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Iš puodo j katilą.
Kilbasos prieš torielkas.
Galas nesąmonei.
Dirbtinas padaras.
Nuo bombos iki submarine.
Skubusis reikalas.

Rašo A. BIMBA

Amerikos žmonių nepasitenki- ! 
nimą Trumano politika, ypač 
jo karu Korėjoje. Todėl dau
gelis balsavo už demokratų 
oponentus re publikomis.

Bet perėjimas nuo demo-

Tokia .jau dvipartijinė siste
ma: Per daug karšta demo
kratiškam puode, lipk ir virk

A n gi a i pasirodo gudres
niais už mvs amerikiečius, čia 
mes didžiuojamies su lėk jo
jančiomis torielkomis (lėkštė
mis). jie gi pradėjo garsintis 
su lėkiojančiomis arba skrajo
jančiomis kilbas°mis!

Net du anglai tikrai matę 
aukštai dausose skrajojančias
milžiniškas dešras (kilbasas,) Į thuro skundą prieš Kiniją, 
nuo 150’iki 200 pėdų ilgio. į?' * ” 1 1‘*
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‘kinų kariuomenę Korėjoj
Amerika ragins ištraukt kinų 
kareivius iš Šiaurines Korėjos
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Jankių lakūnai sunaikino
Korėjos miestą, taikydami

kitų. Jie priklauso CIO Su- i
cieinkimu rbininkn TTni- iVlliflillUsisiekimu Darbininku Uni
jai.

Apie 300,000 telefonisčių
ir kitų Bell telefonų ap-

komunistams

Lake Success, 
Jungtinių Tautų i 
Taryba 8 balsais

i užgyrė Anglijos 
; pasiūlymą, kuris
Kinijos Liaudies Respubli
ką atsiųsti savo atstovus, 
kuomet Saugumo Taryba 
svarstys generolo MacAr-

Saugumo 
prieš 2 
delegato 

kviečia

New York. — Ketvirta
dienį iš ryto prasidėjo Bell 
telefonistų streikas New 
Yorke, Philadelphijoj, Bos
tone, Clevelande ir dauge- 
lyj kitų miestų 43-se valsti
jose.

Sustreikavo 15,000 darbi-
reikalavimas !nin^lL daugiausia telefonų 

| įrengėjai ir jų veikimo pa- 
atstovo pava-1 laikytojai. Buvo pasiruošę 

duotojas Ernest A. Gross ; tuojau streikuot ir 18,000 
ruošia Saugumo Tarybai I 
rezoliuciją, kuri reikalaus, 
kad Kinija ištrauktų visą

Amerikos b
Amerikos

ban per streiko pikietuoto- 
jų eiles.

Streikieriai i 
pakelti algą 15 centų per tuvai 
valandą ir pagerinti tūlas 
darbo sąlygas.

Korėjos 
ruošiasi

manomaliaudininkai 
smarkesniem mūšiam

reikalauja Korėja. — Amerikos lėk- atgal. Jankių komanda spe- 
600 tonų ja, kad jie pertvarko savo 

nciinųju ir padega- jėgas dėl naujų, smarkes- 
bombų į Šiaurinės nių atakų prieš ameriko- 

miestą Sinuidžu, nūs.
Vakariniame fronte ame

rikonai įsiveržė į Oečangą. 
Rytiniame fronte jankių 
marinai pasivarė pirmyn 
link Čangdžin tvenkinio e- 
lektrinės jėgainės. Pietinės 
Korėjos tautininkai, arąeri- 
konų talkininkai, dar pasi
stūmė į žiemius rytiniame 
pajūryje.
Amerikos karininkai skai

čiuoja, kad Šiaurinės- Korė
jos liaudininkai turi 60,000 
armijos ir kad jiems pade
da tiek pat kinų komunis
tu. €

i numetė 
sprogdinamųjų 
mųjų 1 
Korėjos 
pietiniame Yalu upės, šone.

i suardė bei sudegino 
90 procentų visų namų ta
me 100,000 gyventojų mie
ste. — Yalu upe eina siena 
tarp Korėjos ir Mandžūri- 

riaus ir poros kongresma- jos

Republikonus dažnai 
mė senajame Kongrese 
tiniai demokratai prieš 
maniškus demokratus, 
prantama, kad jie talkaus 
republikonams ir naujaja
me Kongrese. Taip ir būsią 
atmesti tūli Trumano pa
siūlymai.

Labai nupuldyta demokratų K
savo kariuomenę iš Šiauri- -g , ~
nes Korėjos. ;dauguma narname Kongrese

Jo rezoliucija žada užtik-1 C? <5 O
MacArthuras ją kaltino už rint, kad “Jungtinių Tau- 

i tu” kariuomene nesiverš 
per sieną i Mandžūriją, ir 
pasakoja, kad amerikonai 
ir jų talkininkai stengiasi 
tiktai “padėt įvykdyti tai
ką Korėjoje ir ^įkurti vie
ningą demokratinę valdžią“ 
visai tai šaliai.

Numatoma, kad Sovietai 
atmes Grosso rezoliuciją.

at-1 tai, kad Kinijos kariuome-
i nė padeda šiauriniams Ko- 
j rėjos liaudininkams kovoti 

~ j prieš amerikonus ir jų tai- 
" ■ kininkus.

Už Kinijos atstovų pa
kvietimą balsavo ir Ameri
kos delegatas Warren Aus-

• valdo Tibetą tin, nors pirm to jisai sakė, 
anglų-amerikie-! kad juos reikėtų “šaukti;

kaip teisiamuosius”, o ne

• kur nusileido.

Tibete yra du “dievai 
vienas. Dalai Lama, 15 metų, Į 
kitas, Panchen Lama, 14 me-j 
tų. Pastarasis esąs susidėjęs; 
su komunistais ir padedąs ki
niečiam išlaisvinti Tibetą. Pir
masis gi dabai 
ir skaitomas 
čių įrankiu.

Kai Tibete bus sudaužytas kviesti, 
kunigų (lamų) ir dvarininkų 
viešpatavimas, kraštas gražiai 
apseis be tu dievų. Dieyų-ka-1 j£Qį,a jr įjarlg Kai-Šeko ki- 
rahu gadynė Azųoje ba.g.ast, | tautinink„ ^legatas. E-

Prieš naujosios Kinijos 
atstovu kvietimą balsavo

MacArthur paliuosavo 
didį karinį piktadarį

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė, jog nusi
vylęs pastaraisiais kongres- 
manu ir senatorių rinki
mais.

Per šiuos rinkimui į nau
jąjį 82-tą Kongresą demo
kratai prarado penkis sena
torius ir 
manus.

82-me 
susirinks

bent 27 kongres-

Kongrese, . kuris 
po naujųjų metų.

jos.
Amerikonai nužiūrėjo, 

kad Sinuidžu mieste esą 
pie- kįnų komunistų kariuome- 

nės, talkaujančios šiauri- 
^u" įniams Korėjos liaudinin

kams; todėl- ir sunaikino 
Sinuidžu.

Liaudininkai įvairiose 
fronto dalyse pasitraukė

re

tru-

Indijos yra 
Nepal. Ten 
paskelbtas

Tarpe Tibeto ir 
mažytė valstybė • 
karaliumi - dievu 
trijų metu premjero anūkas.
Pats tėvas savo sūnų paskyrė 
ton “garbingon” vieton.

Bet ir Nepalyje prasidėjo 
bruzdėjimas prieš tą “dieviš
kąją” kvailyste. Spėjama, 
kad ir ten revoliucinė šluota 
greitoje ateityje padarys galą 
prietarams 
d o vu s.

apie dieviškus vai-

nauja: nesumusa-štai kas 
mai tapo įrodyta, kad rasinė 
neapykanta yra dirbtinas pa
daras. Kur žmonės gyvena, 
dirba ir veikia bei mokosi su
simaišę, rasinė neapykanta 
greitai išgaruoja.

Ar New Yorko pajūriuose 
vasaros metu, kur juodi ir balti 
žmonės maišosi, matote ko
kią nors rasinę neapykantą? 
Jos ten nėra.

Apskaityta, kad jau visas 
tūkstantis negrų studentų 
lanko įvairias bendrąsias ko
legijas net pietinėse valstijose, 
šovinistų buvo sakyta, kad to
kia sistema prives prie rasinių 
skerdynių. Dabar laikraščiai 
rašo ir stebisi, kad tarpe kole
gijų studentų nesiranda jo-’ 
kios rasinės neapykantos.

Tai puiku, tai džiugu. Odos 
spalva nieko nereiškia. Geras 
žmogus pasilieka geru 
gum, o blogas blogu, tiek 
toje, tiek juodoje odoje.

: giptas susilaikė nuo balsa
vimo.

MacArthuras : 
skunda kaip “Jungtinių 
Tautu” komandierius. So
vietų atstovas Jokūbas Ma
likas pareiškė, jog MacAr
thuras neturi teisės vadin
tis Jungt. Tautų kariuome
nės komandierium. Malikas 
tvirtino, kad MacArthuro 
raportas - skundas yra 
“vienpusiškas ir net vaikiš
kas.”

Tokio. — Generolas Mac
Arthuras paleido .iš kalėji
mo Mamoru Šigemitsu, bu-

atsiuntė jvusį Japonijos užsienio rei

Kinijos armija tik 40 
mylių nuo Lhasos

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, jog Kinijos Liau
dies Armija užėmė 
tik už 40 mylių nuo 
sos, Tibeto sostinės.

vietas
Lha-

bus 49 demokratai senato-1 Maskva. — Sovietų ko
riai ir 47 republikonai.munistų laikraštis Pravda 
Kongreso Atstovų Rūme i rašo, jog mažai tėra skirtu- 
demokratai turės 233 savo 
žmones, o republikonai 199, 
kiek galima^ spręsti iš pa
skelbtų balsų. Bet dar eina 
ginčai dėl vieno senato- tytojai.

mo, kiek rinkimuose laimė
jo republikonai ar demok
ratai, nes vieni ir kiti yra 
reakcininkai ir karo kurs-

kalų ministrą.
Šigemitsu buvo įkalintas 

pagal tarptautinio teismo 
sprendimą kaip vienas ar
šiųjų karinių Japonijos 
kriminalistu — užnuolikiš- 
ko karo vadas, belaisvių 
kankintojas ir tarptautinių 
sutarčių laužytojas.

MacArthuras jį paliuosa- 
vo už “pavyzdingą užsilai
kymą” kalėjime.

Belgų klerikalai smerkia 
ginklą siuntimą Kinijai

Brussels, Belgija. - Ka
talikiškų Darbo Unijų laik
raštis La Čita kaltino Bel
gijos ginklu fabrikantus,

Eina gandai, kad pasi- kad jie per devynis pirmuo- 
keitus Tibeto valdžia įsakė sius šių metu mėnesius pa-
savo kariuomenei nesiprie- 
šint kinų armijai.

NEPALO KARALIUS 
PABĖGO INDIJON

60 amerikiečių vyks į 
Taikos Kongresą Anglijoj

New York. — 60 ameri
kiečių — darbo unijų veikė
jų, protestantų kunigų, pa
žangių intelektualų ir eili
nių darbininkų — yra pa
siruošę keliauti į Pasaulinį 
Taikos Kongresą, kaip pra
nešė vadovaujantis jų ko
mitetas. Kongresas įvyks 
Sheffielde, Anglijoj, lapkri
čio 13-19 d.

Rengiamas išleistuvių po
kylis taikos delegatams

Riverside Plaza Hotelyj, 
New Yorke, šį penktadienį. 
Dalyvaus delegatai iš 30 
valstijų.

Trečdalis amerikinių de
legatų jau pasiekė Angliją.

Vadovaujančiame ameri
kiečių taikos komitete yra 
profesorius Philip Morri
son, dr. Robert Morss Lo
vett, protestantų vyskupas 
W. J. Walls ir eilė'kitų žy
miu amerikiečiu. c c

Vėliaus žos Šiaiios

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 

j pranešė:
Liaudies Armija visose 

fronto dalyse veikliai ko
vėsi prieš amerikonus ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kus.

Liaudininkai įnirtingai
• - kovojo prieš amerikonus 

Fordo River Rouge fabri- ! Paliai čongčon u’’ę ir vis

Fordas paleido 14,000 i 
auto, darbininkų

auto-Detrdit. — Fordo 
mobilių kompanija prane
šė, kad laikinai paleis 14,- 
000 darbininkų, sako, 
plieno stokos.

Neribotam laikui bus 
leista 19.000 darbininkų

de!

pa-

ko ir 5,000 iš kitų fabrikų 
įvairiuose miestuose.

Japonija laikoma Amerikos 
laivyno “inkaru”

naikino apsuptus priešus į 
žiemius nuo Andžu.

Rytiniame pajūryje, j žie
mius nuo Hamhungo, liau
dininkai vedė mūšius tose 

i pat vietose, kaip ir pir- 
i miau.

Yokosuka, Japonija. —[ir-i v •• - -
Amerikos karininkai sako, Kubos policija suėmė 
Japonija yra būtinas, “lo
giškas inkaras” kariniam 
Jungtiniu Valstijų laivynui 
Tolimuosiuose Rytuose.

Amerika todėl ruošiasi 
daryti tokią taikos sutartį 
su Japonija, kad galėtų pa
laikyt savo laivyno stovyk
las tame krašte.

200 taikos šalininkų
Havana, Kuba.— Čionai- 

tinė- policija užpuolė masi
nį susirinkimą dėl taikos ir 
areštavo daugiau kaip 200 
žmonių. Tarp areštuotų bu
vo Meksikos darbo unijų 
vadas Vincente L. Toleda
no ir jo žmona; Kubos 
Liaudies Socialistų (Komu
nistų) partijos pirmininkas 
Juan Marinello ir daug ki
tų progresyvių darbuotojų.

Toledano su žmona čia 
staptelėjo kelionėje į Pa
saulinį Taikos Kongrėteą, 
kuris įvyks Anglijoj.

Pranešama, kad Kubos 
valdžia jau paleido Toleda
no ir 12 kitų meksikinių de
legatų, keliaujančių į Tai
kos Kongresą. Tarp tų de
legatų yra Meksikos gene
rolas Heriberto Jara ir jos 
senatorius Manuelis Elizon
do.
Teigiama, kad paliuosuo- 

tas ir Juan Marinello.
Tarpt. Raudonojo Kryžiaus 

vadai išlėkė Maskvon
Geneva. Šveic. — Mask

von išlėkė Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas Paul Ruegger ir ki
ti tos įstaigos pareigūnai. 
Stengsis sumegsti glaudes
nius ryšius su sovietiniu 
Raudonuoju Kryžium.

siuntė naujajai Kinijai 
ginklų ir amuniciios už 
puspenkto miliono dolerių.

Tas klerikalinis laikraš
tis sako:

— Tai gėda, kad mes 
paradavinėjame komunisti
nei Kinijai ginklus ir kartu 
Šaukiame Ameriką, 
mus pačius ginkluotų.

Vietnamo liaudininkai 
gręsia užimt Hanoi

linį Taikos Kongresą.
Taikos Kongresas atsi

darys ateinantį pirmadienį 
Sheffield mieste, Anglijoj.

Anglijos valdžia įspėjo, 
kad sulaikys gana daug 
taikos delegatų ir iš kitų

New Delhi, Indija. — 
Pranešama, jog Kinijos 
Liaudies Armija jau įmar- 
šavo į Lhasa, Tibeto sosti
nę. Saigon, Indo - Kiną. — 

Vietnamo liaudininkai užė
mė kalnus aplink Hanoi 
didmiestį.

New Delhi, Indija. —Nu
verstas Nepalo karalius 
Tribubana perbėgo Indijon, 

žmo- i Nuo sosto jį pašalino prem- 
bal- i jeras Jung Bahadur, pa-z 

1 skelbdamas nauju karalium 
trimetinį savo anūką.

Nepal yra tarp Indijos ir 
‘Tibeto.

sakJau mes turime planą, 
Washingtonas, pasigaminimui 
atomine energija operuojamo 
submarine. Jo pastatymas I 
kaštuos 40 milijonų dolerių. į 
Bet jis vienas atstovaus kele- i 
tą paprastųjų, gazolinu varo
mų submarinų.

Dabartinis submarinas, sa
ko, yra voras: jis guli ir tik 
laukia savo aukos.

Atominis gi submarinas bus 
vilkas: jis ieškos savo aukos, j

Didelis progresas, tik atbu- 
lon pusėn. Pasidarysime dar 
vieną naują priemonę žmonių 
masiniam žudymui.

Laisvės vajus pradeda gra
žiai įsibėgėti. Dar neina taip,

kaip reikia, bet rezultatų jau* 
> matosi.

Mūsų gerieji vajininkai dar 
kartą įrodo tą seną visiems 
žinomą ♦tiesą, kad be gero, 
rimto darbo nieko nelaimėsi. 
Bet jeigu gerai,/rimtai dirbsi, 
turėsi kuomi pasidžiaugti.

Visų’ mūsų pareiga su vaji- 
ninkais kooperuoti ir jiems vi- 
sakaip padėti. Turėkimle min
tyje tą gražią mūsų dainą, 
kad “vienas vyras ne talka”. 
Šiai vajaus talkai reikia dau
gelio vyrų ir moterų, reikia 
mūsų visų.

kad

Anglija suradus dar du 
“raudonuosius” atomistus

I

Korėja. — Amerikiniai šalių, 
korespondentai teigia, kad 

; rakietiniai jankių lėktuvai 
per kautynes ore numušė 
dar vieną rusišką šiaurinių 
Korėjos liaudininkų rakie- 
tinį lėktuvą.

Francuzu ko- t

Uni-

London. — Valdinė Ang
lijos atomų jėgos komisija 
nustebo suradus, kad ato
minis Manchesterio 
versiteto profesorius Peter
Astbury priklausė Komuni
stų Partijai ir jog kitas 
anglu atomistas Cecil 
Frank Powell, Bristolio 
Universiteto profesorius, y-

Boston. — 194 Massa
chusetts miestų ir mieste
lių piliečiai nubalsavo rei
kalauti, kad rendų kontrolė 
būtų pratęsta iki 1951 m. 
birželio 30 d.

' .. 'įmandieriai todėl abejoja,
Roma. — Italijos valdžia i ar pajėgs apginti Hanoi 

suspendavo visą komunisti- j nuo liaudininkų.
nę Pesaro miesto valdybą;1 
pasakoja, 1 
iog “surado ginklų sandė
lį” valdybos rūmuose.

kad tai del to, Sovįetu radijas nustelbiąs rrinlz-ln
Anglijos radiją

Buenos Aires. — 
tina užsisakė pirkti 
choslovakiios 2,000 
rių irx3,000 plūgų.

iš Če- 
trakto-

London.— Anglų valdžia 
I atsisakė įsileisti Anglijon 

ra pareigūnas Taikos Ko- sovietinį rašytoją Ilją Eh- 
miteto, reikalaujančio san- renburgą, atomini Franci- 
taikos su Sovietų Sąjunga, jos mokslininką Fr. Joliot- 

1 Curie ir įžymųjį francūzų 
piešėją Pablo Picasso, ku-ORAS. — Lietus, apsi

niaukę, vėjas ir šalčiau. rie norėjo atvykti į Pasau-

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečiu Respub
likos seimas išrinko ,Otto 
Grotewohlį premjeru ketve- 
riems metams.

Iki šiol Grotewohl vei
kė kaip laikinasis premje
ras.

London. — Anglijos ra
dijas skleidžia Sovietų Są- 
jungon priešišką propa
gandą rusų kalba.

Sovietai, leisdami prie
šingas savo radijo bangas, 
sumaišo ir nustelbia anglų 
radiją. Taip sovietinis ra
dijas kartais kliudo ir na
mines- anglų radijo progra
mas. Anglijos valdžia todėl 
prašo Sovietus “nekvaršin
ti” anglų radijo stočių.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Kaip žmonės atėmė iš dievo 
Alacho valią ir savo likimą

NEUŽTENKAMAI 
MELDŽIASI
J. Yla kanadiškiame

dies Balse rašo:
Jeigu šiandien tikintiesiems

Liau-

paėmė į savo rankassios gamta ir po to besibas- 
tant po platųjį pasaulį, pasku
tinieji lietuviškos spaudos 
puslapiai pavirto į dulkes. Gi1 
lietuviškojo žodžio esu ištroš
kęs labiau, kaip Afrikos dyku-į 
mose tyro vandens lašo. i žemę, ir štai jau darbas

Taip, Šveicarijoje gražų j buvo baigtas, tik staiga — 
ir gera gyventi tiems, ku-| nelaimė: liko dar medžią- ... ,4.....: K....:. .... I • . J]gaį VIJŲ bandomis.

Įliai.I
Tenka priminti, jog ku

nigėliai nesitenkina tik 
maldomis: jie nori, kad 
žmonės jiems du tų ir pini-

Nes jei tikintieji tik“------ - ....__ : nesiseka, tai jie patys už tai Į
$7.00 Canada and Brazil, per year $8.00! ]<a]tį jje nemoka melstis. O i melstųsi, O atsisakytų duo-

*7 C’n .A rL> r>vAZ-l TDy'nr.il C rvA 4- /I CACl l i • 1 • • • i ♦

SUBSCRIPTION RATES:
States, per year ......... 1
States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Co., per year ............. $8.00 Foreign countries, per year
Co., per six months .... $4.00 Foreign countries, 6 months

joo[gal jų maldos sausos, neužtek- ti kunigams pinigų, tai pa-$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
’ under the Act of March 3, 1879.

Rašo J. Avyžius.
. /‘Lipdė, lipdė Alachas 

darbas

i nišką kūną kertasi nauji 
kanalų piūviai, šuliniai, vis 
didesnius plotus apeina šau
nūs kolūkių čiabanai su 
daugiatūkstantinėmis gal-

starieji negalėtų prašmat- rie turi pinigų1, kurie nu-Į gos — smėlio sauja!
Darbininkas, kunigėlių lei-!niai gyventi ir juoktis 

džiamas laikraštis, Marijos i tų, kurie jiems aukoja, 
žodžiais šaukiasi į tikinčiuo- | 
sius, kad jie melstųsi. Jis rašo:

“1950 m. Marija apsireiškė 
vienuolei Bernardinai šalyje, 
dabar- esančioje už geležinės 
sienos, ir pasakė: ‘Yra tiesa, 
kad pragaro jėgos paleistos į 
pasaulį ir yra atėjęs laikas 
kreiptis į Angelų Karalienę 
prašant siųsti angeliškas jėgas 
slibinui žemėje įveikti.’ Vie
nuolė tarė: ‘Tu taip myli žmo-

tinai pateptos.

Kongresinių rinkimų rezultatai
Apart New Yorko miesto, visoje šalyje pereitą antra

dienį įvykę rinkimai neparodė jokių stebuklų. Įvyko tai, 
ko galima buvo laukti ir tikėtis. Daugelyje vietų žmo
nės. savo nepasitenkinimą demokratų ir Trumano politi
ka, ypač Korėjos karu, išreiškė tuomi, kad balsavo už 
republikonus, dar aršesnius darbo žmonių priešus už de- 
mę^ratus. Baisu tas, kad pakrypimas įvyko ne kairėn, 
bet dešinėn. Tai rezultatas šalyje sukeltos isterijos. O _____  _ ___
prię tos isterijos išvystymo daugiausia darbavosi patys'nes, ar nesiųstumei jei mes ir

Išgąsdinti žmonės negali rimtai ir šaltai neprašytume?’ Vienuolei bu
vo atsakyta: ‘Ne, malda yra 

kaip sąlyga 
malonei gauti’.”

Taigi, jeigu tikintieji neiš- 
reikia, tai

SUNKI BuKLĖ 
ŠVEICARIJOJE

deinokratai.
svarstyti.

Šitie rinkimai demokratus smarkiai išgąsdino. Tiesa, Dievo numatyta 
jie dar tebeturi pirmybę Atstovų Bute, bet daug suma
žėjusią. Aštuoniasdešimt Antrame Kongrese jų jėgos į 
bus jau daug silpnesnės, .kaip šiame Aštuoniasdešimt Pir- [Prašėt, ko iums v 
maine. Ypač Senate demokratai neteko daugelio svarbių [ze‘d<las, kad per me- 
vietų. Jų patys žymiausi sulai prakišo rinkimus. Žinant 
tai, Kad pietinių valstijų demokratai daugumoje atsiti
kimų balsuoja su republikonais, demokratų vadovybė Se
nate beveik subyrėjus.

• detes. O jeigu meldėtės, tai 
[gal sausai, permažai aukoda- 
Imi kunigams.

Belgijoje, dviem metais vė-

Vilniuje išeidinėjantis 
“Tėvynės Balsas” (š. m. 1 
rugs. 10 d.) spausdina tūlo 
J. M. laišką, rašyta iš Švei
carijos. Pasiskaitykite:

“Lietuvių čia nedaug. Nors 
emigracija į Šveicariją neska- [ 
tinama, bet ir čia gyvenantie
ji lietuviai greit turėjo įsitikin
ti, kad tikrovė visai nepanaši 
į reklamines brošiūras turis
tams, kuriose Šveicarija apra- •’ 
soma kaip kraštas, nežinantis 
krizių ir nedarbo. Pragyveni
mas yra brangus, uždarbiai 
maži. Lietuviai, kurie rado 
darbą fabrikuose, sunkiai išsi
verčia. Butų nuoma labai 
aukšta, taip kad fabrikų d ap

tiktai stumti

vyksta ten atostogų, poil- į galvojo Alachas, ką veikti) Neužmirštamai įstrigo 
šio ieškoti. Ten, matyt, gra-[su likučiais. Nieko gero ne-[mano atmintin pasikalbėji- 
žiai yra įsikūręs ir “pa-į išgalvojęs, ėmė ir išpylė jį [mas su vienu Bairam-Ali 
garsėjęs” Gabrys-Paršaitis. Turkmėnijoj...” Taip bylo-(rajono “Bolševiko” kolūkio 
Bet sunku ten gyventi dar-[ja vienas iš daugelio turk-1 medvilnės augintoju.

— Mes mechanizavome 
I krašte, slėpiningąją Kara- žemės drėkinimą, — pasakė 

atimančią jis. — Mūsų .kolūkiui jau 
žemės užtenka vandens ir išnyko 

pas mus senas paprotys ,— 
•‘Tokia Alacho valia”, ii-i nuotakoms (duoti • kraičio 

_____ ^ vandens. Dabar mes sėjame 
skursdami' medvilnę, auginame yynuo- 

, : . ges, ir pajamų kolūkis tu
ri 12 kartų daugiau, negu 
prieš dešimt metų.’O kam 
dėkui, pasakyk tolimas 
drauge? Ir iš širdies pa
sakysiu, daug mums padė
jo broliai rusai. Kai laimėjo

bininkui, ypatingai svetini-; menų padavimų apie be-

NAUJA GELEŽINKELIU
STOTIS VILNIUJE

Vilniaus “Tėvynės 
sas”

Kūmų dykumą, 
tris ketvirtadalius 
Turkmėnistanui.

Bal- 
spausdina naujosios to gus šimtmečius guodėsi šio j 

[miesto geležinkelio stoties j krašto žmonės, 
nuotrauka ir prie jos deda [ dėl .drėgmės stokos. Į Kara- 
toki rašteli: C 4,

U etų vos geležinkelių val
dyba plačiai vykdo geležinke
lio stočių statybą.

Pastatyta naujoji Vilniaus 
geležinkelio stotis. Tai puoš
nūs aukšti rūmai, kurių fasa
dą puošia kolonos, ' didžiulis 
trijų metrų aukščio bronzinis ; Kara-Kumų ėjo 
Tarybų Lietuvos herbas. Da- ! • S- 1

Kumus jie žiūrėjo su prie
taringa baime. Iš tikrųjų, 
ši dykuma slėpė savyje vi
sus negandus, kokie tik 
galėjo ištikti turkmėnus. Iš 
čia atslinkdavo karšto oro

'srovės, sausros, kurios kar-i Revoliucųa, turkmėną rado 
i tais išdegindavo oazes, iš beraštį. Iš kur mes būtume

. . liau pasirodžiusi Marija buvus įbininkai turi
Nėra pilnai pasitenkinę nė vieni, ne kiti. Demokratai i cjar aiškesnė. Ji net bedieves į dieną po dienos ir vos vargais 

prezidento lupomis pranašavo ne tik atlaikymą visų se- j atversti žadėjus. Darbininkas Į negalais sumezga galus. Taip 
nųjų pozicijų, bet ir užkariavimą visos eilės naujų. Re-jrašo: 
publikonai gi tikėjosi visur suvaryt į ožio ragą š^vo opo-j “1932-33 m. Marija apsi- 
nentus, bet toli gražu tikslo nepasiekė. !reiškė vaikams Blauraing ir

Visų dabar akys automatiškai nusikreipia į ll952 me-[Banneux (Belgijoj) ir ragino 
tų prezidentinius rinkimus. Ar tai jau turime aiškius [melstis į Jos Nekalčiausią šir- 
ženkius, kad demokratų viešpatavimo Washingtone die- |dį,, kaip yra prašiusi Fatimoje: 
nos beveik suskaitytos, kad busimasis prezidentas jau esu Jėzaus — Dievo ir 
bus republikonas? To dar negalima sakyti. Juk dar|zmo^aUs ~ Motina 
skaisčiau repv.blikonams saulė švietė [ 
rinkimus. Thomas Dewey jau iš anksto buvo pasirūpi
nęs persikraustymu iš Albanės į Washingtona, bet tu
rėjo viską atidėti neribotam laikui, kai atėjo rinkimų 
rezultatai. Todėl visko dar gali būti ir šį sykį. Republi-i 
konų viltys, reikia pripažinti, gerokai praskaistėjo per I 
šiuos rinkimus, bet toli gražu dar nuo užtikrinifno, kad [ 
1952 metais jau prasidės jų viešpatavimo dienos.

•Vienas dalykas labai aiškus: jokių pamatinių pakaitų 
rinkimai nedavė ir negalima laukti. Kaip prieš rinkimus, 
taip po linkimų turėsime tą pačią propagandą už naują 
karų, tą patį raudonbaubizmą ,tą pačią isteriją. Gaila, 
kad šitie rinkimai nesudavė smūgio nė vienai tų pikty
bių, gal dar gerokam laipsnyje kiekvieną jų sustiprino.

Tas tik, iš kitos pusės, padidina pažangiosios visuome
nės atsakomybę. Jai teks geriau ir daugiau dirbti už tai
kos idealus ir prieš kasdien didėjantį naujo karo pavo
ju

ir Dah- 
‘; yra 

didelis dalykas. Visuomet 
melskitės. Aš atversiu nusidė
jėlius. Pasitikėkite manimi, o- 
aš pasitikėsiu jumis’.”

Darbininkas paduoda 
1 'daugiau “apsireiškimų

prieš 1948 metu &aus Karalienė. Melstis

dar 
ir 

prašymų melstis. O kai žmo
nės meldžiasi, taį klebonų ki
šenės auga. Auga ir jų gurk-

pat tenka mokėti gana dide
lius valstybinius 
Šveicarijos valdžios 
nuolatos ragina apleisti švel

nu traukti 
leidi- 

6 mė- 
reikia 
rūšies

mokesčius.
organai

cariją ir grąsina 
darbo leidimus. Darbo 
mai čia duodami tiktai 
nesiams ir juos nuolat 
pratęsti. Gi visas šios
operacijas atlieka kantonalinė 
policija, taigi nuo jos malonės 
ir priklauso čia esantieji už
sieniečiai. J. M. prašo siųsti 
jam lietuviškos spaudos ir ra
šo : “Jau beveik 15 metų pra
slinko nuo to laiko, kai pas
kutinį kartą teko grožėtis lie
tuviškąja saulute, grožėtis jo-

plėšikų £avS inžinierių, agronomų, 
gaujos, nešdamos ant kup- • 
ranugarių vergovę, mirtį ir'Pa^eK v\sa 
badą jau taip gamtos nu- p - 
skriaustam turkmėnui. ! TSRS Ministrų Taryba 

Didžioji Spalio revoliuci- paskelbė istorinį nutarimą 
ja padarė galą turkmėnų dėl Svarbiausiojo Turkmė- 

i- Šalyje išaugo! nijos kanalo Amu-Darja — 
t,yti Žasliuose. , Atstatomos j tarybinių žmonių karta. Jie ■ Krasnovodskas statybos. 
Kaišiadorių ir Kėdainių sto- [atėmė iš Alacho valią ir sa-j Sunku įsivaizduoti šio mil- 
tys. Nauji rūmai y-’--- - . 1 - --- -
statomi Virbalyje.

Kaip jau buvo 
s! a m b ū s m ode r n i šk i 
kelio stoties rūmai 
Kaune.

Iš tikrųjų, sprendžiant 
pagal nuotrauką, stoties fa- i 
sadą, tas pastatas yra labai i 
gražus; tai bus pažiba lie
tuvių tautos sostinėje.

bar vyksta vidaus įrengimo 
darbai. Rūmuose bus didžiu
lės laukiamosios ir restorano 
salės, viešbutis, motinos ir vai
ko kambariai, paštas, telegra
fas ir t.t.

tyrinėtojų, kas mums būtų 
, tai pastatyti, 

jeigu ne jie, rusai?

Dailūs stoties rūmai pasta-1 nčlaimenis. Schjjv. ncuituu
, Atstatomos j tarybinių žmonių karta. Jie 1 Krasnovodskas x — t • • i ! i — — • a i n "i • • I _. _ . - -

Jungtinių Tautų Asemblejoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

ŠIS BEI TAS 
i i

Lake Success. —
oficialinėje Jungtim Tau-

i ne visi amerikiečiai, kaip r 
Šioje nių Tautų komitetų bei as-

New Yorke “stebuklai”
Visi progreso šalininkai giliai apgailestauja, kad dar- 

bietis kongresmanas Vito Marcantonio pralaimėjo rin
kimus. Nutils Kongrese vienintelis tikrai pažangus bal
sas.

Tikras “stebuklas” įvyko su miesto majoro rinkimais. 
Sunku net ir dabar tikėti, kad rinkimus laimėjo Vindent 
Impellitteri, veikiantysis majoras. Beveik visa didžioji 
New’ Yorko spauda buvo prieš jį. Vieni didlapiai palaikė 
Tammany Hall kandidatą Pecorą, kiti Dewey kandida-

oiicidiiiitJje duiigbui. j. et u-j pm}Upiu aesiias
tų būstinėje kas dieną vyk- J *-
sta įvairių asemblėjos ko- Vienas dalykas man į a- 
mitetų mitingai ir mitin-jkis metėsi: generalinės as- 

; emblėjos sesijose nuolat 
[prie Liberijos stalo sėdi de- 
j legatas ir greta jo—mote- 
' riškė. Nežinau, ar ji dele
gato žmona, ąr sesuo, ar 
draugė, bet vieną žinau: ji

Vienas dalykas man į a-

Mitinguoja’platesnieji ko 
mitetai, posėdžiauja įvai-l 
rios komisijos.

Be to, nuolat, be persto-
jimo vyksta asmeniškos ii ’ nuoĮatos esti sesijose ir 
TM-iomi-i nc'YMnniclznč rl i a Iru ai _ .. ... . . . .

Korea” — gal lietuviškai 
bus: “Laikinasis Komitetas 
Korėjos reikalais rūpin
tis.”

Šis komitetas anų dieną 
priėmė formalią rezoliuci
ją, skelbiant, kad jis labai 
esąs paliestas padėties, e- 
sančios Korėjoje Kinijos 
parubežyje.

Komiteto pirmininkas 
generolas Carlos Romulo 
(Filipinų) rezoliuciją aiški-

pusiau asmeniškos diskusi- tižiai klausosi visų kalbų, no ta^P: užtikrina
tą republikoną Corsi. Prieš jį kovojo demokratų parti-j jos tarp delegatų, kurių taįpgį akylai stebi pačią ei-

laiko praleidžiajos mašina. Pecora buvo ne tik demokratų partijos ma- nemažai 
šinos kandidatas, bet ir Liberalų Partijos. Jį karštai re- laukiamajamę arba svečių 
mė visu konservatyviškųjų darbo unijų biurokratija, salėje. Čia yra daug minkš- 
Bet laimėjo io. oponentas, sukilėlis prieš partijos mašiną, —---J-------J----  1
arba partijos mašinos pasmerktasis Impellitteri!

Beje, prieš jį dar pakėlė galingą balsą pats stambiau
sias italų kalba laikraštis “H Progresso”, jį paskelbdamas 
italų interesų išdaviku. Girdi, Impellitteri, paėmęs mies
to vairą, nepaskyrė nė vieno italo nė vienon aukšton vie
totu Pecora gi žada savo broliu italų nepamiršti. O italų

. balsuotojo New Yorke yra labai daug. • ' .
Visa šio stebuklo paslaptis gal bus tame, kad New 

Yorko žmonėms jau baisiai atsibodo graftas ir gengste- 
rizmas. Policijos departmente trūkus korupcijos votis 
uždavė mirtiną smūgį Tammany Hall klikos politinei 
karjerai.

Čia Impelbtteri pasirodė “didvyriu”. Jis išvijo policijos 
komisijonierių ir įsakė naujam komisijonieriui Murphy 
apdalyti policiją nuo korupcijos.

Antra, daugelis žmonių to žmogaus pasigalėjo. Juk 
jis, kaipo ištikimas demokratų partijos žmogus, Miesto 
Tarybos prezidentas ir veikiantysis majorai, turėjo būti 
logišku demokratų kandidatu į majorus. Bet partijos 
mašįna patvarkė priešingai. Impellitteri buvo ne tik la
bai užgautas, bet ir smarkiai “nuskriaustas”. Todėl, dau
gelis pamanė, reikia šio “nuskriausto” žmogaus pasigai
lėti.

Impellitteri nebuvo ir nebus LaGuardia. Tai mes pui- j 
1 kiai žinome. Bet vis tiek, mums atrodo,’ geriau, kad rin

kimus laimėjo jis, o ne Tammany Hall oficiališkasis kan- skaičiumi negalėjo geriausia pasirodyti ir nepasirodė, 
didat. Pecora. Šis aštrus susipykimas demokratų klikoje Labai daugelis darbiečių balsuotojų,_ “praktiškais 
gali išeiti Nev/ Yorko žmonėms ant naudos. Tammany f
Hali mašina gavo tokią pamoką, kurios niekuomet ne- balsavo už Impellitteri.

tų kėdžių, grindys padeng- I 
tos gražiais kilimais; čia: 
veikia ir baras, prie kurio 
delegatai gali gauti lašą lie
žuviui pavilginti. Laukia
majame taipgi vyksta po
kalbiai. Be to, čia, ant sta
lo, pridėta daugybė visokių 
kraštų laikraščių, kuriuos 
.gali skaityti, jei nori ir mo- 
ki, kiek tik pajėgi.

Nemažai čia yra suvyku- 
sių delegatų žmonų, dukrų 
ar giminaičių, kurios mez
ga pažintis su joms patin
kamais žmonėmis.

Posėdžiuose ar sesijose 
kitų kraštų moterų nėra 
perdaug; amerikiečių, niū- 
jorkiškių moterų, tai už
tenkamai, bet ne visos' ir

Kiniją, jog- Jungtinės Tau- 
!tos nenorinčios prieš ją ka-

Koieja. [riaūti.
Korėjos ir Kinijos klausi-’ v . yez^iluclJ^

mas vyrauja virš visų Ritų Į aiškina atžagariai. Jie sa
klausimų, Kur eisi, ten 
girdėsi delegatus diskusuo- 
jant tą svarbųjį reikalą: ar 
Amerikos jėgos eis karan 
prieš Kiniją?

Kad ir kažin kaip būtų 
žmogus šaltų jausmų ir 
drūtų nervų, šis klausimas 
jį visvien užima ir surūpi
na. '

Kiekvienam juk yra aiš
ku: jei Amerikos bombone
šiai pradės griauti Kinijos 
miestus, pastaroji vargiai 
betylės.'

O kas tuomet?
Jungtinės Tautos turi 

paskyrusios taip vadinamą 
“Interim Committee on

ko, nors rezoliucijos turi
nys yra mandagus, švel
nus, jis leidžia MacArthu- 
rui bombarduoti Kinijos 
miestus.

Austino reikalavimas
Kaip gi aiškinti Mr. Aus

tino, Amerikos atstovo 
Saugumo Taryboje, pareiš
kimą ?

Jis sakė, jog šiuo metu 
Korėjoje yra 50,000 kinų 
kareivių, nukreiptų prieš 
Amerikos (Jungt. Tautų) 
jėgas.

Jis reikalauja, kad

keleiviams j vo likimą paėmė į savo ran-’žiniško užmojo didybę. Ne- 
i kas.

skelbta, 
geležin- • Bi'ieš pusę metų aš ma- 
statomi (čiau naują, kuriančią Turk- 

•mėniją. Ač mačiau naujas, 
[dykumoje išaugusias oazes, 
j drėkinamuosius kanalus, 

. į moderniškas drėkinimo sto
tis. Iki šiol jau išvesta dau
giau kaip 1.700 km. drėki- ( _ j <

įnamųjų kanalų, kurie at-[Senybč vanduo, verzda- 
kovojo turkmėnams daug masis naująja vaga, pripil- 
dešimčiu tūkstančiu ha dy- i ^ys kanalus, atgis milijonai

■ [ha negyvos žemės, ir tose 
Tarybiniai ‘ vietose, kur per dešimtis

. dienų negalėjai prieiti van- 
šimtus dens iaš°’ ten po nedauge- 
- . lio metų nusitęs nauji kol- 

vandens ūkių laukai, vilnydami pir- 
Kara- muoju vešliu derliumi, ten 

, apelsin- 
 medžių, bananų sodų už

gožti pirmieji miestai-pior 
nieriai.

Kam iš 
smarkiau 
prieš akis šiam didingam 

[ateities vaizdui? Norisi su- 
jšukti pilna krūtine, sušukti 

, [ taip garsiai, . kad išgirstų 
j visas pasaulis:

— Štai kokie tarybiniai 
žmonės! Žiūrėkite, stebėki- 
tės! Jie priverčia gamtą 
klusniai tarnauti žmogui, 
nukreipia iš,šimtmečių va
gos upes, keičia žemės pa
viršių.

į ramioji Amu-Darja, kuri iš 
: kalnynų tūkstančius kilo
metrų neša į Aralo jūrą ne
išsenkančias milžinišk. van
dens atsargas, bus nukreip
ta tarybinio žmogaus ran
kos priešinga linkmę, į Ka
ra - Kūmų dykumą! Di
džiausia sausažemių bran-

kūmos medvilnės, šilko, vai- i 
šių gamybai. ' 
žmonės giliai įsigręžė į ne
gyvą, kietą žemę, l„ 
metrų pramušė ją ir 
spaudė aukštyn 
versmes. Šiandien ___
Kūmai traukiasi, į jų milži- iškils, vynuogynų,

J. V. mobilizacijos galva 
W. S. Symingtonas pra
neša, kad nebus įvesta 
kainų ir algų kontrolė 
tol, kol nebus išbandyta 
kreditų kontrolės, aukš
ti taksai ir kitokį būdai.

mūsų nesuplaka
širdis, iškilus

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
D. G. J. — Dėkojame už

prisiųstą ištrauką; tuo 
| klausimu telpa straipsnis

pamirš. Labai prastai jaučiasi ir jų pastumdėliai menše- 
vikiški liberalai.

Šitame susikirtime tarpe republikonų, demokratų ir 
Impellitteri Amerikos Darbo Partijos kandidatas 'balsų

................... . . .. ;” su
metimais, kad neprileisti prie lovio Pecora arba Corsi,

•( Liaudies Respublika, tai 
tos sti ja būtų galima “akis a- 

kinų jėgos būtų iš Korėjos kin” pasikalbėti ir šį opų pavardės, 
ištrauktos. , reikalą išspręsti. Bet Kini- negalime

Bet Kinijos Liaud. Res- jos atstovo čia nėra. Yra 
publikos spauda ir valdžios tik Kuomįntango ,tik Čiang 
organai teigia, jog Korėjo- Kai-šeko atstovas, kuris at-

ištrauktos.

“Įvairumų puslapyj.”
Kuosai.— Juokeliai spau

dai netinka; rašykite kores
pondencijas bei straipsnius.

“Laisvės Senam Skaity
tojui”. — Kadangi nesu
teikiate redakcijai nei savo 

ųei adreso, tai 
rimtai skaitytis 

su jūsų laišku. Atleisite.

VILKIJA, rugs. 14 d. —Vil-
> lentpiūvės kolektyvas 

j lenktyniauja dėl metinės pro
gramos įvykdymo iki Didžio-

je teveikia tik savanoriai stovauja tik grupelę. Kini- kbos 
jos liaudies priešų.

i Šitokiais vingiais kol kas sios Spalio socialistinės revo-
I vyksta sprendimas didžiai liucijos XXXIII metinių. Pla- 

, mas viršijamas kasdieną.

kariai.
Ar Kinijos vyriausybė 

klausys šito reikalavimo? I
i vyKsva sprenuin

Čia kai kurie žmonės sa- opaus klausimo, 
ko: va, jei dabar Jungtinė
se Tautose būtų Kinijos;

i t
2 psl.--Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Lapk.-Nov. 10, 1950



Lietuvis išradėjas 
išgarsėjo per visą

Juozas Malin s kas 
didžiulę šalį

VEIDO KIAURYMIŲ LIGA 
IR SUGEDĘ DANTYS

1
i

Kaip kovojama prieš juodyjŲ 
musių pavojų citriniam vaisiam

Lietuvos Panevėžio cukraus fabriko runkelių priėmi
mo punkto vedėjas Juozas Malinskas padarė šiaudinių 
pynių (demblių, matų) rišamąją mašiną. Specialistų ko
misijos. tikrinuosios šią mašiną, pažymėjo mašinos aukš
tą našumą ir įrengimo paprastumą. Ji dabar gaminama 
ir bus naudojama visoje Tarybų Sąjungoje.

Rašo E. Vasariškis
Panevėžys.— Juozas Ma

linskas ne inžinierius, ne 
technikas. Todėl įgyvendi
nant savo idėją — sukon
struoti naują mašiną —jam 
teko susidurti su nepapras
tais sunkumais. Buržuazi
jai valdant, Juozas Malins
kas būtų visą savo gyveni
mą bernavęs pas buožę, iri 
jokios svajonės jokios idė-l 
jos apie naujas mašinas1
jam nebūtų atėjusios į gal-j svajojo 
vą. Jei jis ir pagalvotų apie
tokį dalyką, tai jam, žino
ma, niekados nebūtų lemta 
įvykti; iš berno būtų pasi
juokta, ir tiek.

Malinskui, kaip ir dauge-j 
liui kitų liaudies talentų, 
teko laimė gyventi ir dirb
ti Tarybų šalyje. Runkelių 
priėmimo punkto vedėjo su
manymo įgyvendinimu pra
dėjo rūpintis tarybiniai 
žmonės. Jie suteikė išradė
jui visokeriopą pagalbą.

Pačia idėja — sukons
truoti šia mašiną — Malin
skui padiktavo gilus pat
riotinis jausmas.

Dideli nuostoliai vertė

įkui dirbti fabriko mechani
nėse dirbtuvėse, priskyrė 
jam žmones į pagalbą, davė 
reikalingas medžiagas. Ma
linskas dirbo atsidėjusiai. 
Darbe jis sutikdavo vis 
naujus ir naujus sunku
mus: beveik kiekvieną de
talę reikėjo perdirbti. Ne
paisant didelių sunkumų, iš 
daugybės detalių pradėjo 
formuotis mašina, kurią ir 

pastatyti Juozas
Malinskas.

Malinskas su savo maši
nos modeliu išvyko į Mas
kvą, į technikinį pasitari
mą.

Sugrįžęs iš Maskvos, iš
radėjas sn pasididžiavimu 
pasakė: “Maskva pripaži
no mašiną tinkama dar
bui.” Ir iš tiesų: TSRS 
Maisto pramonės ministeri
jos Vyriausioji cukraus 
pramonės valdyba pripaži
no Malinsko mašiną tinka
ma įdiegimui Tarybų Są- 

i jungos cukraus pramonėje 
tir įpareigojo Panevėžio 
[cukraus fabriką pagaminti

ra------------------------------------------------------------

i penkias pynių rišamasis 
i mašinas Voronežo ir l\u: 
sko cukraus trestams. G: 
vę jas, šių trestų čakrai 
fabrikai patys pradėjo gi 
mintis šitokias mašinas.

Išradimo didžiausi 
laimėjimai

Kad galima būtų Įsivaiz
duoti Malinsko sukonstruo
tos mašinos naudą, pateik
sime kelis šios mašinos 
darbo rodiklius.

Pagaminti pynes trims 
respublikos cukraus fabri
kams per metus kainuoda
vo 120 tūkstančių rublių. 
Toks pat pynių kiekis, pri
gamintas su Malinsko su
konstruotos mašinos pagal
ba, kainuos 9,900 rublių. 

[ Nesunku apskaičiuoti, kiek 
j bus sutaupyta valstybinių 
j lėšų, jei šią mašiną panau
dos dešimtys ir šimtai Ta
rybų Sąjungos cukraus 
fabriku.

Reikia turėti galvoje ir 
tą aplinkybę, kad pynės ga
minamos ir reikalingos no 
tik cukraus pramonėje, bot 
taip pat spirito, vaisių ir 

| daržovių pramonėje, tary
biniams ūkiams ir kolū
kiams.

Daug medžiagų
Gaminant pynes rankiniu 

būdu, negalima panaudoti

-J Veido kauluose iš prie
ki kio yra dvi poros kiaury- 
Į(_ mių (sainusų), ir jos gana 
x. dažnai apsi krečia bakteri- 
lsinėmis ligomis.
x. i Dvi kiaurymės yra kaktoj, 

i dešinėn ir kairėn. Kitos dvi 
—po viena ir antra akim, 

[vienoj ir antroj nosies pu- 
,sėj. Be to yra dvi poros ki- 
i tų kiaurymių.

[šiaudų iš po kuliamosios. 
■ Gaminant pynes Malinsko I sukonstruota mašina, gali
ūną panaudoti šiaudus iš po 
'kuliamosios. Nauja mašina 
Įgalima puikiai rišti pynes 
| ir iš meldų. Labai gera šios 
mašinos savybė yra ir ta, 
kad ji gali dirbti net ir ten, 

■kur nėra elektros energi
jos.

Atkaklus, pasiaukojantis 
[tarybinio žmogaus darbas 
apvainikuotas puikia per- 

| gale. Šį savo darbą ir lai- 
I mojimą Juozas Malinskas 
paskyrė Tarybų Lietuvos 

(dešimtmečio garbei, mūsų 
[Tėvynes labui. TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo įsaku apdovanotųjų 
sąrašuose yra ir išradėjo 
Juozo Malinsko vardas.

Paskatintas laimėjimo ir 
tarybinės visuomenės dė- 

; mesio, Juozas Malinskas 
įdirba prie naujo išradimo.

Kiaurymės iš vidaus turi 
gleivėtas plėveles kaip pa
mušalą.

Dažniausiai prisimeta li
ga bei uždegimas kakti- 
nėms ir poakinėms kiaury
mėms. Iš jų eina kanaliukai 
į nosį. Tais kanaliukais 
kiaurymės valosi, pašalin- 
damos atsirandančius ne
reikalingus skysčius. Bet 
kanaliukais taip pat gali 
dasigauti ligų perai per 
burną bei nosį į veido kiau
rymes.

Poakinės kiaurymės pri
eina beveik prie pat viršu
tinių dantų šaknų. Ir jeigu 
dantys sugedę, tai jų bakte
rijomis gali lengvai apsi- 
krėsti tos kiaurymės. Taigi 
čia . dar vįgnas priminimas, 
jog reikia dantis taisyti, 
gydyti ir švariai užlaikyti.

Daugelis suserga kiaury
mių ligomis, besimaudyda- 
mi užterštame vandenyje, 
jei narsto galvą po vande
niu.

Vartojant naujuosius an- 
I tibiotinius vaistus, dabar 
geriau pagydomos veido 
kiaurymės, negu seniau. 
Tačiaus ir dabar tenka ne
retai daryti nesmagias 
kiaurymių operacijas, iš- 
gramdymus. O ir operaci
jos nevisuomet pasiseka.

J. C. K.

Juodosios musės iš Mek
sikos gręsia užplūsti Jung
tim Valstijas ir sunaikinti 
Grindžių, lemonų hei kitų 
citrinių vaisių laukus ir 
daržus.

Viena kompanija Los 
Mochis apylinkėje, Meksi
koje, užaugindavo po 345 
tūkstančių greipfrutų per 
metus. Bet kai juodosios 
musės apgulė tų vaisių lau
kus, tai viso užaugo tik.. _ x. .• .
826 greipfrutai per metus, i™ P*s°n.ele ~ Meksikoje
Panašiai jos nuniokiojo o- 
rindžių ir lemonų medelius 
Meksikoje. paversdamos 
juos “juodaisiais miškais.” 
Gresia didžiuliai nuostoliai

Jeigu nepavyktų sulaiky
ti juodųjų musių antplūdį 
iš Meksikos, tai jos galėtų 
padaryt iki 250 milionų do- amerikiniai 
lerių nuostolių citriniams 
laukams ir daržams Cali- 
fornijoj, Floridoj, Arizonoj 
ir Texas valstijoj.

Juodųjų7' musių amaras

susirūpinti
Malinskas, eidamas

KAZIO BEVARDŽIO SURANKIOTI MARGUMYNAI
raus fabriko runkelių pri
ėmimo punkto vedėjo pa
reigas, matė, kiek daug , 
nuostolio yra cukrinių run-Į 
kelių paruošų metu, kai 
daug runkelių, neapdengia
mų ir neteisingai laikomų, j 
genda.

Savo laiku kai kurie res
publikos cukraus pramonės 
specialistai ir agronomai 
atkakliai tvirtino, kad mū
sų respublikos oro sąlygo
mis nėra reikalo cukrinių 
runkelių krauti į krūvas, 
nėra reikalo apdengti juos 
pynėmis. Daug centnerių 
cukriniu runkeliu sušalda
vo, nustodavo cukringumo, 
o kartais visai sugesdavo. 
Tačiau minėti specialistai 
laikėsi savo: nereikia run-! 
kelių krauti į krūvas, ne
reikia jų apdengti pynėmis. 
Praktika parodė, kad ne tik 
galima, bet reikia krauti 
cukrinius runkelius į krū- k 
vas, apdengti juos pynėmis. 
Ir štai iškilo klausimas — 
iš kur gauti tiek šiaudiniu 
pynių? Juk jų reikia labai 
daug — šimtų tūkstančių. 
Buvo pradėta gaminti py-j 
nes rankiniu būdu — ant

Apskaitliuota, kad Jung. žio liga buvo penktoje vie- 
Valstijose 52 procentai bal- toje, kai]) mirties priežas- 
suotojų yra moterys ir tik- tis. 
tai 48 procentai vyrų. Bet 
išrinktų į valdvietes mote
rų kol kas yra tik 1 pro
centas.

Buvęs žymiausias elekt
roje išradėjas Thomas A. 
Edison lankė mokyklą vos 
tris mėnesius.

Del mokytojos pastabos, 
kad Thomas netikęs moki
nys, jo motina taip įsižei-

Su šių metų pradžia 
Jungtinėse Valstijose buvo 
46‘milionai didelių ir ma
žų gyvenamųjų namų. Taiidė, kad ištraaukė jį iš mo- 
24 procentais daugiau kaip kyklos ir namie pati moki-; 
1940 metais. no, iki jis sulaukė 11 metų

Operos veikalų perstaty-: 
mus labiausiai mėgsta Ita- <• 
lijos visuomenė, 
šiai operų vaidinimais in-, atradimo, jog netrukus bus 
teresuojasi Amerikos žmo-i galima per 9 valandas nu
neš. i skrist į m'ėnulį. Dabar tie:

-------- patys amerikonų laikraš-! 
čiai praneša, kad virš 18 į 
tūkstančių smalsuolių užsi-! 
registravo keliaut į menu-1 

H- • iDr. Williams, prisimmda-1 
mas šią sensaciją, pasakė 
sekamą palyginimą:

— Nueikit prie Times

amžiaus.

Laikraščiai pranešė, kad 
Mažiau-i mokslininkai jau arti tokio

Buvusieji Jungtinių Val
stijų prezidentai Abraham 
Lincoln, Theodore Roose
velt, Woodrow Wilson ir 
Franklin D. Roosevelt yra 
žinovų pripažinti geriau
siais kalbėtojais iš visų bu
vusių prezidentų.

Lincolno prakalba Getty- Square New Yorke, užries- 
sburge ir jo debatai su 
Steph. A. Douglasu niekad 
neišnyks iš istorijos lapų. -

kit galvą ir stebėkite debe
sis, o pamatysite, kaip visas 
“trafikas” sustos. Visi žiū-

tais laikais buvęs Massa
chusetts gubernatorius Wil
liam Bradford*. t

paprastų medinių rėmų. 
Žinoma, negalima buvo šio
mis pynėmis aprūpinti visų 
cukraus fabrikų: be to, py
nės brangiai kainavo.

Nauda visam kraštui
Juozas Malinskas nuta

rė pagaminti tokią pynių 
rišamąją mašiną, kuri ga
lėtų aprūpinti pynėmis vi
sus respublikos cukraus 
fabrikus. Tuo metu Malin
skas, žinoma, dar nesvajo
jo apie tai, kad jo mašina 
turės nemažą reikšmę visos

Senato komitetas krimi
naliniams nusikaltimams 
tvrinėti surado, jog Bergen 
County, New Jersey, gem- 
bleriai išmokėdavo 8 milio- 
nus dolerių už tūkstančio 
telefonų naudojimą per me
tus; o policininkams jie 
vienų metu bėgvje išmokė
davę 2 milionu ir 600 tūks
tančių dolerių.

United States Public 
Health Service (valdinė 
sveikatos ištaiga) praneša,

rėš užrietę galvas į debesis, 
nieko nematydami.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro, pagal valdžios patvar
kymą, į Jungtines Valstijas i 
atkeliavo 13,315 vokietaičių 
nuotakų ir 5 vokiečiai jau
nikiai.

Pirmieji pilgrimai, atke
liavę į šia šalį laivu May
flower 1620 metais, nė gir
dėt nebuvo girdėję žodžio 
“pilgrimas”. Jie tada vadi
nosi ”brownestais.” Tais i

Tarybų Sąjungos cukraus 
ir kitokiai pramonei.

Panevėžio cukraus fabri
ko direkcija leido Malins-

kad šiuo laiku daugiausia 
žmonių miršta širdies ligo
mis. Antra vietą užima vė
žio liga. O 1900 metais vė-

laikais Robertas Browne 
Anglijoj buvo atkaklus ko
votojas už sąžinės laisve.

Pilgrimais juos pavadino i

United States Public 
Health Service praneša, 
kad šioje šalyje per vienus 
metus įvyksta 4 ir pusė mi
ll ono mirtinu nelaimiu. Kas 
16 minučių žūva nelaimėje 
vienas žmogus ir kas ketu
rios minutės vienas nepa
gydomai susižeidžia.

Valdinis cenzo biuras 
praneša, kad per praeitus 
10 metų gyventojų skai
čius Jungtinėse Valstijose 
padidėjo 19,028,086. Dabar 
Jungtinės Valstijos turi gy
ventojų 150,697,361.

Trys Jungtinių Valstijų 
prezidentai buvo teroristų 
nužudyti — Lincolnas, Gar- 
fieldas ir McKinley.

Tai]) pat buvo padaryti 
pasikėsinimai ant Theodore 
Roosevelto, Franklino . D. 
Roosevelto ir dabar ant 
Harry Trumano.

Abrahamą Lincolną nu
šovė John Wilkes-Booth 
1865 metais, Jamesą A. 
Garfieldą nušovė Charles 
J. Guiteau 1881 metais, o 
William McKinley buvo Le- 
o Czolgoszo nušautas 1901 
metais.

1774 m. liepos mėnesį pir
mutinis šios šalies prezid. 
George Washington, saky
damas prakalbą, pareiškė:

“Nuoširdžiausi mano lin
kėjimai žmonėms — tai tai
kus sugyvenimas. Aš lin
kiu, kad visame pasaulyje 
viešpatautų taikos obalsis 
ir kad viena žmonių gru
pė ar tauta nežudytų ki
tos.”

Tai Amerikos tėvo žo

džiai, pasakyti pirm 186 
metų.

I

Tą dieną, kai buvo kė
sintas! nužudyt prezidentą 
Trumaną, du naujai atvykę 
“grinoriai” kalbėjosi vie
noje užeigoje:

Pirmasis: — Ar girdėjai, 
prezidentą Trumaną norė
jo nušauti?

Antrasis: — Kur taip at
sitiko ?

Pirmasis: — Blairio au- 
zoj.
Antrasis: — Tai ko jis ten 

lindo pas Blairį?
Tokie pasikalbėjimai ro

do, kaip tūli žmonės nesu
pranta spaudos ir radijo 
pranešimų ir tik “nuo au
sies” pasakoja apie įvykius.

Tūlas dipukas viename 
lietuviškame Brooklyno sa- 
•vaitraštyje demonstruoja 
savo išminties pasididžiavi
mą1 sekamai:

“Visi tie ekspertai, ligi 
paties Trumano, nežino tik
rųjų Sovietų norų.”

Reiškia, nors jis Truma
no pastangomis {keliavo i 
šią šalį, bet jau didžiuojasi, 
kad daugiau žinąs, negu 
prez. Trumanas, apie diplo
matiją.

Tokiam tuščiam pagyrų 
maišui netoli nuo pikietavi- 
mo prieš progresyvius iki 
pištalieto.

Kazys Bevardis.

Viena priežasčių, kodėl 
mūsiškė demokratija dabar 
taip silpnai laikosi, yra ta
me, kad mūsų žmonės dau
giau domisi beisbole ir Hol- 
lywoodo skandalais, negu 
ekonomika ir sociologija,

E. H. Julius

SKELBKITĖS LAISVOJE

Gamtiniai juodųjų 
musių priešai

Juodosios musės pir
miausiai buvo surastos In
dijoj ir Filipinuose 1910 
metais. Iš ten jos su lai
vais, kroviniais bei lėktu
vais pateko į salas arti A- 
merikos žemyno, o iš salų 
į Centralinę Ameriką; pa- 
galiaus, 1935 metais jos pa
sirodė ir Jungtinių Valsti-

I Vabaliniai Amerikos mok
slininkai - entomologai su
prato, jog kerosino purkš
tymais sunku būtų išnai
kinti tas muses, ir per daug 
brangiai lėšuotų. Jie todėl 
ėmė ieškoti gamtinio juo
dųjų musių naikintojo.

Gamtinį tų musių priešą 
________ i entomologai 
pernai surado Pakistane ir 
Indijoje. Jie patyrė, jog kur 
gana daug yra tam tikrų 
mažyčių vapsvų, tai jos ir 
išnaikina juodąsias muses.

’ T'n i n-i i i n m/yh N i w\ l-u/N

tūkstančių indiškų vapsvu- 
kių ir suleido jas į citrinių 
medelių laukus ir raistus 
Meksikoje. Bet dar praeis 
bent vieni metai, iki bus 
patirta, ar indiškos vaps
vos įveiks meksikines juo

dąsias muses.
Amerikinių mokslininkų 

įgabentos smulkutės vaps
vos iš Malajos jau apstabdė 
juodųjų musių amarus Ku
boje. Manoma, kad mala- 
jiškos vapsvos galėtų apsi-

taip pavojingas, kad Jungt. | Taigi jie pargabeno šimtus
Valstijos pasiuntė savo en
tomologus (vabalų, vabz
džių žinovus) į Meksiką 
kaipo tų musių naikintojus. 
Ir jie tik viename orindžio 
medyje Valles srityje ten 
surado 37 milionus juodųjų 
musių ir jų kiaušinėlių, pe
rų bei vikšrų.

Amerikiniai entomologai 
su savo padėjėjais, naudo
dami tam tikras mašinas, 
purkščia kerosiną ir kai ku
riuos chemikalus ant citri-
nių ir kitų vaismedžių Mek- birbti su tokiomis musėmis 
sikoje už 270 mylių. nuo jr Floridoj, jeigu tas bru- 
Jungtinių Valstijų sienos; jas pasiektu floridinius ci- 
stengiasi sunaikinti juodą- trinių vaisių p]otus.
sias muses ir jų perus ga
na toli nuo šios šalies ru-į 
bežiaus. Meksikos valdžiai 
taip pat išleido milioną do-i 
lerių per metus, i 
tokiais purkštymais 
geriausius citrinių 
plotus.

. Bet jeigu juodųjų 
amaras persimestų į 
Valstijas ir reikėtų

Kaip tos muses padaro 
“juoduosius miškus”

Juodosios musės deda
gindama kiaušinėlius apatinėje me- 

bent džių lapų pusėje, ir greitai 
vaisių prisiveisia tiek jų perų, kad 

lapas pajuosta.
Perai leidžia savotišką 

kuris varva
musių
Jung. lipnų skystį, 
žibali- ant vaisių žemiau.

niais bei cheminiais purkš- Netrukus tame skystyje 
tymais jas galabinti, tatai Iprisiveisia juodų pelėsių, 
lėšuotų 'daug milionų dole- Panašių kaip suodys. Tuo 
rių per metus; kiekvienam būdu ir pajuosta visas la-
citriniam medeliui apsau
goti tektų išleisti po 40 
centų, o kiekvienam tų vai
sių akrui kaskart prisieitų 
išeikvoti po 28 dolerius. Bet 
ir tai dar nebūtų apsisau
gota nuo vis naujo tų mu
sių pavojaus.

Juodosios musės su kelei
viais dažnai atvažiuoja bei 
su lėktuvais atvyksta iš 
Meksikos į Jungtines Vals
tijas. Pavyzdžiui, sienos 
sargai neseniai rado žiups
nelį juodosios musės kiau
šinėlių gėlėse ant skrybėlės 
vienos nuotakos, grįžtan
čios su jaunikiu iš Meksi
kos .

Ši šalis veda prekybą su 
Meksika; tad su įgabena
mais meksikiniais produk
tais bei medžiagomis neiš
vengiamai atkeliauja tam 
tikras skaičius juodųjų mu
sių arba jų kiaušinėlių. O 
tokia musė padeda 30 iki 50 
kiaušinėlių, kurie gali išsi
vystyti ir subręsti i muses 
ne tik ant lemonų ir Grin
džių medžių, bet taipgi ant 
obelų ir kitų paprastų vais
medžių. ,

pas.
Juodosios musės siurbia 

sultis iš medžių lapų. Lip
nus musių perų skystis su 
priaugusiais pelėsiais už
daro lapų, skylutes; užtve
ria kelią grynanglio dvide
ginio dujoms iš oro, kurios 
būtinai reikalingos medžiui, 
ir neprileidžia saulės švie
sos, kurios reikia, kad du
jos ir vanduo galėtų būti 
perdirbti lapuose į krakmo
lą bei cukrų.

Tokiu būdu juodosios 
musės su savo perais nai
kina ne tik vaisių, bet ir 
patį medį, nors jos vaisiaus 
nenaudoja, o tiktai lapus.

Šios šalies mokslininkai, 
naikindami juodąsias mu
ses Meksikoje, taip pat 
gauna patyrimo, kaip prieš 
jas reikėtų kovoti, jeigu jos 
daugmeniškai persimestų į 
Jungtines Valstijas.

Per mažai lėšų
Bet, deja, šios šalies Kon

gresas per mažai teskiria 
lėšų kovai prieš tą gamtinę 
plėga — tiktai 190 tūkstan
čių dolerių per metus.

(Tąsa ant 5 pust)
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M. j. Cūzmeris.

SKAITYK IR MOKYKIS
nervinių ląstelių. Pinčių 
audiniai sudaryti labai pa-

(Tąsa)
Dabar, kai jis prisėdo prie manęs ir 

padavė ranką, as gyvai atsiminiau jo 
ankstyvesnį išdidumą, ir man pasirodė, 
kad jis, būdamas žemesniojo laipsnio, ne 

’ visai garbingai naudoja savo padėti, taip 
be atodairos klausinėdamas mane, kari
ninką, apie tai, ką aš dariau visą tą lai
ką ir kaip čia pakliuvau. Nežiūrint į tai, 
kad aš kiekvieną kartą atsakinėjau ru
siškai, jis šnekėjo prancūzu kalbą, ku
rią vartojo pastebimai ne taip laisvai, 

. kaip pirmiau. Apie save jis prabėgomis 
išsitarė, kad po savo nelaimingos kvailos 
istorijos (kokia buvo šita istorija, aš ne
žinojau, ir jis nepasakė man) jis tris mė
nesius sėdėjęs areštuotas, paskui jį pa
siuntė į Kaukazą, į N. pulką, ir dabar 
jau treji metai tarnaująs kareiviu šita
me pulke.

—Nepatikėsit,—tarė jis man prancū
ziškai, — kiek turėjau iškentėti šituose 
pulkuose nuo karininku! Dar mano lai
mė, kad pirma pažinojau adjutantą, 
apie kurį mes dabar kalbėjom: jis ti
krai geras žmogus,—pastebėjo jis atlai
džiai,—aš pas jį gyvenu, ir tai man šiek 
tiek palengvina. Oui, moti cher, les jours 
se suivent, mais ne se rassemblent pas 
(taip, mano mielas, dienos keičiasi, bet 
nesikartoja), — pridūrė jis ir staiga su
triko, paraudo ir atsistojo iš vietos, pa
stebėjęs, kad pas mus ateina tas pats ad
jutantas, apie kurį kalbėjom.

—Taip džiugu sutikti tokį žmogų, 
kaip jūs,— tarė pašnibždoms Guskovas, 
nueidamas nuo manęs, — norėčiau apie 
daug, daug ką pakalbėti su jumis.

Pasakiau, kad labai džiaugiuosi tuo; 
tačiau iš tikrųjų, prisipažįstu, Guskovas 
man kėlė nesimpatišką, sunkų jausmą. 
Iš anksto jutau, kad man bus nejauku 
vienam su juo pasilikus, tačiau norėjau 
daug ką iš jo sužinoti- ,ypač kodėl tėvui 
tokiam turtingam esant, jis pats gyve
nąs skurdžiai, kaip tai buvo matyti iš 
jo drabužių ii^manierų.* .

Adjutantas pasisveikino su mumis vi
sais, išskyrus Guskovą, ir atsisėdo gre
ta manęs toje vietoje, kurioje sėdėjo de
graduotasis. Visuomet ramus ir lėtas, 
tipingas lošėjas ir pinigo žmogus, Pavlas 
Dmitrijevičius buvo dabar visiškai ki
toks, kaip kad aš jį pažinojau žydinčiais 
jo lošimo laikais; jis tarsi skubėjo kaž
kur, nuolatos žvalgėsi į visus, ir nepra
ėjo nė penketas minučių, kaip jis, anks
čiau visuomet atsisakinėjęs lošti, pasiūlė 
poručikui O. sudaryti bankelį. Poruči- 
kas 0. atsisakė, teisindamasis esąs užim
tas tarnyboje, gi iš tiesų todėl, kad žino
damas, kaip maža daiktų ir pinigų buvo 
likę Pavlui Dmitrijeviciui, jis laikė ne
protinga rizikuoti savo 300 rublių prieš 
100 rublių, o, gal būt, ir mažiau, kuriuos 
jis galėjo išlošti.

—Ar tiesa, Pavlai Dmitrijevičiau, — 
tarė poručikas, aiškiai norėdamas iš
vengti, kad prašymas nebūtų pakartotas, 
—ar tiesa, kalba, kad rytoj išvyksi m?

—Nežinau,—pastebėjo Pavlas Dmitri
jevičius,—tik įsakyta pasiruošti. Iš tie
su, gal suloštu mp, aš jums užstatyčiau 
savo kabarditia.

—Ne, šiandien jau . . .
r—Tą pilkąjį, *ką jau padarysi, o ne, jei 

norite, pinigais? Na, ką? . .
—Aš ką gi ... Aš mielai, jūs nemany

kit .. . — prašneko poručikas O., atsa
kydamas į savo paties abejones,—o ry
toj, gal būt, puolimas arba vyksim kur 
nors, reikia išsimiegoti.

. Adjutantas atsistojo ir, susikišęs ran
kas į kišenes, ėmė vaikščioti po aikšte
lę. Jo veidas įgavo jam įprastą šaltumo 
ir tam tikro išdidumo išraišką, kurią aš 
taip mėgau matyti jame.

—Ar nemalonėtumėt glintveino stik
liuką?—tariau jam.

—Galima,—ir jis žengė į mane, tačiau 
Guskovaš skubiai pagriebė man iš rankų 
stiklinę ir nešė ją adjutantui, kartu 
stengdamasis nežiūrėti į jį. Bet, nepa
stebėjęs įtempiančios’ palapinę virvelės, 
Guškovas suklupo ant jos, stiklas jam iš
krito ,ir jis griuvo ant rankų.

—O tai kerėpla! — tarė adjutantas, 
jau tiesęs ranką į stiklinę.

Visi sukvatojo, neišskyrus ir Guskovo, 
trynusio ranka savo liesą kelį, kurio jis 
jokiū būdu negalėjo užgauti puldamas.

—Štai kaip lokys atsiskyrėliui patar

navo,—traukė adjutantas. Šitaip jis 
man kasdien patarnauja, visus kuolelius 
apie palapinę išsukinėjo,—vis klumpa.

Guskovas, jo neklausydamas, atsiprašė 
mus ir žvilgterėjo į mane, vos pastebi
mai graudžiai šypsodamasis, tarsi saky
damas, kad tik aš vienas galįs jį supras
ti. Jis buvo pasigailėjimo vertas, bet ad
jutantas, jo globėjas, atrodė kažkodėl 
įniršęs ant savo palapinės bendro ir nie
kaip nenorėjo palikti jį ramybėje.

—Kaipgi, mitrus vaikinas, nėr ko sa
kyt.

—Bet kas gi neužkliūva už šitų kuo- 
liūkščių, Pavlai Dmitrijevičiau, — tarė 
Guskovas, — jūs pats prieš trejetą dienų 
suklupote.

—Aš, mano mielas, nesu paprastas 
kareivis, iš manęs mitrumo nereikalauja.

—Jis gali kojas vilkti,—įsiterpė štabs
kapitonas Š.,—o kareivis turi šokinėti...

—Keisti juokai,— tarė _ Guskovas be
veik pašnibždomis ir nuleidęs akis. Ad
jutantas, matyt, nebuvo abejingas savo 
palapinės bendrui, jis godžiai gaudė 
kiekvieną jo žodį.

—Reiks vėl sekretai! pasiųsti,—krei
pėsi- jis į Š. ir mirktelėjo degraduotojo 
link.

—Ką gi, vėl bus ašarų,—tarė Š., juok
damasis.

Guskovas jau nežiūrėjo į mane, bet ap
simetė siekiąs tabako iš tabokinės, kurio
je jau seniai nieko nebuvo.

—Renkitės sekretan, meldžiamasai, — 
juokais prašneko Š., — šiandien žvalgai 
pranešė, naktį puls stovyklą, tad reikia 
patikimų vyrukų paskirti.

Guskovas neryžtingai nusišypsojo, tar
si rengdamasis pasakyti kažką, ir keletą 
kartų maldaujamai pažvelgė į Š.

—Tai kas, juk aš ėjau ir vėl eisiu, 
jei pasiųs,—suvapėjo jis.

-Ą.Yii ir pasiųs.
—Na, ir eisiu. Kas čia ypatingo?
—Taigi, kaip prie Arguno, pabėgote iš 

sekreto ir šautuvą metėt,—tarė adjutan
tas ir, nusigręžęs nuo jo, ėmė mums pa
sakoti įsakymus rytojaus dienai.

Iš tikrųjų, šią naktį laukė, kad prie
šas stovyklą ims apšaudyti, o rytoj ti
kėtasi . kažkur žygiuoti. Pašnekėjęs dar 
apie įvairius bendrus reikalus, adjutan
tas tarsi nejučia, netikėtai prisiminęs, 
pasiūlė poručikui O. sumesti bankiuką. 
Poručikas O. visiškai nelauktai sutiko, ir 
jie kartu su Š. ir praporščiku nuėjo į 
adjutanto palapinę, prie kurios buvo su
dedamasis žalias stalas ir kortos. Kapi
tonas, mūsų diviziono vadas, nuėjo gulti į 
palapinę, kiti ponai taip pat išsiskirstė, 
ir mes likome vieni su Guskovu. Aš ne
klydau: man iš tikrųjų buvo nejauku 
vienam su juo pasilikus. Nejučia atsi
stojau ir ėmiau vaikšinėti šen ir ten po 
bateriją. Guskovas tylėdamas ėjo greta 
manęs, skubriai ir neramiai pasisukioda
mas, kad neatsiliktų ir neužbėgtų man 
už akiu.

—Ar aš jums nekliudau?—tarė jis ra
miu, liūdnu balsu.

Jo veidas, kiek galėjau įžvelgti tamso
je, man pasirodė giliai susimąstęs ir 
liūdnas.

—Nū kiek,—atsakiau, bet kadangi jis 
nepradėjo kalbėti ir aš nežinojau, , kas 
jam atsakyti, mudu gan ilgai vaikščio
jom tylėdami.

Sutemas jau visiškai pakeitė nakties 
tamsa, virš juodo kalnų profilio užside
gė skaidri vakaro žara, virš galvų švie
siai .mėlynam šaltam danguje mirgėjo 
smulkios žvaigždės, iš visų pūsiu žiora
vo tamsoje rūkstančių laužų liepsnos, 
netoli pilkavo palapinės ir gūdžiai juoda
vo mūsų baterijos pylimas. Nūo neto
limo laužo, prie kurio šildydamiesi ty
kiai kalbėjosi mūsų pasiuntiniai, bateri
joje retkarčiais blykčiojo mūsų sunkiųjų 
pabūklų varis ir pasirodydąvo sargybi
nis, užsimetęs milinę, lėtai žingsniuoda
mas pro pylimą.

—Negalite įsivaizduoti, koks man ma
lonumas kalbėti su tokiu žmogum, kaip 
jūs,—tarė man Guskovas, nors dar apie 
nieką nekalbėjo su manim,—tai gali su
prasti tik tas, kas pabuvo mano kailyje.

Nežinojau, kas atsakyti, ir mes vėl ty
lėjome,. nors jis, matyt, norėjo išsipasa
koti, o aš—paklausyti.

(Bus daugiau).

Vadinasi, pintys neturi 
burnos, nes maistas paten
ka į pinties kūną pro po
ras, d žiotimis pintis ne 
gaudo maistą, bet tik pro 
jas išmeta laukan maisto 
liekanas.'

Vidinė \ taurės sienelė iš
klota sluoksniu savotiškų 
ląstelių, kurios vadinamos 
apykaklinėmis ląstelėmis. 
Tokios ląstelės laisvajame 
paviršiuje yra ilgas žiužis, 
o aplink jį—kažkas pana
šaus į permatomą švelnią 
apykaklę., Visi šie žiužiai 
nuolatos juda taurės žiočių 
linkui ir tokiu būdu sudaro 
vandens judėjimą, kuris į- 
traukia į poras mažyčius 
organizmus. Kai maisto da
lelės slenka pro apykakli- 
nes ląsteles, šios ląstelės 
pačiumpa jas savo pseudo- 
podijomis (kaip amebos) ir 
suvirškina. Nesuvirškintos

įdomi gėlųjų vandenų pin
tis — durie. Visai išsivys
čiusi durie susideda iš dau
gybės sukibusių ir pavie
niui nebeišskiriamų būty
bių. Visa šių būtybių visu
ma sudaro vadinamąją ko
loniją, panašią į gliaumes 
ant nugrimzdusių rąstų, si
jų, lentų arba šakų. Labai 
dažnai šios gliaumes turi 
ryškiai žalią spalvą ir pa
našios į šakotą krūmelį.

Bet duries ne visuomet 
gyvena kolonijomis. Jaunos 
duries gyvena paskirai. Ir 
tada nesunku pastebėti, 
kad ji turi panašumo į as- 
cetą. Jauna durie yra kūgio 
pavidalo, kurio viršuje yra 
žiotys.

Tačiau vidaus sandaru 
durie žymiai skiriasi nuo 
ascetos. Jos apykaklinės 
ląstelės yra ne vidiniame 
ruime, bet ypatinguose vidi-

maisto liekanos, kaip jau 
buvo sakyta, išmetamos 

iprp žiotis laukan. Taigi, 
maistą virškina atskiros 
pinties kūno ląstelės savo 
vduje. Jau žinome, kad toks 
virškinimas vadinamas lą
steliniu virškinimu.

Ascetos kūno paviršius 
aptrauktas plonu sluoksniu 
plokščių ląstelių.

Be šito išorinio ląstelių 
sluoksnio — ektodermos, 

| asceta turi ir vidinį ląstelių 
i sluoksnį— entodermą. Pin
čių entodermą sudaro apy
kaklinės ląstelės. Tarp iš
orinio ir vidinio ląstelių 
sluoksnių yra drebutinis 
ramstinis sluoksnis, susida
ręs iš išorinio ir vidinio 
sluoksnių išskirtų medžia- 

i gų. * Į šį drebutinį sluoksnį 
įsiterpia atskiros ląstelių 
grupės iš išorinio ląstelių 
sluoksnio.

Be to, švelnus ascetos kū
nas turi dar ir griaučius, 
susidariusius iš plonų per
matomų triašių klintinių a- 
datų.

nių kanalų prasiplėtimuose.; 
Šie prasiplėtimai sudaro 
vadinamąsias žiužines ka- 
tnėras. Čia patekusį maistą 
sučiumpa apykaklinės ląs
telės.

Duries veisimasis. Kaip 
gi jauna pintis pavirsta su- 
dėtinga kolonija? To pasie-[ 
kįama pumpuravimo būdu. | 
Pintys pumpuruoja vasarą, i 
Į rudenį jos nustoja pum
puravusios ir prasideda va
dinamasis vidinis pumpu- 
ravimas. “Vidiniai pumpu
rai” susidaro tarpiniame 
pinčių kūno sluoksnyje iš 
apvalių ląstelių krūvelių. 
Šie apvalūs “pumpurai” ap- j 
traukti standria plėvele. ’ 
Pavasarį iš pumpurų išau
ga jauna durie.

Durie gali veistis ir lyti
niu būdu. Vyriškose kolo
nijose (jų audinių gum
buose) susidaro uodeguotų 
(turinčių žiužį) vyriškų ly
tinių ląstelių, arba sperma
tozoidų. Moteriškose kolo
nijose atsiranda moteriškų 
lytinių ląstelių, arba kiau
šinėlių. Spermatozoidai iš
eina pro žiotis, patenka į 

■ kaimynines pintis ir apvai- 
, iš kurių

17. Durie.
Durleš sandaras. Gėluo

se vandenyse gyvena labai'sina kiaušinėlius,

išauga jaunos pintys. Pas
kui kiekviena jauna pintis 
ima pumpuruoti ir vėl vir
sta šakotu krūmeliu.

Duries kūnas, kaip ir as-1 
cetos kūnas, turi griaučius, 
bet ne klintinių, o iš tit
naginių adatėlių.

Pagrindinės pinčių gru
pės. Atsižvelgiant į griau
čių cheminę sudėtį, pintys 
dalijamos į dvi klases: į 
klintinių pinčių, kurių at
stovas yra asceta, ir ne- 
klintinių pinčių klasę. Prie' 
šios klasės priklauso ir mū
sų gėlųjų vandenų durie, o 
taip pat ir graikų pintis, 
vartojama < maudantis. Ji 
turi minkštus griaučius iš 
smulkiai suraizgytų pluoš
tų, sudarytų iš panašios į 
ragą medžiagos.

Lyginant pintis su jau ži
nomais mums duobagy-

prastai; joms, kaip duoba
gyviams, yra būdingas ląs
telinis virškinimas.

Aišku, kad pintys yra ki
lusios iš vienaląsčių gyvių, 
tačiau ne iš tų, iš kurių y- 
ra kilę duobagyviai. Mano
ma, kad pintys kilusios iš 
ypatingų apykaklinių žiu- 
žinių, kurie turi įtrauktą 
į “apykaklę” žiužį, visai pa
našų į pinčių apykaklinių 
ląstelių žiužį.

A. RAČIŪNO OPERA 
“MARYTĖ"

VILNIUS. — Kompozitorius 
A. Račiūnas baigė kurti nau
ją lietuvišką operą “Marytė”. 
Libreto parašė A. Venclova. 
Tai opera apie didvyrišką lie
tuvių tautos dukrą Tarybų Są
jungos Didvyrį zarasiškę par
tizanę Marytę Melnikaitę.

A. Račiūno operą statys 
Valstybinis Operos ir Baleto 
teatras.

Naują lietuvišką operą bai
gia kurti A. Klenickis.

viais, nesunku pastebėti, 
kad pintys yra dar papras
tesnio sandaro, negu duo
bagyviai. Taip antai, jos 
neturi burnos angos, neturi 
raumeninių ataugų, neturi

Tuos, keno pasilinksmini
mai yra skirtingi nuo mū
siškių, mes nužiūrime esant 
nemorališkais.

P. Eldridge

Lietuvių Namo Bendrovės 
Suvažiavimas Lapkričio 25

Lietuvių Namo Bendrovės (Lietuvių Kultžrijnio Cent
ro) metinis suvažiavimas įvyks šeštadienį, lapkričio 25 
d., 1950 m., savoj Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Avė., Richmond Hill, N. Y.

Šis suvažiavimas bus labai svarbus. Bu pateiktas meti
nis direktorių raportas apie visą finansinį ir abelną Kul
tūrinio Centro stovį. Bus parodyta, kiek mes pažangos 

j šioj įstaigoje esame padarę, kaip buvo pertaisyta namo 
dalis ir kiek tas viskas kainavo.

Svarbu šerminkams šiame suvažiavime dalyvauti. Su
važiavime turi būti atstovaujamas mažiausia 51 visų 
šėrininkų procentas. Jeigu mažiau dalyvautų, tai suva
žiavimas negalėtų nieko veikti, nes kvorumo neturėtų.

Kvietimai į sUvažiaviftią netrukus visiems šėrininkams 
bus išsiuntinėti. Kartu ir proxy įgaliojimai bus pasiųsti. 
Tie šėtininkai, kurie negalėtų suvažiavime dalyvauti, ga
lės savo pažįstamus įgalioti, kad tie juos suvažiavime at
stovautų.

Po suvažiavimo bus metinis Lietuvių Kultūrinio Cent
ro bankietas. Visi kviečiami prie jo ruoštis ir kartu 
dalyvauti.

Motiejus Klimas, L.N.B. prezidentas.

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tbs vakaro.

šeštadiehiais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškūs malonėkite adresuoti:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo, rei
kalą, o mes jurtiš atliksime tūip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi- 
inokėšite savo biĮą.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

------------< e------------

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau^ ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininku Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
' parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami kųygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

4 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--Penk., Lapk.-Nov, 10, 1950
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New Jersey Žinios
UNION CITY

Antro pasaulinio karo vete
ranas Andrew Van Sickle mi
rė 1 d. lapkričio, šio darbinin
ko gyvenimo kelionė ir mirtis 
gana traginga.

A. Van Sickle gimė Little 
Neck, L. L, iš neturtingų dar
bininkų tėvų. Sulaukęs 19 me
tų buvo paimtas kariuomenėn 
ir netrukus pasiųstas į karo 
frontą — į Franci ją. Bekovo
damas, buvo apnuodytas dujo
mis ir tas atsiliepė smarkiai į 
šio jaunuolio sveikatą.

Sugrįžęs iš kariuomenės, 
po tūlo laiko jis apsivedė 
Frances O’Connell ir pradėjo 
kurti šeimyninį gyvenimą. Jis 
gavo darbą kaipo mechanikas 
vienoje dirbtuvėje Leonia, 
N. J. ir apsigyveno Union Ci
ty. Čia gyvendami augino dvi 
dukreles ir sūnų. Tėvas dėl 
minėtų kare dujom apsinuo
dijimų 
j ant į

dalyvauti
prisidėti

Salėj, 324 Cliff St. ir kampas 
Anderson Ave. Pradžia 10 v. 
ryte.

Kviečiami ir šiaip LDS na
riai ne delegatai 
konferencijoje ir
prie svarstymo organizacijos 
bėgamųjų reikalų.

.' Kuopos narės moterys ir rū- 
! pestingai ruošiasi pavaišinti 
'delegatus skaniais pietais.

Baigiant susirinkimą, buvo 
pareikšta Širdingiausia užuo
jauta Dr. Jonui J. Kaškiau- 

|čiui, patekusiam į tą skau- 
Įdžią nelaimę. Męs pasieksim, 
Mielas Drauge, kad ir už sto
rų kalėjimo sienų Tave pa
guosti.

Tu buvai mūs mokytojas ir 
nepavaduojamas progresyvės 
srovės budavotojas. Ta srovė 
niekados Tavęs nepamirš.

Charles.

nuolatos jautė didė-. 
sveikatos pažeidimą.

Prieš virš metus laiko, sveika- j 
ta smarkiai sunegalavo ir tu- | 
rėjo pasiduot į Fort Hamilton 
veteranų ligoninę. Motina Van

Cleveland, Ohio
Sveika mėtų arbata

Užėjus rudeniui aš ir mano
Sickle irgi silpnos sveikatos. |vyras važiuojame dėl žiemos 
Daktarų bei vaistų apmokėji
mai pasidarė dideli. Prie šių 
dienų pragyvenimo brangumo, 
nors ir pusbadžiai 
negalima buvo galo 
sudurti. Del neišgalėjimo užsi
mokėti už du mėnesius nuo
mos, gauta iš valdžios įsaky
mas išsikraustyti.

Lapkričio 1 d. gauta iš li
goninės pranešimas, kad vy
ras ir tėvas Van Sickle mirė. 
Tą pačią dieną 
konstablis John Berton su pa-: 
gelbininkais išmest moterį su 
vaikais iš kambarių! įžengę į 
kambarius, rado motiną iste
riškai vaitojančią, o vaikai iŠ 
visų pusių apkabinę motiną 
ramina ir gailiai verkia. Kons
tablis neturėjo tiek savyje iš
tvermės ir tuoj apleido kamba
rius. Sugrįžęs už .pusvalan
džio paaiškino, kad gavo iŠ 
valdžios pavelinimą neišmest 
iš kambarių, iki po Van Sick
le palaidojimo. Tai tiek susi
mylėjo ant to vargšo šeimos, 
kuris kovojo ir 
prieš fašizrpą 
sveikatą ii* sutrumpino gyvy- į 
bę.

Valdžia bilionus “dumpuo- i 
ja” šelpimui fašistinėm ša- ' 
lim, bet nekreipia atidos į 
tuos piliečius, kurie kovojo 
prieš fašizmą. 
CLIFFSIDE

Vietos LDS 115 kuopos pra
eitame susirinkime, 3 d. lap
kričio, buvo aptarta nemažai 
bėgamųjų reikalų. Išrinkta 5 
delegatai į būsiančią LDS 
3-čios Apskrities konferenciją. 
Delegatais išrinkta didžiumoj 
Amerikoj gimę kuopos na
riai, būtent: Eliz. Petkevičie
nė, Ella Stephans, William 
Bąkūnas, Walter Petkevičius 
ir Jerry Bakūnas.

Konferencija įvyks sekma
dienį, 26 d. lapkričio, I. W. O.

pasirinkti mėtų. Clevelande 
yra daug Rockefellerio žemės, 
kuria po įo mirties išdalino į *. * .J 4-

gyvenant ^°tus ir brangia kaina parduo- 
su galu 'da. Dėlto negali sparčiai par

duoti, tai daug tuščio lauko 
yra. Ten mes renkame mėtas.

Prie senos grūšės sutinku 
senelį. Pasisako esąs lietuvis ir 

I turįs 87 metus amžiaus. Jis 
sako visada gerdavo mėtų ar
batą ir jautėsi gerai, išaugino 

atvažiavo^ vaikus. Moteris jau mirusi.
» Jis pasipasakojo, kad buvo 
gera gyventi, kai jo žmona 
buvo gyva, tada ji vaikais rū
pinosi.. Namelį nusipirkome, 
jis sako, ir senatvei taupėme. 
Veltui nei cento nepraleido
me. Netekęs žmonos, susilau
kiau nelaimės. Mano 
turtelį puolė draskyti, 
padarė bepročiu 
bepročių ligoninėn. Penkis 
metus ten iškentėjau. Bet gy
dytojai nesurado mano proto 

lsuirimo, bet vistiek nepaleido.
Gyvenau kaip kokiame žvė- 
rinčiuje. Dieve, apsaugok nuo 
tokių vietų.

Užklausėm, kodėl jie muša- 
! si. Sako, daugiausia tave pa
rvadina komunistu ir tada mu- 
j ša kaipo tokį. Tai girtuokliai 
ir valkatos, kurie neturi jokio 
supratimo apie komunizmą, 

|bet šaukia prieš jį.
'■ Senelis pasisakė esąs nemo- 
Įkytas ir nesuprantąs, kas yra 
komunizmas. Pereitame kare 
du sūnūs žuvo.

Ačiū geriesiems prieteliams, 
jis iš tos ligoninės išimtas. Da

lbai’ teismas privertė vaikus 
Į jo rendą mokėti.

Senelis prisirinkęs 
jgrušių 
•namų.

vaikai 
Mane 

ir atidavė

kovodamas 
prarado savo

Į Kita
lis yra

maišelį
šaligatviu nuėjo link

Kenosha, Wis.
LLD 8-tos Apskrities

26 d. lapkričio, 4912—24th 
Avė., atsibus LLD 8-tos Aps
krities metinė konferencija. 
Prasidės lygiai dešimtą valan
dą ryto. Visos kuopos, kurios 
randasi LLD 8-tos Apskr. ri
bose, malonėkite prisiųsti re į- 
kalingą skaičių delegatų! virš 
minėtu laiku, nes turime ap
tarti daug svarbių reikalų.

Būtų pageidaujama, kad 
ir LLD 1-ma Apskr. prisiųstų 
broliškus delegatus į šią kon
ferenciją.

Naujas Lietuvis Biznierius
•KENOSHOJE, 2811—52nd 

St., G. žilius atidarė laikro
dėlių taisymui vietą. G. Žilius 
yra daug Rockefellerio žemės, 
pagarsėjęs lietuvių tarpe ne 
tik Kenoshoje, bet ir* kituose 
artimuose miestuose.

Jeigu kuriam iš jūsų laikro
dėlis pradės šlubuoti, kreipki
tės prie žiliaus, 
noru pagydys j j. K«no»hietis.

Rockefellerio žemės da- 
paversta miesto parku. 

Kur miškai buvo, tą vietą nu
pirkęs miestas įtaisė pečius, 
stalus, vandenį, visus paran- 

j kurnu, Suvažiuoja įmonės, 
draugijos suruošia išvažiavi
mus. Verda, žaidžia. Smagiai 
laiką praleidžią. Tęn galima 
rasti ir grybų, 
lybės.

Ran k iojant 
senelis. Sakosi
miško sargas ir netoli gyvena. 
Dabar jis gauna iš RockefeRe- 
rio $50 į mėnesį, bet už na
melį turi rendos mokėti $50. 
Tai

O paukščių ga-

grybus prieina 
jis buvęs to

jam nieko nęlieka.
Eva Simans.

Windsor, Conn
kurios 
mano 

atviru-

Vieša padėka
Dėkoju draugėm, 

mane aplankėte laike 
sirgimo ir prisiuntėte
tęs. Ačiū draugėm, kurios su
teikėte gražių dovanėlių.

Ačiū ALDLD Moterų Klu
bui, Hartford, kuris visupmet 

i susirgus narei suteikia kokią 
dovanėlę ligonei. Draugės, ku
rios dar nesate narėmis šio

Jis su mielu klubo, įstokite. Mokestis visai 
piažąs.

“Mes norime švelnios medžiagos šunelio siūtukui, kad 
neerzintų jo kūnelio. Dėl kainos nesiderėsime.”

Braižiniai iš LLD Trečiosios
Apskrities Konferencijos

NEW HAVEN, CONN? — 
Linksma, pilna draugiškumo 
buvo LLD 3-čios Apskrities 
metinė konferencija. Jinai at
laikyta sekmadienį, 29 spalio 
lietuvių šaunioje svetainėje 
prie Front St., New Haven.

Vienai draugei taip patiko 
konferencijos eiga, kad, grįž- 

i tant linl< namų, ji prasitarė: 
j “Seniai esu dalyvavus tokioje 
1 draugiškumo pilnoje konfe- 
Irencijoje, kaip ši. Mylėčiau 
i vykti tuojau ir j kitą tokią.’’.

Tiesa, ir gamta dasidėjo 
•prie šio draugiško pasitarimo; 
'buvo šilta, malonu, kad net 
nejauku buvo rastis svetainė
je, o pereitą metą grįždami 
iš konferencijos apledytais ke
liais čiužinėjome iki parvyko- 
me į savo namus.

Apskrities pirmininkas J. 
Kimcas, atidarydamas konfe
renciją, priminė, jog šiai LLD 
organizacijai tuoj bus trisde
šimts šešti metai. Per 35 me
tus ji gyvuoja ir leidžia nau
dingas knygas, o pastaraisiais 
keliais metais ir žurnalą 
“Šviesą”. Ir už labai menką 
mokestį, tik už du dolerius!

Atstovybė ne nuo visų kuo
pų pribuvo, labiausiai pasige
dome bridgeportiečių būrelio, 
kurie niekados neapleisdavo 
nei vienos konferencijos. 

•Spręsta, jog jie veikiausiai bu- 
jvo pasukę į dienraščio Lais- 
Ivės metine šventę, koncertą, 
j Tad' už tai jiems atleistina.
[ Iš dalyvavusių kuopų ir 
moterų Klubo pranešimai 
skambėjo, sėkmingai atlikta 
daug gražių kultūringų pa
rengimų. Įvyko keletas teatra
liškų perstatymų, gegužinės 
bei draugiškos sueigos, pasi
linksminimai kas davė dvasi
nės ir medžiaginės naudos vi
som kuopom ir pačiam apskri
čiui. šie sėkmingi pobūviai į- 

irodo, jog lietuvių visuomenė 
I pamilus Lietuvių Literatūros
Draugiją ir jos leidžiamą li
teratūrą. Dėlto lanko paren
gimus, remia prakilnius LLD 

[siekius.
Be kitu menkesniu nutari-

mų, nusitarta surengti bent 
vieną šaunų spaudos naudai 
pikniką-išvažiavimą su patrau
kiančia programa ir kitais pa
silinksminimais. Jau šioje 
konferencijoje moterys numa- 

• tė, kad reikės turėti didelis 
moterų stalas su gausybe ska
niausio maisto dėl svečių. Ki
tą, mažesne skale, ruošti pa
rengimą dėl paties apskričio

Širdingai ačiū draugėms. 
Jau rodos jaučiuosi pasveikus.

Malvina Margaitienč.

Darbo Unijos ir jų Veikla
Plieno darbininkai priešingi 
5 metų kontraktui

Plieno kompanijos pasiūlė 
Į CIO plieno darbininkų unijos 
i vadovybei svarstyti penkių 
Įmetu kontraktą. Unijos vado
vybė gana prielankiai j tą 
pasiūlymą atsinešė. Girdi, 

į valdžia irgi norėtų ilgų motų 
■ kontrakto.

Tai sužinoję daugelis unijų 
lokalų pareiškė esą tokiam 
pasiūlymui priešingi. Eiliniai 

[nariai priešinasi todėl, kad 
Įtokis kontraktas gali surišti 
[jų rankas per penkis metus, 
i neleisti jiems kovoti už didės- 
nes algas ir geresnes darbo
sąlygas, jeigu pragyvenimo 

j kainos vėl žymiai pakiltų.
Uni.jistai nepatenkinti perei

tų metų susitarimu dėl senat
vės pensijų. O penkių

1 kontrakte bandoma 
Ičios pensijos palikti.

metų 
s pa

Priėmė pasiūlymą
Pittsburgho telefonų darbi

ninkų unija priėmė Bell Tele
phone pasiūlymą pakilti al-

lefonų darbininkai taipgi 
įtiko tą pati pasiūlymui, priirn-

SU-

sai pakilo ant 20%, o pragy
venimas dar labiau pabrango.

Unijistai Balsavo Pasiūlymą.

Lokalas 194, Food, Tobac
co and Agricultural Work
ers, atstovaujantis 3,500 dar
bininkų Campbell Soup Co., 
Chicagoj, balsavo ant kompa
nijos pasiūlymo pakelti 11c 
valandai darbininkams algos.

Taipgi kompanija sutiko 
10% pakelti už mėn. algą 
dirbantiems.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Tarpkol ūkine' Hidroelektrine

JONIŠKIS, rugs. 14 <1. — 
Pernai “Lenino keliu” kolūkio 
nariai nutarė prie Mūšos upės 
pastatyti hidroelektrinę. Kai
myniniai “Laisvo darbo” ir 
kiti kolūkiai prisidėjo prie 
hidroelektrinės statybos. Buvo 
atlikti žymūs žemės, medžio 
ir betonavimo darbai. Broliš
kosios tarybinės respublikos 
tarpkolūkinei h idroelektrinei 

reikiamasatsiuntė tu 
į medžiagas.

Lapkričio mėnesį buvo pa
leista pirma turbina. Elektra 

[apšvietė kolūkiečių namus, 
padėjo malti grūdus ir ruošti 

[pašarą fermoms. “Laisvo dar-
[ Streikuoja prieš skubumą

4,400 darbininkų Chevro-[naudota kūlimui, 
'let dirbtuvės, Parma, Ohio, • 
I streikuoja pines

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-Clo ousIA

Jeigu, tačiaus, juodosios 
musės apniktų citrines val
stijas, tai tikriausias gink
las prieš jas būtų indiškos- 
malajiškos vapsvos ar kito
kį vabzdžiai, kurie naikintų 
žalingąsias muses, bet ne
kenktu citriniams vaisme
džiams nei kitiems auga
lams.

N. M

New York. — Valdžios 
agentai vėl krėtė Lenkijos 
laivą Batory, ieškodami “a- 
tominės bombos.”

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas jvyks 
penktadiėrij, 10 d. lapkričio, 7:30 v. 
vak., Lietuvių Svetainėj. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime. 
Turimo daug svarbių reikalų aptar
ti. Pasikvieskite ir atsiveskite ir 
naujų narių prisirašyti j mūsų or
ganizaciją. —- P. Ž., kp. sekr.

(215-216)

ROCHESTER, N. Y.
Moterų Klubas rengia pažrnonį 

lapkričio 11-tą, šeštadiej. Pradžia 
6-tą vai. vakaro. Bus skani vaka
rienė, apvaikščiojimas 10 metų su
kakties nuo susitvėrimo Moterų 
Klubo. Daug darbų nudirbo. Visus 
širdingai prašome atsilankyti ir pa
remti mūsų jubiliejaus apvaikščioji- 
mą. Vieta: 575 Joseph Ave., Gede- 
mino svetainėje. — Rengėjos.

(215-216)

naudos. Galutinai spaudos 
pikniką ir antrąjį draugišką 
parengimą apsvarstys aps
krities komitetas su tų kolo
nijų veikėjais, kur bus vyk
domi tie parengimai. Tikima
si, kad moterys turės mintyje 
tą moterų stalą sudaryt kupi
ną įvairiausių skanumynų. Jei 
menininkai rengs pikniką šio
je valstijoje, jiems bus gelbsti- 
ma visais galimais būdais, kad 
jie turėti! sėkmingą Dainų 
Šventę.

Teatrališkais reikalais trum
pai pakalbėta ii' padrąsinta, 
kad visos kuopos imtųsi kokių 
nors ir trumpų veikalų pasta
tymo. O progų su jais pasiro
dyti bus. Ypatingai šį sezoną 
dar niekas nepradėjo nieko 
mokintis. Jau laikas pradėti!

Apskrities Komitetas vėl 
paliktas tas pats, kuris buvo 
iki šiai konf. Visi tinkami, 
atlieka jiems skirtas užduotis. 
Sekančią konferenciją numa
tyta laikyti New Britaine.

Baigiant posėdžiavimą pir
mininkas iššaukė vieną, kitą 
pasakyti ką nors gero dėl šios 
organizacijos. Visų mintys bu
vo sklandžios, su nurodymais, 
kaip LLD veikimą pagyvinti, 
gaut naujų narių ir tt.

Didelis dėkui draugėm 
niūhavenietėm, kurios sutaisė
te didelius pietus už prieina
mą kainą. Konf. Koresp.

Subversyvio veikimo 
kontroles tarybos pirm. 
Seth W. Richardsonas 
aiškina, kaip bus praves
ta minima kontrole.

LĖLIŲ TEATRAS
KAUNAS. — Kauno jauno

jo žiūrovo teatras sudarė nau
ją trupę — lėlių teatro, šiuo 
metu repertuare yra du vaidi
nimai su/ lėlėmis: “Lapės gy
venimas ir mirtis” bei “Kiš
kis drąsuolis”.

1950 metais tarpkolūkinėje 
kompanijos [ hidroelektrinėje buvo ’ pasta- 

jįvestą skubumą ir unijos pre-itytos nau jos užtvankos, šiomis 
įzidento ir kito unijisto su.- dienomis valstybine komisija Ii priėmė elektrinę. Darbai įver

tinti gerai. Eilė kolūkių gau7
(spendavim ą.

Automobilių unijos viršinin- 
jkai ii' kompanijos atstovai bu
lve susitarę pasiūlyti darbinin- 
jka.ms darban grįžti. Bet be- 
[veik vienbalsiai jų pasiūlymas 
i buvo- streikieriu atmestas. I

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadieni, 13 d. lapkričio, 
7-: 30 vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St. Visos narės ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų ir pradėtų darbų, 
kurie reikia užbaigti. — A. W.

(214-215) '

1

Čilės mainieriai streikuoja
4,009 Čilės respublikos

1 trato kasėjų paskelbė stre 
protestuodami už paleidimą i- 

idarbo keleto unijos vadų.
Fašistinė prez. Vidcla vai 

įdžia apšaukė tuos unijos va 
[dus komunistais.

m

mes statyboje iškilo visa eilė 
! darbininkų, kurie savo našiu 
[darbiu žymiai pagreitino elek- 
! trinus paleidimą. Algirdo Jasi- 
jnevičiaus, Povilo Zdanavi- 
■čiaus, Fridricho Džiuvės, Jur- 
igio Skėtelio ir kt. pastangų 
'dėka paleista antroji turbina, 
i Kolūkiečiai nutarė Džiuvę 
•paskirti hidroelektrinės vedė- 
įju. V. Kanapėnas.

! LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
I nedėlioj, 12 d. lapkričio, 10:30 vai.
ryto, Lietuvių Svet., 29 Endicott 

■ St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
' nes turime daug svarbių reikalų, 
i Taipgi, kurie dar nepasimokė  jot e 
i duokles už 1950 metus, tai ateikite 
į ir pasimokėkite. Atsiminkite 1950 
į metų knyga — Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta,” kuri'yra tik atėjus. — J.
M. Lukas, kp. sekr. (214-215)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Matthew A
AUGUSTINO GRICIAUS 

[PJES ĖS BUVUS
VILNIUS. — Populiarus 

Į feljetonistas Augustinas Gri- 
[ eitis vis labiau pasireiškia ir 

__ I dramaturgijoje. Prieš karą 
viršlaikinės mokos-[Kaune buvo statoma jo kome- 

[dija “Palangos jūra”, 
i Šiuo metu naujos 
jciaus pjesės statomos dviejuo- 
[se dramos teatruose: Vilniuje 
— “Liepto galas,” Kaune — 
“Skeveldros”, šiuos kūrinius 
numatė įtraukti į savo reper- 

ituara ir kiti Lietuvos teatrai. I *■

(Buyauskas)

savaite
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Genci-al Motors prezidentas 
i C. E. Wilsonas vėl iškėlė savo 
reikalavimą, kad darbininkai 
dirbtų 45 

į nemokant
jties už ekstra penkias išdirb- 
. tas valandas.

Savo reikalavimą jis remia 
[tuomi, kad karo mobilizacijos 
[bosas Symingtonas roikalau- 
Į.jąs daugiau produkcijos.

Unijos Wilsono pasiūlymui 
priešinasi. Jeigu jis bandytų 
tai pravesti, General Motors 

Į darbininkai gali streikai) išei
ti.

Trokmenam
I

pakelta pašalpa

ĮUnion lokalas 705 
lapkričio 1-ma 

pakeliama
Į kad su 
nariam 
nuo $30

Unija

praneša, 
unijos

turi 7,500 narių. Uni
ja iš pakeltos mokesties 
valandai nuo sausio, 1949 
5c skiria pašalpai.

Pittsburgho unijos leidžia 
•; dienraštį 
i 
[ “Pittsburgh
iter”, kurį leidžia
Darbo Federacija ir 
kilo cirkuliacijoj iki

A. Gri- 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

25c 
m.,

Daily Rcpor- j 
Amerikos i 
CIO, pa- [ 
200,000

pradėjoReporter
14 d., kada trijų ko- 
dienraščių ekspedi-

streikan. Jiems
Amerikos Darbo

“Daily 
eiti spalio 
mercinių 
toriai išėjo 
vadovauja 
Federacija.

Streikas uždare visus tris 
komercinius dienraščius'—Post 
Gazette, 
graph.

Ekspeditoriai-meileriai rei
kalauja pakelti algą doleriu į 
diena. V •

Press ir Sun-Tele-

Mokytojai reikalauja 
didesnių algų

New Yorko Mokytojų Uni-j 
ja reikalauja algų pakėlimo. 
Mokytojai sako, kad algų pa
kėlimas yra būtinas, nes tak-

' Nainy Savininkams
Į Mes namus taisome, penti-

Parsiduoda Bar ir Griu su nuosa- ■ name iš lauko ir vidaus; tai- 
vybe. 17 kambarių. Didelis baras. - stogus, gatarUS ir kami- 
lė salė šokiams. Grindys iš klevo mc- j nUS. Nesvarbu kaip toli ir

Patarnaujama ] kaip didelis ar mažas darbas.
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409

PARDAVIMAI

džiagos, duhcltavos.
vestuvėms ir bankiotams. Pilni lais- I 
niai. Biznis geras per ištisus metus. ' 
Visi jtaisymai. Automatiškas alie
jinis šildytuvas. Moderniška. Yra ir 
vandeniniai jtaisymai iš lauko. Ran
dasi miesto ribose. Turite patys ma
tyt nuosavybę, kad suprastumėt ge
rumą. .$19,000. Lengvi termai. Šau
kite GEdney 9-6113 arba rašykite: ' 
Mrs. Anna Corrigan, 743 58th St., 
Brooklyn, N. Y.
•1”
f 

I

: Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Lapk.-Nov. 10, 1950
A



WwWko^^žfe7inii w Rezervuokite (Gruodžio
10 d, Aido Chorui

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP-^^^NTĖD^^MALE”1I .___ . ■ -_ _ _
Į Namų darbininkė; nėra virimo‘;T 1 
guolis vieloje. TV nuosavame kam-

Kai kam rinkimai 
apsimoka doleriais

Darbiečiai rinkimų metu į-1 
spėjo darbininkus, jog norint I 
laimėti rinkimus reikia smar
kiai padidintos veiklos, kad 
darbininkų ir progresyvių kan- j 
didatai galėtų atsilaikyti prieš I 
milijonierių partijas. Jie net 
įvardijo kompanijas ir jų skir
tas sumas valdančiosioms par
tijoms. Jos rinkimams išleido 
milijonus dolerių.

Gi gavusioms didžių dova- ! 
nų partijoms lengva rinkimus 
laimėti. Radijas, spauda už
kinkoma su doleriais. Net ir 
tie, kurie norėdami mums į- 
tikti pakutena mūsų kūdikių 
pasmakrį, pagiria jų grožį ir 
“gudrybę”, nedirba už dyką. 
Tai ne darbininkų savanoriai, 
kurie paaukoja savo laiką; ir

Dešimtyje distriktų ALP 
viršijo republikonus

American Labor Partijos 
balsų skaičiuose yra įdomių 
davinių.

Pastebėta tas, kad keliose 
vietose atskiruose distriktuo- 
se, palyginus majorinių rinki
mų balsus, atrandame, kad 
darbiečiai gavo daugiau balsų 
už republikonus. Pavyzdžiui:

Brooklyno 23-me Assembly 
Distrikte, Brownsvilleje, dar- 
biečių Paul Ross gavo 5,214 
balsų, republikonų Corsi 2,816 
balsus.

Brooklyno 24-me A. D. — 
New Lots — darbiečių balsų 
3,265, republikonų 1,726.

Bronxe viršijo republikonus 
penkiuose iš trylikos distriktų : 
2,5,6,7 ir 8-me.

Manhattane1 viršijo trijuose: 
4, 14 ir 16-mtį.

Darbiečiams vis dar nepa
vyko nei viename distrikte 
prasimušti į antrą vietą pripa- 

[žintose ilgalaikėse republiko
nų tvirtovėse Queens ir Rich
mond apskrityse.

Koki am e lai psn y.j e (n u o- 
šimčiais) tebepasilieka darbie
čių balsai šiose ir kitose aps
krityse palyginus su 1948 

i metu rinkimais, dar nebuvo 
! progos apskaičiuoti. Paviršu- 
Įtiniai pažvelgus atrodo, kad 
ALP balsai augo, nežiūrint 
reakcijos aršaus puolimo ant 
darbininkų partijos ir jos kan
didatu. D-tis.

dar patys iškaščius užsimoka.
Pavyzdžiui, Brooklyne, de

mokratų distriktų kapitonams, 
kurie eina paraginti piliečius 
eiti balsuoti, iš centralinio iž
do pernai mokėjo po .$25 už 
rinkimų dieną. Tūluose distrik- 
tuose, sakoma, lyderiai dar 
dadėjo kai ką iš vietinių savų-
jų privatiškų fondų.

Išrinkimas savųjų, matomai,
apsimoka ir distriktų lyde
riams. Jie iš to tikisi ir gauna 
politinių privilegijų. Tos taip 
pat ateina ne sausos.

Darbininkai savo rinkimų 
fondams teišgali aukoti cen
tais. Iš tų centų neišgali mo
kėti už veiklą. Ne kartą dar 
liekasi ir po rinkimų mokėti 
nebaigtos užmokėti lapelių 
spaudos bilos. D. P.

Pikietavo Macy’s 
krautuvę, prašo 
pakelti algas

Lapkričio 8-tos rytą, tarp 8 
ir 9 valandos, prie didžiosios 
departmentinės krautuvės 34th 
St., New Yorke, įvyko masinė 
pikieto demonstracija. Unijis-

Piliečiai prasilenkė 
partinių rubežių

Dažniausia su išrenkamu vy
riausiu kandidatu būdavo iš-
renkami ir mažesnieji ,to pa
ties sleito žmonės, ypač seka-
mas vyriausias. Skirtingai išė
jo šį kartą New Yorko valsti
jos viršininkų rinkimuose.

Gubernatorius Dewey tapo 
iš naujo išrinktas republikonų 
partijos tikietu.

Lehmanas tapo išrinktas se
natoriumi d e m o k ratų -1 i b erai ų 
partijų tikietu.

Miesto majoru tapo išrink
tas nei vienos iš senųjų parti
jų oficialiai neužgirtas Impe- 
llitteri.

Impellitteri kandidatavo 
experience partijukės vardu, 
buvo tiktai vienas kandidatas 
ant viso baloto. Balsuotojai, 
išrinkę gubernatorių republi- 

| konų tikietu, išrinkę senato
rių demokratų tikietu, pasiekė 
mašinos apačią balsuoti už 
pasiskelbusį nepriklausomu 
Impellitterį nežymios ' expe-

tai atėjo paremti unijos reika- ; 
lavimą pridėti algos, kad už- Į 
darbis prilygtų pabrangusiam 
pragyvenimui.

Unijos reikalavimas palie
čia 8,500 darbininkų, dirban
čių penkiose firmos krautuvė
se Didžiojo New Yorko srity
je-

LLD1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks lapkri

čio 13, L.A.P. Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Visi būtinai susirinkite, tu
rime daug svarbių reikalų, 
šių metų knyga yra gatava. 
Duokles už šiuos metus jau 
paskutinė proga užsimokėti.

Valdyba.

rience partijukės tikietu.
Piliečiai nebesiskaitė su I , . . , v. . ...[partijų rubeziais ir partinių 

• lyderių drausmėmis. Jie pasi
suko balsuoti už asmenį, kuris 
jiems atrodė būsiant mažes
niu blogu.

Kuo blogesni atrodė kiti?
Kaipo asmuo teisėjas Peco- 

ra gal nebūtų buvęs bloges
nis. Bet piliečiai nebepakentė 
taip negražiai paskubusios 
graftu Tammanės, kuri stovė
jo už jo pečių. Corsi daug 
kas neblogu skaitė asmeniškai 

'bet bijojo, kad jį kontroliuos 
; republikonų politinės mašinos 
lyderiai. Paul Ross labai daug 
kam darbininkuose būtų pa
tikęs. Bet darbininkai nesiti
kėjo galėti šį kartą išrinkti,

SUBATOS VAKARE !
Lapkričio 11 November

Bus Filmų Rodymas •
LIBERTY AUDITORIUM, I

110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond *Hill, N. Y.v

Geo. Klimas, fotografas-filmininkas.

tad ir tų ne vienas pabalsavo 
už Impellitterį, kaipo nepri
klausomą.

Ar jis ištikrųjų nepriklauso
mas ?

Ne visai taip. Už jį buvo pa
sisakęs seniau buvęs žymus 
demokratų lyderis, bet pasta
ruoju laiku laikęsis nuošaliau, 
Jim Farley. Už jį buvo pasi
sakę, jam darbavosi daug 
kitų iš demokratų-Tammanės 
abazo. Ir taip pat daugelis iš 
republikonų. Republikonus re
miančioj! spauda, atrodė, jau
giau rūpinosi išrinkti Impelli
tterį, negu savąjį Corsi.

Impellitteris figūravo ne
priklausomu. Ir kaipo toks ta
po išrinktas. Ar jis valdys ne-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

priklausomai, tiktai ateitis pa
rodys,, tiktai darbai patvir-
tins arba nuneigs žodžius.

Užklaustas, kaip .jis valdys.
jis pažadėjo “gerus tarnauto
jus” palikti vietose ir toliau, 

ilr samdyti be skirtumo (apart 
komunistų).

Ką ir dėl ko jis skaitys ge
rais? Visa tai nuo jo priklau
so. Majoras turi teise skirti 
desėtkus aukštų tarnautojų, 
teisėjų, sekretorių ir eilinio

I personalo.
i _____________ _____

[Eagle darbininkai 
gavo algy priedą

Brooklyn Eagle dienraščio 
leidėjai pasiūlė savo darbinin
kams po $3.50 iki $6 algos 
priedo savaitei pirmaisiais 
dviejų metų kontrakto metais 
i? po $2 iki $2.50 antraisiais 
metais. Darbo savaitę numaži
na nuo buvusių 37 iki 35 va
landų ir prailgina atostogas.

Darbininkai, nariai Laikraš
tininkų Gildijos, pasiūlymus 
svarstys savo susirinkimo lap
kričio 9-tą. Jeigu he pasiūly
mai, darbininkai būtų streika
vę.

Atidėjo kafeteriji! 
streiką

Turėjęs trečiadienį; prasidė
ti 50 kafeterijų streikas tapo 
atidėtas iki ateinančio antra
dienio. To prašė valdinis tar
pininkas, sakydamas, kad 
pratęsimas derybų gal sudarys 
sąlygas susitarti be streiko. 
.Unija sutiko. Derybos liečia 
Į6,500 darbininkų. I

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gerai įfornišiuotas 

didelis kambarys vienam arba 
dviem. Netoli Jamaica traukinių 
Cleveland stoties. - Pageidaujanti 
šaukite telefonu: TE. 7-8487.

(215-216)

i Policijos pašautam 
suteiks atpildą

I
Brooklyno vyriausiame teis

mo džiūre priteisė policisto 
pašautam Ronald Goldman 
$75,000 atpildo. Tą jam turė
tų sumokėti miestas.

Goldmanas. 24 metų, buvo 
našautas praėjusio gruodžio 

124-tą, įėjus degtinių krautu- 
{vėn, 293 Putnam Avė. Jis įti
kino (įžiurę, kad jis ten buvo 
įėjęs ko nors nusipirkti.

i

' Paminėjo dar vieną 
i Korėjoje žuvusį
I
i ----------I ’•

Praėjusį sekmadienį St. Lu
ke bažnyčioje įvyko apeigos 

i paminėti Korėjoje žuvusį jau- 
'uuolį brooklynietį William E. 
Nelson, 17 metų. Jo tėvai gy
vena 652 Bergen St.

Jaunuolis, vienas šešių vai
kų šeimoje, militarinėje tar
nyboje buvo ištarnavęs ma
žiau metų laiko, kuomet Ko
rėjos fronte tapo užmuštas 
rugsėjo 8-tą.

Liūdintiems dėl netekimo 
W i 11 i a m o t ė v a m s t o b e p a s i I i e k a 
rūpestis dėl tarnaujančio ma
rinuose kito sūnaus Frederick 
ir dėl veterano sūnaus Leo
nardo. Jeigu karas plistų, jie 

Į taipgi atitektų frontui.
K-as.

Paprastai būdavo priimta 
i rengti Aido Choro koncertus 
ankstyvą rudenį. Bet aidiečiai 
nusprendė šio papročio dau- 

Įgiau nesilaikyti, nes tada iš 
Į eilės supuola keli parengimai, 
j kurie neneša naudos, nei or
ganizacijai, nei publikai. Vis
gi turi būti laikotarpis tarp 
mūsų parengimų, kuris ir vėl 

!sužadintų publiką laukti ko 
nors naujo. " ♦

Todėl Aido Choras rengia 
savo koncertą Liberty Audito
rium svetainėje gruodžio 10 
d., sekmadienį; kaip tik pato
gi visiems data. Tikiu, kad 

i publika mus n esu vii s.
Programa bus labai įdomi ir 

įvairi. Turėsimo programos

j dalyvių net iš kitų kolonijų.
i Atvyks su savo chorais, solis
tais ir 1.1. Tad rezervuokite 
gruodžio 1() dieną dėl aplan
kymo Aido Choro koncerto.

H F.

I Ilgos eilės važiuotos
i r.

orasikaltėlių

Apart gražios ir interesingos an
gliškos filmos, bus parodyta ir “Pa
parčio Žiedas.“ Daugelis brooklynie- 
Čių ir iŠ apylinkės nematė šios fil
mos, tad bus dabar proga.

Bus kolektuojama 75c, padengti 
lėšas.

Kviečia filmininkas G. Klimas.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Kaimynams pasigedus, 2405 
Voorhies Avė’ gyveną pora 
smuikų atrasti mirusiais savo 

j bute jau prieš keletą dienų. 
Manoma, kad moteriškė atra
dusi vyrą mirusiu, pati mirė 
iš išgąsčio. Jį rado lovoje, o 
j' ą sė d i n č i ą k c d ė j e.

Praėjusį pirmadienį į va- 
žiuotės teismą, New Yorko, 
susirinko 2,900 asmenų, su
šauktų už pastatymą auto no 

į vietoje, už per ilgai palikimą 
| uždraustoje vietoje ir už kito- 
j kius mažus prasižengimelius. 
I Tūli išstovėjo eilėse ištisas 
i valandas, 
i

Daugelis po to stovėjimo už
simokėjo po $15 pabaudos. 
Tarp motoristų girdėjosi daug 

į nusiskundimų dėl ilgo lauki- 
i mo pasimokėti ir dėl didumo 
j pabaudų. Tą pat dieną paskel- 
! be, jog nuo gruodžio 1-mos 
I už auto pastatymą uždraus
tose vietose nubaus tiktai po 
i $4.

Numažinimas bausmės ne
paliečia miesto centro drau- 

idžiamųjų gatvių tarp Battery 
I ir 60th St.

Suspendavo studentus 
už ėjimą prašyti 
atsteigti laikraštį

I
/ ——■   

Trys Brookl. Kolegijos stu
dentai tapo suspenduoti,o ki
ti du palikti kolegijoje, bet 
specialėje priežiūroje, kailio 
prasižengė.

Į ' ’
Laisvėje prieš tūlą laiką ra

šėme, kad buvo suspenduotas 
studentų laikraštukas Van
guard. Laikraštuko didžiau
sias “griekas” prieš viršinin
kus buvo tas, kad jis užtarė 
pažangius mokytojus ir taiką, 
reikalavo studentams laisvių 
reikšti savo mintis, turėti sa
vo organizaciją. Dėl tų “grie- 
kų” laikraštukas ir buvo virši
ninkų nuteistas mirti.

baryje; vaikai lankanti mokykla. 
Patyrusi, paliudijimai. Subvo iki 
Forest Hills. BO. 3-6770.

(214-216)
-— ----- --- --------- ---- . -

M ET ALO POLI ŠIU OTO J OS 
PRIE OPERACIJOS IR 

DANTŲ INSTRUMENTŲ
I 66 Christopher A ve.,

B'klyn, N. Y.
IIY. 4-8550.

1214-216)

[ Namų darbininkė. lengvas viri- 
i mas. Guolis vietoje. Pagelbėti su 
j vaikučiais. iLiinois 9-1721.

(214-216)
i -4 --I t

•; Namų .darbininkė, suaugusi, pa-
I prastas valgių gaminimas, guolis at
skirame kambaryje, automatiška

Į skalbimui mhšina ir prosas, 2 vai- 
' kai. 9'2 ir 7R m., paliudijimai, biz- 
j nierių pora, gera alga. Rockaway 
Beach, BE. 5-1061.

i 1213-217)

i Namų darbininkė; lengvas valy- 
. mas; 3 m. kūdikis; guolis vielojo, 
j $80 j mėnesį. Šaukite po 7 v. v.
EV. 1-3340. (215-217)

1 v

: Lengvas virimas; guolis vietoje; 
; pagelbėti su 2 vaikučiais. IT,. 9-1721.
i ' (215-217)

; Namų darbininkė; virėja; vėliau-
, sius paliudijimus; guolis vietojo; nė
ra skalbimo. BU. 8-9899. ,į

(215-ŠĮ7)

i Dr. M. Maiše!
Į 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, 1:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M', iki 1:00 P. M.

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

WALTER DANIELS
į (Danilevičius)

i Vaikų Rūbų Išdirbę j as

i 277 NASSAU AVENUE,
! BROOKLYN, N. Y.

(Greenpoint)

Telefonas Evergreen 7-2675

| Vaikams kolitus ir siutus siuva- 
I me ant užsakymų ir parduodame 
, gatavus. Padarome tikrai kostu- 

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
! Stebinančiai žemos kainos.
i
I

REAL ESTATE
’Sekami namai parsiduoda per

i Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETH — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po 
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin- 

; kas parduos už prieinamą kainą.
Prašo pasiūlymų.

Laikraštukas buvo numarin
tas, studentams varu bandyta 
užkarti kitas. Bet studentai 1 neužmiršo savojo. Praėjusį 
trečiadienį didelis būrys va
dovaujančių studentų nuėjo 

j pas mokyklos viršininką Gi- 
| deonsc prašyti sugrąžinti
jiems teisę leisti savo Van
guard. Viršininkui nesiteikus 
tuojau studentus priimti, jie

i išsėdėjo tris valandas.

Praėjusį ketvirtadienį virši
ninkai suspendavo studentams 
sakiusius tame mitinge kalbą 
Charlotte Goldberg ir Jerry 
Guralnick. Taipgi suspendavo 

! Stanley Aronowitz, studentų 
• kafeterijoje r.eiškusį protestą 
del anų suspendavimo. Ir pas

kaitė prasižengusiais Toby
Bick ir Audri Taylor, kurie 
pasirašė lapelį, raginantį stu
dentus kreiptis į viršininką su 
prašymu atsteigti studentų 
laikraštį. 
J-. ...   r—------------- —--

Namų darbininkė ar molinai pa- 
gelbininkė; guolis vietojo; mylinti 
vaikučius. Moderniniai įtaisymai. 
Geri damai. OL. 8-6371.

(215-216)

Namų darbininkė-virėja; nuosavas 
, kambarys ir vana; lengvas skalbs
imas. Bendix. $35 į savaitę*. Great 
I Neck 2-3624. (216-217)

Abelnam namų darbui; paprastas 
virimas; kūdikis; guolis vietoje ar 
kitur. BO. 3-0495. (’216-218)

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi- 
, kiam reikmenys, Įvairūs , daikte- 
I liai, ligonių kambariui reikme

nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

0 RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats. Icigų arti $1,700 per motus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas 
apartmentas bus tuščias. Savininkas j 
prašo $9,500.

: ® RIDGEWOOD — Mūrinis, dviejų, 
! šeimų namas. Du blokai nuo Sub- i 
I way stoties, Canarsic linijos. Alie
jaus šiluma. Moderniška virtuvė.1 

j Viršutiniai 6 kambariai išnuomoti | 
už $43. Penki kambariai bus tušti. 
Prašo $12,500. ’

• WOODHAVEN — Mūrinis, dvie
jų šeimų namas. Septyni viršutiniai ' 
kambariai bus tušti. Dvi šildymo 
sistemos. Pirmas floras išnuomotas 
už $45 ir patys sau darosi šilumą. 
Arti Jamaica linijos. Savininkai pra-
šo $13,500.
• RICHMOND HILL — šešių šei
mų mūrinis moderniškas namas. 
Vienas keturių kambarių apartmen
tas bus tuščias. Įeigos yra apie 
$3,200 per metus. Nauja's automatiš-1 
kas stoker, degina buckwheat anglis, j 
Viso yra penki apartmentai po 4 ■ 
kambarius, vienas trijų. Arti prie 1 
Jamaica Avenue. Savininkas prašo, 
$25,000. Reikia apie pusę įnešti.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

REPUBLIC BAR & GRILL
I , 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.

Telefonas
E Ver green 4-8969TELEVISION

EGZAMUVUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 <
I

Išvyko ilgon kelionėn
; Lapkričio 4 d. išvyko ilgon 
'kelionėn Mrs. Petronėlė Viž- 
Į lanskienė, advokato Vižlansko 
I motina. Ji per daugelį metų 
Įdirba pas kriaučius. Dabarti- 
■niu laiku dirba jaunuolio Mi
kčiui i o dirbtuvėje.

Kiek teko patirti, Vižlans- 
i kienė išvyko su brolio dukra 
'ir kitomis giminaitėmis auto- 
įmobiliumi pavandravoti po 
i Amerikos miestus ir farmas 
! iki Floridos. Iš ten grįždama 
1 patrauks į pietvakarius pama
nyti didžiųjų farmerių gyveni- 
,mą. Taigi, jų pageidavimas 
yra pamatyti gamtos grožybių 
ir bendrai visos Amerikos 

į žmonių gyvenimą.
Beje, Vižlanskienė dar pa- 

!geidauja pasimatyti Floridoje 
su Valilioniais ir kitais seniau 
buvusiais bruklyniečiais.

Užklausiau, kaip ilgai jums 
įteks keliauti? Atsakė, kad “į 
; porą mėnesių apvažiuosime 
i visą Amerikos žemelę.”

Mrs. Vižlanskienei ir jos 
'giminaitėms linkiu laimingos 
kelionės. J. S.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
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<t>

<f>

<f>

<!>
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<t>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
’EVergreen 4-9407

SHUFFLE BOARD
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