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KRISLAI
Sekmadienį.
Levas Tolstojus.
‘Nusidėjus” Eleonora.
Nusivylęs Vytautas.
Apie apetitus.

Rago A. BIMBA

Svarbus visos plačios apylin" 
kės lietuviu piknikas įvyks sek
madienį Irvingtone, N. J.. Ne- 
warko pašonėje. Dedamos di
delės pastangos jį padaryti 
skaitlingu ir smagiu, 'lokiu jis 
i rublis.

Tiktai laisviečiai nepamirš
kite dalyvauti. Nepalikit na
mie nė savo prieteliu bei pa
žįstam u.

Pastebėjau, kad Tarybų že
mėje šiemet bus iškilmingai 
ir plačiai paminėtas Levo 
Tolstojaus 125 gimtadienis. 
Esąs išleistas filmas apie šio 
garsaus rašytojo gyvenimą ir 
kūrybą.

Vargiai rasis visame pa
saulyje kitas rašytojas, kurio 
kūryba būtu plačiau žinoma.

V’argšė ta mūsų Eleonora 
Rooseveltienė. Ji “vis dar ne
gali nusikratyti pataikavimo 
politikos komunistiškiems są
jūdžiams.” Pavyzdžiui, jinai 

/ labai apgailestavo, kad 
Jungtinės Tautos dauguma 

bMlsą pasisakė prieš Indijos 
dalyvavimą taikos derybose.”

Taip dejuoja kunigu Drau
gas.

Ir Indija Draugui jau pri
klauso prie “komunistišku są
jūdžių.”

Plakdamas “paklydusią” 
Eleonorą, Draugas negražiai 
apsimelavo. Jungtinės Tau
tos dauguma balsų pasisakė 
už Indijos dalyvavimą taikos 
derybose. Bet reikėjo dviejų 
trečdalių balsų, kad ji būtų 
pakviesta dalyvauti. Dviejų 
trečdalių balsų ji gi negavo.

Gerai ir malonu gyventi 
tiems, “kurie visa širdimi tar
nauja Dievui”, nes “Dievas 
jiems parūpina visa, kas rei
kalinga pragyvenimui, lygiai 
kaip Jis aprūpina laukų leli
jas ir dangaus paukščius.”

Nesijuokite, bet taip juodu 
ant baltut yra parašęs kunigas 
K. Steponavičius.

Vytautas Sirvydas buvęs 
atsidūręs net Romoje. Sugrį
žo jis iš jos nusivylęs. Ir bū
ta kuo nusivilti. 'Sako Vytau
tas: “šiandien Forumo mar
murinius stulpus ypač šunes 
mėgsta, o senatorių pėdose 
miaukia katės.”

Man irgi nesuprantama, 
kodėl su ta mūsų suteikta 
trijų bilijonų dolerių pašalpa 
Italijos buržuazija nepajėgė 
su tais Forumo stulpus ter
šiančiais šunimis apsidirbti.

Jeigu nebūtų pasimaišę tie 
prakeikti šunes, mano senas 
bičiulis Vytautas gal būtų Ro
moje pamatęs ir žmones, ku
rių tarpe, suprantama, yra 
labai gerų, darbščių, susipra
tusių kovingų žmonių.

Kanadiškės Nepriklausomos 
Lietuvoj* mandrapypkis prade
da abeji'-ti pabėgėlių klaipė
diškių vokiečių nuoširdumu. 
Dabar, girdi, kol kas jie gro
ja “minoriniais tonais, bet ar 
neateis apetitas, jeigu taip pa
sitaikytų proga ‘paragauti’ tų

(Tąsa 5-tam pusi.)

TRYS VAKARU DRJIEJI 
ATMETA SOVIETU 
SIŪLOMĄ SUEIGĄ

I 1

Amerika, Anglija ir Franci ja 
perša skirtingą konferenciją

Washington. — Jungtinės 
i Valstijos, Anglija ir Fran- 
■ cija rugsėjo 2 d. išvien, at
metė Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų konferen
ciją, kurią Sovietų Sąjunga 
siūlė pereitą mėnesį.

Trys Vakarų Didieji, iš 
savo pusės, siūlo skirtingą 
savo ir Sovietų ministrų 
konferenciją, kuri turėtų 
įvykti Šveicarijoj spalio 15 
d. Sako, ši konferencija tu
rėtų tik svarstyti Vokieti
jos ir Austrijos “ateitį,” ne
darant jokių tarimų.
KĄ VAKARAI ATMETA
Reikėtų pakviest ir Kini

jos Liaudies Respubliką į 
konferenciją.

Nu tart, kad Vakarų Vo
kietija ir Rytinė Demokra
tinė Vokiečių Respublika 
išvien paruoštų planą dėl 
taikos sutarties su buvu
siais talkininkais, kariavu
siais prieš naciu Vokietiją.

Vakarinės ir Rytinės Vo
kietijos seimų atstovai pri- 

' valo sueiti ir pagaminti 
i planą laisviems visoje šaly- 
! je rinkimams, per kuriuos 
visa Vokietija būtų sujung- 

i ta į vieną demokratinę ,ne
karinę vokiečių valstybę.

Po to turi būti ištraukta 
visa svetimųjų kariuomenė 
iš Vokietijos.

Vienijant Vokietiją, pri
valo būti atmestos ameri-

Mirė gen. Wainwright, 
Filipinų gynėjas

San Antonio, Tex. — Nuo 
kraujo užsitvenkimo galvo
je. mirė generolas Jonathan 
Wainwright, 70 metų am
žiaus, didvyriškas Filipinų 
salų gynėjas nuo japonų.

Kada 1942 metais japo
nai visomis pusėmis apgu
lė amerikonus Bataan salo
je ir Corregidore, tai gene
rolas MacArthur, buvęs iki 
tol vyriausias komandierius 
Filipinuose, paspruko lėk
tuvu į ■ Australiją, pagal 
prezidento Roosevelto įsa
kymą. Tuomet gen. Wain
wright buvo paliktas be- 
viltingoje padėtyje, kaip Fi
lipinų komandierius prieš 
japonus, o Mac Art h u r a s 
paskirtas aukščiausiu ko- 
mandierium Pacifiko Van
denyno fronte.

Japonai, pagaliau, suėmė 
Wainwrighta su kitais ame
rikonais. Nelaisvėje būda
mas per 3 metus, Wain
wright sunyko nuo 180 
svarų iki 120 sv. iš viso.

Kuboje plinta šiltinė (.ty
phoid fever).

ORAS.—Būsią vešiau.

Trečiadienį buvo 99 laips
niai, o ketvirtadienį virš 90.

kiniai - karinės sutartys su 
Vakarine Vokietija.

Sovietų Sąjunga smerkė 
pirmesnius Amerikos ir jos 
talkininkų planus, kurie 
siūlė visųpirm per neribotą 
laiką “tyrinėti, ar galima 
būtų įvykdyti laisvus1 rinki
mus Rytų Vokietijoj,” esa
moj sovietinėje kontrolėje.

Lėktuvui sudužus, 
užmušta 42 žmonės

Barcelonette, Franc.-Kal- 
nan sudužo Francijos lėk
tuvas, užmušant 38 kelei
vius ir 4 lakūnus. Žuvo ir 
artistai bei artistės, kurie 
tuo lėktuvu buvo siunčiami 
į Indo-Kiniją kaip linksmin
tojai francūzų, kariaujan
čių prieš Vietnamo liaudi
ninkus - komunistus.

New Yorko majoras sako, 
kad jo neremia gengsteriai

I ----- z

New York. — Robertas 
Wagneris, pirmininkas cen- 
tralinės New Yorko dalies- 
Manhattan©, tvirtino, kad 
gengsteriai - raketieriai re
mia miesto majorą Impel- 
litterį, kuris vėl kandida
tuoja į majorus.

. Impellitteris atmetė šj 
kaltinimą, vadindamas jj 
“visiškai nepamatuotu me
lu.”

Vakarų Vokietija subūrė 
5 milijonus “tvarkdarių” 
prieš komunistus

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinė Vokietijos valdžia su
telkė visą savo policiją ir 
apie 5 milijonus kitų vyrų, 
kad gaudytų bei muštų at
vykusius iš Rytinės Vokie
tijos komunistus ir sergė
tų balsavimų vietas.

Pasakoja, jog 10,000 jau
nų rytinių komunistų sugu
žėjo į Vakarinę Vokietija— 
agituot prieš jos valdžią 
rinkimuose ateinantį sek
madienį bei “ardyt rinki
mus.”

Policija bei kiti “tvarkda
riai” jau suėmė 7,000 ko
munistų.

SOVIETŲ PASVEIKINI
MAI KINIJAI

Maskva. — Minint 8 me
tų sukaktį nuo pergalės 
prieš Japoniją, Sovietų 
premjeras Malenkovas ir 
užsieninis ministras Molo
tovas pasiuntė Kinijai svei
kinimus, džiau g d a m i e s i 
“broliškąja vienybe tarp di
džiosios kinų respublikos ir 
Sovietu Sąjungos.”

Kinijos vyriausybė atsi
liepė dėkingais sveikini
mais Sovietams.

Vaizdas Morocco sostinėje Rabat. Kareiviai areštuoja ir 
krato civilinius žmones, kurie nužiūrimi simpatikais senajam 
sultanui Youssef, kurį francūzai nuvertė nuo sosto ir pastate 
savo pastumdėlį Arafą. Youssef buvo naionalistas ir reika
lavo savo kraštui nepriklausomybės. . Arafa pažadėjo fran- 
cūzams ištikimybę ir paklusnumą.

Jungi. Tautą sekretorius laužo 
jų teismo įsakymą-negrąžina 
keturių amerikiečių į tarnybą

United Nations, N. Y. — 
Generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Dag Hammar- 
šyldas pareiškė, jog negrą
žins Jungtinių Tautų tar
nybon keturių amerikiečių, 
nepaisant kad vyri a u s i a s 
Jungtinių Tautų teismas 
liepė juos sugrąžint!.

Jie pernai buvo pavaryti 
iš Jungtinių Tautų tarny
bos, pagal ragangaudiškų 
Amerikos senatorių reika
lavimą. Nes tie amerikie
čiai nedavė pilnų atsakymų 
į tyrinėjančios Senato ko
misijos klausimus: — Ar 
esi komunistas? Ar kada 
nors priklausei Komunistų 
Partijai Ar buvai komu
nistų rėmėjas? Kokius ki
tus komunistus pažįsti ? 
Kas tave įtraukė j Komu
nistų Partiją? ir tt.

Hammaršyldas sako, gal 
jiems reikėtų apmokėti už 
tarnybos netekimą, ir žada 
kreiptis į Jungtinių Tautų 
teismą, kad nuspręstų, kiek 
jiems atlyginti.

Tas teismas jau nutarė, 
kad būtų atlyginta viso

Neleidžiama svarstyt 
Porto Riko klausima

United Nations, N. Y. — 
Indijos atstovas Jungtinė
se tautose reikalavo, kad 
Amerika duotų raportą 
apie sąlygas Porto Riko sa
loje kaipo neturinčioje sa
vistovybės žemėje. .Irako 
ir Pakistano delegatai pa
rėmė Indijos reikalavimą. 
Nurodė, kad Amerika val
do Porto Riką kaip priklau- 
somingą žemę, nors ir skel
bia, kad ta sala esanti “sa- 
vivaldinė respublika.”

Bet susibūręs anglų-ame- 
rikonų ir francūzų blokas 
greitai uždarė bet kokius 
svarstymus apie Porto Ri
ką.

$135,000 septyniems ki
tiems amerikiečiams, kaip 
nužiūrimiem komunistam, 
prašąlintiem iš t,a r n y b ų - 
Jungtinių Tautų centre,, 
pagal senatorių komisijos 
įsakymą. Šie septyni ne
reikalavo sugrąžint juos.

McCarthy grūmoja
BOIKOTUOT J. TAUTAS

Ragangaudžių vadas, re- 
publikonas senatorius Mc
Carthy reikalavo, kad Ame
rika nustotų mokėjus duo
kles Jungt Tautoms palai
kyti, todėl kad Jungt. Tau
tų teismas nusprendė su
grąžinti tarnybon keturis 
“neištikimus” amerikiečius. 
Tyrinėjančio ji Senato ko
misija apšaukė juos komu
nistais.

McCarthy grasinančiai 
pridūrė:

“Jeigu mes būtume pri
versti laikyti komunistus 
savo atstovais Jungtinėse 
Tautose, tai turime giliai 
apsvarstyti, ar išmintingas 
dalykas Amerikai priklau
syti tokiai organizacijai.”

Iranas tebekalba apie 
prekybą su Sovietais

Teheran, Iran. — Irano 
karaliaus - generolų valdžia 
taip pat “rengiasi pasira
šyti” prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Korespondentai, tačiau, 
spėja, kad Irano valdžia, 
kalbėdama apie sutartį su 
Sovietais, tik nori jbaugint 
Jungtines Valstijas, kad 
greičiau ir daugiau duotų 
jai dolerių.

Michigano “pekloj” 103 
laipsniai karščio

Michigano valstijos mies
telyje vardu Heli (Pekla) 
trečiadienį buvo 103 laips
niai karščio.

DULLES GRASINA! *111 
KINIJĄ, JEIGU JI DAR 
PADĖTU ŠIALJR. KORĖJAI
Legionieriai ragina atakuoti 
Kiniją A- ir H-bombomis

St. Louis. — John Foster 
Dulles, Amerikos valstybės 
sekretorius, pareiškė, kad 
jeigu Kinijos Liaudies Res
publika dar remtų ginklais 
bei kareiviais Šiaurinės Ko
rėjos komunistus kovoje 
prieš Pietinę (tautininkų) 
Korėją arba jeigu duotų 
paramos Vietnamo liaudi
ninkams, kovoj a n t i e m s

Kariniuose pratimuose 
nuskendo 21 jankių

Fort Bragg, N. C. — Be
darant pratimus Smith eže
re, kaip amerikonai turėtų 
iš valčių išsikelti krantan 
ir užpulti priešą, apsivožė 
viena valtis. Nuskendo vi
si 20 buvusių joje naujokų 
kareivių.

Valdžia pasiima $20,074 
mirusios be testamento

Yonkers, N. Y. — Mirus 
namų prižiūrėtojai (džiani- 
toreij Annai Marcin, 76 me
tų amžiaus, policija rado 
jos kambariuose $4,739 pi-1 
nigais ir banku knygutes I 
su $15,335.

Kadangi velionė nepaliko 
testamento ir neturėjo gi
minių. tai pinigus nusiima 
vietinė bei valstijinė val
džia.

Atsirado belaisvis, kuri 
kiti grasino nužudyt 
kaip komunistų draugą

Tokio, Japonija. — Atsi
rado amerikonas sugrąžin
tas iš Šiaurinės Korėjos, 
vadinamas “Slick,” kuris 
nirm 5 dienu buvo paspru
kęs iš amerikinės ligoninės.

Kiti amerikonai grasino 
ji užmušt; pasakojo, kad 
jis, būdamas belaisvių sto
vykloje, draugavo su Šiau
rinės Korėjos komunistais 
arba “išdavinėjo” jiems ki
tus, prasikals t ančių s be
laisvius.

Karinėn ligoninėn jis bu
vo patalpintas kaip kalinys, 
kad būtų “apvalytas nuo 
komunizmo.”

Laivu Amerikon gabe
nant belaisvius, “ištikimie
ji” apdaužė šešis, kuriuos 
kaltino už bičiuliavimą su 
komunistais stovykloje 
Šiaurinėje Korėjoje.

Lėktuvo nelaimėje žuvo 
21 Amerikos kariškis

Vail, Wash. — Cascade 
kalną susikūlė lėktuvas, už
mušant bei sudeginant 19 
amerikinių kareivių ir du 
lakūnus.

prieš francūzus, — tai ame
rikonai atakuotų jau ir pa
čią Kiniją.

Kalbėdamas Amerikos Le
gionierių suvažiavime, Dul
les vadino Kiniją “užpuoli
ku” dėl to, kad ji davė 
Šiaurinei Korėjai ginklų 
bei savanorių kovotoju prieš 
amerikonus ir jų talkinin
kus. Kinijos teikiamus gin
klus Vietnamo liaudinin
kams jis 'taipgi apšaukė 
“užpuolimu.”

Kas liečia busimąją poli
tinę konferenciją dėl taikos 
vykdymo Korėjoj, tai Dul
les užreiškė:

—Jeigu komunistai (šiau
riniai korėjiečiai ir Kini
jos atstovai) neparodys 
“ščyrumo” toje konferenci
joje; jeigu nebus sėkmingai 
padaryta taika, tai mes am
žinai nesiderėsime su jais...

Legiono rezoliucija
Pirm pradėjus Dullesui 

kabėti. Legionierių suvažia
vimas užgyrė rezoliuciją, 
kuri reikalauja:

—Jeigu nepavyks dery
bos dėl taikos, tai mūsų 
valdžia turi pavartoti visą 
karinę savo galybę ir ata
kuoti visais turimais gin
klais (taigi ir atominėmis 
bei hydrogeninėmis bombo
mis), kad komunistai būtų 
išvyti iš Šiaurinės Korėjos 
ir kad jinai būtų sujungta 
su Pietine Korėja.

(Iš Dulleso kalbos ir Le
giono rezoliucijos darosi to
kia išvada: Jeigu Šiaurinės 
Korėjos ir kinų atstovai 
nesutiktų su amerikiniais 
pasiūlymais ir Amerika pa
naujintų karą, o kinai sa
vanoriai vėl talkautų šiau
riniams Korėjos liaudinin
kams, tai amerikonąi jau 
atakuotų Kinijos Liaudies 
Respubliką iš visų pusių.)

Mainierių Gerovės 
Fondas išmokėjo 
$138,900,000 pašalpų

Washington.— Mainierių 
Gerovės ir Pensijų Fondas 
per paskutinius 12 mėnesių 
išmokėjo 138 milijonus, *963 
tūkstančius dolerių kaip 
pensijas nusenusiems an
gliakasiams, di r b u s i e m s 
minkštosiose kasyklose, 
kaip gydymo lėšas.

Fondas susidaro iš pini
gų, kuriuos kompanijos 
imoka nuo kiekvieno tono 
iškasamos anglies.

Per minimus mėnesius 
266,420 mainierių ir jų šei
mų narių gavo paramą iš 
Gerovės ir Pensijų kas mė
nesi.

Per tą laikotarpį fondas 
išleido 7 su puse milijonus 
dolerių daugiau, negu jam 
tada įplaukė.
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UŽ KINIJOS ĮSILEIDIMĄ
Į JUNGTINES TAUTAS

Iš STOCKHOLMO, Švedijos sostinės, pranešama, 
kad ten šiomis dienomis įvyko Skandinavijos valstybių 
užsienių reikalų ministrų konferencija, besitęsusi dvi 
dienas.

Vyriausias klausimas, diskusuotas konferencijoje, 
pasirodo, buvo tas: kaip Skandinavijos kraštai laikysis 
Jungtinių Tautų asemblėjoje Kinijos atžvilgiu?

Visų trijų valstybių ministrai, pagaliau, vieningai 
pasisakė už tai, kad Kinijos Liaudies Respublika būtų 
priimta į Jungtines Tautas.

Jungtinių Tautų asemblėjos reguliarė-metinė sesija 
atsidarys rugsėjo 15 dieną. Taigi Kinijos Liaudies Res
publikos įsileidimo į Jungtines Tautas klausimas ten 
būtinai iškils. Tarybų Sąjungos delegacija Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad ji tąjį klausimą iškels ir už jo 
priėmimą kovos.

Tolydžio Jungtinių Valstijų delegacija pasisakė, kad 
ji kovos prieš Kinijos Liaudies Respublikos priėmimą.

Mes jau daug kartų pastebėjome, kad Kinijos Liau
dies Respublika būtinai turi būti įtraukta į Jungtines 
Tautas, nes be jos bendradarbiavimo nei jokia pasaulinė,, 
ypatingai Tolimuosiuose Rytuose, problema negali būti 
teisingai, korektiškai išspręsta.

Kinija — pasaulis savaime. Kinija—500 milijonų
žmonių šalis. Kinija—tvirta, galinga jėga.

Bet mūsų šalies politikai, kuriems rūpi “užbovini- 
mas” Čiang Kai-šeko klikos, dar vis atsisako tai pri-

O visgi reikės tai pripažinti! Visgi, anksčiau ar 
vėliau, ir mūsų šalies politiniai vadovai turės rimtai 
skaitytis su didžiule, galinga Kinija. Tai kodėl ne dabar?

AR NE PASAKOS
ŽMONĖMS PRIGAUTI?

VAKARŲ VOKIETIJOS valdžia, su Adenaueriu 
priešakyje, pastaruoju metu pradėjo skelbti, būk iš Ry
tų Vokietijos daugybė jaunimo pereina į Vakarų Vo
kietiją tam, kad jis galėtų “kenkti balsavimams,” kurie 
įvyks sekmadienį.

Girdi, tasai jaunimas esąs “išmokslintas” sabota- 
žuoti balsavimus; jaunieji vokietukai turį užtenkamai 
markių; jie siunčiami komunistų “ardomajam darbui 
dirbti.”

Mums atrodo, jog ši Adenauerio valdžios “antis” yra 
leidžiama provokaciniais sumetimais. Mums atrodo, jog 
Adenaueris čia ryžtasi iškepti panašią provokaciją, kokią 
prieš 20 metų iškepė Hitleris, Goeringas, Goebelsas su 
reichstago pastato padegimu. Kaip hitlerininkai neapsi
ėjo be provokacijų, taip ir Adenaueris be jų neapsieina. 

Ar šitos Adenauerio valdžios pasakos prigaus dalį 
balsuotojų?

Taip, jei social-demokratų partija, jei kitos opozici
nės Adenauerio valdžiai partijos šitų pasakų neatmuš, 
tai jos gali prigauti dalį balsuotojų, gali paakstinti juos 
balsuoti už Adenauerio partijos kandidatus.

maždaug šimtas tūkstan
čių žmonių išvyko laimės 
ieškoti i tolimus ir nežino
mus Brazilijos tropikus.

Žinoma, ne avantiūrų vai
kydamiesi tada savo gimti
nę paliko lietuviai. Nedar
bas, skurdas, beviltiška pa
dėtis — toks buvo darbo 
žmonių likimas buržuazijos 
valdymo metais.

Šia varginga Lietuvos 
darbininkų būkle plačiai 
pasinaudojo užsienio žem
valdžiai, kavos, bananų, 
kaučiuko plantacijų savi
ninkai, šachtų, tunelių ka
simo, plentų tiesimo kom
panijos. Joms trūko pigių 
rankų. Tiksliau—joms rei
kėjo vergų.

Tokios vergų verbavimo 
agentūros buvo įsteigtos 
Lietuvoje. Jų iškabos, aiš
ku, sakė kitką: “Amerikos- 
Baltijos laivų kompanija,” 
“Transatlantinė bendrovė 
Hamburgas - Amerika” ir 
tt.. Sėkmingesnei vergų 
medžioklei užsienio kapita
listai tariamai apmokėda
vo kelionės išlaidas. Tuo 
apgaulingų būdu į Pietų 
Amerikos plantatorių ver
govę pateko dešimtys tūks
tančių mūsų tėvynainių. 
Kaip taisyklė, buvo paren
kami tiktai jauni ir sveiki, 
sunkiems darbams tinkan
tieji žmonės. • Buržuazinės I 
vyriausybės skatino šiai 
emigraciją.

Lietuvos buržuaziniai va
deivos dargi prekiavo žmo
nių nelaime, iš laivų agentū
rų imdami po 100 litų “už 
galvą.”

Laisvės Redakcija
maistui ir pigiausios me
džiagos rūbui.

Kavos fazenda — tai dva
ras, kuriame vyravo admi
nistratorius su savo samdi
nių — kapangų gauja. Fa
zendoje galiojo vienintelis 
įstatymas: administ r a t o - 
riaus valia bei savivaliavi
mas. Tai įvykdyti buvo pa
vartojami bizūnas — švel
nesniais atvejais, durklas 
bei revolveris—tokiais mo
mentais, kai iš plantato- 
riaus darbininkai pareika
laudavo skaitytis su pačio
mis elementarinėmis teisė
mis. ..

Darbo diena prasidėdavo 
šeštą valandą ryto. Valan
dą anksčiau fazendos var
pai prikeldavo darbininkus. 
Patikrinimui visi privalė
jo rinktis prie administra
cijos. Jei kuris susirgęs 
neateidavo,' tokį raitas 
ministratorius su pora 
lydovų jodavo ieškoti 
muose ir, koliodamas

Vadinasi, jau iš pirmųjų 
dienų darbininkas feodalui 
turėdavo mokėti skolą, o ne 
pastarasis darbininkui at
lyginimą !

ninkas negalėjo rasti. Ba- rybinę Armiją su pergale 
davo ištisos šeimos. Elgetų prieš hitlerinius grobikus, 
buvo pilnos gatvės. Batų 
valytojais ėjo paaugliai ir 
suaugę vyrai. Juos vėliau 
ėmė gatvėse gaudyti ir vež
ti prie priverstinių darbų

Darbininkas vi-į džiunglėse. Bedarbiai sta- 
siškai priklausydavo nuo liai, mūrininkai, .šaltkalviai, 
plantatoriaus. Ir nebuvo norėdami centą užsidirbti, 
tokios šeimos, kuri nemokė-1 ėjo pardavinėti laikraščius.
tų skolos. j Buržuazija kurstė rasinę

Fazendos sandėlyje už I bei tautinę diskriminaciją, 
maisto prekes plėšė dvigu- Darbovietėse svetini šalių 
bai ir net keturgubai. Ki- darbininkų negalėjo būti 
tos parduotuvės nebuvo.; daugiau kaip trečdalis. 
A r t i m e sniame miestelyje 1932 m. įvyko x ginkluotas 
už fazendos “pinigą”-orde- i San Paulo buržuazijos su-

Po karo į Lotynų Ame
rikos šalis atbėgo nemažas 
skaičius fašistinių išperų, 
Vakarus pasitraukusiijApa- 
skui hitlerininkus. IJaug 
jų sau prieglobstį rado Bra
zilijoje. Čia jie griebėsi va
ryti šlykščią melo ir apgau
lės prieš Tarybų Sąjungą 
propagandą. Tačiau pažan
gieji lietuviai demaskavo 
tuos atbėgusius fašistinius 
elementus kaip naujo karo 
kurstytojų - imperial i s t ų 
agentus.

rj nieko neparduodavo. To- kilimas prieš federalę vy- į niančiame judėjime už tai
kiu būdu perkant maisto ; riausybę. Miesto parkuose,! dalyvauja ir lietuviai, 
produktus, darbininkas pa-' gatvėse policija užpuldavo i nepaisant to, kad reakcio- 

. x Skoloms bedarbius svetimsalius ir nieriai persekioja taikos 
didėjant, darbininką aky- juos išveždavo į pafrontę, galininkus. San Paulo mies- 
liai sekdavo feodalo samdi- Vėliau buvo uoliai sklei- te pasirodė lietuviškas laik-

skęsdavo skolose. x Skoloms bedarbius svetimšalius ir 
didėjant,

niai, nes nuo tada darbiniu-1 džiami gandai, kad, esą, sve- 
kui belikdavo vienintelė iš- timišaliai už pinigą fronte j 
eitis nusikratyti sunkų užmušinėja braziliečius. 
plantatoriaus jungą — pa
bėgti iš fazendos. Naktį 
kapangos saugodavo visus 
išėjimus iš gyvenvietės. De
šimtą valandą vakaro dva
re turėdavo įsiviešpatauti 
visiška tyla. Pastebėję be
bėgantį, kapangos ant ar
klių vydavosi, ir, jei pavy-

Sai Paulo miestas su
traukė lietuvių daugiausia 
iš visos Brazilijos užkam
pių. Jau krizės metais šia
me mieste mūsų tėvynai
niai pradėjo organizuotis į 
kultūrines draugijas, stei
gė bibliotekas, skaityklas,

reika-
s su

KAIP PAŽABOTI VAIKŲ PARALYŽIŲ?
' DAUGYBĖ NEW YORKO miesto tėvų ir motinų 

reikalauja, kad jų vaikams būtų duota gamma globulin, 
kad jie būtų įčiepyti, apsaugoti nuo polio, vaikų parą- 
ly^iaus, kuris kasmetai Amerikoje apie šį laiką siautėja.

Tėvams atsakoma, kad to vaisto,—gamma globulin, 
—sto.kuoją, neužtenką visiems. Kitais žodžiais: tegu 
smaugia vaikų paralyžius vaikus, gamma globulin mes 
neturime, neduosime.

Aną dieną šiuo klausimu newyorkiskis Daily Work
er išspausdino įvedamąjį, kuris, mūsų nuomone, iškelia 
gerų minčių.

. Suėmus trumpai: laikraštis nori, kad tokiomis li
gomis, kaip vaikų paralyžius, kaip vėžys, kaip širdies li- 

* gos, rūpintis turėtų ne privatinės korporacijos, ne pri
vatinė medicina, o valstybė; federalinė valdžia, valstiji- 
nės valdžios, miestą vos administracijos. Sumažinti iš
laidas karui, paskirti milijonus dolerių kovai su pavojin
gomis ligomis! Tokių vaistų, kaip gamma globulin,— 
nors dar nėra tikrai patirta, ar jie visiškai apsaugo j 
žmogų nuo polio,—turėtų gaminti valstybė ir jais tu
rėtų aprūpinti kiekvieną šalies gyventoją, kuris to 
reikalingas.

Deja, nurodo laikraštis, mūsų federalinė vyriausy
bė tai pamiršta. Ji pasikliauna privatinėmis įstaigo
mis, “laisvuoju verslu.”

Dėl to, laikraštis sako, sveikinantis žygis yra tų tė
vų ir motinų, kurie reikalauja savo vaikams gamma 
globulin vaisto, nes šis žygis atidarys visuomenės akis 
ir pa^kstins ją kovoti už žmonių sveikatos išlaikymą 
didesne plotme.

Į Braziliją buvo nuvežta 
40 su viršum tūkstančiu lie- I 
tuvių emigrantų, šiurkšti 
aplinka juos pasitiko pačio
je pradžioje. I;š Rio de Ža- 
neiro ir Santos prieplaukų 
juos paėmę feodalų agentai 
vežė į plantacijas (dau
giausia kavos) ir atidavė 
žiauriai vergovei. Tik po 
ilgos kelionės geležinkeliais 
imigrantai pamatė esą tro
pikų džiunglėse.

Ant kalvų, palmių bei eu
kaliptu paunksmėje sken
dėjo ištaigingi dvaro rū
mai, vadinamosios fazen
dos, kiek atokiau adminis
tracinio personalo pastatai, i 
o už dvaro tvoros, pamiškė
je, .tęsėsi kelios grandinės i 
žemų, raudonomis dulkėmis 
apneštų namukų, skirtų| 
plantacijos darbininkams. 
Namukai neturėjo nei lan-; 
gų, nei grindų, nei lubų. 
Juose nebuvo paprasčiau- į 
siu baldų. Į kukurūzų šiau
dų guolį, ant aslos krisda-1 
vo išvargęs darbininkas po 
12-14 valandų darbo kavy- 
no laukuose, visą naktį gin-1 
damasis nuo uodų, šikšno- |. 

j sparnių ir net gyvačių. , 1
Lietuviai fazendas rado I 

apytuštes. Vietiniai darbo | 
žmonės jas palikdavo, bėg- j 
darni iš plantatorių vergo
vės.

Pigiai atsiėjo feodalams) 
importuota darbo jėga. Ji 
beveik nieko neatsieidavo, 
jei neskaityt keleto milrei- į 
sų pačiam pras č i a u s i a m į

ad- 
pa- 
na- 
bei 

grasindamas • s u m u š i m u,
priversdavo eiti į kavos 
laukus. Jokių susirgimų, 
ypač svetimšalių tarpe, ad
ministratorius nepripažin
davo. Vyrai, moterys ir 
vaikai turėjo šešias dienas 
per savaitę atidirbti plan
tacijoje. Neįgudusiems imi
grantams kavos derliaus 
nuėmimo darbas buvo sun
kus, klimatas nepakenčia
mas. Kavyne visą laiką už 
darbininko nugaros stovėjo 

j kapangos, ginkluoti revol- 
| veriu, durklais, ir nuolat 
I vis ragino skubėti, biauriai 
koliojo, tyčiojosi.

Apie jokią spaudą, moky
klą, kultūrinę pramogą ne
galėjo būti nė kalbos. Ku
kliausios vaistinės ir tos fa
zendoje nebuvo. Bet bažny
čios, tai nė vienoje planta
cijoje netrūko. Sekmadie
nių rytais darbininkams 
buvo liepiama eiti melstis 
už “pomirtinio” gyvenimo 
skaistybes.

davo, vietoje nužudydavo. | rengg vaidinimų spektak- 
Išvargę po metus- dvejus liūs Savo laiku svarbiau- 

ir pramokę vietinės kalbos, šioji, nemažą vaidmenį pa- 
imigrantai, statydami savo žangiąsias mintis sklei- 
gyvybę į begalį pavojų, nak-, džiaut suvaidinusi, organi- 
timis bėgdavo iš feodalų l zacija buvo 1928 m. įkurta- 
nelaisvės,— peržengdami; sis Lietuvių Susivienijimas 
per miškus, per sraunias ir Brazilijoje. Jis leido pir- 
gilias upes, palikdami pa-imą j į pažangų laikraštį 
skutinį atsivežtą b u i t i e s ! “Garsą,” turėjusį didelę 
daiktelį, — traukdavo link įtaką Brazilijos lietuvių ko- 
miestų. Į lonijoje.

Augantį imigrantų lietu- 
'J judėjimą pir

miausia puolė smetoninės

Tačiau ne visur ir ne vi-1 .
si plantacijų darbininkai įV1/ kairųjį 
pasirinkdavo šitokį išsiva- 1 
davimo kelią. !

raštis “Taikos balsas.”
Lietuviai darbo žmonės 

I įnešė savo indėlį į brazilų 
tautos išsivadavimo 
lą. B ra žili j osliaf:
meile ir pagarba mini kom
jaunuolį VladązBaužeVMp^ 
žuvusį iškeliant raudonąją 
vėliava; o Alfonso Manuos V f JA
vardas yra šlovinamas gre
ta geriausiųjų BTaziiijos 
proletariato sūnų, didvyriš
kai kritusių kovoje ginant 
brazilų tautos laisvę ir ne
priklausomybę.

Ilgas laikotarpis prabėgo 
nuo lietuvių emigravimo į 
Braziliją, išaugo nauja kar
ta. Nepaisant to, lietuvis 
darbo žmogus, ypač po ai/-, 
trojo pasaulinio karo, tebeV 
svajoja, apie grįžimą savo 
gimtinėn — Tarybų Lietu? 
von. Jis svetur nei radę 
“laimę,” nei tikras dėl ry^ 
tojaus. Su siaubu jis prP'

I simena apie nedarbą, apie
‘ kplia Daiurplvip vyriausybės nusiųstieji ^a(Įą, kuriuos jis jau nT; 

San Paulo valstijos latifuii- agentai, konsulų, ‘ kunigų ’ - .
dijų įvyko pasipriešinimų, asmenyje.^- Toks konsulas k u

kunigų

kruvinų susirėmimų su ka
li a n g o m i s, kelias dienas 
trukusiu streiku.

Nė kiek negeresnės sąly
gos buvo ir miestuose. Fa
brikantai, įmonininkai, ran
govai, pasinaudodami nau
jų imigrantų padėtimi, sten
gėsi juos kuo labiausiai 
eksploatuoti, mažiau jiems 
atlygindami, darbo dieną 
prailgindami, versdami at
likti sunkesnius, pavojin
gesnius darbus.

1929 m. prasidėjusią ka-

Mėnesį katorgiškai dvare 
išdirbęs, darbininkas tikė
davosi gausiąs atlyginimą. 
Koks nusivylimas! Admi-įpitalistinėsekonomikoskrL 
nistratorius pakišdavo po- zę sunkiausiai pergyveno 
pieriaus lakštą pasirašyti lietuviai ir kiti ateiviai. Be- 
ir pagrasindavo: ; darbių pulkai ištisas die-

—Matai, kad esi skolin- nas stovėdavo prie fabrikų 
gas... Sparčiau jei nedirb- durų, siūlydamiesi už bet 
si, negausi orderio nė mais- kokį atlyginimą. Jokio dar- 
tui! i i bo niekur nė už dyką darbi-

Mrs. Wanda Sienkielewski, 57 metu moteriškė, pa
skelbė “karą” Marylando valstijos kontraktinei firmai.

Mat, ant jos nuosavybės firma privertė visokiu keliui 
taisymui masinu. Mrs. Sienkielewski mašinas aptvė
rė spigliuota tvorą ir niekam neleidžia prie jų prieiti. 
Ji reikalauja gero užmokesčio už jos sugadintą nuo

savybę.

P. Mačiulis nurodinėjo vie-1 
tos žvalgybai lietuvius an
tifašistus. Mačiulio pasi
darbavimo dėka San Paulo 
policija grubiai susidorojo 
su Lietuvių Susivienijimu 
Brazilijoje, uždarė “Garsą,” 
suėmė keliolika aktyvesnių
jų veikėjų ir juos ištrėmė į 
katorgines salas. Už šiuos 
“nuopelnus” smetoninė vy
riausybė San Paulo žvalgy
bos viršininkus apdovanojo 
savo ordinais.

Bergždžios buvo specia
liai prisiųstųjų fašistiniu 
agentų pastangos apgauti 
lietuvius išeivius,' juos ati
traukti nuo klasių kovos, 
nuodijant šovinistiniais 
nuodais, nukreipiant prieš 
Tarybų Sąjungą.

Lietuviai darbo žmonės 
stojo į kovą su reakcija, už 
darbą ir duoną. Jie ryžtin
gai dalyvavo išvien sū bra
zilų proletariatu streikuose, 
mitinguose, demonstracijo
se. San Paulo mieste pa
žangieji* lietuviai leido po
grindinį “Darbininkų žodį,” 
o vėliau — beveik iki an
trojo pasaulinio karo—“Mū
sų žodį.” Jie taip pat gau
siai dalyvavo komunistinė
se organizacijose, M o p r o 
kampanijose, Lietuvos poli
tiniams kaliniams remti pa- 
tronato veikloje.

. Su didžiuliu pakilimu už
jūrio lietuviai darbo žmo
nės sutiko žinią 1940 me
tais apie buržuazinės san
tvarkos nuvertimą ir ta
rybinės valdžios Lietuvoje 
atkūrimą.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais mūsų tėvynainiai, 
drauge su Brazilijos liau
dimi, džiugiai sveikino Ta-

kartą patyrė kapitalist^ė? 
. Jis mato, kad 

I tiktai jo senojoje Tėvynė
je, iš kurios jau seniai dar
bo žmonėms nebėra reikalo 
duonos kąsnio beieškant 
emigruoti į tropikų džiun
gles, vyksta taikus kūrybi
nis darbas, kyla kultūrinis 
ir ekonominis darbo 3 
nių lygis. Senasis emig 
tas mato, kad Tarybų 
jungos galia ir didybė 
jos tautų broliškoje d 
gystėje, jos nuoseklioje! 
voje už pastovią taiką 
šaulyje.-

mo- 
ian-

yra 
au- 
ko- 
pa-

A. Vaivutskas

Mossadegh kaltinamas už 
norą Įkurti respubliką

Teheran, Iran. — Irano 
karaliaus valdžia sako, bu
vęs premjeras Mįossadegh 
labiausiai “pras 
tuom, kad mojos/panaį^int 
monarchiją ir įsteigt respu
bliką. Už tai jis areštuotas 
ir kalSjiman įmestas iki 
teismo.

Karaliaus karininkai, va
dovaujami generolo Zahc- 
dio, nuvertė Mossadegho 
valdžią rugpjūčio 19 d.

Dabartinis Irano premje
ras gen. Zahedj sako, Mos
sadegh planavo taip suruoš
ti visuotinius balsavimus, 
kad būtų visiškai panaikin
ta karališkoji tvarka ir 
įkurta respublika.

Francija bijo morokkiečių 
Jungtinėse Tautose

United Nations, N. Y.— 
Prancūzai užprotestavo, 
kad Jungtinių Ta»tų rįefr- 
muose pasirodė atstovas 
Morokkos tautininkų, rei
kalaujančių nepriklausomy* 
bes nuo Francijos.

-2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo - Sept., 4, 1953



LYTINIAI MOTERŲ BEI MERGINU ELGESIAI
Bile moteris pasakys 

jums, kad “vyrai daugiau 
paleistuvauja.”

Bet ir dauguma merginų 
bei moterų nėra lytiškai 
šventos, kaip nurodo prof. 
Alfred C. Kinsey naujoje 
savo knygoje “Sexual Be
havior in the Human Fe
male” (Lytinis Moterų El
gimasis).

Kinsey su keliais kitais 
Indianos Universiteto pro
fesoriais per eilę metų ap- 
klausinėjo 5,940 moterų bei 
merginų. Ir jų atsakymai 
atidengė tokius dalykus:

PRISIPAŽINIMAI
Pusė moterų turėjo lyti

nius susinėsimus su vyrais 
pirm ištekant.

26 procentai, gyvendamos 
su savo vyru, lytiniai sma
ginosi ir su kitais vyrais — 
kai kurios su vienu, kitos 
su daugiau.'

81 procentas merginų 
“glamonėjosi” pirm 18 me
tų amžiaus. 17 procentų jų 
gavo “pilną lytini patyri
mą” iš glamonėjimosi.

62 procentai tokių mer
ginų pačios save lytiniai 
tenkinosi, “bovydamosis.”

20 procentų jų lytiniai už
siėmė su kitomis mergino
mis ir 13 procentų gavo 
“pilną lyties patenkinimą.”

Kolegijų ir vidurinių mo- 
kvklu studentės daugiau ly
tiniai išdykauja pirm ište- 

> kant, negu mergaičių, ku
rios lankė tiktai pradines 

Mokyklas.
Bet aukštesniųjų moky

klų studentai mažiau lyti
niai smaguriauja, negu vv- 
rukai, lankiusieji tiktai 
pradines mokyklas.
85 iki 95 procentų lytinių 

nusikaltėlių
Jeigu įstatymai būtų ti

krai vykdomi, tai 85 pro
centai visų merginų ir mo
terų atsidurtų kalėjime už 
lytinius prasižengimus. Bet 
95 procentai vyrų pakliūtų 
kalėjiman už lytinius nusi
dėjimus.

Lytinis moterų “palaidu
mas” labai padidėjo nuo 
Pirmojo pasaulinio karo ir 
vis dar didėja.

Vyrai pasiekia didžiausią 
lytinį smarkumą apie 16 iki 
18 metų amžiaus. Paskui 
lytinis jų pajėgumas pa
laipsniai mažėja.

- Dauguma moterų būna 
bitiniai smarkiausios' apie 
Z? bei 28 metus amžiaus.

Dauguma moterų turi 
gana stiprų lytinį norą ir 
gauna pasitenkinimą iki 50 
ar 60 metų amžiaus.

Bet lytiniai vyrų geis
mai ir pajėgumai paprastai 
būna tiek didesni, kaip mo
terų, kad daugiau vyrų, ne
gu moterų, išlaiko lytišku
mą per visą savo amžių.

10 procentų moterų, gy
vendamos su savo vyrais, 
niekuomet negauna pilno 
lytinio pasitenkinimo per 
visą savo amžių.

Apie trečdalis senmergių 
nežino, kas tai yra lytinis 
pasitenkinimas. Bet beveik 
visi vyrai patiria tokį pa-‘ 
sitenkinimą.

Daugiausia “šaltų” mote
rų heli merginų yra tarp tų, 
kurioj profesoriauja, mo
kytojauja bei direktoriauja.

Vyrai “dvasiniai” susi
jaudina lytiniai, matydami 
nuogu moterų fotografijas, 
šlykščius (pornografiškus) 
paveikslus, burleskines ak

tores teatruose, /šokikes 
kabaretuose bei naktiniuo
se klubuose. Vyrai dažnai 
šnekasi apie lytinius daly
kus ir įsivaizduodami susi
jaudina.

Moterims reikia 
“prirengimo”

Didžioji dauguma mote
rų negauna lytinio niežu
lio, tik matydamos nuogą 
vyrą ar šnekėdamos bei 
galvodamos apie lytį.

Tik meiliški j u dam i e j i pa
veikslai padirgina moterų 
lytį, bet vyrams jie nesuke
lia lytinio geismo.

Dauguma moterų prade
da lytiniai įkaisti tiktai ta
da, kada vyras plačiau pa
liečia jų kūną. Kad mote
rys gautų pilną lytinį pasi
tenkinimą per susinešimą. 
tai joms reikia, kad vyrai 
gi am o nė dam i pastimuliuo
tų visą jų kūną.

Taigi moterims paprastai 
reikia psichologinio (dvasi
nio) ir fizinio paruošimo 

' pirma, negu jos gauna lyti
ni pasitenkinimą. O svei
ki vyrai beveik visuomet 
būna “gatavi,” be jokio pri
sirengimo.

Tiktai mažas procentas 
vra tokių karštu moterų, 
kad tuojau “užsidega.”

Daugelis vyru ir moterų 
lytimai išdykauja tik todėl, 
kad ieško naujo įvairumo 
pas kitas bei kitus, — dėl 
žingeidumo bei smalsumo, 
net ir tada, kai neturi ti
kro noro.

Minimieji profesoriai ir 
desėtkas ju padėjėjų tyri
nėjo moteriškes nuo 2 iki 
90 metų amžiaus. Apie ma
žyčių mergaičių lyties reiš
kinius klausinėjo jų moti
nas.

Tokiems apkla u s i n ė j i - 
marus savanoriai pasidavė 
apie 6,000 moterų bei mer
ginų iš visu 48 valstijų, 
daugiausia iš New Yorko, 
Pennsylvania os, Illinojaus, 
Indianos; Californijos, New 
Jersey, Ohio, Floridos, 
Massačiūzės ir Mąrylando.

Tarp moteriškių, kurios 
atliko lytines išpažintis, bu
vo paprastos naminės šei
mininkės, cirkų akrobatės, 
burleskų aktorės, armijos 
merginos WACS, artistės, 
veidų dailinto jos - plaukų 
raityto jos (beauticia n s ), 
saliūnų patarnautojos, sve
čių priėmėjos lėktuvuose, 
šokikės, redaktorės, siuvė
jos, dainininkės, .mokytojos, 
raštinių tarnautojos - ma
šinėle rašytojos, prostitu
tės,-Jungtinių Tautų centro 
tarnautojos, namų bei lan
gų dailintojos (dekorajo- 
rės). Girl Scout vadovės ir 
kt.

Reikėti] platesniu žinių
Tarp atlikusių lytines iš

pažintis buvo 12 procentų 
katalikių, 28 procentai žy
daičių ir 60 procentų pro
testančių.

Prof. Kinsey sako, pil- 
nesniam raportui būtų rei
kėję apklausinėti daugiau 
religinių žydžių, katalikių 
ir paprastų fabrikinių dar
bininkių.

Sykiu Kinsey pabrėžia, 
jog šis raportas paliečia 
tiktai 5,940 moterų bei mer
ginų, kurios davė atsaky
mus. Taigi raportas ne
laikomos veidrodžiu visų 
Amerikos moteriškių lyti
nio gyvenimo.

ATSILIEPIMAI
Indianos valstijos katali

kų organizacijos atsišaukė 
j Indianos Universiteto val
dybą, kad uždraustų pla
tini tą profesoriaus Kinsey 
knygą kaip “paleistuvišką.”

Tūli lytiniai dorininkai 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų paštas nesiuntinė
tų tos knygos.

Kiti reikalavimai'siunčia
mi valstijų valdžioms, kad 
užgintų šią knygą.

Tuo tarpu New Yorko 
žydų dienraštis Forwerts 
rašo, kad profesorius Kin

sey “per daug nubaltina 
moteris.” Sako, iš tikrųjų 
esą blogiau, negu Kinsey 
raportuoja.

Lietuviai ir lietuvės, su
prantama, vėl ginčysis: — 
Kas daugiau “paleistuvau
ja,” ar vyrai ar moterys?

Čia prisimena andai pa
daryta vieno laisviečio pa
staba apie tokias diskusi
jas:

— Tam dalykui reikia 
dviejų — vyriškio ir mote
riškės. Kur vyras “grieši- 
ja,” tai sykiu su juom ir 
moteriškė; vadinasi, abudu 

1 lygiai “ą-eri.” N. M.

Kokių keistumų kartais būna 
gamtoj, pas žmogų bei gyvūnų

KUR UŽDRAUSTA 
VALGANT ŠNEKĖTI
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Karinis centras Wash
ingtone, vadinamas Penta
gon, turi apie 30,000 kari- 

j nių pareigūnų bei civilinių 
i tarnautojų. Dauguma tų 
; žmonių valgo Pentagono 
; valgyklose bei kateteri jose.

Pastaruoju laiku jie ga- 
I vo sudraudimą, kad nešne- 
j ketų valgydami. Sykiu bu- 
I vo ant stalų išdėstytos po- 
■ pierinės skepetaitės (nap- 
kinai) su tokiu pamokslė
liu: — Seifą gali bet kas 
užrakinti, bet tiktai tu pats 
tegali uždaryti savo lūpas. 
Nešnekėk apie slepiamus 
valdinius dalykus.

Kuomet plėšikai įsiveržė 
į vienus namus Londone, 
tai papūga netikėtai ėmė 
švilpiniuot naujos dainuš
kos melodiją. Tad nusigan
dę plėšikai ir spruko lau
kan.

New Jersey valstijos vieš
kelių komisija uždraudė vy
rams bučiuotis su mergino
mis bei moterimis Journal 
Square, Jersey City, rytme
čiais, kada daug žmonių sė
da į busus važiuoti.

ANGLAI ŠAIPOSI Iš 
EISENHOWERIO GOLFO

London. — Anglijos laik
raščiai pradeda pašiepti 
p r e z i d ento Eisenhowerio 
didelį palinkimą į golfo žai
dimą, kaip silpnybę. Eisen- 
howeris vaizduojamas su 
trumaniškai-margais marš
kiniais ir golfo pagaikščiu 
rankoje ir kaip mažiukas 
greta dičkio Dulleso, Ame
rikos valstybės sekreto- 
riaus.

Hardingas, seniau buvęs, 
g a 1 nelemčiausias repu- 
blikonas prezidentas, taip 
.pat labai mėgdavo golfą, 
bet buvo labai prastas gol- 
fininkas.

Pustrečių metų berniu
kas miestelyj Rock Hill, S. 
Carolinoj, motinos paliktas 
prižiūrėti vieno mėnesio se
sutę, paėmė mažytei už 
rankų, valkiojo ją po kiemą 
ir taip sutrankė galvutę, 
kad mergaitė mirė, pirm 
motinai sugrįžtant.

Įžymus anglų rašytojas 
Hilaire Belloc sakydavo:— 
Pirmas geriausias užsiėmi

mas yra rašyti dainas, o 
antras geriausias užsiėmi
mas — dainuoti jąsias.

APIPLešė, KAD GALĖ
TŲ PABAUDAS 

SUMOKĖTI
Atlantic City, N. J. — 

Charles Mitchell, 19 metų, 
išplėšė iš žmogaus $111. 
Areštuotas teisinosi, kad 
reikėjo užsimokėti pabau
das už taisyklių laužymą, 
važinėjant automobilių, o 
o jis pinigų neturėjo. Pasi
rodė, kad jis iš tikrųjų vi- 
sųpirm sumokėjo $38 pa
baudų, bijodamas prarasti 
leidimą važinėti.

Tūlas Bill Vassaris už
klausė vieną New Yorko 
laikraštį:—Kodėl tik Ame
rikoje kas metai sudega 
tiek daug miškų? Kodėl 
nėra miškų gaisrų, nei Eu
ropoj nei Azijoj? (

APIE VAKACIJAS
Amerikonas keliautojas 

Morris C. Grace sako: — 
Vakacijos yra toks daly
kas, kur žmogus daro, ko 
nenori daryti, ir praleidžia 
pinigus, kuriuos jis norėtų 
sutaupyti. Užtat jis turi 
apie ką šnekėti per ištisą 
žiema. c

Hitlerio kvailiojimai
Daugiausia kvailybių Hit

leris pripliaupdavo priva
čiuose. savo pokalbiuose su 
kitais nacių vadais. Arti
masis jo bičiulis Martinas' 
Borman’as paslėpdavo kita
me kambaryje stenografes, 
kurios nukopijuodavo Hit
lerio sapaliojimus, kaip kad 
paduoda naujai išleista 
knyga “The Mind of Adolf 
Hitler.” Pavyzdžiui, jis va
dindavo “vergais” visas sla
vų tautas, bet sakydavo: — 
K auka zietis Stalinas yra 
“pusiau milžinas ir pusiau 
žvėris, bet baisiai gabus.”

Mano finansiniai specia
listai Funk ir Šacht yra žu- 
likai, bet jie tokie gabūs 
arijiečiai, kad apgauna ir 
žydus.

Anglijos premjeras Chur- 
chillas — “padauža ir amži
nas pijokas, kuris 1942 me
tais prarado jau visus savo 
rėmėjus.”

Hitleris už visko graibs- 
tydavosi, bet nieko tikrai 
nežinodavo ir nušnekėdavo 
kaip pamišėlis.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

ŽINOKIME ARMĖNIJOS 
ISTORIJĄ

Armėnų tauta yra viena 
iš, seniausių. Armėnų moks
las, architektūra, medicina, 
literatūra, muzika, jų išra
dimai yra vieni iš senųjų 
žmogaus proto atidengimų.

Apie penki tūkstančiai 
metų atgal ten žmonės jau 
dirob žemę. Apie trys 
tūkstančiai ir £00 metų at
gal jau armėnai gaminosi 
iš. vario įrankius. Apie trys 
tūkstančiai metų atgal ar
mėnų tautų žmonės pradė
jo gaminti geležį.

Du tūkstančiai ir pusė 
metų atgal armėnų tauti
nės grupės: chaisai, chettai 
ir uratai jau įsteigė centra
lines valstybes.

Armėnų literatūra, moks
las, architektūra, muzika 
yra sena. Tai kodėl dabar 
b u r ž u a žiniai istorikai ir 
mokslininkai nutyli apie ar
mėnų istoriją,xapie jų indėlį 
į žmonijos kultūrą? Todėl, 
kad armėnų tauta pasirin
ko socializmo kelią savo 
ateičiai.

Iš gilios senovės .
Apie du tūkstančiai me

tų pirm dabartinės metų 
skaitlinės pietų Armėnijoj, 
kuri dabar turkų pavergta, 
gyvavo Urartų valstybė. 
560 metais pirm dabartinės 
skaitlinės armėnai atmušė 
Midijos caro užpuolimą. 330 
metų pirm dabartinės skait
linės dalis Armėnijos buvo 
nukariauta Aleksandro Ma
kedoniečio.

Virš 200 metų pirm da
bartinės skaitlinės, pakri
kus Urartų valstybei, ar
mėnai įkūrė Didžiosios Ar
mėnijos valstybę vadovys
tėje karvedžio A r t o š e s o. 
Laike karaliavimo armėnų 
karaliaus Tigrano II, 95-55 
metų pirm dabartinės skait
linės jie turėjo gerai lavin
tą armiją apgynimui savo 
laisvių. Istorikas Movsess 
Chorenaci užrašė: “Armė
nų pėsti ja buvo jau ant ar
klių, saidokininkai, visi be 
išimties geri šauliai, kiti 
kareiviai ginkluoti kardais 
ir kirviais, lengvai ginkluo
ti yra su metalo priedan
gomis. Užteko vien pama
tyti tą kariuomenę, sukuop
tą į daiktą, saulėje žvilgan
čią savo šarvais, kad prie
šininkas leistųsi bėgti.”

Išsipūtusi Persija ir iš ki
tos pusės Bizantija (Grai
kija) puolė Armėniją. 451 
metų gegužės 26 Avarijos 
lauke 66,000 armėnų, vado
vystėje Vartano Mamikoja- 
no, kovėsi prieš du kartus 
skaitlingesnę persų armiją. 
Persai laimėjo. Vartanas 
žuvo kovoje. Bet armėnai 
nesudėjo ginklų, jie perėjo 
į partizanų karą ir po eilės 
pergalių 484 metais persus 
privertė nusileisti eilėje 
klausimų, ypatingai religi
jos.

405 mętais armėnai jau 
pasigamino savo raštą. Tai 
buvo didelis progresas. Iš
auga eilė žymių filosofų, 
kultūrinis pakilimas auga, 
įkuriama knygynai.

640 metais atplūdo arabų

| jėgos, kurios nukariavo 
Persiją, Palestiną, JSiriją ir 
pavergė Armėniją. Ilgai 
priešinosi armėnai arabų 
jungui, daug laimėjo kovų. 
Prasidėję žiaurūs karai 
tarpe Bagdado kalifato 
(arabų) ir Bizantijos impe
rijos privertė arabus nusi
leisti armėnams. 859 m. 
arabai turėjo pripažinti vėl 
Armėnijos nepriklausomy
bę, kad gavus jos talką 
prieš Bizantiją.

Tryliktame šimtmetyje 
ant Armėnijos užgulė mon
golų jėgos. 1243 metais Ar
mėnija buvo pavergta mon
golų. Bet suskilusi mongolų 
valstybė į daugeli atskirų 
ir savo tarpe prieštarau
jančių valstybių negalėjo 
pilnai pavergti armėnus.

1512 metais armėnų kal
boje buvoi atspausdinta pir
moji knyga. 1555 metais 
Turkija ir Persija pasida
lino Armėniją. Nuo tada 
prasidėjo iš turkų ir persų 
pusės žiauriausias terioji- 
mas ir naikinimas armėnų 
tautos.

Juoda turkų istorija
Žiauriai persekiojo armė

nus persai, bet dar žiauriau 
turkai. Turkai ir persai 
musulmanai — mahometo
nų religijos pasekėjai. Ar
mėnai nuo senų laikų — 
krikščionys.

Antrame šimtmetyje Di- 
I džioji Armėnija užėmė di- 
i delį plotą tarpe Juodųjų ir
■ Kaspijos jūrų, o pietuose
■ iki Tigro ir Eufrato upių. 
1 Dabartinė tarybinė Armė- 
j nija, kuri užima 11,945 ket- 
j virtaines mylias, yra tik
vienas ketvirtadalis buvu
sios Armėnijos.

Po Rusijos karų su Per
sija 1804,■ 1813, 1828 metais 
dalis Armėnijos buvo išlais
vinta iš persų vergovės. Po 
Rusijos pergalingų karų 
prieš Turkiją—dalis ir tur
kiškos Armėnijos buvo iš
laisvinta.

Bet milžiniški Armėnijos 
plotai su didžiuma gyven
tojų pasiliko po turkų jun
gu. Turkai, žinodami ar
mėnų traukimą linkui Ru
sijos, — juos naikino. Kaip 
žiauriai turkai naikino ar
mėnus, tą paliudija tik ke
letas šių baisių faktų.

1894-1896 metais turkai 
išžudė virš 300,000 armėnų. 
Skerdynėse dalyvavo 45,000 
turkų armijos vyrų. Tas 
sukėlė visoje Europoje pro
testų.

Bet žiauriausias buvo nai
kinimas armėnu laike Pir
mojo pasaulinio karo (1914- 
1918 met.). “New Stand
ard Encyklopedia,” 1951 m. 
laidos, paduoda, kad tais 
laikais turkai išteriojo 800,- 
000 armėnu. Prieš turku 
žvėriškumą kelis kartus 
kietai protestavo Jungtinių 
Valstijų prezidentas Wilso- 
nas.

“Didžioji Tarybinė Enci
klopedija” rašo, kad tame 
laikotarpyje turkai išterio
jo' virš milijono armėnų. 
300,000 jų išsigelbėjo, pa-

i bėgdami į Rusiją, šimtus 
■ tūkstančių armėnų turkai 
išvežė i Siriją, Egiptą, Pa
lestiną, įvairias salas.

Juodžiausia turkų istori
ja, tai žudymas armėnų. 
Tą savo laiku pripažino ir 
“Ne^v York Times,” 1946 
metų gegužės 4 d., kada 
Ęd. S. Smith rašė: “Juoda
sis istorijos lapas—(ai Tur
kijos praeities istorija lin
kui armėnų...”

Armėnų mokslininkai S. 
! R. Djanašia ir R. Berdzni- 
švili tais pat metais pareis- 

įkė: “Mes šaukiamės į pa
saulį tiesos dėl mūsų plotų, 
kurie yra pavergti turkų. 
Mes šaukiamės prieš paver
gimą mūsų tautos lopšinės, 
prieš kriminalystę, kuri lai
ko perpjovusi i dvj dalis 
tautos kūną.” *■

Bet dabar kapitalistinis 
! pasaulis kurčias linkui ar
mėnų balso, nes Wall Stry- 
tas palaiko su turkais ben
drą karini planą.

Armėnai ir rusai
Nepaisant, kad Rusijoj 

viešpatavo carizmas, bet 
armėnai trauke linkui Ru
sijos, nes juos ten nenai
kino nei dėl tautos, nei re
ligijos. Dar K. Marksas sa
vo laikais rašė apie turku 
pavergtus slavus ir armė
nus, kad “jie laukia iš.Pe
terburgo savo misijos, kuri 
išlaisvins juos nuo viso pik- 

i to.” Ir kada dalis Armėni- 
i jos buvo prijungta prie Ru- 
j sijos 1828 metais, tai.Mark- 
! sas ir Engelsas apibūdino, 
, kad ir tų laikų Rusija “vai- 
' dino progreso role linkui 
Į Rytu.”

Tarpe rusų ir armėnų 
tautų draugiškumas prasi
dėjo dar apie tūkstantis 
metų atgal. Ir petys j^ejtin 
buvo vedama jų kova prieš 

j mongolus ir turkus, persus 
’ ir arabus. Anglijos irFran- 
, cijos valdovai kiekviename 
' atsitikime, norėdami kenkti 
Rusijai, buvo prieš armėnų 
tautą ir jos kovas.

Nemažai žvmiu armėnu 
i kariavo Petro Didžiojo pul- 
I kuose. 1812-tu metu kare 
į prieš Napoleono antplūdį 
armėnų generolas Madatoy 
vas vadovavo rusų partizar 
nūs, o vėliau 1813 metafls 
dalyvavo mūšyje prie Lerd- 
cigo prieš Napolėono jėgas 
ir įžygiavo į Paryžių. KV 
tas armėnų generolas Da
vid Delianov atsižymėjo^ 
prie Borodino. '

Laike karo prieš Hitle
rio gaujas 1941-1945 metajs- 
Tarybų Armijoje buvo apie 
50 gabių armėnų generolų, 
jų tarpe generolas Bagria- 
mianas, kuris dalyvavo ir 
Lietuvos išlaisvinime 1944 
metais. Armėnų t:\utos sū
nus admirolas I. Isakovas 
yra vienas iš daugeik) žy/ 
mių tarybinių žmonių

Po liaudies revoliucijos. 
Rusijoje 1917 metais an
glai, francūzai, amerikie
čiai ir turkai siekė įsteigti 
“laisvą” A r m ė n i j ą saw 
globoje. Kad tas nepavy-

(Tąsa 4-tam pusi.)

3. pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugsėjo - Sept., 4, 1953



Įspūdžiai ir patyrimai iš keliones 
po rytines valstijas

Rašo S.
Šie 1953 metai atnešė i 

mano gyvenimą daug neti
kėtu svarbiu ivvkių ir di
delio pasitenkinimo mo
mentu.v

Esu vienas tų laimingųjų, 
kuriems atostogų vieta ir 
laikas nėra aprubežiuota: 
kur tik noriu ir kada noriu, 
ten ir tada praleidžiu ato
stogas.

Šiais metais, kuomet Chi- 
cagos surūkusiame did
miestyje nuo šalčio žmones 
dantis kaleno, aš buvau vie
nas iŠ nedidelio skaičiaus 
tų laimingųjų, pasirinktu 
laiku apleidau Chicago ii 
vykau 700 mylių į Hot 
Springs, Ark., pasitikti pri
siartinančio pavasario.

Bušu po 21 valandų ke
lionės radau pavasarį pil
nam gražume, kuris sutei
kė išsiilgusiai sielai daug 
malonumo.

Ten smagiai . praleidau, 
tarp draugų ir su d raugais. 
6 savaites laiko. Besimau
dydamas mineralinių šalti
nių vandenyje Hr saulės 
spinduliuose, sustipri na u 
savo senyvo amžiaus nudė
vėtą sveikatą ir gal pailgi
nau ir savo amžių.

Pargrįžus i namus už mė
nesio laiko iškilo visuome
ninio pobūdžio svarbus rei
kalas, dėlei kurio prisiėję 
vykti i Brooklyn, N. Y.

Išsiilgę jausmai padikta
vo protui, jog ta pačia pro
ga reikia atlankyti savo ar
timus gimines, gvvenančius 
Mexico, Me. Negana to 
reikia atlankyti ir draugus 
bei drauges, savo kaimie
čius ir parapijomis, gyve
nančius Rumford, Me., Bos
tone, Montello, Bridgewa
ter, Mass., ir Rochester, N.

Kaip matote, mano ilgos 
kelionės misija yra ne vien 
asmeninio pasitenkinimo ir 
kitų patenkinimo, bet ir vi
suomeninio pobūdžio.
Keliones pradžia

Kaip žinoma, tarp Chica- 
gos ir New Yorko miesto 
yra apie 900 mylių kelionės. 
Greyhound busti ima apie 
30 valandų, kuomet orlai
viu tik 3 valandas, arba 
apie 10 kartų greičiau. To- 
dėl ir nusprendžiau keliau
ti orlaiviu, nes tiktai $8 
brangiau.

Štai jau ir atėjo laukia
ma birželio 12. Skaistus ir 
tykus rytas. Su pakilusiu 
ūpu rengiuos i kelionę; 9 
vai. buvau North Ameri
can orlaivių stotyje, kuri 
randasi ant 63 gatvės ir Ci
cero avė., Chicagoje.

Neužilgo, milžiniškas, 4 
motoru, su 78 sėdynėmis, 
orlaivis parskrido iš N e w 
Yorko.

Už pusvalandžio jau bu
vo prirengtas skristi atgal. 
Davus signalą, keliauninkai 
pradėjo maršuoti i orlaivį, 
podraug ir' aš skubinausi. 
kad užimti apie vidurį or
laivio tinkama vieta. Man 
tai pasisekė ir aš jau sėdžiu 
geriausioje vietoje, pilnas 
žingeidumo, nes pirmą sykį 
prisiėjo keliauti orlaiviu.

Staiga orlaivio propele
riai pradėjo suktis neapsa
komu smarkumu ir orlaivis 
išsijudino iš vietos 10 vai. 
ryte. Neužilgo iškilo virš 
Chicagos miesto ir traukia 
link Michigan© ežero. Pir-

4 pusi.-Laisve (Liberty)- Penktad., Rugsėjo - Sept., 4, 1953
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Vėšys
mą sykį savo gyvenime aš 
taip aukštai į padanges iš- 

1 kilau. Pirmą sykį turėjau 
| progą stebėti: miestus, eže-
■ rus, kelius, miškus, farmas- 
ūkius, automobilius kaip

' ripkas keliais riedančius ir 
laivus kaip antis plaukian- 

| čius.
Susidaro paveikslas kaip 

milžiniškas geografinis že
mėlapis, ant kurio matosi 

į visi stambieji dalykai, kas
■ tiktai yra ant žemės pa-
■ viršiaus.

Panašaus žemėlapio ’joks 
I artistas nenupieštų už jo- 
I kius pinigus. Na? tik pa- 
, dangėje važiuok ir pro or- 
1 laivio langą studijuok vasa
ros metu miestu ir gamtos 

i gražumą.
Ne sykį perbėgo galvoj 

mintis, jog ištobulintas iki 
aukščiausio laipsnio orlai- 

! vis gali skristi apie 700 my
lių į valandą, tai yra vienas 
iš didžiausių ir geriausių 
20-to šimtmečio civilizaci- 

. jos išradimų: patogiausias 
: ir greičiausias transporta- 
I cijos susisiekimo būdas, ku- 
( ris sumažino žemes kamuo- 
I Ii.

Taip bemąstant, “bestudi
juojant geografišką žemė
lapį,” bevalgant užkandą ir 

! begeriant kavą, kurią už- 
fundino orlaivio įgulos gra
ži tarnaite, nei nepasiju- 
tau, kaip tos trys valandos 
prabėgo. Skrendam jau pro 
Laisvės Stovylą, per prisi
artinantį New Yorko prie
miesti ir miestą ir neužil
go jau La Guardijos dide
lėje orlaivių stotyje išleng- 
vo, gražiai nusileido tas gi
gantiškas orlaivis. Kelio
nės pradžia baigta, bet at
mintyje už r eko r duota ji pa
siliks labai ilgą laiką.
Pirmieji žingsniai

Išlipus iš orlaivio LaGuar
dia stotyje pirma proble

ma buvo: kaip čia dabar 
surasti Lietuviu Kultūros 
Centrą ir Laisvės įstaigą, 
kaipo punktą susisiekimo’ 
su kitais.

Bet turint antrašą, tuo- 
jaus gavau informacijas, 
kur ir kaip reikia važiuoti, 
ir toji problema tuo jaus iš
sisprendė ant vietos.

Nereikėjo nei taxi imti, 
busais ir požeminiu trauki
niu laimingai suradau ant 
Atlantic avenue, Richmond 
Hill, Liet. Kultūros Centrą 
ir Laisvės spaustuvę. •

Tik gaila, kad Laisvės vi
si darbininkai jau buvo iš
siskirstę į namus. Bet ma
no laimei radau S. Večkį, 
besitriūsiantį gėlių darže
lyje. (Jo geroje priežiūro
je darželis ir gėlės puikiai 
atrodo.)

Palinkėjau jam viso labo. 
•Jis pamatęs mane nustebo: 
“Iš kur tu čia dabar atsi
radai?’-’ Paaiškinau kelio
nės tikslą ir paprašiau, kad 
jis man pagelbėtų surasti 
M. ir J. Juškus. Jis su mie
lu noru “užkrenkiavo” sa
vo forduką ir podraug nu
važiavome.

Joną Jušką radome na
mie. Jis priėmė nuoširdžiai, 
ne tiktai vienai nakčiai 
pernakvoti, bet pareiškė, 
jog turi dėl svečių tuščią 
kambarį, ir aš galėsiąs pas 
juos svečiuotis, kol man pa
tinka.

Toksai drg. Juškos iš-

Kongresmanas Dripp savo poniai: “Tegu tie muži
kai turi savo Labor Day. Mums priklauso visos kitos 

364 dienos.”

MONTREAL, CANADA
Vaikų paralyžius čia nėra 

pavojaus stadijoj
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiais pradėjo pasi
reikšti vaikų paralyžiaus 
(polio) ligos. Lig šiol čia 
jau pasirodė 25 susirgimai 
—trys iš jų mirė. Tačiau 
miesto sveikatos depart- 
men.to direktorius, D r. Ade- 
lard Groulx, išleido pareiš
kimų visuomenės nuramini
mui, kad epidemija nėra 
pavojaus stadijoj. Jis betgi 
sykiu pažymi, kad yra svar
bu vaikus saugoti nuo per
šalimo. Vaikas su pakilu
sia temperatūra, galvos 
skaudėjimu, skausmais nu
garoje, sustingusiu kaklu 
ar bet kokiais ženklais vė
mimo arba viduriuose ne
tvarka, turi tuojau būti' pa
guldytas lovoje ir pašauk
tas gydytojas.

Ir vėl Expressway reikalas
Jau seniai yra kalbama ir 

daug kartų buvo spaudoje 
rašyta, kad Montreale pa
lengvinimui važiuotos pla
nuojama pravesti viršuje 
kelią, nuo Delinimiere avė. 
iki Atwater,, expressway. 
Dabar jau einama dar ar
čiau prie to plano įvykdy
mo. Pereitą savaitę viešų
jų darbų department© di
rektorius H. A. Gibeau ir 
planavimo direktorius Ai- 

reikštas nuoširdumas man 
labai patiko, ir pasijutau 
laimingas ir drąsus kaip na
mie.

M. ir J. Juškai, man ten 
gyvenant per 6 dienas jų 
gražioj rezidencijoj, pasi- 
žytnėjo dideliu draugišku
mu. Labai daug turėjome 
malonaus pasikal b ė j i m o. 
Ne tik pavyzdingai užlaikė, 
bet ir gerai vaišino. Už tai 
esu jiems labai dėkingas.

Apie Megutę ir Joną Juš
kus, kaipo nuoširdžius vi- 
sumenės veikėjus, o ypa
tingai meno srityje, plati 
lietuvių visuomenė gerai ži
no.

Svarbu yra paminėti, jog 
juodu yra taip pat pavyz
dingi tėvai. Išauklėjo* ir 
aukštą mokslą išleido mū- 
nų Henriką.

Dabar jis ne tik vedęs ir 
gražiai sugyvena su savo 
žmona, bet taip pat pavyz
dingai auklėja du sūnus. 
Matote, Juškų familija ne
pranyks, jie puikiai gyvuo
ja ir gyvuos!..

(Bus daugiau) a 

me Cousineau nuvažiavo į 
New Yorko miestą patirti 
smulkesnių žinių apie tokio 
kelio pravedimą, kadangi 
ten yra patyrusių inžinie
rių tam darbui. Juodu ne
įgalioti daryti ten bent ko
kių sutarčių, bet tik patirti 
visas smulkmenas. Grįžę jie 
raportuos miesto valdybai, 
o ši svarstys tolimesnius 
žygius.

Šiuos žodžius rašant mi
nėti miesto atstovai jau 
grįžo iš New Yorko, bet jie 
šavo raportą, kaip praneši
mai sako, išduos tik vėliau. 
Tenka palaukti ir pažiūrėti, 
kas iš to išeis.

Pradėta Dorval subvė
Dorval miestelyje prie or

laivių stoties, pervažiavi
mas skersai gelžkelių bė
gius (dvi linijos CPR ir dvi 
linijos CNOR) buvo gana 
sunkus. Kad palengvinti 
susirišimą nuo Cote de Li- 
esse road į Metropolitan 
bulvarą, bus pravestas tu
nelis apačia gelžkelio bėgių. 
Darbas jau pradėtas. 

.. -....... ’ <
Laivų dūminimas gal bus 

panaikintas
Gyvenantiems žmonėms 

prie kanalo ir abelnai prie 
vandenų, kur laivai plau
kioja, yra didžiausia kan
kynė nuo jų leidžiamų dū
mų. Bet moksliškiems iš
radimams tobulėjant visur, 
bandoma ir čia juos pritai
kinti. Pranešimai sako, ka'd 
inžinieriai dirba su įvairių 
chemikalų pagalba ir bando 
surasti būdus, kaip galėtų 
panaikinti ar bent suma
žinti dūnuinimą. Sako, ban
dymai jau daromi ir, kaip 
atrodo, su gana geromis pa
sekmėmis.

Žinoma, kaip žinovai sa
ko, kol bus galutinai išvys
tyta priemonės , dūmų su
mažinimui, paims laiko. Bet 
jie užtikrina, kad už kiek 
laiko žmonėms, gyvenan
tiems prie vandenų, dūmų 
ir nešvaros kankynė bus' 
panaikinta.

Per 7 menesius 
12,116 nelaimių

Policijos statistiniai davi
niai rodo, kad per pirmus 
Šių metų septynis mėnesius 
Montreal© gatvėse įvyko 
12,116 nelaimių. To pasek
mėj, 51 asmuo mirė. Ben
drai visame Montreale su 
priemiesčiais, kelių nelai

mės šiais metais jau nusi
nešė 149 gyvybes.

Juokdary ste?
Čia vaikučiams mokyklo

se mokinimasis prasideda: 
pro testo nu rugsėjo 9 d., o 
katalikų savaite pirmiau, 
rugsėjo 1 d. Bet štai at
sirado “juokdarys” (ar 
“juokdariai”) ir prieš rug- 
piūčio 23-čios dieną, sekma
dienį, sufalsifikavęs moky
klų komisijos sekretoriaus 
Mare Jarry parašą, jo var
du išsiuntinėjo visoms an
gliškų Romos katalikų pa
rapijoms laiškus,, prašant, 
kad kunigai per pamokslą 
praneštų, jog angliškos ka
talikų mokyklos pradės vai
kučius mokyti savaite vė
liau — rugsėjo 9 d. Kuni
gai tą padarė, ir pirmadie
nį visi laikraščiai paskelbė. 
Apie 15,000 angliškų kata
likų vaikučių nusidžiaugė, 
kad jie gauna ekstra savai
tę liuoslaikio.

Vistik, kas tokius laiškus 
rašė, yra žiauri juokdarys- 
tė. Mokyklų Komisija da
ro žygius surasti kaltinin
ką.

Shower pare
Silvija Sadauskaitė ruo

šiasi prie vedybų. Jos pa
gerbimui, jos ir motinos 
draugės rugsėjo 24 d. su
rengė jai prieš vedybinę 
shower parę. Suteikta daug 
linkėjimų ir tam tikslui pri
taikytų dovanų.

Silvijos vestuvės įvyks 
artimoj ateityj — su Juozu 
Vaitiekūnu.

Gimė
Rugsėjo 22 d., Royal Vic

ANTRAS METINIS
SPAUDOS PIKNIKAS

Rengia LLI) 11 ir 155 Kuopos, Worcester, Mass.

Įvyks Sekmadienį

1 BUS DAINŲ PROGRAMA
Dąinuos vietinis Aido Choras vadovybėj Jono Dirvelių. Taipgi choro saimusis 

duetais: Ona Dirvelienė Jonas Sabaliauskas
— - -I I ■ -- -■ ■'  ■■ - *   -■    --------------------------------- ' ■ —' ——"  

Gerbiamieji! Šis piknikas yra lyg ir užbaigtuvės visų piknikų parkuose 
ir laukuose. Skardusis Aido Choras atidarant Olympia Parko vasarinį įpzon^l 
puikiai padainavo, o uždarant piknikų sezoną dar puikiau padainuos. Lifetuviš- 
kos dainos meliodingai skambės. Lietuviški valgiai skaniai kvepės. Įvairiausių 
gėrimų nestokuos. Svečių iš visos Naujosios Anglijos prigužės. Taigi būkite 
kiekvienas, nepaisant, kad ir lytų.

Rengimo Komisija

OLYMPIA PARKE

toria ligoninėje, Mr. ir Mrs. 
Charles Mališauskas (Mal
low), susilaukė sveikos ir 
gražios dukrelės.

Ištekėjo
Rugsėjo 22 d. verdūnietė 

Gotaučiūtė ištekėjo už Mr. 
PHvine. J.

imJos
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

ko, tai* jie remia turkų 
viešpatavimą ant trijų ket
virtadalių Armėnijos.

Dabar armėnų yra apie 
3,500,000. Tarybinėje Armė
nijoje — 1,500,000; kitur 
Tarybų Sąjungoje apie 1,- 
000,000; Turkijoj tik 125,- 
000 liko; Irane (Persijoj)— 
130,000; Irake ir Palestinoj 
—30,000; Sirijoj — 150,000; 
Franci jo j ir jos Afrikos ko

PHILADELPHIA, PA.
Linksmai praleisk i me Labor Day šventę. Važiuo
kime į newarkieciu rengiamą Laisvės paramai 
pikniką. Iš Philadelphijos busas važiuos į tą grą^ 1 
žų parengimą. Tuojau užsisakykite sau vietą buse.

Piknikas įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 6 d. 
Ant rytojaus po. pikniko bus Labor Day Šventė. 
Tai puiki proga po pikniko pailsėti. Pasinaudoki
te tąja proga.

Busas išeis nuo Republikonų Kliubo, 1218 Wallace 
St., 9 vai. ryte. Busas taipgi sustos 9:10 prie 
2nd St. ir Pierce St. Kelionė į abi pusi $3.25. Iš- 
anksto apsirūpinkite tikietais.

Bušo tikietai gaunami pas A. Žalner, 1009 Jack- 
son St., HO 8-7226; ar U. Mettis, 6067 Upk*1(f 

St., SA 7-3496, ar H. Turcikienę, 143 Pierce £t.,
DE 4-4026.

Newarkieciu piknikas įvyks 123 Montgomery 
Ave., Irvington, N. J.

o

lonijose — 125,000 ir Ame
rikoje apie 200,000.

Iš įvairių šalių armėnai 
• tūkstančiais grįžta į Tary
binę Armėniją, kur jie pa
siekė didelio progreso Įwai.‘ 
riose srityse. Ten veikiA jų 
universitetas, 85 gimnazi
jos, 200 aukšto mokslo mo
kyklų, 1,200 pradinių mo
kyklų. 1949 metais buvo 
2,110 knygynų ir tais me
tais išleista 676 skirtingais 
pavadinimais 3,155,000 eg
zempliorių knygų. Atsiek
ta daug industrijoj, trans
porte ir žemdirbystėje.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.
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PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MORŲ
••••■" ■ Kalėjimo vaizdai. Poema =• ... -

j (Tąsa)
Vargo tas vyras jau daug čia pakėlė.
To negana. Taryt puikiąją gėlę, 

Dukterį staigiai nukirto mirtis,—- 
Gal bent negyvą jis ją pamatys?

Buvo ji tad septyniolikos metų,
Ėjo mokyklon ir daug ką suprato.

Automobilis užbėgo ant jos:
Jau ir nebėr jo dukraitės žvalios...

Haris į šermenis prašė, kad leistų,—
Kur tau?... Nelaimę vos pernešė keistą, 

Smūgis vėl smogė vargdienį staigus, 
Užvertė Hariui vargelių vargus...

Jo mylimoji žmona ant petukų —
Naštą vis nešė kantriai, nesusmuko:

Eidavo dirbti naminių darbų, 
Dukterį ugdė — nelengva, žvarbu.

Dukart į mėnesį lankė jį vyrą,
Verkė, raudojo, nekartą pasvyro, 

Vos neapalpo, vėl kėlės pėsčia,— 
Kur ji bebuvus, ir vėl ji jau čia.

Užmušė dukterį — motinai širdį
Replėm suspaudė, kad vos ji ką girdi...
Jr Keletą mėnesių graužės jinai, 

Ir užsigraužė visai, amžinai.

Vistik teisėjas jį nubaudė smarkiai,
Sujaukė buitį jo visą, sudarkė:

Negras —lai žino svarumą valdžios, 
Kai ji sūriai jam kada užvažiuos.

Prasižengimas tas pats nevienodai
Baudžiamas: nuosprendį kitą tau duoda,

Jei tu didžiulio kalibro žmogus,
Net ir kalėjimas tąsyk pigus.

Štai aną dručkį jūs matot? Tai Bomas.
Jis—prokuroras, stambus ir įdomus.

Girtas važiavo su savo autu:
Trėškė vaikus jis iš karto bent du.

Jei tie teisėjai būt’ teisę vienodai,
Taip kaip, sakysime, Nelsiui kad duota, 

Dvylika metų jam būt’ ar daugiau,— 
Girtas jis buvo tada, kaip sakiau.

Na, ogi Nelsis nebuvo nei girtas,
Atsitikimas jo veik neištirtas.

Bomas gi užmušė girtas net du: 
Vienerius gavo kalėti metus...

Matot, koks skirtumas teismo, brolyčiai:
Bomas už pusmečio švilpaus, kaip

tyčia,—
Laisvąs vėl ūš prašmatnybėj dienų,— 
Tvarką parolės aš menu.

Rengiasi ilgam prakalbų 
maršrutui

Pranešta, kad įžymusis Sve- 
turgimiams Ginti Komiteto se
kretorius ir veikėjas Abner 
Green leidžiasi svietai! su pra
kalbų maršrutu. Masinių mi
tingų tikslas išjudinti Ameri
kos žmones prieš Walter-Mc- 
Carran imigracijos įstatymą. 
Mr. Green taipgi darbuosis su- 
mobilizavimui skaitlingų dele
gacijų į visos šalies mastu šau
kiamą konferenciją gruodžio 
12 ir 13 dienomis Chicagoje. 
Ir konferencija šaukiama tam, 
kad sužadinti žmones už atšau
kimą minėto įstatymo.

Sekamose dienose ir vietose 
Abner Green lankysis ir sakys 
prakalbas:
Rugsėjo 21—Pittsburgh 

” 21-23—Cleveland ir
Akron

moka rondos; išgyveno kitą 
mėnesį, ir vėl nemoka; išgy
veno trečią mėnesį ir dar vis 
nemoka!

Pas savininkę užeina Myk

” 24-25—Detroit
” 26-27—Chicago, Gary
” 28—St. Louis
” 29—Kansas City, Mo.

30—Salt Lake City

Spalio 1-5—Los Angeles 
6-9—San Francisco, 
Oakland, Sacramento, 
Petaluma 
10-13—Seattle, Tacoma! 
ir Bellingham

” 14-15—Portland ir
Astoria

” 16—Spokane
” 17—Minneapolis
” 18-19—Chicago ir

Milwaukee
” 20—Detroit

21—Cleveland
” 22—Rochester
” 23—New York

Velnių nebus- šventinti i nereikia

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

Ji grįždama, pasimačiusi vyrą, 
Verkė ir verkė ir vis’škai suiro...

Žengė iš traukinio, krito ai-va! 
Žmonės subėgo — jau ji negyva...

Kai jų kaimynė tai Hariui pasakė, 
Verkė, kaip vaikas, jis savo juodakės:

Vienas, kaip pirktas, jis liko dabar. 
Kas jam daryt? Ko gi griebtis? Ko 

dar?
Laidotuvėm, na suprask, jo neleido,— 
Vis taį daugiausia dėl juodo jo veido;

Vien ta kaimynė ką jam pasakys, 
Tai ir prablaivo mūs’ Hariui akis.

Viltis dabar — ta gerutė kaimynė — 
Jaukiai takus jo svajonei pramynė.

Jis ją pažino bent kiek nuo seniau,— 
Gauna jos laišką — ir tuoj jam

ramiau.
^avo štai dovaną didelę baisiai, — 

inksmos jam akys, kada apsitaiso —
Mezginį naują pilkutės spalvos! 
Žiba tos sagos tamsesnės vos vos...”

Laisvėn išėjęs, jis vėl prokuroras,—
Nieko nekliudo jam jokios ten tvoros:

Aras ereliui nekerta akies,—
Tai demokratija mūsų išties...”

22.
Ketvertas, galvas kraipydami, klausė: 
Nuotykių, šitokių daug čia pagausi!

Nukalba vis apie savo vargus:
Pilkas gyvenimas kietas, stangus...

Penketas vyrų mūs’ perėjo kiemą.
Vis dar nešalta, nors turi jau žiemą.

Siena vis eina aplinkui stora, 
Trisdešimt pėdų aukštumo yra.

Stūkso ant sienos kampų vis bokšteliai.
Vaikšto sargai, savo šautuvus kelia,

Vaikšto ir saugo, naktis ar diena, 
Budi sargyba kieta, amžina.

Ir palei visą tą kiemą didžiulį
Vaikšto sargai ir daboja ir žiūri,— 

Kaba pašonėj stamboka lazda,— 
Tenka, suprask, pavartot kai kada.

(Iš tikro atsitikimo)
Dar prieš Antrąjį pasaulinį 

kkfą šiame mieste, kur aš gy
venu, tūlas rusinąs, tikintis 
ir prietaringas fanatikas, tu
rėjo dviejų šeimynų namą. 
Antrąjį aukštą išrendavojo. 
Ten gyveno laisvas progresy- 
vis ukrainietis vardu Myk su 
savo žmona ir paaugusiu sū
num.

Kartą į metus šis savinin
kas parsikviesdavo šventiką 
(popą), kad pašventintų jo 
namus. Kartą tas šventikas 
pašventino jam apatinį butą. 
Savininkas siūle ir norėjo, kad 
ir Myk šventintų viršutini bu
tą. Bet Myk atsisakė ir pa
reiškė, kad jis šventikui ne
mokės penkių dolerių.

Ant rytojaus savininkas nu
eina į dirbtuvę ir pasisako ki
tam tokiam rusinui, kad Myk

atsisakė šventinti viršutinį 'mi
tą, kur jis gyvena. Tas jam 
sako: Bus?,negerai, atsiras vel
nių ant viršaus.

Parėjęsl'namo iš darbo sa
vininkas pasako savo Žmonai,
ką tas kiMas-x darbininkas jam 
sakė. Peisigandusi moterėle 
nuėjo pafl Myl< -pasakyti, kad 
jis išsikeptų kitur, nes atsiras 
velnių, ims trankytis, belstis, 
ir jiems ne 
venti.

bebus galima gyj 
Myk atsako ir užtikri

na, kad kpl jis čia gyvens, jo-
kių velnių nebus. Bet jeigu
aš išeisiu,, sako, lai velnių
bus.' Bet moteriškė reikalau-
ja, kad Myk išsikeltų.

Kadangi tada ?b u tų buvo iki 
valios, tai Myk išsikėlė gra
žiuoju ir geruoju. O į tą bu
tą atsikėlė kita šeimyna. Vai
kai ėmė-belstis ir trankyti lu
bas. Tas naująjįrendauninkas 
išgyveno yienąkmėnesi ir nc-

pasi matyt ir pasikalbėti. Jinai 
jam sako: Teisingai tu, Myk, 
sakei, kad kai;) tu. išsikels!, tai 
bus velnių. Vi- tos velnias iš
gyveno jau tris mėnesius ir 
rendos nemoka'.

L. S.

Kr i šiai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

pačių vaisių, kuriuos Hitleris 
bandė ?”

Mums gi atrodo, kad nerei
kia nū laukti to apetito atėji
mo. Jis tebėra neišnykęs iš 
Kardelio ir visų lietuviškųjų 
kryžiokų vokiškųjų bičiulių. 
Jie tik laukia Lietuvos “išlais
vinimo”. Kardelis ir visa 
“laisvintoji!” klika padeda 
jiems tas viltis puoselėti, tuos 
apetitus dilginti.

Tįk vienas dalykas aiškus: 
Hitleris turėjo progą paragau
ti “tų vaisių”, bet minėtieji 
vokiškieji pabėgėliai, kaip ir 
mūsieji kardcliniai sutvėrimai, 
tos progos niekados nesu- 
lau ks.

Klaipėdos kraštas yra inte
graline Lietuvos dalis. Prie 
jos jokių pretenzijų neturi 
laisvoji Vokietija.

ŠYI’ŠENOŠ-
Anas buvo pirmasis
Apdraudos kompanijos 

agentas * užrašinėjo faktus 
apie priepuolį su automobi
liam., Tarj) kitų klausimų, 
jisai automobilio vairuoto
ją paklausė:

“Ar šis yra pirmutinis 
jūsų su automobiliumi prie
puolis?”

Pamąstęs, vairuotojas at
sakė: “Veik galima sakyt, 
tai jau ne pirmutinis. Ma
tote, aš savo pačią irgi ga- 
ražiuje pirmiausiai pasiti
kau.”

HOUSEKEEPER for business couple 
and 2 grown boys. Good cook, light 
housekeeping. No laundry, apart
ment. Sleep in. Own room. $30 wk. 
Ref. and exp. req. Apply in person. 
GREEN CUT RATE DRUG STORE,

PAT PAGE LADIES SPECIALTY 
SHOP

Now has immediate openings for 
(!) Salesgirl and (1) cashier. Stea
dy work. 40 hr. week, 5 days. Li
beral salary plus commissions. Ap
ply in person. See Mr. Ribner. Ger
mantown and Chelten Aves.

(175-77)
BILLING CLERK. To operate 1 

BM electric typewriter. Neat, accu
rate typing essential. Exp. pref, but 
not nec. Salary depends upon pre
vious, exp. Apply in person. See Mr, 
Turlak. ALEXANDER SMITH, 

INC.,' 23rd & Wood Street.
(175-181)

HOUSEWORK, general. Plain cook
ing. Help with 2 children. Settled 

woman. New home in Haverford. 
Sleep in. Own room and bath. St. 
position and good sal. for right wo
man. Phone Midway 2-0951 for in
terview.

(175-177)I---------------- -----------
GIRLS. For machine shop. Secon

dary operation. Some experience req. 
Good starting salary. St. wk. Small 
plant. Apply in person or phone. 
DE. 6-9531. EVANS SPECIALTY 
& MACHINE CO.. 4550 Richmond 
Street.

_____________ (174-180)
HELP WANTED—RIaLE

AUTO METAL MAN. Musi be 1st 
class. Piece wk. considered. St. wk. 
Good working conditions to right 
man. Apply in person or phone EV. 
2-5818. RIGHT HAND BODYSHOP. 
1288 So. Melville Street.
________________________ (175-177) 
MATTRESS FILLING MACHINE 
OPERATOR. Must be exp. St. wk. 
Good working conditions. Apply in 
person or phone. SA. 2-3600. KING 
BEDDING CO., 2119 W. Toronto St.

(175-77)
AUTO MECHANICS

Ford experience preferred.
50-50 basis. Guaranteed salar^. 

Steady work. Clean. Modern shop. 
Sec Service Manager.

NITTINGER FORD
6th & Diamond Sts.

(174-180)

AUTOMOBILE MECHANICS. Ex
perienced. 1st class. Top salary. 
Steady work. Nice shop. Apply in 
person or phone DE. 8-5000.

SATTERFIELD MOTORS. 4627 
Longshore Street.

(174-176)
AUTO BODY & FENDER MAN.

Klaikios istorijos Beilio ir Hario
Įspūdį sunkų kvartetui padarė.

Džionis nusprendė — ilgai nedvejos:
Medžiagos knygai jis turi geros.

Ką tik išgirsta, ženklinga jam rodos:
Šiurpios istorijos, graudžiosios godos,—

Debesys slegia gyvųjų karste,
Smaugia nelaisvė “laisvajam krašte.”

Kaba ant kaklo ir blizga švilpukas,
Galas plonutis, viršus jojo bukas:

Jei muštynes pastebėjo ar ką, 
Švilpt! ir subėga sargybos talka.

/

Plynas išmindžiotas, sumuštas kiemas,
Eina aikštelės žaismų palei sienas,—

Čia įvairių tu žaismų pamatai,— 
žaidžia sus’darę būriai neretai.

LINKSMAI PRALEISKITi r c • Labor Day Šventę
A* v i

Važiuokite į New Jersey
S

Experienced. Must have own tools. 
. Steady work, good position. Apply in 
' person. J. FENN AUTO REPAIR
ING, 1328 W. Girard Ave.

! (172-178)

BAKER. Good all ’round man. 
Must be experienced. Steady work. 
Apply in person or phone. VILLAGE/ 
PANTRY, 11 City Ave. Bala Cyrf- 
wyd, Welsh Valley 4-0813.
_________________ (170-176)

Baltimore, Md.
____________________________ 1—.
HELP WANTED—FEMALE

“Oras sau nieko, ir gera pabūti,
Nagi eime pasivaikščiot truputį,” 

Pakvietė Samas: “sėdėjom gana”,— 
Tai ir numėžė lengva žingena.

“Šamai, pažįsti aną vaikinuką?
Negrą jaunutį? va stovi ir rūko?” 

“Puikus .bernaitis, jis Nelsis vardu, 
Mėnesių porą mes dirbom abu.”

“Man įdomu, kam jį šičia atvarė.
Jis neatrodo man į piktadarį.”

“Uapušė žmogų, todėl jis ir čia.”
> “Užmušė žmogų... Kokia gi pradžia?”

^Automobiliai kely susidūrė:
Posunkiai sužeistas vienas iš būrio

Mirė ligoninėj po kiek dienų...
Teismas ir, nuosprendis—būdu senu...

Nelsis ir gavo šešis — dešimt metų, 
Terminą baigia, ir vis nesugedo.

Dirba virtuvėj beveik nulatai,— 
Dar pusė metų prabėgs, kaip matai.

Grįš vėl namo pas vaikus ir pas 
žmoną,—

Vėl užtekės jiem saulutė raudona.
Kolidžą baigęs, tai Nelsis šviesus, 
Jis pasirodo gražiai prie visus.

Muziką mėgia, dainuoti jis gali,
Gali palinksmint nevieną bedalį,

Virbina jis mandolino stygas, 
Kelia melod’jas visas neblogas.

Būdamas laisyas, kraštus apkeliavo, 
Sunkvežimiu plačią tėviškę savo, —

Matė jis daug ką, girdėjo jis dauą, 
Duonos ragavo ir kartais medaus.

Ta jo nelaimė, kad užmušė žmogų,
Juk tai nereiškia, kad jis ką nors bloga— 

Tam ar kitam panorėjo daryt, 
Kai susidūrė vežimai tą ryt’.

Juodas gumos lyg kad pasagas mėto, 
Bando užmesti ant stūkstančio mieto.

Mėto, bėgioja žaidėjai rungčia, 
“Publika” stebi aplinkui stačia...

“Domino” dėsto glūdžias lent-elytes,
Dėsto eilėm ant baltos plokštelytės,

Na, o aplinkui žiūrovai ratu
Seka, kas viršų paims: jis ar tu.

Domino partijų daug kur susėda,—
Prakišai — gauni nedidelę gėdą...

Ten kur užuvėjoj pliekia kortom,
Griebia ir mėto visom keturiom...

Stumdo ir ritina kamuolį kietą,
Stumdo pro kilpą, o tai—palei mietą...

Kamuolį svaido guminį ranka, 
Minkštą, kad taip neužgautų bet ko...

Kartais išeina ir jauktas tinklinis
Vasaros metą, kai kad ir krepšinis,

Beizbolo žaismas — labiau už visus:
Čia turi būti miklus ir drąsus.

Valandas dvi vis ant oro, ant vėjo
Kiemas didysis klegėjo, aidėjo. x

Varpas prie vartų prabilo ūmai:,
Kviečia vidun “svetingieji namai.”

Gretos urmingai suskubo iš oro,
Taukši ir šlepsi ilgi koridoriai,

Galvos linguoja, linguoja pečiai,—
Vartai sparnų atdaryti plačiai.

Štai pramaršuoja pro vietą centrinę:
Tuoj kiekvienam išsiriečia krūtinė,

Akys tuoj priekin ir tiesiai galva,
Koja į koją — eitynė gyva...

Skirstosi kas kur į savąjį sparną,—
Virtinė nebetokia čia jau darna,*—

Skuba visi tik sava j in narvan,
Nėrei vidun, atsisėdai ir gan.

(Bus daugiau)
5 pilti.-Laisve (Liberty)-Penktad., Rugsėjo - Sept., 4, 1953 UžraSyldt Laisve Savo Drau«uL

LIETUVIŲ PIKNIKĄ
Rengia LLD 5-toji Kuopa

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą, 
Sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia proga 

pasilinksminti piknike ir ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—
MONTGOMERY PARK

J

123 Montgomery Ave. Irvington, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame, puikiame sąskridyje.
Visos kolonijos privalo turėti savo grupes piknike 

malonesniam laiko praleidimui.

Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja į šį pikniką.

Laukime Linksmo Pasimatymo Piknike
KELRODIS:' Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, Springfield Avenue busais 

25—26: išlipt ant Avon Avė. ir eit 3' blokus po kairei.
Karais atvykę į Newark, Market St. iki Broad St.: sukite po kairei ir važiuo

kite iki Clinton Ave., sukite po dešinei į Clinton Ave. ir tiesiai važiuokite iki Mont
gomery Ave., sukite po dešinei į Montgomery, už vieno bloko bus parkas.

.r4

Immediate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over 21. 
Good wages tips. Room and Board 
furnished. Permanent position for 
competent girls. KELLY’S RESTAU
RANT. Jessup, Md. Call Waterloo 
224J

(174-180)

Įvairūs/issireiškimai

Api^fdievo valią.—Jei die- 
. sto nuskina vis
ką, kas vykšlJ>žmonių tar
pe, tai tik vienas dievas ir 
atsakingas už blogus žmo
nių 
anl» 
kai 
jis 
baudžia nusikaltėlius?

G. Gurevas.

vas iš^

poelgius. Jei dievas iš 
j to nusprendžia, kas ir 
< turi nusidėti, tai kam 
vėliau provokatoriškai

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Labor Social. Parengimas įvyks 
rugsėjo 6 <1., 7 v. v.. Ukrainu salėje, 
6fh ir Cabot Way. South Side. Bus 
vaišinimu. Kviečiami dalyvauti.

(174-175)

»

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ * 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J. , 
ZMArket 2-5172
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NeHY(Hli)'>zWW7l nloi
Tėvu veikla pajudino 

valdininkus
I

Per keletą dienų vykdy
tas prie City Hali ir prie ' 
majoro rezidencijos tėvų - ' 
motinų pikietas tapo nu- ■ 
trauktas praėjusi antradie- j 
nį. Nutraukė pikietą ga
vus pranešima, kad patsai 
miestinio Sveikatos Depart- 
to viršininkas Dr. John F. 
Masciney išskrido i Wash- 
ingtoną prašyti miestui 
daugiau gamina globų lino.

Tėvams vykdant pikietą 
už pagalbą apsaugoti apie 
450 vaikų, nuo vaikų para
lyžiaus mirė buvęs kitoje 
kempėje — Boy Scouts Ro- 
nachqua Camp — 16 metų 
berniukas Chester Irony. 
Tas paakstmo ir berniukų 
skautų organizacijos virši
ninką Thomas J. Watson, 
Jr., reikalauti gamma glo- 
bulino vaikams, kurie turė
jo ar galėio turėti • santy
kių su susirgusiais vaikais. '

BR00KLYNIEČIA1!
Tuojau užsisakykite vietas 

buse važiavimui į pikniką 
sekmadieni, rugsėjo (Sept.) 6 
d., i Montgomery park, 123 
Montgomery Ave., Irvington, 
N. J.

Busas išeis 1-mą valandą 
po pietŲ, nuo Liet. Amerikos 
Piliečiu Klubo, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Kaina 
$2.00 i abi pusi. Bušo bilie
tai gaunami Piliečių Klube, 
Laisvėje ir pas platintojus. 
Labai reikalinga iš anksto 
žinoti, kiek asmenų važiuos 
busit i šį pikniką, tad prašo
me tuojau užsisakyti.

Kurie važiuosite automobi
liais i tą pikniką, tai įsitėmy- 
kite kelrodį, kuris yra paduo
tas prie pikniko skelbimo.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

fe

E----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- M

Virginia 9-0125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
fa — -------------------------------------------------------------------- B

PETRAS KAPISKAS |
VINCAS SODAITIS |

į Užlaiko puikų g

BAR & GRILL I
> *

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. |
Telephone EVergreen 4-8174 X

Didysis lietuvių piknikas 
jau tik už poros dienų

Newarko lietuvių rengia
masis dienraščio Laisvės 
naudai piknikas Irvingtone 
ši sekmadienį bus vienu di
džiausiųjų lietuvių piknikų 
pastaraisiais laikais. Tokiu 
jis bus dėl to, kad:

Husais atvažiuos būriai 
svečių iš Philadelphijos ir’ 
Brooklyno. O privatiniais 
auto ir traukiniais bus sve
čių iš visos New Jersey 
valstijos, iš daugelio New 
Yorko ir Pennsylvanijos 
miestų, iš Marylando. Con
necticut ir iš kitur Naujo
joje Anglijoje. Taipgi jau 
žinoma, kad gali būti sve
čiu ir i,š dar tolimesnių 
valstijų.

Diena piknikui patogi, 
sekmadienis, o sekama die
na šventė — Labor Day. 
Niekam nereikės iš pikniko 
skubėti namo, o rytmetį ne

Pasimatyti su svečiais 
vakaras jau čia

Paskutiniu kartu tenka 
I priminti, jog pasimatymo 
i su svečiais iš Chicagos suei- 
i ga įvyks jau šio penktadic- 
į nio vakarą (šiandien), rug- 
! sėjo 4-tą, Liberty Audito
rijos Gyni Hali. Pradžia 
7:30 vakaro. Įėjimas nemo-

■ karnas.
i Dėl ko ši sueiga? Vis- 
: kas prasidėjo taip:

Kai tūli buvusieji chica- 
; glečiai išgirdome nuo savo 
i prieteliu Chicagoje, kad tie 
I du žymūs didžiausios lietu
viu kolonijos A m e r i k o j e 

( veikėjai keliaus į rytus, ne
iškentėme nenasisake ki
tiems tokiems.; Prasidėjo 
brooklyniečių prieteliu rei
kalavimai : “Atvežk pas ma- 
^e į svečius!” Žinant, kad 
tuo negalėsime patenkinti 
visus, ir sumanėme šį po
būvėlį. O jei kas iš čia atė-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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 

migus skubėti į darbą.
Vieta taipgi puiki ir sau

gi piknikui bile kokiame 
ore. Dvi didelės salės pik- 
nikauti, jeigu būtų lietinga 
diena. Yra gražaus pavė
sio, jeigu saulėta ir karšta. 
Atviro oro salė šokiams ir 
gera muzika.

Pikniko rengėjai turės 
karštų ir šaltų valgių ir 
gėrimų. Bet taip pat dė
kingai priims, jei kas iš 
prieteliu farmerių ar ir 
miestiečių atvežtų skanių 
valgomų dovanų piknike iš
parduoti svečiams.

Piknikas įvyks rugsėjo 6- 
tą, Montgomery Park, 123 
Montgomery Ave., Irving
ton, ,N. J J Kelrodžio, taip
gi huso išėjimo laiko žiū
rėkite a t s k i r u ose skelbi
muose.

jusiu prisikalbins .juos ir 
pas save, tai jau jų daly
kas.

Kviečiame visus prietelius 
atvykti čionai susitikti gar
bingus svečius. O gal dar 
prisiprašysime kai ką pa
pasakoti apie lietuviškąją 
Chicaga, nežiūrint, kad tai 
būtų dalies jų atostogos pa
vertimu į darbo dieną.

Buvęs chicagietis
%

Darbietis reikalavo 
vaikams apsaugos

American Labor Party 
kandidatas į New Yorko 
miesto majorą Clifford T. 
McAvoy savo pareiškime 
reikalauja “koorclinuo tos 
programos” kovai prieš vai
kų paralyžių. Tam turėtų 
veikti valdžia visos šalies 
plotme — federalė, valstijų 
ir miestų. Turėtų būti tam 
skiriama pinigų.

McAvoy kritikavo val
džios neveikią, žmonių svei
katai, sakydamas, kad val
džia stengiasi • “išleisti bili
jonus dolerių karui rengti, 
bet tiktai centus skiria bū
tiniausiai .kovai prieš vi
suomenę žalojančią polio li
gą.”

Ant vandens 
be vandens

Pajūrio sargybiniai netoli
Sandy Hook, N. J., išgelbėjo 
porą Rockaway vyrų, kurie 
dėl perdžiūvimo gerkles vos 
galėjo kalbėti. Jie buvę iš
plaukę žuvauti. Motorui su
stojus, jie 'išbuvo porą dienų 
po karšta saule kol juos at
rado. Nuogosios kūno da
lys buvo pūslėmis nudegusios 
nuo saulės.

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų mūrinis namas, 

11 kambarių. Aliejum šildomas, kar-Į 
štas vanduo ir visi kiti patogumai. j 
Arti transportacijų. Yra 6 tušti kam
bariai. Dėl daugiau inforrnacijų, i 
kreipkitės: 849 Hendrix St., Brook- I 
lyne. Telefonūokitc bile kada ■— Į

CL. 7-1481. |
(170-175)

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

vyro, su privilegija naudotis virtu- Į 
ve, šaldytuvu, radio, televizija ir te- i 
lofonu, Williamsburge, arti greitųjų i 
važiuotos linijų. Informacijų gausi
te pas Mrs. Augulis, 358 So. 3rd St., 
Apt. 24. EVergreen 8-4958,

(X)

Reikalavo pratęsti 
balsavimo laiką

Na u j ą d ai y b in i ų d e m o k ratų 
kandidatas į majorą Robert 
F. Wagneris ragino guberna
torių Dewey pratęsti nomina- 
cinių balsavimų laiką. Jis sa
ko, kad skirtu laiku net be 
pertraukos eidami balsuotojai 
negalėtų sutilpti į stoteles ir 
suspėti nubalsuoti. Ragino 
paskelbti laiką nuo 7 ryto iki 
10 vakaro. Paprastasis laikas 
yra nuo 3 po pietų iki 10 
vakaro.

New Yorko didmiestyje apie 
du milijonai ir šimtas tūks
tančių balsuotojų yra užsira
šę (enrolled) demokratų par
tijos balsuotojais, apie 2 iš tri
jų balsuotojų — demokratai. 
Jie parenka tos partijos kam 
didatus nom i naciniuose balsa
vimuose (primaries), kurie 
įvyks šio mėnesio 15-tą.

Paprastai nominaciniuose 
balsavimuose dalyv a u d a v o 
nedaug piliečių. Partijos vir
šūnės paskirdavo kandidatus 
ir saujelė nuėjusių balsuoti 
juos užgirdavo. Bet šiemet 
bus keli demokratų kandida
tų sąrašai, tad nominacijos 
yra svarbios. Dėl to visi re
gistruoti demokratais turėtų 
dalyvauti ir dalyvaus masi
niai balsavimuose rugsėjo 
15-tą.

Viešnios
Didmiesčio lietuviai šio

mis dienomis turėjome gra
žių viešnių. Su tūlomis iš 
jų dar matysimės ir New 
Jersey lietuvių rengiama
me Laisvės naudai piknike.

Pirmadienį atlankė Lietu
vių Kultūrinį Centrą ir ja
me įsikūrus i as įstaigas 
Bronė ir Viktorija Zmitfai- 
tės iš Johnson City. Kaip 
grožio saliono savininkės ir 
moterų gražinimo eksper
tės jos dalyvavo grąžinto
jų konvencijoje, įvykusioje 
Hotel Statler, New Yorke. 
Pastangose suteikti savo 
klijentėms artistišką patar
navimą savo įstaigoje, 56 
Brown St., jos niekad neap
leidžia konvencijų, kuriose 
lekcijomis ir eksponatais 
parodoma naujausieji bū
dai ir priemonės darbui to
je srityje.

Konvencijos pertra u k o - 
mis viešnios pasidairė po 
didmiestį, viešėjo pas M. ir 
E. Liepus, taipgi matėsi su 
daugeliu kitų prieteliu.

• • • _ ) •

Antradienį Lietuvių Kul
tūriniame Centre lankėsi 
Anna Kazilionis ir Karali- 
na Didžerkis iš Cleveland, 
Ohio. Jos atvykusios at
lankyti buvusią clevelandie- 
tę, daugelio darbų draugę 
Amelią Raulušaitienę, Bell
more gyventoją. Kazilionie- 
nė apsistojo pas savo senus 
pažįstamus Mrs. Valentie
nę ir plačiai žinomąjį jos 
sūnų menininką Joną Va- 
lentį. Tikimasi, kad ji pa
siliks mūsų mieste iki sek-

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn Šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS Ir ARMONIKA

Žemos kainos
v ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, BeStadlenials ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir tokiai, tumi Orkestrą.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGOS OPERATORĖS 
SINGER OPERATORĖS

Patyrusio^. Darbas prie blouse. 
Taipgi

MERROW OPERATORĖS
Patyrusios ant Wijcox-Gibbs maši

nos. Nuolatinis dalbas. Gera mo
kestis. Kreipkitės:

PAŲLA FASHIONS
142—5th Avė., N. Y. C. (arti 19 St.)

, (175-176)
MERROW OPERATORS

Vien tik patyrusios. Darbas prie 
boys sweaters. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

PICWICK KNITTING MILLS
49 Junius St., Brooklyn

(5th floor)
(175-179)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Siuvimui pamušalu moteriškiems 

koutams. Nuolatinis darbas. %Gera 
mokestis. Kreipkitės:

TAILORCRAFT SPORTSWEAR
470 Broome St., N. Y. C.

(3rd floor)
(175-179)

Sulig Webster žodyno 
PROGA YRA

“Patogių sąlygų supuolimas“ 
Pleasantville Instrument

Corp.
Šaka

General Precision Laboratory Inc. 
Siūlo patyrusioms
ASSEMBLERS
SOLDERERS 

WIRERS
Transformer Assemblers
TURI BUT U. S. PILIETĖS

ŠIOS SVARBIOS APLINKYBĖS 
teikia ateičiai padidinimą electronic 
fabriko. Nuolatini, linksmą darbą, 
moderninėse sąlygose.
ĮEINA PATENKINANČIOS PA
ŠALPOS:

... Automatiški algos pakėlimai

.. . Ligoje Pašalpa

... Medikalė Pagelba ir Apdrauda

... Poilsio Periodai

... Apmokamos vakacijos
270 Marble Ave. Pleasantville 2-2800 

Extension 29
________________________ (175-181)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

BODY SHOP
Abelnai 35x40, didelis kiemas, tel

pa 6 karai, aliejum garu šildoma, 
visi reikalingi permitai, 5 h. p. com
pression jacks, Porto Power, ir kiti 
įrengimai. Renda $150. Pageidauja
ma lysas. šaukite’tuojau.

35-21 Farington St., 
Tel. FL. 9-2324

, : f (175-179)
FRUIT

& 
VEGETABLE STORE

1 Gera proga.
Parduodame iš priežasties ligos.
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
Telefonuokite STerllng 3-0367 

Tarpe T—-7 P. M.
• (175-179)

madienio ir dalyvaus pikni
ke.

Viešnios sakė, kad jų at
lankytoji draugė Raulušai- 
tienė vis dar tebėra ligo
ninėje ir yra sunkiai ser
ganti. Randasi Farming
dale Sanatorium, Farming
dale, L. I. Ją galima lan
kyti trečiadieniais ir šešta
dieniais nuo 3.30 iki 4:30, 
o sekmadienį tarp 3:30 iki 
4:30 ir vakare nuo 7 iki 8:-
30. Rep.

SVEIKATA
JUMS REIKIA ILGO POILSIO—

SUSTIPRĖJIMO
ANT AVANTA FARMOS 

Čia sveikatą taisantis . 
MAISTAS IR ORAS.’ 

Išskalbiame drabužius. 
Mokestis $100 j mėnesi

Rašykite: AVANTA FARM, 
Ulster Park, N. Y.

(175-179)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Paikas valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE HELP WANTED—FEMALE

VYRAI 
Išlavinti ar nelavinti.

i Medžio apdirbimo fabrikui. 37’6 
valandos, plas viršlaikiai. Nuolat. 
5 dienu savaitė.

LAMINATED VENEERS CO.
100-05 82nd Ave., Richmond Hill 

Queens
(tarp Atlantic ir Jamaica Aves.)
Šaukite darbo dienom VI. 9-5628

(174-177)

HAND FINISH-PRESSER
Geros Lainės Vyrų Darbas.

Nuolatinis Darbas, gera mokestis.
Geros darbo sąlygos.

S. MARKOWITZ
17 E. 16th St., N. Y. C.

(9th Floor)
(173-175)

REAL ESTATE

CABINET MAKERS
Darbas prie kostumerskų naujų 

rakandu ir pataisymų. Nuolat, gera 
mokestis.

FINISHERS
Prie kostumersko darbo rakandu. 

Spraying ir kiti darbai. Nuolat. Ge
ra mokestis. Kreipkitės:
WOODWORKING SPECIALTIES

CO., INC.
34-69 Collins Place, Flushing 

Tel. Independence 3-1993
(175-181)

PELHAM PARKWAY APYLINKĖ 
2710 Lurting Ave. (arti Alberton) 
, 2 šeimų. 6 ir 7 kambariu, 50x100. 
Atskiras. Aliejum šildoma. Didelis 
daržas. Žemutinis floras tuščias, iš
taisytas- skiepas. Pamatyti tik pagal 
susitarimą. $18,500.

Savininkas: SP. 9-5256 
________________________ (175-179)

EAST NEW YORK — 324 Shep
pard. Ave., 2 šeimų moderninis mū
ro namas, aliejus, karštas vanduo, 
arti visko. Puikiausiose sąlygose. 
Užimamas tuojau po nupirkikimo. 
Kreipkitės be agentų.

APplegate 7-6961
(175-179) 

, _________ L—

BUSHWICK SECTION
2 šeimų medinis namas

9 .kambariai, karštas vanduo
Parquet Floors. Tuščias apartment as

Tel. NE. 4-3137
(175-179)

2 ŠEIMŲ NAMAS—

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
$10,000

Šaukite: TAImage 3-5150

Ar TA. 2-8952
(174-181)

BAYSIDE — 211-06 46th Rd.

2 Šeimų medinis namas, 60x100— 
Kampas. 5 rūmų, ant pirmų lubų, 
on title. Aliejum šildomas. Arti mo
kyklos, krautuvių ir transportacijos. 

$15,500 — Tel. BAyside 4-0332 
(173-177)

FLATBUSH
2 Aukštai Tušti

5-6 Kambariai arti 
IRT ir BMT 

Kaina $14,500 
Šaukite po 4 P. M. BU. 7-0840 

(173-177)

922
ALBERMARLE RD.

2 Šeimų, 11 Kambarių
2 karam garadžius, Plot 50x120

IN. 2-5616
(173-175)

QUEENS
Floral Park, 80-59 265th St.

3 Miegamieji, Shingled Bungalow. 
Ištaisytas Attic. Front Porch. 2V2 
metų senumo. $14,250. Parduodi sa
vininkas. Šaukite Fleldstone 7-0844 

(173-175)

BROOKLYN 
652 Union St.

Arti -5th Avė., 2 šeimų mūrinis na
mas, su krautuve 80 pėdų ilgio, abu 
apartmentai tušti, su darželiu ant 
stogo. Automatiška aliejum šiluma, 
karštas vanduo. , ' ✓

leigos $150 j mėnesį /
Dasideda patiems gyvenimo vieta 

Kaina $15,500
Šauklite UL. 7-6436

(172-176)

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina įplaukų Proga

30 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

užėmimui. leigos už 2 dabar užim
tus $240 į mėnesi. Tik pirkėjai.

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

(172-176)

BENSONHURST—BROOKLYN
8714 — 20th Avę., kampas Benson 

Avenue.
3 šeimų — 2-5 rūmų apartmentai. 

1—4 rūmų apart., 2 garadžiai.
šaukite CL. 9-1410

(171-175)

6 pus!.—Laisvi (Liberty)-Penktad., Rugsėjo - Sept., 4, 1953

OPERATORĖ-PINKER
Patyrusi ant side and yoke pinkiMt 

Taipgi i
Overlock Machine Operatorės® Nuo
latiniai darbai. Gera mokesčls.

Kreipkitės:
IMPERIAL UNDERGARMENT CO.

36 E. 31st St., N. Y. C.
(174-178)

VISIEMS DARBAMS 
OPERATORE

Pilnam laikui ar daliai. Vėsinga 
dirbtuvė.

Nėra naktinio darbo. Su alga 
susitarsime.

Uždara Pirmadieniais.
Skambinkite: MANHASSET 7-3383

(174-176)

REIKALINGA
x JAUNA MOTERIŠKĖ

Dirbti kaipo feeder prie mangle 
mašinos.

Nuolatinis darbas.
5 dienos, duodama valgis, 

gera mokestis.
Šaukite:

Mrs. Beckman.
Tel. UL. 4-1600

(171-176)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios diržų siuvėjos. Taipgi 

patyrusios prie Singer^mašinos. Dar
bas prie slacks. Sekcijų darbas, nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
SUZY TOGS

601 East 137th St., Bronx 
MO. 5-3657

(172075?----------------------------------------
REIKALINGA HOUSEKEEPER
Guolis vietoje. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Puikūs namai ir atmos
fera. Geras darbas tinkamai mergi
nai ar moteriškei. Skambinkite:

IIO. 4-3536 (pirm 10 A. M.) ar
ST. 4-8760 (tarpe 2 P. M.—5 P. M.) 

(173-177)-

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

“Group 2“. Darbas sekcijom arba 
viso drabužio. 35 valandų savaitė. 
36% bonų. Unijinė dirbtuvė. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
ROSEBANK SPORTSWEAR 

100 St. Mary’s Ave., Rosebank, S. I.
Tel. GI. 7-1381

_________________ (175-181)

/ BUSINESS
OPPORTUNITIES

CLEANING STORE
įsteigtas 8 metai, žema renda. 4 

y/ • ^*1metų lysas, ispaniška sekcija. Tu’irJ
greit parduoti su nuostoliais.

144 Atlantic Ave.. Brooklyn ^♦^'5
Tel. UL. 5-0922

___________ Į_____<174tl7g)
BEAUTY SALON*
įsteigta 20 Metų.

Turime parduotu bizni su nuosto
liais už $2,500. 3 wet Booths. Pato
gi Plauku dažymo vieta. Arti Sea 
Beach line.

.162 Avė. O, DEucy 9-9727
(174-176)

BAKERY—ARTI PARKCHESTER

Gera vieta. Kepimas ant vietos.
Ant pirmų lubų. ^Lietuvis savininkas.

Tel. TA. 3-5150—TA. 2-3952

_________________________ (174-180
MEAT MARKET—EAST BRONX 

Puikiausia vieta
4044 White Plains Ave.

Geros jeigos — Kaina žema
Parduodama su nuostoliu.

Tel. KI. 7-7550
x (174-178)

DRY CLEANING

Geriausia New Yorke vieta. 266
W. 72nd St. Seniai {steigta. Aukštos 
kainos. Parduoda su nuostoliu už 
$3,000. TeJ. TR. 7-808./. k 

________________________ (1lA76)

STATIONERY 
LUNCHEONETTE 
Prie didelio kelio. 

$1200 savaitinių jeigu. 
Ilgas lysas.

Išeina militarinėn tarnybon. „ 
Parduoda su nuostoliais.

Tel. BAldwin 3-9756
(174-176)

GAS STATION
REPAIR SHOP

Ilgas Lysas
Turime Parduoti

1452 Westchester Ave.
Bronx

TY. 3-5780
(173-177)

CANDY —STATIONERY STORE
Tinkantis dėl Luncheonette

2 Užpakaliniai kambariai
271 Prospect Park West 

Brooklyn
Tel. STerling 8-8728

(171-175)
PUIKIAUSIAS PIRKINYS

Launderette' 1 A 
Flushing J

20 Bendix — 2 Extractors.
2 Dryers. $225 I savaitę.

Kaina $9,500
Šaukite LA. 7-1294

(171-175)




