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Gal sakysite■. kad jau per-
• iaug ir perd ažr.ai ra šoma
apie Laisvės piknikus. Bet
kad reikia. Ib •ikia todėl. kad
ateinančio si •k madienio du
piknikai (Mon telloj ir Bireok-
lyne) yra labi ii didelės svar-
bos parengima l •

cius Laisvei isst versli. is siu 
pikniku mes tikimės gražios

mos.
štai kodėl taip prisimygu

siai raginame visus susipratu
sius lietuvius savo atsilanky
mu ir visaip kitaip Montvilos 
ir Brooklyno piknikus parem-

k)-a tą
natoriaus Lchmano

Mes teisingai pranašavome:

visiems padoriems žmonėms. 
Pradėjus pulti ir smaugti ko
munistus ir šiaip pažangie
čius, reakcija eis toliau.

I >eh man as u ž s i t ra u k ė 
Kartistų nemalonę todėl,
jis laikas nuo laiko tvirtai pa
sisako už civilines Amerikos j

m a-

ITwiningas matė naujausius 
Sovietų karinius lėktuvus

Generolas Twi- ’ Kubinkoje radosi tarybinės 
iti nYYioGlGnnioi* I aviacijos komandierius mar- 
buvo nuvežti į | šąląs Žogarievas ir jo šta- 

Kubinkos karini aerodromaivo viršininkas Rudenko, 
apie 40 mylių nuo Maskvos, 
kur jiems buvo parodyti 
naujausieji tarybiniai kari
niai orlaiviai.

ningas ir kiti amerikiečiai ' 
karininkai

Tarp jų ra- 
už garsą 
sprūsminis 

I lengvas bombonešis, didžiu
lis keturmotorinis bombo
nešis ir keli kiti naujausio 

i tipo t orlaiviai. Korespon
dentai, kurie radosi su ka- 

! rininkais aerodrome, sako, 
kad tie orlaiviai padarė į 
Twininga gilų įspūdį .

Su generolu Twiningu ir 
kitais užsienio karininkais

j (supersoninis)

Tarp užsienio svečių buvo 
generolų iš Britanijos, Ju
goslavijos, Liaudies. Kinijos, 
Čekoslovakijos ir daugybės 
kitų šalių. Visi pietavo ae
rodrome karinėse palapinė
se.

Twiningas apleis Tarybų 
Sąjungą šį sekmadienį.

Jeruzalė. — Izraelio
Jordano pasienyje įvyko 
susirėmimai. Du Izraelio 
policininkai tapo užmušti.

Kipriečiai pašovė teisėją 
kuris nuteisė 6-is mirtin

ir

Nicosia .— Britas teisėjas 
Bernard Vidal Shaw per 
savo trumpą karjerą Kipre 
nuteisė mirtim šešis nacio
nalistus kovotojus. Ši pir
madienį jo karjera Kipre 
tapo nutraukta: du nacio
nalistai prisiartino prie sto
vinčio automobilio, kuriame 1 
jis sėdėjo Nicosijos gatvėje, 
ir paleido į jį kulkų salves. 
Turkų kilmės ginkluotas

i sargybinis, kuris ra 
i teisėju automobilyj
dėjo šaudyti i atentatorius,

Atsakydami į pasikėsini
mą, britai Nicosijoje pra- | 
vedė keršto žingsnius. Jie 
apsupę visą graikišką k var- 
talą, uždarė visus teatrus, 
kavines, pasilinks minimo 
namus, pravedė daug kratų 
ir per vieną kratą nušovė 
moterį, kuri jiems buvo 
“įtartina.”

jtį-a-l Darbo uniįu

I Islandijos komunistai savo 
41% Amerikos Šeimų rankose laiko balanso jėgą
gyvena nedatekliuje

Washingtonas. — Darbo 
departmentas dar praeitais 
metais apskaičiavo, kad ei
linei šeimai reikalinga bent 
$4,500 į metus, kad gyven 
ti patenkinamai, tai yra, 
pirkti pakankamai gero ir 
sveiko maisto, turėti žmo
nišką butą, būti vidutiniš
kai gerai apsirengę ir gau
ti reikalingą medicinišką 
pagalbą.

Dabar, metai vėliau, kuo-

Reykjavikas. — Pilni Is- demokratai, anksčiau turė- 
landijos Althingo (p;b4a- ję 6 narius ir dabar turį 8, 
mento) rinkimų rezulfutjai j dar dvejoja, 
rodo, kad visos į kairę nuo i 
centro partijos laimėjo: so
cialdemokratai, progresy
viai ir komunistai. Althin- 
gas turi 56 narius. Social
demokratų ir progresyvių 

KL koalicija dabar turi 25 na- 
taip sakant, 41 šeimyna iš i 
kiekvieno šimto uždirba 
nepakankamai, kad gyventi 
sveikai, kas reiškia,—gyve
na nedatekliuje.

met kainos kiek pakilo nuo 
to laiko, tas minimumas 
turbūt aukštesnis. Bet Ko
mercijos departmentas pri
pažįsta, kad net 41 nuošim
tis Amerikos šeimynų už
dirba mažiau negu keturis 
tūkstančius i metus.

landijos Althingo (parl: 
mento) rinkimų rezultatį

Progresyviai ir socialde
mokratai, kurių koalicija 
vadinasi darbiečių-farme- 
rių sąjunga, stoja už Ame
rikos karinių bazių pašali
nimą, komunistai reikalau-

2-LAISVĖS PIKNIKAI-2
Įvyks Šį Sekmadienį

rius. Komunistai, kurie 
anksčiau turėjo septynis 
deputatus, dabar turi 8.

Komunistai tokiu būdu 
savo rankose laiko balan
są. Su jų parama progre
syviai ir socialdemokratai 
gali sudaryti valdžią. Sa
koma, kad progresyviai, 
kurie turėjo 16 narių ir da- 

ibar turi 17, norėtų priimti 
komunistų paramą. Social-

Nors Islandija gyventojų 
atžvilgiu yra labai maža 
šalis (ji turi tik apie 125,- 
000 gyventojų, apie tiek, 
kiek Kauno miestas), rinki
mai buvo atkreipę viso pa
saulio dėmėsi. €

Komunistai parodė ypa
tingai daug jėgos mieste
liuose, kur jie gavo apie 
20 G visu balsu. 

t V C.
Brooklyno Apylinkėj

Liepos 1 July
Nat. Home and Park 

65-13 38th Avenue
Woodside, L. L, N.

Bostono Apylinkėj
Liepos 1 July 

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St .ir Keswick Rd.

Montello, Mass.

nušovė tris studentus, sužeidė 
devynis, pravedė daug suemimij

Nehru vizitas atidėtas 
dėl Eisenhowerio liiros

Visi pranešimai iš Maskvos 
rodo, kad ten Aviacijos die
na praėjo labai “triukšmiji- 
#ai”. Lėktuvu ceremoni jas ste
bėjo aukšti karininkai iš viso 
plataus pasaulio.

Amerikos karinę aviaciją 
atstovavo gen. Twiningas. Jis 
parveš raportą. Gal nors dalį 

fi>o skaitysime spaudoje.
Bet jau žinoma tiek, kad j 

svečiai iš užsienio buvo smar-! 
kiai npstebinti Tarybų Sąjun
gos oro .jėgą demonstracija.

Daugelis abejoja, ar tikrai 
viską parodė Sovietai, ką 
jie toj’e srityje gali ir turi. 
\Jie veikiausia turi daug dau
giau. Bet ir tas, ką jie jau 
parodė, įrodo socialistinio 
krašto pajėgumą apsiginti.

automobiliu.
Bernard Vidal Shaw ta- f 

j po nuvežtas ligoninėn, kur 
I jo padėtis tapo paskelbta 
kritiška.

Jis yra senas britų kolo- 
I nializmo pareigūnas, kuris 
! tarnavo Palestinoje, pas
ijui Kėny joje. Kenvjoje. jis 
buvo atsakomingas už žiau
rius priespaudos metodus 
ir patriotų teisimą mirtim.

kovos lauke
New Yorkas.,— Derybos. 

‘ tarp unijos ir plieno kom- 
\ panijų dar vis tęsiasi, bet 

susitarimo žymių dar vis 
nematyti.

Detroit.— Chryslerio kor
poracijos Briggs Body fa
briko darbininkai, priklau
santieji prie UAW, 10,551 
balsu prieš 64i9 nutarė strei
kuoti prieš darbo skubini- 
ma. v

Akron, O. — Gumos dar-

Guatemala. — Guatema
los diktatūrinė valdžia, ku
ri įvedė kaip ii- apgulos 
stovi ir žadėjo griežtų prie
spaudos priemonių prieš vi\ 
sus opozicinius elementus.) 
jau pradėjo rodyti savo na
gus.

Policija šovė į studentų 
demonstraciją ir nušovė 3 
bei sužeidė 9. Taipgi pra
vesta šimtai areštu, bet 
kiek žmonių suimta, neskel-• v z

biama.

Praeitą sekmadienį Gua- 
temalos studentai demon
stravo, minėdami 1944 me
tu demokratinės revoliuci
jos metines. Policija tas 
demonstracijas žiauriu bū
du išvaikė. Kol mitingas 
vyko pačiame universitete, 
policija nesimaišė, bet kuo
met studentai išėjo į gat
ves, policija juos apšaudė.

Po šaudymo Guatemalos 
universiteto studentai pa
skelbė protesto streiką.

Washingtonas. — Indijos 
premjeras Nehru buvo pla
navęs apsilankyti šioje ša
lyje liepos mėnesi. Bet da
bar Nehru atsiuntė laišką 
prez. Eisenhoweriui, kuria
me jis aiškina, kad nori sa
vo kelionę atidėti. Jis sako, 
kad nenorėtų savo vizitu 
duoti sergančiam preziden-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

tui daugiau darbo. Eisen- 
howeris atsakė, kad jis 
įvertina Indijos premjero 
susirūpinimą ir turi vilties, 
kad vizitas įvyks kada nors 
vėliau.

Tokiu būdu Nehru vizitas 
atidėtas neribotam laikui. 
Jis dabar randasi Londone, 
kur dalyvauja Britanijos 
Bendruomenės 
pasitarimuose, 
nuota, kad jis 
Washington an, 
planai pakeisti.

p re m j e rų 
Buvo pla- 

iš ten vyks 
bet dabar

^VlimirP 1111 VeS bininku unija (URW) pra-

laivvno vadas

tarėsi su
rumunais

• Nejaugi plieno darbininku 
reiko nebus išvengta? Itni- 

streiko nenori, bet ir ne- 
>1 Ii pasitraukti. Plieno kor- 
llracijos, matyt, jau senokai 
ruošėsi prie šio konflikto

Gerai, kad plieno darbinin
kai yra tvirtai organizuoti. Tai 
ne 1919 metai, kai jų kova 

P buvo begailestingai sutriuškin- 
' ta. Jeigu šiandien kils strei

kas, tai jis neužklups darbi
ninkus bejėgius apginti savo

'♦.įsa Amerikos darbininkija 
parems plienininkus, jeigu 
jie bus priversti su liepos 1 d. 
išeiti streikam

Portsmouth, N. H. — Čia 
laivyno ligoninėje numirė 
atsargos admirolas Ernest 
King, kuris karo metu bu
vo vyriausias Amerikos 
laivyno komandierius, King 
turėjo 77 metus amžiaus. 
Jis mirė širdies liga.

5

Admirolas King bus pa
laidotas Washingtone su 
karinėmis ceremonijomis, 
prie kurių jau rengiasi lai
vynas ir marinai.

Prie mirštančio admirolo 
lovos radosi jo sūnus laivy
no komandierius Ernest 
King Jr.

dėjo derybas su Goodrich j 
(kompanija. Derybos liečia 
100,000 darbininkų.

Washing tonas. — Iš Ore
gono pranešama, kad te-

Bukareštas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito jau an
trą dieną veda draugiškus 
pasikalbėjimus su Rumuni-1 
jos vadais. Iš to daroma iš- 

■nykščiai AFL ir CIO nuta- svarbu, jog jis daugiausia 
rė pilnai susilieti,.

Tai buvo biaurus, 
nežmoniškas planas: 
atimti teisę j pensijas 
nistams, o paskui 
ktrie politiniai negalvoja taip, 
įfiip tuolaikiniai krašto vieš
inčiai.

Todėl Komunistų partijos 
. | adų laimėjimas teisės į pen

sijas yra laimėjimas visų ame-

pirma 
, komu- 
visiems,

rikiečių. Gerai, kad 
skriaustie j i nepasidavė 
mui, o stojo į kovą už 
teises.

Turime dar vieną įrodymą: 
apsimoka ir reikia kovoti 
prieš kiekvieną reakcijos pa
sikėsinimą ant Amerikos žmo
nių teisių ir laisvių.

na

šavo

Policija suėmė Irako K. P. 
veikėją Hanną L. Maribiną

Bagdadas. — Irako poli
cija suėmė Hanną L. Mari- 
biną, komunistų partijos 
vadą Masrah srityje. Po
licija sako, kad ji jau ilgai 
jo,ieškojo,kad jis yra svar
bus “komunistinio pogrin
džio veikėjas.” Komunistų 
partija Irake, kaip žinoma, 
veikia nelegaliai. Irakas 
priklauso prie Artimųjų 
Rytų pakto (MEATO), pa
našiai, kaip Iranas ir Tur
kija. Tuose visuose kraš
tuose komunistų judėjimas 
nelegalus.

kalbasi ne su valdžios gal- 
i vomis, o su Rumunijos Dar
bininkų (Komunistų) parti
jos vadais. Iš to daromo iš
vada, kad einama dar ar
čiau prie glaudaus ideolo
ginio bendradarbiavimo 
tarp Jugoslavijos ir kitų 
socialistiniu kraštu komu
nistų .

Rumunijos komunistų va
dai pasakę Titui, kad jie 
norėtų, jog jis tarpininkau
tų tarp jų ir Vakarų Eu
ropos socialistų.

lietu vos v a i k u 
meno kūriniai

E

bus rodyti čia
Vilnius. — Neseniai įvy

kusioje Visasąj u n g i n ė j e 
vaikų kūrybos parodoje ge
riausi Lietuvos dailės mo
kyklų mokinių kūriniai bu
vo premijuoti ir pasiųsti į 
tarptautinius konkursus ir 
parodas užsienyje.

Kairas. — Nasseris lai
mėjo rinkimus į preziden-! 
tus 99.9% balsų. Jis kal
bėjo 100,000 miniai, kuriai 
sakė, kad Eigptas pradeda 
naują kelią, iš kurio jo ne
iškreips jokie imperialistai 
ir reakcininkai.

Beirutas. — Sovietų už
sienio reikalu ministras at
skrido į Libaną.

Roma. — Italijos komu
nistų vadovybė yra įsitiki
nusi, kad Chruščiovas arti
mu laiku paskelbs platesnį 
aiškinimą apie tai, ką jis 
sakė slaptoje kalboje savo 
partijos suvažiavime.

Praga. — Speciali komisi
ja su vidaus reikalų minis
tru Rudolfu Baraku prieš
akyje dar vis pernagrinėja 
pakarto Slanskio bylą, ty
rinėja, ar jo nuteisimas bu
vo teisingas.

Nemaža pasiųstų Į užsienį | M a s k v o n
1 1 4 •lt '

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

Washing tonasį. — Aukš
tas apgynos departmento 
pareigūnas sako, kad Ame
rika ištrauks savo karines 
jėgas ir bazę iš Islandijos, 
jeigu to reikalaus naujoji 
valdžia, kuri susidarys po 
tik praėjusių rinkimų.

tapybos darbų priklauso 
Kauno jauniesiems daili
ninkams. Kauno vidurinės 
dailės mokyklos mokinio1 
keturiolikamečio peizažisto 
A. Martinaičio akvarelė 
“Peizažas” šiemet ekspo
nuojamas Ženevoje, tarp
tautinėje jaunųjų dailinin
kų parodoje. Jo bendra
darbio L. Steponavičiai 
akvarelė “Baseine” išsiųsta 
į Indiją, į Delyje įvvksiantį 
dailės konkursą.
metės kaunietės K. Kunde- 
lytės įdomus savo tematika 
ir originali'ai atliktas pa
veikslas “Paukščių diena” 
bus eksponuojamas New 
Yorke, Philadelphijoje ir 
kituose JAV miestuose 
tarptautinėse vaikui kury-’

Irano karalius 
vieši Maskvoje

( Maskva. — Čia dabar vie
ši Irano šachas (karalius) 
Mohamedas Riza Pahlevi ir 
jo žmona So raja. Tai bene 
pirmas kokio nors kara
liaus vizitas Tarybų Są
jungos istorijoje.

Šachas ir jo žmona at
skrido Maskvon iš Tehera
no tarybiniu orlaiviu. Ae
rodrome juos sutiko prezi
dentas Vorošilovas, prem
jeras Bulganinas, Chruščio
vas ir kiti tarybiniai vadai

Paryžius.—Waldeck Ro
chet ir dar du Francūzijos 

i komunistų vadai išskrido 
------- , kad tartis su 

Chruščiovu ir kitais tarybi
niais komunistais. “Hu- 
manite” sako, kad bus ta
riamasi tarptautinio darbi
ninkų judėjimo klausimais, bei diplomatinis korpusas.

Vorošilovas pasveikino. ša- • 
chą kaip valdovą kaimyniš
kos šalies, su kuria Tarybų 
Sąjunga nori kuo draugiš
kiausių ryšių.

Tą pačią dieną, kai ša- 
atskrido, “Pravda” ir 

estia” priminė, kad 
Iranas priklauso prie* anti
tarybinio Vidurryčiu bloko 
(Iranas-Irakas-Turkija-Pa- 
kistanas), ir išreiškė viltį, 
kad Iranas tą bloką apleis.

bos parodose.
Vilniaus jaunųjų dailinin

kų kūrybą užsienypje atsto
vaus dvylikametės P. Lin- 
čiūtės darbai. Jos geriau- 

- j šia akvarelė “Gegužės Pir- 
Trylika- moJL

Užsienyje bus taip pat 
eksponu o j a m o s ' jauniau
sios respublikos dailinin
kės, devynerių metų am
žiaus vilnietės A. Pležaitės 
iliustracijos lietuvių liau
dies pasakai “Eglė žalčių 
karalienė.”

u ”
ch

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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FARAONŲ. KARALIŲ ŠALYJE—
RESPUBLIKA

PRIEŠ KELETĄ DIENŲ Egipte įvyko rinkiminiai 
balsavimai. Rinktas šalies prezidentas ir užgirta pir-

zidentu išrinktas dabartinis Egipto vadovas leitenan
tas Lamai Abdel Nasser.

Balsavimuose, sakoma, dalyvavo virš 5,000,000 žmo
nių, kurie buvo tam užsiregistravę.

Šie balsavimai buvo savos rūšies plebiscitas: pasi
sakymas, ar egiptiečiai nori respublikos. Jie, aišku, 99 
procentų pasisakė už respubliką ir už naują krašto 
konstituciją. Jie, tuo pačiu kartu, išrinko Nasserį pre
zidentu. Tiesa, Nasseris tebuvo vienas kandidatas, va
dinasi, balsuotojams nebuvo iš ko pasirinkti; jie turėjo 
balsuoti už jį arba prieš jį. Sakoma, 99 procentai bal
suotojų pasisakė už Nasserį.

Na, tai nieko! Egipte rinkimai juk bus ne vieni, 
jei šalis pasiliks respublika. Tuomet atsiras daugiau 
kandidatų, ilgainiui daug kas pasikeis. Svarbu, kad 
egiptiečiai šiais savo balsavimais atmetė monarchiją ir

Atsiminkime: Egiptas — faraonų, o vėliau kara
lių kraštas. Faraonai per tūkestančius metų ten vieš- į 
patavo; visokie karaliai (ir viena garsi karalaitė—Kle- ; 
opatra) ir karalaičiai darė tą patį. Dažnai Egiptas bū- I 
davo kitų okupuotas, pavergtas, bet koks nors balvonas i 
visuomet sėdėjo jo karališkame soste ir pataikavo oku- Į 
pantams,

Dabar, atrodo, prasidės na.uia gadynė tame krašte. 
Jau tik pats faktas, kad žmonės gali balsuoti, paska
tins juos giliau galvoti, protauti, mokytis ir naudoti sa
vo pilietinę teisę tam, kad pačių egiptiečių darbo žmo
nių gyvenimas būtų pagerintas. . •

Taigi, kaip neimsime, šis balsavimas, įvykęs praėjusį 
šeštadienį, Egiptui turės didžiules reikšmės.

reikalus—vedy-
bet dalykas, kurį čia minėsime, at-

ĮŽYMIAUSIAS SU GRAŽIAUSIA!
MES NESAME LINKĘ redakciniuose straipsniuose 

kalbėti apie-kitų žmonių šeimyninius 
bas arba divorsu
rodo, to reikalingas.

Štai per keletą pastarųjų metu Amerikoje — komer
cinės snaudės ir radijo komentatorių—buvo pripažinta 
gražiausia moteriškė aktorė Marilyn Monroe. (Ji, iš 
tikrųjų, daili, bet mes niekad "nesakome, kad ji—dailiau
sia; mums rodosi, kiekvienas žmogus turi savotišką gro
žį.) Amerikietės jaunos mergšės pamėgdžiojo šią akto-

Ši gražuolė, tačiau, nesirinko kokių princų, kara
laičių ar kunigaikštukų, kuriu Amerikoje yra pilni 
“aukštesnės klasės” saliūnai. Ne! Marilyn Monroe iš
teka (ar gal jau ištekėjo) už paties žymiausio šių die
nu amerikinio dramaturgo, Arthur Millerio, nepriskaito- 
mo prie gražuolių.

Arthur Miller jau sukūrė visą eilę puikių scenos kū- 
rinių-dramų. Bene pats geriausias jo veikalas—“The 
Crucible,” išverstas i daugelį kalbų, statytas daugelio 
šalių scenoje. Lietuvių kalbon šis veikalas taipgi išvers
tas (pavadintas: “Salemo raganos”) ir neseniai Vilniaus 
valstybiniame dramos teatre buvo statytas, kur turėjo 
didelį pasisekimą.

A. Miller—jaunas vyras, vos prašokęs per 40 metų. 
Jis dar pajėgus ir, tenka manyti, kad jis sukurs dar 
daug didesnių kūrinių.

Taigi įžymiausias amerikinis dramaturgas pasirin
ko gražiausią amerikietę aktorę ir kuria su ja šeimos 
židini.

Bet ne viskas čia apie A. Millerį pasakyta. Šis, gi
męs Brooklyne vyras yra pažangus žmogus ir jo veikalai 
yra pažangūs. O kadangi jis yra toks, tai makartistai 
“ant jo turi akį” ir jį nuolat mėgsta visaip “pačiupi
nėti.”

Štai, Arthur Miller buvo pakviestas į kai kurias 
europines šalis atvykti, kad jis galėtų matyti savo vei
kalus vaidinant ten. Rašytojas norėjo vykti, bet valsty
bės departmentas jo neišleido, nedavė jam pasporto!

Millerio vedybų išvakarėse kongresinis ne-ameriki- 
nis komitetas “pasiprašė” jį liudyti, ar jis komunistas. 
Sakoma, šių “liudijimų” pasėka bus ta, kad A. Milleriui 
teks stoti teisman ir atsakyti, kodėl jis “pažemino” Kon
gresą.

Na, jeigu viso to akiregyje Marilyn Monroe už Mil- 
lerio išteka, tai atrodo, kad ii ne tik daili, o ir moka 
blaiviai galvoti.

PRAŠOME DALYVAUTI
MŪSŲ SKAITYTOJAI ir prieteliai prašomi nepa

miršti, kad liepos 1 dieną įvyks du didžiuliai piknikai, 
’ ruošiami Laisvės naudai.

Vienas jų bus Brockton-vMontello, Mass.
Kitas—New Yorke, Woodside, L. L, rajone.
Nuoširdžiai prašome visus dalyvauti, kuriems kur 

arčiau ir prieinamiau.

Skaičiai, kurie džiugina 
lietuvius MOTERŲ KAMPELIS

(Laiškas iš Vilniaus)

Sėkmingai vystosi Lietuvos i savo gamybą ir įsisavins nau- 
respublikos ekonomika ir kul-Įjos produkcijos išleidimą. Bus 
t u ra. 
toj o 
vos liaudies ūkiui išvystyti 
(1951—1955 m. m.) įvykdy
mo rezultatai ir perspektyvos 
jos ekonomikai pakelti šešta
jame 
60 m.

Ąpie tai liudija penk-1 pastatytos televizijos aparatū- 
penkmečio plano Lietu-Į ros, grąžtų, staklių prietaisų 

ir priklausinių, kasos apara
tų gamyklos. Bus baigta sta
tyti specializuota buitinių 
elektros reikmenų gamykla.

(1956—19-i Jauna Lietuvos industrijos ša- 
j ka—mašinų gamybos pramo- 

penkmečio nė :
produkcijos »čs pažangos keliu' ir pradės 

gaminti tobulesnių konstrukci
jų mašinas. Antai, “Žalgirio” 
staklių gamykla gamins spe
cials stakles, kurių pagrin
dinio veleno sukimosi greitis 
bus lygus beveik 4 tūkstan
čiams apsisukimų per minutę. 
“Pergalės” gamykla pradeda 
gaminti galingesnes turbinas.

žymiai išplečiama statybi
nių medžiagų pramonė. Bus 
padidinta plytų, čerpių ir kitų 
statybinių 
Ypatingas 
cementui.

penkmetyje kartus.

Taip šiandien auklėjami 
vaikai

penkmetyje 
m.).
praėjusio 
pramonės

imas padidėjo 2.6 karto, 
vystomos respub- 
pramonės šakos, 

kaip laivų statyba, 
ir staklių gamyba, 

energijos 1955 me- 
pagaminta du su 

negu 
Durpių gamyba 

Lietuvos 
per

(Tąsa)
KAULAI. pirmaisiais 

gyvenimo mėnesiais dau
gelis vaikų kaulų — labai 
minkšti, nes ląstelės, iš ku

j metus 
!išleid 
! Buvo toliau 
likos naujos 
tokios, 
turbinų 
Elektros 
tais buvo 
viršum karto daugiau, 
1950 metais, 
padidėjo dvigubai, 
mašinų gamybos įmonės- 
penkerius metus 13 kartų pa
didino savo produkcijos išlei
dimą. žymiai išaugo liaudies 
vartojimo prekių gamyba.

Penktajame 
| Lietuvoje
I paleista veikti visa eilė pra- j 
monės įmonių : turbinų gamy- j 
kla Kaune, staklių gamykla ie išaugo baldų ir popieriaus 
Naujojoje Vilnijoje, trys elek
trotechnikos pramonės jmo- Įmonių 
nes ir silikatinių plytų gamyk- 

Vilniuje, cemento garnyk- 
bei dvi kalkinės Akmenėje 
kitos pramonės įmonės. 
Neabejotinų laimėjimų pa

lši e k ta ir žemės ūkyje. Kolū-

Ja

žengs tolesnės technijrį^ jįe sucĮaryti, dar nesu-

medžiagų gamyba, 
dėmesys skiriamas 

Jo gamyba padidės

buvo pastatyta ir Visuomenės poreikiams
' patenkinti

Pokariniais metais Lietuvo-

ž y m i a i padidino p r o d u k - į 1,0111 ° 
pa-cijos gamybą ii' padėjo 

grindą visuomeniniam ūkiui 
toliau kelti.

P r a v j u s i a m e p e n k m e t y j e 
žengtas naujas žingsnis į prie
ki keliant

Paini kinio.

darbo žmonių ma
ge rovę ir kultūrą.
pa v.y z d ž i u i, vai sty- 
s miestų! b u tų-ko

mu na lia m ūkiui, šiems tiks- 
J 9 5 1 — 19 5 5 m e ta i s iš-1

pramonė, šios pramonės šakos 
produkcija didžiai 

vertinama ne tik pačioje res
publikoje, bet ir už jos ribų. 
Lietuvoje pagamintus baldus 
galima pamatyti Maskvos uni
versitete, įvairiose TSRS sos
tinės Įstaigose. Kauno J. Ja- 

vardo fabriko poprėris 
naudojamas Didžiajai Tarybi
nei Enciklopedijai spausdinti, 
šeštajame penkmetyje popie- 

gamyba padidės 26 pvo- 
kartono — 38 pro- 

baldu — beveik dvi- 
faneros — daugiau 
kartus.

: Janis
j leista daugiau kaip pusė niiii-

mis Lietuvos 
statomi

i var
na Lt-

ublių. šiomis i.šlaido- 
miestuose buvo 

gy v e n a m i e j' i namai, 
m o k y k 1 os, medicinos 
įstaigos, buvo 

komos gatvės, statomos 
jos ir rekonstruojamos 
kiančiosios elektrines ir
Vien 1954 ir 1955 metais pa
sta ty ta 10 š i 1 v. m i n i ų e 1 e k ti • i - 

inių.
Daug kas praeitame penk

metyje padaryta vystant švie
timą, gerinant miesto ir kaimo 
gyventojų sveikatos apsaugą. 
Tolimesnės perspektyvos

Dideli uždaviniai Tarybų 
1 Lietuvos darbo žmonėms yra 
iškilę naujajame penkmetyje. 
Paminėsime keletą skaičių, 
kurie nusako tolesnį Lietuvos 
industrijos kėlimą. TSKP XX 
suvažiavimo Direktyvose dėl 
šeštojo penkmečio plano nu
matyta bendrąją visos Lietu
vos TSR pramonės produkciją 
padidinti maždaug 1.8 karto.

Pirmoj eilėj atkreiptas dė
mesys į kvro-energetikos ba
zės sustiprinimą, į tolesnį ma
šinų gamybos ir statybinių 
medžiagų pramonės išvysty- j 

| mą. žymiai bus Išvystyta len
gvoji ir maisto pramonė.

Elektros energijos išdirbis 
į per penkmetį padidės 1.8 
karto. Išsipildo senoji lietuvių 
tautos svajonė: prie Nemuno, 
netoli Kauno, pradėta statyti 
stambi hidroelektrinė. Lietu
vos hidroįrenginių statyto
jams teks išimti, pervežti ir 
sukloti į pylimą apie 8 mili
jonus kubinių metrų grunto, 
sukloti apie 350 tūkstančių 
kubinių, metrų betono ir gelž
betonio. sumontuoti kelis 
tūkstančius tonų metalo kons
trukcijų ir mechanizmų. Fli- 
drostatytojai' gauna galingą 
techniką, kuri Įgalins juos 
perduoti Kauno HES eksplo
atacijon nustatytu laiku.

Ryšium su tuo, kad auga 
energetikos ūkis, per penk
metį 1.6 karto padidės durpių 
gamyba—jų atsargos Lietuvo
je didžiulės.

Respublikoje atsiras naujos 
pramonės įmonės, o esamieji 
fabrikai bei gamyklos išplės

riaus
centais, 
centais, 
gubai, 
kaip tri;-

l šeštojo penkmečio pabai
gą žymiai daugiau, negu da
bar, bus išleidžiama gyvento
jams skirtą preklą. Pavyz
džiui, Lietuvos avalynės/fab
rikai savo produkcijos gamy
bą palyginti su 1955 metais 
padidins J.6 karto. Padidėja 
vilnoniu, šilkiniu ir medvilni
niu audiniu gamyba. Antai, 
“Drobes0 fabrikas, kuris da- 

I I bar specializuojasi šukuotvil-i 
niniu audinių gamyboje, pa-' 
didins ją 
2 kartus, 
audinių”

imdamas iš kraujo mainais 
organizm u i kenksmingą 
angliarūgštę. Deguonį u ap
rūpintas kraujas išsivaikš
čioja po visus audinius bei 
organus ir, atiduodamas 
jiems deguonį, palaiko tuos 
sudėtingus cheminius pro
cesus, I
nizme. Dėl to plaučių ir 
kvėpavimo takų susirgimai 

labai didelė; ^aįp sunkiai atsiliepia į

kietėjusios; tik vėliau jie 
palaipsniui virsta tikrais 
kaulais.

Kūdikio galva, lyginant 
su liemeniu, i ..............
jos ilgis sudaro ketvirtada- sveikata, 
jį viso kūno ilgio (suaugu
siu — aštuntadalis). Siū
lės tarp atskirų galvos kau
lų plačios ir lengvai apčiuo
piamos. Tas siūlių nestan- 
dumas turi didelę reikšmę 
gimdant: kaulai gali užeiti 
vienas ant kito, dėl to gai

ŠEIMININKĖMS
IŠ RECEPTŲ GALIMA ’ 
KAI KĄ PRALEISTI
Kalbantis apie valgiams \ 

gaminti receptus dažnai isU^ 
girstame: — Receptas 
tų geras, bet...

Asmeniui bus nepatikęs 
vienas ar kitas ten Įdėtasis 
produktas.

Kas žmogus, tai skonis. 
Jeigu visų skoniui būtų tai
komasi, negalėtų būti jokių 
receptų, nes niekas nepaga
mina tokio valgio, kuris 
visiems patiktų.

Mūsų skyriaus recept
kurie vyksta orga- se taipgi vartojame visokiu

Kūdikis kvėpuoja negi
liai ir nelygiai; po padaž
nėjusiu kvėpavimo gali 
įvykti ilgesnė pertrauka, 
po kurios tuojau vėl prasi
deda dažnas
Mažiausias sujaudinimas 
kūdikiui sukelia padažnė- 
. - .. . ši ypaty-
bė yra pirmiausia susijusi

valgių receptus, o šeimi
ninkės pasirenka pagal sa 
vo ir savo šeimos ^konį. '

Pagaliau daugelį re
ceptų galima keisti pagal 
savo skonį. Ypač tas tiesa 
kas liečia visokius priesko
nius ir pagražinimus. Pa
vyzdžiui :

kvėpavimas, siškiems 
prieskonį

vos dydis sumažėja, ir gim-p. . . z 
dymas pasidaro lengvesnis.! *lusl kvėpavimą.

Kartais .naujagimio gal- su tuo, kad tokiame amžiu- 
va būna neteisingos formos 
dėl jos suspaudimo gimdo
je, bet tatai paprastai ne
turi jokios reikšmės: kiau
šo netaisyklingumai per 
keletą mėnesių visiškai iš
nyksta. Tarp kaktikaulio ir 
viršugalvio kaulų vidury 
galvos galima apčiuopti ke
turkampį, kur visiškai nė
ra kaulo; tai — didysis 
maumuo, kuris užsidengia, 
gretimiems kaulams su- 
kietėjus ir išaugus, maž
daug iki 18-ojo mėnesio 
amžiaus. Tarp viršugal
vio kaulų ir pakaušio kar
tais galima dar apčiuopti 
trikampį, vadinamą pa
kaušio maumenį, bet daž
niausiai iki gimimo jis jau 
būna užaugęs.

Beveik visas kūdikio stu
buras dar' susideda iš 
kremzlių, palyginti, trum
pas ir sulenktas; jis išlai- 

, ko tą padėtį, kokioje buvo 
i gimdoje. Kūdikiui gulint 

stu-

je dar nėra pilnai išsivys
čiusi centrinė nervų siste
ma, tai yra galvos ir nuga
ros smegenys. Kvėpavimo 
takai — nosis, nosiaryklė, 
gerklos, kūdikių kvėpuoja
moji gerklė ir bronchos — 
taip pat nepakankamai 
išsivystę ir labai siauri; 
šiems organams susirgus, 
jie greit susiaurėja ir ap
sunkina kvėpavimą.

Turint galvoje mažų vai
kų krūtinės ląstos formą, 
jos kaulų lankstumą ir kvė
puojamųjų raumenų silp
numą, galima suprasti,

visokiems mė- 
valgiams kaip 
randame pažy

mėtą svogūną, o kartais ir 
ęesnaką. Bet tai nereiškia, 
kad viskas kita tame val
gyje jau bus niekai be svo
gūno ar česnako. Daugely
je receptų yra pažymėti 
kiekiai druskos ir pipirųy 
Tikriausia jie ten žymėti 
tik tam, kad tai šeiminin
kei, kuri tuos prieskonius 
gali vartoti, nereikėtų val
gį gaminant sustabdyti sa- 

| vo darbo galvojimui, kiek 
čia druskos ar kokio kito 
prieskonio dėti, kad valgis I 
išeitų skoningas.

Opiausi produktų iš jų 
šalinimo klausimu yra py
ragų receptai. Iš jų taipgi 

i be baimės galima šalinti 
; sau nepatinkamus 
;.nius, dažus.

kvaps- 
Iš kai kurių, ‘

kiek jiems yia pavojingi ^ar priima mažinti kiekius
kvėpavimo 
mai.

taku susirgi-

išleidimą maždaug 1 lygitUBC paviršiuje, 
Jau šiemet “Kauno būras atsitiesia.

šilko fabrikas duos > Naujagimio rankos, ly- 
19 milijonų metrų šilkinių au- ginant su jo kūno ilgiu, la- 
ėinių. I bai ilgos •

Išplečiama ir maisto pramo-1 siekia kelius 
nė. Yra žinoma, kad seniau 
Lietuvoje nebuvo žuvies pra
monės. Ji suorganizuota Tary
bų valdžios laikais. Klaipė
doje sudarytas galingas žve
jybos laivynas, I

— pirštai beveik 
, o kojos, prie

šingai, į ilgį mažai .išsi vys
čiusios.

Krūtinės ląsta ne priplo- 
Į ta, kaip suaugusio, o yra 

kuris** gaudo g‘re^iau statinaitės formos, 
žuvį ne tik Baltijos jūroje, įšonkauliai su stuburu 
bet ir tolimame Atlanto van- sudaro statų kampą; dėlto 
denyne. žuvies sugavimas me- i kvėpuojant kūdikio krūti- 
penkmetį padidės 2.5 karto.

Padidės taip 
sviesto ir kitų maisto produk
tų gamyba.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės karštai pritaria numaty- 
tajai savo respublikos indus
trijos tolesnio vystymo pro? 
gramai. Visuose Lietuvos fab
rikuose, 
se ieškomi papildomi resursai 
pirma laiko įvykdyti šių metų 
planui, kuo greičiau įgyven
dinti penkmečio užduotis, ku
rios atitinka esminius liaudies 
interesus. N. Mikalauskas

li ės
pat mėsos, čia.

riebalų be didelės skriau- 
, V. . , — 'IVJC Mp.UCUl. imi VC4.1 ii

•' skysčiai, taipgi kepamosios 
i ir kiaušiniai turi 

pasilikti. Tik ekspertiš-,
kai įgudusi kepėja pyragui 
receptą tegali sėkmingai

kaitalioti. Naujoms kepė
joms ir dėl mažų, kartais 
dėl visai netikslių, nepaste
bėtų pakaitėlių gali iškepti 
košė ar blynas vietoj pyra
go. N. E,

Net papiasta sloga jos pyragUį. Be( miltai

kus susirgimas, nes Užakus pyjros
nosiai kūdikis negali žįsti, 
greit ‘liesėja ir silpsta. 40 
procentų visų vaikų, mirš
tančių pirmaisiais a m- 
žiaus metais, miršta nuo 
plaučių uždegimo

Reikia dar pažymėti nia- Į 
žo kūdikio gebėjimą labai 
ilgai ir stipriai rėkti. Mie
godamas kūdikis kartais 
kvėpuoja labai tyliai, kad 
motina net ima rūpintis, 
ar jis kvėpuoja, ar kartais 
nemirė.

Kūdikio kvėpavimo apa
rato ypatybės verčia jį, 
trūkstant deguonies, kvė
puoti 6e giliau, o tik daž
niau (dusulio pasireiški-

ląsta mažai teišsiple- mas)_*

PLAUČIAI Plaučiai 
sudaryti iš smulkiausių 
plaučių pūslelių, kurių sie
nelėse yra tankus, plačiai 
išsišakojęs plonų krauja-

gamyklose, statybo-1 gyslių — vadinamų kapi
liarų tinklas. Širdžiai su
sitraukiant, kapiliarais nu
teka vis naujos ir .naujos 
kraujo porcijos, 
ląsta išsiplečia, 
Idant atitinkamiems rau
menims, kurie kilnoja šon
kaulius, ir nusileidžiant 

nuo pilvo
Klaidos pataisymas

Birželio 22 d. straipsnio krūtinės ląstą 
“Iš Salomėjos Neries užra- skiriančiai " plėvei 
šų” tąsa turėjo prasidėti fragmai). Įkvepi
šiais dviem paragrafais:

Tu pradėjai apie mane 
kurti sau legendas, įsivaiz
duodamas, kad aš esu ne
paprasta, galinga moteris.

Tu štai kryžkelėj, rudens 
vėjų pagairėje ir prašai, 
kad tau parodyčiau kelią. 
Kodėl tu pats jo nedrįsti 
susirasti? Aš myliu savo 
kelią, nes jį pati susiradau- 
Juomi niekas kitas neina, ir 
niekas manęs negali juo 
lydėti...

Today’s Pattern

\ > -Oh /

Krūtinės 
susi trau-

Kūdikiui nuolat reika-I 
liūgas tyras, šviežiais oras. Į 
Patenkančios į kūdikio kvė-> 
pavimo takus dulkės greit, 
nusėda ant gleivinės, ją su-1 
erzina ir sukelia uždegimą.

Kūdikiui deguonies rei
kia labai daug, todėl jis per 
parą praleidžia per plau-; 
čius daugiau oro, negu su-; 
augęs. Dėl to reikia kiek | 
galint dažniau vėdinti į 
.kambarį, kuriame kūdikisĮ 
laikomas, ir išnešti jį į I 
tyrą orą.

Įkvepiant orą, 
krutinės ląstos apimtis pa- 

, ir oras kvėpavimo 
taikai* patenka į plaučius, 
užpildydamas plaučių .pū
sleles. Iškvepiant krūtinės 
ląstos apimtis sumažėja, ir 
oras iš plaučių išeina taip 
pat kvėpavimo takais.

Plaučiuose per ploną 
plaučių pūslelių sienelę 
vyksta apykaita tarp įkve
piamo oro ir tekančio jomis 
kraujo: o r a s atiduoda 
kraujui savo deguonį, pa-j

dįd^j

ŠIRDIS- Mažų vaikų šir
dies ir kraujo’indų veiki
mas taip pat turi kai kurių 
savybių. Pas sveikus kūdi
kius neretai pastebimas 
neteisingas širdies veiki-1 
mas, kuris pas suaugusius 
pasireiškia ti susirgus. Ne
žiūrint tokių netaisyklin-| 
gumų, širdies veikimu ten
ka užvis mažiausia rūpin
tis. Net įgimtos širdies y- 
des nekliudo kūdikiui gy
venti ir vystytis.

(Bus daugiau)

9280 i4'/2—
Inj
Pattern 9280 (for shorter, fuller 

figure); Half Sizes 1414. 16’4. 
18’X>. 20V4. 22V2. 24’/2. Size 16M» 
takes 4 Vs yards 39inch fabric.

(

p

i

Užsakymu su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formes 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept, 110-l£ 
Atlantic Avenue, Ridit 
mond Hill 19, N. Y. *
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Senas Vincas

” VINCAS KAPSUKAS
(Tąsa)

“Mes su tavim, ponas eko
nomai, šiandien nekalbame. 
Mes kalbėsime tik su pačiu 
ponu arba einam namon”, at
sakė streiko vadas.

“O ponas su valkatom ne
kalba. Nešdinkis iš kur atsi
bastei, o jei ne, tai mes tave 
’įnešdinsime! Supranti!”

“Pabandyk”
“Vyrai! Išsijungkime dal

giakočius! Tik tegul tas bam
bi z as pradeda!”
T Šūkavo atskiri, pasiryžimu 
/ižgrūdinti vyru balsai. Gi 
jiems nutilus. prabilo pats 
streiko vadas: “Gerai, jeigu 
ponas nenori su savo darbi
ninkais kalbėtis šiandien, tai 
mes jį prakalbinsime rytoj. 
Bet tegul neužmiršta to, kad 
bus peryėlu kalbėtis -tada, 
kuomet nekirsti rugiai jau bus 
išbyrėję iš varpų.

“Tegul ponas žino”, tęsė 
jis, “kad čia dar neviskas. Tai 
lik streiko pradžia. Jeigu ne
bus išpildyti darbininkų reika
lavimai, išeis ant streiko ir 
šėrikai, karvių melžėjos, kur- 
monai, lekajai, kerdžius ir 
piemenys.”

Jo kalbos žodžiai skraidė 
visame dvare, skrido per at- 

V virus palociaus langus, atsi
mušinėjo į puošnias, atvaiz
dais nukabinėtas sienas ir, 
tarsi vilyčios, smigo i pono 
ausis, kuris užlindęs už lan
go papuošalo, piktais žvilgs
niais šaudė kalbėtojui į veidą.

Ūkvedis bejėgiai nuleido 
I rankas ir lyg suparalyžiuotas 
1 ranka atsidaręs stiklines du

ris, įkiūtino į vidų. Per strei- 
kierių veidus nuplieskė pasi- 
ganėdinančios šypsenos pro- 
švaistėlė, o kalbėtojas pusbal
siai nusidžiaugė: “Jeigu šitaip 
laikysitės, streikas bus laimė- ■* „ f as. Jau ekonomą u z nosies 

>privedę pastatėm ‘ kampą. 
Pastatysim šalia jo ir patį po
ną, jeigu jūs ir prieš poną 
taip drąsiai išstosite”.

Pro tas pačias duris išėjo 
apmauda degdamas, iškai
tęs, kaip žarija, ir patsai po
nas. Jis pasirėmęs rankomis 
ant grotelių barjero ir metęs 
ugningą žvilgsni kalbėtojui į

V. ŽILINSKAITĖ

(Pabaiga)
“Išsivadavime” dvasiškių 

paveikslų galerija išplečiama. 
Vėl Įvedamas Stripaitis, per
simetęs jau į politinę veiklą, 
agitatorius už krikdemų vaį- 
džią. Jo posūkis į politiką 
būdingas to meto kunigijai.

Niūri, paslaptinga vienuo
lio Severino asmenybė. Kaip 
šuo-sargas, jis budriai seka, 
kad nė vienas kunigas nedrįs
tų kelti maišto prieš bažny
čią. Matyt, Severinas turi ry
šius su įtakingais dvasiškiais. 
Jis ne naivus ortodoksas, bet 
vienuolis’politikas. Jis nesi
drovi pasiūlyti Vasariui kom
promisą — lai šis naudojasi 
kai kuriomis dvasiškiui drau
džiamomis privilegijomis, bet 
tepasilieka kunigų; luome. Pa- 

>iašius pasiūlymus daro Vasa- 
Iriui ir vyskupas, ir profeso
rius kum. Meškėnas. Griešyk, 
bet neapostazuok! — tokia jų 
įtikinėjimų esmė. Tai rodo, 
kad svarbiausiu savo jėgos 
šaltiniu kunigija, laiko dvasiš
kių luomo vienybę, prakeikia 
ekskunigį, kaip baisiausią nu
sikaltėlį.
T "'avotiŠką įspūdį palieka ka
nauninkas Kimša. Kunigų mi
nioje jis išsiskiria savo žmo- 
giškesniais bruožais. Apie jį 
jau buvo rašoma ir pirmoje 
knygos dalyje. Kimša * nėra 
skrupulatas, jis ne gobšus, 
vaišingas . . . žinoma, visas jo 
vaišes padengia valstiečių ki
šenės... Kimša gana blaiviai 
ir skeptiškai žiūri į kunigo 

k .misiją: “Pralotas? Pralotu! 
^nereikia jokio mokslo ... • Tai 
dievo dovana .. . Dievo skrep
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veidą, trumpai nukirto: “Na,, 
tai ką tu man pasakysi?”

“Nedaug, ponas”, rimtai at
sakė užklaustasis, ir tęsė: 
“Tiek teturiu pasakyti ponui, 
kad jau išmušė valanda, pri
brendo laikas, kad ir dvaro 
kumetis turi tapti žmogumi. 
Gana jam dirbti nuo aušros 
iki sutemos. Gana lindėti 
kiaurais stogais, supuvusiuo
se, žiurkių ir rupūžių pilnuo
se laužuose. Gana po desėt- 
kus kartų vaikščioti pas poną, 
prašinėt ir vis negani to ma
žo, kruvinu prąkaitu uždirbto 
našlės skatikėlio, kurį jūs va
dinate alga. Gana vietoj grū
du, maitinti savo darbininkus 
dirsėmis ir kūkaliais!”

Tai išdrožęs, perskaitė 
streikierių reikalavimus ir da- 
dėjo: “Kol šitie visi reikala
vimai nebus išpildyti, kol po
nas nepadėsi po jais savo pa
rašo, kad sutinki išpildyti rei
kalavimus, tol nė vienas ru
gių pėdas nebus sukirstas! 
Argi tau ne geda, ponas, ši
taip skriausti, taip begėdiš
kai išnaudoti tuos žmones, ku- 
i ie tave dengia, tau turtus 
krauna ir maitina ? !”

Ant paskutinio žodžio “mai
tina”, ponas net krūptelėjo 
taip žymiai, tarsi kokiu žabe
liu kas būtų sukirtęs jam per 
nosį. Jis nieko neatsakęs iš
tiesė ranką ir paėmęs nuo 
streiko vado popierį, aut ku
rio gražia rašysena buvo su
rašyti darbininkų reikalavi
mai, įsvyravo pro duris j vidų.

Vyrai suguldė dalgius ir 
žvalgydamiesi į vienas antro 
nušvitusius veidus bei gražia 
šypsena pražydusias lūpas, su
sėdo ant trumpai nupjautos 
pievelės. Jų širdis kuteno 
koks tai jiems svetimas malo
numas, .jų sielas jungė savi
tarpinė užuojauta, kuri ugdė 
nesulaužomą pasiryžimą lai
mėti kovą. Jie jautėsi, kaip 
vienos šeimos nariai, bendrai 
išstoję prieš žiaurią, juos vi
sus lygiai skriaudžiančių pa
motę.

“Ale kur mūsų Juras?” Pa
sigedo vienas iš vyrų ir visų 
akys pradėjo jo ieškoti, bet 
niekur nesurado.

Kunigija 44Altorių sesely”
lelis. žiūri ponas dievas iš 
dangaus į mus, savo tarnus, ir 
kai kada neiškentęs nusi
spjauna. į ką pataiko, štai’tas 
ir pralotas”. Skaitytojas jun
ta, kad Kimša kaip pasaulie
tis būtų neblogas žmogus. O 
nūnai jis kankinasi varžomas 
sutanos. Kimša turi “auginti
nę”, kuri yra jo tikroji duk
tė. O jis negali jos atvirai, 
tėviškai mylėti, kad neišsi
duotų tiek jai, tiek aplinki
niams. Dukters mirtis — jam 
nepakeliamas smūgis. Jis ją 
daugiau mylėjo negu dievą, 
sudarkiusį jo gyvenimą. Ta
čiau jis pernelyg ribotas, kad 
imtų maištauti prieš bažnyčią.
Visi sielvartai slepiami po 
juoda, nepermatoma sutana.

Išskyrus Liudą Vasarį, vis' 
romane vaizduojami kunigai 
—daugiau’ ar mažiau epizodi
niai veikėjai. Centre stovi Va
saris, subtili asmenybė, gal
vojanti, kenčianti, ieškanti iš
eities iš nepakenčiamų luomo 
varžtų . ..

Jau seminarijoje, kaip ir 
dauguma jos auklėtinių, jis 
darosi dvilypiu. Pirmoji nepa
sitenkinimo luomiu užuomaz
ga — jo poeto talento pabu
dimas. Nuo čia nenutrūksta
ma gija eina dilema: suderi
namas poetavimas su kunigys
te, ar ne? Kokioje plotmėje 
keliama ši dilema? Ją ap
sprendžia Vasario kūrybos 
pobūdis.

Jo kūryba — siaura, ati
trūkus nuo gyvenimo, egocen
triška. Daugelis jos nesupran
ta. Tai — “menas menui” 
išsigimstančios buržuazijos

“Tokių šunuodegių mums ir 
nereikia”, pridėjo kitas.

“Įdėkime dar vieną punktą 
į reikalavimus, kad jeigu Ju- 
ras dirbs, tai mes nedirbsi
me”, pataisė kas tai iš būrio.

“Sutinku! Tegu eina po
nui . . . .”, pridėjo trečias.

Kada streikieriai šitaip šne
kučiavosi, ' tai ponas, rausda
mas ir baldamas iš pykčio, 
skaitė jų reikalavimus. Bet 
pasakyti kalbėtojo žodžiai:

“Argi tau ne gėda, ponas, 
šitaip skriausti, taip begėdiš
kai išnaudoti tuos žmones, 
kurie tau turtus krauna, den
gia ir maitina?”—nedavė jam 
ramybės, jo sąžinėj ėjo persi
laužimas.

Juk iki šiol, kaip visi Lie
tuvos dvarponiai, taip ir šis 
manė, kad ne juos darbinin
kai, bet jie darbininkus pri
glaudžia, dengia ir maitina. 
Jeigu nebūtų dvarų ir ponų, 
tai kur jie gautų darbus ir už
laikymą? Bet dabar šis strei
kas sukėlė revoliuciją pono 
mintyse!

“Jeigu jie streikuos”, mąs
tė jis, “rugiai ir kviečiai iš
byrės, karvės baubs need il
sios ir nemelžtos, lekajai ne
gamins valgio, kurmonai ne
pakinkys arklių į karietas, 
kerdžius ir piemenys neganys 
bandos, tai ką aš, generolas 
be armijos, po velniais, pra
dėsiu ?”

Tai apmąstęs. dar kartą 
perskaitė reikalavimus ir jam 
visi rūpesčiai, tarsi pačios lu
bos, sugriuvo ant galvos. 
Atostogos baigėsi, sūnus iš
važiuoja Į Šveicarijos univer
sitetą, o duktė į Vilniaus gim- 

• naziją. šimtinė ne pinigas ant 
parėdų, mokslo ir užlaikymo. 
Į sūnų, tai lygiai kaip i tą 
kiaurą maišą, tėvas nespėjo 
kišti pinigų. O čia tie nuola
tiniai baliai, ponios ir panai
čių parėdai, ryte pinigus ryja.

Gi patvs ponai, vaikus i 
mokyklas išleidę, rugius bei 
kviečius pardavę, nusitarę va
žiuoti į Paryžių ar kitą kokį 
šiltą kampelį, kad Lietuvos 
i ndens paniurusiu dienų ir 
klaikių naktų išsibodėjus. O 
dabar tas. prakeiktas strei
kas, visus pono plautis su
griauna, visas gražias svajo
nes ištaško, sutrupina. Ar tai 
ne pikta?

(Bus daugiau)

kultūros išraiška.
Kokie jo poezijos keliami 

motyvai kertasi su sutana? 
Patriotiniai? — Ne. Vasaris 
šalinasi politikos. Visuomeni
niai - socialiniai? — Kur tau!

Erotiniai motyvai—štai kur 
poezijos impulsas ir esmė. 
Moteris nuolat dirgina Vasa
rio jausmus; tai ją — Nepa
žįstamosios, Liucės, baronie
nės asmenyje,—jis nuolat ver
žiasi apdainuoti. O tam ir 
kliudo jo luomo Įstatymai. Del 
to Vasaris negali suderinti 
kunigavimo su poetavimu. Ir 
iš čia jau išplaukia ekskunigio 
problema . . .

Vasaris gana neryžtingas, 
svyruojantis . . . Gal jis ir bū
tų neatsisakęs kompromiso su 
bažnyčia, jei ne Auksė. Bet 
Auksė — negyva, išgalvota, ir 
todėl jos poveikis Vasariui 
abejotinas.

Siauras jo maištas. “Dievo 
aš neišsižadu. Tik mano die
vas, kur aš tikiu . . . neužde
da jokių pančių, dėl kurių 
reiktų beprasmiškai kankin
tis”, — prisipažįsta Liudas.

Vasaris nekovoja su išsigi
musia dvasiškija, nedemas
kuoja jos, pasitraukia tyliai, 
geisdamas, kad bažnyčia pa
liktų jį ramybėje, leistų my
lėti moterį ir rašyti erotines 
eiles. Vasaris tiek nepatenkin
tas aplinka, kiek ši varžo jo 
asmenybę. Jo žvilgsnis nuolat 
nukreiptas į save. Jam nerūpi 
sielvartai. Pamatęs skurdą, 
bėga šalin. Toks jo egoizmas 
toli gražu nežavi skaitytojo.

V. Mykolaitis - Putinas sub
tiliai atskleidė vidinį Vasario 
pasaulį, parodė slapčiausius 
kunigo širdies kampelius. Nię-

MONTREAL, CANADA
• i

Universitetų profesorių 
pensijų problemos

Paskutiniu laiku Amerikoje 
ir pas mus Kanadoje spaudoje 
ir žodžiui reiškiama didelis su
sirūpinimas, kad universitetai 
neparuošia pakankamai tech
nikų, inžinierių ir bendrai 
mokslininkų, o tuo tarpu Ta
rybų Sąjungoje, sakoma, mok
slas žygiuoja neapsakomais 
šuoliais. Kodėl taip yra? At
sakymas paprastas. Ten so
cialistinis kraštas, paremtas! 
visuomenės pamatais, mato, 
kad moksle glūdi žmonijos 
ateitis, todėl jaunimui sutei
kia visas galimas sąlygas mo
kytis, o išmokinusiems gyve
nimas užtikrintas. Universite
tų, kolegijų ir bendrai moky
klų personalas, profesoriai, 
aprūpinti gyvenimu, kad jie 
galėtų atiduoti savo laiką, ži
nojimą ir energiją studentų 
lavinimui, jų paruošimui į gy
venimą.

Ne taip yra čia, kapitalis
tiniuose kraštuose, pavyz
džiui, Kanadoje, čia tėvai, 
norėdami savo vaiką išleisti į 
aukštesnį mokslą, turi paneš
ti visas mokslo išlaidas. O 
kaip su išsimokinusiais stu
dentais? Civilės Tarnybos 
Planavimo ir Išradimų Komi
sijos direktorius, A. E, Ault, 
sako, kad penki iš šešių uni
versitetą baigusių studentų 
negali būti priimti į valdžios 
darbus kaip netinkami, per 
mažai turinti žinių savo išsL 
mokslinimo šakose. Dar dau
giau, šiomis dienomis čia at
sibuvo Kanados Universitetų 
Nacionalū Konferencija, da
lyvaujant 200 atstovų, kurie 
atstovavo 36 Kanados univer
sitetus. Jie iškėlė daūkumoje 
atsitikimų mizernas profeso
rių algas ir dar mizernesnes 
pasenusių profesorių pencijas. 
.Sako, kai kurie profesoriai 
dar galėtų su savo patyrimais 
pasitarnauti universitetams, 
bet dėl jų mažų pencijų, jie 
gyvenimo nublokšti į skurdžią 
padėtį ir negali nieko rimtes
nio daryti. Konferencija iš
reiškė pageidavimą, kad fe
deralinė valdžia į tai atkreip
tų atydą. Deja, atsakymą ga
lima jau iš anksto spėti: val
džia neturi pinigų. Tuo tarpu 
milijonus dolerių išleidžia mi- 
iitariniams pabūklams, $80 
mil. Amerikos milijonicriškai 
kompanijai dėl dujų vamz
džio pravedimo ir kitur, bet 
tik ne mokslui ar gyvenimą 
baigiantiems profesoriams. 
Koks kaosas!

kas mūsų literatūroje nesuge
bėjo taip giliai įžvelgti kuni
go psichiką, kaip “Altorių še
šėly” autorius.

Tačiau romanas turėtų žy
miai didesnę demaskuojamą 
vertę, jei jame pagrindinis he
rojus kovotų prieš bažnyčią, 
prieš kunigų luomą, ir, svar
biausia, prieš pačią religiją. 
Tuomet ir ekskunigio proble
ma įgautų gilesnę prasmę.

Kunigijos luomąs “Altorių 
šešėly” parodytas toli gražu 
ne šviesiomis varsomis. Visi 
knygoje rodomi kunigai—išsi
gimę, dviveidžiai, gyveną para
zitiškai, svetimu prakaitu. At
stumiantį, nemalonų įspūdį pa
lieka ir kunigai-fanatikai.

Autorius parodo kunigą 
įvairiuose jo veiklos baruose 
—se m inari j o j e, para p ij o j e,
mieste ... Ne artimo meilę, 
kurią skelbia jų krikščionybės 
mokslas, o egoizmą, kovą dėl 
valdžios ir pinigo neša jie su 
savimi ... Jie visi — liaudies 
išnaudotojai.

Romanas “Altorių šešėly”, 
nors ir nedemaskuoja pačios 
religijos esmės, tačiau, me
niškais vaizdais parodydamas 
kunigų gyvenimo užkulisius, 
atliko ir atlieka didelį antire
liginės -propagandos darbą. 
Skaitytojui, atsikračiusiam re
liginių prietarų, romanas įdo
mus savo subtilia žmogaus 
sielos analize, savo meniškai 
ryškiais vaizdais, visu tuo, kas 
būdinga tikrai dideliam, nie-\ 
kados nesenstančiam menui.

(Iš “Pergales”)

Mokytojai baigs boikotą

Kaip žinia, Montrealo ir 
apylinkių protestoniškų mo
kyklų vyrai mokytojai, nega
lėdami geruoju gauti algų pa
kėlimo, • nuo pereito vasario 
mėnesio jie atsisakė, apart 
pamokų, užsiimti bet kokiu 
ekstra darbu, kaip tai po pa
mokų lavinti mokinius atleti
kos ir kitų meno ir kultūros 
šakų. Baigiantis mokslo me
tams pranešta, kad mokytojų 
sąjunga užvedė iš naujo de
rybas dėl algų pakėlimo su 
mokyklų komisija ir manoma, 
kad vienaip ar kitaip, prasi
dedant sekantiems mokslo 
metams, mokytojai visvien už
baigs boikotavimą ekstra dar
bo.
Bijojo su dviračiu važiuoti 
naktį — užmuštas dieną

Verdune su tėvais gyvenan
tis 13 metų berniukas, Donald 
Marion, nors turėjo dviratį ir 
gerai mokėjo važiuoti, bet va
karais su juo niekad nevaži
nėjo, bijojo, kad nakties me
tu neatsitiktų nelaimė. Deja, 
sutiko nelaimę diejją. Birže
lio 19 d. iš mokyklos su dvi
račiu važiavo namon pietų, 
ant kampo Verdun ir Galt 
Avenues, sunkvežimio tapo 
sužeistas ir, nuvežtas ligoni
nėn mirė
Serga

John Novick (Jonas Navic
kas), ilgą laiką gyvenęs Vili
ui pege, paskiau dirbęs Sud
bury, Ont., ir paskutiniais lai
kais gyvenęs Montreale, sun
kiai susirgo plaučių džiova ir 
ligonis dabar randasi Royal 
Edward San., St. Agathe De 
Monts, Que. Kas važiuoja va
saroti į tą pusę, būtų gerai, 
kad aplankytų jį ligoninėje. 
Lankymo laikas kiekvieną 
sekmadienį nuo 1 iki 5 v. p.p.
Mirė

Po sunkios operacijos, stai
ga, birželio 21 d., mirė Sta
sys Kriščiūnas, vos tesulau
kęs 38 metų amžiaus. Velio
nis Kanadoje gimęs 1 ir užau
gęs. (Vinco Kriščiūno vienin
telis sūnus), paliko nuliūdime 
žmoną Nancy (žvingeliūtę) ir 
dukrelę Nancy, sesutę Alice 
Juškienę ir tėvelį. Palaidotas 
birželio 26 d., Cote dės Nei
gęs kapinėse. J.—

Naujojoje Anglijoje Laisvės 
naudai piknikui besiartinant

Kai]) žinia, šiemet didysis 
spaudos piknikas į vyks vi
siems gerai žinomoje vietoje: 
L. T. N. Parke, .Montelloje 
(Brockton), Mass. Tik vieto
je 4 d. liepos, kaip kad bū
davo, šiemet bus 1-mą dieną 
liepos.

Prisirengimas eina to pačiu 
mąątu, tik labai mažai tera
šoma iš kolonijų. Tvarka irgi 
ta pati: vyriausias pikniko 
gaspadorius G. Šimaitis, pro
gram o pirmininkas J. Skliu
tas, dovanų suregistravimo— 
D. Jusius,—jis parūpins nu
merius dėl dovanų taipgi.

Įžangos tikėtų platintojai,

Cleveland Ohio

Worcester, Mass.
Paskutiniame L.'L.D. 11 k p. 

susirinkime daugiausia turė
jom pasikalbėjimų Laisvės rei
kalais. čia d. Skliutas patie
kė platų raportą iš $15,000 
vajaus. Pasirodo, kad vajus 
labai neskubotai eina, dar iš 
kuopos iždo buvo paaukota 
$20.00. O d. Skliutas dirba 
daug, kad Worcesterio lais- 
viečiai visi'paremtų šį vajų.

Taipgi buvo gražios disku
sijos Laisvės metinio pikniko 
reikale, kuris įvyksta 1 die
ną liepos Montelloje, Mass. 
Entuziazmas didelis. Važiuo
jam net 11-ka ’• darbininkų iŠ 
Worcesterio, piknike dirbti. 
Taipgi mūsų draugės moterys 
pasižadėjo nuvežti puikią bes- 
kę dovanų piknikui dėl išlei
dimo. Mes, kiek galėdami, 
ruošiamės į šį tradicinį Lais
vės pikniką, lyg nujausdami, 
kad bus daug svečių šiais me
tais; net iš Maine valstijps, 
girdėjau, bus svečių. Čikaga 
ir New Yorkas ’žada turėti 
šiame piknike atstovybę. Mat, 
dabar yra vakacijų laikas, tai 
kodėl nepasivažinėti. O ypač 
šiame didžiuliame piknike, 
kur bus pilna gardžių užkan
džių ir gėrimų; bus malonu 
pasisvečiuoti su senai matytais 
giminėmis ir draugais. Mes vi
si žinom, kad šis gražus pik
nikas kas metai šiuo laiku 
įvyksta, kad Laisvė gyvuotų.

* * *
Keletas žodžių L.L.D. 11-os 

kuopos nariams. Kadangi L.- 
D. S. Seimas įvyksta liepos 
9-10-11 dienomis, tai 11 kuo
pos susirinkimas įvyks liepos 
16-ą dieną, o ne p d. Čia 

.prašau visų įsitėmyti.
J. M. L.

CIevelandiečiai pagerbs 
Steve Nelsoną »

Steve Nelson yra vienas iš 
sugabiausių kovotojų už ge
resnes gyvenimo sąlygas dėl 
darbo žmonių ir už tai Pitts- 
burgho reakcija buvo pasikėsi
nusi jį sunaikinti legaliu bū
du. Jis buvo, sufrėmuotas, 
jam buvo primesti klastingi 
kaltinimai ir su pagalba sam
dytų liudininkų buvo nuteis
tas Nelsonas 20 metų kalėji
mo.

Reakcija dar ir tuo nepasi
tenkino; ji surengė Nelsonui 

j naują teismą sulyg SiYiith ak- 
|tu ir panašiu būdu kaip ir pir- 
I mesniame teisme, priteisė 
Nelsonui dar 5 metus kalėti.

Reakcionieriai manė nusi
kratę Nelsonu amžinai.

Net ir žiauriame Blawnox 
sunkiųjų darbų kalėjime kan
kinimai nepalaužė Nelsono pa
siryžimo kovoti ne vien prieš 
jo, bet ir prieš kitų kalinių 
kankinimus.

Steve Nelsonas, neturėda
mas pinigų pasisamdyti advo
kato, gynė pats save ir, ka
da jo byla pasiekė J. V. aukš
čiausi teismą, Pennsylvanijos 
sedition įstatymas, sulyg ku
riuo Nelsonas buvo nuteistas 
20 m., tapo panaikintas ir 
Nelsonas liko išteisintas. Tuo 
pat kartu Aukščiausia Teis
mas panaikino sedition įstaty
mus, buvusius 41 valstijoje, 
'tai neapsakomas Steve Nel
sono laimėjimas ne tik dėl sa- 

I vęs, bet ir milijonams kitų 
žmonių, kuriems tas įstaty
mas grasino sunaikinti jų ci
vil es teises.

Nelsono pagerbimo iškilme 
įvyks sekantį sekmadienį, lie
pos 1, Hungarian Workers 

j Home, 11123 Buckeye Rd. 
Prasidės 7:30 valandą vaka
re. Visiems verta pamatyti ir 
išgirsti tą nepalaužiamą kovo
toją dėl darbo žmonių labo. 
Buvo malonus susirinkimas

Į susirinkimą buvo kviečia
mi visi Clevelando Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariai pri
sirengimui prie svarbaus ir 
didelio pikniko apšvietos la' 
bu i. šis piknikas bus sureng
tas bendrai: LLD 22 ir 190 
kuopų ir 15 apskrities komi
teto. Bet iš tokio didelio bū
rio narių į susirinkimą atėjo 
mažai, o tai nedaleistinas ap
sileidimas nesirūpinti savo ap
švietos įstaigomis Lietuvių Li
teratūros Draugija suteikia 
dėl mūsų tiek daug apšvietos.

Šis susirinkimas nutarė su
rengti didelį, $magų pikniką 
apšvietos labui mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijai dėl iš
leidimo knygų, “šviesos”, ir 
apsigynimui. Visi susirinkimo 
dalyviai pasiėmė po sau ati
tinkamą darbą su pasiryžimu, 
kad piknikas būtų didelis, ir 
kad visi pikniko svečiai būtų 
pilnai patenkinti. Piknikas 
įvyks liepos 8 dieną visiems 
gerai žinomame draugų Rūbų 
ūkyje. Todėl visi, ypatingai 
LLD nariai, kaip ir svečiai, 
prisirengkime dalyvauti šiame 
piknike iš anksto su ta minti
mi kaip ir šio susirinkimo da
lyviai.

Šiame susirinkime draugas 
Julius Krosin apsiėmė dirbti 
už šeimininką Clevelando 
Spaudos piknike, kuris įvyks 
rugsėjo antrą, taipgi Rūbų 

atsiteiskite su tais, iš ko pa
ėmėt tikietusUr galiukus su
dėkite į traukimo dėžę, nes 
tuoj po programos bus atiduo
ta dovanos ir už įžangos ti
kėtus dovanos: jų yra devy
nios ir vertingos.

Programe, žinokite, daly
vaus linksmusis Laisvės Cho
ras iš Hartford, Conn Jie ir 
dainuodami juokiasi ir pra
linksmina kad ir labiausia nu/ 
liūdėlį. Visi stengkitės kuo 
skaitlingiausia dalyvauti mū
sų metinėje iškilmėje.

Iki pasimatymo
D. J.

ūkyje. x Jau buvo ieškota dvie
juose svarbiuose susirinkimuo
se spaudos piknikui šeiminin
ko, bet nei vienas neapsiėmė, 
šiame susirinkime Krosin pa
reiškė : “Nors jau ir teko šei
mininkauti 3-se iš eilės spau
dos piknikuose, bet kadangi 
šis svarbus darbas negali būtu 
baigtas, tai kas nors jį turi 
paimti”, jis apsiėmė. /
Draugas Rodgers sveiksta

Teko atlankyti mūsų myli
mą ir nenuilstantį Clevelando 
ir apylinkės spaudos vajinin- 
ką ir užėmusį svarbias vie
tas kitose organizacijose Pet
rą Rodgers. Per nekurį laiką 
jis buvo pavojingai apsirgęs ir 
tik dabar jau pradeda eiti 
sveikyn. Bet dar galės užimti 
nekurį laiką, iki mūsų myli
mas Petras pilnai sustiprės. 
Būtų maloilu matyti, kad at
sirastų tokia gera organizaci
ja ar grupė, kuri surengtų 
užuojautos parinkę mūsų Pet
rui. Tokia užuojauta galėtų 
jam suteikti daugiau energi
jos nugalėjimui jo nesveikatos.

Rep.

Philadelphia, Pa.
Įspūdžiai iš’ Baltimorėje įvy
kusio pikniko birželio 10 d.

Iš ryto oras pasirodė neti
kęs: vėsus ir dikčiai apsiniau
kęs storais debesimis. Bet bu- 
sas jau prirengtas ir važiuo
tojų pilnutėlis, turime važiuo
ti. Ličtus nesulaikė.

Na, ir mudu nepasiliekam 
namie. VValant prirengė Ply
mouth u ką kelionei ir apie 9 
valandą leidomės link Balti- 
morės. Kelias geras ir važiuo
tojų nedaug ant kelio.
Jionė sekėsi gerai, 11:20 jau 
buvom ten. Svečių dar mažai. 
Tuojau pribuvo ir brookiynie- 
čių pilnas automobilius, 6 as
menys. Philadelphijos busas 
pribuvo 12:15. žiūrim, iš jo 
išlipa mūsų draugai ir drau
gės, visi gerai pažįstami žmo
nės.

Jau ir oras pasidarė geres
nis, saulutė pasirodė. Visų 
ūpas geras. Smagūs, malanūs 
susitikimai pažįstamų ir nau
jos pažintys su daugiau gerų 
draugų ir draugių. Laikas 
taip greit prabėgo, kad jau 
ir 7 valanda vakaro, turim 
grįžti į namus, nors čia taip 
smagu, dar norisi čia pabūti 
kiek ilgiau. Ir tie draugai bal- 
timoriečiai taip vaišingi. ' Ačiū 
jums visiems už tai!

Leidomės į kelionę su drau
gais Lipčiais. Jų dukrelė ve
dė kelią. Nors dar jauna, ro
dos, tik 17 metelių, ale ver
ta didelio pagyrimo už tokį 
gabų valdymą automobilio.

Įdomu priminti, kad kiek
vienais metais grįžtant iš Bal- 
timorės pikniko mus sutinka 
lietus. Jau Philadelphijos 
priemiestyje užtiko toks lie
tus, kad, rodos, visas debe
sis atsivėrė antsyk ir perkūno 
patrankų smarkių buvo, bet 
laimingai pasiekėm namus la
bai gerame ūpe. Tad—

Būkite sveiki, draugai ir 
draugės baltimoriečiai! Kitais 
metais vėl surengkite pikni
ką, o mes, philadelphiečiai, 
pribūsime ir-vėl, Jeigu .gyvi 
ir sveiki būsime 1967-aisiais 
metais.

Draugiškai, Pauline
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Betlehem Steel Compa- 
Republic Steel Corpora- 

8 didžių plieno 
Tai garsinimas, 

: visuomet atsi
artinantis plie- 
— garsinimas, 

nusiduo- 
ir

net penkeriems metams, 
tas išeitų Į gerą visiems, 
per

spaudoje
Visi komerciniai didlapiai 

pirmadienį patalpino pilno 
puslapio apmokėtą apgarsini
mą nuo United Steel Corpora
tion, 
ny, 
tion ir dar I 
kompanijų. 
Kokių beveik 
randa streikui 
no pramonėje 
kuriame kompanijos 
da nekaltomis avelėmis 
skundžiasi “publikai“.

Esą, jos. tos didžios kom
panijos, turi puikų planą : pa
sirašyti su unijoms kontraktą

Esą, ■ 
nes 

penkerius metus nebūtų 
tų. Bet kaip su algomis? 

Kaip, jeigu per tą penkerių 
metų laikotarpi pragyvenimo 
kainos nepaprastai pakiltų? 
Ar darbininkai tada turės pa
sitenkinti algomis, kaip jas 
numatė kontraktas pen keri ar 
ketveri metai atgal?

Apie tai, 
kompanijų 
nesako.

Praeitą sekmadienį “Times” 
ir “Herald-Tribune” abu gan 
plačiai pranešė apie Neimi 
straipsnį Italijos socialistų žur
nale “Mondo Operaio” (“Dar
bo Pasaulis”). “Times” net 
perspausdino visą straipsnio 
vertimą. Bet abu laikraščiai 
padarė skirtingas viens nuo 
kito išvadas. “Times” antgal- 
viavo, kad Nenni 
nuo komunistų”, o 
—kad “Nenni lieki 
munistų”...........

žinoma, didžiųjų 
garsinimas nieko

“atsimeta
“Tribu ne,

Victoro Riesel io, tai

spausdina I

akis. Tuose straips-J 
Riesel iškelia gan tdi- 
faktus, kaip podugnių 

kriminalistinis ele-

“Mirror” dabai 
eiklių straipsnių savo bendra
darbio 
yra to, 
degino 
iriuose 
si n gus 
nešvarus 
mentas yra įsigavęs i kai ku
rias unijas. Vietomis Riesel 
perdeda, bet pagrindiniai jis 
teisus. Vienok, Riesel tuomi 
nepasitenkina. Ar tai savo 
noru, ar tai -hearstinio “Mir
ror” reikalaujamas, jis bando 
sumesti j krūvą gengsterius ir 
komunistus. Jis bando Įrodyt, 
kad eilėje unijų jie veikia 
bendrai. Faktų jis paduoda 
labai mažai, bet kalba apie 
tai labai daug.

* * *
New Yorko konservatyvus 

vokiečių dienraštis “Staats- 
zeitung” sako, kad Adenaue
rio valdžia padarytų klaidą, 
jeigu nutrauktų santykius su 
Maskva. Mat, paplito gandai, 
kad Vakarų Vokietija, kuri 
visai neseniai tuos santykius 
Įsteigė, rengiasi juos nutrauk
ti. Esą, Chruščiovas pasakė 
Prancūzams “Jūs laikykite sa
vo vokiečius, mes laikysime 
savo”, kas reiškia, kad So
vietai neplanuoja leisti suvie
nyti

“Staatszeitung” sako, kad 
Chruščiovo vienas pareiški
mas, jeigu jis taip ir sakė, 
dar nieko nereiškia ir nerei
kėtų skubintis santykius nu
traukti

bkietiją.

• * »
Golos” rašo 

pažangių Amerikos
apie“Ruskij 

nušautų, 
lenku Dombrowskio ir Grodz- 
kio pagerbimą. Pažangus ru
sų dienraštis primena, kad 
pažangiečiai dar toli nepada
rė taikos su policijos aiškini
mu, jog juos nušovė paprasti 
plėšikai, o ne politiniai pasi
kėsinto j ai. 

# # *
Žydų darbininkų “Freiheit” 

sako, kad Tarybų Sąjungoje 
jau išėjo žydų rašytojų Ber- 
gelsono, Markiško ir.Feferio 
rinktinių raštų tomai. Tai tie 
rašytojai, kurie buvo nekaltai 
sušaudyti Berijos policijos ir 
dabar rehabilituoti. “Freiheit” 
taipgi sako, kad gali būti, jog 
Maskvoje vėl pradės išeiti žy
dų kalbos komunistinis orga-

4 puti. Laisvi (Liberty). Trečiad., Birželio (June) 27, 1956

NwYorko^/ž^/zfcf2lril(>t
Užmušė puertorikietį, 
nes jis užėjo Į barą

Severio Vasųuez, 52 metų 
amžiaus puertorikietis ir sep
tynių suaugusių vaikų tėvas, 
praeitą sekmadienį tapo už
muštas, nes drįso įeiti i barą, 
kur puertorikiečiai “nepagei
daujami”.

Tai buvo sekmadienio va
kare ir Vazquez kartu su sa
vo žmona ir vaikais sustojo 
prie vieno baro, 344 W. 27th 
St., kur laukė autobuso. Vaš- 
ųuez minutei užėjo i barą ir 
ėjo link prausymosi kambario, 
kuomet barton d eris John Vie
ra priėjo ir jam liepė “neš- 
d intis”.

Ar tai ispaniškai kalbantis 
Vazquez nesuprato, kas jam 
sakoma, ar tai šiaip nesisku
bino, bet bartenderis jam su
davė beisbolo lazda dukart 
per galvą. šeimos nariai, 
tarp ju 26 metų amžiaus sū
nus Pedro, eks-kareivis, Įsi
veržė baran, 
pervėlu — jų, 
jo ant grindų negyvas.

John Viera suimtas.

bet j'a u 
tėvas j’a u gn le

BIZNIERIAI GRAŽINS 
MIESTĄ

New Yorke susiorganizavo 
iš 55 biznierių komitetas. Jis 
sako, jo tikslas bus darbuo- 

kad pagražinti ir page- 
Manhattano žemutinę 

Kaip jie to tikslo sieks, 
nepasakė.

pinti

Tikinčiyjy duosnumas
West Hempstead, Long Is

land, St. Thomas bažnyčia 
vedė vajų už sukėlimą $250,- 
(fOO. Bet tikintieji pasirodė 
tokiais duosniais, jog sudėjo 

savo p a ra p i.j on ai.s

Juozas Samsonas
Mirė birželio f), 1956

PADĖKA

VI-šiltom! norime padėkoti
Šiems giminėms ir draugams 
už. gėles, už palydėjimą j ka
pus; grabnešiams ir graboriui 
M. Buyauskui už jo simpatin
gą patarnavimą failo* mūsą 
liūdnos valandos.

BROLIS SAMSONAS ir

SONUS EDWARDAS

Newark,

TYRINĖS MIESTO PADĖTĮ
Regional Plan Association 

išleis visą milijoną dolerių bė
giu ateinančių trejų metu ty
rinėjimui New Yorko miesto 
padėties. Daugiausia dėmesio 
būsią kreipiama į Didžiojo 
New Yorko tolimesnį augimą 
gyventojais.

Ar Tamsta jau gavai Lais« 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

nas “Emes” (“Tiesa”). Taip
gi pranešama, kad Vilniuje ir 
Kaune įvyko žydų literatūros 
vakarai, kuriuose dalyvavo 
svečiai iš Minsko ir Kievo, o 
Maskvos radijas transliavo 
žydų liaudies dainas, kurias 
harmonizavo šostakovičius.

* * *.

Greek - American Tribune” 
rašo apie koncentracijos sto
vyklą, kuri dar randasi Mak- 
ronisos saloje. Nors Graikijo
je bendrai režimas dabar žy
miai labiau demokratirfis, ne
gu buvo keleri metai atgal, 
bet kankinimai koncentraci
jos stovyklose Graikijoje tę
siasi po senovei, sako pažan
gus Amerikos graikų laikraš
tis.

nesulaiko nuo TY pikniko!
štai ką prašome visus gerai (Juk ir tokiame ore daug, dau- 

Įsitėmyti : Dienraščio Laisvės | giau geriau ir sveikiau laiką 
prie- 

būti namie ir 
apie viso svieto

ne
paisant oro sąlygų.

žinote. parkas

nas didelių medžiu.

maniem 
net gali lynoti.

vi- 
visas 
visas 

pil- ‘ nemalonias dūmas, ir trauki- 
:aip ' te į Laisvės metinį pikniką, Į 
lėp-. National Home and Park, 
risi- Woodside, L. 1. Ten bus šim- 

i lai gerų, susipratusių lietu- 
;ek-' vių. Būkite ir jūs jų eilėse 
rba. draugiškoje, lietuviškoje at- 
jog mosferoje prie skanių užkan- 
inė. džių ir gėrimų ir šaunios mu

Šiems ;
mes ir sakomo

t i

vietos

Minėjo Bombrovskio 
ir Grodzido atminti

buvo 
mažas

io Fastsidėje tikriausiai neturi 
oro vėsinimo Įtaisų. Bet apie 
šimtas darbo žmonių, leiiKi 

ta vakara susirin-

Dombrowski ir Grodzkį. Ten 
toje pačioje vietoje tie du ke-

-tas savaičių atgal tapo mi
tuti nežinomų chuliganų.

Memorialinio mitingo pifrni- 

sakė, kad pažangiems Ameri
kos lenkams tie du dar gan 
jauni vyrai buvo 
vertingi veikėjai.

brangūs ir
Jie abu bu- 

girnę lenkai,

Ji<
bet tampriai s 
dėjimu suaugę.
Ispanijos karo veteranai. Ji(
abu buvo kovingi uni.jislai

ju-

I lombro \vsk i 
te “Ūlos Li 

jose.

Prašome didelės dovanos!
Lietuviu Kultūriniame Cen

tre — Liberty Auditorium — 
yra labai reikalingas geras 
pianas. Kadangi čia yra trys 
salės, tai visose ‘ reikia turėti 
po pianą, gerame st°vyje pia
ną, kuris būtų galima naudo
ti ne tik dėl orkestrų, bet ir 
akompanuoti dainininkams. 
Taigi, šiuomi ir atsišaukiu Į 
mūsų Kultūrinio Centro rėmė
jus. ^rašome pagelbėti įsigy
ti mums gerą pianą.

Praneškite laišku arba per 
pašaukite: Virginiaį telefoną 

19-4678.
Walter Brazauskas

PAŠVENT1NO 200 LAIVŲ
Sekmadieni Coney Islande 

buvo pašventinta 200 laivų- 
Tai,veliu. Kunigai bei rabinai 
suteikė “palaiminimą”. Tai' 
buvo paminėjimas vieno kata
likų k u n i go, d v i e j ų pa sto r i ų 
!r rabino, kurie nuskendo- su 
laivu “Dorchester” laike Ant
rojo pasaulinio karo.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 30 d., 7:30 vai. vak„ 1150 
No. 41h Si. 
lyvauti laiku, 
jote duoklių, 
užsimokėti, 
klausimą aptarti, 
namie. Valdyba.

Nariai malonėkite da- 
ir kurie neužsimoke- 

prašome tai padaryti, 
Taipgi turime keletą 

nepasilkite 
(123-125)

BROCKTON, MASS, t
Metinis dienraščio Laisves pik

nikas, rengia Mass, lietuvių orga
nizacijos. Įvyks sekmadieni, liepos 
1 d. Liet. Taut. Namo Parke, Win
ter St., ant Keswick Rd., Montello. 
Pradižft 1 vai .dieną, 
orkestrą gros šokiams, 
dainų 
namie 
dešrų, 
čiame 
dalyvauti, 
site linksmai laiką.

Art Mason’s 
, bus šauni 

programa, moterų stalas su 
gamintais valgiais. Turės 
šuniukų, kavos, piragų. Kvie- 
vietos ir iš apylinkes visus 

sueisite draugų, pralei- 
Rengimo Kom. 

(123-125)

i praleisti su draugais ir 
toliais, negu

•dūmoti dūmas

; vas iš mašinšapės, kur jis dir-
1 bo. Jis sakė, kad Grodzki, ku
kius ir tyįus, bet ryžtingas ir 
žinąs, ko jis siekia, buvo Vi- 

jliai visų darbininkų mylimas, 
j Jis visuomet būdavo išrinktas 
ji atstovus derėtis su bosais.
Darbininkai žinojo, kad to
kiose derybose Grodzki vienu

i metu ir lankstus ir kietas 
{kaip titnagas.

Moe Fishman Ispanijos ka
ro veteranų vardu kalbėjo 
apie GrodzkĮ ir Dombrowskj, 
kuriuos gerai pažino.

Mitinge buvo skaityti soli
darumo ir užuojautos pareiš
kimai nuo “Daily Worker”, 
“Freiheit” ir “Ruski Golos” 
redakcijų, nuo Lenkijos am
basados Washingtone i]’ nuo 

i pažangių lenkų organizacijų
Paryžiuje, Briuselyje, Kopen
hagoje. Buenos Aires ir pa
čioje Lenkijoje.

Užuojautos telegramą taip
gi atsiuntė Sveturgimių gyni- 

;mo komitetas.

DU TŪKSTANČIAI
BE VANDENS

Du tūkstančiai Red Hood 
projekto gyventojų sekmadie
ni neturėjo vandens. Mat, di
džioji rina prakiuro ir beveik 

skiepus pripildė vande- 
Sklepai buvo pilni van- 

bet valgiui ir
neturėjo vandens!

mu.
dens, 
žmone

Apie 22,000 New Yorko 
vaikų šią vasarą išvyksta į 
vasarines stovyklas užmiesty
je. Tai labai menkas nuošim
tis New Yorko vaikų. Didžiu
lė dauguma lieka per vasarą 
žaisti karštuose šaligatviuose 
ir gatvėse.

ši ketvirtadieni subvės trau
kiniai pradeda eiti tiesiogi
niai į Rockaway prieplauką. 
Kokie traukiniai ten eina, ga
lima sužinoti kiekvienoje sub
vės stotyje.

New Yorkas. — & P 
Safeway ir Bohacks vėl 
pakėlė kavos kainas.

REIKALAVIMAI
Hillside Acres 
Milanvilla, Pa.

Reikalinga moteriškė ar mergina, 
mylini! užmiestyje gyventi ir dirb
ti, padėti prie boarding House. Del 
informacijų telefonuokite:

NI. 9-4776.

TAI DIDELIS PATYRIMAS FILMOSE!
WILLIAM HOLDEN ** DEBORAH KERR 

Filfhoje

THE PROUD AND THE PROFANE
Su THELMA RITTER ir DEWEY MARTIN. Parašyta ir 

režisuota George Seaton’o; Pagaminta Wm. Perlberg’o.
Paramount Filmą Per Vistavision. Dabar rodoma

ASTOR Theatre, Broadway & 45th St.

Neleis jaunuoliam 
pirktis alkoholio

Miesto majoras Wagneris 
norėtų, kad New Yorkas už
draustų pardavinėti alkoholi
nius gėrimus jaunuoliams, ku
rie dar neturi 21 metų am
žiaus. Dabar jaunuolis gali 
nusipirkti j alkoholinių gėrimų, 
kai jis pasiekia 18 metų am
žiaus. Majoras Wagneris, 
kaip daugelis apšvietos veikė
jų ir mokytojų, sako, kad 
tai perjaunas amžius gėrimui.

Ta padėtimi taipgi nepaten
kintos aplinkinės valstijos. 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose alkoholinius gėri
mus gali pirkti tik Jaunuoliai, 
kurie pasiekia 21 metus. Tad, 
kasdien, ypatingai savaitga
liais, iš tų valstijų vietovių 
jauni žmonės atvyksta New 
Yorkan išsigerti, o paskui 
grįžta namo išsigorę ir kelia 
triukšmą bei atlieka visokius 
nusikaltimus.

BUVO BEVEIK NUŠAUTA
Mrs. Hardie, tik 32 metų 

amžiaus, bet jau 7 vaikų mo
tina. Sekmadieni, kai ji sėdė
jo savo namuose prie lango, 
išgirdo, kad kulka prakirto 
stiklą ir prazvimbė pro jos 
ausis. Pašaukta policija suė
mė W. Metz, kuris prisipaži
no, kad tai jis paleido kulką, 
.lis pats nežinąs, kodėl. Suži
nota, kad jis už vagystę yra 
sėd ėjęs puspenktų metų kalė- 
j i m e.

Teatruose
The Eddie Duchin Story 

ispūdinkas filmas

Radio City Music Hali ką 
tik pradėjo rodyti naujausią 
Columbia firmos filmą The *■ I 
Eddie Duchin Story, žvaigž- 
džiuoja Tyrone Power ir Kim 
Novak. Kiti žymiose rolėse 
Rex Thompson, James Whit
more, Shepperd Strudwick, ir, 
pirmu kartu vienoje vadovau
jančių rolių, jaunuolė Victoria 
Shaw.

Veikalas žavingai vaizduo
ja muzikanto pianisto, orkes- 
trininko ir muzikos kūrėjo 
Eddie Duchin išsiveržimą į 
muzikos viršūnes, jo roman
są, jo ankstyvą mirtį.

Neteko patikrinti, kiek vei- 
gy- 
yra

gčrimui; kalas artimas menininko
veniniai. Tačiau filmas 
vienu tų retai pasitaikančių, 
kuriuos stebint patys jame gy
vename ir ilgai neužmirštame. 
Jame romansas.tyras, jis gai
lios dramos kupinas.

Filmo scenerijos daugelis 
yra visiem pažįstamosios New 
Yorko, v a i z d u o j a m a s is,,. 1 a i k as 
taip pat mums pažįstamas. 
Duchin buvo gimęs 1909 me
tais, mirė 1951.

Filmas pamatytinas kiekvie
nam mėgstančiam romansą ir 
drama.

Didžiojoje teatro scenoje 
naujas Leonidoff’o spektaklis 
“Hi Neighbor”, su teatro 
k ėjom is, choru, orkestru, 
ristais. S.

so-
so-

ŠEŠI MILIJONAI DOLERIŲ 
PROTO LIGONIAMS

Foundation pąskelbė, 
skiria šešis milijonus 
įvairioms mokykloms,

Ford 
kad ji 
dolerių 
ligoninėms ir klinikoms, ku
rios užsiima proto ligų tyrimo 
ir gydymo reikalais.

John Thomas Cambridge 
Jr. iš Long Islando yra 
sūnus vienos turtingiausių 
šeimų New Yorko apylin
kėje. Tą, matyt, gerai ži
nojo Robert ‘Burns ir Clea
ry, du jauni vyrai, kuomet 
jie sulaikė Degnaną Cam
bridge, Mass., įsakė jam 
vairuoti link New Yorko.

Visų pirma jie iš jo rei
kalavo (atstačius žaislinį, 
bet tikru atrodantį, pisto
letą) atiduoti visus turi
mus pinigus. Paskui jie 
jam viš^škino, kad jeigu 
jis nori likti gyvas, jis ^ži
no ką daryti,” rai yra, kaip 
nors išgauti iš sayc tėvų 
didelę išsipirkimo sumą.

Abu užpuolikai buvo taip 
įbauginę vargšą Degnaną, 
kad jie net paliko jį va
landėlei automobilyje ir nu
ėjo pirkti alaus. Kaip tik 
tada Degnanas pastebėjo 
keturis policininkus ir jo 
drąsa atgimė — jis pasi
leido link jų. Policijai 
sisekė suimti Burnsą 
Cleary.

pa- 
ir

neKnygvedė Anna Stave 
sėsi iš banko $4,500 i įmo
nę, kur ji dirba Manhatta- 
no finansiniame distrikte. 
Tai buvo savaitinė alga 
tarnautojams. Prie p a t 
įmonės durų prie jos priėjo 
jauna mergina, ją trenkė į 
sieną, griebė pinigus ir ke
lių sekundžių bėgyje 
žiavo automobiliu, 
jos laukė.

Kuomet knygvedė 
atsipeikėjo ir pradėjo šauk
ti, automobilio jau nebuvo. 
Jis vėliau buvo rastas keli 
blokai toliau ir buvo diena 
anksčiau pavogtas.

nuva- 
kuvis

Stave

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OC**OG*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

HELP WANTED-MALE

SHEET METAL 
MECHANIKAS

Taipgi prie stogų-kopččių darbo.
Gera alga. Nuolatinis darbas.

ROTHMAN & WERLING 
ROOFING CO.

242 E. 10th St. OR. 7-7941
(124-130)

SHEET METAI. WORKERS (2)
Also Helpers for Air-Conditioners 

(Metal Work). Good Salary. Stea
dy. 366 W. 25th St., CH. 2-6230.

(124-127)

BODY & FENDER MAN. Paty
ręs, gera alga. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
MARAN AUTO SERVICE IN. 2-8746.

181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N.Y.

(119-125)

MALE and FEMALE

JEWELRY WORKERS

Experienced. Stoners, Pastors, 
tippers and claspers.

CY. 5-8033.

(121-127)

REAL ESTATE

Roslyn Hts. 77 Jefferson Ave. 2-j- 
šeimų stuba; bungalow jeigos. 3 ga- 
radžiai, gražus daržas. 100x100 kam
pinis plotas, rezidencijinė apylinkė; 
5 minutos nueiti iki mokyklos ir sto
ties. Karštas vanduo, aliejaus šilu
ma; vonia-ir virtuvė iš grindinių ply
tų. komb. screen-storm langai. Su 
nuostoliu parduodame RO. 3-1407.

(122-128)

HELP WANTED FEMALE

Infirmary home for 
salary, full maint. 
position, pleasant
SA. 2-8397.

the aged.
Perma- 

surround-
Good 
ment 
ings.

(121-124)

Rankom Mėgsti Kartelius.
Su Patyrimu.

šaukite FA. 4-5031.
4356 Katonah Ave., Bronx.

(121-124)

SLAUGfiS
Registruotos ir laisniuotos praktF 
kos slaugės, N.- Y. • Alga — $2( 
Praktiškai slaugei, $270 Registrūo. 
tai slaugei, 
čios dirbti 
Oftalmolgy.

Su patyrimu ir galin- 
operavimo rūme ir prie

9 E. 91 st St. Hospital,

(118-124)

MERGINOS 
PATYRUSIOS

Reikalingos prie Perlų mezgimo, 
darbas nuo kavalkų. Taipgi reikia ir 
patyrusių včrėjų. Kew Gardens.

LI. 4-8700
, (122-124)

JUMS LIA PATIKS

Interesinga, Nuolat ir 
Nemonotoniška’l

DI ( rr A PHON E OPERA TO R f:
Birželyje užbaigusios 
priimamos; mokančius 
rasi j Gera pradinė 
Kompanijos apdraudų.

PRATT & WHITNEY 
4649 W. Fullerton.

HU. 9-1626.

mokyklų bus 
biskj trump- 
alga. Daug

ri 23-129)

Houseworker. Plain cook. Care’ of 
child. Wonderful Countrified set
ting. All appliances. Room and bath. 
$50 per week. Call WIL 5-4982.

(124-127)

Business Opportunity

Auto Radiator repair 
Very low 
occupan- 
Sat.-Sur

' Bargain!
shop. Gd loc. Fully equpt. 
rent. Asking $1,000. 1mm. 
cy. Call FL. 2-3974 on 
Ja. 6-5383 Mon-Fri. 8:30 
Sold by owner.

(124-129)

Ideal tor family. Delicatessen- 
Grocery. 5 room apt. $950 week

’ gross. Asking $8,500. Half cash. Buy' 
from owner. LA. 5-9383.

•c..

(124-130)

$400 I Menesi, liuoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. j savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolck- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Delikatesen - Grosernė. Ideališkai 
šeimai. Gera apylinkė. 3 rūmų 
apartmentas. Pilnai jrengta. Pir
kite tiesiai nuo savininko. Kiti in
teresai priverkia parduo’ti. 700 GW. 
Šaukite ST. 8-3943. Ar BU. 2-8900.

(123-129)

Ideališkas šeimai biznis. Grosernė 
ir ihėsinyčia. Pilnai įrengta. Tuojau 
užimama. Parduosime ar išnuomosi
me. Vokiški kostumeriai. CH. 2-2432

(122-128)

Ideališkai šeimai. Delicatesseif- 
Grosernė. $950-$!000 j savaitę. |sL 
teigia 25 m. Pilnai įrengta Tuoj u?W 
mama. Vieni ik pirkėjams $9000.

(122-128) 
___________________________ Y •1

Paint Store. $ for $. Terrific buy for 
painter. Asking price for stock on- 
ly. Oppt. to buy direct from own
er. $3,500. 3812 Ft. Hamilton
P’way, B’klyn. GE. 6-8420. C 4 
7 A. M. to 7 P. M.

(IP 0
»■ ■ —■ -■ —............. a-.-, w

Small Printing Business. 12x18 
Little Giant No. 4; 12x18 ,C. & P. 
Hand Feeder; 30 inch Hand Cutter; 
30x45 Stone. Approximately $1000 
Inventory—Sulphites, Rag Bonds, 
Ledgers, Envelopes, Office/ Equip
ment. Lock, Stock & Barrel and 
good will $5,500. 2 Stone St., N.Y.C. 
Bowling Green 9-8026.

(119-125)

Norintieji pirkti biznį, n^th 
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite^ • 
daug pasiūlymų.




