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KRISLAI INDUSAI REIKALAUJA
Vėl rugiapiūtė.
Smarki moteriška šluota.
Tik prakeikimo verti.
Kaip jaučiasi Europa?
.Sarmata, bet kam?
Mrs. Eisenhower ir 

Mrs. Roosevelt. 
Rašo A. Bimba

Tu rimt* dienraščio Laisvės
vaju gavimui nauju skaityto.ją 
ir atnaujinimui išsibaigusių 
jĮrenumeratu. Svarbi rugiapiū- 
lu Darbuojasi vajininkai. j 
•Jiems reikia talkos. Talkon ■ 
privalo ateiti visi Laisvės skai- į 
tytojai.

Vajaus metu reikia stiprin
ti dienrašti finansiniai. Laba; 
gerai padaro tos koloni jos, ku
rios dienraščio paramai suren
gia kokią nors pramogą.

\ isur tas galima, — vienur 
didesne, kitur mažesne skale. 
Bile sueiga tam tikslui duos 
naudos.

Nepamirškite spaudos raka- 
rienės-oankieto 11 art l orde 
spalio 18 dieną.

ls Kinijos sostinės praneši
mas: Lšrmkta-paskirta visas 
tūkstantis motoru teisėju. Tai 
nauja Šluota. Ji šluojanti la
bai gerai. Moterys greitai ir 
gudriai išsprendžiančios seniai 
užsilikusias bylas.

I Kas prieš keletą metu galė
jo tikėti, kad Kinijos moterys 
susilauks tokios puikios pro
gos panaudoti savo gabumus 
liaudies gyvenimo pagerini
mui ! Vis tai nau.josios sant
varkos padarinys.

Ką sakytumėte, jeigu vieną 
“gražią” naktį sauja chuliga
nu ir žmogžudžiu (iinamiti 
išsprogdintu New Yorke Wil- 
liamsburgo tiltą, arba \Vash- 
intono tiltą arba Whitestone 
tiltą ?

Keiktumėte ir prakeiktumė
te tokius pabaisas.

Bet štai Brooklyno pranciš
konu fašistinėje mazgotėje su 
džiaugsmu ir užgyrimu rašo
ma :

Lietuvoje “partizanai Įvyk
dę visą eilę sabotažo aktų, 
vpač Panevėžio mieste, Tilžė
je ir Ragainėje. Partizanai iš
sprogdinę per Nemuną pasta
tytą Tilžės tiltą, kuris dabar
tiniame susisiekime yra labai 
sAarbus. šis tiltas per pasta- 
rfrosius 3 metus buvęs išsprog
dintas jau net 1 kartus.”

Dar daugiau : “partizanų” 
“taip pat buvę apnuodyta a- 
pie 100 žmonių.” (Darbinin
kas, spalio 2 d.)

Kaip dabar jaučiasi wakari- 
nė Europa, Amerikos už no 
sies ve d ž i o j a m a ? N e k a i p, 
prastai.

Apie, tai rašo >š Paryžiaus 
N. Y. Times korespondente 
Anne O’Hare McCormick. 
Girdi, prieš virš 150 metų A- 
merika kovojo prieš Europa 
už nepriklausomybę, bet 
“šiandien paveikslas apversta 
kita puse. . . Senojo pasaulio 
tautos yra silpnos ir biednos 
palyginus su Jungt. Valstijo
mis. Dabar Europa randasi 
sukilime prieš iš toli teikiamą 
patari m* j ir nuosprendžius, 

* padarytas be pasitarimo su 
ja; šiandien Europa siekia ne
priklausomybės nuo Ameri
kos.” |

Ir dar štai kas. Daugelio eu
ropiečių akyse “McCarthy

(Tąsa 4-tam 4>usl.)

APSAUGOT NUO R HEE
I UŽPUOLIKŲ KORĖJOJE ______
Rhee planuoja ginklais paleist 
“nenorinčius grįžt belaisvius”

Washington.— Indija at
sišaukė į Jungtines Valsti
jas, kad pažabotų Pietinės 
Korėjos prezide’nto Syng- 
mano Rhee valdininkų grū
mojimus — ginklais atida
ryti stovyklas ir paleisti va
dinamus “nenorinčius grįž
ti namo belaisvius,” šiauri
nius korėjiečius ir kinus.

Indijos premjeras Nehru 
atsiuntė Amerikai reikala
vimą—užtikrinti, kad ame
rikonų kariuomenė padės 
atremti Rhee tautininkus, 
jeigu jie užpultų indusus 
kareivius, saugojančius to

Guatemalos gelžkeliu 
darbininkai streikuoja 
prieš jankiu kompaniją

Guatemala. — Generalis 
gelžkeliečių streikas Guate- 
maloje sustabdė veikimą 
geležinkelių, kurie vis pri
klauso Jungtinių Valstijų 
kapitalistams. 6,000 strei- 
kierių reikalauja pakelti 
algą ir pagerinti kitas są
lygas.

Amerikonai bijo, kad 
Guatemala neperimtų ge
ležinkeliu į savo valstybės 
nuosavybę.

Visa Guatemalos Darbe 
Konfederacija remia gele
žinkeliečių streiką. Jiems 
atsiuntė sveikinimą ir V. 
Lombardo Toledano, pirmi
ninkas visos Lotyniškosios 
Amerikos Darbo Konfede
racijos (unijų sąjungos).

Teismas iš anksto šį strei
ką užgyrė. Tas pats teis
mas nusprendė, kad Elek
trinės Jėgos kompanija tu
ri $220,400 padidinti algas 
savo- darbininkams, streika
vusiems liepos 16 d., o 1954 
metais pakelti jiems uždar
bį dar $293,000.

Savininkai G u a t e m alos 
Elektrinės Jėgos kompani
jos taipgi yra Jungtinių 
Valstijų kapitalistai.

Guatemala, Centralinės 
Amerikos* respublika, turi 
apie 3 su puse milijonus 
gyventojų ir 42,042 ketvir
tainių mylių plotą.

Prancūzai naikiną Vietnamo 
komunistu sandėlius

Hanoi, Indo'-Kin. — Fran- 
cūzai skelbia, kad jų smar
kuoliai nusileidę parašiu
tais iš lėktuvų ir išdaužę 
karinius Vietnamo . liaudi
ninkų sandėlius Lao Kay, 
arti Kinijos rubežiaus.

Washington. — Eisenho- 
werio valdžia paskyrė alka
nai Bolivijai $5.000,000 ver
tės grūdų bei kitų maisto 
produktų iš valdinių san
dėlių.

kių belaisvių stovyklas.
“Atsisakančius grįžti” 

belaisvius globoja penkių 
neutralią šalių komisija, o 
jų stovyklas sergėja Indi
jos kariuomenė. Indija yra 
tos komisijos pirmininkas.

Egiptas einąs link 
sutarties su Anglija

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjero pavaduotojas 
Nasser sakė, “pradedame 
šiek tiek susitarti su An
glija” kas liečia Suezo ka
nalo ruožtą, “bet per daug 
nesitikime pilnos sutar
ties.”

Pereitą savaitę anglai 
pranešė, jog aplamai susi
tarta, kad Anglija ištrauks 
savo 80.000 vyrų armiją iš 
to ruęžto ir paliks r tiktai 
4,000 karinių anglų techni
kų; o jie tvarkys Sueso ka
nalo veikimą ir “saugos 
nuo komunistu.”

Pravda sako, Atlanto 
kraštai manevravo 
užpuolimo karui

Maskvos Pravda smerkė 
Atlanto kraštu manevrus 
Viduržeminėje Jūroje. Sa
ko, tie manevrai aiškiai įro
do, kad Jungtinės Valsti
jos su savo partneriais ruo
šiasi daryti karini užpuoli
mą, nors Amerika savo 
propagandoj pasakoja, kad 
šie manevrai — “tai tik la
vinimasis apsiginti nuo ko
munizmo.”

Manevruose dalyvavo tu
zinai karo laivų, 1,000 lėk
tuvų ir daugiau kaip 100,- 
000 jūreivių bei kareivių iš 
Amerikos, Turkijos, An
glijos, Graikijos, Italijos ir 
Franci jos.

Irano generolai grūmoja 
studentam ir prekėjam

Teheran, Iran. — Irano 
generolu valdžia grasino 
aštriai bausti Teherano 
Universiteto studentus ir 
bazarų prekė jus, jeigu jie 
pritars komunistinei Tudeh 
Partijai ar buvusiai prem
jero Mossadegh o valdžiai.

Ypač universitetas yra ži
nomas kaip komunistinio 
bei progresyvio judėjimo 
lizdas.

Po to, kai karališkieji ge
nerolai užgrobė valdžią ir 
areštavo Mossadegha, stu
dentai rengė susirinkimus, 
kur gvrė Mossadeghą, o 
smerkė naujuosius valdo
vus. Kariuomenė ir . poli
cija žiauriai blaškė studen
tus.

Burmos lakūnai pleškina 
Čiang Kai-šeko banditus

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų gene
rolas Li Mi pranešė, jog 
Burmos lėktuvai per pa
skutines 17' dienu užmušė 
bei sužeidė 1,346 čiangiilin- 
kus, vadinamus “partiza
nus.” /

(Kuomet Kinijos Komu
nistai - liaudininkai pirm 
trejeto metų galutinai su
pliekė Čiang Kai-šeko ka
riuomenę, tai jos likučiai 
paspruko į Burma. Ten bė
gliai čiangininkai ir apsi
buvo, plėsdami bei žudyda
mi burmiečius ir užpuldi- 
nėdami Burmos miestus.)

Jų vadas gen. Li M i pa
sakojo, kad Kinijos komu

Anglai vadina “veidmainiais” 
amerikonus, smerkiančius 
Angliją už prekybą su Kinija

London. — Anglijos libe
ralu laikraštis Manchester 
Guardian vadino veidmai
niais tokius Amerikos poli- 
tikierius< kaip JoeMcCar
thy. Sako, jie rėkauja prieš 
Anglija, kad ji veda preky
bą su Kinijos komunistais, 
bet užmiršta, koki bizni 
amerikonai duoda komu
nistinei Kinijai.

Žymėtina, jog p e r n a i 
Amerika pirko iš Kinijos 
medžiagų bei produktų už 
27 milijonus. 725 tūkstan
čius doleriu ir. matyt, savo 
pinigais užmokėjo už

Areštuoti du vaikavagiai, kurie 
nužudė vaiką ir išreikalavo 
$600,000 už “gyvo” grąžinimą

Kansas City. — Tapo su
imti Carl Austin Hall ir jo 
sėbre Bonnie Brown Heady 
kaip žmogžudiški vaikva- 
giai.

Valdžios FBI agentai ir 
vietinė įvairių miestų bei 
valstijų policija karštai ieš
ko trečio niekšo, Thomo J. 
Marsh’o, kaip aršiausio tos 
šaikos nario.

Bonnie B. Heady pirm 
keliolikos dienu išvilojo še- 
šerių metų vaikuti Bobby 
Greenlease iš klioštorinės 
katalikų mokyklos. Įpasa-. 
ko j o minvškoms, būk esan
ti jo motinos draugė, o mo
tina susirgus ir prašius 
vaiką namo pargabenti.

Paskui vaikvagiai žadėio 
sugrąžinti vaiką “gvvą ir 
sveiką,” jeigu milijonie
rius jo tėvas duos jiems 600 
tūkstančiu dolerių atpirkų, 
nors jau buvo ji nužudę.

Taip ir buvo jiems įteik
ta $600,000. Bet piktada
riai bjauriai sumušė ir nu
šovė vaiką už kelių valan
dų po j oi pagrobimo.

Jo lavonukas atrastas už
kastas tarp krūmų prie 
vaikvagės Bonnie Heady 
namo St. Joseph mieste, 
Mo.

nistai pakurstė Burma nai
kint čiangininkus bombo
mis bei šūviais iš oro. Gra
fino Burmai už tai atker
šyti. kad ji pradėjo tokius 
žygius.

Sykiu Li Mi raportavo 
kad Burmoje dar turi 12,- 
000 savo “partizanų.”

(Burma kartotinai šaukė- 
u i Jungtines Tautas, pra
sydama p r i versti Čiang 
Kai-šeką. ištraukti jo ban
ditus iš Burmos. Bet ame
rikinis blokas Jungt. 'Tau
tose vis suklampina tuos 
a t s i š a u k i m us, kuomet 
Čiang Kai-šeka's pats sva
joja per Burma užpulti Ki
nijos Liaudies Respubliką.) 

pirkinius. Nes Jungtinių 
Valstijų prekybos depart
mental nepraneša apie jo
kius amerikinius pardavi
mus Kinijai. O Kinija už 
dolerius gali pirkti reika
lingų sau daiktų iš įvairių 
kitu kraštų. .

Tais pačiais metais An
glija turėjo tiktai 18 mili
jonų, 806 tūkstančių dole
rių verslo su Kinijos Liau
dies Respublika, sudėiuš 
krūvon pirkimus iš Kinijos 
ir pardavimus jai. Bet ir 
Anglija daugiau iš Kinijos

tuos1 pirko, negu jai. pardavė.

Policijos kvočiamas, Hall 
sakė, kad tai pabėgėlis 
Thornas Marsh nušovė vai
ką.

Visi trys vaikvagiai jau 
buvo sėdėję kalėjime kaip 
kriminalistai.

Hali prašvilpė tėvo palik
tus jaw. 200 tūkstančių do
lerių ir leidosi plėšikauti.

Bonnie Heady ir Hall bu
vo sučiupti, kai begirtuok
liaudami smarkiai, susirie
jo-.

Jau atgauta dauguma iš
mokėtų vaikvagiams pini
gu.

Cleveland, Ohio
Mire George Skieris

Mirė George Skieris. 3214 
Superior Ave., Clevelande. 
Paliko du brolius. Feliksą 
Clevelande ir Paula Lietu
voje. Kūnas pašarvotas 
Wilkelio šermeninėje, 6202 
Superior Ave. Bus laido
jamas šeštadieni, spalio 10 
d., 1 vai. popiet. *

Wilkelis Funeral Home

Sydney, Australija.—Ethe- 
lė Hudson’ienė vienu pra-- 
dė j imu pagimdė 4 kūdikius, 
bet 2 jau mirė.

KARININKAI PAŠALINO
5 INŽINIERIUS PAGAU
McCarthyjtarimy
Ragangaudis McCarthy spėliojo, 
kad jie “galėję šnipinėti”

Washington. — Armijos 
valdyba suspendavo 5 civi
linius radarų inžinierius, 
dirbusius karinių tyrinėji
mų laboratorijoj Fort Mon- 
mouth’e, N. J. Pašalino 
juos iš tarnybos tiktai to-

Mirė Muchina, Įžymi
I Sovietų skulptorė
Į ---------------------------
f

Maskva. — Mirė artistė 
skulptorė Vera Ignat jeva 
Muchina, kuri pagamino 
didvyriškas statulas darbi
ninko ir valstietės.

Muchinos kūriniai pirm 
Antrojo pasaulinio karo 
buvo rodomi ir užsieniuose 
dailės parodose, New Yor
ke, Paryžiuj ir kitur.

Sovietu vyriausybė sutei
kė Muchinai Stalininę pre
miją ir liaudies artisto var
dą.’

Prezidentas tariasi 
su fabrikantais, kaip 
aptaksuoti dirbinius

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris tarėsi su 
Chas. R. Sligh, Fabrikantų 
Susivienijimo pirmininku, 
kaip galima būtų taksais 
apdėti visus fabrikų dirbi
nius, pirm išsiunčiant par
davimui. Tiktai maistas ir 
gyduolės pagal daktarų re
ceptus būtų netaksuojama.

Tokius fabrikinius taksus 
Eisenhoweris jau ne sykį 
pirmiau svarstė su savo 
ministrais.

Kiek fabrikantas sumo
kėtų taksų, tai dar daugiau 
atsiimtų iš vartotojų, pa
keldamas savo dirbinių kai
na.

Valdžia tikisi gauti apie 
10 bilijonų dolerių iš pla
nuojamų fabrikinių taksų.

Pieck vėl išrinktas Rytu 
Vokietijos prezidentu

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka iškilmingai minėjo sa
vo ketverių metų sukaktį, 
ir jos seimas vėl vienbalsiai 
išrinko Wilhelma Piecką 
prezidentu. .

Pieck, 77 metu amžiaus,
7 4 7

yra pirmininkas Socialistu- 
Komunistų Vienybės Parti
jos.

Jis pasižadėjo dar smar
kiau darbuotis, kad Vaka
rinė ir Rytinė Vokietija 
būtų sujungta į vieną de
mokratinę, nekarinę vokie
čių valstybę.

ORAS.—Giedra ir šilčiau. 

dėl, jog ragangaudis sena
torius McCarthy įtarė, kad 
tie mokslininkai turėję ry
šių su komunistais ir, “tur 
būt. veikę kaip Sovietų šni
pai.”

Tarp tų inžinierių yra 
Aaron Coleman. Jį McCar
thy apšaukė “neištikimu 
valdžiai” tiktai todėl, kad:

Coleman lankė tas pačias 
klases New Yorko Miesto 
Kolegijoj sykiu su M orto nu 
Sobell’iu, o vėliau kelis kar
tus kalbėjosi su juo biznio 
reikalais Reeves Instru
mentų korporacijoje. So- 
bellis gi rvšium su Rosen- 
bergų byla nuteistas kalėji- 
man už vadinamą “suokal
bį šnipinėt” prieš Ameriką.

Kitas armijos laborato
rijos inžinierius Haroldas 
Ducore suspenduotas tiktai 
pagal spėliojantį McCar- 
thy’o pasakojimą, kad jis 

j “pritardavęs komunistam.”
Jie ketina per teismus 

reikalaut, kad sugrąžintų 
atgal i tarnyba karinėje 
Fort Monmouth laboratori
joje-

I Eisenhoweris stabdysiąs 
j plepalus apie H-bombas

—
Washington.— Preziden- 

I tas Eisenhoweris nuspren- 
> dė sustabdyti aukštųjų val
dininkų prieštaraujanč i u s 
plepalus apie Sovietų hy
drogen ine bombą ir pana
šius dalykus.

Amerikos valdžia yra 
oficialiai pripažinus, jog 
Sovietų Sąjungą savo pa
darytuose bandymuose jau 
išsprogdino bent vieną hy- 
drogenine bombą.

Bet keli aukštieji Eisen- 
howerio valdininkai pasku
tinėmis dienomis skirtin
gai “nuo kepurės” šnekėjo. 
Vieni sakė, Sovietai jau ga
lėtų užpulti Ameriką hy- 
drogeninėmis bom b o m i s ; 
kiti spėjo, kad Sovietų Są
junga “dar neturi” hydro- 
geninės bombos, o dar ki
ti sakė, “tur būt,” nei Ame
rika nei Sovietai dar netu
ri tokios bombos.”

Gandai apie Jugoslavijos ir 
Turkijos planus 
prieš Graikiją

Roma. — Italija skleidžia 
gandus, kad Jugoslavija ir 
Turkija planuoja užpulti ir 
apkapoti Graikiją.

Jugoslavijos valdžia sa
ko, tokiais gandais Italija 
nori suardyti karinę su
tartį tarp Graikijos, Tur
kijos ir Jugoslavijos prieš 
Sovietu Sąjungą (o gal ir 
prieš Italiją).

London. — Streikuoja 5>- 
200 anglų laivakrovių.
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Kas Ką Rašo ir Sako Gyvenimas pasikeitė Šypsenos

NEREIKIA PAMIRŠTI
SVARBIOS PAREIGOS

NEW YORKO MIESTO administracijos rinkimai 
šiemet turės didžiulės svarbos ne tik šiam miestui, o ir 
visam kraštui.

Reakcininkai mobilizuojasi. Jie žūt būt pasiryžo 
išrinkti majoro vietai vieną iš dviejų: Impelltterį arba 
republikonų kandidatą Harold Riegelmaną. Jei jie iš
rinks vieną iš jų, jie laimės, o liaudis pralaimės. Tai 
privalo būti aišku kiekvienam.

Vienas.iš suminėtųjų gali būti išrinktas miesto ma
joro vietai, jei masės piliečių bus apsileidusius, jei joe 
neis balsuoti.

O kas norės eiti balsuoti, privalo dabar., šią savaitę 
būtinai užsiregistruoti!

Taigi trumpai ir aiškiai pasakysime: kiekvienas pi
lietis, turis teisę lapkričio 3 dieną balsuoti, privalo šia 
savaite užsiregistruoti. Registracijos diena baigiasi su * *• ** v
šeštadieniu. 1 ■ <

Iki trečiadienio, kai šitie žodžiai rašomi, labai ne
didelis skaičus piliečiu užsiregstravo. Tai džiugina re- 
ąkcininkus, bet tai skaudina tuos, kurie trokšta, kad 
New Yorko miestas būtų progresyvus, kad jame būtų

kiti apie McCarthy 
IR MAKARTIŽMĄ

McCarthy ir makartiz
mas šiandien žinomi ne tik 
pas mus, o ir kituose kraš
tuose. Žino apie ragangau- 
dį senatorių ir jo “filosofi
ją” ir Ta r. Sąjungos žmo
nės; žino ir rašo apie tai.

Neseniai Vilniaus Tiesoje 
tilpo J. Artiomovo straips
nis apie McCarthy ir ma- 
kartizmą. Skaityto j a m s . 
be abejojimo, bus įdomu 
pamatyti, kaip to krašte 
žurnalistai ir bendrai žmo
nės žiūri i šia “amerikine 
fenomeną.”

Padavęs keletą bruožų 
apie McCarthy kaip politi
kierių, straipsnio autorius 
apsklembia jo politiką, jo 
ir jo pasekėjų nusistatymą. 
I. Artiomovas rašo:

“Kas yra makartizmas. 
kokios yra jo socialinės šak
nys ?

“Nepridengtas fašizmas, I 
kuri uagimdė Amerikos im - i 
nerializmas ir kuris tarnau- į 
ia monopolijoms, siekiau- I 
šiems nasaulmio viešpata-| 
vimo: šalto karo ir ginklą- į 
vimosi varžybų simbolis: ■ 
simbolis tamsybiškumo, ku- i 
ris piestu stoja prieš ma- <

nugalėti makartistai,
Dėl to: registruokitės tie, kurie dar neužsiregistra

vote, ir ruoškitės lapkričio 3 dieną balsuoti.

AR ŽINO KAIRĖ, KĄ DARO DEŠINĖ?
GUDRIAUSIAS SALIAMONAS, rodosi, negalėtų 

atnarplioti tos painiavos, kurioje klaidžioja mūsų šalies 
vadovai.

Dabar mada kalbėti apie atomo ir vandenilio bom
bas, apie jų galią, apie jų destruktyvę jėgą.

Ir štai, prezidentas Eisenhoweris, kalbėdamas vie
name moterų mitinge Atlantic City, N. J., pripažino, 
jog Tarybų Sąjunga žino, kaip pasidaryti vandenilic 
bombas/ todėl tai sudaro mums pavojų. O jeigu esame 
pavojuje, tai reikia mums juo daugiau ginkluotis, dau
giau bombų ir tt.

Šalies apsigynimo sekretorius (ministras) Charles 
E; Wilson, pareiškė spaudos ir radijo korespondentams 
(tą pačia diena, kuria sakė kalbą Eisenhoweris) Wash
ingtone, kad Tarvbų Sąjunga yra vandenilio bombų ga- 
myboie atsilikusi nuo Amerikos trejus metus. Jis la
bai abejojąs, ar Sovietai turi “m.ėtytiną” bombą! Be 
to, sakė jis, labai abejotina, ar Sovietai turi užtenka
mai ir tinkamų lėktuvu toms bomboms atnešti ir jas nu
mesti ant Amerikos miestų.

Praėjusį sekmadieni Arthur S. Flemming, galva 
Office of Defense Mobilization, pareiškė, jog Tarybų 
Sąjunga galinti bile kada atnešti ir numesti ant Jungti
nių Valstijų vandenilio bombą.

Tą pačią dieną kongresmanas Cole reikalavo, kač 
Amerika kas kiekvieneri metai išleistų vis $10,000,000,- 
000 daugiau ir daugiau apsiginklavimui, nes esą labai 
didelis pavojus iš Tarybų Sąjungos pusės.

Valstybės sekretorius Dulles praėjusį antradieni pa
reiškė. kad Amerika norinti daryti “ribotą” nepuolimo 
sutartį su Tarybų Sąjunga.

Senatorius Knowland, republikonų vadovas Jung
tiniu'Valstijų senate, pareiškė, negalima esą daryti ne
puolimo sutarties su Tarybų Sąjunga tol, kol nebus 
“laisvų rinkimų” liaudies demokratinėse respublikose.

Taigi matote, kiek nuomonių, kiek “razumų.” Ir vi-

žiausią laisvės ir demokra
tijos pasireiškimą. Makar- 

' tizmas vartoja demagogi- 
j jos ir ‘Didžiojo melo’ me- 
itodą... Tai]) bent įvertina 
: šį gėdingą mūsų amžiaus 
; reiškinį demokratiniai JAV 
j sluoksniai. Pažangusis ‘Po- 
Į litical- Affairs’ makartinin- 
! kus kvalifikuoja kai]) “fa- 
j šistinį būrį,’ kaip prievar- 
' tos jr spaudimo įrankį, skir
tą atremti bet kurį liaudies 
pasipriešinimą, skinti kelią 

Į fašizmui ir priversti šalį ei- 
j ti šiuo keliu.i
'■ “Makartininkų ‘Didžiojo 
melo’ metodas yra primity
vus: jis dar šiurkštesnis ir 
grubesnis, negu kad yra 
buvusi savo laiku melagin
goji Gebelso propaganda.— 
Amerikai grasina raudona
sis pavojus — visur! Štai 
tas arkliukas, kuriuo jodi
nėja senatorius ir jo pase
kėjai.

“Prieš trejus metus Mc
Carthy padarė pribloškian
ti pareiškimą, už kurio nu
sitvėrė visa reakcine spau
da—kad JAV valstybės de
partamentas beveik ištisai 
susidedąs iš... komunistų, 
kurie, girdi, esą Maskvos 
agentai. Kai]) ir teko lauk
ti, visa tai pasirodė esą me
las, bet McCarthy ir gelto
noji spauda savo darbą jau 
buvo padarę — jie įaudri
no visą šalį, iškėlė į pavir-

$a tai pareina iš didelių gaivu!

Tarybų Sąjunga, o ir Anglija., Neužilgo atomines ii' 
vandenilio bombas galį įsigyti'ir Vakarų Vokietija ir Ry
tų Vokietija,-o jas galėtų pasekti ir kiti kraštai.

Taigi jau dabar turėtų būti tariamasi dėl jų nu- 
istatynimo.

TUO PAČIU KARTU Anglijos ministru pirminin
kas Churchillas vienval ragina Ameriką ir Francūziją, 
kad būtų sušauktas keturių didžiųjų valstybių vadovų 
pasitarimas.

Pranešimai iš Londono skelbia: jei Amerika atsisa
kys jo pasiūlymą priimti, tai jis pats vienas pradėsiąs 
pasitarimus su Malenkovu.
’■?■ Mums tiesiog sunku suprasti, kodėl prezidentas Ei

senhoweris, kodėl Dullesas bijosi keturių didžiųjų pa
sitarimo? Ką gi jame mūsų šalis galėtų prarasti? Ko
dėl bijotis suvažiuoti, kai)) siūlo Churchillas. ir visiems 
rfcforrnaljai pradėti kalbėtis apie įvairias problemas, ku
rios trukdo šaltajam karui baigti.

. KITAS DALYKAS, kurio mes negalime suprasti, 
tai būtent tas: kodėl tiek daug kalbėti apie atomo ir 
vandenilio bombų pavojų? Argi negalima surasti kelio, 
kuriuo einant tas pavojus būtų pašalintas visiems lai
kams? . <• .

Kodėl, pavyzdžiui, nesusitarti, kad nei atonib nei 
vandenilio Lemi: su nebūty naudojamos jokiame kare, 
kad ics būtų nuistatymintos, kad jos būtų “sulikviduo- 
tes”? Tegu atomo energija bus naudojama civiliniame 
gyvenime, žmonių būviui gerinti. Tegu atomo ir vande
nilio energija bus pastatyta ten, kur buvo pastatyto:: 
nuodingosios dujos. Tuomet nereikėtų bijotis, tuomet 
nereikėtų tiek daug “klapatytis” ir kitus žmones be rei
kalo gąsdinti.

Atomines bombas šiandien turi ne tik Amerika ir

Vakariniame Berlyne vykdo ginkluotos policijos para
dą Olympic Stadiume.

šių visokias visuomenes pa
dugnes.

“Galima pateikti dešim
tis tokių faktų. Visi jie— 
‘ideologinio p a r e n g i m o’ 
grandys, dūmu uždanga, po 
kurių seka aiškūs ‘darbai’ 
užsienio politikos srityje, 
policinės - fašistinės prie
monės šalies viduje, pavyz
džiui, ‘minčių kontrolė’... 
Kas gi kontroliuoja ameri
kiečių mintis? Tas . pats 
McCarthy, jo vadovaujama 
senato komisija.

“Net Trumana ir buvusi 
JAV valstybes sekretorių 
Deaną Achesoną McCarthy 
buvo paskelbęs ‘raudonai
siais.’ Kai Trumanas, viso 
pasaulio tautų spaudžia
mas, savo agresijos Korėjo
je sąjungininkų spaudžia
mas, iš vyriausiojo kariuo
menes vado pareigu Korė
joje pašalino generolą Mac- 
Arthurą. kuris norėjo pa
skleisti Korėjos kąra i Ki
niją, McCarthy tuometini 
prezidentą pavadino net 
‘kalės vaiku’ ir įtikinėjo, 
kad Įsakymą pašalinti per 
daug įsismaginusį generolą 
Trumanas pasirašė ‘būda
mas girtas’...”

Toliau: 
“Makartizmas yra labai

I svarbus Amerikos reakci- 
i jos ginklas fa ši/mojant, šalį, 
j Antidarbininkiškas Tafto- 
! Hartlev’o Įstatymas, ‘min- 
j šių kontrole,’ JAV kompar- 
! ti jos narių ir pažangių vei- 
j kejų, jų tarpe judėjimo už 
taiką dalyvių, laukinis per
sekiojimas, bibliotekų valy- 

. mas — visa tai tėra tik da- 
I lis priemonių, skirtų šaliai 
I fašizuoti. Reikalas nuėjo 
■ taip toli, kad eilėje miestų. 
Į kaip, pavyzdžiui. San Anto

nio mieste, AVisconsino tam
sybininko pa sekėjai muni
cipalitete nutarė... įspau- 
duoti knygas bibliotekose. 
Ši laukinė operacija taiko
ma knygoms tų rašytoju, 
kurių* pažiūros bent kiek 
nesiderina su patologiniais 
McCarthy’o įsitikinimais.

i “Tačiau amerikiečių tau- 
' tos gelmėse vis labiau bręs
ta supratimas, kad makar- 
tizmą reikia atremti, -kad 
makartizmas siekia ivesti 
žiauriausią fašistinę tvar
ką, grasina visai nacijai. 
Todėl prieš makartizmą da
bar kovoja ne tik komunis
tai, bet ir visi tie, kam 
brangi taika, demokratija, 
pažanga, kultūra. Prieš 
ma ka r t i z m ą J u n g t i n ė s e 
Amerikos Valstybėse vis 
'ryžtingiau stoja įvairiausių 
politinių ir religinių įsitiki
nimų, įvairių socialinių 
sluoksniu žmonės.”

JONIŠKIS. — Su liūdesiu 
senis Pranas Andriejūnas 
prisimena savo vaikystę. 
Valstiečiai anuo metu gy
veno pusbadžių . Tėvas tu
rėjo tik tris hektarus že
mės, o šeimos buvo šeši 
žmonės. Savos duonos pa
prastai nepakakdavo, ir 
tekdavo eiti nuolankiai pra
šyti dvarininką. Apie moks
lą, žinoma, negalima buvo 
net galvoti. Skurdas pri
vertė Praną ganyti gyvu
lius pas svetimus žmones. 
O ir mokyklos anuomet 
apylinkėje nebuvo. Toks bu
vo lietuviu valstiečiu liki
mas senais laikais.

Per tarybų valdžios me
tus pasikeitė Joniškio rajo
no Gaščiūnų apylinkės iš
vaizda.

Apylinkės teritorijoje įsi
kūrė du kolektyviniai ūkiai. 
Visa žemė jiems perduota 
naudotis .amžinai. Kolūkiai 
metai po metų stiprėja, 
vystosi visuomenine žem
dirbystė ir gyvulininkystė.

Nuo 1947 metų čia veikia 
trys mokyklos. Kolūkiečiu 
vaikai turi galimybę išeiti 
mokslą. Baigę septynmete 
mokyklą gimtajame kaime, 
jie važiuoja mokytis į vidu
rines mokyklas ar techni
kumus. Pernai buvo pir
moji septynmetės mokyklos 
laida. Vaikai išvažinėjo mo
kytis į įvairius Lietuvos 
miestus. Kazys Krištožai- 
tis įstojo į Vilniaus miškų 
technikumą, Bronius Urnie
žius — į Kauna veterinąri- 
ios technikumą, Fenomeną 
Karlytė ir Ramutė Jurče- 
laitė — i Šiaulių pedagogi
nę mokykla. Daugelis kol
ūkiečių vaiku įstojo į vidu- 

į rines mokyklas.
Negali atsidžiaugti savu 

vaikais Pranas Andriejū
nas. Išaugo jie ir visi išė- 

i jo mokslą. Vyresnioji Pra- 
I no duktė baigė Dotnuvos 

žemės ūkio akademiją ir 
dabar dirba kaipo agrono
me bandymo stotyje Kauno 
rajone. Kita duktė, Joana, 
išėjo pedagoginį mokslą ir 
dirba mokytojo darbą Šiau
lių rajone. Trečioji duktė, 
Vladė, baigia vidurinę mo
kyklą ir svajoja tapti inži
niere.

Gaščiūnų apylinkėje yra 
dabar, klubas - skaitykla, 
biblioteka, paštas, parduo
tuvė. Į paštą kasdien atei
na daugiau kaip 400 egzem
pliorių laikraščiu ir žurna
lu.

Apylinkėje veikia medi
cinos punktas. Anksčiau 
ligonius tekdavo vežimu 
vežti klampiu keliu į mies
tą, o ir ten ne visuomet 
priimdavo susirgusius vals
tiečius. Dabai1 medicinos 
pagalba nedelsiant sutei
kiama vietoje, ir be to—ne
mokamai.

Apylinkės gyvento j ų 
mėgstama poilsio vieta yra 
klubas - skaitykla. Vaka
rais čia ateina seniai ir jau
nuoliai paskaityti laikraš
čius ar žurnalus, sulošti 
šaškėmis ir šachmatais. 
Švenčių dienomis klube ren
gia koncertus meno savivei
kla.^ Mokytojai Stasei Kaz
lauskaitei vadovaujant, klu
be veikia chorinio dainavi
mo ir šokiu rateliai. Ne
seniai Joniškyje įvyko ra- 
iono meno saviveiklos ap
žiūra. Gaščiūnų apvlinkes 
choras užėmė pirmąją vie
tą.

Kas metui apylinkėje ple
čiasi visuomeniniu pastatų 
statyba. Penkmeti n i a m e 
kolūkių plane numatyta pa
statyti čia naują dideli klu
bą su stacionariniu kinu, 
vidurinę mokyklą, patalpas 

vaikų darželiui ir vaikų lop
šeliui.

Praeis dar keletas metų, 
ir Gaščiūnų apylinkės visai 
negalima bus pažinti. Abi
pus kelio, einančio į Joniš
kį, išsidėstys gražūs, švie
sūs, žalumynuose skendan- 
tys kolūkiečių namai. Pa
vasarį sužydės baltais žie
dais obelys ir vyšnios, o 
dar gražiau suklestės lietu
vių valstiečių gyvenimas.

N. Mikalauskas

Geležinkeliečiu Brolijos prezidentas W. P. Kennedy 
su unijos pirmininku Albanyje paskelbia, kad brolija rei
kalaus 37 ii- pusės cento mokesties priedo per valandą 
savo nariams. Brolija turi 215,000 narių.

L. L, D. gynybos reikalais
Mūsų Draugijos nariams jau žinoma, jog savo su

sirinkime Centralinis Komitetas yra nutaręs visais le- 
gališkais būdais ginti organizaciją nuo valstybes pro- 

1 kuroro pasimojimo įtraukti ją į subversyvišką sąrašą. 
Praėjusio mėnesio 23 d., su advokato patarimu, Komi
tetas pasiuntė prokurorui (Justicijos Departmentui) at
sakymą į daromus užmetimus. ’ ’ :

Savo atsakyme mes nurodome, kad Literatūros 
Draugija

“visuomet pildė savo inkorporavimo čarterio nuo
status ir nuosaikiai laikėsi savo pasibrežtų tikslų, leis
dama raštus, knygas, brošiūras ir periodinius leidinius,” 
taipgi “steigdama knygynus, ruošdama teatrališkus per
statymus ir literatūrines programas ir abelnai veikdama 
dėl pakėlimo savo narių intelektualinio, socialinio ir mo
ralinio lygio.”

Toliau sakome, kad
“visuose tuose savo darbuose Draugija niekuomet 

nesiteiravo apie savo narių politines bei religines pažiū
ras. Per visą savo ilgą ir garbingą gyvavimą. Literatū
ros Draugija niekuomet nėra turėjusi jokios bėdos bei 
nesusipratimo su Jungtinių Valstybių valdžia bei su jo:? 
Įstaigomis. Mes norime pabrėžti, jog Literatūros Drau
gija yra pirmutinė ir vienintelė organizacija Jungtinėse 
Valstybėse, kuri pilnutinai išvertė, išleido ir plačiai pa
skleidė tarpe lietuvių šioje šalyje Jungtinių Valstybių 
Konstituciją ir Nepriklausomu bes Deklaraciją, taipgi 
trumpas biografijas Washingtono, Jeffersonc, Frankli
no, Andrew Jacksono, Abraomo Lincolno ir kitų didžiųjų 
amerikiečių.”

Tuo būdu:
“Atsižvelgiant j jos veikimo pobūdi, kaip ^įstatyta 

Inkorporavimo čarteryj ir nuosaikai organizacijos p’A- 
vėsta, Lietuvių Literatūros Draugija pareiškia, kad 
veiksmai nepaeina po Egzckutyvio Įsako 10450 nuosta
tais. Ji taip pat toliau specifiškai pareiškia, kad paga! 
Jungtinių Valstybių Konstituciją ir ypač pagal Pirmąjį 
Pataisymą, prokuroras neturi galios kištis 3 Lietuviu
Literatūros Draugijos raštus ir leidinius ir tuo būdu ne
turi autoriteto traukti i toki sąrašą.”

Toliau Komitetą'’, nurodo, kad tuo sa\o žygiu pro
kuroras sulaužo “ne tik Pirmąjį Pataisymą, bet taipgi 
Penktąjį, Devintąjį ir Dešimtąjį.”

Pasiremiant tuo visu, Komitetas reikalauja, kad 
prokuroras .numestų šalin visus kaltinimus ir pasimoji- 
mtiš prieš Draugiją. ,

Ką valstybės prokuroras padarys, gavęs Komiteto 
atsakymą, pamatysime tik ateityje. Mes čia norimu 
storiausiai pabrėžti, jog mūsų organizacija yra puolama 
ir persekiojama nepagrįstai. Mes norime ir’ reikalauja
me, kad prokuroras liautųsi ją persekiojęs ir atsisaKvtn 
savo pasimojimų ja įtraukti į subversyviuką sąrašą.

Tuo tarpu prašome visus Draugijos narius ir kuo
pas susirūpinti Draugijos gynyba. Žinote, kad visas iš 
nariniu duoklių gautas įplaukas mes visuomet išleidžia
me leidimui žurnalo ir knygų bei aprūpinimui Di^mgijoš 
organizacinių reikalų . Tuo būdu neturime išteklių iždu 
Draugijos legališkam apgynimui. Turim? pasiremti au
komis. Turime pasiėmę advokatą, kuris teikia ir teiks 
mums legališkus patarimus.

Seki*. Jenas Grybas

2 pusi.—Laisvė ('Liberty)- Penktadienis, Spalio-Oct. 9, 1953

Jonas: Sapnavau, kac 
tu nusprendei šiemet ne
pirkti futros. į

Marė.: Atsimink, Jonfli 
kad aš sapne esu nuolaidi 
bet pačiame gyvenime—ne

Jaunas farmeris, norėda
mas gauti dirbtuvėje dar
bą, išpildo aplikaciją. To
je vietoje, kur klausia, ai 
turį kokių pastabų, jis už
rašo :

—šiandien yra labai, la
bai graži diena.



GRYBAI - KAS JIE YRA? AR VERTA JUOS VALGYTI? IŠ ISTORIJOS
“Grybai, tai dzūkų val

gis,n — tūli sako. Bet gry
bus valgo visame pasauly
je. Ir grybai auga, kaip 
saituose, taip ir karštuose 
kraštuose. Pat Sibiro šiau
rėje, Tamiro pušSalyje, yra 
gražiu grybų. Net ant šal
tųjų Špicbergeno salų, ku
rios vra netoli šiaurinio že
mės ašigalio, taip pat yra 
apie šimtas Įvairių rūšių 
grybų. Auga jie ir karš
tuose tropikuose. Bet dau
giausiai grybų randasi Eu
ropoje ir Šiaurinėje Ame
rikoje.

Dar neseniai apie grybus, 
ypatingai tūli daktarai, kal
bėdavo neigiamai. “Grybas 
neturi maisto!... Grybai 
yra “fungi,” tai drėgmės 
vaisius... Et, grybaujant 
geriau tik po mišką išsi- 
vaikštinėti, bet grybus iš
mesti!” — dažnai girdėda
vome. Bet buvo laikai, ka-- 
da apie grybus kalbėjome, 
kad tai tik “kačių valgis,” 
o dabar jau jų kaina taip 
aukšta, kad ir įpirkti nega
lime.

Grybai pradeda atsigrieb
ti. Bus laikas, kada ir juos 
pilniau žmonės įvertins. Ta
rybų Sąjungos Mokslų Aka
demija, Tarybinės Ukrai
nos Mokslu Akademija, Ta
rybinis Mikologijos Insti
tutas ir kitos gamtmokslių 

’ įstaigos visose tarybinėse 
respublikose jau daug krei

kia atydos į grybus. Ir 
daug kas naujo paaiškėjo.

Grybų rūšys 1
“Apie kokius grybus kal

bame: baravykus, raudoni
kius, kelmučius, ar tuos, 
kurie naikina žaliumynus, 
o kartais net ir ant žmo
gaus ima augti?” — pa
klaus kitas.

Taip, grybų yra visokių. 
Yra tokių, kad vienas net 
porą svarų sveria. Yra ir 
tokių smulkučių, kuriuos 
tik per mikroskopą tegali
ma matyti. Yra tokių, ku
rie pelėsių formoje naikina 
žaliumynus, gėles, bulvių, 
lapus, žirnius, kriaušes, sau- 
lėžoles, medžiu lapus, net 
apninka galvijus, o taipgi 
ir žmones. Tai smulkučiai 
pelėsių rūšies grybeliai. 
Kada įsįveisia žmogui ko
kia odos\liga, tai dažnai 
daktaras sako: “Čia tau, 
Uroleli, jau grybai ‘fungi’ 
auga.” žmogus mano, kad 
daktaras juokus krečia, o 
daktaras tikruoju vardu 
vadina odos opą arba de
dervinę.

Na, bet apie tuos smul
kiausius grybus, kurie tik 
per mikroskopus matomi, 
kurie kenkia javamp ir dar
žovėms, galvijams ir pri
kimba žmonėms, mes čia 
plačiau nekalbėsime.

Pasaulyje viso yra apie 
70,000 įvairiausių rūšių gry
bų (moksliniai vadinamų 
fungi arba mycetes), skai
tant nuo didesniųjų ir bai
giant pačiais mažiausiais, 
kaip pelėsių grybeliais. Jei
gu tiek augtų miške, tai nė 
geriausias grybautojas ne
galėtų Atskirti tikrųjų gry
bų nuo šungrybių.

Kalbėsime apie grybus, 
kurie auga miške. Tūli sa
ko: “Išdygo, kaip grybas 
po nakties.” Arba: “Išdy
go, kaip grybas po lie
taus!” Abu pasakymai 

neteisingi. Grybas ne- 
išdygsta vien tik per naktį 
ir neišauga tuojau po lie
taus. Kad grybas augtų, 
tam reikalingos sąlygos. 
Taip, grybai reikalauja lie
taus — drėgmės. Paberžis 
turi 90 procentų vandens. 
Kiti grybai panašiai.

Bet, kad grybai augtų, 
tai reikalingos tam tikros 
sąlygos miške, pievoje arba 
kur moksliškai augina pa
stogėje. Grybai reikalauja 
vandens, medžiagų, kurios 
susidaro iš pūvančių lapų, 
šaknų, medžių, gyvių. Gry
bai nėra nei daržovės, nei 
vaisiai, nei žaliumynai. 
Grybai neturi žaliosios chlo
rofilo medžiagos, kuri su 
pagalba šviesos gamina ki
tiem augalam maistą iš oro 
dujų. Todėl grybas negali 
pats sau pasigaminti mais
to.

Grybai auga iš didžiulio 
į gifyno, kaip ir nesuskaito
mų plonyčių šaknelių rez- 
gyno žemėje. Patsai gry- 

| bas, kuri rauname ir deda- 
j me į dėžę, yra tik viršūnė 
gifyno. Grybas per tas šak
neles maitinasi ir auga, 
traukdamas iš žemės, ka
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jinai turi. Ir jeigu nėra že
mėje medžiagų, nėra sąlygų 
gifyn.ui, tai nebus nė grybų. 
Pasirinkite girioje kelmą. 
Važiuokite ,kad ir mėnesį 
laiko kasdien, pilkite ant jo 
kibiru vandenį, jeigu ten 
neaugo pirmiau kelmučiai, 
jeigu ten nėra gifyno, jei
gu ten nėra kelmučių se
klu, tai ir neužatiginsite 
kelmučių.

Grybai turi sėklų, ii* la
bai daug. Kitas turi jų iki 
milijono, o kitas kelis kar
tus daugiau.

Bet grybai gali augti, kur 
ir nebus iš pirmiau sėklų, 
jeigu jiems susidarys tin
kamos sąlygos. Nes vėjas 
gali ten atnešti grybų sė
klų, kurios beveik visur 
blaškosi. Grybai išnyks ten, 
kur pirma augo, jeigu jiems 
pranyks sąlygos. Ir nepai
sant to, kad tūlų grybų sė
klos išsilaiko trumpą laiką, 
o kitu net iki dešimties me
tų.

Išrovė grybautojas grybą, 
ir liko tik balsva “gūšta.” 
Liko žymė, kur grybas bu
vo nutrauktas nuo šimtų 
mažų šaknelių, nuo jo mo
tinos — gifyno, nuo to po
žeminio pasaulio, kuris jį 
išaugino ir maitino.

Grybas ir neišdygsta tik 
iš po nakties. Paprastas 
šampionas (pievagrybis) 
auga iki 40 dienų. Jis il
gai auga gifyne: prisiren
gia, o paskui staigiai išlen
da iš po žemės, kada jam 
susidaro tinkamos sąlygos. 
O ir išlindęs dar auga. Tū
li grybai išlindę auga tik 
kelias dienas, kiti savaitę ir 
daugiau.

Grybai gerina žemę
Tarybinių mokslininkų ty

rimai parodė, kad grybai 
labai gerina - mineralizuo
ja žemę. Net blogoje že
mėje surandama, kad ant 
vieno akro yra apie milijo
nas grybų ir grybelių — 
įvairiausių pelėsinių gema
lų. Jie, siurbdami iš že
mės irstančias organines 
medžiagas ir patys pūdami, 
paskubina kitų aplinkinių 
medžiagų puvimą ir grąži

na gamtai, kas jai priklau
so.

O jau tie grybai, kuriuos 
mes matome, kaip lepšės ir 
kiti, tai geras žemei mais
tas.
Ar verta grybus valgyti?
Ir kodėl ne! Jeigu gry

bas sveikas, geras, tinka
mai paruoštas stalui, tai ne 
tik jis priduoda maistui 
įvairumo, bet5 ir tinkamo 
skanumo. Gerų baravykų 
jau vien kvapas padidina 
žmogui apetitą. Na, o ką 
jau kalbėti apie dzūkiškus 
barščius su baravykais?

Lietuvoje dabartiniu lai
ku valgo apie 50 skirtingų 
rūšių grybų, kurie auga 
miškuose. Bet jų auga daug 
daugiau.

Yra gerų grybų ir nege
rų, net mirtinai pavojingų. 
Geriausias patarimas gry- 

i bautojams:
Jeigu grybo nepažysti, 

tai geriau jo1 nekliudyk! 
Net kelmučių yra tikrų ir 
netikrų. Laibais koteliais, 
biskį žalsvomis apačiomis 
“kelmučiai,” kuriuos tūli 
vadina “rudeniniais,” yra 
netikri ir priskaitomi prie 
nuodingai.

“Šėtono grybas,” retai 
randamas, panašus į bara- 
vykėlį, visas numargintas 
apvaliais raudonais taškais 
—mirtinai pavojingas. Bal
toji musmirė (Amanita 
phalloidis) taip pat mirti
nai pavojinga. Raudonoji 
musmirė (Amanita musca- 
ria) irgi pavojinga.

Gali būti pavojingi net 
geros veislės grybai, jeigu 
jie auga užterštoje vietoje 
ar būna pasenę. Atminki
te, kad ir geriausia mėsa,

Daktarai rusina cigaretų biznį
duot pinigų, kad ištirtų, ar 
cigaretai stumia į vėžio ligą

Jau keletas metų kai dau
gelis gydytojų nužiūri, kad 
tūli žmonės gauna plaučių 
vėžį nuo cigaretų rūkymo. 
Cigaretų kompanijos to
dėl turėtų įsteigti fon
dą, kad mokslininkai ga
lėtų tikrai ištirti ir surasti, 
ar cigaretai kalti ar nekalti 
už vėžio ligos plitimą.

Toki pasiūlymą davė dr. 
I. S. Ravdin, Pennsylvani- 
jos Universiteto chirurgi
jos profesorius, kalbėdamas 
Amerikos Chirurgų Kolegi
jos suvažiavime Chicago j 
šią savaitę. Dalyvauja 11,- 
000 chirurgų, operacinių 
daktarų.
Washington/) Universite

to profesorius dr. Evarts 
A. Graham, iš St. Louis, ir 
trijų kitų universitetų mok
slininkai sakė, daugelis gy
dytojų nužiūri, kad cigare
tai daugina sirgimus plau
čių vėžiu, bet dar nekalti
na cigaro ir pypkės už vėžį.

Daktarai Graham ir Al
ton Ochsner, Tulane Uni
versiteto profesorius, pra
nešė, kad jų padaryti tyri
mai verčia manyti, jog rū
kymas prisideda prie plau
čių vėžio ligos plitimo, nors 
dar trūksta tikrų įrodymų.

Dr. Ravdin sakė:
—Per 5 pastaruosius me

tus vis daugėjo parodymai, 
jog cigaretuose yra kokia 
nors medžiaga, kuri pade
da plaučių vėžiui išsivysty

kada per senumą sugedus— 
nuodai.

Ar grybai turi maisto? 
Mokslas suranda, kad mais
tingumo turi, bet nedaug. 
Bet maistingumo nedaug 
turi ir tūlos daržovės, ta
čiau jas žmonės valgo.

Šiemet New Yorko apy
linkėje buvo sausra ir net 
atkakliausi grybautojai sa
ko, kad grybų derliaus ne
bus. Dzūkišku “zelionkų” 
laikas dar priešakyje, bet 
šiemet ir jų gifynai, vei
kiausiai, bus išdžiūvę, ir jų 
gal nebus. Bet, jeigu kur 
bus proga, grybaukite, 
traukite miško orą į plau
čius, o su grybais elgkitės 
išmintingai, kaip darote su 
kitu maistu. Per didelis 
sportavimas, drąsumas, ne
paisymas kartais gali būti 
ne tik liga, bot ir mirtis.

Zelionkų karalius
KOKIO MAIŠTO YRA 

GRYBUOSE
Grybuose, tarp kitko, yra 

šitokių maisto medžiagų: 2 
iki 4 procentų krakmolų 
(carbohydrates), 2 iki 6 
procentų zproteinų - baltymų 
ir 1 iki 2 procentų geležies 
bei kitu mineralų. Supran
tama, kad grybe vra ir 
šiek tiek vitaminų.

Grybų proteinai nėra to
buli: jiems trūksta kai ku
rių dalių, vadinamo amino 
rakščių.

Bet pamatinė grybų svar
ba yra ta, kad jie pagardi
na mėsą, silkę, sriubą bei 
kitus valgius, sukeldami 
apetitą. . O kas žadina ape
titą, tai sukelia ir didesnį 
virškinančiųjų syvų plauki
mą į vidurius, taip kad vi
sas maistas geriau sunau
dojamas. N. M.

ti. O daugelis vėžio speci
alistų teigia, kad šiais lai
kais ypač daugėja plaučinio 
vėžio ligoniai.

Taigi pati dorinė tabokos 
kompanijų pareiga reika
lauja, kad jos apmokėtų už 
mokslinį ištyrimą klausi
mo, ar cigaretų rūkymas 
prisideda prie tos ligos dau
ginimo.

Amerikinė Draugija Ko
vai Prieis Vėžį jau nuo pir
miau tyrinėja ryšį tarp rū
kymo' ir vėžio ligos. Keti
na apie' tai rąportuot me
tiniam draugijos susirinki
mui kita mėnesį.

Bet abejotina, ar didieji 
tabokos bizniai sudarys fon
dą, kurio lėšomis būtų iš
tirta rūkymo kaltė. O jei
gu ir duotų tyrimams pi
nigų, tai darytų spaudimą 
tyrinėtojams — paskelbt, 
kad rūkymas “gal nestumia 
linkui vėžio.” Juk, jau bu
vo, pavyzdžiui, kompanijų, 
kurių samdyti “mokslin
čiai” pateisino žalingų me
džiagų dėjimą į valgius bei 
gėralus.

Tabokos, cigaretų ir ci
garų bizniai pinigaująs! 
tūkstančiais milijonų dole
rių per metus. Taigi jie 
nenorės “nukirsti šaką, ant 
kurios patys sėdi.” Jau ga
na seniai' žinoma, kad rū
kymas padeda išsivystyti 
vidurių skauduliams, ir net 
labai pavojingas turintiems

KAS BUVO GENEROLAS 
PULASKIS?

Amerikoje reakciniai len
kai kas metai rudeni suren
gia generolo Kazimiero Pu
laskio minėjimą. 'Tikrumo
je jiems rūpi ne generolo 
pagerbimas, bet kurstymas 
lenkų prieš dabartinę de
mokratinę santvarką Len
kijoje.

Pažvelgiame į istoriją
Kada Lietuva ir Lenkija 

apsijungė į vieną valstybę, 
tai dideli Baltarusijos ir 
Ukrainos plotai atsidūrė 
Lenkijos ribose, kuriuos 
pirmiau Lietuva valdė. Tuo 
kartu Lenkijoje didžiausia 
galią turėjo šlėktos, visokį 
kunigaikščiai ir s t a m b ū s 
dvarponiai. Į paprastus 

| valstiečius žiūrėjo, kai]) i 
darbo galvijus—“bydlo.”

Rusijoje buvo panaikin
ta atskiros kunigaikščių 
valstybės; vis didesni jos 
plotai', a])jungta Maskvos 
vadovybėje. Rusija siekė 
atsiimti nuo Lenkijos bal
tarusių ir ukrainiečių ap
gyventus plotus.

1764 metais mirė Lenki
jos karalius Augustas III. 
Rusijos carienei Katrinai 
pavyko pastatyti į Lenkijos 
karalius artimą jai žmogų 
Stanislovą Poniatovskį. Jis 
turėjo sutikti tūlus Lenki
jai priklausančius Baltaru
sijos ir Ukrainos, plotus 
grąžinti Rusijai. Tarpe 
Lenkijos ir Rusijos buvo 
pa daryta draugiški kaimy
niški] valstybių susitarimai.

Suprantama, tas nepati
ko lenkams, siekiantiems 
vis didinti Lenkiją, grobti 
svetimus plotus. Nepatiko 
draugiškumas tarpe Lenki
jos ir Rusijos ne vien Au
strijai, Vokietijai, bet Fran- 
cijai ir Anglijai. Pastaro
sios valstybės troško Len
kijos ir Rusijos nesutiki
mų, nes tie nesutikimai per 
šimtus metų abi valstybes 
silpnino. Todėl Austrija ir 
Prūsija atvirai ruošėsi gin
klo jėga pačiupti tūlus 
Lenkijos plotus ,kad apsilp- 
ninus Lenkijos ir Rusijos 
bendras jėgas. Francija ir 
Anglija užmezgė ryšius su 
tūlais kunigaikščiais ir 
dvarponiais Lenkijoje ir 
Lietuvoje ir kurstė juos 
prie sukilimo prieš Stanis
lovo Poniatovskio valdžia.

Švedija buvo pralaimėjusi 
ilgų, metų karą prieš Rusi
ją. Turkijos galia ir verži
masis. į Europą buvo sulai
kytas Rusijos jėgomis. To
dėl abi šios valstybės ląukė 
progų suvesti savo “sąskai
tas su Rusija.” Anglija ir 
Francija pažadėjo joms pa
galbą kare prieš Rusiją. 
Romos popiežius bijojo, kad 
katalikiška Lenkija ir vers
tinai apkrikštyta Lietuva 
nepatektų rusų (stačiati
kių) religijos įtakon, ir jis 
kurstė Lenkijoje vyskupus 
prie veikimo: prieš Ponia
tovskio valdžią.
Sukilimas prieš Poniatovskį

1768 metų prądžioje, Tur
kijos pasienyje susirinko 
vyskupas Adam Krasinski,

Buergerio ligą kojų krauja
gyslėse. Bet ar girdėjote, 
kad bent . kuri tabokinė 
kompanija viešai patartų 
nerūkyti? N. M.

Pulaskis Amerikoje
Kazimieras Pulaskis gimė 

vakarinėje Ukrainoje, Pa- 
dolijoje, 174 8 metais. Į 
Ameriką jis atvyko 1777 m. 
ir tuojau pasisiūlė kariauti 
amerikiečių eilėse prieš An
glijos karaliaus galią. Jur
gis Washingtonas mielai 
priėmė Pulaskį ir pavedė 
jam organizuoti amerikie
čių raitelių pulkus.

Rašo D. M. šolomskas
jo brolis; kunigaikščiai Po- 
tocki, Kossakovski, Zarem
ba ir paskelbė, kad karalius 
Stanislovas Poniat o v s k i s 
nėra daugiau Lenkijos ka
raliumi, kad Lenkijos val
džią sudaro dvarponių są- 
j u nga—ko n f ederaci j a. G in - 
kluotų jėgų šlėktos turėjo, 
nes tais laikais kiekvienas 
didelis dvarponis turėjo sa
vo armiją. Kunigaikštis 
Radzivilas (Radvilas) pat
sai vienas turėjo iki 10,000 
ginkluotų vyrų. Konfede
ratai savo ginkluotų jėgų 
vadovystei! pastatė sugabų 
ir drąsų Pulavskį. (Pulas
kis tais laikais vadinosi 
Pulavskis.)

Lenkijos karalius Ponia
tovskis atsikreipė į Rusiją, 
prašydamas karinės pagal
bos, nes prieš jį sukilo 
vien lenku šlėktos, bet Au- 
strija patraukė prie Lenki
jos sienos 50,000 savo ar

miją, o Prūsijos karalius— 
apie 30,000.

Lenkų šlėktos net negal
vojo apie kokį pasipriešini
mą Austrijos ir Prūsijos 
žygiams; tūli šlėktos atvi
rai suokalbi avo su Austri
jos katalikų valdovais. Jie 
savo jėgas traukė prieš Ru
siją.

1769 metais lenku šlėktos 
gan skaitlingas jėgas su
traukė į Brest Litovską. 
Mirusio Pulavskio vieton 
atsistojo jo du sūnūs Pran
ciškus ir Kazimieras Pu- 
lavskiai.

Prieš lenku skaitlingas, 
! bet prastai organizuotas 
jėgas išstojo rusų raitelių 
būrys, 450 žmonių, suga- 
baus karvedžio Suvorovo 
vadovystėje. Susikirtimas 
ivyko prie Orechovo mies
telio. Lenkai pačioje pra
džioje įpuolė i paniką, buvo 
ne tiek sumušti, kaip išblaš
kyti. Broliai Pulaskiai dė- i 
jo pastangų, kad sulaikyti' 
lenkus bėgančius, bet vėl- , 
4 ui. Mūšyje prie Orechovo i 
žuvo Franciskus Pulaskis, j 
Kovoje rusų oficierius pri- i 
Šoko prie Kazimiero Pulas-! 
kio ir link jo krūtinės at-! 
statė pistai i etą. Vyresny- j 
sis brolis puolė jų tarpan i 
ir savo kūnu pridengė jau-1 
nesnį broli. Trenkė šūvis, 
ir Fran.ciskus vietoje krito 
negyvas.

Po to dar kelis kartus 
buvo susirėmimai tarpe Su
vorovo ir Kazimiero Pulas- 
kio daliniu. Suvorovas. įver
tindamas jaunojo Pulaskio 
gabumus, pasiuntė jam auk
sine tabakierką dovanų. Ir 
kada 1772 metais lenkų 
konfęderatai buvo nugalėti, 
tai Kazimieras Pulaskis ne
sutiko pasilikti Lenkijoje. 
Jis išvykdamas pareiškė 
savo artmiems, jog Lenki
jos nelaimė, kad ji neturi 
karvedžių, kaip rusų Suvo-1 
r o va s.

Pulaskis dalyvavo dauge
lyje mūšiu už Amerikos 
žmonių laisvę. Po sėkmin
go jo žygio prie Brandy* 
wine jam buvo pavesta bri* 
gada komanduoti. Bet dau
giausiai jis pasižymėjo ko
voje prie Valley Forge, ne
toli Philade 1 p h i j o s, kur 
amerikiečių armija labai 
sunkiose sąlygose kovojo.' 
(Apie Valley Forge bus pa
rašyta vėliau.) Kur tik 
susidarė didelis amerikie
čiams pavojus, tai Wash-, 
ingtonas tuojau metė gene
rolą Pulaskį su savo raite
lių pulkais. Ir Pulaskis bu
vo laimėtojas, kaip prie 
Charlestown, tai]) ir kitur. 
Prie S a v a n n a h , Georgia 
valstijoje, generolas Pulaš- 
kus užklupo anglus spalio 
9 dieną, 1779 metais. Mū
šis buvo baisiai žiaurus*. 
Toje kovoje generolas Pu
laski buvo mirtinai sužeis
tas ir po dviejų dienų jis 
mirė.

1885 metais Kongreso nu
tarimu Savannah mieste 
pastatytas generolo Pufež* 
kio pagarbai paminklas.

Tai tokia trumpa istorija 
generolo Pulaskio. Aišku, 
kad jis buvo kovotojas už 
nauią santvarką, už žmo
nių laisve ir toje kovoje jis 
mirė. ....

Senosios gi santvarkos 
šalininkai, besisavin darni 
Pulaski, neva minėdami ji, 
<ik atlieka lenkų tarpe skal
dymo ir kurstymo darbą. 
Lenkijoje liaudis Pulaskį 
įvertina ir gerbia tokiu, ko
kiu jis tikrumoje buvo.

Odontologijos 
studentai

Šiais metais Amerikos 
odontologu (dantų gydyto-, 
ju) koledžiuose mokosi 12,- 
360 studentų; tai vra 201 
daugiau, nei pernai. Pažy
mėtinas moterį] susidomėji
mas šia profesija: pernai 
ju buvo 82, g šiemet 102. 
25% prieaugli sudaro dau
giausia dipukus moterys, 
kurių didelė dalis yra ište
kėjusios. Mat, moterys 
odontologės (į kurių skaičių 
ieina ir lietuvės), mokslą 
baigusios Europoje, turi 
dar tris metus čia pasimo
kyti. kad galėtų deramai 
pasiruošti Amerikos prak
tikai.

Šie duomenys nedvipras
miškai rodo, jog odontoĮę-. 
gija, kaip ir medicina, mū
sų krašte yra veik išimti
nai vyrų profesija, kad mo
terų joje tik visai nežymi • 
mažuma. Isietuvoje yra kaip 
tik priešingai: ten didelė 
dantų gydytojų dauguma 
moterys.

Burnos higienisčių šiemet 
mokosi (Amerikoje) 1,705?

P.

LANKSČIOJ! MALIAVA
Išrasta nauja lanksti, 

plastikinė maliava. Ji ypač 
naudinga “atgaivinti” nuA 
šiurusius, apdaužytus odi
nius bei audeklinius laga
minus (siutkeisius) ir port
felius. Ta maliava peri 3 
valandas išdžiūsta, netrūks
ta ir nelūžta, kaip rašo 
žurnalas Popular Mechay 
nies.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)— Penktadienis, Spalio-Oct. 9, 1953



A. Čechovais

Užkulisine istorija
d&jo “Vodevilis su persi

rengimu.” Klavdija Matvie- 
jevna Dolskaja - Kaučiuko- 
V4, jauna, simpatinga artis
te, karštai atsidavusi šven
tajam menui, įbėgo i savo 
tualeto kambarį ir greitai 
pradėjo nertis iš čigoniukės 
drapanų, kad tuo pačiu aki
mirksniu galėtu apsivilkti 
husarišku kostiumu. Kad 
šitas kostiumas nesi raukš
lėtų, kad jis gulėtų kaip ga
lima gluotniau ir gražiau, 
talentinga artistė nutarė 
nusimesti viską ligi pasku
tinio siūlelio ir vilktis iį tie
siog ant Ievos rūbo. Ir šit, 
kai ji nusirengė ir, gūžda
masi nuo šiurpo, ištiesė hu- 
Sįriškus reitūzus, jos ausis 
pasiekė kažkeno atsidūsėji
mas. Ji išpūtė akis ir at
sidėjus klausės. Vėl kažkas 
atsiduso ir net tartum su- 
Šriibždė j o:

—Sunkios mūsų nuodė- 
,mės... Oi...

•Suglumusi artistė apsi
žvalgė ir, nematydama tu
aleto kambary nieko įtarti
no, vėl ko ryžosi pažiūrėti 
po savo vieninteliu baldu— 
po kanapa. Ir ką gi? Po 
Kanapa ji išvydo ilgą žmo
gystą.

—Kas čia?! — suriko ji, 
su pasibaisėjimu atšokda
ma nuo kanapos ir prisi
dengdama husariška striu
ke.

—Tai aš... aš...—pasi
girdo iš po kanapos virpąs 
.šnibždesys. — Nebijokite, 
tai aš... Tss!

Šniaukriame šnibždesyje, 
panašiame i keptuvės 
šnypštimą, artistei nesun
ku buvo pažinti antrepre- 
nerio Indiukovo balsą.
. —Jūs?!—. pasipiktino ji, 
paraudusi kaip bijūnas. — 
'Kaip... kaip jūs drįsote? 
Tai, vadinas, jūs, senas 
niekše, visą laiką Čia gulė
jote? To dar betrūko!

—Meldžiamoji... balan
dėle mano!—sušnypštė In- 
diukovas, iškišdamas savo 
pliką galvą iš po kanapos: 
—nepykite, brangioji! Už
muškite, sumindykite ma
ne, kaip žaltį, bet netriukš
maukite! Nieko aš nema
čiau, nematau ir matyti ne
noriu. Be reikalo net jūs 

► dangstotės, balandėle, ne- 
' apsakoma mano grožybe!
• Išklausykite senio, kurs jau 
, viena koja kape stovi! Ne
• dėl ko kito čia drybsau, 
’ kaip vien tik save norėda-
• mas išgelbėti! Žūstu! Žiū- 
; rėkite: plaukai ant mano
galvos pasišiaušė! Iš Mask-

• vos atvažiavo mano Glašen- 
kos vyras, Prindinas. Da-

; bar vaikščioja po teatrą ir 
nori man galą ' padaryti.

• Baisu! Juk ,be Glašenkos, 
aŠ jam ,tam savo nevido
nui, penkis tūkstančius sko-

Jfhgas!
' Z^-Kas man darbo? Išei
kite tučtuojau laukan, ki- 

.taip aš... aš nežinau, ką su 
jumis, niekšu, padarysiu!

— Tss! Širdele, tss! Ant 
kelių atsiklaupęs prašau, į 
kojas puolu! Kur gi man 
įmo jo pasislėpti, jeigu ne 
pas jus? Juk jis visur ma- 

•fte ras, čia tik nedrįs įeiti! 
Na, maldauju! Na, prašau! 
Prieš dvi valandas aš jį ma
žiau. Stoviu, šitaip, aš pir
mame veiksme už kulisų-, 
žiūriu, o jis eina iš parte
rio į sceną.

—Vadinas,* jūs ir per 
dramą čia drybsojote? — 
pasibaisėjo artistė. — Ir... 
viską matėte?

Antrepreneris apsiverkė: 
—Virpu! Drebu! Meldžia

moji, drebu! Užmuš, pra
keiktasis! Juk jau kartą 
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šovė į mane Nižniame... 
Laikraščiuose apie tai bu
vo rašyta.

—Ak... tai pagaliau ne
pakenčiama! Išeikite, man 
jau laikas rengtis ir į sceną 
eiti! Išeikite, kitaip aš... 
suriksiu, garsiai imsiu 
verkti... lempa į jus pa
keisiu !

—Tsss!.. Viltie jūs ma
no... išsigelbėjimo inkare! 
Penkiasdešimt rublių prie
do, tik nevarykite! Pen
kiasdešimt!

Artistė prisidengė drapa
nų krūva ir nubėgo prie 
duru šaukti. Indiukovas 
nušliaužė paskui ja keliais 
ir nutvėrė jai už kojos, 
aukščiau kulkšnies.

—S e p t y n i a s d ei m t penkis 
rublius, tik nevarykite! —> 
sušnypštė jis, dusdamas. — 
Dar pusę benefiso pridėsiu!

—Meluojate!
—Tegu mane dievas nu

baudžia! Prisiekiu! Kaip 
mane gyvą matote... Puse 
benefiso ir septyniasdešimt 
penkis priedo!

Dolskaja-Kaučiukova va
landėlę pasvyravo ir nuėjo 
nuo duru. v

—Juk jūs vis meluojate... 
—tarė ji verksmingu balsu. 
—Tegu mane kiaura žemė 
praryja! Kad man dangaus 
karalystėje vietos nebūtų! 
Na, argi aš koks niekšas, 
ar ką?

—Gerai, tik neužmirški
te:.. — sutiko artistė. — 
Na, lįskite po kanapa.

Indiukovas sunkiai atsi
duso ir šnirpšdamas palin
do po kanapa, o Dolskaja- 
Kaučiukova pradėjo greitai 
rengtis. Jai buvo gėda, net 
nejauku pagalvojus, ’kad tu
aleto kambary, po kanapa, 
guli pašalinis žmogus, bet 
įsitikinimas, kad ji padarė 
nuolaidą tik dėl šventojo 
meno, padrąsino ją tiek, 
kad truputį vėliau, nusi- 
mesdama nuo savęs husa- 
riškus drabužius, ji jau ne 
tik nesibarė, bet net su už
uojauta pasakė:

—Jūs ten susitepsite, ba
landėli, Kuzma Aleksieji- 
čiau! Ko tik aš po kanapa 
nededu!

Vodevilis pasibaigė. Ar
tistę iššaukė vienuo 1 i k a 
kartų ir įteikė jai puokštę 
su kaspinais, kuriuose bu
vo įrašyta: “Pasilikite su 
mumis.” Eidama po ovaci
jų į savo tualeto kambarį, 
ji susitiko užkulisy su In- 
diukovu. Susitepęs, susivė
lęs ir pasišiaušęs, antrepre* 
neris švytėjo ir trynė ran
kas iš džiaugsmo.

—Cha-cha... Įsivaizduos 
kite, balandėle! — kalbėjo 
jis, artindamasis, prie jos.— 
Pasijuokite iš senio barzdy
los! Įsivaizduokite, tai bu
vo visai ne Prindinas! Cha- 
cha... Ma jį velniai, ilga, 
ruda barzda mane iš vagos 
išmušė... Prindinas irgi 
turi ilgą, rudą barzdą... 
Nepažinau aš, išpendėjęs 
senis! Cha-cha... Be rei
kalo tik įvariau jums ne
rimo, gražuole...

—Betgi jūs žiūrėkite, at
menate, ką man prižadėjo
te,—tarė Dolskaja-Kaučiu
kova.

—Atmenu, atmenu, mano 
miela, bet... balandėle ma
no, juk ten ne Prindinas bu
vo! Mes tik dėl Prindino 
susitarėme, o kam aš pildy
siu pasižadėjimą, jeigu tai 
ne Prindinas? Jeigu būtų 
buvęs Prindinas, na tada,< 
žinoma, kitas reikalas ,o tai 
juk, pati matote, apsiri
kau... Kažkokį keistuolį 
Prindinu palaikiau!

—Kaip tai žema! — pasi-

“Aš manau, kad aš būčiau šaunus darbo ministras, bet 
aš negaliu tuo Įtikinti savo prietelius.”

MONTREAL. CANADA
Sumažėjo keleiviai 
ant gatvėkarių

Montreal Transnortation 
C o m m i s s i on ra portuoia, 
kad keleiviu, važinėjančių 
gatvėkariais, skaičius vis 
mažėja ir mažėia. Kartu su 
tuo, aišku, mažėja komisi- 
ios ižde ir inlaukos, — bent 
jau taip aiškinama . Pavyz
džiui, laike rugpjūčio mė
nesio šiais7 metais pravažia
vo 25,557,363 keleiviai, pa
lyginus su pereitų metų 
rugpjūčio 27,696,917 keleir 
vių. O lyginant pajamas 
su išlaidomis, pajamų buvo 
$2 4774.045.59 ir iišbidų $2.- 
615,771.42. Neda teklius per 
viena mėnesi—$141,725.83.

Per pirmus devynis mė
nesius pereitais metais gat
vėkariais pravažiavo 277,- 
232,856 keleiviai, o šiais 
metais nėr ta nati laika tik 
257 914.236 keleiviai. To pa
sekmei. aandai eina., ir veik 
mažai tenka abejoti, kad 
transportacijos komisija su 
tokiais raportais kėsinasi 
ir vėl pakelti gatvėkariais 
važinėjančiu fėru kainas. 
Tai susidarytu dar didesnė 
n^šta darbininkams, važi
nė ia n tiems į darbą ir iš 
darbo.

Aukščiausias turistų 
rekordas

Turistu ir konvenciiu biu
ro daviniai sako, kad šiais 
metais turistų Montreale 
nėr rugsėjo mėnesį skai
čius yra didžiausias istori
joje. Bendrai, biuro prane
šimas sako, Montrealas da
rosi labai populiarus turis
tų atžvilgiu. Ypatingai tą 
galima pastebėti iš planuo
jamų konvencijų įvairių 
organizacijų, unijų bei in
dustrinių korporacijų. Sa
ko, jie turi dėl konvencijų 
užsakymų Ji954-55 metams 

piktino artiste. — Žema! 
šlykštu!

—Jeigu būtų buvęs Prin
dinas, žinoma, jūs turėtu
mėte pilną teisę reikalauti, 
kad aš pasižadėjimą išpil
dyčiau, o čia juk, velniai ži
no, kas jis toks. Gal jis 
kurpius koks arba, atsipra
šau, siuvėjas — tai man ir 
mokėti už jį? Aš sąžinin
gas žmogus, meldžiamoji... 
Suprantu...

Ir paėjėjęs į šalį, jis vis 
rankomis mostigavo ir kai; 
bėjo:

—Jei tai būtų buvęs Prin
dinas, tai, žinoma, aš pri
valau, o čia juk kažkoks ne
pažįstamas ... kažkoks, 
šimtas jį žino, rudas žmo
gus ,o visai ne Prindinas.

ir teiriavimųsi net 1956 iki 
1960 metų.

Reikabnia koncertinės 
salės kalne

Mount Royal aukštajam 
ir gražiajam kalne, kuris 
vra va mtinis Mo n t r e a 1 o 
miesto napuošalas. išski
riant mažyte televizijos 
stotele, nieko kito geresnio 
nėra. Tiesa, vasara .pasta
toma laikina scena simfoni
jos koncertams, muzikališ- 
kiems festivals ms. bet dau
giau nieko . Todol miesto 
sodu direktorius Claude Ro
billard .yrą tvirtai • isitjki- 
rps reiko]in<rnmii ir ^adn 
reikalauti, kad miesto lėšo
mis būtu pastatyta koncer
tams bei lauko teatrui salė.

Batų vagis pagautas
25-kiu metu vyrelis, ku

ris “sėkmingain numovė 3 
noras batu moterims nuo 
koiu. pavaliau pereita sa
vaitę, bandydamas ketvir
tus numauti nuo koiu mer
ginai Pascal geležiniu daik
tu krautuvėle, papuolė i, 
^olioj.ios rankas Pasirodo,, 
k^d batu vavišius vra ve
dos ir dvieiu vaikų tėvas. 
Pavogęs batus nuo koiu 
po mesdavo savo žmonai ir 
sakvdavo. kad jis radęs 
"o.tvėie.

i Paliko kūdikį ir negrįžo 
pasiimti

H. Wavner su žmona, ku
riuodu tik metai laiko kai 
atvažiavo i Kanada, prieš 
keletą savaičių atsidarė pri- 
vatišką vaikučių prieglau
da/—prižiūrėti laikinai vai
kučius. jei motina dirba ar 

i turi reikalų kur išeiti. Vie
na - diena pora atnešė apie 
dvieiu metų" mergaitę ir 
sakėsi; kad iie tik atvažia
vę iš kito miesto, norį susi
ieškoti stuba, paliko savo 
kūdiki “laikinai” nrižiiūrė- 
ti ir negrižp. Tėvai kalbėio 
tik frahcūziškai ir mergai
tė. kitaip nesupranta kal
bos. kaip tik francūziškat

Reiškia, tėvai atsižadėjo 
savo kūdikio.

Shower* pares
Ritai Kiškiūtei, kuri ruo

šiasi . vedyboms, rugsėjo *24 
d. buvo surengta jos pager
bimui “shower parė.”

Taipgi Konstancijai Mar
kevičiūtei, kuri taip pat 
ruošiasi vedyboms, spaliu 
1 d. jos pagerbimui buvo 
surengta “shower parė.” O 
jos jaunikaitį Juozą Vaitie
kūną ta pačia proga gra
žiai pagerbė sekamą dieną. 

Gimė
Mr. & Mrs. Aleksandrai1^

Motuzas, Herbert Memori
al ligoninėje, rugsėjo 28 d., 
susilaukė sūnelio. Motina 
ir naujagimis jaučiasi ge
rai.

Serga
Yra susirgę Vladas Butė

nas, Feliksas Skalaridis ir 
Antanas Baublys. J.

Cleveland. Ohio
Puikiai pasidarbuota

Clevelando visos 3 L. L. D. 
kuopos spalio 3 d. turėjo ben
drą susirinkimą, kuriame su
važiavimo delegatas išdavė 
raportą apie suvažiavimo ta
rimus bei abelną draugijos 
stovį. Kadangi draugija yra 
tam tikrų negarbingų elemen
tų skundžiama ir reakcijos 
puolama, tai aišku, kad reikia 
apsiginti ir tuos puolimus at
mušti. Suvažiavimo tarimas ir 
jau pradėtas apsigynimo dar
bas šiame susirinkime tapo 
vienbalsiai užgirtas. Kuomet 
mes kalbame apie apsigynimą, 
tai turime turėti mintyje ir lė
šas, kurios sušidarys organiza
cijos apsigynime. Todėl susi
rinkusieji kuopų nariai tam 
reikalui ant vietos sumetė $31. 
15-tos Apskr. Komitetas iš sa
vo iždo paaukavo $10. Nuo Į- 
vykusių po susirinkimo vaišių 
liko pelno $8. Per “vveiner 
roast,” Įvykusiame spalio 4 d. 
sukelta $53. Viso trumpu lai

ku apsigynimui sukelta $102!
Bet dar spalio 10 d. Apskr. 

Kom. rengia vakarėlį su pie

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Užtikrinkim Laisvės g yvavinią 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 būdžetą išsilaikymui 1954 metais.

Prasidėjo l-nią 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
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 Esančių Laisvės Skaitytoju Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją 

Laike Vajaus
Kuriems aplinkybes nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti x 
gaut? nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug a 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietę brangi nančių 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 Uaisvę.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

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

tumis L. D. S. Klubo svet., nuo 
kurio visas pelnas taipgi ski
riamas L. L. D. apsigynimo 
reikalams. Gera pradžia!

J. Šidaras

BINGHAMTON, N. Y.
Prisiminus

Spalio 3 dieną suėjo 6 me
tai kaip be sesutės Marijonos 
Bekerienės gyvename. Nesma
gu prisiminti, jog mirtis atė
mė iš mūsų tarpo peri auna 
moteriškę. Pagal amžių Mari
jona galėjo dar gyventi su 
mumis ir darbuotis apšvietos 
reikaluose, kurią jinai taip 
mylėjo. Mylėjo jinai dalyvau
ti parengimuose, linksmintis 
ir bendrai darbuotis.

Šiandien jaučiame didelį 
nuostolį ir negalime jūsų pa
miršti.

Jūsų brolis
Jonas Vaicekauskas.

TRUPINIAI
Oregono valstijoje priim

tas įstatymas, kuris ga
rantuoja moterims ir jau- 
namečiams raštinių darbi
ninkams 75 centų minimum 
algą į valandą.

San Francisco AFL uni
jos reikalauja leisti balsa
vimui, ar gražinti rendų 
kontrolę, kuri buvo panai
kinta liepos 31 d.
Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

yra pavadavęs Laisvės Statu
lą kaipo Amerikos simbolis.5'

Neutralioji Komisija, kiniai 
pavesta tvarkyti nenorinčius 
namo grįžti karo belaisvius, 
nepatinka ir menševikų ora
kului. Jis šaukia: “Vakarų di
plomatijai dar kartą tapo ‘nu
šluostyta nosis.’ Sarmata:”

Nežinau, kiek tos sarmatos 
turi arba bijo ta “vakarų di
plomatija,” bet Naujienų re
daktorius turėtų rausti iš sar
matos, taip begėdškai spjau
dydamas į tą komisiją.

•
Visas pasaulis išgirdo apie 

mūsų “Pirmąją leidę,” Mrs. 
Eisenhower. Ji jokiu būdu nei 
trumpinsianti, nei ilginsianti 
savo dreses. Jos pasiliksiusios 
lygiai per tryliką colių nuo 
grindų !

Kuomi nors turėjo išgarsėti 
mūsų ponia prezidentė.

Ar kas nors girdėjo Mrs. 
Rooseveltienę garsinantis pa
sauliui tokiais būdais? Ji iš
garsėjo savo šauniais sociali
niais darbais, politiniais veik
smais, — žygiais, kurie 
žymiai prisidėjo prie sukūri
mo ištisos epochos Amerikos 
istorijoje, Rooseveltui prezi 
dentaujant. Ji ir dabar dar tu
ri kuo daugiau rūpintis, negu 
savo dresių ilgumu bei trum
pumu.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
-----  ——— Kalėjimo vaizdai. Poema  -■-■-■r— 

WORCESTER, MASS.

| (Tąsa)
Tuoj jį ligoninėn,— pirštą aptvarstė. 
Sulfa milteliais dar slaugė užbarsto.

Kidas—jos vardas, išbuvo ilgai
Vis toj ligoninėj — pirštui blogai... *

Kaulą to piršto sutrūkusių būta,— 
Na, nuo to vaisto—tai sulfa—gan 

drūto, 
Užsikrėtimo nebuvo vistiek 
Pirštas negyja, nejuda nė kiek.

Daktaras bandė taupyt jam tą pirštą, 
Piaut nenorėjo, o Kidas vis niršta,— 
Nervinas, bijo, kad piršto nebus:

Bokso muštynėm nebus jis gabus...
Bokso kumštynės tai buvo jam visa,— 
Net ir kalėjimas jam neįgrįso:

Boksą galėjo kieme praktikuot, — 
Buvo visad jis patenkintas tuo.

Štai tik už pusmečio baigias jo laikas: 
Laisvas jis bus sau ir džiaugsis, kaip 

vaikas,—
Boksą jis mėgiamą savo ir vėl, — 

j Vėl jis galės kumštiniuotis, vaikei...
Na tai dabar jį kompleksas suspaudė, 
Bokso kompleksas: jisai nesus’gaudo,— 

Kas gi dabar va iš jojo bebus,— 
Boksą daužyt nebebus jis gabus...

Kiemas. Jis būdavo nurpso per dieną 
Vienas kampe kur—sau vienišas vie- !

nas,--
Kai šurmuliuoja,' dūke j a kiti,
Kvaitulio kokio taryt ištikti...

Pitis—jo vardas—galvon įsidėjo:
Kam čia jo reikia—niekingo knisėjo?

Kam gi? Geriau jis dugnan paskubės:
Ten bus linksmiau ir daugiau bus

garbės.
Smulkiai stiklų jis pritrynė, prigrūdo,
Tuoj susipylė į nosinę rudą,

Grįžo narvan, tuoj—puodukai! van
dens,—

Gėrė stiklus — daugiau negyvens.
Einą pro šalį, kiti pastebėjo,—
Sargas ligoninėn jį nuskubėjo:

Daktaras šypt — tarė slaugei kai 
ka, —

Trinta stiklų dieta... jam sveika...
Atnešė slaugė jam tyrės bulvienės
Dubenį gerą — skanios vakarienės.

Pitis ir valgo — su sviestu, gardu,
Bet ir vatos primaišyta kartu.

Kam gi vata? Gi stiklus ji iššluoja,
Viskas išeina glūdžiai ir geruoju.

Slaugė tik ragina: valgyk ir jau,—
Skristi į dangų, mat, bus tau stipriau.

Laisves vajaus reikale

Kili p matote, su pradžia 
spalių mėnesio prasidėjo me
tinis Laisvės dienraščio vajus 
dėl atnaujinimo prenumeratų 
ir gavimo naujų skaitytojų, 
Mes, vvorcesteriečiai, per eilę 
metų, kaip tradicija, visada 
LLD 11 kuopos, susirinkime 
spaliu men. išrenkame bei įga- 
liojame vajininką tuomi rū
pintis, ir sykiu kiti kuopos na
riai kooperuojame, pagelbė
dami vajininkui darbuotis. 
Šiemet ir vėl tapo spalių 4 d. 
11 kp. susirinkime išrinktas, 
ne kad loska, D. G. Jusiu? v-a- 
jininkauti.

Todėl visi Laisves skaityto
jai yra prašomi atidos, kao 
palengvinus vajininkui dar
buotis: atsinaujinkite savo
prenumeratas, kurių pasibai
gė, prie pirmos progos pas j; 
be jo prašymo, bei žygių da
rymo i jūsų namus. Laisvė 
svarbus laikraštis, be jo neap
sieisime, tai nereikia delsint 
nei atsinaujinimas. Taigi, jo: 
galima, pagelbėkite ir nauja 
skaitytoja gauti.

Prenumeratos persiuntimas 
jums veltui, — metams $8, 
pusei metų $4.50. Pigiau ir 
būti negali.

LLD 11 KP. Kom.

HARTFORD, CONN.

Ir, kad matytumėt, jis išprotėjo,—
Vargšas tas Kidas tik tuo ir kliedėjo:

Pirštas va, pirštas negyvas toksai...
Dingęs, pražuvęs dabar jis visai...

Tyrę gražiai ištepėjo štai Pitis,
Dėkui pasakė ir ėmė šaipytis:

Skristi, jis mano, bus linksma dangun, 
Ten į duris pabarbenti dun-dun...

Daktaras mato — čia rimtas dalykas,
Sako: tau pirštas prie vietos palikęs,—

Nors jis ir nejuda, savas vistiek, 
Na, o nupjovus nebūtų nė kiek...

Kur tau!... Su juo nebesusikalbėti...
Žiūri į piršto to savo griuvėsį —

Ir kad pradės visu balsu raudot, 
Nebesuvaldo jis savo graudos...

Apmaudas, pyktis jį suima kartais,— 
•Guli ant lovos ir žvalgos ir vartos.

Slaugė jį bando paguost, suramint:
Bus tau gerai, visa eina pirmyn...

^<idas tik žvilkt — ii’ kad pagriebė kėdę,
Būtų jis slaūgei į galvą'nusviedęs,

Jei tas nebūtų suspėjęs išsrrtukt...
Mato visi: čia tam Kidui jau kukt...

Vargšo galvelėj gaidžiukai jau gieda, 
Dusina debesys,— nėr jam praskiebo...

Slaugė jam priešas, ir priešai visi:
Piršta suėdė...’kur kita rasi?... v v

Kunigas perkalbėt buvo atėjęs, —
Mato—jau švilpia galvoj Kido vėjas,—

Kūnas, kaip meškos — kvaila jo galva, 
Vargas su juo ir bėda jam gyva...

Jis pavojingas, užmušti dar gali.
Štai psichiatras apžiūri bedalį:

Sargas tuoj atnešė Kidui rūbus,—
Girdi, dabar tai gerai jau tau bus:

Veš tav’ pas didelį specialistą,—
Jis, kaip taisyt tokį pirštą, pažįsta,—

Pirštą jisai atgaivins, kaip matai, — 
Bus tau, Kideli, geri pamatai.

Kidas nušvito, tik juokias, kaip vaikas,-
Aišku visiem — jis pamišęs, jis paikas:

Vargšas pamišėlių įstaigoj bus,—
Ras t^n ir boksą — ir gyvus kapus...

i is per ligoninę nuotykiai šitie
Jereina pirma, visaip sumaišyti:
Reik’ diagnozę slidžiai pra varyt,— 
Bepročių įstaigoj būsi tu ryt...

38.
Buvo ligoninėj toks vaikinukas,—
Nedaperėtas lyg būtų viščiukas:

Toks jau nupiepęs, kumurnas toksai,- 
Gaila net tau, kai į jį pražiobšai.

Vienišas, tyli, akis tik nuleidęs, 
Kažkaip nublukęs, spaigliuotas jo 

veidas...
žodžiu — nedakeptas, vargo pelė,— 
Kam jį ir atsiuntė šičia kalėt?

Buvęs nekleiva, neklaužada kokis,— 
Mat, našlaitukas skurdynų, žinokis.

Vis jį pajuokę vaikėzai pikti,— 
Vis ta istor’ja pilka, ta pati...

Kartą įpykęs jis akmenį sviedė,—
Galvą užgavo kam... baltasai sviete!

Giui , suguro urkštynė visa... 
štai jia kalėjime, štai ir tiesa.

Ką jis kalėjime? Minkštas protelis.
Susivaikyt jis, vargšelis, negali.

Liūdna, skaudu jam, neturi dbaugų, 
Bailė jį ėda,— vis ko tai baugu...

Teko vargšeliui vienok nusivilti: 
Medvilnė stiklui atšipino iltis,—

Ne, neįkando visai jo žarnų,
Ne, nesudraskė plėvelių anų.

Taip ir neišdegė vargšui kelionė,—
Liūdo nuliūdo, ir nervai jo ploni

Taip suplonėjo labiau ir labiau,— 
Pitis pamišo visai pagaliau.

' Taip, psichiatras ištyrė jo ligą, .
Blanką išpildė, pabrėžė, primygo:

Pitis pamišėlių įstaigoj jau,—
Kažin, ar čia ar tenai jam geriau?

Bepročių įstaigoj skaičius vis auga— : 
Skaičius kentėtojų piktojo raugo... . ‘

Kas ten pateko, išeit jau sunku:
Toks prilikimas tų žemės vaikų...

Atvedė sargas iš pirmojo sparno
Štai į ligoninę vyrą pridarną:

Girdi, koks keistas, jis kliedą kažką,—
Rodos, kokia jam galvoj netvarka. "

Priėmė naują ligonį tą slaugė,—
Tuoj pastebėjo jo išvaizdą baugią.

Trisdešimt metų, bruožų jis smulkių, 
Laibas ir liesas, greitų jis akių.

Aktorius buvęs grupelėj mėgėjų
Metams čia atsiųstas vieno teisėjo,

Už peštukavimą gatvėj nakčia :— 
Ir slimpinėjimą keistą slapčia.

Gan mandagus ir kuklus, rodos, vyras, 
Balsas jam minkštas ir žemas, bet tyras.

Spręsti ant sykio perdaug negali,— 
Reiks pridabot jo darbeliai keli...

Vienišas, tyliai, rodos, kažką galvoja,
Raukšlės susimeta kaktoj siauroje, 

Protarpiais akys sumirksi dažnai: 
Žiūri į jį ir visaip pamanai.

Kartą skubiai jis pakvipo į slaugę,
Tarė kimiai, tartum jį kas ten smaugia:

“Ko gi tie žmones sustoję tenai?
Žiū: ko čia nori.jie? kaip tu manai?”

Rodo pirštu jis langan, nusigandęs,— 
Trūkčioja žando nedidelis randas, —

Slaugė ir žiūri, ktir rodo jisai.
Nieko — žmonių jis nemato visai.

“Stovi kieme, va, prie durų — ir žiūri, 
Žiūri į man’... Tu matai visą būrį?”

Slauge apsimetė matąs ir jis, — 
Ką gi jam Džiulis dabar pasakys.

“Haliūčinac’ja!” Suprato tuoj slaugė: 
Daiktus nebūtus jis mato, nejaugi...

Tai ir paklausė visai jo rimtai:
“Džiuli, seniai gi tu juos ten matai?”

“O, jau seniai. Vis jie stovi ant vietos: 
Stebi mane, ir jų akys taip kietos...

Ko gi jie nori nuo man’, ištiesų?
' Kur pasislėpt? Man jau daros baisu.” 

Ir, susigaužęs tik glaudžiasi Džiulis,— 
Akys jam tokios išplėstos, didžiulės.

“Haliucinacija matymo tai, —
Na, jau kai šitaip, iš tikro prastai.”

(Bus daugiau)

Draugijų Sąryšio piknikas

Rugsėjo 27 d. įvyko Liet. 
Draugijų Sąryšio piknikas sa
vame parke, E. Hartforde, 
žmonių buvo nemažai, tik kad 
dienos jau gana sutrumpėjo, 
žmonės myli pasisvečiuoti, pa
silinksminti, o.čia jau tamsu
ma užkariauja dienos šviesą.

šis piknikas buvo rengia
mas paminėti 40 metų sukak
tį. kuomet Hartfordo lietuvių 
draugijos įsteigė šį gražų lie 
tuvių parką. Parkas būtų km 
kas gražesnis, jeigu veik kas 
pavasaris Connecticut Rivei 
išsiliejimai nesužalotų, nenu
neštų žolynus, gėlynus ir žy
dinčius medelius.

Kuomet vandenys nubėga, 
palieka parke duobes, grio
vius, grabus. Sąryšiui prisieina 
pavasariais daug darbo pridėt

ir daug iškasčių.
Minėtame parke per dauge

lį metų ir lietuvių spaudos 
piknikai įvykdavo, ir būdavo 
gana dideli. Tik nežinia ko
dėl šiemet neįvyko. Sakoma, 
dėl didelių iškaščių, kad į 
“skylę nesulystų.’’

Pasilsėję, gal kitą metą s u 
rengs.

Pastebėjau, kad rengiamas 
ban k i etas-va k a r i e n e I .a i svės 
Choro svetainėj, ’157 Hunger
ford St., Hartforde spalio 18 
dieną, pradžia 1 vai. po pietų. 
Vakarienė bus teikiama 5 vai.

Na, ir aš įsigijau likietą. 
Pardavėja tikieto sakė, kad 
bus gera vakariene ir gėrimų. 
Aš esu girdėjęs, kad ten duo
da geras vakarienes. O, sako, 
rengia Laisvės skaitytojai.

C. H.

Miami, Fla.
Mirė Floridos gubernatorius

Pereitais metais į mūsų kir
pyklą įžengė pusamžis gražiai 
nuaugęs vyras,, su visais pasi
sveikino, paspaudė ir man 
ranką ir įteikė kortelę su savo 
atvaizdu. Tai buvo Dan. Mc
Carty, kandidatas į guberna
torius, kuris ir buvo išbalsuo- 
tas piliečių į valstijos vyriausi 
gaspad ori ų -gu bernatori ų. Nuo 
naujų metų užėmus .jam rašti
nės kėdę, r po kelių savaičių 
pašlijo jo sveikata, ypač dik- 
čiai sušlubavo Širdis, Po 9 mė
sių tarnavimo valstijai, gub. 
ūmai susirgo plaučių uždegi
mu (piieumonia). Rugsėjo* 28 
dieną gub. Dan. MčCarty mi
rė, tiktai sulaukęs 41 metus, 
Tallahassee Municipal ligoni- 
nėjeiMirtis nedavė jam progos 
užbaigti savo prižadėtus dar
bus valstijai. Palaidotas su 
religinėmis apeigomis. Pamal
das atlaikė vyskupas Henry 
Lounttit, Episkopalų tikybos.

Laidojant šeimos kapų sky
riuje dalyvavo visi artimiausi 
giminės, jo draugai ir valsti
jos aukštieji pareigūnai.

Dan. McCarty buvo drau
giškas vyras, mylėjo ūkinin- 
kystę ir žvejybą. Lai būna 
jam lengva žemelė.

Jo vietą porinis seimelio-se- 
nato pirmininkas Charley 
Johns. Gubernatoriaus metinė 
alga $15,000.

V. J. Stankus

Vajus gavimui naujų skai
tytojų turi būti vedamas kiek
vienoje lietuvių kolonijoje. 
Prašome, esamųjų Laisvės 
skaitytojų visur pagelbėti sa
vo vajinirikams gauti naujų 
skaitytojų.

Šis vajus bus vedamas iki 
gruodžio 31 d. šių metų. Ta
čiau neatįdėliokite darbo, ma
nydami, kad yra daug laiko. 
Laikas bėga greit, darbas ne
turi atsilikti nuo laiko.

Keturi broliai West buvo paimti kariauti Korėjoje. 
Dabar likusieji gyvi trys, Herbert, Robert ir Harry, Jau

kia Seattle gelžkeiio stotyje išnešamo iš stoties kūne jų 
brolio Stanley, kuriąm karo mūšių sustabdymas at< jo 

devyniomis dienomis pavėluotai. Stovintysis viduryje 
Robertas, 23 metų, kare neteko kojos.5 jjtUl.-Laisvfc (Liberty)— Penktadienis,. SpMio-Oct. 9, 1953 UžruSyklt Laisvę Savo Draugui.

ŽINIOS K LIETUVOS
Tarybinės dainos konkursas

VILNIUS.- — LTSR Kultū
ros ministerija kartu su LTSR 
Tarybinių rašytojų sąjunga i) 
LTSR Tarybiniu kompozitorių 
sąjunga paskelbė respublikini 
konkursą lietuviškoms tarybi
nėms dainoms parašyti.

Konkurse gali dalyvauti vi
si Lietuvos piliečiai. Į kon
kursą priimamos chorinės 
(mišriam, vyrų, moterų, vai
kų chorui) dainos su akompa- 
nementu ir a’capella, o taip 
pat dainos vokaliniams an- 
samliams (duetams, trio, 
kvartetams ir tt.) ir solo. 
Konkurso dalyviai laisvai pa
sirenka dainų tekstus, spaus
dintus ir nespausdintus. Dai
liu tekstuose turi atspindėti 
Tarybų šalies statybų, tarybi
nių tautų draugystės, kovos 
už taiką, kolūkinio ir pramo
nės gyvenimo, darbo pirmūnų, 
socialistinės buities ir kitos 
aktualios tarybinio gyvenimo 
temos.

i
Už geriausias dainas skiria

mos' premijos:
Pirmoji premija — 5,000 

rb, 2 antrosios premijos po — 
4,000 rb, 3 trečiosios premijos 
po—2,000 rb.

Nespausdinto teksto, pagal 
kurį parašyta premijuota dai
na, autoriui skiriama premija 
50% kompozitoriaus gauna
mos premijos dydžio.

Premijuotos dainos bus iš
spausdintos. Nepremijuotos, 
5ct jury komisijos pripažintos 
tinkamomis, bus Meno reikalų 

vyr. valdybos nupirktos, su
mokant atlyginimą pagal nu
statytas valstybines normas ir 
rekomenduotos spausdinti bei 
atlikti.

Konkurso komisiją sudaro: 
J. Banaitis (pirmininkas), J. 
Šimkus, J. Dautartas, E. Bar- 
da u sk as, S. Vainiūnas, J. Gau
drimas, V. Reimeris, J. Stasiū
nas, A. Gimžauskas.

Įvykdytas žuvies sugavimo 
ketvirtis

KLAIPEDA. — Tolimoje 
Atlanto vandenyno šiaurėje 
darbuojasi Klaipėdos silkių 
žvejojimo valdybos žvejai. 
Ekspedicijos viršininkas at
siuntė radiogramą, kurioje 
prnešama apie stambų laimė
jimą — žvejai dešimt dienų 
pirma laiko įvykdė žuvies su
gavimo ketvirčio planą. Paly
gint su tuo pačiu praėjusių 

, motų laikotarpiu, sugauta 2.3 
| karto daugiau žuvies.

j Devynios pirmaujančios lai- 
i vų įgulos įvykdė metines už- 
| duotis. ' ■

Didėja žuvies sugavimas

KLAIPEDA. — Traleriui lai
vyno valdybos žvejai aptiko 
Baltijos jūroje didelius men
kių būrius. Kiekvienu traliavi
mu jie sugauna po 7—10 cen
tnerių žuvies. Kasdien į bazę 
pristatoma dešimtys centnerių 
aukštos kokybės menkių ir 
strimelių.

Dabar Smalkiuose

JURBARKAS. — Tėvynės 
karo metais beveik visas Sma
lini n k ų miestelis buvo sugriau
tas ir sudegintas. Neatpažįsta
mai pasikeitė miesto veidas 
ptiskutiniaisiais metais. Gyve
namasis fondas palyginti su 
1945 metais padidėjo beveik 
tris kartus. Mieste atstatyta 
elektrine, pirtis, kepykla, ati
daryta -eilė naujų parduotu
vių. Anksčiau Smalininkuose 
niekuomet nebuvo gydytojo. 
Dabar čia veikia ambulatori
ja, nauja ligoninė, atidaryta 
vaistinė. Miestelio ir jo apy
linkių jaunimas mokosi Smali
ninkų vidurinėje mokykloje. 
Čia veikia vandens ūkio me
chanizacijos mokykla, kultū
ros namai, biblioteka, vaikų 
namai. Iš Smalininkų kursuo
ja keleiviniai autobusai į Pa
gėgius ir Jurbarką.

K. Norkus

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MACHINE HAND. 1st class. Must ■ 
be experienced. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
AMERICAN WOODWORKERS. 110 
E. Haines Street.

(199-201)'
MECHANICS (2). Also needed- 

HELPERS (2) for oil Burners and 
gas heat. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person or_ 
phone. Ask for George. GR. 4-8836. 
GEORGE ANDRIEN & CO.. 317 N.J 
65th Street.
-(199-201) ‘

YOUNG MAN. Able to assemble 
Storm Windows and Doors. Must be 
able to run cut of saw, hand drill, 
etc. Steady work; good working con
ditions; 5 day week for right man. 
Apply in person or phone. Mr. 
Walker, GR. 7-8373. FEATHER- 
LITE OF PENNA. 2021 N. 63rd St.

(197-203)
HEAD TENDERS. Second shift. 

2 men. Full time. 5 day wk. 3:30 
P.M. to 11:30 P.M. Steady wk. Ap
ply in person. STANFORD & CO. 
Krams Ave. & Silverwood St., Ma- 
nayunk. Or phone Mr. Hunter IV. 
2-0106. Bet. 7 A. M. to 5 P. M. QrMr. 
Wm. J. Henderson, Norristown 5- 
8896, between 5 P. M. to 7 P. M. - 

(197-203)
MEAT CUT1ER. For processing 

plant. y*c*nRy Hatboro, Pa. Top 
starting wage. Pleasant working con
ditions; 5 day week. No retail. Ap
ply in person or phone Elmwood 7- 
4544. PENN BRANCH FROSTED 
FOODS, INČ. Street Road; South 
Hampton.

(197-199)

BAKER. Exp. 1st hand on pies, 
rolls, sweet dough, Danish. Night 
wk; steady wk; good wking condi
tions. Apply in person.
STATE ROAD BAKERY, ?415 West 
Chester Pike, Upper Darby.
__________________________ (194-200)

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER. Exp. Steady per
son for gen. house duties and light 
cooking. All electrical appliances; 3 
small children. Sleep in or out. Good 
home for right person.

Call FI. 2-2612 or DE. 6-9584. 
_________________________ (199-203)

STENOGRAPHER. With or with
out exp. Knowledge of shorthand 
and typing. Steady position; good 
working conditions. Center. } City. 
Phone Mr. Mankas. MA. 7-1882 for 
interview.
_________________________ U99-201)

CLERK. Billing. General Office 
work. Inventory control. Must be 
experienced typist. Steady position. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person or phone. MAGIC HEAT 
CORP., 540 N. 63rd St. SH. 7-1724. 
(Mention paper when applying).

, , (197-203)

YOUNG LADY. Pressing and ap
prenticing, operating slip covens. Ex
perienced or willing to learn. Steady 
work; 5 day Week. Apply in person. 
502 Spruce Street.

(197-199)

Prašome Laisvės patrijeitų 
nevėlinant surengti savo kolo
nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui tinkamo buctž- 
to 1954 metams.

: MATTHEW A.
: BUYUS
J (BUYAUSKAS)

I LAIDOTUVIŲ
J DIREKTORIUS

J 426 Lafayette St;
J Newark, 5, N. J.
J MArket 2-5172

Baltimore, Md.
A.L.D.L.D. 25 k/opos susirinki

mas jvyks spalio-O/t. 12 d., pradžia 
7:30 vai. vakare. A45 W. Baltimore 
St.. Redmans HaU. ant antrų lubų.

Gerbiami Draugijos nariai! Ma
lonėkite visL-dalyvauti šiame susi
rinkime. nes yra daug svarbiu rei
kalų aptarimui. Taipgi draugijos 
centro komitetas prisiuntė kopija 
gen. prokuroro rašto, kuriuomi jis, 
remdamasis lietuviškų šnipelių skun
dais. daro neteisingus primetimus 
mūsų draugijai. Tad susirinkite vi
si ir išgirskite prokuroro laišką.

Taipgi rengiamės turėti gražų ba
lių. tad, jei visi susirinksime, tai 
tikrai surengsime gera balių. Ba
lius jvyks lapkričio-Nov. 14 d., taigi 
linksmai pradėsime laukti ateįnant 
šaltos žiemos. (Kurie dar negavote 
knygos, tai šiame susirinkime gau
site). /

J Valdyba.
(4^200)

Worcester, Mass.
A.L.D.L.D. 155 moterų kuopos su

sirinkimas jvyks pirmadienj, spai(io- 
Oct. 12 d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių salėje. 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti su
sirinkime. nes yra svarbių reikalu 
aptarimui. Taipgi turėsime senų 
daiktų išpardavimą.

a. w:
(199-202)



Mergini; vilhhi
’Vm»* cv it ? — isejo is kalejsms

Turtuolis Minot l‘. -telko. 
verbuotojas gražuolių mergi
nu prostitucijai su ponais, ta
po išleistas iš kalėjimo po at
buvimo 6 ir pusės mėnesiu ka
lėjime. Pikers Island. šią 
bausme jis atbuvo m* už pro
stitucija. bet uz turėjimą dvie 
jų revolveriu be leidinio savo 
bute, ki >• jis pars <.•><!<tvo gra
žuoles.

Už pro.slituci los palaikymą
jis yra nuteistas 3 HJ melų, 
bet uz tai dar nėra kalėjime 
buvęs. Dabar išleistas po 
000 kaucijos, o byla apeliuo
jama.

Darbininku laikraštis 
jau arti pusės kvotos

Angliškas darbininkų laik
raštis Daily Worker skelbia, 
kad spalių 6-ta pasiekė treč
dali savo fondui kvotos. Viso 
jau buvo gavęs $20.100.19. 
Dar turėjo gauti $39.83.9.51 
kad galėtų išsilaikyti iki se
kamo vajaus.

Pilieti, registruokis 
balsavimui!

Registracija vykdoma visą 
šią savaitę.

Darbadieniais vaPndos 3:30 
iki 10:30.

Spaliu 10, paskutinę dier*ą, 
nuo 7 ryto iki 10:30 vakaro.

Registruotis gali kiekvienas 
pilietis, kuris rinkimu dieną, 
lapkričio 3-čią, jau bus išbu
vęs New Yorko valstijoj vie
nerius metus, apskrityje 4 mė
nesius, rinkimų distrikte 30 
dienų.

Kas šią savaitę neužsjregis- 
truos, negales balsuoti miesto
valdžios rinkiniuose lapkričio 
3čią.

Dr. A. Petriką
DANTV GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tftl. EVergrecn 7-6808

VALaANDOS 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

B-------------------------------

Virginia 0-6126

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

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

Except Thurs & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
------------------------------------------------------------------------------------------------(3

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SOQA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Spalių 1.1.-tą ateikite i 
draugišką pobūvi

įvyks Libert,v Auditorijoj 
patalpose. Atlantic Avė. ir 
J 101h St.. Richmond Hill. Su
eikime lygiai 3 valandą ir tu
rėkime porą valandų (be pa
skubos ) pasi k a I bū j imą-d isk u- 
sijas visiems rupimais klausi
mais. O paskui turėsime gero 
kumpio užkandi (ne vakarie
ne. tik bufetą su sandvičiais

Nebalsavimas būtą 
prasikaltimu

Kas šią savaitę neužsiregis
truos, tas negalės balsuoti lap
kričio 3-čią. Tokiuose svar
biuose rinkimuose, šiais reikš
mingais laikais, nčjimas bal
suoti bus skaitomas didžiu 
prasi kaitimu demokratijai ir 
sau.

Visa Amerika, visas pasam 
Į lis žiūri, kaip balsuoja, ką da- 
• ro New Yorkas. O mums 
I newyorkieciams, nuo rinkimų 
Į priklauso bus ar nebus dau- 
! giau keliamas fėras, gerina
mos ar negerinamos mokyk- 

j los. persekiojimas ar laisvės 
i mokytojams, mažesnis ar pa- 
! didintas taksavimas miesto 
į reikalams. Taipgi daug čia ne- 
■ minėtų dalykų pakryps vie
naip ar kitaip.

Kiekvienas rimtas pilietis 
j privalo užsiregistruoti, kad 
galėtų balsuoti. Tačiau pir- 

[ momis dviemis dienomis regis- 
[ (racija buvo pavojingai maža. 
O kai masės darbo žmonių, 
kai liaudis rinkimų dieną sėd) 
namie dėl kokių mažniekių, ji 
po rinkinių verkia dėl didelių 
nuostolių. Liaudies sėdėjimai) 
namie rinkimų dieną visuomet 
reiškia reakcijai laimėjimą. 
Reakcija neatsideda “ant lai
mūs.’’ ji už tą laimę veikia.

Laisvė prašo jūsų gauti
I • i • •j nauju skaitytojų.

[REIKALAVIMAI
Reikalingas Porteris prie narni] 

prižiūrėjimo. Yra vieta apsigyventi 
pavieniam vyrui. Darbas nuolatinis. 
Pageidaujama. kad būtų lietuvis. 
Dėl daugiau informacijų galit, skam
binti bile laiku. Virginia 9-4678. .
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.
' 405 So. 4th Street

Cor. TIewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-62M

[ir karšta kava), kad iiereikė- 
j tu skubėti namo.

Likusi nuo programos iai- 
Į ką galėsime praleisti asme- 
I aiškiems pokalbiams ir pobū
viui. Grota kitko, norėtųsi 
išgirsti, ką jūs manote apie 
rinkimus.

i ’ P. G.

Republikonams net 
demokratai kairūs

RepubIikonų kandidatas i 
majorą Harold Riegelman, 
neturėdamas kuo save pagir
ti, nei medžiagos savo opo
nentams peikti, sakė, kad net 
Halley esąs pilnas “kairiųjų 
filosofijų.’’ Halley kandida
tuoja liberalų partijos tikietu. 
'La partija yra taip “kairi,“ 
kai]) “kairus“ lietuviuose yra 
Grigaitis.

Riegelmano oponentai, ne
ieškodami kairumų nei deši- 
numų, jam primena, kad jis 
yra vienu foro kėlim'o meist
ru. 

I
. Neoficialusis ro pu bl i kiniams 

talkininkas Impellitteris, kitas 
fėro kėlimo bosas, neturi prie
žasties Riegelmaną kritikuoti. 
Jo visi -šūviai taikomi Į Wag- 
neri ir Halley. Atidarydamas 
savo rinkimų kampanijos cen 
trą Hotel Shelton, New Yor
ke, I m pel litter is sakė, kad 
Wagncris ir Halley esą “so- 
cialistiški liberalai.’’ .Dėl to 
jisai prieš juos turįs laimėti. 
Gubernatorius taipgi vadino 
11 alley “liberalu-sociatestu.“.

Wagneris ir Halley, būdami 
nariais miestinės Budžeto Ta
rybos, balsavo prieš kėlimą 
fėro, kuomet Impellitteris. z su 
republikonu gubernatorių De
wey fėrą siūle kelti ir pakėlė.

Sergėjus Lukianovas ir Natalija Medvedeva Pudovkino 
paskutinėje filmoje “Vasili’s Return,” Stanley Theatre, 
New Yorke.

Katrinos Petrikienės 
Pagerbimui Pietus

• • • •
Pagerbkime žymią vi suomeni įlinkę 60 metų am
žiaus -sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

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

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

Laivakroviai nenoriai 
grižo i darbą

Prezidentui Eisenhoweriui j 
sakius lai va krūviams ir ki
tiems uostu darbininkams grį
žti i darbą be naujo kontrak
to, praėjusio antradienio ry
tą New Yorko uoste nemažai 
darbininku raportavosi dar
bui. Tačiau visas jų ūpas ro
do, iš visu kalbu reiškėsi di- 
dis nepasitenkinimas panau
dojimu ‘ prieš juos streiklaužiš- 
ko Tafto-1 lartley Įstatymo.

Įsaką oficialiai pasirašė fe
derates teisėjas Edward Wein- III v • < . v .leld, tačiau visi žino, jog tas 
padaryta einant prezidento 
E i.s e n h o w ei'i o Įsa k u.

Šis Įsakas dirbti be kont
rakto yra laikinas, dešimčiai 
dienų. Kampanijos nori 80 
dienų, tad ateinanti antradie 
ni tas pats teisėjas spręs duo
ti ar neduoti kompanijoms tą 
malonę. Jeigu duos, tas ne
apsakomai pasunkins darbi
ninkų padėti.

Transportininkų unija 
tarėsi, kas daryti

Transit Autoritetui Įsakius 
unijistams pakaitas darbe be 
susitarimo dėl to su unija. 
Transport Workers Unija pa
šaukė savo narius Į mitingus. 
Nori bendrai apsvarstyti pa
siūlytus planus ir nutarti vei
klą. žada nedaleisti tokių pa
kaitų, kurios blogintų patar
navimą, didintų darbininkams 
paskubą ir keleiviams pavojų.

Aido Choras
Choro pamokos jvyks .šio 

penktadienio , vakarą, 8 vai., 
j Liberty Auditorijoje Mųsjc 
; Room. Visiems seniems iy nau
diems choristams svarbu daly- 
[ vauti, nes pradedame pasi- 
į ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Aidiečiai jau dainuoja
Aido Choras jau kelinta sa

vaitė susirenka savo prakti
koms kas penktadieni. Liber
ty Auditorijos Music Room. 
O kai kada turi ir ekstra pa
mokų. Tačiau tūli aidiečiai 
užtraukė- atostogų ilgiau. Ai
do Choras prašo visus sugrįžti 
tuojau. Taip pat dabar lai
kas ir naujiems Įstoti i chorą, 
nes pradedama pasiruošti vi
so sezono repertuarui.

Choras jau turi pakvietimų 
dainuoti lietuviams ir kita
taučiams. Taipgi pats' ruošia
si pastatyti scenoje ką nors 
gražaus, naujo.

C. H.

Liberty Auditorijoje
Spalių 3-čią Įvyko smagus 

pažmonys, kuri čia rengė Lie
tuvių Namo Bendrovė. Susi
rinko nemažas būrys svečių, 
nors gražumėlis oro tą dieną 
anaiptol neatrodė akstinančiu 
piknikauti po stogu. Tai vis 
namo prietelių noras savo įs
taigai paremti ta publiką čion 
suvedė.

Savais būriais, vaišingumu 
ir dainomis lenktyniavo ridge- 
woodieciu ir kriaučių stalai su 
richmondhilliečių stalais. O 
kiti susibūrė mažesnėse gru
pėse kitur arba glaudėsi prie 
tų didžiųjų. Atvyko keli sve
čiai ir iš Long Island centri
nės srities.

Muzikos reikalą vedė jau
nuolis kaimynas, namo direk
torių šeimos narys.

•
Pradedant spalių 11-ta, veik 

kas sekmadienis Liberty Au
ditorijoje bus kas naujo. Tar
pe didžiausiųjų yra K. Petri- 
kienei pagerbti bankietas spa
lių 25-tą, jaunimo rengiamas 
balius 31-mą, Laisvės koncer
tas lapkričio 8-tą, taipgi Na
mo Bendrovėj? Įnletinis Nau
jiems Metams sutikti bankie
tas gruodžio 31-mą.

Ar.

'• ■■ MIRĖ
Juozas žemaitis, gyvenęs 

50 Hudson Ave., Central 
Brooklyne, mirė spalio 7 d., 
Cumberlanį ligoninėj.

Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos įstaigoj, 231 Bed
ford Ave.

Šią žinią pranešė Carl 
Bender. Kitose laidose bus 
daugiau informacijų.

Macy krautuvės unija 
parėmė filipiniečius
Macy’s krautuvės darbinin

kai, nariai United Department 
Store Workers of America 
Lokalo 1-S, CIO, pasiuntė fi
lipiniečiam streikieriam Mani
loje pinigų nupirkti 1,000 
maišų ryžių stteikierių šei
moms. Pinigus pasiuntė tele
grama.

šimto svarų ryžių maišelis 
tenai perkamas už apie $9. 
Streike randasi 300 šeimų jau | 
šešta savaitė.

Du daktarai patraukė puoš
nų Copacabana klubą teis
man. Sako, kad to klubo pa
tarnautojai juos aplamdė už 
tai, kad vienas daktaras už
simokėjęs už gėrimą prie ba
ro, norėjo tą gėrimą nusineš
ti ten, kur buvo pasiruošę val
gyti. Reikalauja $300,000 at
pildo.

Užgirta daryti žaismavietes 
prie trijų Brooklyno mokyk
lų, 2-ros, 54-tos ir 210-tos, 
taipgi vieną prie 114-tos, 
Queens.

REAL ESTATE
Jamaica Ave.—Woodhaven. BIZ

NIUKĄ PROGA. Išnuomojama vie
nam gyventojui. Geras įvedimas. 
Proga. Nori $25,000 pinigais. Skam- 
binkite agentui dėl daugiau infor
macijų. ,

Ridgewood Apylinkėje. 6-šių šeimų 
namas. Gera vertybė. Pirkėjui yra 
vienas tuščias apartmentas.

Kreipkitės:
NURNBERG.— VI. 9-0286

(199-201)

NEW YORK NEW YORK
.   ,.■■■■  Į -   —     ‘ _____   _____ -

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

CROCHET BEADERS
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipk'i lės:
MERIT EMBROIDERY CO., 
2125 — 2nd Avenue, N. Y. C.

(tarpe 109th ir llOth Sts.) (1 laip.)
(199-203)

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA 1

Patyrusi. Nuolatinis darbas. (Dirb
ti vakarais). Gera alga, priskaitant 
gerus tipus. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
HOLLY INN

45-68 Klssena Blvd., Flushing 
Tel. FL. 9-9181

(199-203)

MEZGINIŲ KRAUTUVE .
Tuojau parduodama. įsteigta 

metų. Puiki vieta. Žema renda. La
bai prieinama.

YO. 9-8874
(199-201)

CROCHET BEADERS
Patyrusios. Darbas prie sweaters. 

Nuolat, apskritų metų darbas. Puiki 
mokestis, geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JO—MAR NOVELTY

1835 White Plains Rd., Bronx 
Tel. TA. 9-3100

__________________________ (198-200)
FINGERWAVER

Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo
lat, 5 dienos. Gera mokestis. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

HOTEL
1 Fifth Ave., N. Y. C.

Tel. SP. 7-7000
(197-199)

OPERATORES
Patyrusios kaipo Heat Sealers ant 

plastikinių lietpalčių. Naktinis šif- 
tas. nuolatinis darbas. Geros darbo 
sąlygos. Gera alga, priskaitant 5% 
bonų dirbant naktinį šiftą.

Kreipkitės:
TEXICOTE

537 Broadway, N. Y. C. (5th fl.) 
Mr. C. Freeman

(197-99)
MALE and FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė—su patyrimu. 

Nuolat. 5 dienos. Puikiausia alga. 
Linksmos darbo sąlygos. Air condi
tioned. Uždara sekmadieniais ir pir
madieniais. Kreipkitės:

HENRI HAIRDRESSERS
7 Depot Way West, Larchmont 

Tel. Larchmont 2-1778
__________________________ (195-199)

HELP WANTED MALS“

AUTO MECHANIKAS
Patyręs prie chassis ir fare wheel 

alignment. Nuolątinis darbas. 
Gera mokestis. Telefonoukite:

4

RA. 8-9381
< (196-200)

CUTLERY GRINDER
Žirklių ir Peilių 

Tekinimui ir Taisymui 
Pilnam ar Daliai Laiko

SUPREME CUTLERY CO.
Tel. EVergreen 6-4483

(197-199)

REAL ESTATE
VIETA LAKE CARMEL, N. Y.
Tuščia sena ūkės stuba. 6 kam

bariai. ugniavietė, elektra, vanduo 
ir tt. 15 akrų. Netoli krautuvės, 
mokyklos busas prie durų. KAINA 
$12,500, IŠMOKĖJIMAI. Treč.. Ketv. 
Penk., šaukite Schwing, 436 E. 155th 
St., Bx, N. Y. ME. 5-2586. Arba 
Shmb-Oaks, N. Y. Lakeland 8-8814. 
___________________________(199-201)

BRUCKNER BLVD., 925, trim 
šeimom, 19 kambarių; tvirtas! mūri
nis namas; vario plumerystėNmlie- 
jum šildoma; garadžius 1 auto. 
legališki apt. užėmimui. Arti visų 
transportacijų. Nori $18,000.

DA. 9-1241 
__________________________ (199-201)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

AUTO REPAIR SHOP z
14 karų vieta, pilnai įrengta, ne

ša geras įeigas. Gera bruzdi vieta. 
Tikra biznio proga. už prieinamą 
kainą. Matykite savininką.

' MR. CORREA,
1939 Lexington Ave., N. Y. C. 

ar telefonuokite: LE. 4-9268
(198-202)

PARDAVIMUI LUCHEONETTE
Su Fontanu. Gera bruzdi vieta, 

arti busų ir krautuvių; ant kampo 
dirbtuvė. Lysas atdaras. Įtraukia 
gerą įeigą. Savininkas parduoda su 
nuostoliu iš’ priežasties blogos svei
katos. Labai prieinama kaina grei
tam pardavimui. Šaukite savininką 
6 A. M. iki 11 A. M.

EVergreen 4-7811
(199-203)

Spalių 6-tą iš New Yorko 
išgabenta Chicagon lėktuvu 
pirmasis siuntinys paprastų 
laiškų. Išbandoma, kaip ap
simokėtų viso pašto siuntimas 
lėktuvais.

St. John’s Universitetą, 
Krooklyne, šį semestrą lan
kys 6,322 studentai.
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MANICURIST-SHAMPOO
Patyrusi. Nuolatinis darbafc. Gctof 

alga. Puikios darbo sąlygos. 1
Kreipkitės: /
MORGAN’S BEAUTY SA1.ON

75-12 37th Ave., Jackson Heights.
Tel. NE. 9-7474

(195-199»
/ OPERATORES
I Prie Suvėrimų Mašinų
I Tag Specialties

Mokančios angliškai skaiyti ir ra
šyti. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis.
ADVERTISING TAG & PRINTING 

CO.
11 Beach St., N. Y. C. (6th fl.)

(195-199)
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS
Pat yrimas Nereikalingas 

^.Nuolatinis darbas. Gera proga
X. pakilimams.

j CARLIN BROS., INC.
3J5 Elder St., arti Irving Ave. 

Brooklyn
__________________________ (195-201)

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalinga kalbėli Angliškai

Sustatymų darbas, žaislų dirbtuvėje.
Kreipkitės 9 A. M.

GOTHAM PRESSED STEEL CORP.
656 E. 133rd St., Bronx

(195-199)
BINDERY GIRLS — GERA

MOKESTIS . į
Patyrusios Carbon Collattws \ 

Dienom ar naktim, nuolat. 36?s va
landų savaitė. Pertraukom poilsio 
periodai. Darbininkų pašalpos.
FEDERAL BUSINESS PRODUCTS

90 Gold St., N. Y. C. (3rd floor) 
Visom Subways — Arti Brooklyn 
Bridge.
_________________________ (195-199)

SLAUGES—R.N.—P.Nr^
Abelnom pareigom. O.R. delivery, 

8 valandos. 5 dienos. Labai gera al
ga pridedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
ST. JOSEPH’S HOSPITAL

327 Beach 19, Far Rockaway
Tel. Far Rockaway 7-7700 

___________________________ (_195-199)

HAIRDRESSER
Patyrusi—pilnai mokanti operato

rė dėl vidurmiesčiorinktinių klientų. 
Nuolat, puikiausia mokestis, links
mos darbo sąlygos. Šaukite:

TE. 8-2058 
9—6 darbo dienom 

(196-200)

COUNTER — WAITRESS
Valandos 11—5:30., sekmadieniai 

nedirbama. Nuolatinis darbas, ge. *'*' 
mokestis, prisideda puikiausi tipą, 
linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės,,:

MALLY’S COFFEE SHOP y, 
52 fE. Parkway, Scarsdale 

(priešais N.Y.C.R.R.) 
Tel. Scarsdale 3-9747

(196-200)

PATYRUSI JAUNA MOTERIŠKE 
Kaipo stalų patarnautoja vaikų val- 
gomojame rūme, vaikų ligoninėje. 
Turi kalbėti ir suprasti angliškai. 
Pasikeičiamais šiftais. 5’ž dienų sa
vaitė. Alga $90.00 į mėnesį, priside
da kambarys ir užlaikymas.

Šaukite Miss Rogers 
BA. 4-0400. Ar rašykite: 

ST. MARY’S HOSPITAL FOR 
CHILDREN

29-01 216th St., Flushing, L. I.
(197-199)

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50 metų), neve

dusi. baigusi High School. Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio. maža protestantu įstai
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6—12. Alga $135.00, 
pridedant užlaikymą. Šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9-5) 

(198-204)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusi ant zig-zag mašinų. Nuo
latinis darbas. Gera alga.
\Puikios darbo sąlygas, šaukite:

CY. 9-2504 i ,
(198-^04)

REIKALINGOS MERGINOS
Patyrusios prie rankinės skalbyk

los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo .sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY 

94-18 87th Ave., Jackson Heights 
Tel. NE. 9-1251 

__________________________ ’
LĄISNIUOTOS-PRACTICAL 

SLAUGES
Valandos 8\p. Kreipkitės:
MELROSE M^tfOR NURSING

HOME 
783 Elton Ave., Bronx 

Tel. ME. 5-4647
(199-203)

PATERN-MAKER
Kostumerskų suknelių šapoje. Nuo
latinis darbas. Gera alga. Puiki pro- 
ga. Kreipkitės:

ANGEL DESIGNS
839 North Ave., New Rochelle 

Tel. NE. 6-8604
(199-203)

CROCHET BEADERS «
Patyrusios. Dirbt prie pliuškių 

suknelių. Gera alga? Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

ANNETTA EMBROIDERY
270 W. 89th St.. N. Y. C. 

(18th fl.)
(199-203)




