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KRISLAI
Kaip išsigimė partija.
Skeveldrėlės.
Sk Saras tebėra uždarytas.
“Žodžio laisvė.’’

Rašo R. M i žai a

l’iio apie 7<> melu Juiigii- 
nėse Valstijose įsikūrė Socia
listu darbo partija. ,

Kadaise <i partija laivo po
puliari. tai priklausė ir lietu-

Didžiules įtakos turūio šitos- 
parti.jo vadovas ir l eort 1 i :<a.- 
Daniel De Leon, -lis Lu.o ga
bus tapytojas, gmuis oratorius 
tačiau lai buvo vienaakis ge
nijus.. I Talv ikini:in;e gyvenimu 
pasirinko Gaurą kilią ir ta. 
pakenkė visam Amerikon dar
bininku įidėjimui.

Ilgainiui ši partija išsigimė 
i sekI.eie ir šiandien lobia .1; 

1 (-bėra.

Taip. Socialistu (L.roo par
tija iš vardo tebegv'. uoja.

X (* \ ¥< >l’k(> Diluste i iii k i-
rouosf' u srautai stui< > savu
* <t!lt 1 H i; 11 u turi >i | : į a
lamlu !; 11 •! < If 'it Ule! i n i uosi
U'i'sl;il' UOS( rink !uuios(‘

A nul a klaiii-iau >s kal-
- '‘tojo kali )<>s, sakytos iluto 1 ’

nion skveiro. Ir ką gi jis s.i-
Vi i /.tūli t aria

prieš kapitalistus, keturis — 
prieš komunistu; bei prieš Ta
rybų Sąjungą.

Vaikai dalina lapelius. “So
cialistu darbo partija, būdama 
vienintele socializmo partija. 
Amerikoje, nepalaiko jokiu 
saitu su taip vadinama Socia
listu parti ia, Komunistu part i-
ja, Amerikos Darbo partija, 
neigi su kita kuria partija bei 
grupe. . . ’’ skelbia lapelis.

“Oratorių.i’’ kaina,-tūli pra
eiviai sustoja, pasiklauso, nu
sišypso ir eina saVais keliais. 
Policijos nėra, ji tokiems sau
goti nereikalinga, nes “orato
riai” čia atlieka tai, ką da
vatka atlieka bažnyčioje, nuo
lat kartodama tą pati ‘Tėve 
mūsų.”

šitaip išsigimė i sektelę par
tija, kuri kadaise buvo Įtakin
ga, plačiai darbininkuose ži
noma, veikli.

—

Buvo didele Amerikos So- 
cMalistą partija, įsikūrusi prieš 
Jp’/e 50 metą. -Ji suskilo i sek
tas, kuriu vyriausias tikslas: 
pulti komunistus ir Tarybų 
Sąjungą.

šitą partiją kadaise puošė 
Dėbso vardas, — Dėbso, kuris 

buvo valdančiosios k lasęs 
persekiotas ir net dviem at
vejais Įkalintas, —x kalintas 
už tuos pačius “nusikaltimus,“ 
už kuriuos šiandien kalinami 
komunistu vadai.

Besiklausant man Socialistu 
darbo partijos “oratoriaus“ 
kalbos, perbėgo per mano 
mintis ryškesnieji Amerikos 
darbininku judėjime etapai, 
palikę pakelėje šitas skevel 
drčles, kurios nieko daugiau 
neatlieka, kaip tik painiojasi 
sveikam darbininku judėjimui 
po kojomis.

— d—
Rusų > dienraščio “Russkij 

W Golos“ r< daktoriaus padė jėja.1 
Borisas Sklar dar vis tebėra 
laikomas Ašarą saloje.

Jis, kaip žinia, suimtas de
portacijai. Jis nepilietis, bet 
nepilietls ne dėl to, kad .juo 
nenorėjo būti, o dėl to, kad 
jam pilietybes nedavė.

I PR. EZIDENTAS PAVAR YS
į NELIUDIJANČIUS PRIEŠ 
.SAVE TARNAUTOJUS
\Cen. Prokuroras bandys apeiti 
konstitucinę tardomųjų teisę

Washington. — Prezidentas Apeidamas K o n s t i t u c i j ą, 
' Eisenho.weris isakė pavary- tačiau, Brownell užtylėjo, 
; ti iš valdžios darbų bei tar-jjog tokie liudijimai be jo- 
i nybit visus tokius asmenis, j kio teismo užtraukia žmo- 
I kurie neduos atsakymų ty-į gui bausmę — jis būna pa- 
I rinėiančioms kongresinėms • varomas iš darbo bei tar- 
| komisijoms, vadinasi, jeigu j nybos, persekiojamas ir 
Į vartos konstitucinę teisę 1 niekinamas.
i mliūdyti patiems prieš sa-1------------------------------------—
ve.

.Jungtinių Valstijų teis
mai jau . daugeli sykių pri
pažino žmonėms ta teisę, 
pagal šalies Konstitucijos

; Penktąją pataisą.
Generalis Jungtiniu Vals-, 

tijij prokuroras Herbertas, 
Brownell, kalbėdamas Na-!

I ciona.lio Spaudos Klubo su-j 
j virinkime, todėl ketino ra-1 
i gi”tį Kongresą išleisti to-! 
jki įstatymą, kuris užgintų | 
. baust asmenį už tai, ką jis I 
I liudys prieš save, atsakinė-1 
i damas i tyrinėtojų stato-1 
I mus. klausimus. Todėl ne-1 
! būsią jokio pasiteisinimo i 
i susilaikyti nuo atsakymu i 
I tokius klausimus, kaip: — 
I Ar esi Komunistų Partijos 
j narys? Ar bent kada pri- 
! klausei jai? Kokias komu- 
, nistines' “neištikimųjų” or- 
! grmzacijas rėmei? ir tt.

I Unijos vadovas sako, 
Eisenhower daro, kaip 
kapitalas liepia

I

Pittsburgh. — John Gro
gan, pirmininkas CK) Lai- 

i vastačių Unijos, šitaip nu- 
j piešė prezidentą Eisenhow- 
i

—Didieji bizniai pasako 
: Eisenhoweriui, ką jis turi 
daryti. Taip prezidentas ir 
daro. Jis yra didis genero- 

; las, bet prastas prezidentas, 
! kuris neturi reikalingo ži- 
■ nojimo ir numatymo nei 
I naminėje nei užsieninėje 
1 politikoje.—

Groganas, kalbėdamas 
savo unijos suvažiavime, 
kaltino Eisenhowerio val
džią ir už prekinių laivų 

j statybos nupuldymą. Nu- 
I rode, kaip kiti kraštai pra
lenkia Ameriką statyboje.

Ši unija turi 100,000 na
rių.

ORAS. — Giedra ir vis 
nešalta.

Dedamos pastangos jj iš
laisvinti.

—e—
George Blake Charney, 

People’s Rights partijos kan
didatas prokuroro vietai 
(Manhattane) padarė kon
traktą su radijo stotimi WINS 
septyniom kalbom , — rin
kimu klausimu, — transliuoti.

Dabar prnešama, kad stotis 
kontraktą paneigė, atsisaky
dama leisti Charney’ui kalbė
ti.

Tai tokia žodžio laisvė!

Italai užpuldinėja 
jugoslavus Trieste

Triėst. — Apie. 1,000 jau
nu italu šiame mieste už
puolė prekybinę Jugoslavi
jos atstovybę, išbelde lan
gus, sudaužė bei laukan iš
mėtė krėslus, stalus ir ki
tus baldus.

R i au ši n i n kai. ša u k d am i, 
“Mirtis Titui!” taip pat 
metėsi mušti jugoslavų su
sirinkimą atvirame ore.

Karinė anglų - amerikonų 
policija blaškė riaušes, kur 
sužeista kelios dešimtys ju
goslavų ir italų.

Tito siunčia tankus 
į Triesto pasieni

Belgrad, Jugoslavija. — 
Ame rikiniai Jugoslavijos 
tankai, šarvuoti automobi
liai ii* motorinės patrankos 
dunda ir žvanga, bevažiuo
jant linkui rubežiaus tarp 
Triesto ruožto A ir Jugo
slavijos. Jugoslavų pėsti
ninkų būriai taip pat mar- 
šuoia link to ruožto.

Taigi Jugoslavijos Tito 
valdžia pabrėžia savo pa
reiškimą: — Jeigu iš A 
ruožto pasitrauks anglai - 
amerikonai, užleisdami ji 
Italijai, tai ir Jugoslavija 
tuojau atsiųs ten savo ka
rines jėgas, kai tik italų ar
mija mėgins įkelti koją į tą 
ruožtą.

Pavaryti dar 5 karinės 
laboratorijos tarnautojai

New York. — Ragangau- 
dis senatorius McCarthy 
pranešė, jog dar 5 moksli
niai pareigūnai tapo paša
linti iš armijos Fort Mon
mouth, N. J., radarų labo
ratorijos. McCarthy spėjo, 
kad jie “išdavinėję Sovie
tams radarinius Amerikos 
sekretus.” Didžiausias kal
tinimas, tai kad kai kurie 
nešėsi namo mokslinius ra
darų planus studijuoti.

Jau pirmiau pagal tokias 
nuožiūras buvo pavaryti 5 
elektros inžinieriai iš mini
mos karinės laboratorijos.

Bremenhaven, Vokietija. 
—Amerikos laivai atgabe
no keturias atomines pa
trankas.

Prieplaukų darbininkai stoviniuoja ties prieplauka Phila- 
delphijoje po to, kai ILA 7,500 narių sustabdė pristatinejimą 
bei išsiuntimą prekių vandens keliais. Visu rytiniu pajūriu 
tarp Maine ir Virginijos buvo sustoję dirbti apie 50,000 !ai- 
vakrovių. Jie laikėsi solidariai iki Taft-Hartley aktu naudo
damasis Prez. Eisenhoweris Įsakė jiems grįžti i darbą be lai
mėjimų.

Užklupta vakarinių šnipų 
gūžta rytiniame Berlyne

Berlin. — Rytines, sovie- f dinėti policiją, atiminėti iš
tin.ės Berlyno dalies polici
ja užklupo šnipų, sabotaž- 
ninkų bei teroristu lizdą.

] vadinama “žaliąjį Rateli.” 
j Suėmė aštuonis vyrus kaip 
j Amerikos ii’ Vakarų Vokie- 
i ti jos agentus. Kartu sučiu- 
I po jų šautuvus, revolverius 
ir tūkstančius kulkų.

Rytinio Berlyno spauda 
rašo, kad jie planavo sprog
dinti tiltus, fabrikus, užpuK

Amerika priimsianti 
Indiją į politinę 
konferenciją Korėjai

United Nations, N. Y. — 
Kartojasi “atsakingi” pra
nešimai, kad Amerika, galų 
gale, patenkins Anglijos ir 
tūlų kitų šalių reikalavimą 
— priimti bent Indiją 
kaip neutrali kraštą į bu
simąją politinę konferenci
ją taikai daryti Korėjoje.

Tūli. Amerikos politikie
riai jau sako, Indija gal 
patarnautų kaip tarpininkė 
susiderėti su K i n i j o s ir 
Šiaurinės Korėjos komunis
tais dėl taikos su Amerika 
ir jos talkininkais.

(Neseniai pirmiau Ame
rika su savo šalininkais 
Jungtiniu Tautų seime at
metė siūlymą priimti Indi
ją ar kitus neutralius kraš
tus į polįtine konferenciją. 
Sakė, vien tiktai kariavu
sieji kraštai privalo' daly
vauti konferencijoje.)

Italų valdžia daro unijoms 
nuolaidą, todėl jos atšaukia 

streiką
Roma. — Italijos darbo 

ministras pasižadėjo darbi
ninkams tarpininkauti, kad 
kompanijos pakeltų jiems 
algas. Todėl unijos atšaukė 
visuotiną 24 valandų strei
ką, kuris buvo skelbiamas 

jos ginklus, plėšti bankus ir 
naudoti pinigus savo žy
giams prieš Rytine Demo
kratinę Vokiečių Respubli
ka bei komunistus.

Gerald Goetting, Krikš
čionių Demokratų Partijos 
centro sekretorius, taip pat. 
sake, jog- kai kurie tos par
tijos pareigūnai veikia kaip 
Jungtiniu Valstijų ir Va
karines Vokietijos šnipai.

“Nenorintieji” grįžt 
belaisviai vėl 
kėlė riaušes

Panmundžom, Korėja. — 
Kinijos liaudininkų atsto
vai aiškino pirmajam tūks
tančiui vadinamų “atsisa
kančiu” grįžti namo belais
viu, kodėl jie turėtų grįžti. 
Užtikrino, kad jie bus pri
imti kaip laisvi piliečiai, be 
jokių bausmių ar persekio
jimų. Dešimtis belaisvių 
tuojau sutiko grįžti.

Tuo tarpu būrys kitų be
laisviu kėlė trukšma ir lai
dė akmenimis linkui Indi
jos kareivių, stovyklos sar
gų, šaukdami neklausyt 
aiškintojų.

Sudužo belgų lėktuvas, 
užmušant 44 žmones

Frankfurt, Vokietija. — 
Vos pakilęs nuo stoties, ke
leivinis Belgijos lėktuvas 
nukrito miškan ir suspro
go, užmušant 40 keleivių ir 
4 įgulos narius. Tarp žu
vusiųjų yra ir 11 amerikie- 5 
čiu. €

ateinančiam antradieniui.
Fabrikantai iki šiol atme

tinėjo darbininkų reikala
vimą padidinti uždarbius.

FARMER! AI NUSITEIKĘ 
I PRIEŠ EISENHOWERIO 
| NAMINĘ POLI TIK Ą 
i _______
\Wisconsino farmeriai išrinko 
\ demokratų i šalies Kongresų

Was h i n gt on.— Special i a i, 
papildomieji rinkimai Wis- 
consino valstijoje įvarė bai- 

I mę Eisenhowerio republi- 
konanis, kad jie gali netek
ti farmerių balsu ir kon
gresiniuose 1951 metų rin
kimuose.

I ___________ _________________ ________ ________________________________________________________________

! Teismas atmeta
■ Sobellio apeliaciją

New York. — Apeliacinis 
1 Jungtinių Valstijų teismas 
atmetė Mortono Sobell’io 
prašymą — surengti jam 
naują teismą.

Savo apeliacijaje Sobellis, 
elektros inžinierius, sake, 

! kad jis neteisingai nu
siverktas 30 metų kalėti ne
va už sąmokslą su Julium 
ir Ethele Rosenebrgais “iš
davinėti Sovietams » kari
nius Amerikos sekretus.”

(Rosenbergai pagal tokį 
kaltinimą nužudyti elek
tros kėdėje.)

į Unijos viršininkas 
nusuko $4,100

New York. — Tano suim
tas Abraham Neider, pir
mininkas federacinės Macų 
ir Makaronu Unijos sky
riaus. Kaltinamas, jog nu
suko $4,100 unijinių duo
klių bej priklausančių dar
bininkams pinigų iš ap- 
draudos kompanijos. Jis 
padirbo 18 čekių, vartoda
mas darbininku vardus, ir 
tais čekiais išgavo sau pi
nigus.

Vogtus pinigus Neideris 
išleisdavo “betams” ant ar
klių lenktynių. Jis laikomas 
už $2,000 užstatą iki teis- ’Z *.
mo.

Federacija skiria $200,000 
naujai laivakrovių unijai 

Washington.—Darbo Fe
deracijos centras paskyrė 
$200,000 naujai federacinei 
Laivakrovių Unijai organi
zuoti vieton senosios, geng- 
sterių apsėstos Longshore
men’s Unijos.

Pastarasis Darbo Federa
cijos suvažiavimas išbrau
kė senąja uniją, vadovauja
mą Joe Ryano, Anastasijos 
ir panašių raketierių.

SPROGIMAI SUžEIDe 16
LEBANO PILIEČIŲ

Beirut, Lebanon. — Ka
žin koks teroristas nume
tė kelis dinamito sprogi
mus ant kalbėtojų platfor
mos masiniame susirinki
me, kur dalyvavo įvairių 
politinių partijų piliečiai. 
Sprogimai sužeidė 16 asme
nų.

į Farmeriškoje 9-toje Wis- 
co^sino apskrityje tapo iš
rinktas demokratas Lester 
Johnson į Jungtinių Vals- 

; tiiu Kongresą prieš repu- 
Į blikonų kandidata Arthurs 
I Padruttą. Tai dar pirmą 
; syki istorijoje demokratai 
; laimėjo rinkimus toje repu- 
' blikoniškoje apskrityje.

Demokratų Johnsonas ga
vo 27,929 balsus, o republi- 

i konų Padrutt 21,133.
Prakišęs rinkimus todėl 

i ir pats Padrutt sakė:
—šių rinkimų pasekmės 

’ labai aiškiai parodo, jog 
farmerių ir darbininkų dau- 

i guoinenė nemėgsta dabarti- 
i nes valdžios politikos.—

O Republikonų Parti ios 
Į pirmininkas 1. e o n a r d W. 
i Hali pareiškė:

—Blaiviai žiūrint į Wis- 
i consino rinkimų pasekmes, 
| turime pi’ipažinti, jog tai 
' blogos mums pasekmės. Bal
sai i rodė, ką ir mes patys 
n u žiūrė j ome, kad gali taip 
atsitikti.—

Suprantama, jog ir daugu
ma darbininkų Eau Claire 
mieste, t o j e Wisconsino 
valstijos apskrityje, taip 
pat balsavo už demokratą. 
Eau Claire turi 36,000 gy
ventojų. Ir paskutiniu lai
ku vien tik U. S. Rubber 
ir “pressure” indų fabrikai 
paleido 1,200 žmonių iš dar
bo, neskaitant kitų pramo
nių bedarbių.

Šiemet kainos įvairiems 
farmų produktams nupuolė 
12 iki 22 procentų. Tuo tar
pu miestiečiams vartoto
jams juo 'smarkiau valgiai 
pabrango.

(Vadinamas “laisvasis 
verslas” godžiai išnaudoja 
republikonu duotą jam sau
valių prieš farmerius ir 
darbininkus.)

Camden, N. J.
Mirė Jonas Lastauskas
Spalio 15 d. mirė Jonas 

Lastauskas, sulaukęs apie 
72 metų amžiaus. Gyveno 
po num. 686 Central Avė., 
Camden, N. J. Pašarvotas 
namie. Bus palaidotas pir
madienį, spalio 19 d., New 
Camden kapinėse. Velionis 
buvo pažangus žmogus, rė
mė darbininkišką spaudą ir 
visą pažangųjį judėjimą.

Laidotuvėmis rūpinasi 
g r a b o r i u s Juozas Kava
liauskas,

(Žinią telefonu pranešė 
Win. Patten iš Gloucester^ 
N. J.)

Amsterdam. Holandija.— 
Holandų teismas uždraudė 
tautinę nacių partiją ir pa
siuntė kalėjiman du jos va
dus.
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SKANDALAI
GUBERNATORIUS Dewey skaitosi didžiu ir įta- 

kingu republikonų vadovu. Be to, jis skaitosi švariu, 
* nesusitepusiu korupcine smala žmogumi. Tačiau guber
natorius Dewey šiandien nežino, kuo viskas baigsis.

Siūlo galas buvo atrastas, kai kadaise Bronkse bu
vo užmuštas unijų veikėjas Lewis, pats buvęs Įklimpęs 
iki kaklo i visokias neaiškias raketierizmo pelkes.

Pradėti tyrinėjimai.“ Juo daugiau tyrinėta, juo dau
giau surasta žymių, įtakingų republikonų įsimaknoju- 
sių iki kaklo suktybėse ir dar visai neišaiškintose kito
kiose painiavoje.

Štai, surasta, kad New Yorko valstijos senato pir
mininkas ir neoficialus vice-gubernatorius Arthur H. 
Wicks palaikė artimus ryšius su tūlu raketieriumi Jo
seph Pay, sėdinčiu Sing Sing kalėjime! Wicks jį daž
nai lankė ir turėjo pokalbius apie biznį.

Tai buvo perkarti piliulė gubernatoriui. Iš visų pu
sių pasigirdo balsai: paleiskite Wicksa iš jo vietos, nes 
jis nėra švarus.

Gubernatorius Dewey šaukia Wcksa “ant karpetd.” 
Pasišaukęs, įsako jam: pasitrauk iš vietos, nes tavo 
darbai republikonų partiją žemina, murdo.

Wicksas atsako: ne ju> mane ten pastatėte, ne jūs 
galite mane iš ten išvesti.

Gubernatorius šaukia specialę New Yorko valstijos 
seimelio sesiją Wcks’o reikalui spręsti.

Ir tai kelia žmonėse klausimą: kas bus? Kai kurie 
tiesiog spėja, jog šitoje sesijoje gali pats gubernatorius 
būti įklapdintas, įklampdintas iki nosies.

Tūli tiesiog sako: visa eilė republikonų vadovų. 
Dewey bičiulių, yra įsivėlę į neaiškius biznius, ypatingai 
Į arklių lenktynių biznius, kur susispietė daug krimi
nalistų, gengsterių ir kitokių neaiškios praeities gai
valų. :

Todėl specialės sesi jos laukia daug žmonių. Tik gai
la, kad ji šaukiama po to, kai miestavi rinkimai jau bus 
praėję.

“Mirus Vydūnui, bolševi
kai staiga pajuto jam labai 
dideles simpatijas ir vieną 
didžiųjų Klaipėdos miesto 
gatvių pavadino jo vardu. 
Kad Vydūnas nebuvo joks 
bolševikų simpatikas, žino 
kiekvienas Lietuvos moks
leivis. Jo raštai ir pažiū
ros nieko bendro neturi su 

i komunistų ideologija.”
Kodėl kunigų laikraštis 

matė reikalo rašyti straips- 
I nj, aiškinant tai, kad Vydū- 
1 nas nebuvo bolševikų sim
patikas, mes nesupranta
me. Bolševikai geriau ži
no už Draugą, kas buvo 

j Vydūnas. Bet ar tai reiš
kia, kad Vydūną reikia vi
siškai atmesti, pamiršti? 
Žinoma, ne! Nebuvo komu
nistams pritarėjas ir Mai
ronis, o tačiau jis šiandien 
Lietuvoje yra gerbiamas,jo 
raštai, — žinoma, ne visi,— 
yra platinami, skaitomi. 
Tas pats su kitais rašyto
jais, jau mirusiais.

Vydūnas nepriklausė jo- 
i kiai politinei partijai, bet 
jis niekur komunistų ne
dergė taip, kaip, sakysime. 

! kun. Prunskis. Vydūno fi
losofiją marksistai atmeta, 
bet, kadangi jis, gyvenda- 

; mas mažojoje Lietuvoje, 
dirbo už lietuvybės išlaiky
mą, tai, jam. mirus, lietuvių 
tauta už tai jį ir pagerbia.

TRIESTO REIKALAI
EINANT ITALUOS TAIKOS sutarties dėsniais, 

Triesto A ir B sritys turėtų būti padaryta viena laisva 
^teritorija, kurią valdytų paskirtas Jungtinių Tautų gu

bernatorius.
Deja, seniau nebuvo susitaikyta dėl to, kas tuo gu

bernatoriumi turi būti, todėl B sritį valdė Jugoslavija, o 
•'A—Jungtinės Valstijos ir Anglija.
..... Dabar šitos dvi šalys nutarė perleisti sritį A su Tri
este miestu Italijai, paliekant sritį B Jugoslavijai.

Italija, matyt, yra šituo žygiu patenkinta, bet Ju
goslavija—ne. Jugoslavija nori, kad Triesto miestas su 
geru uostu priklausytų jai. Dėl pastarojo Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos žygio Jugoslavijoje kyla protestai, 
priėję net prie ekscesų,—vienas amerikietis diplomatas 

‘ buvo skaudžiai apmuštas.
■ Tuo pačiu kartu Tito grūmoja karu, jei italai paims 

Triesto miestą. Kaip žinia, Amerika ginkluoja Jugosla
viją ir Italiją, tad, jei ginkluotas susirėmimas tarp tų 
dviejų šalių įvyktų, tai būtu išbandymas amerikinių gin
klų, — iš tikrųjų, amerikiniais ginklais kariautų abi 

•šalys.
’ Tačiau abejojama, ar ginkluotas konfliktas ten iš

kils* dabar. Galimas daiktas, kad, jeigu Triesto klausi
mas pasiliks taip, kaip dabar jį bando palikti Amerika 
ir Anglija, tai šiuo metu Tito nedrįs kariauti, bijosis.

Tačiau ateityje gali būti visko. Tai rodo, kad klau
simas nėra sprendžiamas taip, kaip turėtų būti.

Atsižiūrėdama į tai, Tarybų Sąjungos vyriausybė 
ir vėl iškėlė Triesto klausimą Jungtinėse Tautose. Vi
šinskis pasiūlė, kad tuoiau būtų sušauktas Saugumo Ta
rybos posėdis ir ten būtu sprendžiamas Triesto klausi
mas.

Višinskis reikalauja, kad Triesto sritis būtų padary
ta laisva teritorija, globojama Jungtinių Tautu taip, 
kaip nusakyta sutartyje su Italija. Jis pasiūlė konkre
čius planus tam. reikalui išspręsti. Tarp kitko, Višinskis 
pasiūlė, kad laisvos Triesto teritorijos gubernatorium 
būtų paskirtas šveicaras diplomatas pulkininkas Her
mann Flueckiger.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinoma, ką Saugumo 
Taryba tuo klausimu tarė. Spauda skelbia, jog su Vi
šinskio pasiūlymu nesutiks nei Anglija, nei Amerika.

Kai kurie spėja, jog Triesto klausimas bus iškeltas 
Amerikos, Prancūzijos ii Anglijos užsienio reikalų mi
nistrų pasitarime, kuris įvyks šios savaitės gale Londone.

Ligi šiol mūsų diplomatai ir spauda skelbė, būk, gir
di, Austrijos ir Vokietijos reikalų negalima išspręsti dėl 
tb, kad Tarybų Sąjunga kliudo. Na, jeigu taip, tai kas 
kliudė tinkamai išspręsti Triesto reikalą? Čia gi Tary
bų Sąjunga per pastaruosius metus nedalyvavo. Šį klau
simą sprendė Londonas ir Washingtonas. Ir išsprendė 
taip, kad nėra tikra, ar rytoj dėl Triesto nekils karas.

PRIEŠ AMERIKINI 
GESĄ

Liaudies Balsas rašo:
“Kanadoje, kiek matyti iš 

spaudos, gali išsivystyti ne
maža kova dėl to, kieno ge- 
są mes vartosime.

“Darbininkai, su kairiai
siais priešakyje, kelia pro
testą prieš pasimojimą at
vesti Ontarijon amerikie
čių gesą. Jie nori, kad Al
bertos gesas būtų atvestas 
vamzdžiais ne tik i Ontari
ją, bet ir toliau į rytus.

“Buržuaziniai sluogsniai, 
kaip atrodo, visai nepaiso, 
kad Kanada turi savo geso. 
Jie linkę leisti amerikie
čiams atvesti vamzdžius į 
Ontariją.

“Šioje kovoje Darbo Pro- 
gresyvė Partija rodo di
džiausią pasiryžimą. Jį mo- 
iasi mobilizuoti kanadie
čius už tai, kad Albertos 
gesas būtų atvestas į On
tariją ir naudojamas viri
mui ir namų apšildymui.

“Albertoje esą tiek geso 
(dujų), kad galėtų patenkin
ti visų kanadiečių poreikius 
bent per 75 metus.”

Ryano atsiusti prašalintos iš AFL už raketierizmą ILA 
nariai pikietuoja Brooklyno prieplauką ir baugina neorgani
zuoti naujos unijos. Taip buvo iš pradžios. Spalio 12-tą nau
josios AFL unijos šalininkai eidami j darbą buvo pasitikti su 
plytomis. |vyko kruvinas susikirtimas ir areštu.

KALBANT APIE 
SPAUDOS LAISVĘ

L. Prūseika rašo Vilny
je:

“Tie laikraščių leidėjai ir 
redaktoriai, kurie buvo su
sirinkę Meksikos sostinėn 
kovoti už spaudos laisvę 
Lotynų Amerikoj ir šioj ša
lyj, nėra, jokie kovotojai. 
Jie beveik nieko daugiau 
nemato, kaip tiktai tą fak
tą, kad Perono valdžia pa
smaugė liberališką ‘La- 
Prensa.’ Tik Argentinos 
diktatorius, jų nuomone, 
vra laisvos spaudos priešas. 
O kaip yra Kuboj, kur pro- 
gresyvė spauda brutaliai 
slopinama, kai]) Venezue- 
loj, kaip Kolumbijoj? Jie 
‘nežino,’ kad dviejų darbi
ninkiškų dienraščių redak
toriai Amerikoj nuteisti ka
lėj i man.

“Tie ponai nieko negirdė
jo apie McCarthy pasimoji- 
mus prieš New Y o r k o 
‘Post,’ ir Washingtono 
‘Post,’ ir apie knygų kon
fiskavimą !” v

Tenka priminti ir tai, kad 
Daily Workeris taipgi yra 
persekiojamas: jo vyriau
sias redaktorius įkalintas, 
laikraštis puolamas visu 
baru; skaitytojai visaip 
gązdinami. Daily Workerio 
dabartinis redaktorius bu
vot pasiuntęs tai konferen
cijai telegramą, visa tai iš
dėstant.

Beje, Jungtinėse Valsti
jose šiuo metu yra buvę su
areštuoti (vieni jų paleisti 
po belą, o vienas dar tebe
sėdi uždarytas). 13 laikraš
tininkų. Vis tai puolimas 
ant spaudos.

Labai nusmuko gyvuliniu 
farmeriu pajamos

Washington.—Už geriau
sius mėsinius jaučius far- 
meriai dabar gauna tiktai 
po >$25 kiekvienam šimtui 
svarų, o už prastesnius 
mėsinius galvijus taime
riams mokama tik apie $10 
už šimtą svarų. Taip gy
vulinių farmeriu pajamos 
per metus nupuolė 22 proc. 
O mėsos kaina miestuose 

i pabrango 12 procentų bei 
daugiau.

(Taip mėsos t rus ta s 
skriaudžia farmerius ir en
gia miestiečius vartotojus.)

Kongreso komisija pata
rė, kad valdžia turėtų pini
giniai paremti tokius far- 
merius, perkant daugiau 
gyvulių ir kenuojant jų mė
są, duodant farmoms pa
skolų ir kt.

Vakarų Vokietijoje dau
gelio moterų gyvenimas 
nepavydėtinas. Moterys 
viršina vyrus net trimis 
milijonais. Daugeliui ap
sivesti ir šeimą sukurti nė
ra jokių šansų. Milijonai 
moterų dirba darbavietėse.

O dar neseniai, Hitleriui 
viešpataujant, vokiečiuose 
buvo prigijęs mokinimas, 
kad moteris turi tik vyrą 
patenkinti, vaikus auginti, 
virtuvėje tupėti. Karas su
daužė tą mokinimą.

Nors hitlerininkai dabar 
Vakarinėje Vokietijoje įsi
gali, bet vargiai jie bega
lės tą hitlerinį mokinimą 
praktikuoti. Per didelis 
moterų perviršis.

_  •_•
Fra n c ū zų ko nse rva tyvus 

laikraštis “Observer” rašo, 
jog J. V. valstybinio sekre
toriaus Dulleso reikalavi
mas pervesti Šiaurių Korė
ją Syngman Rhee kontro
lei, Indo-Kiniją Bao Dai 
kontrolei ir Rytų Vokietiją 
Adenauerio kontrolei jokiu 
būdu negalimas pravesti 
gyveni man.

Šis laikraštis pastebi, jog 
tokie reikalavimai, kurie 
galimi pasiekti tik karo 
oriemonėmis, negalimi tai
kos priemonėmis.

Tai ne kompromisas, bet i 
ultimatumas.

Skelbiama, kad 1952 ,me
tais namu savininkai ren- 
domis yra padarę gryno 
pelno 2,390 milijonų dole
rių. Tai 568 procentais 
daugiau, negu buvo pada
ryta tar]) 1930 ir Ii939 me
tų, ir 193 procentais dau
giau, negu buvo padaryta 
tarp 1940 ir 1949 metų, pa
dalinant tai į metinius pel-
nūs.

Jungtinių Tautų diena:
spalio 24-toji

Spalio 24-ją Jungtinės 
Tautos švenčia aštuntąsias 
metines.

Amerikos visuomenė pri
tarė JAV-bių veiklai Jung
tinėse Tautose. Tačiau pa
skutiniuoju laiku vis daž
niau pasigirsta kritiškų 
balsų. Vieni nori, kad 
JAV atsisakytų savųjų su
vereninių teisių JT labui ir 
mieliau iš šios tarptautinės 
organizacijos pasitrauktų. 
Jie sako: “JAV-bės JT iš
laiko, o iš ju nieko negau
na.”

Tikrumoje ne visai taip. 
1952 metais JAV sumokėjo 
J. Tautoms savo dalį 25 mi
lijonus dolerių. Tai yra 32 
procentai viso JT biudžeto. 
Kiekvienam amerikiečiui, 
taigi, JT kainavo 16 centų. 
Tai sudaro mažesnę sumą 
nei kainuoja vienas šar
vuotlaivis. Tai pigiau nei 
pusdienis II Pasauliniame 
kare. Būtų netikslu nepri
siminti. jog turėdamos sa
vo vyriausią būstine N e w 
Yorke JT kasmet čia išlei
džia' apie $30 milijonų dole
rių sumokėdamos algas, už 
įvairiausius patarnavimus 
ir tiekimus, kas vra žymiai 
daugiau nei JAV-bės joms 
sumoka.

Paprastai JT kritikuoto
jai nepagalvoja, kas gi be
liktu sugriuvus Jungtinėms 
Tautoms. Mokslo pažanga 
yra pasiekusi tokio laips
nio, jog panaudojus atomi
nes bombas, sprausminius 
ginklus ir rakietas, abejoti
na ar žmonija pajėgti] šito
kį susinaikinimą pergyven
ti. Taigi, tėra tik (dvi iš
eitys: tarptautinis bendra
darbiavimas Jung t i n ė s e

Suprantama, tai didžiųjų 
namų savininkų pelnai. Pa
naikinus rendų kontrolę, 
aišku, rendų pelnai ddrosi 
dar didesni.

New Yorke hitlerininką.' 
vis atviriau ir atviriau pa
rodo savo veidą. Jie išlei- 
dinėja /šlamštelius, laiko 
ant gatvių kampų prakal
bas, kuriose niekina žydus 
ir komunistus. Daugiau
sia jie trukšmauja Browns- 
villės distrikte.

I

Ju vadas Madole atvirai 
pareiškė, kad jie yra naciai 
ir kad dėl to žydai ateity
je turėsią atsimokėti. Jų 
laikraštukas rašo, kad Hit
leris buvęs Europos Jurgis 
Washingtonas.

Kuomet apie jų veikimą 
buvo informuotas generalis j 
prokuroras Brownell, pasi-i 
rodo, jis nieko hitlerinių-' 
kams nedaro.

“Standard Law Review1 
pastebi, jog 1900 metais bu
vo iš Amerikos deportuota 
tik 256 žmonės, o 1952—20,- 
181. Generalis prokuroras 
sako, darysiąs investigaciją 
tarp 22,000 sveturgimių 
dėl subversyvio veikimo ir 
deportavimui skyrimo.

Amerika, kuri seniau 
buvo progresyviams prie
glauda, dabar paverčiama: 
kalėjimu. Čia prieglaudą, 
dabar gauna visoki pašau-1 
lio atmatos.

Medicinos moksle naujas 
svarbus išradimas. Suras
ta, kad mirusio žmogaus 
oda pasilieka gyva per 12 
valandų, o su chemikalų pa
galba galima išlaikyti net 
53 dienas.

Toji oda galima perkelti | 

Tautose arba pasaulinis su
sinaikinimas.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris neseniai tai priminė: 
“Manau, jog Jungtinės Tau
tos tapo būtinybe.” Henry 
Cabot Lodge, jr., JAV de
legacijos JT pirmininkas. I 
patikslino: “JT tebėra pir- | 
mojoje stadijoje; tačiau ■ 
kaip primityvios jos bebū
tų, jų netekimas reikštų 
neišvengiamą karą.” Kriti-; 
kams jis užtikrina, jog JT 1 
nediktuoja Amerikos poli- ; 
tikos. “J. Tautos nėra pa-'
šaulio vyriausybė. Jos ne
renka mokesčių. Nešaukia 
kareivių. J. Tautų čarte- 
ris primygtinai draudžia 
organizacijai kištis į tautų 
vidaus reikalus.”

Iš tikro, Jungtinės Tau
tos yra tai, be ko mes ne
galime apsieiti. Kai]) Ralph 
Bunch, Nobelio taikos pre
mijos laimėtojas, pastebė
jo: “Mes gauname iš JT 
tiek daug. Jos suteikia 
mums viltį išvengti, jei ne 
visai panaikinti, atominio 
karo grėsmę... Be JT pa
saulyje įsivyrautų džiun
glių įstatymai. Tai reikštų 
civilizacijos pabaigą.”

Skelbdamas Spalio 21-ją 
Jungtinių Tautų diena, pre
zidentas Eisenhoweris sa
ko: “amerikiečiai... patir
dami daugiau apie J. Tau
tas ir išreikšdami joms sa
vo pasitikėjimą, draugiš
kumą kitoms tautoms... 
prisidės prie taikos pasau
lyje sustiprinimo ir įvedi
mo teisingu m o visiems 
žmonėms.”

Common Council

IRANO VALDŽIA 
KVIEČIA ANGLUS

i DERĖTIS DĖL NAFTOJ
Irano generolų vaidila 

kviečia anglus į derybas dėl 
anglų ])riėmimo atgal į naf- 

: tos pramonę, kurią suvals
tybino buvusioji premjero 
M o ssa degh o valdžia.

Amerikiečiai kunigai ir 
rabinai keliauja į 
svečius pas xAdenaucS

New York.—Penki pro- 
j testantų kunigai, du kata- 
! likti, vienas žvdu rabinas ir 
i 5 šiaip politikieriai sykiu 
iškeliavo Vakarinen Vokie
tijon i svečius. Juos kvie
tė Vakarų Vokietijos prem
jeras Konradas Adenaue- 
ris, kad apžvelgtų politinį, 
ūkinį ir religinį gyvenimą 
tame krašte.

New York. — Nusižudo 
karinio laivyno kapitonas 
St. B. McKinney, nušok
damas i.š savo apartmento 
į kiemą.

2 pusL-Laisvė (Liberty)-Penktad.; Spalio-October 16, 1963

ant apdegintų žmonių kū
no. Ji greitai prigyja ir 
ugnies žaizdas užgydo.

Ar tik nepradės daktarai 
ligoninėse lupti mirusiųjų 
žmonių kailius? I

Žinių agentūra ONA iš 
Francūzijos praneša, kad 
ten žmonės nepasitenkinę 
Amerikos politika.

Francūzai argumentuoja, 
jog dabar laikas suvienyti 
ir neutralizuoti Vokietiją, 
pripažinti Kinijos liaudišką 
valdžią ir pradėti plačią 
prekybą tarp Rytų ir Va
karu.

Francūzai matą Ameriką 
pa našioje padėtyje, kaip 
buvo Vokietįja 1933 metais, 
kai Hitleris ten įsigalėjo.

*

Indijos ambasados leidi
nys Washingtone “India
gram” rašo, jog daugelis 
kinų belaisvių prašosi Indi
jos sargų apsaugos, nes jie 
norėtų grįžti namo, bet ki
nai nacionalistai juos tero
rizuoja, Čiang Kai-šcko 
ženklus ant jų uždeda. No
rinčių namo grįžti skaičius 
didėja.

Aišku, kodėl Amerika 
priešinga leisti kinus be
laisvius pavieniais susitikti 
su Kinijos atstovais. Tai 
paaiškėtų Rhee ir čiange 
smurti/iinkų darbai.

<

“N. Y. Times” kolumnis- 
tė Anne McCormick rašo iš 
Londono, kad ten jaučiama 
nuomonė tarp plačių vi
suomenės sluoksnių, jog 
Washingtonas yra svarbio
ji kliūtis bet kokioms de
ryboms su Sovietų vyriau
sybe, v

Daugelis Amerikos žmo
nių taipgi mano, jog di
džiųjų valstybių pasitari-- 
mai šiuo metu jau būtų 
prasidė ję svarbiesiems tarp
tautiniams klausimams iš
rišti, jeigu tam nesiprie
šintų Washingtono vyriau- 
sybė.

ADF ir CIO nuėjo į teis
mą išbandyti, ar neseniai 
priimtas Alabamos valsti-. 
joje streiklaužiškas įstaty
mas yra konstitucinis. Uni
jos reikalauja ji panaikinti.

Oregono valstijoje pri
imtas įstatymas, draudžiąs 
pikietavimą, taipgi atsidū
rė teisme.

Daugiau ir daugiau vals
tijų pasigamina jianašių 
streiklaužiškų j s t a t y m ų . 
Bet jos susitinka organi
zuotų darbininkų pasiprie- 
šinimą.

(iri-kis.

i



TRUKŠMAS KAIPO SVEIKATOS ARDYTOJAS
Rakietiniai (džet) lėktų- j 

vai daro tokį dideli truks-1 
mą, kad gali dalinai soar-1 
dyt plaučius bei kitus deli-! 
katnus kūno organus, saki' * 
R. M. Woodman, viršinin-i 
kas Orlaivinio Saugume i 
Skyriaus Princetono Imi-Į 
versitete. Jis neseniai kai-1 
bėjo metiniame susirinkime 
Orlaiviniu Mokslu Institu
to New Yorke ir taip pat ■ 
nurodė dar sekančius blo-I 
gurnus, kuriuos daro rakio-' 
tinių orlaiviu kriokimai:

Jie gadina žmonėms nėr- i 
vus: greitai pavargina ir. 
bendrai puldo sveikatą ir 
gabumą darbe.

J / Rakietiniu lėktuvu riau
mojimas ypač kenkia ar-■ 
čiau būnantiems žmonėms. I 
kaip kad orlaiviu stočių 
mechanikams bei tarnauto-' 
jams.

KAM REIKALINGAS TAS “VAŠKAS” AUSYSE
Visi žino, jog ausyse yra 

“vaško,” panašios į košę 
medžiagos. Tas “vaškas” 
saugo ausis nuo apsikrėti- 
mo žalingomis bakterijo
mis bei pelėsiniais grybe
liais (fungais), kaip teigė 
daktarai Ben Senturia ir 
Christopher Carr u t h e r s . 
Washingtono Universitete 
profesoriai iš St. Louis, kal- 
bedami Tarptautinės Chi-

* rurgu Kolegijos suvažiavi-
* me New Yorke, pereitą sa- 
F vaitę.

Ausinis vaškas t a i p g i 
tramdo vabzdžius nuo din
dimo ausin ir dalinai atre- 
mia smarkiuosius trenks
mus bei kitus gaisus, kurie 
kitaip gadintu ausie'-' hub- 
nei i.

Galimas daiktas, kad au
sies vaškas atlieka, dar ir 
kitas svarbias pareigas.

Kariuomenes patyrimai
Žiūrėkime, ką patyrė Ame

rikos kareiviai ir jūreiviai, 
tarnaudami karštose tro- ,   ——_——---------

SIŪLAGAL1U 
TAUPYMAS

Paštų valdyba 1928 me
tais patarė taupyti siūla- 
galius bei šniūrgalius. Ir 
pašto viršininkė miestelyje 
jffwelve Miles, Ind., iki šiol 
*ataupė tiek šniurgalių - 
siūlgalių, kad iš jų sudarė 
pustrečios pėdos storio ka
muolį.

Vienas kalinys Charles
ton, W. Va., kalėjime atskė- 
lė šipulį nuo šluotkočio, at
sirakino juom duris ir pa
bėgo.

GYVULIU ŠILUMA 
NAMUI

Stockholm, Švedija.—Vie
nas ūkininkas priemiestyje 
įsitaisė vamzdžius, kuriais 
eina šiluma iš galvijų tvar
to į jo gyvennami. Tai]) 
ūkininkas gyvuline šiluma 
ir šildo savo butą per žie
mą.

Milano priemiestyje, Ita
lijoj, vienuoliai kapucinai 
pastatė bažnyčią, vartoda
mi išmestus iš kapiniu, se
nus paminklinius akmenis.

Amerikietis automobilis
tas Manford D. Varney, 90

Bet Woodham bando su
mažinti žalą, kurią lėktuvai 
daro pasaliniams žmonėms 
ir patiems lakūnams, nors 
jau seniai žinoma, kad toks 
trukšmas gadina lakūnams 
klausą ir suvargina nervus.

Garso smarkumas yra 
matuojamas tam tikrais in
strumentais, o garso laips
niai yra moksliškai vadina
mi decibel’iais.

Rakietinio lėktuvo riau
mojimas yra 120 iki 140 de
cibelui, taigi apie 25 deci- 
beliais smarkesnis, negu 
trukšmas, kuri sukelia mil
žiniškas bombonešis B-36. 
varomas gazolino inžinų .

Garvežiu (lokomotyvų) 
kalimas bei plieno liejyklos 
nečiaus kriokimas’ yra lai
komi didžiausiais fabriki
niais trukšmais. Bet rakie-

i piškose šalyse.
Karštis veikia tai]), kad 

; labai sumažina vaško pri- 
I augimą ausyse. Tada isi- 
i veisia Įvairių ligty bakteri- 
I jos ausyse, ypač tiems ka
riams, kurie dažniau mau- 

I dosi tenaitiniuose vandeny- 
I -e. Dėl to kartais taip su- 
1 serga ausys, kad kareivis 
i bei jūreivis turi būti pa- 
i guldytas ligoninėn arba pa- 
I leistas iš tarnybos. Taigi 
' reikėtų išrasti dirbtinį vaš
ką, kuris galėtų pavaduot 
natūrali vašką tepti ausų 

I kanalus kareiviams, tar- 
| naujautiems karštose vie
tose.

Moksliniai bandymai
si reikalą jau treji metai 

j tyrinėja Washingtono Uni- 
i versiteto mokslininkai. Ka- 
j rinė šalies valdyba pinigi
niai remia tuos tyrinėji
mus.

Tyrinėtojai visųpirm sten
giasi surasti, iš kokių che
minių medžiagų kūnas su

KOKIU KEISTUMU KARTAIS BŪNA
metu amžiaus, sako:

— Vairuodami automobi
lį žmonės, visuomet turėtų 
dainuoti. Tai neužmigtų, 
ypač nakties laiku.

Anglijos maisto ministe
rijos patvarkymas sako:

— Nereikalaujama, kad 
]) a r d a vinėjamuose “mesi-’ 

] niuose pajuose” būtų bent 
kiek mūsos.

New Jersey valstijos aukš
čiausias teismas nuspren
dė, kad:

Negalima pavalyt vyriškį 
iš darbo, jeigu jis taip kei
kia moteriškę darbininkę, 
kad jinai priversta verkti.

Danijos valdžia uždrau
dė laikyti saliūnuose žuve
les stiklinėse todėl, kad gė
rikai dažnai ir žuvims įpi
la alkoholio.

MILŽINIŠKA ATOMINE 
JĖGA

Keli Pittsburgho Univer
siteto mokslininkai apskai
čiavo, kad jeigu vidutinis
kambarys būtų pilnas pri
krautas atominės uraniumo 
medžiagos, ta medžiaga ga
gėtų per 15 metų suteikti 
gana elektrinės jėgos ir 

tinis lėktuvas sudaro dar 
“labai, labai daug didesni 
trukšmą,” kai]) kad surado 
pulkininkas dr. James E. 
Lett, orlaivinės Jungtiniu 
Valstijų medicinos moky
klos profesorius.

O dr. Th. R. Van Dellcn, 
N o i ’th weste rn Uni versi teto 

j medicinos profesorius, rašo 
spaudoje:

Didelis nuolatinis trukš
mas vargina ir silpnina 
klausą. Jeigu žmogus per 
eilę metų turi dirbti tokia
me trukšme, tatai sugadina 
net girdėjimo nervus, ken
kia viso kūno sveikatai ir 
silpnina atsparumą prieš li
gas. Trukšmas taip pat ma
žina žmogaus pajėgumą 
darbe.

3,000 raštinių andai da
rė bandymus, kai]) trukš
mas kliudo darbą. Kuomet 

i daro ausu vaška. Bet vis 
dar nepavyko atidengti šį 
gamtos sekretą.

Tuo tarpu bandoma pa- 
I gaminti tokią, košišką me- 
| džiagą, kuri tarnautu kai]) 
; tepalas ausu kanalams ir 
bubneliams, prilaikant nuo 
apsikrėtimo kenksm i n. g o - 

' mis bakterijomis *iš oro bei 
vandens.

Gyvenant žmonėms vidu
tiniame klimate, kur ne per 
šalta ir ne per karšta, kai]) 
kad Jungtinėse Valstijose, 
kai kuriems susidaro per 
daug vaško ausyse. Tūo- 

I met ausyse niežti, kartais 
i skauda, o kai kada, viena 
I bei kita ausis net apkursta 
| nuo susikaupusio ir sukie- 
I.tėjusio vaško. Tūli žmones 
1 net nejaučia, kaip vaškas 
pasilpnino jiems klausą.

Ausų plovimas
Apkurtęs dėl to žmogus 

kreipiasi į daktarą. Tas 
pažiūri ir tuojau mato, jog 
vaškas užtvenkė, girdėjimą.

šviesos visoms Jungtinėms 
Valstijoms. Bet, žinoma, 
reikėtų įkinkyti uraniumo 
jėgą į tinkamą tam maši
neriją.

ŠVARIOS LEMPOS, TAT 
DAUGIAU KIAUŠINIŲ
Massachusetts Universite-

Numirėlių oda prilydoma vieton 
sunaikintos gyvųjų odos

Kai žmogaus širdis nu
stoja tvaksėjus, tai jo oda 
dar kelias valandas po 
mirties būna gyva. Nulu
pus numirėlio1 odos gaba
lus, galima juos prigydyti 
gyviesiems, kuriems daug 
odos sunaikina gaisras, 
eksplozija, įkaitęs garas ar
ba verdantis vanduo, sakė 
Washingtono Universiteto 
medicinos profesorius d r. 
James B. Brown, kalbėda
mas pastarajame Amerikos 
Chirurgų Kolegijos suva
žiavime Chicago j e.

Numirėliu oda išlaiko
ma kaip gyva šaldytuvuo
se per 25 iki 50 dienų.

Jei žmogus per nelaimę 
praranda daugiau kaip pu
sę odos, tai jam gręsia

žymiai sumažino truksimą, 
tai raštininkai bei raštinin
kės jau 48 procentais ma
žiau daro klaidų ir atliko 
34 procentais daugiau dar
bo. Be to, 8 procentais su
mažėjo jų išlikimas iš' dar
bo del “blogo jautimosi” ar 
ligos.

Trukšmą pamažinti dar
bavietėse galima būtų, ap- 
mušant sienas bei lubas 
tam tikromis, “sugeriančio
mis garsą” medžiagomis. 
Yra išradimų, kurie galėtų 
dalinai suminkštinti lėktu
vu ir fabrikiniu mašinų 
kriokimus bei pragarinius 
bildėjimus.

Bet valdžia ir didžioji 
dauguma samdytojų tiktai 
pro pirštus žiūri į reikalą 
kovoti prieš pavojinguosius 
sveikatai trukšmus.

N. M.

Tad tiktai išplauna šiltu 
skysčiu ausis, ir vėl atsi
daro žmogui jautri klausa, 
tai]) kad jis pasijunta “kaip 
ant kito svieto.”

Galima ir patiems žmo
nėms išsiplauti per dideli 
kiekį vaško iš ausų. Pa
tartina vartoti guminį (ro- 
binį) švyrkštuvą, plaunant 
ausis šiltu (ne karštu) van
deniu, įdėjus į ji druskos 
arba borinės rūkšties (bo
ric .acid).. Ref vengti per 
smarkaus švirkštimo.

Kai kurie krapšto sau 
ausis špilkomis bei degtu
kais. Tai pavojinga, nes 
tai]) galima pradurti bei 
sužeisti bubneli. ] Reikėtų 
bent vata apvynioti kišamą 
ausin degtuko galą.

Bet geriausiai laikytis ži
nomos amerikinės taisy
klės:

—Jei tu manai ką nors 
ausin kišti, tai kišk tiktai 
koją arba alkūnę, ir dau
giau nieko. N. M.

to naminių paukščių augi
nimo profesoriai surado, 
kad: |

Jeigu elektrinės lempu
tės visti ninku ose apvalo
mos nuo dulkių, tai vištos 
daugiau kiaušiniu deda. 
Reiškia, daugiau šviesos, 
tai ir daugiau dėslumo.

mirtis. Gyvybės išgelbėji
mas tuomet priklauso nuo 
sveikos svetimos odos pri- 
gydymo jam.

Bet, naudojant tik ką mi
rusiųjų odą, dr. Brown pa
gydė devynis tokius, ku
riems buvo nusvilę ar nu
šutę net iki 90 procentų 
visos odos.

Dr. Brown todėl pagei
davo, kad žmonės testa
mentuose užrašytų savo 
odą ligoninėms. O jei nėra 
testamento, tai tik gavus 
mirusiojo giminių leidimą, 
galima imti jo odą.

Kai kurios ligoninės jau 
nuo pirmiau palaiko “ban
kus” numirėlių akių, kau
lų bei nervų. O ddbar ati
daroma jau -ir odos “ban
kai.”

KAS BUVO KRYŽIOKAI? 
JŲ BIJOJOSI NET

JŲ TĖVAI
Lietuvių istorijoje plačiai 

žinomas kryžiokų vardas. 
Per šimtus metų, kryžiokai 
puolė lietuvius. Mūsų pro
tėviai turėjo su jais sunkių 
kovu.

Vienuoliktame šimtmety
je Mažojoje Azijoje įsiga
lėjo arabai ir turkai. Jie 
nukirto Europos pirkliams 
susisiekimo kelius su Indi
ja. Karaliai, pirkliai ir Ro
mos popiežius siekė išva
ryti iš ten arabus ir atida
ryti sau kelią. Bet kad 
gauti žmonių, tai tuos savo 
tikslus pridengė neva jiems 
rūpimu “atkariavimu” Pa
lestinos — “šventų žemių iš 

i netikėlių rankų.” 
i 1094 metais buvo sureng
ta Pirmoji Kryžeivystė. 
Karui prieš arabus mobili- 
zavosi katalikų - dvarponių 
armijos, ir į jas su Romos 
popiežiaus palaimin i m a i s 
buvo kviečiami visokį val
katos. Kas eis kariauti, tai 
“gaus atleidimą už jau pa
pildytus ir dar būsimus 
griekus.”

Kryžiaus karai už “šven
tas žemes” tęsėsi apie 200 
metų. Daug kartų kryžio
kai buvo užkariavę Palesti
noje, Syrijoje, tam tikrus 
plotus; pristeigė ten pilių, 
bet jie negalėjo arabų išva
ryti. Tada kryžiokai metė
si kitur “eretikų dūšias gel
bėti.”

Prie Vislos įsigalėjęs vo
kiečių kryžiokų ordenas 
puolė ne vien lietuvius, tais 
laikais stabmeldžius, bet ir 
lenkus katalikus. Rygoje, 
Latvijoje, įsigalėjo kitas 
vokiečių vado v a u j a m a s 
kryžiokų ordenas, vadina
mas kardininkais, kurie 
puolė ne vien latvius, tais 
laikais stabmeldžius, bet ir 
rusus, kurie buvo krikščio
nys.

Ypatingai kryžiokų “dar
bas” patiko tų laikų vokie
čiams. Kiekviename mies
te buvo įsteigtos kryžiokų 
kareivinės - namai, apves
ti aukštomis ir storomis 
mūro sienomis — pilys. J 
tas pilis kryžiokai atgaben
davo išplėštą iš kitų tautų 
turtą. Dalis to turto ėjo ir 
Romos popiežiams. Tarpe 
mūro sienų susirinkdavo 
kryžiokai, nuo galvos iki 
kojų apsikaustę šarvais. 
Daugumoje tai buvo pagy
venę žmonės, labai daug 
matę, rūsčiais, piktadarių 
veidais, apsisiautę ilgais 
ploščiais, su juodais kry
žiais. Jų kalavijai (tiesūs 
kardai) buvo ilgi, rankenos 
padarytos kryžiaus pavida
le... Ten susirinkę jie lai
kydavo maldas, pravesdavo 
agitaciją prieš “eretikus,” 
priimdavo naujus narius į 
kryžiokus, kurie dažniau
siai būdavo svieto padau
žos.

Iš Bremeno buvo organi
zuojamas Kardininkų Or
denas, kuris įsteigė Rygą 
ir siekė nukariauti ne vien 
latvius, lietuvius, bet ir ru
sus.

Netikęs tėvų sūnus
Istorikas V. Jan aprašo 

vieno tokio kryžioko pra
eitį. Bremene buvo vokie- 
tys kalvis Bernardas ir jo

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas 

žmona Matylda. Jiedu tu
rėjo netikusį sūnų Theodo- 
rą, paprastai vadinamą Do- 
rich. Išdykęs piktadaris sū
nus tiek tėvams įkyrėjo, 
jog jie džiaugėsi, kad jau 
ilgą laiką jis namo negrįž
ta. Bet štai karta ateina 
pas kalvį vienuolis.

—Ko jums nuo manęs 
reikia, gerbiamas vienuoli? 
Aš savo dalį jau įnešiau į 
šventos Brigitos bažnyčią, 
ir daugiau nieko negaliu 
tarė kalvis, pamatęs vie
nuoli.

—Aš atėjau ne dėl pini
gų, o, atnešiau nuo jūsų sū
naus Doricho laišką.

—Kaip? Ar dar jis gy
vas? — nustebo kalvis. — 
Bet tai ir nesvarbu; mes 
jau seniai jo išsižadėjome. 
Ir kokią naują piktadarys
tę jis būtų iškirtęs?

—Nusiraminki te, ge r b i a - 
masis. Jokio blogo jūsų sū
nus nepadarė. Kai]) tik 
priešingai, jis dabai’ labai 
prakilnius darbus atlieka,- 
tęsė vienuolis ir įteikė kal
viui laišką. ..

—O, kokis jis piktadaris. 
kokis griešninkas, — dūsa
vo kalvis, o jo žmona aša
ras braukė nuo veido.. .■
—Nepasakokite man nie

ko apie Dorichą. Jis man 
atliko išpažintį iš visų sa
vo griekų — žinau. Bet 
jam griekai atleisti, ir vi
sa tai jau pamiršta. Jis da
bar atlieka garbinga darbą 
ir man pagelbsti maldose— 
gieda šventas giesmes.

—O, ta Dievo malonė’ -- 
kudžėjo moteris.

—O kur dabai* yra mūsų 
Simus Dorichas?

— Jį palikau naujame 
mieste Rygoje, prie dide
lės upės, vadinamos Dau
guva. Jūsų sūnus dabar 
yra garbingas kryžiokas - 
karininkas ir ištikimas Die
vo tarnas.

Vokiečiai Rygoje
Tuo tarpu Rygoje, tarpe 

storų mūro sienų, naujoje 
tvirtovėje, kurioje kardi
ninkų sargai budėjo dieną 
ir nakti, kieme susirinko 
rūsčiais veidais kardinin
kai, o ju magistras sakė 
jiems sekamą kalbą:

—Aš jau ne kartą sakiau 
ir vėl pakartoju, kad jums 
reikia negailestingai nai
kinti eretikus latvius, li- 
vus, lietuvius ir ypatingai 
rusus. Jūs turite kariauti 
už vokiečių garbę, eiti ir ei
ti vis i rytus, ir lai tvirtas 
vokiškas kumštis sutrėškia 
visus, kas bandys priešin
tis. Naikinkite visus ere
tikus, kaip kokias piktžo
les, ir tuo jūs užsitarnau
site. garbę ir Dievo meilę. 
Jeigu kuris krisite mūšy
je, tai tą laukia dangaus i 
karalystė. O laimėtojai įsi- i 
gysite pilis, būrius vergų, | 
galvijų ir arklių. Bet'tatai*' 
reikia atimti nuo eretikų, 
atimti su pagalba kardo: 
kitaip, jie jums neduos.

Į jūsų rankas įduota ka
lavijas, tai vokiškos garbės 
ir galios kalavijas. Iškelki
te jo rankeną j virš u. Ar 
ii nėra panaši į Viešpaties 
Dievo kryžų? Taip, kaip 
du lašai vandens viens į ki
tą panašūs. Jūs turite bū
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ti negailestingi. Visi ereti
kai turi drebėti, vien iš
girdę jūsų vardą. Naikin
ti visus, kas tik prie’šta- 
rauja šventam kryžiui., Vo- 
sų šventam tėvui — Romos 
popiežiui. Patsai Dievas iš 
aukštybių laimina mūsų 
būrius ir negailestngą ko
vą prieš eretikus. Visi pri- 

I siekite, kad jūsų ranka pe- 
! sudrebės, kad jūsų širdis 
bus kieta, kad jūs kirsit© 

i smūgius priešui, kaip ange
lai kirto velniams. Pirmyn 
i pergalę!

— Prisiekiame šventam 
kryžiui būti narsiais! — at
sake kardininkai..

Ii’ per šimtus metų Kry
žioku Ordenas iš vakarų, o 

I Kardininkų Ordenas iš 
šiaurės puolė lietuvius' ir 
kitus Pabaltijo gyventojus. 
Buvo daug sunkių kovų. 
Užpultos tautos apsijung
davo į bendrą jėgą ir daž
nai priešui kirsdavo skau- 

{ džių smūgių, kaip kad 1410 
I metais prie Žalgirio.

Kryžiokų grupes panai- 
| kino Vokietijoje Bismarkas 
' tik viduryje XIX amžiaus. 
Bet jų ainiai buvo labai 
daug atsakomingi už Pir- 

I mąjį ir Antrąjį pasaulinius 
i karus. Ii- dabar jau vėl va
karų Vokietijoje girdisi bu
vusiųjų kryžiokų šūkiai . į 

j kara .
k,. ' :-----------.

Vitaminas B-12 kaip 
: vaistas nuo apakimo 
cukraligėje

Cukralige (diabetes), su- 
I naikina ir regėjimą kažku
rioms žmonėms. Jei paste
bėjus akiu gedima būna ne
gaišuojant. duodama ligo
niui naujojo vitamino G-12, 
tatai prilaiko regėjimą nuo 
tolesnio gedimo, kai]) buvo 
raiiortuota pereitą savaitę 
suvažiavimui amerikinės 
gydytojų Chirurgų Kolegi
jos Chicago j. ■'

Bet jeigu pavėluojama, 
tai]) kad žmogus būna nuo 
cukraligės apakęs ar bai
gia apakti, tai jau ii* vita
minas B-12 netaiso regėji
mo.

KEfŠfENYBĖS
Kuomet sardinka užaugą 

iki 9 colių ilgio, tai jinąi 
jau silkė, sakė Maisto ir 
Vaistų Valdyba Washing
tone.

Anon:
—Geriausias laikas skai

tyti gamtos knygą yra ru
duo, kada medžių lapai ima 
ruduoti.

Anglų rašytojas Swiftr
—Aš stebiuosi, koks, tai 

buvo kvailys, kuris pirmas 
išrado bučiavimąsi.

Anglų rašytojas George 
Moore: ,

—Rudenį net padangė at
rodo pavargus, kai]) mote
ries akys po baliaus.

Bridgeton, New Jersey, 
majoras įsakė imti vendą ils 
girtuoklių už jų laikymą 
kalėjime, iki išsipagiriojai
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MONTREAL, CANADA
Dalyvaus unijų pasitarime, 

bet rezervuotai
Canadian and Catholic 

Confederation of Labo r 
(katalikiškos unijos) šau
kia visų unijų visuotiną pa
sitarimą reikalais, “liečian
čiais gerbūvį visų organi
zuotų darbininkų Montrea- 
le.” Pakviesta į šį pasitari
mą Montreal Labor Coun
cil (CIO) ir Montreal 
Trades and Labor Council 
(AFL). Abi tarybos priė
mė pakvietimą, tačiau pa
staroji instruktavo savo 
delegatus, kad ten nuvykę 
“nedarytų jokių pažadų.” 
Kitais žodžiais sakant, nors 
siunčia savo atstovus, bet iš 
anksto atmeta bet koki ben
drą unijinį veikimą. Krei
va politika.

Protestuoja prieš aukštas 
. kainas maistui

Dorval orlaiviu stoties 
’apie 300 darbininkų pasi
prašė protesto peticiją prieš 
ten užlaikomą restaurantą. 
kuris, sako jie, labai bran-

• giai jiems skaito už mais
tą.’ Jie ten, mat, priverst5’ 
valgyti, nes pietų valandos

- laikas neleidžia kur non 
toliau pasiekti restauranta. 
Jie ten verčiami mokėti 
pavyzdžiui, už puoduką ka
vos ar arbatos 15 centų, už

• sandvičių 95 centus, o iei 
v nori T-bone steiko pietus

pavalgyti, tai turi mokėti 
3 dolerius.

Kur tu darbininkų neiš-

Prarasti pirštą nėra juokas
Hector Etienne, taisyda

mas savo automobilį kai
myno garaže,, kažkaip nu
sikirto rankos niršta ir vi- 
sai nejuto, kol jo kaimy
nas jam nepastebėjo, kad 
jis neturi vieno piršto. Iš 
karto nusijuokė, bet pažiū
rėjęs, kad iš tikrųjų pirš
tas nukirstas, apalpo ir nu
virto į sieną.

Kreipiasi provincialūs 
pgalbos sulaikyti dūmimą 

i Miesto sveikatos depą r t- 
mentas kreipiasi į provin
cial sveikatos minister! ią, 
kad ši imtųsi atatinkamų 
žygių prieš CNR gelžkelio 
linijų kompaniją sulaiky
mui neapsakomo dūmime 
Turcot yarduose. Anksčiau 
pats miestas yra davęs toki 
įsakymą, bet kompanija ig
noravo.

Orlaivis užgavo moterį
Išrodo, būtų netikėtina, 

kad orlaivis gali užgauti
žmogų ir sužeisti, bet ne
užmušti, tačiau spalių 3 d - 
netoli St. Jerome, L__
ęežre, prie kranto žuvau
jančią moterį mažiukas be
turiu keleivių .jūrinis orlai-
vis leisdamas’’s žemvn už
gavo ir sunkiai sužeidė kr- ; 
nečius. Moteris na^uldvt^ 
ligoninėje, bet jos sveika
ta nėra kritiškoje padėt'-ie

Oro temperatūra per 
vasarą virš normas

McGill universiteto ore 
štebėnm6’ biuras ranorta- 
vo. kad šiemet nėr visą va
sarą—nuo gegužės ik rup- 
sėio — tomnevotūra siekė 
tino 15 ik1* 3V0 Bingnio ■< 
normos. Taip, pa v., ben
drai imant, gegužės mėne
syj išėio 58.4 Dinsnio šilu
mos, arba 3.2 laipsnio viri 

-normos. Birželio mėnesy; 
—67.5 laipsnio, 2.5 virš nor
mos. Liepos mėnesyj, karš
čiausiam iš visos vasaros. 
71.5 laipsnio, arba 1.9 laips
nio aukščiau kaip 79 metų 
4ygis. Rugpiūčio mėnesyj-r- 
68.8 laipsnio, virš normos 
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1.6 laipsnio. Rugsėjo mėn. 
—60.4 laipsn., virš normos 
1.5. laipsn.

Ši vasara čia taipgi pa
sižymėjo saulėtumu, — ma
žai buvo apsiniaukusių* de
besuotų dienų. Pa v., vie
ną visą mėnesį, nuo birže
lio 6 d. iki liepos 5 d., kiek-, 
viena diena saulė švietė. *. €

SERGA. Ant. Skrupskis 
yra susirgęs. Ligonis ran
dasi namuose. ' J.

Miami, Fk
Laike metu kai kada pas 

mus per kelius mėnesius 
saulutė šutina mus, kaip 
vėžius puode, o lietaus nė 
lašo. Bet rugpiūtis ir rug
sėjis buvo pusėtinai lietin
gi, retai kada pasitaikė 
giedra diena. Spalio 7 die
ną apsiautė mus baisūs juo- 

' di debesys su žaibais ir per
kūnija, na, ir pylė lietus per 
gera pusdieni, kaip iš kibi
ro, užplukdė žemesnes gat
vių vietas po kokią pėdą; 
tūlos auto mašinos buvo 
apsemtos iki durų, o kurios 
vairavosi per tokias kalu- 
žas, tai iš “Miami Herald” 
fotoorafiių atrodė, kad jos 
plaukte plaukia. Tūlos mo
terys nusimovusios batelius 
brido skersai gatvių iki ke
lių. O kas liečia vaikus - 
“padaužas,” tai jiems buvo 
daug, “fon ių” ir “good 
time,” nes jie braidžiojo - 
taškėsi, kiti stačiai maudė
si. Apart to, nekurie na
mai buvo užplukdyti. Tas 
katastrofiškas lietus prida
rė daug, visokių sužalojimų. 
Ūkiuose apsėmė traktorius 
ir kitokius'padargus, apart 
ūkinių augmenų. Upes ir 
kanalus pripildė vandeniu 

"5 coliu gylio ir tiktai pyli
mai sulaikė nuo išsiliejimo 
į plačiąsias lygumas. Ra
šant šiuos žodžius, vietine 
spauda, paduoda, kad arti
nasi uraganas, kuris tiktai 
už keliu myliu. 4 V t

Kiek liečia Miami Springs 
ii- Hialeah, tai mažiau iš
krito lietaus ir nebuvo to
kio strioko.

, Rugsėjo mėnesyje Mari
jona Meison.ienė porą savai
čių atostogavo Waterbury, 
Conn., pas žentą Charles ir 
dukrą Evą ir dvi anūkes. 
Turėjo gerus laikus ir vai
šes pas savo artimus drau
gus.

Tą patį mėnesį Juozas 
Pąukštaitis su savo žmona 
atostogavo porą savaičių ■ 
Catskill kalnuose pas Blbz- i 

j nelius ir Newark, N. J., pas 
m., savo artimiausius senus pa- 

Eeho ' žistamus. - Buvo visin’ ma
loniai sutikti*ir pavaišinti.

Man lankantis Easton,

Pa., Jonas Katinis, Jr., lai
dotuvių direktorius _ gra
belius, su žmona susilaukė 
d v i e j u sūnų (dvynukų). 
Rugsėjo 13 buvau užprašy
tas į krikštynas. Bet tą pa
čią dieną suvažiavo mano 
artimi giminės iš Philadel- 
phijos — Josephina. ir He
lena su vyrais—pas Švelni- 
kus, kurie surengė pietus 
ir vakarienę, tai nebuvo' 
progos apsilankyti i krikš
tynas. Ačiū giminėm už 
malonias vaišes, o Katinio 
sūnums linkime sveikiems 
augti.

Rugsėjo 19 d. apsivedė 
Stasio M o n t r i m o sūnus 
Stanley Montrim, Jr., su 
1 vinele Blanche Oberly. Bu'- 
vo surengta šauni vestuvių 
nuota-bankietas. A

P h i la delph i i o j e apsi 1 an- 
kiau nas laikrodininką Pe
tra Pilėną, sena Laisvės va
lini.nka. Ten pas ji sėdėjo 
du vyrai, bet pavardžių ne
atsimenu. Besikalbant ne
tikėtai i žengė Philadelphi- 
jos veikėjas pilietis A. Smi
tas, kuris nustebo: “Nagi, 
Stankus, iš kur tu čia da
bar atsiradai?” Pasikalbė
jome. pajuokavome, na, ir 
“p'ood bve” iki kito pasima
tymo, — būtų gerai, kad 
i ).• įsi matytume sa u 1 ė t o j e 
Floridoje ateinančią žiemą.

Ta proga ten pat .užsu
kau i Republikonų Klubą 
pasimatyt su klubo gaspa- 
dorium, senu pažįstamu kė
dainiškiu aukštaičiu Boles
lovu Stan.ioniu (Wm. Sta- 
nol’). Jis pasakė, kad Lietu
vių Republikonų Klubo biz
nis eina labai gerai. Klu
bas prenumeruoja dienraš
ti Laisve, ir dar'kitus tris 
laikraščius, tai yra, kožnos 
srovės po vieną. Tas OK, 
atsakiau. V. J. Stankus

Philadelphia, Pa.
Svarbus susirinkimas ALDLD 
. 10 kuopos ir Motery Klubo

įvyks subatvakarį, spalio 
17 dieną, kaip pusė po septy
ni ų, J 150 N. 4th St.

Jau karstos dienos pasibai
gė, ir laikas pradėti bent ką 
veikti dėl lietuviškos kultūros. 
Yra komisija teatrai io paren
gimo. Ką. ji nudirbo? Yra nau
ja knyga LLD nariamš, — ją 
pasiimkime. Laisvės vajus, — 
ką žadame dėl jo? Būkime 
laiku, pasikalbėkime sykiu.

Komitetas

Laisves prenumerata me- 
jams yra $8, pusei metą $4.50. 
Visada turėkite mintyje pa
kalbinti žmones užsisakyti 
dienraštį Laisvę. Užsisakę, jie 

bus jums dėkingi.

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

Waterbury, Conn.
Gražiai paremta LLD Centras

Literatūros Draugijos 3-čios 
Apskrities metinėje konferen
cijoje spalio 11 d. Kristina 
Stanislovaitienė patiekė puikų 
pranešimą apie piktas užmo
jas ant draugijos. Jos paaiški
nimai buvo aiškūs konferenci
jos dalyviams, jog reakcinis 
pasimojimas išgazdinti žmoni
ją, labiausiai organizacijų na
rius, nueis veltui. Praeities į-1 
vykiai parodo, jog dirbančioji 
žmonija, net ir aukštesnysis 
luomas, turėdavo susikirtimų. 
Bet tiesa imdavo viršų. Tas 
pats atsitiks ir dabar. Makar- 
tizmas pralaimės, su laiku vėl 
galės žmonija liuosai kvėpuo
ti, ir nevaržomai suklestės ap- 
švieta ir kultūrinis gyvenimas.

Kadangi šiai draugutei ne
buvo laiko ilgiau dalyvauti 
konferencijoje, tad dalyviai 
pakalbėję, dapilclė kai ku
riuos neaiškumus, Tuoj pasi
pylė penkinės ir kas po kiek 
ištesėjo dėl organizacijos ap
gynimo, taip, kad į keleto mi
liutų laiko pasirodė viso su
mesta 65 doleriai.

Delegatams, svečiams ir 
bridgeportiečių kuopai už 
gausų aukavimą varde organi
zacijos pripuola didelis dėkui.

Apie visą konferencijos ei
gą bus parašyta kiek vėliau.

Dalyvis

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuviai miršta

Rugsėjo mėnesį mirė Mrs. 
Činikienė ir Mr. Lukšys. Abu 
palaidoti su bažnytinėmis ap
eigomis.

Činikienė nuliūdime pali
ko sūnų, marčią, dukrą, žentą 
ir jų šeimas, taipgi vyrą, su 
kuriuo ji jau sykiu nebegyve
no. Mr. Lukšys paliko nuliūdi
me du sūnus — vienas vedęs, 
o kitas dar ne.

Reiškiu* užuojautą artimie
siems.

Josephine

Oakland, Cal.
Pasibaigė streikas

Pasigirdo pranešimas jog 
tapo baigtas transportacijos 
darbinikų streikas. AFL unijos 
nariai nubalsavo priimti pasiū
lymą su 18 centų algos pakė
limu. Tai buvo ilgiausias A- 
merikos istorijoje transporto 
d ar b i n in k ų stre i kas.

Streikas prasidėjo šių metų 
gegužės 21 dieną. Ji paskelbė 
Amalgamated Street Electric 
Railway & Motor Coach Em
ployes unija. Kai spalio, 8 d. 
buvo sušaukti darbininkai ir 
pasiūlyta" priimti 18 centų al
gų pakėlimą, už pasiūlymą 
balsavo 759, o prieš tik 201.

Ne visas algų pakėlimas į- 
eis galion susyk. Tiktai 10 
centų pakėlimas tuojau bus 
pravestas gyvenimam Pen
kiais centais algos bus pakel
tos 1954 metų balandžio 1 d., 
ir paskui 3 centai bus pridėti 
liepos 1 d.

“Tai geriausias susitaiky
mas, kokį mes galėjome lai
mėti,“ pareiškė unijos lokalo 
192 prezidentas Vern Stam
baugh.

Streike dalyvavo penkiolik; 
šimtų darbininkų. Streikas tę 
sėsi 11 savaičių.

Bet, žinoma, transport 
kompanija pakėlimą ne pridė 
iš savo pelnų. Valdiškoji Pub 
lie Utilities komisija f,iVi 
tuojau apsvarstyti kor paaij 
reikalavimą f erą pakelti. Ne 
abejojama, jog fėras bus pa 
keltas greitoje ateityje. Tuo 
būdu nuo pakėlimo darbinin
kams algų kompanijos pelnai 
nenukentės.

Koresp.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, ta) 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus , 
svarbiausias žinias iš viso pa^ 
šaulio. |

Įvairios Žinios
Kinu mokslininkų 
indelis į Kinijos statybą

PEKINAS. — Agentūra 
Sinchua perdavė straipsnį 
apie kinų mokslininkų in
dėlį į valstybes statybą. Pa
lyginti su praėjusiais me
tais mokslinio tyrimo dar
bų apimtis padidėjo 1953 
metais 4 kartus, o palyginti 
su bet kuriais metais iki iš
vadavimo— beveik 50 kar
tų.

Šiuo metu Mokslų akade
mijoje palyginti su 1949 
metais, kada ji buvo išteis
ta, moksliniu bendradarbių 
skaičius padidėjo maždaug 
4 kartus ir sudaro 2 tūks
tančius žmonių.

Balandžio mėnesio pra
džioje pirmosios grupės bo
tanikos, zoologijos, hidro- 
statybos, geologijos ir kitų 
mokslo sričių specialistų iš
vyko į įvairius šalies rajo
nus, kad įneištu savo .indėli1 
i Kinijos gamtos išteklių 
žvalgymą. Jų darbas atne
šė puikius rezultatus. 
Ankstvvesnieii įvertinimo 
duomenvs apie anglies ir 
metalo rūdų telkinius Kini- 
iom šio darbo išdavei e pa
didėjo 5-2Q kartu. Nauiu j 
gausių geležies rūdų, vario 
ir naftos telkinių radimas 
sugriovė ankstesnius tvirti
nimus, kad Kinijoje vra la
bai mažai šių naudingų iš- * 

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidėjo 1-mą 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:

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.

Visą Esančią Laisvės Skaitytoją Prašome
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Laike Vajaus .
Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpint?\ 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus.
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai

metamsUžtikrinkim Laisvės g zvavimą 1954
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, 
darbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui 

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1954 metais.

uz-
su-

Laisvės vajus yr r i a 
apšvietą brangi ’

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

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

aukas ir
Kurie negali

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

kasenų.
Kinų mokslininkai atliko 

didelį darbą gaminant nau
jų markių ketų, įsisavinant 
terminį apdirbimą, rūdų 
sodrinimą, gaminant speci
alius įrengimus ir aparatū
rą.

Dirbdami tiesiogi n i a m e 
kontakte su įvairiomis pra
monės organizacijomis, ty
rinėtojai pasiekė didelį lai
mėjimą gaminant kerami
nes medžiagas. Kinų moks
lininkai išsprendė daugeli 
svarbių techninių proble
mų metalurgijoje, geologi
niame žvalgvme, mašinų 
gamyboje, miškininkystėje, 
gyvulininkystėje ir tt.

Kinu matematikai atliko 
dideli darba, susijusį su ke
liu kompleksinių kintamų 
dvdžiu funkciių teorija.

Mokslo darbuotojai daug 
nuveikė, kad paskleistu pla
čiose liaudies masėse moks
lo ir technikos žinias. Šiuo 
tikslu 1950 metais buvo su- ' 
organizuota Mokslinių ir 
techninių žinių skleidimo 
draugija.

šios draugijos filialai na-i 
sklido visoie šalvie. Jos ei
lėje vra 17 tūkstančio moks
lininku, medicinos darbuo- - 
tolu. inžinierių, mokytojų: 
ir kitu specialistu. Per ta ! 
laika buvo perskaityta 15 
tūkstančiu paskaitų mokslo v-

n

temomis ir suorganizuota 
415 parodų. Paskaitos ir 
parodos a p e m ė daugiau 
kaip 11 milijonų žmonių.

Atstatomos elektrines 
Korėjoje J

PCHENJANAS. — Korė
jos energetikai deda pastan
gas, kad kuo sparčiau at
statytų priešo sugriautas ir 
apgadintas respublikos 
elektrines, Kaip praneša 
Korėjos centrinė telegramų 
agentūra, sėkmingai atsta
toma galinga Supchunio hi
droelektrinė, kuri ne kartą 
buvo priešo bombarduota. 
Sugriautiems stoties maz- 
o-mns atstatvti elektriku 
kolektvvas sėkmingai pa
naudoja vietinius išteklius. 
Iki rugpiūčio pabaigos elek
trinės darbininkai surinko 
apie 300 tonų juodųjų ir 
spalvuotuiu metalų laužo.

Sparčiai atstatomos ir ki
tos šalies elektrinės.

Kainu sumažinimas 
šiaurės Korėjoje

PCHENJANAS. — šiau-< 
rėš Korėjoje sistemiifr’m 
mažinamos maisto produk
tu kainos. Kaip praneša 
Korėios Centrinė telegra
mų agentūra, nėr mėnesi. 
nno rugsėjo 1 d. iki spabo 
1 d., mažmeninės kainos 
Pchenjane s u m a ž ė j o ry
žiams 23 procentais, pupe
lėms 20 procentu, ir tt.

f

Kadangi yra daug 
vieną, aišku, gali 
svarbiu reikalu.

T



PETRAS KRAPAS MONTELLO, MASS.

UŽ TŲ SIENŲ MORŲ
vaizdai. Poema ——Kalėjimo

1 (Tąsa)
Ką gi jis žino? atgal čia ar priekin?
Juk nesimato nei velnio... nei nieko...

Jis net nežino — toli gi jisai?...
Klauso: lyg girdis viktrolos balsai...

O gal čia dūžiai širdies jo ausyse?
Na, išsišiepęs, jis bando klausysiąs:

Nebesumo, ar girdi jis ką...
Kaipgi bus naktį?... Mintis jam 

striuka.
Grumias, kovoja... Prakeikti tie krū

mai !...
Nėr pajėgų jam... nėr jokios vikrumo...

Noris tik gult arba bent atsisėst: 
Juk, jeigu šitaip — ilgai betesės?...

Nei atsigult onei sėst jam neduoda:
Duria ir drasko... ir leidžia jie nuodą— 

Krūmai, spygliai ir uodai tie zirzliai... 
Skundžias mintyse, dejuoja giliai.

Kraują užnuodyti gaus jis, ko gera...
Baimė baisybės vaizdus jam jau tveria...

Kas gi? Reikės ir pražūt taip dykai?
Kurgi pradingo gražieji laikai?...

Balsiai suriko... Jau šaukia pagalbos:
Nieko visai... Vėl sušuko — gal gelbės...

Vis gal išgirs kas, nors balsas duslus—
Neneša tol per tirštus tuos rūkus.

Kiek patylėjęs, vėl rėkia, kiek gali...
Argi išgirs kas vargšelį bedalį?...

Taip! Gal išgirdo!... Balsai bent keli...
Keista, bet rodos — visai netoli...

Vėl jis suriko: pamatė —sužibo
Šviesos pro rūką, pro tamsą beribę...

Girdi taipogi: lyg būtų kirčiai...
Poška ir traška, vienodai, karčiai.

Herbis suprato: tai krūmus kapoja...
Prakerta kelią... Migla nelaboji...

Gyslos jam tvinksi ir daužos širdis...
Daužosi, dūzgia — kas ją su valdys?

“Choro priekalo” gaida ypatingai
Herbini atrodė tokia jau žavinga;

“O sole mio” taip pat tiko jam, 
Tiko ir būriui aplinkui visam!

Valandą laisvą pagavęs po darbo,
Muzikai rodė didžiulę jis svarbą:

Pūsdavo jis saksofoną niršiai,
Net šokinėjo klavišų viršai!

Mat, jis orkestro narys buvo žymus,—
Kiek kada leisdavo vietos režimas,

Jis repetavo kartu su kitais, 
Kas tik vedėjui ant ūpo užeis.

Salėj didžiojoj kartu repetavo,
Mėgo vienok jis ir numerius savo:

Čia prie ligoninės skyriuj šeštam —
Grodavo tankiai narve jis savam.

Daug ką minėjo, kalbėjo jis slaugei,—
Vargino Herbį mintis dabar baugi,

Bausmę jam kokią pakelt atiteks,2—
O gal jam pastorius viltį uždegs? 

i
Pastorius įstaigoj, mat, įtakingas,—
Herbini jisai taipgi jautės dėkingas:

Kaipgi? sekmadieniais laike maldų—• 
Nuo saksofono jo buvo skardu.

Skambino Herbis ten pat ir pianą,
Gal iš Bethoveno, gal iš Šopeno:

Į protestantų tat sambūrius tuos
Dažnas to dėlei ir nušlamatuos.

Pastoriui Derbio nelaimę pasakė
Slaugė — pataikė į gerąją akį:

Pastorius Herbį aplanke tuojau,—
Derbiui užtat pasidarė ramiau.

Karcery teko jam būt tik trys dienos,—
(Gaudavo mėnesius tris ten nevienas),—

Pastorius jam patarnavo gerai,— 
Mat, kokie esti čionai padarai.

MIRĖ P. V. STIGA
Rugsėjo 26 d. mire Peter V. 

Stiga, darbininkų judėjime ži
nomos Julės Stigienes vyras, 
sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Rado jį ryte jo kambaryje už
migusį be skausmų amžinai. 
Tapo palaidotas laisvai Mel
rose laisvose kapinėse, — ten, 
kur jie turi lotą nuo seniau. 
Šermenyse lankė daug jo 
draugų ir pažįstamų; taip 
pat buvo daug gėlių bukietų. 
Pasitaikė darbo diena, bet vis- 
tiek į kapus palydėjo daug 
žmonių, su automobiliais, pri- 
skaitant arti dvidešimties.

Velionis nors veikime neda
lyvavo, bet užtektinai buvo 
laisvas; labai mylėjo skaityti 
Laisvę, paskui kitus, ypač di
pukus, kritikuodavo.

Paliko nuiūdime savo žmo
ną Julę Stiga (Bachulis), du 
sūnus, Paul Stiga, Middlebo- 
ro, Mass., Peter J. Stigą, 
Brockton, Mass, (abudu ve
dę), dvi dukteris, Isabel Mc
Namara (Stiga) ir Miss Ag
nes Stiga. Abidvi gyvena San 
PTancisco, Calif. Ir du anūkus.

Lietuvoje paėjo iš Veliuo
nos parapijos, Raudomenų 
kaimo. Žolynas

Vieša Padėka
Dėkuoju visiems draugėms 

ir draugams už gėles, už do
vanas, užuojautos atvirutes ir 
skaitlingą dalvavimą laidotu 
vėso. Jūsų draugiška užuojau
ta sustiprino mane liūdnoje 
valandoj e.

Dėkuoja sūnai Petras ir Po
vilas, du/kterj's Agnes ii* Iza
bele, marčios ir anūkai, sir
gai dėkui visiems.

Jule Stigienė

Nuo Redakcijos: Lasivės 
personalas reiškia giliausią 
užuojautą draugei Stigienei 
dingai dėkui visiems.

Los Angeles, Cal.
Ką sako profesorius 

Swearing
Per paskutinius keletą 

mėnesių Southern Califor- 
nijos universiteto profeso
rius Dr. Rodger Swearing 
buvo Japonijoje. Jis ten 
plačiai studijavo japonų at
sitiesimą linkui visos tarp
tautinės padėties.

Dabar šis mokytas žmo
gus sugrįžo atgal į univer
sitetą ir perduoda Ameri
kos žmonėms savo atradi
mus Japonijoje. Ji b sura
do du dalyku: japonu bai
mę naujo karo ir migi m:.’ 
nusiteikimo prieš Jungtine.- 
Valstijas.

Prof. Swearing nesutinka 
su tais, kurie tvirtina, km 
šitos dvi tendencijos tarpe 
japonų yra komunistų vei
klos padarinys. Aišku, jis 
sako, kad “raudonieji” nau
dojasi proga savo propa, 
gandai jr agituoja japonu: 
prieš naujo karo pavoju 
Bet yra ir kitos priežastys

Profesorius paduoda' seka
mas tris: (a) japonų nusi
statymas prieš ginklavimą
si, (b) jų priešingumas 
Ameri’k o s karinėms ba
zėms Japonijoje ir (c) be- 
plintąs judėjimas už atnau
jinimą prekybos su komu
nistine Kinija.

Prof. Swearing pabrėžia 
ir tą faktą, kad Japonijos 
biznieriai ir intelektualai, 
apart komunistu, yra įsiti
kinę, jog Japonijos ekono
mika yra pilnoje Jungtinių 
Valstijų kontrolėje. Jiems 
tas nepatinka. Iš to kyla 
tarpe jų anti - amerikinis 
sentimentas. Kcresp.

Apie Social Security
Klausimas: Ar yra nu

statytas laikas prašymui 
social security senatvės pen
sijos?

A t šaky mas:’ N era j sa ky- 
to laiko. Tačiau yra gali
ma pavėluoti ir turėti sau 
nuostoliu. Pavyzdis: Jei 
suėjęs 65 metus įteiksi pra
šymą pensijos pirmais 6 
mėnesiais ir prašymas bus 
užgirtas, pensiją gausi pra
dedant su pirmu mėnesiu 
po suėjimo 65 metų ir nu
rijimo dirbti. Bet jei pra
šymą paduotumei už 10 mė
nesių po suėjimo 65 metų 
vis viena už praėjusį lai
ka tegautumėt tiktai už C 
mėnesius. Už praėjusį lai

Puodas galva jo... Nutirpęs jis visas... 
Dega jam kūnas... ir, rodos, kas knisas... 
* Knisas po plaukus... Gal erkės,, uodai...

O gal jau veikia prakeikti nuodai... 
feentgi greičiau prakapotų tą kelią: 
Kojos nelaiko... ir diegia ir gelia...

Dirbtų, sukniubtų... bet va tie 
spygliai...

Drasko jį visą ir drasko giliai!...
Štai jau arti: žiburėliai ir kirviai...
Vyrai net šniokia — ir jie nusidirbę...

Balsas kirtėjo: “Ei, Herbi! Tai tu?
Luktelk da kiek — išburbėsim kartu!”

Dar pabėgimo kuklus epizodas.
Ei, pabėgimas lengvai taip neduodąs... 

Talentą, išradingumą, jėgas — 
Jam pabandyt naudoja kai kas.

„Jaunas tapytojas šičion buvojo:
Kam, ilgam ir kada—tai vis toja,— 

Narvas jo buvo sparne ketvirtam,— 
Galima tarti — čia buvo ilgam.

Kirviai, žibintai, balsai jau visai čia:
Herbi suglebusį griebė bernaičiai:

“Kaklo laikykis! Eime visi trys!”
Klega jau prieky smalsuolių būrys.

Įvedė Herbį vidun,— ir smalsuoliai
Būriu tirštu jį aplink apipuole...

Lovon jį tuoj — ir puoduką kavos!
Privertė Herbį išgert vos ne vos...

Klojo apklojo — tegul atsigaus jis,—
Tai visų pirma. O ryt kuo veikiausiai

Centro ligoninėn — ten jam vieta,— 
Būklė ten jam bus dabar jau kita...

Štai ir Centralinis kalėjimo skyrius,— 
Liurbis tiek metų ten buvęs, prityręs...
* Visas apšepęs, apkepęs kraujais,— 

Kur jis dabar? kur vargšelis nueis?
Herbį ligoninėn nuvedė stačiai:
Slaugei koktu net pas’darė, pamačius: 

Herbį žinojo jis pirma gerai,— 
Kas jį apdūmė? kokie gi garai?

Herbį pat pirma išmaudė, išplovė, 
Apsiautė marška švaria — ir į lovą!

Aptepė šimtą žaizdelių vaistu,— 
Lempa pašildė, kad būtų spartu.

“Herbi! na kas gi galvon tau įpuolė?
Taip čia jaukiai tu laikais ir taip uoliai.

Tie keli mėnesiai liko atlikt...
Na, o dabar... tavo siekiai akli...”

Herbis tik numykė, nieko nesakė,—
Gailiai primerkė pakrikusią aki...

Kas jo motyvą galėtų suprast?
Laisvės viliones žavingas, stiprias?

Porą dienų pasilsėjęs atkuto,—
Nėr ir jau tokio skaudėjimo drūto, 

Žaizdos aprimo, visam jam smagiau,- 
Tai su slauge pakalbėjo daugiau. t

Herbis vis muzikos siekti mėgino,
Nors ir vilkėjo pilkutę milinę,

Mėgo labai saksofoną jis grot, 
Iš “Travatore” kai ką išvogrot.

Aišku, kalėjimas jam įkyrėjo,—
Čia nelabai kas atjaus tą veikėją... 

Tai nestebėtina — bandė jisai 
Laisves karvelį pagaut ištisai...

Sparnas ketvirtasai tuo ypatingas:
Celės ten' didelės — vietos nestinga,— 

Tilpsta po keturis, ne— tai po tris, 
Kaip kada centro valia padarys.

Santūrūs jei pasitaiko namiegai,
Ką paslapčių išplepėti nemėgia, 

Gal dar ir palankių turi bendrų,— 
Gali važiuoti lengvuoju baru.

Jei paslaptingą kas sukuria planą, 
Kitas visai jo išduoti nemano,—

G apima tąsyk nuveikti kai ką, 
Ypač jei esti kokia dar talka.

į Tai]) ir tapytojui Kentui pavyko — 
įPreiti įdomaus slaptingo dalyko, 

Siekiant ištrūkti iš mūrų sklandžių, 
Pertvarų, grotų ir štangų, grandžių...

Storos ir masiškos sparno to sienos,— 
‘Plytų nėra ten žmutelio nė vieno,— 

Sunkūs ir dideli liūtai akmens 
Sucementuoti — jie amžius gyvens...

Raštinėj Kentas darbelį turėjo,
Celėj — tapytojo, taipgi piešėjo,— 

Meniška, buvo tenai netvarka, 
Kad parankiau būt’ pasiekti bet ką.

Dėžes, teptukai nusvėrė lentyną,
Sienas margi jo paveikslai dabino, — 

Pilnos jam rankos tapybos darbų,— 
Laisvėn greičiau — tai jam ypač 

svarbu.

Kentas j laisvę nebūt’ gal paslydęs,
Jei ne tie du jam draugingi dailidės,—

Veikė jie trys narve šitam kartu,
Kas pastangose jų būt’ pravartu.

Kentui jie atnešė kaltą, kūjelį,—
Sunkų jis darbą pradėt dabar gali:

Akmenį sienoj išimti gražiai, —
Taip neišdrįstų* kvailoki ožiai...

Tik vakarais, kuomet radijas blerbia,
Jis tegalėjo tą užduotį svarbią —

Kantriai ir uoliai varyt vis pirmyn, 
Kalti, kapstytis aplink vis gilyn.

(Bus daugiau)

5 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad.. Spalio-Octobep 16, 195o užračyklt Laisvę Savo DrauifuL

ką neišmoka daugiau, kaip 
už 6 mėnesius.

Patartina nueiti į arti
miausia raštinę pasitarti 

| apie viską dar pirm pame
timo darbo.

Italijos unijistai skelbia 
įaują visuotiną streiką

Roma. — Kairiosios ir de
šiniosios darbo unijos iš
vien paskelbė visuotiną 24- 
rių valandų streiką atei
nantį antradienį. Reika
lauja pakelti darbininkams 
algas.

Tai bus jau antras vi
suotinas streikas per tris 
paskutines savaites. Pir- 
mesniajame streike daly
vavo daugiau kaip 6 milijo
nai darbininkų.

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953. '

: MATTHEW A. J
• buyus :
Į (BUYAUSKAS) J

» LAIDOTUVIŲ *
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
* ««____________ __ - - - «

Katrinos Pefriloeoes Pagarbai

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba su pagalba 
Moterų Apšvietos Klubo

JvylSekmadierų

Spalio-October 25 dieną
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL, N. Y.

Tai bus pagerbimas Katrines Petrikienės sukaktim 60 metų jos amžiaus ir 
daugelio metų visuomenines veiklos. Dalyvaukime visi toje gražioje suei

goje ir pagerbkime savo žymiąją visuomenininkę.

TAIPGI BUS GRAŽI DAINŲ PROGRAMA

B. šAIANAITfi-SUKACKIENiČ
Ji ruošia programą iš savo mokinių. 

Dainuos grupė ''Melodija”.

BATKINA PETRIKIENū 
kurios pagarbai yra rengiamas 

šis gražus pokilis.

SI ŽANA KAZOKYTfc 
me/.zo-sopranas, dainuos solus.

Ji taipgi dalyvaus grupėje
‘' M e I od i ja”.

Banketas prasidės 1 vai. dieną, bus didžiojoje Auditorijoje
Pietų kaina $3.00 asmeniui. Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietus ir 

malonėkite atsilankyti paskirtu laiku.
RENGeJAI



ITTrrtfW AFL laikosi Brooklyn© 
prieplaukose

Praėjusi antradieni

NEW YORK
HELP WANTED MALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Kandidatai aiėmė 
radio laika

Party buvo 
su stotimi 
radio pro- 

re i-
Paskuti- 

pirni p i r-

pasidariusi sutartį 
WINS astuonioms 
gramoms ir sumokėjusi 
kiamą sumą pinigą, 
nėmis valandomis
mosios programos laiką atšau
kė. be paaiškinimo priežas
ties.

kadangi kandidato varmo 
pirmoji kalba jau buvo paruo
šta raštu ir kopijos Įteikta ati
tinkamai Įstaigai ir spaudai, 
stotis kalbos temą žinojo. Ji 
buvo: “Racetracks and Red- 
waiting.” Iš to spėjama, kad 
politikieriai bijojo, jog iš kan
didato kalbos visuomenė su
žinos apie politikierius skan-

Šis įvykis taipgi dar kartą 
primena, kas valdo radiją 
kam radijas tarnauja, 
nuostabu, kad liaudies 
nizacijos negali gauti 
laiko? *

ir
Argi 
nuga
ra d i o

Kongresmanas Powell 
užgyrė Wagnerj

Adam Clayton Powell, Ji*., 
kongresmanas ir dvasiškis, pa-

didatą į majorą. Taipgi už
gyrė kitus du Wagnerio slei- 
to vyriausius kandidatus. Jais 
yra statamieji į Miesto Tary
bos. ir į apskrities preziden
tus, Manhattane.

Powell yra žinomas kaip ne 
visame kame sutinkantis su 
demokratu partijos lyderiais 
.(Tammany Hall) New Yor
ke. Jo pasisakymas už Wag- 
nerį, kuris yra demokratą ofi
cialia kandidatas, rodo, 
jis 
du 
to 
jie

kad
Wagnerj ir jo skito kitus 
vyriausius kandidatus s k a i- 

iš geresniųjų ir nori, 
laimėtų rinkimus.

kad

Transportininkai 
gina savo būvi

Brotherhood of Locomotive 
Engineers, kurioje priklauso 
kai. kurie miestinių važiuotas 
linijų motormanai, užvedė tei
sme bylą prieš Transit Auto
riteto bandymą mažinti vi
suomenei patarnavimą. Jie 
Įmato užmojį mažinti trans
portininkų darbą ir uždarbi 
be susidėvėjimo su jais..

Kiek anksčiau kita grupė 
buvo užvedus) panašią bylą, 
bet autoritetui susitikus su 
darbininkais derėtis, pirmoji 
byla tapo atšaukta. Pasiūly
mą derėtis pirmosios bylos už
vedėjai skaito stambiu laimė
jimu. Iš karto tas autorite
tas buvo pareiškęs, kad va
žiuotas reikalais visai darbi
ninkų nuomonės nesiklaus ir 
j pasiūlymus bei reikalavimus 
nekreips dėmesio.

r
Virginia 9-6125

Spalio 25-tą bankietas 
turės būti gražus

Tokiu jis turėtą būti, nes 
jis rengiamas paminėti Katri- 
nos Petrikienės 00 metą su
kaktį. Kiekvienas iš mūsą, 
kurią esame buvę su ja komi
sijos^ rengti bankietus (o ji
nai yra rengusi ban kietų 
daug), 'atsimename, kad ji 
visuomet rūpinasi daug ne 
vien tiktai tuo, kad viskas bū
tų gera, bet kad būtu ir gra
žu.

Kas svarbiausia gražiam 
bankietui ?

Pirm visko svarbu iš anks
to apytikriai žinoti, kiek bus 
svečių, kad tuščios kėdės prie 
užtiestų stall) išvaizdos nega
dintą. Kad žinojimu iš anks-

to savo reikalo būtą parinkta 
salė su pakankama vieta ir 
stalai -prirengti visiems ly
giai patogūs, gautas jiems ge
ras patarnavimas ir išteklius 
to paties maisto ii’ gėrimo.

Taigi, jubiliejantės ir ban- 
kieto rengėją prieteliai, nuo 
jūsų priklauso viskas. Mes 
žinome, kad jūs ateisite, kad 
bankietas bus masinis. Tad 
iš jūsų tik prašome energin
gai ii- anksti pasidarbuoti už 
pramogos gražumą. Įsigykite 
sau vietą tuojau ir pakvieski
te savo artimuosius ii' pažįsta
mus. Pakvietimai gaunami Įs-

! Privatinėms linijoms 
nuosprendį delsia

Privatiniu busą liniją 
miestyje darbininkai

did- 
savo 

streiku šią metą sausio mėne
sį buvo pareikalavę 40 valan
dą savaites ir kitą pagerini
mą. Juos šiaip taip tada 
prikalbino pasiduoti arbitrą- 
cijai.

Arbitratorią komisijos pir
mininku yra Walter Lynch, 
buvęs demokratą kandidatas) 
gubernatorių. Tą liniją 800 
d a r b i n i n k u nekantrauja, 
to jau atveju atvejais 
skelbta, būk komisija
arti nuosprendžio, bet jo vis 
nėra. r .'

Diirbininkai kalba, .kad del
siama tikslu opą klausimą nu
stumti po miesto valdžios rin
kimą. Gal tuomet bus šioki 
toki jiems daviniai, bet tada 
politikieriai kels tą liniją bu- 
są ferą. T 
kais bandys 
d arbininkus,
trumpesniu valandą ir mokes- 
ties priedo. O jei kurie ke
leiviai ir nepriims tos pasakos, 
pyks ant valdininką, tas pyk
tis jau bus po rinkimų.

apie 
šimtas AFL nariu vėl sugrįžo 
dirbti Isthmian linijos prie- 
p lankose. Jie atvažiavo Į dar
bą trimis sunkvežimiais. Ryt
metiniai Įvažiavo be susikirti
mo, nors buvo 
nemažai 1LA 
atvykstantieji 
tu i prie laivo 
tapo apmėtyti
masinio puolimo nebuvo.

Ten pat netoli prie kitu 
vą praėjo 
1LA nariai, 
susikirtimu 
ni kitiems, 
darbiniu kai 
jeigu nėra 
Įgrąsintu mušeikišką ar Ko
kią kitą nedraugingą Įsaką.

REIKALINGAS B A K ER
Patyręs Prie Duonos 

ir Rolls
Kreipkitės tuojau:

81-42 Jamaica Ave., Woodhaven.
Long Island

Tel. VI. 7-9332

Nek.

Apartmentu savininką
! _ _ _ -

atleido nuo bausmės
Anastasia prasižengęs 
Taft-Hartley įstatui

Dėl 
buvo 

esanti

ties prieplauka 
nariu. Tačiau 
popietiniam šif-

Steel Vendor 
akmenimis,

(202-204)

( ROC HET BEADER'
Ir į

R HIN ESTO N E GIR 
suknelių. Nuolat. Gerai n 
Kroipkilėk Miss Laura:

E. M. EMBROIDERY
101 W. 37th St. N. Y. C .

Tel. ON. 5-1965 
(pent house)

bet

SHIPPING CLERK
Dėl lengvo pakavimo ir išsiuntimo 

Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė 
Gera proga sugabiam vaikinui.

Kreipkitės:
TRU-VIEW OPTIC AL CO.

202 E. 191 h St., (8th Floor)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios blind stitch, kilpų 

ir guzikų siuvimui. Darbas prie

Puikios

dirbti AFI
Dirbo be 

ii1 kliudymą vi c
Tai rodo, kac

li'
(203-209)

iš viršaus jiems 
mušeikišką ar

LINOTYPE OPERATORS (2)
Patyrę prie Laikraščių

Reikalingas žinojimas anglų kalbos.
Unijinė spaustuvė, naktim.

Tel. OR. 4-0933

METROPOLITAN SPORTSWEAR 
912. Metropolitan Ave., Brooklyn 

Tel. EV. L0370

(203-206)

Prie teisėjo Louis Gold
stein, Brooklyne, įvyko pa
skutinis punktas bylos prieš 
dvieju dešimtą apartmentinią 
namą savininką Chess ir jo 
tu namu prižiūrovą Bernard 
Lamstein, jo žentą.

Lamstein, skaitomas tikruo
ju atsakovu už davimą buto 

; jo reikalingiems 'žmonėms, 
buvęs nelegališkai išgavinėjęa 
$35,000. Tuos atsiteisti tiems 
žmonėms jis buvo Įsakytas se
niau ii' tą padaręs. Taipgi 
buvo mokėjęs šiek tiek ir pa
baudą. Dabar jis buvo tei
siamas už pati prasikaltimą. 
Teisėjas ant jo barėsi, tarsi 
griaustinis griaudė. Jis ga
lįs nubausti jį ir nubausiąs 
taip ir anaip, ir ‘nubaudė” — 
pabauda panaikinama, pasa
kė teisėjas paskelbdamas by-

Prie atgavimo savo pinigų 
rendauninkai priėjo organi
zuotai to pareikalavę. Byla 
palietė apie 200 šeimą.

M ergi nos sup i a u sty to jas
James Lew paduotas i ligoni
nę ištirti jo protą.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Prezid.

REIKALAVIMAI ,
Reikalingas darbininkas-porteris. 

Prižiūrėti namą ir pečių. Darbas 
nuolatinis. Privatiškas kambarys su 
apšildymu ir lova. Darbas nesunkus. Į 
Ateikite asmeniškai arba susisiekite ' 
laiškais. Lietuvių Namo Korporaci
ja Liberty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. 
Tel. Virginia 9-4678. .

(203-205)

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

2—3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
iJ

To- 
tei- 

pasi-

Tony Anastasia (tough 
ny) tapo pašauktas pas 
sėją Edward Weinfeld 
aiškinti už akstinimą 1LA na
riu streikuoti. Streiką vykdė 
po to, kada prezidento Eisen- 
howerio įsaku ir Ta ft-Hartley 
Įstatu einant jiems buvo už
drausta streikuoti.

Anastasia gavo savaitę lai
ko priruošti savo atsakymą. 
Taipgi 13 jo talkininką, ku
rie vadovybėje jo brolio Ge
rardo Anastasio puolė einan
čius dirbti AFL narius, tapo 
paleisti po $2,500 kaucijomis 
kiekvienas.

Flushing Heights gyvento 
grupė protestavo prie:ių

miesto valdžią, kad toji atsi
sakė bausti tėvus už vaiką 
papildytą vandalizmą.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone £ Vergreen 4-8174

Miegojusius subvėje 
pasiuntė į kalėjimą

M agi stratas M u r p h y 
išbandęs pavažinėti pp N e w

fėro kaltinin- 
pa d a ryti linijų 

reikalavusius

Staten Island žvėrinčiuje 
gyvačių priežiūros ekspertas 
Carl F. Kauffeld tapo Įgiltas 
nedėkingos cobra. Jis jai gel
bėjęs nusivilkti kaili. Laisvai 
gyvenančios gyvatės seną kai
li numeta be pagelbininkų, 
bet laikomoms klėtkose esanti 
re i kalinga pagalba. .

Susidariusios rynose dujos 
su trenksmu staiga iššovė j 
orą dangčius dešimties atva
rą ant Sullivan St., netoli 
Broome St., New Yorke. Lai
mė, nepasitaikė arti žmonių, 
niekas nenukentėjo.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE 

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai.
LIETUVIS CHARLES GLENN, Savininkas 

219 Second Ave. (Greta 14-tos gatvės) New York 
Tel. OR. 3-9865

City

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Atdaras kas dienų, tik antradieniais uždaras

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet ...................
Borsch — Ukrainian ....

$1.25
25

Pilemenij Sibirsky ........
Blfnchiki

65
65

Chicken Noodle Soup ... 20 Liver Steak—Veal ......... 1.25
Consomme ......................... 20 Liver Steak—Lamb ...... 75
Cutlet po Rus sky .......... 60 Broiled Lamb chops ..... . 1.25
Stuffed Cabbage ........ ..... . 65 Broiled Pork chops ...... 1.25
Pllav po Turkestansky 
Vareniki with cheese &

75 Shashlik Uzbesky ..........
Shashlik Caucasian .......

1.50
1.50

Sour Cream ................. 65 Broiled Steak ................... 2.50

Cake
ALL HOME MADE DESSERTS — 15c

Kompot Jello Pudding Pies Sponge
Banana Cream Cake Apple Pie

TEA, COFFEE, MILK — 10c.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

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

Pradžia 3. -30 vai. po pietų

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

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

x
V-

CABINETMAKER
Reikalingas patyrimas del 
CHURCH WOOD WORK 

$2.20 j valandą 1 L- laiko 
viršlaikiui.

967 Grand St., Brooklyn 
Tel. EV. 8-1256

(204-210)

ti, ar daug keleiviu miega. 
Kožname traukinyje jis matęs 
20 iki 
Tačiau 
g u m a 
tai yra

REIK A LIN G \ S V Y R A S
Išmokėsime dirbti an1 1 lydraub.' 

Proso. Patyrimas nereikalingas. 
Virš 40 m. nesikreipkite.
Tclofonuokite tarpe 8 9 P. M.

LA. .7-2356

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50 metųt. neve

dusi. baigusi High School. Pat\ru<i 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gere 
karakterio. maža protestantų ištai
ga. Namai užlaikymui 
čių amžiaus 6 12. 
pridedant užlaikymą.

White Plains 
f Pasitarimai

28 morgai-
;a $135.00.

šaukite;
9-0665 
9 5)

(198-204)
REIKALINGOS MERGINOS

Patyrusios prie rankinės skalbyk
los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY

94-18 37th Ave., Jackson Heights
Tel. N’E. 9-1251 v

30 miegančią keleiviu, 
nusprendęs, kad dau- 
esą garbingi piliečiai, 
toki, kurie turi kur iš- 
namie.

Teisėjas nusprendė, u jog 
reikia bausti tuos, kurie netu
ri namu, neturi kur išmiegoti. 
Sekamą dieną jis būdamas 
Ridgewoodo teismabutyje trir 
senyvus asmenis pasiuntė į 
Hart Island “pasitaisyti.”

< 204-2071
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BUSINESS
OPPORTUNITIES

MANIC ( RIST
j Patyrusi pilnai mokanti ęrožio
' operatore. Nuolatinis darbas. įrera
| altia. Linksmos (laibo sąlygos.
j Kreipkitės:

SYD’S YOUR HAIRDRESSER
37-29 Main St.. Flushing

Tel. FL. 9-1115
((200-206)

Gal nužudė pajūrietį?
šiomis dienomis policija pa

skelbė, kad rugsėjo 30-tą din
gės pajūrietis Michael Bro
gan, 49 metą, kuris pritaręs 
1 a i v a k r o v i ą persi orga n i z a v i - 
mui i AFL.

Brogan dirbęs Moore-Mc- 
j Cormack firmos prieplaukoje 
' prie North River ir Canal St., 
buvęs samdos boso padėjėju. 
Darbininkai sakę, kad jis die
ną pirm dingimo atsisakęs pa
sirašyti ištikimybės pareiški
mą raketieriu kontroliuojamai 
1LA. Paskui, 1LA viršininką

Brooklynietė Jacqueline Po
llock, 18 metą, verkdama 
.skundėsi teisme, kad ji buvusi 
išėjusi praleisti vakarą su sa
vo sužadėtinio geriausiu drau
gu James Joyce. Bet jis ją ap- 
mušęs ir išprievartavęs. Joyce, 
19 metu, ką tik sugrįžo iš tar
nybos laivyne.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6283

Street
st.

T

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te J. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

(
ANTANAS LEIMONAS E

Savininkas >
306 UNION AVENUEBrooklyn, N. Y. įGerai Patyręs Barberis

GAS STATION
35,000 galionų pilnai įrengtas.

21 metams lysas. Neša puikiausias 
jeigas. Gera bruzdi sekcija. Tikra 
bizniui proga už prieinamą kainą. 
Reikalinga $15.000. Šaukite’ savinin
ką:

DI. 2-9524 ar IIY. 5-3336
(201-210) ;

PARSIDUODA DELIC ATESSEN
Pilnai įrengtas. Pardavinėja mėsų, 

salads ir alt). $1.000 savaitiniu jei
gu. Gera bizniui sekei ja. Tikra biz
nio proga už labai prieinama kainų. 
Saukite savininką:

(204-206)
PARSIDUODA GAS STATION — 

L. L C.
25,000 galionų, 16 metų lysas. Re

pair shop, auto laundry, body & fen
der shop. 2 lifts, wheel aligning rū
mas. 10 karų garadžius. Neša geras 
jeigas. Puikiausia biznio vieta,
duoda su nuostoliu už $18.000 arba 
už $12,000 pinigais. Pardavimo prie
žastis liga. Šaukite savininką:

RA. 8-9713, klauskite Steve
(204-210)

Par-

PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Neša geras įeigas, 

žema randa-lysas. Geras biznis tirš
tai apgyventoje vietoje — arti dirb
tuvių. Parduodamas su nuostoliu iš 
priežasties ligos. Šaukite ar maty
kite savininką.

234 McKibben St.. Brooklyn
Tel. IIY. 7-9864, pirm 6 P. M.

Ar EV. 6-4834, po 6 P. M.
(202-208)

G AS STATION
Pasirandavoja naujas Service Sta

tion. Didelės kompanijos. Neša dide
les jeigas. Geroje, bruzdžioje vietoje. 
Perleidžiama doleris už dolerį. Pil
nai įrengtas. Šaukite savininką:

LAurelton 5-9883
(203-209)

Rooseveltas ragino 
tikrai tirti skandalo

D.Kongresmanas Franklin 
Roosevelt kritikavo guberna
toriaus Dewey paskirtą spd- 
cialę racetrack skandalui ty
rinėti komisiją, kurios nariai 

.yra patys susiję su įveltais i 
skandalą asmenim ar įstaigo
mis. Jis sako, kad tokia ko
misija gali “tiktai nubaltinti 
kaltininkus,“ ne ištirti.

Rooseveltas reikalavo su
šaukti specialę Valstijos sesi
ją, kad Seimelis paskirtą ty
rinėtojus.

Viena diena trafiko teis 
mas Manhattane perleidęs 3, 
100 bylų spalio 13-tą, 
nuo pradžios metą jau 
tūkstančiu. 4

VISO
400

Majoro Impelhtteri petici
jos paskelbtos turinčiomis ne 
mažiau 7,500 parašą ir dėl to 
priimtinomis. Tačiau demo
kratai visą dalyką siūlė spręs
ti teisme. Sako, kad daug ne
teisingą parašu daro visus ne
priimtinais.

REPLIŲ DARBININKES
Patyrusios. Gera mokestis. 

K re i pkitės:
CORONET NOVELTY JEWELRY 

CO.
1996 — 62nd St., Brooklyn 
Tel. BEnsonhurst 6-4023 

(200-204)
REIK ALI NGA M ERGINA

Vienos merginos abelnam ofiso 
darbui. Nusimananti apie knygvedy- 
stę, stenografiją ir typing. Nuolati
nis darbas, gera mokestis. Puikiau
sia proga sugabiai merginai.

Kreipkitės:
SCHWARTZ MFG. C O., INC.

415 Vanderwoort Avė.,
115 Vandervoort Ave.,

(201-^0 V)

FINGERWAVER
Viską mokanti operatorė. N’tiol^. 

5 dienos. Gera alga. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ADELE HAIRDRESSER 
99 Henry Street 

(prieš Hotel St. George) 
Brooklyn. Tel. MA. 4-7711 

(204-205)
I ?INGERWAVER-M ANTC’URIST
Gražios išvaizdos. Patyrusi, pilnai 

mokanti. Nuolat ar savaitgaliais. 
Gera mokestis. Linksmos darbo są
lygos.' Taipgi Reikalinga Manicu
rist. Kreipkitės:

JOSEPH’S HAIRDRESSERS
1832 Schenectady Ave., (arti Ave. J) 

Brooklyn.
Tel. ES. 7-9336

(204-210)

MALE and FEMALE
SUPERINTENDENT’S 

PAGELBININKAS 
Pageidaujama pavienio ar poros 
Nuolatinis darbas su gera alga ir 

gyvenimo vieta.
šaukit dėl pasitarimo ištisą savaitę.

RE. 9-4262
(204-205)

SUPERINTENDENTAS
Pora dėl 19 apartmentų

125 W. 45th Street, N. V. C.
Vien tik nuolatinių i darbininkai, 

suaugę, šiltas vandjuo, nėra garo 
šilumos. Vyras gali dirbti kinAjr. 3 
rūmų apart., gera alga, gasas. plek
trą. Šaukite darbo dienom ir sek
madieniais.

Tel. CO. 5-1452
(203-205)

MANICURIST x
Nuolat - gera mokestis. Linksmos 
darbo sąlygos.

HAIRSTYLIST
Geras Vyras operatorius. Nuolat • 
gera mokestis. Kreipkitės:

MAY’S BEAUTY SALON 
258 St. & Union Turnpike 
Glenoaks. Tel. FI. 7-5860.

(202-206)
REAL ESTATE '

RICHMOND HILL — $10,500
Naujai pertaisytas legališkai 2 šei

mom. 3 rūmai tušti, garu šildomas, 
privatine driveway, sandėliui attic, 
arti 
vių.

mokyklų, bažnyčių ir krautu- 
Naudingiausias pirkinys!!

Long Branch 6-4744-R ar
Box 661, Island Park, L. I.

(204-206)

FLATBUSH—BROOKLYN
Atskiras mūrinis 2 šeimom 

6 rūmų moderninis apart. 
Ištaisytas skiepas su ei^tra išeii^V 
mąja. Aliejus, 2 karam' garadžiusA 
Daug kitų priedų. Arti mokyki, 
krautuvių ir transportacijos. Tirštai 
apgyventa, 
kreipkitės) 
tymui kad

namas.
1 uščias.

$19,000 (vieniik pirkėjai' 
Šaukite savininką pama- 
j vertinti.

BU. 2-4606
(204-208)
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