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Smerkia Ameriką už stiprinimą

Impellitteris yra nepažan-

m

dis

met balsuos majoriniuose 
lapkričio 3 d. rinkimuose.

grupe Šiaurinės Korėjos 
ir Kinijos kariškių, karo beiaivių, kurie iš sykio buvo atsisakę

DUS.

Demonstrantai išbeldė

piliečių teisingu parašų 
1 įregistruot jį kai)) Experi
ence Partijos kandidatą.

Impellitterio rėmėjai bu- 
i \d urmu surinko jam 24,187

amerikinei Ketvir-

TEISMAS ATMETĖ 
IMPELLITTERĮ KAIP 
KANDIDATĄ Į MAJORUS

pirso į į i New York o majorus
sew 1 oru. — AiiKsiasis 
iv Yorko valstijos teis- 
< atmetė dabartinio ma- 
» Impellitterio kandida- 
:i i New Yorko miesto 
ioi’i.is naujam terminui, 
sūias William Munson 
:>d(i, kad Impellitteris

radęs reguliare kandidatū-

49,600,000 užsidirba 
algas pramonėse

Washington. — Valdinis 
darbo biuras pranešė, jog

JO :

mie

nijas.
Kodėl nepakvic sti ? 

susisiekite. 
* * >!:

Ar kada nors bus 
žmonių nervą ardymui 
kais baubais9 Dabu 
“skandalas.” Vėl g 
McCarthy. Jis baisą 
suradęs Fort Mormonui kari-

galas 
ui pis-

Ieškojimui sensaciją nesi
mato galo. Komercinei spau
dai irgi apsimoka Amerikos’ 
ži»oniu nervus spirginti. Juo, 
labiau jie išgąsdinti, tuo l< ng-1

su

luoti
no-

kandidata

bū 
f p

ai tik teismas paskel
to sprendimą, tai Wal-

. Experience | no

l it te r i jau ne kandidatuos

Robertą F .Wagnerj, (pa- 
z mges^ių) demokratų kan
didatą i majorus. Aš jį su 
džiaugsmu remsiu. Tikiuos 
si. iog ir visi Experience 
Partijos nariai rems Wag-

Boston Post suranda
“komunizmą” Harvard

Boston. — John Fox, Bos-

“apsikrėtė komunistin i a i s I 
^uodais,” nors tai yra po-1 
niškiausias Amerikoj uni-i 
versitetas.

Egipto, Irako, Syriįos 
užtempti. I kariuomenė eina

A,- ne gražu buvo, kai ant | ^00 JOTflanU!
ir

c i ją, smerkdami■ VW. -N?.£
■K

Abieju Šalin 
pastatytas per 
kas tvenkinys, 
biem šalim.

uno miižiniš-

tautą (Irau

Amman, Jordan. — Egip
tas, Irakas ir Syrija pasiun-' 
t ė savo kariuomenes dali- į 
nius talkon Jordanui, ypač i 
stiprinant jordaniečių Ara
bų Legioną, senojoje Jeru-‘

gy stė.
Taip pat. kai aną

sijos bendromis pastangomis 
pastatyta buvo paleista dar- j 
ban jėgainė, buvo pavaizduo- '

m as.

laukia daugiau 
kaus d ari", žygii 
ąr kraštą !

* *.

panašią tai- 
tarpe tautą

♦
Kasdien gaunamo Vilniaus 

Tiesą ir Maskvos Pravda. A- 
budu dienraščiai sausakimšai 
užpildyti žiniomis apie dar-

(Tąsa 5-tam pusi.)

JORDANO ARABAI 
PUOLA AMERIKOS IR 
ANGLIJOS ĮSTAIGAS

Jungtines tinei ir sudaužė Jungtinių 
Valstijų ambasados auto
mobilį. Bandė įsiveržti vi
dun į Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ambasadas. Bet 
Jorda.no Arabų Legiono ka
riuomene atrėmė Įnirtusią

Italu fašistai vėlI

šėlo Romoje

600 tūkstančiu amerikiečiu 
dirbo už algas fabrikuose 
bei kitose įmonėse, neskai
tant farmu darbininku. Tai 
700.000 daugiau kai]) per tą 
pati 1952 metų mėnesį.

Tačiau dabar puse milijo-
> žmonių mažiau turi al- 

ginius darbus, negu viduti
niai imant visą laikotarpį 
nuo Antrojo pasaulinio ka-

Libija padarė karinę 
sutartį su Anglija

aidžia padare 20 metų su
irti su \ Anglija Leidžia

CIO plienininkai reikalauja 
užtikrinti metinės algos 
ir pagerintos apdraudos

modore posėdžiauja, alginis 
CIO Plieno Darbininkų 
Unijos komi.te.tas, viso 170 
žmonių. Svarsto planus bū
simajai 1954 metų sutarčiai 
su kompanijomis.

Pamatiniai unijos reikala- 
| vimai v ra:

Užtikrinti metini uždarbi.
; arba darbą per tam tikrą

Churchill prašo seimą
v(U OLl x zuiųu CU nCHl/ncl w ■ 1 v
Anglijai įsitaisyti armijos UZglFt SIRlHlS pflCS

?Si.'CA?X S’tai I Guanos progresyviusli’

apmokės pinigais, fabriki-! --------
niais dirbiniais bei kitais London.— Anglijos prem- 
dalykais. i jeras Winston Churchill

Libija yra šiaurinės Afri- prašė valstybės seimą, kad 
užgirtų jo valdžios prie
vartą, daromą prieš progre
syvių valdybą Britiškojoj 
Guianoj, anglų kolonijoj 
šiauriniai - rytiniame Pie
tų Amerikos kampe.

Churchillas sakė, “reikė
jo greitai ir griežtai veik
ti, kad progresyviai nepa
verstu Br. Guianą komunis
tiniu kraštu.”

Churchillo valdžia urmu 
nusiuntė pulkus armijbs į 

| tą savo koloniją. Suspen-

žemio Jura .

McCarhy šaukia griežtai 
užblokuoti Kiniją

Leonardo, N. J. — Ra- 
gangaudis republikonas se
natorius Joe McCarthy rei
kalavo aklinai užblokuoti 
Kinijos Liaudies Respubli-j

I kos talkininkai negalėtų 
įduoti nUgabenti jai pai‘:!dąvottVprogrės^iX Guigos

: minicfviia ir Imncfitiipi ifa ir

(Jeruzalės • naujamiestis' 
yra Izraelio valdžioje.)

Susirinkę Ammane atsto-l 
vai aštuoniu arabišku vals-1 
tybių planuoja bendrus! 
veiksmus prieš Izraelį, kaip ■

McCarthy čia kalbėjo ne
va nepolitiniame susirinki
me. Sakė, “Amerika turi 
užreikšti Anglijai bei ki
tiems savo talkininkams:—■ 
Jeigu jūs dar prekiausite 
su Kinijos komunistais, tai 
mes jums nė vieno cento 
neduosime.”

I ministrus ir konstituciją ir 
laikinai uždarė tautinį sei
mą, kur 'progresyviai turė
jo didelę daugumą atstovų.

gūžta Wis. valstijoje

- vTrews'. rMB i

skaičių dienu per metus.

ir jų šeimoms apdraudą at
sitikimams senatvės, ligos, 
mirties ir dantų taisymui. 

i.

jog bus reikalaujama pa
keisti streiklaužiška Taf- i 
to- Hartley’o įstatymą ir ' 
išleisti tinkamus darbinin
kams įstatymus.

Pietinės Afrikos 
premjeras apšaukė 
Jungi. Tautas ‘ vėžiu

I TŪKSTANČIAI NUODIN-

United Nations, N. Y.
Lebano atstovas 
d u ugiau laisvės
Prancūzu kolonijai.

GŲ ŠALDYTUVŲ 
NEW YORKE

New Yorko miesto 
surado

in- 
reikalavo! spektoriai surado 20,000 
Tunisijai, j pavojingų gesinių šaldytu

vų, daugiausia apartmenti- 
niuose namuose. Jau įsakė 

Pietų Korėjos tautininkai. išmest 3,000 tokių šaldytu- 
skelbia, jog nužudė dar 14 vų, kurie galėtų nunuodyt 
pa rt i zanų. gyventoj us.

Madison, Wis. — Apskri
ties policija užtiko jaunųjų 
paleistuvių lizdą, kur ber
niukai nuo 18 iki 20 metų 
amžiaus turėjo lytinius su
sinėsimus su 14 bei 15 metų 
mergaitėmis. Sako, jie pa
leistuvavo mišriai, vieni ki
tų nesigėdydami.

Policija surašė 40 tokių 
ištvirkėlių ir kelis jau su
ėmė.

j minią.
Minia, maršuodama gat- 

! vėmis, šaukė: — Duokite 
mums ginklų! šalin Izra
elį ! šalin Ameriką, Angli- 

Šalin im-Roma.— Keli šimtai nau- ją ir Franciją! 
jųjų fašistų vėl puolė Itali
jos Komunistų Pi 
centrą, rėkdami 
tu i ir kitiem: 
tams!” 
si. Trys asmenys tapo su
žeisti, ikj policija sustabdė 
muštynes. Areštavo 17 žmo
nių.

mirtis Ti- 
komunis- 

Komunistai gvnė-

Fašistai vėl bandė de- 
monstruot prieš Anglijos ir 
Jugoslavijos am b a s a d a s,

Peiliu grasindamas, 
išprievartavo slaugę

Paterson, N. J. — Areš- 
! tuotas Peter Kline, buvęs 
Barnert Memorial ligoninės 
tarnautojas. Kaltina m a s 

i jog naktį įsibriovė į slau- 
1 gių (norsių) kambarį ir, 
i grūmodamas dideliu peiliu,

Bloemfontein, Piet. Afri- išprievartavo slaugę moki- 
ka.—Pietinės Afrikos prem-; nę. 21 metų amžiaus. Kline 
jeras Daniel Malan vadino i laikomas teismui po $10,000 
Jungtines Tautas “vėžiu,; užstato, 
graužiančiu pasaulinę taiką i ------------------
ii ramyb?.” I Ryano gengsteriai nužudė

Kalbėdamas suvažiavime į Į) Federacijos Šalillillka 
iasistuojancios savo tauti- j 
nes partijos, Malanas reika- ■ 1 I • I • I • New York.—Hudson upė- 
Jungtines Tautas arba vi-; je surastas lavonas Micha- 
sai panaikinti jų organiza-1 elio Brogan’o-, dingusio 
cija. 1 rugsėjo 30 d. Jisai buvo

Malano atstovai šalies naujosios federacinės Iaiva; 
seime jau įteikė sumanymą, I <rov!^ unijos lėmėjas pi les 
ragindami Pietinę Afriką | sen3J$ umFI, kūnai viespa- 
atsimesti nuo J u n g t i n i u Į tąuja Joe Ryan n Anasta- 
rpaUįU " “ į šia su savo gengsteriais.

Malanas smerkia Jungti-1 Manoma, kad tie gengste- 
nes Tautas ypač už tai, kad | riai. lr uuzude Bi oganą. 
jose buvo kritikuojama fa-i 'Ii? pum mnties buvo 
šistinė jo politika.' | unlJinis bE>s^lsJ laivak™-

Malano įstatymai laiko j viams samdyti darban.
beteisiais vergais didžiąją i 
daugumą Pietinės Afrikos. 
gyventojų — negrus, indu-' 

t VAA n 1 O i rt/Asus ateivius ir “maišyto 
kraujo” žmones.

Irano valdžia nužudė 
tris savo jūreivius

teis-Teheran, Iran.—Karo 
mo sprendimu, tapo sušau
dyti trys Irano jūreiviai, 
įtariami kaip “komunistai 
sabotažninkai.” Jie buvo 
kaltinami, kad-padegę kari
nės Irano žvalgybos laivą.

Demonstrantai s m erkė

per paskutinius 5 metus 
milijonais dolerių nuolat 
stiprino “dirbtinę” Izraelio

ku Izraelio kariuomenė įsi
veržė i Jordaną ir nužudė 
66 civilinius Kibva kaimo
gyventojus.

jo rėmėjus jordaniečiai pa
skelbė visuotiną trijų valan
dų streiką įvairiuose savo 

i miestuose.
Jeruzalės arabų rezoliucija 
prieš Izraeli ir imperialistus

Jeruzalės senamiestyje 
buvo suruoštas didelis m.a- 

I sin.is arabų susirinkimas ir 
i priėmė rezoliuciją, reika-

Pašalint iš karinio Arabu 
Legiono visus anglus bei ki
tataučius oficierius.

Apvienyt sąjungon visus

' sutarties su Izraeliu.
Visos arabiškos valstybės 

i turi atmest Amerikos siūlo
mąją bendrą Vidurinių Ry- 

į tų komandą bei kitus pana- 
j sius imperialistinius planus 
i (daromus “apsigynimui nuo 
komunizmo”).

Arabai tęsia streiką 
prieš amerikonu naftos— 
aliejaus kompaniją

Beirut, Lebanon. — Pra
nešama, jog 15,000 arabų

Waterbury, Conn
Mirė A. Lenartavičius
Trečiadieni, spalio 21 d., 

10 valandą ryte, pasimirė 
i Laisvės skaitytojas Anta- 
j nas Lenartavičius. Bus lai
dojamas šeštadienį, spalio 
24 d., 2 vai. po pietų.

Prašomi giminės, draugai 
ir pažįstami skaitlingai da
lyvauti laidotuvėse.

(Šią liūdną žinią Laisvės 
redakcijai telefonu pranešė 
drg. B okas.)

kinę naftos - aliejaus kom
paniją Saudi Arabijoje. 
Streikieriai sudaužė kelis 
amerikonu automobilius. €

Arabai darbininkai reika
lauja tokios pat algos, ko
kia mokama amerikonams.

Karaliaus Ibn Saud poli
cija blaškė streikierių de
monstracijas. Per susikir
timus užmušta bent vienas 
asmuo. Areštuota daugiau 
kaip 100.

Karališkoji valdžia baus- . 
tinai uždraudžia bet kokius ’

ORAS.—Nešalta ir giedra.

Jorda.no
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IMPELLITTERI ATMESTAS
TEISĖJAS Munson patvarkė, kad dabartinis New 

Yorko miesto majoras Impellitteris neturi teisės kandi
datuoti miesto majoro vietai dar vienam terminui.

KATRINA PETRIKIENĖ
SEKMADIENĮ Katrina Petrikienė, o drauge ir visa 

pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė, minės 60 me
tų amžiaus sukaktį.

Daugelis mūsų veikėjų čia ir ten mini savo vienokią 
ar tai tokią sukaktį, tačiau ši jubiliatė kai kuo išsiskiria 
iš kitų dėl to, kad jai teko mūsų gyvenime atlikti ypa
tingus darbus. Likimas, mat, ne visiems uždeda lygias 
pareigas, lygius uždavinius.

K. Petrikienė visuomeniniuose darbuose veikia jau 
per apie 40 metų. Jai teko stovėti pačiame priešakyje 
lietuvių moterų judėjimo Amerikoje.

Atsiminkime: prieš arti 40 metų buvo pradėtas leis
ti moterų reikalams paaukotas žurnalas “Moterų Bal
sas,” prie kurio redagavimo teko dirbti šiai jubiliatei. 
Prieš arti 10 metų įsikūrė Lietuvių Moterų Susivieniji
mas Amerikoje, kurio organizavimui K. Petrikienė pa- ; 
aukojo nemaža jėgų ir pastangų.

Prieš 40 metų Amerikos moteris buvo skaitoma tik 
“puse žmogaus,” nes ji tuomet dar neturėjo teisių bal
suoti. Teko moterims daug dirbti, daug kovoti, kad 
išgauti sau lygias su vyrais teises. Ir K. Petrikienė 
tam daug dirbo.

Bet ji dirbo ne kaip sufragistė, — Lietuvių Moterų 
Susivienijimas Amerikoje, taipgi jo organas “Moterų 
Balsas” nebuvo feministinis, nebuvo siauras sufragisti- 
nis, o buvo plataus užmojo organizacija ir laikraštis.

Lietuvių progresyvių moterų judėjimas ėjo plačiu 
keliu. Jis skelbė, kad moters darbininkės laimė nebus 
pasiekta tik gavus teisę balsuoti, rinkti valdininkus 
pareigūnus; jis skelbė, kad darbininkės moters reikalai : 
yra tokie patys, kaip ir visos darbininkų klasės, ir dėl 
to moterų judėjimas privalo eiti išvien su visa organi
zuota darbininkija.

Ir K. Petrikienei visa tai teko daug aiškinti,—aiš- ; 
kinti per prakalbas, per spaudą, susirinkimuose ir posė
džiuose.

K. Petrikienei teko pasakyti daugybę prakalbų ma
siniuose mitinguose per visą plačią Amerika.

Todėl progresyvių lietuviu moterų judėjimas buvo 
didelis, platus ir jis atliko milžinišką role lietuvių dar
bininkų kultūrinime, švietime, kėlime iš letargo; Dėka 
tam judėjimui, dėka pastangoms tokių veikėjų, kai}) K. 
Petrikienė, šiandien mes turime visuose miestuose lie
tuvių moterų aukštai prasisiekusių politikoje ir ben
drai visuomeniniame gyvenime.

• Klerikalai neužilgo pasekė mūsų moteris ir pradėjo 
savo moterų organizaciją kurti ir savo laikraštį, paau
kotą moterims, leisti.

' Jeigu mes šiandien didžiuojamės mūsų draugėmis 
moterimis, jų visuomeniniais darbais, tai už tat'didelis 
nuopelnas priklauso tokioms veikėjoms, kaip K. Petri- ■ 
kienė.

K. Petrikienė ir šiandien negyvena tik praeitimi, i 
nesididžiuoja tik tuo, ką kadaise ii atliko. Jubiliatė ir Į 
šiandien dirba tarp moterų, dirba ir bendrai visuomeni- ' 
nius ir organizacinius darbus.

Mes didžiuojamės turėdami tokias veikėjas, kaip j 
gerbiama K. Petrikienė.

Mes raginame ypatingai Didžiojo New Yorko pa- | 
žangiąją lietuvių visuomenę skaitlingai dalyvauti po- ! 
kylyje, suruoštame jubiliatei pagerbti .

- Tegyvuoja Katrina Petrikienė ilgiausius metus! Te- i 
nepritrūksta jai energijos toliau dirbti visuomeninius j 
dal’bus! I

* ’ Teismas surado, kad Impellitterio peticijos, pagal 
kurias jis kandidatavo kitam terminui, buvo klastingos, 
kad neva daug piliečiu parašų, padėtų po peticijomis, 
įgalinančiomis jį kandidatuoti, buvo parašytį vieno ar 
poros žmonių.

Taigi dabar, pašalimus Impellitterį iš kandidato ma
joro vietai, visas rinkiminis biznis išryškėja.

•' Pasilieka Wagneris nuo demokratų partijos, Riegel- 
manas—republikonų, Halley—liberalų, McAvoy—darbie- 
čių.
“""Atrodo, kad Wagneris turi daugiau šansų būti iš

rinktu už kitus kandidatus. Tačiau dar gali būti visko. 
Negalima ranka pamoti pavyzdžiui i liberalu kandidata 
Halley.
...g ... ........................... —------------ —.— --------------------- ---------—— --------

klų. visus 22,500 vadinamų 
“atsisakančiu” grįžt belais- 

į vių, kinus -bei šiaurinius 
korėjiečius.

O’Konski šaukia Rhee 
nepaisyti tarptautinės ko
misijos, kuri prižiūri tokius 
belaisvius, bet tuojau vi
siems atidaryti duris į Pie
tinę Korėją.

KONGRESMANAS RAGI
NA RHEE PALEIST 
VISUS GINČIJAMUS

BELAISVIUS
Washington—Repu bl iko

nas kongresmanas O’Kons- 
ki.pasiuntė laišką Svngma-i 
ntii Rhee, Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentui, ra-j 
gindamas paleisti iš stovy-,

Kas Ką Rašo ir Sako
GERAS PATARIMAS

L. Jonikas “Vilnyje” ra
šo :

“Stebėtinai didelis nuo
šimtis gerų vilniečių ir 
abelnai progresyvių dabar 
jau pensininkai. Jie labai 
norėtų skaityti mėgiamą 
dienraštį, bet iš ubagiškos 
pensijos vos pajėgia apsi
mokėti už pastogę ir mais
tą.
keti už pastogę ir maistą.

“Kodėl savo draugui, kai
mynui ar giminaičiui pensi
ninkui negalėtų užrašyti 
metams ‘Vilnį,’ katriem tie 
keli doleriai taip mažai te- 

I reiškia?
“Ta garbingą žestą bū

tų galima pavadinti kalėdi
ne dovana, gimtadienio pa
sveikinimu ar bile kuom 
kitu.

“Pagalvokime.”
Kas pasakyta “Vilnies” 

klausimu, tinka tai ir“Lais-- 
vei.” Mūsų laisviečiai taip
gi šiuo vajaus metu galėtų i 
užrašyti savo dienraštį tū-1 
liems pensininkams.

PRŪSEIKOS APELIACI
JA LAIMĖTA

Dienraštis “Vilnis” rašo:
“L. Prūseikos deportavi

mo byla, kaip gal pamena
te, vos prasidėjus nutrūko, 
kai jo advokatas Irving 
Steinberg užprotestavo 
nrieš vedimą bylos mažame 
kambarėlyje.

“Imigracijos departmen- 
to pareigūnai, tardytojai, 
tačiau laiką bylą baigta re
komendavimu jį deportuoti. 

. “Adv. Steinberg bylų ape
liavo į Imigracijos Apelia
cijų Tarybą, Washingtone. 
Taryba apeliaciją priėmė 
kaip pamatuotą ir paneigė 
nuosprendį Chicagoje.

“Imigracijos departmen- 
tas’Chicago j apeliavo į tą 
pačią tarybą, kad ji atkeis- 
tų savo nuosprendį, bet ta
ryba iš naujo patvirtino sa
vo nuosprendį.

“Jei imigracijos depart
ment viršininkai spirsis 
prieš Prūseiką, jiems teks 
bylą vesti iš naujo ir jau 
dideliame kambaryje, kaip 
reikalavo adv. Steinberg.

“Taip buvo ir su M'. Rez- 
n i kovo byla.

“Apeliacijų taryba nuro
dė visą eilę precedentų, kur 
teismai atmetė tokius nuo
sprendžius dėlei netikusios 
procedūros. Ji taipgi pa
stebi, kad Prūseiką legaliai 
atvykęs ir gyvena Ameri
koj virš 40 metų ir į tai 
reikia kreipti dėmesio. Ta
ryba taipgi pastebi, kad ir 
nepilietis turi lygias teises 
teisminėj procedūroj ir ne
galima nesiskaityti su to
mis teisėmis,

“Lietuvių Komitetas Gy
nimui Sveturgimių skaito 
tai gan geru laimėjimu ko
voje prieš deportavimus.

“Komitetas taipgi ragina 
remti šią kovą.”

MASKVA.—Versline ko
operacija (kooperat y vai) 
yra Tarybų Sąjungos pla
ninio socialistinio ūkio su
dėtinė dalis ir papildo vals
tybinę pramonę, gaminan
čią vartojimo reikmenis.

Verslinės koope racijos 
i menės gamina beveik de
šimtadalį visos pramonės 
produkcijos, g a mi n a. m o s 
Tarybų Sąjungoje.

Pagrindinis verslinės ko
operacijos vienetas yra ga
mybinė artelė, kuri yra 
laisvanoriškas amatininkų 
susivienijimas. Verslinės - 
kooperatinės artelės tikslas 
yra bendromis gamybos 
priemonėmis ir kolektyviš
kai organizuojamu darbu 
tvarkyti visuomeninį ūkį 
pramonės gamybos ir gy
ventojų buitinio aptarnavi
mo srityje. Kiekvienas, kas 
stoja į artelę, moka įstoja
mąjį ir pajinį mokestį. Ar
telės visuomeninė nuosavy
bė susideda iš pagrindinio 
(nedalomojo) fondo ir paji
nio (grąžinamojo) fondo.

Valdymas sutvarkytas de
mokratizmo principais. Ar
telės valdyba ir revizijos 
komisija renkama visuoti
niame artelės narių susirin
kime slaptu balsavimu dve
jiems metams . Valdyba — 
vykdomasis organas: ji or- 
(?;a n i zu o j a ga m v bą, ža 1 ia vų 
tiekimą ir nrodukcijos rez- 
lizavimą. Revizijos komi
sija periodiškai kontroliuo
ja valdvbos finansine - ūki
ne veikla ir anie tikrinime 
rezultatus praneša visuoti
niam susirinkimui.

Miestuose ir rajonų cen- 
1 truose verslinės kooperaci

jos artelės yra susivieni
jusios į specializuotas są
jungas .o srityse, kraštuose 
ir respublikose — į koope
racijos tarybas. Visos vers
linės kooperacijos organi
zacijos yra pavaldžios vie
nam. centriniam vadovau
jančiam organui — Versli
nės Kooperacijos Centre 
Tarybai. Verslinė koopera
cija vieniia savo artelėse 
apie 2 milijonus žmonių ir 
turi apie 130 tūkstančiu 
įmonių bei dirbtuvių. Kai 
kuriose iš šių įmonių dir
ba šimtai ir tūkstančia; 
žmonių. . Verslinės koope
racijos įmonės vykdo įvai
rias funkcijas gyventojų 
poreikiams patenkinti. Jos 
sistemoje yra 20 pramonės 
šakų įmonių, tame tarpe 
metalo apdirbimo, baldų 
siuvimo, tekstilės, trikota
žo, maisto, statybinių me
džiagų ir kit.

Į verslinės kooperacijos 
sistemą įeina taip pat eile
le rajonų istoriškai susifor
mavusios dailės verslovės, 
gaminančios ranka daro
mus kilimus, meninės tapy
bos' dirbinius ir miniatiū

Prczidentas Eisenhoweris stebi kai ponas James P. Mit
chell priima priesaiką Baltajame Name kaip darbo sekreto
rius. Mitchellis, užimantis vietą unijisto Martin P. Durkin, 
yra buvęs New Yorko deparlmentinės krautuvės viršininkas.

Apie kooperatyvus Tarybų 
Sąjungoje

ras ant medžio bei audinių, 
dygsniuotus ir adytinius 
dirbinius, įvairius metali
nius rankų darbo dirbinius 
ir pan.

Verslinės kooperacijos 
įmonės plačiu mastu ga
mina metalinius ūkinius in- 

Į dus, valgomuosius komplek
tus, virdulius, geležies dir
binius, vaikų vežimėlius, 
vaikučiams dviračius ir ki
tus metalinius plataus var
tojimo dirbinius.

Verslinė kooperacija ga
mina žymią dalį baldų, ta
me tarpe aukštos kokybės 
baldus iš vertingų veislių 
medžio. Artelėse gaminami 
taip pat įvairūs ūkio ir na
mų apyvokos reikmenys iš 
medžio, daugiausia kaimo 
gyventojams.

Verslinės koope r a c i j o s 
sistemoje yra keli tūkstan
čiai siuvimo- artelių, kurios 
gamina daugiau kaip treč
dali masinio siuvimo dirbi
nių Tar. Sąjungoje, tame 
tarpe: darbinius drabužius 
darbininkams, lovų skalbi
nius ir baltinius įvairioms 
komunalinėms įsta i g o m s. 
Verslinė kooperacija turi 
platų tinklą vietų rūbams 
siūti. Yra jos sistemoje taip 
pat stambių fabrikų, gami
nančių trikotažo dirbinius. 
Jie išdirba daugiau kai]? 
trečdali gaminamo viršuti
nio trikotažo ir maždaug 
ketvirtadalį baltinių triko
tažo.

Avalynės gamyboje vers
linės kooperacijos artelės 

j taip pat vaidina didelį vaid
menį: jos gamina pagrindi
ne mase sportinės ir speci
aliosios avalynės, daug mo
delinės ir dalį veltinės ava
lynės.

Koope racijai p r i k 1 a u s c 
tai]) pat daug įmonių, ga
minančių statybines me
džiagas (plytas, čerpes, kal
kes ir įvairias apdailinime 
medžiagas). Jos daugiau
siai yra kaimų rajonuose. 
Verslinės kooperacijos ar
telės išgauna anglį ir dur
pes, daugiausia smulkiose 
šachtose ir kasiniuose tuo
se rajonuose, kur nėra vals
tybinės kuro pramonės.

Dideliu mastu verslinė 
kooperacija aptarnauja gy
ventojų buitines reikmes, 
teikdama jiems įvairiausias 
paslaugas: drabužių, avaly
nes, baldų, metalinių dirbi
nių remontas, drabužių che
minis valymas bei dažymas 
ir pan.

Verslinės kooperacijos ar
telėms priklauso didelė dau
guma kirpyklų, fotografijų 
ir skalbyklų. Yra specia
lių artelių transporto pa
slaugoms teikti, speciali
zuotų statybinių artelių bu
tams remontuoti ir tt.

Viso verslinės kooperaci
jos sistemoje gyventojų bui
tinio aptarnavimo srityje 
dirba maždaug 300 tūks
tančių žmonių, o paslaugų 
teikimo darbai atsieina de
šimt milijardų rublių per 
metus.

Kooperacija gauna pa
galbą iš valstybės, kuri ap
rūpina ją įrengimais, žalia
vomis, kuru ir pagalbinė
mis medžiagomis. Dalį ža
liavų ir pusfabrikačiu vers
linė kooperacija gamina sa
vosiose įmonėse. Koopera
tinės pramonės įmonės per
dirba taip pat valstybinių 
įmonių žaliavų atliekas ir 
valstybės nustatytomis kai
nomis superka įvairias že
mės ūkio žaliavas iš kol
ūkių bei kolūkiečių.

Verslinės kooperacijos sis
temoje yra taip pat preky
bos tinklas (parduotuvės, 
prekybos palapinės ir būde

lės), turintis dešimtis tūks
tančiu vienetu. Per ši tin
klą verslinė kooperacija re
alizuoja dalį savosios garny-i 
bos produkcijos arba iš kol-1 
ūkių supirktus žemės ūkio . 
produktus, o tai]) pat par
davinėja prekes, gautas iš 
valstybinės pramonės.

Verslinė kooperacija turi' 
visuomeninio m a i t i n i m c 
įmonių: valgyklų, kavinių, 
užkandinių, bufetų.

Produkcijos gamyba vals- j 
tybinėje lengvojoje ir mais- j 
to pramonėje per penkmetį I 
padidės ne mažiau kai]) 701 
procentų. Sparčiais tempais | 
didės ir verslinės koopera- į 
ei jos gamyba. Bendroji ga
mybinių artelių produkcijos 
gamyba per penkmetį padi
dės maždaug 60 procentų. 
Sutinkamai su penkmečio 
plano reikalavimais versli
nė kooperacija keleriopai 
padidino pagrindinių masi
nio vartojimo prekių išlei-; 
dimą. Pavyzdžiui, baldų ga
myba artelėse per penkmetį 
padidės ne mažiau kaip 3 
kartus, metaliniu indu — 
4 kartus, lovų — pustrečio 
karto; tekstilės ir trikotažo 
dirbinių gamyba per penk
metį padidės daugiau kaip 
2 kartus; dvigubai padidės 
muzikos instrumentų (ar
monikų, patefonų, gnaibo
mųjų instrumentų), laga
minų, skėčių, dygsniuotų ir 
adytinių dirbinių gajnyba. 
Žymiai padidės sporto reik
menų ir galanterinių pre
kių išleidimas .

Sparčiais tempais vystos: | 
verslinės k o o p e r a c i j o : 
maisto šaka. Pavyzdžiui 
makaronų gamyba padidč- i 
ja pustrečio karto, kondite
rijos dirbinių gamyba — 3

Matote, kaip “ukvatniai” i riitarine 
tarnyba amerikinis jaunimas eina

A. Young, Armijos sekre-1 
toriaus specialis asistentas, j 
laišku praneša Kentucky į 
valstijos senatoriui John 
Sherman Cooper (R. Ky.), 
kad nuo praėjusio sausio; 
mėnesio, kada Trumanas į 
baigė prezidentystę, suma- Į 
žėlęs skaičius pabėgimų f i 
militarinės tarnybos.

Dėl ko sumažėjo? Gal pa-; 
gerintos sąlygos kariš- i 
kiams?

Iškilus skandališkai ži
niai dėl didelio skaičiaus 
pabėgusių iš tarnybos, bu- i 
vo griebtasi aštresnių baus
mių. Tai, esą, 30 nuošim- Į 
čių sumažėjęs skaičius pa- > 
bėgimų. 6,900 tokių bėglių , 
tuojau po pagavimo buvę I 
pasiųsti į Tolimuosius Ry-1 
tus (reiškia, Korėjon).

Dabar, rokuojant kad ii | 
30 nuošimčių sumažėjus pa
bėgimų, ir tai į mėnesį bū
na po 20,000 pabėgimų. Da- ' 
rc-ma dar drūtesnė bausmė 
Vietoje $15, dabar civili
niam policistui skiriama ; 
$25 dovana už sugavimą ' 
pabėgėlio kareivio. O pa
bėgėlis turi sumokėti poli
cistui tą dovaną ir kelionės 
lėšas savo ir sargy binic 
(guard), kuris jį pargabe
na į stovyklą (camp).

Štai pastaruoju laiku 
įvykęs vienas atsitikimas: 
Pvt. Olen Mowdy pabėgo r 
Fort Campbell, Ky. Jam 
kelionė kainavo $807.03, ka
da sargybinis turėjo nuva
žiuoti į Seattle, Wash., ir 
Mowdy pargabenti į minė
tą fortą skersai visą šalį. 
Čia bausmės taisyklė be
veik panaši hitlerinei. Hit
lerininkai budeliai savo au
ką priversdavo išsikasti sau 
duobę prieš nužudysiant. 
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kartus; keleriopai padidėja 
bealkoholių gėrimų, vyn
uogių ir vaisių bei uogų \y. 
no gamyba.

Kooperatinėje pramonėje 
vykdomas didelis d a r b ht 
prekių asortimentui pade
rimi ir išplėsti bei jų Ko- 
Lybei pakelti.

Per pustrečių n a u j o j < 
penkmečio metų verslinė; 
kooperacijos artelėse iš- 
npktVi gaminti namines 
skalbiamąsias mašinas ir 
kitus Ireikmenis, palengvi- 
nančiuk moterų namų dar
bą ^primėtą taip pat ga
minti ]Wrtatyvius patefo
nus. nedidelius lempinius 
radijo imtuvus, naujų kon
strukcijų garsiakalbius, ki
no projektorius ir pan. Ga
minama čia daug naujų pa
vyzdžių baldų, naujų mo
deliu bei fasonu drabužiu 
ir avalynės ir tt.

Viso per penkmetį bus 
pastatyta keli šimtai stam
bių ir vidutinių kooperati
niu imoniu. Dalis šių imo
nių jau paleista veikti. 
Vien 1953 metais paleidžia
ma į darbą 50 baldų Im
brikų, 10 verpimo ir audi
mo fabriku, 13 daržovių 
perdirbimo kombinatai ir 
daug kitų įmonių.

Statoma daug buitinio 
gyventojų aptarnavimo ob
jektu ir visu pirma indivi
dualinio drabužių pasiuvi
mo ir remonto, avalynės ir 
metalo dirbinių remonte 
dirbtuvių. Šalies miestuo
se numatyta pastatyti apie 
1,000 stambiu mechanizuo
tų buitinio aptarnavimo 
kombinatų, šimtai smul
kesnių kombinatų įsteigia
ma kaimų rajonuose ir dar
bininkų gyvenvietėse. L J.

Young savo laiške pažy
mi, kad ta taisyklė pasi
laikys per mėnesius. 0 gal 
laikui bėgant dar aštresnė 
bus uždėta.

Betgi skaitlinė bėglių 
nuo militarinės tarnybos 
vistiek stebėtina. Dar nuo
stabiau, kai]) visi laikraš
čių reporteriai gražiai nu
tyli apie tai. O tiek daug 
prirašo apie bėgimus iš už 
geležinės uždangos Berly
ne. Tčniytojas

Redakcijos Atsakyinai
L. S. Atleiskite, kad muš

to apie buriutes prie Bal
tojo Namo neišspausdinsi
me, spaudai biskelį persilp- 
nas. Vis viena ačiū už raši
nėjimą.

Berlin.—Amerikonai p n <- 
neša, kad Sovietų armija 
daro “didžiausius manev
rus Rytinėje Vokietijoje.”

St. Louis mieste taksikb vai
ruotojas John Ha^cr gavo 
Tymsteriy Brolijos (Ak L) 
skirtą dovaną už parodymą 
niekšo C. Hali, kuris nužudė 
6 metų berniuką Bobby 
Greenlease.



SUTIRŠTINTI KOPŪSTU SYVAI TAIP PAT GYDO 
SKILVIO IR ŽARNŲ SKAUDULIUS

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Andai buvo šiame skyriu- didina tuos skaudulius. gios elektrinės mašinėlės 
norint išveržti sultis iš ža

ligo-

pūstų sultys gydo skilvio 
bei žarnų skaudulius (olse- 
rius). Bet ligonis turi per 
kelias dienas iki poros sa
vaičių išgerti po dvi kvor
tas tu sulčiu kasdien. Tai 
yra apsunkinimas.

Bet d r. Garnett Cheney, 
Stanford Universiteto me
dicinos profesorius, 
fornijoj, paskutiniu 
surado palengvinimą
niams, kurie gydysis kopūs
tų syvais. Iš syvų jis pa- 

. šalino didžiąją daugumą 
4 vp-ridens. Kopūstų syvus 

tuV) būdu jis taip sutirštino, 
kad užtenka trejeto šaukš
tų per dieną.

Kalbėdamas vidurini ų 
skaudulių gydytojų suva
žiavime Los Angeles mies
te, pereitą savaitę, prof. 
Cheney pranešė, kaip jis, 
vartodamas sutirštintus ko- 
pūstinius syvus, pagydė 100 
žmonių, sirgusių kraujuo
jančiais skilvio bei žarnų 
skauduliais.

GREITAS GYDYMAS
Duodant ligoniui po du 

ar tris šaukštus sutirštintu 
syvų, per penkias dienas 
buvo sustabdyti tokie skaus
mai. Ir daugumai ligonių 
per 13 dienų visai užgijo 
skilvio bei žarnų skaudu

mai. Tiktai keletas iš šim- 
:o buvo dienai kitai atsigu

lę ligoninėje. Visi kiti išr 
gijo bevaikštinėdami bei na
mie būdami. Tuo laiku jie 
naudojo visokią mėsą, žuvį 
bei kitus valgius, kokių tik 
norėjo.

Šaukštai sutirštintu sul
čių gydė taip gerai, kaip ir 
kvortos šviežių kopūstinių 
syvų.

SUVALDO RŪKŠTĮ
Manoma, jog šviežiose bei 

sutirštintose kopūstų sulty
se yra daug tokios maisti
nės medžiagos, kuri sutvir
tina skilvį bei žarnas. Ta
da viduriai atsilaiko prieš 
didelį plūdimą virškinan
čios rūkjšties į vidurius. O 
kuomet per daug būna tos 
rūkšties, tai jinai .ir grau
žia vidujines vidurių dalis, 
sudarydama skaudulius.

Švieži ar sutirštinti ko
pūstų syvai yra šarmiška 
medžiaga. Todėl, supranta- 

ji atmiešia ir kraujo 
lėkštumą. Tokiu būdu ir
gi padeda skauduliams už
gyti.

Merck laboratorijos New 
Jersey jau pradėjo daugiau 
daryti sutirštintų kopūsti
nių syvų. Vadinasi, toliau 
galima bus jų pirkti ir iš 
vaistiniu.

Prof. Cheney, be to, mė
gina visai pašalinti skysti
mą iš kopūstinių syvų, taip 
kad liktų tiktai
Jei pavyks, tai paskui iš
bandys miltelius gydymui, 
praskiedžiant juos tini pučiu 
vandens.

APIE VISOKIUS 
KOPŪSTUS

Cheney’o patyrimai dar 
sykį įrodo, jog žali kopūs
tai labai sveikalinga daržo- 

£ ve. Jeigu būtų gana daug 
<jų valgoma, tai padėtų iš
vengti vidurinių skaudulių. 

Kol kas stokuoja moksli
nio raporto apie raugintus 
žalius kopūstus, kaip jie 
atsiliepia į skilvio bei žarnų 
skaudulius, ar naikina ar

iš geriausių sriubų s5 
kiems, nors karštis ir 
naikina dalį vitaminų .

Kokią veikmę daro rau
ginti virti kopūstai viduri
niams skauduliams? I šį 
klausimą taip pat dar nėra 
mokslinio atsakymo.

MAŠINĖLĖ SULTIMS 
IŠSPAUSTI

Kai kurie žmonės, pirmiau 
pasiskaitę Įvairumuose apie 
gydančiąsias šviežių kopūs
tų sultis, mėgino patys jų

su-

vos. Nesisekė. Sveikas švie-

labai sunkiai teišleidžia sul-

milteliai.

Tad eina žmones į depart- 
mentines krautuves ir klau
sia apie tokią mašinėlę, ku
ri išprašytų sultis iš kopūs
to. Jos kaina apie 90 iki 100 
dolerių. — Gal yra mažes
nė, pigesnė tam mašinėlė? 
—klausia žmogus? — Taip, 
—atsako pardavinėtojas. —

kopūstas yra kietas ir gana 
sausas augalas. Reikia sti
prios mašinos, norint iš
gauti daugumą syvų iš jo. | 
Mažesnioji mašinėlė to ne-j

Profesoriaus 
radimai apie.

| svarbi žinia šimtams tūks- 
| tančių amerikiečių, sergan- 
I čiu viduriniais skauduliais.

VARGINGAS SENOVIŠ
KAS GYDYMAS

Tokių skaudulių gydymas 
iki šiol buvo vargingas ir 
brangiai lėšavo. Dar ir da
bar didžioji dauguma dakta
rų ir ligoninių gydo šar- 
miškais chemikalais. Gy
dant uždraudžia visokius 
vadinamus “šiurkščius” val
gius, prie kurių žmonės pri
pratę. Gydymas, vidutiniai 

| imant, užtrunka 6 savaites 
i ikį dviejų mėnesių. Dažnai 
■ daroma ir operacija, iš
pjaunant skaudulius. Visa 
tai brangiai lėšuoja.

AR ŽINOTE, KAD?-
Dramblys (slėnius) nega- mos padėti žmonėms skin

ti kokosiniu ualmiu riešu-
kinis gyvulys turi atsi
klaupti, kad galėtų pasiek-

painę, nes jis negali" visas 
keturias savo kojas pakelti 
nuo žemės tuo pačiu laiku.

Dramblio nosyje yra apie 
4,000 skirtingų muskulu 
(raumenų bei raumenėlių). I

Meksikos pakrantėse pa
gaunama “adatinė žuvis”

plaukdami pasigauna ir žu 
vi, paneriant snukį vande 
n in.

Laukinis paukštis strutis 
(ostrich) dalinasi perėjime 
darbu su savo pataite. Pa
tinas tupi ant kiaušinių 
naktį, o pataitė — dieną.

Bitės užuodžia astuoniais 
paskutiniais savo kojų są- 
narėliais.

Žuvis wahoo gali nuplauk
ti 70' amerikinių mylių per 
valanda.

sirinkti, kuris geriau

SALDUMO JAUTIMAS
Peteliškės turi jautresni 

saldumui skoni negu žmo- L «

xraiis Įdėta į etanų
vandens, tai peteliškė ir su
randa. Bet vidutinis žmo
gus pajunta saldumą tik 
tuomet, jeigu į 200 dalių 
vandens įdėta viena 
kraus dalis.

cu-

“NOBAŽNAS” BRIEDIS
Vadinami] moose briedžių

Sumatros saloje bezdžio-I ko jos tokios ilgos, o kaklas 
nės makakos yra išmokina-1 toks trumpas, jog tas lau-

KARININKŲ PLANAI
Amerikos karininkai ‘ap

skaičiavo, kad trumpiau
sias kelias atominiams jų 
bombonešiams į Maskvą, 
skrendant per šiaurinį že
mės a 
tiktai 
liu, o

sigalį (polių), būtų 
4,140 amerikinių my- 
iš Fairbanks, Alas- 
Sovietų Vladivosto- 
3,360 mylių.

ORO DUJŲ ŠVIESA
Didžiose oro aukštumose 

yra savaime šviečiančiu du
ji] . Naktį be mėnesienos 
tos dujos duoda žemei pen
kis kartus daugiau šviesos, 
negu visa žvaigždžių švie
sa, kaip surado Anglijos as
tronomas James Paton.

Pamišėlių kraujo skystis- 
plazma greičiau nunuodija 
buožgalvius (varlių išpe
ras), negu sveikų žmonių 
plazma.

KAIP IR KODĖL KARDI
NINKAI STATĖ RY

GOS MIESTĄ
Ryga yra sostinė Tarybų 

Latvijos. Tai didelis ir se
nas miestas, kartu ir jūrinė 
prieplauka. Ryga dabar 
tarnauja kultūrai ir apšvie- 
tai, bet ne tais sumetimais 
ji buvo įsteigta. Ryga jau 
turi virš 750 metų, nes ji 
įsteigta 1201 metais.

Dabar Rygoje gyvena 
apie pusė milijono žmonių, 
yra Latvijos Universitetas, 
kuriame randasi apie 500 
profesorių ir arti 10,000 
studentų.

Ir dabar vandens keliai 
yra svarbiausi ir pigiausi 
žmonijos gyvenime, o seno
vėje jie buvo veik vienati
niai patogesni keliai. Ryga 
randasi už septyniū mylių 
nuo Rygos Užlajos (jūrų), 
prie didelės Dauguvos upės. 
Rygos Užlaja nuo šiaurės į 
pietus turi virš 100 mylių, 
o iš rytų į vakarus apie 60 
mylių pločio. Rygos Užla
ja yra dalis Baltijos jūrų.

Dabar Rygoje yra daug 
fabrikų ir dirbtuvių, moky
klų ir teatrų, parkij ir gat
vėmis zujančių autobusų ir 
troleibusų, prieplaukon at
plaukiančių ir išplaukiančių 
laivu, u
Bet pažvelgsime į senovę

1201 metais į Dauguvos 
žiotis atplaukė daug laivų, 
iš kurių išlipo rūsčiais, dau
gumoje nejaunais veidais 
žmonės su vyskupu Alber
tu priešakyje. Jie buvo ap
sisiautę baltais ploščiais. 
ant kurių buvo dideli juodi 
kryžiai. Kiekvienas iš iš
lipusių turėjo kalaviją—tie
sų kardą su smailiu galu, 
kurio rankena buvo pada
ryta apvidale kryžiaus. Šie 
žmonės susirinko iš visos 
Europos, daugelis jų buvę 
valkatos ir užpuolikai, bet,

KOKIU KEIS TUMU KARTAIS BŪNA
Areštuotas didelis žulikas 

Detroite sakė:
—Daug lengviau parduo

ti kitiems dalykus, kurių 
pats neturi. Tada galima 
girti be galo, be krašto.

—Vyras neturi užmokėti 
už šautuvą, kurį pati nusi
perka galvodama nušauti 
savo vyrą,—nusprendė tei
sėjas Fred Crane, Hamil
tone, Ohio valstijoj.

Denver, Colorado. — Vie
na moteriškė paėmus 260 
pamokų iš šokių mokyklos, 
neišmoko šokti. Todėl 
teismą reikalauja, kad 
kykla sugrąžintų jai 
įmokėtų pinigų.

per 
mo-

NewALBUQUERQUE,
Mexico. — Miestinis teisė
jas Findley Morrow nu
sprendė, kad negalima 
areštuot ir baust kareivį, 
jeigu jis parodo liežuvį ko- 
liojančiam jį policininkui.

Telefonų kompanija To
kio mieste, Japonijoj, nese
niai pranešė, kad greitai 
pradės įvedinėti telefonus 
žmonėms, kurie prašė tele
fonų pirmi 1905 metų.

palaiminti Romos popie-1 vietos girioje,’ vyriausi po- 
žiaus, jie gavo visų griekų | galingais ąžuolais; mes 
atleidimą, kuriuos buvo pa-1 jiems pasakome savo pagei- 
pildę ir kuriuos dar papil-1 davimus ir jais nepasitenki- 
dys ateityje. Jie atplaukė, nimus... 
kad apsigyventi šiame pa
jūryje ir “išgelbėti latvių, ką kalbą! — smogė kardi- 
estų, rusų ir lietuvių ereti- ninkas 
kų dūšias,” kaip jie sakė. 
Ir kad šie “Dievo pasiunti
niai” galėtų gyventi ir at
likti savo misiją, tai jiems 
turėjo vietos gyv e n t o j a i į

—Štai tau už tavo eretiš

rankena,, 
kuri padaryta pavidale kry
žiaus. Senelis apsipylė krau
ju ir krito negyvas vietoje. 
Po to kardininkai suėmė 
dešimtį vietos gyventojų se- 

dirbti ir jų įsakymų klau-j ^elių-kunigų. išsivarė į ga- 
j niavų lauką ir visus pakorė 
po beržais. O korė vikriai 
ir sugabiai, matyti, kad 
jiems tai buvo jau papras-, 
tas užsiėmimas. Seneliai il
gai kabojo nugąsdinimu.i 
vietos gyventojų. Ir galin
gasis vejas, vietos gyvento
jų vadinamas jų dievu “Pe- 
ko,” tartum raudojo sene-

syti.
Iki šio) ramiai gyvenę 

vietiniai žmonės tuojau pa
juto, kad “Dievo pasiunti
niai” moka ne vien gąsdin
ti pragaru, bet ir ant žemės 
padaryti pragarą. Ir pa
klausykime, ką rašo istori
kas ir didis tyrinėtojas tau
tų gyvenimo praeities V. 
Jan.

Birželio mėnesį daug 
žmonių susirinko ant van
deningos Dauguvos upės 
kranto, kur vokiečių vado
vystėje kardininkai jau pa
sistatė galingą Rygos tvir
tumą. Suprantama, kardi
ninku ordeno riteriai ne sa
vomis rankomis statė pilį; 
nė vienas iš jų savomis ran
komis neatgabeno nė vieno 
akmens. Jų būriai kasdien 
lankėsi į latvių, livų, vietos 
gyventojų —r “laukinių”. —

Vienas medžiotojas West 
Virginijos valstijoj pašovė 
kitą medžiotoją, palaikyda
mas jį ežiu. Tūlas medžio
tojas Ohio valstijoje šūviu 
sužeidė kitą medžiotoją, 
manydamas, kad tai vove
rė. Taip tiedu šaudytojai 
bent teisinosi teismams.

Lewes, Anglija.—čionai- 
tinis teisėjas surado, kad 
“tai neatleistinas griekas, 
jeigu kas išgeria svetimą 
alų saliūne.”

Alabamos valstijos seime
lis tiktai dabar už gyrė 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos pataisymų, kuris jau 
pirm 33 metų davė mote
rims balsavimo teisę rinki
muose.

Tūlas mokslininkas Clif
ton mieste, New Jersey, 
ima iš barbernių nukirptus 
plaukus ir daro iš jų chemi
kalą cvstina. V • *-

KODĖL LAIKRAŠTIS 
PAVĖLAVO

Guthbert, Georgia, laik
raštis Times atspausdino 
tokį pranešimą:

—Mes šią savaitę išeina-

me kėliomis valandomis vė
liau. Nes penktadieni sulū
žo raidžių rinkimo mašina, 
o antradienį sulūžo presas. 
Trečiadienį gi mes patys 
“sulūžome.”

dėl vokuoju, jau laikas pa
siteirauti, apie savo seserį.

PAIŠELIS ŠLAUNYJE
Vienam Grand Rapids, 

Mich., piliečiui neseniai pa
daryta operacija, išimant 
dviejų colių ilgio paišelį iš 
šlaunies. Tą aštriai uždrož
tą paišelį jis įsivarė šlau- 
nin pirm 33 metų, netyčia 
sėsdamas ant savo rankos, 
kuri laikė paišelį, atsirem
damas į mokyklos suolą.

Salt Lake City, Utah, 
paštų viršininkas išleido ši
tokį perspėjimą piliečiams, 
nepririšantiems savo šunų:

—Mes nenorime išsiųsti 
čielą laiškanešį ir gauti at
gal tiktai dalį laiškanešio.

DAR NE PER VĖLU
Vienas Chicagos gyvento

jas, 88 metų amžiaus, krei
pėsi į policija, kad padė
tų jam surasti seserį, ku
rios jis nematė per 72 me
tus. Sako:

—Aš pradedu senti. To-

John Burroughs, amerikie
tis gamtininkas rašytojas, 
sakydavo:

—Žmogus su šautuvu miš
ke — tai jau ne žmogus, 
bet plėšrus žvėris.

POLITIKA IŠVAIKIUS 
VAIKINUS

Los Angeles. — Išrinkta į 
miesto tarybą Rosalinda 
Wiener, 23 metų mergina, 
apgailestauja:

—Kai aš giliai įsivėliau į 
politiką, tai praradau vai
kinus, kurie mane išsives
tu ant “deit.”

KETURI “BĖRUOS”
Ispanijoj, Vakarų Vokie

tijoj bei kituose vakarinės 
Europos kraštuose atsira
do jau keturi žulikai, kurie 
kiekvienas sako: — Aiš esu 
Lavrenti jus Berija, buvęs 
Sovietų vidaus reikalų mi
nistras, ištrūkęs iš sovieti
nio kalėjimo.

Kiekvienas siūlosi parduo
ti Amerikai neva sovieti
nius dokumentus su vadi
namais “kariniais sekre
tais.”

namus ir reikalavo, kad iš linėmis 
kiekvieno keturių gyvento
jų skaičiaus vienas kasdien 
eitų statyti Rygos tvirtovę 
ir “Dievo . namą” — kate
dra ... c

Vietos gyventojų seneliai 
pasirodė patys atkakliausi 
pasipriešinime. Jie kalbėjo 
kardininkams:

—O kam mums reikalin
gas jūsų vokiškojo Dievo 
namas? Mes iki dabartinių 
laikų gerai ir laimingai gy
venome be jūsų Dievo, tai 
ir toliau galime gyventi. 
Mes turime savuosius die
vus, su kuriais geruoju su
gyvename. ■ Nereikalingas 
mums jūsų vokiškas pikta
sis Dievas.

— Nekalbėkite niekų, — 
piktai tarė kardininkas. 
Dabar jau kiti bus laikai: 
jūs darysite viską, ką mes 
jums įsakysime. Mes irgi 
darome tą, ką mums įsako 
vokiečių imperatorius ir 
galva katalikiškosios baž
nyčios — Romos popiežius, 
“šventasis tėvas.”

—Mes pasirinkome save 
dievus, o ką gi jūs žinote 
apie savąjį Dievą? Kaip 
gali su juomi susikalbėti ir 
jūsų' “šventasis tėvas,” jei
gu jūsų Dievas gyvena kur 
tai už debesų ? — prieštara
vo senis.

—Kaip tu drįsti, sena ir 
durna galva, taip negarbin
gai kalbėti apie mūsų Die
vą! — jau piktai šaukė kar
dininkas.—Nors mūsų Die
vas danguje, bet jis “viską 
mato ir žino.” Aš tau pa
rodysiu už tokias kalbas!

—Jūs tik patys supraski
te, — vis prieštaravo sene
lis,—kaip gi gali jūsų “šven
tasis tėvas” susikalbėti su 
Dievu, kuris yra už debe
sų? Ten ne tik jis nepa
sieks, bet ir aras ne kiek
vienas gali taip aukštai pa
kilti. O mūsų dievai ant

Po šios gyventojams “pa
mokos” kardininkai jodine-; 
jo ant diktų, gerai nupenė
tu arkliu iš kaimelio i kai
melį, rūsčiai duodami savo 
piktus įsakymus, kaip ii; 
rūstus buvo jų siūlomas 
Dievas. Kiekvienas jų buvo 
apsikarstęs šarvais, o virš 
šarvu plevėsavo ilgas baltas, 
ploščius su dideliu juodu 
kryžium ant pečių ir kry
žiais ant rankovių.

—K a daryti? Mūsų kau- 
vilyčibmis tokių,

plieno rūbų nepramuš], — 
patylomis, dūsaudami kai-, 
bėio vietos gyventojai ir 
giliai savyje slėpdami nea
pykantą atėjūnams, turėjo 
jų klausyti. Tiesa, ne visi 
pasidavė. Daugelis jaunes* 
mų bėgo i miškus, o miš
kai buvo dideli. Bet kardi
ninkai atsigabeno šunis - 
seklius ir su jų pagalba lei
dosi i miškus gaudyti ereti
kų. Sugavę bėglius, vienus' 
ant vietos žudė, kitus gabe-

drą, kardininkams gyyęn-. 
namius. laivus, o trečius iš
vežė i Bremeną, Vokietiją,, 
kur tie buvo amžiams at
skirti nuo savo tėvynės, sa
vo artimųjų ir paskirti sun
kiems darbams. :

Bet pasipriešinimas vis 
nesiliovė. Puolami atėjūnų, 
vietos gyventojai organiza
vosi į būrius, ginklavosi; 
kaip galėjo, naikino kardi
ninkų mažesnius būrius. 
Kiti traukėsi toliau nuo Ry
gos, i lietuviu ir rusu že- 
mę — ieškojo talkos. -Ir- 
ne kartą apjungtomis jėgo
mis sudavė priešui skau
džių smūgių. ■

Rygoje augo dviejų ir tri
jų aukštų namai. Juos sta
tė suvaryti vietos gyvento-, 
jai. Nors apsivienijusi Lie
tuva ir Lenki ja tūlam lai
kui atgriebė Ryga nuo vo
kiečių. bet atėjūnai vėl grįr 
žo. Tik rusų armija 1710 
metais, vadovystėje Petro 
Didžiojo, visai ištrenkė į 
jūras atėjūnus, o 1940 me-* 
tų įvykiai suteikė latvių 
tautai tautinę ir žmogaus 
laisvę kurti naują ir laimini 
gą gyvenimą.

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
suėmė dar 12 aukštų savo 
valdininkų kaip jo priešų.
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CHICAGOS ŽINIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Aido Choras

Roselando Aido Choras ne
kaip jaučiasi. Per mažai cho
ristų lankosi į pamokas, o ir 
tie, kurie lankosi, prastai jau
čiasi, kuomet daugelis kitų se
nų dainininkų nepaiso, ir ne
dalyvauja pamokose.

Choro pamokose ir susirin
kimuose daug buvo kalbėta, 
kas reikėtų daryti. Nusitarta 
pamatyti tuos, kurie neatsilan
ko. Daugelis pamatyta, Vie- 
nok nedalyvauja, ir neatsisa
ko dalyvauti. Ties reiškia, kad 
pas juos noras yra palaikyti 
Aido Chorą. Bet kaip jis ga
lima palaikyti, kuomet nepa
kanka dainininkų?

Choras yra nusitaręs duoti 
gražų veikalą “Operetę” dėl 
Festivalio. Veikale randasi 
daug dainų, gražių ir sunkių. 
Ii* jeigu choras nepadidės dai
nininkais, nebūti galima suvai
dinti. Taipgi yra nusitaręs 
duoti gražų vakarą del rėmė
jų gruodžio 6 d., Roselando. 
To vakaro programa turės su
sidaryti is specialiai prireng
tos komedijos su dainomis. 
Taipgi turime kelis uzkvieti- 
mus dainuoti.

Matote, kad darbas didelis 
ir sunkus. Reikalinga daug 
spėkų, o jų permažai. Susida
rius tokiai aplinkybei, nusi
tarta susišaukti platus susirin
kimas, kreipiantis j visus rė
mėjus ir darbuotojus bei vei
kėjus, nes Aido Choro liki
mas priklauso .nuo jūsų visų 
pastangų.

Aidietis

Pas Chicagos kriaučius

Spalių 9 d. Amalgamated 
svetainėje įvyko A. C. W. oi 
A. lokalo 269, lietuvių sky
riaus, susirinkimas. Atidarė 
lokalo pirm. K. • Matulaitis, 
sekr. F. Prūsis peršaukė val
dybos ir Pild. Tarybos narius. 

- Po perskaitymo protokolo se
kė va 1 d y bos , ra p o rta i.

Darbai šiuo tarpu eina ne
blogai, “Readymake” dirbtu
vės dirba virš laiko. O “spe
cial” dirbtuvės, pradėjo savo 
sezoną, numatomi geri pros
pektai. , , ,

Biznio agentas brolis Reed 
pranešė, kad krautuvių dar
bininkų pasibaigė sutartis. Su
tartis.bus atnaujinta ir $5 al
gos bus pakelta. Kurie unijos 
reikalavimo nepildys, tose 
krautuvėse bus paskelbtas 
streikas pagal Chicagos Joint 
Boardo tarimą. Sutartis unijos 
ir krautuvių savininkų turi bū
ti įvykdyta bėgiu dviejų savai
čių.

Kadangi šiais metais oras 
yra pusėtinai šiltas, tai krau
tuvėse vyriškų drabužių yrr 
mažas pardavimas. Veik vis; 
darbininkai, kurie dirba prie 
pataisymo arba prosinimo, 
dirba tik 3-4 dienas savaitėje, 
o. kartais ir mažiau. Kurie su 
šėimynomis, jiems sunku ver
stis su tokiu uždarbiu prie da
bartinio pragyvenimo brangu
čio.

Pakaitos unijos valdyboje
Joint Boardo delegatas bro

lis Bay pranešė, kad Boardo 
delegatų susirinkimas įvyko 
22 rugsėjo, kuriame dalyvavo 
ir A. C. W. of A. unijos pre- 
^iden. Potofsky. Susirinkimas 
buvo trumpas. Potofsky reko
mendavo, kad vietoje ii. 
Mlack, Joint Boardo nuina- 
džerio vietą užimtų S. Smith. 
. General sekr. Rosenblum 
rekomendavo, kad Ch. Biure 
vietą sekr.-išdininku būtų II. 
Brenza. Joint Boardo nariai 
Rekomendacijas patvirtino. 
“Dabar turėsime du lietuviu 
-— Cook County sekr.-iždinin- 
kas Brenza ir A. C. W. of A. 
sekr.-iždininkas Brenza.”

Po trumpo susirinkimo j- 
vyko ban kietas, kuriame daly
davo Joint Boardo nariai ir li
nijos darbuotojai.

Nauji biznio agentai
Dabartinis Joint Boardo 

gaspadorius, kuris buvo per
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daugelį metų biznio agentu ir 
unijos organizatoriumi, į savo 
vietą rekomendavo L. Nide- 
maną ir Segelmaną. Kaip tik 
Joint Boardas patvirtino L. 
Nidemaną, kuris užėmė miru
sio' savo brolio vietą, po 10 
dienų jis mirė Harth Shaffner 
Marks dirbtuvėje, Jackson 
Blvd., nuvykęs kalbėti. Jis 
staiga mirė ir spalio 7 d. buvo 
palaidotas. Unijos nariai, ku
rie pažino jį, sako, kad A. C. 
W. of A. unija neteko gero 
žmogaus.

Medikališka.s Centras

Joint Bordo pirm. Brajus 
pranešė, kad Amalgameitų u- 
nija planuoja Sidney Hiliman 
vardu medicinos pagalbos 
centrą, kuris tižinris visą pirmą 
aukštą kriaučių namo. Archi
tektai daro planą, kad netik 
pirmas aukštas būtų pavestas 
medicinos centrui, bet ir beis- 
mentas, kur dabar randasi 
Bowling Hall, maudynės ir ki
ti sportininkų įrengimai. Me
dicinos Institute dirbs apie 15 
gerų daktarų.

Politikos taškaregis

Cook County CIO turi įstei
gus Pramones Tarybą, kuri 
rūpinasi visais darbinin.kų 
samdos reikalais. Reed pra
nešė, kad nuo 42 skyrių tureje; 
atstovai susirinkimą. Svarstė 
namų trūkumą ir diskrimina
cijos klausimą. Išrinko komi
tetą eiti pas Chicagos miesto 
majorą suteikti reikalavimą 
statyti daugiau namų ir sulai
kyti diskriminaciją. Majoras 
Kennelly prižadėjo pasiųsti 
daugiau policijos ir rūpintis 
naujais projektais. Spalių 21 
d.. 8 vai. vakare, Amalgama
ted Centre įvyks P. A. Komi
teto Cook County ir Illinojaus 
valstijos atstovu svarbus susi
rinkimas indorsuoti kandiua- 
tus į valdžios urėdus. Todėl, 
kam rūpi darbininkų gerovė, 
turi susirinkime dalyvauti.

J. D. B.

Detroit, Mich.
UAW-MESA gali pasirašyti 

sutartį
Čia kalbos eina be .jokių ap- 

čiuopamų pasekmių tai-p e 
UAW-C1O atstovų ir Mecha
nics Educational Society »of 
America, siekiant nepuolimo 
sutarties tarpe šių unijų au
tomobilių ir metalo industri
jose.

UAW narių skaičius yra a- 
pie 1,500,900, MESA savinas’, 
apie 40,000, kuri atkakliai 
laikosi per daugelį metų prie' 
puolimus per kitas unijas.

Pirmi žingsniai dėl geresnio 
susiartinimo pasirodė “Ford 
Facts” laidoje už rugsėjo 26- 
tą. Suminėtas savaitraštis yra 
oficialia organas UAW lokalo 
600. 'Ten sakoma, kad lokaF- 
pareigūnai* yra “susirūpinę J a
pertais apie unijos nacionalę 
tarybą, būk ji įsakius neatsi
žvelgiant į iškaičius eliminuo
ti MESA uniją, ir jei raportai ! 
yra teisingi, mes negalime su
prasti pasielgimo iš puses na- 
cionalių viršininkų, nes tas 
diametrališkai priešinga dar
bininkų vienybei su nepuolimo 
sutartimi; ir mes prašome, 
kad nepuolimo pasiūlymas bu
tų praplėstas išlaukyje orbitos 
CIO ir AFL, ir specifiškai li
nijai MESA.”

f tokį [JAW lokalo 600 pa
reiškimą prez. Walter P. Re
uther, sulyg tų pačių praneši
mų, pasakęs, jei lokalo 600 
pareigūnai gali gauti iš MESA 
sutikimą, tai [JAW tikrai gali 
susitarti nepuolimo klausimu.

(JAW pildomoji taryba už- 
gyrė AEL-C1O siūlomą nepuo
limo sutartį rugsėjo 9 dieną.

V.

Laisvės prenumerata me
tams yra $8, pusei metų $4.50. 
Visada turėkite mintyje pa
kalbinti žmones užsisakyti 
dienraštį Laisvę. Užsisakę, jie 
bus jums dėkingi.

“Jūs, kongresmanai, visi turite sėdynes. Tai dėl ko jūs ne
leidžiate ir mums, mokiniams, turėti pakankamai vietos 
atsisėsti?”

MONTREAL, CANADA
i Dominion Bridge
i darbininkai nestreikuos
j Dominion Bridge Kompa
nijos, Lachine, darbininkai 
balsų dauguma nutarė pri
imti pasiūlymą pakelti jiems 
algas po 7 c. į valandą. Už 
priėmimą šio pasiūlymo bal
savo 865 ir prieš 456. To
kiu būdu, grasintas strei
kas atpuola. Iš karto uni
ja reikalavo pakelti 18 c. j 
valandą, bet kompanija at
sisakė. Pakėlimą. 7 c. Į va
landą gaus ir už praeitą lai
ka nuo kovo 17 d. u

S u 1 a i k v m ui mok y toj ų 
rezignavimo, reikalauja 
pakelti algas

Kvebeko provincijos Pro- 
testonų Mokytojų Sąjunga, 
kuri čia atlaikė dviejų die
nų 89-tą metinę konvenci
ją, tarp kitko, nutarė ir 
priėmė tuo klausimu rezo
liuciją, kurioje reikalauja, 
kad Provincialis Apšvietos 
Departmentas pakeltų mo
kytojams algas, nes, rezo
liucija sako, dėl to, kad mo
kamos per žemos algos, 
dauguma mokytojų rezig
nuoja ir nuo to sunkiai ken
čia mokyklos, o dar įsun
kiau — vaikučių mokymas.

Įstatymas dėl vaikų mirties 
šaldytuvuose

Kadangi dauguma žmo
nių numeta semis nenaudo
jamus šaldytuvus (ice 
boxes), o paskui vaikai įlen
da ir užsirakina juose (taip 
jau mirė 14 vaikų Amerikoj 
ir trys K a n a d o j) , todėl 
miesto įstatymų depart
mentas paruošė pataisymą 
prie esamo įstatymo, ku
riuo bus uždrausta* išmesti 
ir laikyti tokioje • vietoje, 
kur vaikai gali prieiti, se
nus ledbaksius ar kitus už
sirakinamus daiktus, jei ne
bent nuimtų duris ar ranke
nas, kad vaikai įlindę ne
galėtu užsirakinti.

Atrastas gyvas 
paklydęs medžiotojas

Apie 60 mylių į šiaurę 
nuo Montreal*), Lauren.tian 
kalnų miškuosė, du medžio
tojai—Dr. Cagnon iš Mont
real ir Alphonse Berube iš 
Verduno — paklydo. Dak
taras, tačiau, po 12 valan
dų išėjo Į kraštą, o antra
sai ir pasiliko miške. Ieš
kojo jo per šešias dienas 
policija ir*apie 200 savano-J 
rių, bet negalėjo surasti. Po. 
šešių dienų, spalio 10 d., vi
sai netikėtai surado kiti du 
medžiotojai. Smarkiai iš
vargęs ir sušalęs, bet gy
vas ir dabar Verdun. Gene
ral ligoninėje jau sveiksta.

Beje, netoli nuo ten tą pa
čią savaitę kitas medžioto
jas, Wolokowicz, paklydo ir 
po dviejų dienų buvo atras
tas miręs.

Tai pamoka visiems me
džiotojams. Nežinomuose 
miškuose reikia būti atsar
giems.

1,405 leidimai statybai
Tik per vieną rugsėjo'mė

nesi miestas išdavė 1,405 
leidimus statybai, v e r t ė s 
$18,152,450. Iš jų 1,364 nau
jiems namams statyti ir 41 
pataisymui.

APSIVEDĖ. Rugsėjo 10 
d. Juozas Vaitiekūnas (Juo
zo sūnus) sukūrė šeimyninį 
gyvenimą su Konstancija 
Morkevičiūte. Abu jauna
vedžiai Kanadoje gimę ir 
užaugę.

Taipgi tą pačią dieną iš
tekėjo Rita Kiškiūtė (Vla
do ir Ansydos Kiškių duk
tė) už Victor Romack. Taip 
pat abu Kanadoje gimę ir 
užaugę. 

• •
Buvo išvažiavę į Ontario
Mykolas Gudas su dukre

le Irena ir jo sesuo Marytė 
Niaurienė su dukrele Yura 
spalio 10 d. savaitgalyj bu
vo nuvažiavę į Delhi, Ont. 
Jie ten dalyvavo juo dvieju 
pusbrolio sūnaus vestuvėse. 
Atsibuvę vestuvėse ir ten 
kiek paviešėję grįžo namon

J.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Čekoslovakijos pramonė 
padidino žemės ūkio 
mašinų gamybą

PRAGA.— Kai}) praneša 
Čekoslovakijos telegr amų 
agentūra, remdamasi š. m. 
rugsėjo 25 d. vyriausybės 
nutarimu dėl naujų uždavi
nių ekonominės politikos 
srityje artimiausiam laiko
tarpiui, Čekoslovakijos pra
monė padidino žemės ūkic 
mašinų gamybą ir iškėlė 
namų uždavinį — 1954 me
tais padidinti žemės ūkio 
mašinų gamybą 50 procen
tų palyginti su planu.

Jau šiais metais Čekoslo
vakijos įmonės pradėjo ga
minti trinoragius ir penkia- 
noragius tarybinės kon
strukcijos plūgus. Be to, 
šiais metais planuojama, to
kių tarybinės konstrukcijos 
mašinų gamyba, kaip cu
krinių runkelių kultivato- . 
ridi, dvinoragiai bulvių kas
tuvai ir kombainai grūdams 
bei cukriniams runkeliams 
nuimti.

Leidiniai meninės saviveiklos 
kolektyvams

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos šeštoji knyga “Jauni
mo saviveiklos scena.” Ją pa
ruošė Respublikiniai liaudies 
kūrybos namai. Knygoje iš
spausdintos pjesės: V. Miliū
no “Savininkėliai,” I. Ludov- 
skio — “Ji išvažiavo,” A. Ba- 
bajono “žvalgytuvės,” o taip 
pat tarybinių kompozitorių 
dainos, šokiai, metodiniai nu
rodymai saviveiklininkams.

Iki šiol išleistose šešiose 
knygose jaunimo saviveiklos 
scenai išspausdinta 15 pjesių, 
dešimtys dainų ir šokių, daug 
metodinių straipsnių, eilėraš
čių ir apsakymų dailiajam 
skaitymui.

Žaliava cukraus fabrikui

PANEVĖŽYS. — Cukraus 
fabrikas kasdien vis daugiau 
gauna žaliavos. Septyniolikos 
rajonų kolūkiai pradėjo sta
tyti cukrinius runkelius. Vei
kia 18 priėmimo punktų. Di
delė dalis jų mechanizuota.-

Sezoninė avalynė vaikams

VILNIUS. — “Viktorijos” 
avalynės fabrikas šiuo metu 
gamina vaikišką avalynę žie
mos sezonui. Jau įsisavinta 
dešimt naujų modelių avaly
nės, kuri yra skirta dėvėti 
6—16 metų amžiaus vaikams. 
Artimiausiu metu sezonines 
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Laisvės Vajus davimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidėjo 1-mą Dieną Spalio ir 
tęsis iki Gruodžio 31 IX. 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 I
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 Esančiij Laisvės Skaitytojų Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją 

Laike Vajaus
Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyv auti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug 
vajininkų, kurie gauna po keliolika s kaitytojo, tai po vieną, aišįni, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

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

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1954 metais.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietą branginančių žmonių

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

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

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

f avalynės gamyba dar labiau 
padidės.

Fabriko pajėgumą žymiai 
padidins naujas gamybinis 
korpas, kuris jau baigiamas 
statyti. Jame už kelių savai
čių bus sumontuota eilė naujų 
mašinų, įrengtas centralinis 
apšildymas, vandentiekis.

Prieš gyvulių ligas

Šiomis dienomis Vilniuje į- 
vyko Lietuvos žemės ūkio ir 
paruošų ministerijos,^ Sveika
tos apsaugos ministerijos, 
Mokslų akademijos suorgani
zuotas respublikinis veti rina- 
rijos ir medicinos gydytojų 
bei mokslo darbuotojų pasita
rimas gyvulių bruceliozės lik
vidavimo klausimais. Jame 
dalyvavo daugiau kaip 259 
veterinarijos ir medicinos gy
dytoj ų.

Diskusijose dalyvavo 20 ve
terinarijos ir medicinos gydy
tojų. Numatytos priemonės 
likviduoti gyvulių bruceliozę 
mūsų respublikoje*.

D. Kuke nys

įdomi gamybinė praktika

įvairiose mūsų šalies vieto- 
vėse: Urale, Baškrijoje, Ukra
inoje, Baltarusijoje atlikę, ga
mybinę praktiką Vilniaus u- 
ni versi toto Gamtos mokslų fa
kulteto geologijos specialybės 
studentai. Praktikos metu jie 
susipažino su tų vietovių ge-.jI 
□ logine sąranga, žemės gelmių '

turais, naujaisiais naudingų 
iškasenų panaudojimo meto
dais. Praktiškai vykdydami 
geologinę nuotrauką bei nau
dingų iškasenų paieškas, stu
dentai surinko gausią faktinę 
medžiagą bei įgijo nenhaža 
patyrimo. r

Studentai apsilankė Don- 
baso anglies baseine, Baškiri
jos naftos verslovėse, Pietų 
Uralo rūdynėse. Visur jie ma
tė didžiuli taikų tarybinės 
liaudies darbą.

Grįžę iš praktikos, studen
tai šiomis dienomis jau pradė
jo (naujuosius mokslo metus. 
Gamybinės praktikos metu 
surinkta medžiaga numatoma 
nagrinėti užsiėmimuose, geo
logų moksliniame būrelyje ir 
kitur.

A. Grigelis

Gairsu.s bulvių derlius

PLUNGE. — “ Aleksand Ja
vos” kolūkis pirmasis rajone 
baigė bulvakasį. Iš. kiekvieno 
hektaro gauta dvigubai dau
giau bulvių, negu pernai. 1.5 
liek, plote, kuriami* bulvės bu
vo pasodintos kvadratiniu-liz- 
diniu būdu, gauta po 259 
centneriu iš hektaro.

—•:------ >
Prašome Laisvės patrvjotų 

nevėlinar.t surengti savo kolo
nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui tinkamo budž- 
to 1954 metams.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

L



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
------ ----------------- ----- —------------- K a įėjimo

' (Tąsa)I
Durys svečiam atsidaro svetingai:
Viso penkiol’ka — ne vieno nestinga.

Nuėmė tuoj grandines, kaip matai, 
Knygon brikš brikš paeiliui ir griežtai.

Šaukė po vieną į kambarį kitą,—
Ten tu daryk, kas tik tau pasakyta:

Ryšulį savo atrišęs iškrauk, 
Viską aikštėn išvartyk greitai lauk.

Peržiūri viską sargai du akylai: 
Viskas kur tikti kalėjimo bylai.

J-ei kartais uždrausta rastų kai ką, 
Tuoj tau atimtų — tokia jau tvarka...

Greit nusivilk tu jiem nuogas nuogutis, 
Viską parodyk, nes turi taip būti,—

Rūban tekiau tu įlisk, kaip maišau, 
Griebk savo daiktus ir skubink, 

eik šen!
Šen — nusivilk — štai maudykle 

purkštuvų :
Numazgot, lai švaru viskas būva,—

Neškis sau daiktus i centra ir sėsk,— c v 7
Čia ir kiti ta i po pat pasilsės.

tad visi ten—i sparną pietinį: 
Čia* jum narvus tuoj paskirti ketina.

Narvą mažytį, džiaugies, jau gavai,— 
Eik, įsikurk—tai juk tavo namai...

Džionis narve pamažu įsikūrė, 
Daiktus iškrovė, padėjo kepurę.

Narvas, kaip narvas, toks pat, kaip 
kitu :

Taip, kaip kiti, priprasi čia ir tu.

Džionis išlengvo pritapo, priprato, 
Sukamas keisto gyveninio rato.

Pirma pajuto čia tuo nesmagu,—
Čia jis atskirtas nuo savo draugų:

Čia pasigedo ir Šamo ir Lano,—
Jų nesueis, tą gerai jis numano.

Nėr ir kitų supratesnių kol kas,— 
Kažin, tokių ai čionai jis suras?

Ką gi daryt? Reiks iš naujo pradėti, — 
žingsniai i pažangą, žino, bus lėti.

V ištik ir čia turi būt pažanga, 
Nors ir siaurute buities čia vaga.

Nuotaiką Džionis ir ryžtą tur’ kietą,—
Jis susiras sau pritinkamą vietą,—

Turi pirmyn prasimušt ir čionai, 
Turi tolydžio bandyt būtinai!

vaizdai. Poema---------------------------- — .
Žiemą kas vakarą gauna vaikinai —
Pasižmonėt sau laisvai po knygyną:

Knygų pasirenka patys tada,
Šneka prisišneka — tai]) čia mada.

Kino paveikslai bent dukart savaitėj.
Kas bus, jau patys iš anksto paskaito,—

Mat, iškabinti plakatai keli,—
Tai bot kada pamatyt gali.

Yr’ pramogų čia tam tyčia svetainė:
Ten vėl būriai smarkininku sueina,— 

žaidžia, bėgioja ii' pučia dūdas, — 
šiai]) pažiopsot ten nueina bet kas.

Žinoma, radijas irgi netyli,
Nors iš teisybės jo daug kas nemyli: 

Ištisas va landas plerpia jisai — 
Vis balabaikas, be skonio visai.

Šiai]), su darbais, yr’ darbų čia visokių, 
Kam kurį paskiria, ką kuris moka:

Kai]) ir didžiajam kalėjime, čia 
Paskiria darbus centrinė valdžia.

Grovės kalėjimas — Groves miestely — 
Stovi laukuose, prie didžiojo kelio:

Yr’ čia ir karvių, yr’ fermos darbų,— 
Vasarą daug kam čia dirbt sugabu.

O kai dėl maisto, negalima skustis,— 
Visas režimas nėra čia tai]) rūstus.

Daug ką krautuvėj nupirkti gali, 
Jei tavo sąskaitoj — centai keli.

Su atsilankymais irgi laisviau čia,— 
Šitokį potvarkį daug kas atjaučia.

Pertvaros, tinklo ar stiklo nėra,— 
Laisvės vizitai — naujiena gera,

Giminės tavo greta atsisėda,—
Pasišnekėt, pas’bučiuot tau negėda,— 

Valandą gerą matyti gali, 
Gali lankytojai būt bent keli.

Vien tik sekmadieniais esti vizitui,
Tą tiktai dieną gali pas’matyti,—

Gali atnešt tau kokių dovanų,
Kas tau naudinga, malonu, skanu.

Štai tik keblumas: tave prieš vizitą— 
Sargas apžiūri gerai, kai]) ir kitą,

O ])o vizito išrengia nuogai, 
Visą iškrato,-— tai tavo vargai.

Tie atsargumai, matyk, reikalingi,—
Tu nusivilkti nuogai gal ir tingi,— 

Viską parodyt vis viena turi, 
Kad tavo siekiai teisingi, geri.

Šypsenos
Vera džiaugsmingai pri

minė Marei, kad ji rengiasi 
ištekėti, nes turi tinkamą 
vaikiną, jbet nežino, kas 
bus, kai jis sužinos, kad jos 
visi dantys yra dirbtiniai.

Marė: Visuomet laikyk 
savo burną uždarytą.

Jonas: Tu, Petrai, girie
si turįs geriausią atmintį, 
tai atsimeni, kad iš manęs 
pasiskolinai $10, tai dabar 
atiduok.

Petras: Nieko neatsime
nu, kad būčiau iš ko skoli
nęs pinigu.v ‘ _ .__

Policistas areštavo du iš 
pinigų lošėjus ir kauliukus 
užgrobė.

“Ar turėjai leidimą jų 
kauliukus užgrobti?” klau

sia teisėjas.
Policistas prisipažino ne

turėjęs, ir buvo priverstas 
tuojau kauliukus grąžinti.

Bet kai vienas lošėjų be- 
go kauliukų atsiimti, teisė
jas jam paskyrė 90 dienų 
kalėjimo, o kitą išteisino.

Apie Social Security

Klausimas: Man ką tik 
suėjo 75 metai amžiaus, ta
čiau aš ketinu laikytis save 
darbe taip ilgai, kaip išga
lėsiu. Girdėjau, kad mane 
amžiuje galiu gauti sočia', 
security pensiją ir sykiu 
laikytis savo darbu. Ar tie
sa? '

Atsakymas: Taip. Jū. 
galite imti pensijos čekį ii i 
sykiu dirbti ir užsidirbti j 
tiek, kiek jūs išgalite.

K R I S L AI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

bus, apie siekimus pagerini
mu, apie dar esamus trūku
mus, apie laimėjimus. %

Visose žiniose iš pramones 
ir.žemės ūkio centrinis taikik-l 
lis: daugiau žmonėms \arto- i 
lamu daiktu ! Negali nejausti ■ 
pakilu.'io ūpo ir padidėjusio 
ryžto tiek masėse, tiek va
duose.

4- * :k

Labai, labai blogi santykiai 
tarpe Izraelio ir arabišku 
kraštu. Paskutiniai įvykiai net 
pasiekė Jungtines 'F.uitas.

Žydai skundžiasi, kad jie 
per keletą metu kentėjo arabu 
įsiveržimus. Tho<p įsiverži
muose daug žmonių žuvę.

Dabar jie pasimojo gintis 
savo jėgomis, nes jokios pa
galbos is Jungtiniu Tautu ne
susilaukę. Jie užpuolė arabus, 
ir viename mūšyje nudėjo ją

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN
For cleaning. Apply Masonic Home 

Burlington, N. J.
Tel. Burlington 30-300.

(208-214)
ASSISTANT TO NURSE. Keep 

records, etc., in Infirmary. Apply 
Masonic Home. Burlington. N. J.

Tel. Burlington 80-300
(208-214)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums i namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Ką planuojate rengti ši ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

keletą desėtku.
Gaila žmonių. Ten ginklai 

kalba. O tai kalba, kurios rei
kia saugotis, kaip baisiausios 
pavietrės.

Laisvės Koncertas
lapkričio 8 November
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43.
Kaip čia tvarka šiam kalėjime Grovės?
Džionis tvirtai savimi pašildo vęs,

Išvaizdis nors ir nėra toks gražus,
Junta jisai ir čionai nepražus.

Tartum laisvesnis čia bendras režimas, 
Tartum valdyba netaip smarkiai imas—

Tų formalumų vaikytis griežtai:
Jei užmiršai ka, nebaudžia už tai.

Nuolankūs maršai, kareiviškos gretos— 
Grovės kalėjime vaizdas tai retas:

Vyrai sau vaikšto, būriuojas laisvai, 
Kokią tik progą kada pagavai.

Žmoniškai •elgias valdyba centrinė, 
Paiką linksėjimą dailiai nutrynė.

Daug žmoniškiau apsieina sargai, 
i Nevarinėja, kol tu pr i vargai.

šneka, pasikalba, sąmojį kokį
Taikiai įterpia, kada kokį moka,—

Jei tik pabėgti kada nebandai,
Tau, bra, nedegs nuo sarmatos veidai.

Tad kalinių čia geresnė moralė:
Daro žmogus, ką išmano, ką gali,— 

Žmoniška verte išlaiko garbiau,— 
Daro padaro, kas reikia—ir jau.

Lyg kad lengviau čia praeina ir laikas, 
Kai kaliniai sau laisviau bet kur laikos,-

Čia įvairiau ir gausiau pramogų,— 
Esti iš to nevienam ir smagu.

Kiemas tik vienas, bet koks jis didžiulis! 
Koks jis puikus! tai nebot koks blizgulis:

Medžiai ii- gėlės ir pievos, takai,— 
Tokią gėrybę retai kur matai.

Aikštės žaidynių! Jos įrengtos puikiai: 
Laksto, bėgioja žaidikai, kaip zuikiai!

Kiemas kasdien, nuo pirmos lig trečios, 
Kiek čia tos saulės, kiek oro, erčios! 

į ' ' .,
Vasarą kiemas vėl antrą kart’, vyrai! 
Vėl visi gauna gražiai oro tyro,—

Taip, nuo penkių—septynių jie tenai- 
Laksto ir žaidžia, zylioja ai ai!...

Kas ką palieka tau, priima sargas,—
Sąrašas tų dovanų esti margas,—

Ryšius tuos išdalija paskiau:
Jei kas tau palikta, perduos ir tau.

Šitos lengvatos palengvina būklę,—
Tad čia ramiau—ir tai nėr ir stebūklo.

Čia negirdėt pabėgimų ar ko,
Mat, čia laisvesnė, geresne tvarka.

Džionis iš lengvo patyrė čia daug ką,— 
Jis susiėjo nevieną ir draugą:

Turi su kuo susitikt, pas’kalbėt,—
Tai ir naudinga, tai irgi garbė.

Daktarą ta r]) kalinių susitiko,
Džionis išgirdo jo keistą dalyką:

Daktaro esama laisvo žmogaus, 
Draugiško tokio ir gan pažangaus.

Džioniui jis persakė nuotykį savo, 
Kai]) ir už ką jis kalėjimą gavo,— 

Nuotykis jo ypatingai gailus, 
Jeigu'sudėsi krūvon jo galus.

Džionis istoriją keistą išklausė —-
Gan simpatingai pakreipęs jam ausį,— 

Susidraugavo gražiai abudu,— 
Būva malonu ir būva graudu.

Daktaras darbą ligoninėj turi,
Tenka sueiti nemažą ten būrį:

Jei ant greitųjų užeina kam kas, 
Paslaugas reikia patiekti menkas.,

Džionis valdybą del darbo sau klausė, 
Kiek palūkėjęs, jis gavo galiausiai

Darbą knygyne neblogą visai,
Tad ir patenkintas jaučias’ jisai.

Gavo dabar jisai tą, ko norėjo: '
Knygos—jo laimė,—ir geismas kūrėjo— 

Paskirti savo išvystyt dorai —: 
Pildos’ dabar — ir žaliuoja barai.

Knaiso jis knygą ir skaito jis knygą,
Skaito ir mokosi jis prisimygęs,— 

Skaito ir bandymus daro rašyt, 
Palaimą mūzos kukliai išprašyk

(Bus daugiau)

5 pusi.--Laisvė (Liberty )-• Penkt., Spalio October 23, 1953 IJžrafiyldt Laisvę Savo Draugu!.
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JONAS DJ.RVELIS ONA DIRVELIENĖ JONAS SABALIAUSKAS
Worcesterio Aulo Choro vedėjas, Sopranas, puikaus talento daini- tenoras, žymus solistąis ir duetu

žymus muzikas. niūkė, dainuos solus ir duetus dainininkas dalyvauja prie Aido

Q----------------------------------------- ----------
prie .Aido Choro. Choro

-------------------------- E

B. .ŠALIN AITfc-Sl'KACKlENĖ 
.šio koncerto akompanistė ir gru

pės “MELODIJA” mokytoja.

M11 J) RE D Š I E N S L E R
.Aido ir Sietyno Chorų mokytoja. 
Daug darbuojasi, kad jos chorai 

atsižymėtų.

Baritonas, puikios reputacija 
dainininkas.

SUZANA KAZOKYTfc 
Mezzo-sopranas. Visų mylima 

dainininkė.

Liberty Auditorium^ S10-06 Atlantic Ave.. Richmond Hill

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Worcesterio Aido Choras

Vadovaujamas Jono Dirvelių, išstos su labai įdo
miu dainų repertuaru; bus solų, duetų ir 

visas choras

Ispanų Šokėjų Grupė
Labai mylima amerikoniškoje scenoje', lietuviams 

pasirodys Laisves koncerte.

Leonas Jonikas, baritonas
Puikaus talento dainininkas ir vėl palinksmins 

mus Laisvės koncerte.

Suzana Kazokytė, mezzo-sopranas
Tai Brooklyno lakštingala, taipgi dalyvaus 

programoje ir teiks mum malonumo.

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų.

Aido ir Sietyno Chorai
Šie du pagarsėję chorai dainuos bendrai, vado
vaujant Mildred Stensler. Mokytoja darbuojasi, 

kad jos'chorai gerai pasirodytų.

Įdomi (trupė “Melodija”
Vadovaujant B. šalinaitei-Sukackienei, yra pri

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Ijun/a A'm/rr/V/i/ $1.50, LA’ šo/f/(//ps — 75c.
st!

Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

Prašome ncsivėlinli. Rengėjai
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veikli rinkimuose
NEW YORK NEW YORK

HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

Impellitterio peticija 
sukėlė h :šhj ginču
majorą Impellitteii ant balo
to kaip nepriklausomą kandi
datą buvo svarstomos teisme 
praėjusi antradieni. Posėdžiui 
nusitęsus iki 1:15 pusiaunak-

lio 21-ma.
Ginčyto jai prieš majorą sa

ko, kad iš 2 1,1 
5,387 yra teisi 
datų i į majorą 
7,500 parašų.

i. O kandi
mi kia turėti

Politikierių kontrolė 
neprašalins rakete

Kalbėdamas malini ūkams 
tos unijos viršininkas -Joseph 
Curran sakė CIO jūreiviams, 
kad pačios 
bo gerovei 
ti ir salinti 
bile kurios
jos raketierius.

unijos ir visti dar 
yra svarbu pažin- 
iš pajūrio ar ir iš 
unijos ar industri-

Curranas, tačiau. įspėjo, 
kad “politiškai kontroliuoja
mos samdos salės niekad ne
pajėgs prašalinti raketierių.” 
Suprantama, kad unijos lyde- 

. ris tuo pasakymu kalbėjo 
apie New Yorko u New Jer
sey gubernatorių paskirti nius 
New Yorko uostui kontroliuo
ti.

Antrą “šiaudinių’’ balsavi
mų dieną majoro Impel litterin' 
balsų procentas buvo dar 
daugiau nupuolęs. Wagneris 
Su Halley tebesilaikė 1 i)- 2 
vietoje.

:MATTHEW A
■ BUYUS c

LAinOTUVl 
DTREKTOn

I

i

Iš toli atvvks j Petrikienes
60 metu sukakties bankieta
Laiškais ir telefonais pra

dėjo gausiai ateidinėti pra
nešimai asmenų, norinčiu 
dalyvauti Katrinai 
kieno i pagerbti b 
kuri:- 
dieni

prašmatnybių jau ir paeit 
komisijos vaišingai apri 
pintam bankietui? Puiku 
Lauksime visų ir visko.

Komisija
>ekma

tori ioje, 
110th' !

, Atlantic Avė. i' 
St., Richmond Hill

“Reikia taikos lailB •• v ekonomijos

?lieiw darbininkams 
planuoja veiklą

Yorke susirinko Unit-

reikalams komitetas. I'o-

indu st rijoje 
unijos pade
lys. koki bus unijos reikak- 
vintai ir strategija tiems re 
kalavimarns įgyvendinti i95 
motais. Komitete, greta va 
dybos. yra 170 kitų unijistų.

Tie pranešimai perdaug 
skaitlingi ant greitųiu at- 
žvniėti visus, nepraleidus 
kitų. Bendrai tenka pri
minti. jog svečių b 
Philadelphijos ir kitų
nes Pemisvlvam jos miestu.

1

mešniii tos valstijos miestu 
0 iš Connecticut,. jau žino
ma, bus grupės iš tolimųjų 
miestų Hartfordo, Water- 
būrio, ir iš eiles artimesniu.

josios salos (rvven.tojai su
darysime tą didįjį būrį sve
čiu. Greta, pagerbimo ju- 
biliejantes ir jos ilgų metų 
darbo, turėsime auksinę 
oroga susitikti atvykusius 
iš toliau malonius draugus.

Atvažiuoja iš toli net vaišes
Vienas prietelius iš White 

Plans, jau dviemis savaitė
mis iš anksto, atsiuntė net 
bačkoje užkaltą dovaną. 
Tos dovanos, atrodo, teks 
ne tiktai garbės viešniai, 
bet ir visiems svečiams.

K a t r m a S i n k e v i č i ū t ė - L i e - 
vaite iš Ulster Parke,

(IO

ninku . konvencijoje, šiomis 
dienomis vykdomoje Nov. 
Yorke. Manhatt.in Center.

Delegacija reikalavoJ*

Breoklynui ligoninės

triūsų
B ro o k 1 y n o P> e d f o r d -S t u y v e 

sant srities gyventoju delegti
šalies valdžia “i.'-' 
jonus'’ karui, o t i 
žmonių reikalams 
no ujiijist u;-; veikti 
litika 
)('i k ia ir galima

Aido Choras

Ir

būti;

Choro pamokos Įvyks šio

Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems 
vauti, 
įuosti

choristams svarbu daly- 
nes pradedame pasi- 
naujoms programoms. 

Choro Prezid.

lauti, kad tai sričiai būtų su
teikta ligonine.

Dole ga c i j av a d o v a uja m a 
’vyskupo' William lt. Miller, 
norėjo matytis su majoru.

“užimtas“. Tad paliko pa
reiškimą, kuriame smerkia, 
miesto valdžią kaip “dvivei- 
džiautoją.’’ Valdininkai daug 
kartų jau buvo prižadėję 
veikti (pirm rinkimų), bet 
rinkimams praėjus pažadą už
miršta.

Ką jūsų kolonija 
užtikrinimui Laisvei 
1954 mętais?

surengs
gyvuoti

Katrinos Petrikienes
Pagerbimui Pietūs

(BUYAUSKAS)

4

1

4 
4

4
4
4

426 Lafayette St
Newark. 5, N. J.

MArket 2-5172
- «

<cps ir atsiųs sukakti 
ouctai atitinkamą keiksa.

farmersku sūriu ir kitokiu
l c

Dr. A. Petriką

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6X68

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

•4

v

’faj bus pagerbimas

Katrinos Petrikienos 
sukaktim 60 metų jos am
žiaus ir daugelio metų visuo

menines veiklos.
Dalyvaukime visi toje gražio
je sueigoje ir pagerbkime 
savo žymią visuomenininkę.

* •
KATRINA PETRIKIENfc

405 So. 4th Street 
st. .Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL E V. 7-6288

Virginia 9-0125

Mokytojų Unija išleido it’ 
mokytojai skleidžia mieste 
100,000 lapelių, kuriuose ra
gina piliečius eiti 
Prašo, kad balsuotų 
kandidatus, kurie 
p a geri n t i m o k i n i a m s
tojams padėti mokyklose.

Lapelis 1 puslapių, užva- 
dintas: “Give Your 
New’ Deal.“

Kadangi unijoje

TEXTILE DESIGNER

balsuoti, 
uz tuos 

pasižadės 
ir moky-

pri klauso 
pažiūrų 

mokytojai, tad oficialiai nei 
vieno kandidato nesiūlo, tik 

pasirinkti pagal kail
inio pel mis visuomenei, 
mokslui.

Patyrę designers ant printed cot
tons. pageidaujama lų. kurie dirbę 
nepriklausomai studio ar cotton ar
ba rayon convertor. ’Nuolatinis dar
bas, gera alga.

M. LOWENSTEIN & SONS 
STUDIO

51 h fl., 43 Leonard St., N. Y. C.
______________________ ( 205-211)

REIKALINGAS VYRAS 
Visokiam Darbui 

Confectionery Krautuvėje 
11-7 valandom. Antradieniais 

uždara.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės asmeniškai, 
HOLSTEN & HAUL 

6822 — 5th Ave., Brooklyn
< 209-211)

EXPERT pataisymams Darbinin
kė ir Primieruotoja. Moteriškos sulj.l 
neles, koutai ir siūtai. NuokUt G< ej

PATTI DRESS SHOI 
5X9 Lexington Ave., N. 1

(209-211 )

DRESSMAKER 
PATYRUSI PRIE PATAISYMU 
Taipgi Siuviniui Naujų Suknelių 

Didžiuma Darbo Pataisymui 
Kreipkitės tuojau j Mrs. Berliner 

8X8 East 26th St., N. Y. C.

<209-211 )

didato 
ypačiai

Gal įvyks pienvežių 
streikas

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso
kių rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industrijinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telcfonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

PATYRUSI HAIRDRESSER
Pageidaujama vidur-amžės. G 

proga. Gera mokestis, 
darbo sąlygos.

UNIQUE BEAUTY 
1084 Nostrand 

Tel. BU

Puikiausios

v«'., Brooklyn
7-6660

•209-211 >

Pieną miesto didžiosioms 
kompanijoms i s v e 4 i o j a n ti e j i
AFL Teamsterš Unijos nariai 
žada skelbti streiką jei fir
mos nesusitars su jais. Sena
sis kontraktas pasibaigs spalio 
24-tą. Paliečia Borden 
Sheffield firmas.

DIE MAKERS
Ne Apsigynimo Darbas.

Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 
puikios sąlygos.

ANCHOR MFG. CORP.
31 Denton Ave., 

New Hyde Park, L.’ I. 
Kreipkitės 9 A. M. 5. P. M.

(209-215)

Ant

CROCHET BEADERS 
Ir 

RHINESTONE GIRLS 
suknelių. Nuolat. Gera mokes-
Kreipkitės Miss Laura:

E. M. EMBROIDERY 
101 W. 87th St. N.Y.C'. 

Tel. OX. 5-1965 
(pent house)

(203-209)

ii. BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Kita žmogžudystė
Bronxictis Arthur Csaszar.

64 m., pavojingai pašovė savo

rio name gyveno, nušovė jo 
žentą i)- pats nusišovė. Kai
mynų dėmėsi i tragediją at
kreipė nušautojo mažas sūne
lis, vienmarškinis išbėgęs Į 
gatvę prasidėjus šaudymui.

GAS STATION
35.000 galionų — pilnai įrengtas.

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

DI. 2-9524 ar HY. 5-3336
(204-210)

TEXTILE DESIGNER
Patyrusios designers ant pSint^^ 

cottons, pageidau jama tų, kurias dir
bę nepriklausomai studio ar cotton 
arba rayon converter. Nuolatinis 
darbas, gara alga.

Kreipkitės su Portfeliu.
M. LOWENSTEIN & SONS

STUDIO
5th fl„ 43 Leonard St., N. V. C.

(205-211l
DIETITIAN "PATYRUSI —

Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Spalio 15-tą buvo svarbus 
vakaras. Klubietės susirinko 
i Kultūros Centrą apsvarstyt) 
klubo reikalus. Greta kitko, 
pasiūlyta, kad klubietės arti
moje ateityje suruoštų teatrą

dauta. kad aktorės susidėtų 
iš klubiečių, nes randasi 
lentingų draugių.

ta-

Nutarėme praktikuoti 
bas. Tai yra, pasakyti 
nors turinčio reikšmės, 
paįvaifins susirinkimą ir 
kiu suteiks daugiau pažinties 
su kalbėjimu publikoje.

Po 
Centro 
gražų'
draugė, negalėdama 
ti sykiu, atsiuntė du 
ii’ skrynią ausi ūkių, 
draugė parūpino 
taikytas 
lin ksmai

susirinkimo, 
Restaurane 
vaišiu stala. 4. €

k a c

PARSIDUODA GAS STATION — 
L. I. C.

25,000 galionų, 16 motų lysas. Re
pair shop, auto laundry, body & fen
der shop. 2 lifts, wheel aligning rū
mas, 10 karų garadžius. Neša geras 
jeigas. Puikiausią biznio vieta. Par
duoda su nuostoliu už $18,000 arba 
už .$12,000 pinigais. Pardavimo prie
žastis liga. Šaukite savininką:

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

DIET VIRTUVĖJE

Reikalingas Mokslo Laipsnis.
Kreipkitės Personnel 9 12

FLOWER FIFTH AVE.HOSPITAL
1 E. 105th St, N. Y. C.

(205-211)
FING ER V A VER—M A N1CI RIŠT

Patyrusi - pilnai mokanti. Nuo-

7,000 Galionų
Pilnai įrengtas. Geras lysas. Biz- 

niška kampinė vieta. Neša geras jei- 
gas. Vienas negali apsidirbti. Par
duoda už labai prieinamą kainą.

Šaukite savininką:
APplegate 7-9587. Tarp 5-7 P. M.

(208-214)

iat. 5 dienų savaitė, gera mokestis.
Kreipkitės:

CHARLES YOUR HAIRDRESSER
3920 Broadway (arti 164 St.) N.Y.C.

<206-2121

Brooklynietis Flagg 
bus kandidatu

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas 

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barbens

TONY’S
UP-TO-DATĘ,

BARBER SHOP >

E 
£
H

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 851h Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-SI14

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

taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių. 25 October •
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill, N.
Pradžia 1-nią valandą po pietų

Pietai $3.00 asmeniui. Būkite laiko.

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Arenonistas Stasys Bag.dzin.skas
VILNA JAUKIAUSIU VILTŲ NEW YORKE

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

ecund A ve. (Greta ii-os gatvės? N ew York 
Tel. OR. 3-9XG5

City

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Atdaras kas dienų, tik antradieniais uždaras

I * A SIS K /\ IT Y K IT E M E N U

Veal Cutlet ..................... $1.25 Pilemenij' Sihirsky ......... 65
Borsch — Ukrainian . . ... 25 Blinchiki .............................. 65
Chicken Noodle Soup ... ... 20 Liver Steak—Veal .......... 1.25
Consomme ;...................... 20 Liver Steak—Lamb ....... 75
Cutlet po Russky ........... 60 Broiled Lamb chops ...... 1.25
Stuffed Cabbage ............. 65 Broiled Pork chops 1.25
I’ilav po Turkestansky >. .. 75 Shitshlik Uzbesky ........... . 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian ........ 1.50

Sour Cream ................... . 65 Broiled Steak ............ ....... 2.50
DESSERTS — 15c

Pies Sponge Cake 
Apple Pie

ALL HOME MADE
' Kompot Jello Pudding

Banana Cream Cake
‘ ' TEA, COFFEE, MILK — 10c.

Kultūros 
turėjome 

Viena 
d alyva u- 
pyragus. 
O antra

gėles ir pri- 
Pra leidome

FINGF.RWAVF.lt
Pilnai mokanti operatorės. Vien 

’ik patyrusį. Pilnam laikui, goratno* 
kęst is. Uždara pirmadieniais, v

Kreipkitės:
JOHN * NORA BEAUTY SALON

7523 — 51 h Avo„ Brooklyn
(206-210)

HAIRDRESSER — 
PILNAI MOKANTI

Pilnam ar daliai laiko, kaip pasi
rinks. Gera alga. Kreipkitės:

PAUL’S BEAUTY SHOP
103 East 17th St., N.Y.C. 

(arti 4th Ave.) 
Tel. GR. 5-9692

(207-209)

vaišes.

jau bus lapparoda 
ir 16 dienomis. Ten 

dalyvaus 15 tautų moterų or
ganizacijos. Varde Moterų 
Klubo prašau draugių ir drau
gų, kad pagelbėtumėt mums 
su dovanomis. Prašau atsiųsti 
ar atnešti. Užrašykite seka
mu antrašu: Moterų Klubui, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

Klubietė,

kričio 15

Kongresmanas Heller, New 
Yorko demokratas, reikalavo, 
kad Kongresas tyrinėtų New 
Yorko valstijoje iškilusius 
raceways' skandalus.

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS. —8 šeimų mū

rinis namas.. 4 apartmentai po 316 
rūmus ir 4 apartmentai po 4 rūmus. 
Moderniškai įrengti. Žemės 35x100 
oėdų, atdaros 10 pėdų, driveway, ga
radžius, aliejus, nauji pečiai ir šal
dytuvai, 7 kubiškų pėdų, 20 metų. 
Ekstra dideli kambariai. Įplaukos 
,$5,127.00. Nėra brokerio. Pardavimo 
priežastis—liga.

šaukite: TA. 7-6731
(209-211)

MISCELLANEOUS

MISS LUISE

Laisniuota Masažuotoja , 
(442, 198)

Stiprinantis švediškas 
Masažas. Pušų maudynė 
spindulių gydymas jūsų
Atdara 11 A. M. iki 5 P. M. Uždara 
sekmadieniais.

GR. 5-2229

i 
Medikalis 
ir lempos 
sveikatai.

buvo Impel lifte- 
teisėjas Benja- 
Schoras, paga- 
kad Flagg yra

Perrokavimo demokratų bal
sų Brooklyno Bedford-Stuy- 
vesant srityje komisija paskel
bė, kad Flagg ištikro gavo 
daugumą balsų. Jis gavęs 128 
balsus daugiau už oponentą. 
Jo oponentu 
rio paskirtas 
min Schor. 
liau, sutiko,
laimėtoju demokratų kandi
datūros į teisėją.

Schor, tačiau; tebepasilieka 
liberalų partijos balote.

Flagg, žymus negras advo
katas, jau seniai' yra vadu 
tame distrikte. Šcheras, bal
tasis, neseniai buvo Impellit
terio politikierių atkeltas i tą 
distriktą. Ten apgyventas 
tam, kad Impellitteris galėtų 
jį paskirti to distrikto teisėju, 
ir paskyrė. Bet atėjus nomi
nacijoms perrinkimui, demo
kratai eiliniai 
rinkto kandidatu 
gyventoją ir 
Flagg.

Jeigu Flaggas 
rinktas, jisai būtų 
negras išrinktas teisėju Brook
lyne, kur gyvena šimtai tūks
tančių nebaltųjų žmonių.

Kaimynas.

MANIKURISTft
Nuolat 3 ar 4 dienas j savaitę 

$11.00 į dieną. Kreipkitės:
BERNARD’S HAIRDRESSERS 

102-05 Queens Blvd., 
Forest Hills. I.. I.

IL. 9-1418
(207-209)

REALESTATE
HAND EMBROIDERERS

Su patarimu prie sweaters. Nuo
latinis darbas, gera mokestis. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

F. R. DONNATH CREATIONS
95-45 Roosevelt Ave.,

Jackson Heights. L. 1.
Tel. HA. 4-3969

J (208-212)

piliečiai pasi- 
tos srities 
darbuotoją

taptu iš-
pirmasis

REIKALINGOS <
FABRIKO DARBININKES ) 

Su ar bepatyrim '
Taipgi

Namų ruošos ar ofisų darbai gauna
mi. Visi darbai Brook lyne ir New 
Yorke. Statoma tuojau i darbą, įdo
mūs darbai. Kreipkitės:

A. & E. AGENCY
2051 Coney Island Ave., 

Brooklyn, arti Kings Highway 
(B.M.T. Brighton Line iki Kings 

Highway stoties)

Apklausinėja visus 
lenktynių savininkus

pavartoti 
Prasi žen- 
bau-džia- 
turės už

AUTOMOBILISTAMS
Williamsburge įsakyta auto 

pastatymas po vienu šonu gat
vės jau 217 blokų plote ir ža
da ne už ilgo įsaką 
ir kitoms gatvėms, 
gę įsakui gali būti 
mi $15, taipgi patys
simokėti už nuvežimą auto į 
daboklę.

Pirmasis vienpusinis (vieną 
dieną viename, kitą dieną ki
tame gatvės šone) auto pa
statymas įsakytas plote tarp 
Broadway, Montrose Ave., 
Morgan Ave., Metropolitan 
Ave. ir East River.

Gubernatoriaus paskirti ty
rinėtojai ant tyrinėtojų 
(Moreland Komisija) išsiun
tinėjo visiems arklių lenkty
nių savininkams paklausimus. 
Išsiųsti įtartiems ir neįtartiems 
raketierizme. . Dvylikos pus
lapių dokumente surašyti 32 
klausimai.

Kadangi reikalaujama atsa
kyti iki spalio 27-tdfe, spėja- 
ma, kad bus prašoma atidėji-J 
mo ir kad tas apklausinėjimas 
pagelbės įveltiems Į skandalą 
politikieriams nustumti tyri
nėjimą iki po rinkimų.

6 pusi.—Laisve (Liberty)—Penkt., Spalio—-October 23, 1953
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