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KRISLAI
Skanu, bet nesveika.
Nelaimė. i
Patarimas apie tavo teises.
Sveiki, draugai. 
Užtrenkė duris.
Gyvenimo ironija.

Ra šo A. Bimba

Mūsų maistinės krautuvės I 
verste užverstos “cold cereal"

KOMUNISTŲ VADOVAS 
THOMPSON BUS ANTRU 
SYKIU TEISIAMAS

.. ...................... ''-r------------ ■ ■■■ — -

Jis “paniekinęs teismą," kad 
nepasidavė pirmajai bausmei

Australai reikalauja uždraust 
sprogdint anglų kobalto bombą

gardėsiais. Retas kuris ameri- j ------
kietis be ju apsieina. Pusryčiai į New York. -— Federalė 
be “cold cereal." kaip aras be valdžia pradėjo naują bylą 
sparnu. i prieš Robertą Thompsoną,

<r;et. britiški mitybos specia-! Komunistų Partijos vado- 
listai sako: Tas maistas įsro- vn< Kaltina jį UŽ tai, kad 
mytas. sukancveiktas. suga-1 Thompsonas nepa s i d a v ė 
dintas. Ame rikiečiai ilgiau gy-1 kalėjiman 1951 metais. Val- 
ventu. j'?igu i tą gatavą is\n-1 saų0, tuom jis “panie- 
ta. išdžiovint... _ ir išromytą | kin0 teisn]ą.’> 
maistą ne ziureli mm;.zuin ią. . Thompsonas tada buvo

I nuteistas 3 metus kalėti,
Praėjusio sekmadienio pik

nike pirmu kartu išgirdau 
apie didelę nelaimę mūsų ge
ram draugui, neini ilstančiam 
laisviečiui Antanui Stripeikai. 
Automobilio nelaimėje jis ta
po sunkiai sužeistas. Randasi 
ligoninėje.

Jvartu su juorii buvo ir 
broliai Paulauskai. .Jie irgi su
žeisti. >>“t, sakoma, daug leng
viau.

Nelaime Įvyko rugpjūčio 
.‘Jo dieną.
W Labai, labai gaila. Iš gilu- 

širdies visi laisvieciai ve- 
fi’name • draugui Stripeikai 
greitai ir pilnai susveikti,

•
Re galo svarbu kieKvienam 

amerikiečiui suprasti ir pa
žinti savo konstitucines teises. 
Jas dar kartą visi' ms primena 
Civil Rights Congress,

Organizacija sako, kad la
bai daug žmonių kreipiasi ir 
prašo patarimu.-Stato visokius 
klausinius. Mat, visoki agentai 
pas žmones landžioja ir juos 
gąsdina. Todėl CRC prabyla 
viešai.

Jeigu, sako, agentai ateina 
j namus, pareikalauk, kad pa
rodytu varantą arba pašauki
mą (“summons”). Jeigu ne
turi nū vieno, pareikalauk iš
eiti laukan; Jeigu lauke pasi
gauna ii' klausinėja, pareika
lauk, kad pasitraukti.!.

Jeigu suimtu, pareikalauk 
teisės susisiekti su advokatu 
arba organizacija. Neatsaki
nėk j jokias klausimus, pata
ria Jši organizacija, kol nepa- 
sitMsi su advokatu.

Sako, visuomet atsimink: 
Ką tu pasakysi, gali būti pa
naudota prieš tave!

Senas lietuviškas posakis: 
“Tyla — gera byla!“

Būk geras, susipratęs ame
rikietis: žinok savo teises ir 
niekam jų nepaaukok.

Ot koks minėtos organiza 
cijos patarimas.

' Nežinau, ar šitie krislai pa
sieks San Francisco dar prieš » _. . .rugsėjo l.‘> d. Gavau pakvieti- 

! mą dalyvauti Petro ir Agotos
’ Norkų auksinėse vestuvėse.
> Ačiū už kvietimą.
’ Galiu gi tiktai pasiust jums, 

gerieji draugai, savo širdin
giausius linkėjimus dar ilgai 
gyventi.

Z Tai b’lvo ne laisvi rinkimai, 
'Set laisvu apgavystė. Tik per 
vieną dieną prieš rinkimus 
Adenauer suareštavo septynis 
tūkstančiui savo politinių opo
nentų, Prižiūrėti, kad piliečiai 

J už jį balsuotų, jis sumobiliza
vo, apginkląvo ir paleido dar-

pagal Smitho įstatymą, už 
t vadinama “sąmokslą skelb- 

■ ti. kad varu reikėsią nu
versti Amerikos valdžią.” 
Kartu su juom, pagal tapa
ti įstatymą, buvo nuteista 
10 kitų komunistų vadovų 
po 5 metus kalėti.

Mažesnė bausmė Thomp- 
sonui skirta dėl to, kad jis, 
būdamas saržentu Antraja
me pasauliniame kare, pa
sižymėjo didele drąsa ir ga
bumais kovoje prieš japo
nus. Už tai Thompsonas 
buvo apdovanotas medaliu 
už pasižymėjusią karinę 
tarnybą.

Nuo pirmojo teismo baus
mės Thompsonas pasišalino 
i vakarines valstijas, pra
rasdamas $20,000 užstatą.

Rugpjūčio 27 d. šiemet 
slaptoji policija suėmė 
Thompsoną viename Cali- 
fornijos vasarnamyje. Ta
da jis tano nugabentas į 
kalėjimą Alcatraz saloje.

Kitą savaitę Thompsonas

Tokio.—Vis plačiau, sklei
džiasi japonų neapykanta 
prieš amerikonus, sako N. 
Y. Times korespondentas.

Washington. — Eisenho- 
weris suruošė bankietą at
vykusiam Japonijos sosto 
įpėdiniui.

/ 
ban tris, ir pusę milijono smo
gikų !

Taip buvo rašoma New Yor- 
ko komercinėje spaudoj prieš 
rugsėjo 6 dieną.

Ar dabar aišku, kodėl Ade
nauer taip smarkiai laimėjo?

Nė Hitleris geriau nepasiro
dydavo.

Bet šis jo laimėjimas, vi
siems aišku, beveik visiškai 
užtrenkė Vokietijos apvięniji- 
mui duris.

Nežinia, kaip dabar jaučia
si nacionalistų lyderis Mossa
degh. Valdžią vairuodamas jis 
areštavo ir kimšo kalėjiman 
Irano komunistus. Dabar tuo
se kalėjimuose atsidūrė jis 
pats ir jo pasekėjai.

Gyvenimo ironija. Gyveni
mas pasityčiojo. O galėjo būti 
kitaip. Mossadegh galėjo taip 
išvairuoti Irano vairą, jog 
šiandien ta šalis žiūrėtų į atei
tį linksmomis akimis.

Kadaise skaičiau knygą : 
“Aklieji Vadai Aklųjų.” Ira
nas geras pavyzdys. Mossa
degh ir jo nacionalistai pasi
rodė tais aklaisiais. Ar jie da
bar pasimokins?

bus pargabentas teis m u i 
New Yorke.

Pirmiau būdavo skirtin
gai elgiamasi su pabėgan
čiais nuo bausmės nuteis
taisiais. Tada jie tik pra
rasdavo kaucijas ir po su
gavimo būdavo įkalinami 
tiktai tokiam laikui, kaip 
kad jau nuteista, be jokių 
naujų teismų ir nedidinant 
bausmių.

Vietnamo liaudininkai 
vėl smogė francūzams

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai - komu
nistai nukovė daug francū- 
zų ir užėmė dar kelias po
zicijas netoli didmiesčio 
Hanoi. Prancūzų komanda 
spėja, kad jie pradės didelį 
rudeninį savo ofensyvą.

Vietnamo liaudi n i n k a i 
jau beveik visomis pusėmis 
apsupa Hanoi.

Badu streikuoja buvęs 
Irano premjeras, 
varginamas žandarų

------------- \

Teheran, Iran. — Buvęs 
Irano premjeras Mossadeg- 
has pradėjo badavimu strei
kuoti prieš žandarus ir ka
rininkus, kurie aršiai kvo
čia jį policijos stotyje, ne
duodami jam advokato.

Jis reikalauja advokato ir 
progos padaryti testamen
tą. Prašo, “geriau dabar 
mane nužudykite!”

(Irano generolai rugpjū
čio 19 d. nuvertė Mossade- 
gho valdžią ir sugrąžino 
pabėgusį karalių.)

Italija reikalauja visos 
Triesto žemės

Roma.—Pas Italijos prem
jerą Pellą atėjo Amerikos 
ambasadorė Clare Bootfie 
Luce ir Anglijos ambasa
dorius. Pella jiems pareiš
kė, jog Italija griežtai rei
kalaus atiduoti jai visą Tri
esto plota, kaip kad Ameri
ka, Anglija ir Francija ža
dėjo 1948 metais.

(Jugoslavijos valdovas 
Tito sako, visa Triesto že
mė turi priklausyti Jugo
slavijai, apart Triesto uos
to, kuris turėtų būti pa
verstas laisvu tarptautiniu 
miestu.)

McCarthy veja lau
kan IR SOCIALISTUS

Washington.—Pagal Mc- 
Carthy’o siundymus, jau 
pašalinti ir socialistai tar
nautojai iš Nacionalės Dar
bo Santykių Komisijos.

London. — Australijos 
mokslininkai ir socialistai 
reikalauja uždraust Angli
jai sprogdinti Australijoje 
naują atomų bombą, daro
mą iš kobalto metalo.

Vienas atominis anglų 
mokslininkas perspėjo, kad 
kobaltinės bombos sprogi
mas paskleistų daugybę

ŠIAURINĖ KORĖJA SAKO, JOG AMERIKONAI 
“SUKLASTAVĘ BELAISVIU SįRAŠUS”

Panmundžom, Korėja, — 
Amerikinė komanda reika
lauja, kad Šiaurinė Korėja 
sugrąžintų dar 944 ameri
konus belaisvius arba kad 
paaiškintų, kas jiems atsi
tiko. ► Komanda pasakoja, 
jog apie tuos amerikonus 
sužinojus iš jau sugrąžin
tų belaisvių bei iš laiškų.

Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika pareiškė 
per Kinijos radiją, kad ame
rikonai “tyčia suklastvę ne
va sulaikytų nelaisvėje ame-

Keista pasaka, .kaip vokietė 
Eisenhower dovana užmušė 
rytinio Berlyno sargą .. .

Berlin.—Iš Vakarinio Ber
lyno skleidžiama tokia pa
saka, kad:

Viena rytinė berlynietė 
nešėsi dviejų svarų dėžę 
taukų, dovanai gautą iš 
amerikonų. Rytinio, sovie
tinio Berlyno policininkas 
mėginęs atimti taukus. Bet 
moteriškė taip trenkus dė
že policininkui galvon, kad 
jis likęs užmuštas. Paskui 
žmogžudė tapus suimta ry
tiniame Berlyne.

Tas policininkas sergėjo 
sienos liniją tarp rytinio ir 
vakarinio Berlyno.

(Ši pasaka keista tuom, 
kad rytinė berlynietė, už
mušus policininką, neper
šoko tuojau atgal per lini
ją į vakarinį Berlyną, bet 
grįžo atgal į rytinę miesto 
dalį, nors žinojo, kad bus 
tėn areštuota.)

Piety Korėja grasina grobt 
Japonijos žvejy laivus

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų valdžia 
grasino užgrobt,visus japo
nų žvejų laivukus, kurie 
pasirodys netoli jos krantų.

Korėjos tautininkai per 
tris paskutines dienas nuvi
jo šalin 12 žvėjinių Japoni
joj laivukų.

Japonija dėl to užprotes
tavo ir skundėsi Amerikos 
ambasadoriui prieš Pietinę 
Korėją.

Washington.—Adlai Ste- 
vensonas, buvęs demokratų 
kandidatas į preziden t u s, 
sakė, “Amerikos makartiz- 
mas ir neaiški politika gąs
dina jos talkininkus.”

pavojingų dulkių, kurios 
galėtų užnuodyti visą žemę
per ilgą eilę metų. ■ _______ ~

(Pirmąją paprastą savo i denauerį rėmė Hitlerio naciai 
atomb-bomba anglai šiemeti . ? . v* • •
išsprogdino Woomeros dy-1 IT VOklCClU miUtCiriStai
kūmoje, Australijoje, kur! 
žada daryti ir kitus atomi- • 
nius bandymus.)

Washington. — Ludwell kratija laimėjus tuose rin- 
Denny, užsieninių žinių re- kiniuose.

rikonu sąrašus.” Ameriko
nai vadiną belaisviais ir 
tuos, kurie liko užmušti ka
ro fronte arba “be žinios 
dingo.”

Anot Kinijos radijo, tai 
amerikonai “tokiomis klas
tomis mėgina nukreipti pa
saulio dėmesį nuo fakto, 
kad amerikonai verstinai 
sulaiko nelaisvėje didelį 
skaičių Korėjos liaudininku 
bei kinų, skelbdami, būk tie 
belaisviai atsisaką grįžt na
mo.”

Irano generolai medžioja 
komunistus; tardo buvusį 
premjerą Mossadeghą

Teheran, Iran. — Gene
roliškoji Irano karaliaus 
valdžia suėmė dar 5 šimtus 
nužiūrimu komunistu, Tu- 
deh Partijos veikėjų.

Jau kelios dienos kai ka
rininkai ir žandarai žiau
riai kvočia policijos stotyje 
buvusįjį Irano premjerą 
Mossadeghą, bet ketina su
ruošti jam viešą teismą.

M’ossadeghas kaltinamas, 
kad buvo išvijęs karalių. 
(Nes karalius bandė sugrą
žinti anglus į Ira^o naftos- 
aliejaus pramonę. Per Mos
sadegh o pastangas ta pra
monė buvo atimta iš anglų 
ir pervesta i Irano valsty
bės nuosavybę.)

LENKAS KORĖJOJ 
PABĖGO PAS 
AMERIKONUS

Seoul, Korėja. — Lenkas 
Jan Haidukievič perbėgo 
nuo saviškių į amerikonų 
globą, sakydamas, kad ne
kenčia komunistu.

Jis tarnavo kaip vertėjas 
lenkams, dalyvaujantiems 
tarptautinėje komis i j o j e, 
kuri tvarko nenorinčius 
grįžt namo belaisvius.

6 anglų jūreiviai užmušti 
patrankų šūviais 

arti Kinijos
Hong Kong. — Patrankų 

šoviniai sužalojo karinį An
glijos laivuką, užmušė 6 jo 
jūreivius ir sužeidė 5 kitus, 
arti Kinijos krantų.

Dar nežinoma, kas šaudė, 
ar Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų laivas ar Kini
jos krantinė artilerija.

Roma. — Popiežius vėl 
pranašavo, kad “žlugs ko
munizmas.”

KAD ADENAUER LAIMĖJO 
RINKIMUS, TUO PAKILO
VOKIEČIU FAŠIZMAS

daktorius keliolikos ameri
kinių Scripps-Howard laik- 

j raščių, rašo:
—Amerika turės brangiai

I užmokėti už tai, kad Vaka-
i rų Vokietijos premjeras
Adenaueris laimėjo rinki
mus pereitą sekmadienį.

Kvaili yra džiaugsmai tų, 
kurie pasakoja, būk denio-

Arabiški kraštai žada 
išvien gintis

Kairo, Egiptas.—Arabiš
kųjų Šalių Taryba priėmė 
rezoliucijas, žadančias, kad 
Egiptas, Irakas, Syrija ir 
kiti arabiški kraštai išvien 
ir planingai stiprins kari
nes savo jėgas prieš angl&is- 
amerikonus imperialistus ir 
kitus arabiškų tautų prie
šus.

Francija prašo iš 
Amerikos dar 400 
milijonu dolerių

Paryžius. — Amerika šie
met yra paskyrus Francijai 
400 milijonų dolerių karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus, Indo-Kinijoje, ir 85 
milijonus dolerių n aminiam 
Francijos ginklavimuisi per 
metus.

Bet Francijos valdžia sa
ko, “tai per mažai,” ir pra
šo pridėti dar bent 400 mi
lijonų dolerių.

Nužudęs penkis žmones 
apsimeta pamišėliu

a

Canandaigua, N. Y. ,— 
Prasidėjo teismas prieš 
Fredą E. McManusą, 18 
metų amžiaus, buvusį Ame
rikos mariną, kaip žmogžu
dį, v

McManus, sūnus turčiaus
iš Long Islando, N. Y., pri
sipažino nužudęs studentą 
Wm. A. Bravermaną ir 
keturis kitus asmenis įvai
riose valstijose. Jis pa
sigrobė jo> automobilį ir va
žiuodamas su savo mergina 
šaudė kitus žmones.

žmogžudžio advokatas 
pasakoja, kad McManus 
“pamišėlis.” Taip bando 
išsukt ji nuo mirties baus
mės elektros kėdėje.

BUDELIS MOTINA '
Detroit. — Frances Rey- 

/ nolds pavojingai sudaužė į 
grindis galvutę dvimeti- 
niam savo kūdikiui už tai, 
kad jis laižė cukrų nuo py
ragaičių.

Vokiečiai, kurie andai se
kė Hitlerį, tai dabar eina su 
Adenaueriu. Jie buriasi apie 
Adenauerį, tikėdamiesi, kad 
jis sugrąžins Vokietijai ka
rinę galybę.

Tai yra faktas, jog vadi
namoji “demokratinė” Ade
nauerio valdžia tebėra pil
na nacių dar ir šiandien.

Kai kurie pusiau-naciai 
rinkimuose mažai balsu te
gavo todėl, kad tikrieji na
ciai balsavo už Adenauerį.

O komunistai mažai balsu 
tegavo todėl, jog komunis
tai ir jų šalininkai balsavo 
už socialistus arba turėjo 
slapstytis nuo (terorizuo
jančios juos) valdžios.

Tuo tarpu stipri Vokieti
ja — tai pavojinga Vokie
tija. To nepaisant. Ameri
ka vis dar medžiaginiai sti
prina Vakarinę Vokietiją 
ir greitai atginkluo’S ją.

Už vokiečiu atginklavimą 
turės amerikiečiai sumokėti 
savo taksais.

Adenaueris stengsis pa
veržti nuo Amerikos užsie
nines rinkas, brukdamas 
ten vokiečių dirbinius. Jis 
globos tarptautinius vokie
čiu trustus-kartelius. Jis 
paleis karinius nacių krimi
nalistus.—

Tačiaus, ir tas Scripps - 
Howard laikraštininkas ne
mato kitos išeities Ameri
kai, kaip tik ginkluoti ir 
remti Adenauerį su jo na
ciais, militaristais ir kraš
tutiniais nacionalistais. Nes, 
pasak jo, “Amerika turi ko
voti už pačią savo gyvybę” 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
jos draugus. O kiti Ame
rikos talkininkai — Fran
cija, Italija ir .Anglija—yra 
per silpni.

Areštuotas šimtu čekiy 
padirbinėto jas Yonkeryj

Yonkers, N. Y. — Areš
tuotas I^ewis E. Korson 
prisipažino, kad jis gyvena 
vien tik iš klastingų če
kių, padirbinėdamas juos 
ir iškeisdamas pinigais. Per 
3 paskutinius mėnesius jis 
taip “uždirbo” $1,300. Da
bar policija rado jo krep
šyje dar 200 falšyvu čekių, 
kuriuos neva fabrikai da
vę savo darbininkams kaip 
algas.

1950 metais Korsonas bu
vo paleistas iš Californi- 
jos kalėjimo dėl pasitaisy
mo.

. Saigon, Indo-Kin.—Pran
cūzai vėl giriasi, kad “nu- 
šlavę” apie 1,000 Vietnamo 
komunistu, v

ORAS.—Giedra ir šilčiau;
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KAS UŽIMS \ INSONO VIETĄ
STAIGIAI MIRPS auk■ščiausio šalies teismo vy

riausias teisėjas, Fred M. Vinson, nebuvo pažangaus nu
sistatymo žmogus. Kiekviename svarbesniame sprendi
me, kuris palietė žmonių laisves bei teises, garantuoja
mas Teisių Biliuje, Vinson buvo pusėje tų, kuriems žmo
nių laisvės ir teisės nerūpi.

Su Vinsonu griežtai nesutiko nei teisėjas Black, 
nei teisėjas Douglas; dažnai su juo nesutiko ir teisėjai 
Jackson ir Frankfurter.

Teisėjas Vinson mirė. Jo mirtis palieka aukš
čiausiame šalies teisme vakansija.

KĄ prezidentas Eisenhoweris dabar paskirs į Vin- 
sono vietą?

Komercinė spauda, tą pačią dieną, kai Vinsonas mi
rė, pradėjo piršti Kalifornijos gubernatorių War re na 
arba New Yobko valstijos gubernatbrių Dewey. Y a 
peršama ir daugiau kitų asmenų, ne tai}) žinomų-, kaip 
suminėtieji du gubernatoriai.

Ta spauda ir Įvairūs politikieriai, peršantieji įvai
rius politikierius į aukščiausi teismą, pražiūri vieną 
svarbų dalyką: nei vienas jų nėprisimerta, kad j aūkš- 
čiausj šalies teismą turėtų įeiti negras teisėjas.

Yra užtenkamai žymių negrų juristų, kurie galėtų 
eiti aukščiausio teismo teisėjo pareigas,—gerai atlikti.

Amerikoje, atsiminkime, yra apie 16-ka milijonų 
negrų. Jie paneigti, persekiojami. Jeigu nors vienas 
negrų tautos sūnus būtų aukščiausiame šalies teisme, 
kiek tai daug reikštų patiems negrams ir visam jų išsi
vadavimo reikalui.

DARBO DIENA ŠIEMET
ŠIŲ METŲ DARBO DIENA buvo tuo ypatinga, kad 

kad sakiusieji tą dieną kalbas darbo unijų vadai savo 
“didžiąsias kanuoles” nukreipė prieš Eisenhowerio ad
ministraciją.

Tiek CIO Reutheris, tiek ADF Meany, kalbėjusieji 
per radiją, tiek kiti, “žemesnieji” vadovai, kritikavo Ei- 
senhoweri, kad jo valdžia nesirūpina liaudies reikalais, 
bet visųpirmiausiai rūpinasi turčiu reikalais .

Ir jie buvo teisūs.
Republikonai, įsiroglinę į valdžią, pamiršo kiekvieną 

pernai šiuo metu duotąjį pažadą!
Žadėjo taisyti Taft-Hartley įstatymą, netaisė. Ža

dėjo numažinti piliečiams taksus už pajamas, nenumaži
no. I valdžią suleisti milijonieriai fabrikantai daro visa, 
kad būtų geriau turtingiesiems, o ne biedniesiems.

(gyvenamųjų produktų kainos, ypatingai maisto, te
bekyla, o tuo pačiu kartu farmerių padėtis blogėja, nes 
faunų produktų kainos eina žemyn.

Kiekvienas, kuris turi akis, mato, jog nedarbas yra 
ne už kalnų, tačiau Eisenhowerio administracija nesirū
pina sudarymu sąlygų tam, kad nedarbas neužkluptų 
šalies, kaip užklupo Hoovėrio laikais.

Taigi, sakome: darbo unijų vadų kritika, pareikš
ta Darbo Dieną republikonų valdžiai, buvo teisi. Toji 
kritika, darbininkų nepasitenkinimas šalies administra
cija galėjo pasireikšti kur kas ryškiau, jei pati Darbo 
Diena būtų buvusi paminėta “senoviškai.”

Atsimename tuos laikus, kai Darbo Dieną beveik 
kiekviename mieste buvo ruošiami įvairūs darbininkų 
sambūriai: gatvėse eisenos, masiniai mitingai, didžiuliai 
piknikai. Išstodavo kalbėtojai, aiškiną dienos reikalus, 
darbininkų pasiekimus ir nenasiekimus. O masės žmo
nių, susibūrusių krūvon, pareikšdavo savo kolektyvi 
balsą.

Šiemet, deja, Darbo Dieną tokių darbininkų sambū
rių nebuvo, — neskaitant Detroito, Akrono ir dar gal 
kelių miestų. Kodėl tai nebuvo organizuota? Mums 
rodosi, todėl, kad darbo unijų veikėjai perdaug išponėjo 
ir “suamerikonėjo.”

18-KA ŽUVO GAISRE
ŠVENČIŲ METU Chicagoje, pietinėje jos dalyje, 

negrų apgyventame rajone, lūšnynuose, iškilb gaisras, 
Kūriame sudegė 18-ka negrų.

Spauda rašo, kad namai, kuriuose tie žmonės gyve
no, nebuvo tinkami gyvenimui, jie buvo “gaisriasląs- 
čiai,” tačiau žmonės juose gyveno, nes neturėjo vietos 
kur kitur gyventi.

Kas už šią tragediją yra kaltas? Kas atsakingas?!

Plėšikai pagrobė $70,000 
iš kailių kompanijos

... New York. — Trys gin
kluoti plėšikai vakare įsi
movė į P. Bucherburgo 
.brangių kailių sandėlį aš
tuntame aukšte, surišo tris 
užtiktus vyrus, užkimšo 
-jiems burnas, pasigrobė 
$70,000 vertės kailių, išplė

šė $950 iŠ kišenių ir pa
spruko.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MALENKOVAS 
APIE VOKIETIJĄ

i IR VOKIEČIŲ TAUTĄ
Praėjo parlamento rinki- 

i mai Vakarų Vokietijoje, 
j Jie praėjo Adenauerio ir jo 
j partijos laimėjimu.

Tik visai neseniai, š. m. 
rugpiūčio 22 d., Tarybų Są- 

> jungos premjeras Malenko- 
| vas sakė kalbą Vokietijos 
ir vokiečių tautos klausimu. 

‘ Tai kalbai proga pasitaikė 
ta, kad tuomet Maskvoje 

i lankėsi svarbi Rytų Vokie
tijos delegacija, kuriai bu- 

j vo suruošti pietūs Krem- 
j liuje.

Mes čia pacituosime kai 
5 kurias iš tos Malenkovo- 
i kalbos ištraukas. Jis sakė:

“Vokietija šiuo metu gy
vena labai atsakingą savo 
istorijos etapą.

“Reakcinės tarptautinės 
jėgos suokalbyje su dabar
tine Bonos vyriausybe at
kakliai vykdo politiką, kuri 
daro abejojamą patį Vokie
tijos, kaip vieningos ir ne
priklausomos valstybės, bu
vimą. Jie nori Įamžinti Vo
kietijos suska 1 d y m ą, pa
versti Vakarų Vokietiją už
jūrio monopolistų tėvonija, 
atkurti vokiškąjį m.ilitariz- 
mą, kad įgyvendintų savo 
agresyvius planus.

“Agresorių s ą m o k s 1 a s 
nukreiptas vienu metu ir 
prieš vokiečių tautą ir prieš 
taiką Europoje. Todėl na
tūralu, kad taikingosios 
tautos sieja draugė’-1 Vokie
tijos klausimą su klausimu 
dėl Europos saugumo ir, 
vadinasi, dėl tarptautinio 

I saugumo. Įtemptai kovoda
mos už tai, kad būtų už
kirstas kelias naujam ka
rui, taikingosios jėgos gina 
visų Europos tautų gyvybi
nius interesus, tame tarpe 
ir vokiečiu tautos intere
sus.

“Gyvenimas reikalauja, 
kad vokiečių tauta užimtų 
šioje kovoje aiškią vietą, 
kad ji tartu savo svaru žo
dį.

“Vokiečių tautai yra iš
kilęs istorinis uždavinys — 
sužlugdyti agresyviųjų jė
gų planus, atkurti savo na
cionalinę vienybę, paversti 
Vokietiją taikinga demo
kratine valstybe. Nes tik 
taikus vystymasis atneš Vo
kietijai vienybę, laisvę, ne
priklausomybę ir naciona
linį atgimimą.

“Klausimas dabar toks: 
Vokietija gali tapti arba 
vienu iš svarbiausių taikos 
ir saugumo Europoje sti
prinimo veiksniu, arba svar
biausiu Europoje n a u j o s 
agresijos židiniu.

Mexico City. — Per po- 
tvini sulūžūs tiltui, nusken
do 10 mėksikiečiiį vaikų.

SaUdi Arabijoj karščiai 
numarino 160 mahometonų 
maldininkų, ėjusių į savo 
šventmiestį Mekką.

Vaiždas Irano sostinėje Teheirarte. -Karaliaus Pahlevi ir gbnerolo Zadėhi pasekėjai de
monstruoja. Jie sveikina preriijero Mošsadegho nuvertimą ir pažada mdnArcchijai ištiki
mybę. Visi nužiūrimi karaliaus priešai areštuojami ir -kemšanti i kalėjimus. Armija pil
noje koritrdlėje visame krašte. Kaip ilgai karaliui ir armijai seksiš Irane' žrriortių aspira
cijas triuškinti, jau Visai kitas klausimas.

“Kui'ią gi iš dviejų gali
mų perspektyvų ketina pa
sirinkti vokiečiu tauta?

“Kuriuo keliu, taikos ar 
karo, nacionalinės vienybės 
ar Vokietijos, suskaldymo 
keliu ji rengiasi eiti?

“Tautos negali nesimokyti 
iš savo pačių istorinio paty
rimo . Tai, žinoma, visiš
kai liečia ir vokiečiu tau
tą, kuri išėjo rūsčią gyve
nimo mokyklą.

“Kas yra svarbiausia pa
moka vokiečiu tautai iš vi
so Vokietijos vystymosi per 
pirmąją XX amžiaus pusę?

“Pamoka yra tai, kad mi- 
litarizmo, agresijos, karo 
kelias reiškia Vokietijai 
nacionalinės saviž u d y b e s 
kelią.

“Jeigu paimsime laikotar
pį nuo li900 metų iki 1945 
metų, tai pasirodys, kad iš 
45 metų Vokietija panau
dojo mažiausia 20 metų 
intensyviam pasirengi- 

! mui dviem pasauliniams k<i- 
, rams ir daugiau kaip 10 
| metų tiesioginiam! šių karų 
j vedimui.

“Vadinasi, karas sudarė 
j beveik pagrindinį turinį vi- 
' so Vokietijos gyvenimo per 
i puse amžiaus.

“6 koks rezultatas? 1918 
j metų nacionalinę katastro- 
1 fa pakeitė neišmatuojamai 
i didesnė 1945 metu naciona- 
j line katastrofa.

“Beveik aštuoni milijo- 
i nai vokiečių užmokėjo-savo 
i gyvybėmis už tai, kad m.i- 
litaristai primetė vokiečių 
tautai savo karinius planus. 
Kai dėl sužalotų ir sužeis
tų, tai jų yra be skaičiaus. 
Vokietijos invalidų sąjun
gos duomenys, kurie buvo 
pateikti Vokietijos spaudo
je, rodo, kad iš kiekvienų 

Išimto vokiečių, gimusių 
' 1924 metais, 25 užmušti ar- 
i ba dingo be žinios, 31 sun
kiai sužalotas, 5 sužeisti, 2 
neteko darbingumo. Viena 
po kitos vokiečių jaunimo 
kartos buvo naikinamos ir 
žalojamos karo kapoklėje.

“Tuo būdu, istorija moko, 
kad, pažeisdamas taiką ir 
Europos šalių saugumą, vo
kiškasis militarizmas vai
dino pačios vokiečių naci
jos duobkasio Vaidmenį.

“Ir vis dėlto agresoriai 
vėl mėgina vilkti Vokietiją 
senuoju kariniu avantiūrų 
keliu.”

Nurodęs tai, kad Adenau
erio partija, jo valdžia ve
da karinę politiką, milita- 
rizmo, ginklavimosi politi
ką, kad ta politika sudaro 
visai vokiečių tautai pavo
jų, Malenkovas toliau .ši
taip kalbėjo:

“Jeigu visa vokiečiu tau- 
ta panorės, kad Vokietijos 
klausimas būtu taikiai su
reguliuotas, tai jokios agre
syvios jėgos, nei iš anapus 
vandenyno, nei Europoje, 
negalės sutrukdyti įgyven
dinti šį kilnų siekiiną. Vo
kietijos likimas yra vokie
čių tautos rankose.

“Mes žinome, kad vokie
čių tautos gelmėse vyksta 
rimti poslinkiai ir kad blai
vieji Vokietijos politikai 
atmeta karo kelią, milita- 
rizmoi atkūrimo kelią. Vo
kiečių nacijos geriausios jė
gos siekia užtikrinti taiką 
Vokietijai ir sukurti vienin
gą taikingą demokratinę 
Vokietiją.

“Pasiekiant šį kilnų tikslą, 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika turi suvaidinti 
istorinį vaidmenį. Taikin
gosios tautos teisingai mato 
joje naujos Vokietijos, tai
kos ir darbo, demokratijos 
ir pažangos Vokietijos kū
rimąsi.

“Kaip tik todėl, kad Vo
kietijos Demokratinė Res
publika yra visos Vokieti
jos taikingųjų jėgų tvirto
vė, Tarybų Sąjunga laiko 
savo pareiga teikti jai vi
sapusišką paramą ir pagal
ba.

“Vokiečiu tautai atsive
ria galimybė sukurti naują 
epochą savo istorijoje, Vo
kietijos taikaus vystymosi 
ir klestėjimo epochą. Kaip 
tik tokios ateities siekė ge
riausieji Vokietijos protai. 
Didysis Gete svajojo pama
tyti—nuostabios jėgos švie
soje laisvą kraštą, laisvą 
savo tautą.

“Vokiečių tautai atsive
ria reali perspektyva tai
kiai sugyventi su Tarybų 
Sąjungos ir Prancūz i j o s , 
Čekoslovakijos ir Lenkijos, 
Anglijos ir Belgijos tauto
mis, taikiai sugyventi su vi
somis tautomis.

“Ilgą laiką militaristai 
daugelį vokiečių minties ir 
darbo pasiekimų panaudo
davo karui. Esant taikiam 
vystymuisi, vokiečių tauta 
nukreips aukštai išvystytos 
pramonės galią, visus moks
lo ir technikos pasiekimus, 
visas savo kūrybines jėgas 
ir sugebėjimus gyventojų 
gyvenimo sąlygoms gerinti, 
šalies pažangai užtikrinti. 
Vokietija galės užmegzti 
glaudžius ekonominius ry
šius su taikingomis valsty
bėmis, gauti reik alingas 
rinkas, atkurti tradicinius 
prekybinius santykius su 
Rytų Europos šalimis ir su 
kitomis valstybėmis. Tiktai 
šiame kelyje Vokietija at
gims kaip didi valstybė ir

užims reikiamą vieta pa
saulio tautų tarpe.

“Atėjo laikas užtikrinti ! 
tokią galimybę vokiečių ■ 
tautai, atverti kelią jos na- I 
cionalinei vienybei atkurti, i 
demokratinei taikingai Vo-1 
kietijai sukurti.

“Tarybų Sąjunga ir ateity
je ištvermingai sieks, kad 
greičiau triumfuotų teisin-| 
gas taikingųjų vokiečių i 
tautus jėgų reikalas.”

Deja, pasirodo, kad visa 
vokiečių tauta, — dėl visos 
eilės priežasčių bei kliūčių, 
—Adenauerio politikos ne
atmetė, bet ją užgyrė. Vi
sa tai sudaro naujų tai
kai pavojų, vyriausiai, nau
jų pavojų pačiai vokiečių 
tautai.

Amerikos bombonešiai galį 
visur pasiekti priešą

Washington. — Slaptieji 
Amerikos lėktuvų manev
rai virš Pacifiko Vandeny
no ir kitur Tolimuose Ry
tuose parodė, jog didieji 
atrierikiniaį bombonešiai B- 
36 su atominėmis bei hy- 
drogeninėmis bombomis ga
lėtų pasiekti net tolimiau
sius priešo centrus, kaip 
raportavo oro jėgų koman- 
dierius gen. Curtis E. Le- 
May.

Amerika todėl jau galėtų 
apsieiti be lėktuvų bazių - 
stovyklų, kurios buvo pa
statytos bei statomos ne
toli nuo priešo (Sovietų) 
žemės, sako LeMay.

Singapore. — Anglai skel
bia, kad nužudė dar 7 Ma- 
lajos partizanus.

LAISVES REIKALAI
Šiomis dienomis gavome 

aukų sekamai:
Pelnas nuo pikniko, įvy

kusio rugpiūčio 23 d., She
nandoah, Pa., $200.00.

Širdingai dėkojame šena- 
doriečiams už taip gražią 
paramą dienraščiui.

Clevelandietis $20.00.
Gera Newarkiete $12.00.
Chas. Matukaitis ir žmo

na, Chicago, Ill., $12.00.
P. J. Martin, Wexford, 

Pa., $12.00.
K. Zambasevičius, Read

ing, Pa., $12.00.
A. ir M. Kazlauskai, Ha

verhill, Mass., $10.00.
B. ir V. Zmitraitės, John

son City, N. Y., $10.00.
J. Skliutas ir žmona, 

Worcester, Mass, (per M. 
Grigą), $10.00.

V. Bovinas ir šeima, Mi
ami, Fla., $5.00.

John Briedis, McKees 
Rocks, Pa., $5.00.

S. Juozas $5.00.
Magdalena ir Vinacs Na

vikai, Worcester, Mass. $5.
William Lecky, Hartford, 

Conn., $5.00.
Pranas Ragauskas (prieš 

pat mirtį), Pittsburgh, Pa., 
$5.00.

A. Zalenka, Frackville, 
Pa., $4.00.

S. Karšo k i e n ė, Pi tts- 
biivgh, La., $4.00.

B. J. Masiliūnas, Wauke
gan, Ill., $4.00.

P. Sedar, Cianai Fulton, 
Ohio, $4.00.

M. Ramanauskienė, Mi
nersville, Pa., $2.00.

T. Margin, Seltzer City, 
Pa.. $2.00.

K. Yokubėnas, Tunkhan
nock, Pa., $2.00.

K. W. Burzgis, .Newark, 
N. J., $2.00.

John Kunickas, Newark, 
N. J., $2.00.

A. E. Pdlsbn, Short Hills, 
N. J., $2.00.

A. K. Meškauskas, Pal
myra, N. J., $2.00.
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New York. — Ameriki
nės apdraudos (insurance) 
kompanijos per pusmeti 
gavo $400,000,000 pelno už 
savo kapitalą, Įdėtą į elekę 
tros pramonę.

Robert Klonsky, 35 metu, 
šiomis dienomis suareštuo
tas Bostone ir surakintas 
geležiniais retežiais. Jis 
yra philadelphietis ir 
išvežtas Philadelphijon. 
Tai vienas iš devynių 
darbininku vadų, kurie 
suareštuoti ir kaltinami 
sulaužyme Smith Akto. 
Už jo paleidimą iš kalė
jimo iki teismo reikalau
ja net $75,000 užstato.

Antanas Gradeskis, Tar'- 
riffville, Conn., $2.00. jy-

B. Samoska, NaugatucVjf 
Conn, $2.00.

Andrew Stėnos, Bronx, 
N; Y, $2.00.

S. Gavran, Pittsburgh, 
Pa, $2.00.

John Matuza, Trenton, 
N. J. $2.00.

A. bukaitis, Bavonne, N.
J, $2.00.

C. A. Motejūnas, Wil
liamstown, N. Y, $2.00.

Paul Chepla, Cleveland, 
Ohio, $2.00.

C. Remeitis, New Britain, 
Conn, $2.00.

Peter Solow, Grand Ra
pids, Mich, $2.00.

P. Juškevičius, Waterbu
ry, Conn, $2.00.
. Mrs. P. Naktinis, Brook

lyn, N. Y, $2.00.
Newarko Pilietis $2.00.
P. Andrus, Brooklyn, N.

Y.. $2.00.
Kazė Chaikovskv, B’klyn, 

N. Y, $2.00. j ’
Gori rėmėjai, l/t. Ladder

dale. Fla, $2.00. A
J. Vaivada, Rochester, N. 

Y.. $2.00.
M. Petkevich, W. Lynn, 

Mass, $2.00.
Ona Raskevich, Bellevue, 

Canada, $1.00.
V. Ramanauskas, Miners

ville, Pa, $1.00.
A. Bazis, Wilkes-Barre, 

Pa., 50c.
Po vieną nauja skaityto

ja prisiuntė: B. V., Massa
chusetts, ir John Guligaus- 
kas, Dorchester, Mass. La
bai pageidaujamas ir pui
kus dalykas yra gavimas 
naujų skaitytojų.
Širdingiausia dėkojami' vi

siems, kurių vardai aukš
čiau išspausdinti, už gra
žias dovanas dienraščiui. 
Džiugū, kad randasi tvA^l 
žmonių, kurie taijp gražiai 
supranta dienraščio padėtį 
ir stoja jam į pagalbą fi
nansiniai.

Laisvės Administracija



Kaip riebūs valgiai gadina kraujagysles ir širdį
Seniau Lietuvoje žmonės 

vadindavo riebius valgius 
“gerais.” Buvo pasiskoli
nę ir rusišką patarle: “Tau
kais košės nepagadinsi.”

Čiagimiai amerikiečiai ir 
ateiviai laiko prastais lie
sus (kūdus) grūdinius, bul
vinius bei daržovinius val
gius. Amerikos laikraščiai 
ir žurnalai net su panieka 
rašo apie slavus ir kitas 
tautas, kurios daugiausiai 
minta duona, bulvėmis, žir
niais bei kitais augaliniais 
valgiais. Spėlioja, kad bū
tinai reikią gana daug mė
sos, pieninių valgių, ypač 
sviesto ir kiaušiniu, norint, 
kad žmogus būtų pilnai 
sveikas, stiprus ir protiniai 
gabus. O žymėtina, jog ir 
kiaušiniu tryniuose yra 
daug riebalinės medžiagos.

Paskutiniais laikais tūli 
gydytojai pradėjo nužiūrė
ti, kad kraujagyslės sukie-' 
tėja bei užsikemša dažniau
siai tokiems žmonėms, ku
rie paprastai minta vadina
mais geraisiais, riebiais val
giais. Širdies ligos ta.ip pat 
daugiausia tokių pakerta.

Mokslininkai ėmė ši da
lyką tyrinėti ir surado, jog 
riebi mityba iš tikrųjų grei
čiau gadina kraujagysles ir 
daugina širdies ligas žmo
nėms, pradedant nuo 30 
metų amžiaus iki 50 metų 

f ir toliau. Iki 30 metų ne
randama skirtumo, ar as-

I ga širdies liga, kaip patyrė 
1 profesorius Keys ir jo ben- 
I dradarbiai, tyrinėdami rie
bią ir “kūdą” mitybą šioje 

' šalyje ir užsienio kraštuose.
Bet turtingieji anglai, i ta* 

I lai ir ispanai, kurie rebiai 
j mintą, tai panašiai kenčia, 
j kaip ’ir amerikiečiai, nuo 
į kraujo per aukšto spaudi- 
. mo, kraujagyslių sukietėji
mo ir širdies ligų.

Darant bandymus Minne- 
sotos Universitete, Keys 

, vienus 50-metinius žmones 
maitino grūdiniais auga
liniais valgiais per kelias 
savaites, o kitus tokio pat 
amžiaus žmones valgydino 
daugiausiai mėsa, kiauši
niais ir pieniniais maisto 
produktais. Pradedant ban
dymus, vieni ir kiti buvo ly
giai sveiki.

Paskui buvo ištirtas vie
nų ir kitų kraujas. Pasiro
dė, jog pas riebiai maitina
mus žmones susidarė daug 
daugiau cholesterolio, negu 
pas liesai maitinamus .

Kiek kalorijų lieso mais
to buvo duodama vieniems, 
tiek pat kalorijų riebaus 
maisto ir kitiems. — Kalo
rija yra vadinamas tam ti
kras maisto vienetas.

Paskui buvo padalytas 
pakeitimas. Kurie pirmiau 
vartojo , riebius vąlgius, tie 
buvo “padėti” Ont liesų 
grūdinių - augalinių valgių 
per kelias savaites. ,0 kurie

** wmuo mistu riebiai ar “bū
dai.”
* KĄ TYRINeJIMAI i 

PARODe
Šiuo klausimu davė pla- Į 

tų pranešima dr. A. Keys, j 
Minnesotos Unive r s i t e t o i 
p r o f e s o r ius, kalbėdamas i 
Tarptautiniame Fiziologų 
Suvažiavime užpereitą ket
virtadieni. Montreale, Ka
nadoj. Jis atžymėjo, kad 
širdinės ligos ir arterinių 
kraujagyslių sugedimas da
bar palaidoja daugiau vi
dutinio amžiaus amerikie
čiu, negu kuri kita liga, o 
tai, tu r būt, todėl, kad žmo
nės Jungtinėse Valstijose 
per daug riebiai minta, sa
kė prof. Keys.

Mėsoje, taukuose, pieni
niuose valgiuose ir net au
galiniame aliejuje yra daug 
cholesterolio, panašios į rie
balus medžiagos . Kuomet 
žmonės! virš 30 metų am
žiaus diJįciai vartoja tų val- 
gjlįi, tai kraujyje susidaro 
per daug cholesterolio.

Cholesterolis kaupiasi ant 
kraujagyslių sienelių iš vi
daus ir kietėja. Daro jose 
žaizdas ir siaurina krauja
gyslių vamzdelius. Tuo bū
du cholesterolis tramdo 
kraujo apytaką, dalinai už
tvenkdamas kraujagysles. 
Tatai sukelia per didelį 
kraujo spaudimą, priverčia 
širdį per smarkiai dirbti ir 
stumia linkui mirtino šir
dies priepuolio. Iš choleste
rolio taip pat susidaro tul- 
žiapūslės bei inkstų akme
nėliai.

Didžioji dauguma eilinių 
žmonių Anglijoj, Italijoj ir 
Ispanijoj naudoja daug Le
sesnius valgius, negu ame
rikiečiai . Todėl tų anglų, 
italų 1.7 ispanų kraujyje kur 
kas mažiau cholesterolio, 
negu pas vidutinį amerikie
tį. Tad vidutinis anglas, 
italas bei ispanas turi svei
kesnes arterines krauja
gysles ir daug rečiau teser-

pirmiau gavo liesus valgius, 
tai naujame bandyme jie 
buvo jau riebiai maitinami. 
Čia vėl pasirodė, jog pas 
vienus labai padaugėjo cho
lesterolis, o pas kitus dik- 
čiai sumažėjo ta žalinga 
medžiaga.

Kaip vieni, taip kiti iš
laikė tą patį svorį per ban
dymų laikotarpius, suvar
todami po lygų skaičių ka
lorijų maisto, vis tiek ar 
valgiai buvo “kūdi” ar rie
būs.

SVARBU, NUO KO 
ŽMOGUS NUTUKĘS

Italai daugiausia minta 
makaronais ir nuo to nu
tunka, nors makaronai yra 
liesas grūdinis valgis, dau
giausia krakmolas. Iš ma
karonu miltu laukan išmal
ta dauguma proteinų ir ki
tų reikalingų kūnui dalių. 
Taigi makaronai prastesnis 
maistas, negu, sakysime 
pusbaltė rugių duona arba 
čielų kviečių miltų duona.

O vis dėlto ir makaronai 
s v e i katingesni kraujagys
lėms ir širdžiai ,negu per
daug mėsos, kiaušinių bei 
pieninių produktų.

Minimi Minnesotos Uni
versiteto tyrinėtojai ėmė 
nutukusius makaronais at
eivius italus ir lygiai nutu
kusius tokio pat amžiaus 
“tikruosius ameriko nūs,” 
mintančius riebiais val
giais. Ir patyrė, jog riebie
ji amerikiniai valgiai suda
rė daug daugiau choleste
rolio pas tuos amerikonus, 
negu makaronai pas italus. 
Taip mėsiniai, pieniniai ir 
kiaušininiai valgiai ir ap
gadino kraujagysles be šir
dį amerikonams, kur tokio 
pat amžiaus “makaroni
niai” italai turėjo gana 
sveikas kraujagysles ir ge
rai veikiančią širdį.

Bet kuomet buvo ištirti 
turtingi, suamerikonėję ita
lai, mintantieji tokiais pat 
riebiais valgiais, kaip ame

rikonai, tai šių italų krau
jagyslės ir širdis jau pana
šiai sirgo bei .šlubavo, kaip 
ir amerikonų.

KINAI
Kinijos žmonių dauguo- 

menė paprastai minta ry
žiais, dasiduriant po trupu
tį daržovių bei žuvies, jei
gu kada gauna. Ir jau nuo 
seniai žinomas faktas, jog 
paprasti kinai yra beveik 
laisvi nuo kraujagyslių bei 
širdies sugedimo. Tai labai 
retas atsitikimas, kad pa
prastas kinas sirgtų nuo 
kraujo per aukšto spaudimo 
ar kraujagyslių sukietėji
mo. Taigi ir širdies liga

PER DIDELIS K A RSTIS
DARKO VALGU) PROTEINUS

Kuomet duona gruzdina
ma (svilinama, “tuština
ma”), tatai gadina jos 
maistingumą. Kada kvie
čiai, kukurūzai ar kiti grū
dai karščiu spraginami taip, 
kad jie išsipučia, tai pra
randa daug vertės kaipo 
maistas.

Tokį pranešimą davė An
glijos mokslininkas prof. 
D a v i d P. C u t h be r t so n a s, 
kalbėdamas susirinkime An
glų Draugijos dėl Mokslo 
pažangos Londone, pereitą 
pirmadienį.

Cuthbertsonas, direkto- 
'rius Škotijos Maisto Insti
tuto, ir kiti mokslininkai 
nužiūrėjo, kad ir “pressure 
cooker’iai” taip pat darko 
maistą. Garu gaminant 
valgius šiuose induose, pa
sidaro daugiau karščio, ne
gu verdant paprastuose in
duose.

Grūdinių valgių svilini- 
mas bei spraginimas ypač 
gadina arba naikina lysiną, 
kuris reikalingas sveikatos 
palaikymui ir augimui.

Kas gi yra tas lysinas? 
Jis yra viena iš 18 medžia
gų, iš kurių susidaro pil
natims proteinas. Tos me
džiagos — tai vadinamos 
amino rūkštys.

Proteinai yra būtinai rei
kalingi net pačiai žmogaus 
gyvybei palaikyti.

Paprastai kalbama apie 
mėsą, kiaušinius, žuvį ir 
pieninius valgius kaip pro
teinų šaltinius. Bet protei
nų apsčiai yra kviečiuose, 
riešutuose, rugiuose, pupo

Kaip augalai
Augalai gali per savo la

pus traukti iš oro drėgmę 
ir jąja vilgyti savo šaknis, 
kaip patyrė Shemuel Duv- 
devani, Californijos Tech
nologijos Instituto moksli
ninkas.

Apie šį atradimą jis pra
nešė Amerikiniam Biologi
jos Mokslų Institutui, lai
kančiam suvažiavima Madi- 
sone, Wis., šią savaitę. ‘

Duvdevani apsakė, kaip:
Jis paėmė apvytusius au

galus pupų, agurkų, arbū
zu, tomeičių, k u k u r ū z u 
(komų) bei kitų. Įleido tų 
augalų šaknis į stiklinius 
indus, taip uždarydamas ir 
aplipindamas augalų ka
mienus, kad oras visai ne
prieitų prie šaknų.

Tuomet jis visiškoje tąnU

serga daug sykių mažiau 
kinų, negu amerikiečių.

PASARGA
Tačiau, reikia perspėti 

! mūsų skaitytojus, kad nie
kas tuojau nesimestų nuo 
vadinamos riebios mitybos 
prie “kudos,” grūdiniai-au- 
galinės. Nors liesa mityba 
geriau saugo kraujagysles 
ir širdį, bet galėtų sudaryti 
kitą pavojų. Per liesa mi
tyba gali privesti prie džio
vos.

Todėl patartina laikytis 
vidutinės mišrios mitybos 
arba klausyti gero daktaro 
nurodymų. . N. M.

se, žirniuose bei kituose 
grūdiniuose maisto produk
tuose. Ši faktą pabrėžė ir 
profesorius Cuthbertsonas.

Pirma negu kraujas gali 
naudoti kūnui proteinus, 
tai viduriai juos perdirba, 
suskaldydami į minimąsias 
amino rūkštis ir kitas dale
les. Tos rūkštys bei dale
lės yra vadinamos (angliš
kai) “akmenimis, iš kurių 
gamta stato gyvąją me
džiaga.” c ? I.

Jeigu kaitinant - spragi
nant ar kaip kitaip būna 
sunaikintas lysinas ar bet 
kuri kita iš 18 sudėtinių 
proteino dalelių, tai žmo
gus jau negauna reikalingo 
sveikatai pilnatinio protei
no. Trūkstant gi tik vie
nos tokios dalelės, žmogus 
praranda norą valgyti, jau
čiasi labai nuvargęs ir lie
ka per daug erzus, nervin
gas.

Prof. Cuthbertsonas at
metė senesnius pasakoji
mus, kad būtinai reikią gy
vulinių proteinų (mėsos, 
kiaušinių, pieno) sveikatai 
ar gyvybei palaikyti, bet 
pastebėjo, kad nuo gyvuli
nių proteinų geriau auga 
vaikai bei jaunuoliai.

Kas liečia suaugusius, tai 
natūraliai grūdiniai - auga
liniai valgiai patenkina kū
no reikalus, ypač jeigu pri
duriama pieno. Tada jau 
bus užtenkama visapusiška 
mityba, sakė Cuthbertso
nas, kaip kad jis patyrė, 
darydamas bandymus žmo
nėms ir gyvuliams. N. M.

gaivinasi rasa 
soje, “dirbtinėje naktyje,” 
per astuonias valandas 
purkštė iš tam tikros ma
šinos smulkiausias van
dens “dulkeles,” panašias, 
kaip kad oras rasoja.

Apvytę augalai atsigavo 
nuo dirbtinės rasos. Lapai 
sugėrė užpurkštą drėgmę, 
kuri tad žemyn nuėjo į ka
mienus ir pasiekė šaknis. 
Kada šaknims jau užteko, 
tai šaknys varvino pervir
šių drėgmės į stiklines. 
Tuo būdu šaknys gamino 
sau drėgmės atsargas atei
čiai, jeigu kartais vėl pri
trūktų vandens.

Tas bandymas parodo, 
kaip įvairūs augalai išsilai
ko gyvi, kuomet ilgai sto- 
kuoja lietaus, ir net sauso
se dykumose. Jie savo la
pais naktį ima rasą bei

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

KAS YRA TA ETHIOPIJA 
ARBA ABISSINIJA?

Afrika — kolonijų žemynas
Afrika yra milžiniškas 

kontinentas, apie keturis 
kartus didesnis už Europą. 
Ji garsi savo Sąharos dy
kumomis, miškais ir tuo, 
kad ji ir po šiai dienai yra 
Europos imperialistų kolo
nija. Charles E. Merril sa-t 
v o naujame kūrinyje “Geo
graphy for Today” vadina 
Afriką “Last Stronghold of 
Colonies” (Paskutinė Kolo 
nijų Tvirtuma).

Afrika užima 11,622,620 
ketvirtainių mylių, bet gy
ventojų ten yra tik apie 
150,000,000. Afrikos gyven
tojai — negrai ir kiti tam- 
siaspalviai žmonės. Euro
piečių ir amerikiečių yra 
nedaug.

Veik per vidurį Afrikos 
pereina ekvatorius (žemės 
pusiaujuostis), todėl Afrika 
yra šiltas ir karštas kraš
tas. Ji turtinga miškais, 
kalnais ir sausomis dyku
momis, ir nepaisant, kad 
jos veidą raižo nemažai di
delių ir gilių upių,, turi di
delių ežerų, bet vandeniu ji 
biedna.

Politiniai Afrika yra už
sienio imperialistų koloni
ja. Skelbiama, būk Egip
tas, Ethiopija, Liberija, Li
bija ir Pietų Afrika yra 
nepriklausomos valstybės. 

.Tikrumoje ir jos yra kolo
nijos užsienio imperialistų. 
' Liberija yra Amerikos 
gurno plantatorių kolonija. 
Ethiopija po Antrojo pa
saulinio karo virto paklus
nia Anglijos tarnaite. Ar 
galima kalbėti apie Egipto 
“nepriklausomybę,” per ku
rio teritoriją prakastas Su- 
ezo Kanalas, kur anglų ar
mija viešpatauja?

Francija Afrikoje turi 
milžiniškas kolonijas, ku
rios užima net 4,283,299 
ketvirtaines mylias ploto, 
tai yra, apie 22 kartu dau
giau, kaip pati Francija.

Anglija yra kita valdovė 
milžiniškų kolonijų. Net 
Belgija, kuri pati turi tik 
11,775 ketv. mylias, o Afri
koje valdo milžinišką Kon
go teritoriją, turinčią 904,- 
757 ketv. mylias ir pusan
tro karto tiek gyventojų, 
kaip pati Belgija. Holandi- 
ja valdo Angolos plotą, ku
ris turi 484,730 ketv. my
lių, tai yra, 32 kartus di-. 
dėsnis už apačią Holandiją.

Bet pastaraisiais laikais 
ir Afrikoje žmonės prade
da kovoti už savo tautinę 
laisvę. Nepaisant, kad Fran
ci jois valdovai pašalina jiems 
nepaklusnius sultanus—tau
tinius karalius, o padeda 
jų vieton sau ištikimus, ko
va už laisvę eis. Nepaisant, 
kad Anglijos valdovai žudo 
Kenijoje žmones, kovojan
čius už savo šalies ir tau
tos laisvę, kova neapsistos.

Net ir Abissinijos-Ethiopi- 
jos vardas sujungtas su ko
va už afrikiečių išsilaisvi
nimą, nes Afrikoje yra ju
dėjimas, vadinamas “ethio- 
pizmas,” kas reiškia: “Af
rika tik afrikiečiams.” 

drėgmę iš oro ir siunčia į 
šaknis. O /šaknys ne tik 
tuojau naudoja drėgmę, bet 
ir taupo ją, kad užtektų, iki 
sulauks kitos nakties rasos.

Ethiopija ir jos istorija
Ethiopija, arba Abissini

ja, užima 350,000 ketvirtai
nių mylių plotą ir turi apie 
15,000,000 gyventojų. Ji 
randasi rytų Afrikoje. Nuo 
Raudonųjų Jūrų ją atskiria 
Eritrėjos plotas, kurio Ethi
opija dabar reikalauja. Jos 
sostinė yra Addis Ababa, 
miestas su 150,000 gyven
tojų, o vyriausias valdovas 
Haile Selassie — Negus - 
Negust, kas reiškia — “ka
ralių karalius.” Valdovai 
paklusnūs dabar Anglijos ir 
Amerikos imperialistams. 
Jie kalba aukštesne arabų 
kilmės kalba, o paprasta 
liaudis žemesne tarme. Dar
bo žmonės labai pavergti; 
valstiečiai dar velka bau
džiavos jungą.

Ethiopija kalnuotas kraš
tas; yra kalnų net po 15,- 
000 pėdų aukščio. Jos gam
tiniai turtai neištirti. Bet 
jau žinoma, kad ten yra 
anglies, aukso, vario, plati
nos, geležies, švino, alie
jaus ir kitų turtų, kurie tik 
dalinai judinami.

Valstiečiai žemę apdirba 
labai atsilikusiais įrankiais. 
Jie turi gana daug avių, 
ožkų, o mažiau mulu, asi-1V 7 C f

lų, arklių. Javus nuima du. 
kartus per metus. Augina 
kviečius, miežius, rugius, 
kanapes, medvilnę, kavą, 
cukrinius augmenis.

Šalies keliai prasti; savų 
gelžkelių neturi. Tik fran- 
cūzų gelžkelis iš jų prie
plaukos Djiboutti išvestas 
iki Addis Ababa, kuris tu
ri 486 mylias. Reikmenys 
gabenami vežimais, mulais, 
asilais ir ant žmogaus ku
pros. Liaudis laikoma tam
sybėje. “Karalių karalius” 
suteikė šaliai “parlamen
tą,” bet tas “parlamentas” 
tik jo absoliutės galios pri
dengimui.

Abissinijos vardas jau ži
nomas iš Biblijos. Sakoma, 
kad pirmasis Abissinijos 
karalius buvo sūnus bibliš- 
ko Saliamono ir jo garsios 
mylėtines, Šebos karalienės.

Ketvirtame amžiuje Abis- 
sinijoje buvo stipriai įsi
tvirtinus krikščionybė. Try
liktame amžiuje ten įsiga
lėjo mahometonizmas, taip 
kad religija dabar maišyta. 
Šešioliktame amžiuje Abis
sinija nusiaubė gailų ant
plūdis.

Bet mūsų gadynėje Abis
sinija pagarsėjo, kada 1896 
metais prie Aduvos ištaškė 
Italijos karališką armiją.
Aduva—abissinam 
garbė, o italam gėda

Pabaigoje pereitojo šimt
mečio Italijos valdovai įsi
galėjo ant Raudonųjų Jūrų 
kranto — Eritrėjoje. J ų 
akimis žiūrint, Abissinija 
buvo kraštas, kurį jie galės 
lengvai “priglausti.” Itali
jos karalius ir jo valdžia su 
premjeru Crisp i pavedė 
savo generolui Oreste Ba
ra tieriui nukariauti Abissi
nija. Sukuopė karines jė
gas į Eritrėją ir 1895 me
tais pradėjo užpuolimą ant 
Abissinijos.

Abissinijoje tuo laiku ka
raliumi buvo Menelikas An
trasis. Jis sutelkė 80,000 
vyrų, kuriuos apginklavo 
įvairios rūšies šautuvais, ir

>20,000 vyrų, ginkluotų tik 
iešmais ir vilyčiomis.

Per keturiolika mėnesių 
karas ėjo su vienai ar ki
tai pusei pasisekimu . Bet 
štai 1896 metais kovo 1 d. 
abissinai užklumpa ir veik 
visai sunaikina italų armiją 
prie Aduvos.

Mūšyje dalyvavo apie 16,- 
000 italų armijos, ginkluo
tos moderniškais ginklais 

i pagal tą laiką. Kiek buvo 
abissiniečių, tai tikrai neži
nia, bet aišku, kad jų buvo 

. daug daugiau. Kapitalisti
nis pasaulis nustebo, kad 
“laukiniai” nugalėjo “civili
zuotus.”

Tame mūšyje italai nete- 
■ ko 11,000 užmuštu ir 3,000 
belaisvių, prarado visą ar
tileriją; ir tik apie 2,000 jų, 
didžiumoje sužeistų ir be
ginklių, pabėgo į Eritrėją.

Abissiniečiai sako, kad jie 
prie Aduvos neteko 3,000 
savo žmonių, bet istorikas 
V. Popovas mano, kad jų 
nuostoliai buvo du kartus 
didesni.

Po to Italija buvo privers
ta prašyti taikos. Abissi
niečiai didžiavosi pergale, o 
italai Aduva laikė sau gėda. 
Mussolinio karas 
Ethiopijoje 1' ■

Italijos fašistai užpuolė 
Abissinija (Ethįopiją) 1935 
metais, esą, kad “išgelbėti 

į is( baudžiavos” ir “išganyti 
’ abissiniečių dūšias.” J ų 

užpuolimui pataikavo Fpan- 
cijos ir Anglijos valdovai, 
o Hitleris atvirai rėmė 
Mussolini. Diplomatijos ke
liu tik Tarybų Sąjunga už- 

i stodavo Ethiopija. Romos 
i popiežius pritarė Mussoli- 
i nio žygiui.

Po dvejų metų žiauraus 
i puolimo Italijos fašistai už
kariavo Ethiopiją. Bet tas 
jiems atsiėjo daug pinigų 
ir žmonių. Po užkariavimo 
Mussolinis sutraukė ten 
apie 300,000 armiją, kad 
būsimame kare pulti Angli
jos kolonijas.

Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje Mussolinio armi
ja įsiveržė į Anglijos kolo
nijas Keniją ir Egipto-Su- 
daną. Bet 1941 mietais an
glai sukuopė jėgas, perėjo 
į užpuolimą ir nugalėjo 
Mussolinio jėgas. Veik visa 
Italijos fašistų armija bu
vo išmušta arba suimta į 
nelaisvę su jos vadais.

Pralaimėjus fašistam An
trąjį pasaulinį karą, į Ethi
opiją sugrįžo jos “karalių 
karalius” — Haile Selassie. 
Jis dabar pataikauja An
glijos valdovams ir net sa
vo armijos būrius buvo •’pa
siuntęs karui prieš Korėjos 
liaudiečius.

Abissinijos liaudies, kaip 
ir visos Afrikos gyventojų, 
išsilaisvinimas — tai dar 
ateities dalykas.

NAUJAS VITAMINAS 
MAŽAKRAUJAMS

Amerikietis mokslininkas 
H. P. Broquist praneša, 
kad jis su savo bendradar
biais Lederle Laboratorijo
se surado naują B rūšies 
vitaminą, vadinamą “leuco
vorin.” Šis vitaminas dik- 
čiai padeda gydyti nuo pa
vojingos mažakrau j y s t e s 
(pernicious anemia).

3 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Rugsėjo-Sept. 11, 1952



Įspūdžiai ir patyrimai iš keliones 
po rytines valstijas

Rašo S. Vešys

Atlankius Montello lietuviu € 
koloniją

Po ilgos kelionės laimingai 
atvykęs į Montello apsistojau 
pas savo gerus draugus A. ir 
P. Mickevičius. Jaučį ausi 
kaip iš tremties atvykęs dipu
kas į tėvynę pas savuosius! Ir 
nenusivyliau Mickevičiai, pas 
kuriuos viešėjau savaitę lai
ko, priėmė ir vaisino, kai j) 
savo artimą draugą labai ge
rai, už ką esu jiems labai dė
kingas.

Smagu buvo oar syki pa
matyti tąją veiklią ir gražią 
progresyviu lietuviu Montello 
koloniją, kurioje per septyne
rius metus gyvenau ir savo 
jaunose dienosi veikiau liau
dies judėjime. Ir veikdamas 
tiek daug įsigijau ne tik asme
niškų, bet ir abelnai draugiu 
ir draugių.

Dabar vėl buvo proga daug 
smagumo bevaikščiojant senų 
laikų pramintais takais, susi-j

senais i gų ir 
kurių j gerą 

i r 
ir

tikti su tais pačiais 
draugais ir draugėmis, 
per daugelį metų nemačiai! 
buvau pasiilgęs taip, kaip 
jie buvo pasiilgę manęs.

Sužinoję, kad z,su Mental
ioje, pakvietė mane į svečius 
ir labai smagiai laiką pralin
dau visų pirma pas savo kai
mietį ir kaimyną is Lietuvos 
Vladą Adomavičių, paskui 
pas Justiną Mickevičių, pas 
Alfonsą Skirmantą, pas J. ir 
M. Gutauskus, K. Kalveliame 
ir pas Streikus ir kitus drau
gus bei drauges. Esu jiems 
visiems dėkingas ir to jų drau
giško atsimušimo linkui manęs 
ilgai nepamiršiu.

Atrodo labai gerai, ten
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Gerbiamieji! 
ir laukuose. Sk; 

gėri m it nes tok uos. Svečių iš^viso.* 
kiekvienas, nepaisant, kad ir lytų.
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sveika ir gražu gyventi. Vie
na gerai, kad tarpe lietuvių 
mažai tėra įsimaišiusių sve-

■ timtaučių. Kita, tai no tik 
I kad gyvenami namai lietuviu 
Į gerai prižiūrimi, gražiai atro
do. bet ten ir lotai-sodybos 

j dideles-plačios ir pilnos viso
kių medžių ir modelių.

Pavyzdžiui paimkime! Jus
tino Mickevičiaus sod.v bą. Jo 
ne tik rezidencija puošni, bet | 
ir sodas didelis: piina.s viso-į 
kių vaisingų uudziu, pušų ir Į 
eglių, atrodo kaip parkas. Ir 
vidury sodo turi įsirengęs va-Į 
narnami, apipilusią gėlėmis.

Na, ton jiedu su žmona be 
darko, “retired” gyvendami 
turi daug gražaus užsiėmi
mo prižiūrėti ta sodybą ir 
kaip rojuje Adomui su lova 
gyventi ir džiaugti', gyveni
mu.

Arba Alfonso Skirmanto- 
sodybai. Graži. moderniška 
rezidencija, atrodo kaip par
ke, da.ug vaisingų medžių ir 
medelių. Daug geliu ir ne

daržovių taip, kaip pas 
gaspadoriii pas jį .nie

ko netrūksta ir šluboje gra
žu ir švaru, nes jis turi labai 
darbščią, inteligentišką leidu- 
ke ir laimingai, gražiai gy
vena be darbo, iš sutaupą.

Taip pat ir Vladas Ado
maitis su savo žmona, g,v vena 
labai puošniame dviaukštė
je. Pas juos taipgi yra daug 
vaisingų medžių ir gėlių. Vi
duryj sodo turi įsisteigęs va- 
sarnamuką. liet, deja, jiedu 

[jaučiasi dabar labai nelaimin- 
1 gi, nr.s neseniai mirė jų vie
natinė mylimoji duktė, vos 
-niaukus 30 irmtu amžiaus.!

‘ . I
buvusi ji labai pavyzdinga, j 
graži ir išmintinga moteriškė. I 

(Gaila, kad vardą ir pavardę 
pamiršau.) Reiškiu jos tėve
liams širdingiausią užuojautą!

Na, o apie Joną ir Marytę
Gutauskus, kaip jiedu gražiai 
ir pavyzdingai gyvena, užten
ka priminti, jog jie buvusioje 
turčiaus rezidencijoje gyve
na. Negana to, jie turi arti 
miesto gražią farmą, kuri at
rodo kaip parkas, su dauge
liu medžių ir gėlių. Su dau
geliu vistų, karve ir kitokių 
gyvulių. ūkininkai pilnoj to 
žodžio prasmėj. Ten pas juos 
būna svečių kelio galas.

Dabar užtenka šių kelių pa
vyzdžių, kad sužinojus kaip 
ten Monlelloje gražiai lietu
viai gyvena, o ypatingai ma
no draugai.

Visu°meninės įstaigos ir 
vcikimas

Montello kolonijos pažan
gieji lietuviai gali būti pavyz
džiu kitoms kolonijoms ir tuo, 
kad jie pirmutiniai suprato, 
kaip .yra reikalinga turėti pa
žangiam veikimui “savo pa
stogę.“

l'z tai jie jau labai seniai 
pasibudavojo naują Tautišką 
Namą su didele svetaine pa
rengimams ir turi užtektinai 
vietos organizacijų susirinki
mams ir pasilinksminimo klu
bui, į kurį susieina ton kada 
tik nori ir baliavoja, o pelnas 
lieka tų įstaigą užlaikymui.

Negana to, Tautiško Namo 
bendrovė turi įsisteigus ir 
parką, gražu pušynėlį dėl 
pikniku pasilinksminimui ir 
bizniui.

Tos dvi įstaigos — tai tvir
tas pagrindas, ant kurio pa- 
budavotas pažangiųjų lietuvių 
Montviloje veikimas, liaudies 
j udėj imas.

Ir tas veikimas buvo pa
vyzdingas, kaip ir dabar, jau 
ir tada, kada aš gyvenau 

visų piknikų parkuose

Taigi bukite

/i (i t(į into K om is i ja.

Montelloje daugiau kaip 25 
metai atgal.

Bravo, montelliečiai! už 
įsteigimą ir išlaikymą reika
lingiausių įstaigų veikimui. 
Jums užsitarnauta garbė pri
klauso, ir niekas iš jūsų ne
gali jos atimti, tiktai gali jū
sų pavyzdžiu kitų kolonijų 
lietuviai pasekti.

Laisvės piknikas

Apie atsibuvusį dienraščio 
Laisves pikniką Tautiško na
mo parke, Montelloje, spau
doje buvo daug rašyta. To
dėl apie įspūdžius trumpai 
prisiminsiu; Piknikas buvo 
skaitlingas ir visais atžvil
giais pavyzdingas. Ten bu
vo suvažiavę iš visos Naujo
sios Anglijos miestų pažan
gaus judėjimo veikėjai ir vei
kėjos. Publika buivo rinkti
nių žmonių.

Taip pat ir programa, ku
rią pildė Worcestei'io Aido 
choras, po vadovyste Dirve- 
lio, susidėjo iš gražių liaudies 
dainelių ir buvo sudainuota 
gražiai. Malonu buvo, kuo
met gražių balsų dainų aidai 
linksmino skaitlingą publiką. 
Po to sekė duetas: Sabaliaus
kas ir Dirvelienė sudainavo 
tris dainas. Jų balsai buvo 
harmoningi ir skambūs, sudai
navo labai gražiai.

Po to sekė solistė Aldona 
Wallen, kuri turi labai gra
žų balsą ir veido nudavimą- 
mimiką. Jos dainos publiką 
užžavėjo.

Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara pasakė trumpą, bet 
r e i k š m i n g ą p r a k a 1 b ą.

Po to mudu su įžymiu Mon
tello veikėju K. Beniuliu per
ėjome publiką ir surinkome 
dėl spaudos ir Ateivių Teisių 
Gynimo $155.75. Beje, M. 
Sukackienė iš Worcesterio, 
vėliau prisiuntė $25, tai viso 
susidaro suma $191.75. Au
kojusiems širdingai ačiū.

Kada jau buvau laisvas nuo 
darbo, buvo gera proga susi
eiti ne tik su montelliečiais, 
bet iš daugelio kitų miestų 
atvykusiais draugais ir drau
gėmis. Ir kaip smagu, ten bu
vo po daugelio metų nesima- 
čiusiam pasimatyti ir pasikal
bėti su senais ir su naujais 
draugais bei draugėmis!

Ten susiėjau daug savo pa
rapijom! skapiškėnų ir kaimy
nų kupiškėnų, iš Lewistono, 
Bostono, Rochesterio, Law
rence ir Brooklyno miestų.

Kaip gražu ir smagu tą tie
są žymėti, kad iš taip toli iš 
daugelio miestų svečiai ir 
viešnioš susirinko į tą didelį 
sąskridį-pikniką, kad parem
ti savo mylimą liaudies dien
raštį Laisvę.

Netikėtas pasimatymas

Vieną rytą netikėtai su
skambėjo telefonas. Pakėliau 
ragelį ir . išgirdau Marytės 
Gutauskienės balsą: “Labas 
rytas, kaip išsimiegojote?“ 
Gerai, ačiū. Toliau ji pasiūlė 
sekamą planą “Ar nebūtų 
gerai, jei mudu paimtumam 
dėl kompanijos drg. P. Mic
kevičienę . ir važiuotumėm į 
Nantasket beach ?’’ šiandien 
labai graži diena, pasimaudy- 
tumėm jūroj ir saulės spin
duliuose, b svarbiausia, tai 
atlankytumėme mūsų garsią 
dainininkę Veroniką Putvins- 
kaitę—Balkienę. Juk jūs per 
daugelį metų jos nematėte.“

Mudu su P. Mickevičiene 
vienbalsiai užgyrėme jos pla
ną ir su pakilusiu ūpu ren
gėmės į kelionę.

Ncužilgio Marytė su nušli- 
puotu savo limuzinu pribuvo.

Sėdome į mašiną ir greitai 
važiuojant 18-kos mylių' ke
lionę ilgai netruko.. Kaip be
matant privažiavome Atlanti- 
ko jūros krantą, kur yra 
Nantasket beach maudynės.

Man ten tai nenauja vieta. 
35 metai atgal ten jūroje ir 
saulės spinduliuose esu mau
dęsis labai daug kartų, tai 
žinau, kad Nantasket yra vie
nas iš gražiausių “byčių“ vi
same At.lantiko pakraštyje.

(Bus daugiau)

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50,

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, sutaisė 
Dr. J. J.- Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

APYSAKOS ____ ____
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip. įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
3147~kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Ūkanos
♦

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastomis ligoms, kaip jas pažinti ir .būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) <

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės gr^it gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prišiijtsti ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
v—- Kalėjimo vaizdai. Poema

i ' (Tąsa)
Perkelti jie į ketvirtąjį sparną:

Klykauja, blerbia dažnai, įkiriai, 
Ausį tau raižo kalėdų kariai.

Čalis dabar už “klapčiuką” ten darną,— 
Valo, pašluoja ir varsto duris, — 
Sargas ką sako, bėgikai darys.

Sparnas ketvirtas -esąs būk neblogas, 
Bet susieit jau nebėr—kitas stogas,— 

Gražų sekmadienį gal tik kieme,— 
Jeigu tik taip, tai skubėk ir eime...

Na, ogi Bilis? Jis dirba prie stalo: 
Pilsto jis kavą, arti ano stalo 

Valgymo salėj. Kai stovi eile, 
Jį pamatyt tik-iš tolo gali.

Štai tau ir džiaukis: iš to ketvirtuko
Du tik čia liko, kiti du išsmuko:

)Na ir sugaudyk, kad nori, tu juos,— 
Jau nebetaip, kaip andai, keturiuos?...

Taipgi nelengva sueit kad ir Edį: 
Savo narve vis dažniausia jis sėdi.

Džionis ir Samas — pilkieji būriai 
Neria į darbą, kas sau, apsukriai.

Edį prisimena Džionis dažnokai,— 
Toks sumanus, rodos, viską jis moka, 
Y Kolidžą baigęs ir skaitęs plačiai, 
' Bet va su darbu — neleidžią pečiai...
Niekur netinka, tik raštinei kokiai,
Bet su tom raštinėm — vis ten jaunokai.

Edis nesenas, bet iš pažiūros 
Išvaizdos jis nepadaro geros.

Porą savaičių išbliovė jie visą,— 
Giesmes giedojo, raliavo — įgriso j— 

Instrumentiniai tų švenčių aidai 
Viską užgožia tada, kaip andai.

Buvo kitiem ir smagaus įvairumo: 
Siuntinį gavo — tai staigmeną ūmią —

Maisto gaminto iš savo namų,—
Gera tiem buvo,’skanu ir ramu... 

Siuntinį gauna: tai tam bent kalėdos! 
Šveičia tai šveičia ir net apsieda!

Kiek pavaišina ir savo draugus,— 
Toks siuntinys tai daiktelis smagus.

Dargi šį tą kaliniai čia paruošia, — 
Centrą ir valgomą salę papuošia:

Vartai didieji, taipogi stulpai— 
Mirga tik mirga ir žiba labai.

Eglinės šakos ir lapai žalieji —
Lempų elektra ir spalvas palieja, 

Eglė didžiulė svetainės gale 
Stūkso didingai žydrumo galia.

Pora savaičių mirgėjo blizgučiai 
Tamsiai žali ir raudoni mažučiai...

Na, o pati jau Kalėdų diena 
Soti, balsinga, skambi ir gana.

Vyrams maršuojant į valgių svetainę, 
Pleškina maršus orkestras tas žvainas...

Įvykęs Gintarų žemes Ra
dio Programos piknikas buvo 
pasekmingas. Pikniko rengimo 
komitetas ačiuoja' visiems už 
atsilankymą į j j, ir už išreik
štą pritarimą radio programos 
idėjai. 1

Taipgi komitetas ačiuoja 
nenuilstantiems rėmėjams už 
nuteiktas dovanas moterų sta
lui ir prizams. Dovanos susi
dėjo iš pyragų, pyragaičių, 
sūrių, kiaušinių, daržovių ir 
kitų valgomų dalykų, šnapso 
ir namų rankų darbo dalykų. 
Šias dovanas suteikė gerbia
mi: U. Adomaitienė, M. Alex-

Kiek pasikūprinęs, veidas nukabęs, 
Sunkūs stori akiniai — ir nelabas

Tuoj megafonas kad ėmė skardėt: 
Nei tau klausytis ir nei tau kur bėgt...

MONTREAL CANADA

Plikas viršugalvis, koja trumpa, 
Akys apdribę ir nosis kumpa...

Metais nesenas — atrodo senokas,
Na, o kad moksliškai daug ką jis*moka, 

Tai čia kalėjimui maža naudos,— 
Gal taip be darbo ilgai jis bėdos.

Kamgi to darbo kiekvienas taip vaikos?
Trumpina darbas kalėjimo laiką: 

Dirbdamas sveikas kalėsi trumpiau, 
Laisvę išvysi truputį greičiau.

Laisvė greitesnė visiem ne pro šalį,—
Stengias ir varos visi, kiek tik gali,

Trumpint kalėjimo liūdnas dienas— 
Tas ilgametis ir šis ir anas.

Na, kai dėl Edžio, jo. laikas neilgas,
Vistik namų jis ir laisvės pas’ilgęs:

Pratęs gyvent vis šauniai, “žmo
niškai,”

Ciagi, kalėjimo, kas do laikai?...
Edžiui vargšeliui čia vieniša, ilga,—
Žiūri nekartą jis taip iš padilbų,

Mąsto, svajoja laikus jis gerus,—
Ai, kada dienos tos linksmos atgrius...?

Burną prikišęs prie pat mikrofono, 
Rėkia perskaudžiai kažką baritonas.

Balsas būt nieko ir nieko daina,
B-et kad perskardžiai jau skamba ana!

Klausimai eina: “Kas yr’ tas dainorius, 
Ką taip žiauriai čia mum drebina orą?”

“Na, kalinys jis su jaučio balsu,—
Pasigailėtų bent mūsų ausų...”

Pietūs Kalėdų už viską geriausia.
Tik.-ant Kalėdų pietus tokius gausi:

Žmoniška porcija kiūulio mėsos, —
Šutink, brolau, net tau lūpos vėpsos...

‘Padažas, bulvė, da ir ryžiai:
Valgyt, išvalgyt viską1' pasiryžai...

Dargi pyragas, stipresnė kava —
Ir apelsinas—tai laimė gyva!

Pusryčiai buvo, taip pat vakarienė, 
Kaip paprastai—ta pati Makarienė...

Ką padąrysi: tokia čia mada, —
Gal pasikeis ir jinai kai kada.

26.

Trumpina laiką ir Edis su knygom, 
Pablaku skaito — jam knygos išdygo...

Stokt paėjęs, pasėdės, pagulės, — 
Liūdi ir kenčia, kiek turi galės...

Mat, nusiteikt neįstengia taip Edis:
Kitas žmogus jis —- minkštai atsisėdęs...

Jis—tai ne Džionis, ne Lanas jisai,— 
Ten, kur reikėtų, nekrypsta visai. •

Klasės kitos, kito lauko jis uoga:
Žiūri kitaip į tikrovę tą nuogą, 

Žiaurią reakciją, kainas, vargus,— 
Kaž, ar ilgai, ar ilgai toks jis bus?...

Edis Džimio dažnai pasigenda:
Džimif toks greitas—žinelę ar gandą 
j Jis wioj sugaudys, ateis, pasakys, 
* Sąmojį, pokštą pabers į akis.
Edis sueiti negali ir Čalio, —
Ans lengvabūdis ir daug ką jis gali: 

Turi, kiek nori, jisai pinigų, — 
Jam ir kalėjime būt bepigu.

Ėina jis darbą tą mišrų bėgiko: 
Trumpinti bausmę ir jam juk patiko.

Lanko dažnai jį žmona ir vaikai: 
Ko čia jam rūpintis? būtų paikai.

Edis ir Bilio to dičkio pasilgo,—
Būtų smagiau, vis nebūtų taip ilga: 

Būdavo pakrečia jiedu juokų,— 
Na, pasijuokia ir esti jauku...

Bilis pritapo prie darbo, prigijo, 
Traukia jis kantriai kalėjimo giją,— 

Dirbęs jis sunkiai ir matęs vargų, 
Tai ir kalėjime jam neilgu.

Stumias iš lėto kalėjime laikas,
Bet r v kalėjime kleičiasi kai kas, —

Aninas štai ir kalėdų laikai:
Džiaugsmo ir čia susiranda “vaikai.”

Giesmes kalėdines radijas blerbia, 
Skelbia linksmybę ir šlovę ir garbę,

5 pusi.—Laisye (Libėrty)i-Penktad., RiigsėjcH

Štai už savaitės—naujieji jau metai: 
Kiek čia to triukšmo! Tai tokio jau reta.

Vakarą, nakt’ prieš naujuosius
metus —

Visas kalėjimas, rodos, padūks!
Rėkė ir šūkavo, spiegė ir klykė,
Plerpė, tarytum kas gerkles nuplikė!

Lig pat dvylikės žibėjo šviesa: 
Plyšavo, driko gauja štai visa!

Šviesos užgeso — ir vis dar kliedėjo, 
Žviegė užkimę, maurojo, klegėjo...

Lyg apimti pamišimo visi,—
Na kur tu tokią kvailybę rasi!...

Štai nauji metai, suprask, tai rytojus— 
Dieną ai; šitą ar kitą, vis toja,
Ėjo taip Tat įprastinė tvarka,

Vis nūbbodi ir vienoda, menka.
Šventės praėjo—ir dingo blizgučiai, 
Nukabinėti skubotai rieškučiom.

Skrynion sudėtį riogsos ten metus.
Paprotis toks pasipūtęs, statūs...

Lahafe?) Kaip jis į vis tai reagavo?
Jis abejingas narvė’ sau darbavos,

Ką krapštinėjo* dėliojo gražiai* 
Kolei jam pluhksna naujutė išeis.

Šventės ar apeigos būvį nebuvę,
Nei jam galvoj jos, nei jam ant

liežuvio,—
Žiūri jis pareigų, savo darbų, 
Skubina baigti, kai rodos skubu.

Nesiuntė nieks dovanų jam ant
švenčių,—

Stoiškai savo nelaisvę jis kenčia:
Viltis jį kelia, ryžtinga dvasia, — 
Kaip čia bebuvę, tai jam vis tąsią...

Vis tąsią pat, ar čia šventė ar šiokia:
Puikiai jis užduotį savo suvokia,— 

Nusmerktas visą gyvenimą pūt, 
Viltį bet turi — kitaip gali būt...

(Bus daugiau)
..........  7.—.------------- -

,pį. | j 1^5; Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Išstatytos gėlės 
susiinteresavUsiems

Miesto gražiajame gėlių bo
tanikos sodė neužilgo bus sta
tomas specialus namas išsta
tymui gėlių dėl parodds. O tuo 
tarpu, kol namas bus pastaty
tas, sodo pareigūnai naudoja 
dvi įėjimo į botanikos sodą 
sales išstatymui gėlių pasižiū
rėti susiinteresavusiems gėli
ninkyste. Išstatyta įvairių gra
žių gėlių, taipgi nurodymai, 
kaip auginti ir užlaikyti.

Sodų departmentas sako, 
kad botanikos sodo darbinin
kai mielai sutinka kiekvienam 
gėlių mylėtojui parūpinti jų 
leidžiamą brošiūrėlę, kurioje 
nurodoma, kaip galima na
muose pačiam žema kaina pa- 
sibudavoti gėlinyčią. Tuo ir 
kitais gėlių auginimo klausi
mais brošiūrėles galima gauti, 
prašant raštu: Botanical Gar
den, 4101 Sherbrooke St., E. 
arba telefonu: Clairval 7721.

Uždaro audeklinės dirbtuvę
Viena iš seniausių audekli

nės dirbtuvių Mdntreale, 
Mochelaga, kuri buvo pabuda- 
vota 1874 m. ir priklausė Do
minion Textile Co. Lim., ofi
cialiai pranešta, kad nustoja 
veikusi ir bus visiškai uždary
ta. Kompanijos viršininkai 
aiškina uždarymo priežastį 
tuo, kad dirbtuvė jau buvusi 
sena ir nebuvo galima pritai
kyti moderniškiems audimo 
darbams. Dirbtuvėje dirbo 
500 darbininkų ir visi tuo tar
pu lieka be darbo. Tiesa, kom
panija žada juos patalpinti ki
tose savo dirbtuvėse, bet bėda 
tame, kad tas pats pranešimas 
sako, kad ir kitose dirbtuvėse 
darbas smarkiai sumažėjęs ir 
kad kai kuriais atžvilgiais ir 
ten darbininkai atleidžiami iš 
darbo.

Pagrindinė priežastis dėl ne- 
užtektino darbo Kanados au
deklinėse yra ta, kad iš Ame
rikos dumpuojama audeklo 
gaminiai daug žemesne kaina, 
o Kanados vyriausybė, nors 
seniai darbo unijos ir fabri
kantai klebena tą klausimą, 
nieko konkretaus nedaro A- 
merikos produktų susilaiky
mui. Kartu reikia pridėti, kad 
žmonės, pirkdami drabužius 
amerikoniško audeklo, pigiaū 
negauna, žemesnėmis kaino- 
inis pasinaudoja dėl savo pel
nų tik verslininkai.
Pakartas žmonos užmušėjas

Roland Genest, 27 metų 
amžiaus, kuris pereitą vasario 
mėnesį užmušė savo sugulovę, 
kuri, kaip jis teisme aiškino, 
prieš du metu nužudžiusi jo 
tikrą žmoną, nors jo paties 
įkalbėta, rugpiūčio 28 d., Bor
deaux kalėjime tapo pakartas.
Vis daugiau autobusų 
pakeičia gatvėkarius

Kad pagreitinti važiuotų, 
Montreal Tramway Comini- 
ssion pakeičia vis daugiau ir 
daugiau gatvė karių autobu
sais. Taip, pav., paskutiniu 
laiku vietoje gatvėkaiėų, jau 
autobusai vežioja keleivius, 
Belanger-Pie IX, Merčier 
Ward-Champlain ir Ville E- 
mord-Verdun ant Church A v.

Policija, ughiagėsiai 
grąširia streiku

Miesto policija, kuri yra su-

Massachusetts Philadelphia, Pa.
HELP WANTED -MaLE

andrienė, C. Barčienė, N. 
Grybienė, Gutauskienė, J. 
Herman, O. Jodeikienė, II. 
Kirven-Yuodeikytė, Klimai, 
Kalvelienė, Kukaitienė, E. Li- 
kienė, M. Mickienė, Mastei- 
kai, EastOilb Mineikiai, Rai- 
nardai, Rauplenienė, Sadaus
kienė, Tamašauskiene, Užda- 
vinis, A. Vasilienė, E. Zalets- 
kaitė, žekoniai, Žukauskienė, 
Norwoodo žilaitis. ' Zarubai. 
Taipgi didelis ačiū visiems 
pikniko darbininkams, pro- . 
gramos pildytojams ir Anta
nui Vasariui už gražią bran- 
giakailių futrų parodą.

Korespondentas Z.

siorganizavusi į Montreal Po
licemen’s Brotherhood uniją, 
jei miestas neišpildys jų reika
lavimų, — pakelti algas ir 
bendrai pagerinti darbo sąly
gas, — atrodo, ruošiasi strei
kuoti, nežiūrint to, kad jiems 
įstatymais yra uždrausta strei
kuoti. Oficialiai unijos vado
vybė kol kas neskelbia, kad 
ruošiasi streikui, bet visi davi
niai rodo, kad tarpe 2,100 de
tektyvų ir uniformuotų polici
ninkų toks pasiruošimas eina. 
Geriausias tam įrodymas, tai, 
kad keliamas pačių policinin
kų streikui remti finansinis 
fondas. Iš pradžių pinigai bu
vo renkami slaptai, bet dabar 
viskas daroma viešai ir, sako
ma, visi policininkai stipriai 
remia fondą.

(Montrealo policija sykį 
yra jau išėjusi į streiką, 1943 
m. gruodžio mėnesį ir streikas 
tada tęsėsi 12 valandų. Mies
tas norėjo atsisakyti pripažin
ti jų uniją, bet po to pripaži
no. O vėliau pravedė įstatymą, 
draudžiantį policijai strei
kuoti.)

Prie to, gandai eina, kad 
ugniagesiai pasiruošę išeiti į 
streiką, jei policija sustrei
kuotų. Taipgi sakoma ir 
miesto baitąkalnieriai darbi
ninkai sektų streiką, jei 
bus reikalas. Unijų va
dovybė, tačiau, daro vis
ką, kad prieiti prie taikaus 
susitarimo su miestu. Miestas 
galutiną atsakymą žada duoti 
apie rugsėjo 15 dieną.

J.

Rochester, N. Y.
t

Gedemirio Draugystės pikni
kai gerai pavyko

Rugpiūčio 30-tą įvyko Ge- 
demiiio Draugystės piknikas 
Schūtzen Parke. Nors diena 
buvo labai karšta, 96 laipsniai 
šilumos, bet Gedemino Drau
gystės patui j otų susirinko 
skaitlingai.

Svečių buvo net iš Floridos, 
Jonas ir Marytė Sass. Atvyko 
viešnių iš Brooklyno, draugės 
Marytė Kalvaitienė su Onute 
Bekešienė, kurios čia svečia
vosi pas gimines ir draugus. 
B'uvo svečių iš apylinkės mies
telių. Visi linksmai laiką pra
leido, gražiai padainavo ir pa
sišoko.

Pikniko rengėjai ir darbi
ninkai dirbo sušilę • aptarnau
dami svečius iki vėlumos nak
ties.

Gedemino Draugystė labai 
dėkinga visiems dirbusiems iv 
atsilankiusiems svečiams ir 
viešnioms už paramą.

Koresp.
* — ____
ŠYPSENOS
Septynmetis broliukas sa

ko savo motinai, kad jo se
sutė ir tamsioje naktyje 
gerai mato, nes pereitą nak
tį ji pastebėjo šalę jos sė
dinčiam Jonui, kad jis nesi
skutęs.

“Tavo žmona yra - blondi
nė,” teiraujasi Petras pas 
neseniai vedusį savo drau
gą.

“Gal būt, nes dabar ji nu
ėjo pas plaukų taisytoją.” 

AUTO MECHANICS & HELPERS. 
Must be first class. Highest salary 
in town. Steady work, good work
ing conditions. Large modern shop. 
Apply in person. See George (Serv
ice Manager). WAYNE JUNCTION 
MOTORS, (Studebaker Dealer),

4921 Wayne Ave.
(177-183)

Furniture Spray Painter and Re
finisher. Must be 1st class. Steady 
work. Good working conditions, 
good pay. Apply in person. JAY & 
JAY, 316 Jackson Street.

(176-182)

AUTO MECHANICS
Ford experience preferred.

50-50 basis. Guaranteed salary. 
Steady work. Clean, Modern shop, 
See Service Manager.

NITTINGER FORD
6th & Diamond Sts.

(174-180)

AUTO 
TRAINES

4 young men to work in used car 
reconditioning department of the 
largest Ford dealer in the,area. 
Paid vacation and holidays. Hospi
talization. excellent chances for ad
vancement. Phone or apply • Mr. 
Edward Barlow, Merchantville 8-1 
2200 before 11 A. M. RICE & HOL
MAN. Moorestown Pike, Merchant
ville, N. J.

(179-181)

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J. 
Piknikas -ir šokiai

Rengia bendrai Lietuvių L.L.D. 
84 kuopa su rusais. Įvyks sekma
dienį, rugsėjo (Sept.) 13 d., Rusų 
National Home Park, 52 Merclinc 
Ave., West Paterson, N. J. Gros 
smagi orkestrą. Įžanga 60c.

Gerbiami Patcrsono ir apicllnkės 
lietuviai!

Malonėkite skaitlingai atsilankyti 
į šį linksmą pikniką ir smagiai lai
ką praleisti. Čia bus skanių valgių 
ir įvairių gėrimų.

Širdingai kviečia rengėjai.
KELRODIS:

Atvažiavę iš kitur į Patersoną, 
klauskite McBride Ave., West Pa
terson ir susiradę McBride Ave., va
žiuokite apie dvi mailes iki Neesers 
Lane. Ten bus Blakely Tavern. Čia 
sukite po kairei j kalną ir pavažia
vę du blokus, sukite po tiesiai, dar 
pavažiavę tris blokus, vėl sukite po 
kaire ir važiuokite aukštyn. Rasite 
pikniko vietą.

(177-179)

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 190 kuopos susirinkimas 

yra šaukiamas penktadienį, rugsėjo 
(Sept.) 11 d., bus Kliubo svetaianė- 
je, 9305 St. Clair Ave. Turime cen
tro blankas viršininkų nubalsavimųi 
ir turime du naujus narius, kuriuos 
formaliai priimsime į kuopą. Šiame 
susirinkime. Taipgi turime pasitarti 
bendrai visu kuopos veikimu ir abel- 
nai draugijos reikalais. Tad visi na
riai ateikite į šį susirinkimą. Pra
džia 8val. vakare.

Meno Grupės Reikalai.
Teko girdėti, jog greitu laiku bus 

šaukiamas Meno Grupės susirinki
mas. Kadangi meno jėgos Clcvelan- 
de sumenkėjo, bet vistik nors maža 
grupė palaiko gyvybę. Patartina 
šaukti netik meno grupės, bet ir 
kiek platesnį susirinkimą vietos vei
kėjų ir ilgai nelaukus, nes jau lai
kas žiemos sezonui prisirengti.

J. Žcbrys.
(177-1791

HARTFORD, CONN.
A.L.DL.D. 68 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. rugsėjo. Laisvės Choro 
svetainėje, 155 Hungerford St., pra
sidės 7:30 vakare. Visi nariai ir na
rės privalote dalyvauti, kadangi va
sara pasibaigia ir prasidės ruduo, tai 
gal ką nutarsime surengti.

Organizatorius, A. K.
(178-180)

MONTELLO, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekantį pirmadieni .rugsėjo (Sept.) 
14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Liet. Taut, Namo kambariuose. Vi
si nariai yra prašomi dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra svarbių rei- 

Į kalą aptarimui.
Valdyba.

(178-180)

WORCESTER. MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, rugs. (Sept.) 
14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Lietuvių Salėje. 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
turėsime aptarti pikniko reikalą, 
kuris įvyks rugsėjo (Sept.) 20 d., 
paramai Laisvės. Taipgi yra ir kitų 
svarbių reikalų aptarimui.

A. W.
(178-180)

BALTIMORE. Ml).
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, rugs. (Sept.) 
14 d., prasidės 7:30 vaf. vakare, bus 
naujoje vietoje, Redman’s Hali, 745 
W. Baltimore St.

Visi nariai ateikite j šį susirinki
mą. nes turime daug svarbių reika
lų aptarimui. Kviečiame ir nenarius 
dalyvauti. Turėsime aptarti reikalus 
dėl rudeninės veiklos.

Kuopos Sekr.
(178-180)

DETROIT, MICH.
L.L.D, 188 kuopos nepaprastai 

svarbus susirinkimas įvyks sekma
dienio rytą,* 11-tą valandą, ant rusų 
restauranto. Jau antras mėnuo kai 
L.L.D. Centro atėjo nariams nauja 
knyga, bet nevisi atsiėmė ją. taigi 
turime atsiimti. Taipgi bus pasiruo
šimai rudeniniams parengimams ir 
kęti svarbūs reikalai. Tad visi na
riai dalys aukite susirinkime ir atsi-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

BOOKKEEPER. Young woman cap* 
able of taking complete charge oi 
books and office work. Daily 9—5» 
No Saturday. Good pay. apply in 
person or phone. METALS REFIN
ING CO., 944 W. Tioga St. .,BA»
2-2044.

(176-179)
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)

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

CLERK-TYPIST. High School Gra
duate. Permanent position, good 
working conditions, 5 day week. Cen
tral City. Air conditioned office. 
Phone Mr. Bell I»E. 5-9907 for in
terview.

(177-179)

BOOKKEEPER
Capable of handling all phases of 

operation of NCR 3000 Machine. 
Good salary with liberal employee 
benefits and excellent working con
ditions in modern office. Apply in 
person or phone Mr. Dickinson, EV. 
6-2750. GEORGE P. PILLING & 
SON CO., 3451 Walnut Street.

(177-179)

CLERK-TYPIST
Knowledge of figures. Some gene

ral office work. Prev. exp. helpful, 
but not necessary. Pleasant work
ing conditions. 5 day week. Starting 
salary $35. Apply in person or phone 
Miss Terri Daniel. LO. 4-3932.

1635 Hamilton Street.
(177-183)

HOUSEWORK. General, 5 days 
and every other Sunday. Fond of 
children Sleep in preferred. All 
City reference. $35.00. Call TR. 
7-0569.

(177-179)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

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)

veskite naujų narių.
Gi po susirinkimo važiuosiihe į 

mūsų bendrą išvažiavimą ant Pau- 
likų Farmos. Tai yra L-L.D. 188 ir 
L.D.S. 86 kuopų išvažiavimas. Taigi 
visi esate kviečiami dalyvauti susi
rinkime ir tada visi važiuosime i 
mūsų bendrą išvažiavimą.

Valdyba.
(178-179)

WORCESTER. MASS.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks rugsėjo (Sept.) 13 d.. 10:30 
ryto, 29 Endicott St. Čia turėsime 
pasitarti dar Laisvės pikniko rei
kalais. kuris įvyks 20 H. rugsėjo, 
Olympia Parke.

Draugai, čia visų reikalas, būkim 
visi.

J. M. Lukas, sekr.
(179-180)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos piknikas jvyks 

rugsėjo 13 d.. Olympia Parke. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Kuopos su
sirinkime išrinktos gaspadinės pa
gamins specialių lietuviškų yalgių, 
gėrimų taipgi bus ganėtinai.

Komisija.
(178-180)

Pajieškojimai
PaieŠkau Praną Gclumbicką iš 

Plungės. Kontamčių parapijos. Pra
šau jo paties atsiliepti arba kas apie . 
jį žinote prašau rašyti: ’ .

Jonas Gelumbickas.
C. Montevideo N. 1767.

V. Maderra (snc 728),
ARGENTINA.

____________ (178-180)
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)

i MATTHEW A.!
; BUYUS :
J (BUYAUSKA8) J
1 LAIDOTUVIŲ i
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St J
J Newark, 5, N. J. *
J MArket 2-5172 J 
> - . «
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Linksmai važiavom, 
gražiai dainavom

Prašome ii- vėl važiuoti. 
Taip važiuoti bus proga už 
savaitės sekmadieni, šio mė
nesio 20-tą. kai Įvyks LLD 
Brook lyno kuopų piknikas 
Great Neck e. Tam yra pa
samdytas didelis Husas. O 
jei iš anksto susii egistruos 
daugiau, ■'negu tame telpa, 
gausime ii- kitą.

Busas išeis nuo Lietinių 
Am. Piliečių Klubo, Williams- 
burge, 1 :3O po pietų, taipgi 
15 miliutų vėliau sustos prie 
Lietuvių Kultūrinio Centro pa
imti čia susirinkusius. Vakarą 
parveš i tas pačias vietas. 
Vis.\ kelionė kainuos $1.75. 
Prašo visus įsigyti buso bilie
tus iš anksto.

Linksmai važiavome praė
jusį sekmadienį. turėjusieji 
vietą tame buse, kuris iš 
Brooklyno važiavo į Irving
ton, N. J. Gražiai dainavo
me dėl to, kad turėjom daini
ninkes dainų vedėjas, Liliją ir 
kitas, kurios vedė tai]), kad 
dainos neiškrypo iš gaidų'nei 

' kitaip kaip.
N. K..

Skaičiau ir patariu 
visiems skaityt

Angliškame darbininkų dien
raštyje skaičiau seriją straips
nių, aiškinančių Walter-Mc- 
Carran įstatymą. Juos parašė 
Abner Green, Amerikinio Sve- 
turgimiams Ginti Komiteto 
sekretorius.

Kadangi tie straipsniai yra 
išspausdinti knygelėje “Po
lice State Terror,” patartina 
kiekvienam knygelę įsigyti ir 
gerai pastudijuoti. Kartą su
pratęs bjaurumą to įstatymo, 
kiekvienas doras žmogus im
sis bent kokios. veiklos už to 
įstatymo atšaukimą.

Knygelė gaunama visur, 
kur yra to komiteto skyriai. 
Arba galima užsisakyti tie
siog iš centr.alinio komiteto, 
23 W. 26th St., New York 10, 
N. Y. Skaitęs.

Greitas gaisras
Brighton Beach ręsta u ranto 

virtuvėje iškilęs gaisras iš 
713 Brighton Beach Ave. greit 
pasklido į kitus tos apylinkės 
13 pastatų. Nuostolių pada
ryta apie $50,000 sumai.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

.................................................................................................................. ... ......—M

Virginia 9-6125

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------a

Darbininku laikraštis 
prašo paramos

New Yorke leidžiamas dar
bininkų dienraštis Daily Wor
ker atsišaukė į savo skaityto
jus ir i visus darbininkus ir 
pažangiečius paremti laikraš
ti aukomis. Pareiškia, jog lai
kraštis turi artintiausiu laiku 
gauti $60.000 išsilaikymui iki 
galo metų.

Laikraščio leidėjai pasitiki, 
kad visi tie,, kurie supranta 
svarbą darbininkiškos ir liau
diškos spaudos dabartiniais 
laikais, skubiai ateis pagal
bon. Kad išsilaikiusiam arti 
3b metų kovingam laikraščiui 
leis gyvuoti ir toliau.

Negras kandidatuoja 
į miesto teisėją

Brooklynietis negras advo
katas Lewis S. Flagg kandi
datuoja nepriklausomai i tei
sėją Second Municipal Court 
Distrikte. Distriktą sudaro 
septyni assemblio distriktai ar 
jų dalys Brooklyno Bedfprd- 
Stuyvesant sekcijoje ir apy
linkėje.

Flagg išstoja prieš majoro 
Impellitterio paskirtąjį teisė
ju tam distriktui Benjamin 
Shor, taipgi prieš advokatą 
John J. Walsh.

Polio pavojus dar 
nepraėjęs

Valstijinis Sveikatos De- 
partmentas paskelbė, kad 
57-se apskrityse (išskyrus 
New Yorko miestą) susirgi
mai vaikų paralyžiumi mažę-* 
ja,j tačiau vis dar yra 43 pro
centais daugiau, negu pernai 
tuo pat laikotarpiu. Praėjusią 
savaitę susirgo 134, užpraėjil
sią savaitę buvo susirgę 152.

New Yorko subways keleivių 
pirmą mėnesį po pakėlimo fėro 
fėro buvo 10.4 procentų ma
žiau negu pirm pakėlimo fėro. 
Dėl to ir pajamų pakilimas ne
buvo 50 procentų, bet tiktai 
34.3,

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. 7-6238

Tunelyje apšaudyti ir Iš susitikimo su 
suim i du asmenys ' chicagiečiais

Įtarti apiplėšime pasiturin
čios .So. Orange šeimos, du vy
rai tapo pagal auto leidimą 
atsekti i Lincoln Tuneli, ten 
policistų apšaudyti ir suimti. 
Pasėka:

Peter Simon, apie 40 metų, 
peršauta galva. Jo padėtis 
kritiška.

John Metcalf, 32 metų, ap
šaudytas ir aplaižytas stiklų, 
kurie buvo skaitomi nesudau
žomais. Spėjama, kad abu 
vyrai esą iš Miami.

Įtartieji atsišaudę. Jie pa
leidę apie 10 šūvių. Vienas 
policistas sužeistas. Policija 
paleidusi apie 30 šūvių.

—

i Rasimokėjo po $25 
i “už dainušką”

Keturi jauni brooklyniečiai 
Bay Iiidge teismabutyje kiek
vienas pasimokėjo po $25 už 
dainušką. Ne už dainuškos 
grožį — abejotina, ar kas ki
tas ją bandys dainuoti. Pa
simokėjo už dainavimą 3 va
landą ryto, už dainavimą prie 
gatvės kampo ir už atsisaky
mą iš ten skirstytis kai poli
cistas tą įsakė. Vyrukai jau 
nebe piemenys, 19 iki 23 me
tų.

Kaip aplankyt 
sergančią draugę 
Amil. Raulušaitiene

Laisvėj jau buvo minėta, 
kad serga širdinga Laisvės 
skaitytoja,ir rėmėja drau
gė Amilija Raulušaitiene, 
Bellmore, L. L, gyventoja. 
Trečiadienį ją aplankė cle- 
velandietė Kazilionienė ir, 
richmondhillietė Valentie
nė. Iš jų gavome informa-' 
cijas, kur, kada ir kaip ga
lima ligonę aplankyti.

Ligonė randasi Nassau 
County Tubercular Sanato- 
rium’e, Farmingdale mies
telio ribose (tolokai nuo 
jo), prie kelio 24-to, Long 
Island’e.

Ji ten žinoma vardu 
Amelia Rollin, Room 16.

Lankymo valandos: tre
čiadieniais ir’ šeštadieniais 
nuo 3:30 iki 4:30 popiet; 
sekmadieniais nuo 3:30 iki 
4:30 popiet ir. nuo 7 iki 8:30 
vakaro.

Važiuojant iš New Yor
ko ir apylinkės automobi
liu, reikia važiuot keliu nr. 
24 (įveda Hillside Ave.) iki 
pravažiuojama miestelis 
Levittown; nuo šio mieste
lio iki sanatorijos yra 3 ar 
4 mylios.

Ligonė bus sanatorijoj, 
sakoma, net keletą mėne-
siu.

Patartina draugams mū
sų gerąją drauge aplankyt 
arba nors po laiškelį ar at
virutę jai pasiųst.

Laisviečiai linki jai kuo 
geriausio ir greičiausio pa
sveikimo. S. V.

Dingusią jaunuolę 
rado duobėje

šešiolikos metų mergina bu
vo dingusi kur nors be tėvų 
žinios. Per 12 valandų nebu
vus namie, tėvai kreipėsi į 
policiją, prašėm jos ieškoti. 
Priešaušriu praehjamas pro 
5th Avė. ir 46tfn,St. policistas 
išgirdo verkšlenimą. Pasidai
ręs, pamatė merginą pastato 
skiepui iškastoje duobėje. .

Iškelta iš duobės, mergina 
atsisakė pasakyt, kaip ir dėl 
ko ji pateko ton duobėn.

Rugsėjo 4-tos vakarą, Li
berty Auditorijos Gym Hali, 
būrys brooklyniečių turėjome 
šeimyniškai intymų susitikimą 
su svečiais iš Chicagos. Daug 
brooklyniečių yra gyvenę Chi
cago.! e, bet ir ten nebuvusieji 
plačioje lietuviškoje Chicago- 
je turi daug pažinčių. Aišku, 
chicagiečius Vincą Andrulį ir 
Joną Jokubka apipylėme 
klausimais, asmeniškais ir vi
sokiais. Abu svečiai maloniai 
sutiko atsakyti mūsų klausi
mus.

Greta kitko, buvo klausimų 
apie tai, ką Chicagos lietuviai 
veikia apsigynimui. Išgirdę 
atsakymus, brooklyniečiai pa
sisiūlė tiems bendriesiems rei
kalams prisidėti. Fairlawnie- 
tis įteikė $20, W. B.— $10, 
C. B. — $5, Grybas — $5, 
daugelis kitų prisidėjo po ma
žiau.

Orui pasitaikius karštam, 
svečiai vešiuosi šaltu lemona- 
du, kurį dovanojo jį čia at- 
nešusioji šeimininkė.

And ru 1 i s, atostoga u damas, 
buvo atvykęs anksčiau. Gi 
Jokubka, ką tik užbaigęs tos 
savaitės darbą, skrido lėktu
vu. Atvyko pavargęs, kelionę 
turėjęs atmintinai blogą. Dvi- 
motorinis lėktuvas kelyje su
sitikęs šalto oro srovės dviko
vą su šiltąja. Ta dvikova pa
virto Į audrą. Lėktuvui visa 
tai reiškia nardymą žemyn, 
tai vėl aukštyn, priklausant 
nuo praskydusio ar suspausto 
oro srovės. Tad keliaudamas 
Jokubka jau buvęs pagalvo
jęs, kad vietoje pasimatymo 
su brooklyniečiais teks pasi
matyti su lova. Vienok ke
lionę užbaigus, kojomis pa
siekus žemę, sugrįžo spėkos ir 
ryžtas pasimatymui, iš stoties 
atskubėjo tiesiai į salę.

Sekmadienį abu svečiai bu
vo nuvykę į newjersieciu 
rengtą Laisvės naudai pikniką 
ir ten. turėjo malonių pasima 
tymų su daugelio šios apylin
kės miestų lietuviais. Sakėsi 
gavę ir paramos Chicagos ir 
vidurvakarinių valstijų lietu
vių liaudies dienraščiui Vil
niai. Taigi, vizitas buvo sma
gus ir naudingas abiejų kolo
nijų lietuviams.

Rep.

Rooseveltas kritikavo 
Impellitteri

Kongresmanas Franklin D. 
Roosevelt Jr. kritikavo majo
rą Impellitterį ir ragino de
mokratus jį atmesti nomina
cijose kandidatų rugsėjo 15. 
Jis prašė demokratus balsuoti 
už Wagnerį.

Rooseveltas buvo atvykęs į 
Brooklyną kalbėti ant gatvių 
kampų mitinguose Flatbushy- 
je ir Bronwnsville.je. Jis sakė,
kad Jmpellįtteris praradę tei
sę kandidatuoti demokra
tams. Kad jis nuėjo tarnauti 
gubernatoriui Dewey padėda
mas pakelti fėrą iki 15 centų 
ir vendas 15 procentų. De
wey buvo tikruoju majoru 
pastaraisiais trejais metais, 
sakė Rooseveltas. Dewey už- 
kardinėjo “savo pageidavi
mus ir programą ant 8,000,- 
000 mūsų mieste žmonių.’

Meadow Brook Golf Klu
bas nusipirko 300 akrų plotą 
netoli Jericho miestelio. Ten 
įrengs 18 duobių žaismę ir 
polo aikštę. Būsianti gatava 
1955 m. pavasarį. Įrengiama 
vietoje esamos prie Westbury, 
kurią uždarys 1954 metų ru
denį.

Sugrįžtančio iš kempės buso 
nelaimėje netoli Chester, N. 
Y., sužeisti 17 newyorkieciu 
jaunuolių.
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CARPENTER
Patyręs prie Komercijinių

Walk-In Refrigerators
KELLY KATZ EQUIPMENT CO.

94 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
Puikus darbas. Kreipkitės tuojau

Tel. ES. 3-9200
(176-178)

MEDŽIO BINGELIŲ VYRAI 
ASPHALT

PATYRĘ PLYWOOD 
APPLICATORS 

ABELNAI $175.00 I SAVAITĘ 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD., 
ELSMER, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 3-6400— 
9 A. M.—5:80 P. M.

(176-180)

DINING ROOM WORKER
Berniuku Mokykla. Užmiestyje

Alga ir Užlaikymas
Tel. UN. 4-4701

Šaukite Antradieni 9 A. M.
iki 4:30 P. M.

(176-178)

VYRAI (18-44)
Lengvas Fabriko darbas

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Pradinė alga. Pakilimu Pro
gos. 5 dienu, 40 valandų savaitė. 
Reikia suprasti angliškai.

Kreipkitės Antradieniu Rytais 
ir Visą Savaite i 

NATIONAL BISCUIT CO.
85 Tenth Ave., N. Y. C„ prie 15th St.

(176-178)

LATHE DARBININKAI
Reikalingi Du 1-os Klasės Vyrai.

Taipgi
Pilnai Išsilavinę 

Mašinistai 
TRANS-ATLANTIC MACHINERY

LTD
200 East Second St., Mineola, L. I.

(177-179)

SUPERINTENDENT
Patyręs. Mechanikas dėl 30 šei

mų namo. Anglim šildoma. Gauna
mas 3 kambarių apartmentas. Gesas 
Ir šviesa veltui priskaitant $120 j 
mėnesį algos.

30 Maple Ave., Apt. 1A, 
Tuckahoe, N. Y.

TU. 3-4829
(178-180)

VYRAI (18-44)
Lengvas Fabriko darba 

Puikiausios Darbo Sąlygos
Gera pradinė alga. Pakilimų pro

gos. 5 dienų. 40 Valandų savaitė. 
Reikia suprasti angliškai.

Kreipkitės Antradinių Rytais 
ir Visą Savaitę j

NATIONAL BISCUIT CO.
85 Tenth Ave., N. Y. C., prie 15thSt.

(179-180)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT (Angliškai 
kalbantis)

Vyras visiems darbams; pora prie 
30 šeimų apartmeniinio namo York
ville. Garu šildoma; 3 kambariai ir 
$60 į mėnesį. Skambinkite po 3 
P. M.

FA. 7-2460.
(179-180)

REAL ESTATE
BENSONHURST

(art! 18th Ave. ir 62nd St.)
Puikus 1 šeimos medinis namas, 

7 kambariai, uždari porčiai, aliejum 
šiltu vandeniu šildomas, gražus kie
mas, gerose sąlygose. Arti visų pa
togumų. Tikrai geras pirkinys.

O. M. CLOCK
7607 3rd Ave., Brooklyn

Tel. SH. 8-9402
(178-184)

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina įplaukų Proga 

302 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

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

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

(178-182)

NAUJAS 3 ŠEIMŲ 
Gun Hill Rd. Kaimynystė

Atskiras mūrinis, aliejus, gara- 
džius. 37^x100. Tuojau užimamas, 
kviečiami Brokeriai.

Vieno fėro zonoje
3034 Young Ave., 2 blokai nuo 

i subway
Šaukite VIETRI. Tel. TA. 9-3172

(178-182)

HOWARD BEACH, L. I.
2 Šeimų. 8 kambarių ir porch.

2 maudynės, 4 miegrūmiai, garadžius. 
Privatinis įėjimas. Water front.

$12,800
160-41 99th St. VI. 8-4638

(179-181)

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

NEW YORK
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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 OPERATORES

Siuvimui pamušalų moteriškiems 
koutams. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

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

(3rd floor)
1175-179)

Sulig Webster žodyno 
PROGA YRA 

“Patogių sąlygų supuolimas’’ 
Pleasantville Instrument

Corp.
Šaka

General Precision Laboratory Ine. 
Siūlo patyrusioms

■ ASSEMBLERS 
SOLDERERS

WIRERS
Transformer Assemblers
TURI BUT U. S. PILIETĖS

ŠIOS SVARBIOS APLINKYBĖS 
teikia ateičiai padidinimą electronic 
fabriko. Nuolatinį, ' 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)

IAUNDRY SHIRT AND 
WEARING APPAREL PRESS 

OPERATORES
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
SUPERFINE LAUNDRY 

1322 Garrison Ave., Bronx 
(179-181)

MERGINOS (21-30)
Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas nereikalingas

40 valandų savaitė. Gera proga pa
kilimams. Naktinis darbas. 
Kreipkitės Antradienio rytą 

ir ištisą savaitę:

NATIONAL BISCUIT CO.
85 Tenth Ave., N. Y. C.

(prie 15th St.)
(179-180)

COUNTERGIRLS & BUSGIRLS
Patyrusios. Nuolatinis darbas. 5 

dienų savaitė. Sekmadieniais ir šven
tėmis nedirbama. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės:

COFFEE SHOP
40 Rector St., N. Y. C.

(179-183)

CROCHET BEADERS
Gera mokestis — Skyriaus krau

tuvė—3023 Middletown Rd.. Bronx.
Ofisas:
REX-ART EMBROIDERY CO.

289 W. 89th St., N.V. C.
(179-181)

REIKALINGOS 
BINDERY GIRLS

Patyrusios—perforator—wires! itch- 
Patyrusios—perforate) —wirestitch

er—tableworker. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

’ GOTHAM EBERT CO.
165 Williams St., N. Y. C.
(8th fl.) Tel. CO. 7-2848

(179-185)

REAL ESTATE

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)

BUSHWICK SECTION
2 šeimų medihis namas

9 Kambariai, karštas vanduo 
Parquet Floors. Tuščias apartmentas

Tel. NE. 4-3187 '
(175-179)

BRONX, N. Y.
2 ŠEIMŲ NAMAS—

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
$10,000

Šaukite: TAlmage 8-5150

Ar TA. 2-3952
(174-181)

WOODSIDE
2 šeimų semi-detached. 11 didelių 

kambarių, 5 tušti, aliejaus, gara
džius, arti subway. $13,900 (išmokė
jimai).

Taipgi
6 šeimų mūrinis, 30 kambarių, įei- 

gos $3,312. Kaina $16,990. Mažo 
jnešimo reikalauja, 
THOMAS GOLDEN REALTY CO.

39-84 61st St., Woodside
Tel. HA. 4-8777

(178-182)

GROCERY & DELICATESSEN
Daroma Virš $1,000 j kšavaitf
Geras biznis ant alaus, jgera

Šeimų užeiga. 2 kambariai užpaka
lyje. Pilna kaina $6,500.

119 Wadsworth Ave., N. Y. C.
Tel. WA. 8-9214

(178-182)
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HAIR DYER—FINGERWAX ER
MANICURIST y St

Pilnai patyrusi. Nuolatinis dwirbas. 
$60 j savaitę. Linksmos darboj sąly- 
gos. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON
205 E. 167th St., Bronx

, , Tel. JE. 6-9850
\ (176-180)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie Singer mašinos. 

“Group 2”. Darbas sekcijom arba 
viso drabužio. 35 valandų savaite. 
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)

REIKALINGOS OPERATORES
Dirbti prie moteriškų koutų. Sek

cijinis darbas. Guzikus siūti ranka. 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

ROCK FASHIONS
11 Rock St., Brooklyn 

(arti Wilson Ave.)
Kreipkitės: (176-182)

(ROCHET BEADERS
Vientik patyrusios. Linksmas nuo 

šmotų darbas. $65 ir aukščiau. Nuo
latinis darbas. Atdara šeštadieniais

Kreipkitės:
MAX A. SOMMER CO.

5 W. 361h St., N. Y. C.
(176-178)

REIKALINGA HAIRDRESŠMR
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Pato

gios valandos, aukšta mokestis.
Kreipkitės:

MAJOR MARIE BEAUTY SALON
1425 Madison Ave., N. Y. ('.

Tel. AT. 9-0533
(176-182)

FING ERWA VER—M A NI ( T RI ST
Patyrusi, pilnai išsilavinusi beauty 

operatore. Nuolat ar savaitgaliais 
kaip pageidaujate. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON 
416 Avenue P, Brooklyn 

Tel. DE. 9-9429 
, (178-180)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Nuolatinis darbas. 5 'dienų savai

te. Gera alga, linksmos darbo są
lygos. uždara pirmadieniais.

JOHN’S BEAUTY SHOP
300 Hempstead Ave., Malverne 

TeL Lynbrook 9-1721
(178r18Dy 

------------------------------------------------/

BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kalbanti 

Nuolatinis darbas, gera mokc/ytisJ 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
5123 New Utrecht Ave., Brooklyn

Tel. GE. 6-1337
X <178-184)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

STATIONARY STORE 
LUNCHEONETTE

3 rūmų apart, su šiluma
Gera vieta, geras Lysas

214-69 Jamaica Ave,, Queens Village 
Tel. HO. 5-9747

(179-183)

SUPER MARKET. Groceries, mėsa, 
daržovės. Pilnai įrengtas pirkimo 
centre. Staten Island. įsteigtas prieš 
20 metų- nėra unijos. Savininkas 
retiring. Prieinama kaina. Dėl pilnų 
informacijų apie lysą, įeigas ir tt. 
kreipkitės: IlOneywood 6-0395 — 
3995, Amboy Rd., Great Kill, Staten 
Island.

(179-181)

CORONA, L. I.
GROCERY—DELICATESSEN

Įsteigtas biznis su 4 rūmų apari.
Prieinama randa, ilgas lysas, turi 

paleisti su nuostoliu greitam par
davimui. J

Tel. IL. 8-861R
(17PAį83)

BAKERY—ARTI PARKCHESTER
Gera vieta. Kepimas ant vielos.

Ant pirmų lubų. Lietuvis savininkas.

Tel. TA. 8-5150—TA. 2-3952
(174-186

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga.

Parduodame iš priežasties lįgos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti.
Telefonuokite STerllng 8-0367 

Tarpe 1—7 P. M.
(175-179)

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.

85-21 Farington St., 
Tel. FL. 9-2824

(175-179)

i




