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KRISLAI
Dėl “Už tų sienų mūrų.” 
Ieškome mecenatų.
Milukas ir Briška.
“Džiaugsmai ir sielvartai.”

Rašo R. Mizara

Iškilo pas mus diskusijos 
del Petro Krapo poemos Už 
tų sienų mūrų išleidimo kny
goje.

Dienraščio iždas persiIpnas 
(knygai išleisti. Tai turėtų būti 
z m jin a k i e k v i e n a m.

Prenumeratų keliu ?
Šį klausimą diskusavo Lais

ves bendrovės direktorių tary
ba, kurios posėdis neseniai i- 
vyko. Disk ūsuota buvo išsa
miai. bet nieko konkretaus 
šiuo reikalu nenutarta: pagei
dauta. kad daugiau skaitytojų 
savo nuomonę tartų viešai, 
kad jie pasisakytų, ką galvo
ja.

Kilo ir tokia .mintis, bū
tent :—

Ar neatsirastų pas mus as
muo, turintis pinigų, kuris 
pats vienas ši veikalą išleistų 
knygoje ?

Sakysime, vienas asmuo iš
leidžia ir knyga tampa jo 
nuosavybe; jis gali ją parduo- 

.. taip, kaip knygų leidykla. 
J/ūsų laikraštis ją garsintų ir. 

.!<$ būtų reikalo, pasitarnautų 
išsiuntinėjime pirkėjams.

Tokis darbas — būtų gra
žus paminklas ne tik poetui, 
veikalo autoriui, o ir tam, ku
ris ji išleido.

Knygų leidimas — garbin
giausias darbas.

Pas kitas sroves tokių žmo
nių atsiranda, žinau vieną ka
talikų kunigą, kuris savo lė
šomis išleido net keletą stam
bių knygų.

Tegu pagalvoja tie, kurie 
turi ištekliaus, kurie galėtų 
pasiimti ši svarbų darbą. Jie 
susilauktų gausios talkos ir at
liktų gražų kultūringą darbą.

O jeigu, sakysime, vienam 
asmeniui toks užmojis būtų 
perdidelis. — nes “( ž tu sie
nų mūrų” ilga poema, — tai 
gal galėtų susidėti į talką du 
ar trys, turintieji daugiau iš
tekliaus ?

Nesakau*, kad jie tuojau 
anfk išleistos knygos uždirbtų, 
paAarytų pelno; pas mus 
knygų leidimas ni( kad nebuvo 
daromas pasipelnimui.

Kadaise ant knygų padarė 
pelno Mahanojaus Saulė. 01- 
ševskis, Keleivis, Vienybė Lie
tuvninkų, — tai buvo seniai. 
Dabar ne tie laikai. Bet tai 
nereiškia, kad turėtume lio
vęsi leidę geras knygas.

Velionis kun. Ą Miliukas 
knygoms leisti sukišo visas sa
vo pajamas, — kiek gavo iš 
pavapi jonų, tiek atidavė kny
goms. Mirdamas paliko tik 
daug knygų.

O štai, neseniai Chicagoje 
miręs prelatas A. Briška ne
paisė knygų, nepaisė spaudos, 
pinigus taupė ir taupė. Na, ir 
mirdamas, pasak Sandaros, 
paliko $100,000, kuriuos pasi
ims kardinolas.

Kuris .*s Šitų asmenų atliko 
garbingesnj darbą?

Pats klausimas duoda atsa
kymą.

Taip, mes ieškome mecena
tų? Ieškome žmonių, sutinkan
čių stoti kultūros ir meno

VALDŽIA PLANUOJA
TAKSAIS APKRAUTI
DIRR1NIUS FARRIKUOSE
Nes jeigu dar pakeltų taksus 
vartotojam, tai žmonės supyktų

Washington.—Prez. Ei- 
senhoweris pasikalbę j i m e 
su korespondentais rugsėjo 
30 d. sakė, galimas daiktas, 
jog valdžia- reikalaus, kad 
Kongresas tiesioginiai ap- 
taksuotų fabrikų dirbinius, 
kurie bus išsiunčiami par
davimui i sandėlius bei 
krautuves. Tuomet varto
tojai, pirkdami dirbinius 
bei produktus iš krautuvių, 
neturėtų mokėti naujų tak
sų.

Fabrikiniais taksais val
džia tikisi gauti 5 iki 10 bi
lijonų dolerių daugiau pa
jamų.
TAI BŪTŲ SLAPTAS I 
ŽMONIŲ 
APTAKSAVIMAS

Kai kurie Kongreso na
riai iš abiejų partijų kriti
kuoja tą sumanymą. Sako, 
tai būtų slaptas aptaksavi
nį as vartotojų. Nes kiek 
fabrikantai sumokėtu val
džiai taksų, tai tiek arba 

j dar daugiau pakeltų kainas 
I savo dirbiniams. "

Eisenhowerio valdžia bu
vo žadėjus numušti taksus 

. už asmenines pajamas po 
: naujų metų.

Indijos kariuomenė 
apšaudė riaušininkus

I belaisvių stovykloje
(

Korėja. — Pranešama be 
j patvirtinimo, kad Indijos 
i kariuomenė pašovė kelis 
i “atsisakančius grįžt” šiau- 
I rinius korėjiečius- belais
vius, kurie kėlė grūmojan
čias riaušes stovykloje.

(Pirmesni pranešimai tei
gė, kad Čiang Kai-šeko at
siųsti provokatoriai iš For- 
mozos salos kursto riaušes 
prieš grąžinimą šiaurinių 
korėjiečių bei kinų belais
viu, kurie vadinami atsisa- 
kančiais grįžti.)

Francijos valdovai tariasi 
su Turkija prieš komunizmą

Istanbul, Turkija.—Atvy
ko Francijos premjeras La- 
niel ir užsienio reikalu mi- C- 

nistras Bidault. Tariasi su 
Turkijos valdžia, kaip iš
vien gintis nuo komunizmo 
Viduriniuose Rytuose.

skleidė jų baran! Šiuo metu, 
kai inkvizit°riai degina kny
gas, mūsų pareiga juo dau
giau jų leisti.

A. Dagilio eilėraščių rinki
nys, — Džiaugsmai ir Sielvar
tai, — jau baigtas spausdin
ti. Neužilgo knyga bus gata
va ir siuntinėjama prenumera
toriams.

Vilnis ruąšia 1954 metams 
Kalendorių.

Permažai šiemet mūšų lei
dyklos išleis knygų.

Bet jeigu būtų įvesti fa
brikiniai taksai, tai valdžia 
slaptu būdu galėtų ištrauk
ti tiek pat arba dar dau
giau taksų iš < amerikiečių 
dauguomenės.

Arabiškos šalys žada veikt 
prieš Izraelio Įsiveržimą

• _____

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia rūsčiai protestavo, 
kad Izraelio kareiviai užė
mė EI Augą, nuginkluota
me pasienio ruožte tarp 
Egipto ir Izraelio.

Arabiškų valstybių sąjun
gos sekretorius Šukairy pa
reiškė, jog visos arabų ša
lys rems Egiptą prieš Izra
elį.

Tel Aviv. — Izraelio val
džios atstovas sakė, izrae
liečiai sargai laikėsi tik pa
prastose savo vietose nu
ginkluotame ruožte, niekur 
toliau neįsiverždami .

Ispanijos diktatorius 
giria Eisenhowerj už 
sutartį su juom

Madrid, Ispanija. — Fa
šistinis Ispanijos diktato
rius Franko gyrė Eisenho
werio valdžią už pasirašy
mą karinės sutarties su Is
panija. Sako, dabar “išvien 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ginsime vakarų pasaulį nuo 
komunizmo.”

Sutartis duoda Amerikai 
kelias karines lėktuvų bei 
laivų stovyklas Ispanijoje. 
Už tai Franko valdžia tuo- 
jaus. gauna $226,000,000 pi
nigais bei ginklais iš Ame
rikos . Toliau Amerika jam 
dar kitą tiek primokės.

Kinija griežtai atmeta 
Anglijos protestą

Peking. — Kinijos liau
dies valdžia atmetė Angli
jos protestą ir apkaltind 
anglus kaip užpuolikus.

Anglija protestavo, kad 
kinai, šaudydami iš-patran
kų nuo kranto, sužalojo ka
rinį anglų laivuką ir užmu
šė 7 jūreivius.

Kinija atsakė, jog ne tik
tai tas laivas, bet ir kiti 
anglų laivai bei lėktuvai 
provokatoriškai apš a u d y - 
davo Kinijos laivus ir jos 
krantus, įsibriaudami net į 
jos upių žiotis. Todėl Ki
nija turėjo gintis.

Roma. — Popiežius eks- 
komunikavo visus tuos len
kus, kurie veikė, kad būtų 
suspenduotas Lenkijos kar
dinolas Stefan Vyšynski.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui naujų skaitytojų

Labai graži ii* ankstyva vajaus pradžia. Su pirma 
diena vajaus rezultatai tokie:

Punktai
LLD Moterų Klubas, Binghamton, N. Y.......... 212
Baltimorės vajininkai . ......................................... 156
A. Navickas, Haverhill, Mass.............................. 88
Philadelphijos vajininkai .................................. 64
S. Penkauskas, Lawrence. Mass........................ 64
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa........................... 60
Brooklyno vajininkai ,...................................... 32
J. Krasauskas, Norwood, Mass........................... 32
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..................................... 32
L. Tilwick, Easton, Pa......................................... 32

Geo. Shimailis. Montello, Mass.......................................................... 28
L. Bekis, Rochester. N. Y.......................................................   16

Aukos sukėlimui biudžeto išlaikymui dienraščio 1954 
(Tąsa 2-rame puslapy.))

Gal. gubernatorius Warren 
paskirtas vyriausiuoju 
Aukse. Teismo teisėju

Wa s h i ng ton.— Preziden
tas Einsenhoweris paskyrė 
Californijos gubernat o r i ų 
Earl • Warreną vyriausiu 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėju.

Wa r ren a s a t s i Ii epda m a s 
telegrafavo, “su nusižemi
nimu priimu paskyrimą.”

Jis yra liberalis republi- 
konas, 62 metų amžiaus.

Buvęs prezidentas Tru
man as sakydavo, “Warre
nas iš tikrųjų demokratas, 
tiktai pats to nežino.”

Aukšč. Teisme Warrenas 
užims vietą mirusiojo vy
riausiojo teisėjo Fr. Vinso- 
no. Gaus $25,500 algos per 
metus. Jo paskyrimą tvir

Amerika duoda Francijai dar 
385 milijonus dolerių, kad 
sumuštų Vietnamo liaudininkus

Washington. — Praneša
ma, jog Eisenhowerio val
džia šiemet duos Francijai 
dar 385 milijonus dol. dėl 
karo prieš Vietnamo komu
nistus - liaudihinkus Indo-
Kinijoje.

Francijos valdžia ketina 
už tuos pinigus mobilizuot 
Vietnamo ir kitų Indo-Ki- 
nijos provincijų gyventojus, 
kad sumuštu Vietnamo ko-

Didžioji dauguma 
studentą įsigeria

New Haven, Conn.—Yale 
Universiteto profesoriai iš
tyrė, kad 74 procentai visų 
kolegijiniu studentų varto
ja alkoholį.

69 procentai apklausinė
tų studentų ir 62 studen
čių prisipažino, kad įsigė
rimas vedė prie lytinių su
sinėsimų.

ORAS. — Vis dar smagi 
giedra.

tins Senatas po naujų me
tų.

Warrenas gubernatoriavo 
Californijai per paskuti
nius 10 metų.

Jis kartotinai reikalavo 
išleist valstijinį įstatymą, 
kad. lygiomis teisėmis bū
tų samdomi darbininkai bei 
tarnautojai, neskirstant jų 
pagal spalvą, religiją ar 
tautybę. .'Bet .valstijos sei
melis vis atmesdavo War
ren o pasiūlymą.

Warrenas taip pat reika
lavo sykiu su “tikraisiais 
amerikonais” priimti į mo
kyklas vaikus negrų, mek
sikiečiu bei kitu, kurie iki U L 7
šiol niekinančiai išskiriami.

munistus.
Tai bus priedas prie 400 

milijonų dolerių, kuriuos 
Kongresas jau pirmiau pa
skyrė tam francūzų karui.

Vietnamo komunistai ■- 
liaudininkai per 8 metų ko
va atėmė iš francūzų dau
giau kaip pusę tos svar
biausios Indo-Kinijoje pro
vincijos.

Darbo Partija smerkia 
sutarti su Franku .

Margate, Anglija. — An
glų Darbo Partijos suvažia
vimo komitetas pasiūlė re
zoliuciją, smerkiant Ame
riką už karinę sutarti su 
Ispanijos Franko fašistų 
valdžia. Teigiama, kad 
pats suvažiavimas užgirs tą 
rezoliuciją.

Rezoliucija reikalauja ne- 
priimt Franko į jokį karinį 
sąryšį “atspirčiai prieš ko
munizmą.”

LAIVAKROVIU UNIJA
UŽSTREIKAVO VISUS
RYTINIUS UOSTUS
Valdžia ruošiasi naudot Tafta 
-Hartley įstatą prieš streiką

New York. — Nuo vidu- 
i nakčio iš trečiadienio į ket- 
I virtadienj sustreikavo 50,- 

900 laivakroviu, sustabdy
dami laivų prikrovimo bei 

I iškrovimo darbus New Yor- I

I Syrija grasina Izraeliui
i užtvenkt Jordano intakus

Damaskas, Syrija. — Sy- 
I rijos valdžia grasina už- 
i tvenkti dvi šalutines upes, 
kurios teka Į didesniąją Jor
dano upę. Taip keršys Iz
raeliui, jeigu jis nukreiptų 

i Jordano vandeni į savo pu- 
Į sę, iškasdamas kanalą. Ta
da per mažai vandens plauk
tu i kanala.

Izraelis planavo užtvenk
ti busimąjį kanalą ir pasta
tyti elektros fabriką, kuris 

, būtų varomas tvenkinio 
vandens jėga. Bet tuomet 
artimieji Syrijos valstiečiai 
negautų Jordano vandens 
savo laukams drėkinti.

Teismas atmeta 
velionio vyriausio 
teisėjo testamentus

Washington. — Velionis 
vyriausias Aukščiaus i o j o 
Teismo teisėjas Fred M. 
Vinson paliko du testamen
tus, ir čionaitinis “probate” 
teismas atmetė abudu tes
tamentus kaii) beverčius. 
Tai todėl, kad testamentai 
buvo pasirašyti tiktai pa
ties Vinsono, be liudytojų 
parašų.

Faktinai visos valstijos 
pripažįsta teisėtais tiktai 
tokius testamentus, ku
riuos dar pasirašo du bei 
trys liudytojai. — Nejaugi 
to nežinojo Vinson as, būda
mas aukščiausiu šalies tei
sėju?

Jisai gaudavo $25.500 me
tinės algos, bet paliko tik
tai $7,100 “turto” ir $6,000 
skolų. Taigi, atskaičius 
skolas, lieka tik $1,100 ti
krojo palikimo.

Vieną palikimo dalį Vin- 
sonas užrašė savo našlei, o 
kitą savo seseriai.

Valdžia nesiųs Korėjon 
motinas pas atsisakančius 
grįžt amerikiečius

Washington. — Karinė 
valdyba atmetė sumanymą 
siųsti Korėjon motinas 23 
amerikiečiu belaisviu, kurie 4- 4. 7
atsisako grįžti namo. Su
manymas spėjo, kad moti
nos gal įkalbėtų jiems grįž
ti.

Šie amerikiečiai žada per
sikelti 4 į Kinijos Liaudies 
RespuBliką bei pasilikti pas 
Šiaurinės Korėjos komunis
tus.

ke, Philadelphijoj, Bostone 
ir visuose kituose lytiniuo
se uostuose nuo Maine iki 

į Virginia valstijos. Visi uos- 
! tai nuolat pikietuojami.

Streikieriai reikalauja pa- 
! kelt uždarbį 13 su-puse cen- 
į tų per valandą. Kompani

jos siūlė tiktai 8 su . puse
i centus priedo.

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras tariasi su kitais val
dininkais. kad reikėtų pa- 

| naudoti Tafto - Hartley’o 
įstatymą, sulaikant laiva
kroviu streiką bent per 80 
dienų.

Streikui vadovauja Inter
national Longshor e m e n ’ s 
Association - unija, kurią 
Darbo Federacijos suvažia
vimas neseniai išbraukė iš 
savo tarpo. Suvažiavimas 
pašalino! ją todėl, kad “am- 
žinasis” unijos prezidentas 
loe Ryan bei kiti vadai ne
apsivalo nuo raketierių - 
gengsterių.

Federacijos suvažiavi
mas nutarė sudaryti naują 
laivakroviu uniją. Trys 
skyriai - lokalai Brooklyne 
jau atsimetė nuo senosios 
unijos, įstodami į naująją.

Naujosios unijos šalinin
kai, tačiau, dabar, streiko 
metu, niekur nestato savo 
pikietu prieš senąją Ryano 
uniją.

Jungi. Tautos atideda 
Korėjos klausimą

United Nations, N. Y.— 
Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis reikalavo negai
šuojant iš naujo svarstyti 
pasiūlymą — priimti ir še
šias neutrales šalis į konfe
renciją, kuri turės daryti 
taiką Korėjoje.

Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas 48 balsais 
prieš 6 nutarė tolyn atidė
ti Višinskio pasiūlymą. Nuo 
balsavimo susilaikė atsto
vai penkių šalių — Indijos, 
Burmos, Afganistano, Ira
no ir Indonezijos.

Jungt. Tautų seimas yra 
pirmiau priėmęs amerikinį 
planą, kad taikos konferen
cijoje dalyvautų tiktai tie 
kraštai, kuriu kariuomene 
kovojo Korėjos kare.

NEWARKO SALIŪNAI 
PABRANGINA ALŲ

Newark, N. J.—Saliūnin- 
kų Sąjunga nutarė pabran
ginti alų iki 15 centų sti
klui, pradedant nuo spalio 
1 d.

Helsinki, Suomija.—Suo
mijoje, 4 milijonų gyvento
jų šalyje, yra 100,000 be
darbių.
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INDIJOS BALSAS
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ Jungtinių Tautų asem- 

blėjoje sakė kalbą Indijos delegacijcs galva V. K. Krišna 
Menon. Jis kalbėjo ilgokai, bet jo kalba buvo tokia Įdo
mi, tiek daug pasakanti, kad žmogus norėjai jo klausyti 
ir klausyti.

Ką gi Krišna Menon tokio Įdomaus pasakė?
Jis pasakė daug. Jis daug maž išreiškė norą ir 

viltį visų Azijos šalių, visų Azijos tautų. Čia visko nesu-
minėsime, ką jis pasakė.

Vienas svarbausių dalykų, mūsų nuomone, Krišnos 
kalboje buvo tai, kad reikėtų didžiosioms valstybėms tar
tis, nes tik derybų keliu galima išspręsti visus nesusi
pratimus. Ginklu tų nesusipratimų neišspręsi, nes gin
klu (karo metodais) tik daugiau nesusipratimų tegali
ma sukurti, o ne išspręsti.

Jis tiesiog įvardijo ir valstybes, kurių vyriausieji par
eigūnai turėtų tartis: Jungtinės Valstijos, Tarybų Są
jungą, Britanija ir Prancūzija.

Kitas reikšmingas jo pasiūlymas. Krišna Menon 
sakė, jog būtinai reikia dar šitoje Jungtinių Tautų se
sijoje priimti nutarimą, draudžiant bent kokiame kare 
naudoti atominius ginklus, atramines bombas, hidrogines 
bombas, na palmines bombas ir tt, — priemones, kurios 
liečia civilinius, nekaltus gyventojus, juos naikina, juos 
lusin.a, juos žudo ir sužeidžia, kam kiną.

Jeigu Jungtinių Tautų asemblėja, sakė kalbėtojas, 
priimtu šitoje asemblėjoje tokį nutarimą, tai jau ir bū
tų padarytas didelis žygis linkui nusiginklavimo 1

Ar tai tiesa7
Žinoma, tiesa. Tegu bus uždrausta naudoti atomi

nius ginklus ir tuos ginklus, kurie pasiekia ir naikina 
civilinius gyventojus, tai jau ir būtų gera pradžia nusi
ginklavime 1

Tegu skaitytojas tik pagalvoja, ar šitie pasiūlymai 
nėra žmoniški7 Ar jie nėra svarbūs? Ar jie nepaliečia 
kiekvieno žmogaus, nežiūrint, kuriame pasaulio kampe
ly j e jis gyventų?

Indija, beje, sakė Krišna Menon, stoja už tai, kad 
Kinijos Liaudies Respublika būtų įsileista į Jungtines 
Tautas, nes Čiang Kai-šekas šiandien neatstovauja Ki
nijos, jis vargiai beatstovauja ir Formozą, kurioje pats 
ir jo klika tupi.

Indija reikalauja, kad Azijos tautoms Jungtinėse 
Tautose būtų suteikta didesnė atstovybė, kad Azijos 
tautos, kurios sudaro milžinišką pasaulio gyventojų 
skaičių, nebūtų stumdomos, nebūtu paneigtos.

Visa tai, ką Krišna Menon pasakė, tikra tiesa, bet, 
deja, jos nemato mūsų valstybės departmentas. O ka
dangi jis to “nemato,” tai jo politika kiršina milijonus 
Azijos žmonių, nukreipdama juos prieš Ameriką!

Indijos vyriausybė nėra komunistinė, — toli gražu 
nuo to. Ji kovoja prieš komunistus,'bet tarptautinėje 
politikoje-Nehru ir jo valdžia laikosi blaivesnės politikos, 
už ką ji turi būti pagirta.

BURBULAS SPROGO
TAIGI, ATRODO, kad burbulas, išpūstas del Beri- j 

jos pabėgimo, jau bus sprogęs.
O burbulas buvo didelis! Amerikos makartistai su

galvojo ir paskelbė: Berija pabėgo iš Tarybų Sąjungos ir i 
norįs atvykti į Ameriką, tik Amerikos vyriausybė dar | 
nežinanti, ar jį priimti ar ne? ;

Kur tas Berija?
Vieni skelbė, būk jis esąs Turkijoje, kiti, būk Ira

ne, o dar kiti—Ispanijoje, Franko demokratijoje. Girdi, 
jis prašosi, kad jį priimtų i Jungtines Valstijas, o kai 
čia jis atvyksiąs, tai pasakysiąs tiek daug, kad visas 
pasaulis sudrebės.

Per tūlą laiką atrodė, jog silpnažiniai ir benugar- 
kauliai mūsų krašte pliš iš džiaugsmo. Tik pagalvokite: 
Berija, nusikaltęs Tarybų Sąjungai, suimtas ir atiduo
tas teismui, pabėgo į “laisvąjį pasaulį.”

Pabėgęs, prašo Amerikos prieglaudos.
Pabėgęs, žada daug pasakyti apie Tarybų Sąjungos 

paslaptis.
Keista ir juokinga buvo klausytis tų per radiją “ži

nių” ir komentarų, nesmagu buvo paimti komercinį laik
raštį į rankas ir jame skaityti tokius nonsensus.

Chicagos lietuvių marijonų Draugas išspausdino net 
editorialą, reikalaujant, kad Washington) vyriausybė 
atsisakytų įsileisti čion Beriją. Vadinasi, klerikalų laik
raščio redaktoriai užsikabino ant makartistų kriukelio 
ir buvo pagauti.

Bet štai, šiomis dienomis McCarthy pareiškia, kad, 
jam atrodą, jog istorija, susijusį su “Berijus pabėgimu,” 
dvokia prasimanymais, dvokia išmistais.

Atrodo, jog visa tai greit ir baigsis taip negarbingai, 
kaip negarbingai prasidėjo.

“KOMPLIMENTAS” 
KIPRUI BIELINIU!

Šiemet social-demokratų 
lyderis K i p r a s B i e 1 i n i s 
švenčia savo 70 metų gimi
mo sukakti. įvairūs “dide
li žmonės” apie jį rašo ir jį 
garbina, tarytum jis, iš ti
krųjų, savo veikla būtų da
vęs ką nors gero darbe 

' žmonėms.I
Šių metų rugsėjo 26 die

nos Naujienose randame 
straipsnį, skirtą Bielinio 
garbinimui, parašytą buvu- 

! šio liaudininko, pulkininko 
į K. Žuko. Jis rašo apie Bie- 
■ linio “patriotizmą” 1920 m. 
' Kaune. Paskaitykite:
I

“1920 m. spalių pabaigoje 
l ar lapkričio mėn. pas mane

į butą atėjo du socdem. at
stovai: Vladas Požėla ir Ki- 

■ pras Bielinis.
I —Atėjome, pulkininke, su 
Įkeistu pasiūlymu: laikas 
i karo stovi įvesti. Mūsų ne
priklausomybė pavojuje dėl 
visokiu tamsiu elementu v * v
o.eigiamo veikimo.

—Taip, laikas pribrendo. 
—pasakiau aš,— tik mane 
stebina, kad jūs, socialde
mokratai, tokį nepopuliarų 
savo partijai klausimą iškė
lėte.

—Mes pirmiausia, esame 
lietuviai, o jau vėliau soci
aldemokratai,— atsakė Bie
linis.”

‘ ‘ Ta ms i a is e lementais” 
Požėla ir Bielinis, aišku, tu
rėjo ano meto Lietuvos 
darbininkiją, k o v o j u s i ą 
prieš išnaudotojus. Dėl to 
jiedu ir reikalavo, kad Žu
kas paskelbtų karo stovį, 
kad būtų lengviau Lietuvos 
darbo žmones smaugti. Jie
du gi buvę “geri lietuviai.”

Skaitome toliau:
“Įstatymas buvo paruoš- 

| tas ir jau 3-4 dienom pra- 
I slinkus pirmuoju skaitymu 
svarstomas St. Seime. Kuo
met kitų frakcijų nariai pil- 

' nai įstatymui pritarė, tri- 
; būnoje pasirodė Vladas Po- 
| žėla, kuris papylė ištisą žo- 
i džių fejerverką:

— Karo laikai grįžta! 
i Žandarai su nagaikomis 
mums grąžinami!

“Didžiai nustebintas, aš 
! pasiunčiau prez i d i u m u i 
, kortelę, prašydamas balso. 
' Iš socdem. frakcijos buvau 
I sekamas ir tuojau atsto- 
j vas Bielinis pasiuntė savo 

Moksliškai atmieruojama basebolės greitis ir laikas, 
kai geriausias piteheris sviedžia iki ji pasiekia tikslą. In
strumentas, vadinamas cathode-ray oscillograph, užregis
truoja mažytes dalelytes sekundos. Brooklyno Dodgeriy 
piteherio John Podres mestas sviedinis skridęs 85 mylią 
greičiu per valandą. Gi^Joe Black mestasis užrekorduot- 
as 93.2 mylią greiturrra.

I kortelę ‘dėl dienotvarkės,’ 
kurioje siūlė padaryti 15 
minučių ‘ pertrauką. Per
traukos metu, beveik su 
sugniaužtais kumščiais me- 

I čiausi prie įstatymo suma- 
i nytojų.

—Tik jau, pulkininke, ne- 
i daryk skandalo. Mes tams- 
! tai pasiūlėme, kaip lietu
siai, čia gi esame socialde- 
j mokratai, kuriems’ partijos 
programa draudžia visokį 
ž m o n i ų suvaržymą.”

Matot, kokie geri darbi- 
I ninku vadai tie social-de- 
i mokratai, Požėla ir Bieli
nis! Slapta jie landžiojo 
pas karininkus, prašydami, 

I kad šie paskelbtų kal’o sto
vį Lietuvoje, nes jie esą 
“geri lietuviai,” o viešai, 
Steigiamajame seime, kai 

i buvo aptariamas karo sto- 
i vio įvedimo įstatymas, jie 
rėkė, tarytum už liežuvio 
kariami, prieš tokio įstaty
mo pravedimą! Jie, mat, 
žinojo, kad tokis įstatymas 
bus pravestas. Vienur jie 
buvo “geri lietuviai,” ki
tur — “geri social-demo- 
kratai,” “darbininku drau- 
gai.” O mes pasakysime, 
kad Požėlos ir Bieliniai 
tuomet nebuvo nei geri lie
tuviai, neigi geri social
demokratai . Jie buvo tik 
geri veidmainiai!

Tenka pasakyti, kad K. 
Žukas, iškeldamas šį daly
ką viešumon, atliko gerą 
darbą. Gal iš jo pasimokys 
tūli social-demokratų pase
kėjai.

i PRANCŪZAI LAUKIA 
TAIKOS INDO KINIJOJE

New York Timeso kores
pondentė, Anne O’Hare Mc- 
Corm.ick, kuri šiuo metu 
yra Paryžiuje, rašo savo 
laikraščiui, kad Francūzi jos 
žmonės labai ištroškę tai
kos Indo-Kinijoje.

Po to, sako žurnalistė, 
kai S c h u m a n n as pasakė 
Jungtinių Tautų asemblėjo
je kalbą, primenant, jog 
karas Indo-Kinijoje galima 
baigti derybų keliu, francū- 
zai labai nudžiugo.

Prancūzai tiek, o gal net 
ir daugiau, nori baigti karą 
Indo-Kinijoje, kiek ameri
kiečiai norėjo, kad būtų 
baigtas karas Korėjoje, ra
šo New York Times ben- 

• dradarbė.

Už Walter! o-McCarraiio 
įstatymo atšaukimą

Amerikinis Komitetas 
Sveturgimiams Ginti šau
kia plačią konferenciją, ku
rioje bus apsvarstyti reika
lai, susiję su Walter-Mc- 
Carran įstatymu, kurioje, 
beje, bus sukoncentruotos 
jėgos tam, kad tas įstaty
mas būtų atšauktas ir jo 
vieton naujas, geresnis pra
vestas.

Konferencija įvyks šių 
metų gruodžio 12 ir 13 die
nomis Walsh salėje, 1014 
North Noble St., Chicago, 
Ill.

Kon f eren ci jos šauki mą 
remia 99 žvmūs amerikie
čiai, tarp kurių yra tokie 
asmenys, Kaip D V. Anton J. 
Carlson, prof. Russell, J. 
Compton, Dr. Abraham 
Cronbach, Dr. Katherine 
Dodd, Robert Morss Lo
vett, Helen McAllister, ir 
kiti.

Walter - McCarran įstaty
mas yra žiauriai nukreip
tas prieš sveturgimius. Ei
nant šiuo įstatymu, 345 
sveturgimiai šiandien jau 
yra užpulti; vieniems jų 
grūmoja deportacija, ki
tiems nupilietinimas.

Visa tai verčia kiekvieną 
amerikietį, sveturgimį ir 
čia augusį, susirūpinti ir 
veikti. Reikia rinkti kon- 
ferencijon delegatus.

Sekami žymūs amerikie
čiai užgiria konferencijos 
šaukimą: 
Rev. Paul J. Allured 
Rev. P. Alterio 
D r. Victor Arnautoff 
Hon. Elmer A. Benson

I Dr. James A. Blaisdell 
I Mrs. Anita Block
Prof. G. Murrey Branch 
Millen Brand 
Dr. Dorothy Brewster 
Rev. Raymond Calkins 
Rev. Frank D. Campbell 
Dr. A. J. Carlson 
Prof. Rudolf Carnap 
Rev. Mark A. Chamberlin 

: John M. Coe 
I Rabbi Franklin Cohn
Prof. Russell J. Compton 
Dr. Abraham Cronbach 
Prof. Ephraim Cross 
Frank Marshall Davis 
Prof. John J. DeBoer 
Dr. William Wells Denton 
Dr. Katherine Dodd 
Dr. W. E. B. DuBois 
Dr. Lewis A. Edrigdd, Jr. 
Fyke Farmer 
Prof. Ernest Feise 
Rev. George A. Fisher 
Rev. Kenneth Ripley Forbes 
Dr. G. George Fox 
Clemens J. France 
Dr. Royal W. France 
Hugo Gellert 
John T. Gojack 
Rabbi Robert E. Goldburg 
Dr. Marcus I. Goldman 
Rev. L. A. Gross 
Dr. Harry Grundfest 
Prof. Albert Guerard 
Dr. Ralph H. Gundlach 
Dr. Alice Hamilton 
Dashiell Hammett 
Hugh Hardy man 
William Harrison 
Willard T. Hazen, Jr.
Rev. Clarence D. Herriott 
Rev. Charles A. Hill 
Dr. Preston Holder 
Daniel Howard 
M. Louise Hunt 
Prof. Mervin Jules 
Prof. Erich Kehler 
Rev. Spencer Kennard, Jr. 
Hon. Robert W. Kenny 
Dr. John A. Kingsbury 
Dr. Paul H. Lavieteš 
Ray Lev 
Dr. Bernard M. Loomer 
Prof. Oliver S. Loud 
Hon. Robert Morss Lovett 
Florence H. Luscomb 
Prof. Curtiss MacDougall 
Abert Maltz 
Prof. John Maršalka 
Prof. Theodor Mauch 
Helen McAllister

radį už savo sostinės per
kėlimą į Jeruzalės nauja
miestį. Spellmanas sako, 
jog Izraelis tuom laužo 
Jungtinių Tautų nutarimais } 
—paversti Jeruzalę savivUl- 
diniu tarptautiniu miesTU. 
kur įvairių religijų žmonės 
galėtų laisvai lankytis.

Arabiškojo Lebano dele
gatas Charles Malik Jung- 

i tinių Tautų seime protesta
vo prieš Izraelio sostinės 

i perkraustymą iš Tel Avivo 
į Jeruzalės naujamiestį ir 

| savo kalboje perskaitė kar
dinolo laišką.

Rev. Paul L. McClure 
John McLaren 
Rt. Rev. Walter Mitchell 
Hon. Stanley Moffatt 
Prof. Philip Morrison 
Rev. Clarence T. R. Nelson 
Prof. Gaspare Nicotri 
Harvey O’Connor 
Willard Ranson 
Bertha C. Reynolds 
Earl Robinson 
Prof. Theodore Rosebury 
Prof. Robert A. Rosenbaum 
Prof. Philip L. Schenk 
Rev. John R. Scotford 
Prof. Vida D. Scudder 
Dr. Laila Skinner 
Rev. Walter A. Smith 
Dr. Frederick L. Stamm 
Prof. William T. Starr 
Prof. Bernhard J. Stern 
Prof. Ellen B. Talbot 
Dr. Alva W. Taylor 
Judge Edward P. Totten 
Rev. Ernest J. Troutner . 
Dr. Willard Uphaus 
Dr. Harry F. Ward 
Prof. Leroy Waterman 
Prof. F. W. Weymouth 
Dr. Joyce Wike 
Rev. Loyd F. Worley 
Dr. James D. Wyker 
Rabbi S. Burr Yampol

Kardinolas protestuoja, kad 
Izraelis savinasi Jeruzalę

United Nations, N. Y. — • 
Kardinolas Spellmanas pa- j 
rašė laišką, smerkdamas Iz- ’■

William Howell, 35 me
tu, įtartas, kad jis žino, kas 
pasamdė žmogžudį nušauti 
AFL Building Service Em
ployes International Unijos 
Lokalo 3?-E prezidentą 
Thomas E. Lewis. Howell 
saugo savo veidą nuo foto 
aparato.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

metais taipgi gražiai ateina. .,
Nuo rugsėjo 20 d. pikniko Worcesteryj ... $272.50 
Nuo pares iš San Francisco, Calif................... 91.00
Harrisono Senutė ............................................ 73.00 y’J
Iš Plymouth, Pa. . ........................................ 17.00 f
Laisvės rėmėja, Mass........................................ 10.00
O. Brooklynietė ................................................. 10.00
Juozas ir Maria Judžentai, Valley Stream, L. I. 7.00 
A. Miswick, Yonkers, N. Y................. 6.00
Žemaitė iš Long Isand ...................................... 6.00
John Senkus, Worcester, Mass.............................. 5.00
M. Kasei, Boston, Mass.................................•.. 5.00
J. Gegžna, Philadelphia, Pa.................................... 5.00
John Uknas, Philadelphia, Pa........................... 5.00
Chas. Devetzko, Laurelton, N. J........................... 5.00
M. Kalvaitienė ir F. Reinhardt, Ridgewood, N. Y.

(nuo stalo) ................................................. 4.25
Mrs. Rose Alex. Kulpmont, Pa.............................. 4.00
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio........................... 4.00
S. Skirages, Detroit, Mich.............................  4.00
P. Kreschaunas, New Kensington, Pa............ 4.00
Chas. Masaitis, Leicester, Mass.............................2.00
Mrs. M. Milius, Philadelphia, Pa...................... 2.00
Elzbieta Skučienė, Nixon. N. J.......... . .................. 2.00
M. Sapiega, New York City, N. Y........ ............  2.00
J. Samulėnas, Fitchburg, Mass.......................... 2.00
H. Janulis, Worcester, Mass.................................. 2.00
Jonas Gerdauskas, Worcester, Mass.................... 2.00
F. Indrulis, Ft. Lauderdale, Fla.................... . 2.00
S. Uždavinis, Haverhill, Mass........................ /. . 2.00
A. Grigaitis, Jennings, La................................. 2.0(1*
J. Gegžna, Philadelphia, Pa................................  2.00
J. Kaminskas, Johnson City, N. Y........................2.00
M. Lumas, Great Neck, N. Y............................. 2.00
S. Kazulionis, Cleveland, Ohio.......................... 2.00
S. Urbon, Mt. Ephraim, N. J............................. 2.00
Anna Ostapuk, Newark, N. J.......................  2.00
K. Genys, Scranton, Pa..................................... 2.00
S. Petrovich, Pasadena, Calif............................. 2.00
J. Bemokslis, Philadelphia. Pa........................... 2.00
J. Sprain is, Brooklyn, N. Y............................  2.00
Joe Wanagas, Catskill, N. Y.................................2.00
A. Imbras, Middleboro, Mass.................................2.00
Jos. Paznokaitis, Philadelphia, Pa...................... 2.00
V. Daugirdas, Paterson, N. J............................. 2.00
Valerija Vaškienė, Quincy, Mass...................... 2.00 .
L. Tureikis, Philadelphia, Pa............................. 2.00
A. L. Borden, Kenosha, Wis.................................. 2.C0
S. Titanis, Woodhaven, N. Y............................. 1.00
A. Balchunas, Richmond Hill, N. Y? ................. 1.00
J. Vitkūnas, Brookyn, N. Y................................. 1.00
Natalija Lenigan, St. Petersburg, Fla...................50
Mrs. T. Nevins, Brooklyn. N. Y..........................' .50
F. Nauncik, Cleveland, Ohio................................... .10

Veik visi veteranai Laisvės valininkai užsiregistravo 
darbuotis vajuje. Dėkojami? užsiregistravusiems ir 
kviečiame visus buvusius vajminkus į kontestą. Taipgi 
laukiame ir nauįų vajininkų. , .
; Laisves Administracija
...............  1 '' ' ■ . , s ................. -— 
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Kaip atom-bomby nuodai žaloja jaunąją japonų kartą IŠ ISTORIJOS
Japonų kūdikiai, išlikę 

gyvi nuo Amerikos atomi
nių bombų, yra silpnesni ir 
prasčiau auga, negu kitų 
miestų japonukai, kurių 
nepalietė atom - bombos, 
kaip surado Japonijos Svei
katos Įstaiga.

1945 m. rugpjūčio pra
džioje amerikiniai lėktuvai 
numetė vieną atom-bombąį 
Hirosimos miestą, o kitą Į 
Nagasakį. Bombos tuojau 
nužudė daugiau kaip 165 
tūkstančius gyventojų ir 
sužeidė daugybę kitų.

Bombų paskleisti atomi- 
nuodai bei spinduliai,

Cinema-Scope - naujos rūšies judamieji paveikslai
Roxy teatre New Yorke ! 

rodoma naujoviškai paga-; 
mintas SinemaScope spal
vinis judamasis paveikslas į 
“The Robe,” vaizduojantis 
tūlus įvykius iš pirmųjų 
krikščionybės laikų senovi
nėje Romos imperijoje.

Žmones ir daiktai šiame 
judyje turi ne tiktai platu- 
mą-iigumą, bet dalinai ir ! 
storumą bei apvalumą.

Tatai rodoma ant didžiu-! 
tės, truputį įgaubtos palos, 
18 pėdų ilgio ir 24 pėdų 1 
Jočio. Tai palos įgaubimas | 

augiausiai daro apvalumo j 
bei storio Įspūdį.

Šis judis yra stebimas, 
be jokių tam tyčia akinių. *

Anglijos vyskupas Wm.
L. Anderson sakė:

—Dangus — tai vieta be 
telefono.

Amerikonų Opt o m e t r ų 
Draugija (akinių pririnkė- 
jai):

—Geriausi studentai yra 
žvairiai.

Kalifornietis Juan. Mar
ron, 100 metų amžiaus:

—Vedybos tinka tiktai 
moterims. Vyrai turėtų 
vengti ženatvės.

<
Tuttle knygų leidimo kom- 

parWja Japonijoj:
—Šunes Amerikoje sako, 

“vau, vau,” o Japonijoj — 
“van, van.”

New Jersey Darbo Fede
racija:

—Moteiys niekuomet ne
turėtų kelti daugiau kaip 
25 svarus.

Disraeli, seniau buvęs 
Anglijos premjeras:

—Aš manau, kad visos 
merginos turėtų ištekėti, 
bet visi vyrai turėtų likti 
pavieniais.

Londono pilietis Louis 
Soucie, 103 metų amžiaus:

—Gerdamas degtinę, žmo- 
ken ,<ia savo sveikatai, 

trumpina amžių ir nusi- 
skriaudžia piniginiai. Štai 
kad ir jaunasis mano bro
lis. Jis buvo vienintelis gė
rikas mūsų šeimoje, ir mirė, 
sulaukęs 86 metų amžiaus. 

be to, nematomai sužalojo 
dar tūkstančius kitų, kurie 
paskui nyko ir pirm laiko 
mirė.

Hirosimos ir Nagasakio 
japonukai po atom-bombų 
sprogimo neužaugo tiek, 
kaip kitų miestų vaikai. 
Atominiai nuodai ypač ken
kė sveikam jų kaulų išsi
vystymui.

Valdinė Japonijos Sveika
tos Įstaiga per eilę metų 
akylai tyrinėjo menką Hi
rosimos ir Nagasakio vai
kų augimą, lygindama su 
spartesniu augimu kituose 
miestuose, kuriu nekliudė

Palos plotis duoda gali
mybę sykiu matyti daugiau 
reginių ,negu atrodo, tar
tum “gyvas.”

Šios rūšies judamieji pa
veikslai taip pat tikriau 
perduoda žmonių kalbas 
bei kitus garsus.

Jau nuo pernai pradėta 
rodyti skirtingi, Cinerama 
judamieji paveikslai, kur 
matoma ne tiktai ilgis-plo- 
tis, bet apvalumas, arba 
storis.

Cinerama judžius darant, 
scenos yra fotografuoja
mos trimis aparatais (ka
meromis) iš trijų truputį 
skirtingų kampų. Paskui 
Cinerama judamieji pa

KAS GALVA, TAI IR “RAZUMAS”
Robertas Woodward, See- 

konk, Mass., gyventojas, 95 
metu amžiaus: 

C-

—Aš, tu r būt, senstu, nes 
jau negaliu dirbti daugiau 
kaip 3 valandai be stapte- 
lėjimo.

Moteriškė, automobilio 
vairuotoja, apdaužius kitą 
automobilį, Floridoj, sakė 
teismui:

—Didelė balta šviesa iš 
dangaus buvo apakinus ma
ne. Taigi aš ir leidau dva
sioms vairuoti mano auto
mobilį.

Virginia Fountain’ienė, 
76 metų amžiaus, įstodama 
į Detroito Universitetą:

—Aš mokinu bažnytinę 
sekmadienio mokyklą; tai 
noriu daugiau žinoti, negu 
tie vaikai.

Amerikietis politikas Tho
mas B. Aldrich:

—Senovėje išradėjus de
gindavo ant laužų, o prie 
stulpo pririšti ir viešai nu
plakti, tai buvo lengva 
jiems bausmė. Dabar gi,, 
kai tik kas svarbaus išran
dama ,tuojau organizuojasi 
kompanijos pasipelnyti iš 
išradimo.

Mary Wiles, Columbus, 
Ohio, pilietė, per teismą 
reikalavo $25,000 atlygini
mo iš mokyklos, kur ji mo
kinosi važiuoti automobi
liu. o paskui susitrenkė, 
įvažiuodama į medį:

—Mokykla, pirm paimant

I atomines bombos.
Ta įstaiga taipgi surado, 

I jog per atominius sprogi
mus padarytos žaizdos vai
kams neužgijo per 5 su pu
se metų, o kuriems paskui 

' ir užgijo, tai žaizdos gali 
I vėl atsiverti.
|

Atominiai nuodai bei dul
kės aršiausiai suskurdino 

j berniukų augimą. Trukdė 
| ir mergaičių augimą, bet 
netaip labai kaip berniukų. 
Mergaičių žaizdos taip pat 

Į šiek' tiek geriau gijo, ne- 
I gu berniukų. Tai dar vie- 
Į nas parodymas, kad gamta 
' stipriau palaiko moteriškę,

veikslai per tris prodžekto- j fuoti 
rius (rodymo mašinas) at- !
mušami ant teatro palos, i
Prodžektoriai taip susta
tyti kad paveikslėlius, nu
trauktus iš atskirų kampų, 
sujungia į vieną, jeigu ste
bėtojas žiūri per tam ti
krus polaroidinius akinius. 
Bet žiūrint be tokių akinių, 
tai matoma tiktai nei šioks 
nei toks mišinys. Tie pigūs 
akiniai paprastai padalina
mi teatro lankytojams ne
mokamai.

CinemaScope pagamino 
dar pirmąjį ilgoką naujos 
rūšies, “natūraliai” atro
danti veikalą.

O Cinerama bei kiti iš 
skirtingų kampų fotogra- 

iš manęs pinigus, turėjo 
žinoti, kad aš niekad nega
lėsiu išmokt važiuoti.

Namų apšildymo kompa
nija Švedijoje:

—Kad karvės galėtų tin
kamai apšildyti vidutinį na
mą išgaruojančia iš jų ši
luma, tai reikia laikyti 
kambariuose 23 karves.

Mokslininko pranašavimai, ko 
bus pasiekta per 50 metų

Įžymusis anglų astrono
mas Kenneth Heuer prana
šauja sekančius mokslo lai
mėjimus per 50 metų nuo 
šiol:

Bus išrastas dausų orlai
vis, kuris per kelias dienas 
nuneš žmones į mėnulį ,at
likdamas 240 tūkstančiu 
mylių kelionę. Panašiu or
laiviu, naudojant atominę 
jėgą, bus per keletą mėne
sių nulekiama į planetas 
Marsą bei Venus (Veneri- 
ją).

Trumpiausias Venus at
stumas nuo žemės yra 25 
milijonai amerikinių mylių, 
o toliausias — 161 milijo
nas mylių.

Kuomet Marsas būna ar
čiausiai žemės, tai už 35 mi
lijonų mylių, o toliausiai — 
248 milijonai mylių.

Rakietiniai lėktuvai, skris
dami po 1,000 mylių per va
landą, vienu pradėjimu ap
lėks žemės rutulį per 24 va
landas, keliaudami paliai 
ekvatoriaus (pusiaujo) lini
ją.

Ekvatorius yra storiausia 

negu vyriškį, pavojingose 
gyvybei sąlygose, kaip tei
gia tūli mokslininkai.

Kiti tyrinėjimai surado, 
kad gimusieji po atominių 
sprogimų kūdikiai turi 
silpnesnes akis, negu nau
jagimiai kituose miestuose, 
kur nebuvo tų sprogimų. 
Tai reiškia, jog atominiai 
spinduliai bei landžiosios 
atomų dulkės sužalojo tė
vams - motinoms kūnus bei 
veislinius organus. Dar dau
giau. Nužiūrima, kad 
naujagimiams beaugant pa
sirodys ir kiti “atominės 
choleros” padalyti tėvams 
blogumai. N. M.

“apskritiniai” arba 
“apvaliniai” judžiai iki šiol 
buvo tiktai trumpi dalykė
liai, ypač tokie, kad stebin
tų publiką. Pavyzdžiui, liū
tas atrodo šokąs tiesiog į 
žiūrovus; medžiotojas šau
na “stačiai i tave,” “paukš
tis laksto pro pat tave, ro
dos, galėtum ji pagauti,” ir 
panašiai.

CinemaScope j u dži a m s 
reikia plataus teatro. To
dėl, manoma, jų negalės ro- 

I dyti dauguma siaurųjų te- 
i atru.

Judamųjų paveikslų pra
monė, darydama tokias 
naujenybes, stengiasi at
gauti publika nuo televizi
jos. J. C. K.

Rutha Rutzen, miestinio 
knygyno tarnautoja De
troite:

—Televizija veja žmones 
būriais atgal į knygynus.

Biblijos Senasis Testa
mentas:

—Dievas sutvėrė žmogų 
teisingą; bet jie paskui iš
galvojo daugelį išradimų.

žemės rutulio vieta — vi
so 24,902 mylios su trečda
liu aplinkui.

Jeigu toks lėktuvas iš
skris lygiai 12 valandą die
ną iš New Yorko linkui ry
tų, tai sykiu “su saule” ap
lėks žemės kamuolį; saulė 
jam bus vis aukščiausioje 
padangėje, kaip per pietus, 
iki lėktuvas baigs kelionę 
aplink žemę, sugrįždamas 
kitą dieną iš vakarų į New 
Yorką taipgi per pietus. Iš
tisoje kelionėje jam visuo
met bus vidudienis.

Automobiliai su tokiu 
atominės medžiagos trupi
niu, kaip žirnis, galės va
žinėti per ištisus metus.

Miestų gatvės žiemą ne
bus apdrėbtos sniegais. 
Gatvių grindimuose bus 
įtaisyta tinklai vamzdžių, 
kaitinamų karštais garais, 
o garus darys atominė me
džiaga. Taigi, bekrin.tant 
sniegui, jis tuojau bus ir 
sutirpintas.

Mokslininkai, vartodami 
atomų jėgą, perdirbs pi
giuosius metalus, — kaip

Rašo D. M. šolomskas
ADMIROLAS MAKARO
VAS BUVO KARVEDIS 

IR MOKSLININKAS
Steponas Osipovičius Ma

karovas buvo kilęs iš pa
prastos liaudies. Tik neiš
pasakytas jo gabumas toje 
gadynėje iškėlė jį į aukšty
bes. Jo tėvas buvo valstie
tis, tik Osipo gabumai iš
kėlė jį į oficierių eiles, ir 
buvo jis pakeltas į bajorus. 
Taigi, naujai “iškepto” ba
joro sūnus Steponas iškilo, 
nešdamas našta ant savo 
pečių. Todėl jam visada bu
vo lengva surasti bendrąją 
kalbą su jūreiviais.

Kalbame apie žmogų, ku
ris gimė 1848 metais, Niko
lajevo mieste, prie Juodųjų 
Jūrų, bet netrukus su savo 
tėvu persikėlė gyventi į Ni
kolajevo miestą prie Amū
ro, Tolimuose Rytuose. Tai 
žmogus, kuris yra plačiai 
žinomas visame pasaulyje. 
Žmogus, kuris nuskendo 
kartu su žymiausiu piešėju 
Vereščaginu, netoli Port- 
Arturo, 1904 metais.

“Steponas Osipovičius 
Makarovas buvo žymus ka
ro laivyno vadas, nuostabus 
karinis teoretikas ir suga- 
bus kovotojas. Jis savo 
mokslu praturtino naujus 
atidengimus geografijoje, 
h y d r o 1 o g i j o j e ir kitose 
mokslo šakose. Jam pri
klauso drąsus pasiūlymas 
plačiai naudoti ledlaužius, 
ir pirmasis galingasis led
laužis “Jermakas” pastaty
tas jo asmeninėje priežiū
roje... Jam priklauso visa 
eilė išradimų karo laivyno 
srityje,” — rašo K. Osipo
vas.

Sunkus buvo jo kelias
Nors Steponas Makaro

vas jau ir buvo bajoro sū
nus, pakilo į oficierių eiles, 
bet kiti oficieriai, kilę iš se
nos bajorų padermės, su 
panieka žiūrėjo į “išsišokė
lį.”

Bet štai iškilo Rusijos - 
Turkijos karas 1877-8 me
tais už Bulgarijos išlaisvi
nimą. Rusija po Krymo Ka
ro (1954-6 m), kurį dalinai 
pralaimėjo, neturėjo teisių 
turėti didelių karo laivų 
Juodose Jūrose. Jinai tą 
draudimą atmetė po Fran
ci jos pralaimėjimo karo su 
Prūsija 1870-1871 m., bet 
dar nebuvo suspėjusi pasi
statyti galingų karo laivų 
Juodoje Jūroje. Gi Turki
ja ten turėjo daug karo lai
vų, kurie buvo anglų ko- 
mandierių rankose, o ant 
daugelio nemažai tarnavo 

kad šviną bei geležį, — į 
auksą.

Nauji atominiai bandy
mai suras ir būdus, kaip 
nugalėt vėžį bei kitas ligas, 
kurios dabar nepasiduoda 
jokiems vaistams.

Taip pranašauja prof. 
Heuer, kuris daugelį sykių 
davė prelekcijas Hayden 
Planetariume New Yorke.

Dabar gi atominiai atra
dimai taikomi tiktai žmo
nijos žudymui per naują 
pasaulinį karą . J. C.K. 

ir anglų “savanorių” jūrei
vių. Rusija, kad galėtų su
duoti Turkijai smūgi, turė
jo pasiųsti savo armiją už 
Dunojaus upės, į Balkanų 
Pussalį. Bet Dunojaus upe 
plaukiojo desėtkai turkų 
galingų monitorų — upinių 
karo laivų, ginkluotų sti
pria artilerija.

Ir štai čia jaunas Stepo
nas Makarovas pasiūlo, kad 
pagalba minų, kas buvo 
įvada torpedoms, skandinti 
turkų laivus ant Dunojaus. 
Darbas buvo sunkus. Ru
sai pririšdavo miną prie il
gos šatros, pritaisydavo tą 
šatrą prie greito motorinio 
laivelio ir visu smarkumu 
plaukdavo linkui turkų šar
vuotlaivio. Priplaukę trenk
davo mina i turku laivo šo
ną. Jiems pasiekti turkų 
laivą po kanuolių ir šautu
vų ugnimi nebuvo lengva. 
Kita, kada mina sprogdavo 
tik šatros atstoję, tai ir pa
čiam rusų laiveliui buvo 
pavojus. Bet tokiu būdu 
jie nuskandino porą galin
gų turkų laivų ant Duno-f 
jaus upės, paskui primetė į 
upę minų ir taip suparaly
žiavo turku monitorų veiki
mą, kad be didelio keblumo 
rusų armija persikėlė per 
Dunojų. (Savo laiku apie 
tai buvo šiame skyriuje ra- 
syta.)

Ant Juodųjų Jūrų, pagal 
Makarovo pasiūlymą, Rusi
ja apginklavo savo grei
tuosius garlaivius ir tokiu 
būdu jie buvo paversti į 
“krūzerius.” Taip rusų gar
laivis “Konstantin,” turė
damas didelę spartą, galė
jo pabėgti nuo turkų šar
vuočių ,o turkų prekybos, 
transporto ir mažesnius ka
ro laivus skandino. Bet 
pirm negu šis Makarovo 
planas buvo priimtas, tai 
jam teko išklausyti nema
žai “pamokslų” nuo tų lai
kų Rusijos “karo laivyno 
tėvų.”

Vėliau Makarovas pada
rė visą eilę naujų pasiūly
mų, kaip reikia statyti ka
rinius laivus, kaip juos gin
kluoti, kaip jie turi veikti. 
Jam priklauso išradimas ir 
“Makarovo galviukės” prie 
kulkos, skiriamos pramuši
mui karo laivo sienos.

Ilgai pasauliniai karo spe
cialistai suko sau galvą, 
kaip išrasti tokią kulką, 
kuri galėtų pramušti plieno 
ša'rvus. Jų išrastos kulkos 
susprogdavo atsimušę į 
plieno šarvą. Makarovas 
sugalvojo tokią kulkos gal- 
vukę, kuri leidžia kulkai 
pramušti šarvų sienoje sky
lę, įlįsti į laivo vidų ir ten 
sprogti. Nemažai jis pada
rė ir kitų išradimų toje sri
tyje. Kelis rankvedžius tais 
klausimais parašė. Jis daug 
įdėjo į tai, kaip įrengti lai
vą, kad apsaugojus jį nuo 
nuskendimo.

Makarovas tyrinėtojas
Kol kitos šalys ginkluotos, 

kol karas neišvengiamas, 
tai viena šalis negali būti

nusiginklavusi. Todėl Ma
karovas, daug dirbdamas 
sutvirtinimui karinio laivy
no, pagamino ir vadovėli: 
“Atmink Karą.” Kadangi 
jis gyveno gadynėje, kada 
žėglinis laivynas traukėsi, ' 
o jo vieton atsirado garlai- ‘ 
viai, tai Makarovas paruo-* 
šė kitą vadovėlį “Be Žė
glių.”

Bet jis rūpinosi ne vien 
kariniais reikalais. Jam rū
pėjo ir toki dalykai, kaip 
padaryti, kad ledai nega
lėtų užtverti laivams prie
plaukas. šioje srityje Ma-' 
karovas pateikė daug nau
jo ledlaužių statyboje ir jų 
naudojime.

Makarovas rūpinosi, kaip ' 
padaryti, kad Rusijos tūks-* 
tančių mylių šiaurinis šo-

I nas būtų visus metus priei-, 
namas laivams. Jis rūpino
si ištirti ir šiaurinius kraš
tus ir jūras, ir toje srityje 
atliko ilgas ir sunkias ke
liones, kas praturtino geo
grafiją, jūrininkystę ir ki
tas mokslo sritis.

Karas su Japonija ir 
Makarovo mirtis

Japonija slaptai, be karo 
paskelbimo užpuolė Rusiją? 
1904 metais. Klastingai 
įšliaužė japonų minininkai į 

į Port -Artūro prieplauką ir 
sugadino tris geriausius 
Rusijos karo laivus. Po to 
caristinei admirolai nusi
gando, ir japonų karo lai
vynas atplaukdavo prie pat 
Port-Arturo ir bombarduo
davo.

Pasiųstas i Port-Artūrą, 
admirolas Steponas Maka
rovas tuojau pakėlė koman- 
dierių ir jūreivių ūpą. Ru
sija turėjo Port-Artu re dar 
nemažai karo laivų. Jos lai
vai pradėjo išplaukti į jū-” 
ras ir neretai apdaužyti ja- ■ 
ponų laivus. Japonijos ka
ro laivynas jau galėjo tik 
dideliame kiekyje arčiau ’ 
Port-Arturo pasirodyti.

Bet Makarovui neilgai te
ko ten kariauti, viso tik 36 
dienas. 1904 m. balandžio’.; 
mėnesį, kada Rusijos karo 
laivai išplaukė iš Port-Ar
turo ir vijosi mažesnius ja-“ 
ponų laivus, tai iš jūros pri
buvo veik visas japonų lai
vynas. Admirolas Makaro- ‘ 
vas buvo ant rusų šarvuo- "■ 
čio “Petropavlovsko.” Jis 
nusprendė pasitraukti ar
čiau krašto, kad rusų lai
vams galėtų pagelbėti tvir
tovės kanuolės. Besitrau
kiant laivas užplaukė ant 
minos ir i kelias minutes 
nuskendo. ......

Šarvuotis “ Petropav
lovsk,” 11,300 tonų, buvo 
statytas Peterburge 1894 
metais ir turėjo 60 kanuo
lių. Pagal tuos laikus, tai 
labai galingas karo laivas;-■ 
Jis turėjo 26 oficierius ir. 
616 jūreivių. Nedaugelis jų 
liko gyvi. Nuskendo Maka
rovas ir žymusis rusų pie- ' 
šėjas Vereščaginas. Bet Ma
karovas daug paliko atra
dimų, kurie yra ir dabar 
vertinami.

3 pus!.—Laisve (Liberty) —Penktadienis, Spalio-Oct. 2, 1953



Petrozavodskas New Yorko Žinios Cleveland, Ohio ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pilnakraujis buvo Petroza- 

vodsko — Karelijos-Suomijos 
Sostines — gyvenimas Didžio
jo Tėvynes karo išvakarėse. 
Čia veikė dešimtys pramonės 
Įmonių, platus mokyklą ir kul
tūros-švietimo ištaigu tinklas. 
Bet 1941—194 1 metais mies-
tui buvo padarytos didžiulės ’ motais 
žaizdos. Fašistiniai grobikai jį i tinklų 
sugriovė, pavertė degėsiais.
Nuostoliai, kurie buvo padary
ti Petrozavodskui, buvo tik
rai neapsakomi.

žosvaiclžiai, kuriu pritaikymas 
dvigubai pakelia darbo našu
mą.

Kuriamasis tarybinių žmo
nių darbas pakeitė Petroza
vodsk© išvaizdą. Miestas kas- 
'met vis labiau gražėja. Trigu
bai palyginti su prieškariniais 

padidėjo vandeniiekio 
ilgis, autobusų linijų il-

I gis išaugo nuo 20 iki 150 ki- 
. lometrų. Keleivių pervežimų 
apimtis išplėsta daugiau kaip 

' 8 kartus. Užasfaltuota dau
giau kaip 120 tūkstančių kva- 

' dratinių metrų ir išgrįsta. 90 
tūkstančių kvadratinių metrų, 
kelių bei gatvių.

Pakilo ir vystosi karelų-suo- 
mių tautos sostines kultūra ir 
immas. Petrozavodske veikia 
valstybinis universitetas. TSRS 
Mokslų akademijos filialas, 
šiais mokslo motais įsteigtas 
Pedagoginis institutas. Sėk
mingai dirba respublikinis 
Rusų dramos teatras, Karelų- 
suomių dramos teatras, fil
harmonija, ansamblis “Kau
toje”. lėlių teatras, Liaudies 
kūrybos namai, dešimtys mono 
saviveiklos kolektyvų. Karelij
ai; o m i ų tautos kultūros sukles
tėjimas puikiai atsispindėjo 
karelų-suomių mono savaitėje, 
kuri 1951 metų pabaigoje įvy
ko Maskvoje. Didelė grupė 
karelų-suomių meno savaitės 
dalyvių buvo apdovanota ordi
nais ir modaliais.

Petrozavodskas toliau au
ga. Pradėtas įgyvendinti per
spektyvinis miesto statybos 
planas. Statoma geležinkelio 
stotis, upių stotis, troleibusų 
depas.

Peti’ozavodsko statybos por- 
'■pekty'-inio plano realizavi
mas įgalins patogiai išdėstyti 
pramonės įmones, gyvenamuo
sius namus, kultūrincs-buil i- 
nes įstaigas, o taip pat pato
giai užstatyti gatves, aikštes 
ir krantines. Karelijos-!Suomi
jos sostinė taps vienu iš gra
žiausių Tarybines Šiaurės mie
stų. B. Perelesninas.

ĮVAIRIOS žinios
Rumunijos valstiečių 

gyvenimas
BUKAREŠTAS. — Dėka 

valstybes suteiktos pagal
bos mašinomis, veisline sė
kla, specialistais, o taip pat 
tarybinių kolūkių patyrimo 
panaudojimo dėka daugu
ma Rumunijos žemės ūkio 
kooperatyvų šiais metais 
gavo gausų derlių, kas pa
didino šių ūkių narių pa
jamas.

Timišoaros srities Belo- 
breškos kaimo kolektyvinis 
žemes ūkis “Duneria” vi
dutiniškai gavo kviečių po 
J 1.5 centnerio iš hektaro ir 
miežių — po 24.5 centene- 
rio. šis ūkis turi kelias gy
vulininkystės fermas, dar
žus, iš kurių gauna dideles 
pajamas.

Gausų derlių surinko Su
žavės srities kolektyviniai 
žemės ūkiai. Eilėje šios sri
ties rajonų kviečių derlius 
■sudarė .32 centnerius ir dau
giau iš hektaro.

. Po 22 centnerius kviečių 
iš hektaro surinko Huncdo- 
iros srities Obrežos kaimo 
Rugpjūčio 23-osios vardo 
kolektyvinis žemes ūkis, 
šio ūkio narys Simonas Bo- 
bieanas vien kviečių gavo 
avanso sąskaita 1,305 kilo
gramus. Daugiau kaip 2C 
metu, pasakė jis, aš dirbau 

I savo žemos sklypelį, bet to- 
I kio produktų kiekio aš dar 
niekuomet nesu turėjęs sa
vo namuose.

Kiužo, Konstancos, K ra- 
jevos ,Bukarešto, Baja Ma
rės ir kitų sričių kolektyvi
niu žemės ūkių nariai, su- 
j'inkę gerą derliui, taip pat 
gauna avanso sąskaita. 

I daug produktų ir pinigų.

Dar karui tebevykstant, bu
vo imtasi neatidėliotinu prie
monių Petrozavodskui atstaty
ti. Broliškosios tautos ir. visų 
pirma, didžioji rusų tauta su
teikė neįkainojamą pagalbą 
toliau vystant karelų suomių 
sostinę.

Petrozavodskas buvo pri
keltas is griuvėsių. šia nd ii'n 
jis ’yra gražesnis, negu prieš 
karą. Iškilo 'puikūs gyvena
mieji kvartalai, pramonės i- 
monės, daugiaaukščiai admi
nistracinių ir visuomeninių pa
statų korpai.

Mieste atsirado daugiau 
kaip 60 naujų, prieš karą ne
buvusių. gatvių, išaugo pui
kios darbininkų gyvenvietės, j 
Gegužės pirmosios rajone nuo , 
stoties iki Onegos ežero tįsojo ! 
didžiulė dykynė. Dabar išil
gai Solomeno plento kelis Ki- i 
lometrus nusitiesė didžiulio ' 
namų statybos kombinato dar- ' 
bininkų gyvenvietė, kurioje ' 
gyvena daugiau kaip 5.006 , 
žmonių, čia veikia klubas. ! 
mokykla, poliklinika, vaikų 
darželis, parduotuvės, valgyk- i 
los ir 1.1.

Ištisas namu kvartalas iš- į 
augo Murmansko gatvės gale. • 
Jis susiliejo su namų statybos i 
kombinato darbininkų gyven- ; 
vietės gatvėmis.

Spalio rajone —centrinėje i 
miesto dalyje atstatyti viešini- Į 
čio, valstybinio universiteto 
pastatai, pastatyti architektū
ros technikumas, ryšių valdy
ba, valstybinis bankas, “Per-7 
galės’’ kino teatras, Onegos 
gamyklos 76 butų gyvenama
sis namas, universalinės ir ga- ; 
stronomijos parduotuvės, vi
durinė mokykla, dešimtys ad
ministracinių ir visuomeninių 
pastatų. Praeitų metų rudenį 
Kirovo vardo aikštėje — Pet- 
rozavodsko gyventoji! šventi
nių paradų ir demonstracijų 
aikštėje pradėtas statyti nau
jas respublikinis dramos te
atras. Baigiami statyti kurio 
kultūros rūmai, biblioteka ir 
eilė kitų kultūros židinių.

Petrozavodskui statyti ir su
tvarkyti per šiuos metus išlei
sta daugiau kaip 400 milijonų 
rublių. Visa eilė įmonių pri
keltos iš griuvėsių ir aprūpin
tos naujausia technika. Jų 
tarpe yra seniausia respubli
koje Onegos mašinų gamyk
la, žėručio fabrikas, auto ir 
geležinkelio transporto įmo
nės. Pastatyti namų statybos 
ir medžio apdirbimo kombi
natai, laivų remonto gamyk
la, dvi metalo gamyklos, leng
vosios ir maisto pramonės fa
brikai.

Miesto įmonėse beveik dvi
gubai padidėjo darbininkų 
skaičius palyginti su prieška
riniais metais. Miestas tiekia 
šaliai standartinius namus, 
motovėžius, platformas, ar.lo- 
derikus, trikotažą, žuvies kon
servus, alebastrą, žvejų laivų 
variklius ir kitą produkciją, 
kuri prieš karą čia nebuvo ga
ilinama. .

Per praslinkusius pusdevin- 
tų metų čia pastatyta ir atsta
tyta apie 350 tūkstančių kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Dabar miesto butų fon
das vienu trečdaliu viršija 
prieškarinį.

Miesto statybose plačiai pa
naudojama technika, įvairūs 
statybiniai mechanizmai. Čia 
veikia tinkavimo agregatai, 
mašinos parketo grindims šli
fuoti, elektriniai leistu va i, da-

Harlera piliečiai kvotė 
visus kandidatus

Now Yorko Harlemo vado
vaujantieji piliečiai surengė 
politinį symposiu.mą. J jį bu
vo pakviesti ir atvyko visų 
partijų kandidatai į majorą— 
McAvoy, darbiečių ; Halley, 
liberalų; Riegelman, republi- 
konų : Wagner, demokratų.

Kandidatams pasakius įva
dinę kalba, dalyviai statė 
jiems klausimus apie visą tai, 
kas tos srities ir viso miesto 
gyventojams svarbu. Klausė, 
ką jie, kandidatai, tais klau
simais veiks jei bus išrinkti 
majoru. Visi kiti pasiliko at
sakinėti klausimus, tik Rie- 
gelmanas išėjo pasakęs įvadi
nę savo kalbą, nelaukęs klau
simų.

Greta kitų, klausta: Ar 
bus paskirtas negras komisio- 
nierium ? Nežiūrint didelio 
nuošimčio negrų gyventojų 
Harleme ir visame mieste, ne
grai nėra skiriami aukštoms 
pareigoms.

Atsakyme, liberalų kandida 
tas Halley sakė, kad jis darbų 
niekam negali prižadėti, bet 
kad jis paskyrimus stengsis 
vykdyti pagal asmenų tinka
mumą pareigoms, be diskrimi
nacijos. Demokratų kandita- 
tas Wagneris atsake panašiai, 
dūlėdamas, kad jis, kaip 
.Manhattan prezidentas, yra 
paskyręs du negrus aukštoms 
pareigoms.

McAvo.v, darbiečių kandi
datas, pareiškė, j'og miesto 
valdžioje negrų atstovybė yra 
toli nepakankama ir kad jis, 
jei taptų išrinktas, skirtų ma
žiausia vienut komision ierių
negrą.

Kandidatams taipgi buvo 
statomi klausimai apie pasky
ras tos siities ligoninėms.

Toks Harlemo gyventojų 
sąjūdis rodo, j’og jie yra pa
siryžę gauti miestui geresnę 
valdžią ir atsikratyti tų, ku
rie milijonieriams teikia viso 
klausias nuolaidas, o eilinį 
žmogų nutaksuoja veik iki 
olgėtystes.

Harlemu veikla, teikia vi
siems pamoką kaip reikia 
vc'ikti rinkimuose.

T-as.

Policija surankiojo
keturis vaikus

Viena diena Queens polici
ja surankiojo keturis maža
mečius vaikus. Ai- tėvų sąly
gos leido geriau prižiūrėti, 
pranešime nesakoma. Dvi 
mergytės buvo atrastos mie
gant automobiliu jo. Jų moti
ną areštavo. Kitos šeimos ber
niukas i)’ mergaite paimti val
džios globon dėl to, kad jų 
neprižiūrėjęs juos globojantis 
tėvas. Jų motina randasi ligo
ninėje.

James Fowler, 21' metų, marinuose atitarnavęs vetera
nas, dabar bedarbis (kairėje) matosi virš tilto ant Mo
nongahela upės, Pittsburghe, ruošiasi nusižudyti. Tačiau 
jį pamatę trys darbininkai skubiai ten užkopę, suspėjo jį 
suimti ir pririšti prie kopėčių, iš kur paskui nukėlė.

Užtikrinkim Laisvės gyvavimą 1954 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, už
darbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui su

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1954 metais.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietą branginančių žmonių

Tuojau stokime į darbą verbavimui naujų skaitytojų, rinkime aukas ir 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1954 metam. Kurie negali 
prisidėti darbu ir gerai pasilaiko finansiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Vagišiukas devyneriy 
metų amžiaus

White Plains policija sulai
kė įtartą vagišiavime vaiką, 
9 metų amžiaus. Bet kad va
gysčių buvo net tokių, kur at
rakinta saugiosios šėpos, po
licijai atrodė kandidatas į to
kį meistrą perdaug jaunas. 
Tačiau lyd ėriukas su pasidi
džiavimu pasakė, kad šėpas 
atrakino jis. Ir parodė, jog 
tai tiesa, po policijos akimis 
atrakinęs tris.

Klausiamas, iš kur jis išmo
ko, vaikas atsakė, kad jis su
kiodamas rankenukę klausosi 
garsų ir pagal juos supranta, 
kada jis gerai dirba, o? kada 
ne.

Pademonstravęs savo gabu
mus, vaikas nuvedė policiją ir 
pas tris savo , sėbrukus. Lyde- 
riuko motina .esanti našlė. Jis 
ir kiti toki pat vaikai pradė
ję vagystes tikslu gauti sau 
pinigų pakankamai saldumy
nams, filmų teatrams ir įvai
rioms prašmatnybėms.

Kompanja naudojasi 
valdžios tarimu

1 learns (le)partmentinių 
krautuvių firma milžiniškais 
skelbimais spaudoje atsišaukė 
į visuomenę padėti sulaužyti 
20 savaičių išsilaikiusi darbi
ninkų streiką.

Šaukimui eiti pirkti prekes 
užstreikuotoje krautuvėje pa
matuoja tuomi, jog valdinė 
Nacionalė Darbo Santykių Ta
ryba prieš apie porą savaičių 
nusprendė, kad firma nesanti 
p riešdarbinin kiška.

Skelbimuose bando Visuo
menei įkalbėti, būk. streikie- 
riai nesą firmos darbininkai, 
nors tūli yra ten išdirbę iki 
30 metų. Pikietai esą ‘‘nele
galūs.” Taipgi; būk firma 
sutinkanti priimti atgal darbi
niu k US.

Unija sako, jog į unijos pa
siūlymą sugrąžinti darban 600 
darbininkų firma visai ne
kreipė dėmesio. Streikai! bu
vo išėję daugiau darbininkų, 
bet apie šimtas streikierių jau 
gavę darbus kitur.

Vežamas skerdyklon jautu
kas ištrūko. Per kelis blokus, 
vingiuodamas tarp automobi
lių 'ir pėstininkų, jis sėkmin
gai gelbėjosi. Tačiau vis vie
na tapo sugautas.

------------------ -------- ------------------------------ l

Flushing Meadow Parke 
spalių 3-čią pradės slidėmis ir 
rateliais čiuožinėjimą. Čiuo
žyklos įrengtos New York Ci
ty Bildinge. Pradeda 10 vai. 
ryto.

Brooklyn© suimti trys jau
ni vyrai, įtarti apiplėšime alu
dės ii- jos kostumerių 216 
Fulton St. ' I

žemiau telpanti žinutė buvo 
atspausdinta spalio 1 d. lai
doje, bet buvo kelios eilutės 
sumaišytos. Todėl dabar ją 
pakartojame. — Red.

Allen Shifrin areštuotas 
deportavimui

Sulyg vietinių laikraščių 
pranešimų, Shifrin prasikalti
mas esąs, kad jis nuo savo at
važiavimo į Jungtines Valsti
jas įstojęs į pašalpos organi
zaciją, IWO, ir joje ėjęs svar
bias pareigas. O ta organiza
cija esanti komunistinio fron
to organizacija ir dabar pažy
mėta subversyve.

Shifrin esąs gimęs Rusijoje 
ir atvykęs į Jungtines Valsti
jas iš Anglijos 1923 metais. 
1945 ir 1946 metais Shifrin 
dirbęs Už perkalbėtoją Sovie
tų Sąjungos prekybos įstaigo
je New Yorke, Spalio mėne
sį 1946 m. pridavęs įsipilieti- 
nimo peticią Imigracijos de
partmental. Pastaruosius 4 
metus su žmona užlaikė Food 
Super Market, ant St. Clair 
Ave.

Shifrino areštas ir apkalti
nimas nustebino jo kaimynus, 
kurie jį pažįsta kaipo sunkiai 
dirbantį biznierių. Dabar jis 
paleistas po $2,000 kaucijos, 
turės reguliariai pasirodyti 1- 
migracijos raštinėje ir jo keS 
lionė bus aprubežiuota Cle- 
velando ribose.

Rep.

---------------

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidėjo l-iną Dieną Spalio ir 
tęsis iki Gruodžio 31 D., 1953

%

Visus apšvietą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenume
ruotų LAISVĘ.

Kontestantams Yra Skiriamos Pinigais Sekamos Dovanos:
1-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5
. c

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

Visų Esančią Laisves Skaitytoją Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją 

Laike Vajaus
Kurierfis aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti<< 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug, 
vajihinkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Vlado Rekašiaus vardo viduri
nėje mokykloje

KUPIŠKIS. — Su džiaug
smu mokytojai ir mokiniai su
tiko Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo Įsaką, ku
riuo Kupiškio vidurinei mo
kyklai buvo suteiktas Vlado 
Rekašiaus vardas. Šia proga 
mokyklos salėje įvyko iškil
mingas susirinkimas. Partijos 
rajono komiteto seku. Braz
džiūnas papsakojo apie Vlado 
Rekašiaus gyvenimą, jo revo
liucinę veiklą Kupiškyje 1918 
—1919 metais, t

Vidurinės mokyklos moki
niai pasižadėjo šiais mokslo 
metais dar atkakliau mokytis.

Užliejamų pievų sausinimas
Šilutės, o taip pat ir kaimy

niniuose rajonuose yra daug 
užliejamų pievų. Pavasario 
potvyniai paskandina lankas. 
Išsiliejusio iš upių bei upelių 
vandens nuosėdos pievas kas
met patręšia, padaro jas dar 
derlingesnėmis. Tačiau van
duo čia ilgai nedžiūsta ir truk
do augti žolei. Pašalinti van
deniui statomos vandens kėli
mo stotys. Ypač didelis dėme
sys užliejamų pievų įsisavini
mui skiriamas šiuo metu. Ar
timiausiais metais numatoma 
čia nusausinti visus pelkynus 
ir paversti juos derlingomis 
pievomis.

Šiomis dienomis jau baigia
ma vienos vandens kėlimo sto
ties statyba Smalkiuose. Per 

vieną sekundę ji pašalins iš 
pievų vieną kubinį metrą 
vandens, i

V. Mikalausku

. JGauti nauji ekskavatoriai

Statybinių medžiagų pra
monės įmonės iš broliškųjų 
respublikų gauna vis daugiau 
įvairių įrengimų, mechanizmų. 
Vien tik šią savaitę Plungės, 
Duseikių, Kuršėnų ir kitų ply
tinių adresu pasiųsti penki 
nauji daugiasamčiai ekskava- 
triai. šias mašinas pagamino 
Charkovo “Krasnyj ekskava- 
torščik” įmonės darbininkai.

Daugiasamčiai ekskavato- 
riai mūsų respublikos įmonėse 
bus panadojami moliui kasti. 
Kiekvienas ekskavatorius at
liks darbą, kurį iki šiol atlik
davo 12 darbininkų.

A. Butėnas

Pasiruošimas naujiesiems 
mokslo metams partinio 
švietimo tinkle

ŠEDUVA. — Rajono par
tinė organizacija baigia ruoš
tis naujiesiems mokslo 
tams partinio švietimo tinkle. 
Veiks 34 politinės mokyklos 
ir rateliai partijos istorijai 
studijuoti, o taip pat vakarinė 
partinė mokykla prie partijos 
rajono komiteto.

Apie 106 kaimo mokytojų, 
gydytojų, agronomų ir zoo
technikų savarankiškai studi- 
juos marksizmą-leninizmą.

4 pusi.-Laisvė (Liberty) —Penktadienis, Spalio-Oct. 2, 195c



PETRAS KRAPAS MONTREAL CANADA
UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ

Kalėjimo
) (Tąsa)

Lyg kad šnarėjimas girioje vėjo,
Nuotykis šitas ūmai nuaidėjo...

Mąstė, šnabždėjo visaip kaliniai, 
Kas ten įvyko visai neseniai.

Keletas mėnesių tyliai prabėgo,—
Buvo gana paskalų tų ir zvėgų...

Rodės, jau laikas užgydė viską,— 
Taip jau galinga to laiko ranka...

vaizdai. Poema.................... ... ...—■-----------
Ta mašina kirto petį va jam, 
Perplovė petį giliai po galam.”

Tai kad jau piovė, lyg ašmenys peilio!
Dešinio pečio mėsos visą eilę...

Tartum liežuvis didžiulis koksai, 
Kaba nuo kaulo atskirtas visai!

Kraujo, matyt, nemažai nutekėta...
Vyras išbalęs kėdėn čia iš lėto —

Dribo. Na reikia greičiausiai sukrust:
Slaugė nubėgo —- jis gan apsukrus.

Vienas kepykloj bedirbančių vyrų
Daug su akim nesmagumo patyrė:

Jis trumparegis,—ten dulkės, garai,- 
Jam pasidarė akim negerai.

Eibis jam vardas, dar jaunas ant 
veido, —

Neiti į darbą jam daktaras leido,
Davė akim ir mosties ir lašų,—
Eisią jam akys geryn pamažu.

Eiti švieson ir skaityt jam užgynė,— 
Tai nuobodu ir ilgu taip vaikinui.

Narvas jo buvo šeštajam sparne, 
| Į^at apačioj: gal geriau ten, gal ne... 
Taip nuobodu -J— ir jis veikt ko neturi, 
Tai ir žiopsodavo Eibis prie durų:

Spokso pro štangas, išpūtęs akis, — 
Gal kas užkalbins, gal ką pasakys.

Staiga tik šliukšt kas veidan jam su 
rūkščia,

Dar jį sukeikė siaubingai ir rūsčiai: 
Liepsnos jam gyvos užliejo akis!...
Kas čia? Nubėgo tasai, kaip vagis...

Riko suriko iš skausmo tuoj Eibis! 
Raitos ant žemės parkritęs, apgeibęs...

Jį kas išgirdo,—tuoj sargas jau čia,— 
Eibį ligoninėn bruko risčią!...

Veidą, akis mazgojo tuoj slaugė, 
Ką tik išmanė, mėgino ji baugiai,—

Daktarą tuoj! Štai ir jis pagalios: 
Baisiai apdeginta! Ką jis valios?

Kas jį apdegino? Kas kaltininkas?
Viekas nematė: kaip dūmas išnyko../

Sąžinė Eibiui pasakė tiktai:
^Pagiežą jam kas padarė piktai...

Žino — už ką, bet sakyti tai bijo:
Bijo jis Ripo, kaip pikto galvijo...

Kam gi jo bijo? Blogiau kad nebūt:
Matot, judošiui tai būtų kaput!...

Pastangas Ripo, mat Eibis sudarkė,— 
Kenčia jis tyliai — supranta jis tvarką:

Atpildą gavo dabar tik, vėlai, — 
Vistik atsimezgė mazgo galai...

Taip tai — už rankos jis jo nepagavo, 
Neigi jo matė trumpa akia savo,—

Niekam nesakė, ką žino jisai,—
Žino dalyką pilnai, ištisai...

Nagi sierarūkštė kaip atsirado?
Gauta spaustuvėj — jis žino be žado:

Ripo bičiulis, mat, dirba tenai,— 
Kerštą atpildė už jį būtinai...

Jei savo žinią pareikštų kam Eibis, 
Priešų turėtų jis aibes ir aibes:

Šnipo čia baisiai nekenčia visi,— 
Bet kur tokių tu istor’jų rasi.

Keletą mėnesių Eibis praleido,
Gydė ligoninėj suterštą veidą,

Visą išdegintą, taipgi akis, —
AKas pamatys jį, tuojau pasakys,

Kad čia žiauraus kokio nuotykio būta,— 
Kokio sprogimo dirbtuvėje drūto,

Gal tai ir karo baisybių auka,—
Negi sakys jis, kada ir už ką...

M*

Keršto dalykų dažnai pasitaiko —
Jei ne tuojau, tai už bet kurio laiko:

P-eilis, skustuvas ar kumštis taiklus,
Vėzdas, akmuo, kas į ranką paklius,—

Įnagiu esti žmogaus impulsingo,—
Čia pavyzdžių pikto keršto nestinga—

Būklėj kalėjimo klaikiai mišrioj,
Toj atmosferoj, kaip rūkas, tirštoj...

Pats tas vidunaktis. Miega rinktiniai— 
Mišrūs kalėjimo pilkamiliniai.

Miega ligoninėj miegu sunkiu —
Sunkūs ligoniai, o yr’ čia tokių.

Slaugė naktinis — ryžtingo jis būdo— 
Zuikiškąi čia pat kėdėj ir prisnūdo.

KrusJ jam kas petį: gi žiūri—bent 
du —

Sargas ir kresnas vyrukas kartu.
Sargas: “Susiūk štai jam ranką na

bagui,—
• Nuotykį vyras turėjo nesmagų:

• puah-Labvi (Liberty) — Penktadienis,

Sargas tą petį palaiko su pirštais.
Sunkiasi kraujas pajuodęs ir tirštas.

Slaugė atsinešė daiktus visus: 
Raumenis vyrui į vietą prisius.

Tuoj antiseptiku perplovė mėsą,— 
Valomas skystis dabar jau atvėso.

Adatą riestą paleido darban:
Skauda, bet reikia kentėti ir gan.

Dygsnį po dygsnio tik varo ir varo,— 
Jau ir prisiuvo mėsos porą svarų...

Dygsnių padarė trisdešimt šešis, — 
Taip ir ant lakšto anam užrašys.

Patepė jodu, aptvarstė, aprišo,
Linksmas, įgavęs vertybės ir šišo:

“Prašom ligoninėn—lova laisva.”
Sargas: “Ne, lova jo laukia sava”... 11

Vyras nė žodžio: Nusivedė sargas.
Slaugė ir mąsto: Tas vyras privargęs, 

Kraujo netekęs... žaizda ta, skausmai... 
Kas nors netaip... neatrodo linksmai.

Porą dienelių — ir slaugė patyrė —
Kažką kitaip apie kresnąjį vyrą:

Ne mašina jam įkirto visai, —
Perplovė peilis — ir piktas jisai...

Būta muštynių dirbtuvėj naktinėj,—
Kam ir už ką, tai tikra maišatynė...

Tų ten girdų suvaikyti sunku,— 
Vis’ tai įvykę tai ne dėl juokų.

Pyktis pras’dėjo dėl blogo liežuvio:
Planas pabėgti čia irgi pražuvo.

Kresnas pakišęs liežuvį kur tai, — 
Atpildą gavo tą naktį griežtai!...

Slaugės chirurgiją daktaras matė —
Po dvie’ dienų—ir tik galvą pakratė: 

“Ką gi! Gerai. Ir sakyt nėr čia ko: 
Pirštai geri ir gera tau ranka....”

Šis pagyrimas pralinksmino slaugę.
Pirma jis jautės sumizgusiai, baugiai:

Buvo žaizda ta gana nešvari,
Ir parazitai kokie negeri —

Žaizdą galėjo užkrėsti ir kraują,— 
Būtų pavojaus net gyvasčiai naujo.

Bet, su žaizda kai išėjo slidžiai, 
Slaugė ir sargas linksmi, kaip 

gaidžiai.
Klausimas: kaip atsirado tie peiliai?
Krato sargai, čiupinėja jie smailiai —

Vyrą kiekvieną prieš eisiant kieman, 
Seka kasdien, šnipinėja ir gan...

Vistik “makanikai” būdą suranda...
Kas sugramdys ten kiekvieną pagrandą!

Negisakysis, kaip mulkiai, viešai, 
Nors tu ir kažkaip ir klausi, prašai...

Džionis girdėjo istorijų visokių:
Jos jam, kaip uogos, prisirpo, prinoko.

Daug jų .užrašė—tai knygai rašyt: 
Gausi ir tu ją skaityti, mažyt...

Džioniui ligoninėj dar tebebūnant,
Teko matyti toks darbas siaubūno.

Triukšmas, ūžimas iš kiemo antai — 
Bėgo subėgo ,net trinksi laiptai.

Dujen sargai veda kalinį vieną:
Nugaron peilį jam grūdo tą dieną.

Nugaroj peilis kyšoja — matai?
Vyrą net tempia — nusilpęs visai...

Į operacijų kambarį tiesiai, —
Tuoj jį ant stalo paguldo, patiesia.

Slauges prakirpo, praskleidė rūbus,— 
Nugaroj styri štai peilis stambus...

Kaip čia daryti? Ar daktaro laukti?...
Ar kuo greičiausia tą peilį ištraukti?

Nutarė traukti. Ištraukė va štai: 
’ Plūstelia kraujo, to kraujo tirštai...

Kraujui nubėgti bent truputį leido —
Šluostė vyrukui išbalusį veidą —
Kraujas, mat, žaizdą išplauna gerai, 

Net kai įstringa kokie ten perai.
Drobulę tuoj ant žaizdos jie uždėjo,
Guldė ant nugaros,— daktaras įėjo:

Darbą užgyrė: “Matysim paskiau,”— 
Penicilino įleido greičiau.

(Bus daugiau)

Reikės mokėti už popierines 
pieno dėžes

Kai kurie pienininkai par
davinėja pieną, supiltą į 
popierines dėžes, vietoj sti
klinių bonkų. Lig šiol už 
tokias dėžes nereikėjo mo
kėti. Bet pereitą savaitę 
provincijos pienininkų ko
misija nutarė, kad pirkėjas 
turi ir už jas mokėti, jei 
neturi kitos atmainyti, ša
lia to, kad moka už pieną. 
Kaina: 2į cento už kvortos 
dydį ir 1 centą už paintės 
ar puspaintės dydžio. Sti
klinėms bonkoms kaina nu
statyta 5 c.

Herojiškas pasiaukojimas
Ant Chateauguay upės 

tilto didelio sunkvežimio 
vairuotojas Laurie Four
nier, 31 m. amžiaus, Kings
ton, Ont., pamatęs, kad iš 
priešakio greitai atvažiuo
ja autobusas su žmonėmis, 
o tiltas persiauras prasi
lenkti vienam pro kitą, — 
kad išvengti tragiškos ne
laimės, pasuko sunkvežimį 
nuo tilto ir, rizikuodamas 
savo gyvybe, krito į upę 40 
pėdų aukščio. Tačiau, lai
mei, išgelbėjo ne tik auto
buso keleivių gyvybes, bet 
ir jis pats iš vandens išsi
gelbėjo. Paguldytas Ver
dun General ligoninėje, 
sveiksta.

Bando užgniaužti 
Roncarelli’o apeliaciją

Vinš dvejų metų atgal, 
restauranto savininkas 
Roncarėlli patraukė į teis
mą Kvebeko, provincijos 
premjerą Duplessį už pada
rytus nuostolius ryšium su 
atimtu leidimu Likerius par-- 
dvinėti. Leidimas jam bu
vo atimtas už tai, kad jis 
išpirko iš kalėjimo tuo lai
ku areštuotuosius Jehova 
sektos narius. Roncarėlli 
bylą laimėjo, nors ne tiek, 
kiek jis reikalavo, būtent, 
$120,000. Aukštesnysis teis
mas priteisė, kad Duplessis' 
jam atmokėtų $8,000.

Premjeras apeliavo prieš 
tą teismo sprendimą. Taip
gi apeliavo ir Ronc*arelli, 
kad per mažai jam priteisė. 
Duplessio apeliacijos teis
mas’ jau artėja, bet jo ad
vokatas bando užgniaužti 
Roncarelli’o apeliaciją, būk 
tai už neatliktą tam tikrą 
apeliacijos procedūrą. Ta
čiau pastarojo advokatas 
A. L. Stein, kuris jam lai
mėjo pirmą bylą, tvirtina, 
kad viskas buvo atlikta, 
kas tik reikėjo. Kuo tas 
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viskas užsibaigs, dar nėra 
žinios.

Įtūžusi moteris sviedė 
teisėjui batais

Cecile Gagnon pas teisė
ją Guy Guilbualt privatiš- 
kam jo kambaryj reikala
vo, kad jis pasirašytų va- 
rantą areštavimui policijos 
direktoriaus Albert Lang
lois ir inspektoriaus Ernest 
Frencoucur, kuriuodu, sakė 
ji, pavogę jos drabužių už 
$400, kuomet ji buvo areš
tuota. Teisėjas pradėjo jai 
aiškinti, kad jis negalįs to
kio varanto pasirašyti pir
miau, negu dalykas bus iš
tirtas. Moteris itužusi svie
dė jam savo batais tiesiai į 
krūtinę.

Moteris atvesta i teismą 
neprisipažino prie kaltės — 
užpuolimo ant teisėjo, bet 
pradėjo rėkti, kad visi tei
sėjai, policijos valdininkai 
ir advokatai papirkti. Teis
mo sargybiniai pagriebę iš
vedė ją iiš teismo salės.

Pabėgo užpultasai, 
taipgi užpuolikai

Dviem busimiem plėši
kam įsėdus į taxį, vienas iš 
jų bevažiuojant smogė taxi- 
ninkui iš užpakalio į galvą 
ir liepė jam sustoti ir ati
duoti pinigus. Jis, sustab
dęs automobilį, atidarė du
ris ir leidosi bėgti. Atsisu
kęs pažiūrėti, pamatė, kad 
“plėšikai,” kiek išgalėdami, 
lekia į kitą pusę. Taip jis 
ir liko neapiplėštas.

Nuteistas pakarti 
už žmogžudystę

Robert Laplant, .35 metų 
amžiaus, kuris pereitą pa
vasari mirtinai n u šovė 
taxio vairuotoją ir atėmė 
iš jo $8, šią savaitę nuteis
tas pakarti. Jis bus pakar
tas sausio 8 d. Jo bendra
darbis Guy Fiset bus teisia
mas vėliau.

Apsivedė
Rugsėjo 19 d. apsivedė 

Alfonsas Vaitiekūnas (Juo
zo sūnus) su Silvija Sadau
skaite. Jų tėvų pastango
mis iškelta vaišingos, daly
vaujant gausybei svečių, 
vestuvių apeigos. Jaunave
džiai išvyko medaus mėnesį 
praleisti į New Yorką.

Mirė
Rugsėjo; 23 d., po ilgos li

gos ir sunkios ligos, mirė 
Ona Ruzgaitienė (Butkevi
ciute), sulaukusi 61 metų 
amžiaus. Velionė paliko liū

desy j vyrą Joną Ruzgaitį. 
Palaidota per Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią Cote 
dės Neiges kapinėse. J.

Plymouth, Pa.
Jau žinoma, jog dabarti

nė mūsų valdžia mojasi 
LLD organizaciją padaryti 
šiai šaliai neištikima (sub- 
versyve), kuri niekuomet 
tokia nebuvo ir nėra, nes, 
kaip jau žinome, ši organi
zacija gyvuoja pagal šios 
šalies įstatymus, kurių nie
kur ir niekuomet nėra per
žengusi per apie 40 metų 
jos gyvavimo . Tokiu būdu 
mes matome reikalą jos 
švarų ir teisėtą gyvavimą 
ginti per teismus ir visais 
galimais būdais. Ir kadan
gi mes manome, kad šios
kultūriškos 
gynim'ui bus

organ i za c Įjos 
reikalinga fi

nansine parama, 
svarbiam reikalui 

tai šiam 
aukoja

me sekančiai:
t

Tomkeniko farmerys $5, 
Čereš.$2, J. ir V. $2, Para- 
pijonka $1, Kalnakasys $1, 
Plymouthiškė $1, B. M. Na
vi $1, Larksvillietis $1, O. 
Krutulienė $1, ir Z. O. $1 
Taigi, LLD gynimui viso 
sudėta $16. Ir Plymoutho 
kalnakasys $1 aukojo Daily 
Workeriui, tai viso aukų 
bus $17.

Čia aukojusieji prašome 
bei raginame visus sąžinin
gus žmones pasekti mus.

LDS 60-tos kuopos pasku
tinis šią vasarą piknikas, 
kuris įvyko rugsėjo 20 d., 
Kazlausku farmoje, puikiai 
pavyko. Tiesa, lietus tar
pais piknikieriams nesma- 
gumii darė, nes ne visą lai
ką po gražiais medžiais bu
vo galima leisti smagų lai
ką. Bet kadangi Kazlaus
kai turi didelę stubą, tai 
daugiausia teko piknikauti 
jų pastogėje. LDS 60-ta 
kuopa ir visi piknikieriai 
Kazlauskams yra širdingai 
dėkingi!

Pikniko komisija — O. 
Krutulienė, J. Liutauskas 
ir O. Žilinskienė — pikni
ką gerai surengė ir gražiai 
jame darbavosi. Komisijai 
padėjo B. ir M. Navickai, 
Kazlauskai ir V. Ž. Taip 
pat reikia priminti, kad 
Viktorija Kazlauskienė au
kojo sūrį ir didelį kopūstą 
pietų stalui. Sūris davė ke
lis dolerius pelno.

LDS 60-ta kuopa taria 
Viktorijai širdingą ačiū!

Taigi ir šis piknikutis da
vė organizacijai pelno ir 
padrąsinimo toliau veikti.

V. ž.

Šypsenos
Motina ragina sūnų lan

kyti mokyklą, bet jis bando 
visaip iš to išsisukti, saky
damas :

“Mano tėvelis juk lanky
davo mokyklą, o kas iš jo 
išėjo?. Aš nenoriu būti toks 
laidokas, kaip mano tėve
lis.”

Miesto valdininkas, duo
damas kontraktoriui užsa
kymą išremontuoti moky
klą už $10,000, klausia, ko
kioje sumoje reikės jam če
kis išrašyti.

Kontrakto rius: Už $10,- 
000 darbą reikės čekio $20,- 
000 sumoje.

Valdininkas: Geras bar
menas jums ir man.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALĖ

UPHOLSTERERS. Experienced. 
Steady work; good pay, good work
ing conditions. Apply in person or 
phone ST. 7-4193. MODERN, 1944) 
Germantown Ave.

(194-196)

TILE MEN to install steel, plas
tic, ceramic wall tile. Steady work; 
car necessary. 2910 W. Diamond St.

(192-195)
AUTOMOBILE MECHANIC

Must be 1st class. Excellent work
ing conditions. High salary. Gua
ranteed Steady work. Apply in per
son. See Mr. Rodeman.

HARRY KROUSE INC.
667 N. Broad Street

(191-194)
CANDY MAKER’S HELPER. Ex

perienced preferred. Opportunity for 
advancement. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
SHANE CANDY CO.. 110 Market 
Street.

(188-194)
AUTO MECHANIC. Body & Fen

der man. Combination. Steady work; 
good working conditions; top pay. 
Apply in person. See Bill. REVELS 
& COOPER. “K” & Venango Sts.

(194-195)
BAKER. Exp. 1st hand on pies, 

rolls, sweet dough, Danish. Night 
wk; steady wk; good wking condi
tions. Apply in person.
STATE ROAD RAKERY, 7415 West 
Chester Pike, Upper Darby.

(194-200)

CABINET MAKER. Exp. on all 
kinds of cabinets, also cabinet mak
er’s helper. Good pay, steady work. 
Apply in person, 4824 Vz N. Hope St.

(194-195)

HELP WANTED FEMALE
COOKING & GEN. HSEWK. Sett

led woman. Must be fond of child
ren. Sleep out. No ironing. All mo
dern appl. $30 per wk. and carfare. 
Steady position for right woman. 
Phone Mohawk 4-2304 for interview.

(194-200)

ATTENTION. GOOD OPPORTU
NITY. Bookkeeping Machine Opera
tor. Experience helpful but not es
sential. Will train on N.C.R. & Key
punch machine. Aptitude for figures 
& knowledge of typing essential. 
Permanent position. 5 days, 35 hr. 
week. Air conditioned office in South 
Phila. Apply in person or phone— 
Mrs. Siner. HO. 5-5020. ALEX C. 
FERGUSSON, 44 E. Oregon Ave.

(194-196)
KITCHEN WORK. 5 days. Speak 

Polish or Lithuanian. DU FOR’S 
RESTAURANT, Bourse Bldg., 18 S. 
4th Street.

(194-196)
OPERATORS. Exp. Double needle, 

as well as single needle and Bind
ing. Bindings on Union Special. Long 
term gov. contract. Apply in person. 
LAW - MAR MANUFACTURING 
CO.. 924 So. 3rd St., Camden, N.J.

(188-194)
REAL ESTATE
BENSALEM TWI’. 

Bucks County
Selection of homes. $4,500 & up. 

Conv. to churches, schools, stores & 
transp. P.S.—6 rms. & bath can be 
had with $1,000 dn. balance monthly. 
Business Opportunity. Hardware 
store, furniture store and other bus. 
opp, now aval., incl. 2 new stores 
and dwelling. Professional location 
avail. Choice bldgs, sites, inds. grnds. 
TYRON AGENCY, Andalusia, Pa. 
Cornwells 0732.
__________________________ (190-196)

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 4 d. spalių (Oct.), 10:30 rytą, 
29 Endicott St.

Draugai, čia reikės pasitarti Lais
vės vajaus reikale, kuris prasidėjo 
su pirma diena spalio, šis reikalas 
turi visiem laisviečiam rūpėti, todėl 
būkime visi.

Sekretorius J. M. Lukas.

)

Baltimore, Md.
MADAM GRAY. Readings and Ad

visor. Helps on all problems. Speaks 
several languages. Guaranteed sa
tisfaction. 10 A. M. to 9 P. M. .

MU. 5-5116. 421 N. Gay St.

i- w w w w - w w • w w w W w w «

i MATTHEW A. i
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ J
: DIREKTORIUS J
» ■4'04+ J
; 426 Lafayette St. J

Newark, 5, N. J. J
I MArket 2-5172 J 
I 4

Taksų mokėtojas klausia 
kaimyno, koks natūralia 
šaltinis baigiasi visai išsi
semti?

Kaimynas Federates val
džios iždas.

Taksų mokėtojas: Kar
tu ir mano kišenė.



-'4-1 ■.■■T ĮjRim»MMmnwwriĮiii ■ii-mOTi—r~~‘~~~~~~-wirnwwoi iMi i t — ini irr-nwnr - iiiiwtwtti—■

New¥)rto^<M^ZInloi
LID kuopt] aiychi

Literatūros Ih’augijos 2-ro: 
Apskrities metinė konferenci
ja įvyks lapkričio (Nov.) i”> 
d., 1953, Liberty .Auditorium. 
110-06 Atlantic Ave.. Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 10 
vai. rvto.

Delegatai renkami vienas 
nuo kiekvienu penkių kuo
pos 'nariu ir vienas nuo kuo
pos.

Išrinkite pilna skaičių dole 
galą ir atsiųskite konleremi- 
j on.

Jeigu kuopa r.''suspėtu iš
rinkti delegatu, tai kuopos 
valdyba privalo pasirūpinti 
pasiusti reikalingą kieki de- 
1 ega t u k o n f e r e n c i. i o n.

Kuopos valdyba taipgi turi 
pasirūpinti duoklėmis i Ap
skritį — 5 centai nuo kiekvie
no kuopos nario — ir paduoti 
delegatams pasimokė.iimui. .

Draugiškai.
LLD 2 ros Apskrities 

Komitetas.

Paškausko laidotuvės »
spaliu 2-ros rytą

t

Petrą Paškai’ską 'išlydės iš 
Šalinsko šermeninės 9:30 ry
to, penktadieni. Laidotuves į- 
v.yks Fresh Pond Krematoi i.jo
je, Metropolitan Ave.. Middle 
Village.

Žmona Elzbieta ir sūnūs 
Robertas ir Jonas prašo drau
gus ir pažįstamus atvykti į 
šermenis ir palydėti.

Aido Choras
Choro painokos 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.

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

n-------------------------- ■-----------------------------------------------s
Virginia 0-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ
TYRIMUI

2-3: 6-8 P. M. a . .
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & I^hdays WOODHAVEN, L. L, N. Y.

■...........................  —----- 'f" ..... .......... B

I PETRAS KAPISKAS |
X IR 2
| VINCAS SODA1T1S |
3 Užlaiko puikų 8

Į BAR & GRILL I
s 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. i

;< Telephone EVergreen 4-8174 X

Iš Kriaučių Susirinkimo Sportas
Rugsėjo 23, J įvyko lietu

viu kriaučių 51-to skyriaus su
sirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje.

Kaip paprastai, po perskai
tymo užrašu ir finansų at
skaitos, būna skaitymas laiš
ku. Vienas laiškas buvo nuo 
tarybos (svetimos, ne lokalo). 
reikalaujantis išrinkti delega
ciją jų suvažiavimui. Leista 
balsuoti: kad priimti šį laišką 
balsavo 10, o atmesti balsavo 
20. Tokiu būdu minėtas laiš
kas pasiųstas į gurbą.

Lokalo tarybai ’nereikėjo 
nešti į susirinkimą tokio laiš
ko, kuris gali lokalo finansus 
paliesti. Neseniai kliaučiai 
nutarė sumažinti savo lokalo 
tarybos ir dirbtuvių pirminin
ku susirinkimus, nes lokalo 
finansai paliko toki mizerni, 
kad ir algos lokalo valdybai 
nebuvo įmanoma apmokėti. 
Tas pakerta pačių uniją ir jos 
veikimo gyvumą. O čia at
važiuoja i susirinkimą su mi
nėtu laišku.

Vyrai, liaukitės iš kriaučių 
juokus daryti 1 Darbubkitės

Ateikite pasilinksminti ir 
paremti savo įstaigą

Jau visi žino, kad pasi
linksminti vra sveika. Reikia 
tik priminti, jog mūsų pasi
linksminimas yra sveika ir įs
taigoms ar organizacijoms, 
kuriose ar su kuriomis jų pra
mogose linksminamės. Tos 
sveikatos .vra labai, labai 
reikalinga Lietuvių Namo

Mokykla pradės veikti
Jefferson School, kurioje 

mokinama visuomeniškų ir y- 
pačiai darbininkams naudin
gų mokslų, dabar registruoja 

Į mokinius. Pamokas pradės 
: spalių 5-tos savaitę. Už moks
lą ima nedidelę mokesti. Taip
gi vykdo tokių kursų, kuriuo
se galima mokėti už atskiras 
lekcijas, kaip įžangą į mitin
gą. Mokykla randasi 575 6th 
Ave., New Yorke.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288 

unijos ir- darbininkų labui, 
kad kriaučiai ir kriaučkos ne
būtų nuskriausti dirbtuvėse. 
Tai yra jūsų uždavinys. Ei
dami i susirinkimą politikas 
palikite namie. Tas bus uni
jai ir jos nariams Į sveikatą. .

Kriaučiai visi gražiai atsi- o
mena, kad yra suaukoję tūk
stančius dolerių Lietuvos var
dan. Ar buvo kada nors iš
duota atskaita, kur tie pinigą’ 
išeikvoti? Nieko panašaus. 
Kriaučiai tik žino, kad Lietu
va ten gyveno ir gyvena. Jie 
save tvarkosi pagal savo no
rus, o mes tvarkykimės savo 
unijos dalykus.

Kriaučių baliui, kuris įvyks 
spalio 24 d., šiame susirinki
me į komitetą (biriuko dar 
porą nąrių, išrinkti J. Yuškau- 
skas ir A. Z ižas. I

1 Skyriaus delegatas davė 
pranešimą iš dirbtuvių stovio. 
Iš pranešimų pasirodė, kad 
lietuviškos dirbtuvės pusėti
nai gerai dirba ir artimai atei
čiai darbų dar turi, bet visa 
bėda, kad trūksta darbinin
kų. J. S.

Bendrovė, kuri renginį pikni
ką Liberty Auditorijoje spa
liu 3-čios popietį ir vakarą. 
Tad —

Prašome visus šios gražios 
ir naudingos lietuvių Įstaigos 
prietelius atvykti šį šeštadien, 
pasilinksminti savo įstaigoje, 
įžanga $1. Durys bus atda
ros nuo 1 vai. Piknikas tęsis 
taip ilgai, kaip ilgai rasis no
rinčių vaišintis, šokti.

Vaišes Į pikniką, kas nori, 
ga.li atsinešti savo. Liberty 
Auditorijos restaurane ras už
kandžių tie, kurie nenorės iš 
namų atsinešti.

Komisija.

Piliečiai resistruosis 
balsuoti rinkmuose

Kiekvienas New Yorko mie
sto pilietis, kuris nori rinki
muose balsuoti, turės valdi
nėje įstaigoje užsiregistruoti 
ateinančią savaitę. Valandos: 

padedant pirmadieniu, bai
giant penktadienius nuo 3 po 
pietų iki 10:30 vakaro.

Spalių 10-tą, šeštadienį, pa
skutinę dieną, nuo 7 ryto iki 
10:30 vakaro.

Muziejaus švieti 
parenka narius 
teatrališkai šo- 
Dainuoti ima 
metu, šokti —

Brook lyno 
mo Divizija 
vaikų chorui li
kėjų grupei, 
nuo 9 iki 14 
9 iki 16.

Kairiuos Petrikienes 
Pagerbimui Pietūs

Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

taja proga rengiamame ppkilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Bus dainų programa, kurią duos merginų Melo
dijos Kvartetas, o Moterų Klubo geriausios gas- 
padines. pagamins puikiausius pietus. Tad kiek
vienas iš anksto pasirūpinkite būti šiame pokilyje. / z

Rugsėjo 30-tą New Yorko 
Yankee Stadiūme prasidėjo 
New Yorko Yankių tymo 
rungtynės su Brooklyn© Dod
gers tymu už čąmpijonatą.

Soccer žaismėje rugsėjo 
27-tą lietuvių tymas persiėmė 
su Brooklyn© tymu. Lietuviai 
pergalėjo 4 prieš 3.

Liberty Auditorijos Alleys 
pradėjo veikti lietuvių mergi- 
nų-moterų ir vyrų tymai. Mo
terys nusitarė susirinkti pir-f 
madienių vakarais, vyrai an
tradieniais.

Tėvai tebesėdi už 
pagalbą vaikams

Praėjusio pirmadienio vaka
rą 20 brooklyniečių tėvų pasi
liko nakvoti miestiniame Svei
katos Department© centre. 
Tiek (pasiliko dėl to, kad tik
tai tiek teleido pasilikti. Die
nos metu demonstracijoje da
lyvavo daugiau, ši jau buvo 
ketviitoji iš eilės naktis, kai 
tėvai nakvojo raštinėje tikslu 
iškovoti gamma globulino ap
saugas vaikų nuo polio ligos.

Re i k aiavime pagalbos daly
vauja 1,300 tėvų, gyvenančių 
vidutinio ištek liaus šeimoms 
pastatytame projekte, Boule
vard Douses.

Projekte, prie Ashford St., 
praėjusią savaitę susirgo du 
vaikai. Kai susirgo pirmasis, 
tėvai siuntė delegaciją reika
lauti to GG kitiems vaikams. 
Valdinės įstaigos tarnautojai 
užtikrino, kad pavojaus nėra, 
nes galimybė susirgti esanti 
tiktai vienam iš milijono. Nors 
bijodami, kad' jų vaikas ne
būtų tuo vienu, tėvai nusilei
do, nuėjo namo. Bet už tre
jeto dienų susirgo tos pat kai- 
mynijos kitas vaikas. Seka
mą dieną, tėvai masiniai nuvy
ko į Sveikatos Departmentą ir 
nusprendė dežuruoti iki tol, 
kol gaus pagalbą.

Paliko tris kūdikius 
ties prieglauda

New Yorko pamestinukų 
prieglaudon rugsėjo 28-tos va
karą paskambino moteriške 
ii- pasakė, kad jos vaikučiai 
palikti ties prieglauda/ Nu
ėjusi ten slaugė atrado 3 mė
nesių mergaitę vežimėlyje, o 
4 ir 5 metų broliukus stovint 
prie vežimėlio.

Prie kūdikio prisegtame 
raštelyje rašė: “Pritrūkau pi
nigų jiems pavalgydinti. Jo
nukas yra vyriausia. Seka 
Luigis. Kūdikio vardas Nancy. 
Dieve jiems padėk.”

Carais įteikė 9,500 
jį statančių parašą

Moderniškais laikais neįvyk
sta stebuklų. Tačiau New 
Yorke šiomis dienomis įvyko 
tas, ką daugelis prilygina ste
buklui. Pastatymui teisiamo 
einant Smith Aktu darbinin
kų vado komunisto kandida
tu į prokurorą surinkta virš 
5,000 parašų.

Nominaciniai parašai nėra 
bile kieno, bile kur surinkti 
parašai. Jie turi būti pilie
čių, kurie gyvena to.re pat 
apskrityje iš kur kandidatas 
statomas. Tie piliečiai turi 
būti užsiregistravę balsuoti 
praėjusį rudenį įvykusiuose 
rinkimuose.

Parašai būna renkami ant 
blankos, kurioje aiškiai pasa
kyta, kas yra statomas kan
didatu, kurios partijos tikie- 
tu. I

Rinkėjai parašų pastatyti 
George Blake Charney į pro
kurorą, įėję į butą, pirmiau
sia pasakė, ką jie atstovauja. 
Tr kiekvienam įteikė lapelį su 
kandidato paveikslu ir pasa^ 
kymu, kuo jis yra. Pasako
ma, kad jis yra komunistas. 
Kad jis yra nuteistas einant, 
minties kontrolės įstatyčiu. 
Tik paskui prašė paremti de
mokratinę teisę mažumos, ta
me skaičiuje ir komunistams, 
būti renkamais ir balsuoti už 
savo pasirinktus kandidatus, 
žmonės savo parašus davė.

Patsai Charney su grupe 
savo darbuotojų nunešė peti
cijas į valdinę Board of Elec
tions raštinę. Asmeniškai į- 
teiktose peticijose buvo 8,381 
parašas. Likusios peticijos 
vėliau vakare pasiųstos paštu.

Kandidatui į prokurorą pa
statyti reikia gauti ne ma
žiau 5,000 parašų. Dąųg kas 
netikėjo, kad penkis tūkstan
čius parašų už komunistą gau
tų šiais laikais. Gavimas ro
do, kad 'žmonės ne tiek išsi
gandę makaiTizmo, kaip iš 
paviršiaus atrodo.

AFL prašė įgalinimo 
atstovauti New Yorko 
pajūriečius

, AFL naujai čarteriuota 
Longshoremen’s Unija įteikė 
valdinei National Labor Re 
lations Board prašymą ją pa
skaityti oficiale New Yorko 
laivakrovių ir kitų uosto dar
bininkų atstove. Prašė įga
linti derėtis su kompanijomis 
už darbininkų algas ir sąly
gas.

Tuo tarpu buvęs “karalius” 
Ryanas ir jo pakalikai despe
ratiškai stengiasi gauti bent 
kokį kontraktą ir pasilikti ga
lioje. Kalbama, kad bosai 
linkę pasilikti su raketieriais, 
ne su galima įsikurti tikra 
unija.

Eilinių narių vadai šaukia 
darbininkus pasinaudoti šia 
proga, atmesti Ryaną ir jo 
raketierius, o įsitraukti po 
AFL čarteriu naują, pačių 
eilinių valdomą; pačių demo
kratiškai tvarkomą uniją.

Įdomus ir svarbus spren
džiamasis momentas ištiko 
New Yorko uosto darbinin
kus.

New Yorke suimtas belgų 
laivo pilotas Deppe ir new-. 

Į yorkietis deimantais prekiau
tojas Samuel Lieberman, įtar
ti norėjus šmugelio keliu 
įvežti $233,000 vertės dei
mantų.

; Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti

1 1954 metais?

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti kaipo pa- 

gelbininku Superintendentui.
I Svarbu, kad mokėtų pataisymo 
darbus. Alga bus $150 į mėnesį, 
priskaitant kambarį gyventi su vi- 

i sais įtaisymais. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis pas K. Son
gailą. 1510 Ocean Parkway. Brook
lyn, N. Y.

(193-194)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

STALŲ PATARNAUTOJOS 
20—35

Patyrusios nešiojime toskų. 5 die
nos. 8 valandų diena. Pilnas laika; 
8:30 iki 5:30. Unijinės algos ir pa
šalpos. Kreipkitės 9-11 ryte.

HOWARD JOHNSON 
1251—6th Avenue

(194-200)
HAIRSTYLIST

Patyrusi—pilnai mokanti. Gera 
alga, prisideda komisas, trumpos va
landos, nuolat. Kreipkitės:

HENRY & NICHOLAS
157 W. 72nd St., N. Y. C.

(194-198)

MALE and FEMALE
REIKALINGI vyrai ir 

MOTERYS
Su ambicija ir galimybe greit mo

kytis patalinės dirbtuvėje. 80c j va
landą pradžiai. Pakėlimai sulyg 
gabumų. Kalbanti ir suprantanti 

angliškai. Kreipkitės:
MERIT QUILTING CO.

225 Taaffe Place, Brooklyn
(194-196)

HELP WANTED MALE

MALIAVOTOJAI — $18—$20
Kasdien

Unijiniams maliavbtojams 
$3.25 Į Valandą

EDWARDS AGENCY
78 Warren Street, N. Y. C.

(194-197)
VIRĖJAS

NARIŲ PRIŽIŪRĖTOJAS IR 
TARNAUTOJAS

Su Patyrimu. Maža šeima. Guo
lis vietoje. Puikūs namai. Visi mo
derniniai įrengimai. Gera alga. Rei
kalaujame geriausius paliudijimus.

BR. 2-1655
(194-196)

DIE MAKER
Zipper Dies; $3.00 j Valandą 

Viršlaikiai, 5 dienos 
Ridgewood Apylinkėje 

BRUNING BROS.
754 Lexington Ave., Brooklyn 

Tel. GLenniore 5-3636
CARPENTERS

Geri Vyrai
Ilgas žiemos Darbas
Split Level Homes
ARTHUR SCOTT

Tel. FReeport 9-0288
.______________________ (193-196)

” BUSINESS
OPPORTUNITIES

DELNAI!!!
Pelningas šalutinis biznis augini

mui Chinchillas, kuris užtikrina 
greitą pralobimą už keletos metų. 
Gaukite mūsų nepaprastą planą.

Šaukite ar rašykite:
ASSOCIATED CHINCHILLA 

BREEDERS
3683 Hempstead Tpke., 

Levittown, N. Y.
Tel. LEvlttown 8-9713

(194-196)
MAISTO KRAUTUVĖ

Ideališka vieta
1941 Amsterdam Ave. — Pilnai

įrengta — įsteigta prieš 35 metus.
Tel. WA. 6-4145

(190-194)

SKALBKYLA
20 Bendix Mašinų

2 Džiovinimui — 1 Drėgninimui
West Bronx — $225 leigos.

TR. 2-2964
(193-195)

Rinkimuose bus penki 
kandidatai į majorą

Nuėję balsuoti lapkričio 3 
piliečiai ras mažiausia penkis 
kandidatus į majorą. Jais 
yra: .

Wag ne ris demokratų.
Halley liberalų.
Riegelman republikonų.
McAvoy darbiečių.
Impellitteris nepriklausamų. 

Koki tie jo nepriklausomi rė
mėjai, teks kalbėti atskirai.

Richmond Hill gyventojas 
Joseph Collins tapo pavojin
gai pašau/tas subway stotyje. 
Jį pašovė policisto neštas mai
šelyje revolveris, kuris nety
čia iškrito policistui iš rankos 
ir pats iššovė.

Susirinkimas
BROOKLYN, N.Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
spalių 6 d., 7:30 v. v., Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 280 Uninon Avė. 
Nariai kviečiami skaitlingai daly
vauti ir užsimokėti duokles.

Valdyba.
(194-196)

HAIRDRESSER—PERM’VV AVER
Patyrusi — pilnai mokanti Nuo

latinis darbas, 5 dienos. gcW'a ;j|ca 
prisideda komisas. Linksmoj darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

IRVING’S BEAUTY SHOP 
736 Allerton Ave.. Bronx 

Tel. OL. 5-9390
(188-194)

REIKALINGOS ARTISTĖS
Piešimui gėlines dekoracijas ant 

metalinių indų.
BATES ART CREATORS 

116 2nd Ave., (prie 10th St.) 
Brooklyn, N. Y.

(188-194)
SHAMPOOER & MANICURIST 
Plaukų taisymo nereikalinga.

5 dienos, valandos 9—6 P. M. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

TOWN & COUNTRY 
HAIRDRESSERS

439 Madison Ave., N. Y. C.
Tel. PL. 8-2775 

( (190-196)
BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienų 
savaitė, gera mokestis. •

Kreipkitės:
ILA HAIRDRESSERS

25 E. 77th St, N. Y. C.
(190-194)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi visame darbe. Nuolati

nis darbas. 5 dienos. Uždara bLrni^- 
dienais. Gera alga. Kreipki!^:

NORTHOLD
• 3657 Broadway (arti 151 st St.)

N. Y. C.
_____________________ (192-194)

REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Turi kalbėti angliškai. 

Nuolatinis darbas, 5Vi dienos, gera 
mokestis. Kreipkitės: 
LEVITT & ZALKIN

201 E. 23rd St., N. Y. C.
• (192-196) •

AR JUS NORITE GERO DARBO
Mes turime vietas dėl:
Countergirls — Stalų patarnauto

joms — Virėjoms — namų ruošos 
darbininkėms, governankoms, slau
gėms. ofisų darbininkėms, kambarių 
tvarkytojoms ir prie virtuvės dar
bams. Taipgi turime vietų prie vi
sokių rūšių fabriko darbų.

Namų aptarnautoja — Virėja, rei
kalinga į užmiestį. Rūmas ir valgis. 
Kreipkitės visą savaite:

GOLD AGENCY
80 Warren St., N. Y. C.. Rm. 410/#- x

(192-194'

LABORATORY 
ir

TISStTE /X
TECHNIKĖS

The Staten Island Hospital 
GI. 7-6000 

Ext. 90
_______ __________ (193-195)

MOTERYS 
Su kiek nors patyrimo 

Dratų dėjimui ir Lydinimui 
Nuolatini darbai

Kreipkitės:
ELDICO OF N. Y. 

44-81 Douglaston Parkway 
Douglaston

(193-195)

DŽIULERIŲ
RANKOM TAPYTOJOS 
Pilnam ar daliai laiko 

Kreipkitės:
BAROQUE ART PRODUCTS 

926 Broadway, Brooklyn 
Tel. HY. 7-4460

(193-19?)

OPERATORĖS
Singer mašinom. Darbas prie sports
wear. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
ANDY TOGS SPORTSWFAK

181 Grandview Ave..
Mariners Harbor, S. I.

Tel. GI. 2-8430
\ (193-195)

COTTAGE WoTHER i
Asistante (35 iki 50 metų), neve

dusi, baigusi High School. Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio. maža protestantų įstai-. 
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6—12. Alga $35, pri
dedant užlaikymą, šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 

(192-198)

HAIRDRESSER 
PERMANENT WAVE

Darymui plaukų tinting. Patyrusi 
— pilnai mokanti. Dėl ketvirtadie
nių. penktadienių ir šeštadienių. Ge
ra mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
NEIL & LEON HAIRSTYLIST
99 New Lots Ave., Brooklyn 

Tel. DI. 2-9293
(194-196)

PINKERS—TOP STOPPERS— 
SLIDER MOUNTERS 
R. PEE ZIPPER CO.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2151 Dean St., Brooklyn
(arti 8th Ave. Subway)

Tel. DI. 2-5182
(191-198)

OPERATORĖS .
Patyrusi prie geresnių )housocoat|£ 

Siuvimui viso drabužio. Tinkamos 
merginos gali užsidirbti puikiausias 
algas.

Kreipkitės:
5 W. 81st St. (10th Floor), N. Y. C.

(191-195)
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