
stato statybą.

---o---
VILNIA U S M E \ ININ K Ų 
KONCERTAI ŠALIES 

. PIETUOSE
Liepos 18 d. iš Vilniaus į 

pietinius šalies rajonus iš-

giją buvo paduota daug —45. 
Nutarėme iš pat pradžių va
ryti darbą plačia vaga. įstei
gėme 8 sporto šakų sekcijas: 
lengvosios atletikos, futbolo,

Artimiausiomis dienomis mes 
kviesime varžybų kaimyninius

žemės
avienoje rajono 
telėje sukurti 
žemutiniai ko-

J. Kontautas
— o---

Daugelių plytinėje paleista 
darbą antroji krosnis

mis dienomis dar labiau padi
dėjo stambiausios respublikoj 
Daugelių plytinės pajėgumas.

menininkų: Stalininės pre
mijos laureatai Balys Dva
rionas, Jadvyga Petraške- 
vičiūtė ir Jonas Stasiūnas, 
smuikininkas -Aleksandras 
Livontas, valstybinės fil
harmonijos choras, vado
vaujamas Konrado Kavec- 
ko. Pusantro mėnesio lai
kotarpyje bus surengta 10 
lietuviškos muzikos koncer
tų, kuriuose dalyvaus įžy
mūs simfoniniai orkestrai: Įmų duomenimis 
Kislovodske — TSRS 
tybinis simfoninis < 
tras, Soči kurorte — Lenin-į

MILIJONAI ŽMONIŲ 
VALGO VABALUS

Kirmėles
Pirmykščios tautos vai 
davo “kopūstines” kirmė

les — vikšrus. , (Iš tų kir
mėlių išsivysto drugiai, pe
teliškės.)

Indijonai Nevados valsti
joj ir artimame Californi- 
jos ruožte dar prieš 20 įim
tu, kiek žinoma, vartodavo 
maistui šias kirmėles.

degimo krosnis. Dabar Įmonė 
teiks kasdien 25,000 plytų 
daugiaiv, negu ligi šiol.

— o—
Po 4—5 knygas kasdien

VILNIUS, VII. 20 d. —Šiais 
i metais mūsų respublikoje žy
mini padidėjo knygų išleidi
mas. Vidutiniškai kasdien iš
leidžiamos po 4—5 knygos ir 
brošiūros. Lietuvos Knygų rū- 

per pirmąjį 
' 1951 m. pusmetį iš spaudos iš- 

orkes- čjo 802 pavadinimų knygos ir 
; brošiūros beveik 5 milijonų 
' bendru tiražu. Pernai per tą 
I pati laiką išleista 509 pavadi- 
! nirųų 'leidiniai 3,000,000 bend- 
i ru tiražu.

Vis daugiau literatūros ski
riama kolūkiniam kaimui. Per 
šešis mėnesius išleista 106 pa
vadinimų knygos ir brošiūros 
žemės ūkio temomis.

— o— 
Tarpmiestinio susisiekimo ruo
žuose

VILNIUS, VU.

Medžio apdirbimo darbininkų 
laimėjimai

PANEVĖŽYS, VII. 20 d. — 
Medžio apdirbimo kombinato 
kolektyvas Tarybų Lietuvos 
11-ąsias metines sutinka nau
jais gamybiniais laimėjimais. 
Įvykdytas 8 mėnesių planas.. 
Produkcijos savikainą suma
žinus, gauta daugiau kaip 
150,000 rublių viršplaninės e- 
koiiomijos.

—o— 
Pranešimai, pasikalbėjimai, 
foto parodos

PANEVĖŽYS, VII. 20 d. — 
Tarybų Lietuvos 11-ųjų meti
nių proga įmonėse ir įstaigose 
rengiami pasikalbėjimai ir 
pranešimai, skirti įžymiajai 
datai. Kino teatruose, klubuo
se ir kultūros namuose Organi
zuojamos foto vitrinos, vaiz
duojančios respublikos laimė
jimus Tarybų valdžios metais.

— o—
Statybininkai pralenkia 
grafiką

KALVARIJA, VII. 19 d.— 
Plačiai išsivystė visuomeninių 
patalpų statyba. Kolūkiečiai 
nutarė šiais metais pilnutinai 
aprūpinti visuomeninius gy- 

J 'vulius šiltomis patalpomis. 
Nuo ankstyvo ryto iki sutems
tant statybos aikštelėse įtem
ptai dirba Juozo Kajoko va
dovaujami statybininkai.

Lenktyniaudami dėl grei
tesnio darbų pabaigimo, sta
tybininkai diena iš dienos vir
šija nustatytas užduotis.

—o—
I

Nauji pasiekimai

KAUNAS, VII. 20 d. —“ži- 
siuvimo fabriko kolek- 

vietą 
tresto

butės
tyvas iškovojo pirmą 
resp. siuvimo-trikotažo 
įmonių tarpe pagal pusmeti
nio gamybinio plano įvykdy
mo rezultatus. Jis pilnutinai 
įvykdė asortimento užduotį, 
žymiai viršijo bendrosios pro
dukcijos, natūros ir rūšingu- 
mo užduotis, sutaupė daugiau 
kaip 300 metrų vilnonių, med
vilninių ip kitų medžiagų.

Eidamas stachanovinę sar
gybą Tarybų Lietuvos 11-ųjų 
metinių garbei, įmonės kolek
tyvas pasiekė 
mą. 13 dienų 
baigė vykdyti 
programą. 99
nių išleista pirmos rūšies, vie 
toje 88 pagal planą.

naują lairriėji- 
pirma laiko jis 
liepos mėnesio 

procentai dirbi-

val- 
įvai-

Ar tai cenzūra ar 
dar ne?

NevV, Yorko valstijos gubernatorius Thomas E. Dewey 
išduoda raportą prezidentui Trumanui iš savo keliones 
po Aziją. Neseniai Dewey padare 41,000 mylių kelionę

• lėktuvu. ' '

Pasaulinio jaunimo priesaika
Prieš keletą savaičių Ber

lyne įvykęs Pasaulinis Jau
nimo ir Studentų Festiva
lis už taiką ir draugišku
mą priėmė istorinę “Jauni
mo Priesaiką.” Tai nepa
prastas dokumentas. Isto
rijos eigoje jis turės suvai
dinti svarbų vaidmenį. 
Mat, tie tūkstančiai ir 
tūkstančiai jaunimo, kurie 
buvo suplaukę į Berlyną, 
sugrįžę į savo kraštus, tą 
“Priesaiką” vykdys gyveni
mam O tai reiškia, kad jie 
visomis jaunuoliškomis iš
galėmis kovos už pasauline 
taiką ir tautų ir žmonių 
draugiškumą.

Priesaika
Festivalio priimta “Jau

nimo Priesaika” skamba;
“Mes, du milijonai jau

nuolių ir merginų iš 104 
žemės rutulio šalių, įvai
riausių rasių, pasaulėžiūrų, 
religijų ir socialinių sluoks
nių atstovai, susirinkome 
čia, Berlyne, Į Trečiąjį Pa
saulinį jaunimo ir studentų 
festivalį, siekdami vėl iškil
mingai pareikšti visam pa^ 
šauliui, kad' visų šalių ir 
tautų jaunosios kartos tvir
ta valia ir visi jos siekimai 
yra skirti taikai išsaugoti 
ir geresnei ateičiai sukurti.

Mes suprantame,
kad ties visu pasauliu yra 

pakibusi rimta naujo karo 
grėsmė;

kad taikos priešai daro 
visa, kas nuo jų priklauso, 
kad sutrukdytų tautų drau
giškus ryšius. Jie išvys
tė nežabotas ginklavimosi 
varžybas, o kai kuriose ša
lyse perėjo prie atviros 
agresijos;
' kad jaunimas bus pirmoji 
karinės kaMšti’bfOš,, auka;

kadi karintai pašĮrengimai

Jungtinių Valstijų 
džia laiko slaptybėje 
rias žinias apie susisieki
mus (radiją, geležinkelius 
ir kt.), naujus . techninius 
išradimus (nors ir nekari
nius), apie žingsnius dėl 
atominės^jėgos išvystymo, 
karinius planavimus ir tam 
tikrus valdžios veiksmus. 
Planuoja dar griežčiau su
varžyti tokių žinių skelbi
mą, kaip praneša žurnalas 
Quick.

—Ar valdžia ruošiasi ofi
cialiai įvesti cenzūrą?

Valdžios atstovas 
klausima atsakė:—Ne. v

nys is vietų; sutrenkta 239 
galvos. ' • /

Be to, futbolininkams at
sitiko dar tokios nelaimės:

Išnarinta 160 pečių, nu
laužta 24 kojos per riešus, o 
20 kojų per blauzdas; nu
laužta 16 rankų ir 4 nugar
kauliai.

į šį

Futbolininkų nelaimės

BUTŲ STATYBA 
RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS. — Liau
dies valdžios metais Rumu
nijoje pastatyta šimtai 
tūkstančių kvadratinių me
trų gyvenamojo ploto. Sta
lino, Hunedoaro miestuose 
ir kituose šalies industri
niuose centruose pastatytos 
darbininkų gyvenvietės su 
daugiaaukščiais patogiai 
įrengtais namais.

Siekdama toliau pagerin
ti darbo žmonių butų ir bui
tines sąlygas, Rumunijos 
liaudies ministrų taryba 
priėmė nutarimą finansuo
ti individualinių gyvenamų
jų namų statybą pramoni
nių centrų darbo žmonėms.

Nutarimas numato pa
skirti kreditus įmonių dar
bininkams, inžinieriniams - 
technikiniams darbuoto- 
jams i r tarnau tojams. 
Statantieji gyvenamuo
sius namus lengvatinė
mis sąlygomis gaus staty
binių medžiagų ir trans
portą.

Dažnai skaitome ir gir
dime apie kumštini n k ų 
(boksininkų) užmušimus; 
kartais ir ristikas amžinai 
krinta.

Bet ir futbolas nėra sau
gus lošis, kaip rodo Missou
ri Universiteto surankioti 
skaitmenys apie 62 univer
sitetų ir kolegijų futboli
ninkus 1950 metais.

Futbolo rungtynėse, per
nai dalyvavo 4,000 vyrų, ir 
2,880 jų buvo sužeista. Kai 
kurie sužeidimai pagijo per 
kelias dienas, bet buvo ir 
visai nepagydomų.

Buvo išmušta- arba ap
skaldyta viso 733 dantys; 
išsukta 453 kojos per kelius 
ir 476 per riešus (kulne
lius) ; ištempta 425 ratime-

daro pražūtingą įtaką jau
nosios kartos gyvenimo są
lygoms;

kad nuo mūsų vienybės 
priklauso jaunosios kartos 
aktyvus dalyvavimas tautų 
bendroje kovoje taikai gin
ti,

Mes esame įsitikinę, kad 
yra tikra priemonė užkirs
ti karui kelią: nutraukti 
ginklavimosi varžybas ir su
daryti Taikos Paktą tarp 
penkių didžiųjų valstybių.

Mes grįžtame į savo tėvy
nę kupini įkvėpimo, prisi
mindami neužmi r š t a m a s 
Pasaulinio fesįivalio dienas, 
tikrosios draugystės ir -sa
vitarpio supratimo dienas. 
Mes grįžtame namo, būda
mi labiau, negu bet kada 
įsitikinę taikos jėgų perga
le.

Mes, Pasaulinio festivalio 
dalyviai, suprantą žmonijai 
sakomybę tautų bendroje 
gresiantį pavojų ir savo at
kovoję už taiką, dešimčių 
milijonų visų šalių taikin
gojo jaunimo vardu iškil
mingai prisiekiame:

paskirti visas savo jėgas 
kovai, kad sutrukdytame 
naujo karo sukėlimą;

žlugdyti ir demaskuoti 
taikos ir žmonijos priešų 
planus;

kovoti prieš ginklavimosi 
varžybas ir už jaunimo gy
venimo sąlygų pagerinimą;

stiprinti visų šalių tautų 
ir jaunimo draugystę bei 
taikųjį bendradarbiavimą;

išsaugoti, stiprinti ir plės
ti mūsų vienybę, puikiai 
pasireiškusią mūsų Pasau
liniame festivalyje;

įtraukti į šią aktyvią ko- j 
vą naujus milijonus jaunuo
lių ir merginų.

Mes prisiekiame paskirti 
visas savo jėgas vykdyti 
kampanijai už Taikos Pak
to sudarymą tarp penkių, 
didžiųjų valstybių, kuris, su- j 
darys pagrindus 
taikiai egzistūėti 
liti kitos.

Šią iškilmingą 
mes prisiekiame būti ištiki
mi taikos reikalui.

Mes prisiekidhie!
Mbs prisiekiame!
Mes prisiekiame!

Berlynas^ 1951 metų 
rūgpiūčio 19 d.”

Washington. — Edgar 
Hoover, slaptosios FBI poj 
licijos direktorius sveikino 
Darbo Federacijos vadus už 
kovą prieš komunizmą uni
jose.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIKE

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“T A T CĮ XT »

110-12 Atlantic A ve. Richmond Hill 19, N. Y-

GARSINKITeS LAISVĖJ!—Ati-

Čiu Afrikoje laiko vikšri nes 
kirmėles labai skaniu val
giu ir per 
rankioja jas.

tižiai ir kirmėlė
' ni pirmiausiu “gyvulinių” 

valgių senovinėms tautoms 
, priėš tūkstančius metų. 

Valgymas šių gyvių nupuo
lė tiktai tuomet, kai žmo
nės išmoko medžioti, žvejo
ti ir javus auginti.

—Civilizuoti žmonės da
bar su pasišlykštėjimu žiū- 

* ri į kirmėles ir vabzdžius 
kaip maisto dalykus, — sa
ko dr. Curran, —bet jeigu 

, badas prispirtų, tai ir jie 
J Valgytų tuos gyvūnus. Juk 
/ yra šimtai skirtingų rūsiu 

vabalų, kurie pilnai tinka 
maistui, — baigia Curran.

N. M.

— ...
1 1

Į a

tautoms 
viena ’ šd-

valandą

Amerikos Darbo Federacijos Vykdomosios tarybos stisirinkimas prieš pradėsiarit 
70-tą Federacijos konvenciją San Francisco, Calif. Tarybos nariai ylra šie t sėdi, iš kai
res j dešinę — Harry Bates nuo mūrininkų, Federacijos sekrėtorius-iždihinkas Geor
ge Meany, Federacijos prezidentas William Green, ir Dan Tracy nuo ėlektrininki); 
Stovi, iš kairės j dešinę: James C. Petrillo, nuo tnlizikantų^ William L. McFetridgė 
nuo namų prižiūrėtojų, W. C. Birthright nuo barzdaskučių, Matthew Woll, nuo foto- 
grafistų, Gėdfge M. Harrison nuo geležinkeliečių, ir DaVid " Dlibinsky^' nuo'siuvėjų. 
Sunkvežimių vairuotojų atstovas Daniel J. Tobin Šioje nuotraukoje hejparoddnias.

KALNAS, VII. 27 d. —Par
tijos Kauno srities komitetas 
suorganizavo trijų dienų se- 
rriihkfą visuohleninių organi
zacijų vedėjams. Seminaro 
dalyviai išklausė eilę paskai
tų ir pranešimų apie partinio 
darbo praktiką, hūtarimų 
vykdymo kontrolę, apie • kad
rų parinkimą, auklėjimą s ir jų 
paskirstymą, . apie kritiką ir 
savikritiką ir kt‘‘‘partinio dar
bo klausimais.

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti "Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kąškiadčiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Kiiyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. f
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu. ,
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

• Patamsėmis
(Tąsa)

IV
Turętų būti jau vakaras.
Supimas baisus. Viršuje aistringai ir 

įtemptai staugia audra. Šiurpą kelian
čiais balsais kaukia ventiliatoriai. Ver
dančios bangos su atkaklia neapykanta 
daužosi į bortų geležį. Garlaivį mėto 
kaip skiedrą. Protarpiais užkopęs į 
aukštumą, jis strimagalviais- krenta že
myn, tarsi į bedugnę. Bet tuoj pat vėl li
pa aukštyn. Braška, lyg šėlstanti stichi
ja laužytų jo liemenį. Virš galvos, dun
dėdami į dangčius, iš vienos vietos į kitą 
laksto anglių gabalai ir kiti palaidi 
daiktai.

Mes su Vaska sėdinie greta, prislėgti 
ir'pritrenkti audros. Nėra nieko bloges
nio, kaip pergyventi audrą, sėdint laivo 
dugne, dargi uždarytam. Viršuje jį tik
tai rūsti, čia ji siaubinga net įpratusiam 
jūreiviui. Ten, sudužus laivui, vistikj ga
lima išlikti gyvam. Čia junti prasive
riančio kapo artumą.

-.Vanduo atkakliai veržiasi i mūsų lan- 
_<$nę.

. Dabar jis siekia krūtinę.
minkštame jame, kaip silkės, su

mestoj į statinę su sūrymu. Mūsų kūnai 
susitraukė. Nuo šalčio drebame kaip 
karštligėje, pasiutusiai kalendami dan
timis.

Gulėti ant nugaros — reiškia nu- 
grimsti į dugną; sėdėti tiesiai — nelei
džia grindinys. Tenka įsikurti susilen
kus ir nuolat pasirėmus ranka į dugną. 
Po kurio laiko tokia padėtis darosi nepa
kenčiama.

Vasekas pavargsta. Aš jaučiu ant sa
vo kaklo jo šaltas drebančias rankas. Iš 
krūtinės išsiveržia bejėgiškas dejavimas.

—Negaliu .. . Nėra jėgų .. . Tuojau 
nukrisiu ...

Aš bijau, kad jis iš tikro gali nukristi 
ir prigerti, prilaikau jį už pečių. Jie 
siauri, kaip dešifnties metų vaiko.

Man neduoda ramumo mintis: iš kur 
sunkiasi vanduo? Man žinoma,’ kad pra-’ 
pučiant katilus ir gesinant šlaką, visuo
met vanduo išsipila ant grindų ir kartų 
sv^purvais subėga į triumą. Bet jis ne
turi būti toks šaltas. Be to, kokiais At
vejais paleidžia pompas? Ne, čia kažkas 
netvarkoje: arba sutrenktas laivas pra
kiuro, arba kas kita.

* Prabėga dar kiek laiko. Kiek — neži
nome. Matomai, keletą valandų. Jos at
rodė mums amžinybe. ,,

Nerimas auga.
— Ką tai reiškia? — spausdamas lū

pas prie mano ausies, klausia Vasekas.
— Nežinau ...

— Sušukime ...
—O jeigu Jeršovas išgirs?

— Dieve mano, mes pražuvome.. .
Vaskos balse skamba mirtinas išgąs

tis. Jis pats, iš baimės, arčiau prisispau
džia prie manęs. O kai laivas, risdama
sis nuo vandens keteros,' su trenksmu 
krenta žemyn, Vasekas daužosi mano 
rankose, sukina galvą, mušdamas mano 
veidą. Kas kartą jis vis silpnėja, slenka 
žemyn, darosi sunkesnis. Mano rankos 
tiek pavargo, kad aš vos pajėgiu jį išlai- 

,W* 
syt) bangos.dar stipriau, dar. atkakliau 
pradeda pulti laivą. Kovodamas su jo
mis, jis krenta, kyla, blaškosi į visas pu
ses, kaip įsiutęs sužeistas žvėris. Man, 

‘ kaip jūreiviui, suprantami tie pražūtingi 
bangų siautėjimai, tas žvangėjimas ge
ležinio milžino, drebančio ir dejuojančio, 
siautulingame stichijos glėbesčiavimo. 
Štai girdisi surūdijusios geležies aimana
— laivas riečiasi. Aš juntu tą laivo pa
dėties momentą ant dviejų keterų viršų-" 
nių, kada po jc viduriu staugia ^atsivėru
si bedugnė. Seni laivai su sunkkukrovi- 
niu tokiais atvejais neišlaiko savo svo
rio, lūžta, iš karto prasmegdami j tam
sią kunkuliuojančią kiaurymę. Tačiau 
mūsiškis kol kas dar laikosi. Bet štai 
staiga pasigirsta stiprus ir nelygus bar
škėjimas: tra-ta-ta-ta ... Tai jūros jė
gos išmestas į viršų laivo užpakalis. 
Sraigtai apsinuogino, pakilo ore, ir ma
šina, dirbdama tuščiomis, rėkia dėl savo 
bejėgiškumo. Kai kada laivas sudreba

JfeiT^avo korpusu. Atrodo, kad jis visai 
pašėko į visagalinčios audros valdžią ir 
jįjnutvėrė mėšlungis. Ir tada virš mūsų 
sustiprėja griaudimas, šnypštimas, stau
gimas. Dangčiais kažkas šliaužioja, bel
džia, šokinėja, tarsi tūkstančiai velnių, 
susirinkę krūvon, atlieka savo beprotiš
ką 4okį,..

Staiga netoli mūs kažkas garsiai su-

sitrenkė į geležį. Tur būt, nugriuvo koks 
nors sunkus krovinys; Bet rhurhs pasi
rodė, kad pradedą -lūžti laivas. Mes abu 
stipriai truktelėjome. ; >

Kodėl mus neperveda? Nejaugi žūsi
me? 1 • U - ' i.

Negirdėti nė vieno žmogiško balso. 
Viską nustelbia audros griausmas ir 
staugimas... z . > L. A

Vanduo gausėja.
Jaučiuos, kaip lede, šaltis skverbiasi į 

kaulus, Sąnariai sugrubo. Kraujas stin
gstą. Trūksta oro., Trokštame. Su kiek
vienu laivo pasvirimu^; kįekyiemji' .jūros 
siūbtelėjimų į lįiortą, purvinas vanduo, 
skalanduo.damasis, aplieja .mūsų jVaidus. 
Burnoję juntamė kažką riebaus, karčiai 
sūraus, šlykštaus > .. į į f' ’•’ , i ■ 4. •,

Vasekas pradeki
Kokias nepavai^dųčjąĄ^" ‘kančias * 
jis pergyventi, jei aš, jūrininkas, mėty
tas ir vėtytas, ne kartą, pergyvenęs rūs
čius vandenyno kaprizus, drebu'iš bai
mės ? - v -. * ■ < •.

Toliau kentėti neįmanoma. Kiekviena 
minutė tampa . nepakenčiamu kankini
mu. -

• Surikti? Įkliūsi, pražųsk. Mąža? ’to, 
įklampysi kūrikus. Juk ne ne reikalo jie 
mūsų neišleidžia. Matomai, kas nors 
trukdo. Lieka pasirinkti, kaip geriau 
mirti: nuo budelio rankos ar uždusti šia
me. urve? ... . <

Mušu kumščiu -.į dangtį! Reikia mušti 
tpriekalu, kad mane išgirstų.. Yra dar 
viena viltis: pakelti grindinį.,• Ir: aš su 
džiaugsmu griebiuosi šios minties. Nu
stumiu Vašką. Juntu, kaip jis bejėgiš
kai kapstosi vandenyje. Bet man nėra 
laiko gailėtis. Aš įsiremiu nugara į grin
dinį. Nuo įsiręžimo krūtinė /plėšosi. 
Akys, išlipa iš orbitų. Nesiduoda! Aš pa
miršau, kad ant grindinio užvertė -an
glių. Tai, kas turi mus išgelbėti, tapo 
mūsų pražūtimi. Gal būt, » jų nedaug, 
bet užtenka tam, Į<ad laikytų mus lyg 
kape. - ' ' •./•'. • - .

•Viskas baigta .. . Mes- spąstuose, -už- 
• sklęstuose geležimi. Likimo •sprendimas 
išsipildė: abiem mirtisLPo keletos minu
čių turi prasidėti -bausmės vykdymas: 
vietoj kartuvių — prakeikta skylė ;• vie- 

, Įoj sąrgybos —- 'geležis; vietoj1 budelio— 
vanduo.' •

Šaltas drebules' perbėga kūhu'’.;
i Ne, taip negalima. -Bandysiu dar kar
tą pakelti grindinį. Jei nesiduos, tai su
riksiu. Reikia tik paslinkti į kitą vietą, 
ant kurios, gal būt, mažiau anglių.

Puolu į šoną. Susiduriu su Vaska. 
Nežmogiškai spiegdamas, jis stipriai įsi
kimba į mano kaklą, tartum norėtų pa
smaugti mane. Aš nubloškiu jį nuo sa
vęs. Arba mano viduriai • pliš, arba 
mes būsime išgelbėti. Ir mane apima 
beprotiškas nusiminimas. Įsiręžiu.

O ten, už mūsų antkapio ribų, milijo
nais nematomų naisrų kriokia ir riaumo
ja uraganas, tarsi pasityčiodamas iš ma
no bejėgiškumo.

Staiga mano sąmonėje išnirsta nauja 
baisi mintis .. . Dieve mano, juk neabe-

.žiūrint to, mus neišleidžia. Nejaugi aš 
apsirikau, laikydamas kūrikus drau
gais? Nejaugi mes .negirdėto barbariš
kumo aukos? Pe keliolikos minučių mes 
būsime lavonai...

Visa tai peTbėga per mano galvą vie
na akimirka, kaip rūstus viesulas, pri
slėgdamas dvasią ir neduodamas atsi
kvošėti? ■ . 1 .

Tačiau tuo' momentu ant laivo nudri
bo kažkokia sunkenybė, tarsi -akmens 
kalnas užgriuvo. Visas- subraškėjo. Jis 
greitai ir smarkiai -pasviro vienu, boHū, 

. tarsi norėdamas apsiversti' .aukštyn ky
liu. Aš nuvirtau ir, springdamas.van
deniu, kažkur paslinkau ... -■ ■ !

bjepermąldąujamu ir, žiauriu aišku
mu iškilo visas katastrofos baisumas. 
Visą mano esybę nudiegė toks skausmas, 
tarsi dar man gyvam luptų odą. Iš krū
tinės veržiasi beviltiškas1 klyksmas. — 
Tai momentas, kuomet žmonės iš karto

Aš iš visos jėgos pasitempiau į viršų, 
bet, atsimušęs galva į dangtį, be pagal
bos krentu į dugną. Pritrenktas, aš ke
letą akimirkų sukuosi vienoje vietoje, 
rydamas vandenį. Bet čia vėl iš. naujo 
mane pagauna pasiutimo priepuolis. Ne 
savo valia mosuodamas rankomis, už- 
kliūvu kažką ir neriu nuo jo kailį. Aky
se mirga kruvini ugnies rituliai. Man 
vis atrodo, kad aš ne triume, o prariju
sioje mane tamsioje bedugnėje. Gali bū
ti, laivas grimzta į dugną. Kiekvieną 
kartą , kai tik aš noriu surikti, į burną 
su jėga veržiasi kažkokia masė, plėšo 
pusiau gerklę. Sunku ... Dūstu ...

(Daugiau bus)

PITTSBURGH, PA.
'"■•j' ’ > ' . /

ISTORINIS IRREKORDI- 
! ■ NIS-. TEISMAS

Rugpjūčio 31 d.. 1950 m., 
teisėjas M. A. Musmanno, 
nusivilkęs savo juodą užval
kalą (“robe”), įsiveržė į 
komunistų raštinę Bake
well Bldg., suareštavo: Ko
munistų Partijos5Viršinin
kus Stėvę Nelson,'-= James 
Dolsbpa ir į Andy Onda. 
Kohfisfevū khygyna ir visą 
raštinės •yiirthl Suįaręštavo 
minėtus ajshięnis tai, had 
bul$ Jię rengiasi nuvertimui 
šios įšįjįes valdžios.';. ’ i

1 ‘1 •; • •'•; ■; ■ '■ * • t ? ■ 
i; Teismas įptasidėjo Gausio , 
2 dieną, 1951 m., ir tęsėsi 
pef.sųyirš 35 savaites. Tei
sėjų ;bųvo Henry (X. O.’BrL 
en, ,prokųrorur-I^ewis. Gy
nimo advokatai buvo; John 
T. McTernan, iš Los Ange
les, Gal., ir vietinis advoka
tas Hymen . Schlesinger; 
svarbieji liudininkai buvo 
prieš teisiamuosius: teisė
jas Musmanno, šnipas Cve
tic. Teismas buvo šturmin- 
gas: daug sykių teismas bu
vo pertrauktas iš priežas
ties aštrių susikirtimų. Ne 
tiktai buvo pavartojami 
gatvinės kalbos keiksmažo
džiai, bet buvo ir grasinama 
kumščio spėka. Musmanno, 
nors ir sėdėdamas liudinin
ko krėsle, jautėsi turintis 
teisėjo galią ir nesąžiningai 
puolė, gynimo advokatus. 
Ant tiek buvo žemai nuei
ta, jog Musmanno su Cveii- 
cu išprovokavo bylą prieš 
advokatą Schlesingerį. Bet 
Pennsylvanijos aukštesny
sis teismas tą bylą panaiki
no, su pastaba, kad Mus
manno nežino’ teisių.

. I

Į tėismį lankėsi daug 
žmonių, ne visadoš ‘buvo ga
lima įeiti' į teismo kambarį. 
Po trijų.. menesių teismo, ‘ 
Steve Nelson buvo sužeis; i 
tas automobilių nelaimėje 
ir per ilgą laiką buvo li-'! 
gonineje, tai teismas vėliau 
buvo tęsiamas tik prieš 
Dolsoną ir Ondą. Ir taip1 
tas skandališkas teismas | 
buvo “baigtas” rugpiūčio 
31 d., tai yra, po metų lai
ko nuo areštavimo; džiūrė 
surado “kaltais” Dolsoną ir 
Ondą. Kol kas teisėjas O’
Brien bausmės dar nepa
skyrė, nes to teismo byla 
bus perkelta į aukštesnįjį 
teismą. ** v

Kokią išvadą galima pa
daryti iš šio ilgiausio teis
mo ne tik Pennsylvanijoje, 
bet ir visoje šioje šalyje?/ 
Kokia nauda bus ir yra Al-

čiams, kad Aas teismas 
jiems padarė daugiau kaip 
šimtą tūkstančiu doleriu 
išlaidų ir dar galo nesima
to? Kokią nauda turės 
darbo žmogus, kad tie 
žmonės buvo kankinami jier | 
metus laiko ir jų namai- 
šeimos sunaikinamos? Už 
tai tik, kad jie žiūriu/ gy- 

 

veifimą, tvarką kitaip, negu
emokra- 
biauraus 

pei^kiojimuX ilgų teismų 

 

darbo žmogui naudos nėra, 
bet skriauda baisiai didelė!

Klausimas dabar ne vie- 
'nam, ir kai kurie jau at
sakė, kodėl tas Musmanno, 
kuris tik keli metai atgal 
sa\^e vainikavosi ' liberalo 
plunksnomis, dabar virto 
aštriausiu atžaga r e i v i u ? 
Noriu ir aš savo pastabą 
padaryti, kaip aš žiūriu, ir 
kaip man atrodo Musman
no tas žiaurus pasielgimas, 
ir dėl ko tas daroma.

Musmanno yra italų tauty
bės žmogum, ateiviu sūnu
mi, kokiam ne visados yra 
lengvai kas pasiekiama. 
Kad ką pasiekti, reikia sa
ve išgarsinti. Kad išsigar- 
sinus, reikia ka tokio “di
delio” padaryti. Ir štai 

kaip Musmanno pradėjo 
pirmiausiai pasižymėti: 
Pradėjo rašyti ir kalbėti la
bai liberališkai prieš Penn
sylvanijos militarinę polici
ją, kuri smarkiai persekio
davo angliakasius ir plieno 
išdirbysčių darbininkus, ku
rie tik bandė išeiti į streiką 
dėl gavimo didesnio kąsnio 
duonos. Musmanno pasi
garsino ii’ tapo išrinktas į 
Pennsylvanijos legislatūrą. 
Kiek vėliau tapo išrinktas į 
Allegheriey’s apskrities teis-1 

i mą už teisėją (kuriuomi ir 
dabar yra) ant demokratų 
partijos 'tikieto. Musman- 
nui būnant teisėju ir da
rant visokias komedijas 
(kurių čia neminėsiu) išsi- 
garsinimui, pradėjo aiškiai 
matytis smukimas jo libera- 
liškumo. Kelis sykius jis 
kandidatavo į aukštesnes 
vietas Pennsylvanijos vals
tijoje, bet visados pralaimė
jo. Šiais metais užsimanė 
pasiekti vietą Pennsylvani- Į ji 
jos aukštesniajam teisme. | 
Bet demokratų partija at
sisakė remti jo kandidatū
rą ir pastatė kitą teisėją iš 
Philadelphijos. Musmanno, 
matydamas, kad paramos 
negaus pas demokratus, 
metėsi į didžiausią reakci
ninkų vežimą ir, važiuoda
mas tame vežime, turi būti

rei/ublikonas ar
tad! Iš to vis

Bostono policija suareštavo mušeiką Martin Pink (šio
je nuotraukoje jis su skrybėle). Jis buvo dar 1947 me
tais džiūrės apkaltintas užpuolime ant sukniasiuvių’ 
unijos organizatoriaus William Ross. Dabar Pink par
gabentas New Yorkan ir bus teisiamas, kaipo žmogžudys.

didžiausiu reakcijonierium, 
turi būti reakcijonierių 
“didvyriu”! Todėl dabar 
Musmanno puola komunis
tus, puola liberališkesnio 
nusistatymo asmenis. Jam 
į talką atėjo slavų tautybės’ 
koks tai Cvetic, valdžios 
šnipas!

Vargšų Brolis

taipgi yra 
laikraštis, ro- 
kelią lietu-

“Bet kur gi jūs manote 
ja apsikrėtęs?” klausia gy
dytojas.

“Daktare,” sako atėjusy
sis, “mano sūnus serga dė
mėtąja šiltine ir jisai pa- ' 
sisakė bučiavęs mūsų dai
liąją jaunąją virėją.”

“Čia nėra ko nervuotis,” 
ramina gydytojas. “Žinote, 
jaunuoliai visada jaunuo
liais pasilieka.”

“Bet jūs, daktare, nesu- 
į prantate. Dėl aiškumo, tu
riu jums prisipažinti, jog 
aš ir pats tą merginą bu- . 
čiavau.”

“Na, dabar, tai dalykas 
pasidaro jau painesnis,” 
pritarė gydytojas.

“Dar blogiau, daktare. Tą 
patį rytą ir sekamąją nak
tį aš ir savo moterį bučia
vau.”

Dabar jau ir gydytojas 
susijaudino. “A , kad jus 
perkūnėlis visus; reiškia, 
dabar ir man teks ta pačia 

'liga susirgti!”

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos susirinki

me J. Skliutas sake, kad jis 
jau turi $176 surinkęs i Vil
nies $10,000 fondą. Reikia ži
noti, kad Vilnis 
darbo žmonių 
dantis teisingą
viam darbininkams už geres
nį gyvenimą kovoje su skriau
dėjais. Vilnis daug nukentė
jo nuo chuliganų užpuolimo. 
Vilnis turi gyvuoti! Skliutas 
atlieka gražų darbą šiame va
juje. Daugelis dar galėtų per 
ji Vilniai paaukoti.

Jeigu reakcija siunta prieš 
darbininkų organizacijas ir 
spauda, tai mos darbininkai 
dar daugiau turime rūpintis, 
kad mūsų ilgų metų nuo i metų sūnaitis kartą nesu- 
pat jaunystės gražūs darbai | žiniai užmetė šešėli savo tė

vo- medikališkai reputacijai. 
Įvyko tatai šitokiu būdu:

Tėvui išvažiavus pas li
gonis, sūnelis pasikvietė j 
vidų vieną savo mokyklos 
draugą ir abu ėmė šniukš
tinėti ligonių tyrinėjimo 
kambaryje. Atidarę vieną 
šėpą, jiedu pamatė jame 
pastatytą žmogaus skeletą 
(grobius, kuriuos daugelis 
gydytojų įsigyja įvairiems 
tyrinėjimams).

“Kas čia tokis?” nuogan- 
džiai klausia svečias.

“O, čia tai pats pirmuti
nis mano tėvo ligonis,” pa
aiškino gydytojo sūnelis.

Surinko žemaitis

kultūriniame ii- apšvietus vei
kime ne nykiu, bet gyvuotų. 
Mūsų progresyvę spaudą rei
kia . skaityti, reikia remti. 
Neapleiskime kultūriniu ap
švietus organizacijų, neap
leisk i m patys savęs, lanky kini 
susirinkimus.

Mūsų LLD susirinkimai tu
ri būti skaitlingesni. Kodėl 
draugai nelankote susirinki
mų? Jūsų tokis elgėsis pade
da fašistiniam baubui ir re
akcijos zaunijimui prieš prog
resą, prieš visą tą, kas yra 
naudinga gyvenime darbiniu-

Radio piknikas rugsėjo 30 d.

Kurie mylit Gintarų že
mės Radio Programą, čia bus 
visiems proga dalyvauti ir, 
besilinksminant paremti radi
ją, kad jis galėtų gyvuoti; 
perduodamas gražias dainas 
ii- muziką, kaip ir iki šiol. 
Todėl prašom visų skaitlingai 
atvykti j Olympia Parką 30 
d. rugsėjo. Vigus užtikrinam 
viskuom. J. M. L.

Gal ir teisybe...
Vieno gydytojo dvylikos
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SUKILĖLIAI UŽĖMĖ 
BRAZILIJOS MIESTĄ

i

t 5 pusi.—Laisvė (Liberty)* Penklad., Rugsėjo-Sept. 28, 1951.

Eina smarkiausią kova tarpe sviesto ir “oleomarga
rine”. Kadangi šis riebalas yrą gerokai, pigesnis, tai jis 
stumia iš rinkos sviestą, „Nuo to laiko, kai 1950 metais 
nuimta federąliški taksai už dažytą “oleomargariną”, 
sviesto vartojimas nukrito beveik per pusę.

Anekdotai
Ar visi ir sirgs?

Pas gydytoją atskubėjo 
susirūpinęs tėvas, prašyda
mas ištirt, ar jis neapsikre- 
tęs dėmėtąja šiltine.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
-r-Sukilėliai prieš Maranhao 
valstijos gubernatorių Eu
genio de Barros užėmė Pas
sage Franca miestą. 12,000 
ginkluotų darbininkų ir . 
valstiečių ' įveikė valstijos 
miliciją.

Sukilėliai reikalauja, kad 
Brazilijos valdžia padėtų 
išvyti neapkenčiamą guber
natorių.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar nakti, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



NewWto^^^feZlnfca
Liberty Auditorijoje

Pereito pirmadienio vakarą 
Lietuvių Namo Bendrovės di
rektoriai plačiai svarstė Au
ditorijos reikalus.

Direktoriai nusitarė pradė
ti ruoštis prie metinio Bend
rovės suvažiavimo ir bankie- 
to, kurie įvyks šeštadienį, lap
kričio 24.

Taipgi kalbėta ruoštis prie 
naujų metų 
gimo. Tam 
ja išrinkta.

pasitikimo puren
ti ksl u i ir komįši

šiuo metu Auditorijos val
gykla yra dienomis uždaryta, 
tik vakarais atdara. Kadangi 
šiame sezone vakarais dau
giausia žmonių sueina, tai ir 
nusitarta tik vakarais laikyti 
atdarą.

Visą dieną bus valgykla at
dara tik tada, kada bus ko
kie mūsų parengimai.

LDS 
lošė.

Klubietes moterys rūpinsis 
Čepulių pares valgiais.

Nelaimėjo dukters

Pereitą antradienį 
bowlininkai smarkiai 
Lošime dalyvavo 4 vyrų ty
mai ir vienas merginų.

Po lošimo įvyko bowlinin
ku susirinkimas, kuriame ap
tarta, kiek jie mokės į lygą 
duoklių ir kitos reguliacijos 
padarytos. Taipgi nusitarta 
rūpintis, kad daugiau bowli- 
ninkų gauti.

Smagi visiems Čepulių pa
rės dalyviams naujiena, kad 
Lietuvių Moterų Apšvietus 
Klubas apsiėmė rūpintis tos 
parės valgiais. O mos gerai 
žinome, jog klubietės ne vien 
tik yra žymios veikėjos, bot 
kartu ir geros šeimininkės. 
Kai jos paruošia valgius, tai 
valgyk ir norėk. Tad neabe
jotina, kad turėsime įvairaus 
ir skanaus maisto.

Bet jos prašo vieno dalyko 
iš visų tų, kurie ruošiasi mi
nimoje parėję dalyvauti, bū
tent, visiems turėti iš anksto 
bilietus. O tiems, kurie dar 
neturi bilietų, pataria užsi
registruoti pašaukiant: Virgi
nia 9-1827. Jos mat nori tik
rai žinoti, kiek svečiu ( 
vaus. Mat dabar 
labai brangus, tai 
viršiaus negalima 
per mažai taipgi
sako, jeigu apytikriai 
kiek dalyvaus svečių,

|dėl tiek žmonių ir maisto ga
lės pataisyti.

Taigi, maloniai šeimininkės 
ir rengėjai prašo įsigyti tik ic
tus arba užsiregistruoti Lais-

Tada

kaip įžymius visuomenės vei
kėjus per ilgus metus. O jei
gu kiek nuo pares liks pelno, 
tai galėsime jį panaudoti ap
švietus reikalams.

Svečių tikimasi iš plačios 
New Yorko apylinkės turėti. 
Mat Čepuliai yra plačiai ži
nomi visuomenininkai. Seniau 
jie yra gyvenę ir veikę Nau
jojoje Anglijoje, tai gal ir iš 
ten jų pažįstamų dalyvaus. 
Tad bus smagu visiems drau- 

vakarą 
pasivai- 
ry tojaus 

po parės

Martin t Munkacsi yra įžy
mus fotografistas ir taipgi 
novelistas. Bet jis norėjo būti 
ir advokatu savo teismo.

Jis reikalavo teismo atgau
ti trijų metų dukterį, kuri da
bar randasi pas su juo persis
kyrusią žmoną. Bet jis teisman 

pasišaukė liudyti savo žmo
nos seserį, kuri pareiškė, jog 
jis nevertas dukters globoti, 
nes jis turi net šešias žmonas. 
Teisme jis
tris kartus vedęs. • •

Teisėjas jo reikalavimą at
metė ir patarė, jeigu dar eitų 
teisman, tai turėtų ateiti 
advokatu. ,

prisipažino esąs

maistas 
didelio
pirkti.

negerai.

daly- 
yra 
per

ti 
Jos

žinos, 
tai jos

ir linksmai
> praleisti ir skaniai 
šinti. Kadangi ant 
bus sekmadienis, tai 
galėsime ir gerai pasilsėti.

Tad visi ir visos dalyvauki
me minimoje parėję.

Dipukas nužudė 
savo meilužę

su

šį penktadienį manoma tu
rėti nemažai bowlininku. Lie
tuvių bowlininkai, kaip visa
da, gerai pasirodys. Taipgi 
yra užsiregistravusių ir kita
taučių pora grupių bovvlinti.

Atrodo, kad penktadieniais 
bus pilnas bowlingas.

turi re- 
atsilan-

Jiems

šeštadienį Įvyksta Čepulių 
parė, kurioje tikimasi turėti 
nemažai svečių.

Tūli dalyviai, žinoma, ga
lės ir pabowlinti. Bowlingo 
manadžeris Leonas Jonikas 
bus tam pasiruošęs ir bowlin- 
gą paruošęs.

Penktadienių vakarais Au
ditorijoje visada esti nemažai 
žmonių. Mat Aido Choras tu
ri praktikas, taipgi pora kita
taučių klubų turi susirinki
mus, o dar prisideda ir mūsų 
draugų pasitarimai. Rep.

Delegacija reikalauja 
ligoninės

Bedford-Stuyvesant 
linkės gyventojai seniai 
lauja ligoninės. Jiems 
žadėta įsteigti ligoninę šiais 
metais. Bet pažadai pasiliko 
tik pažadais.

Dabar daugelis šios Brook
lyn© teritorijos organizacijų 
ir bažnyčių paskyrė savo at
stovus, kurie šį penktadienį, 
rugsėjo 28, lankysis Miesto 
Rotušėje ir priduos valdinin
kams savo reikalavimą.

Toji teritorija
tarprasinę ligoninę, 
gi toje apylinkėje visokių 

i šių gyvena žmonių, ypač 
mažai negrų.

a py
re i ka
bu v o

nori turėti 
kadan- 

ra- 
ne-

vės administracijoje, 
viskas bus gerai.

žinoma, visada jos 
zervo ir tiems, kurie
kys neužsiregistravė. 
irgi nereikės badauti.

Visiems jau žinoma, kad 
Vinco ir Onos Čepulių parė 
įvyks šį šeštadienį, rugsėjo 29, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Prasidės 7 
vai. vakare. Vakarienės bi
lietas $3.00 asme.niui.

Dalyvaudami šioje parėję 
galėsime paminėti Vinco ir 
Onos Čepulių 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį ir k ar-; 
tu galėsime pagerbti juos,

LEONAS JONIKAS
Neseniai atvykęs iš Chica- 

gos Leonas Jonikas pasirodys 
pirmą kartą pas mus kaip 
dainininkas šį šeštadienį, rug
sėjo 29, Liberty Auditorijoj. 
Savo dainomis jis palinksmins 
susirinkusius i Čepulių parę 
svečius.

|| X

Ted Nathan, Bronxo gyven
tojas, atėjęs į policijos stotį 
padėjo ant stalo peilį ir pa
reiškė, kad su tuo peiliu jis 
nudurė Molly Nachman, irgi 
Bronxo gyventoją.

Toliau jis pareiškė, jog jis 
ją mylėjęs, bet ji pradėjusi 
su kitu draugauti, tai jis už 
tai jai atkeršines.

Paaiškėjo, .jog jis yra gi
męs Lenkijoje ir keturi metai 
atgal čia atvyko kaip dipu-. 
kas.

Narkotikus atveža su 
užmuštais kareiviais

132 taikos savaitės 
mitingai Brooklyne

Didelis skandalas su 
likerių leidimais

po-Apskaičiuojama, jog 
reitą savaitę buvo suruošta 
132 mitingai ant gatvių. Juo
se dalyvavo virš 50,000 žmo
nių. Buvo pasakyta visa eilė 
prakalbų, išplatinta daug li
teratūros, surinkta daug para
šų.

Taip buvo Brooklyne atžy
mėta “taikos savaitė”. Buvo 
priimtos rezoliucijos reika
laujant prezidento Trumano 
ir gen. Ridgway baigti karą 
Korėjoje.

Dirbtuvė sudegė
naktį 
dirb

Pereito šeštadienio 
ugnis beveik sunaikino 
tuvę 1901-8th Avė., Brookly 
ne. Sužeidė 12 
Padarė nuostolių 
000.

Policija dabar
gėjų. Manoma, vaikai bus su
kūrę ugnį prie dirbtuvės tuš
čiame lote. Nakties laiku ilg

inis persimetė į dirbtuvę.

ugniagesių 
apie $400,-

ieško pade-

UžraAyldt Laisvę Savo Draugnt

Staten Island pasiekė aukš
tą skandalų laipsnį. Valstiji- 
nės kriminalysčių komisijos 
tyrinėjime pasirodė, jog Sta
ton Island republikonų vadas 
(čyfas) Edward A. Ruppell 
ir Valstijos Likerių Autoriteto 
čyfas George W. Gatz yra į- 
sivėlę i skandalus. C C

Karo veteranas Edward 
Conti, kuris Italijoje prarado 
vieną koją, liudijo, kad Rup
pell ' paėmė iš jo $1,500 ky
šio už išgavimą krautuvei li
kerių leidimo. Kitas vetera
nas Henry Lucking sumokė
jęs net $2,000 už tokį pat 
leidimą. Louis Moccia liudijo, 
kad iš jo reikalauta $1,050. 
Ruppell aiškinęs, kad^ $1,000 
eina likerių komisionieriams, 

■ o $50 jam liks. Pagaliau nu
siderėta ant $550, bet leidi
mas negautas ir jo bizniui pa
daryta $20,000 nuostolių.

Liudininkai Lucking ir 
Moccia taipgi sako, jog jiems 
grasinta tyrinėjime susičiaup
ti, o jeigu daug kalbės, 
gali kas nors atsitikti su 
šeiihomis.

Areštuotas saržentas Earl 
F. Gentry, kuris prižiūrėjo iš 
Korėjos vežamus namo žuvu
sių kareivių lavonus.

Pasirodė, kad su lavonais 
kartu vežama ir narkotikai. 
Pas areštuotąjį rasta devyni 
svarai marijuana, iš ko gali
ma padaryti 18,000 cigaretų 
ir parduodant po $1 
ryti $18,000.

Gentry prisipažino, 
tik perveždavęs 
atiduodavęs. Už 
davęs nuo $25 iki 
rijuana svarą.

pasieta-

lę ad jis 
kitiems 

jis gau-
ir 

tai 
$30 už ma-

GARSINKITE!? LAISVĖJ!

tai 
j y

Žydai žada uždaryti 
mėsos krautuves

of 
savo

American Federation 
. Retail Kosher Butchers 
1 susirinkime vienbalsiai nutarė 
! uždaryti 8,400 krautuvių tuoj 
po žydų švenčių, jeigu jie ne
galės gauti reikalingos mėsos 

• be juodojo turgaus. *
Jie nurodo, kad juodasis 

turgus smarkiai plečiasi. Dau
gelis skerdyklų ir urminių 
kompanijų plėšia daug dides
nes kainas, negu valdžios nu
statyta. Tinkamos mėsos be 
juodojo turgaus jau sunku 
gauti.

Gregory Pec čia pozuoja kaip visų izraelitų karalius 
Dovydas garsioje bibliškoje filmoje “David and Bath
sheba”. Su juo vaidina Susan Hayward ir kiti artistai. 
Ši spalvine filmą dabar rodom New Yorko Rivoli Te- 
tre.

Visaip terorizuoja 
šalpos ėmėjus

• Kovosią prieš juodąjį 
j mėsos turgų

Laisves Įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

REIKALAVIMAS'
HELP WANTED—FEMALE
Virėja, namų darbininkė, kalbanti 

ngliškai, guolis vietoje.
Tol. BU 2-1964. (187-191)

HELP WANTED—MALE 
REIK ALINGAS DARBININKAS 
Laisvės ištaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Dar bus piknikas Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke, Winter St. ant 
Keswick Rd, jvyks rugsėjo (Sep
tember) 30, 1951. Pradžia 1 valan
dą dieną. Bus muzika, valgių, gė
rimų.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

antradieni, spalio 2 d.. 8 vai. vak., 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y. Skaitlin
gai dalyvaukit šiame i 
Turime gerai pasiruošti 
vakarienės, spalio 27 d., 
pamirškit pasižiūrėti j 
knygelę, gal jau reikia

susirinkime, 
surengimui 
Taipgi ne- 

i mokesčių 
užsimokėti. 

P. Babarskas, prof. sekr. 
(190-191)

/

Welfare komisionicrius Mc
Carthy pasigirdamas rapor
tuoja, jog jis sumažinęs šal
pų ėmėjų skaičių virš 11 pro
centų. Metai laiko atgal ant 
šalpos buvo 341,960, o dabar 
— 308,917 žmonių.

Bet kaip jis sumažino šal
pos ėmėjus? Daugiausia te
roro pagalba, varydamas 
žmones į darbus, nepaisant 
jų negalėjimo tuos 
dirbti. Unijistus jis 
dirbti neunijinius 
profesionalus verčia
paprastus sunkius darbus. J<u- 
rių jie negali dirbti.

O tie, kurie atsisako eiti į 
tuos darbus, lieka negavę 
šalpos.

Veikiantysis majoras Shar
key paskelbė, jog jis žiūrės, 
kad majoro Impellitteri pasi
rašytas kainų kontrolės bilius 
būtų vykinamas gyvenimai!.

Sharkey susišaukė marketo 
komisionierių ir sveikatos ko- 
misionierių pasitarimui, kaip 
sėkmingiau kovoti pries įsiga
lintį juodąjį mėsos turgų.

j vyks
2 d., 

Union

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas 

antradienio vakaro, October 
A .L .P. Klubo svetainėj, 28£) 
Ave., Brooklyn. N. Y. Prapžia 7:30
vai. vak. Nariaia prašomi -.skaitlin
gai atsilankyti. Taiapgi pasistengki- 
le atsivest ir naujų narių j kuopą 
prirašyt. — Prot. Sekr. (190-192)

LAWRENCE, MASS.
Literatūros Draugijos 

mėnesinis susirinkimas 
madienj, rugsėjo (Sept.) 
po pietų, Maple Parko,
ir narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbių 
lų aptarimui. — Komitetas.

37 kuopos 
jvyks sek-
30 d., 2 v.
Visi

darbus 
verčia 

darbus, 
dirbti

Aido choras

nariai 
šiame 
reika-

Kviečia- 
laiku susi- 

susirinkti 
nes turėsi-

REIKALINGAS
DARBININKAS

Laisves Įstaigai reikalin
gas darbininkas prie ekspe
dicijos darbo; taipgi turi 
mokėti troką vairuoti. Len
gvas darbas, greit išmoks
tamas. Kreipk 
Atlantic Avė.,

Penktadienį Aido Choras 
turės reguliares pamokas Li
berty Auditorijoje, 
me visus choristus 
rinkti, o merginas 
7:30 vai. vakare,
me atskiras praktikas.

Taipgi prašome atsilankyti 
ir tuos, kurie norėtų prie cho
ro prisirašyti.

Choro pirm.

* London.— Nuvirtus trau
kiniui nuo pylimo, užmušta 
21 anglas ir 1 amerikonas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, Aūdi- 
kia'm reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Richmond 
(188-190)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Parė

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

PARĖ ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER

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

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Kurie dar neturite bilietų, tuojau skambinkite: 
Virginia 9-1827 ir užsisakykite.

<♦>
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<t>

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petrikas.
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkę ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y i

. Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<Į>

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 Hooper Street
Brooklyn, N. YZ

L

Telefonas
EVergreen 4-8969

6 pusk—Laisvė (Liberty) —Penktad., Rugsejo-Sept. 28, 1951




