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KRISLAI
Linkui Berlyno.

Vis ta sveikata.

Naujas raketas.
“Drunkometer.“

Rašo A. Bimba

sirinks “keturi didiej'..” 
jau patys didieji, bet jų 
sieninių reikalų ministre.:

Dulles, Tarybų Są 
tavas, Era ne ūz i ją 
Britaniją Eden.

linkui Beri’
Lauksime

tais.

rikos žmonių
I ii ?

Ali

optmn

mūsų

AMERIKA STATYDINA
A-BOMBŲ SANDĖLIUS
“APLINKUI PASAULI”
Kritus A-bombas arčiausiuose

nliniu
l *

bombųii

i-

ti įstatymą “žmonių sveikatos 
apsaugai.” Tam gi visam rei
kalui siūlo iš federalinio iždo j
dėl visos • Amerikos 
“net” $25,000.000!

Ar žinote. kiek <ein:i 
žmogaus ?

nesį

hydrogeninių
'liūs “visur 
Ii” — šiauri-

VALDŽIA PERŠA MAIŠYTI . 
; SESU SVIESTI IŠ JOS 
\ SANDĖLIŲ SU ŠVIEŽIU

hington. — zemdir-1 sviesto perviršius iš 
departmentas su-1 merių, mokėjo apie 65

; atliekamo sviesto iš
i džios sandėlių, būtent: 

I’ardavinėt po !

įrengti atominių hydroge-! (laminant 
ninių bombų sandėliai. Lei-1 fabrikantai 
džiama tik 

jo je, Francijoje ir Įvariuo-' skelbti kai

neje
aplamai

gulint arčiau Sovietų 
jungos. Atominiai : 
liai statomi kariniu

tas bomba

Kongreso komisija tyrinės 
gi n- darbo unijų fondus

’ kliniais reikalais paskyrė ___
, dar $11,500,000 tokiem san-! Washint,.t(>ll 

įdėliam štatui. O Kongie-, |<on£>|-esn1;imi 
: įsas jau pirmiau davė tam (Įovauiam;1 ' 

k22.000.000. z. ,1 , •’ Geo. Benderių,
Ispanijos fašistų spauda i nėti vadinamus unijų

etus.”
Politikieriai apšaukia

,pernai pranešė 
ant konai ir toje š

kad ameri-

ntu per metus!
Kalbant apie sveikatą, ne-

liūs. Baskui amerikiniai 
valdininkai tatai užginčijo,

— —------------------ 7 »

madienj Richmond Hill KuL I 36 ailglai pelllC 
tūriniame Centre detroitietis t 
Dr. Palevičius duos prelekciją.
Jis kalbės apie šalčius ir bū
dus su jais > kovoti.

Verta visiems susirinkti jo
patarimų pasiklausyti. Naudos 
bus. .

po $500,000 per melus

sų valdyba parodo, jog til 
tai 36 jos piliečiai .1953 nu

DAR TIKTAI HOLANDIJA 
lužGIRIA AMERIKOS
I PLANĄ PRIEŠ SOVIETUS

cen-!

į svarų i liejimais užtikrina
iš vai-jmas pieniniams

__ : iriams; užtat pab
30 centų ’ sviestą . miestiniams varto-1 

apsenusi valdi-; tojams.

p<lj<l- ; • • ■ v •

farm o- { europinių kraštų uzųrynmo

>. ATSISAKO PARDAVI-
nauia sviestą; NeT SOVIETAMS 
turėtu imai-
jo. ! Andreas,

Haga, Holandija. — Ho-

i prieš Amerikos

Holandija yra pirmutinė 
iš šešių vakarinės Euro-

! karinių Europos kraštų ar- 
Washington. — Dwayne i mijas i vieną tarptautinę

Krautuvės galėtų parda-1 neymead kompanijos iš 
vinėt maišytąjį sviestą j Minnesotos, prašė leidimo 
vartotojams po doleri už pirkti atliekamą valdinį! planą, 
du svarus, taip kad išeitų i sviestą po 50 centų svarui j 

arą. į ir gabenti jį Sovietų . Su
riesto kaina jungai. Bet valdžia galu- 
dabar yra 70įtinai atmetė prašymą, už 

į iki 80 centų už svarą. į gindama pardavinėt So

gą. Rolandų atstovų rū
mas jau pirmiau priėmė tą

Pradėjome pasigesti f’l'idel- 
fiečio Progreso korcsp<md<n- 
riin ir straipsneliu. Pasirodo, 
kad. apart kitu bedu, draugas 
vra smarkiai sunegalavęs. Ji-1 
rašo: “Daktarai mano? kad 
gal bę operacijos neapsiei- 

• • ♦ SIU.

tais gavo po apie pusę mi
lijono dolerių pajamų, bet 
valdžia paėmė tiek taksų, 
kad jiems liko tiktai po 
$22. 400 gryno pelno kiek
vienam skaičiuojant ly
giai per visus.

draugui pilnai susveikti

Amerikonai studentai matė 
Sovietuose gražiu dalyku

Skaitlingoji
vo šventuosius J u vra ištįs:1 
pakaleni ja. Jie tebėra gyvi. 
Jie skaitosi švenčiausiais tarpe 
šye.ntųjų.
C>adhus.” 
nuo visų 
tujų.

Man tie žmonės patinka. — 
jie yra pirmos klasės štu ko
riai, daug didesni ir gudresni 
už visus nebegyvus šventuo
sius.

Paryžius. — čia staptelė- 
i jo šeši amerikonai studen-

Jie vadinasi “Naga 
Tuomi jie skilias) 

kitu tikėjimu šven-

jungos, kur iie

Jie, Amerikos unversite- 
tu studentiniu laikraščiu 
redaktoriai, sakė, repor
teriams, jog Sovietų Są
jungoje surado gražių da-

išeis iš dabartiniu diplomati
nių pasitarimų. Jie vedam1 
ne vietoje ir neišmintingai.

Jie siūlo toki planą: Tegu 
“keturi didieji“ — Eisenhow- 
eris, Churchillas, Malenkovas 
ir Laniel susirenka ant auk- 
čiausio Himalajų kalno. Ir te
gul ieliai susirenka nuogi nno-

kauja Indijos galva premje
ras Nehru — irgi, žinoma, 
nuogas, plikas.

Ir tegu jie ten visi būna, 
kol pilnai susitars.

r-č. Ir, pamatysite, jie greitai 
susitars ir visas svieto negero
ves prašalins.

Neabejoju rezultatais: jei
gu ant kalno šalta, nuogi di
plomatai butų priversti susi 
tarti kuę greičiausia ’

Tar^i, Indijos “švenčiausiu- 
(Tąsa 3-me pusi.)

Studentai gėrėjosi mil
žiniškais ir artistiškai pa* 
statytais naujaisiais Mas
kvos Universiteto rūmais, 
32-ių lubų aukščio. Stebė
josi, kad tiek daug sovieti
niu studentų moka angliš
kai kalbėti.

Minnesotos valsti jos uni
versiteto studentas Dean 
Schoelkopf ir Portlando 
Reed Kolegijos studentas 
David Bamev vpač grožė
josi sovietinėmis studentė
mis bei kitomis mergaitė
mis. Sakė, jos ' natų rale 
savo grože lengvai salėtu 
lenktvniuoti su tokiomis 
Amerikos judamųjų pa
veikslu aktorėmis, kaip 
Marilvn Monroe bei kitos 
išgarsintos amerikinės gra
žuolės.

karinį planą.
Vakarinės Vokietijos 

seimas, beje, pernai pasisa
kė už vokiečiu rekrutavi- 
mą į tarptautinę armiją 
prieš komunizmą. Bet dar 
aukščiausias to krašto teis
mas turės nuspręsti, ar 
amerikinis planas sutinka 
su .Vakarų Vokietijos kon-Prisaikdintas naujas New 

Jersey gubernatorius
. , ...... > ________supirkinėdama • vietams amerikini sviesta, i■ Trenton, N. J. — Demo- 

I kratas Robertas B. Mey- 
pn.er tapo prisaikdintas kaip 
Į naujasis New Jersey vals
tijos gubernatorius. Pasi- 

: žadėjo kovoti prieš gengs- 
1’eking. — šiaurinės Ko-1 misijos ginčijamiems be-i terius, gemblerius, raketie- 
jos Liaudies Respublika I laisviams globoti, perleido rius ir sėbraujančius su jais 
Kinija per radiją kalti-(atgal amerikonams 14,227 politikierius.

Grynojo

Kiti

komisija, va- i
repubiikonclšiaurinė Korėja kaltina Amerika
H’’ud(‘S tvri- i ’ v J # f ' v *”

u z paliaubų sutarties laužymą
unijinius j

i Prancūzai atgriebę 
Tbakhek miestą 
nuo vietnamiečiu c

Prancūzai praneša, kad at
griebė nuo Vietnamo liau
dininkų Thakhek miestą, 
Mekong upės uostą, viduri
nėje dalyje Laoso.

Prancūzai su amerikiniais 
tankais ir bombonešiais 

bet 
iš-

š t u r m a vo T h a kh e k ą, 
liaudininkai jau buvo 
traukę daugumą savo

I riuomenės iš to miesto.
Vietnamo komunistai - 

j liaudininkai buvo užėmę 
Thakheką pereitą mėnesį, 
tuo būdu pusiau perkirsda
mi Laosa ir visa Indo-Kini- t v '

Francūzu komanda labai 
džiaugiasi apgynus Seno, 
didžiąją savo tvirtovę ir 
lėktuvų stovyklą, i pietus 
nuo Thakheko.

Nuskendo 28 jankiai, 
besiunčiant belaisvius 
pas Čiang, Kai-šeką

Inchon, Korėja. — Va
dinami “atsisakantieji na
mo grįžti” kinai belaisviai 
buvo urmu varomi i Ame
rikos laivus ir plukdomi į 
Formozos sala, pas Čiang 
Kai - šėko kinus tautinin
kus. Amerikos marinai pa
dėjo kraustyti belaisvius į 
laivus.

Bet vienas karinis “išlai
pinimo” laivukas susikūlė 
su dideliu laivu Inchono 
prieplaukoje, apsivože ir 
taip nuskandino 28 Ameri
kos marininkus.

ORAS. — GIEDRA 
daug šalčiau.

ir

keturi vakarinės 
kraštai, kuriems 

Įsakė savo planą

i no amerikonus ir Indijos 
i generolą Thimayja už pa- 
; liaubų sutarties ardymą.

atiduodami ginčijamus be-
' laisvins, — kinus bei šiauri- kinai ir 32 
' nius korėjiečius, čiang Kai pečiai, —* 
-šėkui ir Syngmanui Rhee, į juos namo. 
Pietinės Korėjos preziden-j 
tu i. 1 
vadino 
gyste.”

“masine žmogva-
Sako, tie belaisviai, 

pagal paliaubinę sutartį,

lose neutraliame Panmun- 
džom ruožte, iki ju likimą 
galutinai išspęs busimoji 
politinė taikos konferenci-

Gen. Thimayja, pirmi
ninkas neutralių šalių ko-

kinus ir 7,582 šiaurinius ko
rėjiečius, vadinamus “atsi
sakančiais grįžt namo.” i 
Bet bevarant 
dar 104 belaisviai,-----7z ■

lininiai korė-'

Paštu viršininkas 
it juos atgal' prašo dar nekelti 
Ttiriniai korė-1 siuntinėjimo kainas 
a še gražinti .

Washington. — Genera- 
Baigi sic 104 tapo laiki-paštu viršininkas Ar- 
i perkelti į stovykla ua.s;thur Summerfield prašė

Amerika
vykdyti, yra Francija, Ita
lija, Belgija ir.Luksembur- 
gas. Jų valdžios jau 1952 
metais užgyrė amerikinį 
įsakymą — sudaryti ben
drą tarptautinę^ armiją iš
vien su vokiečiais prieš ko- 

< munizmą, bet įsakymas už- 
klimpo tu kraštų seimuose.

i O be visų ju seimų .užgy
nimo. negalima įkūnyti tą 
plana, kurį Amerika vadina 
“Europinės Bendruomenės 
Apsigvnimo Sutartim.”

Ypač Franci jos seimas 
! iki šiol biio vokiečių armi
jos atkūrimo.

IfamerikoŠ8 Stat°ma ‘“"l08 kaW baZ®S
lą, kurie nusitarė apsigy-jį centą, 
veriti pas komunistus šiau-, žurnalams 
rinėje Korėjoje bei Kinijo-; priedan prie to, kad jau 
je. , • pagal pernykščią Kongre-

Gem Thiymaia sakė, kad i so nutarimą bus 10 pro- 
iiems duota laisva valia bi- centų pabrangintas laik- 
!e kada pereiti pas komu-1 raščių ir žurnalų siuntinė- 
nistus ar nas Jungtines i įjmas‘ paštu, pradedant 
Tautas.

jjimu kainas — laiškas po, v Ar .... ; . . .
, laikraščiams ir i az 45 milijonus doleriu

Paryžius. — Atlanto kra
štų sąryšis pradėjo staty
ti naujas karines bazes už 
45 milijonus dolerių —dau
giausia amerikiniais pini-

Liudytojas apie šovusius 
Reutherį jau sakosi “nieko 
apie tai nežinąs”

Wndsor, Kanada. — Ka- 
Donald Ritchie 
įdavė Detroito 

tris Briggs kom- 
gengsterius, kad 

me-

neseniai 
policijai 
pan i jos 
per jų sąmokslą 1948 
tais buvo pašautas ’ Walter
Reuther, CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos prezi
dentas, kuris dabar yra ir 
CIO centro pirmininkas.

Unija davė Donaldui 
Ritchie $5,000 už kaltinin
ku suradimą. \ c <■

Dabar gi Ritchie pareiš
kė, jog visai nieko nežinąs 
apie piktadarius, kurie mo- 
josi nužudyt Reutherį.

Kuomet Ritchie, buvęs 
kalinys, papasakojo apie 
tuos piktadarius, policija 
dar laikė jį savo sargybo
je viename Detroito vieš
butyje, bet jis paspruko 
pro x dviejų policininkų 
“pirštus” ir perbėgo atgal

i Kanada.
Michigano valstija pra

šė Kanadą išduoti teismui 
Ritchie, nes nužiūrėjo, kad 
ir jis pats dalyvavo žmog
žudiškame sąmoksle prieš 
Reutherį.

Briggs automobilių vir
šų kompanijos streiklau
žiai - gengsteriai norėjo 
nužudyt Reutherį ypač 
todėl, kad jis persekiojo

mis apgaudinėjo darbinin
kus, kaip pirmiau sakė Rit
chie.

Kansas City. — Mėgin
damas nusileisti, sudužo 
General Motors lėktuvas, 
užmušant visus tris buvu
sius jame žmones.

Tunisija. — Streikuoja 
advokatai prieš rendos pa
kėlimą jų raštinėms.

; nuo ateinančio balandžio 1 Į lėktuvų bei armijų 
d- v . I bazės statomos Italijoj,

Raštinė valdyba tikisi; Graikįj0j, Francijoj bei ki
tais pabranginimais gauti, įuose vakarų Europos kra- 
dar 150 milijonų dolerių ■ ^tuose. Jos skiriamos ypač 
pajamų per metus, bet sa-1 lakūnams gatavai išlavinti 
ko, ir tai dar liktųsi skolo-, karo veiksmams.
je. I -------------

kad, apklausinėjant porą Į Anglija StatO IcktllVŲ
I tūkstančių piliečių pasiro- Inrrlanp 
! dn Imd Aanoninin iii rnrnin UflAvo JUI llflllvdę, kad dauguma jų remia 
paštinių kainų pakėlimą.

Churchillas gadina 
biznį amerikonam 
šautuvų fabrikantam

Washington. — Amerikos 
generolai ir ginklų fabri
kantai pyksta ant Anglijos 
premjero Churchillo, kad

jos naujuosius šautuvus 
ir jais apginkluoti anglų 
pėstininkų armiją. Chur
chillas surado, kad tai tin
kamiausi šautuvai.

A

Amerikos karininkai tei
gia,. kad naujieji ameriki
niai šautuvai gal būtų ge
resni ir už belgiškus.

Jungtinės Valstijos pla
navo vienodais amerikini-

; Amman, Jordan. — Ang
lija pradėjo statyti sau 
j karinių lėktuvų stovyklas 
Jordane, pagal tarpsavi- 
nio “apsigynimo”, sutartį su 
juo.

Jordaniečiai grobia 
Izraelio gyvulius

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio valdžios atstovas sa
kė, jog įsibriovė grupė gin
kluotų arabų, pagrobė 23 
i/zraeliečių verbliūdus (ku
prius) ir tris jų piemenis ir 
pabėgo atgal. Piemenys 
buvo beduinai (arabiški 
pabastūnai).

niais šautuvais apginkluo
ti visų vakarinių kraštų 
armijas.

Bet Belgija ir Anglija 
jau gadina tą planą.
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SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... :
I
Queens Co.
Queens Co.

{VAIRUMAI
Kartais ir taip atsitinka

KEISTOS GAISRAMS
PRIEŽASTYS

Visašališkoji nuo gaisrų 
asociacija nese-

džiui galima prisimint mi-

viršija

veik visa ta suma “uždirb
ta” vien savo profesiją

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

DŪMAI, RŪKAI, RAKIE- vęs tūlus savo armijos da-
l

United States, per year .......... $8.00 Canada and Brazil, per year $9.00 apsaugai
United States, per 6 months.... 14.50 Canada and Brazil, 6 months $5.00 niai paskelbė savo raportą 

apie pereitais metais įvyku
sius gaisrus. Nurodoma, jog

__  $9.00 per year Foreign countries, per year $10.00 
$5.00 per six mos. Foreign countries, 6 months $5.50

Enterad as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y ' 
under the Act of March 3, 1879. I

----------------------  ------------------------------ *-------------- :— i plotą kas dieną įvyksta, vi- 
j dutiniškai skaičiuojant, po 
’ du tūkstančiu gaisrų. Tų 
i gaisrų didžiuma įvyksta 
per neatsargumą bei dėl ki
tų vadinamųjų paprastųjų 

i priežasčių. Tačiau, ištinka 
1 kartais gaisrų ir dėl labai 
nepaprastų — netikėtinų ir 
keistų priežasčių.

Minėtoji organizacija sa
vo raj 

i žai tol 
j tikiu.
! bent keletą jų čia atžymėti 
■ Pavyzdin: Mississippi vals

minutų numirė.
Viename jomarke (karni- 

vale) tūlas šposininkas ug
nies rijikas žiūrovus stebi
no, liepsnojantį žibintą sau 
burnon kišdamas ir neva, 
tai liepsnas rydamas.. Bet 
kartą jo žibinto liepsna pa
lietė šiaudinį sijoną, kuriuo 
jisai buvo apsirengęs. Si
jonas ir kiti jo drabužiai 
akimirksniu užsiliepsnojo ir 
jis ten pat sudegė.

Bostono apielinkėje tū- 
i lam golfininkiii užsidegė

praktikuojant. Kartą, uz ' 
apsidarbavimą tik vienoje 
byloje Johnsonas gavo šim-\ 
tą tūkstančių dolerių atly
ginimo.

TRU M PI AUSI A B A U SM Ė
Menardo miestelyje, Illi

nois valstijoje, 1937 metų

Powel-

tus

PREZIDENTAS APIE
ŽMONIŲ SVEIKATĄ

SAUSIO 18 DIENĄ prezidentas Eisenhowerls pa
teikė Jungtinių Valstijų Kongresui pranešimą apie žmo
nių sveikatos stovį, apie mūsų šalies žmonių sveikatos 
problemas, — teigiamas ir neigiamus.

• Prezidento pranešimas įdomus, su juo verta plačiau 
susipažinti ir dėl jo padaryti kai kurias pastabas.

Pirmiausiai prezidentas nurodė pasiekimus, atlik- 
žmonių sveikatos pagerinimo srityje.

Jis pabrėžė, jog šiandien Amerikos-žmonės gyvena
ilgiau negu gyveno prieš 50 metų.

Prieš 50 metu vidutinis amerikiečio amžius buvo 49 
metai, gi šiandien — 68-neri.

1900 metais nuo visokių limpamų ligų mirė 676 as-' 
menys, gi dabar per metus nuo tų pačių ligų temiršta" 
tik 66 iš 100,000.

Tarp 1916 ir 1950 metų mirtys nuo gimdymų suma
žėjo nuo 622 iki. 83 per metus iš kiekvieno 100,000.

1916 metais mirė 10 procentų visų kūdikių, nesu
laukusių vienerių metų amžiaus, o šiandien per metus to 
amžiaus kūdikių temiršta tik 3 procentai.

Taigi matome, jog progresas žmogaus amžiui pra
ilginti yra padarytas; progresas sveikatingume bendrai 
yra pasiektas. Tai turime pripažinti.

ortė paduoda nema- 
ių geistų gaisro nuo- 
Manau, bus Įdomu

ginimo srityje, žvirblis pa
sigavo numestą dar degan
tį cigaretę ir nusinešė savo 
lizdan, kuris buvo netolimai 
esančios daržinės pastogė
je. Daržinė buvus prikrau
ta jau išsiuntimui paruoš-

I kelnės, kai, golfą žaidžiant.
I kito žaidiko bole uždavė 
i jam užpakalinėn kelnių ki-• 
fšenen i

kite žaidiko bole

ti is arešto. leisejas nu
sprendė, jog Powellis turi 
būt nubaustas Įkali’ 
pusei minutes laiko. Nuo- 

baus-

šenen ir padegė ten buvu-1 
sius degtukus.

me

0 viename chemikalų fa- i ji man, oficialiai priėmė, do
brike darbininkui kart: 
prakaito lašas nuo veide 
įpuolė į chemikalą, prie ku
rio jis dirbo. Chemikalas 
užsidegė ir ugnis padarė 
$800 nuostolių. (Apie tą 
darbininką jau nieko nemi
ni — juk ne jis gi astuonių

kumentus reikiamai atžy- 
kame- imėjo,

\ 1

nei. kitų ten esančiųjų ne
paregėjo, ir jau sargas 
veda jį laukan; — bausmė 
jam jau pasibaigė... Čia

TOS IR RAKIETINIAI linius rakietiniais ginklais.
LĖKTUVAI

“Japonų lėktuvai užklupo 
ir į trumpą laiką, gruodžio 
7 d., 1041 metais, nuskan
dino du didelius Anglijos. 
Šarvuočius — ‘Repulse’ ir 
Prince of Wales’,” pasakoje 
anglų kapitonas. “Greitieji 
japonų lėktuvai praskrido, 
pastatydami dūmų - rūkų 
uždangas. Iš tų rūkų išlindo 
japonų lėktuvai, nešdami 
torpedas ir jas nutaikę į 
laivus išmetė, gi tuo kartu 
japonų smogikai - bombi- ■

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Tarybų Sąjungos “ka- 
tiušos” iš proto varė Hitle
rio gaujas, o tai buvo rakie
tiniai ginklai. Gi Hitlerio 
mokslininkai buvo pritaikę 
rakietinius lėktuvus— bom
bas/ kuriomis bombardavo 
Londoną ir kitus Anglijos 
miestus.

Istorijoje žinoma, kad an
glai 1807 metais sudegino

Anglija neteko dviejų ga-1 
lingu karo laivų, apie ' 
jūreivių ir oficierių, o 
labiausiai — 
smūgis pačioje karo 
džioje.

Kas gi tie dūmai ir rū-; 
kai? Tai seniai naudojamas1 
karo srityje būdas, kad i 
“apakinti priešą,” paslėpti 
nuo jo savo ginkluotų jėgų 
veikimą.

Dar 1701 metais švedai,

ąą rakietiniais šoviniais. 
Ypatingai praplėtė rakietų 
pritaikymą rusų liaudies 
kovotojas Kibalčikas, kuris 
tuo reikalu parašė ir veika- 

Bet Kibalčikas dalyva- 
o revoliuciniame žmonių

600 m
kas! ą

jai suduota. f veį|ęįme> paruošime užmŠSi-

netoli Rygos, ir antroje pa

PREIZIDENTAS PABRĖŽĖ ir neigiamus reiški
nius mūsų krašto žmonių gyvenime. Neigiami reiškiniai 
yra labai skaudūs, apgailėtini ir, tiesą pasakius, reika
lingi skubios ir energingos su jais kovos.

Kas tie neigiami reiškiniai?
Apie 224,000 mūsų krašto žmonių praėjusiais me

tais mirė nuo vėžio ligos.
Jei nebus daryti, griebti žingsniai, jei vėžio liga ne

bus suvaldyta, tai iš dabartinių 160,000,000 Jungtinių 
Valstijų gyventojų 25,000,000 mirs nuo vėžio ligos!

■Nuo širdies ligų ir nuo kraujagyslių ligų kas metai 
miršta apie 917,000 žmonių.

Apie 7,000,000 amerikiečių serga arthritis liga.
Kas metūi 22,000 amerikiečių netenka regėjimo.
Kas metai 100,000 an^tpkiečių suserga cukrine (di

abetes) liga.
Du milijonai amerikiečių, negalinčių šiandien, ves

ti pilno gyvenimo dėl įvairių ligų, galėtų pilnai gyventi, 
bet negauna reikalingos mediciniškos pagalbos.

Prastas vaizdas susidaro žmonių protinių ligų sri
tyje: iš dabartinio Amerikos gyventojų skaičiaus 10,000,- 
000 kada nors turės būti gydomi nuo susirgimo’ proto

liepsnose.
Qklahomos valstijoje ne- 

didbkas meteoras, įkaitęs 
lėkdamas pro orą, smoge į 
žmonių gyvenamą

ir . patiems gaisrininkams 
kartais atsitinka.. Michiga- 
no valstijoje, tūla gaisra- 
gesių - liuosnoi’ių kuopa įsi
taisė .savo stoties namui

darytas. Tai trumpinusioji 1 
visu žmonių kalėjimo baus-1 mi iš savo pusės vėją, sukū

rė dideles ugnis, primetė 
Šlapių žolių. Dūmai užden
gė Dauguvą švedai susėdo

nama ir;

Vienoje farmoje moteris

didžiuojasi vyrukai... štai 
suskambėjo, aliarmas. Atsi
daro naujosios durys, sku
ba lauk ugniai gesinti mži- 
nas. . . Kas gi čia dabar? ’

), —pro duris neiš.tcl- 
Paaiškėjo, jog vyra

;eatro Santa Ma
nelyje, Kaliforni- 
me.tų liepos mėn.

Mor

mo carui, todėl caristai jį 
pakorė 1881 metais, o jo 
veikalas pasaulį išvydo tik 
po Rusijos liaudies revoliu
cijos laimėjimo.

Daug įdėjo į rakietinių 
įrankių įrengi m ą rusų 
mokslininkas Ciolkovskis. 
Daug tame reikale padary
ta progreso kitose šalyse, 
bet bendrai rakietinių įren-

i girnų pritaikymas ėjo zig- 
i žagais; tai pasivarydavo 
nirmyn,' tai vėl pasitrauk-

Šitaip kalba skaičiai, kuriuos prezidentas Eisenhow- 
cris įkergė į savo pranešimą Kongresui.

Jie blogi. Neigiami skaičiai nusveria teigiamus. 
Bet tai ne viskas.

Šiaurrytinėse Jungtinėse Valstijose kiekvienam 100,- 
000 gyventojų skaičiui yra 1^9 praktikuojantieji gydy
tojai; vakarinėse valstijose — 126 gydytojai 100,000 gy
ventojų, o pietinėse—92.

Kai kuriose valstijose vienam tūkstančiui gyventojų 
išpuola penkios ligonių lovos, kai kuriose išpuola po 
dešimt arba vienuolika.

“Netgi ten, kur geriausia medicininė pagalba žmo
nėms prieinama, josios kaina dažnai yra rimta' našta,” 
sakė prezidentas. “Didesnės, ilgesnės ligos gali patapti 
finansine katastrofa vidutinei amerikiečio šeimai.”

Dešimt procentų amerikinių šeimų kas metai išlei
džia gydytojams ir gyduolėms bei ligoninėms po dau
giau kaip $500 per metus.

\ Bendrai,' amerikiečiai kas metai išmoka privati
niams gydytojams ir privatinėms ligoninėms virš $9,000,- 
000,000.

nes; puodelis kažkaip iš-!
krito jai iš rankų ir gazoli-, įįpraį puikias duris įsi- 

i. na aptaškė arti pasitaikiusi! —per siaUros, iu
tų pačių namų katiną. Ka-1

■ tinas išbėgo kitan kamba-. 
rin, kur vyras pučiamuoju 
žibintuvu šildė įšalusį dūdo
se vandenį,

■ katinas urnai užsiliepsnoję
i ir išgąstyje
i šen ir ten, beregint visą na- ' 
mo vidų uždegė.

, Spokane mieste, Washing- i
I tono valstijoje, buvo su-'
Į rengta “Gaisrų perspėjimo i
I savaitė.” Įvairiomis priemo- j 
! nėmis aiškinta, kaip atsar-!
< giai su ugnimi elgtis. Įreng-J
i tas prašmatnus veži m a s
? (float) su visokiomis sau-
I gurno įmonėmis. Vežimas'
stovėjo priešais didžiąją i tas Robert Morse pastatė 
gaisragesių stotį. Nagi, vie-, jam tik vieną klausimą. 1 a- 

čiau tasai klausimas susidė
jo iš dvidešimt tūkstančių 
žodžių ir ėmė tris valandas, 

klausim a

taisė, tik ot—per siauros, jų 
pačių vežimai neištelpa.

Surankiojo Kas Kitas

te n senui, re i Kai a u d a m a s 
sugrąžint viena centą, kurį 
pastarasis perėmęs taksais 
užmokant už vakarienę. 
Byla tęsėsi keliolika mėne
sių ir Terrillis grasino ei-.

Gazolinuotas

šokinėdamas

KLAUSIMAS
Bo.stono mieste, Massa

chusetts valstijoje, pirm 
keleto metų, palikimų tvar
kymui teisme 1

teismą,
; reikalinga, idant tą centą 
i atgauti. Kiek žinoma, tai 
! vra mažiausioji pinigų su- 
' ma, del kurios federaliuosc

mindavo iš šlapių šiaudų, 
žabu, žolių, smalos ir ki- 
taip.. Dabar moksliniai pa
sigamina iš smalos, asfal
to, sieros, parako ir kitokių 
medžiagų. Dabar gali pasi
gaminti dūmus arba rūkus,' 
kurie ilgai stovi vietoje.; 
Yra chemikalai, iš kuriui 
vieno kubinio centimetro 
medžiagos gali pasigaminti 
rūkus ant ketvirtainės my

vyko didelė i teismuose bylinėjamasi.

minės užsispyrė nepripažin-1 
ti jo padarytojo testamėn-i 
to. Bylos eigoje, tarpe kitų i 
liudininkų, buvo pakviestas! 
ir daktaras Jolley, Bostone 
paskilbęs psichiatras. Dak-

PIENIŠKA BAUSME
Senovinių teismų istorijo

se randama, jog penkiolik
tajame šimtmetyje Franci- 
joje buvęs istatymas, sulyg- 
kuriuo bauselavo pieno “fal- 
šuotojus.” Asmens, kuriuos 
susekdavo pardavi n ė j a n t 
randėsiu ar kuo kitu at-

ną dieną, tarsi pats pavyz- j 
dinis vežimas užsidegė ir 
visas supleškėjo.

Gi North Carolina valsti-! kolei advokatas tą 
joje, vienas sunkvežimis be- i P^,akė. Jisai klausimą pra 
'■ažiuodamas užsidegė ir Į dėjo ryte, vos tik t----
sudegė. O sunkvežimyje bu-1 posėcIznu piasidejue, o bai 
ve vežama 80,000 įvairaus i

; dėjo ryte, vos tik teismo

tą,j i pieną. Ir tai ne kiek

NA, IR KĄ GI prezidentas, pateikęs tiek daug skait
linių, nurodęs tiek daug trūkumu žmonių sveikatos sto
vyje, siūlo? Ką jis mano daryti/ kad tie trūkumai būtų 
pataisyti ?

Jis pažymi, būk vyriausybė žadanti prisidėti su $25,- 
000,000 toms blogymėms, tiems trūkumams pašalinti...

$2o,000,000 yra lašas vandens, palyginti su reikalu.
Prezidentas išdidžiai pareiškia, jog vyriausybė 

stoja už palikimą žmonių sveikatos reikalų privatinėse 
rankose. Jis smerkia valdinę žmonių sveikatos apdrau
dę, už kurią stoja milijonai Amerikos žmonių. Repu- 
blikonai, mat, sako: jei valdžia kištųsi į žmonių sveika
tos saugojimo reikalus, tai būtų “socializmas.”

Jeigu iš tikrųjų valdžiai rūpėtų žmonių sveikata, 
tai ji nors mažytę dalį tos milžiniškos sumos, kurią 
šiandien skiria karo reikalams, paskirtų, sakysime, ko
vai su vežto liga!

' Bet republikonų valdžiai žmonių sveikata nerūpi!
O visgi mes manome, jog prezidento pateiktieji duo

menys privers pagalvoti ir Veikti ne vieną amerikietį— 
veikti, kad nelemta padėtis būtų pataisyta!

O vienoje vietoje, užside
gus tūlo žmogaus namui 
vyriškis norėjo telefonu pa-; 
šaukt gaisragesius, bet jc ; 
telefonas buvo dalinis, kuri 
ta pačia linija keli asmenys I 
naudojasi (party line), ir! 
pasitaikė, jog tuo pat laiku 
dvi moteriškės ta pat linija 
kalbėjosi ir atsisakė save 
kalbą nutraukt. Viena jų ■ 
piktai įkirto: “Mes moka- į 
me už telefoną ir mes pasi-' 
ryžusios šią liniją vartoti į 
tol, kol įneš norėsime” Taip I 
to žmogaus namas ir sude-i

Per užpereitą Kalėdų se
zoną viename miestelyje 
tūlas 63 metų vyriškis vai
dino kalėdinį dieduką (San
ta Claus). Tinkamai apsi
rengęs, balta barzda ir gau
ruota kepure pasidabinęs, 
jisai neiškentė ir užsirūkė 
cigare tą. Nuo cigarete už
sidegė jo ūsai, barzda — ir

gė tik pusiaudienyje, kai 
posėdis buvo pertrauktas 
pietums. Tai buvo' ilgiau
sias klausimas, kokis bent 
kada buvo teismuose pa
klaustas.

Moksliškai pasigamintus 
rūkus pirmieji panaudojo 
rusai 1915 metais su pagal
ba Senikovo rūku dėžučių. 
Ant jūrų pirmu kartu to
kius rūkus anglai panaudo
jo 1915 metais 
nellų Pertakos.

Dabar karo 
yra pagaminta 
rūkų ir įvairiausiems tiks-, 
lams. Vienus gali paleisti 
priešo armijai “apakinti,” 

, apšaudant priešą specialė-, 
; mis kulkomis iš kanuolių, 
numetant iš lėktuvu “rūku 
bombas,” paleidžiant pavė-1 

kjui iš tam tikslui prietaisų 
ir tt. Kitus nekenskmingus 
naudoja savo armijos, lėk
tuvų, laivų pridengimui.

Patirta, jog kada priešo 
rūkais

prie Darda-

sumetimais 
įvairiausiu < c

nežinau.

MAŽIAUSIAS
ATLYGINIMAS

! kaip būbnai, išipūsdavo, kol 
i pienas iš jų pro visas kiau- 
■ rymes imdavo trykšti. Tuo- 
1 met gydytojas pareikšdavo, 
j jog bausme jau atlikta. dalinius 
| (>al pravartu būtų ir da- į taį plaešo ugnis yra iki. 15 

: kartų silpnesnė, o kada sa- 
■ vo armijos dalinius priden- 
! gia rūkais, tai nuostoliai 
j bent penkis kartus mažes- 
;ni.

bavtinius pieno “daktaruo- 
tojus” jų sudarkytu pienu 
panašiai pavaišinti...

. Fluoro elemento dėjimas1 
geriamąjį miestini va^de-

vokatas, Dudley Field, še-j 
šerius metus darbavosi ii-i

tis nuo greito gedimo.
tai ])arodo’817
miesteliai
gyventoji],
windeni su

miestai bei
6 inilijonų 

kurie naudoja 
mažyčiais fluo-

Wrightu su B

a d v o k a t a s pareika lavo. 
idant teismas nuskirtų jam 
atlyginimą. Teismas pripa
žino, jog už visą šešerių me
tų darbą advokatui turi būt 
užmokėta trys dešimtada
liai vieno cento.

Tačiau, kas liečia atlygi
nimą arba uždarbį, advo
katą — kaip sakoma — ne
labasis negriebia. Pavyz-

gino ii' kitus Amerikos 
miestus dėti fluoro i ge
riamąjį va n d cm.

MAŽIAU ANGLIES
IšK A S AM A I R A N C U O J
Paryžius. — Pereitais me

tik 54,500,000 tonų anglies, 
tai 'trimis milijonais tonų 
mažiau, negu 1952 metais.

Rąkictos ir rakietiniai 
lėktuvai

Kariniais sumetimais ra
ketinių gihklų pritaikymas 
yij’a jau seniai bandomas 
Dar apie 2,600 metų atgal 
kiniečiai buvo pritaikę ra
kietinius ginklus padegimui 
priešo miestų ir apšaudy
mui jo arinio j s.

Penkioliktame šimtmety
je čekai, besigindami nuo 
kryžiokų, vadovaujami Jo
no Huso, buvo pritaikę ra
kietinius ginklus apsigyni
mui. Aštuonioliktame am
žiuje Indijos kunigąikštis 
Gaider-Alli buvo apginkla-

Tik kada pasiekė aukšto 
laipsnio gamybą didelię lėk- 
tuvu-bombonešiu, tai su tuo 
padaryta ir didelis atsieki- 
mas pritaikyme rakietinių 
pajėgų lėktuvams.

Pradžioje didelius bombo
nešius apginkluodavo stam
biais kulkosvaidžiais, bet 
tokių ginklų neužteko apsi
gynimui nuo užpuoli 'u 
mūšio lėktuvų. Tada ban
dyta buvo pritaikyti ant 
bombi ninku kanuoliukes; 
francūzai 1915 metais net 
bandė ant lėktuvo įrengti 
75-ilų milimetru gerkle ka- 
nuolę. Bet tokios kanuolės 
sukrėtimas (atmetimo jė
ga) buvo taip didelė, 
kad po kelių iššovimų, nuo 
trenksmo, ir patsai lėktu
vas sugriūdavo. Tada moks
lininkai pradėjo pritaikyti 
prie lėktuvu rakietinius šo
vinius. Tokių šovinių iššo- 
vimui nuo lėktuvo nereikia 
daug jėgos nei sudėtingų 
įrengimu, nes paliuosuotas 
rakietinis šovinys jau pat
sai save vąro pirmyn linkui 
taikinio.

1944 metais, laike ame
rikiečiu - ang 1 u iš 1 i p i m o 
Fra nei joje, tokios rūšies 
lėktuvai sudavė skaudžįų 
smūgių Hitlerio j ė g cniik 
sausžemyje, apšaudant *ra- 
kietiniais šoviniais Hitlerio 
tankus ir karinius dalinius.

.Greitesni už garsą
Baigiantis Antrajam pa

sauliniam karui ir po io pa
darytas milžiniškas šuolis 
pirmyn gaminime rakieti
nių, arba šmirkščiančių 
lėktuvų. Tai vadinami “dže- 

! tai.” Jie neturi motoro, ku- 
! ris suktų propelerius ir jų 
pagalba i r tusi p i r m y n. 
“Džetai” yra liuosi nuo tų 
priešakyje lėktuvo įrengi
mų, o tas jau suteikia lėk
tuvui sklandumą ir gali- 
mybę daug greičiau skristi. 
“Džetus” varo r a k i e t i - 
niai įrengta jų užpakalyje 
šmirkščianti srovė, kuri 
lėktuvą smarkiai stimia 
pirmyn, panašiai kaip geras 
plaukikas smarkiai pasistu
mia pirmyn savo kojomis.

Kada tapo pagaminti 
“džetiniai” lėktuvai, tai

(Tąsa 3-čįame pusi.)

2 psl.—Laisve (Liberty)-Penktadienis, Sausio-J an. 22, 1954



Philadelphia, Pa,
IŠ DARBININKŲ

/ GYVENIMO
Beveik kas dieną beskai

tant laikrašti Laisvę net 
veidai rausta iš sarmatos! 
Rodosi, kad mūsų didmies
tis Philadelphia išbrauktas 
nuo žemėlapio. Iš apie 16- 
kos tūkstančių čia gyvenan
čiu lietuviu nebėra kam 
dažniau parašyti tinkamą 
korespondenciją dienraščiui 
Laisvei.

Neseniai man teko va
žiuoti subves traukiniu. 
Šalia manęs sėdėjo du lie
tuviai. Vienas skaityda
mas laikraštį Laisvę sako 
savo bendrakeleiviui: “Ir 
šiandien nebėra jokių nau
jienų iš mūsų miesto. Se
niau tai koks ten Progresas 
parašydavo Įdomių naujie
nų, o dabar ir jis kur nors 
dingo.” L

Atsakymas toks: Progre
sas dar niekur nedingo ir 
gyvuoja. Tiktai turi savas 
gyvenimo problemas, kaip 
ir kiti korespondentai. Bet 
jegu aplinkybės leis, tai ir 
vėl ateityje skaitysite Pro
greso žinutes.

Sakoma, kaip danguje, 
taip ir ant žemės. Taip ir 
pas mus negalima niekuo 
geru pasigirti. Nedarbas 
plečiasi.
Wes t i ngh ouse ko n i pa n i j a
Philadelphijos priemiesty
je Lester, Pa., krausto 
“jet” inžinų - išdirbystę į 
Kansas City, Mo. Mūsų 
miesto majoras ’ T. Clark 
užprotestavo kraustymą fa
briko į kitas valstijas. Pro
testui sušaukė visus miesto 
tarybos narius ir išrinkę 
delegatus pasiuntė net i 
IVashingtoną, kad asme
niškai protestuotų savos 
valstijos senatoriams ir ki
tiems aukštiems valdžios 
pareigūnams. Bet jų pro
testo niekas neklausė. Už 
keleto mėnesių pasiliks be 
darbo apie 26,000 darbinin
kų. Pati Westing house 
k o m p anija kviečia apie 
tūkstantį darbininkų iš Les
ter fabriko irgi kraustytis 
į Kansas City. Ar čia ne 
pasityčiojimas iš darbinin
ku? v

Bet vėliau sujudo Inter
national Electrical Workers 
Union, CIO, ir paspaus sa
vo stabdžius. Negalima nu-

f

South Boston, Mass.
Kviečiame Visus ir Visas į

BANKETĄA

1 Paramai Dienraščio Laisvės ! 
I i
• Įvyks Sekmadienį ii

Į. SAUSIO 24 JANUARY į
j Piliečių Kliubo Salėj e j
1 318 Broadway, So. Boston į
I Bus nepaprastai įdomi dainų programa, kurią į
J išpildys visų labai mylimas Į
i BROADWAY KVARTETAS jI *
Į Vasario 7 d. įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų !
l suvažiavimas. Mes turime pasveikinti suvažiavimą 1 
j ir finansiniai paremti dienraštį Laisvę. Todėl LLD ' 
J 2-ra kuopa rengia šį banketą sukėlimui finansų su- j 
! važiavimo proga. J
i Bus labai gera vakarienė, įvairi programa ir bus į 
l svečių iš Brooklyno ir iš kitų miestų. j
■ r
• Pradžia 4:30 vai. vakare. . _ . . !
? Kviečiame atsilankyti ir prašome nesivėlinti. ,

LLD 2-ra kuopa

manyti, ar unija ką galės 
kompanijai padaryti?

Sharp ir Dohme chemika
lų ir vaistų išdirbystės kom
panija šiomis dienomis su
sitaikė su savo darbinin
kais. Apie 1,100 darbinin
kų, priklau s a n č i ų prie 
United Gas, Coke and chem
ical Workers Union, CIO, 
streikavo apie 2 mėnesius. 
Jie laimėjo pakėlimą mo- 
kesties 8 centus į valandą, 
7 apmokamus šventadienius 
ir šiek tiek seniau dirban
tiems darbininkams teisės.

Sharp ir Dohme kompa
nija yra šaka didžiosios 
Merk kompanijos, įvairių 
chemikalu ir vaistu išdirbė
tų. Iš viso yra 5 fabrikai, 
dirba apie 4,000 darbinin
ku. Dabar darbininku mo
kestis yra nuo $1.80 iki 
$2.12 į valandą ir gavo pil
ną pripažinimą unijos.

General Steel kompanija 
Chesterio priemiestyje pa
laipsniui jau atleido nuo 
darbo apie 1,100 darbi n in
kų. Jie padirbdavo kariš
kus tankus.

Heintz Manufacturing 
Co. praeitų metų spalio ir 
lapkričio mėnesiais atleido 
iš darbo apie 500 darbinin
kų. Dabar tapo pašaukti 
atgal vėl dirbti apie 200 
darbininkų. Kompanija iš
dirba daugiausiai kariškus 
reikmenis.

Kriaučiai kai kurie pra
dėjo geriau dirbti. O iš ki
tų industrijų, bevėik iš vi
sur, daug maž atleidinėja 
iš darbo.

P regresas

Pittsburgh, Pa.
Padėka ir pastaba 

ghiečiams už tokį šiltą priė
mimą man aplankius jūsų 
miestą laike kultūrinės p raino- 

i gos, sausio 3-čią dieną.
Esu dėkinga J. Mažeikai: 

i A. Pipirui ir kitiems, kurie 
Į atsišaukėte pravesti šias' pra- 
i .uogas. Ačiū taipgi J. Urbo- 
j nui už pirmininkavimą laike 
J pramogos, moterims ir pągei- 
aininkams, kurie vaišino mm 
visus, ir Mr. ir Mrs. Frank 
Imbras už malonų svetingu
mą.

Apart to, dėkuoju visiems 
i Pittsburgh© ir apylinkės drau- 
į gams ir draugėms, kurie alsi* 
; lankėte pramogoje ir Įverti- 
į note mus su šiltais aplodis- 
! mentais. Mūsų širdyje taipgi

i* 
I 
1

9 

ilgai liks jūsų gražus ir šiltai 
priėmimas.

Lieka tik viena pastaba dėl 
aiškumo korespondentui F. 
Imbras ir laikraščio skaityto
jams, tai kas link manęs api
būdinimo kaipo “garsi daini
ninkė.“

Pittsburgh© ant estrados aš 
aiškinau publikai, kad mano 
pasirodymas tą dieną kaipo 
dainininke buvo iš priežasties 
kad geriau supažindinti atsi
lankiusius su Prano Balevi- 
čiaus kompozicijomis — jo 
sukurtomis dainomis. Aš nie
kad nssu dainavus “solo,” a- 
part atlikdama savo pareigas 
kaipo choro mokytoja. Jeigu 
mano pasirodymas ant scenos 
buvo tam tikros vertės, tai 
kreditas priklauso ne man, o 
kompozitoriui Pranui Balevi- 
čiui.

Mildred Stensler

Rochester, N. Y.
VISKO PO BISK1

(ledom i no Draugystės namas 
baigiamas statyti. Už kelių 
menesių bus gatavas.

Kadangi Gedemino Draugys
tei šiemet sukanka 50 metų nuo 
susitvėrimo, tai paskelbė vajų 
Xž naujų narių gavimą. Iki 25 
metų amžiaus priimami be 
įstojimo mokesties.

Apvaikščiojimo balių pa
skelbs vėliau.

LIGONIAI
Verutė Greibienė turėjo sun

kią operaciją. Dabar jau bai
gia pasveikti.

E. Čereškienė randasi ligoni
nėje, turėjo operaciją. Abi pri
klauso Gedemino Draugystėje 
ir Moterų Klube. Linkime drau- 

I genis greitai pasveikti ir dal.v- 
I vauti su .mumis. Į

Rochesteryje pradeda darbai 
į mažėti. Rakandų apkalimo dirb- 
į tu vės daug paleido darbininkų. 
I Kitos visai užsidarė. Kriaučiai 
j irgi nekurie prastai dirba. Ir 
' kitokios dirbtuvės daug palei
do darbininkų, šimtai 'stovi ei
lėse užsiregistruoti bedarbiais.

L. /;.

REGISTER1. VOTE!

Give c BUCK to PM
Amatininkai, pajieškodamj 

darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

i MATTHEW A. i
i BUYUS ■
J (BUYAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ I

I DIREKTORIUS

• 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» <
U • * • J

Lawrence. Mass.
Kongresmanas Lane, law- 

rencietis demokratas, patarė, 
kad federalė valdžia takšnotų 
visus fabrikantus. Jis sako, 
kad tas suturėtų fabrikantus 
nuo kraustymosi j pietines 
valstijas. Ne katrie bėga is 
šiaurinių į pietines, nes iš šiau
rinių į pietines atbėgę nemo
ka taksų.

Tai geras sumanymas. Taip
gi turėtų įsakais nustatyti vie
nodas algas visose valstijose. 
Neturėdami skebinių teisių ki
tur, nebėgtų.

Lane skaičiuoja, kiek jau 
nukentėjo tekstilės darbiniu-' 
kų, ypač Lawrence. Jeigu 
dar Wood Mill užsidarytų, tai 
būtų 28,000. TaDbe galo di
delis skaičius. Iš apie 35,000 
visų Lawrence darbininkų tik 
apie 7,000 dirba.

Kongresmanas Lane pradė
jo pusėtinai gerai darbuotis už 
palaikymą Wood ir Ayer 
Mills. Jis kalbasi su valdžios 
pareigūnais, kad turėtų duoti 
dirbtuvėms valdinių užsaky
mų ir suturėti nuo bėgimo j 
pietines valstijas.

Eina rinkliava dėl March 
of Dimes,’ naikinimui paraly
žiaus. Įstaiga buvo įkurta vė
linio prezidento Rooseveito. 
Tai yra gera atmintis berniu
kams ir mergaitėms, kaip jis 
darbavosi dėl jaunuomenės, 
bandė apsaugoti. Gi dabarti
nė saldžia, taipgi ir buvsi tru- 
maninė, priperėjo visokių ma- 
kartininkų ir taip išleidinėja 
dideles sumas pinigų veltui ir 
tik Amerikos vardą žemina. 
Geriau tuos pinigus paskirtų 
gelbėjimui vaikučių nuo para
lyžiaus.

Lawrence grabelių statisti
ka žymi, kiek gavo numirėlių 
1953 metais. Iš lietuvių Boles 
Churlonis gavo 26, Charles 
Volungis 19, svetimtaučiai di
rektoriai apie 15. Pasirodo,, 
kad daug lietuvių netekome.' 
Tai didelė Lawrenciui spraga. 
Jeigu kas metai lietuviai pra
dės taip nykti, tai už 10 me
tų mažai liks, nes prinokę vi
si, kurie atvažiavo 1912-13-1 i 
metais.

Mass, valstija paskyrė $28,- 
000 taisyti Lawrence gatves. 
Taipgi miestas prisidės su 25 
nuošimčiais. Gerins Canal, 
Lawrence, Hampshire Sts. Al- 
dermanas Turrisi apsiėmė dar
bui atlikti.

•
L. P. Klubas rengia didelį 

banketą sausio 31 d., 3 vai. 
po pietų. Bus miesto politikie
riai, taipgi klubo naujo komi
teto priėmimas. .Atvyks daug 
svečiu iš kitu miestu. Dabar 
ti'kietai parduodami tik klubo 
nariams. Katrie manote daly
vauti, tai paklauskite komite
to ar klubo gaspadoriaus. Pa- 
sipirkite iš anksto, nes vėliau 
bus parduodami svečiams.

•
Lawrence per 1953 metus 

gimė 2,195, o 1952 m. gimė 
2,210. Pasirodo, kad gimimai 
sumažėjo 115-kiais, bet ir taip 
tėvams užteks bėdos, kol už
augins tokiame nedarbe, kaip 
Lawrence.

•
Parking myteriai davė paja

mų $48,860. Tiek automobilis
tai sumokėjo nikeliais ir cen
tais per 1953 m. Už myterius 
trims kompanijoms pamokėjo 
$3 1,202.14. 

«
Methuen miestukas lig šiol 

atiduodavo ūkininkams maiste 
atmatas arba “svilas“ dėl 
kiaulių. Dabar tos atmatos bus 
išvirtos. Pats mieštas virs. Jau 
nupirko katilus, nes nuo naujų 
metų Įėjo gallon patvarkymas, 
kad nevirtomis atmatomis ne
gali kiaulių penėti, pagauna 
ligas. Taigi ir visi ūkininkai 
turės atmatas išvirti, nes baus, 
jeigu inspektoriai pagaus pe
nint kiaules nevirtomis. Kiau
lės paragaus virtų kopūstų.

_  •_
Netikėtai mirė Martinas A- 

dukonis, Lawrence General li- 

gonbutyje. Paėjo iš Ariogalos. 
Palaidotas su bažnytinėmis a- 
peigomis. Užuojauta šeimynai. 
Martinui amžinai ilsėtis!

Taipgi pasimirė Ann Jodės. 
Sirgo pusėtinai ilgai. Paėjo iš 
Lietuvos, bet buvo sulenkėju
si. Palaidota su lenkiškomis 
bažnytinėmis apeigomis.

L. K. Biuras

Montello, Mass.
Mirimai ir sirgimai

Sausio 16 d. ligoninėje mi
rė Mrs. Ella (Markevich) 
Chaponis, Charles P. Chaponk 
žmona, sulaukus 35 metų. 
Sunkiai sirgo apie 5 savaites.

Velione buvo Brocktone gi
musi ir čionai mokyklą (High 
School) išėjusi. Jos tėvai 
Frank Markevičius ir pamotė 
Marijona yra gerai žinomi 
darbuotojai vietos organizaci
jose, Laisvės skaitytojai ir 
spaudos reikalų rėmėjai.

Ella palaidota ten, kur jos 
motina guli, laisvame Melrose 
kapinyne.

Velionė paliko nuliūdime 
savo mylimą vyrą, levus, gimi
nes ir draugus. 

•
Sausio 12 d. Beaumont, 

Texas valstijoje, mirė Helena 
Rapp (Rapczinski), po mer
ginos pavarde Kundrot. Pir
miau yra gyvenusi Maynard. 
Mass., paskui Montelloje. Yiu. 
prigulėjusi / Liousybės Chore. 
Jos tėvas George Kundrot yra 
miręs keletas metų atgal. Bu
vo Laisves skaitytojas.

Velionė Helena tebebuvo \ i- 
sai jauna, tik 33 metų, šerine' 
ninėje buvo daug gėlių ir daug 
lankytojų. Palaidota Meluosi 
kapinyne. I.

Paliko nuliūdime savo myli
mą vyrą Joseph ir mažą sūnų, 
savo mylimą motiną Zuzaną 
K undroti-enę (šakiutę) seserį 
Virginia Johnson, kuri irgi 
gyvena Texas valstijoje, daug 
giminių ir pažįstamų. 

I •
Mūsų buvęs geras veikėjas, 

sceniškų veikalų mokytojas 
ir vaidintojas, sunkiai serga, 
jo gyvenimas eina prie pabai; 
gos. Nėra vilties išgyti, kenčia 
didelius skausmus. Guli Nur
sing Home.

—J ——-
Sausio 1.0; d., po keleto sa^ 

I Vaičių sirgimo, Brockton Hos- 
pitalyje mirė Alphonse Wai- 
Ian (Valungevich), amžiaus 

; 55 metų. Buvo laisvų pažiūrų, 
j Gyveno pavienis. Skaitė Lais- 
. vę. Reikalui esant mūsų pa- 
| rengimuose padirbdavo. Gra- 
i žiai užsilaikė. Nerūkė. S\ai- 
j galų beveik nevartojo. Visuo- 
į mot su visais gražihi apsieida
vo.

Palaidotas 'Melrose miesto
i kapinyne. ’Šermeninėje buvo 
' daug gražių gėlių. Nemažai 
i žmonių palydėjo Į kapus. Lai
dojimu . rūpinosi broliai John 
ir Waller Wallan, vietiniai, ir 
Simans iš Montreal. Šermeny
se nedalyvavo sesuo Benigna 
Szpok iš New York, N. Y., ir 
brolis Thomas Wallan iš Mas- 
peth, L. L. N. Y.

Paliko nuliūdime seserį. 1 
brolius, brolienę Kazimierui, 
daug giminių jr pažįstamų, iš 
Lietuvos paėjo Merkinės pa
rapijos, Krasninko kaimo, Vil
niaus srities.

Laidotuvių dalyviai buvo 
užprašyti sugrįžti pietų i Lie
tuvių Tautišką Namą. Laike 
pietų, W. Zinkevičius prisimi
nė apie vėlinio gyvenimą.

Žolynas

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

Montello, Mass.
Surprise Party, jvyks šeštadienį, 

sausio 23 d., Liet. 'raut. Namo salė
je, prasidės 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus dalyvauti. Turėsime ir 
svečių, bus draugiškų pasikalbėjimų 
prie skanių užkandžių ir saldžių gė
rimų. Bus ir dainų. Kviečia visus 
rengėjai. < 14-15)

Įvairios Žinios
GYVENAMŲJŲ NAMŲ 
STATYBA BUDAPEŠTE

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijoje plačiai išvystyta gy
venamųjų namų statyba. 
Vien Budapešte šiuo metu 
statoma 4 tūkstančiai butų. 
Ypatingai daug gyvenamų
jų namų darbo žmonėms 
statoma kitados apleistuo
se, nesutvarkytuose darbi
ninkų rajonuose. Antai,An- 
dialfelde statomas 481 bu
tas. Albertfalboje — 435. 
Kerepešio prospekte — 588 
ir tt.

N11 u j u o s i u o s e g y v e n a m u o - 
ūuose namuose įrengiamos 
patalpos parduotuvėms, ki
no teatrams, vaikų darže
liams ir lopšeliams.

žemės ūkio darbininkai 
Rumunijoje

BUKAREŠTAS. — Gerė- 
I ja Rumunijos žemės ūkio 
darbininkų gyvenimo sąly
gos. MTS ir valstybinių 
ūkių darbuotojams statomi 
pauji patogūs gyvenamieji 
namai.

Šiemet gydyklose pabu- 
i vojo daugiau kaip 13,200 
žemės ūkio darbininkų.

Šiais metais mašinu-trak- 
torių stotyse ir valstybi
niuose ūkiuose buvo atida
ryta 40 naujų vaikų darže
lių ir daug vaikų lopšelių.

KRISLAI
I

(Tąsa iš pirmo pusi.)
i i“ planus nėra jau toks kvai
las, kaip skamba.

Turime naują raketa. Jį vėl 
iškepė kryžiokai. l?ostonc jie 
Įkūrė “Lietuvai Enciklooedi- 
ios Fondą.“ Rimka aukas. L’ 

!lą auką jie nupirksiu ar užsa
kysią tūkstanti kopijų Birziš- 

; kos enciklopedijos ir laikysią, 
i kol galėsią grįždami i I^iūuvą 
— “išlaisvintą“ Lietuvą, žino
ma —- parsivežti arba pasius- 

I1'-
O kadangi jie žino, kad to

kios dienos jie nesulauks, tai 
tie tūkstančiai doleriu taip ii 
nutirps ju kišenėse.

Jau seniai yra išrasta ir pa
gaminta mašina melagiam:' 

I ' .....j medžioti.
Dabar turime mokslo iškep

tą kitą stebuglingą sutvėrimą. 
Nauja mašina pavadinta 
“Drunkom,eter.” Jos pagalba 
jau medžiojami automobiliu 
vairuotojai, kurie neturi i z- 
tenkamai proto negerti ir sa
vęs i)- k'i'tu pavojun nestatyti.

Darosi pavojinga latravoti 
ir meluoti.

štai ko aš bijau: ką gi be
veiks Washingtonan suskridę 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
vadai ?

IŠ LIETUVOS
Mechanizatoriai įsigyja kelias 

specialybes
PLUNGE. — Plungės MTS 

pasiuntė į žemės ūkio mecha
nizacijos mokyklą eilę jau
nuoliu ir merginu.

D a u g e lis m ec h a n i z a t o r i ii 
įsisavina naujas profesijas pa
čioje Mašinu-Traktoriu Stoty
je.

Kiekviename kolūkyje — 
saviveiklos ratelis

JONAVA. — Šiomis dieno-

WORCESTER, MASS.
Sausio (Jan.) 24 d., sekmadienį įvyks graži už

kandžių pare. Kadangi Laisves metinis suvažiavi
mas įvyks 7 d. vasario, tad čia besisvečiuodami pa
sikalbėsime, kaip pasveikinti suvažiavimą ir finan
siniai paremti dienraštį Laisvę. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkes dalyvauti šiame parengime.

Bus Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.
Pradžia 5 va), vakare. Rengia LLD kuopų 

komitetas.

3 psl.—Laisve (Liberty)- Penktadienis, Sausio-J an. 22, 1954

Philadelphia, Pa.
HELPWANTED—FEMALE

CLERK-TYPIST. High School Grad. 
Cap., exp. for Main Office. Select 
N. Phila. Co. Good hrs., transporta
tion and working conditions. Phone 
Mr. Nace, FR. 7-3500.

(14-16)

HOUSEKEEPER. Gen. & cook. 
Settled woman. Live in; own rm. 
Good salary. Ref & exp. req. Steady 
position and good homo for the 
right woman. Phone Norristown 5- 
4585. (13-19)
HAIRDRESSER. Manicurists (2). 
Thoroughly experienced. Highest 
salary paid. Good hours.

DA. 4-9545
(13-15)

CLERK TYPIST. Exp. Exc. position; 
Central City location, with Company 
benefits. Stenography helpful, but 
not nee. Steady work. Phone Mr. 
Krabcr, WA. 2-7000 for appt.

(815)

HOUSEKEEPER. Woman 35 to 40. 
For general hsewk and cooking. Live 
in. Exc. sal. Perm, home in sub
urbs. Fond of children. Reef. req. 
Write; MRS. WM. SILVERMAN, 
724 E. Allegheny Ave.

(10-15)
HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC
Experienced for Truck maintenance 
and repairs. Steady wk; good work
ing conditions. Apply in person. 
See Mr. Carr. George B. Newton 
Coal Co., 53rd & Baltimore Ave., 
Phila.

(16-18)
DRAFTSMEN. . DESIGN. Experi
enced in heating, ventilation, air 
conditioning, plumbing; for com
mercial and industrial type build- 

Į ings. Apply in person to Mr.
Vanderslice. H. L. SHAY, Archi
tects. 1801 Packard Bldg.

(15-21)

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pust.) 

aviacijoje įvyko dar viena 
,-revoliucija. Jeigu Antrojo 
i pasaulinio karo pabaigoje 
greitieji lėktuvai darė apie 

| 350 mylių į valandą, tai da- 
; bar jau daro net virš 760 
{myliu į valandą, tai yra, 
i greičiau kaip eina per orę. 
! garsas.

Išsivysčius tokiai lėktuvų 
'spartai, atpuolė seniau pa
gaminti įrengimai, su kurių 

i pagalba pagal garsą suži- 
! nodavo priešo lėktuvų pri- 
, artėjimą, nes dabar raketi
niai lėktuvai jau pralenkia 
garsą. Naujasis įrengimą? 
“pagauti” iš tolo lėktuvą 
ore — tai radaras.

Toks rakietinis lėktuvas 
daug greičiau pamatomas, 
negu išgirstamas, nes švie
sa (matymui) leki& 186,- 
000 mylių per sekundą.

Pranešimas
NEW YORK CITY IR

NEW JERSEY
šiuomi pranešame, kad LDS 3-ji 

Apskritis rengia banketų, kuri.* 
jvyks šeštadienį, kovo (March) 20 
d., Elizabeth, N. J.

Šį banketą suruoš Bayonnės ir 
Elizabetho kuopos. Prašome kitų 
organizacijų minėtose kolonijose nie
ko nerengti tą dieną ir kviečiame 
visus dalyvauti mūsų rengiamame 
bankete.

Rengimo Komisija (15-17)

“Bolševiko’ žemės ūkio arte
lėje dramos ratelis pirmą kar
tą kolūkinėje scenoje pastatė 
Miliūno pjesę “Sienlaikraš
tis/*

Šiais metais rajono kolū
kiuose susikūrė visa eilė sa
viveiklos kolektyvų, pagausėjo 
Šokių ir dramos rateliai.

Dabar kiekviename rajono 
kolūkyje veikia saviveiklos ra
telis.



Buvę brooklyniečiai 
sveikina laisviečius
ir suvaziavirna

NewWto'^ii^Zliilos
BBK NEW YORK NEW YORK

HELP WANTED FEMALE
MANICURIST—SHAMPOO

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

niutis, niekad neužmiršta 
■a išveš suvažiavimą pasvei- 
inti. šiam taipgi atsiuntė ŠIO.

Mokytojai reikalauja 
$1,500 priedu

tačiau
rt inti

Kiekvienas darLo 
ir darbininku prieteli-.i 
atsiminti liaudiškai

Mokytojų unija reikalauja 
19 5 1-1955 bu d žet e 
mokvtojų algų 
š 1,500 metams, 
viniai vra :

Dr. Paleviciaus Prelekcija 
apie sveikatą šį sekmadienį

I)etroito svečias Di. M.
P<> I).

Jamaica traukinio 
stoties.

St.

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

žmogus
r, turėtu milijonu daugiau iš val- 

iždo mokyklų veikimui 
šiais metais. Į ta suma neiskai-

50

Auditorijoje ši sekmadieni, 
sausio 2 1 d., 3 vai. Įėjimas ne
mokamas. Rengėjaiy kviečia 
visus susidomėjusius savo svei-

Dr. Paleviėius kulbėse lomo-

.•slogos arba šalčiai : i<aip 
iii vengti ir kaip galbėtis jais

REIKALINGAS PUSININKAS
Gerai įsteigtame muisto, markele. 
Daroma geras pragyvenimas dviem. 
Daug biznio dar galima ’dadėti. 
Puikiausia proga tinkamam žmogui

Telofonuokite savininkui: 
(Klauskite Mr. Walsh)

BA. 4-1050
• 15-19)

IIOU.S E IT J RNI SI II N G S STOR E
paaukoti jos išlaikymui nagai 
gerinusi? išgale. ma-

m IlilĮ. už poros bloku nuo BMT

Ką daryti susižeidus arba 
matant sužeistą?

N. K.
intie- metams.

Patyrusi visame darbe. 5 dienų 

vaite. (Uždara pirmadieniais.)

alga. Linksmos darbo sąlygos.

RII. 1-8529

OPERATOR!:
115-21 )

Prie upholstered day bods. Nuolat i 
nis darbas.

S7 ATIONERY—FOUNTAIN z
LUNCHEONETTE

Pilnai ir moderniniai įrengtas
Air conditioned. Gera veikli sekcija 
Kew Gardens. Jeigos $1,500. Biznis 
lengvai padidinamas, .šių puikiausių 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, pardavimo prježas. 
t is asmeniški 
mokėjimai.) 
pasimatykite:

7748
Kew Garden Hills, J 

Tel. RE. 9-971!)

keblumai (Patogūs iš
šaukite savininką af

Kreipkitės:

7 19 —

Puikios darbo sąlygos.

• pirmos lubos)
E. 1371h Si., Bronx

(9-15)

Vleigh Place

< 10-1 G)

PARSIDUODA GROSERNE
Taipgi parduoda frozen foods ir alų.

n arcu.u laiktascm i>- centr! 
nių Įstaigų ir be .•iu';tt stam 
biai fimiusiniai prisideda ji 
išląik vniiii.

pakankamai 
klasėse nebūtu

langiau • »() mokiniu.

me>- Šaukia nacionale
onvenciją

I Kūdikis nušalo, jo 
motina areštuota

Gera veikli Bronx sekcija, daro ge
rt) pragyvenimų, Biznis lengvai pa
didinamas. .Šių puikiausių biznio 
progų savininkas parduoda labai 
prieinamai. š;

Tel. 3-7590

kuota. raw/, lys; Lietuvių 
Kultūrinio Centro dalininku 

■ uvažiavime. sužinojau, kad 
’Ii direktoriai i siis’rmkimiis 
atvyksta savais iškašeiais, nors

i reikmenims

' imi pageria imu i 
mokvmo.

mokini I W() nariu a pdraudonis ap
ginti komitetas š; 
pa nizacijos nariu

vasario 6-ta,

nacionalc

Astuonių metų berniukas 
<tas miręs nešildytame bu- 

229 Bush wick Ave., Will

ja apie1 II vai. ryto, bute bu-

gyvendami* toli.

Vargiai 
lionės vien tik i 
jam kainavo virš 
Bet iis pasiliko 
ir toliau.

parūkavome. kiek, 
atspėti mėtė! Jo ke- 

susirinkimus 
>75 mi tams. 
<1 i rėk toriu m i

Manhattan t eismai) uty.i c
vienai dienai buvo pašaukti 
7.035 prasikaltėliai trafikui. 
Tik apie 8(<() pribuvo. Kiti su-

Dienos bėgiu sumokėta pabau
domis $6,000.

naujo apsidraudimo
planą.

Norintieji pirkti bizni, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

vęs miręs gal keliomis valan
domis anksčiau. O dvieju mo
tu mergytė, jo sesutė, rasta 
lovoje gyva, bet jos kojos ii' 
rankos pavojingai nušalusios. 

Motinos nerado namie. Ji iš.

Buvusieji brookl vnieėtai

staigoie ir už Įstaigos sienų). 
Sykiu atsiuntė i)- pasveikini
mą suvažiavimui. Apie savo 
nauj.i gyvenimą-ir vietą rašo:

Gaila, kad negalėjome vi
sus- atsisveikinti. Bet darbas 
yra darbu. Mus garmame butą 
nemokamai. Mano vyras jau 
vra pensijonierius, o aš dar 
negausiu per daugeli metų, 
čia jaučiuosi daug geriau. ■ 
Gaunu šviežio pieno už >8 c. Į 
kvortą, ,

Vasara čia labai gražu. l’žJ 
apie 5 mvlių randasi Lake ■ 
budd, dar 1 mylia toliau Lake ( 
Nepatcong ir keli kiti. Pirm į 
švenčių vykdė stirnų medžiok- - 
les, pirmiau iš saidoku, pas
kiau šautuvais.

Pas mus atvažiuoti nuo Inii- 
coln Tunelio užtrunka valan
dą ir IR minučių. Raudamės 
10 mylių atstume už Doverio. 
Apsupti Scholars kalnais, l'ž 
5 ir pusės mylios yra miegelis

10 myliu. Už apie 8 myliu yri

dom.
Nežinau, ar mes galėsime 

atvažiuoti vasario 7 d., tad 
atiduokite tuos $5 
rininkų suvažiav. pasveikini j.

Greyhound busą, gal ir atva- 
dieną pripuola 

mūsų vedybinio gyvenimo ii 
metu sukaktis.

Linkime visiems laimingu 
metu. Taipgi prašau nuo 
nęs pasveikinti klubietes.

žinočiau. Ta

ma-

Ragina laivakrovius 
perrinkti valdybas

Eiliniu lai va krovini laikraš
tukas “Dockers News,’? rašo, 
kad visuose lokaluose D,rėtų 
įvykti perrinkimas valdybos

skelbti, kad nariai galėtu pa
tirti kandidatu tinkamumą. 
Balsavimus vykdyti Honest 
Ballot Association priežiūroje.

Laikraštukas rašo, kad tik 
tuo būdu nariai prašalins iš 
unijos raketierius ir unija ga-

esant unijoje demokratijos, 
unija tarnauja tiktai bosams 
ir raketieriams

Mickey Clemente nuteis
tas 5 iki 10 metu kalėti. JĮ 
kaltino, kad jis melavęs, pa
jūryje kriminalybes tyrinėjan-

žymus ‘karaliaus’’ Ryano 
las laivakroviu unijoje.

šu-

Ncw Yorke suimti keli as
menys Įtarti padirbinėjime 
falšyvu foro tokenų.

FLOOR SC RAPING BUSINESS
Dirbtuvė, mašinos pilnai įrengia - 
gerti veikli sekcija, Ford 1950 Sta
tion wagon. Daro gerą pragyvenimų. 
Biznis ' lengvai padidinamas. šių 
puikiausių biznio progų savininkas 
parduoda labai prieinamai, .šaukite

REIKALINGA
VIDURAMŽE MOTERIŠKE

Prižiūrėjimui vieno vaiko. Guolis 
gražiame rūme. Turi būt katalikė. 
Reikalinga mokėti auto vairuoti. 
(Nereikia namų valymo, nirime ki
tus.) Puikiausia mokestis, 
namųatmo,sfera. Puikiausia 
Reikalingi 
Box J 14. 
St, N. Y. C.

paliudijimai.
Room 830, 11

Linksma 
seekcija. 
Rašyki t (> 
W. 42nd

iki $1,400 į savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausia biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką

Tol. Mo. 5-3646
((10-16)

JE. 7-7510
• 15-16)

A S SISTA NT B O O K K E E PER
Mokanti typing. Wholesale Grocers. 
Puikiausia proga tinkamai 
Kreipkitės:

22 James St., N. Y.
Tel. CO. 7-2328

merginai.

C.

Gerai 
veikli

• 11.-17)

Daro

LUNCHEONETTE A 
( ANDY STORE

Gera veikli sekcija Aslorijoje. Pil
nai įrengta. Daro gerą pragy\f>ni- 
m.-Į. Biznis lengvai padidinamas, .šių 
puikiausią biznio progų savininkas 
parduoda labai prieinamai. Parda
vimo priežastis liga šeimoje. Ma
tykite ar šaukit o savinink-a:

3-1-56 38rd St., Astoria 
Tel. RA. 8-9679

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrove

Ivvks Sekmadieni

Vasario 7 February
• • t • •

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond HiH, N. Y.

Vakarienė 6-1 ą vai. vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsi.eyti bilietus

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksito j New Yorko Miestų? 
Tad užeikite' j lietuvio CHARLES GLENN puikių užeigų.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second Ave. (Greta h-os gatvės) New York City
' Telephone: GR. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS

Atdaras kas dienų, tik antradieniais uždaras

kad radusi kūdiki mirusiu ji 
persigando, prasišalino ir pas
kiau bijojo grįžti. Ją rado tik 
vakarą New Yorke, pas totą.

Sužinota, kad butas buvo 
nešildytas per virš savaitę lai
ko. Bute jokio maisto. Mote
ris pirmiau gaudavusi nuo at
siskyrusio vyro po $16 pragy
venimui. Bet pastaruoju laiku 
jis buvęs be darbo ir jai nesu
mokėjęs. Visą praėjusią sa 
vaite ji turėjo verstis- iš pa-

DRESSMAKER SHOP 
įsteigta, pilnai įrengta, 
sekcija. Nebradgi renda. 
pragyvenimų. Biznis lengva'

padidinamas. Šių puikiausių biznio 
progų savininkas parduoda labai 
prieinamai.

šaukite Savininkų:
CY. 5-8612 arba LU. 4-7812

( 15-19)

ASSISTANT BOOKKEEPER & 
TYPIST

Priimsimo apsukrių mokinę, turi bū
ti gera skait davimuose. Puikiausia 
proga išmokti knygvedystės. Kreip
kitės:

Mrs. Romos, to laimingo 
American way” gyvenimo IŠ

beveik vaikas, tiktai 19 m.

Sužinojęs apie tragediją, at
šaukė ir jos vyras. Bet ka-

pa\esfi, tad jo neareštavo.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
t Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

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

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

Receptų Specialistai:

EDiWIN LANE, Ph. G.
Tel. BV. T-«2M

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

VwmYTOgTWYmwgwOTTOggvwwvvTOwmvwmYS

Virginia 9-6125

Autoritetas žada dar 
kelti f era 

tu

(Mr. Stern) 
METROPOLITAN 

EMBROSSING CO.
123 Blecker St., N. Y. C.

Tel. AL. 4-1160
(11-17)

KĘSI AIRANT & PIZZERIA
Laisniai ant alaus ir vyno. Pilnai 
įrengtas. Gera veikli sekcija, daro 
gorų pragyvenimų. Biznis lengvai 
padidinamas. Puikiausia proga dėl 
šeimos ar pusininkų. Savininkas 
parduoda labai prieinamai.

TOM’S RESTAURANT
49 W. Burnside Ave.. Bronx 58, N. Y. 

FO. 4-9603
• 13-19)

(ANDY—STATIONARY

OPERATORES

Miesthiis Transit Authority 
pagrasino, kad 1‘ūras kils iki 
20 centų, jeigu turės darbinin
kams pridėti algos. Darbinin
kai .vra CIO Transport Wor
kers nariais. Jie jau seniai pa
reikalavo po 25 c. priedu. I’a- 
ivečia I 1.000 darbiu inkų.

Su viena adata prie custom made 
brassiers ir-girdles. Patyrusios. Nuo
latinis darbas.

HILLBRUN, INC.
14 W. 58th Street, N. Y.

(12-16)

Gera, veikli sekcija Brooklyne. Pil
nai įrengiąs, iš užpakalio virtuvė, 
5 metams lysas, daro $500 į savai
tę. Biznis lengvai padidinamas, .šių 
puikiausią biznio progų savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
ar matykite savininkų.

294 Union Ave., Brooklyn 
Evergreen 4-8412

(13-17)
REGISTRUOTOS

Aido Choras
Choro pamokos įvyks 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music ■ 
Room. Visiems seniems ir nau- ■ 
jiems choristams svarbu daly-j 
vauti,
ruošti naujoms

Vietinei ligoninei 3-11, 11-7 valan
dom. Taipgi slaugės pavadavimui sa
vaitgaliais.

Telefonuokite;
NAvarre 8-4600

(12-18)

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengta. Gera veikli viela 
Maspeth, L. L Padaro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidina
mas. Maža renda. 5 m. lysas. Sa
vininkas parduoda šią puikią biznio 
progą labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką.

slo NURSE- REGISTERED OR

nes pradedame pasi- 
programoms.

Choro Valdyba

PRACTICAL
Penkių dienų savaitė, nuolatinis dar. 
bas. Puikiausia alga. Puiki aplinka 
puikios darbo sąlygos. Tolefonuoki- 
te:

60-22 Flushing Ave., Maspcth, L. \ 
DA. 6-7454

(11-leA

O L. 4-8100

MOTERIŠKE
(13-15) i

BAR BERS—BEAUT1CI A N S
Pertaisykite; Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ir nopava- 
duojamai geras patarnavimas.

Matykite?
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

SOFA—$10.00 
KEDft—$5.00

Pertaisyti Kaip Nauji 
Jūsų Namuose 

New heavy Webbing Springs. 
Retieel, Interlocked, New dust

proof Linings. Kaipo dėl geriau
sio darbo ir ilgo laikyme)

Matykite
CARTER-COHEN

1052 Anderson Ave., Apt. 4 A 
Bronx. Ted. -JE. 7-7186

(15-18)

Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot! pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūši) visam am
žiui parketinėmis kojomis. Pasi
darykite lankstomus Coffee 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
tt. (Tikri Philippine Mahogany 
vir.šai.)

B. DIENER 
Building Materials

166 Clove Rd.
Port Richmond, S. I.

Tel. GI. 8-0620

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KEPYKLA

Parsiduoda kepykla tirštai lietu
viais ir lenkais apgyventoje vieloje. 
Per daugelį metų įgyvendintas biz
nis, puikios jeigos. 
vieta, 
ilsiui. 
kites:

Gerai įrengta 
Savininkas atsistatydina po- 

Labai prieinama kaina. Kreip- 
426 Lorimer St., Brooklyn, 

(14-19)

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

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Kuri nori namų su vaiku, nereikią 
valgių gaminti. Puiki aplinka, guo
lis violoje, askiras kambarys, valgis 
ir alga.

Šaukite:

LUNCHEONETTE
veiklus fi- 

Pilnai ir mo 
Air conditioned.

5 -dienų sa-
10 metų lysas. $2.- 

Gali būt leng- 
$32,000.

Geriausia vieta 
nansinis distriktas. 
(tomiškai- įrengtas. 
Gražiai išdekoruotas. 
vaitoję biznis.
500 savaitinių jeigu, 
vai padidintos jeigos. Kaina 
Puse reikia įnešti.

B. G. BICKS 
120 W. 42nd St., N. Y.

Tol. WI. 7-3822
(.

9-5631 (14-18)

(13-19)

BEAUTICIANS
Pilnai mokančios operatorės- dėl sa
vaitgalių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

BEAUTY SPOT 
533 W. Merrick Rd. 
Valley .Stream, L. I.

(13-19)

BEAUTICIANS
Patyrusios- pilnai mokančios. Nuola
tinis darbas, 5 dienų savaitė, geros 
valandos. Aukščiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos.- Kreipkitės:
RAY & VINCENT HAIRSTYLISTS 
6302 Bay Parkway (kamp. 63rd St.)

Brooklyn—Tel. BE. 6-7098
(10-16)

HAIRDRESSER
Moteriške. 5 dienų 
valandos, nuolatinis 
darbo sąlygos, graži 
madieniais uždara.)
EMILY & SAL BEAUTY SALON 

2485—65th St., Brooklyn
(9-15)

savaitė. Geros 
darbas, puikios 
mokestis. (Pir- 
Kreipkitės:

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas, parduoda labai prieinamai 
šaukite Savininką:

Tel. TAvlor 7-9892
(15-17)

( LEANING & TAILORING
Visi įrengimai visiškai nauji, mo
derniški. Gera veikli sekcija. 
$350 iki $400 savaitinių jeigu. Biz
nis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas, 
parduoda labai prieinamai.

Matykite arba šaukite savininką: 
134 W. 116th St, N. Y. C. 

Tel. RI. 9-9589
(15-21)

MILK ROUTES
FOR SALE 

Brooklyne. Puikiausios jeigos. 
Geras Trokas.

Šaukite:
BU. 4-8090

(15-21)

Muzikos Mylėtojų Atydai!
UNITED ORCHESTRA

Amerikonų, Estų, Finų ir Latvių užkviečia pas save naujus 
liuosnorius narius, muzikos ir dailės m.vlėtojus.

Pamokos kiekvieną sekmadienį 11 A. M.
Estonian Hall, 2061 Lexington Ave., 
Kampas 1251h St., New York City

Konduktorius John Sermolin
Telefonas CYpress 5-5127

4 psl.—Laisve (Liberty)-Penktadienis, Sausio-Jan. 22, 1954




