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KRISLAI
Ką popiežius skaito?
“Lietuvio siela.**
Kodėl griauna gerus 

namus ?
Vienytis!

Rašo R. Mizara

Marijonų Draugas aną die
ną parašė apie tai. ką popie
žius skaito. Pasirodo, kad jis
skaito visokius “svietiškus" 
laikraščius, tarp jų ir “komu
nistų bei socialistų spaudą."

Bt abejojimo, asmuo, kuris 
nori žinoti, kas pasaulyje de
dasi, turi skaityti visokius lai 
kraščius. jei jam leidžia lai
kas.

Popiežius šiandien užsiima 
daugiau politiniais reikalais: 
negu dvasiniais, dėl to jis pri
verstas skaityti net ir komu
nistų spaudą, nors jų labai ne
apkenčia.

Jeigu popiežius, katalikų 
vadinamas šventuoju, skaito 
komunistinę spaudą, tai kodėl 
jis aną metą išleido Įsakymą 
katalikams tos spaudos ne
skaityti?

Žinoma, giliau galvojantieji 
katalikai' to draudimo liepai- 

sPaudą.
f

fas pats Draugas parašė 
įvedamąjį, pavadintą: “Lietu
vis savo sielos neatsižadės.’’

Kalbėti apie sielą yra gan 
prakilnu, tačiau siela sielai 
nelygi.

Pavyzdžiui: kryžiokiškas
lietuvis šiandien sielojasi, kad 
juo greičiau būtų pradėtas 
trečiasis pasaulinis karas ir 
kad atominė bomba “išlašivin
tų Lietuvą,“ atiduodant ją po
nams, liaudies priešams.

Gi pažangusis lietuvis sie
lojasi, idant karo nebūtų, kad 
būtų tarka, kad Lietuvos ka
ro liepsna niekad nepaliestų, 
kad ji ir toliau sėkmingai kur
tų pradėtąjį naują gyvenimą, 
—’gyvenimą be ponų ir išnau
dotojų. I

Vienas ypatingiausių New
Yorko mieste reiškinių yra j 
tas: griaunami dideli, dar 
tvirti pastatai ir jų vietosna 
statomi nauji.

Antai netoli Times skvero 
Aįuvo Ritz-Carlton viešbutis,— 
nfdelis, ištaigingas, tvirtas, ga
lėjęs stovėti dar kokį šimtą 
metu.

Bet. . .to viešbučio nebėra. 
Ji nugriovė, o jo vieton pasta
tė ofisams pastatą.

Susitikęs asmenį, kuris tuo
se reikaluose nusimano, klau 
siu: kodėl jie taip padarė? 
Kam griauti tokį tvirtą ir di
delį pastatą? Kodėl nenu
griauti lūšnynus ir ten statyti 
ofisams buildingus? I

Jis man taip atsakė:
—Viešbutyje neveikė gerai 

vandentiekis, taipgi šiluminis 
aparatas buvo reikalingas re
monto. Žemės sklypas, ant ku
rio viešbutis stovėjo, įaugo į 
tokią kainą, kad viešbučio sa
vininkui apsimokėjo jį par
duoti ir viešbutį sugriauti, o 
jo vieton naują pastatą pasta
tyti.

Praėjusį antradienį New 
Yorke teišėjo tik vienas dien
raštis, būtent, Daily Worker.

Nemaža žmonių, kurie ligi 
šiol bijojo šį laikraštį į ran
kas paimti, dabar perka ir su 
juo susipažįsta.

Prez. Eisenhower nžgiria 
Dulleso kritiką prieš 
ragangaudj McCarthy
Iš anksto statys savo sąlygas 
dėl konferencijos su Sovietais

Washington. — Prez. Ei
sen howeris trečiadienį sa
kė korespondentams, kad 
griežtai atmes bet kokias 
kalbas apie Kinijos Liau
dies Respublikos priėmimą 

| Į Jungt. Tautas, kuomet jis 
Bermudoje tarsis su Ang
lijos premjeru Churchillu 
ir Franci jos premjeru La
meliu. Jų pasitarimai pra
sideda šį penktadienį.

Korespondentai užklau
sė, kaip prezidentas žiūri 
į naująjį Sovietų pasiūly
mą suruošti Berlyne Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferenciją — 
Jungt. Valstijų, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Fran- 
cijos.

Prezidentas atsakė, jog 
dar smulkmeniškai išnagri
nės tą klausimą; žiūrės, 
ar Sovietų vyriausybė pa
tenkina pageid a u j a m a s 
Amerikai sąlygas.

Streikavo 2,000,000 
Anglijos metalistu

London. — Trečiadieni 
per 24 valandas Anglijoje 
streikavo daugiau kaip du 
milijonai unijinių mašinis
tu ir laivastačiu.

Tuo streiku jie pabrėžė 
savo reikalavimą padidint 
uždarbį 15 procentų.

Anglijos valdžia dėstys
■ “smog” rūkų pavojus

London. — Anglijos val
džia ruošia mokslini doku
mentą, parodant, kaip yra 
pavojingas sveikatai ir gy
vybei “smog,” arba nuo
dingieji fabrikų rūkai, tirš
tai susimaišę su ūkana. Do
kumentas nurodys, kokiais 
būdais galima sukontroliuo
ti kaminų dūmus bei garus.

1952 metų vasarą “smog” 
numarino daugiau kaip 
4,000 Londono gyventojų.

Pamišėlis pašovė 8 žmo
nes ir nusižudė

San Rėmo, Italija. — Tū
las pamišėlis pašovė 8 pra
eivius gatvėje ir pas nusi
šovė. Vienas pašautųjų 
mirė.

Kailiasiuvių unijos prezi
dentas Bėn Gold aną dieną 
viešai atsišaukė į Amerikos 
žmones, kad jie vienytus! ko
vai prieš makartizmo pavojų.

Kiek anksčiau, atsimename, 
buvęs prezidentas Trumanas 
pavadino makartizmą vėžiu ir 
ragino visus padorius piliečius 
vienytis ir prieš jį kovoti.

Juo daugiau žmonių susi
burs į vieną frontą, juo grei
čiau bus palaužti makartizmui 
ragai.

Iš jo atsakymo galima 
buvo suprasti, jog viena iš 
tų sąlygų bus reikalavimas 
sugrąžinti kapitalistinę 
santvarką Lenkijoj, Če- 
choslovakijoj bei kitose 
liaudiškose demokratijose 
rytinėje Europoje.

Dean atmeta Sov. Sąjungą 
kaip neutrali taikos 
konferencijos dalyvį

Panmundžom, Korėja. — 
Jungt. Valstijų pasiuti- 
nys Arthur Dean vėl užrei- 
škė, jog niekuomet nesutiks 
priimti Sovietų Sąjungą, 
kaip neutralę šalį, į busi
mąją konferenciją taikai 
daryti Korėjoje.

Jis pakartojo, kad So
vietai galėtų dalyvauti to
je konferencijoje tik kaip 

' “kariavusioji” valstybė iš
vien su šiaurinės Korėjos 
liaudininkais ir kinais 
prieš Jungtines Tautas.

Bet Šiaurės Korėjos ir 
kinų atstovai vis tiek griež
tai reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga dalyvautų toje 
konferencijoje kaip neu- 
tralė valstybė.

33,000 darbininku 
streikuoja prieš 
dėžių kompanijas

New York. — Čia ir ki
tuose miestuose sustreika
vo daugiau kaip 33,000 dar
bininkų prieš Continental 
ir American Can (dėžių) 
kompanijas.

Streikas uždarė 72 fabri
kus Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoje.

Streikieriai, CIO Plieno 
Darbininkų Unijos nariai, 
iš pradžios reikalavo pa
kelt uždarbį 21 centu per 
valandą; paskui nusileido 
iki 12 bei 13 centų. O kom
panijos siūlė tik 8 centus 
su puse valandinio priedo.

Streikas sustabdė plie
niniu dėžių fabrikus Broo- 
klyne, Houstone, Tampoje, 
San Franciscoj, Los An
geles, San Jose, San Die
go; Memphis, Pittsburgh©, 
Chicagoj ir kt.

Brooklyne sykiu su
streikavo ir popierinių pie
no dėžių darbininkai.

Kompanijos atmetė uni
jos siūlomas arbitracines 
derybas, kurios susidėtų iš 
unijos ir fabrikantų atsto
vų ii’ valdinių talkininkų.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
lietus. |

Komercinių N. Yorko dienraščių 
darbininkai tęsia streiką

New York. — Streikuo
jančių foto - graviruotojų 
susirinkimas 287 balsais 
prieš 47 atmetė N. Y. Ti
mes, Daily News ir ketu
riu kitu biznio dienraščių 
pasiūlymą, kad streikie
riai pasiduotų sprendimui 
mišrios arbitracines komi
sijos.

Susirinkimas užgyrė uni
jos vadovų daromą nuolai
dą — reikalauti pridėti 
graviruoto jams tiktai po 
$7.50 uždarbio per savaitę. 
Iš pradžios jie reikalavo 
$15 priedo.

Bet dienraščių leidyklos 
vis dar laikėsi pirmutinio

Francija norėtų taikytis su 
Vietnamo liaudininkais, nors 
Amerikos vadai tam priešinasi

Paryžius —Francijos val
džia. prašė Vietnamo liaudi
ninkų - komunistų vadovą 
Ho Či Minhą, kad oficia
liai atsiųstų savo pasiūly
mus paliauboms daryti.

Švedijos laikraščio Ex
pressen korespondent. pirm 
keleto dienų pranešė, jog 
Vietnamo liaudininkų val
džia sutiktų derėtis su 
Francija apie baigimą 7-ių 
metu karo. I

Kokią nepriklausomybę Porto 
Rikai žada “nusigandęs” Lodge

Jungt. Valstijos turi 
delegaciją, kad Porto Rikoje didžiules ka-

United Nations, N. Y. — 
Henry Cabot Lodge, Ame
rikos delegatas Jungtinėms 
Tautoms, sakosi bijąs per
to rikiečių. Todėl slaptoji 
ir viešoji policija neatlai- 
džiai saugoja Lodge dieną 
ir nakti.

Andai Lodge raportavo 
Jungtinėms. Tautoms, kad 
Porto Riko esanti “laisva 
respublika.”

Portorikiečių vadovai 
užginčijo tą raportą ir at
siuntė savo 
praneštų Jungtinių Tau
tų seimui, jog Porto Riko 
tebėra valdoma kaip Ame- 
riko kolonija. Bet Lodge 
taip pasidarbavo, kad bu
vo uždaryta durys porte
ri k i e č i ų pa s i u t i n i a m s.

Tai po to sakėsi gavęs 
slaptų grūmojimų “nužu
dyt” jį ar kitaip atkeršyt.

Lodge “pasitaiso” ža
dėdamas Porto Rikai 

laisvę
Pereitą savaitę Lodge 

jau skirtingai kalbėjo. Sa
ke, jog prezidentas Eisen
howeris ir jis pats sutiktų 
duoti Porto Rikai “didesnę 
nepriklausomybę arba vi
sišką nepriklausomybę,” jei 
tautinis Porto Riko seimas 
taip nutartų irjei Jungt. 
Valstijų Kongresas užgir
ių.”

Amerikos gi įpirštas 
Porto Rikai gubernato
rius L. Minoz Marin, ant

savo pasiūlymo — tiktai 
$3.75 pakelti savaitinę al
ga.

Remdami 400 foto - gra
viruotojų streiką, neina 
darban ir 20,000 kitų spau- 
stuvinių darbiniokų.

Prezidentas atsisako net 
kalbėti apie Kinijos 
priėmimą į Jungt. Tautas
Kartoja., kad iki 795/ m. išravės 
“komunistus” iš valdžios

N. Y. Herald Tribune 
dienraštis pereitą pirma
dienį buvo išėjęs jau tik 
8 puslapių. Bet ir Tribune 
spaustu vninkai nenorėjo 
dirbti. Todėl ir Tribune 
daugiau nepasirodė.

Tai jau savaitė kai New 
Yorkas liekasi be jokių 
kasdienini ų k o m ere i n i ų
didlapių.

Ainerikos politikieriai 
priešinasi deryboms

Amerikos valstybės se
kretorius John Foster Dul
les reikalavo, kad Francija 
kariautų, iki visiškai sumuš 
Vietnamo liaudininkus.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Richard Nixon 
ir republikonų senatorių 
vadas Knowland, neseniai 
lankydamiesi Indo-Kmijoje, 
taip pat ragino francūzus 
tęsti karą iki galutinos per
galės.

rytojaus po Lodge priža
do, jau baži josi, kad “por- 
torikiečiai ir toliau nori 
pasilaikyti Jungt. Valsti
jų globoj, kaip ir iki šiol.” 
O gubernatorius turi pil
ną galią naikinti Porto Ri
ko seimelio nutarimus, ne
patinkamus Amerikos val
džiai.

Tikrieji Porto Riko
valdovai.

riniu laivu bei lėktuvu ba- 
zes-stovyklas. O ameriki
nės kompanijos yra savi
ninkai Porto Riko cukrinių 
nendrių bei vaisių planta
cijų ir fabrikinės pramo
nes. •

Taip ir po žadamai “ne
priklausomybei” portori- 
kiečiams amerikonai pa
siliktu tikraisiais Porto 
Riko valdovais, panašiai, 
kai)) Filipinuose.

Lėktuvui sudužus žuvo 
buvęs Mich. guber

natorius
Battle Creek, Mich. — 

Žemai skrisdamas, privati
nis lėktuvas atsimušė i te
levizijos stoties stiebą ir 
susprogo, pražudant visus 
keturis buvusius lėktuve 
žmones, tame skaičiuje ir 
buvusįjį Michigano valsti
jos gubernatorių Kimą Sig- 
lerį.

Washington. — Prez. Ei
senhoweris pokalbyje su 
laikraščių reporteriais tre
čiadienį parėmė savo val
stybės sekretoriaus J. F. 
Dulleso kritiką prieš ra
gangaudį senatorių J. Mc
Carthy, v

Pietiniai korėjiečiai 
belaisviai atsisako 
grįžt namo

Panmundžom, Korėja. 
— Amerikonai ir Pietinės 
Korėjos tautininkai per dvi 
dienas aiškino šešioms de
šimtims belaisvių, pietinių 
korėjiečių, kodėl jie turėtų 
grįžti namo.

Dar nė vienas belaisvis 
nesutiko grįžti. Pasirinko 
gyventi pas šiaurines Ko
rėjos liaudininkus bei Ki
nijos komunistus.

Belaisviai, vyrai ir mo
terys, pasitiko aiškintojus. 

! dainuodami komunistines 
I dainas.

Kada bus užbaigti aiški- 
inimai pietiniams korėjie- 
ičiams belaisviams, tai aiš-
■ kintojai mėgins Įtikinti 22 
j amerikonus belaisvius, kad 
i grįžtų namo, šie ameriko- 
I nai buvo iš anksto pareiš- 
: ko, jog negrįš.
I _____________

Indija ir Sovietu 
Sąjunga pasirašė

■ prekybos sutarti
I —

New Delhi, Indija. — So- 
! vietų Sąjunga ir Indija tre
čiadienį pasirašė penkme- 

j tę prekybos sutartį. Tai 
! dar pirmoji prekybine su
tartis tarp tų dviejų ša
lių.

Indija gabens Sovietų 
Sąjungai arbatą, kavą, ta
boką, šelaką, pipirus, val
gių prieskonius, vilnas, 
odas, augąlinį aliejų ir ju
tą (panašią į kanapes me- 

: džiagą).
Sovietų Sąjunga teiks In

dijai reikalingus kviečius, 
miežius, naftą, gazoliną, 
medžius, popierj, chemika- 

I lūs, geležies ir plieno dir
binius, dažus, vaistus, fa
brikines mašinas, elektri
nius įrengimus ir žemdir
bystės įrankius.

Valdžia gales “tvarkyt” 
natūralio geso kainas
Washington. — Aukšč. 

Jungtinių Valstijų teismas 
nusprendė, kad valdžia tu
ri teisę tvarkyti kainas na
tūralio kūrenamojo geso, 
kurį skirtingos kompani
jos perleidžia vamzdžiais 
iš vienos valstijos į kitą.

Prezidentas su užgyri
mu perskaitė reporteriams 
tokias ištraukas iš Dulleso 
pareiškimo pries McCar
thy :

“Jis (McCarthy) reika
lauja, kad mes turėtum 
grūmojimais ir baugini
mais priversti savo talki- 

i niūkūs, kaip kokius pa- 
i stumdėlius, vykdyti mūsų * • • * ; paliepimus... Tuo būdu jis 
i atakuoja pačią užsieninės 
LIungt. Valstijų politikos 
I širdį.”

Iš savo puses, preziden- 
Itas sakė, jog ši šalis turi 
Į draugiškais būdais palai
kyti savo vienybė su “lais
vosiomis pasaulio tautomis, 

i kad atsilaikytų prieš So- 
i vietų karinę galybę.”

Eisenhoweris atmetė J. 
McCarthy’o tvirtinimą, kad 
gyvasis klausimas kon
gresiniuose 1954 metų rin
kimuose — tai bus apie ko
munistu išvalymą iš val
džios.” ‘

Prezidentas pareiškė, 
i kad generalis jo prokuro- 
i ras Herbertas Brownell 
taip smarkiai šluoja komu
nistus, kad 1954 metais “jie 
jau negalės būt laikomi 
rimtu pavojum.”

Eisenhoweris sake, rin
ki imi pasekmės priklausys 

: nuo to. ar Kongresas įvyk- 
! dys “pažangius” valdžios 
siūlomus planus.

Irano generolai panaujins 
i ryšius su Anglija 
į

Teheran, Iran. — Irano 
generolų valdžia sutiko pa
naujinti diplomatinius ry
šius su Anglija.

Buvęs Irano premjeras 
Mossadegh pernai sutraukė 
ryšius su Anglija todėl, kad 
anglai užblokavo Irano naf
tos - gazolino gabenimą par
davimui i užsieni.* *•

Anglija reikalavo sugrą
žinti anglam naftos - alio- * • 
jaus pramonę, kurią Mossa- 

1 degho valdžia atėmė iš an- 
Iglų ir pervedė j Irano vals- 
i tybės nuosavybę.

Dabar Irano premjeras 
yra generolas F. Zahedi, 

' išlavintas Amerikoje, bu
vęs naciškos Irano polici
jos vadas.

Zahedi su kitais karinin
kais nuvertė Mossadegho 
valdžią. Dabar jie teisia 
Mossadegha kaip “išdavi
ką.” 1

FBI ŠNIPĖS PASAKA
Washington. — Valdžios 

samdyta FBI šnipė pasa
kojo McCarrano įstatymo 
komisijai, būk Jefferson 
Mokykloje New Yorke ko
munistai mokinę, kaip “da
ryti Amerikoj revoliuciją?*
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Bažnyčia sako, aplankyt 
ligoni yra “mielaširdingas 
darbas dėl kūno.”

Bet neišmintingi lanky
tojai gali ligoniui ir bloga 
padaryti, kaip teigia dau
gelis gydytojų.

Lankytojai paprastai Įsi
vaizduoja, kad juo ilgiau

EERMUDOJE

Nėščias vaikutis Kenksmingas atominis

BERMUDUS SALOJE gamtinis oras puikus, tik ne
žinia, koks ten bus politinis oras, kai pradės tartis mū
sų šalies prezidentas, .Anglijos ministrų pirmininkas ir 
Francūzijos premjeras.

Konferencija prasideda šiomis dienomis,—Chinchil
las ten bus seimininkas, o Eisenhoweris ir Laniel jo sve
čiai.

Mes jau ne kartą esame sakę: daug geriau tartis, 
derėtis negu kariauti. Derybos, o ne ginklas, nesusiprati
mus tegali išspręsti.

Kai kurie mano, būk tarp Amerikos, Francūzijos ii 
Anglijos šiandien esanti stipri vienybė, todėl ir ši kon
ferencija nereikalinga.

Tai klaidinga mintis.
Tokios vienybės nėra. Jei pilna vienybė būtų, tuo

met nereikėti! Šitų trijų valstybių vyriausioms galvoms 
susirinkti ir tartis.

Anglija ir Francūzija kitaip negu Amerika žiūri į 
daugelį tarptautinių svarbių klausimų.

Pavyzdys: štai, neseniai Tarybų Sąjunga įteikė ši
toms trims valstybėms notą, kad ji nori dalyvauti ketu? 

Lrių didžiųjų konferencijoje, kuri turėtų Įvykti Berlyne.
Anglijos ir Francūzijos vyriausybės tuojau entuzias-. 

Etiškai sutiko su sovietiniu siūlymu. Na, o Washingtonas 
f galvojo atžagariai. Tik prieš trejetą dienų Mr. Dulles, 

spiriamas Londono ir Paryžiaus, pripažino, jog toji Ta
rybų Sąjungos nota esanti nebloga ir kad tai esąs Tarybų 
Sąjungos vyriausybės “nusileidimas Vakarams.”

Netenka nei sakyti, jog ši Tarybų Sąjungos nota 
bus svarstyta Bermudus konferencijoje.

Churchillas j A u seniai ragino Washingtona, kad 
t būtų tartasi tiesiog su Malenkovu. Jis ragino, kad 
' Eisenhoweris, Churchillas, Francūzijos premjeras (ne

svarbu, kas juo bus) ir Malenkovas susitiktų ir tartųsi. 
—lai tuose pasitarimuose bus išspręstas teigiamai vienas 

*• klausimas, visvien geriau negu niekas.
Washingtonas ir čia nesutiko. 0 kadangi jis nesu

tiko, tai Churchillas pats vienas žada vykti į Maskvą ir 
kalbėtis su Malenkovu.

Tai tik du klausimai, dėl kurių iki šiol tarp šitų valsty
bių buvo nesusitarta. y

O kur kiti?
Kaip su Korėja? Argi galima leisti siautėti Syng- 

manui iRhee,—tam karo provokatoriui, kuris plepa apie 
iš naujo pradėjimą mūšiu? Amerika jam jau užtenka
mai nusileido, bet Anglija ii' Francūzija tokiai Amerikos 
politikai nepritaria.

Kaipgi su Kinijos Liaudies Respublika, su kuria 
Anglija daro bizni, kurią Anglija pripažino, dėl kurios 
įsileidimo į Jungtines Tautas Anglija sutinka? Kinijos 
Liaudies Respublika yra jėga, tvirta jėga, didžiulė sa
li^—gyventojų skaičiumi pati didžiausia pasaulyje vals
tybė. Argi Amerika visuomet taip ir bandys priešintis 
jos pripažinimui ir Įsileidimui į Jungtines Tautas? Tai 
kitas svarbus klausimas, kuris konferencijoje bus pa
liestas.

Kaip su karu Indo-Kinijoje? Kada jis bus baigtas? 
Kodėl jis nebaigiamas?

Tolimuosiuose Rytuose yra visa eilė problemų, di
džiulių problemų, kurias reikia išspręsti, bet kurių ne
galima išspręsti be Kinijos Liaudies Respublikos.

Tai tik keletas klausimų, kurie šitoje konferencijoje 
bus paliesti.

Kaip juos konferencijos dalyviai išspręs, liekasi pa
laukti ir pamatyti.

Kas Ką Rašo ir Sako
MIRŠTANTIEJI
IR GYVIEJI

L. I’rūseika rašo Vilnyje;
‘"Nėra tos savaitės, kac 

Chicago j ar kur kitur ne
mirtų vienas, du, trys ‘Vii-, 
Ules’ skaitytojai. Mūsų pro- 
gresyvei spaudai tai .skau
džiausias nuostolis. . . .

‘•Kaip, bent dalinai, už-' du nauji skaitytojai, 
pildvti ta deficitą, kui-Įi ™ki vykdykime kiek- 
mtnns neša mirtis? vienose laidotuvėse.”

Į
“Užvakar mes palaido-; Taip, patarimas geras ii 

jom gerą lietuvi chicagietĮ' jis turė.tų būti vykdoma.’- 
Mykolą Aliuką. Kai iš ka- ■ gyvenimam kur tik leidžia 
pintu palydovai sirgi’ižo i sąlygos.

Mildos salę, Kur visiems 
buvo paruošti užkandžiai, 
buvo atsišaukta i velionio 
draugus, iškeliant šūkį: 
mirė draugas, bet jo myli
mas laikraštis turi gyvuo
ti!

“Ir beregint sudėta ‘Vil
niai’ apie $70. Ir čia pat

ĮVAIRUMAI
PATARIMAI LANKANTIEMS LIGONIUS

bus pas ligonį ir savo šne
komis ramins jį, tai ligo
nis juo labiau džiaugsis. 
Bet būna priešingai, ypač 
jeigu ligonis silpnas. Jam 
reikia ramybės, o ilgos šne
kos vargina jį.

Daktarai pastebėjo, kad 
daugelis ligonių, ypač vai
kai, blogai miega naktį iš. 
sekmadienio į pirmadienį. 
Nes sekmadieniais ateina 
per daug lankytojų. Turė
dami tą dieną laisvo laiko, 
jie per ilgai būna pas ligo
nį. Daugelis ligonių todėl 
pirmadienį atrodo blogiau, 
negu šeštadienį bei sekma
dienį. Nesupratingi lan
kytojai juos suvargino, su
jaudino bei suerzino.

Buvo atsitikimų, jog del 
to mirė tūli seni širdies 
ligoniai, kurie būtų galėję 
dar keletą mėnesių pagy
venti, jeigu jiems nebūtų 
pakenkę tokie lankytojai. 
Tai buvo “meškiškas pa
tam avimas” Ii go n i a m s.

Daktaras William H. 
Ballinger, buvęs pirminin
kas Gydytojų Draugijos 
Washington, D. C., pareiš
kė:

“Lankytojai dažnai su
ardo ligonio poilsį, vargina 
ir trukdo jo gijimą.”

Žinoma, yra stipresnių li
gonių, kurie 'geidauja dau
giau lankytojų.

Dauguma ligonių šiais 
laikais, tačiau, yra gana 
silpni. Nes ligoninės da- 

; bar perpildytos. Todėl, 
kai tik ligonis šiek tiek pa
sveiksta, tai ir siunčiamas 
namo.
Vata rimai lankytojam 

Ligoninių daktarai todėl 
duoda tokius patarimus 
lankytojams:

Nemanyk, kad kiekvienas 
tavo apsilankymas yra pa
geidaujamas dalykas. Pir
ma patelefonuok ligoninei 
ir pasiklausk, kada būtų 
patartina ir kiek laiko tu
rėtum pabūti pas ligonį.

Ligonio lankytojai turi 
būti tiktai jo giminės,, 
draugai bei gerai pažįstami 
žmonės.

Visuomet atsimink, jog 
ligonis greitai pavargsta.

Aplankymas neturėtų už
trukti daugiau kaip 15 mi
nučių; Į

Jeigu pirm tavęs buvo 
kiti lankytojai, tai pačiam 
turėtų užtekti 5 minučių, 
bet ne daugiau kaip 10 mi
nučių.

Nekalbėk apie save, bet 
apie smagesnius įvykius 
ligonio gyvenime praeity
je; pranešk žinių apie jo 
..draugus bei pažįstamus.

Geriausia leisti pačiam 
ligoniui, kad pradėtų klau
sinėti ar kalbėti apie jam 
įdomius dalykus. Jeigu li
gonis nori kalbėti apie po
litiką bei kitus opius klau
simus, tai nesiginčyk, o 
klausykis.

Kartais ligonis pradeda 
ilgą pasaką apie savo ope
raciją. Tad ramiai ir kan
triai klausykis tos istorijos 
iki galo, bet pats nepradėk 
šnekos apie jo operaciją.

Nuleisk savo balsą že
myn, nekalbėk per garsiai.

Atsisėsk tokioj vietoj,

kur ligonis galėtų tave len
gvai matyti, nekreipdamas 
savo galvos.

Niekuomet neparodyk, 
kad manai, jog ligonio pa
dėtis silpna ai’ bus jam blo
ga.

Jeigu ligonis nesilpnas, 
bet nuobodžiauja ir nori 
lankytojų, tai vis tiek rei
kia atsiklausti daktaru a-! 
pie jo lankymą. Nes ko li
gonis nori, tai gali būti jam 
nesveika.

Iš anksto pasiskirk tam 
tikrą trumpą laiką, kiek 
būsi pas ligonį, ir išeik, ne
gaišuodamas. Atsisveki-

Kaip paskatinti širdies plakimą
Daugelyje atsitikimų, 

kada širdies tvaksėjimas- 
pulsas jau visai silpnas, tai 
mano supratimu, žmogus 
turi atsigulti ir ramiausiai 
gulėti. Taip pat turi drū
čiai pamąstyti, kodėl toji 
nekalta mano širdelė taip 
labai nusilpo ir-kaip čia tą 
blogumą pašalinti? Argi 
yra tokių natūralių priemo
nių, kuriomis galima būtų 
atremti tą mirtiną pavojų?

Bet nedaug tokių randa
si, kad taip padarytų. O 
kada valanda jau nustatyta 
eiti “medžioti,” tai jau ne 
laikas rengtis (kaip sako
ma, “šunis lakinti”).

Žinoma, tokiame atsiti
kime šaukia daktara. Iš- 

i eitis būna tokia. Sąžiningas 
daktaras duos gerą patari
mą, kaip užsilaikyti, ir bus 
gražu. Bet jeigu kuris 
griebsis švirkšle, leidžiant 
vaistus į kraują, kad pa
skatinti širdies plakimą, 
tai abejotina, kas gali į- 
vykti.

Gerai atsimenu porą pa
žįstamų, dar gana, jaunų 
žmonių. Jie pasišaukė dak
tarą, o tas panaudojo ‘in- 
džekšiną,” leisdamas che
mikalus į kraują. Už ne
daug valandų, bematant, 
•tie žmo’nės ir atsiskyrė nuo 
mūsų, k- >

Aš ir vėl pakartoju, kad 
reikia pašalinti priežastį, 
kuri gadina širdį. Tuomet 
matysite, kaip atsigaus šir
dis, bus smagutė ir dirbs 
gerai.

Kodėl širdies ligos ne 
mažėja, bet vis eina dau
gyn ? Priežasties ieškant, 
nereikės toli nueiti; užteks 
atsižvelgti į amerikiečių 
mitybą.

Per pastaruosius dešim
tį metų su viršum šioje ša
lyje buvo vadinamas “ger
būvis.” Žmonės valgė, kas 
tik papuolė. Na, kam gi 
valgyti tokį maistą, jeigu 
pažiūrėjus seilės nebėga? 
Tai neskanu. Taigi iš ry
to cukrinis pyragaitis su 
kava, dar .ir pora šaukštu
ku cukraus. Pietums duo
na, sviestas, mėsa ii’ kava. 
Vakarienei kai kada dar ir 
sriubos, bet be kavos ar ar
batos su cukrum “negalima 
apsieiti.” Ir dar žmonės 
didžiuojasi: — Matai, A- 
merikoje gyvename, tai tu
rime valgyti daug riebumų, 
pyragaičių (krakmolų), cu
kraus, mėsos.

Bet tokiuose valgiuose 
trūksta reikalingų sveika
tai žalėsių. Todėl šioje ša
lyje sirgimai visokiomis pa
sibaisėtinomis ligomis ne 
mažėja, bet tolyn vis la
biau plečiasi, kaip kokia 
užteršto oro pavietrė. 

nant tark keletą smages
nių žodžių: “Džiaugiuos 
pasimatęs su tavim! Su
prantu, kad greit apleisi li
goninę. Na, tai lik svei
kas!” %

Pati gamta diktuoja li
goniui ramybės ir poilsio 
reikalą.

Atsimenate, kaip sužeis
tas bei sirgdamas šunelis, 
katė arba kitas gyvulys su
siranda ramesnį kamputį, 
guli ir ilsisi; dažnai nesike
lia net tada, kai jam mais
to atnešama, b tik liūdnai 
žiūri gulėdamas.

N. M.

Tokius įpročius reikia 
pamesti

Kaip jau pirmiau pasa
kyta, niekados neturėtume 
pamiršti, jog nuolat, kar
totinai cheminiai keičiasi 
tavo kūne vidujinės celės 
(ląstelės arba narveliai), 
dieną ir naktį, be sustojimo.

Kūno sistema pašalina 
senas, nudėvėtas celes, o 
naujos celės užima senųjų 
vietą. Bet sveikų naujų 
celių augimas priklauso 
nuo tavęs. Jeigu pasirink
si tinkamą maistą, turintį 
ivalias reikalingų chemi
nių elementų, tai reikia ti
kėtis, kad atstatysi sveiku
tėles celes, o jos, užimda- 
mos senųjų vietą, prašalins 
kenksmingas rūk.štis bei 
nuodingas medžiagas, silp
ninančias įvairių kūno or
ganų veikimą. Aišku, jog 
tatai paliečia ir širdį.

O štai ir daugiau netin
kamų papročių, kurie silp
nina širdies veikimą. Tai 
tabokos ir alkoholio naudo
jimas, nekalbant jau apie 
arbatą bei kavą, ką jau auk
ščiau minėjome. Jei kas 
nesugeba visiškai nuo tų 
dalykų atsikratyti, tai bū
tinai turėtų bent sumažinti 
jų naudojimą.

Be to širdžiai kenkia to
kie blogi dvasiniai reiški
niai, — jeigu žmogus neap
kenčia kito asmens, be’ rei
kalo pyksta, pasiduoda pa
vydui ar baimei, kerštauja 
ir tt.

Maistas svarbiausia 
žmoga u s s veikai ai

Nedaug randasi tokių, 
kurie nebūtų sirgę savo gy
venime. Bet tokie asme
nys paprastai apie sveika
tą nieko nežino, nors ir 
gali didžiuotis sakydami, 
“viską valgau, viską geriu 
ir pypke rūkau, o sveikas, 
kaip ridikas.” Betgi ar 
daug tokių yra šiame ka
pitalistiniame , pasaulyje? 
Gal 5-tas nuošimtis, o toks 
nuošimtis nieko nereiškia, 
paėmus visą šios šalies plot
mę. Tai nieko nevertas pi- 
gutėlis pasididžiavimas.

Gerame maiste randasi 
bent keletas tinkamų ele
mentų, kurie maitina ii' 
drūtina žmogaus širdų. 
Vienas iš svarbiausių tam 
elementų yra kalcis (cal
cium); Ir bent keliose la
boratorijose buvo tyrimais 
įrodyta, jog šis elementas 
daro žymėtiną veikmę vi
dujiniams žmogaus orga
nams.

Kitą sykį pakalbėsime a- 
pie įvairius kitus reikalin
gus maistinius elementus.

K. Depsafc.

Profesorius M. Lombard 
pereitą savaitę p r a n e š ė 
Francijos Akademijai, jog 
surado tokį gamtos šposą:

Dvidešimties mėnesiu am
žiaus berniukas turėjo savo 
pilvo dauboje gemalą kūdi
kio, kuris užsimezgęs pirm 
keturių mėnesių. Gemalas 
buvo jau negyvas. »

Ištyrus X-spinduliais, pa; 
strode, jog kūdikio gemalas 
užaugęs iki 5 su puse colių 
ilgio.

Medicinos mokslininkai 
prisipažino, kad nesupran
ta, kokiu būdu motinos 
kiaušinėlis, užvaisintas vy
ro, galėjo surasti tokią vie
tą vyriškio kūdikio vidu
riuose, kad galėtų išsivys
tyti akį pusšešto colio, kaip 
kito kūdikio gemalas.

Nuo gyvojo kūdikio užsi- 
veisimo iki gimimo praėjo 
9 mėnesiai. Iki jo viduriuo
se pradėjo vystytis naujo 
kūdikio gemalas, užtruko 
dar 16 mėnesių. Vadinasi, 
sugaišta 25 mėnesiai nuo 
gyvojo kūdikio užvaisini- 
mo, iki ėmė augti kitas ge
malas jo viduriuose.

Kokiu tad būdu galėjo 
taip ilgai “miegoti” apvai
sintas motinos kiaušinėlis, 
iki atbudo ir pradėjo išsi
vystyti vyriškio kūdikio 
viduriuose? Tai kita keis
ta gamtos slaptybė.

Šių metų pradžioje kūdi
kis susirgo smarkiais vidu
rių skausmais ir nuolat kly
kė. Daktarai, tyrinėdami 
X-spinduliais, visųpirma 
surado jo pilve didelį guzą, 
kaip arbūzą. Toliau pa
matė ir naujo kūdikio ge
malą tame guze. Bet ge
malas nedarė jokio judėji
mo — jis buvo jau miręs.

Gemalas buvo susijungęs 
bambiniu saitu su guzu, pa
našiai kaip sveikas kūdikis 
būna susijungęs su moti
nos gimtuvo (uterus).

Ęerniuko kraujas ėjo į 
guzą, iš kurio gemalas per 
bambini saitą traukė sau 
kraują kaip maistą.

Yra spėjimų, kad vyras 
buvo užveisęs du motinos 
kiaušinėlius — dvynukams 
gimdyti. Bet vienas kiau
šinėlis pavėlavo ir nuklydo 
į vidurėlius kito kūdikio 
užmazgo.

Medicinos ' istorijoje įra
šyta jau apie 10 tokių atsi
tikimų, kad vieno kūdikio 
viduriuose susidarė kūdiki
ais kito užmazgas. Bet tie 
užmazgai niekuomet negali 
gimti iš kito kūdikio. Pa
prastai miršta ir turėjusie
ji tokius gemalus kūdikiai.

Gydytojai, tačiau, sten
giasi išgelbėti gyvybę apra
šomo čia kūdikio, iš kurio 
vidurių išpjovė didžiulį gu
zą su negyvu gemalu.

N. M.

SAULINIAI PEČIUKAI 
INDIJOJE

Indijoje išrasta toks pe
čiukas, kad saulės spindu
liais užvirina vandenį ir da
ro dar karštesnį garą. Sau
lės spindulius sukuopia tam 
tikras stiklas, ketvirtainio 
jardo pločio.

Indijos valdžia pardavi
nėja tokius saulinius pečius 
po $14. Valgiai Indijoje iki 
šiol daugiausia verdami bei 
kepami, vartojant karvių 
mėšlą kaip kurą. Valdžia 
gi pataria naudoti saulinius
pečius, o mėšlu tręšti nua
lintus laukur ir daržus.

Portugalija. — Nusken
do Panamos laivas, pražu- 
dant 10 žmonių.

2 psl.—Laisvė (Liberty) Penktad., Grilodžio-Dėč, 4, 1053

maisto apvalymas
Jungtinėse Valstijose dar

buojasi kelios laboratori
jos, kad elektroniškais bei 
atominiais būdais apsaugo
tu mėsa, žuvį bei kitus c v r C-
maisto produktus nuo suge
dimo.

Tam tikros mašinos varo 
elektronus per sūrį, dešras 
ir kitus valgius.

Sprogs t a m o s i o s atom- 
bombų medžiagos fabrikai 
taip apdirbinėja kobaltą bei 
kitus elementus, kad jie pa
laipsniui keistųsi. Besikei
čiant gi tie elementai šau
do iš saves elektronus, lei- 
džia X-spindulius ir svaido 
atominėmis dalelėmis.

Elektronai, atominiai spin
duliai bei dalelės, kiaurai 
perverdami gabalus val
gių, s u n a i k i n a esamą
sias maiste bakterijas ir 
parazitus. Tuomet sudėjus 
valgius į skardines (kenus) 
ar kitas tinkamas dėžes, sa
koma, jie per ilgas metu 
eiles galės išsilaikyti be jo
kio gedimo.

Šį atradimą entuziastiš
kai sveikino kompanijos, 
kurios “kenuoja” (konser
vuoja) maistą ilgesniam 
laikui. Jos tikėjosi, kad 
elektroniškai. - atomin i a i s 
būdais galima bus pigiau ii’ 
geriau apsaugoti valgius, 
negu dabartiniu kenavimu 
ii’ kaitinimu.

Bet kažin ar kompanijų 
džiaugsmą nupuldys nau
jausi tyrimai, kuriuos pa
darė Columbijos Universi
tetas New Yorke?

To universiteto moksli
ninkai surado ir patikrino, 
kad jeigu atominiais - elek
troniškais būdais maistą? 
apvalomas nuo bakteriįl 
tatai sykiu sunaikina dau-/ 
giau kaip pusę svarbiojo vi
tamino A. Toliau universi
tetas tyrinės, kaip atomi
niai spinduliai bei dalelės 
naikina ar žaloja kitus vi
taminus, o gal dar ir kitaip 
gadina maistą.

Dėl to net New Yorko 
Times rašo:

—Nėra sveikos prasmės 
šitai]) naikinti bakterijas, 
kuomet sykiu sunaikinama 
ir valgiu maistingumas.

J. C. K.

Kultūros-švietimo Įstaigų 
apžiūra

RAMYGALA. — Vykstan
čios kultūros-apšvietos įstaigų 
apžiūros metu nauji kolūki
niai chorai organizuojami 
“Mūsų laisvės,’’ “Lenino ke
liu.“ “Nevėžio,“ “Naujo gyve
nimo’’ ir “Tarybinio ryto’’ kol
ūkiuose. Gausėja liaudies šo
kių, muzikos ir kitų saviveik
los ratelių skaičius.

Sudaromos geros sąlygos 
k 1 u b a ms-sk a i ty klonis, b i b 1 iote- 
koms ir kultūros namams 
dirbti žiemos metu. Jau atre
montuotos “Pažangos,“ “Žal
girio“ ir “Pergalės” kolūkių 
klubų patalpos. Kolūkines 
krosnys pastatytos Krekena
vos kultūros namų salėje. Eilė 
kultūros Įstaigų perkelta i 
naujas patalpas.

Šalčininkai. — Didelis dar
bo pakilimas jaučiamas Jašiū
nų koklinės cechuose. Tarp 
itskirų cechų, brigadų bei 
darbininkų išsivystė socialisti
nės lenktynės.

Koklinėje šiais metais žy
miai pakilo išleidžiamos pro
dukcijos kokybe. Per devynias 
mėnesius Įmonė išleido pirmos 
•ūšies koklių 20 proc. dau
ginu, negu numatyta metinia
me gamybiniame plane ir su
mažino gaminių savikainą 2.(j 
proc. Pakėlus koklių rūšingu- 
•ną, Įmonė šiais metais davė 
daugiau kaip 100,000 rublių 
pelno.’



J. ŠIMKUS.

Lietuviško hitlerininko WORCESTER, MASS Lawrence. Mass
užrašai

L I. 
turėtų 
liūdna.

būti linksma, o tai]; 
kad nežinai kur galvą 

' galvos neišeina min
tis, kaip pasprūsti iš fronto. 
Kai tik pasirodo Duiago ko- 

manim nekalba, 
nors parvažiuosi.

ne nuotaika labai bloga, kiū
tinę tarytum švino būtu pripil
ta. Širdį kartais taip suspau
džia, kad, rodos, verktum n 
verktum, lyg nuo to būtu ge
riau. As su dolmečeriu šneku
čiuoju visai neįdomia lema, 
tai]) sau. kad užmirkčiau šir
dies graužimą. Pasiėmęs mal
daknygę atskaitai! mi>iu mal-

i \ tojaus.Ajžmingi
l 2. I.
Pradėjau rašyti žmonai laišką 
Tik nežinau, ar pavyks p,, 
siųsti. Pastų siųst; nėra pras 
mūs —nieko tikra heparašvsi

nežinia, ai

žiuos. šiandien majoras 
užpuolė mano, kad as. g

siunčiąs i Lietuva, 
nesiunčia, o

O jis tai 
kiti tai nesiunčia', 
ja, tur būt. jau

Kia čia spekuliacija. ( ta pap
rastas api plėšimas. Numauni 
vailokus ar batus nuo belais- 

ui ir siunčia.

ką įgali daryti. O kai mes. 
'Guviai, bent dešimtadali pa- 

iii .'/n pa m. tai jiems. matyt.
ir godun
Gavome

Smarkiai i.

vos pradėjo atstatinėti iš dar-
dinti.

13 dd.

Waterbury, Conn
Ačiū visiems

siniamc mitinge

paaiškinta.

ŠYPSENOS

klausia

lesi t e 
metų.

gėrėm. B'*t kas 
taip nuobodžiai 
nos.

miams gint konferenciją, kuri 
įvyks Chicagoje gruodžio 12

Geo. Slilnmltis, fin. raSt.
_____________ (237-238)

NEW BRITAIN. CONN.
rodoma Filmų Komedija. Ron- 

National
gruodžio

Pradžia 1:45 vai. popiet.

ačiū draugams, kurie 
dovanas, ypatingai 

kurie nupirko gerą ir

tus. Tačiau, matant tiek daug 
draugų, visus nemalonumus 
pamiršti ir norisi dar ilgai gy
venti ir daugiau draugu turė-

dinos, 
gi a u

vo šluboje, 321 Essex bt. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis. Lietuviai mažai apie 
juos žinojo.

Mirė Augustas Suback,

J. M.

N. J.

v

1953

sekmadienį.
tuo klausimu

paskolų, 
savininko

šia susisiekti su Joseph Man
kin, 1127 Howard St. Tel. 
Cedar 1—5057.

Bus 
gia Russian - American 
1 Ionic, įvyks sekmadieni, 
(Dec.) 6.
Vieta 376 Elm St.

Kviečiame lietuvius atsilankyti ir 
pamatyti šį gražų dalyką.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuo|x>s mėnesinis su

sirinkimas įvyks gruodžio (Dec.) 7 
d„ Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Visus narius kviečiamo dalyvauti 
šiame susirinkime; čia išgirsite ra
portą iš ir pasekmes brooklyniečių 
suvaidinimo komedijas. Taipgi ga- 

užsimokėti duokles už 1954

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Klubo susirinkimas įvyks 
gruodžio (Dec.) 6 d. (sekmadienį), 
prasidės 2 vai. popiet, klubo kam
bariuose, 408 Court St.

Šis susirinkimas yra metinis, tad 
visi klubo nariai malonėkite daly
vauti.

Kviečia Komitetas. (237-238)

o. i. sirgau. (aliojau, žmo
nos paskirsčiau į darbus gulė
damas. Dolmečeris atnešė

t į lakstė bolse- 
bombarda ve 

bu\o labai uo
rami. Atrodė, 
mūsų namą ir 

nukris į 
gyvenimu

pasibaigė laimingai.

ir miestas buvo kaip iliumi
nuotas. Numetė apie 50 bom
bų. Diena praėjo be nuotykių.

užsiėmę sužeistų vo-
gydymu. Esu puolęs

desperacijon ir kar-
kvla noras nutrauktitais net 

gyvenimo siūlą. Nusibodo kas
dieninė ruginė buiza. Bet kai

jaučiuos.

ilt į. Liūdna ir skaudu. (lauhi’.

Ii darbams.

ta i Lietuvą. P< 
benti čemodaną 

miausi darbo: 
pradėtą žmonai 
šiau čemodaną 
siuntinį. Buvau 
rin ki 

su daiktais ii

baigiau rašyti 
laišką, paruo- 
ir dar aiškini 
nemaža prisi-

vokh'čiai primil

šiai. Pasiunčiau 
man po ranka

aroa
kalni • ištikus, 
ar numesti. Šiandien paleido 

mūsų žemaituka.

pavydas ima,
Jam nušalo 
apsa k omas 
dėl ne man tie pirštai nušalo, 

mane paleidžia? Jis 
drauge su Valatka, 

mane.

ž a vejanti s buvo
KONCERTAS

Sekmadienį, .lapkričio 22 d., 
Lietuvi ų S ve ta i n ė j, 2 9 E n d i cott 
St., įvyko Aido Choro koncer
tas paminėjimui Miko .Petraus
ko 80 metų gimimo sukakties 
ir pagerbimui jo darbuotės.

Choras, 
žinoma,

Worcesterio Aido 
kaip jau daug kam 
mokinamas visų labai gerbia
mo ir mylimo mokytojo Jono 
Dirvelių. Jau nevisai jaunas 
žmogus tas Jonas Dirvelis. Bet 

jaunuolis, 
dainininku

ir kaip jis moka
vi

balsus išvedžioti, 
vis harmoningai,rangyti ir 

sutartinai.
bet, rodosi, visai lengvai per
eina ir pro svetaines lubas ir 
sienas ir lekia į padangę, pa
siekia pilkus debesis ir ten 
nesustoja, bet lengvai ir juos 
nugali tie sutartiniai gražūs ir 

lyną beribę ir, rodosi, dar il
gai ten jie skrajoja tarpe bal

boselių ir auksiniai mirgančių 
žva igžduči ų.

O Worcesterio Aido Choro 
duetas, susidedąs iš Onytės Dir- 
velienės ir Jono Sabaliausko, ti-

metų man teko dalyvauti dau
gel.v j

dainuojant.
koncertų ir girdėti pusė

tinai daug duetų
Bet aš neatsimenu, kad būčiau 
girdėjus kitą duetą

Ii ngais
dainuojant. Tai 
žavi ir toki ma-

su tokiais

taip gražiai

lomi jausimi sukelia, net širdis 
krūtinėj smarkiau plaka. Ir, 
rodosi, klausytum ir niekados 
nenusibostu klausytis. Tai iš 
tikrųjų neskūpi jiems gamta 
buvo, kad tokiais puikiais bal
sais juos apdovanojo.

Dabar biskntį apie Massa
chusetts solistę. Čia irgi, man 
rodos, Massachusetts lietiniai 

kodėl, girdi, aš jam neprisista
čiau. Jie vis ką nors naują iš
galvoja, kad tik turėtų progos 
mus lietuvius pulti.

gali pasididžiuoti, turėdami to
kią puikią solistę, Aldoną Wal
len. Tai tikra pažiba ir labai 
maloniai ir švelniai dainuoja. 
Taip giliai toks malonus jaus
mas širdį apgaubia, kad viską, 
visus negerumus pamiršti, čia, 
ant šios žemelės, rodosi, skrieji, 
skrieji su tuo maloniu balsu j 

kų r nėra jokio blogo, kur visi 
žmonės gražiausiai sugyvena, 
kur niekados nėra nei karų, 
nei melagysčių, nei pavydo bei 
pasididžiavimo, kur visi dirba 
ir visi tuo darbu lygiai naudo
jasi ir visi puikiausiomis gėlė
mis išpuoštuose namuose gyve
na. Tik kai publika delnais 
suploja, tik tada pabundi iš tų 
malonių svajonių ir vėl pasi
junti ant tos mūsų nekaltos 
žemelės, bet pilnos visokių ne
gerumų.

Dabar biskutį apie choristes. 
Mat, kai]) moteris, klausaisi, ne 
tik kaip jos dainuoja, bet norisi 
matyti, ir kaip jos apsirengu
sios, kokios jų sukneles. Kai kas 
sako, kad lietuviškas-liaudiškas 
dainas dainuojant gėriau tiktų 
ir lietuviškais • kostiumais ap
sirengti. Bet man rodosi, kad 
tokios suknelės, kokiomis jos 
chore vilki, tikrai lietuviškas 
pavaduoja, nes jos primena ti
krai lietuvišką gražiausių gė
lių darželį. Ir dainininkės, ar 
ji būtų močiutė ar jauna mer- 

nos atrodė.
Tai tokį malonų įspūdį tas 

koncertas man suteikė, ir ilgai 
jis mano mintyje 
tai aš čia linkiu iš pačių ma- 

choro moky- 
duetui ir so- 

sveikatos ir
tojui, choristams,
listei geriausios
dar ilgai, ilgai dainuoti ir dai
ną ir muziką mylinčius žmones 
linksminti.

Beje, po koncerto, 
re j o, ir pavalgyti g;

no
nes

rienę buvo pagaminusios.
Dar kada nors aš norėčiau 

pakalbėti apie tą meną, be ku
rio žmonės negalėtų gyventi. 
Tai apie to mono artistus, o la
biausiai artistes, tai yra gaspa- 

Man rodosi, turėtų dau- 
apie jas parašyti ir kai 
už garbės stalo jas suso- 

Vcliuonišlcė

Tariu širdingą ačiū visiems 
svečiams ir draugams, kurie 
dalyvavote mano 75 metui ju
biliejuje lapkričio 7 d. Man 
buvo labai linksma ir malonu 
pamatyti tikrenybėje, kai]) 
daug turiu draugų.

Nors jau prabėgo 75 metai 
amžiaus, kai]) pamisimi, tai 

leista, malonių ir karčių. Ta
čiau, kaip pamatai tokį didelį, 
tokį gražų būrį draugų, tai 
taip ir sukyla jausmas ir no
ras, kad dar ii’ kitus 70 metų 
gyventi be skirtumo, kad tas 
gyvenimas kartais būna kar

'*7^ (r

Rankdarbių Paroda
Laisves Bendroves Direktorių Taryba nutarė 
ir sekančiais metais turėti rankdarbių paroda. 
Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 March, 1954
Kviečiame visus dailininkus paremti šia pa

roda savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus mena ir apšvieta branginančius žmo
nes duoti parodai materialūs paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais, 
dienraščiui Laisvei.

KULTŪRINI AME CENTRE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

su aluminiais 
pagauti nuo

dus ir sirgti.

Viena sena moteriškė, mano 
kaiminka, išsivirė sriubos. Li
kusią paliko puode. Vėliau 
susišildė ir suvalgė. Per visą 
naktį kankinosi, nebuvo kas 
pašaukia daktarą, nes viena 
gyvena. Anksti rytą pasigirdo 
šauksmas gelbėti. Moteris gu- 

tas gydytojas. Pripažino, kad 
nuo aluminio puodo. Daktaras

Pusėtinai 
bas. Bedarbių

padidėjo nedar- 
armijos skaičius

pro Everet Mill.Kartą einu
kuri vadinama akmenine, sto
vi didelis būrys moterų su ma
žais vaikais. Kitos eina su 
maišais. Patyriau, kad ten pa
daryta miestinė “bread line.” 
Duoda bedarbiams almūžnos. 
O visašališkosios valdžios 
sandėliuose pūsta kiaušiniai, 
sviestas ir kitokį produktai.

Tilo tarpu 
gams dar tik toliau

P. Klubas turėjo paren- 
žmonių 

prisirinkusių daug, nos 
pardavinėjami tikieiai is 

turkis” ir ki- 
. Iš atlikusių

girną 
buvo 
buvo 
anksto. Išleistas “1 
tų visokių daiktų, 
pinigų bus surengta kalėdinė 
pare vaikučiams.

Marguerite Sheridan, 57 m., 
staiga mirė savo namuose. Pei 
keliolika metų buvo mokytoja, 
vėliau superintendentu. Taip
gi priklausė Dennis 
Klube. Mirė pačiame 
gyvenimo.

našume

Dar nebuvo buvę 
bjauraus išnaudojimo, 
šiemet Bollon Co. kas

tokio 
kai p 
link

Katrie darbininkai davė pagal 
i savo išgalę, mažiau, bosai tų 
vardus ir pavardes' išsispaus
dinę nešioja ir rodo darbinin
kams. Verčia duoti daugiau.

Tariu 
suteikė 
tiems, 
gražią plunksną, nes man jau
buvo labai reikalinga. Tad 
pasižadu tankiau šią plunksną 
naudoti, negu kad naudoda
vau1 seną.

Draugiškai visiems,
K. Krasnitskas.

ai

vo keliolika tokių atsitikimų. 
Ypač moterims patartina ap-

The Eagle ir Tribune dien
raštis turėjo didelį gaisrą, pir
mą lokį nuo 1928 metu. Pa
darė nuostolių apie pusę mi
lijono. Gaisras iškilo iš skie
po 8 vai. ryto. Spausdinamos 
mašinos nuo 3 lubų krito skle- 

vastį. Jie išbėgo nuo nelaimės, 
sužeistų nėra. Gaisras tapo 
užgesintas tik už 2 valandų.

L. K. Biuras

Nashua, N. H
MIRIMAI

Petrauskienė pasimirė, palik
dama sūnus, dukteris, anukus 
ir savo mylimą vyrą dideliame 

Ilgai sirgo, bet ne- 
>asi taisyti. Palaidota 
Paliko savo šeimą iš- 

vieną dukterį in vai i-
laisvai, 
auklėtą ir 
dę, kuri keli metai atgal bu
vo automobilio nelaimėje su
žeista. Petrauskai buvo seniau 
Laisvės skaitytojai. Ji palai
dota Lietuvių Kooperatyviška
me kapinyne.

Taipgi pasimirė Krusienė, 
nesveikavo. Mirė 
Paliko 2 ištekėju

sias dukteris, vedusį 'sūnų ir 
kelis anukus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis katali
kiškose kapinėse. Buvo gero 
būdo moteris, su visais sutiko, 

kuri ilga 
ligoninėje.

pus, suteikdami paskutinį pa
tarnavimą.

Pasimirė M. česnulevičienė, 
kuri irgi ilgai sirgo. Mirė li- 
gonbutyje. Paliko liūdesy.) tris 
sūnus, vyrą ir tris brolius. Pa
laidota su bažnytinėmis ap
eigomis. Česnulevičiai seniau 
skaitė- Laisvę.

Pasimirė Sadauskienė, kuri 
buvo su savo vyru persiskyru
si. Tad laidotuvėmis rūpinosi 
jos draugas. Jis norėjęs ją pa
laidoti su bažnytinėmis apeigo
mis katalikų kapinėse, bet ku
nigėlis pareikalavęs net $400. 
Tai jis nupirko vietą Lietuvių 
Kooperatyviame kapinyne ir 
ten ją pigiai palaidojo. Mat, 

galima vienam pasilaidoti 
>5, o jei perki lotą net 8, 
reikia užmokėti $30. Taitai

visai pigiai.
SERGA

Draugė Briedienė susirgo, 
buvo nuvežta ligoninėn ir pa
daryta jai sunki operacija.

Draugai Briedžiai yra geri 
Laisvės rėmėjai. Linkime li
gonei perkęsti skausmus ir

Vienas iš visa
RED. PASTABA: Aprašy

mą apie Worcesterio Choro 
koncertą nėtalpinsime, nes bu
vo plačiai jis aprašytas kitų 
korespondentų. Atsiprašome.

Kolegijos studentas gavo 
vasaros metu padirbėti far- 
moje. Buvo pristatytas kar
ves melžti.

—Ką tu ten. darai prie 
karves galvos? 
farmer is.

—Pieną sugirdau karvei, 
—paaiškina studentas.

—Kodėl sugirdai?
—Todėl, kad karvė Įdėjo 

i pieno viedrą purviną ko
ją, tai dabar noriu pieną 
perleisti per karvę, kad iš- 
ivalytų.

Philadelphia, Pa.
Vagių Bulius

Rengia Lietuvių Darbininkų Susi- 
ienijimo 5 kuopa. įvyks šeštadienį, 

gruodžio (Dec.) 5 d., pradžia 7 vai. 
vakare, įžanga 75c. Ruba Hali, 414

siame vadinamame vagių baliuje 
galėsite veltui įsigyti vertingų daik
tų, jei niekas jūs nepagaus imant. 
O jei pagaus ,tai užsimokėsite daik
to vert y. Bus skanių užkandžių, gė
rimų ir gera orkestrą šokiams.

Kviečiame atsilankyti. Rengėjai

Philadelphia, Pa
HELP WANTED—MALE

STORM WINDOW INSTALLER. 
For 3 track expander type window. 
Exp. only. Must have truck and 
tools. Good pay. Sub-contract basis. 
Apply in person. THRIFTY PRO
DUCTS INC., 3320 Frankford Ave.

(238-244)

TRUCK MECHANICS. Must be 
exp. Age 25-45, Steady wk. Good 
pay, plus all benefits. Apply in per
son. See Mr. Small. SINCLAIR RE
FINING CO., G A Hunting Park.

(238-240)

MECHANICS. Must be exp. for 
truck fleet. Steady work; good 
working conditions. Report for per
sonal interview. Sec Mr. Donahue. 
SHANAHAN TRUCKING CO.. 21st 
& Hulscmen Sts. No phone calls.

(235-241)

ACCOUNTANT. JR.
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete office 
procedures. College graduate.

Apply 2820 Walnut Street
(234-239)

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK & COOK for Doc
tor and family. Small house. Conv. 
to trans. Pleasant permanent home. 
No laundry. Sleep in fond of child
ren. .535.00 week. TE. 9-6672.

(232-238)

CHOCOLATE COATERS. Full 
or part time. Must be exp. Any 
shift. Steady work. High salary. 
Applv in i>erson or phone. 
SLAVIC’S. 900 Fayette St., Consho
hocken, Pa. Conshohocken 6-1692. 

(236-242)

Pittsburgh, Pa
Svarbu dalyvaut sveturgimių 
gynimo mitinge

Sekmadienį, gruodžio 6 d., 
Lašėk Hali, 47 Bates St., Oak- 
lande Įvyksta masinis mitin
gas persekiojamiems sveturgi- 
miams ginti. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Bus ir užkandžių. 
Auka $1.00.

Paich

Kalbės paskilbusi profesorė 
Louise Pettibone Smith. Bus 
ir muzikalūs programos.

Pittsburgh^ ir apylinkėje 
yra areštuoti ir tyrinėjami Jo
nas Urbonas, l ršulė 
(lietuvė), Ch. Saldo, 
Dudash, Morris Seder, 
Terzich ir keletas kitų.

Jie kaltinami pagal McCar- 
ran-Walter aktą. Svarbu juos 
apginti. Taipgi svarbu siųsti

Marko

PARDAVIMAI
ELIZABETH. N. L

Parsiduoda 3 aukštu mūrinis na
mas su krautuve apačioje ir su 3 
gyvenimui kambariais. Taipgi su 
maža stubuke užpakalyje. Rondos 
neša į mėnesį $140.00.

Krautuvė - groscris ir bučernė, 
įrengta su visa tam bizniui reika
linga mašinerija. Parduodama už 
labai prieinama kaina ir 
pirkti su mažai pinigu, nes savinin
kas suteiks reikalinga 
Pardavimo priežastis — 
senatvė.. Kreipkitės:

M. Butėnas
81 Pine St., Elizabeth.

Tel. Elizabeth 3-9615 
Savininką galima matyti kasdieną.

(236-238-240)

Kalima



Negirdėta ir neregėta
Dar nežinote, kas bus šeš

tadienio vakaru, sausio 9 d.
Ve kas bi.s: Keletas sporti

ninku pasikalbėjome ii šiai 
ką mes sugalvojome. Sugalvo
ta turėti smagu vakaru. Tai 
bus triksti parengimas, žino
me, jog lietuvių tarpe randa
si daug triksorių, ypatingai 
su kazyrėmis ir šiaip sau ži
nančiu Įvairiu I rikšų

Turime rokerių lošėju, šach
matu smarkuoliu, nepaprastu 
pypkių rūkorių ir daug kitu 
Įvairiu štukoriu. kuriu dar ne
same mate ir girdėję.

Kiti sako, kad bus ir to
kiu, kurie sienomis laipios šia
me parengime. Palauksime ir 
pamatysi me.

Tai dabar matote, kas bus 
tą \akara. 'lai bus linksmas 
ir Įdomus suėjimas. Prie to 
bus skaniu užkandžiu, karčiu 
ir saldžiu gėrimu, pyragu, ar
batos ii iš Lietuvos kaimo ar- 
monistas.

Na ir pagalvokime, ar buvo 
ka<la nors tbkis pasilinksmini
mo vakaras, žinoma, kad ne
buvo.

Dabar štai kas reikia pa
daryti. Keikia vyrams, mote
rims ir merginoms suieškoti 
daug visokiu trik'-ų, kuriuos 
kas tik žinote, ar turite, ar ga
lite gauti Kviečiami ateiti ir 
atsinešti Įvairumus i Liberty 
Auditoriją sausio 9 d. Prasi
dės nuo 6 vai. vakaro.

Triksorius

Darbo Partija veikia
Amerikos Darbo Partija iš

leido specialius lapelius prieš 
McCarthy tyiinėjimus ir pub
likos terorizavimus

Lapeliuose nurodoma, kaip 
yra Amerikos demokratijai 
pavojingas makartizmas. ku
ris remiasi "dideliais melais,’’ 
kaip kad hitlerizmas rėmėsi.

Darbo Partijos nariai lape
lius skleidžia, o publika noriai 
juos skaito.

Prie City Hali jau pastatyta 
kalėdinė eglė, 60 pėdu aukš
čio. Ji tam tikslui atgabenta 
iš Kanados.

MATTHEW A ' 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

c

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

M Ark e t 2-5172

4

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
300 UNION AVENUE

Gerai Patyręs Barl>eris

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tai. EV. 742M

Liberty Auditorijoje
Pereitą sekmadieni priėjęs 

Prie manęs Leonas Gavrilavi- 
čius Įteikia $50. Tai bus ant
roji šimtinės pusė Įsirašyti i 
Kultūrinio Centro garbės na
riu skyrių, pirmąją pusę pri
daviau šėrininkų suvažiavime, 
priminė Leonas.

šalia stovėjusiam draugui 
jis taipgi priminė neatsilikti 
nuo kitų, prisidėti su šimtine, 
kad Lietuvių Kultūrinis Cent
ras galėtų visas paskolas išmo
kėti ir be skobi pasilikti. 
Draugas pasižadėjo.

•
Lietuvių Moterų Apšvietus 

Klubo pirmininkė pridavė $2o 
Kultūrinio Centro paramai. 
I'ai nebe pirmi to Klubo $25. 
Klubas visokiais būdais savo 
Centrą remia.

K. Petrikienė išvyksta gruo
džio 10 d. aplankyti Clevelan- 
dą, II d. — Detroitą, o 12 ir 
13 dd. bus Chicagoje. Ji ir ten 
nepamirš Lietuvių Kultūrinio 
Centro. Primins kilų miestų 
progresyviams lietuviams apie 
reikalingą parama.

Pereito antradienio vakare 
LDS vyrų boli'ninkų lyga 
smarkiai lenktyniavo. Nema
žas bolininkų būrys dalyvauja 
losime kiekvieno antradienio 
vakarą. Bet dar yra vietų ir 
naujiems Įsirašyti. Kodėl nau
jiems neprisidėti? Ypač tiems, 
kurie pirmiau bolino, o dabar 
jų nesimato.

Bolininkai ruošiasi gerai pa_ 
sirodyti pavasariniame turna- 
monte.

Pirmadienio vakare susitin
ku Juozą Budrevičių, kilnios 
muzikos mylėtoja. Jis stebisi, 
kad tokiame vakaro tiek daug 
publikos susirinko i Auditori
jos valgyklą.

Seniau Budrevičius mokino 
stygų orkestrą, dalyvavo Ai
do Chore. lošime. Bet per tū
la laiką jo čia. nesimatė.

Smagu, kad jis grįžta prie 
vaidinimo. Būtų dar smagiau, 
kad grįžtų ir į Aido Chorą, 
nes ten reikia tokių gerų bal
sų, ypač ruošiantis prie ope
retės perstatymo.

Aido Choro pamokos įvyk
sta kiekvieno penktadienio va
kari*.

LDS 13 kuopos bankieto 
rengėjai rūpinasi, kad tiktai

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 

VINCAS SODAITIS PETRAS KAP1CKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Thur*. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.

daugiau svečių turėtų gruo
džio 12 d. vakare.

Gaspadinės prigamins viso
kiausių valgių užtektinai vi
siems. Tik svarbu dalyvauti ir 
pasivaišinti. Prašomi iš anksto 
bilietus įsigyti.

.Auditorijos gaspadorius W. 
Brazauskas jau turi bilietus 
naujų metų pasitikimo baliui. 
Galima pas jį iš anksto įsigy
ti. Tada tikrai dalyvausite ir 
prie stalo vietą turėsite.

šis balius turėtų būti di
džiausias iš visų kitų panašių 
parengimų. Rengėjai baėmė 
didesnę orkestrą, negu! buvo 
pereitais metais. Jurgis Kaza
kevičius jau ruošia tam pasi
likimui meliodijas.

Pirmadienį prisidėjo prie* 
18 įsirašiusių Namo Bendro
ves suvažiavime į garbės na
rius dar trys Bendrovės direk
toriai. Tai jau pasidaro 21 įsi
rašiusių į garbės narius.

Pirmiau buvo 31 garbes 
narys. Tai dabar bus 52. Lie
tuvių Kultūrinis Centras lau
kia daugiau, tokių rėmėjų.

Pereitą sekmadienį Audito
rijos gaspadorius su kitais 
lankėsi 1 tart fordo, Giraičių 
parėję.

Parvyko jie priminė man, 
kad ir hartfordiečiai, ir wa- 
terburiečiai nepasiliks neįsira
šę į Lietuvių Kultūrinio Cent
ro gaibės narius. Lauksime!

J. G.

Grasina streiku
CIO Transport Workers 

Unija pradėjo derybas su 
Transit Authority, reikalau
dama pakelti 44,000 darbi
ninkų algas ir suteikti kitus 
pagerinimus, kurie bendrai 
kainuotų iki 50 milijonų dole
rių į metus.

Unijos prezidentas Quill 
pareiškė, jei nebus susitarta, 
tai apie šių metų pabaigą 
darbininkai gąli išeiti' ?, strei
kam

Nušokęs nuo tilto prigėrė
Fred Strauch, apie 60: metų, 

nušoko nuo Washington tilto 
į vandenį ir prigėrė. ..

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

Atliekamame kambaryje, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvokimo.

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

476 Amsterdam Ave. (88) 
SU. 7-8752

Parodymui kas dieną 10 A. M. 
iki 8 P. M.

Sekmadien. 12 dieną iki 5 P.M.
(231-238)

Kalbės apie taiką
Jessica Smith, žurnalo 

‘‘New World Review” redak
torė', kalbės temoje "Taika 
per susitarimus” sekmadienį, 
gruodžio 6 d., 3200 Coney Is
land, Brook lyne Pradžia 8 \ . 
va k.

Rengėjai kviečia publiką 
dalyvauti-i) plačiau susipažin
ti su šiuo svarbiu klausimu, su 
naujais pasauliniais įvykiais.

Ragina gerinti Coney 
Islando maudynes

Coney Island ir Brighton 
Beach Sveikatos ir Saugumo 
'taryba gražiai pasidarbavo. 
Ji surinko virš 10,000 parašų 
reikalaujant tas maudynes ge
rinti, švarinti, dabinti, kad jos 
būtų publikos sveikatai ir gy
vybei saugios.

Peticijose nurodoma esant 
didelio tose maudynėse ne
švarumo ir kitokių sveikatai 
trūkumų, kurie turėtų būti 
prašalinti.

Per visą žieminį sezoną, iki 
maudymosi sezono, būtų ga
lima tas maudynes gražiai ir 
naudingai pertvarkyti.

Mokytojai priešinas 
žalingam kiliui

Mokytojų . Unija pridavė 
Board of Estimate savo pasi
priešinimą siūlomam biliui, 
kuris žymiai suvaržytų dau
gelio mokytojų pensijos teises.

. Unija nurodo, kad yra pa
sinio.) imo aprėžti ir šiuo metu 
nepakankamai teikiamos pen- 

’sijų teisės mokytojams. O jei
gu praeitų naujas pasiūlymas, 
tai dar labiau pablogintų ati
tarnavusių mokytojų teises..

Miesto valdžia sudarė kon
traktus pataisoms dviejų bibli
otekų Brooklyne. Williams
ton rgo skyriaus pataisas, tiki
si užbaigti ateinančią, vasarą. 
O, prie 17th Avė. ir 60th St. 
statys naują pastatą. Darbai 
kainuos $359,000,

Aido Choras
Visiems Aido Choro na

riams svarbu dalyvauti pamo
kose ši penktadieni, gruodžio 
4 d., Liberty Auditorijoje.

Pasirinkome susimokinti o- 
peretę “Pepita,” tai turime 
dabar visi ir mokytis, kad ją 
tinkamai perstatyti.

Choro Valdyba

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys B&gdzinskas
VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second A ve. (Greta n-o» gatvės) New York City
Telephone: GR. 8-9865

PASISKAITYKITE MENU

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

Veal Cutlet .................... $1.25 Pilemenlj Siblrsky ....... .... 65
Borsch — Ukrainian ....... 25 Blinchiki ............................ .... 65
Chicken Noodle Soup .... ... 20 Liver Steak — Veal ..... ... 1.25
Consomme ..... ................... ... 20 Liver Steak — Lamb ... .... 75
Cutlet |m> Russky ............ ... 60 Broiled chops .... ... 1.25
Stuffed Cabbage ............ ... 65 Broiled Pork chops .... ... 1.25
PI lav po Turkestansky . 75 Shashlik Uzliesky ........ ... 1.50
Vareniki with cheese A Shashlik Caucasian ...... ... L50

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

Kompot Jello Pudding Pies Sponge Cake
Banana Cream Cake Apple Pie

TEA, COFFEE, MILK — 10c,

NEW YORK
HELPWANTED—FEMALE

STALU PATARNAUTOJA
PATYRUSI 

ar 
BUFETO MERGINA 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

191-09 Jamaica Ave., Hollis, L. I.
Tel. 1IO. 5-9405

(238-240)
REAL ESTATE

GREENPOINT—BROOKLYN 
FOR LEASE—RENT 

6,500 kt. pėdų- taipgi street 
6,000 kt. pėdų neristriktuotame 
te. Pilnai apdrėkinama,

loor, 
plo- 

prieš 
United Nations, puikiausia proga.

MR. KATZ
EN. 2-8400

(237-239)

5 SEIMU
G BEEN POIN T—BROOKLYN
Gerai budavotas namas, aliejum- 

šiltu vandeniu šildomas. 6 dideli 
rūmai tušti—ant pirmų lubų. Pil
niausiai ir moderniškai įrengti. Ge
ra rezidencinė sekcija, arti moky
klų, krautuvių ir transportacijos. 
$225 mėnesinių jeigu. Tikras 
nys už prieinamą kainą.

Šaukite Savininką:
Tel. EVergreon 8-4677

(238-240)

pirki-

PARDAVIMUI AR
IŠNUOMAVIMUI

G REEN POINT—B ROO KL V N
VIEŠBUTIS

198 Rimtai ir Vieta Dėl 
DIRBTUVES

6,500 pėdų 1-mos lubos
6,000 pėdų skiepas

BARAS Ir RESTAURANTAS 
BUDINKE

įdėtas Naujas Oil Burner 
Patraukliai įkainuotas 
l i 09 Manhat t an Aye.

Tel. EV. 9-6680 X
(238-244)

Apiplėšė taxi vairuotoją
Trys jaunuoliai atėmė iš 

taxi vairuotojo Samuel Ren
ter, Richmond Hille, $40, iš
metė jį iš auto ir savais ke
liais nuvažiavo. Vėliau buvo 
vienas suimtas ir prisipažinęs 
prie apiplėšimo.

Užsidarė miestiniai golfo 
parkai. Juose per vasarą 
žaista virš 200,000 raundų.

MIRĖ
Juozas Laukaitis, 73 metų 

amžiaus, mirė lapkr. 24 d. 
Palaidotas' s.TtejyĮoėš kapinėse 
lapkričio 28 d. Paliko nuliū
dime sūnų Norbertą.

r » •
Antąrias įGnezevįčius, 75 m. 

amžiaus, mirė: lapkr. 23 d. 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse lapkr. 27 d. Paliko nuliū
dime žmona Veronika, tris • v ■
dukteris ir sūnų.

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja pavieniam vyrui 

fornišiuotas kambarys, su visais pa
togumais: kaip tai privatiškas tele
fonas, virtuvė su įtaisymais ir tt. 
Gera transportacija, pusantro blo
ko nuo Union Square ir Third Ave. 
—BMT 141 h St. Canarsie Line. Ga
lite kreiptis bile vakarą po 6-tos 
valandos; sekmadieniais ištisą dieną. 
Stasys Indrulis, 210 East 17tb St., 
New York City. Telefonas Grama- 
acy 5-6558.

(237-238)

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

C AND Y STD R E—FOUNT AIN
Nuolatinis kavos ir keksų biznis. 

Taipgi parduodama rašomosios me
džiagos. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Labai žema renda, 
3 metų lysas, apšildomas kambarys 
užpakalyje. Savininkas parduoda su 
nuostoliu, nepaprastai žema kaina. 
Prioždstis liga.

Matykite ar šaukite savininką:
647 4th Ave. (tarp 19 Ir 20 Avės) 

Berooklyn. Tel. ST. 8-8885
(234-240)

APPETIZING STORE
Taipgi parsiduoda saldainiai ir 

riešutai. Pilnai įrengta. Ultra mo
derniški fixtures. Daro gražų pra
gyvenimą. Lengvai padidinamas 
biznis. Šią puikią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tol. HY 8-8269 (7-9 P. M.)

(234-238)
ITALIAN AMERICAN PASTRY 

SHOP
Puikiai įrengta del kopimo duonos 

Sr pastry. Puikiausia bizniui vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai galima padidinti, ši puikiausia 
biznio proga parduodama už labai 
prieinamą kainą. Šaukite savininką.

ESplanade 2-3921
(232-238)

AUTO REPAIR SHOP
Gerai įsteigta. Pilnai įrengta. 

Gera biznio sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda ui 
labai prieinamą kainą iš priežas
ties ligos. Šaukite savininką

Tol. IIYacinth 6-7925
(233-239)

BUTCHER SHOP
Pilnai įrengta. Gera, bruzdi sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. Žema ren
da — Lysas. Savininkas parduoda 
šią puikiausią biznio progą labai 
prieinama kaina, šaukite savininką: 

Tol. LE. 5-1960
(235-239)

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Daro gerą pragy

venimą - biznis lengvai padidina
mas. Gera bizniui sekcija. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. šauki
te ar pasimatvkite su savininku:

80-91 14th St., Astoria, L. I.
Tel. RA. 8-9798

(236-240)
gasoline Station

Pilnai įrengtas. 12,000 galionų 
per mėnesį. Gera bruzdi sekcija, 
daro gerą pragyvenimą'. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda, šią puikiausia biznio pro
gą labai prieinamai. Šaukite Savi
ninką :

Dienom: DA. 6-7499 
Vakarais B A. 4-8988

(236-242)

AUTO REPAIR SHOP
Geso pumpos, lift, parking vieta. 

Pilnai įrengtos. Mechaniški ir vir
šų taisymam permitai. Gera bruz
di sekcija, daro gerą pragyvenimą. 
Daug biznio, šią puikiausią progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite savininką:

Tel. G E. 8-8686
)236-242)

BEAUTY SALON

Gerai įsteigtas. Pilnai įrengtas, 
gera bruzdi sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. šaukite savininką:

Tel. RA. 8-6170
(237-243)

PORTERIS NAKTIMS

48 valandos. $62 j savaite. Rei
kalingi paliudijimai. Turi kalbėti 
biskj angliškai.

Šaukite Mrs. Cotter
LA. 4-4240

(237-239)
RESTAURANT

Pilnai įrengtas. Gera bruzdi down
town Brooklyn sekcija. Biznis be 
pertraukos. $900 savaitinių jeigu— 
lengvai padidinamas. Žema renda— 
ilgų metų lysas. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Šaukite savininką:

IN. 2-8924. Rytais
(237-243)

BAR—GRILL
(REST.—PIZZERIA) •

Kabareto laisniai. Gera veikli sek
cija. Pilnai įrengtas, daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Tuščias apartmentas. Sa
vininkas parduoda šią puikiausią 
biznio progą labai prieinamai, šau
kite ar matykite savininką:

281-288 Columbia St, Brooklyn 
Tel. MA. 4-9818

(238-244)

FLUSHING ĄPYLINKEJE
Dirbtuyė. Pilnai įrengta visokių 

viršų mechaniškiem taisymam. 14 
kart) vieta, ilgų metų lysas. Skait
lingos jeigos—$6,000.

Tel. FL. 8-9118
(238-240)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei collision ir brake dirbtuvei, 

geroje veiklioje sekcijoje, reikia 
gero pusininko. Daromas geras 
pragyvenimas dėl dviejų.

šaukite Savininką:
Tel. ES. 2-0621

(238-244)

4 psi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Gruodžio-Dėc.. 4, 1953

NAMU DARBTNINft

Dirbti katalikų klebonijoje. Guo

lis vietoje. Suaugusi. Gera mo

kestis, linksmos darbo sąlygos 
K re ipk i tos:

443 E. 185th St., Bronx 
(236-242)

REIKALINGOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

25 metų ar senesnės. Patyrusios 
dirbti prie fontano ir prie stalų 
patarnavimui. Daliai laiko. Gera 
mokestis ir gori tipai. Kreipkitės: 

J. & G. LUNCHEONETTE 
38-07 Broadway, L. I. C.

____ ___________________ (236-2381

FINGER WAVER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko 

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas. 
$60 pradžiai. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

JOSEPH’S BEAUTY SALON 
1584 Coney Island Ave. 

Brooklyn 
Tel. ES. 7-9584 

______________ (236-238)
STALU PATARNAUTOJOS

Gora alga geri tipai., nuolati
nis darbas'. Šiftai 11-9 arba 11-3. 
K re ipk i t ės:

LYNN’S LUNCHEONETTE 
42-02 Bell Blvd., Bayside

________________________ (235-239)
I1NGER-WAVER—MANICURIST

Patyrusi- pilnai mokanti. Aukš
čiausia alga, nuolat, 5 dienų savai
tė. Linksmos darbo sąlygos. Kreip
kitės:

BEVERLY ANNEX 
110 Beverly Rd., Brooklyn 

Tel. GE. 8-9898
(233-239)

BAKERY SALESGIRLS
Patyrusios. Gera alga. Nuolati

nis darbas. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

FAMOUS BAKERY
289 Schenectady Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 8-8469
 (235-241) 

HAIRDRESSER
Pilnam ar daliai laiko. Nuolatinis 

darbas, gera mokestis, linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

MARGARET TOBIN 
BEAUTY SALON 

46-17 Queens Blvd., Sunnyside 
Tel. RA. 9-9887 

________________________ (235-239)
MALE and FEMALE v

MANICURIST—HAIRSTYLE!
Patyrę, pilnai mokanti, gera 

nuolatinis darbas. 5 dienų savame. 
Linksmos darbo sąlygos. Tiktai 2S 
minutės nuo Times Square.

Telefonuokite: 
EX. 2-4250 

(232-238)

SUPERINTENDENT
25 šeimų namas, garu šildomas. 

Bronx Melrose. 3 rūmai, šaldy
tuvas ir alga $60. Pageidaujama 
kalbančių angliškai.

Tel. FA. 4-5602 
________________________ (236-238)

HELP WANTED MALE
CABINET FINISHERS 

Patyrę. Darymui pataisymų. Nuo
lat. 5 dienų savaitė. $1.72^ j va
landą. 

NORTH SHORE 
EMPLOYMENT AGENCY 
86-51 Main St., Flushing 

(235-239)
MACHINE SHOP

Pilnai įrengta. Gera veikli vieta. 
Įkainuota virš $12,000. Daroma ge
ras pragyvenimas. Daug biznio. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda už labai prieinamą 
kainą.

šaukite Savininką:
Tel. HY. 9-2112 .

________________________ (237-219 )
REIKALINGAS PATYRUS

PLlfMBERIS IR
PAGELBININKAS

Gera alga. Nuolatinis darbas.
Skambinkite ES. 2-4198 i>o 6 v. vak.

(237-239)
DRY CLEANING—TAILORING
Pilnai įrengta. Gera bruzdi sek

cija, daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, šaukite ar ma
tykite savininką.

151-28 84ttt Ave., Flushing
Tel. IN. 8-2955

(237-243)

POWER BRAKE OPERATORS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
1005 Green Ave 
Brooklyn, N. Y.
(arti Broadway) v

(237-243)

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksmoss darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

LOR-EVE BEAUTY SALON
2021 Church Ave., Brooklyn

Tel. BU. 7-2620
(237-243)




