
Plunksna ir kirvis.
Rašo A. BIMBA

Fordo kompanijos gongste-

s ir melagius.
žygis.

Californijos penkiolika.
Nenori prarasti.
Poetes kasos.

I

i

I
I 
1

i

I

1

J

rių-teroristų karalius ‘Bennett 
parašė knygą iš savo atsimini
mų. Knygos nemačiau, bet 
skaičiau jos recenziją.

Bennett savo buvusį bosą 
Henry Fordą vaizduoja dide
liai melagiam ir sukčium, o 
dar didesniu bailiu. Fordas 
anais metais buvo patrauktas 
teisman už anti-semitizmą. 
Baisiai išsigando. Teismui 
prasidėjus, kai Fordas turėjo 
stoti ir spaviedotis, jis sugal
vojo automobilio nelaimę. 
Girdi, Fordas baisiai sužeis
tas, nuvežtas ligoninėn, pada
ryta operacija, negali pasiro
dyti teisme. Jo gyvybei pavo
jus!

O nieko panašaus nebuvo, 
lįa suktybė jį išgelbėjo. Byla 
buvo likviduota.

★

Karštai sveikintini tie 150 
intelektualų, kurie suorgani
zavo Nepaprastą Civilinių 
Laisvių Komitetą. Jie gins vi
sus, kuriems atimamos konsti
tucinės teisės.

Koaniteto sąstatas labai į- 
vairus. Princetono Teologi
nės Seminarijos profesorius 
Paul Lehman yra komiteto 
pirmininkas, o buvęs banki
ninkas Imbrie — sekretorius.

^Komitetas veiksiąs plačiai, 
po .visą Ameriką. Jis koope
ruosiąs su visomis jau gyvuo
jančiomis panašiomis organi
zacijomis.

Jau daugiau kaip trys mė
nesiai penkiolika darbininkų 
kla'sčs vadų Californijoje sėdi 
kalėjime. Taip patvarkė Justi
cijos Departmentas, pareika- 
?Audamas po 50 tūkstančių 
iroleiią kaucijos. Niekas tiek 
kaucijos negali užsistatyti.

Jie kaltinami sulaužyme 
.Smith Akto. Dar nežinia, ka
da teismas įvyks. Keletas tų 
žmonių turi šeimas, vaikus. 
Motinos ir tėvai atskirti nuo 

f 

vaikų.
žiauru ir nepadoru. Bet 

tas neapeina tiems, kurie; 
šiandien vairuoja mūsų šalį. 
Tik jų pačių teisės jiems svar
bu. Su kitų žmonių teisėmis ir 
laisvėmis jie nesiskaito.

• *
Skaitau smetoninėje spau 

doje, kad į derybas tarpe
VLIKo ir “diplomatijos šefo’; 
Lozoraičio bombą įmetė iš 
Chicagos šimutis ir Grigaitis. 
Jie mušę Krupavičiui tele
gramą ir patarę nesusitarti. 
Ložoraičio šefu jie dar neno
ri pripažinti. Mat, toks pripa
žinimas reikštų visos “Lietu- 

laisvinimo” vadovybės pa- 
' ftedimą smetoniniams “diplo- 
^matams”. Amerikos Lietuvių 

Tarybos raketai būtų suduo- 
, tas smūgis.

Viena, antra — toks atvi
ras susidėjimas su kruvinojo 
Smetonos pastumdėliais nei
giamai paveiktų Grigaičio ir 
Šimučio įtaką tarpe jų pase
kėjų. Jie sakytų: Kur jūs nip 
važiavote ?!

★
Katryna Grigaitytč yra gabi 

poetė, lyrike. Bet vargšė pa
bėgo iš Lietuvos, atitrūko nuo 
savo tautos, neteko žemės po 
kojų. Skundžiasi ant savo su- 
viliotojų. Prašau :

4 
“Mielas, kam irklus padėjai? 
Per toli srovė nuneš!
Sutaršys gegužės vėjai, 
Sutaršys jie man kasas.”

l », truputį per vėlai, jau 
z Tos gražios kasos smarkiai su

taršytos. Poetei trošku be tė- 
v vwjmes, be savųjų. Fašistinis 

mielasis apgavo, išviliojo iš 
savo tėvynės į svetimus kraš
tus tarp svetimų, nepažįsta
mų žmonių.
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MILŽINIŠKOS EGIPTĖNŲ 
DEMONSTRACIJOS ŠAU
KIA IŠVYTI ANGLUS
Acheson kritikuoja Egiptą:, žada 
savo planą Sųezui kontroliuoti

Kairo, Egiptas. — 75,000 
egiptėnų darbininkų ir stu
dentų audringai demonstra
vo, šaukdami: “Laukan an
glus!” “Tegyvuoja Egip
tas!”

Demonstrantai apdaužė 
bei padegė kelis anglų ir 
amerikonų trokus bei auto
mobilius.

Panašios demonstracijos 
taip pat bangavo Aleksan
drijoj *ir kituose Egipto 
miestuose.

Penktadieni išsiveržė nau
jos didžiulės demonstraci
jos prieš Angliją ir Ame
riką. Bet Egipto policija 
jau griežčiau “tvarkė” de
monstrantus.
ACHESONASGRASINA 

EGIPTUI
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Ache- 
sonas smerkė Egipto val- 
d;^, kad ji “vienpusiškai” 
nutarė panaikinti senąsias 
sutartis su Anglija ir pava
ryti anglus nuo Suezo ka
nalo ir iš Egiptinio Suda
no. «

Achesonas grūmojančiai 
pareiškė, jog tas Egipto 
nutarimas “kliudo Viduri
nių Rytų apgynimą ir suke
lia rūpestį visame laisvaja
me pasaulyje.”

Kartu Achesonas ketino 
pagaminti planą, pagal ku-

Baruch buvo du kartu 
kviečiamas Maskvon

New York. — Bernardas 
Baruchas, meistras ameri
kinio plano atominei jėgai 
kontroliuoti, pripažino, jog 
Sovietų vyriausybė kvietė 
jį Maskvon 1948 ir 1949 me
tais, kad Baruchas paaiš
kintų ten savo planą.

Prez. Trumano valdžia 
sulaikė Baruchą nuo kelio
nės Maskvon.

(Sovietų premjeras Stali
nas, neseniai atsakydamas į 
Pravdos klausimus, pareiš
kė, jog Amerikos siūloma 
tarptautinė atomų jėgos 
“kontrolė” stengiasi išlai
kyti Amerikai atominių 
ginklų monopoliją; leidžia 
amerikonam > gaminti ir 
naudoti' atom-bombas, kuo
met būtų “kontroliuojama” 
atominė gamyba Sovietų 
Sąjungoj bei kituose kraš
tuose.)

Mano . patarimas: Susišm 
kuok savo kasas ir grįžk dai
nuoti savo tėvynei, savo tau
tai, saviškiams.

Yra toks posakis: Ką 
plunksna parašysi, kirviu n.e- 
beiškirsi. Tai reiškia, kad rei
kia rašyti apgalvotai, faktiš
kai, teisingai. Bet rašyti rei
kia.

Aš kalbu į mūsų korespon
dentus. Netingėkite, rašykite. 
Bet visuomet turėkite mintyje 

I tik teisybę ir faktus.
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rį Anglija galėtų išvien su 
Egiptu ir kitais Viduržemio 
Jūros kraštais kontroliuoti 
Suezo kanalą.

(Suezo kanalo ruožtas 
yra galingiausia karinė An
glijos bazė prieš Sovietų 
Sąjungą. Tai Amerikos pi
nigais įtaisyta bazė.)

London. — Anglijos val
džia dar griežčiau pakarto
jo, kad anglų kariuomenė 
gins Suezo kanalą nuo E- 
gipto ir anglų valdininkai 
nesitrauks iš Sudano.

Svarstoma A-bombų 
naudojimas Korėjoj

Washington. — Aukščiau
si karininkai ir valdinė ato
mų jėgos komisija slaptai 
svarstė klausimą, ar nau
dot atomines bombas Korė
jos kare.

Neoficialiai pranešama, 
kad generolai prašė įgalint 
juos vartoti tokias bombas, 
kai jie “matys reikalą.”

Albanija teisia 14 
vakarinių šnipų

Tirana, Albanija. — Al
banų teismas tardo 14 as
menų kaip karinius šnipus 
Amerikos, Anglijos ir Ju
goslavijos.

Kai kurie šnipai yra at
siųsti Jugoslavijos valdovo 
Tito prieš Albanijos Liau
dies Respubliką.

Achesonas suprato, kad 
kiny komunistai pagrobs 
duodamus Čiangui ginklus

Washington. — Genero
lai 1949 metais įspėjo Tru
mano valdžią, jog kinų ko
munistai galės pagrobti 
ginklus, kuriuos Amerika 
siųs Čiang Kai-šeko kinam 
tautininkam. Todėl ir vals
tybės sekretorius Dean.A- 
cheson tada sutiko sulaiky
ti ginklų siuntimą čiangiį- 
ninkams, kaip kad jis pats 
liudijo tyrinėjančiam Sena
to komitetui.

Achesonas užginčijo repu- 
blikonų pasakas, .būk ke
liaujantis Amerifcos amba
sadorius Phil. Jessup ragi
nęs sustabdyti ginklus 
Čiangui.

Republikonai reikalauja 
atmest Jessupą, \kurį prez. 
Trumanas skiria delegatu 
Jungtinėms Tautoms.

Madrid, Ispanija.—Fran
ko fašistų, valdžia Ispanijoj 
linki, kad Anglijos seimo 
rinkimus laimėtų Churchil- 
lo konservatoriai (atžagar
eiviai) prieš darbiečius-so- 
cialistus.

“Valkatavimas” Atom- 
bombų fabrike

Washington. — Kai ku
rie Kongreso nariai patyrė, 
kad “dykai valkiojasi” inži
nieriai ir darbininkai ato
miniame Savannah. River 
projekte, South Carolinoje, 
kur statoma naujas didelis 
atombombų fabrikas. To
dėl Kongreso komitetas šiuo 
tarpu paskyrė tik 200 mi
lijonų dolerių tam fabrikui 
statyti. Valdžia reikalavo 
virš dvigubai daugiau.

Kongresinis komitetas sa
kė, žiūrės kaip ten eina dar
bai, ir paskirs daugiau pini
gų, kada reikės.

Phila. plienininkai 
išgavo daugiau algos

Philadelphia.—3,500 SKF 
plieno darbininkų, CIO uni
jos nariai, per vienos die
nos streiką trečiadienį lai
mėjo pakėlimą po 11 centų 
ir pusę per valandą. Me
chanikai iišgavo dar keliais 
centais daugiau .

Ambasadorius Bowles 
lekia Indijon

Essex, Conn. Buvęs 
Connecticut valstijos guber
natorius Chester Bowles 
rengiasi skristi Indijon šį 
ne.nktadieni, kaip naujasis 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius tai šaliai.

Kuomet prez. Trumanas 
paskyrė Bowlesą ambasado
rium, tai republikonai sena
toriai sukėlė trukšmą prieš 
jį; pasakojo, kad Bowles, 
buvęs kainų kontroliuotojas 
Roosevelto valdžioje, drau
gavęs su komunistais.

Bet Senato dauguma vis 
tiek užgyrė Bowlesą kaip 
ambasadorių.v

20 proc. pakelta rendos 
Detroito namy projektuose

Detroit. — Miesto valdy
ba pakėlė 20 procentų ren- 
das 11,400 šeimų, gyvenan
čių Detroito namų projek
tuose.

Miesto valdininkai teisi
nasi, kad šalies valdžia pa
didino rendas" federaliuose 
namų projektuose; todėl ir 
miestiniuose' projektuose 
reikią pabranginti rendas.

Sovietai darą manevrus 
Kurily salose

Tokio. — Japonijos žval
gai praneša, kad Sovietai 
daro “smarkius” armijos, 
lėktuvų ir submarinų pra
timus Kurilų salose ir jų 
apylinkėje, netoli Japoni
jos. . . •

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo tas salas Japonija val
dė.

London. — Anglijos karo 
ministras tarėsi su francū- 
zų generolu Lattre- de Tas- 
signy išvien kariauti prieš 
Malajos patrijotus ir Viet
namo liaudininkus, Indo- 
kinoje.

Amerika urmu siunčia 
ginklus čiangininkams

Taipei, Fčrmoza. — Ge
nerolas William Chase, gal
va karinės amerikonų misi-i 
jos, sakė, kad Jungtinės 
Valstijos dabar atsiunčia 
“didelius kiekius” visokių 
ginklų kinam Čiang Kai- 
šeko tautininkam Formo- 
zos saloje prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Gen. Chase kalbėjo masi
niame čiangininkų susirin
kime ir gyrė čiangininkų 
armiją.

Čiang Kai-šekas ir jo pa
ti žadėjo atkariauti Kiniją 
nuo komunistų.

Ištrūkusi rakieta 
nugąsdino miestą

, j

Las Cruces, New Mex. — 
Kuomet karininkai darė 
bandymus didžiosioms ra- 
kietoms (robot-bomboms) 
White Sands dykumoje, 
New Mexico valstijoje, tai 
“paspruko” viena rakieta ir 
su baisiu trenksmu sprogo 
už 4 mylių nuo Las Cruces 
miesto.

Sprogimas sudrebino na
mus, sukėlė didžiulius debe
sis dulkių ir labai nugąsdi
no gyventojus.

Renkama milijonas dolerių 
Trumano knygynui

Washington. — Demokra
tas senatorius Clinton P. 
Anderson pradėjo vajų dėl 
milijono dolerių fondo, už 
kurį būtų pastatytas atmin
tinis Trumanui knygynas 
Grandview, Missouri, netoli 
Trumano tėviškės. Tame 
knygyne būtų sudėti valdi
niai prez. Trumano doku
mentai.

Andersonas siūlė atmušti 
nuo taksų duodamas tam 
knygynui aukas. Bet sako
ma, Trumanas “nesutinka” 
su taksu numušimu. c

Maskvos spauda smerkia 
vakarų šokius

Maskva. — Komsomols- 
kaja Pravda, komunistinio 
jaunimo laikraštis, smerkia 
tokius ‘tvirkinančius, gve- 
rinančius” vakarinių kraš
tų šokius, kaip’džiazą, tan
go ir kt. Reikalauja paša
linti juos iš pasilinksmini
mo vakarų, o jų vieton nau
doti daugiau liaudišku šo
kiu.' ' • i u

Kinija nusiuntė Indijai 
300,000 tony grūdų

New Delhi, Indija. — Ki
nijos Liaudies Respublika 
pristatė Indijai! 300,000 to
nų ryžių ir kitų grūdų pa
gal sutartį, padarytą gegu
žės mėnesį š. m.

Taigi bent Indija netiki 
skleidžiamais vakariniuose 
kraštuose paskalais, būk 
milijonai kinų kenčia alkį.

Šveicarijos valdžia suėmė 
amerikoną Ch. Davisą kaip 
politinį šnipą.

BAIGIAMA SUSITARTI 
DĖL PALIAUBŲ DERYBŲ 
PANAUJINIMO KORĖJOJ
Batalijonas jankių nusileido j 
užfrontę’ tankai pasitraukė

garį rytiniai - viduriniameKorėja, spal. 11.—Kinijos 
radijas pranešė, jog šiauri
nių korėjiečių ir kinų pa
siuntiniai faktinai baigia 
susitarti su amerikonų pa
siuntiniais dėl pertaikos de
rybų .panaujinimo Panmun- 
džome. Sako, tikimasi, kad 
per tas derybas bus priei
ta prie taikos sutarties.

KARO VEIKSMAI
Tuzinas helikopterių lėktu

vų nuleido batalijonas (apie 
1,000) Amerikos marinų į 
šiaurinių korėjiečių užnu-

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Oficialiai 
paskelbta, kad jau 89,392 
amerikonai sekamai nuken
tėjo per mūšius Korėjos 
fronte:

Užmušta 15,063, sužeista 
62,105, be žinios dingo 10,- 

1672, nelaisvėn pakliuvo 172.
Per paskutinę savaitę to

ki amerikonu nuostoliai pa
kilo 1,732. x

—- — -  ■■■■II

Graikija nuolat laužo 
Albanijos rubežių

United. Nations, N. Y. — 
Albanija atsiuntė skunda 
Jungtinėms Tautoms, kad 
Graikijos kariuomenė ir la
kūnai pastaruoju laiku dar 
24 kartus veržėsi per sieną 
į Albaniją.

Albanų valdžia protestuo
ja prieš nuolatines provo
kacijas iš Graikijos monar- 
cho-fašistų pusės.

Trumanas užgyrė didžiulį 
fondą užsieniam ginkluot 
prieš Sovietų Sąjungą

Washington.—Prez.. Tru
manas savo parašu užgyrė 
Kongreso nutarimą — duo
ti 7 bilijonus, 483 milijonus 
ir 400. tūkstančiu doleriu 
svetimiems kraštams gin
kluoti ir medžiaginiai sti
printi per 12 mėnesių prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tą nutarimą pasirašyda
mas, prezidentas sakė,- ta
tai “padės išjudinti veiki
mui tveriamąsias laisvosios 
žmonijos jėgas.”

FARMŲ DARBININKAI

Washington. — Amerikos 
farmose dirba 13,352,000 
žmonių, kaip praneša žem
dirbystės d e p a r t m e n tas. 
Samdomi farmu darbinin
kai gauna po 66 centus al
gos už valandą.

ORAS. — Vėjas, šaltoka 
ir lietus.
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Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

fronte.
50 amerikonų tankų su 

tūkstančiais pėstininkų ket
virtadienį buvo prasiveržę 
8 mylias pirmyn rytiniame 
fronte. Paskui sugrįžo at
gal iš žygio, kur, jie sako, 
užmušę bei sužeidė apie 1,- 
300 šiaurinių korėjiečių.

Šiauriečiai1 privertė ame
rikonus pasitraukti atgal 
nuo vieno kalno vakarinia
me fronte.

Verda atkaklūs mūšiai dėl 
aukščiausios kalno viršūnės 
rytiniame fronte.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie už
mušė, sužeidė bei suėmė 
2,500 amerikonų ir jų tal
kininkų rytiniame ir vaka
riniame frontuose, sunaiki
no 12 amerikinių tankų it 
10 patrankų, nušovė du lėk
tuvus fronte ir dar tris už
frontėje. A;

Serga polit. kalinys 
Benjamin Davis

Terre Haute, Ind. — Bu
vęs New Yorko miesto ta
rybos narys Beniamip J. 
Davis serga skaudžia gen
dančios kojos liga čionaiti- 
niame federaliame kalėji
me. Davis perkeltas i ka
lėjimo ligoninę, kur gal bus 
padaryta jam operacija.

Federalis apskrities teis
mas New Yorke 1949 me
tais nuteisė Davisą 5 metus 
kalėti už tariamą suokal- 
biavimą su kitais komunis
tais skelbti, kad reikėsią 
nuverst Amerikos valdžią 
“per jėgą bei prievartą.” 
Tada buvo nuteista kalėji
mais ir 10 kitų vadovaujan
čių komunistų -už vadina
mą “Suokalbį.”vėliausios žinios

.Korėja. — Būrys ameri
kinių tankų vėl prasiveržė 
i šiaurinių korėjiečių už
frontę. 'J.

Washington. — Visų ka
rinių Amerikos štabų galva 
gen. Lawton Collins keliaus 
į Indo-Kiną, kur duos fran- 
cūzams patarimus kare 
prieš Vietnamo liaudinin
kus.

London. — Anglijos val
džia pranešė, kad padarė 
visus reikalingus pasiruo
šimus Suezo kanalui “ginti” 
nuo Egipto.

Washington. — Senato ir 
Atstovų Rūmo įgaliotiniai 
susitarė pakelti taksus as
menims apie 12 procentų.'
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EGIPTAS IR ANGLIJA
EGIPTO VYRIAUSYBĖ nutari) nutraukti 1936 me- 

tų sutartį, padarytą su Anglija, pagal kurią anglai' tu
rėjo teisę laikyti savo kariuomenę Suezo kanalo zomyje, 
ir pagal kurią anglai turėjo teisę iš vien su Egiptu val
dyti milžinišką Sudaną. Yra tikrai žinoma, jog parla
mentas šį vyriausybės žygį užgirs.

utartis turėjo baigtis 1956 metais, bet egiptiečiai 
ją nutraukė dabar, nes jie trokšta juo greičiau būti pil-, 
nai nepriklausoma valstybė. Toji sutartis,, sako egi]) 
tiečiai, buvo padaryta beveik prievartos keliu.

Netenka nei aiškinti, kad šis Egipto žygis pareina iš to ,

6

mums pasako- 
planeta žemė 
moteris. Tiesa, 

, tikro skai
čiaus metų jie negali sužinoti, 
bet jie tikri, kad .ii turi virs 
2,000,000,000 pietų amžiaus. 
Pats žmogus gyvenąs ant šios 
planetos jau koks 
metų. Bet su tokiu 
a i š k i n i m u nesu tinka

Pagal seną šventraštį, šie- 
niet sukanką 5,71.1 ni^tų, kai 
pasaulis buvo sutvertas. Pa
gal tą šventraštį. pirmiausia 
buvo sutverta žemė, o tik 
paskui šhulės ir žvaigždės. 
Dievas davęs tuos žiburius

patekti tenai yra nuvažiuoti.
Sovietų ambasada deda vi

sas pastangas šioj kelionėj pa
dėti; tai yra apmoka kelionę, 
nurodo maršrutą i'r kitaip mą

milijonas 
mokslo 

kunigai.

LENKŲ LIETUVOJE 
DAR ESAMA

Lietuvos spaudoje skaito
me :

Vilniaus srityje gana dide
lis skaičius meninės saviveik
los rateliu veikia lenku kalba.* c

Siekdami patenkinti gausius 
sa vi vei k 1 i n i nk ų pageid avimus, 

Respublikiniai liaudies kūry
bos namai šiomis dienomis iš
leido J. Dovydaičio pjesę 
“Garbės lenta“ ir B. Ziukovo 
vienayęiksmę pjesę .“Liaudis

Žydai šiomis dienomis ap- 
| vaikščioja naujus metus.' Jų ti- 
! k ėjimas sako, kad. tiek tai metų 
■ praėjo nuo to laiko, 
Į vas sutvėrė pasaulį.

:o liaudis nerimastauja, reikalaudama j amžiaus klausimu 
omybės, o tokios nepriklausomybės j Komos katalikai.
kol ten šeimininkaus anglų kariuomenė I tiki, kad tas dievas, kurs su

it vėrė pasaulį 5,7 11 metų

Be to, lenkų kalba1 išk
leista dešimt tarybinių lie
tuvių kompozitorių dainų.

Žemės 
sutinka ir 
žydai dar

ir anglai valdininkai.
Be abejojimo, šis Egipto žygis 

voskaudį Anglijos imperialistams, 
ir plėšti to krašto žmones jiems 
juos išvijo. Dabar Egiptas. Po 
kraštai, kurie reikalaus to paties.

Artimuosiuose Rytuose, atsiminkime, žmonių judėji-

sliau rys naują gal- 
Irane šeimininkauti 

nepavyko—irau i e.čia i
žmonių gerus ir blogus 
bus. Ji turi būti labai ( 
Kiek tų žmonių bu v o

•Jis gali būti nustelbtas tam tikrą lai- •
ką, bet neilgam.

Anglijos valdžia pareiškia, kad ji su Egipto reikal: 
mu nesiskaitys, kad ji neištrauks is Suezo kanalo 
nos savo kariuomenės ir iš Sudano savo valdininkų.

Matysime, kai]) ten bus.

at- 
visu 4

per tą 
metus 

ir perknygą
darbus, šiuo

.kiek vi mi am
Už tai

metu
pagerinti savo padėtį.
jie 10 .dienų atgailauja.

Keista, kad dabar, kada 
mokslas taip toli pažengęs, 
dar tiek daug žmonių tiki to
kiomis, liesą motiem is. • ’ . į J

dėjo kampam ją už tai, kad Anglijai padėtų Amerika, 
mūsų kraštas. Štai Niūjorko Times, plutokratijos or-, 
ganas, atvirai reikalauja, kad Amerika kritusi į Egipto’ . y 
ir kitų Artimuosiuose Rytuose esančių valstybių vidų-1 J 
jinius reikalus, kad Amerika padėtų Anglijai slopinti 
laisvės ir nepriklausomybės reikalaujančius žmones, nes 
kitaip, girdi, “ten bus chaosas ir komunizmas.”

I>abai galimas daiktas, kad mūsų valstybės department 
tas to balso paklausys ir bandys gelbėti Artimųjų Rytų 
čirng kai-šekiukus. Bet prie ko visa tai prives? Prives 
prie to, kad Artimųjų Rytų žmonės sukils ne tik prieš 
Angliją, o ir prieš Ameriką. Juos ilgainiui paseks milijo
nai Afrikos žinomų, kuriuose laisvės troškimas vis bręs
ta, vis labiau pasireiškia.

SAKO: GI DBAi; į 
KANADA!

Jaunas lietuvis darbinin-

dipukas, Pagyvenęs Kana
doje kelętą metų,; jis* nusi
tarė ieškoti kelių grįžimui 
i savo gimtąjį kraštą. Tuos 
kelius jis, matyt, surado. 
Šių metų spalio 5 d. Ka
nados Liaudies Balse J. 
Gvildys šitaip pasisako:

Atsisveikindamas, su šiuo 
žemynu noriu pora žodžiu 
apibūdinti šitą kelionę bei jos

Tai pasako, jog Lietuvo
je, ypatingai Vilniaus sri- 
tyj, yra pasilikusių lenkų. 
Tai reiškia, jog ne visi len
kai išvyko į Lenkiją, kai 
buvo apsikeista gyventojais. 
Dėl to šiuo metu Lietuvos 
lenkams ir leidžiama litera
tūra, muzika ir scenos vei-

Susidarė visiškai naujas ir 
nepaprastas civilinėms tei
sėms ginti komitetas. Ji 
kudaro • žymūs veikėjai, vi
suomenininkai, profesoriai, 
rašytojai, gydytojai, dvasi
ninkai. Susirašė net 150 
žymių asmenybių.

Komitetas angliškai vadi
nasi ‘ ‘ E m e r g e n c y Civil 
Rights Committee.” Jo pir
mininku yra Princetono Te
ologijos Seminarijos profe
sorius Paul Lehman, o 
veikiančiuoju sekretoriumi 
James Imbrie, jau senas 
žmogus, buvęs bankininkas.

Savo pirmame pareiški
me komitetas sako, kad jis 
nesilenktyniuos su jokia 
esama civilinėms teisėms 
ginti organizacija bei įstai
ga. Komitetas betarpiškai 
gins lygiai teises visų Ame
rikos žmonių, visiškai neat-

5. Kad-visi kaltinamieji 
civiliniu teisiu bylose turi 
turėt teisę pasirinkti savo 
advokatus.

6. Kad kiekvienam kalti
namajam būtų suteikta 
konstitucinė garantija prieš 
per aukštą kauciją.

Šitais supratimais suor
ganizuotas komitetas. Jis

naujų narių.
Unijos viršininkai sako, 

kad unijai pavyko savo na
riams iškovoti aukštesnes 
algas. Dabar, sako, meažio 
darbininkų vidutine alg 
yra du doleriai per valam, 
dą.

Iš kitos pusės, raportai 
parodo, kad beveik visoje 
pramonėje smarkiai padi
dėjo susižeidimų skaičius. 
Tai vis dėl skubinimo dar-

yra plačiausias komitetas iš Bcdarbių s!iaiėius auga
visų, kokie tik kada yra bu
vę susiorganizavę 
svarbiam reikalui.

Netenka abejoti, jog 
komiteto narius karštai 
sveikins visa pažangioji 
suomenė ir nuoširdžiai 
rems jojo darbus.

Amerikonas

šiam

šio 
pa- 
vi- 
pa-

ANGLIJA IR MEKSIKA
MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ isdavė mūsų krašto vy

riausybės organams Gus Hali, vi e n ei tii oo i 
vadovu, kurie buvo nusmerkti kalėjiman “dėl konspiraci
jos.”

Guss Hali, kaip žinia, atsisakė eiti į kalėjimą,—jis ry
žosi likti laisvėje ir, matyt, buvo išvykęs į Meksiką. 
Meksikos vyriausybės sekliai jį susekė ir išdavė mūsiš
kiam FBI. Gus Hali buvo išduotas be jokio teismo, sau 
ramiai, atsieit, slaptai.

Gus Hali buvo politinis nusikaltėlis. Einant tuo dės
niu, Meksikos vyriausybė turėjo jam suteikti prieglaudą 
panašiai, kai]) kiti kraštai. Atsiminkime, kai Gerhart 
Eisleris. paliego nuo kalėjimo ir pakliuvo Anglijon, An
glijos teismas, laikydamasis to principo, atsisakė iš
duoti Eislerį, nes jis buvo politinis nusikaltėlis. Meksi
kos vyriausybė pasielgė atžagariai: be jokio teismo ir' 
tyrinėjimo ji slapta išdavė politinį nusikaltėlį, atsisaky- ■ 
dama jam suteikti prieglaudą.

Viskas buvo atlikta tai]), tarytum Meksika būtų ne I

Lietuvą apleidau daugiau 
aplinkybių ir nesu

vok ieti joj e- ver
ki tų

si pratimo.
čiausi kaip ir daugelis 
“dypukų”: karo metu dirbau,! 
o po karo gyvenau D.P. “ke.ni-! 
pėse”. Laikiausi britu. zonoje, 
kur teko gyventi Kielio, Ham
burgo, Liubeko bei Kolno vie
tovėse .

Į Kanada atvažiavau 1947 
metais, .atidirbau darbo 
tarti miške ir po to dirbau 
route metalo liejykloje 
radio taisymo dirbtuvėje.

su-
To-

' gi uorių gyventi Lietuvoje, ir
f manau, kad vienintelis būdas •

TAI BUVO LAIKAI!. . .
J. Aistis pranciškonų laik- 

i raštyj rašo apie buvusįjį 
j smetoninės ' Lietuvos diplo- 

' i matą Jurgį Savickį, šian- 
! dien “vargstantį” be vietos 
Europoje. Karo metu J. 
Aistis, gyvendamas Pr.an- 

ielizijoje, buvo nuolatinis J.! 
j Savickio, . svečias ir jis ši
taip rašo apie tuos geruo
sius laikus:

Pas Jurgį Sąvjckį galima 
būdavo puikiai pavalgyti... 
Kartą —Naujų Metų, Kalėdų, 
ar kita kuria proga — jisai 
prisikvietė rinktinių svečių.. 
Stalas priminė anuos gražius J 
ir nuskambėjusius laikus: o- 
landų linas, sidabro žvakidės, 
gryno vaško žvakės, švedų 

. punšas, taurieji burgundų vy
nai (o kas jiems gali prilyg
ti.'), turkų ir egiptiečių ciga
retės, belgų šokoladas ir ... 
danų sviestas. Argi dar reikia 
sakyti, kad mes visi valgėme, 
kai]) mūsų protėviai Lucko 
suvažiavime ?

Po vakarienės, Jurgis Sa- 
j vickis apėjo visus svečius su 
i pilna Habanos cigarų dėže, 
j Priėjo jis ir prie manęs, bet 
aš padėkojau, tai jis man ir 
tarė :

— - Aleksandravičiau, kada 
; gi galų gale pradėsi vertinti 
pačius geriausius pasaulyje 
daiktus ?

Tai buvo laikai, tai buvo 
čėsai! Ne vienas Jurgis 
Savickis šitaip galėjo pa- 
traktuoti svečius pinigais, 
išsunktais iš Lietuvos žino-

žiūras bei įsitikinimus—gins 
jų teises, kurias garantuo
ja Jungt. Valstybių Kons
titucija ir jos Teisių Bilius.

Emergency Civil Rights 
Committee nariai savo pa
reiškime sako, jog jie tiki:

1. Kad persekiojimais už 
mokymą ir skelbimą idėjų, 
pasiremiant Smith Aktu ir 
kitais panašiais įstatymais, 
yra atimamos pamatinės 
laisvės, kurias visiems ame-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gražiai paaugo unija

Denver, Col.—Čionai eina 
15-toji CIO Medžio Darbi
ninkų unijos konvencija. 
Prezidentas Fadling kon
vencijai raportavo, kad ši 
unija jau turi virš 100,000 
narių. Praėjusiais metais 
paaugo virš 14 tūkstančių

Fall River, Mass.—šiame 
nedideliame pramonės 
mieste jau randasi 5,400 
bedarbių. Tik per vieną 
rugpiūtį prie bedarbių ar
mijos prisidėjo 1,600 darbi
ninku.

Čionai ir audėjų algos ei
na žemyn. Dabar čia vidu
tinė alga tėra $44.15 per sa
vaitę. Tuo tarpu tos pačios 
audimo pramųnės darbinin
kų vidutinė alga New Bed^ 

(forde yra $50 į savaitę, o 
i Bostone—net $60.

Roma. — Popiežius tele
grafavo Anglijos karalienei 
Elizabethai, kad jis mel
džiasi už karaliaus Jurgio 
išgijimą.

A. L. D. L. D REIKALAI

Tai parodo, kokią nepriklausomybę šiandien turi mū- j 
kaimynai. ' į

EJ)AREAS DETROITE
DETROITE REIŠKIASI nedarbas. Tūkstančiai au

tomobilių dirbėjų paleisti iš darbo. Tik vieno Fordo fa
brikai atleido virš 20,000 darbininkų.
. Tragedija glūdi tame, kad daugelis atleistų iš darbo 
darbininkų už kelcrių metų būtų gavę senatvės pensijas, 
kurios turėtų būti mokamos einant automobilistų unijos 
sų samdytojais sutartimi. Dabar, kai šje darbininkai ta
po iš darbo paleisti, jų pensijos pranyks, jie jų negaus.

pel to didžiulis Fordo darbininkų unijos lokalas (600) 
nutarė, tuojau imtis veiklos. Jis organizuoja bedarbius, 
kad jie masiniai ryžtųsi kovoti dėl savo reikalų.

Bedarbiai vyks pas patį Fordą; jie statys reikalavi
mus, jie dės pastangų savo interesams apginti.

Nemažas skaičius darbininkų-bedarbių buvo gavę ne
darbo pašalpas, bet jos jau pasibaigė ir darbininkai lie
kasi be jokių įeigų.

titucija. .
2. Kad Smith Act yra ne- 

j išmintingas įstatymas de- 
| mokratijoje ir kad jo įves- 
1 ti apribojimai ant žodžio ir
spaudos laisvės yra priešin
gi Konstitucijai dėl tų prie
žasčių, kurias išdėsto teisė- 
jai Black ir Douglas vie
nuolikos komunistų byloje.

3. Kad būtų iš naujo ta
| byla išnagrinėta per Aukš- 
J čiausi Teismą su tuo tikslu, 
i kad pakeisti teismo daugu- 
■ mo nuosprendį, ' ir kad 
Smith Act būtų atšauktas.

4. Kad, atsižvelgiantį teis
mo daugumos ir mažumos 
p arei škimuose išreikštas 
abejones ir kvalifikacijas, 
persekiojimai ir areštai pa
gal Smith Act būtų sulaiky
ti. .

Stokite i Darba! 4- V
Dabar yra vajus už nau

jus skaitytojus dienraščiam 
Laisvei ir Vilniai ir atnau
jinimą senų prenumeratų. 
Seniau kartu turėdavome ir 
ALDLD vajų. Visi vajai 
kartu nelabai praktiška, bet 
galima dirbti bendrai. At
naujinant p rename r a tas, 
ieškant naujų skaitytojų— 
reikia nepamiršti ir Lietu
vių Literatūros Draugijos.

Atminkime, kad LLD pri
sidėjo prie dienraščių įstei
gimo, jų palaikymo, o be 
dienraščių negalėtume tu
rėti tokios LLD ir kitu de
ni o k r a t inių organizacijų. 
Visas lietuvių liaudies de
mokratinis, kultūrinis vei
kimas yra tampriai suriš-

nių prakaito.
Bet tie laikai jau praėjo 

ir jie nebegrįš. Dėl jų grą
žinimo, tiesa, tokie, kaip 
Aistis ir Savickis ir kiti, 
darbuojasi, prašydami Die
vo ir Trumano, kad juodu 
pradėtų prieš Tarybų Są
jungą karą, “išlaisvintų” 
Lietuvą ir sugrąžintų savic- 
kiams ir aisčiams tuos ge
ruosius laikus.

Jų,nelaimei, deja, tie lai
kai nebegrįš!

sime tuos pačius draugus ij-} 
tas pačias drauges einančias 
organizacijų valdybose par
eigas ir vajininkais dien
raščiu. Centro Komitetas 
prašo visus ir visas į dar
bą, kaip dienraščių reika-

Kairėje pusėje sėdi Philip Jessup, o dešinėje — jo oponentas senatorius McCarthy 
iš Wisconsino. Paveikslas trauktas laike apklausinėjimo senato komisijoje, ar Jessup 

tinkamas Jungtines Valstybes atstovauti Jungtinėse Tautose. McCarthy kaltino, kad 
Jessup kadaise “flirtavęs” su komunistais ir beveik vykdęs jų politiką. Todėl, girdi, 
jis netinkamas tai aukštai vietai. Jessup visus primetimus užginčijo, paneigė.

me.
Pasimokėkite duokles
Centro Komitetas buvo 

pratęsęs duoklių pa.simokė- 
jimą iki spalių mėnesio. Bet 
ir dabar dar yra apsčiai 
draugų ir draugių, kurie 
nesumokėjo duoklių.

Visoms kuopoms pasiun
tėme sąrašą skolingų narių. 
Skolingus narius prašome j 
tuojau matyti valdybas ir 
pasimokėti. Lai nebus nei 
vieno nario, kuris dėl vie
nų ar kitų aplinkybių pasi
trauktų iš kultūros ir ap
švietus organizacijos. At
minkite, kad jūsų pasitrau
kimas paliks judėjime spra
gą. O tas bloga, ypatingai 
dabar, kada laisve ir demo- 
kratiją mylinčių žmonių 
pareiga dar vieningiau ir 
tvirčiau laikytis.

“šviesos” No. 3
“Šviesos”. No. 3 jau 

siu n t i n ė t a s visiems
riams. Suvėlavome spaus
tuvėje. Prie suvėlavimo pri
sidėjo ir mūsų išsiuntinėto
jo drg. Petro Vaznio mirtis. 
Velionis imdamas vakacijas 
rūpinosi, kad kai]) tik iš va- 
kacijų sugrįš, tai siuntinė- 
sime žurnalą. Bet jam jau 
neteko tas darbas atlikti.

“Šviesos” No. 4 jau spau-

doįe. Manome, kad jis bus 
laiku atspausdintas ir iš
siuntinėtas.

Mūsų Knygos
Centras turi dar apie 5,- 

000 knygų mūsų senesnių 
laidų. Vieta reikalinga nau
joms knygoms. Todėl skel
biame labai nupigintą iš
pardavimą. ITašome užsi
sakyti jų ir platinti. Kur 
knygos platinamos, ten lų 
ir parduodama.
Centro Komiteto Rinkiniai 

i Siuntinėjamos visoms kuo-r 
I ponis Centro Komiteto na- 
riu ir alternatu rinkimo 
blankos. Kiekviena kuopa 
gauna po dvi blankas. Kuo
lių valdybų pareiga sušauk
ti visus narius, nubalsuoti, 
surašyti kiek kuris kandi
datas gavo balsų ir vieną 

I blanką pasilikti kuopoje, o 
antrą grąžinti į centrą ne 
vėliau 10 d. gruodžio (De
cember), 1951 m.

Ačiū už Aukas!
Pastaruoju laiku LLD 

Knygų ir Apšvietos Fondan 
gavome sekamai aukų:

LLD 15 kp., Port Arthur, 
Canada, per P. Kunchį, 
$35.00. (Aukotojų vardai 
tilpo korespondencijoje.)

LLD 67 kp., Livingstoų, - . 
N. J., per Geo. Jamison, 
$22.00 ($11 Knvgu Fondui . 
ir $11 LAK). . 1 '

LLD 54 kp., Elizabeth, N.« 
J., per A. Gilmaną, $20.00.

Petras Butkevičius, St. 
Petersburg, Fla., $8.00.

J. Beleckas, H i g g a n um, 
Conn, (svarbiam reikalui), 
$5.00.

LLD 51 kp., Burton, Ohio, 
per J. Rūbą. $5.00.

per J. Urboną, $5.00.

nada, $3.00.
J. Brazdžius, 

Canada, $3.00.
Sudburv

J. Joku- 
šiurmai-

1S- 
na-

baitis—Toronto ir 
tis — Detroit.

Po $1: J. Petravičius — 
Toronto ir K. Radzevičius 
—Waukegan.

Visiems ir visoms didelis 
ačiū! Prašome ir ateityje 
remti kultūros ir apšvie 
darbus.

D. M. ŠOLOMSKAS, į 
ALDLD CK Seki-. ’

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

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penklad., Spaliy-October 12, 1951
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Stebetini kūno organai — c?
širdis, inkstai ir kraujas

IceisflimiJ karftais būna Naujas, pigesnis ginklas

Širdis yra nepaprastai 
stiprus organas. Tai ketu
rių kamaraičių pumpa su 
keturiomis čiaupomis (atsi
darančiais - užsidarančiais 
atlapais).

Širdis per 24 valandas 
perpumpuoja tiek kraujo, 
kad susidarytų 5 tūkstan
čiai galionų; tatai beveik 
užpildytų geležinkelio tan- 
ką-vagoną.

Širdis išvarinėja kraują 
per tiek kraujagyslių kū
ne, kad sudėjus jas galas 
prie galo ir ištiesus būtų 
viso 12 tūkstančių mylių 
kraujagyslių linija.

vidutinį žmogaus am
žių širdis sutvaksi viso 2 
bilijonus, 500 milijonų kar
tų.

Inkstki — tai vieni ste- 
bėtiniausių kūno organų. 
Inkstuose yra tiek plony
čių vamzdelių, kad, juos iš
tiesus ir sudūrus galas ga
lan, pasidarytų 250 mylių

Posakiai ir patarlės apie 
gemhlerių palinkimus

j Juo gabesnis gembleris 
(azartiškas lošėjas iš pini
gų), tuo blogesnis žmogus.

—Francis Bacon.

Gemblerystė gadina žmo
gaus dvasią ir daro jį žmo
nijos priešu.

. —Thomas Jefferson.

Gemblervstė yra liga pa
viršutiniai civilizuotų' bar
barų. —Dekanas Inge.

Kad būti gembleriu, tai 
žmogus turi labai daug apie 
save manyti ir nieko kito 
pasaulyje nepaisyti.

—Anon.

Dar neišrasta tokio loši
mo, kur abudu lošėjai galė
tų laimėti.

—Whyte Melville.

Einant į lažybas (beti- 
nant) dėl arklių lenktynių, 
niekada netrūksta dviejų 
dalykų. Vienas dalykas yra 
viltis, o kitas užmirštis 
(apie prakišimus praeity
je). —E. V. Lucas.

/Kai kurie virusai 
naikina vėžį

Tūli iš Afrikos ir Pie
tinės Amerikos įgabenti vi
rusai sunaikina vėžio skau
dulius pelėse ir vištose, bet 
nieko nekenkia tiems gyvū
nams, kaip kad patyrė dak- 

' tarai Memorial Hospitalyj 
New Yorke.

•(Virusai yra kilo smul
kiausios #ligų bakterijos, ne
įmatomos per šviesinius - 
stiklinius mikroskopus.)

Nors tie virusai da? ne
pagelbėjo sergantiems vė
žiu žmonėms, bet daktarai 
nepraranda vilties ir daro 
tolesnius tyrimus.

Tyrinėtojai laiks nuo lai- 
Kv skranda virusų taipgi ir 
tfezjo skauduliuose. Vadina- 

! si, j yra tokių virusų, kurie 
prirenka vėžio skaudulyje 
gyventi, taigi ir skaudulį 
naikinti.

ilgio vamzdelis. Tie vamz
deliai apvalo kraują, išfil
truodami nešvarumus iš jo.

Inkstai tokiu būdu kas 24 
valandos perkošia apie 185 
kvortas kraujo, apvalydami 
jį ir sugrąžindami apyta
ken. Inkstai suima atma
tas iš kūno - kraujo ir per
siunčia pusėn kaip šlapu
mą.

Sveikas žmogaus kūnas 
vidutiniai turi 24 trilijonus 
raudonųjų kraujo rutuliu
kų. Jie neša į visas kūno 
dalis oksigeną - deguonį, 
kurį įkvėpuojame per plau
čius.

Jei norite pamatyt, kaip 
trilijonas atrodo, tai para
šykite 1 ir prijungkite dvy
lika ratukų (0, zerų).

Sudėjus r a u d o n u o sius 
žmogaus kraujo kūnelius 
vienon eilėn, tai susidarytų 
116 tūkstančių mylių lini
ja. Jinai būtų tokio ilgio, 
kaip pusė tolumo nuo že
mės iki menulio. .T. C. K.

Tik retai kur terastame 
turtingą gemblerį.

—Fra ncūzų palarle.

Jeigu tu nori lošti iš pi
nigų ir laimėti, tai turi pa
daryti tris dalykus: pats 
pagaminti lošimo taisykles; 
nustatyti, iš kiek bus lošia
ma, ir kada pasitrauksi iš 
lošio.

—Kinų patarlė.

Gemblerystėje per daug 
rizikuojama, remiantis pli
ku pasitikėjimu laimėti. 
Tas geismas laimėti be 
darbo ir be naudingo amato 
parbloškia tūlus žmones, 
kaip opiumas ir suardo jų 
gyvenimą, taip kad dauge
lis ir nusižudo.

Lang-Sing.

Tol negalima tikėtis tei
singų lenktynių tarp arklių, 
kol pati žmonija taps tei
singa.

(Ši patarlė buvo priskai- 
tyta Cha. Evansui Hughes’- 
ui, bet jis užsigynė.)

Naujasis penicillinas
Neseniai pagamintas skir

tingas penicillinas geriau 
gina plaučius nuo kenksmin
gųjų bakterijų. Tatai paty
rė Philadelphijos ligonbu- 
čiai, .naudodami naująjį pe- 
nicilliną, kuris vadinamas 
Neopenil.

Neopenil padaromas, su
leidžiant paprastąjį peni- 
cilliną su iodu (iodine) tam 
tikroje proporcijoje.

Naujasis penicillinas per- 
sigeria net per susidariu
sias plaučiuose plutas, pa
siekdamas bakterijas po jo
mis.

. Kuomet lietudariai Hay 
apylinkėje, Australijoje, 
rengėsi dirbtiniai lietų da
ryti, tai gamtinis lietus sa
vaime taip prapliupo, kad 
suklampino lietudarius su 

I visais jų prietaisais.

Boston. — Vienas pilietis Į 
paliko šunį užrakintame sa
vo automobilyje. Šuva pra
graužė automobilio stogelį 
ir paspruko.

Hudson, N. Y.—Tūlas gy
ventojas per 13 metų mo
kėjo miestui taksus už že
mės sklypą namams statyti. 
Pagalinus, pasirodė, jog to
kio sklypo Hudsone visai 
nėra. .

Aldham, Anglija. — Sena 
moteris sugalvojo gerai ap
valyt dirbtinius savo dan
tis, pavirinant juos puode. 
Dantys suvirę į košę.

Viena, Austrija. — Viena 
čionai tine valgykla biznia
vo dramblio (sloniaus) mė
sa. Bet, negaudama dau
giau dramblienos, turėjo 
užsidaryti.

Kalakuto (turkės) svaras 
Bostone pereitą savaitę lė- 
šavo 63 centus, bet frank- 
furteriai (hot dogs) buvo 

Palermo, Italija. — Tūla; pardavinėjami po 70 centų 
moteriškė, turėdama 6 sū
nus, meldėsi, kad susilauk
tų dukters, bet pagimdė dar 
tris berniukus vienu pradė
jimu.

Memphis, Tennessee. — 
Viena mergina čia buvo iš
rinkta kaip,sveikatos kara
lienė, bet jos karūnavimas 
atidėtas, kadangi ji rauplė
mis susirgo.

Buffalo, N. Y.—Žmogus 
nusipirko ir parsivežė du 
alarmo prietaisus namams 
apsaugoti nuo plėšikų. Stap
telėjus jo automobiliui prie 
namų, vagys pasiėmė abu
du alarmus.

Easley. South Carolina.— 
Vienas labai taupus pilietis 
per ilgą eilę metų dėjo vi
sus atliekamus centus į sky
lę grindyse virš lubų, iki 
vario sunkumas įlaužė lu
bas.

London. — Tūla senutė 
ruošėsi minėti 100 metu 
amžiaus sukaktį ir išsiunti
nėjo pakvietimus svečiams. 
Savo senumui įrodyti parei
kalavo gimimo liudijimo iš 
miesto valdybos. Atsiųstas 
liudijimas parodė, kad jinai 
dar tik 90 metu amžiaus, c.

Indianapolis, Indiana. — 
Darbininkai per klaidą įme
tė netinkamų chemikalų' į 
miestinę maudyklą. Chemi
kalai žaliai nudažė plaukus 
visiems, kurie tada joj mau
dėsi.

Lexington, Kentucky. — 
Tūlas žmogus sugalvojo ši
taip naikinti uodus: Mest 
oran pikliavotų miltų; pasi
daryt švyturį iš gniūžtės 
laikraštinių popierių; tuo 
švyturiu padegt ore miltus; 
taip ir sudegint uodus. Mil
tai ekspliodavo ir sudegino 
jo namą.

Tennessee valstijoj žaibas 
padegė daržinę ir pramušė 
didelį vandens kubilą, aukš
tai daržinėje pastatytą. Pa
sipylęs iš kubilo vanduo už
gesino gaisrą.

Washington. — Valdinia
me Indi jonams Prižiūrėti 
Biure tarnauja daugiau 
valdininkų, negu visoje ša
lyje yra tikrų, “pilnakrau
jų” indijonų.

Karinė amerikonų valdy
ba vakarinėje Vokietijoje 
nutarė sugrąžinti Emmai 
Goering’ienei $42,000 vertės 
perlų, deimantų ir kitų 
brangenybių, kurias ameri
konai pirmiau buvo užgro-

Goeringas buvo pirmas po 
Hitlerio karinis nacių kri
minalistas. Talkininkų teis
mo nusmerktas pakarti su 
Wilhelmu Keiteliu ir kitais 
aukštaisiais nacių vadais, 
Goeringas nusinuodijo ka
lėjime.

Kinijoje suburta 25,000 
ančių, kad padėtų naikinti 
sąrančius, kurie apgulė pu
pų augalus Šantungo pro
vincijoj.

svarui.

Prancūzų kolonijoj Indo- 
Kinoj yra įsigyvenęs ’toks 
šeimyninis “įstatymas” tarp 
Mois tautelės narių:

Jeigu žmona lytiniai su
siu eša su kitu vyru, tai pir
mą kartą baudžiamas jos 
suvedžiotojas. Už antrą su
sinėsima su nesavu vyru 
baudžiama žmona, kad pa
sidavė suvedžioti. Trečią 
kartą baudžiamas jos vy
ras, kad nemoka pačios kon
troliuoti.

Washington.—Kainų kon
trolės valdyba Washingto
ne atsiuntė Hugui Hoffma- 
nui laišką su apgailestavi
mu, kad negali duoti jam 
kainų direktoriaus vietos 
Marylando valstijoj.

Bet Hoffmanas Baltimo
re je jau pirm devynių mė
nesių buvo paskirtas kainų 
kontrolės direktorium Ma- 
rylandui, kur vis dar eina 
tokias savo pareigas.

Amerika pastaruoju lai
ku atsiuntė Indo - Kinon 
francūzams kailinių, vailo- 
kinių (tubo) batų, pašliūžų 
(skis) ir kitų žieminių reik
menų karui prieš Vietnamo 
liaudininkus. Bet ten žie
mą ir vasarą taip karšta, 
jog kareiviai visada dėvi 
tiktai trumputes, “skystas” 
B. V. D. kelinaites.

Amboy, 
mokyklų 
mokytoją 
31 metų, už tai, kad jis Atlantoj, Georgijoj, per 
“įsiklepojo” (bėgai vis k ai 1946 m. .gaisrą žuvo-119. 
įsimylėjo) mokinę Joyce Viesulai pietinėse ir vi- 
Underhil, 17 ,metų mergai- du r v avarinėse valstijose 
tę v • 1942 m; užmušė 111.

Valdybos sprendimas sa-1 Angliakasyklos sprogimas 
ko: “Įsiklepojimas (infatu- Centrahjoj, III., 1947 metais 
ation) reiškia, kad žmogus pražudė UI mainierių. _ 
nenaudoja sveiko proto.”

III. — Šio miesto 
valdyba pavarė souri ir Arkansas valstijoj 
Stanley Gibsoną, 1945 m. pražudė 119.

Atlantoj, Georgijoj, per

Amerikinis Cosmopolitan buvo užmušta 100. 
žurnalas įtalpino dviejų tu- - - . . 
zinu studenčių ;

2 . Sniegų audroje šiauriniai-
atsakymus rytinėse Valstijose 1950 m. 

iš įvairių kolegijų į klausi-; žuvo 100 žmonių, 
mą: . .

—Ar leistina merginai 
turėti lytinius susinešimus 
su vyrais pirm vedybų?

Dauguma studenčių į šį 
klausimą atsakė:

—Jeigu po susinešimo ne
junti sąžinės graužimo, tai 
viskas tvarkoj. Bet jeigu 
įpuoli į sąžinės graužimo 
ūpą (kompleksą), tai ge

riau palauk, iki ištekėsi.

NESKUBŪS PLĖŠIKAI
Du vagys vakare įėjo į 

Hermano Marcuso apart- 
mentą Brooklyn, N. Y., ras
dami namie tiktai sūnų. 
Įsakė jam tylėti ir nusitarė 
palaukti, iki pareis Marcu
so pati su brangiu deiman
tiniu žiedu. Tuo tarpu jie 
užsistatė televiziją, kad ne
nusibostų belaukiant.

Parėjo Marcuso duktė, ir 
jie apiplėšė ją, grasindami 
revolveriais ir liepdami ty
lėti.

Plėšjkai rado degtinės, 
gėrė ir stebėjo televizijoj 
beisbolo rungtynes.

Vėliau parėjo Marcus su 
pačia. Tada plėšikai nusi
movė brangųjį žiedą nuo 
pačios piršto ir apiplėšė 
Marcusą.

Buvo atėmę ir iš tarnai
tės 15 dolerių, bet ji pasi
skundė, kad tai paskutiniai 
jos pinigai, reikalingi ren- 
dai užsimokėti “už kamba
rį, kitur.” Tad plėšikai su
grąžino tarnaitei $15, ir pa
sišalino, įsakydami visiems 
per kelias minutes tylėti.

Didžiausios nelaimės 
per dešimtmetį

Per paskutinį dešimtmetį 
Jungtinėse. Valstijose įvy
ko 13 didžiųjų nelaimių, 
kur kiekvienoje žuvo po 100 
ar daugiau žmonių, būtent:

Texas City chemikalų 
sprogimas ir gaisras 1947 
metų balandyje pražudė 561 
žmogų.

Bostone per gaisrą nak
tiniame klube 1942 m. žuvo 
492 žmonės.

Port Chicago, Californi- 
joj, dviejų amunicijos laivti 
eksplozija 1944 metais už
mušė 322 žmones.

Hartford, Conn., cirko 
gaisre 1944 metais sudegė 
168.

Viesulas Texas ir Oklaho- 
mos valstijose 1|947 metais 
pražudė 167.

Pennsylvanijoj, West Vir
ginijoj ir Marylande viesu
las 1944 m. užmušė 159.

Clevelande per geso tanko 
sprogimą 1944 metais žuvo 
130.

Viesulas Okląhomoj, Mis-

Karinio laivo eksplozijoj 
New Yorko Įlankoj 1944 m.

MAŽAI KAS SUPRANTA 
APIE ATOMŲ JĖGĄ

Tiktai vienas iš kiekvie
nų keturiolikos amerikiečių^ 
turi supratimą, kas yra ato
minė jėga, kaip patyrė Mi- 
chiga.no Universitetas, ap- 
klausinėdamas tūkstančius 
žmonių.

kovai prieš vėžio ligą
General Electric moksli

ninkai surado, jog naudo
jant kobaltą vieton radiu- 
mo, galima daug pigiau gy
dyti vėžio skaudulius žmo
gaus kūne. Tam vartojama 
nepastovi, dirbtinė rūšis 
(izotopas) kobalto metalo. 
Tokia kobalto rūšis padaro
ma atominėse krosnyse bei 
ciklotronuose — mašinose, 
kurios paprastai apdirbinė- 
ja medžiagas atominėms 
bomboms.

♦

Radium metalas nemato
mais savo spinduliais degi- 

‘na ir naikina vėžiškus skau
dulius. Nepastovioji kobal
to elemento rūšis taip pat 
spinduliuoja, besikeičiant 
linkui pastovumo. Tuo bū
du ir kobaltiniai spinduliai 
marina vėžio gūštas.

Bet nepastovusis kobal
tas yra 1,444 kartus piges-

Rugių skalsa kaipo 
vaistas bei nuodas

Atsimenate, Lietuvoje ru
gių varpose užaugdavo ir 
savotiški juodi “nykštu
kai,” daug sykių didesni už 
rugio grūdą, žmonės va
dindavo tuos nykštukus 
skalsomis. Skalsų pasitai
ko ir kitų javų varpose.

Skalsa yra parazitinis 
grybelis, saldokas ir gana 
skanus valgyti. Taigi ypač 
vaikai rankiodavo ir valgy
davo skalsas. Mažai kam 
galvon ateidavo, kad skalsa 
(angliškai ergot) gali bū
ti ir vaistas ir nuodas.

Neseniai Francijoj mirė 
keturi žmonės nuo per daug 
skalsų duonoje. Tyrinėji
mai parodė, jog duona buvo 
iškepta iš neapvalytų nuo 
skalsu miltu.

Bet iš skalsų pagaminti 
syvai jau seniai naudojami 
medicinoje kaip vaistas. Jie 
tarnauja ypač vidurių judė
jimui sukelti ir kraujoplū
džiui stabdyti.

O pastaruoju laiku Geo. 
Washingtono Universiteto 
mokslininkai surado, jog 
skalsa geriausiai malšina 
staigius gėlimus vienoje ar 
antroje galvos pusėje. Ji
nai apramina tokias galvos 
gėlas 90 atsitikimų iš 100.

Iš pažiūros “nekalta” 
skalsa daro smarkų veiks
mą kūnui. Todėl gydytojai 
reikale skiria ligoniams tik 
mažus, apribotus jos kie
kius naudoti.

Vartojant daug skalsos, 
sugenda ir pirštų nagai, ne
kalbant apie kitus blogu
mus.

Skalsos arba iš jų padary-" 
tas skystis labai judina mo
terims gimtuvę (gumba). 
Dėl to gimtuvė smarkiai 
spaudosi - traukosi; tuo bū
du gali'nužudyt bei paša
lint kūdikio užmazgą.- 

j Kai kurios merginos Lie
tuvoje buvo sužinojusios tą1 
sekretą; todėl papuolusios į 
“nelaimę” rydavo skalsas, 
kad išsimestų “griešnas vai
sius.” - N. M.

Korėja. — Trečiadienį bu
vo minima 4,284 metų su
kaktis nuo Korėjos valsty
bės įsikūrimo.

Į 3 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktad., Spalių-October 12, 1951-

nis už radiumą. šio kobalto 2 
kiekis už 18 tūkstančių do
lerių gali tiek vėžio ligo- 14 
niams patarnauti, kaip ra-.._ 
diųmo kiekis už 26 milijo
nus dolerių, < sako General? < 
Electric mokslininkai,

i . •
Taigi ligoninės, kurioms 

radi ūmas per daug bran- .. 
gus, galės įsigyti nepasto- - 
viojo kobalto. • !,

General Electric inžinie
riai pastatė ir mašiną, kuri 
leidžia kobaltinius spindu- . ■ 
liūs, nutaikydama juos į yė-,„. 
žio skaudulius.

Kaip ta mašina veikia, bu
vo parodyta neseniai šuva- j 
žiavusiems Washin g t o n e..., 
rentgenolo gams — dakta-. ■; 
rams, naudojau tiems X- ,; 
spindulius ir radiumą gydy
mui* vėžio ir tūlu kitu ligų.

N. M.

Subrendusi mergina 
pasikeitė Į vyrą

Neseniai Londone mirė ./ 
75 metų amžiaus vyras, ku
ris buvo gimęs kaipo mer- ... 
gaitė ir gyveno kaipo mer- ‘(i 
gina iki pilno moteriškos 
lyties subrendimo.

Mergaitės vardas buvo 
Wynifreda Mary Swan. Už
augus jinai įstojo i Angli
jos armijos moteriška sky
rių ir pakilo iki pulkininkės 
laipsnio. j,'

Bet 1923 metal’s gydyto-:n,1 
jai surado ir pasakė jai, 
kad keičiasi jos lytis iš mo
teriškos į vyrišką.

Sulaukus 49 metų, Wvni- u; 
freda Mary buvo jau pilnai • • 
pasikeitus į vyrą. Tada ji 
permainė savo vardą į vy- 
rišką Wynslev ir apsivedė 
vieną nuo seniai pažįstamą 
merginą.

Wynifredos tėvų palik-’ 
tas turtas buvo užrašytas . 
jai kaipo merginai. To tur
to liko ir kai mirė mergi- 
na, pasikeitusi į vyrą Wyn-

Kas bus palikimo savinin- 
kas? Šis klausimas atsidū- *’*, 
re teisme.

Ir teismas pripažino, jog" 
turtas priklauso našlei • 
Wynsley’o, kuris tikrai pa- ... 
sikeitė iš merginos į vyrą.

Valgių automatai 
traukiniuose

Pennsylvanijos geležinke
lio kompanija įvedinėia sa
vo traukiniuose mašinas,, 
kur, įmetant metalinius pi
nigus, gaunama pageidau
jami valgiai iš mašinos. Tie 
maisto automatai pirmiau-;/ 
šiai įtaisyti traukiniuose 
tarp Washingtono, New' 
Yorko ir Pittsburgho.

Tatai važiuotojams pa- 
tinka — yra laisvesnis ir; . 
net pigesnis maisto pasirin-.V, 
kimas, negu valgant valgy- ir
kliniuose vagonuose ar per- ... 
kant užkandžius iš agentų.

Pusė visų mirimų New ’ 
Yorke įvyksta dėl širdies-'-’ 
ligų. • < 1

4 f I
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ŽINIOS Iš LIETUVOS Montello, Mass

fabrike mechani- 
fizinio 
proce- 

laužo 
ranki-

bazės mechaninės dirbtuvės 
vedėjo A. Svilo, mechanikų V. 
Pelecko ir A. Laurinaičio ir 
bazės vedėjo J. ZabeUvičiaus.

Naujasis aparatas pagamin
tas iš dur-aliuminijaus ir va
romas elektros motoro arba 
rankiniu būdu. Per*vieną va
landą juo galima markiruoti 
lenteles 450 dėžučių. Iki šiol 
šį darbą atlikdavo darbinin
kas rankiniu būdu ir, panau
dodamas nemaža fizinės jė
gos, per valandą galėdavo 
markiruoti tik 100 lentelių 50 
dėžučių. Naujasis aparatas, 
pakeitus štampą, galės atlik
ti ir kitos taros markiravimą.

P. Paškevičius

let miesčiuko taryba atmetė 
baldų išdirbystės kompanijos 
reikalavimą, kad miesčiukas 
prisiimtų atsakomybę už bet 
kokią padarytą žalą dirbtu
vei, kurią padarytų streikuo
jantieji darbininkai.

Apie 50 darbininkų išėjo { 
streiką vadovybėje National 
Syndicate of'Catholic Furnitir* 
re Workers (C.C.-C.L.) reika
laudami pakelti algų. Unijos 
vadovybė užtikrino, kad strei
kuojantieji darbininkai jokios 
žalos nepadarys. J.

Laisvės No. 192 buvo atžy
mėta vardai aukavusių rhote- 
rų stalui Laisvės piknike 
16 d., kur netiksliai buvo 
leista M. Markevičienė, 
aukavo $2. Atsiprašome, 
taip atsitiko.

—o—
Spalio 1 d. mirė Danielius 

Kiela (Kelly), sulaukęs su 
viršum 60 metų. Paliko nuliū
dime savo žmoną Dominą 
(Miškinis), du sūnus ir dvi 
dukteris, du brolius, Adolfą 
Montello’je, ir Edvardą Wor
cester, Mass., ir kitas gimines 
ir draugus. Priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Klubo ir 

j Brotherhood unijos.’ Velionis 
ilgai sirgo. Paskiausiu laiku 
buvo Rest Home priežiūroje, 
ten pat ir mirė. Iš amato buvo 
batsiuvis.

rug. 
pra
kuri 
kad

tai ..su šiuo 
čia pakelis 

kai-

“Sudrumsta širdis”.
Sietyno, ir Aido 

New Yorko jr Ne- 
J. Įvyks lapkričio ta-

kom- 
Shawini- 

,darbininkų

Darbininkai

gali “pagydyti”, todėl teisėjas 
Irenee Lagarde nuteisė du 
metu kalėti.
Alcoa baigė streiką

Dviejose Aluminuim 
panijos- dirbtuvėse, 
gan Falls, Que.,
streikas, kuris tesėsi šešias sa
vaites, spalių 5 d., pasibaigė. 
Streiką vadovavo katalikiško 
sindikato unija.
išėjo į streiką ne tiek dėl al
gų pakėlimo (tas klausimas 
tarp unijos ir kompanijos 
veik buvo susitartas prieš 
streiką), kiek dėl unijos tei
sės pilnai prižiūrėti, kad bū
tų prisilaikoma senumo dar
be tvarkos, teisė bile darbi
ninkui priduoti skundą prieš 
kompaniją, jei su juo netei
singai elgiamąsi ir tt. Kompa-

to tabako dirbinių. Kadangi 
Kvebeko provincijoje, apart 
federalių ir municipalių, dar 
aukšti provincialiai taksai ant 
rūkymo uždėta, 
pakėlimu kainų
20-ties cigarėtų, dabar 
nuos 46 centai. Tai aukščiau
sia kaina visoj Kanadoj.

—o—
Susitarta dviems metams 
eiti į kalėjimą

Nors retas atsitikimas,
čiau atsitinka kartais, kad ir 
nuteistasis turi savo žodį, kiek 
laiko gauti kalėjimo sėdėti už 
savo “griekus”, kad ir ne taip 
jau pilnai, štai rugsėjo 28 d. 
George Drisdello atsidūrė kri
minaliniam teisme už gemble- 
rystę. Liko nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjimo.

Nuteistasis nesijautė paten
kintas tokia teisėjo 1______
Jis sakėsi norįs gembleriauti, 
tuo tarpu jo žmona skaičiusi 
knygoje, kad jei būtų galima 
pasišalinti nuo gemblerystės j 
bent dviem-trim metams, tai i,!1 _

bfttūme radį* namie, būtą bū
vį dar geresnės. Turiu primin
ti, visi, kuriuos matėme, pro
gresyviai žmonės, malonūs 
kalbai ię draugiški.

štai kitas dalykas, kuris bū
tinai reikia įsitėmyti. Hart
fordo Lietuvių Moterų Klu
bas rengia puikią dviejų aktų 
operetę 
Suvaidins 
Chorai iš 
war k, N.
(Nov.) 11 dieną. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų, Lietuvių Ameri
kos Piliečiu salėje, 227 Law
rence St. Taigi vietiniai ir iš 
toliau prašomi atsilankyti, nes 
operetė ir dainos sužavės 
publiką, o New Yorko aktoriai, 
žinote, profesionalai. Atsime
name, kaip pereitą metą jie 
sulošė čia, tai ir šiandien ro
dos akyse. Veikalas geras, rie- 
suvils žiūrėtojų. J. Margaitis

TEISMAS PRIEŠ ATOMI
NĮ MOKSLININKĄ

Syracuse, N. Y.—Federa- 
lis apskrities teismas spalio 
17 d. pradės tardyti atomi
nį mokslininką Richardą 
Lewisą, Delaware Universi
teto profesorių. Lewis kai
tinamas, kad nepasisakė 
priklausęs Komunistų Par
tijai, kada buvo samdorrias 
General Electric kompani
jos.

Ta kompanija atlieka tam 
tikrus atominius darbus 
valdžiai.

Nauji įrengimai 
“Plūgo” fabrike

ROKIŠKIS. VIII. 28 d. — 
“Plūgo” fabrike paskutiniu 
metu vykdomi dideli darbai 
mechaniniame skyriuje. Visos 
tekinimo, gręžimo i. -------
mo staklės aprūpintos indivi- 

‘ . Ne
seniai gauta nuosava dizclinė 
elektros stotis, kuri jau mon
tuojama. Paleidus ją, žymiai 
sumažėsia fabriko išlaidos 
elektros energijai ir tuo pačiu 
— gaminių savikaina.

Plūgu detalių suviiinimo 
darbams anksčiau buvo varto
jamos acetileno dujos. Dabar 
šie darbai vykdomi elektros 
suvirinimo aparatu. Suviri- 

i 1 nant detales elektriniu būdu, 
2—3 kartus paspartėjo dar
bas, sumažėjo išlaidos' kurui, 
darbo jėgai ir transportui.

Gavus galingą pneumatinį 
plaktą, padidėjo fabriko pa- 

i jėgumas. Plaktu bus kalamos 
plūgu stambiosios detalės.

Iki trečio ketvirčio pabai
gos fabrike numatoma įvyk
dyti eilę priemonių darbo są
lygoms pagerinti.

P. Graužinis

gulbe dualiais elektromotorais.

Trumpinamas gamybos ciklas

KAUNAS, VIII. 28 d. — 
šiais metais Kauno “Neries” 
fabriko kolektyvas turi paga
minti žymiai daugiau centrinio 

‘Šildymo katilų, radiatorių ir 
kitų įvairių gaminių, negu pe
reitais metais. Todėl iš pa
grindų teko peržiūrėti įmonės 
gamybos technologiją, papil
dyti ją nauja mechanizacija, 

'naujais priešakiniais darbo 
metodais, siekiant iki maksi
mumo išnaudoti esamus įren
gimus ir gamybinius plotus.

Darbo našumui pakelti fab
rike eilė darbo procesų me
chanizuota. Ypatingas nuo
pelnas tenka fabriko raciona
lizatoriams, kurie savo kūry
bine mintimi padėjo išspręsti 
daug sudėtingų gamybinių 
klausimą.

( “Neries
zuojami sunkūs, daug 
darbo reikalaujantieji, 
sai. T up tikslu ketaus 
susmulkinimui, vietoje 
nes, įrengta elektrinė
kuri 2—3 kartus greičiau at
lieka laužo paruošimą ir at
palaiduoja tris darbininkus.

Šiuo metu baigiamas mon
tuoti antras elektrinis kranas 
"centrinio šildymo katilų sekci
jų formavimo skyriuje, šis 

: kranas 30 procentų padidins 
cecho pajėgumą.

Artimiausiu laiku, baigus; 
' projektavimo darbus, bus įgy-1 
•vendinami nauji technikiniai 
patobulinimai liejyklos ceche. 
Vieni iš svarbiausių šių pato
bulinimų — suspausto deguo
nies į ketaus lydymo krosnį į- 
vedimas, suspausto oro siste- > 

,jnos išplėtimas liejinių valy- , 
mo ir formavimo skyriuose ir 
gurgučių džiovyklos rekons
trukcija.

Šias visas priemones įgy
vendinus, pavyks sutrumpinti 
gamybos ciklą, dar daugiau 

‘Išnaudoti įrengimus, pageria
nti liejinių kokybę ir padidin
ai nuimamąjį liejinių kiekį 

nuo esamo formavimo ploto.
Sėkmingai įvykdęs ir- virši- 

' jęs antro ketvirčio ir frtišme-, 
čio gamybos planus, “Neries” 

Gfabriko kolektyvas siekia 
''naujų darbo laimėjimų.
T' J. Gudonis

----o---
Laisvės vajus prasidėjo su 

ir obliavl- pirma diena spalio. Jau 23 
metai kaip dalyvauju vajuje. 
Pirmi metai buvo 1928. Tuo
met laimėjau pirmą dovaną. 
Šiemet irgi stoju į vajininkų 
eiles ir jau pradėjau darbą. 
Reikalinga pagalba. Prašau 
visus savo prietelius Laisvės 
skaitytojus, atsinaujinti Lais
vės

Montreal, Canada

bausme. n^a tam P^ėšinosi.'

Tarprajoninis mokytojų 
'seminaras

- IGNALINA, VIII. 27 d. — 
**Čia pasibaigė 5 dienas trukęs 
"Ignalinos ir Dūkšto rajonų 
.pradinių septynmečių ir vi

durinių mokyklų mokytojų 
tarprajoninis seminaras, skir
tas liaudies švietimo darbuo
tojų idėjiniam-politiniam ly- 

•’giui pakelti, dėstomajam ir 
auklėjamajam darbui mokyk

lose pagerinti. Seminare da
lyvavo 247 mokytojai. Jiems I 

J’buvo perskaityta 17 paskaitų ■ 
’.politinėmis temomis, biologi
jos ir kitais klausimais.

Tarybinių ūkių 
elektrifikavimas

KELMĖ, VIII. 28 d. — Kel
mės tarybinio ūkio centrinėje 
sodyboje pradėjo veikti nau
ja elektrinė. Ji apšvietė vi
suomeninius pastatus, viduri
nę mokyklą ir tarybinio ūkio 
darbininkų butus. Elektros 
srove varomi stalių dirbtuvės 
įrengimai. Artimiausiu laiku 
bus elektrifikuotos ūkio gyvu
lininkystės patalpos ir pagal
binės Jmonės. Vienu metu sta
toma nauja elektrinė -šio ta

sk y-rybinio ūkio Noruišių 
riaus teritorijoje.

Newark, N. J.

prenumeratas ir gauti 
po vieną naują skaityto-

G. Shimaitis.

Hartford, Conn

Dabar streikui pasibaigus, 
unijos vadovybė praneša, kad 
visi reikalavimai darbininkų

■ laimėta. Kitais žodžiai sakant, 
; unijos nusistatymas 

laimėti darbininkams teisin
gus jų reikalavimus, darbda
vius privertė nusileisti.
Miestelis nepriėmė 
kompanijos reikalavimo

Netoli Three Rivers, Nico-

nuo to galima atprasti. Tuo 
vaduodamąsis, kad pasigydy
ti nuo gemblerystės, prašė tei
sėjo, kad teistų jį kalėjimu 
trims metams: Pagaliau susi
tarė sui teisėju, kad du metai

f
Vaikų apsaugos reikalas auga

Kad ’ išvengus ■ nelainiingų 
atsitikimų vaikučiams einant į 
mokyklą ar iš mokyklos, sąry- 
šyj su atsiradimu vis daugiau 
ir daugiau mašinų ant kelio, 
mieste momentaliai auga rei
kalas jųjų apsaugai. Tas klau
simas 
miesto taryboje — bent 'dis
kusiją 
keletas 
kelia reikalą, 
samdytų sargus pagelbėjimui 
vaikučiams pereiti skersai 
gatvę ten, kur yra didelis ju
dėjimas.

Jei galutinai toks •tarimas 
. bus padarytas, tai veikiausiai 

; pačius , sargus, 
kurie vasarą, laike atostogų 
dirba sargais žaidimų aikštė
se, bet atostogoms pasibaigus, 
atleidžiami nuo darbo.

—o—
Rasta 3 savaičių kūdikis

Pereitą savaitę, West- 
mount’o vieno apartmento 
prieangyj apie 12:25 vai. vi
durnaktyj rasta pamestas tri
jų savaičių įkūdikis-mergaitė 
Rastinė patalpinta vaikų prie
glaudos namuose. Kadangi tą 
rytą lijo ir labai vėjas buvo, 
todėl mergaitei ir vardą davė 
“Westmount Windy”.

Gydytojui išegzaminavus 
atrasta, kad mergaitė labai 
sveika ir, sakoma, visi ženk
lai rodo, kad per tas tris sa
vaites buvo gerai prižiūrėta ir 
maitinama. Taipgi gerai ap
rengta. Policija ieško asmens 
ar asmenų, kas ją paliko.

—o—
Pakilo kaina duonos, cigarėtų

Kiek laiko buvo jAu spėlio- 
ta, kad pakils kaina ant duo
nos. Ir štai; nuo rugsėjo 29 d. 
pakelta kaina po 1 centą ant 
bakanėlio duonos. “Cash-and- 
carry, chain stores” 24 uncijų 
kavalką baltos ir juodos duo
nos parduoda po 15c., o nepri
klausomos kepyklos už vieno 
ir pusės svaro kavalką skai-* 
to 18' centų. .

Dar blogiau pypkoriams. 
Imperial tabako kompanija 
pakėlė kabią ant savo gamin-

ypatingai pagyvėjo

formoje, — kuomet 
tarybos narių gyvai 

kad miestas
IŠMOKITE VAZINEI PER TRAFIKA

t

Dviguba Speciales f

Klasės Dėl
Kontrolė Moterų

Laisniuoti

Instruktoriai į McHarris

Įsteigta 1930
►

Mūsų geri draugai J. ir L. 
žemaičiai, kurie visuomet rū- 

; pinasi spaudos reikalais, sa
ko : važiuokime ;
“Laisvės” skaitytojus Brook
lyn, Conn., apylinkėj. Gerai, 
važiuojame, bet mum nelabai 

j gerai žinomas kelias, turime 
važiuoti į Canterbury, pas 
draugą D. Bernotą, kad jis 
būtų vadas. Jis sako: nors tu
riu darbo apie namus, bet va- 

i žinosime. Mat, ir jis dienraš- 
1 čio “Laisvės” patriotas, ir kas 
metai jis iškolektuodavo tdje 
apylinkėje prenumeratas už 
“Laisvę”. Ir mum čia besikal
bant apie šių dienų įvykius, 
draugė Bernotienė pagamino 
mums gerus pietus. Pavalgę 
važiuojame, ir, sakau, kiek 
ten tų kelių išsivingiavę po 
miškus! Bet mūsų vadas visus 
gerai žino. Ūkininkai toli vie
nas nuo kito gyvena.

Na, ir apvažinėjo,me Brook
lyn, Worigino ir Jewett City 

i apylinkę. Turiu pasakyti, kad 
šioje apylinkėje lietuviai ūki
ninkai visi puikiai gyvena, tu
ri gražius ūkius, gyvulių 
daug, karvės gražios. Ir pas 
katruos tik buvome užėję, na
muose irgi viskas įrengta mo
derniškai, kaip mieste. čia 
vieni daro “biznį” iš pieno, 
kiti iš vištų. Turi bildingus dėl 
vištų ant dviejų lubų, kur su
talpina po 6—7 ir daugiau 
tūkstančius vištų. Iš tikro, aš 
tai nebuvau matęs, ir manau 
sau, kad ūkininkai ekonomiš
kai daug geriau stovi už mies
to dirbtuvės darbininkus. Ir 
Truimano ranka. . čia negali 
taip smulkmeniškai visko pa- 
siekti. Visi, pas kuriuos buvo
me, užsimokėjo už laikraštį, 
Beveik žėdnas paduoda 10 
dol. ir sako, “dėl Laisvės 3 
dol, aukų”, kitas ir daugiau. 
L. Žemaitiene pagarsins var
dus aukavusių.

Ir da štai ką aš patėmijau. 
Nė vienas nepasakė, “kad 
mano da nepasibaigė prenume
rata”. Ot, užsimoka sykį ant 
metų anksčiau ar vėliau. O 
mūsų apylinkėje man teko 
matyti, kad kai reikia užsimo
kėti, tai sako: O, man dar' 
yra kokia savaitė ar dvi, 
ateik kitą sykį. —žinoma, a- 
naiptol ne visi taip daro, bet 
tokių yra.

čia koks mėnuo atgal Broo- 
; klyn, Conn., lietuvis F. Navi

kas, nusišovė. Sako, buvo ap- 
sižiojęs šautuvo vamzdį ir pa
leido šūvį. Baisi saužudyste.

i Buvo našlys, moteris mirė ke
li metai atgal. Neteko sužinoti 
priežasties

Taip tą 
mės buvo

aplankyti i . , ! samdys tuos
I

Karų

Kreipkites <

6 LEKCIJOS

įnikite GG traukinį iki Nassau Avenue. Tel. EV 4-7769

Užsakymus siųskite: 
ir -f* 5?

110-12 Atlantic Ave.

Knyga, kurioje telpa 
arti ISO Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

GREENPOINT AUTO SCHOOL
12 Bedford Av., tarp Manhattan Av. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Aplankius sergančius
Petras Kazakevičius jau

I nokai nesveikuoju. Paskuti- 
įniais laikais gavo “stroke” į 
dešini šoną ir dabar pusėtinai 
blogai jaučiasi. Mat, senokai 
turėjo aukšta kraujo spaudi
mą, tai’ veikiausia tas paveikė 
ir šitas atkritimas dar labiau 
susilpnino jau svyruojančią 
sveikatą. Petras Kazakevičius

• Ijau "pusėtinai pagyvenęs Žmo- 
— .............. i priklausantis
progr. organizacijose. Kas tik 
laiko kiek tiek susi g r i e- 
bes. turėtume savo draugus 
aplankyti ir juos sunkioj pa
dėtyje suraminti, pasikalbė
ti. Petras gyvena veik vidur- 
miestyj, 
pusių jį 
sas: 596

Antra
kienė, 170 Fleming Avė., kur 
neseniai įsisteigė gražią užei
gą ir Pavalkiai taipgi pažan
gūs žmonės, priklausantieji 
prie LDS ir k it. org. Prieš 
šiuos žodžius rašant, susiėjau 
Praną Pa vaikį ant susirinki
mo, draugas nusiskundė žmo
nos negalavimu. Vargšė dar 
randasi ligoninėj, bet jis man 
sake, kad rytoj 
namus. Gal, sako, 
lengviau namuose

Ypatingai savo
jų narius turėtume kiekvienas 
aplankyti, nors kartą į savai
tę* G. Albinas.

• Plečiamos fermos

•į RAMYGALA, VIII. 28 
•’Eilė rajono kolūkių paskuti- |? 
A-niu metu aktyviai įsijungė į 
: visuomenines gyvulininkystės P10fP’es^vls- 1 
‘’išvystymo darbą. Plečiant fer- 
£mas, gerus rezultatus pasiekė 
.'“Vienybės” kolūkis, čia pilnu- 
JXinai įvykdytas ti‘imečio pla- 
įįias pagal visaą fermas. Gau
sinant fermas, ‘kolūkyje pla- 
•įSiai panaudojamas kontrakta- 
•’Vimas.. Vien tik šiais metytis 
•■“Vienybės” kolūkis nupirko 
•pagal sutartis 34 veršiukus. 
CNuo šio kolūkio neatsilieka 
5^‘Ąžuolo”, “Nevėžio”, “Sta
lingrado” ir eile kitų rajono 
Zkolūkių.
įĮ- Vystant "visuomeninę pro- 
*:duktyviąją gyvulininkystę, 
■Ramygalos rajono kolūkiečiai 
•idaug dėmesio skiria pašarų 
•bazės sustiprinimui. M. čiplys

jQaujas aparatas

PANEVĖŽYS, VIII. 28 d.—* 
! Tarprajoninėj e svtesto-sūrio 
bazėje išbandytas naujas apa
ratas sviesto tarai markiruoti, 
Sukonstruotas ir pagamintas

se-

* —TV

.įsigykite 
jono Kaškaičio 

eilių rinkinį
i t 1

Jei dar neturite, tai tuojau Įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

kur lengva iš visų 
pasiekti. — Jo adre- 
Bergan St. Newarke.
ligonė yra Paval-

parvešiąs į 
ir ligą bus 
pergyventi, 
organizaci-

4 pusi.—Laisvė (Liberty). Penktad., Spaliu-October 12, 1951

savižudystės.
dieną mūsų pasek- 
geros. Jeigu visus

PROŠVAISTES
■<

Kiekvienas kultūringas žmoghs privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

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

'' &

t ■ .* ■ . I ’Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C (Z r 110-12 ATLANTIC AVENUE L A 1 J V t RICHMOND HILL 19> N. Y.

KELIAS 
į LAIME

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 į šalį, kol užbaigsite!

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

Knygos kaina $1.50.
“T A

Richmond Hili 19, N. Y
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lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Tris dešimtis metų (431-404) tęsėsi karas tarp Atėnų 

ir Spartos (vadinamas Peloponeso karas) ir pasibaigė 
Spartos pergalėjimu ir visišku Atėnų galybes sunaikini
mu. Patys Atėnai palikb prigulmingi nuo Spartos. De
mokratija buvo panaikinta, o valdžią paėmė Spartos pa
statyti asmens.

Bet ir Sparta sulaukė tokio pat likimo, kaip ir Atėnai. 
Pasidariusi galinga ir turtinga po Peloponeso karo, ėmė 
irti viduryje, kaip iro Atėnai po persų karo.

Visoj Graikijoj ėjo pragaištinga kova tarp neturtėlių 
ir turtuolių. Kiekvienoje graikų valstybėje beturtis, ir 
turtuolis buvo du priešininku. Neturtėlis matė tiktai 
vieną pragumą įsigyti turto—atimti iš turtuolio. Tur
tuolis jautė šitai ir visokiomis priemonėmis gynėsi. Tar
pu jų nebuvo jokių žmogiškų . santykių, neatsirasdavo 
bendro darbo, kuris juos vienytų.

Ligi ko prieidavo ta kova, parodo šie pavyzdžiai. 412 
metais Šamo salos neturtėliai paėmė viršų, užmušė apie 
200 turtuolių, apie 400 išvarė ir pasidalino jų žemę ir 
namus.

Negeriau atsitiko Milete. Paėmė viršų neturtėliai, 
kad atkeršijus išvytiems iš miesto'turtuoliams, surinko 
ji^vaikus ir mėtė po kojų jaučiams. Kuriam laikui pra
ėjus, turtuoliai vėl įsiveržė į miestą ir nuveikė netur
tėlius. Tuomet J ie surinko neturtėlių vaikus ir, ištepę 
juos derva (smįtla), gyvus sudegino.

Esant tokiems santykiams, buvo pagaminta dirva vien- 
valdybei, kuri galėjo nors laikinai suturėti tą kerštingą 
kovą. Trečio šimtmečio pabaigoj Makedonijos karaliui 
lengva buvo užkariauti visa iširusi ir nusilpnėjusį Grai
kija, o narsus Aleksandras su graikų kariuomene užka
riavo daug žemių Azijoje. Po to Graikija,, neilgai trukus, 
paliko romėnų užkariauta.

III. '; '
ROMĖNAI. ■

Kiek vėliau iškilo kita arijų šaka—lotynai, kuri apsi-. 
gyveno Italijoje. Viena iš apsigyvenusiųjų'Italijoje ari
jų kuopų įkūrė Romos miestą.

Mažas tai buvo iš pat pradžių miestas. ;Tamsūs, bet 
apsukrūs buvo romėnai. Gyvendami patogioj vietoj, 
Italijos vidury, nedidelė, bet apsukri pomėnų saujele pa
lengva nuveikė artimuosius savo /kaimynus,y o ilgainiui 
užkariavo visą Italiją ir .įsteigę didelę, tvirtą ^Romos 
valstybę. Jos sostinė Roma virto dideliu, galingu miestu.

Užkariavę pietinę Italiją, romėnai susitiko; su apsigy
venusiais ten graikais:^pasižino ir pradėjo savintis iš 
j'i| apšvietimą ir kultūrą. ‘

Graikų apšvietimo įtekmė pasidarė dar didesnę, kuo
met 150 metais prieš Kristų romėnai užkariavo tuomet 
jau nusilpnėjusią Graikiją. Puikumas ir iškilnumas grai
kų bažnyčių ir viešųjų trobesių, graikų mokslas ir dailė, 
jų mokėjimas gražiai kalbėti ir apsiėjimas padarė dide
les įtekmės prastiems ir menkai apsišvietusiems romė
nams. Nuo to laiko graikų mokslas ir kultūra plačiai 
praplito Romoje ir romėnų valstybėje. Graikų kalbos 
mokėjimas buvo laikoma Romoje apšvietimo ženklu. 
Kiekvienas prakilnesnis romėnas stengėsi išmokti 
graikų kalbos ir pasižinti su jų mokslu, daile ir filo
sofija.

Ilgainiui pas romėnus atsirado savųjų rašytojų ir moks
lininkų, kurie iš pradžių aklai sekė graikus, bet pagaliau 
daug kame romėnai pralenkė net savo mokytojus, ir Ro
ma tapo visame pasaulyje' ne tik politikos, bet mokslo ir 
švietimo viduriu. 1

Romėnai tačiau užkariavo ne tik Italiją ir Graikiją. 
Jų puikiai sutvarkyta kariuomenė nuveikė visą Mažąją 
Aziją; Afrikoje užkariavo Aigiptą ir visus šiaurės Afri
kos pakraščius; Europoje — tas šalis, kur šiandien Ispa
nija, Prancūzija, Anglija, Belgija, Šveicarija, Austrija ir

c ;

tas). Tuomet abi Romos piliečių dalys dar be 'didelių 
kovų ir neapykantos bendrai susirinkę Romos aikštėje 
(forume) balsų daugumu rišo valstybės klausimus.

Bet juo daugiau šalių romėnai užkariaudavo, juo Ro
mos valstybė vis didesnė darėsi, juo daugiau turtų ro
mėnams atatekdavo. Bet tie turtai rinkosi tik nedidelės 
turtuolių saujelės rankose. Didžiuliai žemės plotai pa
liko atskirų turtuolių nuosavybė, kuomet liaudies pama
tas, laisvieji žemdirbiai sodiečiai, bėgant laikui vienur 
dideliame, varge atsidūrė, kitur visai, ūkius metę, į 
miestus persikėlė.

Mat, nuolatiniai karai, kuriais augo Romos valstybės 
galybe, reikalavo didelės kariuomenes, į kurią ėmė 
daugiausia sodiečius žemdirbius. Jų ūkiai, netekę dar
bininkų, vis smuko, kuomet didžturčių ūkiai, vergų jė
ga dirbami, ne tik nenukentėjo, bet dar augo. Nuolati- Į 
niai karai duodavo daugybę belaisvių, kuriuos vergais1 
paversdavo ir prekyvietėse parduodavo. Vergai’ buvo 
pigūs, turtingiesiems lengva buvo daugybė jų prisi
pirkti. ’’ .

Pagaliau begaliniai žemės plotai ir' neapsakomi turtai tokioms milžiniškoms dirbtu- 
pateko į keliolikos didžturčių šeimynų rankas. Liaudis °9 TT" 
gi, karų ir rinkliavų išvarginta, nustojo paskutinės sa*-' 
vo nuosavybės ir buvę priversta keltis 'į didelius mies
tus, kur jie su atleistiniais sudarė žemiaušiąjį gyventojų 
luomą—proletariatą. Bet kol buvo ‘demokratiškoji 'res
publika, tas nuskuręs proletariatas dar šiaip taip gyve
no ir maitinosi. Mat, jie, kaipo laisvi •’Romos respublikos 
piliečiai, turėjo balsą valstybės klausimuose. Ta savo 
balso teise jie mokėjo naudotis. Įvairiausiais būdais iš
naudodavo turtuolius, kuriems ar savo balsą parduoda
vo, ar kitokiu kokiu būdu pagelbėdavo iškilti ar savo 
tikslo pasiekti. Be to dar, respublikos valdžia perio
diškai taisė viešus pietus neturtėliams, arba dalino 
maisto produktų. Bet senoviškų pakenčiamų santykių 
tarp proletariato ir turtuolių jau nebebuvo. Ne kartą 
tarp jų kildavo atvira kova, kaip va Marijaus ir Sullos 
laikais. x

I a kova, tas nesutaikomas reikalų priešingumas nu
silpnino respubliką ir pagamino dirvą imperatoriaus 
valdžiai. Taip ir įvyko. Pirmučiausia Cezaris, remda
masis kariuomene, panaikino respubliką ir pasidarė 
vienvaldžiu valdovu. .Respublikos šalininkai, nužudę Ce
zarį, mane išgelbėsią respubliką, bet jų pastangos nuėjo 
niekais.- Cezario giminietis Augustas pasidarė vienval
džiu ir pasivadino imperatorium. Nuo to laiko Romos 
valstybę valde jau nebe liaudies renkamieji, bet impe
ratoriaus skiriamieji valdininkai.

(Bus Daugiau)

Washington, D. C
Paklydėliai

Mūsų sostine labai padidė
jo, per paskutinias dešimts 
metų. Išaugo dideli priemeš- 
čiai’ Virginijoje ir Marylahde. 
Ir jeigu tuos priemiesčius pri 
jungti prie Washingtono, tai 
miesto ' gyventojų skaičius 
pasiektų virš pusantro milijo
no.

Sostinė Washingto.nasS). uži
ma dešimts kvadratinių’ my
lių žemės plotą ir vadinasi 
Distrikt of Columbija. Čia su
sispietę gyvena aštuoni šimtai 
tūkstančių baltųjų ir negrų. 
Baltųjų gyventojų priskaito- 
ma 500,000, o negrų 300,000.

Dėl Jungtinių Valstijų Fe- 
deralinės valdžios dirba 265,- 
000 baltkalnierių darbininkų, 
dar apie 50 t ū k s t a n. č i ų 
dirba privatinėse įstaigose, ir 
desėtkai tūkstančių yra tar
naičių pas privačius žmones. 
Tos tarnaitės beveik visos 
negrės.

begėdišką, diskriminaciją mū
sų sostinėje.

Buvo nutarta pasiųsti dele
gaciją, pasimatyti su Hecht ir 
Co. savininkais ir pasikalbėti 
su jais apie tokį " neteisingą 
pasielgilną valgykloje su neg
rais.

Bet delegatų parduotuvės 
administracija nepriėmė, 
jų reikalavimus atmetė.

Liko viena išeitis — pikio-, 
tuoti. Jau šeši mėnesiai pikie- 
tuoja Hecht ir Co. Bet . iki 
šiol dar jokių rezultatų nepa
siekta. Ant plakatų yra viso
kių užrašų. '‘Mūsų pinigus 
imate, bet iš valgyklos varo
te”.

Kaip matoma, žmonės dar 
nesusipranta, baltieji ir neg
rai nežino savo galybės. Jeigu 
susitartų ir nelankytų krau
tuvės ir nustotų pirkti, be abe
jojimo priverstų savininkus

Lawrence. Mass.
Įvairios Žinios

Lavvrencą užklupo didele 
bedarbė, kokios dar. nebuvo. 
Ir pirmiau buvo didelių bedar
bių, bet tokios dar nebuvo. 
Jeigu ne velionio Roosevelto 
įvesta bedarbių pašalpa, tai 
daug žmonių turėtų badauti, 
šiandien dirba tik viena ket
virta dalis darbininkų, 
ketvirtadaliai nedirba, 
resni ų laikų nesimato.

Nors CIO pasiuntė sostinei! 
delegaciją prašyti kongres- 
manų, kad duotų valdiškų dar

bų, bet tai klausimas. Jeigu 
kiek ir gautų, tai ką reiškia

apie tuos čianginius 
rius.

raketie-

ir mies- 
valstijo-

o trys
Ir ge-

ivėms? Už poros mėnesių ir 
! vėl darbininkai atsidurtų už 
dirbtuvės vartų.

Su kuriais tik sueini 
nėmis, visi aimanuoja: 
bus toliau? Kaip 
vent i ?

Kapitalistinėje 
sunkus gyvenimas 
gyvenimo nėra ko

zmo- 
kas 

reikės gy-

sistemoje 
ir geresnio 
laukti, nes 
visi fabri-

kantų agentai, kurie gina jų 
reikalus, o no darbininkų. Jie 
tik žino žmonėms taksus kel
ti ir siusti užsienin maišus pi
nigų. O jūs, piliečiai, žiūrėki
te į dangų, ką dievulis jums 
išmes. Belaukdami, galite ir 
graboriaus susilaukti.

Kur tikrai demokratiška 
šalis, kur darbininkai valdo, 
ten nėra nedarbo, ten visi ap
sirengę ir pavalgę, nesi kanki
na mintimis, kas bus rytoj ir 
kaip reikės vaikus pavalgy
dinti.

—o—
Skaitau žinelę iš Washing

tono. Reikalaujama, kad se
kretorius Acheson pasakytų, 
iš kur buvęs Kinijos diktato
rius čiang Kai-šekas gavo 
virš bilijono dolerių, padėti 
Amerikos bent keturiuose 
bankuose. Pinigai padėti į du 
banku New Yorke, į vieną 
Kalifornijoje ,ir į vieną Wa
shingtone.

Iš kur tas niekšas tuos pij 
nigus ėmė ? Tai vis Amerikos 

sunkiai uždirbti
pinigai. Tyli ir pats ponas 
prezidentas, nė žodelio iš jo

jr, darbininkų

sutikti, kad negrai nebūtų pa
žeminti įėjus į valgyklą, ir 
kad būtų lygūs su visais.

Didelė gėda! žmonės elgia
si kaip tamsuoliai; balti ir 
negrai. Eina pro šalį piketuo
jančių, neatkreipdami dėme
sio į plakatus. Neša savo kru? 
vinai uždirbtus skatikus, tiems 
kurie juos išnaudoja ir jų ne
apkenčia.

Steponas Joniškietis.

a Visa tai užkariavę, romėnai sudarė didžiulę valstybę 
’ pasididžiuodami gyrėsi, kad jiems priklausąs visas pa
saulis.

Viduryje miesto yra daug 
didelių parduotuvių (depart
ment stores), ir šiaip krautu
vių. Galima ten pirkti viską, 
kas yra reikalinga del žmo-

—o—
Kiek randasi miestų 

tolių Massachusetts 
je? Yra viso 316. Taksai mo-<
ka.mi nuo tūkstančio dolerių 
sekamai: Lawrence —$47.60; 
Bostonas — $44.60; Lowell— 
$55.80, Haverhill — $42.80, 
Hinsdaile moka net $80. Me
thuen pernai mokėjo po $55, 
o šiemet mokės tiktai $43.60.

—o—
Methuen Heel Co. 

dirbtuvėlę. Pareiškė, 
gali išsiversti. Dirbo 
bininkų. Dabar jie 
ant dievo burdo.

—o—

uždarė 
kad ne- 
150 dar-

randasi

Frank Catalono, italų tau
tybės, nusižudė, šoko nuo til
to palei Wood Mill ir Ayer 
Mill Merrimac upėn. Buvo 
tekstilės darbininkas, bedar
bis. Paliko keturis vaikus. 
Vietinis laikraštis sako, kad 
žmogus buvo nesveikas. Bet 
jie teisybės nepasako, žmo
gus buvo’bedarbis, neturėjo iš 
ko su vaikais pragyventi.

Yra blogas pasirinkimas 
galą pasidaiyti. Bedarbiai tu
rėtu eiti miesto rotušei! ir rei
kalauti pragyvenimo, o ne žu
dytis.

Ameri- 
uniją.

ir tė- 
degančių 

ir palikdami

—o—
Brook skalbyklos išvežioto- 

jai sustreikavo. Jau kelios sa
vaitės streikuoja už algų pa
kėlimą. Vežikai turi 
kos Darbo Federacijos 

—o---
Pastaba motinoms 

vams: Nepalikite 
žvakių, išeidami
kūdikius. Po num. 64 Salem 
St., Andower, Mass., šeimi
ninkė paliko degančią žvaku
tę, išeidama keletui minučių. 
Kai parėjo namo, rado gais
rą. Išeidami niekuomet nepa
likite vaikams pavojingų 
daiktų.

—o—
Buvo pranešta, kad 

draugė Ona Žilinskaitė,
mirė 

bet

Ten anapus Reino ir Dunojaus neprieinamuose miš
kuose ir pelkėse gyveno puslaukinės tautos: germanai, 
trakai ir kitos, bet apie jas romėnai maža težinojo ir 
jomis nruiža tesirūpino.

Tiesa, ir romėnų užkariautosios štilys: Ispanija, Gali ja 
(taip tuomet vadinosi dabartinė Prancūzija, nes ten gy
veno tauta, galais vadinama) ir Anglija' prieš užka
riaujant buvo apaugusios tankiais miškais, nebuvo ten 
miestų, žmones buvo tamsūs ir neišlavinti, nežinojo ama
tų, žodžiu sakant—barbarai. ;

Užkariavę tas šalis, romėnai įtaisė, ten kelius, pastatė 
miestus su bažnyčiomis, teatrais, pirtimis, išmokė bar
barus žemės darbo, amatų ,rašto, pripratino prie mokslo 
ir dailės.

Po romėnų įtekme barbarai apsišvietė, pradėjo kalbėti 
lotyniškai ir stengtis visu kuo susilyginti su romėnais. 
Taip prasiplatino Europoje graikų ir romėnų kultūra.

Bet augant romėnų galybei ir apšvietimui, augo drau
gę ir bujojo vidurinės Romos valstybės pražūties prie
žastys. ‘ ’ \ ■

. » Roma pergyveno tą pat, ką mes jau matėme Atėnų 
* S$)stybėje. Kuomet JSomos valstybė pasiekė aukščiausio 

galybės laipsnio, vidurinės jos silpnybės priežastys jau 
S&'ai toli buvo nužengusios. Ir čia, kaip ir Atėnuose, 
pirmuose jos gyvenimo šimtmečiuose nebuvo perdaug 
didelio skirto tarp iškiliųjų — aristokratų (lotyniškai 
optimatų) ir liaudies (lotyniškai plebs arba proletaria-
ir- Į - . - - - . . - - - -Į - --- I JLL - - ------------------------ ------------------ 1 ■ ■ ■ ■■■■ — »| !■■■»
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gaus gyvenimo.
Beveik visos didelės krau

tuvės turi valgyklas, kad išal
kę pirkėjai galėtų pasisotinti.

Bet tie žmonės, kurie nori 
pasisotinti prie “kanterio,” 
bus patarnauti be jokio skir
tumo, baltieji ir negrai. Bet 
jeigu negras atsisęstŲi prie 
stalo, tai kitas dalykas. Nie
kas jam ne patarnaus.

Priežastis tame: jis yra ki
tos spalvos žmęgus. Jam yra 
draudžiama sėdė.ti kartu su 
baltais ponais. Liko tik viena 
išeitis pasikelti i.r apleisti val
gyklą, arba sėsti prie “kante
rio” ir ten pasisotinti.

Viena iš didžiausių krautu
vių mieste yra Hecht ir Co. 
Bet ištikrųjų ir čia viešpatau
ja diskriminacija prieš neg
rus, nežiūrint to, kad negrai 
aplanko ir perka daugiau už 
baltuosius.

Matant tokją neteisingą, 
bjaurią skriaudą, begėdišką 
pasielgimą — prieš negrus, 
susiorganizavo komitetas iš 
negrų ir baltųjų piliečių ginti 
žmonių teises "ir 'kovoti prieš

Renduojame ' 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai,
Savaitei, ar 

Mėnesiui

nebuvo pranešta, kas per vie
na draugė buvo. Buvo viena 
mūsų progresyvių moterų. 
Skaitė Laisvę nuo pat pra
džios, prigulėjo prie LLD 37 
kuopos, turėjo Laisvės Šerų, 
taipgi namo bendrovės ir 
“D.W.” Rėmė progresyvį ju
dėjimą per visą savo, gyveni
mą. Tekdavo man aplankyti 
draugę kas metai su atnauji
nimu prenumeratos dienraš
čiui Laisvei. Visados pasimo- 
kėdavo už Laisvę ir dar pen
kinę paaukodavo. Sakydavo: 
Niekur neišeinu, nieko nevei
kiu, tai nors finansiškai pare
mia judėjimą. Sakydavo: Vei-, 
kite, draugai, aš nors su parė
mimu prisidėsiu. Visuomet sa
kydavo :’ Kai parengimai bū
na, atneškite man tikietus, aš 
pasipirksiu. Teisybė, niekad 
neatsisakydavo. Draugė vedė 
savo gyvenimą dorai ir šva
riai. Mylėdavo progresyvį ju
dėjimą. Gaila, kad netekome 
geros draugės, Onos Žilinskai
tės. Ilsėkis, drauge amžinai, 
o giminėms giliausia užuojau
ta.

—o—
Nuo 1 dienos spalio mėne

sio American Woolen kompa
nijos darbininkai pradėjo 
dirbti pakeltomis algomis. Pa
kėlė po dešimt centų ir pusę 
į valandą. Taipgi už 3—4 sa
vaičių gaus apmokėti algas 
nuo kovo 15 dienos palei susi
tarimą. Pagal susitarimą nuo 
kovo 15 dienos turėjo mokėti 
po dvyliką centų ir pusę dau
giau, bet valdžia to pakėlimo 
neužgynė. Todėl dabar bus 
apmokėta tos atsilikusios al
gos. S. fenkauskas.

Timmins, Kanada. — Ke
turi vyrai pasigrobė apie 
$40,000 vertės aukso iš jo 
kasyklos ir paspruko. Bėg
dami pametė $18,000 aukso.

Santiago, Čilė. — Keliose 
vietose Čilėje surasta klodai 
uraniumo, sprogstamosios 
atorhinės medžiagos.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

-z*

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

Važiuok 
Tinkama 
Sistema

Už Valandą 
Pridedant 

10c už Mailę
Kreipkitės j •

McHarris

GREENPOINT AUTO RENTAL
12 Bedford Ave., tarp Manhattan Ave. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

įsteigta 
1930

Telefonas EV. 4-7769 Žemesnes kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave.
J

.i...



NewYorto^zžaW2lnl(B Brownsville veikia 
prieš Smith akta <1

Civilinių savisaugai 
verbuoja savanorius

Ant Kalno • Pušaites
Linguoja

j Veteranai protestavo
1 P H ui* rA v*pries sutark su
Japonija

Protestas prieš ' 
mažinimą bedarbiams 
nedarbo apdraudos

Visiems tiems, 
šią vasarą LMS Meno 
suose Worcesteryje, šio 
nėlio pavadinimas labai 
ką primena... Jiems prisime
na drauge praleistas, nuošir
džioje nuotaikoje, laikotar
pis. Taip pat jiems prisimena 
ir daina “Ant kalno pušaitės 
linguoja”... Tai yra poeto Ar
tūro Regračio 
gelio jo gražių eilėraščių 
riame jis labai 
reiškia apie kalne 
lieknąsias pušaites...

Tuo metu 
kompozitoriui 
čiui išreiškus 
paskirti šiai

kurie buvojryje esančio Olympia Parko
gamtai, žinoma, Pranas Bale
vičius nieko nelaukęs, inspi- per 
racijos pagautas, pritaikė me- Croon

lai priešingi užgynimui tokios 
sutarties su Japonija, 
mūsų valdininkai pasiūk 
pasirašė praėjusį rugsėjį 

Veteranai, greta kilki

Kur

vienas iš dau-

Amerikos Veteranai Taikai 
pirmininką Paul

Speciale New Yorko seime
lio sesija, šaukiama tikslu 
perdalinti rinkiminių distrik- 
tii teritorijas pasiruošiant j 
1952 metų rinkimams, susi
lauks delegacijų ’ visuomeni
niais klausimais.

Jvykūsios rugsėjo 2r-tą 
konferencijos išrinktas komi
tetas planuoja daugelį veiks
mų tam, kad Smith aktas, 
smaugiantis darbininkų judė
jimą, būtų atšauktas. Vienu 
tų žygių bus masinis mitingas, 
rengiamas spalių 29-tą, Empi
re Chateau, 70 Th at ford Ave., 
Brooklyne.

Newyorkietis Civil, Defense 
dar vis tebeverbuoja savano
rius. Jeigu būtų puolimas ant 

' miesto, reiktų šimtų tūkstan
čių savanorių tvarkai palaiky

ki ir bent šiokiai,'tokiai pa
galbai suteikti. Bent puse tų 
savanorių turėtų būti mote
rys šeimininkės, sako praneši- 

i m as.

Auditorijos žinios
Choro

Compassą vėl parduos 
po 10 centų kopiją

New Yorko dienraštis* The 
Daily Compass, kuris priiš 
tūlą laiką buvo numažinęs ko
pijos kainą nuo 10 iki 5 cen
tų, praneša, jog pradedant 
spalių 15-ta, laikrašti vėl par
davinės po 10 centų. Sekma
dieninio (gaunamo ant stan
dų šeštadienį) kaina pasiliks 
kaip buvusi, 15 centų.

Su 5 centų kaina negali iš
siversti, pareiškė redaktorius 
ir leidėjas Ted O. Thackrey.

Eau Claire, Wife—Strei- 1 
kuoja 3,300 U. S. Rubber 
kompanijos darbininkų.Šį sekmadienį, Aido

I koncerto dieną, Liberty Audi
torijos restoranas veiks per REIKALAVIMAI

HELP WANTED—MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
Laisves 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)

Jau numatytas lapkričio 
mėnesiui yra maršavimas į 
Albany protestuoti prieš ma
žinimą nedarbo apdraudos 
čekių. Protestuos prieš ITu- 
ghes-Brecs įstatymą. Nurodo, 
kad tas įstatymas verčia ma
žųjų ša pučių ir sezoninius 
darbininkus eiti prašyti bied- 
niokų pašalpos, kad pagal tą 
įstatą išmokėjimas bedar
biams apdraudų norima suda
ryti taip, kad tie, kuriems ta 
parama reikalingiausia, jos 
visai negautų.

United Labor Action Komi- 
kuris šaukia tą marša- 
sako, jog tą nelemtą į-

PRANEŠIMAS
• WORCESTER, MASS., f 

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
' spalių 14 d., 10:30 ryte, 29 Endicott 
St. Draugai, yra daug svarbių rei- 

Eina garsas (ne nuo rubej kalų, prašau visų jsitėmyti, ir būti 
žiaus) nuo moterų klubiečiu, j susirinkime.' 
kad jos darbuosis nupirkti ir Į ' 
pagaminti naujas 
salės langams j 
Klubo pirmininke Katrina 
Petrikienė su Albina Mika- 
lauš apėjusios atatinkamų at> 
dinių. Kai tik audinius parga- 

geriausių

is-
su-

lodingą muziką. Tai jau labin
tas iš eilės mūsų gabaus kom
pozitoriaus kūrinys, priimtas 
pažangiosios publikos su di
deliu entuziazmu.

Ateinantį sekmadienį, spa
lių men. I I dieną, Liberty

ku-j Auditorijos svetainėje įvyks- 
jautriai išsi- tančiame Aido Choro koncer- 

■ augančias i te mūsų publikai teks išgirs
ti šį naują Prano Balevičiaus 
kūrinį, žinoma, apart kitų 
gražių ir melodingu dainų. Be 
to, Pr. Balevičius akompa
nuos pianu chorui ir solis
tams. Tad, nepraleiskite pro
gos .’

torijoje nebuvo pasirašyta 
tartis su prasikali tįsia žmoni
jai valstybe, be atlyginimo ir 
be užtikrinimo, kad tas nepa
sikartos. Veteranai, ' kurio 

užmušt u s

mi svečiai pietauti, popiečiu Į 
užkandžiauti ir ‘vakarieniauti.

—o---

ten esančiam 
Pranui Balevi- 
norą sukurti ir 
mokyklėlei spe-

cialę dainą, — jam buvo pa
siūlyta Artūro Regračio virš 
minėtas eilėraštis, kurio turi
nys labai atatinka Wore este-

- J. M. 'Lukas, 
(199-200)

didžiosios

kevičiaus orkestrą

Kamikaze 
p riesi ugi 

kriminalistų.

Švaros darbininkai 
buvo susirgę

Prašo naremti kova
I •jprieš blogą filmą

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chatiffeur’iu 41

naikinti. Iš; 
ties Kiniją,

miestinio
darbinin-
Jie pra-

Aną dieną 131 
švaros departmento 
kas neatėjo į darbą, 
nešė, kad serga. T 
mento valdininkas Mulrain 
įsakė sergantiems pasveikti. 
Kitaip, sakė jis, įsakys esan
tiems atostogose 987 darbi
ninkams nutraukti atostogas.

Darbininkai, AFL nariai, ( ......
įvairiausių veiksmų pagalba laikyti ir pastiprinti pikietą 
bando gauti penkių dienų, 40 prie Park Avenue Teatro, kur 
valandų savaitę. Dabar tebe-Įta filmą jau rodoma. Masinį 
dirba 48 valandų, 6 dienų sa- pikietą iššaukė spalių 1,1-tos 
vaitę. Ir reikalauja kitų 
rinimų.

Naujai įsikūręs komitetas 
kovai prieš rodymą antisemi
tinės filmos “Oliver Twist” 
nutarė kelis žygius, kad ta 
filmą nepasiektų susiedijų 
teatrus. Ta filmą tiktai nuo
dytų liaudies vaikų protą an
tisemitine propaganda, sako 
komitetas.

Komitetas nutarė toliau pa- me

matė savo draugus 
prie Pearl Harbor, 
dor, Bata.au, taipgi 

■ lakūnu, griežčia 
i atginklavimui tų

“Nenumatyta jokio atpildo 
i nu kėni ėjusiems, kurių indus- 

li buvo su- 
nuo sutar-

i, Burma ir j tetas, 
kuriose ran- j vimą,

Basi dauguma Azijos žmonių, ’ statą parašė Metropolitan ap- 
ši sutartis tampa daugiau ' drauda, Standard Oil ii; Genc- 
san.tarve karui, n<>gu taikai.
Didžiosios Azijos valstybes, 
Įskaitant Japonijos liaudį, 
priešinasi San Francisco' su
tarčiai. Japonijos liaudies 
priešiškumą tai sutarčiai pa
rodė moterys ir darbininkų 

s, taipgi neseniai 
ilsavimas, lairia- 
mih'jonai japonų 
tikra taikos su-

Irai Electric firmų atstovai, o 
į Dewey ir jo republikonai jį 
j priėmė be rimto pasipriešini- 
I m o iš demokratų.

Maršuotojai reikalaus tą į- 
Į stata atšaukti. Komitetas 
i skelbia, jog specialiam trau- 
1 kiniui tikietus laikas užsisaky- 
I ti jau dabar, jo raštinėje, 210

Now Yorke.

nage-

tartį...
i pasiuntė 
Se n alų i

Malda už taika

Pea-

Trijuose praėjusį sekmadie
nį įvykusiose masiniuose mi
tinguose už taiką buvo kal
bama ir malda, pa 
“A Family Prayer for
ce.” Toje maldoje, greta kit
ko, sakoma:

“Mes esame pilni baimes, 
kad po trijų mėnesių derybų i 
taikai vis dar nėra taikos. I 
Mes, kurie gyvename krašte, 
nepaliestame naikinančio ka
ro, meldžiamės, kad mūsų 
prezidentas ir visi tie valdžio-1 
se po visą pasaulį turėtų 
kantrybės ir tolerancijos veik- 

„ ti į visus pasiūlymus taikos. ( 
Tuo tikslu mes, mūsų draugai 
ir šeimos savo prašymu pa
reiškiame jam mūsų nuošir
džiausią troškimą tuojautinio 
sustabdymo šūvių Korėjoje.”

. Trys mitingai, rengti.,aukš
to dvasiškių vadovaujamo In- 

’ terfaith Committee for Peace', 
Action, įvyko viena diena 
ta pačia valanda. Vienas buvo į 
Manhattan Center, 
Nicholas Arenoje, trečias 
Rockland Palace. Visose tri
jose didelėse salėse buvo gra
žios publikos ir įspūdinga 
programa.

turi būti 
dienraščio 
sako jos.

bens, mobilizuos 
siuvėju talką.

Priedangos jau 
ant langų pirm 
Laisves koncerto. 
Padabinsi m, kad
svečiai iš toliau galėtų jas pa
matyti ir vietiniai turėtumėm 
kuo pasidžiaugti, kad visų 
savo tautos reikalus gerbian
čiu lietuviu parama įsigytą 
Kultūrini Centrą tikrai kultū
riškai užlaikomo.

•—o— 
patalpos
dažnai pilnos 

mokosi vai
ki tu r dainų, 
s įpirinkimas.

lietuviai ir kiti

Auditorijos da-

AUTO I K 
nrm m . f

Baigus mokyklą išduodamo diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais? Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

‘ Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. 
y

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam 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

vakarą, 7:30. Prašo visus n'e- 
antisemitiškai nusiteikusius sutarti, 
žmones dalyvauti tuose pikio-1  
tuose. Taipgi 
dijose teatrų 
jie atsisakytų

prašy
mus J. V. Serialui neužgirti 
San Francisco mieste padary-

Darbo partija rengs 
i dideli bazarą

tą filmą leisti

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
, AKINIUS

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

‘"T

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

žmonių. Vienur 
dinti veikalus, 
dar kitur koks 
Ir susirenka
bowl inge pažaisti. Būna vestu
vių ir kitokių’pramogų.

Beje, vakarais visuomet 
Auditorijos restorane galima 
gauti ir karštų- greit pagamin
tų valgių, taipgi sandvičių, 
sriubos, kavos ir kitų pridėč
iau Ar.C- I

d a- 
kos Darbo P ar

mijos (ALF) pirmininkas šioje 
i valstijoje, praneša Laisvei, 
'jog rengiamas milžiniškas 
darbininkų bazaras (Labor 
Bazaar). Tures visokiausių 
prekių -— nuo .adatos iki 
brangiausių kailinių ir rakan
dų.

Bazaras tesis 4 dienas —

• • iii Yito M ar k an to n i o,
i New Yorke įkūrė darbo1 bartinis.A^ei'iB--.z--:--
11 sentikiams komitetą

Taikos Krusada vėl 
ragino UN vykdyti 
Korėjoje taiką

kumštininkus 
pagrąsino 

Hotel stogo 
to, kad jis

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 ■ .

I Spalių 8-tą sušauktame 
1 darbininkų unijų ir miesto 
(valdžios įstaigų atstovų bend- 
i rame posėdyje nubalsuota 
(Įkurti darbo santikiams ko- 
| mitetą. Jin Įleis po tris atsto
vus iš AFL ir CIO unijų tary- 

Įbų, tris iš atskirų policijos
Amerikinė Taikos Krusadadepartmento organizacijų, du 

pasiuntė UN sekretoriaus pa-(iš Civil Service Forumo, po 
’ dėjėjui Benjamin Cohen de-1 vieną iš Piliečių Unijos ir Ci- 

šimties vadovaujančiu ameri- vii Service Reformų Sąjungos.
i kiečių pasirašytą laišką, ku- Viso 13 nariu, 
j riame ragina Jungtines Tau- j 
tas atmesti šališkumą, o im- i 
tis visų priemonių atstoigti 
Korėjoje taiką.

Greta to, krusada ragino 
visus amerikiečius reikalauti 
tuojau sustabdyti mūšius Ko
rėjoje. Pareiškime sako, kad 
pertraukimas derybų pertai- 
kai reikalauja visų taikos ša
lininkų pasisakymo už taiką, 

jr j Ragina, kad troškimą taikos 
I žmonės pareikštų atitinka- 

kitas St | moms įstaigoms, savo atsto
vams, spaudoje ir visais gali
mais būdais..

Nicholas Arenoje, ’ 69 West 
66th St., New Yorke. Tikisi 
apie 100,000 lankytojų. Pra
šo visus prietelius pasilaikyti 
bent vieną dieną liuesą baza- 
rui.

Kandidatas į 
Robert Fellhouei 
šokti nuo Fulton 
New Yorke dėl
prarado restraurane darbą, 

Į pragyVenimą ir progas į savo 
pasirinktą sportą. Policistas jį 
suėmė. Pasiųstas ligoninėn.

Laisvės Įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 

i gerkite lemonadą su medum.

TONY’S <1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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

AIDO CHORORUDENINIS KONCERTAS
Sekmadieni. Spalių 14 October, 1951

Norvegų liuteronų ligoninėj 
į ir mokykloje, Brooklyne, šio
mis dienomis baigė mokslą 19 

GARSINKITeS LaISVeJ! slaugių. .s*?'

PROGRAMA:

AIDO CHORAS
vark Mildred Stensler

' U ’ 'i,-'-

Penki japonai pagaliau pasidavė. Jie plaukia prie
Amerikos laivo. Tai Antrojo Pasaulinio karo kareiviai. 
Jie iki šiol slapstėsi ant salos Guanu. Sakoma, kad ten 
buvusių kareivių randasi ir daugiau. Bet jie dar nenori 
pasiduoti. Jie sako, kad jie negalėtų pažiūrėti į akis 
savo žmonėms, sugryžę Japonijon.

LEON YONIK

AMELIA YOUNG, soprano
LEON YONIK, baritonas
KENNETH STENSLER 

akordionistas
Aido Choro šokėjų Grupe
Aido Choro Merginų

Ansamblis

AMELIA YOUNG

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

PRADŽIA 3:30 PO PIETŲJžanga (su taksais) $1.50.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI PRIE J. KAZAKEVIČIAUS ORKESTROS

REPUBLIC BAR & GRILL
% -

Savininkas

IGNAS SUTKUS
*

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau v 
burnelę .išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

192 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Uflion Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969

<!>

<!>

<♦>

d>

PETRAS KAPISKAS
’ IR
VINCAS SODAITIS

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 '

<

<♦>

w
6 pusi.—Laisve (Libęrty)-- Penkjtad*, Spalių-Octobejr 12, 1951

Bata.au



