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KRISLAI
Su žiurkėmis ir kirmėlėmis.
“Shake-up.”
Churchill ir popiežius.
Kaleina ir jiems. i 
Vienas iš dvidešimties.

Rašo A. BIMBA

Nesistebėkite, jeigu kartais 
duonoje arba miltuose užtik
site gyvų arba iškopusiu žiur- 

r kių ir kirmėlių. Iki šiol Food 
ajAd Drug Administracija sau- 

kad tokie prajovai 
1 neatsitiktų. Dabar jai uždrau
sta kištis i maisto t rusto rei
kalus.

Čia jau progresas atbulon 
i x pusėn.

—o—
, Prezidentas Eisenhoweris 

paėmė šluotą ir iššlavė visas 
ginkluotų jėgų skyrių galvas. 
Senųjų vieton paskyrė naujus 
generolus ir admirolus. Su
prantama, jie yra republiko- 
niškų pakraipų.

Tai skaitoma senatoriaus 
, Tafto laimėjimu. Jis reikala

vęs armijos, laivyno ir orlai- 
vyno vadovybę pakeisti.

—p—

’Churchill viešai pasisakė už 
didžiųjų valstybių pasitarimą. 
Popiežius jam pritarė. Fran- 

dbpzija seniai pritaria tokiam 
•</‘Wisitarimui. Sovietai seniai, 

reikalauja tokios konferenci
jos.

Tiktai mūsų Washingtonaa 
dar vjs nepasiduoda. Nepasi- i . •
davė Trumanas,' nepasiduoda

I Eisenhoweris.
Kalbos apie troškimus tai

kos pasilieka tuščios, kai ne
ieškoma žygių nusileidimams 
ir susitarimams.

Beje, šis popiežiaus pasisa
kymas pritrenks mūsą kleri
kalus. Jie griežčiausiai prie- 

, šingi bet kokiam • susitarimui 
su Sovietais.

Kodėl Vatikano galva ne- 
, atsiklausė mūsų prelato Bal- 

kūno nuomonės, tai i ikrą mis- 
» terija!
I * — o—

Jau prabilo ir Marylando 
gubernatorius McKeldin. Jis 
irgi protestuoja. Mikartiniai 
ragangaudžiai per toli nuva
žiavę. Jie jau buvo užklupę 
ir United World Federalists 
susirinkimą, šniūkštinėję ir 
šnipinėję aplinkui susirinkimo 
dalyv.jįj.

' Ka'leina ateis visiems, jeigu 
dar su protu neatsisveikinę 
žmonės laiku nepradės rūpin
tis savo demokratinių teisių 
išlaikymu. Fašizmas negali 
toleruoti jokių organizuotų 
grupių.

—o—
Negalima nė įsivaizduoti, 

kaip daug'mums kaštuoja val
stybės aparato išlaikymas.
Paskelbta, kad šiandien Jung
tinėse Valstybėse turime
7,100,000 valdžios tarnautojų. 
Vieni jų darbuojasi federali- 

Inėje yaldžioje, kiti valstijų 
bei miestų valdžiose.

Vienas žmogus iš kiekvie
nos dvidešimties žmonių yra 
valdininkas!

—o—
Episkopalų bažnyčios gal- 

VfljHyskupas Donegan viešai 
pasmerkė kongresines “tyrinę- 
jimV” komisijas. Vienai tų 
komisijų vadovauja kongres- 
manas Veide, o kitai senato- 

. rius McCarthy.
Gerai, kad net aukštoje 

dvasininkijoje atsiranda vie
nas kitas žmogus su drąsa ir 
sąžine.
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KORĖJOS LIAUDININKAI
NEIGIA AMERIKINĮ
PLANA DEL BELAISVIU

$8.000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.

Spėja, kad Amei 
skerspainę pries

Panmundžom, Korėja, 
geg. 14. — šiaurinės Korė
jos liaudininkų atstovas 
gen. Nam II pareiškė, jog 
naujas amerikinis pasiūly
mas dėl belaisvių grąžini
mo yra “žingsnis atgal,” ir 
liaudininkai jokiu būdu ne
gali jį priimti.

Amerikos pasiūlymas, pa
gamintas pačiame Wash
ingtone, piršo iš stovyklų 
paleisti visus “atsisakan
čius grįžti” šiaurinius korė
jiečius, kaip tik bus pasi
rašytos paliaubos, o kinus 
belaisvius palaikyti penkių 
neutralių valstybių globoje 
nuginkluotame Korėjos 
ruožte tik per 60 dienų po 
paliaubų pasirašymo.

Gen. Nam II sakė:
—Šiuo pasiūlymu amėri-- 

konai nori atiduoti mūsų 
liaudininkus belais vius į 
nagus aršaus priešo, Syng- 
mano-Rhee tautininkų val
džios Pietinėje Korėjoje... 
Ten šie belaisviai būtų šau
domi ir neribotam laikui 
ištremti nuo savo šeimų.

Kinijos Liaudies Respu
blikos radijas pareiškė, 
kad:

Amerikonai tyčia stato 
tokias sąlygas dėl apsikeiti-
—- Į

Amerika prašo, kad 
Sovietai išleistų ruses pas 
amerikonus savo vyrus

Washington. — Jungtinių i 
Valstijų ambasadorius Ch. į 
E. Bohlen Maskvoje tarėsi 

su Viačeslavu Molotovu, 
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministru. Bohlen, 
tarp kitko, prašė leisti so
vietinėms pilietėms, ištekė
jusioms už amerikonų, iš
vykti pas savo vyrus. Jie 
vedė tas ruses, būdami di
plomatiniais Amerikos par
eigūnais Sovietų Sąjungoje, 
Taip pranešė Michael J. 
McDermott, valstybės de
partment atstovas.

Korespondentai klausinė
jo jį, apie ką daugiau Boh- 
lenas tarėsi su Molotovu. 
McDermott nedavė atsaky
me į tokius klausimus.

Korėja. — Šimtai Ameri
kos lėktuvų vėl bombarda
vo Šiaurinę Korėją.

Kunigų Draugas ir menševi
kų Naujienos turi naują gal
vosūkį. Kodėl, girdi, tiek 
daug francūzų balsuoja už 
komunistus ?

—o—
Mūsų valstybės sekretorius 

John Foster Dulles važinėja 
po arabiškus kraštus. Aplan
kys ir Izraelį ir Indiją. Visu? 
jis ragina prie smarkesnio 
ginklavimosi.

;

•ika tyčia stato 
paliaubas
mo belaisviais, kad liaudi
ninkai turėtų jas atmesti. 
Tuo būdu Amerika stengia
si išvengti paliaubų ir to
liau kariauti.

Bet vis tiek nutarta de
rybas tęsti.
■ * L ■ .................................. - - Į ------- -  

Prancūzai giriasi 
žygiu Laose

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzai giriasi, kad apsupę ir 
sunaikinę Vietnamo liaudi
ninkų kuopą giliai Labse, 
vienoje iš Indo-Kinijos pro
vincijų.

Francūzų komanda pra
neša, kad liaudininkai pra
deda naują ofensyvą der
lingojoj Raudonosios Upės 
srity j, Vietname.

Korėjoj nukentėjo jau 
134,958 amerikonai

■ ------------------------------------- i

Washington. — Karinė ! 
Amerikos valdyba paskelbė l 
geg. 13 d., jog korėjiniame 
kare jau 134,958 ameriko-

! nai nukentėjo sekamus nuo-I 
stolius:

Užmušta 24,010, sužeista 
98,052, be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,896. 
Taip nukentėjusių ameriko
nų skaičius per savaitę nuo 
pirmesnio valdinio praneši
mo padaugėjo 153.

Lytiški studentu 
kvailiojimai

Champaign, Ill. —(Dau
giau kaip 1,000 Illinojaus 
Universiteto studentų nak
tį veržėsi į studenčių rūmus 
— maustyti joms kelnes. 
Bet policija juos atmušė. 
Areštavo 8 studentus.

Princeton, N. J. — Čio- 
naitinio universiteto stu
dentai neseniai demonstra
vo, šaukdami: “Mes norime 
lyties!” Nešdami dideles 
iškabas su tuo obalsiu, įsi
veržė į mergaičių kolegiją, 
reikalaudami jų kelnių. Be- 
šėldami gatvėmis, išbeldė 
daug langų ir išmėtė prekes 
iš krautuvių.

Universiteto valdyba už 
tai suspendavo 10 studentų.
Pati nušovė vyrą už 
“lytinį prievartavimą”

Wilson ,N. Carolina. — J. 
L. Crocker’ienė, turtingo 
tabokos augintojo pati, nu
šovė savo vyrą už tai, kad 
jis ją “lytiškai išprievarta
vo,” kaip kad žmogžudė 
teisinosi policijai.

šiuo kartu įplaukė $124.50. Iš anksčiau gauta 
$2,971.28, viso įplaukė $3.095.78. Dar reikia sukelti 
$4,904.22.

Jau praėjo pusė vajui skirto laiko, tačiau fondo dar 
neturime pusės. Sumažėjo bruzdėjimas fondo reikalu, 
mažai besigirdi pramogų ruošimų ir šiaip sueigos pa- 
retėjo. Labai rimtai turime paimti fondo reikalą. Turi
me sukelti $8,000 į paskirtą laiką. Gaila, kad daugelyje 
vietų, kur būtų galima suruošti šiokią tokią pramogą, 
niekas dar neveikta. Yra apsileidimo. Bet bėdavojimas 
nieko nepadės, turime bruzdėti.

Šiomis dienomis fondo reikalu pasirūpino:
Per L. Prūseiką,
Chicago, III.:

Laisvietis ............  $5.00
Daktaras ................... 3.00
S. Šaltys, Rockford 2.00
Saliamonas ............. 2.00

J. Slench ................  2.00
Kaupai .......................2.00
A. Plioplis, Ohio ... 2.00
W. Gelumbickas . 2.00
S. Vėšys ................... 1.00
A. Yuris ............... 1.00

(Tąsa antrame pusi.)

Didėja karo pavojus tarp 
Anglijos ir Egipto

Kairo, Egiptas.—Jei An
glija neištrauks savo ka
riuomenės iš Suezo kanalo 
srities per du ar tris mė
nesius, — sakė Egipto pul
kininkas Nasser, — tai pa
tys egiptėnai vys anglus 
laukan.

000 armijos Suezo srityje; 
dabar gi atsiunčia daugiau 
savo karinių smarkuolių 
“komandų” ir įgabena nau
jus tankūs’ bei patrankas.
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AMERIKA ATIDĖLIOJA
ANGLU PASIŪLYMĄ
TARTIS SU SOVIETAIS
Sako, Sovietų Sąjunga pirma 
turi užgiri Amerikos planus

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ge
gužės 13 d. tolyn nustūmė 
Anglijos premjero Chur- 
chillo pasiūlymą — negai
šuojant suruošti Trijų Di
džiųjų taikymosi sueigą:

Atomą dulkės teršia 
Mass, vandenis

, Dalton, Mass. — Lietūs 
su vėjais atnešė atominių 
sprogimų dulkes iš Neva
rios į Massachusetts valsti
ją. Atominiai jų nuodai 
užteršė Weston Pondo van
denį. Bet valdininkai sako, 

“užteršimas toks mažas, 
kad nekenks” sveikatai 
naudojančių tą vandenį 
•žmonių bei gyvulių...

Francija nori Penkių
Kartu Anglijos karo laivų I iy iv • 
būriai plaukia į egiptinius' Didžiųjų sueigos 
vandenis. --------

DULLES NUSIMINĘS
Amerikos valstybės se

kretorius John Foster Dul
les, iškeliaudamas iš Egip
to, pareiškė, jog susidarė' 
ten “labai pavojinga padė-' 
tlS.” ;

Dulles mėgino įkalbėt ; 
Egipto premjerui genero
lui Naguibui — dar palai-I 
kyti anglų kariuomenę Su
ezo ruožte ir leisti jai tik
tai' palaipsniui trauktis iš 
Suezo, bet sutikti, kad an- 
glai-amerikonai galės nau
dot Suezo kanalą, kilus ka-! 
rui su Sovietų Sąjunga.

ANGLAI VISAIS GARAIS 
GINKLUOJASI

Anglija iki šiol laikė 80,-

Anglai kasa naujus ap
kasus ir tvirtoviškai gin
kluoja kitas savo pozicijas 
prieš egiptėnus. N u o La t 
dunda šarvuoti anglų auto
mobiliai, grasindami egip- 
tenams.

NUŠAUTA 7 EGIPTĖNAI 
IR DU ANGLAI

Egipto valdžia praneša, 
kad anglai nuo kovo 1 d. iki 
šiol nušovė 7 egiptėnus . i r 
sužeidė 24.

Anglų oficieriai teigia, 
kad egiptėnai nuo balan
džio 1 d. užmušė du anglus 
ir sužeidė kitus du.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.

Paryžius.— Francijos val
dininkai sako, turėtų būti 
surengta Penkių Didžiųjų 

. konferencija, o ne Trijų, 
j kaip kad siūlė Anglijos 
(premjeras Church illas. 
' Anot francūzų, tokioje kon
ferencijoje privalo dalyvau
ti Jungt. Valstijos, Fran- 

i eija, Anglija, Sovietų Są
junga ir Kinija, o ne tiktai 

i Amerika, Anglija ir Sovie
tų Sąjunga.

Izraelitai demonstravo 
prieš Dullesą

 ' (

Tel Aviv, Izraelis. — At
skrido John F. Dulles, Ame- 
rikos valstybės sekretorius, 
ir Harold Stassen, direkto-

Kongresas padovanoja kelioms 
valstijoms didžius pajūrinius 
naftos-aliejaus šaltinius
"Washington. — Kongreso 

Atstovu Rūmas 278 balsais 
prieš 116 galutinai priėmė
Senato nutarimą atiduoti 
povandeninius aliejaus-naf- 
tos šaltinius atskiroms vals
tijoms, kurios rubežiuojasi 
su jūromis. Skaičiuojama, 
kad ta nafta verta 300 bi
lijonų dolerių.

Šį nutarimą užgirs prezi
dentas Eisenhoweris, . kaip 
kad jis žadėjo rinkiminia
me savo vajuje. •

Daugiausia po jūrinių naf-
tos versmių yra paliai Ca- 
liforniją, Texas . ir Louisia- 
nos valstijos . Šią naftą iš-z

naudos Standard Oil ir ki
tos aliejaus kompanijos, 
veikiančios tose valstijose.

Texas ir Floridos valsti
joms Kongresas pripažino 
teisę pumpuoti naftą ruož
te per 10 su puse mylių nuo 
kranto, o> kitoms valstijoms 
per 3 mylias.

Roosevelto valdžia buvo 
perėmus po jūrinę naftą į 
visos šalies nuosavybę. Ta
tai ir Aukščiausias Teismas 
1947 metais buvo užgyręs.

I rius fondo Amerikos talki
ninkams ginkluoti prieš ko- 

į munizmą;
Tūkstančiai Izraelio ka

riuomenės ir ginkluotos po
licijos sergėjo aikštę, kur 
nusileido Dulles; saugojo ir 
plačią apylinkę.

Izraelio valdžia griežtai 
i uždraudė bent kokias de-

Nairobi, Kenya.— Anglai 
nusmelkė pakart dar 17 
Mau Mau negrų.

prezidento Eisenhowerio, 
Sovietų Sąjungos premjero 
Malenkovo ir Churchillo.

Amerikos valdžia pakar
tojo, kad jeigu Sovietų Są
junga “ščyrai” nori santai
kos ,tai visųpirm turi už- 
girti amerikinius siūlymus 
dėl paliaubų Korėjoje ir dėl 
taikos sutarties su Austri
ja.

Politikieriai karščiuojasi 
prieš Angliją

Sen. William Knowlamį 
oirmininkas republikonų po
litinio komiteto, griežtai 
smerkė pareiškimus Chur
chillo ir buvusiojo Anglijos 
premjero elemento Attlee. 
Knowland pasakojo, kad 
Anglija, svarbiausias Ame
rikos talkininkas, matyt, 
nori apleisti amerikonus 
Korėjoje ir įstatyti Kinijos 
Liaudies Respubliką į Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
rybą. O jeigu taip, tai “mes 
patys vieni kovosime,” už-
reiškė Knowlandas.

Attlee, kalbėdamas An
glijos seime, kaltino Ame
riką už hesitaikymą Korė
joje ir sakė, jog tūli ame
rikiniai bizniai nori prapla- 
tint kąrą prieš Kiniją.

Knowlandas, ragangau- 
dis sen. McCarthy, demo
kratas senatorius Paul H. 
Douglas ir kiti ypač užsi
rūstino todėl, , kad Attlee 
sakė, nežinoma, ar prezi
dentas Eisenhoweris vado
vauja Amerikos politikai, 
ar valstybės sekretorius 
Dulks ir ar Joe McCarthy 
turi daugiau galios, ar Ęi- 
senhowerm.

Peronas uždraudė jankių 
žinias skleisti Argentinoj

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentinos prezidentas 
Peronas uždraudė visoms 
trims Jungtinių Valstijų ži- 

■ nių agentūroms priiminėti 
i žinias iš užsienio ir skleis- 
; ti jas Argentinoje. Tos 
agentūros yra Associated

monstracijas. Nepa i s a n t 
u ž d r a u d imo, tūkstančiai 
žmonių Tel Avive ir Jeru
zalėje demonstravo, smerk
dami Dullesą ir Stasseną 
kaip karo kurstytojus.

Jauni vyrukai iš žydų są
jungos prieš komunistus 
akmenimis apmėtė demon
strantus. Demonstr antai 
gynėsi. Įvyko eilė mušty
nių . Policija blaškė demon-
strantus.

Izraelio valdžia prašo 
Dullesą, kad paveiktų ara

Press, United Press ir In
ternational News Service.

Peronas kaltino jankių 
agentūras už “imperialisti
nių melų skleidimą prieš 
Argentiną.”

Bet jis leidžia anglų 
ir f r a n cūzų agentūroms 
skleisti užsienines žinias 
Argentinoje.

Perono valdžia suėmė jau 
apie 300 savo kritikų.

biškus kraštus taikytis su 
Izraeliu.

’V ■
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POPIEŽIUS PIJUS XII taipgi pasisakė už tai, kad 

didžiųjų valstybių valdžių galvos susirinktų spręsti ne
susipratimus, kliudančius taikiam sugyvenimui.

Vadinasi, popiežius užgyrė Churchillo pasiūlymą, 
padarytą praėjusį pirmadienį Anglijos parlamente.

Reikšminga ir tai, kad Churchillo kalbą užgyrė An
glijos Darbo Partijos vadovas Clement R. Attlee. Ųž- 
girdamas Churchillo sumanymą, Attlee teisingai paste
bėjo, jog šiandien sunku yra pasakyti, kas valdo mūsų 
šalį: Eisenhoweris ar McCarthy? Tiesa, prezidento par
eigas eina Eisenhower, tačiau McCarthy, kaip senatorius, 
kaip reakcininkų organizatorius, “daro įtaką” į repu- 
blikonų partijos ir valdžios vadovybę,—pražūtingą įtaką.

Attlee'pastebėjo parlamente, jog Washingtone yra 
tvirtos jėgos, kurios priešinasi taikai, kurios nori karo. 
Tos jėgos daro viską, kad pratęsti karą Korėjoje, jos 
daro viską, idant tą karą plėsti.

MacArthuras andai paskelbė savo planą, kaip ji: 
nori “taiką laimėti“ Korėjoje. Jo planas: pulti Mandžū- 
riją, pulti Kinijos Liaudies Respubliką, blokaduoti visą 
Kiniją. Tai pražūtingas planas, bet jis susiranda ne
maža talkininku mūsų krašte.

• Žinoma, jei Eisenhoweriui ir Dullesui ištikrųjų rū
pėtų taikos įvykdymas ir palaikymas pasaulyje, tai jiedu 
drąsiai darytų tuo reikalu atitinkamus žygius. Tarp 
kitko, jieclu priimtų ir Churchillo siūlymą.

To nori žmonės.

Kas Ką Rašo ir Sako 
PETRO CVIRKOS RAš- Į 
TAI KITOSE KALBOSE

Vilniaus Tiesa rašo:
Napaprastai gausiai paplitę 

P. Cvirkos kūriniai mūsų ša
lyje. Jo kūriniai išversti į ru
sų , ukrainiečių, baltarusių, 
uzbekų, latvių, estų, kabardi
nų, eskimų, čukčių ir kitas 
brolįškųjų tautų kalbas. Vien 
tik Tarybų Sąjungoj’e 1940— 
1952 m.m. P.Cvirkos kūriniai 
išėjo 2 milijonų 400 tūkstan
čių egzempliorių tiražu. Nėra 
nė vieno tarybinio lietuvių ra
šytojo, kurio veikalai būtų 
taip plačiai verčiami ir žino
mi visame pasaulyje. P. Cvir
kos kūriniai išversti į ' kinų, 
lenkų, čekų,, vengrų, rumunų, 
vokiečių, anglų, švedų ir kitas 
kalbas.

BAIMĖ NEPADĖS, 
O TIK PAKENKS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Sužeistas Eddie Vidai, sugrįžęs iš Šiaurinės Korėjos.
JĮ Kelly Air Force Base stotyje, San Antonio, Texas 
pasitiko jo žmona. Jis dar tiktai 22 metu amžiaus. 
Jo jaunutė žmona pažada jam nuoširdžiausi talka- 

vimą atgauti sveikatą.

vusios pavardės ant greitųjų 
negaliu prisiminti.! Šalę sto
vintis Dopšis ir sako: “Tai 
Litvinienė, o dabar Daukie- 
nė.”

O taip, taip, sakau, dabar 
labai gerai atmenu, nei kiek 
n e p a s i k e itus išvaizdoje, 
tik plaukai seniau buvę gelto
ni, o dabar pasidabruoti.

“Gal nori susipažinti su ma
nų draugų“? klausia ji vėl.

O tąip, būtinai, sakau. Na 
ir priėjome, paspaudėme vie
nas antram rankas, susipaži
nome. Ištikrųjų Daukai graži 
pora, jie vienas j antrą pana
šūs. Kiek pašnekėję, atsisvei
kinome.

J. Gugas užsiprašė pas sa
ve į nakvynę ir jau laukė ma
nęs važiuoti namo, štai priei
na Jakštienė ir klausia: “Gal 
neturi nakvynės, tai važiuoki
me pas mus.”

' Labai ačiū, maloni drauge, 
jau Gugas užsiprašė ir laukia, 
kad vąžiuiočiau namo.

Įvairios Žinios
Lenkijos Jungtinės 
Darbininkų Partijos 
CK plenumas \

VARŠUVA.— Kovo 28 Ą. 
Varšuvoje įvyko Lenkijos 
Juhgtinės Darbininkų par
tijos Centro Komiteto Vili 
plenumas.

Plenumo dalyviai minu
tės tylėjimu pagerbė geni
aliojo darbininkų klasės ir 
visos pažangiosios žmonijos 
vado ir mokytojo Josifo Vi- 
sarienovičiaus Stalino at
minimą, o taip pat Čeko
slovakijos tautų vado Kle
mento Gotvaldo atminimą.

Plenumas išklausė Lenki
jos Jungtinės Darbininkų 
Partijos Centro Komiteto 
pirmininko Boleslavo Bie- 
ruto pranešimą “Nemirtin
gasis draugo Stalino moks
las — ginklas kovoje už to
lesnį partijos ir nacionali-

KODĖL CHURCHILLAS “SUSIVALDĖ”?
WM. Z. FOSTERIS aną dieną paraše straipsnį Daily 

Workeryj, analizuojant klausimą: kodėl Churchillas da
bar kalba kitaip, negu kalbėjo pirmiau?

Fosteris nurodo, jog per ilgus metus Churchillas 
buvo vienas žiauriausiu Tarybų Sąjungos priešų. Jis 
organizavo jon intervenciją (tuojau po pirmo pasau
linio karo), jis darė viską tam kraštui pasmaugti. An
trojo pasaulinio karo metu Churchillas visais būdais 
priešinosi antrojo fronto atidarymui Europoje. Po ka
ro, jis ir vėl smarkavo. Jis gi pasakė Fulton, Mo., kalbą, 
kurios pagrindas buvo šaltajam karui organizuoti.

Bet, štąi, palaipsniui, Churchillas ima ir pasikeičia. 
Jis jau darosi “geresnis,“ “švelnesnis“ link Tarybų Są
jungos. Jis, kaip žinia, net stoja už pasitarimus su Ta
rybų Sąjunga, kuriuose būtų išlyginti visi nesusipra
timai.

Kodėl tai įvyko?
Fosteris suranda tam visą eilę priežasčių. Tarp jų: 

Britų imperijos irimas, krikimas, ekonominės krizės pa
sireiškimas, žmonių — tiek Anglijoje, tiek Europoje, 
tiek visame pasaulyje,—nuolatinis reikalavimas, kad bū
tų eita prie susitarimo, prie taikaus sugyvenimo.

’ Bet tai ne' viskas. Fosteris mano, jog Churchillui 
ragus aplaužė atominė bomba. Iš karto, kol Amerika 
turėjo ant atominės energijos monopolį, kol ji didžia
vosi atomo bomba, kain “didžiausiu sekretu,” Churchil- 
las šūkalojo, didžiuodamasis, būk atomo bomba nugalėe 
Tarybų Sąjungą.

Bet kaip greitai buvo sužinota, jog Tarybų Sąjunga 
atominę bombą turi, tain greitai Churchillas pradėjo sa
vo sparnus leisti žemyn. Ir dėl to dabar jis jau yra 
sukalbamesnis.

TYRINĖS
NEW YORKO miesto taryba aną dieną priėmė re

zoliuciją, pasiūlytą tarybos nario, negro Earl Bro\\m. 
Rezoliucija reikalauja, kad būtų ištirti mjesto policijos 
veiksmai, susiję su brutalumu.

Tai geras dalykas, tik reikia, kad jis būtų gerai 
pravestas gyvenimam

Daugelis žmonių nori, kad 
viskas būtų gerai, bet patys 
nenori prisidėti su mažiausiu 
darbu, kad taip būtų. Pavyz
džiui, darbininkai būna pa
tenkinti, kai unija iškovoja 
algų pakėlimą, geresnes darbo 
sąlygas, apmokamas šventes 
ir atostogas, bet labai daug iš 
jų ne tik nenori lankytis į su
sirinkimus, veikti unijos stip
rinimui, bet ir prigulėti, prisi
dėti moraliai ir finansiniai.

Didžiuma žmonių nori gy- ♦ *
venti prie demokratijos, bet 
nenori veikti dėl jos išlaiky
mo, o juo labiau dėl jos apgy
nimo, kada atsiranda pavojus. 
Kiekvienas stengiasi 
giliau, užsimaskuoti.
turėtų nemalonumo, 
nepasakytų kokio 
i am.

k a o ne
ką d kas 

žodelio

Tokios politikos vaisius ma
tote Jungtinėse Valstijose, 
žmonės nenorėjo ginti demo
kratiją, stengėsi išsigelbėti 
slėpdamiesi. Dabar jie patys 
pavojuje. Dabar j.au net ge
ras ruzveltininkas drebina 
kinkas, kad nepašalintų iš 
darbo, -nepašauktų neameri- 
koniškas komitetas. Ir tas dai
ne galas. Juo toliau, tuo blo

Kovo 27 d., šių metų, 3 vai. gė progresyviai 
po pietų pas mane atsilankė ’ naudai gynimo 
trys slapti valdžios ag 

i pareiškė, jog esu 
I Įsibriovė 
Į pradėjo
kojomis. Ant už klausymo: ko
dėl jie tai daro, gavau atsa- 

įkymą, jog iešką 
i komunistų.

entai iv 
areštuotas, 

j mano namus ii. 
ską versti aukštyn

komunizmo ir

mėgėjas skai
tlį rėjau įvai- 
knygų, žurna

lų, laikraščių — anglų, lietu- 
|Vių ir rusų kalbomis, tarpe 
f kurių buvo raštai garsių ir žy
mių rašytojų ir biografijos 
Jurgio Vašingtono, Tomo 
Džefersono, Tomo Paine ir ki
tų amerikiečių, kovojusių už 
Jungtinių Valstybių laisvę ir 
nepriklausomybe: buvo taip
gi J. V. Konstitucija ir Teisių 
|Bilius; buvo taipgi Markso, 
Lenino ir Stalino raštų, llo- 
wardo Fasto raštų ir kt. Ta

Kadangi esu 
lyti, tai apsčiai I *
rios literatūros:

giau darysis. Net pati valdžia • visa garbinga literatūra buvo 
bejėgė suvaldyti tokius reak
cionierius, kaip Makarty ir 
panašūs.

KAM KARAS 
NAUDINGAS?

Dienraštyj Vilnyj skaito
me:

raso 
jog 
edi-

“Wall Street Journal” 
(gegužės 6, editoriale), 
kare ‘nėra pelno. Vieton 
torialo, tai turėjo eiti juokų
skyrium štai keletas faktų.

Per pirmus tris šių 
mėnesius 
kompanija 
giau

General

metų 
Electric 

turėjo pelno dau- 
$45,000,000. 

Motors daugiau 
$49,000,000.

Chrysler Co. —$24,428,740.
Indiana Standard Oil Co. 

$28,050,0'00. 
tik kelios daugelio 
korporacij ų, kurios 

n c pa da

Vašingtonas, Džefersonas, 
Linkolnas kalėjime 

cietroitiečiai 
persekiojamų

progresyvių sveturgimių.
Įėjus svetainėn, radau gau

siai žmonėmis apsėstus stalus, 
’o tos malonios ir darbščios 

detroitietes moterys

sukrauta į dideles popierines 
dėžes ir sykiu su manim nu-

į Detroito miesto 
kalėjimą. Taigi, 

bet Vašingtonas, 
, Paine, Linkol-

Mrs. Mamie Eisenhower, žmona prezidento, Įstoja į 
reakcinę Daughters of American Revolution. Ją 
sveikiną ir priima tos organizacijos prezidentė Mrs. 

Gertrude S. Carraway.

metų 12 
daugiau 
bot nuo 

metų net 3 1 
bilioną

čia yra 
stambiųjų 
taikos metu niekados 
rė tiek pelno.

1 Nuo 1927 iki 1941 
korporacijų pasiekė 
biliono dolerių turto, 
1941 iki 1953
korporacijos pasiekė 
ar daugiau.

Karas taigi labai pelningas 
stambioms k o i • p o r a c i j o m s.

Jei Wall stryto laikraštis 
kalbėtų apie mažesnes kom
panijas, būtų kas kita. Smul
kesnis biznis nesiiielno iš .ka
ro, bent taip daug, kaip stam
bus biznis.

London. — Anglija įsilei
do tris Kinijos Elęktrinin- 
kų Unijos broliškus delega
tus į anglų Elektrininkų 
Unijos suvažiavimą.

Korėja. — Vis aptilę mū
šiai fronte.

ga benta 
Wayne Co. 
ne tik aš, 1 
Džefersonas, 
nas ir kiti atsidūrėme už ce
mentinių sienų ir geležinių 
grotų. Atrodė, kad prie ko
munistų jie priskaitė Vašing
toną, Džefersoną, Linkolną.

Kalėjime susipažinau su 
ten sėdinčiais ir laukiančiais 
išdeportavimo žmonėmis, ku
riuos paklausinėjus pasirodė, 
jog jie nieko apie komuniz
mą nežino, tai paprasti darbi
ninkai, kai kurie buvę ir da
bar esanti kareiviais Jungti
nių Valstijų ir Kanados.

Kovo 30 d. buvau iššauktas 
išklausinėjimui, kuris tęsėsi 5 

'vai. Užsibaigus tai procedūrai, 
buvo pareikalauta 5 tūkstan
čiai dol. užstato. Nesutikus 

iman užstatu rūpintis, tapau 
paleistas.

Prašiau paliuosuoti 
Vašingtoną, Linkolną, 
šoną ir kitus, tai yra 
man mylimas mano 
mano nuosavybę, kuri netei
sėtai buvo užgrobta. Buvo 
prižadėję man grąžinti, bet 
ant rytojaus man-sir vežiku 
(taxi) atvykus į imigracijos 
ofisą visai Kitą giesmę užgie
dojo: “Negrąžinsime”, gavau 
atsakymą. Prisiėjo grįžti na
mo tuščiomis.

Parašiau laišką Ateivių 
Teisių Gynimo seku., kuris 
kreipėsi pas advokatą Cro
ckett. Advokatui gi pareika
lavus, imigracijos pareigūnai 
sutiko man asmeniškai sugrą
žinti mano nuosavybę. Taigi, 
prisiėjo vykti Detroitan.

Sekmadienį, 26 d. balan
džio, vakare pribuvau Detroi
tan ir pataikiau į kaip tik ten 
esamą vakarienę, kurią suren-

ta i pg i 
Džefert- 
atiduoti 
knygas,

prog.
| kaip tai Jakštienė, V. Smals- 
tienė 
apie stalus, maloniai

' naudamos svečius. N. Beliu- 
| nienei pirmininkaujant, buvo 
perstatytas pakalbėti Stanley 
Novak, kuris sir žmona taipgi 
šioje vakarienėje dalyvavo. 
Jis, nors nuo vaikystės dienų 
.yra šios šalies pilnas pilietis ir 
žmonių buvo išrinktas valsti
jos senatan, vienok, šitame im- 

. perialistinių karų laikotarpy
je, fašistpalaikių taip pat yra 
persekiojamas ir skiriamas 
deportavimui.

Savo kalboje pilietis Novak 
nurodė, kaip atvykę sveturgi- 
miai išstatė šią šalį iki dabar 
esamo stovio. Jie sunkiai’dir
bo anglių ir rūdos kasyklose, 
išstatė milžiniškus automobi
lių fabrikus ir kitokias dirb
tuves, kurios plačiai aprūpi
no šių dienų visuomenę auto
mobiliais, šaldytuvais, skal
biamomis mašinomis, įvairiau
sių rūšių įrankiais. Dabar ta 
dalis liaudies yra nemielašir- 
dingai ir negailestingai perse
kiojama, niekinama, depor
tuojama. Užbaigiant kalbą, 
Novak padėkojo susirinku
siems už paramą ir taipgi 
kvietė nenuleisti rankų, o bu
dėti ir vieningai veikti, ir 
rįžtingai kovoti prieš keliantį 
galvą fašizmą, kuris mojasi 
sunaikinti žmonių sunkiai iš
kovotas demokratines teises 
ir laisves. Po Novako, pirmi
ninkė iššaukė šių žodžių pasė
ją tarti kelis žodžius apie pa
ti r t u s nemalonumus laike 
mano arešto.

JŽ7 d. balandžio su Svetur- 
gimiams Teisių Gynimo sekr. 
nuvykome į imigracijos de- 
partmentą, kur buvo 
grąžinta mano knygos 
ti popieriai.

Sekmadienį vakaro 
svetainėje teko matytis su
daugeliu draugų ir draugių,
senų pažįstamų, taipgi ir su 
naujais susipažinti. Nuo-se
niai man žinomi ir pažįstami 
draugai Gustaitis, V. Smalstie- 
nė, M. Smalstienč, N. Beliū- 
nienė, A. Dopšis, o susipąžin- 
lų naujų visų ir vardų neat
menu, jie dažnai matomi 
spaudoje, jie ir čia darbavosi 
tai tikietus pardavinėdami, 
tai kitokią užduotį atlikdami.

Štai prieina prie manęs 
aukšta, graži, malonios iš
vaizdos moteris ir klausia: 
“Ar pažįsti manę? Kada tai 
pas mus nakvojai.’*,.•

Tąip, labai gerai prisimenu 
jūsų išvaizdą, atsakau'', bet bu-

ir kitos, žvaliai sukosi
aptar-

man 
ir ki-

esant

“Bet dar užvažiuokite ir 
pas mus”, sako ji.

Atgavęs iš imigracijos savo 
mantą, užsukau pas Jakščius, 
pasikalbėjome, pavaišino ma
ne skania vakariene. Ačiū 
jums, mieli draugai.

Beje, pas Jakščius besikal
bant subirzgė telefonas. O tai 
Verutė, Vilnies vajininkė, 
klausė apie mane. Pasakius 
jai “hallo”, užsiprašė ant pie
tų. Atsisveikinęs su nuošir
džiais Jakščiais, vėl grįžau 
pas kaimyną iš Lietuvos, Gu
gą. Ant rytojaus su Gugu nu
vykome pas Verutę. Ji gyve
na priemiestyje, turi gražų 
nuosavą namelį. Papietavę ir 
pasikalbėję, nusitarėme ant 
ryt turėti pasikalbėjimą įvai
riais reikalais, 
ryte jau Verutė 
vėliau atvyko ir 
sitarus, Gugas
kilmingus pietus, po pietų iš
siskirstėme. Ketvirtadienį at
vyko Dopšis, su 
kalbėjomės apie 
kalus.. Tą pačią 
linskas aplankė 
pastarasis prieš
paslydęs susižeidė šonkaulius 
ir kairiąją ranką, taigi nesvei
kuoju. Gaila gero draugo.

Linkiu Gugui greitai pasvei
kti.

Labai didelį ir nuoširdų 
ačiū tariu visiems, kurie pa- 
gelbėjote man su nakvynėmis 
ir t.t. O taipgi nuoširdi padėka 
visiems, kurie rėmėte ir pasi
ryžę ateityje remti visus reak
cijos persekiojamus.

Visiems sakau, 
kito pasimatymo.

Trečiadienio 
pribuvo, dar 

Gustaitis. Pa- 
pagamino iš-

juo taipgi 
įvairius rei- 

dieną J. Ga-
Gugą, nes

kiek laiko

sudie, ik
J. Kraus.

nio fronto stiprinimą” ir 
nutarė laikyti drg. Bieruto 
pranešimą vadovu visoc 
partijos, visų instancijų ir 
partinių organizacijų da<- 
be.

Po to plenumas išspren
dė eilę organizacinių klau
simu.

žemes gelmių 
žvalgymas Kinijoje

PEKINAS, kovo 24 d. — 
Agentūros Sinchua kores
pondentas praneša iš Čun- 
cino, kad Pietvakarių Ki
nijoje netrukus bus pradė
tas platus • naftos telkinių 
žvalgymas. Šiemet bus iš
tirtas maždaug 61 tūkstan
čio kvadratinių kilometrų 
plotas. Iki rudens trijuose 
rajonuose bus pradėti gręž
ti naftos gręžiniai. Agentū
ros, Sinchua korespondente 
pranešimu iš Šanchajaus® 
Chuąinanio anglies rajonu 
arti Chuaichės upės, pradė
ti tyrinėjimo darbai naujai 
rastuose anglies telkiniuo
se. Anglies atsargos šiame 
rajone sudaro, preliminari
niais apskaičiavimais, dau
giau kaip 1 milijardą tonų, 
iš kurių nuo 50 iki 70 pro
centų tenka ko k s a v i m u i 
skiriamai angliai, šiuo me
tu čia plačiu frontu vyksta 
gręžimo darbai ir vykdoma 
didelė gyvenamųjų namų 
statyba.

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa iš 1 pusi.)

F. Kirka ..............
J. Rakauskas.........
Šiubeika ..............
Černiauskienė,

Cicęro ................
P. Baltaitis.............

Per J. LaSalle, 
Montreal, Canada:

K. Aržuolaitis .......
P. Nakas, Verdun ..

Nuo pavienių:
Ignas Sutkus,

Brooklyn, N. Y., 
per P. Buknį ...

J. Mažeika,
/ Pittsburgh, Pa. 

Woodhaveniete ... 
Ridgewoodieciu

Grupė 1 .............
Ridgewoodieciu

Grupė 2 ...........
Pirmas L. Skaityto

jas, New Britain, 
Conn., per E. V. 
Valley .............

Walter ir Anna
Kelley, Brockton, 
Mass., per K. 
Chereską ...........

V. Ramanauskas, 
Minersville, Pa., 
jo 80 metų proga

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

20.00

10.00
10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

5.00

J. Kunigonis,
Jamaica, N. Y. .. 2.00 

John Uzubal,
Chicago, III..........

J. Nesukai tis,
Brooklyn, N. Y.

Paul Wisburg,
Worcester, Mass/

M. Marozi,
Detroit, Mich. ... 2.00 

Antanas Ūsas,
Easton, Pa

K. Galimas, 1

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
F. Muningis,

Montello, Mass. . • L50 
A. Adams,

Tacoma, Wash. .. 1.00 
Carl Ulaski,

Auburn, Ill
Geo. Bernot,

Woodhaven, N. Y. 1.00 
K. Sinko,

Ulster Park, N. Y. 1.00

1.00

Visiems aukojusiems de-< 
kojame už gražią paramą 
dienraščiui. Prašome tų, 
kurie datr neprisidėjoU į 
fondą, nesi vėlinti. Visi Rū
pinkimės, kad laiku sukelti 
fondą. O laikas jau trum-

Laisvės Administracija

2 pusi.—Laisve (Liberty)--Penktad., Gegužės-May 15, 1953



I

\

MAŠININIAI “PLAUČIAI ir ŠIRDIS”
• Jefferson Medicinos Ko
legijoje, Philadelphijoj, bu
vo užsiūta skyle širdyje 
mergaitės pereitą savaitę, 
naudojant elektrinę mašiną 
kaipo plaučių ir širdies pa
vaduotoją laike operacijos.

Sėkmingai operaciją pa
darė daktaras John H. Gib
bon, tos mašinos išradėjas.

Mergaitė, Cecilia Havo- 
lek’aitė, 18 metų amžiaus 
studentė iš Wilkes - Barre, 
Pa., gana greitai pasveiko, 
už desėtko dienų po opera
cijai.

Širdis susideda iš dviejų 
L pusių. Sveikoje širdyje yra 
Ypėrtvaras, kuris visai at

skiria dešinę širdies pusę 
nuo kairiosios.

. Dešiniojon pusėn plaukia 
kūno išnaudotas kraujas. 
Tad dešinioji pusė perpum
puoja kraują Į plaučius, kur 
jisai atsišviežina, gauda
mas oksigeno (deguonies). 
Tuomet atsigaivinęs plau
čiuose kraujas teka į kai

t 
i

į

iI

Jeigu žmogus gana tan
kiai pakartoja vieną ar ki
tą veiksmą per tam tikrą 
laiką, tai išsivysto papro
tys — taip ir toliau daryti. 
Ryškiausius per pakarto j i- 
mą įgytus blogus papročius 
kasdien matome, kai]) kad 
girtuokliavimą bei rūky
mą, v

Gabus, piano skambini-' 
mas, vikrus mašinėle rašy
mas, net užsimerkus; dai
lus, greitas siuvimas ar ki
toks naudingas darbas — 
tai geri papročiai, įgyti per 
daugelį pakartojįmų.

Kasdieninė mūsų lietuviš
ka kalba irgi įgyta per 
tūkstantinius žodžiu bei sa
kinių kartojimus iš ma
žens.

Lengvas gyvosios sveti
mos kalbos vartojimas pa
siekiamas tiktai per karto
tinus bandymus jąja kalbė
ti. Tam neužtenka tik ge
rai pažinti svetimos kalbos 
rašybą bei literatūrą. Raš
tinis svetimos kalbos paži
nimas, tačiau, padeda grei- 
čhlu išmokti gyvosios kal
boj!'

Čia praleisime rūkymo ir 
alkoholizmo papročius, apie 
kuriuos jau ne sykį buvo 
Įvaiimmuose rašyta.

Imsime nekaltesnius pa
pročius. A

Vadinami “nekaltesni” 
papročiai

Asmuo, kuris visuomet 
tik skaito-ir skaito, įsivaiz
duoja, kad tai geras papro
tys. Bet nuolatinis skai
tymas 'gali gadint akis ir 
atimt ramų miegą, sako 
įžymus daktaras Peter J. 
Steinchrohn, rašydamas 
spaudoje. Kai kurie taip 
daug skaito, kad nesuran- 

jda laiko pagalvoti, prisi- 
^minti ir apmąstyti, ką skai
dė. Valandai praėjus, jau 
negalėtų • pasakyti kitam, 
ką iš skaitymo sužinojo. 
Tokiame atsitikime būna 
vadinamas “protinių vidu
rių užsikimšimas.” Būtų 
sveikiau, jeigu protarpiais 

riąją širdies pusę, o jinai 
vėl varo kraują į visas kū
no dalis.

Tos mergaitės širdyje bu
vo kiauras pertvaras, tokio 
dydžio skylė, kaip sidabri
nis pusdoleris. Tad krau
jas ir gurguliavo, talaškuo- 
damas tarp abiejų širdies 
dalių. Tokiu būdu kas mi
nutę susimaišydavo širdyje 
po kelias kvortas išnaudoto 
ir atšviežinto krauja. Ža
lingai buvo tramdoma 
kraujo apytaka.

Daktaro Gibbono mašina 
sudaryta iš dviejų kamarai
čių. Viena kamaraitė pa
vaduoja plaučius; kita vei
kia kaip kairioji širdies 
pusė — pumpuoja kraują 
per arterinę kraujagyslę j 
įvairias kūno dalis.

Darant operaciją, buvo 
užveržta virš širdies krau
jagyslė, kuria kraujas plau
kia iš plaučių į kairiąją šir
dies dali. Aukščiau užver- 
žimo buvo Įjungtas gumi

nis vamzdelis, kuriuom tad 
kraujas iš tikrųjų plaučių 
tekėjo i vadinamus dirbti
nius “plaučius,” tai yra, Į 
mašinos kamaraitę. O ton 
kamaraitėn buvo varomas 
oksigenas, kaip kraujo švie- 
žintojas.

Žemiau pirmojo užveržį- 
mo buvo užveržta arterinė 
kraujagyslė, per kurią šir
dis pumpuoja atšviežintą 
kraują į įvairius kūno or
ganus . Žemiau šio antrojo 
užveržimo buvo į arterinę 
kraujagyslę įjungta kitas 
guminis vamzdis, kuriuo 
kraujas ėjo į antrąją .maši
nos dalį, vadinamą dirbtinę 
“širdį.” Tokiu būdu tikro
ji širdis buvo apeita, ir kai
rioji širdies pusė liko fak- 
tinai sausa. Taigi dakta
ras, darydamas operaciją, 
gerai matė taisytiną vietą 
ir dailiai užsiuvo atvarą 
tarp dviejų širdies dalių. 
Šiam darbui sugaišo 26 mi
nutes.

BLOGI PAPROČIAI ir JŲ TAISYMAS
duotų akims pasilsėti ir 
griebtųsi kitokio užsiėmi
mo.

žmonėms jis atrodo karšta
košis, juokingas, tartum 
laikinai pamišęs. Paskui ir 
jis pats gailisi savo išsišo
kimo'.

Liežuvio paleidimas tik 
dar labiau pykina patį žmo
gų, o tatai labai nesveika 
turintiems viduriu skaudu
lius, per aukštą k r a u j o 
spaudimą arba sergantiems 
cukralige (diabetes).
Begaliniai šnekėtojai

Vienas blogų papročių 
yra per daug šnekėjimas. Ir 
niekas nenori prisipažinti 
per daug šnekąs. Visi gė
dijasi “begalinio šneko- 
riaus” vardo. Yra ir pa
tarlių apie tokius šnekėto
jus, kaip apie “tuščias bač
kas” — juo tuštesnė, tuo 
labiau dunda.

Kai kurie “amžini” skai
tytojai prisipažįsta: — Ka
da per daug persigkaitau, 
taip galva atbunka, kad ne
galiu atsimint net gerai pa
žįstamų žmonių vardų. Net 
lietuviškai kalbant, tuomet 
liežuvis klumpa; nesiseka 
apie paprasčiausius daly
kus pasišnekėti.

Tarp vadinamų “nekaltes
nių” papročių yra tinginia
vimas, būtino reikalo ati
dėliojimas, žodžio neišlai- 
kymas, pagyrai, melagingi 
pasakojimai. O nuo jų taip 
pat galima atprasti, karto
tinai darant taisymosi 
žingsnius.

Perpykimas
Žmonės dažnai be reika

lo supyksta ir ima koliotis. 
Paprastai jie laiko save la
bai “teisingais,” net “džen- 
telmanais,” negalinčiais pa- * 
kęst savo kaimynų kvaily
bių ar kokių blogumų. Dar
gi didžiuojasi ’ savo jau
triais, delikatnais nervais.

Pasakyk tokiam žmogui- 
“panelei” vieną nepatinka
mą žodį, tai jis tau pra
pliups, kaip iš kulkosvai
džio — šimtais plūstančių 
tratėjimų.

Tai yra taipgi paprotys, 
įgytas kartotinais liežuvio 
nesuvaldymais, kaip tvirti
na dr. Steinchrohn. čia jis 
duoda paprastą, amerikinį 
receptą:

Jeigu užsidegsi “nesulai
komu pykčiu,” skaičiuok 
sau iki dešimties.' Tai gal 
tiek atvėsi, kad sulaikysi 
liežuvį . Iš pradžios gal sun
ku bus sulaikyti savo “ar
moniką” net pirm daskai- 
čius iki penkių. Bet nenu
simink. Kitą sykį bus leng
viau daskaityti iki 5 ar net 
iki 10. Tuomet džiaugsies, 
kad pradedi atprasti nuo 
blogo papročio.

Plūdikas tuo tarpu įsi
vaizduoja, kad jis “teisin
gai” elgiasi. Bet kitiems

O kol nebuvo tokios ma
šinos, tai tik apygraibomis 
tekdavo daryti operacijas- 
viduj širdies, nes kraujo 
plūdimas neduodavo maty
ti taisytinos vietos.

Kol nebuvo išrasta maši
niniai “plaučiai” oksigenui 
varyti į kraują, tai reikė
davo labai skubėti, darant 
tokią operaciją, nors, pas- 
kesniais laikais jau ir bu
vo padarytas p riet a i s a s 
kraujui pumpuoti, taip kad 
širdis liktu nusausinta. Nes 
jeigu smegenys tik- per 15 
minučių negaudavo oksige
no iš kraujo, tai žmonės po 
operacijos dažnai atsibus- 
davo jau kai]) silpnapročiai 
arba bepročiai.

Vartojant gi daktaro Gib
bono sudėtine mašina — 
sykiu dirbtinius “plaučius” 
ir dirbtinę, “širdį” — buvo 
daroma operacijos gyvu
liams net per dvi valandas, 
ir jie vis tiek išlaikydavo 
sveikus smegenis. N. M.

Atprasti nuo per ilgo, 
monologinio šnekėjimo yra 
gana lengvas receptas —. 
daugiau klausytis, ką kitas 
sako. Kiekvienam patinka 
žmogus, kuris patyli ir pa
siklauso, ką jam sakai. Tuo
met pokalbis .bus įdomesnis 
ir pagarbesnis. Jeigu ta
vo bendras bei kaimynas 
mato, kad atydžiai klausai
si, tai jis gali tau pasakyti 
tokių dalykų, kurių kitaip 
nebūtum sužinojęs. Iš an
tros pusės, visi vengia be-, 
galinių šnekėtojų, nelei
džiančių kitam net žodį 
įterpti. Panašiai žmonės 
šalinasi ir tokių, kurie už
sispyrę kiekvieną argumen- 
tą “laimėti,” berdanu tuš
čiais žodžiais, kaip žirniais 
i siena. J. C. K.

Sukrekėjusio kraujo gabaliukas 
gali pražudyt visą koją

Širdis kartais atvaro su
krekėjusio kraujo gabaliu
ką į arterinę kojos krauja
gyslę. Tuomet užsitvenkia 
kraujo tekėjimas žemyn, ir 
žmlogus gali netekti kojos.

Kojai gelbėti daroma 
greita operacija, išimant tą 
kraujinį kamštį. Taip pat 
naudojama įvairios priemo
nės, gerinant kraujo apy
taką. '

Užsitvenkus kraujui, pa
prastai blauzdoje, atšąla, 
pamėlynuoja ir užtirpsta 
kojos galas, ypatingai pirš
tai, ir pakyla žiaurus 
skausmas. Jeigu per 12 va
landų negydoma, tai gali iš
sivystyti gangrena. Tuomet 
prisieitų nupjauti koją, no
rint išgelbėti gyvybę.

Kad operacija pavyktų, 
ji turėtų būti padaryta per 
8 valandas nuo to laiko, kai 
kraujo* gabaliukas užkem
ša arteriją.

Gydant koją po gabaliuko 
pašalinimui, ji turi būti šil
tai laikoma, bet ne karštai. 
Gydytojai tada įdeda koją j 
vadinamą “lopšelį” — šil
dytuvą, kur koja ilsisi

minkštoje vatoje. Nes pa
prastas užklodas arba net 
paklodė skaudžiai spaustų 
koją. Antra vertus, atšali
mas galėtų sutrukdyt krau
jo’ apytaką kojoje. Tai bū
tų pavojinga.

Rūkymas tokiam ligoniui 
griežtai užgintas. Taboka 
veržia kraujagysles, siauri
na takus kraujui plaukti. 
Taigi net vienas dūmo užsi
traukimas galėtų pražudyti 
koją, niekais paverčiant'pir- 
mąją operaciją.

Kad tuo tarpu nesusida
rytų nauji kraujo gabaliu
kai, tai į kraujagysles lei
džiama tam 'tikri nauji 
vaistai.

Kai kada ir šitaip gydant, 
vis tiek atsiranda gangre
na viename ar kitame kojos 
piršte arba kojos kraštę 
paliai pėdą. Tada tenka nu- 
pjaut tokį pirštą arba nu- 
rėžt tą kojos dalį.

Bet jei gydymas pavėluo
jamas ir plačiai išsivysto 
gangrena, tuomet gali pri
reikt jau visą koją nupjaut 
žemiau kelio .

N. M.

KAIP BUVO NUŽUDY
TAS PREZIDENTAS 
LINCOLNAS

Balandžio 14 diena suka
ko 87 metai nuo dienos, ka
da buvo nušautas įžymusis 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Abrahomas Lincol- 
nas . Kad tas didelis žmo
gus buvo nužudytas, apie 
tai kiekvienas kultūriškas 
žmogus žino. Bet suokal
bis prieš jį, apie tai, kaip 
priešai ruošėsi, ai* jie buvo 
sugauti ir nubausti, tai tie 
klausimai n e p a k a nkamai 
nušviečiami.
Suokalbis pavogti 
prezidentą

1861 metais pietinių vals
tijų reakcionieriai nuspren
dė atsimesti nuo Jungtinių 
Valstijų, atlaikė konferen
ciją, išsirinko sau prezi
dentu Jeffersoną Davisą ir 
balandžio mėnesį pradėjo 
karą prieš šalies valdžią. 
Kadangi jie buvo gerai pri
sirengę, gavo nuolatinės pa
ramos iš Anglijos ir Fran
ci jos, tai Jungtinių Valsti
jų vyriausybei su preziden
tu Abrahomu L i n c o 1 n u 
priešakyje karas buvo sun
kus, ir jis baigėsi tik 1865 
metais.

Pietinių valstijų ponai 
kovojo už vergovės išlaiky
mą, o šiaurinės valstijos, 
Lincolnui vadovaujant, rei
kalavo išlaisvint vergus ne
grus.

Tame Piliečiu kare abi 
pusės turėjo visoje šalyje 
savo pasekėjų. Reakciniai 
elementai stengėsi pagelbė
ti pietiečiams. Jungtinių 
Valstijų sostinė Washingto- 
nas yra priskaitoma prie 
pietinių valstijų teritorijos. 
Ypatingai Washingtone 
pietiečiai turėjo daug savo 
pasekėjų, kurie visaip ken
kė valdžiai ir šnipavo pie
tiečių naudai.

Washingtone gyveno tūli 
žmonės pavarde Surratt. 
Jie turėjo trijų aukštų na
rna, už Anacostia tilto, Ma- 
rylando valstijoje — kar
čiame. Vyras mirė 1862 m. 
ir savo šeimai paliko nema
žai skolų. Šis Surrattų na
mas ir buvo centras suokal
biui prieš prezidentą Lin- 
colną.

Kaip vėliau paaiškėjo, 
našlė Mary Surratt laikė 
įnamius, o tie įnamiai ir bu
vo suokalbininkai prieš pre
zidentą . Jos sūnus Johnny 
mažai buvo namie; jis lai
ką leido tai karčiameje, tai 
kur ant ilgo pradingdavo. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis 
surinktas žinias apie val
džios jėgas ir žygius prista
tydavo už karo fronto pie
tiečiams . Nors po prezi
dento nušovimo Mary Sur
ratt buvo pakarta, bet ir 
dabar tūli spėlioja,, ar ji ži
nojo apie savo sūnaus John
ny žygius, apie jo ir kitų 
suokalbininkų planus.

Johnny Surratt ir kiti 
suokalbininkai sudarė pla
ną, kad pagrobti preziden
tą Lincolną ir jį pristatyti 
į pietiečių pusę, kaipo di-

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas 

delį imtinį. Suprantama, su 
pietiečių vadais jie manė, 
kad, turėdami nelaisvėje 
Lincolną, galės lengvai nu
galėti valdžią, kai]) įprasta 
sakyti, “šiauriečius.”

Aktorius John Wilkes 
Booth, kuris vėliau nušovė 
prezidentą, sužinojo, kad 
sausio 18 d., 1865 m., pre-
zidentas bus Fordo Teatre. 
Jis ir kiti jo suokalbininkai j 
paruošė vežimą su gerais i 
arkliais . Jie turėjo nudėti 
prezidento sargus, o tūlas 
Lewis Payne, 21 metų sti-! 
prus vyras, atsibaladojęs iš ’ 
pietiečių pusės ir Washing
tone gyvenęs, kaip “pabėgė
lis nuo pietiečių,” turėjo Į 
pagrobti Lincolną, įversti į 
vežimą ii’ greitai pristaty
ti už Potomac upės, kur i 
jau paruoštai laukė pietie
čių jėgos.

Bet kokis suokalbininkų 
buvo nusiminimas, kad tą 
dieną prezidentas neatvyko 
į teatrą! Ar jį sulaikė kiti 
reikalai, ar gal buvo suži
nota apie suokalbį.

Suokalbininkų tarpe tūli 
nusivylė ir pasitraukė, bet 
apie pustuzinis jų ieškojo 
kitų progų. Kovo 20 dieną, 
trys mylios nuo Washing- 
tono, kada važiavo valsty
bės iždininkas Salmon P. 
Chase, jis išgirdo:

*—Stop!.. Stop!
Jo karieta buvo sulaiky- 

I ta. Prieš jį buvo John 
Wilkes Booth ir Lewis 
Payne. Toliau, veikiausiai, 
buvo daugiau suokalbinin
kų. Mat, juos kas tai bu
vo informavęs, kad ten va
žiuos prezidentas Lincol- 
nas. Jie apsivylė.
Nutarė nužudyti 
prezidentą

Nepavykus suokalbinin
kams pagrobti ir pietie
čiams -pristatyti prezidentą 
Lincolną, taipgi šiauriečių 
laimėjimai karo fronte, pri
vertė suokalbininkus grieb
tis desperatiškų žygiu. 
Mat, pietiečių armijos dali
niai, vadovaujami generolo 
Roberto E. Lee, pasidavė 
šiauriečiams Virgi n i j o j e 
balandžio 9 d. Suokalbinin
kai, matydami blogus pie
tiečių reikalus, nutarė nu
žudyti prezidentą ir išžu
dyti kitus jo artimus žmo
nes. Suokalbiui vadovavo 
aktorius Booth.

Sudarė planą, kad George 
Atzerodt nužudys šalies 
vice-prezidentą Johnsoną; 
Payne užmuš valstybės se
kretorių Williama Sewar- 
dą; O’Laughlin užmuš karo 
reikalu sekretorių Edwina 
Stantoną; o patsai Booth 
nužudys prezidentą Lincol
ną . Savo teroristinį užpuo
limą. padarys balandžio 14 
d.,, kada prezidentas lanky
sis Fordo Teatre, apie ką 
jie sužinojo.

Bet ne visi planus įvyki
no. George Atzerodt buvo 
didelis girtuoklis. Jis pri
sigėrė ir nusiminęs vaikš
tinėjo miesto gatvėmis. 
O’Laughlin taip pat prisi-
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gėrė ir užmigo. Lewis 
Payne užpuolė valstybės se
kretorių sergantį lovoje; jį 
ir kelis jo artimus žmones 
subadė peiliu.

John Wilkes Booth 10:10 
vai. vakare paleido revolve
rio šūvį i prezidentą Lin
colną . Užpuolikas, tuomet 
šokdamas nuo balkono, nu-
silaužė koją, bet tučtuojau 
jam pagelbėjo Davie He
rold. Sumišimo proga jie 
pasinaudojo, paspruko lau
kan, ten jau laukė vežimas 
ir netrukus per Anacostia 
tiltą jie jau buvo kitoje Po
tomac upės pusėje. Prezi
dentą nunešė skersai gatvę 
į namą, kur už devynių va
landų po peršovimo jis ir 
mirė.

Gaudo suokalbininkus
Suokalbininkų sutriuški

nimui ėmėsi žygių karo rėi- 
alų sekretorius Edwin M. 
Stanton. Už penkių valan
dų po prezidento zperšovi
mo policija ir kareiviai ap
supo Mary Surratt namą. 
Tūlus įnamius - suokalbi
ninkus tuojau ten sučiupo, 
kitus vėliau kitur. Viso bu
vo suimta 40 žmonių. Ap- 
klausinėjus, 32 paleisti, o 
palikti teismui 8 asmenys.

Ir dabar neaišku? kodėl 
pi *ez i den t ą sa u g o j u s i e j i 
žmonės vieni nuėjo “van
dens gerti,” kiti taip “įdo- 
mavosi -vaidinimu,” kad ne
galėjo prezidento gyvasties 
apsaugoti.

Net ir žmogžudį Boothą 
vijosi išilgai Potomac ir 
Rappahannock upes, kuo
met jis bėgo kiton pusėn, 
žmogžudžiui kelyje dakta
ras Samuel Mudd aptvarkė 
koją. Tik už 10 dienų, bū
tent 24 dieną balandžio, 35 
kareiviai apsupo žmogžudį 
Virginijoj farmerio name, 
kur jis ir buvo nušautas.

Johnny Surratt laike 
žmogžudystės buvo Kana
doje. Tik 2 metais vėliau 
jis buvo suimtas Egipte ir 
parvežtas teismui. Suokal
bininkus teisė karinis teis
mas — devyni žmonės. Jis 
tęsėsi ijgai. Nuteista pa
karti David Herold, George 
Atzerodt ir Lewis Payne; 
amžinai kalėti dr. Mudd, 
O’Laughlin, Sam Arnold ir 
Edward Spangler — pasta
rasis buvo vežėjas išveži
mui Booth’o. Kas dėl Ma
ry Surratt, tai keturi tei
sėjai reikalavo ją pakarti, 
o penki manė, kad ji ne
kalta. Bet kadangi buvo 
daug įrodymų, kad ji val
džiai melavo, norėdama iš
gelbėti suokalbininkus, tai 
karo reikalų sekretorius 
Stanton reikalavo ją pa
karti. Vice - prezidentas 
Johnson, po Lincolno mir
ties tapęs prezidentu, pa
laikė Stantono reikalavimą. 
Taigi Mary Surratt buvo 
pakarta su kitais liepos 7 
d., 1865 mietais.

Po to dar buvo nemažai 
ginčų dėl Mary Surratt, 
taipgi kodėl valdžios vairą 

(Tąsa 4-tam pusi.)



Jonava | Netekimas pilietybes DARBININKŲ SVEIKATA I *■
Už šešių kilometrų į vaka- I darbo jėgą, nematė reikalo į' 

rus nuo tos vietos, kur šven- > vesti bet kokią mcchanizaci- 
toji įteka į Nerį, dešiniajame 
Neries krante išsidėstęs Jona
vos miestas. Jį kerta Kauno— 
Ukmergės plentas. Be to, Jo
nava sujungta geleži n kelio li
nijomis su- Vilnium, Kaunu, 
Šiauliais, Ukmerge. Tokiu bū
du Jonavos miestas išaugo ne
mažame susisiekimo centre.

Jonavos rajono teritorija, 
o ypatingai rytinė dalis, gau
si miškais. Paupių vietovės 
yra tinkamos vasarvietėms. 
Viena iš gražiausių vietovių 
yra prie šventosios ir Neries 
upių santakos. Gražūs upių 
krantai pavasarį ir vasarą po
ilsio dienomis sutraukia ne
mažą skaičių rajono darbo 
žmonių. Miškų panoramą pa-

• įvairina skardžiai ir upeliai, 
kuriais išsiliejęs vanduo drė
kina smėlingo dirvožemio pie
vas ir laukus.

Penkioliktame amžiuje da
bartiniame Jonavos rajone, 
Kulvoje gimė įžymus to mies
to lietuvių rųokslininkas, Ka
raliaučiaus universiteto prof., 
Abraomas Kulvietis, kuris ne
maža įtakos padarė Marty
nui Mažvydui išleidžiant pir
mąją lietuvišką knygą. Jona
voje kurį laiką gyveno ir čia 
mirė “Odisėjos” ii- “llijados” 
vertėjas į’lietuvių kalba Jero
nimas Ralys.

Revoliucinį sąmoningumą 
darbininkų tarpe kūlė leninine 
“Iskra”, kuri 1901 metais iš 
Kauno į šiaurės-rytų Lietuvą 
plito per Jonavą. Nemažas 
skaičius “Iskros” egzemplio
rių pasklisdavo pačioje Jona
voje ir buvo skaitomh darbi
ninkų.

Jonavos miestas nuo seno 
yra garsus baldų gamyba.

'Buržuazijai valdant, 
pramonę į savo rankas 
suėmę keletas kapi
kurie žiauriai eksploatavo tik
rąjį Ualdų gamybos meistrą— 
darbininką. Gamyba primity
viose dirbtuvėlėse buvo pa- į voje 
remta išimtinai rankų darbu, dar labiau išaugs,
savininkai, turėdami pigią , Abrasonis.

buvo

ją. Jonavoje taip pat buvo ne
maža pirklių, spekuliantų, ku
rie pusvelčiui supirkinėjo iš 
valstiečių produktus ir vežda- 

i vo juos į artimiausius mies
tus.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais 70% Jonavos miesto buvo 
sunaikinta. Pokariniais metais 
miestas kyla iš griuvėsių. Kar
tu su miesto atstatymu vysto
si vietinė pramonė. Čia gami
nama įvairios statybinės me
džiagos: plytos, čerpės, kok
liai, kalkės ir kita. Artimiau
siais metais vietinė pramone 
savo gamybą žymiai išplės.

Tarybų valdžios metais Jo- 
’ navoje išaugo sąjunginės reik
šmės baldų fabrikas, kuris 
teikia baldus ne tik respubli
kai, bet, net ir Maskvos dau
giaaukščiams pastatams. Prie 
baldų fabriko išaugo darbi
ninkų gyvenvietė su pastatais 
mokyklai, vaikų darželiu, lop
šeliu. Darbininkų butuose yra 

! elektra, vandentiekis, radijas.
Dideli pasikeitimai

Jonavos rajone. Ten, kur šimt
mečius viešpatavo baudžiavi
ne priespauda, — grafo Kosa- 
kausko dvare Žeimiuose—ta
rybiniais metais įsisteigė Žei
mių tarybinis ūkis. Buvęs gra- 

! fo kumetis Pranas žmiejaus- 
kas Tarybų valdžios metais 
tapo Socialistinio Darbo Did- 

' vyris, čia, Žeimiuose, pirmą 
kartą mūsų respublikoje žem
dirbiams atėjo i Jalką žemės 
ūkio aviacija. Rajone sukurti 

i 27 kolūkiai. Vis galingesnė 
i žemės ūkio technika prisiun
čiama iš broliškųjų respubli
kų i Jonavos mašinų-trakto- 

; rių stotį.
Jonavoje sukurti kultūros 

namai, ligoninė, ambulatorija, 
; gimdymo namai, \idurine mo- 
I kykla, darbininkų jaunimo 
mokykla ir eilė kitų kultūros 
ir sveikatos apsaugos įstaigų. 
Per artimiausius metus Jona
va, vienas stambiausių Lietu- 

pramonės centrų,

USA gimę ir naturalizuoti 
piliečiai gali netekti pilietybės

1) Jeigu taptų piliečiais sve
timos šalies;

2) Jeigu prisiekia ištikimy-
šaliai; ,
įstoja į svetimos

bę svetimai
3) Jeigu

I šalies ginkluotas jėgas be au- 
! torizavimo iš JAV Sekreto- 
įriaus ir Apsaugos Sckretor.

4) Jeigu balsuoja politi
niuose rinkimuose svetimoje

5) Jeigu formaliai atsižada

6) Jeigu pabėga iš JAV 
kariuomenes karo metu ir del 
to buna negarbingai paleistas;

7) Jeigu vengia karines tar
nybos ir tt.

8) Jei natural i zuotas pi be
gyvena tris metus svetimo- i 
šalyje, kurios pirmiau bu- į 
pilietis, arba kur gimė, ar- 
jeigu penkis metus išgyve
li ž si e n y j e, jis p r a r a n d a

tis

vo
Iba 
na
JAV pilietybę.

! šis patvarkymas neliečia as- 
įvyko | menis, kurie dirba JAV vald. 

amerikoniškoj firmoj,arba
‘kurių darbai verčia juos gy
venti
tus piliečius, kurie negali grįž
ti del savo arba šeimos na
rio ligos; naturalizuotus pi
liečius, kurie yra veteranai 
Isp.-Amcr. pilietinio karo arba 
Pirmojo Pasaulinio karo, ir 
nekiu'iuose atsitikimuose Ant
rojo Pasaulinio karo vetera
nus ir jų šeimas, ir naturali
zuotus piliečius, kurie išgyve- 

I no JAV dangau kaip 25 me
tus nuo natūralizacijos, šiame 

: atsitikime, jeigu naturalizuo- 
tas pilietis įsigyja rezidenciją 

pirmiau buvo 
kur randasi jo 
tai privalo būti, 
m. amžiaus, ka- 

jeigu

užsienyje; naturalizuo-

RADIS IR RADIOAKTIN- 
GUMAS

R adio ak t i ngų j ų Spindulių 
pionieriai išradėjai ir tyri
nėtojai nė iš tolo nemanė, 
nė įsivaizduot neįsivaizda
vo, kad jų nenuoalsios, pa
sišventėliškos pastangos bus

pragariniam tikslui. Visi 
jie buvo tyri mokslininkai, 
idealistai, kuklūs darbuoto- i 
jai.

Mare Skladovskaitė - Kiu- Į 
r i ir jos vyras 1904 m. iš- , 
rado naują metalą radį. 
Radis (radiumas) labai ne
pastovus. Jo atomai nuola- 
tai ir nepaliaujamai skai
dosi, skyla, Vienas po kito, 
kol per dešimtis ar šimtus I 
metų radžio kruopelytė pa-į 
virsta į nebe veiklų, negyvą i 
šviną. Didesnė radžio kruo-, 
pelė skaidosi per šimtus,1 
tūkstančius metų. O didės-' 
ni radžio kiekiai, kaip kad ; 
mūsų saulėj, skaidosi ir, 
skaldysis milionus ir milio-' 
nūs metų, ir tik tada iš-'

technikai privalo nuolat ir 
neatlaidžiai saugotis.

Radžio mokslini n k a i 
Skladovskaitė - Kiuri, jos 
sūnus, garsusis Pjeras Kiu
ri, šveicaras Bekerelis, da
nas Boras, vokiškas žydas 
Albertas Einšteinas ir kitas 
vokietis Kanas darbavosi, 
varėsi pirmyn, kol jų pa
stangų rezultate galų gale 
atsirado ir atominė bomba.

Pirmasis a t o m b o m b u 
sprogimas buvo, naujos bai
singos 
kur

■■1
į'< '&■?:

n i ja

aušros išaugimas, 
mirties mokslas perga- 
gyvybės mokslą. Žmo- 
išgąstingai patyrė, ką 
piktai nukreiptas mok- 
padaryt, suvirindamas, 

šimtus
slas
s u spirgi ndamas 
tūkstančių moterų, senelių, 
vaikų, kurių nusidėjimas 
tebuvo tas, kad jie buvo gy
vi žmonės.

Mrs. Bartola Gai’cia ir jos sūnus buvęs karo belaisvis 
Jose Garcia. Abudu verkia iš džiaugsmo. Jie gyvena 

Los Angeles, Calif.

NEWARK, NEW JERSEY

krašte, kurio 
pilietis, arba 
gimimo vieta, 
mažiausia 60
da įsigyja rezidenciją 
nori likti Amerikos piliečių.

Common Council

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa-, 
skelbimą kaina žema.

RICHMOND DILL, N. Y.

CUKRINIS KAREIVIS
“THE CHOCOLATE SOLDIER"

DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ '

šeštadienį

Gegužes (May) 23 
UKRAINŲ SALĖJE 

57 Beacon SL Newark, N. J.

STELMOKAITft-EICKEO.

Gegužes (May) 24 
LIBERTY AUDITORIJOJ 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Pradžia 3:30 vai. popiet
Scenoje

po vadovyste ir rcžlsiūra

MILDRED STENSLER

VAIDINTOJAI

Ortą Stclmokaitė-Eicke - Nadina 
Edward Skučas - - - - Bumerlis 
Leon Yonik - ----- - Aleksas 
Katre Žukauskiene - - - Aurelc 
Madeline Knorr ------ Alasa 
Tadas Kaskiaučius - - - Popovas 
Walter Bajoras - - - Masakrovas 

Sufherius — P. Ramoška EDWARD SKUČAS

Ši melodiška, gaivi operetė, kompozitoriaus Oscar Straus, yra sutaisyta pagal 
George Bernard Shaw veikalo: “Arms and the Man”. Ji vaizduoja satyriškai paiką 
karališką gyvenimą...... bet meilė yra didžiausia karo niekintoja ir meilė išlaimi.

Kostiumai ir scena atvaizduoja 1885 laikotarpį, kada Serbų armija užpuolė 
Turkų armiją Bulgarijoj..... Choras ir solistai dainuoja 14 linksmų ir jautrių dai
nelių.

Rengėjai širdingai kviečia visus ir visas pamatyti gražią ir juokingą opere
tę. Įsitėmykite, kad choras vaidins du kartu ir dviejose vietose — Newarke ir Rich
mond Hill. į Komisija.

Dar pirma radžio išradi
mo, Konradas Rentgenas 
išrado X spindulius, stebė
tinai galingus ir pavojin
gus rentgeno spindulius. Tų 
spindulių tyrinėtojai 'visaip 
nukentėjo, kol išmoko apsi
saugo! švino prijuostėm ir 
švininėm pirštinėm:. Tūli

spindulių išlengvo ėdantį 
vėžį. Tūli neteko vyrišku
mo ir vaisingumo’ Kiti ta
po mažakraujingi, silpni ir 
mirė pirma laiko.

Nors, dabartinės rentge
no mašinos bei aparatai yra 
saugiau • į r.e n'g t i,' vistiek

Montello, Mass.
Paskutinis pakvietimas j 

mūsų nepaprastai gražų kon
certą, kuris įvyks gegužės 16 
dieną, Lietuvių Tautiškame 
name. Pradžia 7 vai. vakaro.

Iš Now York o atvyksta pro
gramos pildymui šie meninin
kai: Leon Yonikas—barito
nas, V. Č y p a i t ė — so p- 
ranas, Frank Balcvįčius—pia
nistas. Taipgi ir šokikių bus 
grupė, kaip tai Geraldine ir 
Mary-Ann Wilsonaites, Elea- 
nore Stakow ir Etelė Jankus. 
Taipgi kartu su svečiais artis
tais atvyksta ir drg. J. Gry
bas su A. Bimba.

Programoje dalyvaus ir vie
tinis Liuosybės Choras vadovy
bėje Al. Pociaus. Programoje 
dalyvaus ir Ona Mineikytė, 
Aldana Wallen, Gerda Ter- 
horst ir Richard W. Barris.

Kviečiami dalyvauti mūsų 
šiame parengime visi lietuviai 
iš Bridgewater, Stoughton, 
Canton, Norwood ir iš Boston 
plačios apylinkės, 
puiki proga 
Po koncerto 

kaina tik

nes tokia 
pasitaiko.

to

ne

retai
bus šokiai. Tikie
$1. Kviečia visus

Reporteris.

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.)

Lincolno mirties paėmė 
vice-prezidentas, o karo

reikalų sekretorius, taip 
pat ir dėl to, kad civilius 
žmones, ypatingai Mary 
Surratt, teise karo teismas. 
Bet šalis buvo karo stovy
je, dar vietomis pietiečių 
ginkluotos jėgos priešinosi, 
o vidujinis ardymas buvo 
visur. Tad išgelbėjimui ša
lies ir buvo imtasi griežtų 
žygių. Vėliau Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas patvarkė, kad civilių 
žmonių negali teisti karo 
teismas.

Radžio pionieriai, tyri-
Į nėtojai darbavosi gerais j 
' tikslais, darbavosi žmoni-1 
i jos gerovei. Jie nesapna-: 
i vo, kad iš jų darbų išsipe-1 
i rėš, išsiners ateimbombų j 
, nerštas, ■— baisiausieji štai- j 
: gios masiškos mirties ir vi-1 
i suotinio naikinimo pabū
klai. Ir netik tuojautines j

I mirties ,bet pridėčkui dar ir j 
■ žudomųjų flividen.dų. Ma- \ 
* žiau, kad ir visai mažai ga- ; 
vusieji radioaktingųjų ato-1 

i minių dulkių p a £m e r k t i! 
' kančioms, puvimui ir galų | 
gale mirčiai.

Nežymiai, lėtai, pasaliu- |

gema žmogaus audiniai, iš 
lengvo pūva kaulai, slenka 
plaukai, nusineria oda, plė- 

• vės. Tas fatalinis vėžiškas 
ėdimas gali tęstis melų me- 

i tus, kol mirtinai suėda ne
lemtąją auką.

Nedaug tegavusieji radio- 
aktingųjų dulkių gali pus
gyviai vaikščiot, gali ir vai
ku turėt, bet jų sėkliniai 
genai sudarkyti, pasikei
tę; gemalinė protoplazma, 
jei visai neužmušta, tai ato-

miškai iškraipyta. Ir 
kių gemalų išsivysto 
pabaisos, degeneruoti 
gi mėli ai per ištisas

iš to- 
keisti 
apsi- 
gent-

Tyrinėjimai laborator i j o-; 
se su musėmis, su gyvūne- ■ 
liais bei žvėreliais parodė, 
ko gali susilaukti žmonija, 
visa žmonių padermė.

Ir dar blogiau, dar bai-i 
singiau. Tai tik pradžia. 
Radioaktingojo naikinimo 
galimybėms galo nėra. Vi-1 
są mielą žemę, visą jos at
mosferą galima tiek suterš
ti radioaktingomis dujomis 
bei dulkėmis, kad išnyktų ; 
visiškai bet kokia gyvybė,, 
gyvulinė ir augalinė; iš-; 
nyktų visur, visur; pasi-' 
slėpti būdų bei vietų nėra, i 
Tos kvailos slėptuvės, ku-i 
rias ruošia piktieji satra
pai, galėtų apsaugoti nuo ( 
tuojautinės mirties, bet nėl 
nuo anų visaperimančių ra- 
dioaktingumo dujų bei dul
kiu, nuo kuriu tu vis vie-L- 1 v

na mirsi, kad ir ilgai pasi
kankinęs.

J. J. Kaškiaučįus, M. D.

Stoughton, Mass.
Balandžio 27 d. Bostono 4 

goninėje mirė Izabel Pūkelis 
(Svirnialis), Charlie Pūkelio 
žmona, montelliečių Frank ir 
Uršulės Pūkelių marti, sulau
kus vos 37 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime savo mylimą 
vyrą, motiną, brolį, seserį ir 
kitus gimines bei draugus, 
šermeninėje buvo daug gyvų 
gėlių. Buvo daug lankytojų. 
Visi apgailestavo.

Gegužės 3 d. stoughtonie- 
čiai surengė gražų parengimą 
dėl Gintaro Radijo naudos. 
Turėjo daug svečiu iš kitu 
miestų. Buvo graži programa. 
Pelno dėl radijo palaikymo

i liko virš šimtas dolerių.
Stoughtoniečiai ilgai miego

ję pabudo iš miego. Būtų ge
rai, jeigu kas nors Bridgewa- , 

. ter progresyvius lietuvius pa^į 
budintų iš miego. Reikia, ka<^ 
jie pasirodytų tebesą ant šio

I svieto.
Žolynų Kaimynas.

Jo nuomonė
Apie moteris abelnai kai- . 

i ban t, didžiuma sutinka, 
j kad jos visuomet abelnai 
i kalba. šalaputris

Laisves Piknikas
Rengia ALDLD 2 5 kuopa paramai

DIENRAŠČIO LAISVĖS

Sekmadienį, BirželioJune 7 d
Įžanga 50c asmenini —:— Pradžia 11-tą valandą dieną

Dovanos prie įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00, pinigais

SLOVAK NATIONAL PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md

PUIKI DAINŲ IR ŽAISIUJ PROGRAMA, KURIĄ PILDYS: 
ROŽYTĖS MERKIUTĖS GRUPE Dainininkų iš Philadelphijos ir 
DAINININKO STANLEY KUZMICKO šeima iš Shenandoah, Pa.

W. Otremba Muzika Gros Šokiams nuo 3-30 iki 7-30 P. M.

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražiojo vietoje, tarp žaliuojančių medžių 
j ir žydinčių gėlių, kur visi besigėrėdami pavasario malonumu, smagiai praleisite lai
ką. Labai graži svetainė ir smagi muzika šokiams. Alus ir valgiai pirmos rūšies. 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Rehyėjai.

KELRODIS: Ifi Philadelphijos. imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę — 
Krcsson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva
žiavę tiltą. laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dosinei pusei. Iš miesto galima važiuoti 26th karu 
iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus l/z maitos. O busas No. 20 Dundalk reikia Imti ant Baltimore St. 
ir jis priveža iki pikniko vietos.

ANNUAL LITHUANIAN LIBERTY PICNIC. SUNDAY, JUNE 7, 195^
SLOVAK NATIONAL PARK, 6526 Holabird Ave. Beginning 12 Noon, j 

Rose Merkis’ Choral Group from Philadelphia and Stanley Kuzmickas’ Family Sin
gers from Shenandoah, Pa., will participate on the program. Music from 3:30 to 
7:30 P. M. Two door prizes: 1st $7; 2nd $5.-^- Ticket 50c. All are invited.

4 pusl.-Laisvė (Liberty) -Penktad., Gegužės-May 15, 1&53
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Worcester, Mass.
Gegužės 5 cl. įvyko Lietu-1 

Vos Sūnų ir Dukterų Pašaipi
uos Draugijos mėnesinis susi
ję rinkimas. Iš valdybos ir Įvai

rių komisijų raportų pasirodė, 
kad draugijos turtas po biskį 
auga. *

Prie darugijos prisirašė du 
garbės nariai — K. Sabaliaus
kienė ir J. Žilinskas.

L. S. ir D. paaukavo Lais
vės astuonių tūkstančių dole- 

• rių fondui $25.

Draugija nutarė pataisyti 
namų ant 29 Endicott St. Pa
taisymas kainuos keletą tūks
tančių dolerių. O kad gerai 
pagražinti, tai išlaidas turėsi
me surinkti iš draugijos pa
rengimų. O pirmutinė ir labai, 
puiki proga jau pasidarė— 
tai atidarymas mūsų gražaus 
vasarnamio. Gegužės 30 d. į- 
vyks mūsų Olympia Parko 
oficialus atidarymas.,Todėl vi-

Montello, Mass.
Iš mūsų .parengimų

Liuosybės Choro koncertas, 
! atsibuvęs balandžio 25 d. Lie
tuvių Tautiškame Name, gerai 
pavyko. Publikos buvo nema
žai. Programą pildė Liuosybės 
Choras vadovybėje Albert 
i’otsiuš. Sudainavo sesias dai- 

' nas. Latviu Choras, iš Roxbu- 
ry, Mass., vadovybėje E. Su
gar, sudainavo keturias dai
nas. Mūsų solistė Aldona Wa- 
llan gerai atsižymėjo, sudai
nuodama net ir iš operos ari- 

1 jų. Jai buvo įteiktas gelių bu
kietas. Rožė Stripinis, savo 
stipriu balsu, talentingai ža
vėjo publiką, sudainuodama 
solo ir duetus su Al. Potsium. 
Akordijono duetą atliko bro
liai Carl ir Cliff Wallent, iš 
Stoughton, Mass. Atliko pa
girtinai.

Paskaita “žmonių ligos ir 
sveikata”, kurią parašė Dr. 
J. J. Borisas ir išleido LDS

MONTREAL, CANADA
Ugniagesiai nepatenkinti

Montrealo ugniagesių ko
manda, kurie* organizuoti į 

i International Association of 
! Firefighters uniją, reikalavo, 
kad miestas pakeltų algas, 

i sutrumpintų darbo valandas 
ir bendrai pagerintų darbo 
sąlygas, geruoju nesusitarė. 

I Dalykas buvo atiduota iš- 
! spręsti arbitracinei komisijai, 
i Pastaroji palaikė miesto pusę 
i ir atmetė jų reikalavimus.

Tokiu arbitracinės komisi- 
! jos sprendimu ugniagesiai,

Jo pasiūlymas taryboje u.ž- 
i girtas.

—o—
Darbininkai išteisinti

Trys laivų statymo įmonės, 
^Canadian Vickers Ltd., darbi- 
n i n k a i buvo patraukti į 
teismą, už tai, kad . jie laike 
streiko, pereitais metais rug
sėjo mėnesyje, apmėtė akme
nimis autobusą, kuris vežė į 
dirbtuvę streiklaužius. Ka
dangi teisme buvo prirodyta, 
kad jie mėtė akmenimis į tuš
čią autobusą, be žmonių, to

si lietuviai, kaip vietiniai, taip 
ir iš plačios apylinkės, esate 
kviečiami dalyvauti šiame iš-
kilmingame atidaryme. Bus 
Šokiai iki vėlai nakties. Taingi 

-bus gardžių valgių ir gėrimų.
Bus visko visiems pakanka
mai. Čia turėsite puikią proga 
susitikti su draugais ir giminė
mis. Čia turėsite puikią progą 
pasidžiaugti gražiomis gėlė 
mis ir puikiai augančiais jau
nais medeliais, žodžiu tariant,

centras, buvo skaityta gegu
žės 2 d. Surengė LDS 67 k p. 
Lietuvių Tautiškam Name, 
žmonių buvo arti šimto , ir vi
si atydžiai klausėsi. « Mūsų 
gerbiamas daktaras nuošir
džiai aiškina apie sveikatą, 
apie širdies ligas, vitaminus, 
ypač apie vitaminą B, ir nu
rodo, kaip senatvėje reikia už
silaikyti. Už šią sveikatos pa
skaitą Dr. Borisui esame la
bai dėkingi. Z°lynas,

pasilinksminsite gegužės gro
žėje. Jei Tamsta dar neprenu-

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks birželio 2 d., 7 :3() 
vai. vakare, 29 Endicott St.

Reporteris.

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums Į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

per savo asociaciją, išreiškė 
nepasitenkinimą. Sulyg K ve- j 
beko provincijos naujai išleis- : 

I to įstatymo, jie (kaip ir bile 
I kuri kita unija) neturi teisės 
; apeliuoti prieš komisijos I 
I • 1 1 •i sprendimą, nei streikuoti.

Montrealo ugniagesių algos 
i mažesnės apie $400 i metus, 
i negu, pavyzdžiui, Toronto.

—o—
Ligoninės iškaščiai turėtų 
priklausyti Kvebekui

Miesto tarybos narys. U. 
Ravary, taryboje diskusuo- 
jant dėl paskyrimo iš miesto 
iždo $2,000 General de la 
Misericorde ligoninei įnešė 
pasiūlymą, kad “ligoninių bu- 
davojimas ir palaikymas ^pri
klausytų Kvebeko provincia- 
lei vyriausybei, o ne miestui.” 
Jis savo pasiūlymą motyvavo 
tuo, kad ligoninės prikimštos 
ligoniais iš kitų miestų ir mie
stelių, o tuo tarpu, miesto 
gyventojai, taksų mokėtojai 
ligoninių palaikymui, kartais, 
sako jis, turi laukti kelias sa-
vaitos, kol gauna vietos ligo
ninėje.

dėl teismas juos išteisino.
—o—

Sinagoga nubausta už 
nelegališką vaikų mokymą

Iš Europos pabėgėliai žy
dai, su savo ultra-orthodox 
religiniais įsitikinimais, vado
vybėje rabino M. Weider, iš 
miesto gavo leidimą 1942 m. 
ir įsisteigė buvusioje priva; 
tiškoje stuboje (5340 Jean 
Mance St.) sinagogą. Jie turi 
apie 50-60 narių. Vėliau jie 
pradėjo sinagogoje mokyti ir 
savo vaikus, negavę iš miesto 
leidimo.

Užlaikymas mokyklos be 
miesto leidimo yra prieš įsta
tymus, nelegalus, todėl jie 
buvo patraukti į teismą ir tei
smas nubaudė $25 pabaudos 
ir išlaidas. Atsitikime .jie vis- 
tiek tęstų vaikų mokinimą, 
tai teisėjas patvarkė, kad už 
kiekvieną mokymo - dieną tu
rės užsimokėti panašią pa
baudą arba, miesto pareigūnų 
parėdymu, namai gali būti vi
sai užrakinti—“padlocked”.

mo buvo nubausti po $20 pa
baudos, už tai, kad pas juos 
buvo rasta pigesnio sviesto— 
margarino, nors teisme nebu
vo įrodyta, kad jie jį parda
vinėjo. Priešingai, jie naudojo 
jį tik sau maistui.

• Kvebeko provincijoj, mat, 
įstatymais uždrausta marga
riną pardavinėti (kad sviesto 
gaminimo magnatai galėtų 
palaikyti aukštas kainas ant 

■savo produktų). Už margari
no pardavinėjimą, “kaltinin
kas” gali būti nubaustas iki 
$200 pabaudos.

Vargšai darbininkai nubau
sti (“maža” pabauda) tik už 
lai, kad pigiau nusipirkę val
gė margariną. Teisme, tačiau, 
jų niekas neklausė, ar jų iš
tekliai leidžia nusipirkti gero 
sviesto, brangesnio.

—o---
Pagerbti Skripkai

Pusbrolio Liudviko Skripkos 
į ir artimų bičiulių iniciatyva, 
| gegužės 2 d., buvo pagerbti 
Jurgis ir Prąnė Skripkai, juo- 
dviejų vedybinio gyvenimo 25- 
kių metų sukaktuvių proga.

Jubilijantams buvo suteikta 
daug sveikinimų bei linkėji
mų ir įteikta dovanos.

—o—
Serga

Albertas Simijonas susirgęs. 
Gydosi namuose. Neteko pa
tirti, kokia liga serga. J.—

—o—
Nubausti už margarino 
vartojimą

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Spccialis vakaras yra rengiamas 
Laisves fondo paramai. įvyks šešta
dienį, gegužės-May 23 d., pradžia 
7:30 vai. vakaro, po num. 1190 Wa
shington St. Šioje sueigoje apart 
pasikalbėjimo Laisvės reikalais bus 
užkandžių ir šiaip ko. Kviečiame vi
sus dalyvauti šioje gražioje sueigoje.

Rengimo Komisija.
(94-98)

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

OPERATORS
On Single and double needle ma

chine. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. 2nd 
floor. . MORRIS WALDMAN,

103 W. I’ahner Street
(95-97)

HELP WANTED-MALE
AUTO MECHANICS. 1st. class 

man, capable of doing general re
pairs; wliccl alignment and tune up 
work in well equipped independent 
repair shop. Steady job and good 
starting salary for the right man. 
Apply or phone: Mr. Garber.

EIDELITY AU'roSERVICE, 2136 
Packer Ave. HO. 8-7711.

(95-101)

AUTO MECHANICS
(2) to Service New Cars. Bring 

lools; come ready for work. Vaca
tion with pay. Apply: Mr. Davis.

Girard Chevrolet Co.
59th & Lancaster Ave.

(95-97)

Indijoj sprogo 2 lėktuvai, 
užmušant 62 žmones

New Delhi, Indija.—Per
eitą šeštadienį sprogo ir su
degė keleivinis Indijos lėk
tuvas, pražudant 19 žmo
nių, tarp kurių buvo ir du 
amerikiečiai.

Užpereitą gi šeštadieni 
susprogo rakietinis anglų 
keleivinis lėktuvas ties Kal- 
kutta. Indijoj, užmušant 
bei sudeginant 43 asmenis, 
tarp jų ir tris amerikiečius

Korėja.—1 ’ranešama, kad 
Amerikos lakūnai nušovė 
tris rakietinius Šiaurinės 
Korėjos lėktuvus.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
MAID. Settled woman. Age 25— 

40. General duties. Willing to work. 
Must be fond of children. Prefer 
someone wanting good home. Good 
salary; permanent position for right 
person. Phone: MIDWAY 2-4286, 2 
to 4 P. M. for interview.

(89-95)

CLERK-TYPIST
Insurance Office. Experience help

ful but not necessary. Steady posi
tion; good working conditions. Phone 
MR. BROOKES. LO. 3-4108 for in
terview.

(89-95)

SETTLED WOMAN
Downstairs work and cooking for 

private family living in Jenkintown. 
Live in, own living room, bedroom 
and bath. Must have good referenc
es and experience. Good salary and 
steady position for right woman. 
Phone OGontz 3553 or write to 221 
Wyncote Road, Jenkintown, Penna.

(95-98)

GIRLS (2); 1 for upstairs work 
consisting of chambermaid and 
waitress. 1 for downstairs work 
and cooking. Must have good ex- 
periencc. Live in own room. Steady 
position for the right girls. Phone 
BRYN MAWR 5-4392 for interview.

(93-99)

HELP WANTED MALE

MECHANICS
For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.

Phone BA. 9-4587 for interview.
(95-99)

MECHANICS
First Class. $1.80 per hour. Life 

insurance, hospitaliation, vacation 
with pay; Showers. Steady work; 
good working conditions for right 
man. Apply in person.

LIGHTMAN MOTORS
430 S. Broadway, Gloucester.

(93-95)

I. V-ŽIS

Našlaitė
! (Tąsa)

Tai buvo netikėta staigmena ,nes nieks
4 nė sapnuot nesapnavo, kad jų sesutė 

' a Juliukė taip netikėtai, kaip iš kapų, pasi
rodys. Katriutė, kuri nebuvo jau ma
čiusi Juliukės per dešimtį metų, puo
lėsi visu glėbiu'apkabindama, bučiavo ir 
džiaugėsi ir verkė, kad Juliukė, 'rodos, 
kaip iš numirusių atsikėlė. Ir jei jiedvi 
būtų kur nors kitur susitikusios, tai vie- 

\ ' na kitos būtų nepažinusioš; Juliukė net 
ir savo broliukų neatpažino, apart Jono 
ir Elziutės—visi jau vyrai, mergos. Ju
liukė ir pati jau ne piemenė, bet gra
žiai išsitiesusi mergiotė su viąais mer
giškais bruožais, nors ir laibutė, plo- 

1 nutė, bet jau ne ta Juliukė, kurią jie visi 
atsisveikindami paskutinį kartą matė. 
Ir visi jie puolėsi sveikinti, bučiuoti ir 

v , džiaugtis tokia netikėta viešnia, kuri taip 
netikėtai, kaip iš žemės išdygo. Taip- 

‘ jau Juliukę karštai ir meiliai pasveiki
no', dar pirmu kartu matyta ir sutik-

; ta jauna moteriškė. Tai buvo josios bro
lio Jono žmona, ir du maži vaikučiai. 
Čia Juliukei buvo ir nuostaba ir džiaugs
mas. Ir taip visi apsisveikinę, apsibu-' 
čiavę, susėdę aplink stalą ėmė kalbėtis. 
Na, o tokiu momentu, žinoma, kalbai 
nebuvo galo. Besikalbant, atsirado ant 
stidį ir šventadieniško, velykinio valgio 
irMkitokių vaišių, kokių tik turėta. 
Greitai pribuvo ir Juliukės vienintelė, 
žilaplaukė ir vargų išvagotu veidu teta, 

>. ; jau gerai nusenusi, kuri irgi meiliai ir
karštai Juliukę bučiavo ir, džiaugsmo 
ašaromis vilgindama savo veidą, kalbė
jo:

• —Oi, kokia tu didelė ir graži, mano 
dukrele, Juliute! Aš jau nė nesitikėjau 
sulaukti tave pamatyti,— džiaugdamasi 
kalbėjo senutė. Ir taip daugybę visokių 
klausimų statė Juliukei.teta, kad ji ne
spėjo nė susivokti į visus atsakyti.

Juliukė, maloniai ir širdingai priimta 
ir pavaišinta, sėdėjo ant suolo prie to 
paties mažo langelio, kur kadaise ji 
klūpėjo ir, žiūrėdama pro/ tą langelį, 
laukė, ar nepareis mamytė. Ir nors tai 
jau seniai praėję ir užmiršti tie visi 
jos kūdikystės dienose pergyventi Šiur- 
nulingi vaizdai, bet dabar ir vėl, lyg 

| ’Tro mielas, atsistojo jai prieš akis. Štai 
4L rodos, ir vėl mato, kaip jos mamyte 
guli ant baltai aptiestų lentų ir dega 
žvakės; rodos, ji vėl mato, kaip deda ' 
mamytę į grabą ir išneša iš šios tąjnsios 
stubelės; net jai rodėsi, kad ji girdi ir

> tuos verkiančius balsus. Tik tada ji bu
vo permaža, kad tą viską suprasti, kas

dėjosi. Ir taip giliai susimąsčius, ji sė
dėjo, kad net negirdėjo nei kalbų nei 
juokų, kurie tik plaukė iš josios sesučių 
ir broliukų. Ji tik susimąsčiusi, kaip ir 
be tikslo, tėmijo, kaip žaidžia du vaiku
čiai ant molinės aslos ir krykščia, lyg du 
kregždžiukai, o pati,, paskendusi toj šiur
pulingoj savo kūdikystės dienų praeityj, 
rodos, pasijuto, kaip mažoj valtelėj blaš
koma audringose jūrose, kur nesimato 
krašto, prie kurio ji galėtų prisiirti ir 

. rasti nors kokią užuvėją savo vargų lai
veliui.

Ji dabar mato, kad nors tai buvo jos, 
kaip ir visų josios broliukų ir sesučių, 
savastis ši skurdi tėviškėlė, bet kažin 
kaip ji dabar pradėjo jaustis, lyg ji būtų 
svetima ir daugiau nereikalinga čionais. 
Ji dabar pradėjo įsitikinti, jog ji nieka
dos nepriirkluos savo gyvenimo^ laive
lio prie, šios tėviškėlės kranto ir neras 
čia sau jokios užu vejos; kad tos visos 
jūs saldžios svajonės apie grįžimą į šią 
tėviškėlę.ir ta laimė,,kuria ji svajodama 
save guodė, buvo tik saldus sapnas, o da
bar nusivylimas; ji dabar mato, kaip 
josios akyse tas viskas dingo; ji mato, 
kad ir čionais tokie patys vargai ir toks 
pat sunkus, skurdus gyvenimas. Prie 
to, štai, ji mato, kaip ant molinės aslos 
žaidžia, krykščia du vaikučiai. Reiškia, 
kad brolis Jonas jau'susikūręs ir šeimy
ninį židinį šioje jų visų tėviškėlėje, kuri 
ir-šiandien yra 'taip lygiai skurdi, var
ginga, kaip ir tada buvo, kada ji ją 
paliko, tik tada ji buvo maža ir to visko 
nesuprato. Dabar ji jau užaugusį ir ga
na pati pergyvenusi daug vargo ir iš
gėrusi gyvenimo kartybės, mato ir su
pranta, jog ir šioje jos mylimoje tėviš
kėlėje tik didelis skurdas, o ne laimė 
žydi; ir kad josios broliukai ir sesutes 
taip kitiems vergauja, kaip ir ji pati; įr 
kad ir brolis Jonas, nors ir susikūręs 
jau šeimyninį gyvenimą ,bet lygiai 
skursta, vargsta ir vis kitiems vergau
ja. Ir kuo ji daugiau apie tai galvojo, tuo 
labiau save įtikino, kad jai čia nėra 
daugiau vietos; kad ir čia jai vargas bū
tų nė kiek nemažesnis, nelengvesnis, 
kaip ir ten, Suvalkijoj, kur ji užaugo ir 
kur per tiek metų jau vargti pripratusi. 
Ir jeigu ji pirmiau gana dažnai svajoda
vo apie grįžimą pas broliukus ir sesutes 
į šią tėviškėlę, tai šiandien toji svajonė 
pas ją ėmė blankti ir nykti. Ji net pra
dėjo įsižiūrėti, kad jai Suvalkijoj geriau 
patinka, jai ten gražiau ir smagiau; ji 
ten užaugo, ten ji jau pažįsta visus kai
mo, žmones ir žino 'jųjų papročius; net 
jai rodės, kad ten ir kalba kažin kaip 
gražiau skamba, negu čia, Griškonyse— 
nėtaip dzūkiška.

(Bus daugiau)

Du Point Fortune gyvento
jai, Gerard Parson ir Leo La- 
rocque, gegužes 8 d., čia teis-

DETROIT, Midi.
Detroito Moterų Pažangos 

susirinkimas įvyks gegužės
Kliubo
20 d.,

prasidės 7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Po susi
rinkimo turėsimo arbatos ir užkan
džių. Taipgi bus ir žaislų. Tad visos 
būkite susirinkime ir atsiveskit nau
jų narių. - N. A.

(95-97)

GAS WELDERS. Experienced in 
brazing, tubing. Steady work, good 
working conditions. Apply:

988 Carpenter Street
(95-97)

MECHANICS
Experienced Io specialize in igni

tion and carburetion bench work. 
Steady works; good working condi
tions for right man.
Phone MR. DIDIO. HATBORO 1883

(95-97)

i; Dienraščio Laisves Pai -amai

DIDIEJI PIKNIKĄ!
I i;
; ;i Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 

j puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma-
' i; tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, Ml).
i

Piknikas Įvyks Sekmadieni

Birželio 7 June
I ■; (Pradžia 11 valandą dieną
Į I;

Slovak National Purk
i ; 6526 Uola bird Ave. Baltimore, Md.

N MONTELLO, MASS.

j Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių pikųikhs

I!; paramai dienraščio Laisvės.

I
 Įvyks šeštadienį ir sekmadieni

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass. ;

BROOKLYN, N. Y

Piknikas Įvyks Šeštadieni

Liepos U July

Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje1, ;

Gerai įsitėmykite nąujos vietos antrašą: ;

i j

National Hall & Park
65-13 381b Ave. Woodside, L. I.Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

MONTELLO -- WORCESTER
žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta į 

Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Viola čypaitč, sopranas

Frank Balevičius, komp.-pianistas
Aido Choro Šokėjų Grupė

Leon Yonikas
VIOLA CYPAITfi

Duos Puikų Koncertą
Montello, Mass., šeštadienį

Gegužčs-May 16-tą
TAL,TIŠKO NAMO SALĖJE

.8 VINE ST. IR NO. MAIN ST.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga $1.00

. . Rengia L.L.D. 6-/ft Kuopa

Gegužes-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

LIETUVIŲ SALĖJE
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet Įžanga $1.00
Rengia L.L.D. U-ta Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai. Kiekvienas, kuriem ncpcrtoli nuvykti, pasistengkite 
juos išgirsti.

5 pusl.-Laisvė (Liberty)—Penktad., Gegužės-May 15, 1953
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Patyrusios. Nuolatinis darbas.

Lamontas debatuose 
apie tardymus

Dar galima kėlimą 
fero atmesti

Daktaras Palevičius teiks

10:30 ir 1 1 valandos, 
televizijos programa, 
du aukštojo moks] 
pareigūnai debatuos 
sėkas kongresinių 
komunistų veiklos, 
batorių bus Dr. 
mont, iš Columbia
to, kitu — profesorius James 
J. Flynn iš Manha 
gijos.

Lamontas. kilęs 
šeimos, yra žymus
ir autorius daugelio raštų vi
suomeniškais klausimais, taip
gi geras, kalbėtojas 
kas. Tad bus įdomu 
debatuose su kitu 
srities pareigūnu.

Programą transliuos 
WOR-TV (Channel 9).

apie pa
tyrinu i im u

La-

turtuoliu

ir politi- 
girdūti ii 
mokyklų

Rengia arbatėlę
* Amerikos Tautinių Moterų 

Taryba prašo pranešti, jog 
ruošia arbatėlę šio šeštadienio 
vakarą, gegužės 16-tą, nuo 
7:30 iki 9, Yugoslavų salėje. 
Norėtų, kad ir lietuvės mote
rys ten dalyvautų. Salė randa
si 405 W. 41st St., prie pat 
9th Ave., New Yorke (arti 
naujosios bosams stoties).

D-ė.

Apgavo ir apiplėšė
Plėšikas degtuku užkišęs 

subway stotyje mechanišką 
pinigų priimtuvą ir pašaukęs 
kasininką priimtuvą pataisyti. 
Tam pradėjus taisyti, asinio 
per kitą atvara įskubėjęs vi
dun. čįupęs maišelį su arti po
ra šimtų dolerių ir nuvažia
vęs tuo tarpu iš stoties išei
nančiu traukiniu.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeU EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

WZZZZZZS'/ZZZZA’ZZZ,'

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barbens

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Viskas galima. Tik reikia 
susitarimo ir veiklos. Jeigu 
visi miesto tie gyventojai, ku
rie mokės pakeltą fėrą, dabar 
pareikštų protestą valdinin
kams, fėro nepakeltų.

Miestinė Board of Estimate 
(budžeto taryba) dar gali 
atmesti gubernatoriaus Dewey 
su majoru Impellitteri užka- 
riamą miestui tą Transit .Au
thority. Uzkariama tam tiks
lui, kad pakeltų fėrą.

Miesto iždininkas Lazarus 
Joseph, kuris turi n įtveriamą
jį balsą taryboje šiuo klausi
mu, lyg ir dvejoja. Jeigu bū
tu veiklus, masinis į jį atsi
šaukimas, spėjama, kad jis 
balsuotu prieš Įgalinimą to 
Transit Autoriteto.

Rich moral
Bronx, 
prezi-

M i est in ę B u d ž eto Tarybą
sudaro visų penkių miesto ap
skričių prezidentai, majoras, 
miesto iždininkas ir Miesto 
Tarybos prezidentas. Pasta
rieji trys turi po 3 balsus, 
Manhattan ir Brooklyno pre
zidentai po 2 balsūs, 
Queens ir
dentai po 1 balsą. Prieš Tran
sit Authority jau yra pasisakę 
Miesto Tarybos prezidentas 
Halley 'ir Manhattan prezi- 
dęntas Wagneris. Jeigu su 
jais balsuoti) Joseph, Boardo 
of Estimate negalėtų Transit 
Autoriteto užgirti. Balsai bū
tų pasidalinę pusiau.

Taryba turi pirm ateinan
čio mėnesio 1 dienos ta auto- 
ritėtą užgirtji arba atmesti.

Sekamose laidose bus dau
giau apie vjažiuotės proble
mas i)’ kas ir kaip siūlo jas iš
spręsti. P. S.

Aido Choras
visus savo 
pagelbėjo 

Adomas ir

Aidas kvočia 
talkininkus, > kurie 
prie suvaidinimo 
Ieva” arba dirbo kitus darbus.
Kviečia ateiti pas aidiečius 
šio penktadienio vakarą, 15- 
tą. Po pamokų turėsime drau
gišką pobūvį.

Aidiečiai ] prašomi susirink
ti anksti, kįd po pamokų lik
tų daugiau laiko pobūviui.

Prezid.

prelekciją apie sveikatą
Kreipkitės:

C. <fc C. SPECIALTY CO.
265 Neptune Ave., Brooklyn

Tel. Nightingale 8-6433
(95-99);

SINGER & MERROW 
OPERATORES

Reikalingos-dirbti prie moteriškų 
ir vaikų sweater mezginių dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

LONDON KNITTING MILLS
1027 Grand St., kampas Mongan A v.

Brooklyn
(93-97)

PRACTICAL SLAUGE IR + 
SLAUGIŲ PAGELBININKE X 

Mažiems Nursing namams. Nuo-W 
latinis darbas, gera mokestis, pui- ' 
kios pašalpos. Kreipkitės:
WOOD MANOR NURSING HOME
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L. I.

Tel. J A. 3-5963
(89-95)

Dr. M. D. PALEVIČIUS 
iŠ Detroit, Mięh.

LDS 13-tai kp. pasitaikė 
laimė gauti svečią daktarą iš

tolimo miesto, daktarą Pale- 
vičių, kuris sutiko teikti pref 
lekciją apie sveikatą. Tačiau 
13-tos k p. nariai ta proga pa
simokyti šio to apie sveikatą 
nori pasidalinti su savo prie- 
teliais iš kitų organizacijų, su 
kaimynais ir pažįstamais. Tai
gi, —

LDS 13-ta kuopa kviečia 
visus ateiti į Liberty Auditori
ją šį sekmadienį, gegužės 17- 
tą, išgirsti daktaro Palevičiąus 
prelekciją, Įėjimas nemoka
mas. Prasidės 3 vai. Prasidės 
laiku, nes daktaras po prelek- 
cijos tuojau turi grįžti į Det
roitą. Anksčiau susirinksime, 
daugiau laiko turėsime klausi
mams. Daktaras Palevičius 
visuomet nuodugniai ir aiškiai 
atsako į klausimus. Rengėjai.

ALTERATION HANDS
REIKALINGOS COUNTER 3IRLS

MERGINOS

Patyrusios prie geresnių suknelių.
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

PACUN
1750 E. 101h St., 

Brooklyn

SLAUGE

(95-97)

Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. % 

Kreipkitės:
CARLTON BAKE SHOP 

21-03 — 21st Ave., Astoria, L. I.
(94-98)

DENTAL ASSISTANT

New Yorko rinkimai 
skaitomi svarbiais

Rosenbergams prašo 
pas i g a i lė j i m o

Laisniuota practical. 8 valandų 
pareigos. Puikiausia mokestis, 

t

Kreipkitės:
225 E.

Tel.

234th Street,
Bronx
FA. 4-7600

. (95-99)

REIKALINGOS OPERATORES į
Patyrusios ant. Singer mašinų.

Nuolatinis darbas,
Matykite L. Berman.

QUALITY CURTAINS
8 Guion St., Yonkers, N. Y.

Tel. YOnkers 5-2318
(95-97)

gera mokestis.

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant blindstitch mašinų.

Patyrusį. 5 dienų savaitė. Nuola
tinis darbas, gera mokestis. Mokan
ti naudoti typewriter. Puikiausia 
proga patapti dešinės rankos mergi
na. (East New York ofisas).

Telefonas: AP. 7-4769
(94-96)

MERGINOS—MOTERIŠKES
Patyrusios prie gold leaf laying. 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės:
SPELZ CO.

257 W. 17t)i St., N. Y. C.

(94-96)

Reikalingos lengvam fabriko dar
bui. Nuolatinis darbas, 5 dienų sa
vaitė, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAL CO.

36 Lawton St., New Rochelle, N. Y.
(92-98)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Pilnai mokanti grožio operacijas.

Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas.

FERNANDO’S BEAUTY
221-42 Horace Harding

Bayside, L. I.

Kreipkitės:
SALON
Blvd.,

(92-96)
FINGERWAIVER & MANICURIST

Patyrusi, nuolat ir gale savaičių.
Trumpos valdandos. Gera mokestis.

Kreipkitės:
YOUR HAIRDRESSER

8 Bond St., Great Neck, L. I. 
Tel. GR. 2-1090.

(92-98)

Iš visų įvairiausių rinkimų, 
kurie Įvyko po 1952 metų ru
dens, New Yorko miesto val
dininkų rinkimai, įvyksiantieji 
šių metų lapkričio 3-čią, skai
tomi svarbiausiais. Jie svar
biausi mums, miestiečiams. Į
juos žiūrės, jų laukia visa ša
lis. Juos taip- pat .svarbiais 
laiko visas pasaulis.

New Yorko rinkimai, 
ekspertai, turės 
svorio i klausimus 
kos, į pažangą, 
unijistų ir bendrai 
gerovę.

Komitetas Rosenbergams 
Gelbėti atsišaukė i newyorkie- 
čius. Jis prašė, kad primintų 
prez. Eisenhoweriui, jog yra 
motina, kuri randasi mirties 
kambaryje kalėjime. Jos 
dviem sūneliams, 11 ir 5 mo
tų, atimta motina.

Komitetas, ypačiai jo mo
terų grupės, po 
skleidė 
reikalą 
Ir taip 
Ethel e i
sveikinimus. 
Sing kalėjime.

Kreipkitės:
A. C. DRESS CORP.

3960 —3rd Ave. (kamp. 173rd St.) 
Bronx

Tel. LU. 3-0921

KEPYKLAI 
SALES GIRLS—PATYRUSIOS 

Pirmadieniais nedirbama. 
$48 į savaitę.

Kreipkitės į Personnel tarp 5-7 P.M. 
CAMBRIA BAKE SHOP 

223-03 Linden Blvd., 
Cambria Heights, L. I.

(94-98)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinOM 

dirbti prie $3.75 vertės suknelių? 
Nuolatinis — apskritų metų darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

MODEL DRESS CO.
>18 Orchard St., N. Y. C.

Tel. CA. 6-6885.
(91-97)

CHECKOUT GIRL

(95-99)

Self-Service Markele. Patyrusios.
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

RANKINĖM MAŠINOM 
PROSYTOJOS

Vien tik patyrusios. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, puikios dar- 

i bo sąlygos. Kreipkitės:
FLASH SERVICE

4101—30th A ve., L. I. City
Tel. RA. 8-9072

(94-98)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios prie Singer mašinos. 
Darbas prie Lietpalčių. . Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis.

THE RAINER CO., INC.
777 Flushing Ave. (1 blokas nuo 

Broadway), Brooklyn.
(91-97)

PATYRUSIOS OPERATORES

didžiausio 
karo ai’ .tai- 
į darbus, į 
darbininkų

Ir labai daug ką pa
kreips vienaip ar kitaip guber

natoriaus rinkimams, kurie į- 
vyks 1954 metų lapkritį.

Nieko be priežasties
New Yorke prieš tūlą laiką 

paskilbo jauna poniutė . Ca
therine Fiore kaipo pasimokė- 
jusi $877 pabaudomis už per 
greitai zujimą po miestą su 
auto. Po to tyrinėjimas ati
dengęs, kad ji tai darė ne be 
priežasties. Įtarta, kad ji ga
lėjusi būti vogtų ar prievarta 
išplėštų daiktų priėmėja. Tai
gi, paskuba su auto nebuvusi 
vien tik iš kvailumo.

“PUIKI PRAMOGA VISAI ŠEIMAI!”

AGNIFICENT! AUTHENTIC!!!
I Never Before Seen By The Eyes Of TheWorld!

AMERICAN
LANGUAGE FILM fromIux į/ Mini HENRI VIDUN u POPE PIUS X

“BRYANT Theater, 42nd St. & Broadway”

visą miestą 
lapelius, aiškinančius 
pra.šy t i p as i ga i 1 ė j i m o. 
pąt ragino parašyti

1 ■ Rosenbergienei pa- 
Ji randasi Sing

Kreipkitės:
741 Myrtle Ave., Brooklyn

Tel. ULster 5-1540
(95-97)

HELP WANTED MALE

VYRAI

COUNTER—WAITRESS
Nuolatinis darbas. Patyrusios. Ge

ra mokestis, geri tipai.
Kreipkitės: •

SANFORD CAFETERIA 
30-13 Broadway, L. I. City

Tel. RA. 8-9248
(94-96)

Dirbti prie suknelių. Dirbti visą 
rūbą ar tik dalis. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. Kreipkitės:

MODEL FIT
6120 — 20th Ave.,- Brooklyn.

Tel. BE. 2-8016.
/ (91-95)
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
'DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos I
CIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos >

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NERA MINIMUM MOKESTIES IR NERA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai. Aaunl Orkestrą.

Kalbama, kad New Yorko 
tammaniečiąi nori statyti esa
mąjį majorą Impellitteri savo 
kandidatu į majorą antram 
terminui.

centų j menes j. Įstoti j 
teisę visi tie kriaučiai. 

išbuvę A.C.W. of A. 54 
mėnesius. Pasimoka klu-

PRANEŠIMAS
BROOKLYN. N. Y. 

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Klubo Nariams

Pagal klubo metinio susirinkimo 
nutarimą klubo nariai turi mokėti 
duokles. 10 
klubą turi 
kurie yra 
skyriuje 6
ban įstojimo $1. Taigi, įstojimui ir 
pasimokė.įimui į klubą yra šaukia
mas susirinkimas gegužės 22-rą d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklyne. Atvyki
te tiesiai iš darbo, 5 vai.

Visi broliai klubiečiai 
įstėmykite: norint būti 
bo nariais atlikit savo 

Pirmininkas J. 
(95-96)

ir kriaučiai 
pilnais klu- 
pareigas.
Peterson.

ATLANTIC BEACH
DAUG FLOUNDER ŽUVIES

Henninffs Fishing Station 
ROWBOATS

Kenduojami laivukai, “baitai** meškerėm 
mm A a r*-r* Atdara kasdien -8 A. M. MARGARET capt, cinus spect

Gale Atlantic Beach Bridge
BAY 6th ST.

ATLANTIC BEACH
Tel. Cedarhurst 9-9699-9668

Virginia 9-6125

Produkcijos darbui.

Laiko Pakaltom Nauju Dirbtuvė

Didelė fsidirbimo Proga..

Nepaprasta Proga Viršlaikiams.

Kreipkitės Tik Asmeniškai.

KENTILE INC

Kentile Rd., So. Plainfield, N. J.

(95 -100)

BUSINESS
OPPORTUNITY

PASTRY 
SUPERVISOR 
Queens Village

Su patyrimu. Didelė Komercinė 
Kepimo Produkcija. Taipgi direk- 
tuoti ir kitus kepėjus. Puiki proga 
asmeniui su gerom kvalifikacijom. 
Linksmos darbo sąlygos. Valgiai ir 
Uniformai. Apmokamos atostogos ir 
Apdrauda. Nuolatinis darbas. Kreip
kitės Pirmad. ir Antrad. Miss Feed 
priima nuo 10 A. M. iki 12 v. dieną; 
3 P. M. iki 5 P. M.
„ HOWARD JOHNSON’S
9713 —218th St., Queens Village

•’ Prašome Netelcfonuoti.
(94-96)

REIKALINGA FINGERWAVER
Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas. 5 dienos. Valandos 
9:30—6 P. M. Uždara Pirmadieniais. 
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2076 E. 177th St. (arti Olmstead) 

Bronx. Tel. TA. 9-3847.
(91-95)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios Jacoby & Boris prie 

plush toys. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

STERN TOY CO.
12 E. 22nd St., N. Y. C. 

Tel. AL. 4-4415
(93-97)

REIKALINGA PAGELBINE 
VIRĖJA

MOTERYS
KRAUTUVE Dirbti Valgykloje.

Puiki Vieta. Tinkama Kiaulienos 
krautuvei ar šiaip mėsinyčiai.

Fishing Tackle. Sportui dalykėliai 
arba kitokiam bizniui. 4, kambarių 
apartmentas krautuvės savininkui. 
307 City Island Ave. Tel. CL 8-1288 

(94-98)

ROOMING HOUSE & FARM
PARDAVIMUI AR ' 

IŠNUOMAVIMUI

90 mailių nuo New York miesto.
.190 akrų, 20 fornišiuotų kamba

rių išrandavimui, didelė barn-tvar- 
tas. Prie ežero- rooming house gata
va operavimui. Taipgi tinkama kem
pė vištų farmai ir ūkininkystei.

< H. SPECTOR
616 2nd Ave., arti 34th, N. Y. C.

MU. 5-7379
(95-96)

Kreipkitės:

237' St. Nicholas Avenin*
Brooklyn, N. Y.

(95-97)

FINGERWAVER — ALL AROUND

Gražios išvaizdos. $55.—$60 j savai-
tę ir aukščiau. Nuolatos ar daliai
laiko. Kreipkitės:

135 Lawrence St.
Boro Hall, Brooklyn 

Tel. TR. 5-3713
(95-9'9)

REAL ESTATE

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

W. HEMPSTEAD, L. I.
Kosturrieriškai budavotas Cape Cod 

\7’/2 kambarių namas. Pilnas skie
pas. Carport, patio, 2 tile maudynės, 
moderninė virtuvė, aliėjum šildomas 
vanduo. 2 gesiniai pečiai, refrigera
tor. Screens, storms, Venetians. Di
delis sceniškas plotas žemės. 3 blo
kai iki R.R., krautuvių ir mokyklos. 
Tinkantis 1 ar 2 šeimom. Tikras pir
kinys. Tik $15,900. Šaukite savinin
ką pamatymui ir {vertinimui.

HE. 2-8130
(95-99)

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
I

87-20 85th street 
r WOODHAVEN, L. I„ N.Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1TIS
% I

Užlaiko puikų

BAR & GRILL
Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

Del Mary Harkness Convalescent 
Home. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė, 8 valandos. Šaukite:

PORT CHESTER 5-1213
(93-95)

REIKALINGOS OPERATORES

Siuvimui viso rūbo ar section dar
bui. Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Suknelių line 
$5.75 iki $12.75. Kreipkitės:

PARMELEE FROCKS 
372 DeKalb Ave., Brooklyn

(93-95)
REIKALINGOS OPERATORES
Dirbti prie sijonų dalių. Nuolati

nis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

LUCILLE SPORTSWEAR
1872 Broadway, N. Y. C. 1

Tel. CH. 4-5370 7
VofJ-95)

HELP WANTED
BUTCHER

MaLE

Patyręs mėsininkas — Skinner ir 
Boner. Puikiausia alga. Nuolatinis 
darbas.

LICHT BROS., 561 WEST ST., 
N. Y. C.

Tel. CH. 2-2727
(94-96)

BRONZE FITTERS

MODERNIŠKAS 1 ŠEIMOS 
NAMAS — BRONX

Gerai budavotas, 7 kambarių, tik 
3 metų senumo. Ištaisytas skiepas. 
Neša $60 įeigų į mėnesį. Naujas 
aliejaus šildytuvas, moderniškai su
kombinuota virtuvė, refrigerator, ir 
kiti patogumai. Gera sekcija, 
komunikacijų. Tikras pirkinys 
$9,500. Šaukite savininką:

FORDHAM 5-1601
(93-97)

arti
—tik

8 KAMBARIU 1 ŠEIMOS
Gerai budavotas, asbestos šinge- 

liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai’ pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik $13,500. Šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.
• r (92-100)

Ant
Mechanikas su patyrimu.
Stainless Steel ir Aluminum.
NORTHERN STUDIOS

25-52 Crescent St., Astoria.
*A*I. AS. 4-1810

(94-95)___>......... ——
PASTRY—BAKER

"Reikalingi vyrai visokiam darbui 
Pastry kepykloje. Dieninis darbas.

Taipgi —
APVALYTOJAI-PAGELBININKAI

11 Fleetwood Plaza,
Mt. Vernon, N. Y. Tel. BE. 7-6097

(94-9£>
TSTATYTOJAI

Patyrę mašinų statymo dajbe. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CHARLES ROSS & SON CO.
148 Classon Ave., Brooklyn 

(92-96)

6 pusI.-Laiavė (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 15, 1953




