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Dienraštis Laisvė turi akre
dituotą korespondentą Jung
tinių Tautų Asemblėjoje. Tai į 
vienintelis Amerikos lietuviu J

NUŠOKO į šiaurinių 
KORĖJIEČIŲ UŽNUGARI

JANKIŲ PARAŠIŪTISTAI
teise. *

Mūsų korespondentas daž 
nai lanko ne tik 
sesijas, bet ir 
Įvairių Asemblėjos 
Jis teikia žinias i: 
šaltinių.

Skaitykite jo 
telpančius beveik 
Laisvėje.

AMERIKA PRIPAŽĮSTA, KAD JOS LAKŪNAI 
APŠAUDĖ SOVIETŲ LĖKTUVŲ STOTĮ

Asemblėjos j 
susirinkimus • 

komisijų.- e • J TJ • 1 7
s originaliu ; Amerikonai skelbia, kad jie 
pranešimus, j faktinai jau užėmę Pyongyangą 

kasdien | ”
Jie Įdomūs, ir svar- į . . ~

būs. Ši Asemblėjos sesija yra j spal. zi J. lUKS-
istorinės reikšmės. Yiso pa- j tančiai rinktinių Amerikos 
šaulio akys nukreiptos Į Lake I kareivių nušoko su para

šiutais iš lėktuvų už 23 my
lių į žiemius nuo Pyongy
ang©, Šiaurinės Liaudies 
Respublikos sostinės.

TMo žygiu užnugariu jan
kiai bandys užkirst šiauri- 

; nių korėjiečių armijai pasi- 
traukimą iš Pyongyang© 

| tolyn į žiemius. Tad ameri- 
Bet ar tose pamokose bus j Kiniai kaiininkai tikisi 

prieinama prie dalyko gra-1 “uždaryt kaip spąstuose” 
žiai, teisingai ir moksliškai? į 30 tūkstančių liaudininkų 
Nieko panašaus. Tų pamoku [kariuomenės ir suimt be- . * - 'V* • V T-V

Success ir Flushing Meadow.

New Yorko mokyklų-ap- 
švietos vadai žada pradėti 
“ideologinę kovą prieš komu- 

* m r.. _ ~ ~ ~ 1 ,• z 1, k ™ :nizmą.” Jų speciališka komi
sija žada Įvesti pamokas apie 
demokratiją ir komunizmą' 
istorijos ir sociologijos klasė-

tikslas bus Įrodyti, kaip pra
kilni, skaisti ir graži yra 
sų demokratija, o kaip 
mas, baisus ir nedoras 
komunizmas. žodžiu: 
mokoma, kad pas mus viskas 
balta, o pas juos viskas juo
da .'

Aišku, kad toks mokymas 
jokios a pš vi etos neduos. Tai 
bus tik 
gan d a.

mū-

yra 
bus

vienpusiška propa-

pačiame pranešime 
‘naują” dalyką kai-

gančius iš Pyongyang© 
šiaurinius valdininkus.

Parašiutistu nusileidimą
stebėjo pats generolas Mac-

Arthuras.
Jankiu komanda skelbia,

4. Z

kad jie su savo talkinin
kais, Pietinės Korėjos tau
tininkais, “faktinai jau už
ėmę” Pyongyangą, ir tik 
reikėsią apvalyti miestą 
nuo užsilikusių partizanų 
šaulių.

Traukdamiesi šiauriniai 
korėjiečiai dalinai susprog
dino tiltus Toedong upės, 
plaukiančios per Pyongyan- 
go vidurį.

Šiauriniai korėjiečiai per 
radiją pranešė, kad jie vi
suose frontuose įnirtingai 
ginasi nuo atakuojančių 
priešų, darydami ameriko
nams didelių nuostolių.

Čechoslovakija teisia [Amerikonų nuostoliai 
7 naminius priešus [Korėjos kare

Tame 
apie tą 
Lama apie palengvinimą mo
kytojams bei profesoriams. 
Dabar, sako, jie bijosi leistis 
i diskusijas apie komunizmą. 
Tada jie galės laisvai be jo
kios baimės mokinius “švies
ti.”

Tik tuojau iškyla didžiau
sias klausimas: Kaip ilgai ta 
akademine laisve naudosis 
tie mokytojai, kurie nepano
rės matyti vienoje pusėje tik 
baltą, o kitoje tik juodą?

Bartislava, Čechoslovaki
ja. — Teismas tardo šešis 
čechoslovakus vyrus ir vie
ną moterį, kad jie planavo 
suruošt ginkluotą sukilimą 
ir su Amerikos pagalba nu
verst Čechoslovakijos Iliau
dies Respubliką.

Darbo Federacijos vadai 
savinasi Trnmano politiką

Tikrai pablūdo senas, Įgu
dęs politikierius Joe Hanley, 
New Yorko republikonų kan
didatas Į Jungtinių Valstybių 
senatorius. Jis padarė “bai
siausią klaidą,” kai parašė

• laišką apie Dewey jam iškil
mingai sudėtus finansinius 
pažądus.

Taip išsireiškia , komercinė 
spauda The N. Y. 
daktoriavs lupomis.

Kitaip pasakius, 
politikoje pasidaro
lyku tik tada, kada ji iškyla 
aikštėn.

Nejaugi tos buržuazinės 
moralybės dar ir šiandien ne
supranta Joe

Times re-

korupcija 
blogu. (la

Hanley,?^

ir Italija, 
militarizmo

šie- 
rei-

dolerių 
Tik 

apsi- 
( Italijos

Ginkluojasi 
met karo ir 
kalams Italijos valdžia išleis 
tris sykius daugiau, negu iš
leido pernai.

Italija taip pat tikisi apsi
ginkluoti Amerikos žmonių 
kaštais. Mūsų duosnusis pre
zidentas Trumanas „nepašyk
štės keleto bilijonų
Italijos apginklavimui, 
todėb taip drąsiai apie 
ginklavimą kalba 
premjeras Gasperi.

Militarizmo atgimimas Ita
lijoje yra blogo ir nelaimės 
atgimimas, 

z
Tik viena pilna savaitė be

paliko iki metinio Laisvės 
konceido. žinau, kad jame 
dalyvaus visi gerieji pažan
giosios spaudos patriotai.

Geriausia Įžangos tikietais 
pasirūpinti iš anksto. Koloni-

Lake Success, N. Y. — .reiškia apgailestavimą, kad 
Amerikos atstovas Warren j amerikinės oro jėgos sulau- 
R. Austin Įteikė Jungtinių žė Sovietų sieną.” 
Tautų Saugumo Tarybai o- 
ficialį Washington© val
džios pareiškimą, kuris pri
pažįsta, jog du rakietiniai 
Amerikos lėktuvai spalio 8 
d. apšaudė sovietinę lėktu
vų aikštę Sibire arti Vladi
vostoko, didžiojo Sovietų 
uosto.

W ashingtono pareiški
mas sako, amerikiniai la
kūnai netyčia perskrido Į 
sovietinę sritį; todėls“Jung. 
Valstijų valdžia viešai iš-

Pąreiškimas kartu pra- 
i neša, jog prasižengusių 
lėktuvų vadas už tai jau 
paleistas iš komandos ir 

įdaroma žingsniai dėl tų la
kūnų .pabaudimo.

Amerika sutinka atlygin
ti Sovietam nuostolius, ku
riuos padarė amerikiniai 
lakūnai, jeigu atlyginimą 
nusakys Jungtinių Tautų 
komisija ar “kita tinkama 
procedūra.”

Ar ispanų fašistai nebus 
įleidžiami Amerikon?

Washington. —- Ameri
kos teisingumo departmen
tas nutarė neįleisti Ispani- 

i jos fašistų - falangistų p 
Jungtines Valstijas. Šis de
partmentas aiškina, jog 
naujasis McCarrano įstaty
mas privalo, būti naudoja- 

I mas ir prieš falangistus.
Tas įstatymas užgina A- 

| merikon priimti vadinamus 
| “totalitarus” — komunis-1 

penkta-į įUS vokiečiu nacius ir Ita- _ • ._ • I 7 < ’
■ ■ i jiįuS fasistus, I__r

nėms nukentgjuąujĮi Korė-1 džia. ispanijos Franko fa- 
jos kare amerikiečių seka- ]angjstus jr Argentinos Pe-,

Jungtim
depart-

Washington. —
V aisti j ų. gynybos 
mentas paskelbė, 
praeitos savaitės 
dienio buvo pranešta gimi- hįjos 
va n YAii Irnr, n» zn ' .

New York.— Darbo Fe
deracijos ^vice-pirmininkas 
Matthew 'W 
kad prez. 
metai seka ir vykdo Fede-|f 
racijos vadų politika prieš 
Sovietų Sąjungą jr komu
nizmą įvairiuose kraštuose.

Dešinieji CIO unijų va
dai taip pat girtasi, kad už
sieninė Trumą no politika— 
tai jų politika.

mi nuostoliai:
4,036 užmušta, 17,711 su

žeista ir 3,863 be žinios din
go.

Dar nepranešta apie vė
lesnius amerikiečiu nuosto- A

rono fašistus.I
[ Įstatymo meistras, demo
kratas senatorius Pat Mc- 
Carran todėl apmaudingai 
protestuoja, kad teisingu-

didžiavosi, 
rumanas jau 4 Sovietai dalyvaus 

taikos komisijoj

Tik lėktuvai išgelbėję 
amerikonus Korėjoje

Tokio.—Generolas George 
Stratemeyer, oro jėgų ko- 
mandierius, pareiškė, jog 
tiktai didelis, skaičius ame
rikinių lėktuvų išgelbėjo a- 
merikonus Korėjoje.

Stratemeyer sakė, 
Šiaurinės Korėjos 
ninkai būtų turėję
lėktuvų, tai “šiandien 
iatr nebūtume Korėjoje. 
Bet liaudininkams 
stokavo lėktuvų.

jeigu 
liaudi-

gana 
mes n

labai

Washington. — Prezid.
Trumanas sakė reporte
riams, kad jo pasikalbėji
mas su generolu Ma/cAr- 
thuru Wake saloie nepakei
tė politikos link Formozos

ORAS?
giedra ir nešilta.

VALDŽIA RUOŠIASI 
ĮKALINTI 3,400 
SVETURGIMIĮJ
Prieš juos bus naudojamas 
policinis McCarr ano įstatas

Washington. — Teisingu-1 Niekas nesiregistruoja pa- 
mo department© skyrius 
dėl ateivybės pranešė, kad 
jis plakuoja įkalint arba 
griežtai suvaržyt 3,400 sve- 
turgimių.

Valdžia yra nusprendus 
juos deportuoti iš Ameri
kos į gimtąsias jų šalis, bet 
tos šalys nesutinka jų 
imti.

Prieš tuos ateivius 
naudojamas naujasis 
Carrano įstatymas,
sako, jog tokius sveturgi- 

| mius galima įkalinti neri
botam laikui. — Jie perse
kiojami už darbininkišką 
bei progresyvinę politinę 
veikla. 

4,

pri-

bus 
Mc-’ 

kuris

toti šį įstatymą ir prieš fa
langistus. Sen. McCarran 
bažijasi:

“Aš neturėjau nė ma-. 
žiausios intencijos užginti | 
Ispanijos falangistų įsilei
dimą į Jungtines Valstijas,” 

Amerikos valstybės de
partmentas praeitą savaitę 
•sakė, jog McCarrano įsta
tymas nekliudo falangistų. 
Dabar gi jis abejodamas į-1 

i sakė laikinai suturėti vi-: 
bet jralei zas ~ ^e^^mus Ispanijos fa-1

e 1)1 c ’ šistamš'’’'Amerikon keliauti, serga storosios žarnos už- 
Tuo tarpu valdžia dar “na- degimu ir viduriavimu, 
grinės”, ar McCarrano įsta- i, premjeras Clement Att- 
tymas gali būti nukreiptas 4ee paskyrė Hughą Gaits-

Pasitraukė Anglijos 
ministras Cripps

gal McCarrano Įstatą
McCarrano policinės val

stybės įstatymas reikalau
ja, kad iki ateinančio pir
madienio susiregistruotų 
visi komunistai ir viršinin- • 
kai progresyvių organizaci- * 
jų, kurias, tas įstatymas 
v ą d i n a - “komunistiniais 
frontais.”

Spalio 19 d. žinia iš Wa- ; 
shingtono sakė, jog dar nie
kas neužsiregistravo.
Negreit įvykdomas. įstatas

Už nesiregistravimą nė-. 
ra jokios bausmės tol, kol 

Į valdinė Komisija dėl Neiš
tikimųjų Veiksmų Kontro- 
liavimo tiesioginiai palieps 
tam tikriems asmenims ar 
organizacijų vadams užsi
registruoti valdžioje. Bet 
dar nesudaryta nė tokia ko-

r London. — Dėl nesveika- misija. O po komisijos duo
tos pasitraukė socialistas to įsakymo dar galima ape- 
Anglijos finansų ministras liuoti į teismus.
Sir Stafford Cripps, 62 me
tu amžiaus. Jis nuo seniai

pries Ispanijos rasistus ar i 
ne, kaip pranešė valstybės 
departmentas, kuris laiko
mas vyresniu už teisingumo 

mo departmentas žada var- '.departmentą.

Šaukiamas Komunisty Partijos suvažiavimas

kellį naujuoju finansų mi
nistru. Gaitskell iki šiol bu
vo ūkio-ekonomijos minis
tras.

Pats generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras J. Ho
ward McGrath pranašavo, 
kad praeis dveji iki ketve
rtų metų, iki bus duoti įsa
kymai susi registruot vadi
namiems “n e i š t ikimie- 
siems.”

Lake Success, N. — 
| Politinis Jungtinių Tautų 
' seimo komitetas 50 balsų 
! prieš 5 užgyrė Amerikos 
pasiūlymą, kad seimas ga
lėtų pasiųsti Jungtinių 
Tautų, kariuomenę prieš į- 
tariamą užpuoliką, apeida
mas Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybą.

Politinis seimo komitetas 
nutarė paskirti Taikos Tė- 
mijimo Komisiją, kurion į- 
eitų penkios didžiosios val
stybės — Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Franci- 
ja, “Kinija” —ir Kolombi- 
ja, Čechoslovakija, 
Irakas, Izraelis, 
Zelandija, Švedija, 
nas ir Uruguajus.

Sovietu atstovas

New Yorl
15, 16 ir 17 dd. įvyks visos 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Suvažiavi
mas, kaip pranešė jos pir
mininkas William Z. Foster 
ir sekretorius Gus Hali.

Pranešime apie suvažia
vimą jiedu pareiškė:

,1 ‘ S v arbiausias, pam a ti n i s 
suvažiavimo uždavinys bus 
kova už taika.

“Suvažiavimas
Wall Stryto įkvėptą tvirti
nimą, kad naujas 'pasauli
nis karas esąs neišvengia
mas, ir ryžtingai planuos, 
kaip sumobilzuoti plačiau- j Smith© ir Tafto-Hartley’o
sias geros valios žmonių • įstatymus.

Gruodžio ! minias vieningai kovai už 
taikos išlaikymą, kaip at
remti Wall S try to imperia
listų pasimojimą, siekianti 
pavergt pasaulį, ir kaip už
kirsti kelią karo praplėti
mui Kinijon ir kituose To
limųjų Rytų kraštuose.

Kiti suvažiavimo uždavi
niai bus:

Sutelkti 
vai prieš

amerikiečius ko-
tolesnį fašizmo

atmes
konstitucini Tei-<A-pginti konstitucinį Tei

sių Bilių ir sugrąžinti kons
titucines laisves žmonėms.

Panaikinti McCarrano,

Naujoji 
Pakista-

Valdžia įsakė mažiau 
bulvių auginti

H. Hooveris šauljia vakaru 
Europą karui ginkluotis

Vengrija sako, amerikonai 
kurstė fašistu sąmokslusAustralijos Įstatymas 

uždraudė Kom. Partiją L „. .. _ PJ [Vengrija atsiuntė Jungti-
Lake Success,

Canberra, Australija. — 
Australijos seimas išleido 
įstatymą pagal valdžios bi
lių, kuris.įsako uždaryt Ko
munistų Partiją, įgalina 
valdžią užgrobt partijos 
nuosavybę ir uždraudžia 
komunistams bet kokius 
valdinius darbus ir tarny
bas. Sykiu įstatymas užgi
na komunistams būti darbo I 
unijų vadais.

nių Tautų seimui skundą, 
kad Amerika ir Anglija 
kurstė ir rėmė vengrų fa
šistu suokalbius nuversti 
demokratinę Vengrijos val
džią; o tuo tikslu anglai-a-‘ 
merikonai sudarė ir “platų 
šnipų tinklą” Vengrijoje;

Šitaip Vengrija atsakė į 
kaltinimus, kad ji “naikina” 

j pilietines savo žmonių lais- 
| ves.

7'.L;:C Su bombanešiu žuvo 
J? 8 lakūnai

socialistai •— turi daugumą 
Australijos senate; i

I būtų galėję atmešti tą bilių
I prieš komunistus. Bet dar-: 
į biečiai senatoriai taipgi už-1 
gyrė konservatų (atžaga-. 
reivių) pasimojimą prieš 
komunistus,. .

Pranešama, jog darbo u-
inijos kreipsis į aukštuosius Rusija ispeja nerekrutuot

San Antonio, Tex. — Su- 
Idužo ir sudegė didžiulis. 

; bombanešis B-29; su juo 
žuvo 8 kariniai Amerikos 

• lakūnai.
New York.

Jungtimi! valstijų prezid. j^teismus, prašydamos panai- ’ ° "J-
. . Herbertas Hooveris, kalbėki kinti šį įstatymą kaipo vahanniŲ VOKieciŲ armijos

Emeriai 1051 metais pri-jdamas per radiją, reikalą-1 priešingą Australijos kons- “ London. — Sovietų Są-

| Washington. — Jungti n. 
\ndrius' Valstijų ’ žemdirbystės de- 

Višinskis reikalavo priimti partmentas patvarkė, jog

ką į Taikos Tėmijimo Ko-1 valo sumažint bulvių augi- 
misiją, bet amerikinis sei- nimą 21 procentu, taip kad 
mo blokas įterpė Čiang būtu 91 milionu bušelių 

.Kai-šeko kinus tautininku
, I kaip “Kinijos atstovus”.

Daugiausiai i __________

jų veikėjai, kurie yra gavę 
tikietų platinimui, neturi juos 
nešiotis kišenėje iki pat kon
certo. Reikia išplatinti.

Nepamirškite, kad koncer
tas įvyks Kultūrinio Centro 
Auditorijoje spalio 29 dieną.

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika šiemet tu
rėjo nepaprastai gausingą 
derlių. Amerikiniai kores
pondentai praneša, kad 
“lūžta sandėlių sienos” nuo
ryžių ir kitų grūdų pervir- gaisrą dideliame tvarte su 
šių.

mažiąu bulvių užauginta.
Valdžia, sako, jeigu seka

mais metais būtų tiek bul
vių priauginta, kaip šiemet, 
tai liktų per didelis jų per
viršis, todėl bulvės » “per 
daug” atpigtų.

l-Kansas City, Mo. — Per

dege 300 mulų.

junga kaltino Ameriką, 
Angliją ir Franci ją, kad 

Bonn, Vokietija. — Bu- įjos planuoja atgaivinti va- 
vusiųjų Hitlerio generolų .kiečių armiją vakarinėje

I sąryšis davinėja patarimus 
'Hooveris kaltino . vakari- anglam - amerikonam, kaip 

nes Eturopos kraštus už sto- atkurt vokiečiai armiją va- 
ką karinio pasiryžimo ir .karinėj Vokietijoj, 
siūlė sulaikyti tiem kraš
tam piniginę ir ginklinę A- 
merikos paramą, kol jie ne- ker, amerikinis komandie- 
parodys smarkumo pasi- rius Korėjai, ketino 
ruošimuose karui prieš ko- galutinai laimėti karą prieš 
munizmą.

vo, kad .pati vakarinė Eu- Įtitucijai. 
ropa sukrustų ginkluotis 
karui prieš Sovietų Sąjun-

Korėja.—Generolas Wal

Šiaurinę Korėja.

greit

Vokietijoje. Sovietų vy- . . 
riapsybė Užreiškė, jog “ne
pakęs” bandymų atkurti ‘ 
vokiečių armiją.

Sovietai kartu užginęijo 
pasakojimus, kad vokiečių 
policija 'rytinėje,4 Sovietų - 
kontroliuojamoje Vokieti- ■ 
ios dalyje esanti paruošta 
kaip armija.
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Jei dabar suimsime tas 
i, kurios balsavo

I RYTINĖ POLITINIO KO- delegatas) patvarkė 
pirmiau lai delegatai 
bendrai apie visus 
mus, o po to imsime 
papunkčiui. Tada, kai dis-; jeį įmsįme dėmesin jų 

I gyventojų skaičių ir prie 
Ijo dar pridėsime Kinijos tarpyje prekyba tarpe abie- 
Liaudies Respublikos gy- jų kraštų bus smarkiai pa- 
ventojų skaičių, tai aiškiai didinta, 
matysime, kad jų gyvento- metų Lenkija i 

negu kiekį įvairių dirbinių pra- 
kurios balsavo monės įrengimui. Be to, 

rybų Sąjunga sutiko 
jog ši | teikti Lenkijai kreditą 

milijonų rublių sumai.

MITETO SESIJA
Lake Success. — Pirma- 

-jjame aserhblėjos politinia- 
_ j me komitete trečiadienis 

buvo praleistas diskusijoms 
ameri- 

siūlymų svarsty- 
kuriais pasiryžta 

visas

pe^r year $8.oo įU0 pačiu. klausimu:
a mnnfhc £4 HA J-$4.00 . . . ~$9.001 kinių

$4.5° | mams,
' i pakeisti

Tautų tvarkymosi metodas, 
------ kuriais, beje, siekiamas! ne-

Korėja ir Indokinija j
Kai šitie žodžiai pasieks skaitytoją, amerikiečių armi- Į ^nntų čarteris. 

ja jau bus užėmus Šiaurinės Korėjos sostinę Pyongy- j Svarstyta 
ang. Visi pranešimai kalba už tai, kad šiauriečių pasi- i 
priešinimas silpnėja ir atrodo, kad beliko tik keleto die
nų klausimas, kada jų ginkluotos spėkos bus visiškai su
maltos. Sunku beįsivaizduoti, kad jie dar turėtų tvirtu 
rezervų kiek ilgesniam atsilaikymui arba pakeitimui 
fronto situacijos.

Jeigu didžioji Kinija neateis ginkluota jėga pagalbon, 
korėjiečių pilnas pralaimėjimas šiam kare neišvengia
mas. MacArthuro armija ir daug skaitlingesnė. ir daug 
geriau ginkluota. Dabar tos armijos tolimesniam aprū
pinimui ginklais nebesiranda jokių rimtų keblumų. Be
veik visi geriausi Korėjos uostai jau MacArthuro ranko
se. Laivu jis turi pakankamai. O ypatingai svarbų vaid
menį vaidina Amerikos lėktuvai.

Ir daoar pranešama, kad Pyongyang miestas visiškai

taip: 
kalba
siūly- valstybes

____— ~ I *

Neseniai Maskvoje pasi- ti prieškarinį ekonominį 
baigė derybos dėl ekonomi- lygį, bet ir žymiai jį viršy-. . -------------- --------------------------------------------------------------------- ----- ---------------------- o V - CD

Juosiprieš ir ^as, kurios sušilai- nio bendradarbiavimo tar- ti.
zJ i rx I _ ... . « . . v • • -w-

i kusijos baigsis, eisime bal-; 
•’’jsuoti punktas po punkto.

Taigi trečiadienį buvo
j diskusuojama punktas po

pe Tarybų Sąjungos ir Len- 
ie i kijos. 1951-1952 metų laiko-!

I . . i i . u • 1
Trimečio plano įgyvendi- 

! nimo dėka stambiosios ir 
vidutiniosios pramonės pro-

Jungtiniu Pynkt0- Bet Bolivijos dele-

punktas po 
punkto. Rytiniame posėdyj ■ 
kalbėjo Baltarusijos, Kana-j 
dos, Egypto, Tarybų Są-1 
jungos, Ukrainos, Lebano- 
no, Lenkijos, Čechoslovaki-; ne 
jos delegatai.

Kaip pirmesniuose, taip 
ir šiame posėdyj kalbėju
sieji delegatai laikėsi savo 
pozicijų: rytinio bloko de
legatai tvirtino, jog siūly
mai pakerta kertinį akmenį 
Jungtinėms Tautoms — pa
kerta čarteri. Vakarinio 
bloko, kuriam vadovauja 

sugriautas Jį sugriovė Amerikos lėktuvai. Faktas yra, | Amerika, delegatui teigė,; 
kad šiandien Korėjoje nebėra likę nė vieno kiek didesnio! jog tai netiesa, šitie siūly- 
miesto nesugriauto, nesulyginto su žeme. I mai supuola su čarteriu.

Kadangi Šiaurinė Korėja faktinai neturėjo oro jėgų, i Vieni delegatai cituoja tą 
išskyrus gal pustuzinį kitą senų lėktuvų, mūsų šalies ka-į ir kitą skyrių, paimtą i. 
ro jėgos beveik be jokio pasipriešinimo ir pavojaus visą' čarterio, ir nurodo, jog tai

gatas, senjoras Adolfo Co- 
i sta du Rels, pasiryžo kai-

I oficialiai palaužti Jungtinių “ben,drai”'. 
° irancuziskai; jis siekėsi su

kritikuoti Višinskį.
Pirmininkas pastebėjo patiekta Amerikos, bet for- 

kalbetojui, kad jis ne vietoj 
kalba; jis turįs kalbėti apie Vals 
diskusuojamąjį punktą, o 

plačiu mastu.” 
Kalbėtojas atsiprašo pir

mininko ir vėl kalba tą pa
tį! Pirmininkas ir vėl lei
džia kūjelį darban, bet ans 
nebegalį susilaikyti.

Pagaliau trečiu kartu 
pirmininkas jau griežtai 
jam draudžia kalbėti tai, 
ką jis kalba. Na, bolivietis

• | delegatas ir nutilo.
o to tuojau ėmė žodį Vi-

jų skaičius didesnis,
tu valstybių
už amerikinę rezoliuciją!

Tenka pakartoti, 
rezoliucija - siūlymai buvo

maliai ją siūlė septynios 
tybės: Jungtinės Vals

tijos, Anglija, Francūzija, 
Kanada, Turkija, Filipinai, 
Uruguajus.

Kaip jie jaučiasi?
Greta mahęs sėdinti 

respondente pastebėjo:
— Kažin, kaip jausis 

Višinskis, 
laimės balsavimus.

—; Nežinau, — atsakiau 
moteriškei.

Kai balsavimai ėjo prie 
' pabaigos ir jau kiekvienam 

jšinskis, pastebėdamas; jog’(buvo aišku, kokios bus jų 
■ pirmininkas teisingai pu^i-1 pasekmes., toji pati moteriš-

ko-

Mr

Tarpe 1951-1958 dulV!ja vieno gyventojo at
gaus didelį ZV11S1U Padidėjo palyginti 
iVhinin nm- su Prieškariniais 1938 me-

laiką viešpatavo ore ir vedė taip vadinamą strateginį I neatitinka 
bombardavimą.

Bet kitoje pusėje Kinijos randasi kita šalis, kurioje iš 
naujo prasidėjo virti civilinis karas. Iš Indokinijos pra
neša, ] 
Vietminho jėgoms vieną tvirtovę po kitos. Jau visu Kini- ko> va, 
jos parubežiu iš visų vietų francūzai tapo išmušti ir tu-; tiem 
re jo pabėgti, panešdami didžiausius nuostolius. Padėtis ] y- 
francūzams tokia rimta, jog iš Paryžiaus pribuvo į Indo-1 ku, 
kini ją sneciališka militarinė komisija ieškojimui būdų ! 
sustiprinti okupantų pozicijas. |

Tačiau, nepaisant šių pirmųjų Vietminho jėgų pasise _ ****** « • • . . . • T" X — • • 1 *• *

; mani, arba geriau: siūly
mai neatitinka tiems čarte
rio skyriams, kiti paima ki- 

kad okupantų francūzų jėgos priverstos užleisti tu s čarterio skyrius ir sa-i

J . o K J pclbLlYllltzk
elgė neleisdamas Bolivijos kg sako: 
delegatui tęsti kalbą, nes ji

? i buvo ne vietoje.
Pakalbėjus

kitam delegatui, eita 
suoti.

rpa_ tais pustrečio karto. Socia- 
! listinio sektoriaus lygina
masis svoris pramonės ga
myboje pakilo iki 96 pro
centų, kas sudaro patikimą 
bazę visoms liaudies ūkio 
šakoms išvystyti. Lenkijos 
įmonės sėkmingai gamina 
sudėtingas stakles ir maši
nas, kurias anksčiau šalis 
buvo priversta importuoti 
iš užsienio. Pačioje Lenki
joje organizuojama laivų 
statyba,' statomi dešimtys 
ir šimtai naujų fabrikų ir

su-
400

Lenko nuomone
Kalbėdamas apie Mask

voje pasirašytų susitarimų 
reikšmę, Lenkijos vyriausy- 

j binės delegacijos vadovas, 
' ministro pirmininko pava- 
i duotojas Mincas pabrėžė, 
] kad tie ■ susitarimai stipri- 
I na Lenkijos respublikos e-• • • I ] 1 I V u O1111LCX1 JLldUJU IdUI 1|YU 11

jei jo ^oi<as pra-ikonominę nepriklausomybę, i gamyklų, tarp kita ko —
| </ 4_ 7 J.

sudaro patikimą šešiamečio Į stambus automobilių fabri- 
ekonominio plano įvykdymo ■ kas, o taip pat metalurgijos 
laidą ir yra “galinga prie- kombinatas arti Krokuvos, 
monė Lenkijai paversti ne- 

,nugalima socializmo tvirto
ve, tvirta antiimperialistine i 
giandimi. į pudeli laimėjimai pasiek*

Tokie santykiai, kaip! ti žemės ūkio srityje. Per
paskutinius 3 metus žymiai 
padidėjo pasėlių plotai, pa
gausėjo gyvulių, pakilo že
mes ūkio gamyba. Praėju
siems metams baigiantis, 
žemės ūkio produkcija vie
no gyventojo atžvilgiu pa
kilo palyginti su prieškari
niu laikotarpiu 22 procen
tais. Žemės ūkis įgyja tvir
tą technikinę bazę, kas tei
kia sąlygas kaunu i laips
niškai perverti į socialisti
nes vėžes. Jau dabar Len
kijoje veikia daugiau kaip 
700 gamybinių žemdirbys
tės kooperatyvų, ūkinin
kaujančių kolektyviniais 
pradais.

Šešiametis planas numa
to dar spartesnius Lenkijos 
liaudies ūkio vystymosi 
tempus, šešiametį planą 
baigiant vykdyti, pramonės

— Imagine, he smiles!
Mečiau akį link Višins-! santykiai tarp

taip, jis Lenkijos, — pasakė Min
cas, — tėra galimi tarp ša- 

I lių, kurias vienija bendras

TSRS ir
dar vienam I įr pamačiau: 

" (šypsosi!
Dar bus balsuota j lių, kurias vienija bendras 

Trečiadienį buvo nubal-! taikos ir socializmo sįeki- 
Amerikos “pagalba” 

i Vakarų Europos šalinis pa
tas pats ■ gal vadinamąjį Maršalo

baisa- i satelitais. Pramonės nu- 
ūkio suirimas ir

Balsavimas
Salė tuojau prisipildė re-’suoti siūlymai punktas po Į mas. 

siūlymai atrenka ši-!porteriais. Visi delegatai!
skyriams. i užėmė savo vietas. Kiekvie- ---- ------ t x ...

Tačiau, kiekvienam aiš-jnam norėjosi matyti, kas gi i politinis komitetas balsuos planą pavertė tas šalis JA V 
kad siūlymai savo es- čia pagaliau bus? Kaip šie] už visą rezoliuciją; baisa- į satelitais.

meje čarteriui užduoda Įsiūlymai bus priimti? Kas|vhno pasekmės jau galima i smukimą? 
smūgį, nes pagal Jungimui išdrįs balsuoti prieš

Tačiau, nepaisant šių pirmųjų vietminno jėgų pasise Įrpautų čarteri kertiniu šitos kinius siūlymus?! 
kimų, Indokinijoje gali pasikartoti Korėjos istorija ir . ... „ . -
tragedija. Amerika siunčia didelius kiekius ginklų fran- 
cūzams į Indokiniją. Veikiausia ir ten pradės veikti A- 
merikos lėktuvai ir naikinti centrus tose vietose, kurias 
turi užėmę Indokinijos liaudininkai. O pastarieji, kfek 
galima spręsti, neturi oro jėgų.

Ir Indokinijoje, kaip ir Korėjoje, sunku įsivaizduoti, | gįa'. amerikiniai 
kad prieš suvienytas amerikiečių-francūzų jėgas vieni paiįeka vieningumo klausi- 
indokiniečiai galėtų atslaikyti be geros, ginkluotos para- ma j §aų. darOma taip, kad 
mos iš Kinijos pusės. _ veį0 teįSe Saugumo Tary-
. Bet kaip dabar dalykai stovintai atrodo,_ kad naujoji boje svarbesrliais tarptauti- 

niais klausimais 
prasmiška.

Priėmus šiuos siūlymus, i kurie v___
kuriuos pirmiausiai iškėlė: trumpučiai, tik po vieną sa-

Didelė *se^re^01 aus Achesonas, visa kinį; kai kurie tų pataisy-

! degradacija tose šalyse — 
tiesioginis Maršalo plano 

jog ta-' IJus paduotas seimui — pil- padarinys. Tarybų Sąjun-.
| nai asemblėjai. Netenka nei gos pagalba padeda liau-
1 sakyti, kad seimas tai už- dies demokratijos šalims 
1 girs. industrializuoti, sparčiai

vystyti

ameri- numatyt šiandien.
o to šis visas reikalas

Laimėjimai žemės 
ūkyje

organizacijos akmeniu yra]' Turiu pastebėti,
Saugumo Taryba, kertiniu ] rybinis (rytinis) blokas I 
akmeniu yra vieningas pen-1 principe nesipriešino vi-: 
kių didžiųjų valstybių susi-įsiems amerikiniams siūly-1 
tarimas Saugumo.Taryboje, j mams; jis priešinosi tik kai' Ketvii tadienį, beje, bus kelti ir sėkmingai 

tai panei- kuriems skirsniams, kurie, I tarhisi vienu svarbiu klau-isavo ūkį.
siūlymai b]oko delegacijų nuomone, i simu “.del sudarymo o b- j Lellkjj sot.jalizmo statyboj

Remdamasi nesavanau- 
kad į šį diską Tarybų Šąjungos pa- 

kuris susidarys' galba ir jos istoriniu paty- 
i gal iš 14-kos narių, įeitų iri rimu, Lenkijos respublika 

Tarybų Sąjungos žmogus, i pasiekė žymių laimėjimų 
taipgi ir Kinijos Liaudies | socializmo statyboje. Ne- 
Respublikos žmogus. I paisant milžiniškų nunio- i įkio gamybos apimtis padi- 

bet ir sis klausimas ga-]kojimų, sukeltų karo ir vo-;jpS or_ 4Ū nroPorif-n
lutinai bus sprendžiamas i kiškosios fašistinės okupa-į " ___________
seimo, kuris susirinks gal ] cijos, šalis sugebėjo spar- I
būt penktadienį ar šešta-■ čiai susidoroti su pokari-] Philadelphia. _  Jungt.

niais sunkumais ir atgai-i Va1cH •.n • • 4. • 1 • • j • i •! t 1 vaisciiu senatoi iu Komisija(Smulkiau apie tai skai- vinti savo ekonomika. Len-! ,Jv. .—----  “numerių”

Na

veto teise Saugumo Tary-

griežtai nesutinka su Jung. I zer\acin.10’
Tautu čarteriu. - į mo komiteto, t arybų Są- 

4-a: i iiinga reikalauja, .i j a, tai-1V .. . . - -
punkto, Igi, prie kiekvieno

su kuriuo ji nesutinka, da
vė savo pataisymus. Kai 

tų pataisymų buvo

Kinija deda visas pastangas neįsivelti į karą, nors Korė
ja ir Indokinija yra jos kaimynai. Reikia suprasti Kini
jos padėtus. Kraštas techniškai atsilikęs, nualintas ir ap
griautas, figų metų civilinio karo žaizdos dar tik prade
da užgyti. Dar tik vieni trumpi metai teprabėgo nuo tos 
dienos kai Čiango klika išsinešdino į Formozą. Dide15 iJungtinių Tautų mašinerija mu'buvo tokie kad veika-

įtraukta į Įvairius pramonės i faktinai \)akeiciamV. 1 °
ir žemes ūkio darbus. į

Tai visa, aišku, sulaiko Kiniją nuo parėmimo savo Į Popietine sesija, 
simpatijų korėjiečiams ir indokiniečiams ginkluotais žy-i Popietinėje sesijoje _(ar 
giaic. Tiktai taip ir galima suprasti jos nesikišimą į žiau- l)osėdyj_) diskusijos tęsėsi.

bos, Čilės, Pietų Afrikos,,
i Bolivijos, T. Sąjungos,'perskaito, tuomet eina bal-] 
| Francūzijos, Izraeliaus, Ju-i savimas pataisymo, o vė-

Aną dieną The N. Y. Times smarkiai pakritikavo In- Soslavbj°s> Lebanono, ii ki- liau viso siūlomo punkto, 
dijos politiką. Ji nežinanti, kur ji stovi konflikte tarpe 
Rytų ir Vakarų, tarpe komunizmo ir kazpitalizmo. In
dijos premjeras Nehru svyruojąs tarpe “blogo” ir “ge
ro/’

Laikraštis taipgi aštriai kritikavo Indijos atstovus Pa- 
cifiko Santykių Institute, kurie pasmerkė Amerikos po
litiką Korėjoje.

Daoar iš Luckow, Indijos, kur eina Instituto sesijos, 
rašo laišką New Yorko laikraščiui indusas M. C. Rau, 
redaktorius laikraščio “National Herald”. Tai atsaky
mas The N. Y. Times redakcijai. Rau nurodo, kad labai j 
daug Indijos žmonių yra tokio įsitikinimo, kad Ameri- 
kds’ekonominė parama Azijai nėra teikiama be tam tik
rų išrokavimų. Jis rašo, kad Indija trokšta taikos tiek 
sau, tiek ir kitiems, kad ji geriau pasirenka “kolektyviš
ką taiką, negu dolerius.” Jo supratimu, premjeras Nehru 
išreiškia Indijos žmonių norus ir valią.

“Šiandien Amerikos geru talkininku gali pasidaryti 
bet kas, kas tik kovoja komunizmą”, sakau Rau. Jis 
mano, -kad tūlų amerikiečių bandymas subtiliai pada
ryti skirtumą tarpe Hitlerio ir Čiang Kai-šeko nėra mo
rališkas. Jis savo laišką baigia:

tt

amerikiečiams Kolego.ms: Jeigu jie negali suprasti Neh
ru, jie negalės suprasti daug ko, kas atsitinka ir atsitiks i 
Indijoje. Jie yra skaudžiai nusivylę, jeigu jie tikėjosi, 
kad Nehru išsižadės taikos namie, pastatys į pavojų tai
ką užsienyje ir taps antruoju Čiang Kai-šeku.”

Tai tikrai rimta kritika. Amerikiečiams verta rimtai 
pagalvoti apie šias induso redaktoriaus pastabas.

Indija yra milžiniškas kraštas. Indija yra Azijos kraš
tas. Indiia per šimtus metų vilko anglų imperialistų jun-

riąsiais kovas tuose kraštuose prieš amerikietiškas ir eu- 
ropietiškas jėgas.

Nehru ir Čiang

liktu be-L-
1949 metais daugiau kaip 
pustrečio karto, o žemės

lavo išbraukti ištisus siūlo
mus sub-paragrafus. ,. .

Višinskis reikalauja, kadi
kiekvienas jų siūlomas pa-L JTn’i atrado iotr vien- ! rytojas ras aprašyta trecia-! kijos trimetis liaudies ūkio ! aL ’

telegra-1 planas, pernai įvykdytas 2! akėtas ištraukia philadel-Kalbėjo Uruguajaus, Ku- taisymas būtų balsiai per
skaitytas. Kai sekretorius

Kaip ir buvo tikėtasi, Ta-
i rybų Sąjungos pataisymai!

Keista* buvo Čilės deiega-; buvo atmesti, — faktinai, Į 
to senjoro Herman Santa i už juos tebalsavo tik pen-i 
Cruz’o kalba. Jis agitavo kios rytinio bloko delegaci-! 
už laisvę ir pagrindines tei- jos: Lenkijos, Čechoslova-i 
sės žmonėms, už demokra- kijos, Ukrainos, Baltarusi- 
tiją, už demokratinius prin- jos ir Tarybų Sąjungos, 
cipus. Rodosi, klausytum jo ■ Iš viso buvo 29 balsavi- 1 
kalbos ir džiaugtumeis,--to-1 niai.
kia ji graži, turininga! Bet j Svarbiausiais punktais, 
tuojau tau prisimena, , 
Čilės kalėjimai pilni politi- * suota, ir 
nių kalinių; Čilės poetai, | blokas labai priešinosi, bal- 
Čilės žymieji žmonės visuo-įsai dalinosi, daug maž,

tų kraštų delegatai; tūli 
kalbėjo po keletą kartų.

, Čechoslova- i 
kijos, Ukrainos, Baltarusi-

Iš viso buvo 29 balsavi- •'

dienio Laisvėje, o ■ 1
miškoš žinios, kaip ir vi-1 mėnesiais anksčiau skirtojo phiečiams $100,000,000 per 
šuomet, tilps pirmajame laiko, įgalino ne tik pasiek- metus.
Laisvės puslapyj antradie- __________________________________
nį.) i

Saugumo Taryboje
Trečiadienį Saugumo Ta

ryba turėjo, savo posėdį, 
kur buvo svarstytas gene-iyui ovaioujtao Sy“'-" |

ralinio sekretoriaus klausi-! 
mas. ' i

Indijos atstovas, Sir Be-! 
negai N. Rau, siūlė savo- i 
tiška planą sekretoriui j 
rinkti. Jis sako: tegu kiek-Į

Bet painiausiais puiiKiais, lvienas Saugumo Tarybos; 
jog' dėl kurių buvo daug disku- naryS nominuoja (slūpta)! 
liti-. suota, ir kuriems rytinis p0 vįena ar saVo kandi-

datus sekretoriaus vietai;
v . tuomet Saugumo Tarybos i 

menininkai ir švietėjai blaš-j taip: virš 40 balsų u z, pen-1 nai.iai (ir včl .slapta), kiek- 
, peržiūrėjęs kandi- 

idat. sąrašą, tegu išbrauks 
Isau nepatinkamus, o užgirs l

I Kas gi susilaikė nuo bal-I —patinkamus kandidatus.] 
j Tokiu būdu, girdi, gal busi 
prieita prie santarvės, prie 
vieno kandidąto.

Kai kurie spėja, būk T. 
Sąjungos atstovas Saugu
mo Taryboje sutiktų su Fi
lipinų Romulo kandidatūra

kosi po pasaulį kaip trem-! ki prieš, šeši ar septyni su- j vienas, 
pabėgę nuo reakci- ■ silaiko.

Susilaikiusieji.
tiniai,
jos, siautė jančios tame I
krašte!

Pirmininkas įsikiša
Dėl šių amerikinių siūly

jsavimo? Štai kas: Indija, 
! Indonezija, Švedija, ' Ar- 

ir, berods,As tik tiek galiu pasakyti, ką aš seniai sakiau savo mų diskusijos tęsėsi per ar-igentina, Yemen ii 
erikiečiams Kolego.ms: Jeigu jie negali suprasti Neh-.'ti dvi savaites. Pirminiu-! viena ar du kartu

kaująs D r. Roberto Urda- 
neta Arbelaez (Colombijos

elis. *
Jei Kinijos Liaudies Res-

Iš Korėjos sugrįžę kareiviai užsiregistruoja pas mili- 
tarinį viršininką San Francisco mieste. Jie paleidžia
mi namo.

gą. Ji puikiai supranta,' ką reiškia svetimų ginklai ir sekretoriaus vietai. Bet gal 
viešpatavimas. < 
Azijos kraštams, kuriuose užsienio ginklai begailestię-
gai triuškina žmonių valią ir siekimą laisvės ir tautines sudėtingas. Matysime, kaip ., 
nepriklausomybės. - jis bus išspręstas.

Ji negali nesimpatizuoti tiems kitiems būt tai yra tik gandai.
.................. • Indijos siūlymas yra gan

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., spalio 21, 1950
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What the LMS Summer school means 
to the Lithuanian American youth!

our parents came to this 
have worked hard to build 

to maintain our

Ever since 
country, they 
youth organizations, 
choruses, to keep our piinds and bodies 
rich with the culture of the old country; 
to establish and preserve a Lithuanian 
tradition among the new generation, 
and to make us fighters of humanity. 
They were the oppressed and they suf
fered much; they welcomed and appreci
ated the freedom of America. Now they 
look forward to us, their children, for 
new leadership! Where are we? Have 
our parents failed? Will our culture 
die? For years this has been an apparent 
problem, and for years we have sat by 
and watched this decay. We must find 
an answer! The solution lies within our- 
solves, our choruses, our cultural orga
nization—especially the LMS. The Lith
uanian American youth have a problem; 
they need action, instead of words.

We all love the beautiful; the color 
or ti, the form, the music. It has made 
us sincere, sensitive, romantic. It makes 
us really appreciate our lives, our envi
ronment, our people. We stand united in 
our convictions, seeking always the 
truth, the brotherhood of man, and a 
better way of life- for everyone. Because 
we are human beings and confronted 
with difficulties, and very conscious of 
our limitations, we must not be failures.

Where we cannot explain, we impress,
—inspire by our “way of life.” We can 
influence and win over the Lithuanian 
American youth; not by words, but with 
realizations. Our heritage and culture, 
our “art of living,” can unite the young
er generation. We'love the beautiful; we 
live the beautiful, but also we cannot ex
plain it. Therefore, we rhust keep it a 
reality, so that it can be appreciated and 
understood.

Since I am very flattered, because 
many consider me to be a Lithuanian 
American youth,, with a cultural and 
very beautiful background, I must give 
credit where it is due. I cannot thank 
my mother and father enough. I will al
ways be indebted to their provincial 
friends. And without much more of 
an introduction, I am more than 
grateful to the LMS Summer. School for 
its huge contribution toward “realizing 
the beautiful.”

THE LMS SUMMER SCHOOL
For three years now, I have wanted to 

write concerning the general routine and 
accomplishments of the vacation school. 
However, like many, I have shied away 
from this responsibility, because I never 
fully understood how I could explain 
such an event. >

My first approach in writing, as I 
remember, found me working on a me
nu that included three delicious meals a 
day, £Vid a snack in the evening. Includ
ed also, was a sentence which mentioned 
the hard working cooks that voluntarily 
(for two weeks) prepared the meals, 
that made many go home realizing a 
strict diet would be necessary to lose the 
weight gained at the school. This part 
was easy to explain, because all enjoy 
good home cooking! y

It was usually the second, approach 
that caused me to end all efforts of writ
ing. How could anyone .ever explain that 
during classes we had a wonderful time, 
as well as a profitable one/ from the 
standpoint of knowledge? It was not too 
difficult to represent the class schedule 
symbolically, but, the point was, how 
many would believe me?

Let me elaborate! First of all, classes 
were scheduled as early as 9:00 in the 
morning and lasted until 4:00 in 
the afternoon. Spirit was never Tacking, 
interest was maintained during rehears
als, staff lectures and in the de
velopment of the movements of element- 
'ary dranga.

in- 
we 
o n

The dance class, for three years 
spired by Al Merkis, revealed that 
all have talent, and the show was 
the- road to stay.. The music teacher 
ways did find fault with our enthusi
asm and Would- spend much of her time 
toning us down!

r
Drama class found reliving the silent 

screen era, with the emphasis placed on 
body movements that would eventually 
receive the emotional qualities in regards 
to the script and facial expression. The 
students, once they accepted^ a * role, 
would be pacing the grounds with a 
script, enjoying an atmosphere of words 
and motions.

Besides the scheduled classes, however, 
there was much more to do. Usually a 
very conspicuous crowd would gather 
around Frank Balwood at the- piano. 
Frank is one of our best composers, who 
is destined to become internationally fa
mous someday.

Many would be swimming, sun bath
ing or playing volley-ball. It was en
joyable to see a romance brewing here 
and there. In general, it was pleasing 
to note that the place was always alive.

V. KUBILIUS

DIDYSIS PRANCŪZŲ REALISTAS
Rugpjūčio 18 d. sukako 100 metų nuo 

didžiojo prancūzų realisto, vadinamojo 
realizmo tėvo, Honore Balzako- mirties.I '

Monumentalus Balzako palikimas — 
dešimtys jo “Žmogiškosios komedijos” 
romanų, apysakų,, persunktų aštria ka
pitalistinės visuomenės kritika, atsklei
džiančių visą nepataisomą *ir neišvengia
mą kapitalistinės sistemos baisumą,—ir 
šiandien neprarado savo kritikinės jėgos. 
Ir šiandien kapitalistinė visuomenė yra 
ėdama tų pačių pasipelnijimo, grobimo, 
žvėriškos konkurencijos aistrų, * ir šian- 

-dien biznieriai;’krauna turtus apiplėšda- 
mi plačiausias gyventojų mases.

Balzakas savo didingą kūrybinį paliki
mą krovė Prancūzijos restauracijos lai
kotarpiu, kada greta atkutusios aristo
kratijos salonų karštligiškai steigėsi 
naujos kapitalistinės įmonės, nauji bati
kai, akcinės bendrovės. Sūkuryje finan
sinių operacijų, sužlugdančių šimtus 
rentininkų ir praturtinančių saujelę ka
pitalistų, pranyksta visos žmogiškosios 
vertybės — sąžinė, teisingumas, proto ir 
širdies tiesumas. Žiauri kova dėl būvio, 
kurią tenka kovoti kiekvienam kapitalis
tinės visuomenės nariui, išugdo nežabo
tu egoizmą,' nepasotinamas godumo, pa- 
sipelnijimo aistras. Vilkiškoje konkuren
cinėje kovoje sutirpsta paskutiniai mo- 

' ralės, žmoniškumo likučiai, ir kapitalis
tinė visuomenė iškyla baisi savo nepagy
domom vidinių prieštaravimų žaizdom, 
savo žvėriškumu, godumu, vilkiška tar
pusavio kova, savo beperspektyviškumu.

Ir Balzakui, kaip ir kiekvienam kapi
talistinės visuomenės nariui, teko pakelti 
sinkią kovą dėl būvio, visu fizinių ir 
dvasinių jėgų įtempimu kovoti dėl kūry
binių sąlygų .

Balzakas, gimė 1799 m. gegužės 29 d. 
Ture. Jo tėvas revoliucijos ir Napoleono 
karų metais,, s tiekdamas kariuomenei 
įvairias medžiagas, spekuliuodamas, 
smarkiai pralobo, iškilo “į žmones” ir 
savo valstietišką pavardę Balza pakeitė 
aristokratiška, jo naują padėtį atitin
kančia pavarde Balzak. 1814 m. Balza
kų šeima persikelia į Paryžių. Nuo 1816 
metų -būsimas rašytojas mokosi priva
čiuose pensionuose, lanko įžymiųjų to 
pieto profesorių paskaitas. 1819 metais 
jis baigia teisės fakultetą. Tėvas, tuo 

- metu atleistas iš tarnybos, reikalauja, 
kad sūnus pasirinktų teisininko karjerą.

• Tačiau Balzakas ryžtasi į visuomenę 
prasimušti rašytojo darbu. Atkakliai 
dirbdamas, jis parašo pirmą savo lite

The students were happy and were \be- 
ginning to realize what culture means.

Tn the evening, a large crowd (non
students) would gather outside to watch- 
and participate in all our activities. We 
would dance till all hours of the night, 
sing until we couldn’t sing anymore, 
laugh until we cried, play group games.

Yes, the show was on the road! A pro
duction with actual props and costumes 
was due. A large attendance was expect-
ed. We were nervous, happy, and unit
ed. Our .program had to be good. Last 
minute instructions were in order—the 
show was on. The introductions and— 
the ending!. 

J

The response? The students.knew by 
the ovation, the congratulations and the 
financial donations that their show and 
display of culture had been accepted. 
The staff showed it in their actions. The 
students had played to win, and they 
won! The beauty of it! It made them 
more than proud of their Lithuanian 
background. It made them realize what 
our culture is. It made them appreciate 
our fine “aft of living.” It was the hap
piness of the two week environment that 
did not end with the closing of the cur
tain. It made us realize that we,-- stu
dents, had to expand our cultural gains 
and provide the knowledge, where and 
when it was needed. It meant that we 
were going to work to show the confi
dence we gained in our “way of life.”

We all love the beautiful, but we can
not explain it. We can ...show it and we 
have shown it. Words, we learned, have 
been ineffective. Many times we forget 
them or do not understand their mean
ing. With another LMS Summer School 
to look forward to, we must impress, 
inspire, and win over the Lithuanian 
American youth., I cannot see how we 
can possibly fail . ... can you?

RICHARD JANULIS. 
Worcester, Mass.

ratūrinį darbą—tragediją “Kromvelį”— 
silpną, retorinę dramą. Nuo 1821 m. 
drauge su kitais rašytojais Balzakas, pa
sirašinėdamas slapyvardžiu, leidžia se
riją romanų, kurie neturi populiarumo. 
Po pirmųjų nepasisekimų 1825 m. Balza
kas sumano tapti vienatomių prancūzų 
klasikų veikalų leidėju. Šis sumanymas, 
kaip ir kitas—tapti spaustuvės savinin
kių—atneša Balzakui milžiniškus nuo
stolius, įklampina jį į. neišbrendamas 
skolas.

Pirmas Balzako romanas, išgarsinęs 
autorių, buvo — “Šuanai,” parašytas 
1829 m. Šiame romane autorius, atsikra
tęs pigių literatūrinių efektų, kuriais 
buvo perkrauti jo pirmieji literatūriniai 
darbai, visą savo gilaus stebėtojo-analiti- 
ko protą, visą savo rašytojišką aistrą 
nukreipia į to meto gyvenimo proble
mas. Nors romanas yra istorinis, tačiau 
visa jo problematika, jo realistinė me
džiaga rodo, kad rašytojas pagaliau su
rado neišsenkamus, giliuosius savo kūry
bos šaltinius—šavo meto gyvenimą, jo 
tikrovę.

Netrukus pasirodo tokie Balzako kū
riniai, kaip “Gobsekas,” “Nežinomasis 
šedevras,” “Eugenija Grande” ir kt. 
Balzakas pradeda monumentalią Pran
cūzijos buržuazijos istoriją—“Žmogišką
ją komediją,” kurioje turėjo būti 150 
veikalų. Balzakas jų, parašė 96, kuriuo
se su dokumentiniu tikslumu parodo 
Prancūzijos gyvenimą restauracijos lai
kotarpiu. Šiuose kūriniuose visu ryšku
mu suklesti Balzako realizmas, persunk
tas gilia gyvenimo tiesa, sklidinas'verž
lios gyvybinės jėgos, realizmas, kurio 
smūgiai buvo nukreipti prieš supuvusią 
Paryžiaus salonų aristokratiją, prieš vil
kišką finansinę aristokratiją, — banki- 

' ninkus, pramonininkus, prieš pačias va
romąsias kapitalistinės visuomenės jė
gas — konkurencinę, tarpusavinę kovą, 
buržuazijos plėšrumą ir godumą. Balza
ko kūryboje realistinis metodas pasiekė 
didžiulio aštrumo,, tikslumą ir smogian
čios jėgos. Gilūs socialiniai apibendrini
mai, kuriuos autorius pateikia parodyda
mas to meto tikrovei pačius tipingiausius 
žmones ir gyvenimo reiškinius, nepa- 
prasta'i turtinga, plati ir konkreti tikro- 

, viską medžiaga, kurios kupinas kiekvie
nas Balzako knygos puslapis—daro rašy
tojo kūrybinį metodą tikslų, sodrų, ga
lingą. “Tipingi ^charakteriai tipingose 
aplinkybėse”—yra Balzako realizmo for
mulė.* Kiekviena knygos detalė, kiekvie-

LMS News and Views
By Mildred Stensler

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
.t

Ūkines ir kultūrinės

If you would have guessed that this 
columnist would refer to the LMS Sum
mer Vacation School again this week, 
you would be absolutely-right. We are 
going to discuss Recreation.
i Recreation, as a form of planned so
cial activity, took roots at the first LMS 
School: One form of recreation, the folk 
dance, has already made great inroads.

A great deal of credit for this interest 
in the dance here in the East must go 
to the young man from Philadelphia, Al
bert Merkis. When Al first came up 
to the LMS School in ’48, he was met 
with some contention. This was a school 
where we were to teach the fine arts. 
Our patrons had not put down hard 
cash for the students to come together 
to play games and dance.

So at first, Al’s duties were relegated 
to off hours—a minor activity. But it 
wasn’t long before his personality and 
good sense of group leadership won the 
faculty as well as the students over to 
serious consideration of planned recrea
tion for adult. Folk-dančing, calisthe
nics and games took their righteous 
place not only as a means of refresh
ment and diversion, but as an education 
in getting along with one’s neighbors.

Albert’s philosophy of life includes 
some excellent theories .on the art of re
creation. If you ever have an opportun
ity to engage Al in a discussion on his 
theories of social-activity, make sure you 
have no pressing engagements for the 
next day and a half. He has had a wide 
and varied education in this field. He 
can take you from the always /present 
folk-dancing festivals on the greens of 
California to the colleges in the East 
that sponsor courses on co-operative re
creation, -and throughout indoctrinate 
you with detailed analysis of recreation.

Briefly, Al believes jn group play as 
the best and necessary means of after 
toil diversion. But there is a. good and 
a bad way of playing. In group dancing 
favoritism should be avoided in favor of 
getting everyone* out on the floor to in
termingle cheerfully. In play games and 
other forms of recreation a group spirit 
should prevail Games that make fun for 
the crowd at the expense of one or two 
individuals should be avoided. The šame 
goes for activities of a highly compet
itive individual nature. The line .of dis
tinction semetimes may be slim, but it 
would be well worth looking for.
, A highly organized group spirit pre
vails in folk-dancing. Now ballroom 
dancing is a highly individual and skill
ful performance; folk dancing is a pleas
ure. It is not aimed at the spectator but 
at the performer. Its stress is not on 
exibitionism but on participation.

We can see, too, since folk-dancing is 
international, that folk-dancing is an 
education in good fellowship, in the

įstaigos sustambintame 
kolūkyje

ROKIŠKIS, rugp. 26 d. — 
Visame rajone vyksta ko
lūkiečių susirinkimai, skirti 

i kolūkių stambinimo klausi- 
•mams apsvarstyti, žiobiškio 
apylinkes 8 žemės ūkio ar
telės: “Tarybų Lietuvos”, 
“Socializmo kelio”, “VilL 
jos”, “Šešupės,” “Neries”, 
“Nemuno”, Liudo Giros var
do, “Bangos” ir Salomėjos 
Nėries . vardo susijungė į 
vieną stambų kolūkį. Nau
jas kolūkis apima 3,952 ha 
ploto: Jame yra '4 .gausios 
gyvulininkystės fermos: 150 
stambiųjų raguočių, 240 
kiaulių, apie 500 avių ir 
daugiau kaip 2,000 paukščių*. 
Sustambinto kolūkio centras 
—žiobiškio miestelis, kuria
me yra septynmetė mokykla, 
ambulatorija, ' klubas - skai
tykla, biblioteka, radijo maz
gas, malūnas, * kooperatyvas, 

Į pašto agentūra ir kt. Netrun
kąs čia bus įrengtas ir kinas.

D. Vautaris

Geležinkelininkų ligoninė 
Vilniuje » .

VILNIUS, rugp. 21 d. — 
Gražiame Vilkepedės šile, 
nuošalioje Vilniaus vietoje, į- 
steigta nauja geležinkelinin
kų ligoninė, šių metų pra
džioje buvo atstatytas ir.per
duotas eksploatacijon pagrin
dinis korpusas, kuriame pra
dėjo darbą chirurginis, vi
daus ligų ir eilė kitų skyrių. 
Vėliau buvo atidaryti akuše
rijos-ginekologijos, tuberku
liozės ir kosmo-tuberkuliozės 
skyriai.

Geležinkelininkų ligoninė 
aprūpinta modernia medici
nos aparatūra. Veikia du 
rentgeno kabinetai. Palatose 
prie ligonių lovų įvesta sig
nalizacija, visi skyriai telefo- 

'nizuoti.
‘ Ligonine plečiama. Atsta- 
I tyjų. j pastatai vandens gydyk- 
Jai,’ akiu ir gerklės ligų sky- 
jriui, poliklinikai.

A. Karmazinas.,

customs and cultural backgrounds of 1 
other natiohs. A group dancing • the 
the Russian Koh'anochka, the Greek Mi- 
serlou, the American Square Dance, the 
Lithuanian Klumpakojis can feel no pre
judice towards the lay people of these 
nations. z
’ Now is the time to practice tolerance 
within your own little group as well as 
with the people of the rest of the world. 
Get to know your neighbors through 1 
group applied leisure time. (

N. Tichonovas Vilniuje

VILNIUS, rugp. 25 d. — 
I Vilnių į svečius pas Tarybų 

| Lietuvos rašytojus atvyko į- 
i žymus tarybinis rašytojas Ni
kolajus Tichonovas.

Tarybų Lietuvos rašytojų 
j.svečias Nikolajus Tichonovas 
lyra Tarybinio Komiteto tai-^ 
Į kai ginti pirmininkas, TSRS 
Rašytojų sąjungos generali
nio sekretoriaus pavaduoto-7 
jas. Jo poezijos ir publicisti-

i

kos kūriniai plačiai žinomi 
Tarybų Lietuvos skaityto
jams. N. Tichonovas yra iš
vertęs į rusų kalbą A. Bara
nausko poemą “Anykščių ši
lelį”.

Vilniaus aerouoste svečią 
sutiko” grupė Tarybų Lietuvos 
rašytojų.

Korėja. — Talkon ameri
konam atvyko ir Turkijos 
kariuomenės junginiai.

na situacija, kiekvienas veikėjo bruožas 
yra tipiškas, turi šimtus ir tūkstančius 
pavyzdžių to meto tikrovėje. Balzakaš iš 
neišsenkamos, nesibaigiamos gyvenimo 
medžiagos atrenka pačią ryškiausią, ti- 
pingiausią jo gyvenamajam laikotarpiui 
—būtent tą, kuri visu pilnumu parodo 
kapitalistinio pasaulio baisybes, jo nesu
valdomą, siautėjantį'stichiškumą. Taip 

' kyla nepamirštamas naujos kapitalisti
nės epochos Harpogono — Grande pa
veikslas.

Ponas Grande buvo panašus į tigrą ir 
į smauglį: jis mokėdavo prigulti, susi
traukti, ilgai įsižiūrėti' į savo grobį ir 
pulti jį:, paskui jis atverdavo savo pini
ginius nasrus, prarydavo tam tikrą kiekį 
ekiu ir' ramiai atsiguldavo, kaip virški
nanti gyvatė — nejautri, šalta, meto
diška, — taip apibūdina šykštuolį—ka
pitalistinį smauglį rašytojas.

Rašytoją, kuris taip tiksliai ir aiškiai 
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Cyrus S. Ching paskirtas 
algų stabilizacijos tary
bos pirmininku.

3 pusi.—Laisvo (Liberty, Lith. DailyX—• šešt., spalio 21r 1950
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SKAITYK IR MOKYKIS

(Tąsa)

Viršininkaujantis mandagusis Michailas 
Dorofejičius, kaip žmogus pasiturintis, 
užsiiminėjąs kažkokiais reikaliukais su 
kaptenarmusu ir artelininku, baterijos 
aristokratais, greit visiškai užmiršo pa
prastą milinę dingus; tuo tarpu Velen- 
čukas, priešingai, neužmiršo savo nelai
mės. Kareiviai pasakojo, tuo metu jie 
bijoję, kad jis nepakeltų rankos pats 
ant savęs arba nebėgtų į kalnus. Jis ne
gėrė, nevalgė, dirbti net negalėjo ir vis 
verkė. Po trijų dienų jis prisistatė Mi
chailui Dorofejičiui ir, visas išblyškęs, 
drebančia ranka iš už atraito ištraukė 
auksinį ir padavė jam. “Dievaži, paskuti
niai, Michailai Dorofejičiau, — ir tuos 
pas Ždanovą pasiskolinau, — tarė jis, 
vėl sukukčiodamas,-o dar du rubliu,kaip 
mane gyvą matai, atiduosiu, kai tik už
dirbsiu. Jis (kas buvo jis, nežinojo ir 
pats Velenčukas) mane sukčium paver
tė. Jis — tas niekšas, gyvatė — pas
kutini kraują iš savo draugo iščiulpė; o 
aš Jo metų tarnaudamas.. ,” Michailo 
Dorofejičiaus garbei turime pasakyti, 
kad jis nepaėmė iš Velenčuko trūkusių 
dviejų rublių, nors Velenčukas po dviejų 
savaičių juos ir atnešė.

darBe Velenčuko prie laužo šildėsi 
penketas, mano būrio kareivių.

Geriausioje vietoje, užuovėjoje, 
gertuvės, sėdėjo būrio fejerverkeris 
Maksimovas ir rūkė pypkę. Iš šito žmo
gaus pozos, žvilgsnio, judesių galima bu
vo pastebėti, kad jis pratęs įsakinėti ir 
gerai jaučia savo paties vertę, nekalbant 
jau apie gertuvę, ant kurios jis sėdėjo ir 
kuri postovyje reiškia valdžios emblemą, 
ir apie nankinm aptrauktus kailinukus.

Kai priėjau, jis pasuko į mane galvą; 
bet jo akys vis liko įsmeigtos į ugnį, ir 
tik gerokai vėliau jo žvilgsnis, sekdamas 
galvos posūkiu, nukrypo į Ynane. Maksi
movas buvo iš laisvųjų ūkininkų, turėjo 
pinigų ir mokomoj brigadoj gavo laipsnį 
ir prisigraibė mokslo žinių. Anot karei
vių pasakojimo, jis buvo baisiai turtin
gas ir baisiai mokytas. Atsimenu, kaip 
kartą per netiesaus šaudymo su kva
drantu pratimus jis aiškino susirinku
siems aplink jį kareiviams, kad vaterna- 
sas yra ne kas kita, kaip iš to seka, jog 
atmosjeriškas gyvsidabris turi savo ju
desį. Iš esmės Maksimovas buvo toli 
gražu nekvailas ir puikiai išmanė savo 
darbą; tačiau jis turėjo nelaimingą keis- 

■ -tenybę kalbėti, kartais tyčiomis, taip, 
' kad jokiu būdu nebuvo įmanoma jį su

prasti, ir kad, aš įsitikinęs, jis ir pats 
savo žodžių nesuprasdavo. Jis ypač mė
go žodžius: “iš to seka” ir “remiantis 
tuo,” ir kai jis, būdavo, pasakys “iš to 
seka” arba “remiantis tuo,” tai aš jau iš 
anksto žinau, kad iš viso to, ką jis pa
sakys, aš nieko nesuprasiu. O kareiviai 
kaip tik, kiek pastebėjau, mėgo klausyti 
jo “iš to seka” ir šiame žodyje spėjo gi
lią prasmę glūdint, nors taip pat, kaip 
ir aš, nesuprasdavo nė žodžio. Bet jie 
tarėsi nesuprantą tik dėl savo kvailumo 
ir dar labiau gerbė Fedorą Maksimovi- 
čių. Žodžiu, Maksimovas 
kaujantis mandagusis.

Antrasis kareivis (jis 
gyslotas raudonas kojas)
vas,—tas pats bombardierius Antonovas, 
kuris dar 37-tais metais, likus trise prie 
vienos patrankos, be apsaugos atsišaudė 
prieš stiprų priešininką ir su dviem ku- 
lipkom šlaunyje tebetriūsė prie patran
kos ir ją užtaisinėjo. “Jis jau seniai bū
tų buvęs fejerverkeriu, tikėtas jo cha
rakteris,” kalbėjo apie jį kareiviai. Ir 
iš tikrųjų, keistas buvo jo charakteris: 
blaivus buvo ramiausias, tykiausias ir 
stropiausias žmogus; išgėręs gi tapdavo 
visai kitas: nepripažino valdžios, mušėsi, 
dūko ir darydavosi niekam tikęs karei
vis. Prieš kokią savaitę! jis per užgavė
nes ėmė gerti ir, nepaisydamas jokių 
grasinimų, pamokymų ir prie patrankos 
pririšinėjimų, girtuokliavo ir dūko iki 

" paties pirmadienio. O visą pasninką ne
žiūrėdamas, kad rinktinėje visiems žmo- 

» nėms buvo įsakyta valgyti su mėsa, jis 
maitinosi vienais sausainiais ir pirmąją 
savaitę net neišgėrė 'jam priklausančio 
degtinės lašelio. Pagaliau, tik pamatęs

ant

buvo virsimu-

pers i avė savo 
buvo Antono-

tę trumpomis išlenktomis kojelėmis ir 
žvilgančiu ūsuotu veidu, kai jis, būdavo, 
girtas paima gyslotomis rankomis bala
laiką ir, nerūpestingai žvalgydamasis į 
šalis, ptądeda skambinti “ponią”, arba, 
užsisiautęs milinę, ant kurios kyburiuoja 
ordenai, ir susikišęs rankas į mėlynų 
nankinių kelnių kišenes, eina gatve, — 
tik pamatęs šitą kareivišką išdidumą ir 
viso to, kas nekareiviška, niekinimą, 
šiuo metu atsispindėjusį jo veide, su
pranti, jog tokiu momentu nesusipešti su 
kokiu nepraustaburniu arba vien tik po 
kojom pasimaišiusiu pasiuntiniu, kazo
ku, pėstininku arba^ atsikėlėliu, bendrai, 
ne artileristu, jam visiškai neįmanoma. 
Jis mušėsi ir triukšmavo ne tiek dėl sa
vo malonumo, kiek norėdamas palaikyti 
dvasią visos kareivi jos, kurios atstovas 
jautėsi esąs.

Trečiasis kareivis, su auskaru ausyje, 
standžiais lyg šeriai ūseliais, paukščio 
snukučiu ir porcelianine pypkute danty
se, tupėjo prie laužo. Tai buvo raitelis 
Čikinas.

“Mielasis” Čikinas, kaip jį praminė 
kareiviai, buvo juokdarys. Ar spirgi
nančiam šalty, ar purvyne iki kelių, dvi 
dienas nevalgęs, žygyje, per patikrinimą 
ar pamokose “mielasis” visada ir visur 
išdarinėjo grimasas, kraipydavo'kojas ir 
krėsdavo tokius pokštus, kad visas būrys 
leipdavo juokais. Postovio 
metu arba stovykloje aplink 
Čikiną visuomet susirinkdavo būrelis ka
reivių. Su jais jis a!rba pliekdavo “fil- 
ką” (kareivių lošimas kortomis), arba 
sekdavo pasakas apie gudrųjį kareivį ir 
anglų milordą, arba vaidindavo totorių, 
vokietį, arba tiesiog svaidėsi aštriais žo
deliais, nuo kurių visi mirdavo iš juoko.

Tiesą sakant, jis buvo taip pagarsėjęs 
baterijoj kaip pokštininkas, kad užtekda
vo jam tik burną atverti bei mirktelti, 
ir visi imdavo kvatoti; tačiau iš tikrųjų 
jame slypėjo daug tikrai komiško ir ne
tikėto. Kiekviename daikte jis gebėjo pa- 

. stebėti ką nors ypatingo, ką nors tokio, 
kas kitiems ir į galvą 'neateidavo, ir 

' svarbiausia — šios ypatybės visame ka
me pastebėti juokingąją pusę nepajėg
davo nustelbti jokie sunkumai.

Ketvirtasis kareivis buvo jaunas, ne
gražus berniūkštis, praeitais metais at
varytas, dar tik pirmą kartą dalyvaująs 
žygyje. Jis stovėjo pačiuose dūmuose ir 
taip arti ugnies, kad, rodos, tuoj pat už
sidegs jo nuzulinti kailinukai, tačiau, ne
žiūrint į tai, iš jo atlopotų skvernų, ra
mios savim patenkintos pozos išlenktomis 
blauzdomis, bučo matyt, kad jis juto di
delį malonumą.

Ir pagaliau penktasis kareivis sėdėjo 
truputį toliau nuo laužo ir drožė kažko
kią lazdelę. Tai buvo dėdė Ždanovas.

Apvaisintas kiaušinėlis 
apsitraukia tvirta plėvele 
ir po kurio laiko, dauginda- 
masis skilimo būdu, duoda 
pradžią naujai kolonijai. 
Senoji kolonija tuo tarpu 
suyra ir žūna.

Kaip toliau matysime, ly
tinio veisimosi esme yra ta 
pati visiems pasaulio gyvū
nams, pradedant pirmuoni
mis ir baigiant sudėtingiau- 
sio sandaro gyvuliais. Visų 
gyvulių svarbiausias lyti
nio veisimosi momentas yra 
apvaisinimas, t. y. vyriškos 
ir moteriškos lytinės ląste
lės susijungimas.

7. Infuzorijų klasė.

pėdsaką.
Kurpelė — stambi infu

zorija. Vandens lašelyje ją 
galima įžiūrėti net ir pa
prasta akimi; ji mažutėlės 
judančios lazdelės pavidalo.

Pro mikroskopą žiūrint, 
kurpelės judesiai tyrame 
vandenyje atrodo tokie 
greiti, kad jos tuomet smul
kiai apžiūrėti neįmanoma. 
Norint jos judesius sulėtin
ti ir net sulaikyti, reikia j 
vandens lašelį pridėti tiršto 
gumiarabiko arba želatino. 
Labai padidinus, galima pa
matyti, kad kurpelės ląste- 

ilės paviršius aptrauktas la
ibai! plona standrios proto- 

' į plazmos plėvele, žieve. Pro 
’Kurpele (paramecija). Iš gausias skyleles, 

smulkutėlių vienaląsčių šioje žievelėje, 
vandeninių gyvūnų sudėtim i protoplazminiai 
giausiai sudarytos infuzo
rijos, arba balkstienuotieji 
pirmuonys. Užterštame 
tvenkinių vandenyje daž
niausiai galima aptikti in
fuzoriją kurpelę. Tokį pa-

• vadinimą jį gavo todėl, kad 
įjos forma primena* kurpės

yra. skylutė, vadinamoji 
“burna.” Ilgosiomis blaks
tienomis kurpelė suvaro 
sau* į “burną” ir į “ryklę’.’ 
maistą — bakterijas. Kai 
tik grobis patenka iš “ryk
lės” į protoplazmą, jį apsu
pa virškinamųjų sulčių la
šeliai ir suvirškina. Kurpe
lės, kaip ir daugelis kitų 
infuzorijų, turi du 'bran
duolius: didįjį branduolį ir 
šalia jo mažąjį. Kurpelė tu-

pulsuojančias vakuoles; jos 
yra abiejuose jos kūno ga
luose. Pagaliau, kurpelė ir

žieve. P 
esančias

plaukeliai 
-— blakstienos, šiomis blak
stienomis kurpelė muša i 
vandenį, kaip irklais, ir ga
li greitai plaukti. Vienoje 
vietoje tos blakstienos il
gesnės.

apsiginklavusi: žievėje yra 
duobučių, iš kurių kurpelė,, 
artėjant priešui, gali išleis
ti plonus kietus ginamuo- 
sius siūlelius. O priešų kur
pelė turi labai daug: ją

sios” infuzorijos, žuvų pe
rai, buožgalviai ir daugelis 
kitų gyvūnų.

Nelytinis infuzorijų vei-

greitai dauginasi skilimo 
būdu, kaip ir kiti pirmuo
nys. Kurpelė, pavyzdžiui, 
skyla apie du kartus per 
parą, kitos infuzorijos — 
dar dažniau, pavyzdžiui, 
stilonichija — beveik kas 
dvi valandas.

Lytinis infuzorijų veisi
masis. Infuzorijų tarpe ga
lima pastebėti tokį reiškinį: 
po visos eilės skilimų per
pus, daugelis infuzorijų 
poromis susiglaudžia viena 
prie kitos tais šonais, kur 
yra jų “burna”. Tuo metu 
mažieji jų branduoliai sky- 
ra į kelias dalis. Tos mažų
jų brandunlių . dalys pro 
burnas po vieną pereina iš 
vienos infuzorijos į kitą: 
mūsų paveikslėlyje — iš 
kairiosios kurpelės į deši
niąją ir iš dešiniosios į kai
riąją. Po to abi infuzorijos 
išsiskiria ir vėl ima daugin
tis skilimo būdu.

1 Reikalauja 25c.
Chicago, Ill. — Langų plo

vėjai, kurie priklauso lokale 
24, AFL Window Washers

Įsižiūrėjus galima simasis. Kad ir labai daug Union, reikalauja algos pakė- 
pastebėti,• kad šioje vietoje infuzorijų žūna, jos vis limo 25 c. valandai. Unija tu- 
yra duobutė, kurios dugne dėlto neišnyksta, nes labai ri 450 narių.

DIDYSIS PRANCŪZŲ REALISTAS
/

(Tąsa nuo 3-čio dus.)
matė visus kapitalistinės sistemos prieš
taravimus, gąsdina jos stichiškumas, 
gąsdina šios naujos epochos atpalai
duotas žmonių egoizmas, jų plėšrus 
godumas, visos pražūtingos buržua
zinės • visuomenės aistros, kurių nega
li pažaboti . jokie įstatymai. Su skau
džiu apmaudu viename romane Balzakas 
sako: “Mes gyvename godumo epochoje, 
kada niekas nesirūpina tikrąja daiktų 
verte.” Balzakas kritiškai vertina šią 
epochą, tačiau jis dar nemato tų galin
gų ir šviesių jėgų, kurios savyje neša 
naują ateitį — socializmą, kurios yra 
“buržuazijos duobkasis.” Bąlzakas atsi
gręžia į praeitį, jis simpatizuoja monar
chijai, kada buvo tvirta valdžia ir auto
ritetas, jis simpatizuoja aristokratijai. 
“Tačiau greta to,—rašo Engelsas apie 
Balzaką,—jo satyra niekada nebuvo aš
tresnė, jo ironija kartesnė, kaip tada, kai 
jis priversdavo veikti aristokratus.”

Nepaisydamas šių savo klasinių sim
patijų, didysis realistas davė kritišką sa
vo meto visuomenės paveikslą, gilia savo 
realistinių vaizdų logika parodė, kad 
žvėriškasis Niusingenų, Rastinį akų- pa
saulis, nešęs paprastiems žmonėms eks
ploataciją ir skurdą, draskomas savo vi
dinių prieštaravimų, savo stichiškumo, 
yra pūvantis, į pražūtį riedąs pasaulis.

0
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Darbo Unijos ir j y Veikla
Bušų vairuotojai streikuoja

Canton, Ohio. — 110 busų 
vairuotojų ir 80 kitų busų 
darbininkų paskelbė streiką, 
kai derybos dėl naujo kont
rakto su kompanija pairo.

Vietinio unijos lokalo pre
zidentas Max Phillips saltb, 
kad kompanija pasiūliusi pa
kelti 7 centus į valandą algos 
ir du centus pakelti kitais 
metais. Bet unija reikalauja 
pakelti 25 centus į valandą.

ninkus skaityti sabotažnin- 
kais ir sodinti į kalėjimus.

Tuos darbininkus, kurie 
pareikalautų didesnių algų ir 
dėlto butų priversti streikuo
ti, valdžia gali bausti pagal 
McCarrano įstatymą.

DeSoto velderiai sulaikė 
darbą

Detroit, Mich. *— Chrysler 
DeSoto velderiai jau tris 
kartus sulaikė darbą. Jie rei
kalauja medinių grindų, ku
riomis jiems reikia vaikščio
ti. Kiti darbininkai palaiko 
velderių reikalavimą.

Daugelis darbininkų ken
čia didelius kojų skausmus 
nuo cimontinių grindų.

Laimėjo algų pakėlimą
Pittsburgh, Pa.—Armstrong 

Cork Co. darbininkai, išstrei- 
kavę 7 savaites, grįžo darban 
laimėję 10 centų į valandą 
priedo.

Streikui vadovavo CIO Uni
ted Rubber Workers unija. 
Apie 1,500 darbininkų gavo 
algas pakelti.

Grąsizia streikierius kalėjimu
Washington. — CIO orga

nas CIO News aiškina valdiš
kos Munitions Boardo regu
liacijas. Minimas laikraštis 
nurodo, kad valdžia pasiruo
šusi streikuojančius amunici
jos ir kitų karo įmonių darbi

Unija remia 
progresyvius kandidatus

East Pittsburgh, Pa. — 
United Electrical Workers 
601 lokalas nutarė remti Tho
mas J. Fitzpatrick, Progresu-t 
vių Partijos kandidatą guber
natoriaus vietai, taipgi ir ki
tus progresyvius kandidatus.

Minimas lokalas nurodo, 
kad tik šios partijos kandida
tai, išrinkti į valdiškas vietas, 

[ištikimai gins darbo žmonių 
reikalus.

Pienp.„^ia^bipinkai laimėjo 
algų pakėlimą

Louisville, Ky. — Virš 6J)0 
[darbininkų, dirbančių prie 
[pieno produktų, laimėjo 37 
centus į valandą algos prie
do.

Amerikos Darbo Federaci
jos unijoj jie priguli ir vienin
gai kovojo už algų pakėlimą.

Firemen & Oilers lokalas 32 
(AFL) trumpu laiku atsiekė 
du sykiu algų pakėlimą Det
roito įmonėse. Detroito bra- 
varnės sutiko pakelti 19c. va
landai, kas davarė algas iki 
$2.05 valandai. Podraug čia 
iškovota 6 apmokami "šventa
dieniai ir dubeltava mokestis 
už jų darbą. Laiko ir pusės 
mokestis po 40 valandų, taip
gi sekmadieniais.

Australiečiams Pakels 
Algas

Su pradžia sekamų metų 
2,620,000 Australijos darbi
ninkų ir tarnautojų gaus di
desnes algas. Vyrams algos 
bus pakeltos $2.25 savaitėje, 
o moterims kiek maželiam

Taip nutarė arbitracijos 
teismas, išklausęs argumen
tus darbo unijų ir darbdavių.

Išmetė Kaltinimus prieš 
Streikierius

Privertė negrus priimti
Detroit, Mich. — Automo

bilių darbininkų unija parei- ■ 
kalavo Packard Motor kom-! 
paniją panaikinti diskrimina
ciją ir priimti į darbą negrus.

Kompanija buvo priversta 
priimti dvi negres darbinin
kes.

Unijos Didelis Laimėjimas
Detroit, mich. — Intl. Bros.

Milwaukee, Wįs. — Nuo 
pereitos žiemos Briggs & 
Stratton Corp, streiko buvo 
užsilikę kaltinimai prieš 6 
streikierius už streiklaužių 
apstumdymą. Distrikto teisė
jas Harvey L. Neelan juos 
panaikino.

B'uvo taip: Prokuroro pa- 
gelbininkas Henry Kleczka 
ir miesto advokato pagelbi- 
ninj<as Arthur Saltzstein pri
minė teisėjui, kad United 
Auto Workers (AFL) advo
katai ii- policijos inspektorius 
Herbert Dax, kuris skundė 
kaltinamuosius, vist sutikę 
dalyką užmiršti dėl pagerėji
mo santykių tarpe unijos ir 
kompanijos. Teisėjas. tai iš
klausęs sutiko.

Stokite j Kontest
Gauti Laisvei
Naujų Skaitytojųi M

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su
1 diena spalių-Od. ir tęsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

1-ma $75. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20.

7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10, ir 10-ta $5.

Naujiems skaitytojams duosime dovaną Rojaus Mizaros naują apysaką 
Kelias į Laismę. Tai nepaprastai vaizdingas apraymas skaudžiu įvykių iš 
Amąrikos lietuvių gyvenimo.

Prašome vajininkų pasiūlyti naujai užsisakantiems dienraštį tą puikią 
dovaną. Visi, kurie įsigijo tą knyg4 džiaugiasi jąja. Džiaugsis ir tie, kurie 
ją gaus vajaus laiku, užsisakydami dienraštį.

Iki šiol oras labai gražus vajui. Prašome vajininkų darbuotis kiek tik iš
galint, gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Rūpinkimės visi išlaikymu savo 
dienraščio — platinkime jį.

Visų esančiųjų Laisvės skaitytojų prašome gauti nors po vieną naują 
skaitytoją. Pakalbinkite kiekvieną savo draugą, kiekvieną lietuvį užsisakyti 
dienraštį Laisvę.

Perkant money-orderius,. pašto notas ar čekius apmokėjimui už Laisvės 
prenumeratas reikia rašyti tik LAISVĖ. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 11), N. Y.

vandeniu atvėsina Amerikos kareivi, Įkaitusi 
fronte. .

Šaltu 
Korėjos

j

i

Pittsburgh^ žinios
Dienraščių darbininkai

Į • 1 •
Atrodo, kad kompanija 

nori darbininkų uniją sulau-

Detroit Mich
/

LDS 21-mos Kp. Veikla

Spalio 1 d., kuopos mėnesi
niam. susirinkime dalyvavo 
gražus skaičius narių. Dabar, 
orui einant vėsyn, kuopa im
sis daugiau veikti. Už tai ra
ginami ir prašomi visi nariai 
stengtis skaitlingai lankytis 
kuopos susirinkimuose.

Malonu pažymėti, kad šia
me susirinkime kuopos finan
sų sekretorė Uršulė Palevi- 
čieųę įrašė naujagimę savo

nistras ir ponia Magheru su 
svečiais maloniai šnekučiavo
si.

Buvo prirengtas stalas su 
Rumunijos literatūra anglų 
kalboje: Rumunijos konstitu
cija, penkmetinis planas ir 
daug- kitų knygų.

Steponas Joniškietis.

Philadelphia, Pa.
i Visiems svarbi žinutė

Turėsime progą pasiklausy
ki, pasigėrėti puikaus koncer- 

Cathlien-Anne Price, [to, kurį čia įvykins 
Choras subatoje, 21 
spalio (Oct.), R. U. 
Hali, 414 Grech St,

Visi dainų ir muziko? mylė- • 
tojai nepraleiskite šios 
gos. Būkite laiku il
tinius atsiveskite.
kaip 8 vai. Įžanga 
sais $1.

Lauksime svečių.
Draugas.

i Tai gražus pavyzdys visiems 
tėvams. Turintieji anūkų, jūs 
galite juos apdrausti ant $100 

[arba $150 viso gyvenimo ap- 
Į draudos arba įrašyti ant $300 
[ar $500 20 motų endowment.
! Svarbu nariams ir ne nariams

Lapkričio 5, tuojau po 
•kuopos susirinkimo, Dr. M. 
; 1). Valevičius skaitys paskai- 
Itą sveikatos klausimu: “Vis 
Tie Mūsų Viduriai,” kurią 
parašė' Dr. J. J. Kaškiaučius. 

[Raginami visi nariai' dalyvau
ti susirinkime. Prašomi nariai 
atsivesti ir jiašalinių lietuvių.

įdo-
apie sveika-

Lyros 
dieną

pro- 
savo ar- 
Pradžia 
su tak-

Bronx gatvėj sunkvežimis 
sužeidė 7 metų berniuką 
Chester Trubinski.

Jau dvi savaites, kai]) šio 
i miesto dienraščiu darbininkai i *•
streikuoja ir dar streiko galo 
nesimato.

Buvo sakyta per radiją, 
kad jau susitaikę,,, bet dien
raščiai iš spaustuves neišeina).

Sekmadienį išėjo naujas 
laikraštis, užvardytas Daily 
Reports. Bet nėra pažymėta, 
kokioj spaustuvėj spausdina- 

|mas ii- nėra jokių reklamų, 
: tiktai apie spęrtą ir kas Wa- 
shingtone darosi.

' Duosis matyti, kai]) 
J<as baigsis. Darbininkai 
rai laikosi streiko lauke.

lauke 
jiems 
nu, o

jau pavargo, 
pragyvenimo 
pašalpos negauna.

reikme-

ffc-

Veidrodžių darbininkai 
streikuoja

D Conroy veidrodžių išdirbys- 
[ tės darbininkai jau 6-ta sa- 
jvaitė streikuoja ir vis dar su 
) kompanija nesusitaiko. Kom
panija nenori patenkinti dar
bininkų reikalavimų, o darbi
ninkai nenusileidžia.

visi ir visos 
susirinkimą,

LDS ir LLD Apskričiu 
konferencija lapkričio 26

JJ)S 8 Apskrities ir 1
4 Apskrities komitetai turėjo [ 
bendrą posėdį, kuriame mitą-' 
rė laikyti, bendrą konferenci
ją lapkričio 26 d.

Buvo garsinta spaudoj, kad 
konferencija įvyks spalio p^i-

■ Lai ir jie pasinaudoja 
Įmiomis žiniomis 
! tą.

Pasižymėkite 
sekamą kuopos
kuris įvyks lapkričio 5,

i vai. po pietų, Draugijų salėj, 
[4097 Porter St. Paskaita pra- 
I sides apie 4-tą vai. po pietų.

LDS 21 K p. Koresp. B.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 
rengia kalakutienos vakarienę. 
Jvyks sekmadienį, 29' d. spalių, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Vakarienė bus duota 5:30 vai. vaka
re. Prašome visus ir visas atsilan
kyti. Vakarienė bus skani ir už pri
einamą kainą. Žinote, kad moterys 
visada pagamina skanių valgių. 
Dalyvaukite! — Rengėjos. (201-202)

Washington, D. C

įvyks spalio ] li
uobu vo galima 
buvo permažai 

būdu, konferen
cija įvyks lapkričio 26 d., 
kaip 1 vai. po pietų, LDS 142 
kuopos name, 3351 W. Car- 
son St.

Kuopos kviečiamos prisiųs
ti delegatus, kiek tik taisyk
lės leidžia. Apskričių sekre
toriai pasiųs kuopoms laiš
kus, kuriuose patars kai])

įvykdyti, nes

S.

Visi lygūs.
Sugrįžus- iš poilsio ir atso- 

I togų namo, radau daug laiš- 
:kų ir dienraščių adresuotų 
man. Bet vienas iš tų laiškų 
patraukė mano dėmesį. Tas 

i laiškas buvo didesnio forma
to už kitus ir turėjo kokį tai 

I įspaųdį viršuje į kairę. Pa- . 
įžiūrėjęs geriau, • pamačiau Į 
emblemą Rumunijos valsty- Į

JI
Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) yLIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 V 
Nedėliomis ir šventadieniais: c 

nuo 10 iki 12 ryto. «

495 Columbia Rd, s

DORCHESTER, MASS.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami- 

i nūs. x Nesvarbu kaip toli ir 
[ kaip didelis ar mažas darbas, 
i Reikale parašykite atvirutę 
[ arba telefonuokite :

John Petrus, 131 Pond St., 
i Randolph, Mass.

Atplėšęs laišką radau dėl 
manęs oficialinį pakvietimą 

'nuo Rumunijos Legacijos da
lyvauti iškilmėj rugpjūčio 23 

. d. šių metų švęsti penkmetinį 
[išlaisvinimą Rumunijos liau- 
idies iš hitlerinio pavergimo.

, valandą* po 
, pietų išvykau į Rumunijos le- 
Igaciją ant 23 gatvės N. W. 
[ Legacija buvo "papuošta vė
liavomis, o viduje buvo švie- 
; sa. Svečių buvo daug ir vis 
'daugiau • jų pribūdavo. Rumu- I 
[nijos ministras ir ponia Ma- | 
[ gheru asmeniškai asmeniškai ; 
'spaudė ranką su visais vizito-

Worcesterio ir Apylinkes Žinios j Apie septintą 
. I ipietų išvykau į

>1 d. pradėjo 
popierių (wall- 

i š d i r b y s tės d a r b i n i n •

dar

Co., 
mer- 
visos 
kad 

Kom-

Streikai padaugėjo

Rugpjūčio 
streiką sienų 

i paper)
kai ir dar iki. šio] nesusitaikė 

I Reikalauja mokesties pakčli- 
;mo, pensijų ir .geresnių 
bo sąlygų.

Worcester Knitting 
i kurioj daugiausia dirba 
ginos ir moterys, beveik 

j susirašo ir pareikalavo, 
|butų pripažinta unija,
'panija atmetė jų reikalavimą. 
į Jos visos išėjo iš darbo ir 
i tuoj susirado A. F. L. unijos 
[atstovą, kuris užvedė .dery- 
:bas su kompanija ir už ketu- 
] rių dienų viskas buvo laimė- 
I ta. Kompanija pripažino uni
ją ir dar algas pakele 
dirbtuvėj dar pirmu 
įvesta unija). Dabar 
tės kalba, kad . reikėtų 

di pukes,j bo varyti 
[streiko laiku
laužiavo.

kartu 
uriijis- 
iš d ar
kų rios 

si reik-

I nelabai sveikauja. Manau, 
I tiems draugams reikalinga 
I pagalba.

Tel. Ra 6-

Aido
i Jau

f riu

choro orga 
du mėnesiai kaip

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

ofisas, 409
4, nuo 5-7

jau navedžiams palinkėti 
ir linksmo gyvenimo.

Matthew A
i Pas mus yra ir keistų daly
kų. Kovo mėnesį tūli dipukai 

įsu visu piktumų pikietavo 
■mūsų namą 29 Endicott St. ir 
ivi/sokiais vardais jj vadino.

mėnesiams , tai

Daug atstovų ir diplomatų ■ 
atsilankė paminėti tą svarbią , 
šventę. Tarp jų buvo ir Paul i 
Robesonas su savo žmona ir j 
jo sūnus su žmona.

Ęur tik nepažvelgiau, visūi • 
buvo puikios gėlės ir portre- 

žymesniųjų laisvės kovo
tojų ir vadų. Stalai apkrauti j 
[visokiais gardžiais valgiais i) Į 
gorimais. Tarp susirinkusiųjų [ 
svečių ūpas buvo labai paki- | 

ilęs. Buvo geriami tostai už 
■vadus ir laisvės kovūnus. Mi-

BUYUS
(Buyauskas) ‘

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

mūsų namą, 
mūsų • (irau; kalbasi ne

lo su .mūsų merginomis ir ge- 
I ria ir šoka. Pasirodo, gal ii 
jie į protą ateina.

Worcesterietis;

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

U —— ai! —— uu —- WI—UK— •

I
8

I
Ii

I Aido choro žinios
<1. CHARLES J. ROMAN

turėjo 
party 
spalio

p Aido choro komisija
■ permainyti hallowecn 
d i e n ą—Jp a b ar atsibus
22 d., 4 vhL po pietų, tuoj po 
dSoro repeujcijų, 29 Ęndicott 

kurie norite gra- 
ateikite—

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

b

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tęs prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Šešt., spalio 21, 1950
/

SteelWorcester 
kompanija irgi turėjo streiką, 
kuris tęsėsi keturias dienas. 

Į Darbininkai, laimėjo algos pa
kėlimą, pensijas ir geresnes 
darbo Sąlygas, •

Spalio 9 d. Worcesterio 
miesto ligoninė sutrumpino 
darbo valandas slaugėms, bet 
kartu ir algas numušė nuo 
$52 į savaitę iki $42. Slaugės 
pasipriešino, pareikalavo tų 
pačių algų. Ligoninės super
intendentas nesutiko. Tai da
bar virš šimtas slaugių įsira
šė į CIO profesionalę

Pressed

uniją.

St. Visi tie, 
žiai laiką praleisti 
nesigailėsite.,; ’

Mūsų choras apsiėmė daly
vauti programoj lapkričio 19 
d. LLD 11 kuopa rengia va: 
karionę su programa 29 En
dicott St., sukėlimui finansi
nės pagalbos d. V. Andrulio 
bylai, kuri eina ęhieagoj.

Dar kartą praryčiau • visų, 
kurie galite dainuoti arba no
rite dainuoti, atdikite į aido 
choro 'kambarį ' sekmadienį, 
spalio'22, kai]) 1:30 vąl. po 
pietų.. Visi galėsimo mokytis

Iš lietuvių gyvenimo

Nuo spalio mėn. 
serga senas ir;geras 
skaitytojas ir [rėmėjas Petras kartu. Ką sakote, draugai? 
Butkevičius. Jo žmona irgi A. C. koresp.

pradžios
Laisves

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Butkevičius. Jo žmona irgi



NewM)rto^zž8K^2lnloĮ
Kriaučiy Žinios

Lietuviu kriaučių dirbtuvė
se darbai eina 
rai. Kaip ilgai 
sunku pasakyti.

Lietuviškoje

pusėtinai ge-
darbuosimės,

dirbtuvėse 
kriaučiai daugiausia tarpusa
vyje diskusuoja: nuo kada ir 
kiek gausime algos pakėlimų. 
Komercinė spauda daug apie 
tuos pakėlimus rašė. Vieni 
rašė, kad bus po $5 savaitei, 
o kiti, kad po 12 ir pusę cen
tų į valančią. Tikrenybėje 
dar niekas nežino, nuo kada 
ir koks nuošimtis bus Pakel
tas, ir po kiek pridės 
riais tą nuošimtį
prie jau gaunamų algų. Bot 
pakėlimus kriaučiai gaus.

Unijos vadovybė kol kas 
savo susirinkimuose svarsto, 
išdirbinėja planus, nuo ka
da ir koki bus pakėlimai nuo
šimčiais, ir kokia suma turės 
būti pridėta
savaitinę, valandi 
atskirus gabalus 

Taigi, kriaučiai
kos, tėmykite, artimoje atei
tyje tas bus pranešta dienraš
tyje Laisvėje.

Ar jau įsigijote tikietą 
Laisvės metinei iškilmei?

Visų laukiamoji metinė 
dainos ir muzikos švente — 
dienraščio Laisvės koncertas 
— jau tiktai už savaites. Įvyks* 

[šio mėnesio 29-tą dieną, Li
berty Auditorijoje.

Prašome įsitėmyti, jog šie- ■ 
•metiniam koncertui sėdynės 
rezervuotos. Taip padaryta 
dėl to, kad pirkusiems tikietą 
iš anksto nereikėtų grįžti nuo' 
durų, kaip kad buvo pernai, 

dole- įSvetainė tapo perpildyta, šie- 
priskaičius met pirkusieji iš anksto tikie- 

tą turės sau paskirtą vietą, 
niekas kitas jos neužims. Kai
na $1.25 ir $L50. ; x

Kviečiame visus
(i parinktinių dainos ii- muzi
kos talentų pateikiamą- pro
gramą ir dar kartą praleisti 
gražų ir smagų popieti su sa
vo dienraščiu.

; Koncerto pradžia
i programos šokiai.
žanga 75 c.

J koncertą' kaip i 
tai, atvyks svečių

gauphntiems 
už 

okestj.
ir kriauč-

S.

Mirė Juozas 
Česnavičius

Praeitą trečiadienį (spalio 
18 d.) palaidojo Juozą česna- 
vičių, vyresnįjį brolį Marga- 
retos česnavičiūtės-Petrikie- 
nės. Velionis Juozas ilgokai 
sirgo plaučių liga, mirė gulė
damas Kings County Ligoni
nėj. Prieš pustrečio mėnesio 
mirė jo tėvas. Juozas česna
vičius iškilmingai palaidotas 
šv. Jono kapinėse, laidojimo 
apeigoms rūpinosi Fred Herbst 
laidojimo įstaiga. ^Juozas gy
veno Bay Ridge Brooklyno da7 
lyje.

Velionis mirdamas paliko 
žmoną Pauliną ir dvi dukte
ris — Karoliną ir Dolores 
(Mrs. Renaldi). Taipgi liko 
motina Magdalena Češnavi- 
čienė (našlė), broliai — Jo
nas, Antanas ir Raimondas, ir 
trys ištekėję seserys — Mar- 
gareta, Agnietė ir Saliomija.

Juozas 
dar visai 
pilnai nė 
Anglijoj.

I

<1

ir lyti-

Išbandys signalus

ir

draf-

Pranešimasvietų

įčių metinių rinkimų rcngda- 
|vo vakarienes biskelf atsižy-

A.Skovagalių Jonas.

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

Dagiui 
rūpes- 
ir pas

Miestinės planavimo komi
sijos viršininkas Jerry Finkel
stein sveiksta.

Lok ai o 6-jo, žinomo 
Bix Six, vykdančioji 
tokį pasiūlymą jau 
kaip praneša Laisvei 
pirmininkas
Crawford ir sekretorius 
rėw B. Werth.

kurie 
šiokią

su žiburiu 
komunisto, 

ta kriaučių
Kodėl jis

su užrašu
Pirmoji iš-

Abclnam namų darbui moteriške. 
Patyrusi. Paliudijimai. Žemiau 40 
m. amžiaus. Guolis vieloje. Turi kalt 
bei i angliškai. Privatiniai namai Ja
maica Estates. JA. (>-7531.

(200-204)

asmenų: trečioji 
Broadway,

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Namu darbininkė. Guolis vietoje; 
j prižiūrėt i 4’{• m. vaiką. 3 kambarių 
i apart men t as. Dirbanti pora. Paliū- 
1 (Ujimai. SE. 3-3061 ar LO. 3-4218. 
i ' (202-204)

Tarnaitė guolis vietoje. Gera 
i namų darbininkė, mylinti vaikus. 
Į $150 j mėnesį. Turime lėkščių ir 
i baltinių plovimui mašiną. NI. 8-8880.

(202-204)

Oficialiais miesto valdines 
įstai- 

viso už- 
2,806,-

RANDAVO.TIMAI
Pasi randavo ja 5 kambariai. Be 

garo. $24 į mėnesį. Ridgovvoode. Pa
geidaujama veteranai arba šeima 
su nedaug vaikų. GL. 2-3073. L. 
Aštraus.

Moteriške 30-45 m., abclnam na- 
mų darbui, lengvas' valgių gamini- 

! mas, atskiras kambarys ii’maudynė. 
Į BO. 3-3049. ‘ ' (201-202)

kaipo
taryba 

užgyrusi,
lokalo

Valentino. J.
Ancl-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS _ 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

500 
120 
ketvirtoji prie 6-10 Fifth 
vietų 1,000.

Višame mieste 'esama nu
li žiūrėta 90 tokių pastatų, ku
riuose rastųsi vietos ir 
savo stiprumu teiktų 
tokią apsaugą ten
siems praeiviams atsitikime 

'puolimo iš oro.

Mur-
12 detektyvų nukėlė 

Vieton nu- 
at-

tik imasi 
naujų, 

tikimasi

Molinai pagelbininkė—namų dar- 
j bininkė. 3 vaikai. Košerni namai. Vė- 
Į liausius paliudijimus. Guolis vieloje. 
[$35. CL. 2-5994. (201-203)

Į Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Patyrusi. Paliudijimai. Bendix. Maža 
šeima. $35 j savaitę. NAvarrc 8-9791.

(201-205)

Mergina — pagelbėti su 2K> m. 
amžiaus morgai! ūke. Lengvas namų 
darbas. Paliudijimai, Gera alga. 
Guolis vieloje. PR. 2-0829.

| (200-202)

Namų darbininkė. Abolnam dar- 
Į bui. Košernas virimas. $45. Nuosa- 
I vas kambarys ir vana. Guolis vieto- 
! je. CL. 8-2166, , (201-203)

Lapkričio 4 ii* 5 ^dienomis 
išbandys įspėjimo apie puo
limus iš oro signalus. Tomis 
dienomis, 
mis,

jbuoti tai sargybai
I atatinkamas stotis.
pu po visą valstiją
617 stočių. Visame

lyra 450 stočių, kaip pranešė
Laisvei pulkininkas Lawrence 
Wilkinson.

Iš socialistu 
vakarienės

Skaičius balsuotoju

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALESpaustuvių darbininkai 

balsuos viršininkų 
algų klausimą

■ Spalio 25-tą į vykstančiame 
Typographical Unijos Now 
Yorko Lokalo 6-jo susirinki
me nariams bus pateikta bal
suoti pasiūlymas pakelti al
gas visašališkiesiems. virši
ninkams.

j rinkimus prižiūrinčios
| gos daviniais, mieste 

pasigręžė- [ siregistrąvo balsuoti 
448' piliečiai.

Imant apskritimis 
mis yra:
Bronx: 292,806 vyrai; 263,- 

689 moterys; viso 556,495.
Brooklyne (Kings) : 

440 vyrų; 436,627 moterys 
viso 941,067.'

New Yorke 
330,357 vyrai; 335/ 
rys; viso 665,753.

Queens: 302,781 vyras; 
273,456 moterys; viso 576,- 
237.

Richmonde (State Island) : 
36,530 vyrų; 30,366 moterys; 
viso 66,896.

Viso užsiregistravo visame 
mieste 1,466,914 vyrų ir 1,- 
339,534 moterys, bendrai 
abiejų 2,806,44 8.

3:30. Po
Šokiams į-

ir kas me- 
įr iš kitų 

’miestų. Tad atvykusieji kon
certai) anksti, taipgi po pro
gramos,. turės progos susitikti 
seniau matytus savo draugus 
iš toliau.

Liberty Auditorijoje
vakarą su-

prelekcija paminėti 
Statulos sukaktį ir 

McCarran į-

i Spalio 20-tos 
rengta 
Laisvės 
aiškinti naująjį
statymą, ypatingai tą jo dalį 

;kuri paliečia sveturgimius.

mas į LMS popietį) atvežė ( 
auditorijai rinkinį įvairių in- 1 ix • *v i
,|Ųllni^liŲ- Juozas Dagis išvyko

Ar žinote, kad auditorijon j karo tarnybon 
ateina visokių laikraščių ii* I 
knygų ten užeinantiems pasi-1 
skaityti? Yra ir skaitykla.Spalio 22-rą, 10 vai., įvyks 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2 apskrities metinė konfe-' 
rencija. Delegatus prašo at- maliavotas ir 
vykti laiku. Kviečiami ir kiti j turi nuolatinį vedėją. Smagu
nariai pasiklausyti konfercn- juižeiti norintiems žaisti ar pa- 
cijos eigos. įžiūrėti. , Ar.

Bowlingas dabar naujai 
išgražintas iY

Au d itori j os restau rantaš 
įveiks pilnai šį sekmadienį, o 
taip pat ir kitą sekmadienį, 
Laisvės koncerto dieną. Dar- 

jPadieniais pilnai veikia kas

Ragina nepadidinti 
pensijos

Piliečių Unija praėjusį 
dieną pietų ir vakarienės me-įčiadienį įteikė New 
tu. • [vyriausiam teismui

 1 uždrausti mokėti 
Praėjusį sekmadienį įvyko , vusiems detektyvų 

LMS apskrities suruoštas ra- riams ] 
portų iš Atostogų

j popietis. Turėjusieji progą 
dalyvauti pasakoja, kad buvo 
labai įdomus.

tre-
Yorko 

prašymą 
dviem bu- 
štabo na

pe nsi j as.
Furey

K. Milei.kevičia (atvyk d a-

Cohenas tuo patimi 
atsimoka majorui

Įsakydamas . pasitraukti iš 
tarnybos oficialiųjų demokra
tų - tammaniečių rėmė j ui 
Louis Cohen, majoras Imne-

česnavičius mirė 
jaunas, neišgyvenęs 
53-jų metų. Gimė 
Mažas atvežtas į šį 
visą laiką gyveno

New Yorko apylinkėje. Dirbo 
sunkiai — tunelių kasėju 
(“sand hog”). Požemiuose j 
prie akmens dulkių bedirbda- 1 
mas gavo plaučių džiova ir; 
nuo to mirė. Buvo pirmojo 
pasaulinio karo veteranas ir 
savo amato unijos narys. Uni
ja savo mirusį narį pagerbė ' 
gražiu gėlių Vainikų ir speci
aliai atsiųsta atstovybe. | 

bepartyvis, I
bet gana rimtas ir pažangus 

tau atilsio, j 
Svainis.

Velionis buvo

žmogus. Ramaus 
Juozai !

Atbuvęs vieną koncertą 
New Yorke, pianistas Guida 
išskrido į Londoną, 
tikėjosi kelių 
dėl McCarran 
laikytas Ellis 
kiau įleistas į 
nam koncertui.

Jis 
koncertų, 

akto buvo 
Islande ir 
miestą tik

Apie pustrečio 
publikos 
Central stotį 
tyti atvykusias 
ketukes. ;

čia 
bet 
su- 
pas- 
vie-

tūkstančio 
susirinko į Grand 

pasit’ikti-pama- 
fjionne pen-

NAUJOS RŪŠIES MEILE
IR PRIEVARTA JUDYJE

‘DARK CITY’
žvaigždžiuoja

. Charlton Heston * Llzabeth Scott 
Vlveca Lindfors * Dean Jagger 

Don DeFore, 
ir asmeniniai

Morey Amsterdam 
Richard Hayes

Dick Ir Dot Remy1 
Charlie Ventura ir O>k., 
ekstra patrauklus priedas: 

Miss Janis Paige
PARAMOUNT, Times Square.

ir

padidintas 
Mokyklos Jais yra James E. 

.Berpąrd A. Collins. 
Al) u detektyvą^

i buvusia^ majorui 
I riui šoferiais.; Abu tapo ma
joro paaukštinti dieną pirm 

[majoro apleidimo majorys- 
itės. Abu atsistatydino iš tar- 
nybčįs pradėjus tame 
jos skyriuje tyrinėjimus, 
na j am policijos

atsistatydinus. ■ 
■Jų -pensija pirm 

siojo paaukštinimo 
•vusi $2,5

ojime 
visuomenimQ ĮąjKo teisėjo Pe- 
eora rinkimų kompanijai.

Cohen pasiaraukė. Tačiau 
išeidamas jisai sakė, kad :

Impellitteris vartojus City 
Hali savo rinkimų kampani
jai.

Paskyręs aukštai apmoka
mus valdininkus savo kampa
nijai vesti.

Kaipo Miesto’ Tarybos pre
zidentas, majoras „nedalyva
vęs didžiumoje posėdžių.

O jam atsakydamas, Impo- 
I Hitleris • paantrino, 
lhen (O’Dwyerio paskirtims) 
buvęs mokamas iš miesto al
gą -tiktai 
už darbą, 
pan i jos 
jie 
j am 
nio

ir

tarnavo
O’Dwye-

polici- 
se- 

viršininkui

paskiau- 
būtų bu- 

5 metams. Po to 
paaukštinimo, jei protestai
nbnumažins, bus. po $6,000 
merams.

INSURANCE

Spalio 14 d. įvyko socialis- 
itų 19 kuopos vakarienė Lie- 
i tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo patalpose. Buvo garsinta 
vardan kriaučių ir ant bilietų 
buvo žymėta, būk vakarienė 
įvyksta apsipažinimui senų 
kriaučių su iš Europos atvy
kusiais jaunuoliais, dipukais.

Vakarieniauti publikos bu
vo nedaugiausia, tačiau ir ta 
pati likosi apgauta: mesa n.e-

504,- j dakepusi. Ir ‘ duoneles trūko.
j Tai kas čia. buvo kaltininkas?
;Nagi Jonas didysis greitai su- 

(Manhattan) : [rado. Sako: gerbiamoji pub- 
96 mote-jlika ir jūs jaunuoliai kriau- 

Įčiai, dėkime didžiausias °pas- 
į langas, ateinančiuose kriaučių 
rinkimuose išmeskime visą | 
komunistinę lokalo valdybą, 
mums duonelės bus iki ausų.

•O kai išrinksime į lokalo val
dybą uošvį su žentu, tai mė
sa bus iškepusi, galėsime ir 
be dantų skaniai valgyti.

Jonas gerai žino, jog loka
lo valdyboje nei 
nerastum jokio 
bet barška, kaip 
išklegusi u mašina.

Barška dėl to, kad 
kriaučių metiniai 

ir jis sumanė vardan 
rengiant tą vakarie-Juozas Dagis, mandagus 

gaspad oriškas organizacijose 
jaunuolis, spalio 12-tą išvyko 
karo tarnybon, tapo
luotas.” Jo, netekimas paliko 
mūsų jaunime nuostolį. Juo
zas veikliai dalyvavo Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlėje ir Aido 
Chore ir ne kartą patarnavo 
kitoms grupėms, kurios jo 

[talkos, paprašydavo.
Linkime jaunuoliui 

Į laimingai sugrįžti pas 
'tingą mamytę su šeima
mus. y-K ■

barška ?
artinasi
rinkimai
kriaučių
•nę naujokus pasigauti ant sa
vo meškeres'.

Vakarieniaujant buvo už
klausta, kiek randasi naujo
kų. Jeigu neklystu viso labo 
atsistojo 16. /

Per pastaruosius keleris 
metus socialistai pirm kriau-

Nukėlė į žemesnį 
laipsnį

Policijos viršininkas 
phy d ai
į žemesnį laipsnį, 
žemintųjų, atstatydintų ir 
sistatydinusių buvo 
paaukštinsiant būrį 
Paaukštinimų buvo 
spalio 20-tą.

. Tarpe nužemintųjų yra bu
vusio policijos komisijonie- 
riaus Valentine žentas Wi
lliam F. McBride; buvusio 
gaisragesybos komisijonie- 
riaus MčElligott brolis Ri
chard F. MčElligott, ir vienas 
buvusio majoro padėjėjas 
Gerard V. Boyle.

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

i Orman & Michelson
REAL ESTATE

• MASPETH—Atskiras mūrinis na
mas, dviem

Į apartmentais
Lotas 50X100. Aliejum -šildomas. Du 
garažiai. Aparlmentai turi 5 ir 4 
kambarius. Prašo $12,500.

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

i 7 kambarius. Abu garu apšildomi, 
j Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 

kad Co-j parsiduoda kartu arba atskirai. Abe-1

šeimotn su abiejais 
naujam savininkui.

“už politiką,” ne 
Kad jo paties kam- 
darbuotojai, 
valdininkai,yra 

pasiliuosavę nuo 
darbo.

MIRĖ

skirtomis valando- 
bus .sušaukti jau suver

ži m onėš į 
šiuo tar- 
jau yra 

miesto

Miesto centre 
I mos toblytėlės 
“Public Shelter.” 
kabinta 'prie 1 ‘Madison Ave.,
talpinsianti 2,000 pėstininkų ; 
kita prie 52 Chambers St., su 
vieta 
.prie 
300; 
Avė.,

~r--------------------------------------------------
Ar jūs jieškote draugiškų namų? 

Reikalinga auklė - namų darbinin
kė. Dirbanti £>ora. 16 menesių am
žiaus vaikutis. Mylinti vaikus. Vė
liausius paliudijimus. ES. 5-1512-

mėjusiems asmenims, kurio 
i nuolankūs socialistams : Mont
vilai, Vaitukaičiui, Urbonui. 
Bet katalikams, pagal Jono 
didžiulio žodį, būdavom “no- 

. • , iSIS.
Tačiau aš netikiu, kad tuos 

į 16 naujakurių Jonas didžiu- 
savo: lis galės pasigauti ant

I meškeres, statydamas į loka- 
j’lo valdybą uošvį su žentu, 
j Naujakuriai yra pasipiktinę, 
kadangi žentai su uošviais 
uždarė naujakuriams duris į 
kriaučių neprigulmingą klu
bą.

Būrys asmenų vaikėsi New 
Yorko miestinio teismo pasta
te apsigyvenusią voverį, kuri 
gązdino, o kai kada ir krims- 

1 tolėjo ton dirbančiuosius. Iš- 
; sisk irstė. nepagavę.

BROOKLYN. N. Y.
Vietinės lietuvių siuvėjų unijos 

nariams. Kurie esate įstoję į uniją 
prieš liepos mėnesį, 1919 metais, bu
vote automatiškai patapę lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingo Klubo na
riais, bei iki šiam laikui e.<litc ne
įsirašę j Klubo knygas, nepridavę 
savo antrašo. Pagal L. K. N. Klubo 
laikyto susirinkimo rugp. (Aug.) 
17 d., 1950 m. padaryto tarimo virš- 
minėti nariai jei nejsirašys j Klubo 
knygas, nepriduos savo antrašą iki 
lapkričio (Nov.) 15 d., 19!?0, būsite 
praradę L.K.N. Klubo visas tiesas. 
Tie, kurie esate išbuvę vietinėje lie
tuvių siuvėjų unijoje 5 metus, turi
te tiesą iki lapkričio (Nov.) 15 d., 
1950 m. įstoti j Klubą; įstojimo mo-

i kęst is $1.00. ’
Laikas paskirtas įsirašymui spalio 

I (Oct.) 27 d. ir lapkričio (Nov.) 15 
j d., 1950 m., nuo 5 iki 8 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo name, 280 

I Union Avenue, Brooklyn, N. Y. — 
L. K. N. Klubo Valdyba. (201-202)

SUSIRINKIMAI
Liet. Kooperatyvo Spaudos 

Bendroves direktorių tarybos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalių-oet. 23 d., Kultūrinia- j 
me centre, paprastu laiku. 
Visi direktoriai dalyvaukite.

Prez.

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

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
. Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME .RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

Petras Kapiskas
Dr. A. Petriką

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

PALAIKO

Bar & Grill
jųo-sp yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. į 
Prašo pasiūlymų.

• RIDGEVVČOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats. Įeigų arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT, Subway. Vienas [ 
apartmentas bus tuščias:- Savininkas

| prašo $9,500.

• OZONE PARK—Trijų šeimų na
mas ant didelio 60x100 loto. Įeigos. 
yra $142.50 per mėnesį, ir dar 4 
kambariai bus tušti. Aliejum^apšil
domas. Savininkas prašo .$18,000, 
bet gal dar nusileistų.
• RICHMOND HILL—Atskiras na
mas, perdirbtas dėl dviejų šeimų. 
Trys kambariai su uždarais porčiais 
bus tušti. Įnešti reikia tiktai $2,700. 
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum 
Šildomas. Vienas garažiūs. Netoli 
Lefferts Blvd, stoties.

Turime keletą gerų apartmentinių, 
ilgamete namų nuo 12 iki 40 šeimų didumo 

• Prrxnlzlvnn T? i m nn rl T Till i Ičnut 
visą savo 
dirbo, ta- 

nesi- 
Tik 

kiek 
nors 

Tyrinėta. 
Tačiau iš

jeigu 
dirba 

miesti-

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

Ona Kliokienė, gyvenusi 
I Ridgewoode, mirė spalio 15- 
■ tą. Palaidota spalio. 19-tą. Li
ko gailiai liūdinti jos duktė 

, Izabelė, taipgi, seserys Urbo
nienė ir Zinkevičienė, ir kiti 
artimieji. Jiems 
užuojautą.

Velionė buvo 
brooklynietė. Nors 
gyvenimą sunkiai 
čiau gerai tebeatrodė ir 
skųsdavo nesveikata, 
prieš porą mėnesių, ar 
seniau, pasijuto, kad kas 
negerai viduriuose. 
Daryta operacija, 
tos ligos nebepakilo.

reiškiame

Brooklyne, Richmond Hill ir Kevv. 
Gardens. Taipgi į keletą gerų saliūnų. 
Taipgi | vienai iiji dyiem šeimom namų 
Woodhavene ir Richmond Hill, 
Qiiuens*Village, ir ft. ’■

Dėl daugiau, informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai; • I
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

REPUBLIC BAR & GRILL 
z Savininkas 

IGNAS SUTKUS -
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION 
SHUFFLE BOARD

4
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