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KRISLAI
Dėl P. Grigaičio melu.
Tai nebus amžinai.
Laimėjimas.
Paskutinis piknikas.

Rašo R. Mizara

DEMOKRATAI RAGINA 
TMPY’ NEKANDIDATl JO I 

i I N. YORKO MAJORUS
L. Prūseika \ ilny iv rašo : 

“Chicagos menševiku laikraš
tis jau daro donosą ant Ii. 
Mizaros. kad jis Maskvoje 'le
ninizmą studijavo.’ o būda
mas Argentinoje vadinosi kiti: 

| vA'du. Pseudonimu išdavinėji
mas yra sena menševiku spe
cialybė.

“Dėl Prūseikos to ar kite 
pseudonimo menševiku ober- 
barškalui visuomet iiFže.jo 
liežuvi. Tokia jau iidu.jicija.

“Neseniai iš tu pačiu men
ševiku pusės buvo aplotas V. 
Lankstys, irgi sąryšy su spe
kuliavimu apie pseudonimą.

“Bile tik pakisti li( žuvį."

•Jei L. Prūseika nebūtu šio 
klausimo palietęs. neiiūčian 
lietęs jo ir aš.

Taip, menševiku laikraščiu 
redaktorius, matyt, yra pasi
ryžęs sukalioti visus savo me
lavimo gabumus ir ats-atyti 
juos prieš mane.

Tai. ką Naujieną plepalas 
• “plepėjo, yra melas. Bet jis to 

nepaiso, nes melavimas, šmei- 
^hnas. insinuavimas- tu žmo
nių, kurie jam politiškai ne
patinka, yra pas ji Įgimtas.

P. Grigaitis jau pažįsta ir 
mano rašymo stilių. Keletą 
kartu, cituodamas Laisvės e- 
ditorialus, surado, jog jie esą 
“Mizaros rašyti.’’

Jis’ matyt. Šitaip galvoja: 
V. Andrulis, L. Prūseika, V. 
Paukštys jau “čiupinėjami,” 
todėl tas pats turis būti pada
ryta ir su R. Mizara, ir su A. 
Bimba ir kitais.

Šalinti iš kelio kiekvieną, 
kuris drįsta kelti aikštėn P. 
Grigaičio melus ir nonsensus

¥
P. Grigaitis jaučiasi labai 

dideliu. Argi jis, kaip Tary
bos sekretorius, nenusitraukė 
“pikčių” su šalies prezidentu ?

Taip, nusitraukė ir, tenka 
pasakoti, kad tose nuotrauko
se jo abrozdas atrodo, kaip to 
asmens, , kuris pasižiūrėjęs i 
veidrodį. ' negali susivaldyti 
n o dūk vato. peš.

Tpabar P. Grigaičio dienos!
Ir jis, matyt, galvoja, kad 

šitos dienos, — makartizmo 
siautėjimo dienos, — bus am
žinai, kad nyki tamsa niekad 
neprileis .prasibrėkšti aušrai, 
kad jam pavyks visus jo poli
tinius priešus padėti “ten. kur 
jie priklauso.”

Bet menševiku Pijus pamir
šta tą anglišką posaki: Every 
dog has its day!

Taip, P. Grigaitis šiandien 
jaučiasi, tarytum jis sėdėtų 
kur tai pačioje Olimpo viršū
nėje. Bet Krilovas tokiems ši
taip pasakė:

“Jei kam galva kvailybių 
pripūsta,

Tam proto neikvėps aukšta 
vieta.”

Taigi New York o miesto 
demokratai praėjusį antradie

nį uždavė skaudą smūgį ne tik 
Impellitteriui, o ir visai reak
cinei mašinai.

Kandidatu miesto majoro 
vietai buvo nominuotas Robert 
F. Wagner, J r.

Tenka manyti, kad su šiuo 
balsavimu pakryps geroj on

i Grasina išmest jį iš partijos, 
jei Impellitteri kandidatuotų

New York. — Kai miesto 
majoras Impellitteri, atsili
kėlis demokratas, antradie
ni prakišo nominacijas į i 
majorus naujai tarnybai, 
tai buvusieji įžymieji jo rė
mėjai, James A. Roe, K. F. 

| Sutherland ir kiti, ragino 
■ Impellitteri visiškai atsisa- 
j kyt mm tolesnio kandida- 
' tavimo.

Jie pareiškė, jog- dabar 
i rems progresyvių demokra- 
I tų kandidatą Į majorus Ro- 

1 bertą H. Wagneri.
Nominacijose Wagneris 

gavo dvigubai daugiau bal
sų, negu Impellitteri, nepa-• 
žangus demokratas.

Visos Demokratu Parti
jos pirmininkas Stephen A. 
Mitchell telegrama iš Chi
cagos šaukė Impellitteri ne- 
kandidatuot jokios partijos' 
vardu.

r 
Karinis lėktuvas skrisiąs 
1,500 myliu per valandą

Toronto, Kanada. — Ka- 
nadiniai inžinieriai supla
navo tokį rakietinį lėktuvą, 
kad tiesiog aukštyn pakiltų 
ir skristų iki 1,500 mylių 
per valandą, tai yra, antra 
tiek greičiau kaip garsas.

Atvykę kariniai Jungti
nių Valstijų mokslininkai 
slaptai tarįasi su Kanados 
inžinieriais, kaip galima 
būtų šį planą įvykdyti.

Suimta dar 12 tonu maisto, 
šmugeliuojamo iš rytinio 
Berlyno į vakarini

«
Berlin. — Rytinės Vokie

tijos policija ■ sučiupo dar 
apie 12 tonų visokių valgių, 
kuriuos šmugelninkai gabe
no iš rytinio Berlyno i va
karini, c

Amerikonai tuo tarpu va
kariniame Berlyne per die
ną padalino 25,000 maisto 
pundelių vadinamiems “al
kaniems” atėjūnams iš ry
tinės, sovietinės miesto da
lies.

Prieš kiek laiko tornadas baisiai daug žalos pridarė 
Flint, Mich. Daugybė namų buvo sulyginta su žeme. Bet 
tuojau tūkstančiai darbininkų savanoriškai stojo darban 
miestą prikelti iš griuvėsių. Čia parodoma tik mažytė da
lelė tų savanorių. Viso jų buvo 5,500. Tai vis daugiausia
automobilių pramonės darbininkai, organizuoti j United 
Auto Workers uniją.

V. Y. kardinolas perdavinėjęs 
Amerikai šnipinėjimus, lenkų 
vyskupo siunčiamus popiežiui

Varšava.—Teisiamas vys
kupas Česlav Kačmarek liu
dijo, kad:

Vienus šnipų pranešimus 
jis perduodavo buvusiam 
Amerikos ambasadoriui Ar-

AMERIKA REIKALAUJA 
PAKEISTI JUNGTINIU 
TAUTU KONSTITUCIJĄ
Atmeta Sovietų pasiūlymus dėl 
politinės konferencijos

United Nations, N. Y.— į tų diskusijas apie taikos 
Amerikos delegatas Henry vykdymą pasaulyje.
C. Lodge, kalbėdamas Jung- Bet “vairuojantis” seimo
timų Tautų seime, ragino į komitetas 12 balsų užgynė 
taip pakeisti jų konstituci- j amerikini pasiūlymą. Du 
ją, kad Sovietai negalėtų 1 komiteto nariai, Lenkija ir 
vetuoti-atmesti nutarimus, ■ Sovietų Sąjunga, susilaikė 
kuriuos dauguma padaro ' nuo balsavimo. Tas komi-

Saugumo iJungtinių Tautų
Taryboje.

Sovietų- delegatas Jokū
bas Malikas reikalavo ne- 
svarstyt šioje sesijoje klau
simų apie konstitucijos pa
keitimą. Sakė, tokie svars
tymai dabar tiktai trukdy-

Maistas dar pabrango 
daugiau kaip 1 proc.

susideda iš 14 nariu.<
Dabartinė Jungt. Tautų 

konstitucija sako: Bile vie
nas iš Penkių Didžiųjų, 

i nuolatinių Saugumo Tary
bos narių, gali atmesti dau- 

i gumos nutarimą. Tie pen
ki yra Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Franci ja 

į ir Km i ja. Kiti šeši tarybos 
I nariai perrenkami pakaito- 
, mis.

pusėn visos Now York o valsti
jos demokratų partijos orga
nizacija.

Wagnerio laimėjimas gali
ma bent dalinai skaityti Nau
josios Dalybos šalininkų lai
mėjimu, o reakcininkų, tokių, 
kaip Farley, pralaimėjimu.

žiūrėsime, ar wagneriniai 
demokratai mokės visa tai ge
rai išnaudoti.

Rugsėjo 20 dieną Worces- 
teryje įvyks paskutinis šių 
metų piknikas.

Tenka žiūrėti, kad jis būtų 
gražiu apvainikavimu visos 
progresyvės lietuvių visuome
nės vasariškos veiklos.

Mitchellis grūmojo iš
braukt Impellitteri iš De
mokratų Partijos, jeigu jis 
skaldytų demokratų jėgas, 
k a n d i d a t u o damas prieš 
Wagnerį.

Tuo tarpu Impellitterio 
pati su kitais jo bičiuliais 
nuvyko į valstijos sostinę 
Albany Įregistruot Impel
litteri kaip Experience 
("pat yrusiųjų”) Partijos 
kandidatą Į majorus.

Bet kuomet koresponden
tai asmeniškai užklausė Tm- 
pellitterį, ai’ jis kandida
tuos, tai jis nedavė jokio 
atsakymo.

Valdžia užsakė atominį 
motorą lėktuvams
Washington.—Karinė val-

I dyba užsakė General Elec
tric kompanijai pastatyt 
toki motorą, kuris. atomine 
jėga, varytų lėktuvą. Ma
noma, kad jis su gabaliuku 
atominės medžiagos galėtų 
skraidyti per neribotą skai
čių metu. C v

Didžiausi Atlanto 
laivyną manevrai

London. — Prasidėjo di
džiausi manevrai Ameri
kos, Anglijos, Kanados, 
Francijos ir kitų- Atlanto 
kraštų karinių laivynų. Da
lyvauja keli tuzinai karo 
laivų, 1,000 lėktuvų ir pusė 
milijono jūreivių bei lakū
nu.

Daroma pratimai taip už- 
valdyt Šiaurinį Atlanto 
Vandenyną, Anglų Kanalą 
ir Šiaurės Jūrą, kad nega
lėtų ten pasirodyti Sovie
tai su savo kariniais laivais 
ar lėktuvais.

Tie Amerikos admirolo 
komanduojami manevrai 
tęsis 19 dienų.

Republikonai tariasi dar 
labiau aptaksuoti reikmenis

Washington. — Eisenho- 
werio ministrai ramina 
amerikiečius, kad valdžia 
po naujų metų siūlys Kon
gresui “numušti taksus pa
gal planą.”

Bet yra faktas, kad re
publikonai senatoriai ir kon- 
gresmanai tariasi, kaip ga
lima būtų “be skandalo” 
apkrauti naujais taksais 
visus r e i-k m e n i s, apart 
maisto produktų.

Kiti lenkų vyskupai, ku
rie lankydavosi Vatikane; 
pranešė jam, jog New Yor- 
ko kardinolas Spellmanas 
perdavinėjo- Amerikos val
džiai šnipiškas žinias, ku
rias Kačmarekas siųsdavo 
popiežiui.

Vysk. Kačmarekas jau 
pirmiau prisipažino, kad 
trys kunigai ir viena mi- 

i nyška, pagal jo Įsakymus. 
! šnipinėjo karinius ir fabri
kinius Lenkijos sekretus.

thurui B. Lane, o ki’tus per
leisdavo popiežiui.

Kačmarekas sakė, jog 
Lane davė jam daug pini
gų, auksinę “am ž i n ą j ą ” 
plunksną ir kelias knygas.

Kanauninkas kun. Jan 
Danilevič ir minyška Vale
rija Niklevska taip pat 
prisipažino šnipinėję Ame-' 
rikai ir popiežiui. Sakė, “la-; 
bai gailisi,” kad nusidėjo 
liaudiškajai Lenkijos val
džiai.

New York.—Maisto kai
nos sandėliuose per savaite 
dar pakilo daugiau kaip 
vienu procentu.

Sandėliai dabar ima apie 
4 procentais brangiau ne
gu pernai šiuo laiku. O 
smulkmeniškose krautuvėse 
valgiai dar labiau pabran
go.

Amerikonai su savo talki
ninkais vėl iš anksto susita
rė atmesti Sovietų delega
to Andriaus Višinskio pa
siūlymus:

Paplatinti būsimąią poli
tinę konferenciją dėl taikos 
vykdymo Korėjoj, įtrau
kiant į ją ir penkias neu- 
trales valstybes — Indiją, 

; Sovietų Sąjungą, Burma,

Paryžius.—Francijos val
džia reikalauja, kad Ame
rika apmokėtų faktinai vi
sas lėšas francūzu karo 
prieš Vietnamo komunis
tus - liaudininkus.

Irano valdžia gaudo 
ir oficierius kaip 
komunistą draugus

Teheran, Iran.—Premje
ro gen. ZahedPo valdžia su
ėmė karinių lakūnų pulki
ninką, tris kitus oficierius 
ir šešis oro saržentus. Kal
tina, kad jie palaikę ryšius 
su komunistine Tudeh (nw 
siu) partija.

Zahedio žandarai gaudo 
visus žymesnius buvusiojo 
premjero Mossadegho rė
mėjus kaip maištininkus 
prieš karalių Rizą Pahlevi.

BRUZDA STUDENTAI
Kariuomenė kartotinai 

blaškė studentų susirinki
mus, kur jie kalbėjo prieš 
generoliškąją karaliaus val
džią, kaip anglų - ameriko
nų imperialistų pastumdėlę.

Baigėsi Elizabeth liejyklos 
streikas

Elizabeth, N. J.—Apie 1,- 
100 darbininkų, Darbo Fe
deracijos unijistai, baigė 27 
dienu streiką prieš Ameri
can Type Founders kompa
niją, kuomet ji sutiko pa
kelt jiems uždarbį po 7 su 
puse centais valandai. Tai
gi darbininkai dabar gaus 
po $2.15 už valandą. '

Ta kompanija gamina 
spaustuvėms presus ir lie
ja armijai patrankas.

Sudužus lėktuvui i 4* 
radijo bokštus, 

| užmušta 28 žmonės
__

Albany, N. Y. —Bemė
gindamas ūkanoje nusileis
ti, lėktuvas užkliuvo už 
dviejų, radijo duotuvo bokš
tų ir sudužo, užmušant bei 
sudeginant 25 keleivius ir 3 
įgulos narius.

Tas American Airlines
lėktuvas skrido iš Bostono 
į Chicagą.

JUGOSLAVAI UŽPUL- 
DINĖJĄ KUNIGUS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Keli amerikiečiai, bevažinė
dami per Jugoslaviją, sako 
matę, kaip vadinami “pa
daužos” mušę katalikų vys
kupą L. Budanovičių ir ke
turis kunigus. Jie taip pat 
užpuolę ir apdaužę kunigu 
seminariją. .Tai esą ypač 
todėl, jog katalikų kunigai 
stoją už Triesto žemės pri
jungimą Italijai. Tačiau 
padaužos kartais užpuldinė
ja ir pravoslavų (stačiati
kių) kunigus.

ANGLŲ FELDMARŠA
LAS PAS TITO

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atvykęs Anglijos koman- 
dierius feldmaršalas Mont
gomery pietavo su Jugo
slavijos valdovu Tito ir 
slaptai tarėsi su juo.

Hermon, N; Y.—Gaisre 
sudegė 4 H. Ęelsų vaikai.

ORAS.—Vėl giedra ir ne
karšta.

Kampanija prieš knygą! 
apie motery lytį ' |

Švedija ir Indoneziją.
Pakviesti Kinijos Liau

dies Respublikos atstovą 
dalyvauti diskusijose, kuo
met Jungt. Tautų seimas

-------- • svarstys tos konferencijos 
Pietų Afrikos valdžia už- : sudarymą.

gynė pardavinėti ameriki- ; Amerika su savo bendrais 
nio profesoriaus Alfredo C. ' perša, kad konferencijoj 
Kinsey’o knygą “Sexual Be- į dalyvautų tiktai tos šalys, 
havior of the Human Fe- i kurios tiesiogiai kovojo Ko- 
male” (Lytiniai Moteriškių * rėjos kare.
Elgesiai). 1 ’--------------------

. nW to 1 Malikas remia StevensbnoJersey City, NL J.—Mies- e . \
to valdybos paskirta komi- raginimą, kad Vakarai
sija kritiškai skaitinėja dr.: . Snviplaic
Kinsey’o knygą apie lyti-l^“^ dOVieiaiS 
nius moterų bei merginų Į 
nusidėjimus. Tūli politikie
riai reikalauja užginti tą 
knygą mieste nardavinėti. 
Pasakoja, kad Kinsey “pa- 
leistuviškai Įžeidžia” ameri
kietes.

Vakari] Vokietija teisina 
karini naciu kriminalistą

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos ‘ valdžia 
andai surado, kad talkinin
kai “nekaltai” nusmerkė ir 
pakorė generolą Alfredą 
Jodlį, Hitlerio karinio šta
bo galvą.

Jungtinės Valstijos už
protestavo, kad Vakarų Vo
kietija teisina tą karinį na
ciu kriminalistą.

Bet ši vokiečių valdžia, 
nepaisant protesto, vėl už- 
reiškė, kad gen. Jodl “ne
kaltai nužudytas.”

Burma vėl pareikalavo, 
kad Čiang Kai-šekas at-
šauktų karinius savo įsiver
žėlius - plėšikus iš to kraš
to.

United Nations, N. Y. — 
Sovietų atstovas Jokūbas 
Malikas pilnai pritarė Ad- 
lai Stevensono pasiūlymui, 
kad Amerika ir kiti vakarų 
kraštai tartųsi su Sovietu 
Sąjunga apie taikos išlaiky
mą, v

Stevensonas, buvęs demo
kratų kandidatas į prezi
dentus, ragino Ameriką pa
sidarbuoti, kad būtų * su
rengta didžiųjų vakarinių 
valstybių konferencija su 
Sovietų Sąjunga.

Kalbėdamas demokr a t u 
vadų sueigoje Chicago j, 
Stevensonas sakė, ta kon
ferencija turėtų padaryt 
nepuolimo sutartį — užti
krinti, kad vakarai neuž
puls Sovietų Sąjungos, o ji
nai nepradės jokių karo 
veiksmų prieš vakarus.

Atsiliepdamas į šį Steven
sono pareiškimą, Malikas 
priminė, jog Sovietų vy
riausybė visuomet siūlė ir
tebesiūlo tokia konferenci
ja, bet Amerika vis nesu
tinka.
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NAUJAS JUNGTINIŲ
TAUTŲ PREZIDENTAS

AŠTUNTOJI Jungtinių Tautų asemblejos sesija sa
vo prezidentu išrinko Indijos atstovę Vijaya Lakshmi 
Pandit, žymiąją Indijos visuomenininkę ir politikę.

Pandit’ienė, kuri yra našlė ir Indijos ministrų pir
mininko Nehru sesuo, eis Jungtinių Tautų prezidento 
pareigas iki 1954 metų, iki devintosios asemblejos sesijos.

Naujas Jungtinių Tautų prezidentas yra 53 metų 
amžiaus. Ji gerai yra žinoma Indijoje ir visame pa
saulyje. Madame Pandit, kaip ją amerikinė spauda va
diną, kadaise kovojo prieš britus, už Indijos nepriklau
somybę. Ji buvo tris kartus areštuota ir įkalinta. Po 
to,, kai Indija gavo nepriklausomybę, ši moteriškė buvo 
Indijos ambasadore Maskvoje ir Washingtone. Be to. 
ji uoliai darbavosi Jungtinių Tautų asemblejos sesijose. 
Ji aplankė Kinijos Liaudies Respubliką, susipažino su to 
krašto žmonių naujuoju gyvenimu.

Išrinkus ją asemblejos prezidentu, madame Pandit 
sakė, jog šis jai suteiktas pasitikėjimas ir garbė reiškia 
pasitikėjimą ir garbę josios kraštui, o ne jai pačiai.

Pirmą kartą istorijoje Jungtinių Tautų prezidento 
pareigas eis moteris. Tačiau išrinktoji sako: moterys 
ir vyrai yra lygūs žmonės ir todėl, kad ji moteris, jos 
išrinkimas neprivalo būti skaitomas “moterų' laimėjimu.’’

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LENKUOS 
UNIVERSITETUOSE

Detroitiškis lenkų savait
raštis “Glos Ludowy” pa
duoda žinių apie Lenkijos 
aukštąsias mokyklas.

Pasiremdamas; žiniomis, 
gautomis iš Varšuvos, laik
raštis rašo, kad šiemet į 
Lenkijos universitetus įsto
jo 40,000 naujų studentu. 
Iš viso šiemet Lenkijos uni
versitetuose studijuos 125,- 
000 studentu.

Na, o buržuazijos valdy
mo metais Lenkijos univer
sitetuose testu d i j a v o tik 
48,000 studentų.

POPULIARIAUSIA
KNYGA

Kaip bebūtų, Įvykis Įdomus ir didelis, sveikintinas. 
Mes. linkime naujam Jungtinių Tautų prezidentui (ai 
prezidentei) energijos ir ištvermės! Mes linkime, kad 
jai pavyktų pakreipti Jungtines Tautas į griežtesnę vei
klą už taikos sudarymą Korėjoje, už taikos išlaikymą 
visame pasaulyje!

VIS NEIŠLEIDŽIA
PIETINĖS VALUOS (Anglijoje) angliakasių unija 

pakvietė žymųjį Amerikos dainininką ir artistą, Paul 
Robeson, dalyvauti jų, angliakasių, ruošiamajame dainų 
festivalyje.

Dainininkas mielai pakvietimą priėmė. Deja, vals
tybės departmentas pasakė: nevalia, neleisime.

Valstybės departmentas atsisakė duoti Paul Robe- 
šonui pasportą. f

Į užsienį išvykti Robesonui neleidžiama. Amerikoje 
reakcininkai saliu savininkai atsisako nuomuoti salei 
Robesono koncertams.

•• Šitaip pas mus yra praktikuojama demokratija.

Nužudytųjų Ethelės ir 
Juliaus Rosenbergų laiškai, 
sako jiems ginti komitetas, 
šiuo metu yra populiariau
sia knyga, plačiausiai pa
saulyje skaitoma.

Ši knyga išėjusi anglų 
(originalėie) kalboje, pava
dinta: “The Death House 
Letters of Ethel and Julius 
Rosenbergs.” Ji plačiai 
skaitoma Jungtinėse Vals
tijose, Kanadoie, Anglijoje 
ir kitur. Anglijoje yra iš
leista speciali jos laida.

Prancūzijoje ši knyga jau 
susilaukė trečiosios laidos.

Neužilgo šis Rosenbergų 
testamentas bus išspaus
dintas knygoje (jau ruo
šiama) : Izraelyje. Ispani
joje, Hollandijoje, /Rytinėje 
Vokietijoje, Suomijoje, Če- 
choslovakijoje, Argentino
je ir Japonijoje.

Tas ]jats bus padaryta ir 
eilėje kitu kraštu.

Visas pelnas, gautas iš 
šitų knygų, eis į fondą, iš 
kurio bus teikiama pagal
ba nužudytųjų Rosenbergų 
vaikams: Michael ir Robbie.

DAUGUMA BALSŲ, BET 
NE DAUGUMA ŽMONIŲ

VALSTYBĖS SEKRETORIUS Mr. Dulles pasiūlė 
Jungtinių Tautų asemblėjai, kad ji nutartų šiemet ne
svarstyti klausimo dėl priėmimo Kinijos Liaudies Res
publikos į Jungtines Tautas.

Tai įvyko rugsėjo 15 dieną, atidarius asemblejos se
siją. Buvo karštų debatų. Višinskis, savo krašto var
du buvo pasiūlęs priimti Kiniją pilnu Jungtinių Tautų 
nariu.

Tačiau buvo priimtas Dulles’o pasiūlymas,—priim
tas 44 balsais prie 10. Kitos delegacijos nebalsavo.

Taigi atrodo, kad šiemet Kinijos Liaudies Respubli
kos priėmimo į Jungtines Tautas klausimas asemblėjoje 
svarstytas nebus.

Tiesa, už valstybės sekretoriaus įnešimą balsavo 
dauguma kraštų, sudarančių Jungtines Tautas. Bet ar 
tie kraštai sudaro daugumą žmonių? Tik pagalvokime: 
UŽ Kiniją balsavo tokie, didžiuliai kraštai, kaip Indija. 
Indonezija, Pakistanas, Tarybų Sąjunga, Burma ir eile 
mažesnių valstybių. Jei prie jų priskaitysime pačią Ki
niją, kuri ryžtasi įstoti į JT, tai susidarys virš bilijono 
pasaulio žmonių, pasisakančių už Kinijos įleidimą į tarp
tautinę organizaciją.
.... Taigi mūsų valstybes sekretoriaus laimėjimas nebu
vo laimėjimu, kuriuo būtų galima labai didžiuotis.

CHULIGANIZMAS
JŲ SPAUDOJE

Chicagos marijonų laik
raštyje tūlas P. Stravinskas 
rašo apie chuliganizmą. 
Kaip mokytas vyras, Stra
vinskas pirmiau paduoda 
šaltinį, iš kurio chuliganiz
mas išsivystė ir užgulė jų 
spaudą.

Pasiskaitykime:
“Lygiai prieš 63 metus 

(1890)’ Londono pietryčių 
distrikte pradėjo siausti ir 
terorizuoti ramius gyvento
jus patvirkusių vaikėzų 
gauja. Būdavo tiesiog bai
su žmogui pasirodyti gat
vėje. Kiekvienu metu ga
lėjo būti nekaltas žmogus 
tų patvirkėlių padaužų iš
juoktas, išpravardžiuotas,

RAGINA DAUGIAU
VEIKTI POLITIKOJE

* I '

PENNSYLVANIJOS ADF prezidentas James L 
McDevitt išleido atsišaukimą į visus ADF narius, kad jie 
veiktų daugiau politikoje.
•• McDevitt, tenka atsiminti, yra ADF League for Polit
ical Education įstaigos direktorius. Ši įstaiga, Politinės 
apšvietos įstaiga, teikia ADF nurodymus, ką ir kaip 
daryti politinėje veikloje.

Kodėl gi ADF nariai (žinoma, ir visi darbininkai) 
privalo rimčiau ir energiškiau veikti politikoje? Todėl, 
atsako McDevitt, kad samdytojai, turėdami savo rankose 
valdžią, su jos pagalba puola darbo unijas. Ir jie darys 
dar aštresnį puolimą, jei organizuoti darbininkai nepra
dės patys veikti ir nepradės kovoti už tai, kad į visokias 
valdines įstaigas būtų išrinkti organizuotų darbininkų 
draugai.

Vaizdas Baltimoreje prie Telephone <Sr. Telegraph 
kompanijos raštines. Darbininkes pikietuoja. Pikietas 
tęsėsi 1 dieną. Darbininkės priklauso prie Communica
tions Workers of America unijos.

Įžeistas, netgi apstumdy
tas.

“Tos gaujos vadas buvo 
vienas airis, pavarde Hoo-

I ligan. Jo vardu ir buvo 
pavadinti visi tos gaujos 
dalyviai, jos nariai.”

Taigi matome, kur atsi- | 
rado chuliganizmas: Lon- i 
done iš airio!

i

Ir p. Stravinskas, be il
gų ceremonijų, eina prie 
dipukiškos būsenos Ameri- | 
koje. Jo paties žodžiais:

“Chuliganizmas Ameriko
je reiškiasi daugiausia ‘bo- 
mų’ kvartaluose (didmies
čiuose). Šiaip čia daugiau 
madoje ‘gangsterizmas’.

“Su apgailestavimu betgi 
turime konstatuoti, kad šia
me laisvės krašte, Ameri
koje, pradėjo reikštis chu
liganizmas mūsų spaudoje, 
ypač gi va d. ‘tau t i n ė j e . ’ 
Štai, iš didelės gausybės pa
minėsime čia bent kelis to

■ chuliganizmo pavyzdžius.
“Nuostabus dalykas, kad 

i juo užsiima patys ‘tautinės’ 
i spaudos redaktoriai ir vie- 
! n as jų ‘žurnalistas.’

“Tas ‘geriausias žurna- 
i listas’ savo ‘vmigretiniuo- 
se’ straipsniuose (kur jis 
užsibrėžia ką parašyti vie- 

į na tema, o paliečia 50) daž-
■ nai nei iš šio, nei iš to pra- 
I deda užkabinėti įvairius as- 
; men is, vadindamas juos pa
žeminančiais vardais (pvz., 
į ‘esesininkais,’ ‘štosstru p i - 
Į niekais’), ar tyčiojasi iš jų, 
| vadindamas juos ‘prana
šais,’ ‘misijonic r i a i s ’ ii
| pan.”
Į Toliau:

“Jeigu jau prie to priei
ta, kad ne kokie murzini ir 
savo veidą biją parodyti 
pseudonimai, o patys laik
raščių redaktoriai ir vad 
‘geriausi žurnalistai’ naudo
ja Londono pietryčių dis- 
trikt.o Mr. Hooligan meto
dus mūsų spaudoje, tai ten
ka susirūpinti, kad žurna
listo vardas mūsų kalboje 
nepavirstų paniekos žodžiu, 
n e tg i k e i k sm a ž o clž i u.

“Pasireiškusiu pas m u s 
žurnalistiniu chuliganizmu 
tenka susirūpinti visiems 
geros valios žmonėms. Su 
juo, kaip su pikta mūsų 
spaudos liga, turi būti pra
dėta griežta ir beatodairinč 
kova.”

Marijonų laikraščio kai
mynė, . Sandara, išspausdi
no tūlo A. Juškėno rašinį, ku
riuo chuliganizmas randa
mas marijonų laikraštyje. 
Juškėnas sako, kad Draugo 
bendra d a r bis kaž kokis 

prof. Galva piktai liežuvau- | 
ja ir nuolat koliojasi! Na, 
o tautininkų Dirva dar at
viriau pasisako prieš Drau
go bendradarbius negu San
dara.

Sudėjus visa į krūvą išei
na taip: chuliganizmo yra 
ir tautininkų spaudoje, ir 
klerikalų, o už vis daugiau 
menševikiškose Naujienose, 
kuriose sėdi patsai vyriau
sias kelionių, insinuacijų ir 
melu dėdė . v ’

Naujieniškį melagį ir ple
palą ištaisys tik lenta, — 
joks žmogiškas patarimas 
jo nepamokys, todėl apie jį 
neverta nei kalbėti.

Dipukiškiems rašytojams, 
pasireiškiantiems klerikalų, 
tautininku ir me n š e v i k u 
spaudoje, tai galima patar
ti, nes vienas kitas iš jų gal 
pasimokys.

Jei jūs, ponai, mokyti di
pukai, paimtumėte Ameri
kos lietuvių spaudą, išėju
sią, sakysime, prieš 40 me
tų, tai pamatytumėte, kad 
tuomet joje buvo kas tokio, 
panašaus į tai, ką jūs da
bar kepate.

Tuomet atvykusieji iš 
Lietuvos žali imigrantai la
bai mėgo (špygomis badyti 
vienas kitam pašonėsna. 
Tie laikai tačiau praėjo, 
žmonės surimtėjo, pramoko 
mandagiau rašyti ir kalbė
ti.

To turėtų mokytis,ir lie
tuviškieji dipukai, nežiū
rint į tai, kad jie skaitos: 
mokytais, dideliais vyrais.

Apsišvarinkite, ponai ir 
ponios. Atsiminkite: moky
tis niekad nėra pervėlu.

LENKUOS KAIME
Rugsėjo 6 d. Ščecine įvv- 

‘ko visos Lenkijos žemės 
ūkio pirmūnų suvažiavi
mas Elta apie tai duoda, 
tiek žinių:

“Daugiau kaip 3į tūks- 
I tančio valstiečių — pavieni- 
ninkų, žemdirbystės gamy
binių kooperatyvų narių, 
MTS ir valstybinių žemės 
ūkių darbuotojų iš visų ša
lies vietų suvažiavo į Šče- 
einą pasidalinti savo darbo 
patyrimu, nužymėti toles
nio žemės ūkio pakilime 
kelio.

“Suvažiavime didelį pra
nešima apie artimiausius 
liaudies Lenkijos žemės 
ūkio uždavinius padarė Mi
nistrų tarybos pirmininke 
pavaduotojas Zenonas No- 
vakas.

“Šis suvažiavimas, pasa
kė jis, sutampa su istorinė
mis dekreto dėl žemės re-, 
formos įvykdymo šalvje 
metinėmis, šis dekretas bu
vo pirmasis įžymus darbi
ninkų ir valstiečių sąjungos 
pagrindu sukurtosios liau
dies valdžios Lenkijoje ak
tas. Pranešėjas nurodo, jog 
ta aplinkybė, kad valstvbė 
atidavė į valstiečių rankas 
milijonus hektarų dvarinin
kų žemės ir suteikė jiems 
pagalbą, p a d ė j o, sn a r č i a ’ 
pakilti Lenkijos kaimui.

“Dabar liaudies Lenkijoje 
jau elektrifikuota 14 tūks
tančių kaimų, įsteigta kai
muose 25 tūkstančiai biblio
tekų. daugiau kaip 1 tūks
tantis stacionarinių kinų, 2 
tūkstančiai radijo mazgų 
tūkstančiai mokyklų, klu
bų ir kitų kultūros - švieti
mo įstaigų. Lenkijos kai
me sparčiai vystoma gamy
binė kooperacija. Žemės 
ūkio mechanizavimas, nau
josios agrotechnikos įdiegi
mas, valstietijos politinio 
lygio ir organizuotumo pa
kėlimas padeda kilti žemės 
ūkiui. Jeigu pernai in.divi-

Amerikos Legionas savo 
konvencijoje

Šiemet Amerikos Legio- Rosenbergus. Jie nuėjo dt) 
nas savo konvencija atlai-‘ toliau ir pareikalavo, kJid
kė St. Louis, Mo. Sakoma, 
kad konvencijon buvo su
gužėjęs visas šimtas tūks
tančių legionierių. Nė bai
siausi karščiai nepastojo 
jiems kelio keletą dienų 
šturmuoti ir alasavoti. Dau
gelis susirgo, keletas numi
rė.

Amerikos Legionas šiuo 
tarpu turįs tris milijonus 
narių. Tai veteranai Pir
mojo ir Antrojo pasaulinio 
karo. Tie, kurie suskrenda 
į konvencijas, mažai tenu
simano apie Legiono politi
ką. Jie suvažiuoja kartą į 
metus paūžti ir patriukš
mauti — “good time” turė
ti, daug pinigų išleisti. 
Daugeliui jų pinigų ne
trūksta: jie turi biznius ar
ba šiaip nemažas įplaukas.

Bet Legiono pryšakyje 
stovi gudrūs ir sąmoningi 
politikieriai. Jie moka tą 
skaitlingą veteranų orga
nizaciją išnaudoti savo po
litikai. Jie nustato orga
nizacijos gaires ir jie iške
pa konvencijoms rezoliuci
jas. Viskas nuveikiama ir 
atliekama už kulisfi. Kon
vencijos darbuose bei nuta
rimuose aktyviškai daly
vauja tiktai tuzinas kitas.

St. Louiso konvencijoje 
priimtos rezoli u c i j o s dai 
kartą labai ryškiai parode 
visą šios organizacijos fi
zionomiją. Pa v., legionie
riai nutarė reikalauti, kad 
advokatui Emanuel Bloch 
būtų atimtos teisininkys- 
tės teisės už tai, kad jis gy
nė teisme Juliu ir Ethele <■ *> 

Kodėl mūsų studentai !
pabūgo? j

Dar gegužės mėn. Queens 
kolegijos studentų savait
raščio “Queens College 
C r o w n ’ ’ redakcija iškėlė 
gražią mintį. Kodėl, sako, 
Amerikos studentu laikraš
čių redaktoriai negalėtų 
nuvažiuoti į Tarybų Sąjun
gą ir savo akimis pamaty
ti, kaip ten žmonės veikia 
ir gyvena? Tam pritarė 
“Columbia University Dai
ly Spectator” redaktoriai. 
Ir prasidėjo darbas mobili
zuoti redaktorius į Tarybų 
Sąjungą. Abiejų minėtų 
laikraščių redakcijos išsiun
tinėjo pasiūlymą ir pakvie
timą dėl keturiasdešimt ki
tų studentų laikraščių re
dakcijų.

Bet tuojau pakėlė galvą 
visuose kampuose reakcio
nieriai ir pradėjo plūsti 
studentus. Jie esą kvailiai 
ir kimba ant komunistu 
meškerės, nors, kiek žino
ma, joks komunistas nieko 
bendro neturėjo su Queens 
kolegijos organo redakto- i 
rių galvoje kilusia mintimi i 
važiuoti Tarybų Sąjungom 

Kokius gi turime rezulta
tus? Gana prasti. Į pa
kvietimą prielankiai atsilie
pė tiktai devyniolika redak
cijų. Iš jų tiktai septynių 
laikraščių redaktoriai nu
sprendė važiuoti . Paskuti
nis pranešimas sako, k a d

dualiniame ir kooperatinia
me sektoriuose iki rugpjū
čio 20 dienos buvo nupjau
tas derlius iš septynių mi
lijonų hektarų ir išvež
tas derlius iš 6 milijonu 
hektarų, tai šiais metais iki 
to pat laiko buvo nuvalyta 
8į milijono hektarų ir su
vežtas derlius beveik iš 7 
milijonų hektarų.”

2 pusk—Laisve (Liberty)- Penktad., Rugsėjo-Sept. 18, 195^

FBI tuojau ištirtų Ameri
can Civil Liberties Union ir 
imtųsi prieš ją konkrečių 
žygių. Jau ir ši liberalų 
organizacija legionieriams 
pasidarė perdėm “raudo
na.” Be to, legionieriai rei
kalauja dar plačiau patyri
nėti vietines valdžias, baž
nyčias ir apšvietos įstai
gas. Visose jose esą pri
žėlę “komunistų ir’ socialis
tų.” Konvencija ne tik pa
smerkė, bet ir iškeiką Con
sumers Union ir jo leidžia
ma žurnalą “Consumer Re
ports.” Ta unija ir tas žur
nalas k e n k i ą s Amerikos 
ekonomikai.

Bet štai kas keista ir įdo
mu. Legionierių konvenci
joje kalbėjo Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
George Meany. Kalbėjo ir 

i gyrė Legioną. Meany mįv 
į sakęs, kad nesiranda jokpo 
■skirtumo tarpe Amerikos 
Darbo Federacijos ir Legi
ono politinėje filosofijoje. 
Joks kitas darbininku lyde
ris nebuvo pirmiau taip to
li nudardėjęs. Dar taip ne
seniai Federacija laikydavo 

; Legioną reakcinių kapita- 
i listu padaru ir kaltindavo 
' streiklaužiavime. Iš St. Lou
iso konvencijos priimtų re
zoliucijų mes matome, kad 
Legionas nepakairėjo ir ne
pasitraukė nuo savo “pa- 

i matinės filosofijos.” Tas 
Į reiškia, kad Amerikos Dar
bo Federacijos lyderiai at- 

. sižadėjo savo pamatinės fi- 
1 losofijos ir nusikraustė pas 
; Legioną ant burdo.
■ Pilietis 

iš jų dar vienas išsiganė./ 
ir nevažiuos. Dar klausi
mas. kaip bus su tais pasi
likusiais šešiais. Galimas 
daiktas, kad ir juos reakci
ja išgąsdins.

O gal tarybinė vyriausy
bė žada jų neįsileisti? Nie
ko panašaus. Minėti stu
dentai gavo pranešimą iš 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos Washingtone: Tik pri
statykite ameri k o n i š k u s 
pasportus, užsimokėkite po 
$2.50 už vizą ir važiuokite. 
Ten gi, Tarybų Sąjungaje, 
galėsite važinėti po visą 
kraštą ir viską savo akimis 
apžiūrėti.

Dabar tik tenka palauk
ti, kaip šis visas reikalas 
pasibaigs. Amerikonas

Sydney, N. S. — Namo 
gaisre sudegė 5 mainierio 
0. Rishauerio vai/Jai. 
----------------------- *--------- .

Ben Gold, International 
Fur& Leather Workers uni
jos prezidentas. Jis sulai
kytas ir kaltinamas sulau
žyme Taft-Hartley Įstaty 
mo. Paleistas po taukšt* 
kaucija. Unija žadta visais' 
būdais savo prezidentą ap
ginti.

Ben Gold yra vienas iš 
žymiausiu pažangiųjų unijų 
vadu.



KĄTRIEM GERIAU-AR MAŽIUKAM AR DIDELIEM?
Rodos, nevertėtų ginčytis, 

katrie protiškai gabesni — 
ar augaloti žmonės, ar že
mukai. Juk iš savo pažįs
tamų jii esame patyrę, kad 
protas nematuojamas nei 
jardais nei coliais. Randa
si gabių tarp didelių-ir ma
žiukų, iš vienos pusės, ir 
bukapročių, iš antros, ne
paisant, ar asmuo 
pėdų ar šešių bei

O vis tiek , kartojasi to
kie ginčeliai tarp žmonių ir 
spaudoje.

KATRIEM GERIAU 
SEKASI?

Šiuo klausimu neseniai 
amerikinėje spaudoje rašė 
ž yomas Filipinų generolas- 
politikierius Carlos P. Ro
mulo ir gyrėsi:

“Džiaugiuos, kad aš ma
žiukas žmogelis” (I’m glad

, pasitiki.
1935 metais aš, dar neži- 

! nomas daugeliui amerikie
čių, buvau pakviestas Į No- 

. tre Dame Universitetą gau
ti mokslinį garbės laipsni ir 

' pasakyti kalbą. Tą pačią 
dieną ten kalbėjo ir prezi- 

’ dentas Rooseveltas. Paskui
jis, draugiškai juokauda- 

penkių i mas, užklausė manęs: 
septynių. 1 “Kaip tamsta drįsai pavog

ti šią parodą nuo Jungtinių 
Valstijų prezidento?”

Aš manau, žemo ūgio as
menys dažniau būna “žmo
niškesni” bei prieinamesnį, 
negu augaloti žmonės. Jie 
iš jaunystes patiria, jog 
neverta jiems per daug ge
rai apie save manyti .

Jeigu dičkis pasipūtęs, 
tai sakoma, kad jis “savi- 
garbus.” O jeigu mažiukas

pasipūstų, tai kiti sakytų, 
kad jis “nosį riečia.”

Mažiukas, jeigu nevisai 
kvailas, tai supranta, jog 
turi suvaldyti savo ūpą ir 
nesikarščiuoti. Jeigu dide
lis vyras perpykdamas už- 
sikarščiuoja, tai jo riksmai 
bei keiksmai gali atrodyti 
įspūdingais. Bet jei mažiu
kas panašiai išsišoka, tai 
kiti sako, kad jis “purkš
tauja.”

Žemas ūgis neužkerta 
žmogui kelio į pasisekimą 
įvairiose veiklos srityse. 
Daugelis iš labiausiai pasi
žymėjusių istorijoje žmonių 
buvo “puskvortės dydžio” 
(pint-sized, kaip sako ame
rikonai).

Genialis muzikos kompo
zitorius Beethoven ir išgar-

sėjęs anglų admirolas Nel
sonas buvo tiktai 5 pėdų, d 
colių aukščio. O ir tai jie 
buvo daug didesni už anglų 
poetą John Keats’ą ir pa
sauliniai garsųjį f i 1 o s o f ą 
Immanueli Kantą, kurie tu- 
rėjo tiktai 5 pėdas’aukščio.

Garsiausias i s t o r i j o j e 
trumpokas (shorty) ' buvo 
francūzų imperatorius Na
poleonas Pirmasis. Jisai, 
sakoma, savo žygiais norė
jo įrodyti esąs tikrai “didis 
vyras,” nepaisant žeme 
ūgio.

Pagaliau, ir pati Biblija 
rodo p a 1 a n k u m ą mažiu
kams — apsakyme, jog’ pa
lyginti menkas vyrukas Do- 
vidas užmušė milžinišką Ga
lijotą, — sako baigdamas 
generolas Romulo.

' IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

KAIP SUVOROVAS 
KARIAVO

I’m a little guy).
Gen. Romulo sako:
—Aš esu tik 5 pėdų, 4 co

lių, stovėdamas čeverykuo- 
se. Net mano pati coliu 
aukštesnė, kai nešioja aukš
tus kulnis.

Daugelis mažųjų jaučiasi 
nedrąsiai, gėdydamiesi sa
vo ūgio. Todėl ir aš pats 
jaunystėje nešiojau tokius
čeverykus, kurie pakeldavo ; £ 
mane dviem bei trimis co
liais aukštyn. Toliau susi
drovėjau, kad veidmainiau-

* ju, nuduodamas didesnį, nc- 
. /ju esu. Todėl ir numečiau 

“paaukštinančius” č e v ely

APSIMOKA BŪTI DIDELIAM, 
j Amerikietis rašyto jas • polyj ir St. Paul ir Duluth 
! Lesi. Lie bei- nurodinėja j 
| žurnale This Week, jog au
galoti vyrai gauna geres
nius darbus bei pelningos- ! 
nes tarnybas todėl, kad jie I 

! didesni.

-SAKO KITAS

Aš suradau, jog kiti žmo
nės iš pradžios turi pras
tesnę nuomonę apie mažių- į 
ką asmenį. Užtat, jeigu jis . 
ką nors gerai padaro, tai ! 
žmonės juo labiau ir giria i 
mažiuką, didindami jo nuo
pelnus.

Lankydamas Columbijos

kompanija an-i 
dai peržvelgė sąrašus 270,- Į 

i 000 apsidrau d u s i ų j ų joji 
I žmonių ir surado, jog aukš- 
i to ūgio vyrai turi didesnes 1 
i algas bei pajamas, negu i 
mažiukai, skaičiuojant ben
drai per visus.

A t sk iru o se atsitiki mu ose 
mažiukai gavo daugiau, ne- 

1 gu dičkiai, bet imant ben- 
Idrai (vidutiniai) šimtus bei 
tūkstančius, tai dideliems 
anlamai geriau sekėsi pini
giniai, negu mažiukams.

Kitą kartą buvo peržvelg
ta 1,037 profesionalų ūgis 

• ir jų užimamos vietos. Pa
sirodė, jog vyskupais pa- 

i renkama augalotesni dvasi
ninkai, negu, mažųjų mies-

miestuose, laike didžiosios 
krizės prie prezidento Hoo- 
verio, surado, jog fabrikai 
visų pirma paleido mažuo
sius i bedarbiu eiles, vėliau 
sekė vidurinio ūgio darbi
ninkai, o patys didžiausi 
buvo palaikomi darbe per

visus krizės metus, be jo
kios pertraukos.

Tiktai tokiems dičkiams 
blogiau sekasi, kurie iš kar
to atrodo žiopli, sukliurę 
arba “keisti” (fryks).

Na, tai tegul džiaugiasi ir 
didieji ir mažiukai!

Kaip DD'I nuodija maistą
DDT chemikalas, vartoja

mas naikinti uodus, tarako- 
i nūs bei kitus vabzdžius, pa- 
i laipsniui nuodija ir žmones, 
į kaip kad raportavo įžymus 
, newyorkietis gydytojas W.

aš priklausiau grupei stu
dentų, kurie eidavo i vie
šus ginčus-debatus. Lygin
ti su kitais studentais, aš 
buvau toks mažas, jog at
rodžiau kaip pradinės mo
kyklos vaikas. Bet publika 
man daugiausiai plojo. Mat, 
dauguma žmonių džiaugia- ūgio p r o f e šorių.

rikos Maisto Akademijos 
susirinkime New Yorke 
antradieni šia savaite, c. 4,

Vienas ypač stebėtinas 
dalykas, tai kad DDT che
mikalu apsinuodija ir dau
gelis tokių amerikiečių, ku
rie patys niekuomet nevar
tojo to DDT kovai 
vabzdžius.

Daktaras Martin.
po truputį taukų iš’ 25-kių 
n e w y orkiečių, praardyda- 
mas jiems odą, ir tyrinėda
mas jų taukus. Surado, jog 
23 apsikrėtę DDT nuodais, 
nors jie niekados nepurkštė

Virš šimtas ir pusė metų 
atgal mirė Rusijos field- 
maršalas Aleksandras Su
vorovas, bet jo vardas ir 
mokslas ir dabar yra gy
vas. Suprantama, kad šia
me straipsnyje nebus gali
ma plačiai apibūdinti to 
žmogaus gyvenimą ir moks
lą, bet nors dalinai ši ta 
galima pasakyti. Argi ga
lima daug kas straipsnyje 
pasakyti apie žmogų, kuris 
laimėjo 63 mūšius, kuris ne
buvo nė vieno karto nuga
lėtas? Apie Suvorovą ir 
jo mokslą yra parašyta 
daug knygų ir dar bus jų 
daugiau parašyta.

Kas buvo Suvorovas?
Aleksandras Suvorovas 

buvo Vasiliaus Suvorovo 
sūnus. Jo tėvas buvo vie
nas iš Petro Didžiojo žmo
nių, savo laiku komandie- 
rius Preobraženskio pulko, 
o vėliau žymus generolas.

Pagal Petro Didžiojo pa
tvarkymą, visi bajorų sū
nūs turėjo pradėti armijo
je karinę tarnybą papras
tais kareiviais. Bet ponai 
visada moka apeiti įstaty
mus — jie savo sūnus, vos 
gimusius, užrašydavo į vie
ną ar kitą pulką. Bajoro 
vaikas dar lopšyje gulėjo, o 
pagal įstatymus jis jau “ėjo 
karinę tarnybą” ir neretai 
net “pasižymėjo.”

prieš

dab tarus W. J. 
ir Bernardą Da- 
viršininkus Svei-

gas, negu Suvorovas turėjo, 
sakė:

“Aš atiduočiau visus sa
vo 48 žygius už vieną Su
vorovo šveicarišką žygį.”

Suvorovas prieš Turkiją 
dviejuose Rusijos karuose 
dalyvavo. Jis kariavo prieš 
francūzus, vokiečius, len
kus, švedus ir kitus. Jis vi
sur turėjo pasisekimo.

Bęt tarpe caro giminių ir 
carui artimu Suvorovas ne
turėjo pasisekimo. Ypatin
gai Suvorovą žiauriai per
sekiojo caras Povilas. Su
vorovas buvo griežtai rusiš
ko tipo žmogus. Jo kari
nė taktika ir strategija bu
vo jo ir rusų karvedžių pa
tyrimai. Caras Povilas bu
vo puskvailis ir aklas vo
kiečių pataikūnas. Todėl 
daug Suvorovas nukentėjo 
nuo carų ir jų režimo. Jis 
buvo ištremtas. Bet kada 
carui Povilui prisiėjo kare 
riestai, tai jis atsiminė esa
mą ištrėmime Suvorovą ir 
pasiuntė jį kariauti prieš 
Napoleoną.

Suvorovas gimė Maskvo
je, 1730 metais. Jis mirė 
tik grįžęs iš karo prieš Na
poleoną 1800 metų gegužės 
18 d. Pagal Suvorovo pa
geidavimą, palaidotas pa
prastai Aleksandro Nevs
kio Katedroje, dabartinia
me Leningrade, kur ant jo 
gulį paprasta marmorinė 
plyta su užrašu: “čia guli 
Suvorovas.”

kęs linkui priešo, kokis jis 
bebūtų; gerai pažink jo 
ginklus ir būdus jų vartoji
mo; žinok, kame priešo .jė* 
ga ir kame jo silpnybę..'% 
Veltui visa Europa puls Ru
siją; ji ten suras savo Ther- 
mopilus, Leonidą ir savo 
grabą. (Prie Thermopilų 
graikų karalius Leonidas 
480 metais pirm dabartinės 
skaitlinės žuvo kovoje prieš 
persų įsiveržimą, bet tas 
graikų žygis pasiliko kaipo 
drąsos ir sugabumo simbo
lis IT M. š.)... Pasi
imk sau už pavyzdį seriū 
laikų didvyrius, sek juos; 
daryk, kaip jie darė, susi
lygink su jais, pralenk juos 
—tada tau garbė... Visa
dos atmink didžius žmones 
laike savo žygių ir veiki
mo, ir protingai sek jų pa
vyzdį. Bet ne tik pamėg
džiojimas, — o jau sieki
mas ne vien susilyginti su 
jais, bet ir juos pralenkti, 
būti gabesniam už juos. Aš 
myliu tiesą, bet be padai
linimų. Mielaširdingumas 
turi nugalėti griežtumą. 
Griežtumas reikalauja mie- 
laširdingumo, kitaip griež
tumas — tirpnizmas. Tei
singa garbė negali būti at
rasta; ji užtarnaujama pa
siaukojimu gerovei visuo
menės.” '

f • «

Apie Suvorovo mokinimą 
galima būtų daug pasakyti, 
bet reikia keletas pavyz
džių paduoti ir iš jo veiki
mo.

si, kuomet menkutis 
tiek atsilaiko .

Nors ir nedaug savo 
venime padarydavau, 
žmonėms atrodydavo 
paprastais darbais todėl, 
kad jie Į taip mažai tikėjosi 
išmanęs'.
^Dalyvaudamas steigiamo

joje Jungtinių Tautų sesi
joje San Francisco mieste 
1945 metais, aš buvau pa
kviestas kalbėti kaip an
traeilis Filipinų delegatas. 
Vos galėjau matyti publiką 
pro viršų sakyklos. Nieko 
vpatingo aš nepasakiau, 
tiktai tiek: “Padarykime šį 
susirinkimą paskutiniu ka
ro lauku... žodžiai ir idė
jos yra galingesni negu pa
trankos. ginant žmogaus 
vertybę”...

Ir pasipylė smarkiausias 
delnų plojimas. Jeigu tuos 
pačius žodžius būtų pasa
kęs dičkis, tai jam gal bū
tų tiktai truputi paploję iš 
mandagumo. Bet kadangi 
čia kalbėjo nąažiukas žmo- 
gelis H mažos šalies, tai jo 
žodžiai padarė publikai ne
tikėtą įspūdį.

Kiti žmonės lengviau su
sidraugauja su mažiukais.

dy

ne

versitetai samdo savo pre- 
I zidentais dičkius, nors bū
tu lygiai gabių tarp žeme

. Mažes- 
1 niems universitetams tenka 
ir žemesnio ūgio preziden
tai.

. Net skiriant vidurinių 
mokyklų (high schools) vir
šininkus, dažnai atsižvel
giama į jų ūgį.

Nepaisant pirme n y b i ų, 
kurios duodamos dičkiams, 
tačiau, yra stambūs būriai 
mažiukų, kurie savo gabu
mais ir pastangomis pasie
kė aukščiausias vietas pro
fesijose.

Dr. Edwin G. Flemming, 
įžymusis industrinis psicho
logas New Yorke, plačiai 
ištyręs žmonių ūgį ir jų 
gabumus, pareiškė:

“Nėra visai jokio paro
dymo, kad dičkis būtų pro
tingesnis ar gabesnis už 
mažiuką. Tačiau bizniai 
greičiau pasirenka ieškan
ti darbo didelį, negu ma
žiuką. Mažiukas turi 
būti talentingesnis ir sun
kiau dirbti už didelį, kad 
galėtu lygiai pakilti tarny
boje.”

Be to, mažesnieji grei
čiau paleidžiami, kuomet 
pritrūksta darbo.

paėmė

šio chemikalo miltelių.
Kaip tad atsirado DDT 

jų kūne? Nagi, iš maisto 
produktų.

1953 metais Amerikos 
farmeriai sunaudojo dau
giau kaip 250 milijonų sva
rų DDT ir kitų panašių 
chemikalų. Jais gynė savo 
javus, daržoves, vaisius, 
gyvulių pašarą ir pačius 
gyvulius nuo parazitų .

DDT bei kiti nuodai įau
go į daržoves, grūdus, vai
sius bei mėsinių gyvulių 
pašarą. Tad žmonės, var
todami .tuos maisto daly
kus, rijo ir DDT nuodus.

O šie. nuodai apsistoja ir 
kaupiasi, ypač riebalinėse 
kūno dalyse. Taip kūnas 
palaipsniui vis labiau nuo
dijasi DDT.

Tas chemikalas aršiau
siai žaloja kepenis (jak- 
nas), kurios yra neapsako
mai svarbus pačiai gyvybei 
organas. DDT taip pat ga
dina nervus ir visus kitus 
kūno organus .

Daktaras Martin todėl su 
baime statė klausimą:

taip nuodijama kepenys ir 
kiti gyvybiniai kūno orga
nai?--  . >:

Mokslinis United Press 
k ores p ondentas apie tai 
užklausė’ 
Ha vėsą 
widowa,
katos Įstaigos ir Maisto - 
Vaistu Adminis t r a c i j o s 
Washingtone. Jie atsaky
dami pripažino, kad DDT 
ir fosforiniai chemikalai, 
vartojami javams, daržo
vėms bei kitiems augalams 
ginti nuo parazitų, įauga į 
tuos maisto produktus ir 
kad šie su valgiais nuryja
mi nuodai kaupiasi kūne.

Tačiau minimieji valdi
niai daktarai nuka 1 b ė j o, 
kad tie chemikalai “gal ne
labai kenkia” žmogaus svei
katai.

Daktaras Martin griežtai 
atmetė “kazioną” anų nuo
monę, pabrėždamas didelį 
šių chemikalų žalingumą. 
Sykiu jis pareiškė:

—Galima paka n k a m a i 
maisto produktų užauginti, 
nevartojant tų nuodų. Ko
dėl gi taip nedaroma?—

Avižiene kaipo vaistas
Iš avižų ištraukta me

džiaga f u r f u r a 1 stabdo 
skausmus gyvuliams, ser
gantiems skilvio ar žarnų 
skauduliais (olseriais), kaip 
patyrė Lakeside Laborato
rijos Milwaukee.

Apie šį atradimą prane
šė dr. John H. Biel, tų la
boratorijų viršininkas, kal
bėdamas Amerikos Chemi
ku Draugijos suvažiavime 
Chicagoj, pereitą savaitę.

Minimoji avižinė medžia- 
ga bus vartojama ir žmo
nėms, kenčiantiems nuo vi
durių skauduliu.

Vasilius Suvorovas buvo 
skirtingas bajoras. Jis sa
vo sūnų Aleksandra auklė
jo pagal Petro įstatymą. Ii' 
kada Aleksandras pasiekė 
1’6-kos - metu, tai tik ' tada 
jis įstojo į Semionovo pul
ką, kuriame ir tarnavo pa
prastu kareiviu per eilę 
metų. Todėl Aleksandras 
Suvorovas vėliau labai ge
rai žinojo paprastų karei
vių tarnybą, mokėjo su jais 
sugyventi ir visada buvo jų 
mylimas vadas.

Istorija teigia,' kad laike 
jo žygio Šveicarijoje kartą, 
dėka austrų generolų išda
vystei, kelis kartus galin
gesnės francūzų jėgos ap
supo Suvorovą ir jo armi
jos dalinį. Iš visų pusių 
buvo francūzai. Rusu ka
reiviai po žygio nuvargę, 
nedavalgę, svetimame kraš
te. Galima buvo trauktis 
atgal, bet Suvorovas nieka
dos savo gyvenime nesi
traukė nuo priešo. Jis jau 
buvoi senas ir pirm mirties 
nenorėjo laužyti tą savo 
nusistatymą. Suv o r o v a s 
įsakė iškasti duobę. Kada 
ji buvo gatava, tai jis įlipo 
į ją ir pareiškė, kad lai jo 
žemesni karo vadai ir ka
reiviai užkasa jį gyvą, o 
paskui lai daro, ką nori. 
Komandieriai ir kareiviai 
iškėlė savo vadą iš duobės, 
sakydami:

—Tėve, vesk mus pirmyn, 
kur žinai!

Jie jaučiasi link mūsų kaip 
kokie globėjai, būna atvi
resni su mumis ir greičiau

Taip antai, Jungt. Vals
tijų Sveikatos Įstaiga, tyri
nėdama bedarbius Minnea-

—Kas atsitiks visiems 
amerikiečiams per 10 ar 15 
metų, jeigu ir toliau bus

Jau nuo seniai žinoma, 
jog avižienė (oatmeal) ge
rai tarnauja viduriams.

Mūšis buvo žiaurus. Bet 
Suvorovas savo dalinius iš
vedė iš tų spąstų. Jis ir jo 
kariai perėjo Alpių kalnus, 
garsųjį San-Gotardo kalną, 
išėjo į Šveicariją, kur rusų 
daliniai atsigriebė. Ir ne
veltui vėliau francūzų ge
nerolas Masena, kuris ten 
komandavo keturis kartus 
galingesnes Napoleono jė

Ko Suvorovas moke ir kaip 
jis kariavo?

Suvorovas buvo ne papras
tas generolas, bet ir karo 
reikalų mokytojas. Jis per
ėmė karinį žinojimą iš kitų 
žymių tų laikų rusų karo 
žinovų, kaip Rumiancevo, 
Potiomkino. Jis plačiai su
sirašinėjo su paskilbusiu 
admirolu Uišakovu. Suvo
rovas parašė kariniais rei
kalais vadovėlį, užvardin
tą: “Mokslas, Kaip Nuga
lėti.” Jisai mokė, kad 
priešo nugalėjimui reikia 
veikti greitai, griežtai, už
klupti priešą tada, kada jis 
to nelaukia — “nugąsdinti 
priešą, tai reiškia jau pu
siau jį nugalėti.”

Čia galima paduoti kele
tą Suvorovo mokinimo iš
traukų :

“Tik pastumti priešinin
ką atgal — nepasisekimas; 
apsupti jį, išsklaidyti jo 
jėgas —pasisekimas... Per
galėtojas turi būti žmo
niškas. Su karo imtiniais 
reikia elgtis žmoniškai, 
gėdytis barbarizmo... Vi
sa žemė yra neverta vieno 
kraujo lašo, be reikalo pra
lieto. Man kareivis — bran
gesnis už mane. Mano ka
ro taktika: drąsa, neatbo- 
jimas, permatymas, tvarka, 
rubežius, akies miera, spar
ta, griežtas spaudimas, 
žmoniškumas ir žmonių tai
ka.

“Viena minutė išspren
džia mūšio likimą, viena 
valanda — karo kampani
ją, viena diena — likimą 
valstybės. Aš veikiu ne va
landomis, bet minutėmis. 
Įpraskite prie nepavargs
tančio veikimo... Niekados 
nebūk nepaisančiai nusitei-

1789 metais, Suvorovui 
vadovaujant, 7,000 rusų ir 
24,000-austrų nugalėjo 100,- 
000 turkų prie Rimniko. Po 
tokio smūgio Turkija pa
prašė taikos.

1799 metais, Italijoje, Na
poleono generolai Moro, 
.Macdonaldas ir Žuberis- tu
rėjo keleriopai daugiau ka
reivių, negu Suvorovas,'.'bet 
jis francūzus įveikė, pulda
mas kiekvieną griežtai, ne
leidžiant jiems susijungti 
tada, kada/ francūzų gene
rolai kuo mažiausiai tikėjo
si iš Suvorovo pusės užpuo
limo. . Ir taip jis su 20,000 
rusų nugalėjo 50,000 Napo
leono armiją.

Jau Septynerių metų ka7 
re Suvorovas, dar jaunas 
būdamas, mokė, kad ne tiek 

'svarbu užimti miestą, kiek 
sunaikinti priešininko gy
vąją jėgą. Ir jis tą mokslą 
pavertė į praktiką. Suvo
rovas su nedideliu armijos 
daliniu sunaikino didesnes 
priešo jėgas.

Tarybų Sąjungoje karo 
meno tyrinėtojai giliai įver
tino Suvorovo mokslą,‘jo 
taktika. Jo pagarbai yra 
užvardinta aukšta karinio 
mokslo mokykla Suvorovo 
gardu. Laike Antrojo pa
saulinio karo tarybinė' ar
mijos komanda ne karta 
pritaikė Suvorovo mokslą 
praktikoje. 1942 metais Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
’steigė Suvorovo vardo or- 
deną, kuris suteikiamas ko- 
mandieriams tik už didelius 
pasižymėjimus.

Calif orui jos valstijos sei
melis nutarė, jog žmogus 
turi teisę gerti sodę tuo lai
ku, kai barberis jam plau
kus kerpa.

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo-Sept. 18, 195L



SIMULIANTAI
A. Čechovas

Generolienė Marfa Petrov
na Pečiokina, arba, kaip ją 
vadina valstiečiai, Pečionči- 
cha, dešimtį metų jau prakti
kuojanti homeopatijos srity
je, vieną gegužio antradienį 
priiminėja ligonius savo kabi
nete. Priešais ją, ant stalo, 
homeopatinė vaistinėlė, gydy
mo vadovėlis ir sąskaitos ho-
meopatinės vaistinės. Ant sie
nos, aukso rėmuose, po stiklu, 
kabo laiškai kažkokio Petra
pilio hemeopato, Marfos Pet
rovuos manymu, labai garsaus 
ir net žymaus vyro, ir tėvo 
Arjstracho portretas, kuriam 
generolienė jaučiasi dėkinga 
už savo išsigelbėjimą: išsiža
dėjimą kenksmingos alopati- 
jos ir tiesos pažinimą. Priean
gyje sėdi ir laukia pacientai, 
daugiausia valstiečiai. Visi jie, 
be dviejų trijų, basi, nes ge- 
nęrolienė liepia palikti smir
dančius batus kieme.

Marfa Petrovna jau priėmė 
dešimtį žmonių ir šaukia vie
nuoliktąjį :

—Gavrila Gruzdjis!
Durys atsidaro ir, vietoje 

Gavrilos Gruzdjo, į kabinetą 
įeina Zamuchrišinas, genero- 
lienės kaimynas, nusmukęs 
dvarininkas, mažas seneliukas 
rūgščiomis akutėmis ir su ba
joriška kepuraite po pažas
tim. Jis stato lazdą į kampą, 
prieina prie generolienės ir, 
tylėdamas, priklaupia prieš 
ją.

—Ką jūs darote! Ką jūs 
darote, Kuzma Kuzmičiau! — 
baisisi generolienė, visa nu
rausdama. — Dėl dievo!

—kol gyvas būsiu, nesikel- 
siu! — sako Zamuchrišinas, 
glausdamasis prie rankelės.— 
Tegu visi žmonės mato mano 
klūpojimą, angele sarge mū-
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sų, žmonių giminės geradare. 
Tegu! Katra geradare deivė 
dovanojo man gyvybę, nurodė 
man tikrąjį kelią ir apšvietė 
mano skeptišką protą, prieš tą 
sutinku stovėti ne tik ant ke
lių, bet ir ugnyje, mūsų ste
bukladare, našlaičiu ir našliu 
motina! Išgijau’ Prisikeliau, 
burtininke!

—š... aš labai džiaugiuosi..'. 
—murma generolienė, rausda
ma iš pasitenkinimo. — Taip 
smagu tatai girdėti... Prašom 
sėsti! O juk aną antradienį 
.lūs taip 'sunkiai sirgoto!

— Ir dar kaip sirgau! Prisi
minti baisu! — kalba Zamu
chrišinas, sėsdamas. — Visose 
kūno dalyse ir organuose buvo 
reumatizmas. Aštuonerius me
tus kamavaus, ramybės netu
rėjau... Nei dieną, nei naktį, 
geradare mano ! Gydžiaus aš 
ii- pas gydytojus, ir pas pro
fesorius į Kazanę važinėjau, 
ir purvais įvairiais gydžiaus, 
ir vandenį gėriau, ir ko tik aš 
neišbandžiau! Visą savo turtą 
pragydžiau, motuše gražuole. 
Šitie gydytojai, be žalos, man i 
nieko nedavė. Jie mano ligą į j 

i vidų man įvarė. įvaryti tai į- 
varė, o išvaryti— jų mokslas 
dar nemoka... Tik pinigus, 
plėšikai, mėgsta imti, o dėl 
žmonijos labo tai jie galvos 

j sau nekvaršina. Prirašo kokios 
Į nors chiromantijos, o tu gerk, 
žmogžudžiai, vienu žodžiu.

I Jeigu ne jūs, angele mūsų, 
jau man vieta kapuose! Su

grįžtu nuo jūsų tą antradienį, 
1 žiūriu į kruopelytes, kurias 
jūs tuomet davėte, ir galvoju:

Na, ką jos man padės? Argi 
I šitie grūdeliai, vos matomi, 
gali išgydyti mano didžiulę į- 
sisenėjusią ligą?” Galvoju, 
mažatikis, ir šypsausi, o kai

nurijau kruopelytę — mo
mentaliai! tarytum ir nebū- 
čian sirgęs, kaip ranka nuėmė, 
žmona žiūri į mane išsprogu
siomis akimis ir netiki: “Argi 
tu čia, Kolia?” — Aš, sakau. 
Ir atsiklaupėme mudu prieš 
šventąjį paveikslą, ir nagi 
melstis už mūsų angelą: “Su
teik jai, viešpatie, viską, ko 
tik mes trokštame!”
Zamuchrišinas šluostosi ran

kove akis, pakyla nuo kėdės ir 
vėl nori atsiklaupti ant kelio, 
bet generolienė sulaiko 
sodina jį .

ir pa-

— Ne man dėkokite! — sa
ko ji, rausdama iš susijaudi
nimo ir, entuziazmo pagauta, 
žiūri į tėvo Aristarcho portre
tą. — Ne man! Aš čia tik 
klusnus įrankis... Iš tikrųjų 
stebuklai! Įsisenėjęs, aštuo- 
nerių metų reumatizmas nuo 
vienos skrofulozo kruopely
tės !

— Jūs malonėjote man duo
ti tris kruopelytes. Vieną aš 
nurijau per pietus — ir mo
mentaliai! Antrą vakare, o 
trečią kitą dieną, — ir nuo to 
sykio kad nors kas man būtų! 
Kad nors dygteltų kur! O juk 
mirti jau rengiaus, sūnui į 
Maskvą buvau parašęs, kad 
atvažiuotų! Davė jums vieš
pats išmintį, stebukladare! 
Dabar šit vaikščioju ir tartum 
dausose... Tą antradieni, kai 
aš buvau pas jus, tai šlubavau, 
o dabar nors paskui kiškį bėk 
... Nors dar šimtą metų gy
venk. Viena tik bėda — nepri
tekliai mūsų. Ir sveikas, o kam 
sveikata, jeigu nėra kaip gy
venti? Vargas spaudžia labiau 
negu liga... Pavyzdžiui paim
kime kad ir tokį reikalą... Da
bar laikas sėti avižas, o kaip 
jas sėsi, jeigu sėklos nėra? 
Reikėtų pirkti, o pinigų... ži
noma, iš kur imsim pinigų...

_ Aš jums duosiu avižų, 
Kuzma Kuzmičiau... Sėdėkite, 

sėdėkite! Jūs taip mane pra
džiuginote, tokį malonumą 
man padarėte, kad no jūs, o 
aš turiu jums dėkoti!

—Džiaugsmas’ jūs mūsų! 
Sutvėrė gi viešpats tokią gė
rybę ! Džiaukitės, matuše, į 
savo gerus darbus žiūrėdama! 
O, šit mes, nusidėjėliai, ir pa
sidžiaugti neturime kuo. Mes 
žmonės maži... silpnadvasiai, 
nenaudingi... smulkmė... Vie
nas tik vardas, kad bajorai, o 
materialiniu atžvilgiu tie pa
tys valstiečiai, net blogesni... 
Gyvename mūriniuose namuo
se, o išeina vien miražas, nes 
— stogas kiauras. Nėr tiž ką 
malksnų pirkti.

— Aš duosiu jums malksnų, 
Kuzma Kuzmičiau.

Zamuchrišinas išprašo dar 
karvę, rekomendacinį laišką 
dukrelei, kurią ketina vežti į 
institutą ir... sujaudintas ge’ne- 
rolienės dosnumo, nuo jaus
mų antplūdžio žliumbčioja, iš
kreipia burną ir siekia į kiše
nę nosinaitės... Generolienė 
mato, kaip drauge su nosine 
išlenda iš jo kišenės kažkoks 
raudonas popierėlis ir be gar
so krinta ant grindų.

— Per amžių amžius neuž
miršiu... murma jis. — Ir vai
kams liepsiu* minėti, ir anū
kams... iš kartos į kartą... Šit, 
vaikai, ta, kuri išgelbėjo ma
ne nuo grabo, kuri...

Išleidusi savo pacientą, ge
nerolienė valandėlę žiūri pil
nomis ašarų akimis į tėvą 
Aristarchą, paskum glamonė
jančiu, pagarbiu žvilgsniu ap
žiūri vaistinėlę, gydomąsias 
knygas, sąskaitas, krėslą, ku
riame ką tik sėdėjo jos išgel
bėtas nuo mirties žmogus, ir 
jos žvilgsnis nukrypsta į iš
kritusį iš paciento kišenes po
pierėlį. Generolienė pakelia 
popierėlį, išvynioja jį ir mato 
jame tris kruopelytes, tas pa
čias kruopelytes, kurias ji da
vė praėjusį antradienį Zamu- 
chrišinui.

— Tai tos pačios... — dve
joja ji. — Net popierėlis tas 
pats... Jis net nebuvo ir išvy
niojęs! Jeigu taip, tai kokius 
gi vaistus jis pavartojo? Keis
ta... Negi apgaudinėtų jis ma
ne? .

Ir į generolienės sielą, pir
mą kartą per visą dvidešimtį 
metų praktikos, įkrinta abejo
nė... Ji šaukia sekančius ligo- 
.nius ir, kalbėdama su jais 
apie ligas, pastebi tai, kas 
pirma nepastebimai praeidavo 
pro jos ausis. Ligoniai, visi li
gi vieno, it susitarę, pirma 
liaupsina ją už stebuklingą 
jos gydymą, gėrisi jos medi
ciniška išmintimi, kolioja gy
dytojus alopatus, paskui gi, 
kai ji parausta iš susijaudini
mo, imasi dėstyti savo vargus. 
Vienas prašo žemelės sėjai, 
kitas malkų, trečias leidimo 
medžioti jos miškuose ir tt. Ji 
žiūri į plačią, geraširdę fizio
nomiją tėvo Aristarcho, at
skleidusio jai tiesą, ir nauja 
tiesa pradeda graužti jos šir
dį. Tiesa negera, sunki...

Klastingas žmogus!
1885.

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

puslapių

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 Rojuč 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. Paraše Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 

■314, 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

Šypsenos
Numirė laisvamanis ir ta

po pašarvotas pas grabo- 
rių koplyčioje. Atėjusi tū
la moteris pradėjo aima
nuoti: “nėra jam pastaty
ta kryžiaus nei žvakių.” 
Tai girdėjęs vienas vyras 
jai sako:

—Žinai, misis, jis buvo 
geras vyras, niekam blogo 
nepadarė, tai ir nenorėjo jį 
kryžiavoti. A. K.

~ Ar žinote, kokia yra me
lagiams sunkiausia baus
mė?

Nagi, kad niekas jiems 
netiki ir kad jie niekam ne
tiki.

Gavimas Laisvei naujo skai- 
tyt°jo yra būtina pareiga 
kiekvieno apšvietą danginan
čio žmogaus.

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

Kaip Būtį 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, apsloibus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves įuygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.
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PETRAS KRAPAS

. UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
“——y-----------——-------------Kalėjimo vaizdai. Poema — ——

® (Tąsa) Nėr vakarienės šį vakar jau jam,—
Bet kur čia tau? Visos pastangos Vidinius valo skaudžiai po galam...

veltui,—
Džionis nuo nemigo lyg kad pagelto:

Miegas ligoniui už viską svarbiau!
Po operacijos dargi labiau!

Buvo atėjus ir slaugė vyriausia,— 
Kaip besijaučia, kaip viskas — paklausė.

Džionis — na ką gi jis? sako “gerai,” 
O čia jį ėda burzgimo garai...

Taip ir pravargo jis antrąją dieną.
Stoja. Pasėdi. Vėl gula. Vis viena:

Viską gadina tarški jų kalba...
Skauda jį visą, sunki ir galva. ,

Antrąją naktį, nors irgi skaudėjo, 
Vistik miegot jis geriau sugebėjo.

• Rytą pajuto — jau pusė bėdos,—
* Ot kad nebūt’ įkirios tos kalbos...

Kur tau, žmogeli? Nuo vilko ant meškos: 
£)ar kambarin du ligoniai atpleška...
; Taip. Jie skirti operac’jai abu,— 

Irgi abiem, kaip atrodo, skubu.
ęra&pgi burzguliai—kad juos ir devy- 
$ nios!...
Kalbos, koliones tos jų begalinės

Džioniui neduoda, kaip reikia, tvirtėt:
Slankiok, nei ta pasibaigus katė...

Sėdi ir skaito. Jam užkimštos ausys. 5
Tuoj bet priilsta, tai gula ir “klausos”:

Ką gi sugaudys iš tų jų kalbų?
Ot tai nelaimė! \Ir turi taip būt...

*

Neberaliuoja jau Džekas, na kur tau?... 
Džioniui ir taip jau net ausys apkurto,- 

Na, tai ramiau gal bent kiek dabar 
bus, — 

Velkasi Džekas jau baltus rūbus.
Guldams, nuryti piliulę jis gauna, 
Rytą jam vidurius smarkiai išplauna, 

Vėl dar piliulę ir adatą dar,— 
Miega apsvaigęs ir Džekas dabar...

Tiedu burzguliai vyrukai jaunučiai 
Irgi aprimo, niekų tiek nepučia,

Domas taipogi: ir jam reiks vis’tai— 
Jau ne už ilgo — bus irgi riestai...

Džioniui kaip tik paranki šita proga,— 
Snustelt bent kiek—ot tai būtu nebloga: 

Bluostą sudėt jau mėgina jisai, — 
Gera va taip, kai pritilo garsai...

Taip. Ir nusnūdo. Kuomet jis pabudo, 
Slaugės bent trys vežiman Džeką grūdo, 

Ištaraban’jo anan kambarin, — 
Domui eilė jau ateina artyn...

Ėmė burzgėti smarkiau jaunuolėliai, 
Ginčijas, klykauja, baras ir vėliai, 

Juokias, kikena visai dėl niekų, 
Lyg kad vaikai! kad net keista, 

klaiku!
Keista, klaiku! Įsipyko tai Džioniui,
Vistik su jais jis gražiai ir maloniai,

Taktiškai ką pasakys, pastebės,
O tiem vaikėzam tai teikia garbės...

Šie operacijai du kandidatai
Džioniui bent kiek prielankiau pasistatė. 

Tarška ir jiedu, kitokiais balsais, 
Bet jiem prasmės daugėliau gal 

ats’eis.
Baltas, senesnis, vadinasi Domas.
Jis tai daugiausia gal tuo bus įdomus: 

Buvo kalėjimų jis daugely,— 
Daug ko patyręs — girdėt tu gali.

jKyla ir jam. Operac’ją tą pačią, 
taip kaip ir Džioniui, darys aiškia- 

mačiai—-
^Tieclu chirurgai paskirtu laiku, 
Biįtent antradienį,—laukti klaiku...

30.
Džionis galiausiai jų vieną paklausė,
Kresnąjį tą, kurs burnoja taip gausiai,-

Argi ilgai jis kalėjime bus,
Laiko kiek turi, kelis dar metus.

“Dvidešimt—trisdešimt mėtų iš viso,”
Tarė bernaitis: “be galo pratiso:

Čia išbuvau aš metus dar tik du,
Kiek pasilieka dar tokiu būdu?”

“Na, o už ką gi?” paklausė jį Džionis,
“Suteikė tiek tau teisėjas malonės?”

“Nagi aš tau pasigirti ‘ galiu:
Perpykęs kitą nudūriau peiliu...

Kitas jaunesnis, tai vyras sau nieko,— 
Tiek iš kalbų Džioniui spręsti palieka:

Kalba saikiau, bet dainuot kad pradės, 
i Rods, pagyrimo jis lauktų garbės...
* Balsą jo timbro klausyti galėtum,— 
‘ Bet vis tą posmą, tą patį, dėvėtą,

Varo ir varo, vienval, amžinai, —
Kur tau pas’dėt, ką daryt—nežinai...

Pusbalsiu, žinoma, Džekas raliuoja, 
uKai tie burzguliai burzgėt kiek apstoja. 

Džionis—ligonis, ištroškęs tylos, 
Laukt nesulaukia, kada nebelos...

Džekui ko trūksta, kad taip vis raliuoja?.
Vargina jį senokai hemorojai.

Jį operuosiąs chirurgas gabus —
Kitas,—tai Džekas ilgai dar čia bus...

• Džionis vis stebi, kas dedas aplinkui.
J’ Skauda, ilgu jam — ir laikas tas 
< slenka—

Taip iš lengvelio, kad nors jį
\ pastumk,—

j jTfek J(au praėjo dienų tų prastų!... 
iJzfovas paaiškino, kiek ilgai ima, 

į Kol čia ligonis sau gaus “išrišimą
Kol pats chirurgas pavelys sugrįžt, 

/Jei ir ligonis gražiai paprašys.
Po operac’jos tokios, kaip kad Džionio, 
Tenka ligoninėj laukti maloniai — 

Porą savaičių, kol piūviai apgys, 
Kol tau linksmiau pasidaro akys’.

Rengia po truputį štai jau ir Džeką 
Jo operacijai,—daug jam čia teko 

Plepalo plepti, raliuoti dainų, 
' Na, o dabar... pak*entėt bus skanu...

Vis dėl mergų, o, mat, aš karštagalvis:
Mergą nurungė kits bernas,—atgal vis

Traukias ir šliaužia atgal, kaip vėžys,
Kaip tik mane jis arčiąu pamatys...

Aprėkiau jį, tai jis bėgti pradėjo,
Vytis aš jį, o aš greitas, kaip vėjas,—

Žnekt peiliu nugaron! Jis keberiokšt!
Mano mergos jau daugiau nebetrokš”...

Kresnas nutilo, žerglioja ir žvalgos.
Džionis tik mąsto-ir stebi jį stalgiai:

Et impulsingas, kaip vaikas staigus,
Akys va jam, tartum svaido žaibus...

“Na ir negaila tau?” — “Kaipgi ne
gaila?.'..

Tėt, aš nudėjau tą niekšišką bailį!
Bet... aš atbusiu tuos ilgus metus, 
Vėl aš sau nersiu,— man kelias 

status.”
Vėl nešvankiais nusikeikė jis žodžiais, 
Burzga jis vėl įniršingai ir godžiai...

Džioni, o tu nors užkišk vėl ausis,— 
Ilgas jaunuolis — tas kitas klausys.

Vėl jie net raitos juokais, vėl rizena,—
Vėl terlezynę beprasmišką seną — 

Gaikščioja, mala, keiksnoja tirštai, 
Net jiem suvirpa tų lūpų kraštai...

Džionis paklausė jaunuolio ir kito,
Laibo ir ilgo, gal jis pasakytų, 

Kaip dar ilgai jam paliko čia būt,— 
Taip tik sau, dėl mandagumo ribų.

“Nebeilgai. Man tik metai beliko,
Tai ir užbaigsiu nelemtą dalyką.

Mat, atkalė jau jau dujen metu: 
Žvilgsnį į priekį jau drąsiai metu.”

“Vyras už tai. O kokia gi kaltybė?” 
“Geros muštynės. Piktai susikibę,

Tvojom, vanojom, kiek buvo spėkų, 
Net ir dabar atsimint man jauku.”

Domas,niūrus. Jo giesmė atgiedota.
Jau išsižiojo paterkšt anekdotą,

1 Bet tuoj užsičiaupė: gircįi ratus,— 
Iš operacijos Džekas pribus.

» *

Atvežė Džeką, giliai apsvaigintą,—
Sako ir jam, kad jisai nemėgintų 

Kelti galvos arbą sukti aukštyn,— 
Guli ramiai ir vis galvą žemyn.

(Bus daugiau)

Chicago, Ill.
Kas kaltas, kad laužyno 
gaisre žuvo 18 gyvasčių

Anksti pirmadienio ryte ki
lo staigus gaisras keturių auk
štų apartmentiniame bute prie 
State ir 36-tos gatvių. Rašant 
šiuos žodžius iš degėsių ir 
griuvėsių jau ištraukta 18 la
vonų. Dar keliolikos laužyno 
gyventojų pasigendama.

Apskrities koroneris vakar 
pradėjo tyrinėjimą tragiško 
gaisro priežasties. Tiksliai ai 
ne, tyrinėtojais baisiosios tra
gedijos jis pasirinko dvylika 
žmonių, kurie amerikoniškai 
vadinami “blue ribbon jury.” 
Tas reiškia, į džiurę neįeina 
nei vienas darbininkas ar vi
dutiniokas — visi fabrikantai, 
stambiosios nuosavybės savi
ninkai ir pan.

Pat pradžioje tyrinėjimo 
susidurta su “nepergalima 
problema”: Niekas nežino, 
kam priklausė laužynas! Lau
žyno manadžeris sako, jis iš- 
kolektavęs nuomas ir pinigus 
siuntęs tūlai Mrs. Sylvia Weiss 
i Los Angeles. Jos nuosavybių 
(laužynų) Chicagoje admi
nistratoriais esą advokatų fir
ma finansiniame miesto dis- 
triktc — 1 • N. La Salle. Pasi
teiravus advokatų firmoj gau
ta atsakymas:

“Kas yra tikrieji savininkai 
sudegusio laužyno — nesaky
sime! Palaukite kelias die
nas . . .”

Apžiūrėjęs tragedijos vietą 
ugniagesių komiflionieriaus 
pavaduotojas Anthony J. Mu
llaney pareiškė:

“Chicagoje randasi 10,000 
panašių laužynų, kuriuose bile 
dieną gali pasikartoti panaši 
tragedija.”

Kitas miesto valdininkas, 
James C. Downs, pridūrė:

“Gaisras bile viename lau
žynų (slums) gali lėšuoti 300 
gyvasčių.”

Pora dalykų aišku, kodėl į- 
vyko ta baisi tragedija. Viena, 
namas buvo labai senas ir ne
turėjo priemonių gelbėjimosi 
iš gaisro. Kita, jame per ne
miela buvo sukimšti nuomi
ninkai. Mat, namas radosi ne
grų geto j e. Negalėdami apsi
gyventi kur nori, negrai yra 
priversti susigrūsti po kelias 
šeimas dviejų kambarių “a- 
partmente.”

Kad tyrinėjimas veikiausiai 
užglostys tikruosius tragedijos 
kaltininkus, rodo ir p.arinki- 
mas “blue ribbon džiurės”. 
Laužyno savininkai arba ne
bus surasti, arba kaltę suvers 
ant dženitoriaus.

Tuom tarpu griuvėsiai dar 
atkasami ir ieškoma lavonų. 
Lavonus nebus sunku surasti. 
Sunkiau bus sužinoti, kam 
laužynas priklausė, nes niekas 
nei nesistengs. Logiškiausia 
būtų'pasekti “pėdas”, kur-nu
eidavo pinigai už nuomas kas 
mėnesis ar' kas savaitė.

Rep.

Šaukia konferenciją už taiką.

Mato pavojaus karo atnauji
nimui, nori sustiprinti taikos 
reikalavimą

I 

<

Štai va su adata technikas Moris — 
Kraujo ištraukė,—šlapimo jis nori—

Džekas bonkutėn kad jam padaryt,— 
Džiovas nuneš jam tuojau rytoj ryt.

Nugarą, apačią skuto jam visą, — 
Džekas net skųstis, burblenti išdrįso...

Džionis tik stebi ir mąsto ramiai: 
Teko ir man visa tai neseniai...

* j
u Teks r < daugiau terzlynės dar Džekui,
' Taip kaip Džioniui to visko pritekp: 

Džioniui įdomu, kaip Džekas pakęs, 
Kaip kad patyrė patsai ant savęs.

; Priėmė Džekas ir dozę ricinos, 
t Ėmė purkštuvą ir muilinos, trynės,—

Chicago j yra kelios grupės, 
komitetai veikianti dėl taikos. 
Jos bendrai susidėję -šaukia 
konferenciją, spalių 16 dieną, 
mobilizavimui jėgų už taiką, 
taikos užtikrinimui.

Mūsų vyriausybei palaikant 
Syngman Rhee, kuris skymau- 
ja karo atnaujinimui ir plėti
mui Azijoje, taika neužtikrin
ta, karo pavojus tebėra.

Amerikos žmonės turi stip
riau reikalauti taikos. Konfe
rencijos tikslas stiprinti taikos 
sentimentą, juo daugiau 'žmo
nių sumobilizuoti dėl taikos.

Lietuvių komitetas už taiką, 
sako, ragins visas lietuvių or
ganizacijas dalyvauti taikos 
konferencijoje.

Konferencijai vieta bus pa
skelbta vėliau. Diena jį.u žino
ma, spalių 16.

Rep.

(Liberty)- Penktad., Rugsėjo-Sept. 18, 1952 UtraAyklt Laisvę Savo DrauguL
Laisvės, koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

Baltimore, Md.
Gražios sutuoktuvės

šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
advokatas Arthur R. Jacobs 
(Yuškauskas) su Vilma Ska- 
din susituokė. Vestuvės ir ban- 
kietas buvo jaunosios tėvų na
muose, Mr. ir Mrs. Skadin, 
633 Colorado Ave. Bankiete 
buvo kviesti ir dalyvavo abie
jų jaunavedžių giminės ir ar
timi draugai. Pasilinksminę, 
pasivaišinę su ban kieto sve
čiais ir viešniomis vėlai vakare 
jaunavedžiai išvažiavo i New 
Yorką savaitei laiko “medaus 
mėnesį” praleisti.

Arthur yra sūnus C. ir A. 
Jacobs (Yuškauskų), baigęs 
advokato mokslą praeito bir
želio mėnesi. Tėvai ir Arthur 
yra L. D. S. nariai. Vilma irgi 
yra L. D. S. narė. Dalyvauda
vo Lyros Chore. Jaunuoliai su
sidraugavo būdami choristais, 
palaikė draugingus ryšius iki 
laikas ir aplinkybes pavelijo 
susieiti į porinį gyvenimą.

Sugrįžę iš “medaus mėne
sio” jaunieji gyvens po virš 
minėtu adresu (633 Colorado 
Ave.). Arthur turės savo pro
fesijos ofisą šiąmc name ir gal 
kitą 1152 Cleveland St.

Visi Arthuro ir Vilmos 
draugai ir draugės vėlina 
jiems susikurti laimingą ir 
linksmą vedybinį gyvenimą ii 
geriausios kloties advokato 
profesijoje.

Buvęs Vestuvėse

Shelter Island, N. Y.
Didelė nelaimė ištiko Juoza
pavičių vaikiną Albiną

Rugsėjo 6-tą, nedėlios rytą, 
atvažiavo jo draugas Larry 
Griffin su motorcykliu, kurį 
jis norėjo pirkti. Pasišaukė: 
pasivažinėkime, pamatysime, 
kaip jis bėga. Ir jiedu išvažia
vo pasivažinėti.

Ne už ilgo laiko gaisrage- 
sių švilpukas sušvilpė 4 sy
kius, kas reiškia didelę nelai
mę. Nuvažiuojame pažiūrėti. 
Nugi, Larris Griffin guli Man
ketu užtiestas negyvas šalia 
kelio. O Juozapavičių Albinas 
nuvežtas į Greenport Hospi
tal.

Nelaimė ištiko kai jie beva
žiuodami susitiko skersai ke
lią karą važiuojant į savo far- 
mą ir davė višu smarkumu. 
Juozapavičių Albinas daug 
sužeistas: sužeista burna, nu
laužta koja ir taip visas su
daužytas. Daktarai sako, kad 
reikės kokius 2 mėnesius ar 
ilgiaus būti ligoninėje.

Juozapavičių Albinas ir L. 
Griffinas buvo labai aktyvi.ški 
vaikipai ir visi juos mylėjo. 
Albinas dirbo Bohacks krau
tuvėje. Lietuviškai gražiai 
kalba. Visi žmonės jį labai 
myli. Dabar tėvai labai susi
rūpinę jo sveikata. Susirūpinę 
ir visi.

Reiškiu didžiausią užuojau
tą Albinui ir jo tėvams toje 
baisioj nelaimėj. Albinui lin
kiu greitai pasveikti.

J. Jackim

Apie Social Security
Klausimas: Po gavimo 

social security kortos išė
jau už vyro. Dirbdama te- 
bevartoju savo senąjį nu
merį, bet vyro pavardę. 
Man sakė, kad aš turinti tą 
pakaitą raportuoti social 
security raštinei. Ar tas 
būtina?

Atsakymas: Taip, būti
nai. Kai Miss tampa Mrs., 
jinai privalo tą pakaitą pa
daryti ir social security re
korduose. Artimiau šioje 
tos įstaigos raštinėje pa
prašykite tam atitinkamos 
blankutės — change of re
cord form. Jie duos jums 
kortą su jūsų senu nume
riu, bet su jūsų vedybomis 
įgyta pavarde. Tai reikia 
padaryti tuojau, nedelsint.

ŽINIOS IS LIETUVOS 
C 

Universiteto botanikos sodas

VILNIUS. — Praėjo septy- 
neri metai, kai buvo atkurtas 
Vilniaus universiteto botani
kos sodas. Per šį laikotarpį 
sodas žymiai išsiplėtė: dabar 
jis užima 6 ha plotą, čia auga 
daugiau kaip 2,000 įvairiausių 
augalų. Oranžerijose auga 
bananai, palmės ir tt. Alpina- 
riume—tundrų ir kalnų aug
menija.

Botanikos sode atliekamas 
mokslinis-tiriamasis darbas. 
Kiekvieną vasarą jame prakti
kuojasi Gamtos m. fakulteto 
studentai. Iš kitų mūsų šalies 
botanikos sodų bei rezervatų 
gaunamos ton augančių auga
lų sėklos.

Prieš kurį laiką čia buvo 
pradėta aklimatizuoti valgo
mąją viksvuolę. Šio augalo 
tėvynė—Kinija ir Korėja. Jo 
šakniagumbiai gali būti pla
čiai panaudojami konditerijos 
pramonėje. Pirmieji bandymai 
davė gerus rezultatus. Auga
las užauga ir subręsta Lietu
vos klimate.' 50 kg aklimati
zuotos valgomosios viksvuolės 
sėklos botanikos sodas nusiun
tė į Molėtų rajono Mičiurino 
vardo, “Pirmyn” ir kitus kol
ūkius. Šiuo metu atliekami 
bandymai su Tolimųjų Rytų 
augalu—čiumyza. Tai dviejų 
metrų hukščio pašarinė žolė, 
kurios sėkla tinka maistui. 
Šiais metais sode laukiamas 
pirmasis abrikosų derlius.

A. Kairys

Šokių kolektyvų 
vadovų kursai

Vilniuje pradėjo veikti klu
bu meninės saviveiklos šokių 
ratelių vadovų kursai. Kur
sus organizavo Lietuvos TSR 
Kultūros ministerijos vyriau
sioji kultūros-švietimo įstaigų 
valdyba ir respublikiniai Liau
dies kūrybos namai.

. Kursų dėstytojais pakviesti 
Stalininės premijos laureatas 
J. Lingys, Lietuvos TSR Ope 
ros ir baleto teatro baletmeis- 
tras V. Grivickas, Lietuvos 
TSR dainų ir šokių ansamblio 
artistai.

Kursai tęsis mėnesį.
(ELTA).

Plataus vartojimo dirbinių 
paroda

VILNIUS.— Karininkų na
mų salėje atidaryta Vilniaus 
miesto vietinės pramonės, ver
slinės ir invalidų kooperacijos 
įmonių plataus vartojimo dir
binių paroda. Diagramos pa
vaizduoja plataus vartojimo 
dirbinių gamybos išaugimą 
pastaraisiais metais.

Įvairių baldų pavyzdžius 
eksponuoja “Medžio’.’ apdir
bimo kombinatas “Beržas.” 
Kombinatas šiemet padidina 
baldų gamybą daugiau kaip 
tris kartus palyginti su 1950 
metais.

Sostinės rajonų pramonės 
kombinatai parodoje išstatė 
daug trikotažo gaminių, įvai
rių siuvinių, skrybėlių ir kepu
rių, avalynės, skardos gami
nių, geležinių lovų, apkaustų 
ir kt. Daug gaminių eksponuo
ja verslinės kooperacijos ar
telė “Audėjas.’’ Jų tarpe tau 
tinihi rūbai, liaudies raštais 
raštuotos staltiesės bei užtiesi- 
mai, megztukai ir kt. Nema
žai eksponatų pateikė “Perga
lės” ir “Pirmyn” artelės — 
čemodanų, rankinukų, šepe
čių, įvairių virtuvės įrankių. 
Įvairių plataus vartojimo dir
binių išleidžia “Statybininko” 
artelė — skardos dirbinių, 
koklių, baldų, žaislų ir kt.

Vertinga inciatyva

KLAIPĖDA. — “Trinyčių” 
įmonės kolektyvas nuolat didi
na savo pastangas pagaminti 
darbo žmonėms kuo daugiau 
ir kuo geresnės kokybės med
vilninių audinių. Tarpe kitų 
cechų kūrybiškumu darbe y- 
pač pasižymi sukimo- apmeti
mo cecho darbininkai.

1. Kirklis

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MACHINIST: Nt. shift. 4:45 P.M. 
—12:45 A. M.. 5 nights. Lt. machine 
wk. Clean shop. Good working con
ditions. Apply Automatic Tempera
ture Control Co., 5212 Pulaski Ave., 
bet. 9—11 A. M. & 3—4 P. M. Ask 
for Mr. Sierdeck.
_________________ (183-185)

AUTO TRAINEES
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 chance for ad
vancement. Phone or apply. Mr. 
Edward Barlow. Merchantville 8-2206 
before 11 A. M. RICE & HOLMAN". 
Moorestown Pike. Merchantville, 
N. J.  (183-185)

AUTOMOBILE MECHANIC
Chevrolet. Exp. preferred. Goodpjay. 
Paid holidays. Vacation after 1 year

See Mr. Wenstrom.
COOPER CHEVROLET, INC.

7200 Park Ave., Pennsauken, N. J. 
__________________________ (180-186) 
AUTO MECHANIC. Exp. 5 day wk. 
St. wk. Good working conditions. 
Apply in person. See Joe (Service 
Manager). PACKARD BRYNMAWR 
CO., Lancaster & Lee Aves., Bryn 
Mawr, Pa.

_____________________ (184-186) ••
BAKER. 1st class, exp. on sweet 

dough, pies and danish. Steady wk. 
Good working conditions. Good pay. 
Apply in person or phone HO. 2- 
7536. COSMI’S BAKERY. 1231 Ore
gon Ave.
__________________________ (184-190)

NIGHT MAN for garage work. 
Parking and Washing cars. Prefer 
elderly man. living on pension. Must 
know how to drive. St. wk. Good 
salary for right man. Apply in per-• 
son. EDDIE'S MOTOR SERVICE, 
1615-1623 Snyder Ave. \

■____________________(Į34-186)
BAKERS Bench hand and oven 

man for bread and rolls. Must be 
reliable and steady. St. wk. good 
working conditions. Apply in person 
or phone MARINELLI’S BAKERY, 
1020 So. 8th St., LO. 3-1347 10 A. • 
M. to 12 Noon.
_________________________ (184-186)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

Gen. housewk for 2 adults. Own 
apt. May be couple, husband empl. 
elsewhere. Ref. req. Phone Medford 
7-4074 before 10 A. M. or evenings. 
_______  (183-189)

Savaime nusileidžiąs 
anglų bombonešis

London. — Naujasis ra- 
kietinis anglų bombonešis 
H. P. Victor nuo 400 pėdų 
aukščio jau pats savaime 
sklandžiai nusileido, be jo* ■ 
kios lakūno pagalbos, L

Tatai stebėjo lėktuvų fa
brikantai, konfer e n c i j o n 
suvažiavę iš Amerikos ir 
Anglijos.

SUSPROGDINTAS
TITO PAMINKLAS

Viena.—Jugoslavijos mies? 
telyje paliai sieną su Aus
trija nuo seniau buvo pa
statytas paminklas Titui, 
kaip jugoslavų partizanų 
vadui kovoj prieš nacius. 
Dabar tas paminklas su
sprogdintas. Manoma, kad 
naujieji Austrijos naciai jį 
susprogdino.
Amerikos kongresmanąįį 
Vakarinėje Vokietijoje

Bonn, Vokietija. — Va? 
karinėje Vokietijoje lankosi 
9 Amerikos kongresmahai, 
karinės Kongreso komisi
jos nariai.

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos premjeras Grotewobj 
barė valdininkus, kurie ne
sirūpino padidint gamybą

Susirinkimas
HARTFORD, CONN.

L.L.D. moterų kliubo susirinki
mas jvyks pirmadieni, rugs.-Sent. 
21 d., pradžia 7 vai. vakare, vieta 
157 Hungerford St. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti, nes jau seniai 
turėjome susirinkimą ir yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Reikia 
pasidaryti planus tolimesniai veiklą!.

V. K. sekr.

i MATTHEW A. i
• buvus :
J (BUYAUSKAB) J

: LAIDOTUVIŲ l
: DIREKTORIUS S

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
I MArket 2-8172 J
» «
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Pikniko bnse vietų 
dar galima gauti

Is rengėju pikniko Great 
Neckc šį sekmadienį, rugsėjo 
20-tą, sužinota, kad dar bus 
keletą tikietu parduoti prie 
buso. Kaina $1.75 (round 
trip). Tačiau visi galintieji 
įsigyti i.š anksto prašomi tai 
padaryti tuojau, neatsidėti 
paskutinei valandai.

Busas išeis nuo L. A. Pilie
čiu Klubo, 280 Union Avė., 
Brooklyne, 1 :30 po pietą. 
Paskiau sustos paimti susirin
kusius prie Lietuviu Kultūri
nio Centro.
' Piknike dainuos Aido Cho

ras, vadovybėie chorvedės 
Mildred Stensler. Taipgi Mil
dred vadovaus masiniam dai
navimui, kaip kad buvo Aido 
Choro surengtame piknike.

Great Necko, Brooklyno ir 
apylinkių lietuviai turės tikrai 
kultūringą ir smagų pažmonĮ.

Pikniko vieta: Kasmočių 
sode, 91 Steamboat Hoad, 
Great Neck.

Aut°mobilistams
Pageidaujama, kad drau

giški automobilistai važiuoda
mi į Great Necką užsuktų 
prie Lietuvių Kultūrinio Cent
ro apie 1:15, kada is ten iš
eis busas ir palauktų ji iš
leisti. Jei kartais buse truk
ti! vietos, kad nuvežtų norin
čius i pikniką važiuoti savo 
prietelius.

Rengėjai.

Dirbę po 12 valandų 
be viršvalandžių

Elbert Jackson Textile, Inc., 
turinti šapą Montauk, L. L, 
kaltinama, kad ji ragino sa
vo darbininkus dirbti po 12 
valandų per dieną, 7 dienas 
per savajtę be mokėjimo virš- 
valandinės mokesties. Firmos 
viršininkas Jackson prisipaži
nęs, jog peržengė algoms ir 
darbo valandoms Įstatymą.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVorgreen 7-6868

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

i A TONY’S
: jSpEjJ UP-TO-DATE < 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis £

Virginia 9-6126PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

By ’ Appointment 87'20 85th street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N.Y.
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone E Vergreen 4-8174

Šios Vasaros Medus
Bitininkas Končius pristatė Laisvei daug 

puikiausio šios vasaros gėlių žiedų medau^. 
Tuojau įsigykite ir vartokite jį .palaikymui 
savo sveikatos gerame stovyje.

Kvorta $1.25. Pusė galiono $2.50
Prisiųsti negalime, kreipkitės asmeniškai į 

Laisvės įstaigą ir apsirūpinkite medum orui 
atvėstant.

Lietuviams reikėtų 
masiniai dalyvauti

Rugsėjo 20-tos popiečio 3 
valandą, New Yorke, įvyks 
nepaprastai svarbus milingas. 
Jo vyriausias tikslas yra pasi
sakyti už atšaukimą visiems 
sveturgimiams pavojingo Wal- 
ter-McCarran įstatymo. Iš to 
jau aišku, jog jis turi būti 
masinis, kad būtų reikšming- 
gas.

Einant tuo įstatymu perse
kiojami ne tiktai veiklūs uni
jiniame ar politiniame bei 
taikos judėjimuose šiandieną. 
Pagal ji gali atieškoti prieš 
keletą dešimtų metų buvusį 
tavo areštą pi kieto linijo
je ir tuomi vadovaujantis ap
kaltinti ir nuteisti deportuoti. 
Nereikia nei to. Užtenka, kad 
koks pasamdytas ar supykęs 
asmuo paliudys, būk tu buvęs 
toks ar kitoks, gali tapti už
darytu kalėjime arba depor
tuojamu.

Čia minėtosios priežastys 
tai tiktai žiupsnis to įstatymo 
blogumų. Tačiau ir vien tik
tai iš to jau aišku, kad jis pa
liečia kiekvieną sveturgimį ir 
kiekvieną turintį sveturgimį 
šeimos narį, giminę, ar drau
gą*

Mitingo vieta; Hotel Diplo
mat, 108 W. 43rd St. (netoli 
Broadway), New Yorke. Ball- 
ruimio durys atdaros 2 valan
dą, susirinkimo pradžia 2:30 
Po pietų. Įžanga 50c.

Lietuvių grupė, kuri koope
ruoja su mitingą rengiančiu 
Nepartiniu Komitetu, taipgi 
turi tikietu. Įsigykite per 
juos, tuomi parodant koope- 
ravimą darbe svarbiam tiks
lui. Nek.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6233

Impellitteriui tas 
raportas nepatiks

Tranzito Autoriteto paskir
tas komitetas tyrinėjo miesti
nių busti padėtį, šiomis die
nomis paskelbė raportą. Jame 
sako, kad 2,141 busas yra 
visai sukiužo neprižiūrėti. 
Priežiūros-pataisų iškaščiai — 
per dideli. Mechanikų sky
riui! esą prileista mažai apie 

j darbą nusimanančių asmenų 
i ir kita tiek, net’ll normališkai I 
j reikalinga..

Visų tų sąlygų pasėka 
esanti tokia, kad praėjusį lie
pos mėnesį tūlą dieną buvę 
net 500 busų sugedimų ant 
kelio. Pavyzdžiui rodoma, 
kad St. Louis mieste 1.200 bu
sų vartojama, o sugedimų ant 
kelio pasitaiką tiktai 10 iki 
15 per dieną, 

i
Tranzito Autoritetas, su jo 

pakeltu foru, yi'či palies ma
joro su gubernatorių Dewey 
miestui uždėtas padaras. 
Toks to autoriteto paskirtimų 
(ir gerai apmokėtų) inžinierių 
raportas rado, kad gal Im- 
pellitterio naudingumas kom
panijoms bus pasibaigęs su 
pakėlimu fėro.

T~as.

“Nebeturime majoro”
Taip pasakė jauna ameri

kone rytą po nominacijų užė
jusi į kavinę nupirkti sodos 
vedamiems pas kaiminką sa
vo dviem mažiems sūneliams, 
kad .juos pridabotų kol .jinai 
sugrįš iš darbo.

“Kaip tai, nebeturime?” 
nustebęs klausia tūlas pusry
čiauto j as.

‘Impellitterį, majorą, atme
tė jo paties partija nominaci
jose. Yra tik kandidatai 1 
majorą,” atsakė moteriškė. 
Visi nutilo. Pagalvoję, jai jai: 
išėjus, pripažino, kad jos iš
sireiškimas filosofiškas, bet jI 
teisingas.

Girdėjęs.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y/

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto rengkitės į šį koncertą.

* . ’ ‘

BŪTINAI’TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

| Paskleidė 50,000 
lapelių

People’s Rights Barty pa
skleidė 50 tūkstančių lapelių 
New Yorko apskrityje. Juo
se aiškina, kokiais sumetimais 
partija stato kandidatu ap
skrities prokuroro pareigoms 
darbininkų vadą komunistą, 
persekiojamą einant Smitho 
Aktu.

Lapeliuose žymi, kad Smith 
Aktas yra minčiai kontroliuo
ti įstatymas, fašistinis įstaty
mas. Kad reikia veikti už jo 
atmetimą. Ir kad viena ge
riausių priemonių pastiprinti 
veiklai už panaikinimą žalin
go įstatymo bus balsai už vie- 

;ną iš tų persekiojamųjų.
Kandidatu stato George 

Blake Charney, nuteistą 
dviems metams, kurio byla 
yra apeliuojama. Uždėjimui 
ant baloto turi New Yorke 
gauti ne mažiau 5,000 pilie
čių parašų. Tikisi, kad lape
liais išaiškinus žmonėms 
padėtį, gaviitias parašų bus 
žymiai paspartintas. Prašo ir 
gauna parašų iš visokių pa
žiūrų žmonių, kurie tiki į de
mokratinį principą — teisę 
visiems balsuoti už savo pa
sirinktus kandidatus ir teisę 
būti renkamu,

Kaimynas.

Labdarybės buvusios 
labdarėmis tik sau

Queens komitetas išsiunti
nėjęs paklausimus įvairioms 
labdarybėms. Norėjęs sužino
ti, kiek gauta pajamų ir koki 
buvę išmokesčiai.

Anot spaudos, viena tokia 
tyrinėta labdarybė per atsi
šaukimus laiškais pernai su
rinkusi $904,000, bet rinkta
jam tikslui likę tik $78,000. 
Kita, kokiai vaikų fundacijai, 
surinkusi $652,585, bet kada 
profesionaliai rinkėjai atsiė
mė savo, įstaigai likę $1,959 
nuostolių.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

ITNGERWAVER
Pilnai mokanti operatorė, busy 

shop. Nuolatinis darbas. 5 dienu sa
vaitė. Aukšta alga/ prisideda komi
sas. Kreipkitės:

GENE’S BEAUTY SALON
989 Nostrand Ave.. Brooklyn 

Tel. PR. 3-8544
(184-190)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie geresnės line of

Street dresses. Nuolatinis darbas, 
unijinė dirbtuvė, gera mokestis.

Kreipkitės:
BEATRICE DRESS CO.
20 Bergen St., Brooklyn

(184-188)

EMBROIDERERS
Patyrusios bullion—pearls. Aukš

tos algos, geros darbo sąlygos.
Kreipkitės:
HERTOLA EMBROIDERY CO.

17 E. 31st St., N. Y. C.
(41h floor)

(184-188)

HAIRDRESSER
Pilnai patyrusi. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Linksmos darbo sąlygos. 
PHIL’S BEAUTY SHOP 
231 E. 181st St., Bronx 

Tel. FO. 4-8435
(184-186)

HELP WANTED MALE

KEPĖJAS
Dėl Pastry Kepyklos 

Sekmadieniais Nedirbama
BRONXVILLE, N. Y.

Tel. MO. 8-0802
(184-187)

Berniukas norėjęs 
tėvus “pamokyti”

Flushing gyventojų Camle- 
kų sūnus Roger, 13 metų, pir
madienio popietį išėjo vie
nas žuvauti ir negrįžo. Ne
parėjus vakarienės, susirūpi
nę tėvai pašaukė policiją, ku
ri vaiko ieškojo per visą nak
tį. Jį atrado antradienio 
priešpietį krūmuose .netoli žu- 
vavimo. vietos.

Atvariusiems jį vaikas sa
kęs, kad jis buvęs susibaręs 
su tėvais ir norėjęs juos “pa
mokyti.’ Patsai buvęs apsirū
pinęs sandvičiais pirm ėjimo 
į krūmus ir gerai apsirengęs. 
Kaip ta “pamoka” veiks to
liau abejiems, sunku • pasaky
ti. Policijos stotyje susitikę 
abu, tėvas ir sūnus, apsiverkė.

ivv i *v n • Iššoko is Empire 
State pastato

Jaunas, augalotas vyras 
iškabėjo į rastą atdaromis du
rimis Friedmano sąskaitinin
kų firmos raštinę Empire 
State pastato 70-tame aukšte. 
Dviem ten dirbusiems prie sa
vo stalo vyriškiams pakilus 
nepažįstamo klausti, ko jam 
reikia, ateivis staiga šokęs 
prie atviro lango ir per jį iš
šokęs.

Iš jo kišenėse rastų davinių 
spėja, kad jis esąs Alfred J. 
Tua iš West New York, N. J., 
22 metų. Jis Sirgęs nervų 
sukrėtimu, buvęs gydytojo 
priežiūroje.

Ragina numažinti N. Y. 
busy ferą iki 10c

Brooklynietis kaunsilmanas 
Stein žada pasiūlyti Miesto 
Tarybai, kad ji įsakytų Tran
sit Autoritetui numažinti mie
stinių busų fėrą iki 10 centų. 
Po tiek tebemokama už va- 
žiuotę kompaniškais busais. 
Tad ten, kur galima, kelei
viai naudojasi privatiniais bu
sais. Iš to miestas turįs nuo
stolių, sako jis.

Charles Lamberta, 65 metų, 
gyvenęs 278 Grove St., atrastas 
nusišovęs ar nušautas Bush
wick Parke. Prie kūno rado ir 
revolverį.

RANDA VOJIMAI
Turime išnuomojimui tris gražius 

kambarius su baldais (furnished 
rooms) ir kitais reikmenimis. Gra
žioj, Švarioj reidencijoj. Pageidauja
me vedusią porą be vaikų arba pa
vienius asmenis. Kreipkitės bile lai
ku. 88 Crystal Street (tarpe Liber
ty ir Glenmore Avenues) Brooklyn, 
N. Y. Telefonas: TA. 7-4590.

(183-184)

NEW YORK
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METAL SPINNER 
TOOL & DIE MAKERS

Gera mokestis. Nuolatinis darbas.
- i ♦Geros sąlygos.

WASLEY PRODUCTS, INC.
Plainville, Conn.

Tel. Sherwood 7-2784
(181-185)

ASPHALT 
MEDŽIO BINGELIŲ VYRAI 

PATYRŲ PLYWOOD 
APPLICATORS 

ABELNAI $175.00 J SA VAITŲ 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD.. 
ELSMERE, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 3-6400— 
9 A. M.—5:30 P. M.

(183-187)
DIE MAKER

Jaunas ir Ambicingas
Reikalinga žinoti Dio design. Pro-

ga pakilimams. Puikus dalbas.
Šaukite:

WOrth 4-6554 
________________________ (183-185)

REAL ESTATE
FAR ROCKAWAY. L. I.

Puikiausia vieta, arti beach. 3
Rooming namai. Parduosime kartu 
ar paskyrai. Vieta praplėtimui, daug 
žemės. Geros jeigos—Prieinamai.

Savininkas FA. 7-9558
(183-189)

J GLENHEAD — KAMPAS WALL
IR SCHOOL

3 miegamieji Ranch Attached 
Garage. Kampinis lotas arti mokyk
los. RR, shopping.

GLen Cove 4-7328
J, (182-186)
Glendale, L. I., 7116 — 66th Place,

2 seimu atskiras mūrinis namas. 11 
kambariu. Gražus kiemas. Angliniai 
pečiai. Du išnuomojimai.

Kaina $12,500.
GL. 6-2012

(182-186)
JAMAICA, L. I.
139-19 97th Avė.

8 kambarių kampinis namas. Leng
vai pertaisomas dėl 2 šeimų. Cenl- 
ralinėj apylinkėj. Aliejum šildoma. 
Visi moderniniai įtaisymai. Gara- 
džius. Namas Al stovyje. Skam
binkite:

OL. 8-1424
(181-185)

BENSONHURST
(arti 18th Avė. 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. SIL 8-9402
_________________________ (178-184)

BALDWIN. Col. 10 kambarių. 5 
miegrūmių. 1 Va maudynių, aliejum 
šildomas, 2 karam garadžius. Stora- 
džiui vieta viršuj. 125x150. Gerame 
stovyje. Cyclone tvora. Arti mokyk
lų, tVansportacijos ir krautuvių. 
Bargenas.—$16,000. Tel. BA. 3-2006. 
________________________ (184-186)

FLUSHING — 25-33 Murray St.
2 miegrūmiai, ranch — atskiras 

mūrinis, 1 metų. 38x100. Skiepas, 
aliejus, garadžius. $17,800.

Tel. IN. 3-2356 
_____________ (184-188) 

BUSINESS
OPPORTUNITIES

HOUSE FURNISHINGS STORE
Žema Randa — Lysas, priežastis 

pardavimo—liga. Gera vieta.
822 East 160th St.. Bronx

Tel. LU. 9-1362
Šaukite šią savaite ir kitą savaitę.

(182-184)

SUCCESSFUL SODA VENDING
Parsiduoda Machine Business
Savininkas Serga — $15,000.
Tel. CO. 5-0225 ar rašykite:

Box S-14, Rm. 880, 11. W. 42nd St.
New York City 

_______________________ (182-188)

SKALBYKLA FLATBUSH
3328 Ave. N, kampas E. 84th St.
20 mašinų. Extractor. Dryer. Že

ma kaina (pamokysime bizniavoti).
Tel. NA. 8-9028

_________________________(184-186)

TAILORING — CLEANING STORE
20 metų kai įsteigta. $300 savai

tinių jeigu. Crown Heights sekcija 
1680 Bedford Ave. Prieinama kaina.

Tel. ULster 7-5501
(184-188) -- --------- 0----- --------------- -... ._____ _

LUNCHEONETTE
Parduodamas su nuostoliu

x Greit parduodamas—ilgas lysas
2 kambariai užpakalyje.

162 Alabama Ave.
Tel. DI. 2-8809

(184-188)

6 pus!.—Laisve (Liberty)— Penktad., Rugsėjo-Sept. 18» 1952
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BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kakbanli. 

Nuolatinis darbas. gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
5123 New Utrecht Ave., Brooklyn

Tel. GE. 6-1337
(178-184)

REIKALINGOS 
BINDERY GIRLS

Patyrusios—perforator—wirestitch* 
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)

OPERATORES
BRASSIERES

Aukšta Mokestis: Nuolat 
...PASTOVUS DARBAS. ..

Lilyette Brassieres
842 Broadway (arti 14 St.) 

priešais Ohrbaclis 
(181-184)

SALAI) GIRLS—PATYRUSIOS
5 dienų Savaitė.

Sekmadieniais. Nedirbama.
PRESI DENT C APETERI A

120 E. 41st St., N. Y. C.
(182-184)

BEAUTY PARLOR MAIlį

Reikalingos merginos kaipo jjJigel- 
bininkės dėl beauty shop. 5 dienų 
savaitė. Nuolat. Nereikalinga beauty 
operatorių pareigos. Kreipkitės:

JOHN’S BEAUTY SHOP
2901 — 3rd Ave., Bronx 

Tel. ME. 5-45.38
(182-186)

REIKALINGOS 
BEAUTY OPERATORES 

Patyrusios pilnai mokančios. Nuo
latinis darbas. 5 dienų savaitė, va
landos 9- 6. Gera alga. Uždara pir
madieniais. Kreipkitės:

ALBERTS VANITY 
176 — 65 Union Turnpike 

Flushing Tel. JAmaica 6-1203 
(182-188) 4-------------------- --------------------------- -

FINGERVVAVER—MANICURIST
Pilnam laikui, nuolatinis darbas. 5 

dienų savaitė, gera mokestis. Užda
ra pirmadieniais. 
MIKE & JOE’S BEAUTY SALON 

1700 E. 4th St., Brooklyn 
Tel. DE. 9-9688

(182-188A

CROCHET BEADERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės: | f
ARAWAY EMBROIDERY
306 VV. 38th St., N. Y. C.

(182-186)

OPERATORES
Dirbti prie suknelių $6.75 iki 

$8.75 lino. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

STERLING DRESS
462 — 7th Ave., N. Y. C.

Tel. CH. 4-5374
(182-184)

MERGINOS
Fabrike darbininkės. Koja spausti 

preso operatorės. Nuolatinis darbas. 
Gera alga. Tuoj kreipkitės.

PROVIDENCE—NEW YORK 
FINDINGS, INC.

45 Lespenard St., N. Y.
(183-185)

REIKALINGOS
ABELNAI DARBININKES

Patyrimas nereikalingas. Turi kal
bėti angliškai. 5 nuolatiniai darbai. 
75c i valandą pradžiai. Kreipkitės:

RITE GRADE CORP.
307 VV. 88th St.. N. Y. C.

į (183-185)

SLAUGES- \
Z A 

Gimdymų rūmui ir operacijų rūmui.
New York R. N. 12 M. 8 A. M.

Telcfonuokite
ULster 4-1600

Mrs. Purvis
(183-189)

HAIRDRESSERS
Ar jums atsibodo jūsų dabartinis 

darbas? Mes jums mokėsime kiek 
,jūs manote esate vertos. Štai nuo
latinis gerai apmokamas darbas. 
Dirbti linksmoje atmosferoje prie 
puikių klientų. Ateikite ar telefo- 
nuokite DABAR.
PRIMO’S PERMANENT WAVING 

46 Riverdale Ave., Yonkers
Tel. YO. 9-8936 ar YO. 9-8451

(183-187)

REIKALINGA
PLAUKŲ TAISYTOJA

Patyrusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų 
savaitė. Gera alga. Kreipkitės:

EDDY’S BEAUTY SALON
31-17 80th Ave., Astoria.

AS. 8-6698.
_______________________  (183-189)

FINGERVVAVER^ |

Patyrusi. Nuolatinis darbas.
5 dienų savaitė, $70. Kreipkitės:

FREDERICK
215 —2nd Ave.. N. Y. C.

Tel. AL. 4-2889
(184-186)




