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KRISLAI : UISENHIIWERIS sako,
Eva Simans-Simanauskienė.
Šmeižikams nepavyko. 
Prekyba su Sovietais. 
Balsuokite!

Rašo R. Mizara

AMERIKA NEMAŽINS
ARMIJOS EUROPOJE

Dar pakilo kasdieniu , Išardytas Bolivijos VOKIEČIŲ SOCIALISTAI
ičiOlIrtnntlll Irninno nnnlrn |L.o -r . * TT/->■» -r^r.reikmenų kainos fašistų suokalbis

Kai

lando bus laidoj a m; 
mans-Sirrranausk ienė.

M ego i

i dairai lašinėjo 
te<4 ir straipsnel 
beje, mėgino I

zmu

Washington. — Preziden-; Tuo būdu Eisenhoweris 
Eisenhoweris užtikrino, Į ramino ypač francūzus, ku- 
Amerika nemažins sa- 

armijos nei vakarinėje 
nei kitur užsie- 
to, Amerika vis 
didins iėgas vi-

jog’ 
vo 
Europoie,
nyje. Be 
didina ir

riuos Jungtinių Valstijų 
gynybos sekretorius Ch. 
Wilson buvo nugąsdinęs 
spalio 19 d. Wilsonas tada 
sakė, jog Amerika taip iš-

Washington. — Valdžia 
pranešė, jog kasdienių reik
menų kainos nuolat kilo per 
paskutinius 7 mėnesius, taip 
jog dabar reikia mokėti po 
$1.15 už tuos pačius daly
kus, kurie 1949 metais buvo 
perkami už dolerį.

La Paz, Bolivija. — Fa
šistai buvo padarę sąmoks
lą nuversti Bolivijos prezi
dento Estenssoro valdžia, i

RAGINA IŠLAISVINT 
VAKARŲ VOKIETIJA

Eva bllVO

ju d ėjime.

! bazėse Įvairiuose 
kampuose 
tas sake 
korespondentais.

....... . .J'-.’- -- . ---- K
karinių lėktuvų I tobulino atominius bei ki- 

_j pasaulio tus savo ginklus, kad galės 
. Taip preziden- dikčiai sumažint savo ka- 
pasikalbėjime su riuomenės skaičių kituose 

i kraštuose.

Milžiniški General 
Motors pelnai

Mo

to jos gyvi be ir 
mas sumažėjo \

Dr. J. N. 
kas jau seni 
sveikata silp 
begalėdamas

i'1,-i ', Amerika panaujins 
j paramą Izraeliui

Washington. — Amerika 
! buvo sulaikius finansinę pa-

j Franc, seimas remia 
; karinį valdžios 
planą Vietnamui

dar labiau neigiamai paveiks 
i daktaro silpną sveikatą.

Visu laisviečiu vardu reiškiu 
gilią užuojautą draugui Si- 
mansui-Simanauskui šitoje di- 
’/.io liūdesio valandoje. O ve
lionei jo žmonai tebūva <<mži- 

atmintis.’

i savo pu-

sutiko su-

Buvo pradėta pikta šmeižtu 
kampanija prieš mėsos pramo
nės darbininku uniją, 
Pac k i n gh o u se Worker

Makai tįstai papkei 
šią uniją valdą “rau

tmes i autos padarys spren
dimą.

Prezidentas Eisenhoweris 
todėl žadėjo panaujinti pa
ramą Izraeliui. Netrukus 
bus jam duota 23 milijonai 

mi-\ i dolerių, 0 paskui dar 34 
!!'■ Ii jonai dolerių.

Paryžius. — Frau c i j o s 
premjeras Laniel sakė ša
lies seimui, kad jis pasiry
žęs derėtis su Vietnamo ko
munistais - liaudininkais 
apie taikos darymą, jeigu 
jie pirmi pasiūlytų derybas. 
O kol to nėra, tai Francija 
ir toliau kariaus. — Fran
cūzų karas prieš Vietnamo 
liaudininkus, Indo - Kinijoj, 
tesėsi jau apie 8 metus.

250 seimo narių reikalą- ■ 
vo pasitraukti iš to bergž
džio karo, kuris varo Fran
cija i bankrotą. Tai jiems 1

New York.—General 
tors korporacija praneša, 
jog per 9 pirmuosius šių 
metų mėnesius pardavė au
tomobiliu bei kitu auto-ma- 
šinų už 7 bilijonus, 931 mi
lijoną dolerių, tai 42 su pu
se procentais daugiau, kaip 
pernai per tokį pat laiko
tarpį. Korporacijai iš to 
liko beveik 453 milijonai do
lerių pelno.

Paprastas jos Šeras 1952 
metais davė $4.32 pelno, o 
šiemet $5.08.

Kompanijos mojasi per daug 
pabrangint pieną; tatai 
trukdo streiko baigimą

Visa tai privertė CIO pr< 
. zidentą Reutheri paskirti k< 

misiją, kad Ji ištirtu kalbi 
moję unijoje padėtį.

Na, ir komisija, visapusiškai ! 
ištyrinėjusi, paskelbė, jog tie I 
makartisty plepalai plepalais' 
ir pasilieka.

i Izraelio atstovas 
kaltina arabu šalis

Izraelio atstovas Abba E. 
Eban pasakojo korespon
dentams, jog keturi arabiš-

Tarybų Sąjunga panauj 
prekybos sutarti su Italija.

Tarp kitu
pastatys Tarybų Sąjungai

gos gaus javu 
kiu produktu.

Gi iš Santiago, cilū-s sosti
nės, pranešama, kad Tarybų 
Sąjunga ruošiasi pirkt iš Čilės 
6t>0,0()0 tonu vario.
pVisa tai yra reikšminga ii 

parodo, kad viena šalis po k i- I 
tos, nepaisydamos Washing-j 
tono drausmės, plečia preky- r 
ba su socialistiniu kraštu. ♦

Iki municipaliniu balsavimu 
tepasiliko tik keletas dienu.

Mes raginame balsuotojus 
gerai pagalvoti pirmiau, negu 
eis balsuoti.

Labai svarbu, kad New Yor
ke būtu paduota juo daugiau 
balsy už Amerikos Darbo Par
tijos kandidatus.

Tiesa, yra nemaža piliečiu, 
kurie taip galvoja: mano uni
ja stoja už Wagnerj, tai kaip 
čia man balsuoti ?

Kiti sako: jeigu balsuosime 
už darbietį C. T. McAvoy 
majoro vietai, tai susiskaldys 
balsai ir majoru gali būti iš- 

7 rinktas ręnublikonas Riegel- 
^manas.

Gerai, mes sakome: jeigu 
jūs nusistatę balsuoti už Wag
nerj ar Halley majoro vietai, 
balsuokite. Bet jūs, pabalsavę 
už vieną jy, turėtumėt paduo
ti savo balsą už ADF sąraše 
esančius kandidatus į kitas

su Izraeliu, boikotuoja jo 
prekybą ir ruošia karinę 

Italija i talką prieš Izraelį. Tie kraš- 
kc-; tai yra Egiptas, Syrija, 

i Jordanas ir Lebanas.
Eban užginčijo raportą 

Vagno Bennike’s, paliaubi- 
nės Jungtinių Tautų komi
sijos pirmininko Palestinai. 
Atvykęs gen. Bennike ra
portavo, kad 250 iki 300 ge- 

: rai išlavintų Izraelio armi- 
i jos karių užpuolė Jordano 
! arabų kaimą Kibyą ir nu
žudė 53 gyventojus.

Eban sakė, jog patys iz
raeliečiai “farmeriai” pa
darė tą žygį, o Izraelio val
džia duoda savo farme- 
riams ginklus apsigynimui 
nuo arabu, c

“sutiko tartis” su Vietna- į 
mo komunistais, pareikšda
mas: “Mes nevedame kryž- 
eiviško karo ir nekovojame 
taip, kad visiškai sunaikint 
priešą.”

Taigi seimas 315 balsų 
prieš 251 ir užgyrė karinę 
valdžios politiką link 
namo.

Morrison laimėjo 
prieš Bevaną

Viet

Parti-London. — Darbo 
jos atstovai Anglijos seime 
išrinko antruoju savo vado
vu dešinsparnį Herbertą 
Morrisoną 181 balsu prieš 
kairesnįjį Aneuriną Beva
ną, kuris gavo 76 balsus.

Clement Attlee, buvęs 
Anglijos premjeras, vėl ta
po išrinktas vyriausiu dar- 
biečių vadovu seime be jo
kio pasipriešinimo.

FRANCIJOS SVAJONĖ
Paryžius.—Francijos val

džia planuoja sumobilizuo
ti pusę milijono Vietnamo 
tautininkų į talką francū- 
zams prieš Vietnamo komu
nistus.

Los Angeles. — Philhar
monic salė neleido metodis
tų vy sk u pu i O x m a n u i kalbė
ti joje kaip progresyvini.

vietas.
Taip darydami, jūs sutvir

tinsite Amerikos Darbo l’arti-

Svarbiausia: nepamirškite 
balsuoti. Balsuokite" anksti.

Amerika, sakoma, rengiasi 
panaujini Korėjos karą

Pyongyang, Korėja. — 
Generolas Tung Hua, Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos lakūnų komandie- 
rius, sakė:

“Visi ženklai rodo, kad 
Jungtinės Valstijos ruošia
si panaujinti Korėjos karą. 
Taigi mes turime antra tiek 
labiau budėti.”

London. — Anglijos val
džia žadėjo kitą rudenį pa
naikinti racionavima vi
siems maisto produktams, 
apart mėsos .

Bonn, Voiketija. — Va
karinės Vokietijos Socialis- 

ardė jų lizdus, suimdama] tų Partijos pirmininkas 
vadus. Sąmokslui vadovavo | j/rich Ollenhauer, kalbėda- 
pulkininkas Sinf. Bilbao. I mas to krašto seime, išsta- 

■ tė premjerui Adenaueritr 
kius reikalavimus:

Adenaueris turi daryti 
] spaudimą Amerikai, Angli- 
1 jai ir Francijai, kad pripa
žintų Vakarinei Vokietijai 
visiška savistovumą bei ne
priklausomybę. Nes Vaka-

Atvyko graiką karalius ] 
ir karalienė

Washington. — Atvyko 
dius Paulus 

ir karalienė Frederika. Jie
du žada apkeliauti visus

Graikijos

Jųdviejų apsilan k y m a s 
tail) Pat tvirtins “draugiš
kumą” ta,rp Graikijos ir 
Jungtinių Valstijų.

Paskutinėmis dienomis 
Graikija padarė sutartį su 
Amerika, leidžiant jai įsi
taisyti kadrines armijos, lai-1 
vvno ir oro jėgų setovyklas

Darbietis kaltina 
Ameriką ir Angliją už 
karo pavoją Trieste

London. — Darbietis No
el - Baker, kalbėdamas An
glijos seime, sakė:

—Mūsų valdžia ir Ameri-

rų Vokietija iš tikrųjų tebė
ra užimta anglu, ameriko
nų ii* francūzų.

Wagner gauna daugiausia
“šiaudiniu” balsu i

~ A- 4

New Yorko majorus
New York. — Pieno kom- 

I pan i jos ir streikuojantieji 
i jų vežikai paskelbė, jog ti- 
I krai susitars, bet nesakė, j kandidatams į New Yorke 
į kada. Didžiausia sutarčiai 
kliūtis yra kompanijų rei
kalavimas “tinkamai pakel
ti pieno kainas,” kad jos ga
lėtu iš vartotojų atsiimti už 
padidintas pienvežiams ai-

New York.-Daily News pa
siuntiniai surinko jau 8,987 
“šiaudinius” balsus visiems

esto žemėje, jog- dabar ti
krai gresia karas tarp Ita-

Vakarų Vokietijos val
džia privalo darbuotis, kad 
būtų atmestas amerikinis 
planas, kuris Įsako įjungti 
rekrutuotiną vokiečių ka
riuomenę į busimąją tarp
tautinę šešių vakarinės Eu
ropos valstybių armiją at
spirčiai prieš komunizmą.

Prem jero Adenauerio val
džia turi labiausiai steng
tis, kad Vakarinė ir Ryti
nė Vokietija būtų sujungta 
i viena vokiečiu valstybe.

Jeigu Adenaueris vykdy
tų šiuos reikalavimus, tai 
socialistai remtų jo valdžią, 
sakė Ollenhaueris.

Adenaueris negana sten
giasi suvienyti Vokietiją. 
Už tai Ollenhaueris jį ypač 
kritikavo.

Socialistai yra pirma po 
Adenauerio krikščionių de
mokratų stipriausia parti
ja seime.

Noel - Bake)’ ragino lai
kyti anglų kariuomenę Tri
esto ruožte A, iki ramiai 
bus išspręstas Italijos gin-

Lytiškas “cirkas” 
jankiam Japonijoje

Streikieriai, Darbo Fede
racijos unijistai, reikalauja 

j pakelti algas po $15 per sa
vaite. L-

Streikas apima Didįjį 
New Yorką, šiaudinę New 
sey valstijos dalį ir artimą
ją Connecticut valstijos ap-

miesto majorus.
Apie 58 procentai balsuo

tojų pasisakė už Robertą 
Wagneri, pažangesnįjį de
mokratų kandidatą. Repu- 
blikonų kandidatas Riegel- 
man gavo 25 procentus 
šiaudinių balsų; liberalas 
Rudolph Halley — 15 pro
centu ir Darbo Partijos 
kandidatas McAvoy pusan
tro procento.

Šiaudiniai balsai dažnai 
parodo, kaip piliečiai bal
suos pačiuose rinkimuose.

Anglija, Amerika ir Fran- ' 
ei ja neseniai nutarė atiduo-

ištraukiant iš ten anglų - 
merikonų kariuomenę, o 
Jugoslavijai palikti ruožtą

Washington .— Kongre
so nariai šaukia uždaryt

ką” amerikiniams kariams 
Chitose mieste Japonijoje.

Tūkstančiai jankių tenai 
nuolat smaginasi su tūks
tančiais japonių prostitu-

Jugoslavijos prezidentas ( čių.
Tito grasino pasiųsti savo; Tame nediČkiame mieste 
armiją į ruožtą A, jeigu , yra 564 prostitucijos namai 
Italija mėgintų jį pasiimti, ir šimtai kitu paleistuvys-

Ya spėjimų, kad streikie
riai grįš darban šį penkta
dienį ar šeštadienį.

Per keturias streiko die
nas 400 procentų daugiau 
parduota “condensed” kon
servuoto pieno negu 
prastai.

Fotografines baisybės

pa-

Amerikonai manevravo, kaip 
persikelt per Rheino upę

Frankfurt, Vokietija.-80,- 
000 Amerikos kariuomenės 
per penkias dienas darė 
pratimus, kaip persikelti 
per Rheino upę ties Darm- 
stadtu, jeigu kiltų karas su 
Sovietų Sąjunga.

Iranas dar nepanaujina 
ryšių su Anglija

Irano valdžia pareiškė, 
jog panaujins diplomatijos 
ryšius su Anglija tiktai po 
to, kai bus išspręstas gin
čas su anglais dėl naftos- 
aliejaus pramonės išnaudo
jimo Irane.

ORAS.—Vešiau ir giedra.

New York. — Komerci
niai laikraščiai spausdina 
vadinamas fotografijas, ro
dančias šimtus bei tūkstan
čius “nužudytų belaisvių, 
kuriuos nugalabinę šiauri
nės Korėjos komunistai” 
Taejono srityje. Jų “lavo
nai” dailiai suguldyti ilgo
mis eilėmis.

(Bet juk galima nufoto- 
grafuot kritusius mūšiuose 
kareivius ir pavadinti juos 
belaisviais. Galima ir svei
kus suguldžius nufotogra
fuoti. Paskutiniame N. Y. 
Daily News puslapyje ket
virtadienį įdėta fotogra- 
f i j a grupės suguldytų 
moterų. Prierašas sako, 
kad tas “belaisves” komu
nistai nužudę ir į šulinius 
sumetė, bet paskui ameri
konai jas išgriebė. Bet tų 
moterų veidai ir kojos at
rodo taip dailiai, kaip ne
galėtų būti, jeigu jų lavo
nai būtų iš šulinių išgrieb

į tės urvų, kur amerikonai 
i perka ne tiktai lytį, bet 
• ir pavojingus narkotinius 
i svaigalus.

Chitose mieste iš jankių 
uždarbiauja 2,400 regulia- 

United Nations, N. Y. — rių prostitučių, 4,000 “pri- 
Pranešama, jog Amerika, i buišių’ ’ir 2,000 tokių, ku* 
Anglija ir Francija siūlys i riOs vadinasi tiktai “jan- 
Jungtinių Tautų Saugumo j Rių draugėmis.” 
Tarybai, kad papeiktų Izra--------------------
elį už jo kareivių Įsiverži-; AMERIKA DARO

Amerika siūlys 
papeikt Izraeli

mą į Jordano kaimą Kibyą, 
kur jie nužudė 53 arabus 
jordaniečius .

Komunistai gavo veik pnsę 
visą balsu Italijos mieste

Vercelli, Italija. — Šio 
miesto tarybos rinkimuose 
komunistai išvien su kai
riaisiais socialistais gavo 
13,315 balsų, o krikščionys 
demokratai sykiu su visais 
kitais dešiniaisiais—13,911 
balsu, v

AMERIKA PLANUOJA 
ORO BAZES ISPANIJOJ
. Madrid, Ispanija. — At
skrido Amerikos oro jėgų 
sekretorius Haroldas Tal
bott. Žiūrinėja, kaip ir kur 
įsteigti karinių Amerikos 
orlaivių stovyklas Ispani
joj.

NUOLAIDAS
Panmundžom, Korėja. — 

Amerikos pasiuntinys Ar- 
thuras Dean tęsė derybas 
su Kinijos ir šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų atstovais 
apie busimąją politinę kon
ferenciją, kuri turės daryti ‘ 
taiką Korėjoje. Dean da
bar padarė jiems tokią 
“nuolaidą,” kad:

Po to, kai bus susitarta, 
kur ir kada turi įvykti po
litinė konferencija, tai jis 
sutiks diskusuoti jų reika
lavimą, kad konferencijon 
turėtų būti įtraukta ir keli 
neutraliai kraštai, apart 
šalių, kurių kariuomenė ko
vojo Korėjos kare.

London. — Suimtas ber
nas John Wells, 21 metų, 
kaltinamas, kad išprievar
tavo ir nužudė dvi kelioli- 
ka-metines mergaites.
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BENNIKE RAPORTAS APIE ĮVYKIUS 
PALESTINOJE

JUNGTINIŲ TAUTŲ Saugumo Tarybos posėdyje 
generolas Vagn Bennike pateikė raportą apie Įvykius 
Palestinoje.

Gen. Bennike, kaip žinia, yra pirmininkas Jungti
nių Tautų komisijos, kuriai pavesta pridaboti, kad mū
šių paliaubų sutartis būtų pravesta gyvenimam

Atsiminkime, kad prieš trejus metus Palestinoje bu
vo karas, karas tarp Izraelio ir tūlu arabiškų valstybių. 
Šiaip taip pavyko mūšius baigti, pasirašyti paliaubų su
tartį, tačiau nepavyko sudaryti Palestinoje taikos.

Bennike sakė, jog padėtis Palestinoje yra pavojinga, 
nes ten gali bent kada prasidėti karas.

Iš spalio 12 d. į 13 d. naktį kažin kas, veikiausiai ara
bas, sviedė bombą į namą Yahude kaime, Izraelyje. Eks
plozijoje žuvo du maži vaikai ir jų motina.

Praėjus 48 valandoms, Izraelio kariai Įsiveržė į Ki- 
bijos miestelį, Jordane, ir ten pradėjo pulti gyventojus. 
53 arabai buvo užmušti ir 40 namų paversta į griuvėsius.

Na, ir šis įvykis privertė Saugumo Tarybą svarstyti 
visą padėtį Palestinoje. O kad pilniau supratus daly
kus, Saugumo Taryba parsikvietė gen. Bennike, kad jis 
pateiktų išsamų pranešimą.

Taip, padėtis Palestinoje nerami. Ten gali užsilieps
noti karas. Jis gali nusiaubti mažą Izraelį, nes arabiš
kos valstybės šiandien yra geriau ginkluotos negu buvo 
pirmiau. Tiesa, Izraelis taipgi ginklavosi ir ginkluojasi.

Dėl Bennike raporto, sakoma, Saugumo Taryboje 
kils aštrių debatų. Raportas nepatinka Izraelio atsto
vui.

Mes pageidaujame, kad Saugumo Taryba išspręstų 
visą reikalą taip, idant Palestinoje būtų įvykdyta taika.

NAUJAS TEISMAS
FEDERALINIAME teisme Detroite prasidėjo byla 

šešių asmenų, darbininkų judėjimo veikėjų, kaltinamų 
nusižengime Smitho įstatymui.

Teisiami: Helen Winter, Saul Wellman, Nat Ganley,
- Thomas Dennis, Jr., William Allan ir Philip Schatz.

Helen Winter yra žmona komunistų vadovo, įka
linto Lewisburgo kalėjime už nusižengimą Smitho aktui. 
Ji serga ir prašė teisėją, kad jos dabar, kol serga, neteis-

• .’tų, bet teisėjas Picard atsisakė prašymą išklausyti.
Teisiamosios advokatas tuomet prašė teisėją, kad 

iis partrauktų iš Lewisburgo kalėjimo teisiamos vyrą.
• Carl Winter, idant jis galėtų būti jai liudininku. Teisė- 

’ jas nutarė prašymą išklausvti ir Carl Winter bus perkel- 
< tas iš Lewisburgo į Milan, Mich., federalinį kalėjimą.

; Jeigu ir šiame teisme bus laikomasi tokios procedū- 
. ros, kokios buvo laikytasi kituose panagiuose teismuose,

• jąi mažai yra vilties, kad teisiamieji būtų iirteisinti. 
•'Mat, pagal Smitho aktą, kaltintojai gali padaryti kaltu
patį nekalčiausią žmogų.

Teismas, atrodo, tęsis ilgokai. Jis kaštuos nemaža 
pinigii teisiamiesiems. Bet jie priversti gintis ir ginsis,

• o pažangioji visuomenė stos jiems talkom
Reikia daryti viską, kad Smitho aktas-įsta tymas bū

tų atšauktas!

NEPATENKINO
GYVULINIŲ farmų savininkai, suskridę į Wash- 

, .ingtoną reikalauti iš valdžios paramos, paposėdžiavę iš- 
. siskirstė.

Tačiau valdžia jų reikalavimų nepatenkino. Prezi
dentas Eisenhoweris yra paskyręs specialę komisiją far-

• merių reikalams tirti. Kai ta komisija pateiks savo ra- 
portą, tuomet, sakoma, valdžia darysianti ką nors.

, • Nežiūrint to, kad valdžia farmerių balso neišklausė, 
..šis jų judėjimas, šis suskridimas į sostinę reikalauti pa

ramos, turi didžiulės svarbos. Jis parodo, kad farmeriai
- nežada tylėti, Jis parodo, kad republikonai yra jų prie

šai. Šis judėjimas turės reikšmės ir kongresiniams rin-,
.kiniams, kurie įvyks kitų metų rudenį.

Už savaitės įvyks dienraščio metinis koncertas. Pra
šome visus laisviečius, gyvenančius New Yorke ir apy
linkėje, pasižymėti lapkričio 8 diena, prašome atvykti į 
koncertą . Taip darydami, jūs pasižmonėsite ir parem
kite savo laikraštį.

Šypsenos
Vienas stambus fabrikan

tas, įsakydamas reporteriui 
'plačiai parašyti apie jo 
korporacijos prod u k c i j ą, 
pataria jam pabrėžti seka
ma:

—Jeigu kuris ■ n e n o r ė s 
.pirkti mano produktų, tąsi

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

bus skaitomas subversyviu.

Nuvykęs į Europą mūsų 
valstybinis sekretorius Duf
ies pareiškė’ Anglijai ir 
Francūzijai sekamai:

—Mes esame priversti 
jums parduoti kanuoles to
dėl, kad galėtume nusipirk
ti savo sviestą.

Gražiai buvo pagerbta 
veikėja K- Petrikiene

Lietuvos laisvinimas be
Pauliaus patarimų

Sekmadienis, spalio 25- 
toji.

Liberty Auditorija šven
tiškai išpuošta.

Suvyko čion mūsų žmo
nės pagerbti ilgametę savo 
veikėją, Katriną Petrikie- 
nę, kuri švenčia savo 60 
metų amžiaus sukaktį ir 40 
metų sukaktį jos visuome
ninės veiklos.

Pirmiausia Melodija su
giedojo “Happy Birthday,” 
vėliau, po toasto, —“Ilgiau
siu metu.” u t

Meninę programą atliko 
Suzana Kazokytė, jubilia
tės artima bičiulė, ir Melo
dija; pianu palydėjo muzi
kė B. šalinaitė-Sukaskienė. 
Vieną piano numerį gražiai 
atliko jaunasis Sukaskas, 
Dimis.

Buvo pasakyta eilė kalbų, 
jubiliatei linkėjimų. Vie
nos jų buvo trumputės, ki
tos ilgesnės, bet visose jau
tėsi šiltas pasitenkinimas, 
kad mūsų tarpe yra tokių 
veikėjų, kaip Katrina Pe
trikiene; visi kalbėjusieji 
reiškė pageidavimą, kad 
mūsų jubiliatė gyventų il
giausius metus ir kad jai 
nepristigtu energijos dar
buotis ateityje, kaip darba- 
vosi (praeityje per 40 metų

Bt^vo iššaukti sekamieji 
asmenys: Šmagorienė iš 
Maspeth, N. Y., J. J. Yna- 
maitis iš Naugatuck, Conn 
Pastarasis įteikė nuo Wa- 
terburio veikėjų specialiai 
atspausdintą kortą, kuri 
skambėjo:

“Waterburio draugai ir 
draugės sveikina draugę 
Katrina Petrikiene su au
ka $15.00. B. Martinionis, 
P. Bokas, J. Žiūraitis. J 
Gabrėnas. V. Krasniskas, 
Radrers. Danisevičius, abu
du Strižauskai. J. J. Yna- 
maitis. H. Bužienė. Andru- 
lienė, V. Žiūraitis ,V. Jaku
bonis. K. Jankeliūnienė.”

Pokylyje dalyvavo Ona 
Jusaitienė. iš Toronto. Ka
nados. taipgi Agnes Asta- 
šauskienė. iš Detroit, Mich., 
—abi sveikino jubiliatę.

Kiti kalbėjusieji: L. Že
maitienė. iš H a r t o' r d 
Conn.: K. Čiurlis, iš Eliza
beth, N. J.; P. Bėčis. iš 
Great Necko; A .Matulis, iš 
Jersey City. N. J.: Ona 
Kazlauskienė, iš Fresh 
Meadows, N. Y.; Jurgis 
Liepa, iš Scranton. Pa.; J. 
Bimba. Vilkas, iš Paterson, 
N. J.: Ona Kvedėriūtė (au
kojo $5). iš New Yorko: 
Gaškauskienė. iš Hunting
ton. N. Y.; Ignas Bėčis, iš 
Union Citv, N. J.: taipgi 
Julija Šmitienė, iš Philadel- 
nhijos. Pastaro ji i teikė ir 
$35.00 dovaną, sudėta se
kamų asmenų: A. Žalnie- 
raitienė $10. Dinukė $5. R 
ir M. Merkiai $5. Elzbieta 
Jakštienė, Seno Vinco žmb- 
na, $5: po du doleriu: H 
Tureikienė. A. J. Smitas. B 
Kavaičiukienč. T. Belec
kienė, E. Bender.

'Kiti kalbėjo: Motiejus 
Klimas, Antanas Bimba, 
Jonas Siurba, V. Bunkus, 
Jonas Valentis, P. Buk- 
nys, Artūras Petriką, jubi
liatės sūnus, Dr. J. S. Sta- 
nislovaitis ir Kristina Sta
nislovai tienė, iš Waterbu
rio. taipgi žymioji moterų 
veikėja New Yorke, Agnes 
Vukcevich. Pastaroji kal
bėjo anglų kalboje. Nu
švietusi uždavinius, stovin
čius prieš Amerikos ir prieš 
visą visuomenę, — kovą už 
taikos išlaikymą, kovą už 
civiliniu laisvių gynimą ir 
tt., — kalbėtoja šiltai įver
tino K. Petrikienės darbus 

ir linkėjo jai ilgiausio am
žiaus ir nenutrūkstamos 
energijos.

Paskiausiai sakė kalbą 
pati jubiliatė. Padėkojusi 
rengėjams ir šeimininkėms 
už suruoštą šaunų pokylį 
jai pagerbti, K. Petrikiene 
trumpai perbėgo svarbes
nius savo nueito visuomeni
nio kelio bruožus.

—1912 metais, — sakė ji, 
— buvau išrinkta lietuvių 
socialistų kuopos Brookly- 
ne sekretore, bet tuomet 
buvau žalia, mažai net su
pratau sekretoriaus parei
gas.

Gyvenimas jos, kaip ir vi
sų imigrantų, tuomet bu
vo labai sunkus, buitis 
žiauri. Tačiau darbininku 
klasės kova, vesta prieš ne
geroves, gyvenimą pataisė. 
Kitais žodžiais, progresas 
padarytas, o jis padarytas 
dėl to, kad žmonės kovojo, 
veikė, nenuleido rankų, ne
sitenkino tik tuo, ką turi. 
1916 metais ji buvo pasta
tyta žurnalo “Moterų Bal
so” redaktore. Ji pradėjo 
sakyti prakalbas, nes tam 
buvo gyvas reikalas; važi
nėjo, organizavo moteris 
darbininkes, padėjo joms 
atidaryti plačiau akis ir 
pažinti gyvenimą. Ji pati 
švietėsi ir kitus švietė, kiek 
pajėgė, kiek beišmanė. Ju
biliatė pareiškė, kad ii ne
žada iš visuomeninio darbo 
trauktis; ii dirbs, kiek tik 
jos jėgos leis; ragino, kad 
ir kiti tai darytų, kad nesi
tenkintų tik asmeniškais 
reikalais - reikalėliais.

Po jos kalbos Melodija ir 
visa publika sustojo ir dar 
kartą sugiedojo jubiliatei 
“Ilgiausių metų!”

Tuomi pokylis ir baigėsi.
Buvo prisiųsta daug svei

kinimu — telegramomis ir 
laiškais; prisiųsta piniginių 
dovanų ir daiktais dovanų. 
Piniginiu dovanų iš viso su
dėta $126. kurių jubiliatė 
neėmė nei vieno cento, bet 
visus atidavė Laisvės iždui. 
Sveikinimai buvo skaityti 
protarpiais laike progra
mos.

Sveikino telegramomis: 
L. ir P. Kisieliai, iš Mont- 
realio; Juozas Lesevičius, iš 
Montrealio. Lesevičius sa
kė: “Mes. Montrealio lie
tuviai. susirinkę aptarti 
Liaudies Balso vajų, siun
čiame jums šiltus sveikini
mus jūsų 60 metu amžiaus 
sukakties proga.”

Paulina Jasilionienė, iš 
Binghamton, N. Y.; Vincas 
ir Ona Andruliai, iš Chica- 
gos; Lietuvių moterų kul
tūrinis Klubas, iš Chicagos; 
Mildred Stensler, iš New
ark, N. J.: Rainardai ir 
Musteikiai, iš Bostono.

Sveikinimai laiškais: Dr.. 
T. J. Kaškiaučius: V. Bo
vinas, iš Miami, Fla.; L. 
Bekis, iš Rochester, N. Y.

Sveikinimas nuo Seno 
Vinco:
“Gerbiama Drauge ir 
Nenuilstanti Veikėja!

Asmeniškai negalėdamas 
dalyvauti Jūsų pilnai užsi
tarnauto pagerbimo jubi
liejaus parengime, dalyvau
ju tik su savo sielos jaus
mais.

Spausdamas Jūs, gerbia
ma darbuotoja, ranką, lin
kiu Jums, su tokia pat iš
tvermė, tokiu pat pasiauko
jimu darbuotis ir ateityje 
dar per daugeli metų!

Kas lenda į kampą, 
kaip subartas vaikas,

Senatvei pabeldus į duris, 
Užmiršta, kad darbuotės

(Feljetonas)
Kadangi jūsų Paulius nepa

reina iš diplomatų veislės, tai 
dėl šio trūkumo ' neturi privi
legijos tuo patim laiku daly
vauti keliose vietose. Dėl šio 
nepalankumo, visu laikotarpiu 
Pauliaus lankymose danguje, 
Lietuvos laisvinimo darbas tu
rėjo eiti be Pauliaus patari
mų. Kai Maižiešius sugrįžo 
nu.o kalno Sinai su “dešimčia 
dievo prisakymų,” tai savo 
parapijomis atrado garbinan
čius Auksinį Veršį, o kai jūsų 
Paulius sugrįžo iš pasikalbėji 
mo su dievu, tai Lietuvos lais
vinto.) us atrado tąsantis už 
plaukų už valdymą išlaisvin
tos Lietuvos.

Kad Maižiešiaus laikais jo 
parapijonai lengvai iškrypo iš 
vėžių, tai mūsų dienose niekas 
dėl to nesistebi, nes tada poli
tinių ligų gydymo ekspertai 
dar nebuvo žinomi. Bet kai 
mūsų dienų išėję aukštuosius 
mokslus visokių politinių pa
vietrių profesoriai, teisėjai, 
advokatai, daktarai, rylisteiti- 
ninkai ir tavernų užlaikytojai 
nejaučia, iš kurios pusės vė
jas pučia, dalinasi neatrastus 
turtus, statydami vieni kitų 
praeities “nuopelnus” viešon 
p a rod on, tai negalima laikyti 
tokiu menkniekiu, dėl kurio 
Pauliui nebūtų reikalo susi
rūpinti. Tai biskį progresas, 
broliai mano! Pirmiau daly
bos, paskiau radybos. Namas 
statoma nuo stogo — pirmiau 
valdo, paskiau išlaisvina.

Atsižvelgiant i tai, kas vyk
sta, kiekvienas sutiks, kad ii 
gudriausiems profesoriams ri
šant painius klausimus, paša
linis patarimas, kad ir pap
rasto Pauliaus, gėdos nedaro. 
Nes per visą laiką* Pauliaus 
buvimo danguje, Lietuvos lais
vinimas nei vienu žingsniu ne- 
pažeigė pirmyn,. C) progų bū
ta labai palankių, kurias su 
razuinu panaudojant, Lietuva 
jau dabar veikiausia būtų iš
laisvinta.

Nieku neatlyginamas laisvi- 
! nimui nuostolis užduotas tuo
mi, kad laisvintojams impor
tavus iš Švedijos Amerikon 
tris iš Lietuvos pabėgusius žu
vininkus su “lietuviško” gin
taro laiveliu, nesusivokta, kaip 
tą įvykį paversti amžinai kal
bančiu graniafonu už Lietuvos 
laisvinimo bylą? Nesupratę į- 
vykio reikšmės iš mokslinio 
taškaregio, pagauti didelio 
laimėjimo intuicijos laisvinto- 
jai susišaukę masinę delegaci
ją, nešini laiveliu, nežinoda
mi ko, nei kam, nudardėjo 
Washingtonan.

Ir ką jūs, broliai, manote, 
šita masinė delegacija Wash
ingtone atliko? Nugi, dar kar
tą sugiedojo visiems seniai at
sibodusią. kaip vakarykšti 
barščiai, per tuziną metų gie
damą giesmę apie ištrėmimus, 
išvežimus, tautžudystę, geno
cido konvenciją ir kitokius 
plepalus, kuriais amerikonų 
negalima sukusinti, kad jie 
bėgtų ir atvajavotų smetoni
niams apaštalams turėtus cen- 
trelius, fabrikėlius, malūnė
lius, bravarelius ir kitokias 
prašmatnybes. Jokio progre
so: ta pati daina, ta pati var- 
niška gaida.

Jei tada Paulius būtų bu
vęs ant žemės, daina būtų bu
vus sugiedota iš naujų gaidų, 
nes pasinaudojant tuomi, kad 
pabėgėliai atsirekomendavo 
kaipo žuvininkai, buvo galima 
sugalvoti tokį sklandų melą, 
kuriuomi būtų sukirsta labiau-

dar nepilnas saikas,— 
Keliones tik pats vidurys.

Senatvę sutikie
su šypsą ant veido, 

Krūtinę lai šildo
idėjos dvasia!

Kol tavoji saulė
dar nenusileido,

Rytą lai gaivina
rytmečio rasa.”

(Bus daugiau) 

šiai išgarsėję melagiai. Viskas, 
ko reikėjo, tai prezidentui į- 
varyti kinkų drebėjimą že
miau sekama pasakaite:

“Didžiai gerbiamas Jūsų 
Ekselencija ponas prezidente. 
Mūsų delegacijos šiandieniniu 
uždaviniu yra perspėti Jūsų 
Ekselencija apie gresiantį mir
tiną pavojų viso laisvojo pa
saulio visoms demokratijoms 
ir visiems demokratams, šią 
baisią grėsmę sužinojome nuo 
pabėgusių iš Lietuvos žuvinin
kų. Pavojus tapo atidengtas 
sekamu procesu:

“Pasidėkavojant aukščiau
siojo palaimai, mūsų pabėgė
liai Lietuvoje buvo pripažinti 
gabiausiais žuvininkais. Kaipo 
tokiems, jiems buvo pavėlinta 
žuvauti didžiausioje Lietuvos 
durpinyčioje.

“Vieną laimingą dieną 
jiems bežuvaunant, 2 brai
džiojant iki juozmens vande
nyje, o trečiam vaikščiojant 
krantu ir nešiojant maišą su 
pagautais karosais, pasitaikė 
visai netikėtai viksvose užtik
ti lydeką tokio didumo kaip 
rankovė. Kadangi lydeka žu
vininkus patėmijo pirmiau ii 
suprato artėjantį pavojų, tai 
gelbėdama savo gyvybę, visu 
smarkumu dėjo uodega į pa
viršių vandens, aptėkšdama 
žuvininkams akis ir tuomi 
juos laikinai apakindama, pati 
spruko sau žinomon slėptu
vei!. žuvininkai nenorėdami 
atsisveikinti su pabėgusiu lai
mikiu, nepaisydami laikino 
apakimo, lietuvišku ryžtumu 
vydamiesi lydeką, nėrė gel
mėn ir atsitrenkę kaktomis 
labai kietą kūną, žaibui nuš
vietus visą durpinyčią, iškilo 
viršun vandens.

“Kadangi dabartiniu laiku 
labai madoje visokį apsigyni
mai nuo žinomų ir nežinomų 
neprietelių, tai pradžioje ii 
mūsų žuvininkai buvo pama
nę, kad ir žuvys jau bus įsi
taisiusios apsigynimo priemo
nes. Bet lietuvis apgavystei 
lengvai nepasiduoda. Gerai 
patrempę kojomis tą vietą, 
kurioje gavo kaktose guzus, 
mūsų žuvininkai atrado, kad 
toje vietoje durpės iškastos 
iki dugno, o po apačia durpių 
randasi neapsakomai storas 
klodas uraniumo, — tikro lie
tuviško uraniumo, iš kurio da
romos atominės, bombos! šiuo 
atradimu pasiremdami, žuvi
ninkai vienbalsiai nusprendė, 
kad po visais Lietuvos durpy
nais (kuriais Lietuva labai 
turtinga) guli neaprėpiami 
klodai uraniumo. Kadang 
mūsų žuvininkai nėra perdaug 
dideli žiopliai, tai jiems nvė- 
me ilgai suprasti, kad jeigu 
bolševikai, sužinoję jo atradi
mą, uraniumą iškastų ir pa
verstų atominėmis bombomis, 
tai laisvojo pasaulio demok
ratai nespėtų atsisveikinti ne 
su pačiomis, nei su vaikais.
O neturėdami savimi ganėti
nai didelio pasitikėjimo, kad 
užsibuiziję paslapties neišple
pės, vos spėję nuo piemenuko 
nukniaukti šį gintarinį laivu
ką, kuri atnešėme tau, ponas 
prezidente, padovanoti kaipo 
ženklą geros prietelystės. žu
vininkai strimagaliais pabėgo 
iš Lietuvos.

“Iš to, kas viršuje pasakyta, 
ponas prezidente, suprasi ir 
be aiškinimo, kad Lietuvos iš
laisvinimo negalima atidėlioti 
nei vienai dienai.”

Šitaip pamelavus, delegaci
ja būtų užmynus tiesiai ant 
širšių lizdo. Nes tokiu melu 
būtų skaudžiai stukterta į pa
tį centrą skaudulio, nuo kurio 
sukrėtimo visi atombombiniai 
būtų sušokę ant kojų ir pra
dėję nepakenčiamą riksmą už 
tuojautinį Lietuvos išlaisvini
mą.

Antra Lietuvos laisvinime 
bylai žala, tai nesuvokimas,
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kur padėti žuvininku atga
bentą gintarinį laivuką, dėl
kurio daug rėkta, o nieko ne
laimėta. Ne apsvarsčius daro
mo žygio moksliškai, nesura
dus tinkamo būdo, kaip ■ lai 
vilkas daugiausia pasitarnautu 
laisvinimo bylai, delegacija 
laivuką nutempė Washingto- 
nan ii padovanojo preziden
tui Trumanui. O prezidentai 
ten pat pasigyrė, kad laivuką 
atiduosiąs savo dukteriai Mar- 
garetai.

Ar jūs, ponai laisvintojai, 
numanote, kas seka toliau ii 
koks likimas mūsų laivuką iš
tiks netolimoje ateityje? Me
tas po meto, panelė Margaret 
ištekės už vyro. Vedybų pasė
koje, atsiras vaikai ir po ke
liolikos metų laivukas baigs 
gyvenimą po Margarctos vai
kų plaktukų smūgiais. Pauliui 
nevisai suprantama, kodėl to
kių kytrių vyrų delegacija to
kią brangią dovaną, kaip gin
tarinis laivas, kuo negali di
džiuotis jokia valstybė, mate 
išrokavimą padovanoti pavie
niai ypatai, kad ir preziden
tui? Laivukas galėjo ir turėjo 
būti paverstas ‘pavergtos” 
Lietuvos simboliu, amžinai < 
šaukiančiu už jos išlaisvinimą. * 
Kad taip padaryti, nereikėjo 
nei perdaug didelio razumo. 
Būtų užtekę ant abiejų laivu- 
ko šonų įbrėžti “Pavergta Lie
tuva” ir padovanoti Amerikos 
valstybei kaipo valstybinę sa
vastį, su išlyga, kad laivukas 
amžinai pasiliks Baltajame 
Name ant lentynos.

šitaip pasielgus, laivukas 
būtų bylojęs apie “pavergtą” 

I Lietuvą ne vienam, ale visiems 
prezidentams, kiek tik Ameri
ka jų turės. Atsižvelgiant į 
tai, kad visi Amerikos prezi
dentai turi varlišką patrauki
mą prie vandens, nes kaip tik 
atitrūksta nuo pareigų, tuojau 
į laivą ir leidžiasi žuvaut, už 
tai ir laivus nepaprastai myk 
ir gerbia, žinant si faktą, ,n< 
sunku suprasti, kokią nepava 
duojamą rolę laivukas lošUn 
Lietuvos vadavimui, visuom<4 
rasdamasis prezidentui po a- 
kių.

Visiems žinoma, kad tarny
bos pareigos nevisada leidžia 
prezidentui ištrūkti iš Baltojo 
Namo, tokiais atvejais, užėjus 
tūžmasties slėgimui, preziden
tas ima didelį bliūdą, prilei
džia vandens, pasistato ant 
stalo, ima nuo lentynos gin
tarinį laivuką ir plukdydamas 
bliūde žiūri Į gyvą paveikslą 
“pavergtos Lietuv.,” prisimin
damas mums duotą prižadą 
va j a votis už Lietuvos “išlais
vinimą.” Mes gi, kusidami 
prezidentą prie smarkesnės 
akcijos, būtume galėję dai
nuoti sekamą dainelę:

Plauk laiveli, gintarini, 
Raižyk bliūde vandenynus! 
Prezidentui vis kuždėki 
Apie užmirštus žmogynus. 
Tegul ponas prezidentas 
Iš piktumo nagus kremtas, 
Kad negali mums 
Bolševizmą nugalėt

Kai taip nepasielgta, kaip
viršuję nurodyta, tai suduo
ta skaudus smūgis ' Lietuvos 
vadavimo bylai —J r’ laivukas 
prarasta ir Lietuva neišvaduo
ta! Tai ką reiškia gūžinėti už
rištomis akimis. Turite žinoti, 
gerbiami .ponai, ypač dabarti
niu laiku, kuomet esame at
kirsti nuo Lietuvos valstybinių 
turtų, kad be atodairos švais
tytis tautiškomis brangenybė
mis yra nedovanotinu prasi
žengimu. Cibu ką atidavėte 
vienam prezidentui, laivuką 
kitam, o dabar pas trečią jau 
turite landžioti su tuščia sau
ja.

Lai šios klaidos būna jums 
pamokinimu, kad ateityje su
griebę kokią vertingą dovaną 
kam padovanoti, privalote pa
sitarti su jūsų Paulium. ■,<

Linkėdamas daugiau apdai
rumo Lietuvos laisvinimo by
loje, pasilieku su godone, 

Jūsų tarnas,
Paulius.



JDOMUS, lėtas degtuko IŠSIVYSTYMAS ■
Degtukas dabar papras

tas kasdieninis dalykėlis: 
rodosi, ly tai būtų menkas 
išradimas. Žmonija, ta
čiau, sugaišo šimtus tūks
tančių metų, iki išrado deg
tuką.

Tikrieji degtukai, pana
šūs į šiandieninius, buvę 
pagaminti tiktai pirm 61 
metų. O šiandien padaroma 
degtukų daugiau, negu bet 
kurių kitų daiktelių pašau-

STIKLAIS UŽKURIAMA ponioms kaip “stebuklą 
kad fosforas pats savaime

M

IŠ ISTORIJOS

Nepaisant, kad plinta pa
degančios benzininės maši
nėlės, vis tiek pasaulyje da
bar sunaudojama apie 5 
trilijonus degtuku per me- 

Trilijonas gi yra toks 
skaitmuo, kur [po numerio 
1 prirašyta 12 ratukų (nu
lių. arba zerų).

Vien Jungtinėse Valstijo
se suvartojama 500 bilijonų 
degtukų per metus. O jų 
fabrikantai apskai č i a v o . 
kad amerikiečiai kas valan
dą įbrėžia 57 milijonus deg
tukų.

UGNIES DARYMO 
ATRADIMAS

Atradimas, kaip ugni pa
sidaryti, vedė senovinius 
urvų gyventoju link šian
dieninės civilizacijos. O 
degtukas vra vainikavimas 
bandymų lengviausiai pasi
daryti ugnį.

Egiptėnai pirm 6,000 me- 
’u šitaip darydavo ugnį.

Jau senovėje buvo žino
ma, jog tam tikrais stiklais 
nutaikant saulės spindulius, 
galima padegti kai kurias 
minkštai - purias medžia
gas. Tatai parodė ir seno
vės graikų mokslininkas 
Archimedas, gyvenęs nuo 
287 iki 212 metų pirm 
k r i kšči o n ių ga dy n ė s.

Kada Romos karo laivai 
apgulė Syrakūzu miestą,

medas stiklais nukreipei 
saulės spindulius į audė- Į 
klinius laivų žėglius. Taip 
ir uždegė juos. Sicilijos 
sala anais laikais buvo 
Graikijos kolonija.

NETYČIA SURASTAS 
DEGTUKO “TĖVAS” 
17-me šimtmetyje vokie- 

tys alchemikas Hennig I 
Brandt visaip virino, tirp
dė, maišė ir kaitino gelež
galius, šviną bei kitas pi
gias medžiagas, bandyda
mas perdirbti jąsias į auk
są ar sidabrą. Tokius mė
ginimus darė ir kitu tautu 
alchemikai, svajodami pa
verst pigius metalus auksu 
bei sidabru.

Bet Brandtas, bebandy

Šimtui metų praslinkus, 
vienas francūzas išrado 
“stebuklingą” stiklinį vamz
delį. Patepė fosforine me
džiaga šniurgalį arba po- 
pierio juostelę. Dėjo j vamz-

dė. Kuomet paskui perlauž- 
davo stiklinį vamzdelį, tai 
susidūręs su oru fosforas 
tuojau ir už.sidegdavo.

Kiek vėliau tūlas italas 
išrado tam tyčia butelį. 
Fosforo junginiu su deguo
nim ištepė butelį iš vidaus.

kuomet

ką i fosforuotą butelio sti-

tuojau imdavo i,r užsideg
davo. Tai jau buvo didelis 
žingsnis pirmyn linkui deg
tuko pagaminimo.
PREZIDENTO JEFFER- 

SONO “DEGTUKAS”

dento Jeffersono laikais 
(1801-1809 metais) šioje ša
lyje buvo naudojama vadi
namas “oksimuriatinis deg-

gremėzdiškas padaras. Bu
teliu įpilta sieninės rūkš- 

damas įvairias medžiagas | ties, o sykiu su buteliu per- 
dėl aukso, netyčia 1668 me- Į karna 50 medinių šipuliuku, 
tais surado fosforą, o iš kur 
fosforo ilgainiui ir tapo “iš- kru 

įsprausdavo gala sauso pa- perinti” degtukai.
Fosforas iš pradžios bu- 

brangus. Viena 
poniška Londono užeiga 
pirko unciją fosforo (šešio-

jo pardavinėti medžio ske
veldrėles, kurių galiukai 
buvo aptepti tam tikrais 
chenųLalais. Pab r a u k u s 
skeveldrėlės galiuką per 
smėlinį popierį (sandpa
per), tai skeveldrėlė ir už
sidegdavo.

TIKROJO DEGTUKO 
GIMTADIENIS

Tikruoju degtuko gimta
dieniu laikoma 1892 metų 
rugsėjo 27 d. Philadelphi- 
jos advokatas Joshua Pu- 
sey tą dieną gavo iš val
džios patentą, kaip daug- 
meniškai gaminti jau to
kius degtukus, kurie pana
šūs i šiandienjnius.

Vienos rūšies degtukai 
daromi, aptepant medinių 
balanėlių arba kietų popie
rėlių galus fosforo jungi
niu su sieniniu chemikalu. 
Šitokius degtukus galima 
bile kur įbrėžti. Naujesnės 
rūšies, “saugieji” (safety) 
degtukai skirtingai gami
nami. Jų galiukai aptepa- 
mi tam tikrais cheminiais 
mišiniais, kur yra daug de
guonies (oksigeno). O ant 
degtuko dėžutės arba “kny
gelės” užtepama fosforinis 
mišinys. Taigi, brėžiant 
degtuką į fosforinį ruožtą, 
tai]) degtukas ir užliepsno-

LEGENDA: KAIP CARAS 
ALEKSANDRAS PIRMA

SIS PO MIRTIES GY
VENO SIBIRE

Pasaulyje yra nemažai le
gendų, pasakų, padavimų 
apie įvairius žmones. Tū
los tos legendos — religi
nės, kitos patrijotinės, o 
trečios — taip sau. Prie 
pastarųjų priklauso legen
da apie buvusį Rusijos ca
rą Aleksandrą Pirmąjį, ku
ris būk pasislėpė nuo savo 
giminių ir dar desėtkus me
tų po slapyvardžiu gyveno 
Sibire, kaipo paprastas vals
tietis. Štai trumpa sutrau
ka.
Kas buvo caras Aleksan

dras Pirmasis?
Aleksandras Lmasis bu

vo sūnus caro Povilo Pir
mojo. Jis gimė 1777 ir mi
rė 1825 metais. Aleksan
dras caro vietą užėmė 1801 
metais, kada jo šalininkai - 
suokalbininkai nuvertė ca
rą Povilą, Aleksandro tėvą, 
ir nužudė.

Aleksandro veik visas ca- 
ravimo laikas buvo Rusijos 
karų laikas. Ji kariavo 
prieš Persiją, Švediją, du 
kartus prieš Turkiją ir tris 
kartus prieš Napoleoną.

Rašo I). M. šoloniskas
kinimas caro giminių ir jų 
intrigos; iš kitos, patsai

gotai niekam nepasitikintis. 
Jam rodėsi, kad iš jo juo
kiasi, jo neapkenčia ir 
trokšta jo mirties...”

Aleksandras daug ke
liauja po Rusiją, nors tais 
laikais keliai - susisiekimai' 
buvo blogi. Jis per keleris | 
metus nesutinka ir su sa- i 
vo žmona. Tik sakoma, kad 
paskutinėje jo kelionėje jj 
Taganrogą, ant Azovo jū- j 
rų kranto, jis su žmona su- ‘

Ypatingai caras nusimi- j 
nė, kada jis Taganroge su- i 
žinojo, kad kas tai Peter-Į 
burge nužudė jo kambari
nę tarnaitę. Aleksandrui 
buvo reikalo bijotis. Su jo 
žinia buvo jo tėvas Povilas 
nuverstas nuo sosto ir nu-' 
žudytas. Jis žinojo, kad jo ' 
dieduką Petrą Trečiąjį nu-1 
vertė nuo sosto Petro žmo
nos Katrinos suokalbinin
kai ir nužudė.

Aleksandras su savo žmo
na neturėjo vaikų, tai ne
turėjo nė Rusijos sosto įpė
dinio. -Pradžioje buvo ma
noma, kad Aleksandrui mi-

metų lapkričio 19 d., o jį 
palaidojo švento Petro ir 
Povilo tvirtumoje tik 1826 
metų kovo 13 dieną. Net 
artimiems giminėms “išbal
zamuotas” caro kūnas ne
buvo parodytas, nes nauja-

pareiškė, kad “buvusiojo 
o veidas persimainė.” 
i alyvavo nė mirusiojo

caro' žmona laike jo laido
tuvių.

Rusijoje jau gyvavo pro
gresyvių oficierių sąjunga, 
kuri siekė aprėžti caro ga
lią ir panaikinti baudžiavą.

Kada ėjo painiava, kas 
bus naujas caras — Kon
stantinas ar Nikolajus, tai 
oficierių sąjunga pasinau
dojo ta proga ir padarė su
kilimą. Peterburge sukili
mas įvyko gruodžio 14 d., 
o pietų Rusijoje vėliau. Ca-

* galiuko į duobutę, pra- j 
krapštytą didesniame sau- vo labai 
so medžio gabale. Permes- į 
davo virvutę per pagaliuką 
ir greitai traukydavo ja 
vienon bei antron pusėn. 
Tad pagaliukas buvo spar
čiai sukinėjamas. Nuo to i 
gi taip įkaisdavo pagaliuko j 
“sąnarys,” su didesniuoju; 
medžio gabalu, kad imdavo j 
rūkti, ir užsižiebdavo ug- į 
nis.

Užtempus virvę ant lanko 
ir braukiant jąja' skersai 
pagaliuko, kaip kokiu smi-! 
čium, pagaliukas juo spar- i 
čiau sukinėdavosi, ir jo ga
las dar greičiau įkaisdavo, 
įžiebiant ugnį.
SKILTUVO IŠRADIMAS

Senasis Biblijos Testa
mentas rodo, jog senovės 
žydai Jeruzalėje apie 2,110 
metų atgal išmoko įsiskelt 
UĮgnį, kirsdami plieno ga
baliuku ar užgrūdintu ge
ležgaliu j titnagą. Tai buvo 
pirmykščias skiltuvas.

Senoviniai graikai išdžio
vindavo kempinę (pintį) ir 
skiltuvo kibirkštimis pa
degdavo ją, o iš kempinės 
jau lengva sukurti didesnę 
ugnį.
SKILTUVAS LIETUVOJE

Dar gana daug ir Ameri
koje yra lietuvių, kurie Lie
tuvoje įsiskildavo ugnį i 
kempinę pypkei užsidegti 
arba ugniai susikurti. Ge
riausia tam pintis (ar kem
pinė) buvo nuo beržo. Ge
rai ją išdžiovinus, o dar 
minkštai suplakus, pinties 
plušai lengvai užsidegdavo 
nuo skiltuvo kibirkšties, ir 
net lietaus lašėjimas neuž- 

k gesindavo. Ypač tikdavo 
' skiltuvui pamirkyta salie

tros skiedinyje pintis. To
kia, nepaisant lietaus, 
purkšdama degdavo. O į 
ąžuolo bei eglės pintį jau 
sunkiau būdavo ugnį įskel
ti. 1

chemikalu.
! šipuliuką į sierinę

su dėtims — si e

i.lį svaro) už 250 do-1 Vienas amerikietis vais- 
Ir rodė ponams bei I tininkas 1827 metais pradė-

“VAGIŲ UGNIS”
Kai degtukai pirmą kartą 

Lietuvoj apsirodė, tai mūsų 
seneliai praminė juos “va
gių ugnim.” Sakydavo, “da
bar nenaudėliai galės leng
viau padegioti mūsų trobas 
arba, pasižibinti, kada va
gia.” J. C. K.

Kas atsitinka per minutę
Missouri valstija kas mi

nutę pagamina po 15 “kor
tinių” pypkių, išsiunčiamų 
pardavimui i kitas valsti-

Nusenę amerikiečiai, tu-

kas minutę gauna viso $6, 
000 pensijų.

Apskaičiavimai čia padaT 
ryti, padalinant įvykius per 
visa minučių skaičių išti- v v <
suose metuose.

Jungt. Valstijose kiekvie
ną minutę atliekama po 4 
dideles piktadarystes, kaip

mas, lytinis prievartavi
mas, kriminalinis užpuoli
mas ir kt. Tatai rodo ra-

Edgaro Hooverio,

Kiekvieną minutę Jung
tinėse Valstijose gema 7 
kūdikiai, vidutiniai imant.

Jungtinių Valstijų žmo
nės kas minute sunaudoja 
po 3 milijonus kiaušinių, 
tiesiog juos valgant bei var
tojant maisto produktus, 
kuriuose įdėta kiaušinių.

Valdžios presai kas minu-

taženklių (štampu).

Amerikiečiai per metus 
išperka tiek dienraščių, jog 
išeina, po 100 per minutę, 
vidutiniai skaičiuojant.

130,000 amerikiečiu kas 
minutę paskambina vieną iš 
50 milijonų telefonų.

Neatsargūs rūkyto j a i 
kiekvieną minutę sukelia po 
vieną gaisrą namie.

Amerikos šunims kiekvie
ną minutę yra sužeriama 
2,000 dėžučių perkamo iš 
krautuvių ėdalo .

Amerikiečiai surūko 
600 tūkstančiu ei garėtu 
minutę.

per

Amerikiečiai dienos laiku 
kas minutę sunaudoja po> 33 
švarus aspirino kaip vaisto 
nuo galvos skaudėjimo bei 
slogu. *..> l-

Kokiui keistumų kartais būna
Lokarno mieste, Šveicari

joj, užsidarė blaivininkų są
junga, kuomet jos pirmi
ninkas tapo saliūninku.

daktaras N. W .Shock, šir
dies Ligų Įstaigos direkto
rius Washingtone, surado, 
kad žmogaus kūno organai 
pradeda gesti nuo 30 metų.

dienų po bankieto sargai 
surado baigiamą iš,kast pa
bėgimui urvą po kalėjimo 
siena.

Niebuell mieste, Vokieti
joj, buvo suruošta iškilme 
ir paskirta auksinė saga 
kaip dovana daktarui Boe- 
tui Hansenui už saugiausią 
važinėjimą automobiliu per 
50 metų, be jokios nelaimės. 
Bevažiuojant jam automo
biliu į tą iškilmę, daktaras 
sudaužė policijos automobi
lį. Tad negavo dovanos.

Nors sakoma, kad tikra
sis gyvenimas prasideda 
nuo 40 metų amžiaus, bet •

Karinė Camn Gordon li
goninė, Georgijos valstijoj, 
oripažino visiškai sveiku 
brooklynietį kareivį Thomą 
J. No r riša, 18 metu am- 
žiaus. Sugrąžintas armijon 
Norris po dviejų dienų mi
rė nuo kūdikinio paraly
žiaus smegenyse.

Washingtono valstijos ka
lėjimas surengė bankietą 
kaliniams už tai, kad per 
ištisus metus nė vienas ne
mėgino pabėgti. Už kelių

Vienos Los Angeles radi
jo stoties vadas buvo1 iš
rinktas Apsisaugojimų Ta
rybos direktorium. Tą pa
čią dieną jis nusilaužė du 
šonkaulius, paslydęs ir 
griūdamas naminėje vonio-

Jeigu amerikietis 1939 m. 
pasidėjo į banką tūkstantį 
dolerių, tai tūkstantis nu
puolė jau iki 52'0 dolerių, 
žiūrint, kiek dabar galima 
būtų pirkti už padėtus tau
pymui pinigus.

ko Napoleono antplūdis 
, 1812 metais prieš Rusiją, 

kuris baigėsi visišku Napo- 
' leono susmukimu .

Caras Aleksandras norėjo 
pasirodyti kaip karvedis; 
dažnai buvo prie armijos, 
bet jam karo reikalai nevy
ko. Todėl, kada 1812 Na
poleonas užpuolė Rusiją, 
tai caras, gavęs generolų 
patarimą, paliko armiją ir 
patsai grįžo į Peterburgą.

Rusijoj viešpatavo feoda
lizmas. Aleksandrui užė
mus caro vietą, Europą 
purtė baudžiauninkų sukili
mai. Caras Aleksandras 
pradžioje savo viešpatavi
mo nudavė liberalą, buvo 
sudaręs komisijas surasti 
būdus išsprendimui valstie
čių ir ponų reikalų; buvo 
kalbama apie baudžiavos 
panaikinimą, ieškoma būdų, 
kad pastoti Rusijos bau
džiauninkų sukilimui kelią.

Bet po nugalėjimo Fran
ci jos, kada ten vėl grąžino 
senų karalių padermę vieš
patauti, kada atsigriebė 
Austrijos ir Vokietijos ka
raliai, tai Aleksandro vado
vystėje buvo sudarytas 
’’Šventasis Susivienijimas” 
—Rusijos, Austrijos ir Prū
sijos karalių sąjunga — ko
vai prieš revoliuciją. Ca
ras pasisuko į reakcijos po
litiką, kaip tarptautiniais, 
taip ir naminiais klausi
mais.

Jaunas būdamas Aleksan
dras nelabai paisė religijos, 
o dabar jau virto abisiu fa
natiku, net manančiu, kad 
Dievas jo asmenyje gyve
na. Buvo atsitikimų, kad 
anksti rytą, tik kelių asme
nų lydimas, vyko į Alek
sandro Nevskio klioštorių 
ir meldėsi.
Aleksandras nuolat gyveno 

baimėje; jo mirtis 
S. Gorskis, pasiremiant 

ant istorinių užrašui rašo: 
“Nusiminimas visur seka 

carą... Griežtas pasisuki
mas jo politikoje ir platu
sis nepasitikėjimas jam... 
Iš vienos pusės, nepasiten-I

sekamas brolis Konstanti
nas . Bet Konstantinas, gy
vendamas Varšavoje, įsi
mylėjo dvarponio dukterį 
Ženetą Grudzenską; 1820 
metais atsiskyrė nuo savo 
pirmosios žmonos ir apsi
vedė su Ženeta. Kadangi 
jo nauja žmona nebuvo ka- j 
rališko. kraujo, tai Aleksam | 
dras padarė dokumentus j 
kad po jo mirties Rusijos | nn<j 
sostas tenka jau ne Kon
stantinui, bet antram jo 
broliui — Nikolajui. Nors 
dokumentas buvo laikomas 
slaptybėje, bet caro arti
mieji jo turinį. žinojo.

1825 metais, viduryj rug
sėjo, Aleksandras ir jo žmo
na atvyko į Taganrogą. Bet 
jis ir čia ilgai vienoje vie
toje nebuvo; keliavo, persi
šaldė ir lapkričio 19 d. nu
mirė arba tapo nužudytas. 
Ten buvęs generolas Dibi- 
čius, nieko nežinodamas 
apie slaptą dokumentą, 
apie tai praneša “imperato
riui” Konstantinui, ir pra
sideda pulkų prisaikdini
mas.

Peterburgą, prie tų laikų 
susisiekimo, žinia apie ca
ro mirti pasiekė tik lapkri
čio 27 dieną. Iš Peterburgo 
buvo duotas įsakymas išbal
zamuoti caro kūną ir atga
benti į Peterburgą palaido
ti Švento Petro ir Povilo 
tvirtumoje, kur visi carai 
buvo laidojami.

Balzamavima atliko ne
patyrę daktarai ir felšeriai, 
ir kada caro kūną Tagan- 
roge parengė publikos pa
rodymui, tai, S. Gorskis ra
šo, “caro veidas pradėjo 
juodėti, kūnas pradėjo ges
ti. Nusprendė atšaldyti. Po 
caro kūnu pastatė lovį su 
ledais.”

Paskui prasidėjo ilga ca
ro kūno kelionė į Charkovą, 
Kurską, Tūlą, Maskvą, 
Carskoje Selo ir Peterbur
gą. Kol jo kūnas pasiekė i 
Peterburgą, tai truko veik 
keturis mėnesius laiko.

Aleksandras mirė 1825

torijoje sukilimas žinomas 
kaip “dekabristų,” nes jis 
i vyko gruodžio (rusiškai 
dekabriaus) mėnesį.

“Caras gyvas, palaidojo 
velnią”

Dar kada Aleksandro kū
nas pasiekė Maskvą, tai jau 
buvo pasklidę gandai, būk 
paprasto kareivio kūną ve
ža, o caras pasislėpęs muo 
jį norėjusiųjų nudėti žmog
žudžių. Maskvoje vienas 
kunigas sušuko: “Tai ..ne 
caro kūnas, bet velnio.” .

Pasklido gandai, kad ca
ro giminės norėjo Taganro- 
ge nužudyti cara Aleksan
drą. Pas carą atėjo karei
viai ir jam pasakė, būk vie
nas kareivis sutiko mirti 
caro vietoje — persirengė 
i caro rūbus. Caras persi
rengė į kareivio rūbus ir 
išėjo, o atvykę žmogžudžiai 
vietoje caro užmušė tik pa
prastą kareivį. Būk todėl 
jo laidotuvėse nedalyvavo 
caro žmona ir nebuvo rodo
mas mirusiojo caro kūnas.

Vėliau pasklido gandai, 
kad Sibire gyvena caras 
Aleksandras vardu Fiodor 
Kuzmičio. Tikrumoje Sibi
re tokis Fiodoras Kuzmi- 
čius gyveno, kuris buvo ir 
ūgiu, akimis—visakuo, kaip 
tik buvęs caras Aleksan
dras. Net buvusieji Alek
sandro artimieji, kaip ku
nigaikštis Galicinas, sakė, 
kad Fiodoras tikrai kaip 
caras Aleksandras.

Fiodoras Kuzmičius buvo 
lavintas ir prakilnus žmo
gus. Jis gražiai rašė, žino
jo istoriją, smulkmenas iš 
carų gyvenimo, ypatingai 
daug pasakojo apie karą 
prieš Napoleoną 1812 me
tais: mylėjo paprastus žmo
nes, bet vengė kalbėti apie 
carus. Ir kada pradėdavo 
ji vadinti caru ir rinktis 
žmonės, tai jis stengėsi 
permainyti gyvenimo vietą. 
Kas jis buvo? Jis tą ko
kiais tai sumetimais slėpė.

Mirė jis jau caraujant 
Aleksandro Pirmojo anū
kui, Aleksandrui Antrajam. 
Tas žmogus buvo palaido
tas Tomsko miesto kapinė-, 
se ir jam pastatytas pamin
klas su užrašu: “čia palai
dotas kūnas DIDŽIOJO 
P A L AI MINTOJO senelio* 
Fiodoro Kuzmičio, mirusio

(Tąsa 4—tame puslap.)
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MONTREAL, CANADA Lawrence, Mass.
Miestas su samdiniais 
pagaliau susitarė

Ilgai vestos derybos ir 
grąsi.nimas policininku, ug
niagesių ir baltakalnierių 
darbininkų streiku, paga
liau, priėjo prie pabaigos. 
Miestas su šių trijų depart
mental samdinių unijomis 
susitarė. Aktualiai kon
traktas pasilieka tas pats, 
koks buvo pirmiau, kai)? 
kad arbitracijos komisija 
rekomendavo, be pakėlimo 
algų. Bet tiesioginės dery
bos duoda kitas lengvatas, 
būtent, pavyzdžiui, mies
tas apmokės a pdraudos mo
kesčius ir kitus panašius 
dalykus. Tas, apskaitliuo- 
jama, miestui vis vien kai
nuos apie 3Ą milijono dole
riu.

Komercinė spauda tuojau 
išėjo su sugestijomis, kad 
visas tas išlaidas turės pa
dengti taksų mokėtojai, nes 
miestas, sako jie, .turės pa
kelti taksus.

Duktė apgavingai kėsinosi 
ant tėvo turto

Neseniai čia buvo areš
tuota Mrs. Bronislava So
do už tai, kad jinai klastin
gai gavo ant popieros savo 
tėvo, John Z u re k, gyvenan
čio Verdune, parašus ir pa
skui viršuje parašų sudarė 
raštus, kuriais būk jis per
veda savo turtą, dvejus na
mus Verdune ii’ vienu-' 
Rosemonte, viso vertės anie 
$100,000.

Teismo keliu, tačiau, tė
vas tikisi panaikinti tuos 
“pervedimo dokumentus,” 
kadangi legalumo ekspertai 
teigia, kad juose yra for
malių trūkumų. Kaip ten 
bebūtų, bet pasirodo, kad 
su savo parašais niekui’ ’te
reikia žaisti.

Gal susitars dėl algų 
Canadair darbininkai

' Derybos vedamos tarp 
Canadair (orlaivių gamy
bos) Įmonės ir unijos pakė
limui algų apie 8,000 dirb- 
tuvėš’Jhu’bininkų. Origina
liai unija reikalavo pakelt’ 
algas po 30 c. į valandą ir 
12 c. išlyginimui skirtume, 
algų tam tikrose kategori
jose. Paskutiniu.i praneši
mai sako, kad derybos eina 
prie pabaigos ir prie susi
tarimo. Tačiau, šiuos žo
džius rašant, dar nėra ži
nios, kokios bus pasekmės.

Trys banditai užmušė 
taksimana c-

Pereitą savaitę nakties 
laiku trys banditai — vie
nas 17 metu amžiaus, kitas 
pabėgėlis iš-kariuomenės ir 
trečias apie tokio pat am
žiaus — pasisamdė taksį iš 
miesto į Tetraultville ir ten 
nuvažiavę geležiniais vamz
džiais taip sudaužė taksi
ma” ą, 54 metų amžiaus ii* 
10 vaikų tėvą, kad jis, neat
gavęs sąmonės ir nuvežtas 
j ligoninę, po keleto valan
dų mirė. Plėšikai, sakoma, 
iš jo atėmę tik $2.50.

žmogžudžiai tuojau bu
vo policijos suimti, ačiū 
drąsiam 16 metų jaunuo
liui, kuris, pastebėjęs žmog
žudystę, pasekė dviračiu 
važiuodamas, kuria linkme 
jie eina, ir pranešė polici
jai .

Na, tai jau ir subves planas
Po ilgų tyrinėjimu, pa

lengvinimui transportaci- 
jos mieste, specialė komisi
ja pagaliau paruošė ir pa
siūlė miesto tarybai ap
svarstyti ir priimti planą 
pravedimui subves — pože

Rochester, N. Y.
Žinutes iš mūsų apylinkes

l.I.D 50 kuopa turėjome 
draugišką vakarėlį spalio 
17-tą d., ir kaip tik pasku
tinį, nes Gedemi.no Drau
gystė seniai nutarusi pribū
davo!: prie svetainės vie
no aukšto namą su naujais 
patogumais, kad galėtų tu
rėti barą tame name, vir
tuvę, svečiams užėjus gra
žų kambarį, žodžiu sakant, 
viską moderniškai įrengti. 
Po mūsų parengimo tuoj 
pradėjo griauti tą seną na
mą, kartu ii’ seną virtuvę. 
Dabar nebus galima per ko
ki laiką jokių parengimų 
surengti, ko! nebus gata
vas naujas namas.

Taigi, turėjome draugiš
ką vakarėli, kuris pavyko 
labai puikiai,—gavome pel
no $65.50. Turėjome vaka
rienė kumpio ir kitų viso
kiu dalyki], kurie reikalingi 
prie vakarienės. Publikos 
buvo nedaug, bet, matyt, vi
si buvo pasitenkinę, nes vi
si buvo linksmi.

Dabar turiu tarti didelį 
ačiū varde 50-tos kuopos 
mūsų moterims, kurios tą 
kumpi taip gardžiai sutai
sė. Gaspadinės buvo šios 
draugės: Bekešien.ė, Vaiva- 
dienė, Bulienė, Petrikienė. 
Ir dar jos gavo pagelbinin- 
kių maistui į stalus išnešio
ti, ir dar paaukojo smulkių 
dalykų prie virimo Beke- 
šiėnė, Vaivadienė ir Bulie
nė. O už vis didžiausią au
ka davė mūsų kaiminka 
Malinauskienė iš Penfield, 
N. Y. Ji aukojo didelį ke
palą duonos, kurią jinai pa
ti iškepė. Ir iš tikro tai bu
vo skani duona. Matyt, ji 
daug triūso ir kaštų j on 
įdėjo. Tokios duonos tu
rint, tai nė stoiko nereikė
tu. 4. •

'kariame didelį ačiū gas- 
padinėms ir svečiams. O už
dirbtus pinigus sunaudosi
me apgynimui tikrosios de
mokratijos.

Vakarėlio dalyvis
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Žolynas
limos drauges neteko 1939 m. 
Vargo su dukrele Viktorija.

minio geležinkelio. Komi
sija siūlo, kad būtų praves
ta subvė apačia St. Denis 
gatvės iki St. James ir Mc
Gill aikštes, paskiau po St. 
Catherine gatve iki Atwa
ter Avenue. Tai būtų apie 
8 mylių ilgio ir galėtų ant- 
syk parvežt apie 40,000 
žmonių. Jos pra vedimas 
kainuotų apie 117 milijonų 
doleriu. €

Jei miesto taryba planą 
užgirs, tai kada nors gal ir 
Montrealas susilauks sub
ves.

Pagerbti Botyriai
Spalio 17 d. DLK Vytau

to Neprigulmingo Klubo 
svetainėje gražiai buvo pa
gerbti Petras ir Adelė Po
tyriai, juodviejų 25-kių me
tų vedybinės sukakties pro
ga.

SERGA. Zuzana Kava- 
lienė, kuri pereitą pavasa
rį aplaikė sunkią automobi
lio nelaimę, dabar vėl yra 
susirgusi . Ligonė kol kas 
gydosi namuose, bet, sako
ma, veikiausia priscis atsi
gulti ir ligoninėje.

MIRe. Spalio 20 d. mirė 
vilasalietis Jonas Baltakys, 
sulaukęs, rodos, 52 metų 
amžiaus. Velionis paliko 
liūdesy] žmoną Veroniką 
(Kanapickaitę) ir du sūnų. 
Palaidotas per Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią, Co
te des Neigęs kapinėse. J.

American Woolen kompa
nijos viršininkas verkia, 
kad šiais metais įlindo sky- 
lėn $4,000,000 sumai. Gali 
būti tiesa ir netiesa, nes jie 
moka verkti. Bet iš dalies 
galima ir tikėti, nes dirbtu
vės mažai tedirba. O kuo
met nedirba, tai kaip gali
ma tikėtis padaryti pelno?

Atsimenate, dveji metai 
atgal šiuo laiku kompanijos 
prezidentas, įsikarščiavęs, 
per radiją rėkė, kad Law- 
renciuje uždarysiąs visas 
a u d e k 1 i n e s. Grąsino iš
kraustyti į Pietus, tai ten 
būsią dangiškas išganymas: 
darbininkai dirbs pusdy
kiai, pinigai augs, kaip ant 
mielių . Po to ir uždarė ke
letą dirbtuvių . Bet pasiro
dė, kad šventas Antanas ne
atbėgo su Šv. Agotos duo
na.

Šiame dalyke tai kaltas ir 
pats prezidentas, nes pasiė
mė pats vienas varyti visą 
biznį, kuomet išvarė ge
riausius salesmanus. J i s 
prarado ir geriausius pir
kėjus. Pats pirk damas vil
nas tik už vieną pirkimą 
ilandino įstaigą $1,000,000 
skylėn . O sau komišiną pa
siėmė. Kai gavo preziden
to vietą jo alga $125,000 
metams.

Jeigu nėra gero gaspado- 
riaus, tai žemės ar biznio 
ūkyje gerovės nebus. At
simenate, kai seniau buvo 
kitas prezidentas, visos 28 
dirbtuvės dirbo. Bet kai 
užėmė vietą kitas, tai nu- 
šmugeliavo kitas dirbtuves. 
• pasiliko tik 16 ir tos neturi 
darbo. Eina gandai, kad 
uždarys Wood Mill dirbtu
vę. Jeigu šia dirbtuvę už
darytų, tai būtų Lawrenciui 
didžiausias smūgis, nes, kai 
pilnai operuoja, ten gali 
dirbti 15,000 darbininkų. 
Žinoma, gandams ne visada 
verta tikėti. Bet jos dau
giausia išeina iš boselių lū
pų, tai gal jie žino, ką kal
ba.

Pasirodo, kad depresija 
ateina iš visų pusių. Žino
ma, kompanieriams alkio 
nebus, ale darbininkams ga
vi ateiti Hooverio laikai, 
kurie buvo 1929 metais.

Montello, Mass.
Mirtis

Dar vienas liko nepažymė
tas pereitą vasarą miręs buvęs 
Laisves skaitytojas, tai Peter 
šiušąs (Shushas). Paliko sūnų 
čion Montelloj. Su moteria ne
sugyveno, kuri randas Stough
ton, Mass.

Parengimai

Ateina inūšh parengimai. 
Kad jų nepra Veistu mete, tai 
pasižymėkite ant savo kalen
doriaus. LLD (j k p. rengia te
atrą—komediją “Geriau Vė
liau, Negu Niekad.’’ Vaidins 
meno artistai iš Richmond 
Hill, N. Y. Vaidinimas įvyks 
lapkričio 14 d., 7 :30 vai. vak., 
Lietuvių Tautiško Namo že
mutinėje svetainėje.

Lapkričio 21 d. Liuosybės 
Choras rengia koncertą ir šo
kius. Choras vadovystėje Al
bert Potsius susimoki no naujų 
dainų. Dalyvaus choro trio, su 
naujomis dainomis, solistės 
Aldona Wallan ir Rožė Stri- 
pinis. Taip pat dalyvaus ir iš 
kitur mūsų talentai, daininin
kai, solistai.

Darbai

Dabar apie darbus. Darbai 
šiuom laiku pas mus sumažė
jo, daugumas dirbtuvių dirba 
tik po keturias dienas, ir tai 
nepilnas. Kaip girdėt, Boston 
apylinkės “sh i py arduose” prie 
valdžios darbų daug darbi
ninkų žada atleisti su pradžia

Lowellyje irgi audeklinės 
pradėjo šlubuoti . Kuomet 
Lawrenciuje užsidarė teks- 
tilinės, tai daug darbinin
kų gavo darbus Lowellyje. 
Bet dabar Butey Mill ir 
Merrimack Mill paleido dar
bininkus ir nepasako, ar 
sugrįžti į darbą kada nors.

Kada 460 darbininkų ta
po paleisti ir už savaitės 
jie atėjo atsiimti savo pa
skutinę algą, sustojo į eilę, 
tai pats didžiausias kompa
nijos viršininkas žiūrėda
mas sakė: Ot, tai graži pa
roda. Juokėsi makliorius, 
nes jam alkio šmėkla nepa
sirodys. Bet darbininkai 
mąsto, kaip reikės gyventi 
su šeima ir kur reikės gau
ti darbą. Daugelis yra virš 
50 metų . Šiuose miestuose 
kaip Lawrenciuj, Lowellyi 
to amžiaus darbininkai ei
na iš mados . O senatvės 
pašalpos laukti liekasi dar 
15 metų.

Teko kalbėtis su viena 
šeimininke. Ji verkdama 
dejuoja jau dveji metai ne
dirbanti. Sako: kiek turė
jau susitaupiusi pinigų, jau 
baigiau praleisti. Kaip bus 
toliau, nežinau. Sako: eisiu 
miestan, tegul duos nors 
maistui. Bet jeigu 40 ar 50 
tūkstančių tokių reikės 
šelpti, tai ir miestas netu
rės tam ištekliaus . O stu- 
bų savininkams dar dides
nius taksus uždės. Darbi
ninkams vis bus bėdos.

L .K. Biuras.

Waterbury, Conn.
Artėja banketas

Mieste ir už jo ribų plinta 
kalbos, jog reikėsią eiti ant 
Karolio Krasnitsko parės. Jie 
mintija šitaip: Karolius yra 
pabuvęs žmogus, ■ senas vietos 
gyventojas, visuomet sveikai 
mąsto ir dalykus svarsto, daug 
darbavęsis draugijose ii’ dar 
vis su šypsena veide. Tad ver
ta gerą draugą pagerbti, atsi
lankius į jo gimtadienio minė
jimą.

Tačiau dar vis yra tokių, 
kurie delsia, neįsigyja šio 
Šaunaus banketo tikietų. Ren
gėjai sako, jog jiems sveikas 
patarimas bus tas: pasivėlini- 
mas gali visiškai užkirsti šiai 
progai kelią, gali netekti vie
tos pasilinksminimui. Nes, 
kaip viršuje pasakyta, išrodo, 
jog bankete bus daug žmonių. 
Tad kam vėluoti su įsigijimu 
tikietų ?

Isitėmykite, jog gimtadienio 
minėjimas įvyks lapkričio 7 
dieną, 103 Green St. svetai
nėje. Svetainė bus atidaryta 
6-tą vai. vakare, vakarienė 
bus išduota 7-tą.

Beje, tolimesni svečiai ir 
viešnios rengkitės dalyvauti. 
Jei kam galima, praneškite 
rengėjams po kiek atvyksite. 
Rašykite: M. Strižauskienė, 
5 Henry St., Waterbury, 
Conn.

Nusiklausęs

Detroit, Mich.
Čia biskis žinią iš mūsų 

judėjimo

Kaip jau visiems žinoma, 
niekas nestovi ant ant vietos, 
nieko nėra amžino. Todėl ir 
mūsų sveikata puola žemyn..

Štai rugpiūčio 23 d. čionai 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo eili
nis draugas Jonas Urbonas. 
Mirė jau sulaukęs 77 metus 
amžiaus. Paliko liūdesyje duk
relę Viktoriją ir sesutę Mari
joną, taip pat brolį G. Urbo
ną ir daug proanūkų. Velionis 
Amerikoje išgyveno 50 metų 
ir daug sveikatos paaukavo 
dėl šios šalies. Nuo jaunystės 
gyveno apie Pittsburgh, Pa., 
paskui persikėlė į Donora, Pa. 
ir gyveno 40 metų. Savo my-

&>t ItelNkLE-.. LAYING ON THE. JoB AGAIN, | SEE

Paskui persikėlė gyventi į De,- 
troitą. Čia pagyveno apie pen- 
keris metus.

Jona$ nuo pat jaunų dienų 
mylėjo laisvą spaudą, buvo 
pastovus nusistatyme, niekuo
met nieko neužgaudavo, vi
suomet rėmė darbininkišką 
spaudą.

Jonas mirė nedaug tesirgęs, 
tik apie porą mėnesių sirginė- 
jo. Duktė Viktorija rado ji lo
voje nebegyvą.

Lai būna tau, Jonai, lengva 
šios šalies žemelė.

Jono Draugas

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidėjo 1-nų Dietų Spalio ir 
tęsis iki Gruodžio 31 D., 1953

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

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

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5
Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padekite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

Visų Esančių Laisves Skaitytojų Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Laike Vajaus
Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti kon teste, tai prašome pasirūpinta, 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daiu*( 
vajininkų, kurie gauna po keliolika skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Užtikrinkim Laisvės gyvavimų 1954 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisves 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 
apšvietų branginančių žmonių

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

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

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

įvairūs išsireiškimai
Niekuomet žmogus nepa

rodo tail) aiškiai savąjį bū
dą, kaip tuomet, kai jisai 
stengiasi ryškiausiai pa
vaizduoti keno nors kito 
būdą. Richter.'

Kai vyriškis jau tiek pa
sensta, jog nebegali duot 
blogo pavyzdžio, tuomet ji
sai ima duot gerus patari
mus. Anon.

Iškaba tūloje valgykloje: 
“Čia mandagus ir sugabus 
pasitarnavimas.”

Iš Istorijos
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

1864 m. sausio 20 d.”
Kadangi caristai istorikaik 

carą Aleksandrą Pi|’inąj\s 
praminė “palaimintuoju,” 
tai caro policija atvyko ir 
tą žodį ant paminklo da
žais užtepė.

Tūlas pirklys Chramovas, 
pas kuri mirė tas senelis, 
kokius tai “dokumentus” 
numežė net i Peterburgą ir 
perdavė carui Aleksandrui 
A n t rajam. “Dokumentai” 
būk buvo rasti pas mirusį, 
kurie įrodė, kad tai tikrai 
buvęs caras Aleksandras 
Pirmasis. Iš Peterburgo ir
gi domėjosi, nes kunigaikš
tis Nikolajus Michailovič 
buvo paskyręs komisiją ty
rinėti Sibire, kas buvo tas 
Fiodoras Kuzmičius.

Bet tie tyrinėjimai ir 
draudos kalbėti apie pasi
slėpusį carą ėjo savo keliu, 
o legenda apie tai, kad 
Aleksandras gyveno pa
prasto valstiečio v a r d u, 
plėtėsi.

Bet atėjo laikai, 
liaudis surado kelią gyven
ti be blogų ii’ “gerų” carų, 
pati savo reikalus tvarky
dama.

Kuo daugiau mes prisižiū
rime šiam pasauliui, tuo 
mažiau mes rūpinamės po
mirtiniu pasauliu. Anon.

Surinko Kas Kitas

Gedemi.no


HARTFORD, CONN San Francisco, Cal.
Iš bankicto dėl Laisvės naudos

Spalių 18 d. Įvyko dėl dien- 
raščip bankietas. Dienraščio 
patriĮjotų prisirinko pilna Lais
vės Choro salė. W'atei buriei ių 
atstovybė buvo didelė. \\’a- 
terburiečiai. kaip amerikonai 
sako: not selfish, jie visur. Iš 
New Britain buvo keliolika. 
Iš New Ilavono — Tumosai. 
Valinčienė, Petkus. Iš Man
chester — Lemezai, Barkaus
kas. Ir iš kitų mažų kolonijų 
buvo po kiek. Iš Richmond 
Hill, N. Y., pribuvo sesi. Vie
tinių buvo nemažai. Ačiū vi
siems už skaitlingą atsilanky
mą.

Vakarienė buvo duota b v. 
kaip buvo garsinta.

Laike vakarienes keli drau
gai tarė žodi kitą. O Grybą? 
ir Kraučiūnas. vieton kalbė
jus, padainavo. Paskiausia sa
kė kelis žodžius R. Mizara. 
Laisvės redaktorius.

Šiam parengimui surengi, 
daugiausia darbavosi: O. Lat- 
vėnienė, I). Reymontienė, M. 
Ba^uett. L. Mankienė, L. že- 
nv.'.’tienė. kaip vajin.inkė ii 
kiti gelbėjo. Parengime dirbo: 
I). Reymontienė. Nelė Ruscvi- 
čienė ir jos dukrelė Sandra, i) 
dar iškepė “cake” ir agurkų 
aukavo. O. Latvėnienė aukavo 
“cake” ir grybų; M. Barnett 
— burokų; M. Lukštienė — 
pieno; Yorkevičiai - bulvių 
maišą; M. Raulinaitienč — 
pyragą; M. Ramoškienė — 
degtinės, už kurią sudovanota 
Sl().7*>; M. Mulerankienė — 
žiurkštą ir “bėgę“ kojinėms, 
už km iros sudovanota Šio. 
širdingas ačiū už dovana: 
dienraščiui Laisvei.

Draugai Mulerankai veik 
visi dirbo, — 3 merginos “vei- 
lino“ prie stalų. Muleranka 
prie durų ir kitur, 'lai pavyz 
dingą šeima: visi chore dai- 

ioja. visi parengimuose da- 
ėvaiija. Trys Muh-rankii dūk 

relės gražios kaip gėlės: chore 
dainuoja. pianą skambina

karti; su tėvu. Kita šeima, tai I 
Lukštų: tėvai dalyvauja, duk
relė Nelė ir jos graži dukrelė 
Sendra parengimuose daly
vauja ir. reikalui esant, pa
dirba. Gražus pavyzdys.

L. Mankienė dirbo, L. Že
maitienė, V. Staugaitis, O. Gi- 
raitienė, M. Butkevicius, pa
gelbėjo prie alaus.

Per vakarienę buvo sugedus, 
pumpa. tad nebuvo galima 
patarnauti alučio prie stalų. 
Pik paskiau už pusvalandžio 
gauta pumpa pasiskolinti. 
Paskiau alučio buvo.

Reikia priminti, kad dides
niam parengimui mūsų svetai
nė permaža. Aptarnavimas 
svečių persunkus.

šis parengimas visapusiai 
buvo naudingas. Viena: nešė 
naudą dienraščiui, antra -- 
per šį parengimą galėjo iš
garsinti kitus sekančius pa
rengimus. Kiek patėmyta, 
daug išparduota tikietų dėl 
lapkričio 21) d. parengime 
draugams Giraičiams pageri) 
ti, paminėjimui “>() nu tų jų 
vedybinio gyvenimo. Buvo 
pardavinėjami tikintai Sūnų- 
Dukterų draugijos parengimo, 
kuris Įvyks lapkričo 1 d. Wa- j 
terburiečiai pardavinėjo tikie 
Uis parengimo paminėjimu 1

I K. Krasnitsko 7-"> melu gimta- I ,. . , . . . . ....t (Hemo, kuris įvyks lapkričio 
i 7 jL _ . |

Tai, mat. kiek naudos pa- I 
j darė.

Ir dar kita : mūsų bau kieta- 
i išjudino kitus ir kitas prie pa- 

idarba.vimo kitimus parengi- ! 
: manu;. Tai vis nauda. Na, o 
buvo išsitarimu, kad si praė- 

i jusi parengima reikia atšauk-' 
r,'- • . .

Dabar tariami1 ačiū visiem 
ir visoms, kurie platino-parda- 
vinėjo tikintis, neatsižvelgiant 
i nieką.

Ačiū už skaitlingą atsilan
kymą. ačiū d ii'b:įsiems visiems 
ir visoms, ačiū už dovanas.

Viską Matęs

Nelaimė kelionėje

M ūsu geras draugas -Jona.i 
Kazlauskas pasirinko laika 
tureli vakacijas ir nuvykti ap
lankyti savo sūnų ir broli 
Newark, N. .1. Spalio 10 d. 
paėmė orlaivi ir nuskrido tą 
pačiąi dieną. Tik baigiant eit1 
prie savo brolio namų, einant 
skersai gatvę, automobilis už
bėgo ir sunkiai sužeidė, sulau
žo koją ir šiaip sunkiai su
trenkė. Dabar randasi St. Mi
chaels ligoninėje Newark, N. 
•J. Koja įdėta i gipsą, ir, žino
ma, ims ilgą laiką kolei pas
veiks.

Drg. Kazlauskas yra geras 
rėmėjas visuomeninių reikalų 
.T mūsų organizacijų narys, 
lodei vertas gilios užuojautos 
šioje nelaimėje. Vietoje vaka- 
ciju, pateko i nelaimę ir į li
goninę. l inkiu -Jonukui greitai 
ir gerai susveikti.

Kiti ligoniai

Teko kalbėtis su d. šlageriu. 
Sakėsi buvęs sunkiai susirgęs, 
bet dabar jau veik pilnai sus- 
veikęs. -Jis yra mūsų kaimy
nas oak land ietis.

Drg. .John Radesui jau pu
sė motų kaip galva sužeista, 
bei dar tebesiranda po dak
taro priežiūra. Pradžioje spa
lio mčn. išbuvo dvi savaites li
goninėj!1 dėl ištyrimo kas da 
priežastis, kad negali eiti į 
darbą. Darė visokius bandy
mus. kad ligoni pilnai pagy
dyti, bot tas mažai ką gelbėjo. 
Dabai jis randasi namie, bet 
dar nepilnai sveikas.

Mūsų sanITanciskietė d. V. 
Sutkiene su sveikata nesi
džiaugia, — per porą savaičių 
išliko is darbo ir esti po dak
taro priežiūra.

Tolimesni kaimynai

Teko kalbėtis su d. šlageriu, 
mgeliečiais. -Jų tarpt1 irgi ne 
labai linksmint; naujienos. 
Drg Gužr.s dažnai yra prižiū
rimas daktaro, ir veik kas an- 

Lrą savaitę prisieina nuvežti 
ligoninėn dėl visuotino ligonio 
apžiūrėjimo, bet jo sveikata 
eina silpnyn.

Juozas Babičius taipgi kri
tiškoje padėtyje ir jo sveikata 
kasdien silpnėja. Tikrai gaila 
gero draugo.

Taipgi teko nugirsti, kad 
drg Ignas ir Anna Levanai 
turėjo nelaimę su automobi- 
liumi, liko gerokai pažeisti, ir 
dabar dar teismas tyrinėja ne
laimės priežastį, žinoma, jie 
randasi po daktaro priežiūra. 
Tai vis nesmagios naujienos 
ir gaila mūsų draugu, kad 
i ai p įvyksta.

Alvinas

Jei jūs norite parduoti na
rną ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

r. ,____

II -- ........... =————————

Laisvės Koncertas
SdkmadieiaĮ, lapkričio 8 November

JONAS DIRVELIS
Worcesterio Aido Choro sėdėjas, 

žynius muzikas.

ONA DIRVELIENĖ
Sopranas, puikaus talento daini

ninkė, dainuos solus ir duetus 
prie Aido Choro.

JONAS SABAI J A USKAS 
tenoras, žymus solistas ir duetu 
dainininkas dalyvauja prie Aido 

Choro -------------------------------------------------------H

Montello, Mass.
Ateina mūsų parengimai. kurie 

bus Liet. Tautiško Namo Salėje. S 
Vine St. L.L.D. 6-ta kuopa rengia 
Teatrą. Bus suvaidinta komedija 
“Geriau Vėliau, Negu Niekad’’. Su
vaidins artistu grupė iš Brooklyn, 
N. Y. Jvyks Nov. Lapkričio 14 d., 
pradžia 7:30 vai, vakare.

Lapkričio (Nov.) 21 d. Liuosybes 
Choras rengia koncertą su šokiais. 
Choras po vadovyste Al. Potsius su- 
simokino daug naujų dainų. Taipgi 
dalyvaus mūsų vietiniai talentai.

Pasižymėkite šiuos du parengi
mus ant savo kalendoriaus, kad ne
pamirštumėte.

Gco. Shimaitis.

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks pirmadienį, lapkričio 
(Nov.) 2 d.. 7:30 vai. vak. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. Čia suži
nosite apie mūsų parengimą, kuris 
jvyks Nov. 14 d., kur bus suvaidin
ta komedija “Geriau Vėliau, Negu 
Niekad“. Ją suvaidins artistai iš 
Brooklyn. N. Y. Taigi prie šito pa
rengimo turime gerai prisirengti.

Finansų Sckr.
(213-214)

Seminaras kultūros 
darbuotojams

MAŽEIKIAI. — įvyko rajo
no kultūros ištaigu darbuotoju

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

BEEF BONERS or MEAT (’ET
TERS. Good wages and working con
ditions" with overtime pay. Apply i»‘ 
person. 223 Callowhill St. or cal; 
MA. 7-0344. (No interviews Satur
day or Sunday).

(214-216)

UPHOLSTERER. Top wages paid 
for A-1 man. Steady work; good 
working conditions. Apply ready foi 
work. See Arthur. MARK UPHOL
STERY. 275 West Chester Pike. 
Manoa. Hilltop 7-1300.

-(214-2171

seminaras. Pranešimą “Kultū
ros įstaigų uždaviniai vykdant 
TSPK Centro Komiteto rugsė
jo Plenumo nutarimą’’ padarė 
rajono kultūros skyriaus vedė
jas E. Skinderskis.

Seminaro dalyviai išklausė 
eilę kitu paskaitų.

Po pranešimo seminaro da 
lyviui pasidalino darbo paty
rini u.

St. Stulgys

; Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN
For cleaning. Apply Masonic Home 

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

(208-214)

ASSISTANT TO NUILSĘ. Keep 
records, etc., in Infirmary. Apply 
Masonic Home. Burlington. N. J.

Tel. Burlington 30-300
(208-214)

HOUSEWORK Gen. Settled wom
an. New Home. No laundry. Sleep 
in or 3 nights. Own room. Must be 
fond of children. $30. Steady posi
tion for right woman. Phone Welsh 
Valiev 4-1601 lot interview.

(213-215)

HOUSEKEEPER exp. with child
ren. Asst, with cooking. 11. laundry. 
Live in Doctor’s home. Roc. ref. 
pref. Steady position; good home for 
right woman. Phone TR. 7-7650 for 
interview.

(213-215)

HOUSEWORK. general Settled 
woman. Plain cooking. Sleep in or 
3 nights. Own room and bath. Other 
help kept. $35. Good home and stea
dy position for right woman. Re
ferences and experience required. 
Phone Ogontz 3162 for interview.

(214-220)

PETRAS KRAPAS

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

(Tąsa)
“Na ir paskui?”— “Tuoj ligoninėn 

miesto —
Pusgyvį išvežė, skausmo suriestą...

Karceri n tuoj užrakino tuos du. 
Štai tau žmogystė... Skaudu ir graudu!

Kas bus toliau? Dabar teismas jų laukia.
Gyvastis paskersto kaba ant plauko.

Kuo pasibaigs tie galai ir kada?
Kaip pasibaigs gailestinga rauda?”

Greitai prabėgo savaitė tik laiko,—
Tie užrakintieji vos nepaklaiko:

Ar bent išgys sužeistasis ar ne?
Štai ir pasiekė netikus žinia...

Numirė... numirė... Nuteisė juodu — 
U)ešimt dar metų kalėjimo juodo...
* Dešimt dar metų uždėjo viršaus, 

Kolei jiem laisvė galiausiai išauš...
Džioniui tatai užrašyti parūpo:
Dėl cigarečių kelių, dėl to ūpo,

Dėl to impulso staigaus, umaraus— 
Šitiek kentėt ir gailėtis jie gaus!...

Sūnų augina žmona meksikiete,—
Taką gyvenimo ėjo jis kietą:

N-et pasauliniam antrajam kare
Metai jam teko išbūt ketveri.

Skraidė ii’ veikė lėktuvų jis skyriuj:
Kiek jis išvargo ir kiek jis patyrė!

Knygą jis rengia rašyti griežtai, —
Kur ir kaip suko kariniai varžtai.

Klaikiosios salos Ramiųjų tų marių!
Kiek jo sveikatai žalos jos padarė!

Kaulą suskaldė jam kojos kairės,—
Vargiai bemanė, ar jis išturės.

Orlaiviu perkėlė jį Į Bombėjų,—
Mat, pasirodė jis žymus veikėjas:

Kaulus prigydė iš vietų kitų—
Per operacijų eilę keistų.

Sunkųjį drugį salose ten gavo,—
Suteršė kraują jis brangųjį savo...

Tokią malariją gydyt vargu,—
Daug ji suėda gaiviųjų jėgų.

MILDRED STENSLER
Aido ir Sietyno chorą mokyto

ja. Daug darbuojasi, kad jos 
chorai atsižyničtų.

B. ŠALINAITĖ-SUKACKIENĖ
Šio koncerto akoinpanistč ir gru

pės “MELODIJA“ mokytoja.

LEON JONIKAS
Baritonas, puikios reputacijos 

dainininkas.

SUZANA KAZOKYTĖ
Mezzo-sopranas. Visą mylima 

dainininkė.

Papas senelis tik galvą pakratė:
Daugel tragedijų jis čionai matė,—

Jis filosofiškai žvelgia vis tai,—
Keistas gyvenimas -eina keistai...

Nusiuntė Geri tad į Sajrfranciską,—
Vėl čia chininą jam bandė ir viską:

Bet parazitai tebėr ir gana,—
Ta jo nelaimė gal bus amžina...

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:

4G.
Skaito pavėny mūs’ Džionis sau knygą,—
Dirstels į šalį — vėl skaito, vėl myga.

“Perprašau, jei sutrukdysiu kiek jus:
Jūs man atrodot iš tikro mokslus.”

Džionis tik dirst: nagi šaiposi jaukiai
Jaunas negraitis, žvalus riestaplaukis.

Ir prasidėjo graži pažintis,
Keletą metų, gal būt, ji pratįs.

Gėris—jo vardas, pamokytas vyras,
Daug kur keliavęs, jo išvaizdis tyras.

Baigęs universitetą jisai,
Su žurnalistika vertės laisvai.

Siųstas jis buvo tada į Panamą,
I specialų malarijos namą,—

Gydė ir kraują jam tyrė — ir štai
Jam ten pareiškė tvirtai ir griežtai:

Jam parazitai pas’darė atsparūs,—
Jie apsiprato, pikti pasidarė:

Jie jau daugiau nebebijo vaistų —
Tų bent visokių ligšiol išrastų...

Taip tai. Vaistų nebėra jam, vadinas,—
Geros bet šiltos jam vonios, maudynės,—

Jo audiniai ir jo kraujas patsai
Gal ir išnaikins tą ligą visai.

Bet ta liga kol nėra dar išėjus,
Jis tos ligos tebėra išnešėjas:

Drugį nuo jo gali pernešt uodai,—
Bet kam kitam, kaip tat esti dažnai...

(Bus daugiau)

Worcesterio Aido Choras
Vadovaujamas Jono Dirvelių, išstos su labai įdo

miu dainų repertuaru; bus solų, duetų ir 
visas choras

Puerto Rikiečių šokėjų grupe
Labai mylima amerikoniškoje scenoje, lietuviams 

pasirodys Laisvės 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 piet ų.

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

kad jos chorai gerai pasirodytų.

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

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Įža-nį/a koncertui $1.50, tik šokiam*— 7ov. 
Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

Prašome nesivelmti. Rengėjai
5 pusL-’Lciisve (Libei ty)-• Penktad., Spalio-Oclobei 30, 1J53 Užrušyklt LuLbvq Savo Draiųrnl.
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HELP WANTED MALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Thompsono sveikata 
gerėjanti

Robert Thompson, darbinin
ku vadas, kuri fašistai sužalo
jo kalėjime, gal pasveiksiąs. 
Klausinėjusieji apie jo padėti 
gavo atsakymą, kad jo padė
tis “gana gera’’, tačiau dar ne
išėjęs iš pavojaus gyvybei. 
Kiek to gerumo ištikro' yra. 
sunku pasakyti. Jis laikomas 
Bellevue ligoninės kaliniams 
'varde ir lankytojų neprilei
džia. Norintieji informacijų 
yra verčiami eiti i tą kalėji
mą, kuriame jj sumušė. At
sakymai gali būti pritaikyti 
tam, kad jam padaryta žala 
atrodytu mažesnė ir kad ma
žiau būtu protestu.

’ Siūlė pakelti pieno 
kainas vartotojams

Pieno verslininku kompani
jos reikalavo, kad valdžia leis
tu pakelti pieno kainas varto
tojams kaip sąlygą streikui 
baigti. Nežiūrint milijoniniu 
pelnu, kuriuos tos firmos da
rosi. jos verkšleno subankru
tuosiančios jeigu darbininkams 
primestu doleri kitą algos prie
do.

Piliečiai dar balsuos 
devynis amendmentus

Šiuos žodžius rašant, Abra- 
homo Lincolno Brigados ve
teranu organizacija energin
gai ruošėsi masiniam protes
to mitingui, kuri rengė spalio 
29-tos vakarą, skleidė visuo
menėje kvietimo lapelius, šau
kė susirinkti i Jugoslavu Salę, 
405 W. list St., New Yorke.

Čarnis kritikavo 
raketierizmą

Kovingas darbininku vadas 
George Blake Charney, Peo
ple’s Rights Partijos kandida
tas į distrikto prokurorą Man- 
hattane, smerkė dabartinę 
prokuratūrą kaip gėdingai 
vedusią darbą.

New York o uostas, jo prie
plaukos, yra viso miesto, vi
sos visuomenės tartas. Nuo 
gero .jų vedimo miestui būtu 
gaybė ir nauda. Bet proku
ratūra uostą užleido raketie- 
riams, kurie ji melžia savo 
naudai, kankina ten dirban
čius žmones ir daro didžiausią 
gėdą visam miestui, sako kan
didatas.

Tas pakėlimas pieno kainu 
miestiečiams nepakeltu pieno 
kainu farmeriams. Ferme
riams mokamos kainos pasta
raisiais pora metu jau pakar
totinai buvo mažinamos.

Trečiadieni streikas buvo te
bevykdomas. Tačiau buvo vil
ties, kad jis gali baigtis grei
čiau, negu iš anksto buvo nu
matyta. Kompaniją atsispara 
prieš darbininkų reikalus ma
žėjo dėl to. kad yra išėję j 
streiką ne vien tiktai išvežio- 
tojai. bet ir pieno perdirbimo 
i kitus produktus daugumos fa
briku darbininkai.

Iš sykio buvo kalbama, kad 
taimeriu pristatomas i tuos fa
brikus pienas bus perdirbamas 
i kitus produktus. Ta proce
dūra kompanijoms būtu pa
kankamai pelninga, nes už tą 
pieną, kuri kompanijos nespė
ja parduoti šviežiu, suvaitoja 
kitiems produktams, farme
riams moka beveik per pusę 
mažiau.

Greta rinkimo majoro ir 
kitu miesto valdininku, bal
suotojai ant mašinos dar ras 
9 Įvairius amendmentus (pa- 
taisas-priedus - pasiūlymus). 
Tie liečia pakaitas Įvairią val- 
stij'iniu ar miestiniu Įstaigą 
veikloje, o kiti tiktai priedus 
algų tūliems valdininkams.

American Labor Party va
dovybė, taipgi Piliečiu Unija, 
o kai kur ir C10 bei A FE uni
ją vadai tuos klausimus svars
tė ir pateikė savo pasiūlymus. 
Trumpoje sutraukoje, jiems 
balsuoti patarimai yra toki:

No. 1.—Balsuoti Yes.
No. 2.—Balsuoti Yes.
N. 3.—Balsuoti No.
No. 4.—Balsuoti Yes.
No. 5.—Balsuoti Yes.
No. 6.—Balsuoti Yes.
No. 7.—Balsuoti Yes.
No. 8.—Taksavimo klausi

mu, patarėjai yra pasidalinę. 
ALP pataria balsuoti No, o 
Pil. Unija ir CIO ragina bal
suoti Yes.

No. 9.-—Taipgi yra komp
likuotas. Pil. Unija ir ALP 
pataria balsuoti Yes, o CIO 
ragina balsuoti No,

Apie tuos du ir visus kitus 
amendmentus pilniau rasite 
šeštad i e n i o I ^a is ve j e.

Dewey teisinosi, būk 
lokio Mr. X nėra
. Demokratu kandidatas i ma
jorą Robert F. Wagner ir jo 
rėmėjai kreipėsi Į teismą su 
reikalavimu, kad gub. Dewey 

. paskelbtą sąrašą visą tu, 
kurie prašė išlaisvinti iš kalė
jimo ra k et i e rią Joseph Fay. 
Wagnerio šalininkai tvirtina, 
jog tame sąraše randasi aukš
tu valdininku, Dewey aus ir 
prezidento Eisenhowerio bi
čiuliu.

Gubernatorius pats teisme 
nepasirodė. Bet jo aukštas 
valdininkas Brown tikrino, 
būk tokio republikonu Įžymū- 
no nesiranda sąraše. Teisėjas 
rtuosprendi atidėjo.

Buvo ar nebuvo toks Mr. X, 
tačiau' gubernatoriaus spyri
masis nepaskelbti sąrašą vi
suomenės žiniai žmonėms at
rodo keistai, žmonės kaiba, 

. kad lengviausias dalykas bū
tą paskelbti sąrašą, jeigu ja
me nesiranda republikonams 
gėdos. ,

resniems, kurie mėgsta špo
sauti ir šposavimą stebėti šie 
šeštadienio vakarą, spalio 31 
dieną, reikėtų atvykti Į Li
berty Auditorijos Brown 
Room, čia Įvyks puošnus ii 
šaunus LDS 200 kuopos ren
giamas Halloween balius.

Mėgstantieji šposauti sve
čiai rengsis Įvairiausiais kos
tiumais, nes taip Įdomiau. 
Prie to. juk skiriami prizai 
suaugusiems ir keli prizai vai
kams už kostiumus. Taipgi 
bus smagūs šokiai. kuriuose 
dalyvaus visi svečiai — kos
tiumuoti ir be specialiu puoš
ni o n ų. V a i š i u m ė ge j a i tai p 
pat čia ras gerų užkandžiu ir 
net namie keptą tortu parsi- 
nešimui namo.

Būsiu.

Šeimai su 5 vaikais 
gręsia evikcija

Mr. ir Mrs. William Cotter 
ir ją penki vaikai gal bus pra
šalinti iš buto ši penktadieni, 
spalio 30-tą, jeigu teismas 
nesutiks suteikti jiems progą 
apeliuoti prieš evikciją.

Kalbės apie rinkimus
Mėgstantiems dieną pabu

voti Coney5 Islande gal bus 
Įdomu žinoti, kad šio sekma
dienio vakarą ten Įvyks pra
kalbos rinkimu klausimu. Pra
džia 8:30. Vieta: 3200 Co
ney Island Ave. Kalbės dar
bininku laikraščio atstovas 
Bernard Burtom ir Simon W. 
Gerson. i

Rinkimų Fronte
Radijo ir TV programos
Čarnis taipgi yra jau kon

traktą vęs laiką s e k a m o m s 
programoms:

Penktadienį, 30-tą, televi
zijos stotis WABD (Channel 
5) — 7:45 vakaro.

Sekmadienį, lapkričio 1-mą, 
stotis WBNX (1380 kc.) — 5 
vai. Iš šios stoties jis kalbės 
ispaniškai.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

Degtiniu krautuvės savinin
kas Bormanas apsiskundė po
licijai, kad pas ji vėl sugrįžęs 
per dvejus metus nematytas 
“kostumeris” ir išsinešęs $100 
ir degtinės bonką. Prieš dve
jus metus tas pats asmuo — 
plėšikas pas ji lankęsis du sy
kiu bėgiu trijų savaičių-

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.

ILA žada kovoti prieš 
policijos kontrolę

Artėjant policinei kontrolei 
ant visos International Long
shoremen’s Association veik
los New York o uoste, virši
ninkai žada kovoti prieš tą 
kontrolę. Ar tie pramirkil
sios raket-ierizme viršenybes 
pažadai ką nors reikš, ateitis 
parodys. Tūli pajūriečiai kal
ba, kad jie žadami tiktai tik
slu- sulaikyti narius nuo" ma
siniai nuėjimo Į naujai Įkurtą 
AFL uniją.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. RV 7-H2SS
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

& TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

SUSIRINKIMAI

MISCELLANEOUS

MISS LUISE
Laisniuota Masažuotoja

(442, H)8)
Stiprinantis švediškas Medikalis 

Masažas. Pušų maudynė ir lempos 
spindulių gydymas jūsų sveikatai. 
Atdara 11 A. M. iki 5 P. M. Uždara 
sekmadieniais.

GR. 5-2229

Cotteriai jau tūlas laikas 
gyvena Mid Island Properties 
firmos valdomuose namuose 
naujoje Levittown miestelio 
srityje. Jie ten atsikraustė 
jau virš metai po susidoroji
mo tą namuką pirkti nuo 
kompanijos. Bet kai kompa
nija apsižiūrėjo, kad pirkėja: 
yra negrai, pardavimo sutarti 
nutraukė i]1 visu tuo laiku ban
do juos iš ten prašalinti. Le- 
wittown gyventoją komitetui 
kovai prieš diskriminaciją lig 
šiol pavyko Cotterius apginti.

Kovoti prieš Cotterių cvik- 
tavimą ir prieš diskriminaciją 
šiomis dienomis stojo ir Civi
liniu Laisvių Unijos advoka
tas Clifford Forster, taipgi 
mašinistu unija, kur Cotteris 
yra nariu.

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

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

______(206-298)
DIE MAKERS

Ne Apsigynimo Darbas.
Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 

puikios sąlygos.
ANCHOR MFG. CORP.

31 Denton Ave..
Now Hyde Park, L. I.

Kreipkitės 9 A. M. — 5. P. M.
(209-215)

RANKINIAI SIUVĖJAI
Pageidaujama patyrusių prie pa

kinktų ir balnų. Nuolatinis darbas. 
Turi kalbėti angliškai.

KOPF MFG. CO., INC .
49 Warren St. (arti City Hali) 

(211-215)
ODOS DARBININKAI

Patyrė prie balnų, pakinktų ir 
jojamųjų balnų. Nuolatinis darbas.
TuH mokėti angliškai.

KOPF MFG. CO.. INC.
•19 Warren St. (arti City Hali)

(211-215)

MOLDERS
Prie stalo ir ant žemės prie Bronze 
darbo. 1-mos klasės vyras. Gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.

BARRY BRONZE 
BEARING CO.

7th ir Bulson, Camden, N. I. 
Woodlawn 3-6529

(212-218)I ......................................... ............................ |

MACHINISTS
Pilnai Mokantys-

45 Valandų Savaitė
CONSOLIDATED CORK CORP.

4012 2nd Ave., Brooklyn
I

Bush Bldg. No. 20

(212-214)

MECHANICS
Su ar be patyrimo prie industriji

nių medžiagų. Plieninio metalo dir
biniai. Apmokamos šventės ir 1.1. 
Puikiausia proga.

FALSTROM COMPANY
Main Ave. arti Brook Ave.

Passaic, New Jersey
Tel. PRrescott 7-0015

(213-219)

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradieni, lapkričio 3 d.. 7:30 v. v., 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai kviečiami skait
lingai dalyvauti ir užsimokėti duok
les. Valdyba.

(214-215)v

LYDYTOJAI—WELDERS

PILNAI MOKANTI MAŠINISTAI

: LAYOUT MEN

GERA MOKESTIS. NUOLATINIS

DARBĄSi PUIKIOS SĄLYGOS.

Telefonuokite: MR. HARRIS

HOBOKEN (N.J.) 3-4428

’ (213-219)
CLIFFSIDE, N. J.

L.L.D. 77-tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieni. lapkričio-Nov. 1 
d., prasidės. 5 vai. vakare. Stepona
vičiaus svetainėje, 346 Palisade Av.

Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Turime pasitarti 
Laisvės vajaus reikalu ir apie kitus 
reikalus. Kurie dar negavote kny
gos dabar pasiimkite.

Sekretorius.
(212-214)

PARDAVIMAI
Parsiduoda groserio biznis ir na

mas. 26 metai kai įsteigtas biznis, 
Keros jeigos. Pardavimo priežastis 
mirtis savininko šeimoje.

Namas 2 šeimom. 1 apart. 5 kam
bariai ir 1 apart. 6 kambarių ir 
krautuvės patalpa, kur dabar yra 
grosernė.

Galėčiau parduoti ir skyrium na
mą ir biznj. Yra ant vietos tuščias 
6 kambarių apartmentas. Parduodu 
už prieinamą kainą. Kreipkitės: —

Juozas Radzevich, 53-36 72nd St., 
Maspeth. L. I.

(211-215)
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Montrose Liquor Store, Ine
FAVORED BRANDS OF

" WfNES, LIQUORS AND CORDIALS

Didelis pasirinkimas įvairių likeriu

d>

<♦>

<♦>
<I»

SUPERINTENDENT
28 šeimų namas: Aliejinis pečius 

$80 j mėnesi, pridedant 3 rūmt; 
apartmentą.

Matykite Supt, po
1065 Summit Ave. (165th St.). 

Bronx %

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

SySBBVBj2

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.
(prie Broadway)

<♦>

<♦>

<♦>

<)

< >

<♦>

<♦>

Vaikėzai užpuolė 
praeivi

Brooklynietis Murray Hen
kins eidamas gatve tapęs už
pultas penkių vaikėzą. Visi 
užpuolikai amžiaus po kelio
lika metų. Apžaloję jį pei
liais ir durklu. Sakoma, kad 
storas, kieto audinio ploščius 
jį apsaugojęs nuo gilesnių žai
zdų. *

Laisvė prašo jūsų gauti 
naujų skaitytojų.

OPERATORĖS
Single needle, prie molciĮbkt) 

marškinių.
Ekstra Ąukšta Mokestis
Už Darbą Nuo Šmotų

ANN ROBERTS, INC.
51 Austin St., Danbury. Conn.

(212-2111
BURROUGHS No. 7800 OPER.

Patyrusios
5 Dienos 35 Vai. Savaitė 

S55 iki $65 I Savaitę 
Long Island Rezidenčių 

Pageidaujama. Bet Nebūtinai 
GENERAL STEEL 
PRODUC TS CORP.

131-33 Avery Ave., Flushing 
Tel. IN. 3-3000

<214-2201

LICENSED PRACTICAL NURSE
Naktimis Bendram Aptarnavimui

Su ar be pagelbininkų
PARK VILLA NURSING HOME

Tel. Rockville Center 6-3932

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GAS STATION
7.000 Galionų

Pilnai įrengtas. Geras lysas. Biz- 
niška kampinė vieta. Neša gel-Ls. jdU 
gas. Vienas negali apsidirbti, y Patr 
duoda už labai prieinamą kaina.

Šaukite savininką:
APpIcgate 7-9587. Tarp 5-7 P. M.
___________________________(208-214)

BAR A GRILL
Parsiduoda Forest Hills sekcijoj. 

Pilnai įrengi as. Neša geras jeigas. 
Gera biznio vieta. Taipgi gali pirkt; 
su namu jei norėtų. Parduodama la
bai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. LI. 4-1530

__________ (211-218)
BUTCHER SHOP

Pilnai įrengta. Neša geras jeigas. 
Žema randa. 5 motam lysas. Gera 
biznio vieto. Savininkas parduoda 
labai prieinamai, nes turi kitus už
siėmimus. Šaukite savinnką:

IN. 2-8133 (dienom)
BU. 7-6908 (vakarais)

<214-216)
BEAUTY SHOP

Pilnai j rengt a. Neša geras jeigas. 
Gera biznio viela. Savininkas par
duoda su nuostoliu: žema kaina. 
Pardavimo priežastis liga. š.‘uj>z:V‘ 
Savininką:

APplegate 7-6937
<214-

10 MAŠINŲ FABRIKAS
Su lankstymo įrankiais. Steam boi

ler. Gaunamas lysas. Prieinama 
kaina.

šaukite savininką
Tel. LO. 4-4177

(213-214)

REAL ESTATE
FARMS

DAIRY BEEF FARM 
North Jersey Vieta

2 Bungalows. Silo, karvėm barn. 
Išlaukiniai pastatai, upės vanduo 
ganykloje. Tuojau užimama.

$17,500
Savininkas JA. 6-7049 — Vakarais 

po 6 valandos.
(212-216)

FOR rent
BOSTON ROAD — 1555, BRONX
Lexington Ave. ar 7th Ave. sub

way. East 174th St. stotis. 3 dideli 
rūmai apart foyer. Visi moderniniai 
įrengti.

Matykite Superintendent.
Ar šaukite: CH. 3-1313

, (213-214)
---------------------------------------------

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

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d,, 1953.

MATTHEW A.
BUYUS.

(BUVAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS ‘

426 Lafayette St.
Newark. 5, N. J.

MArket 2-5172
A
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PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

PETRAS KAP1SKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Arinonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second, Ave. (Greta 14-os gatvės) New York City
Telephone: GR. 8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Atdaras kas dieni}, tik antradieniais uždaras

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet .................... $1.25 Pilemcnij Sibirsky ...... .... 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
Pllav po Turkestansky ... . 75 Shashlik Uzbesky ....... .... 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian ..... .... 1.50

Sour Cream ................... . 65 Broiled Steak ................. 2.50
~ ALL HOME MADE DESSERTS — 15c

Kompot Jello Pudding Pies Sponge Cake
' Banana Cream Cake Apple Pie

TEA, COFFEE, MILK — 10c.

The colorful .motion picture musical 
'that brings you the 

thrilling story of 
Gilbert and Sullivan

Heat the glorious voices ol the 
D'OYLY CARTE OPERA COMPANY with 

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

London Fiims Presents n

I
 "^ROBERT MORLEY MAURICE EVANS MARTYN GREEN BGilbert £ Sullivan J 

Color by TECHNICOLOR <<-0?
A lopert Film, Ontributing Corporation

PREMJERA 
DABAR

BIJOU
THEATRE

< O 5 8 2 15

Reserved Seats At All Performances. Mats. Daily at 2:30 
-$1.20, $1.50 & $1.80 (tax incl.) Extra Mats. Sats.. 
Suns., and Hols., at 5:30. Eves, at 8:30—$1.20, $1.80, 
$2.40 (tax incl.)

r

MAIL ORDERS 
ACCEPTED

6 pusi .-Laisve (Liberty)-Penkta d., Spalio-October 30, 1953




