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KRISLAI
Tai kokių knygų norite? 
Kaip grybai po lietaus. 
Kur ta jų demokratija? 
Gal nudegs nagus. 
Pirmoji sueiga.
Dr. Schick.

Rašo A. Bimba

Artoriksas iš Elnį 
tu visą tūkstantinę 
knygos, jeigu jam

j/'rai. 
knygų <

bet 1 
norite ? 
gal ima

Pa

kalbėti.
ui ant ranku

kaičio 
mai i- dienu Lietu-

Diskusuo iamas usnnas

tu :i( nu mūru.” Ką manote a- 
pie tai? Nėra jokia apysaka. 
Tai laba; gyvi amerikinio ka
lėjime vaizdai.

Ame-

• - ią ir mmunizmą. Paskuti- 
> j iais lakais pasimojo tokias 

knygas labi profesoriai iš u- 
niversituų.

Tems patraukli. Profesoriai 
pasida/o pinigo. O jie už do
lerį ir “dūšią” savo paaukotu.

Merle Eainsod, profesorius 
Harvardo, parašė “HOW Rus
sia is Ruled.”

Charles Samuel Braden, 
profesorius iš Northwestern u- 
niversiteto, parašė: “War, Co
mmunism and World Reli
gions.”

Pastarasis, išplūdęs komu
nizmą, ragina tikinčiuosius fa
natikus atsidaryti akis ir ne
įsivaizduoti, kad su religija 
viena būsią galima supliekti 
komunizmą.4 Jis tiesiog pasa
ko: Religija komunizmui ne
pastos kelio, jeigu ekonomi
nės sąlygos pablogės arba ne
pagerės.

gulinčioje

konstituci-
Iiin kimus 

parti ja.
Dabar

Tikrai klaikūs- d; 
dasi Britanijos ko 
Amerikos panosėje 
G/jįnanoje.

'Prieš metus ar 
britai suteikė salai 
ją. Buvo rinkimai, 
laimėjo Progresyvių
Ji sudarė vyriausybę, 
britai tą partiją paskelbė ko
munistiška, vyriausybę nuver
tė ir į gurbą numetė visą 
konstituciją!

štai jums ir demokratiški 
procesai. Su žmonių pareikšta 
valia nesiskaito.

britų imperialistų žygis 
tiktai patvirtina tą ko- 

jog terorą ir

Šis 
kaip 
munistų dėsnį, 
prie vaitą ne tik
ir vartoja darbo žmonių prie
šai.

Britą kolonialiu reikalu se
kretorius Lyttelton tiesiog pa
reiškė :

“Didžioji Britanija neleis 
bkomimistiinei valstybei susior
ganizuoti britą komonvelte.”

Bet kaip tik šis brutal iškas 
britą imperialistu žygis Guia- 
noje padės .juos numaskuoti. 
Jau kyla audra pačioje Brita
nijoje.

(Tąsa 3-m e pusi.)

VIŠINSKIS RAGINA 
JUNGT. TAUTAS SPRĘST 
TRIESTO KLAUSIMI
Reikalauja paskirt tarptautinį 
gubernatorių Triesto sričiai

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis pašaukė Jungti
nių Tautų Saugumo Tary-

ti Triesto žemes klausima.

mo Taryba paskirtų tarp
tautinį gubernatorių ir per 

| tris mėnesius įkurtų Tries- 
■ to sritį kaip laisvą savival- 
i clinę šalį.

Ateinantį antradienį Sau
gumo Taryba ims svarsty
ti Višinskio pasiūlymus.

Višinskis smerkė Ameri
kos ir Anglijos nutarimą, 
pripažįstantį Italijai Tries
to ruožtą A, paliekant Ju- 
goslabijai globoti kitą ruož
tą B. Nurodė, kad tuo nu
tarimu anglai - amerikonai 
sulaužė keturių karinių tal
kininku taikos sutartį su 
Italija. Šie talkininkai — 
Jungtinės Valstijos, Sovie- 
tų Sąjunga, Anglija ir 
Franci ja — nutarė įsteigti 
nepriklatisomingą Triesto 
žemę su tarptautiniu gu
bernatorium ir vietiniu sei
mu.
Sulaužytas ir pirmesnis 
Sau g. Tarybos nutarimas

Višinskis priminė, kad ir 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba jau 1947 metais nu
sprendė palaikyti Triesto 
žemę kaip laisvą, nepri
klausomą kraštą. Jisai sa
kė, jog Amerika ir Angli
ja neteisėtai įrengė sau ka
rines laivyno ir oro jėgų 
bazes Triesto ruožte A, o 
dabar skiria tą ruožtą Ita
lijai, kaip savo bičiulei 
prieš Sovietų Sąjungą.

Amerika, Anglija ir 
Francija 1948 metais pri
pažino Italijai visą Triesto 
žeme. Tuo būdu stengėsi 
padėti Italijos krikščio
nims demokratams laimėti 
seimo rinkimus.

Bet kai Jugoslavijos val
dovas Tito paskui išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
anglai-amerikonai, jam pa
taikaudami, jau nereikala
vo prijungt Italijai visą 
Triesto sritį.

Višinskis dabar taipgi pa
kartojo senąjį sovietinį siū
lymą— paskirti Šveicarijos 
pulkininką Hermanną

F 1 u e c k i gėrį tarptautiniu 
žemės gubernatorium.

Žymėtina, jog 1947 me
tais pati Anglija pirmiau
siai siūlė Flueckigerį į Tri
esto gubernatorius. Bet pa
skui anglai pasidavė Ame
rikai, kuri jam priešinosi. 
Taip ir buvo suveltas ne
priklausomybės reikalas vi
sai Triesto sričiai.

Jugoslavai vis puola 
anghis-amerikonus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų būriai jau per 4 
dienas daužė Amerikos ii' 
Anglijos knygynus sostinė
je Belgrade. Apkūlė bent 
vieną amerikoną' ir anglą, 
pareigūnus tų knygynų, va
dinamų informaciniais cen
trais.

Jugoslavai mušė ir savo 
tautiečius, kurie tik atėjo 
gauti laikraštukų bei kny
gų iš tų centi;ų.

Vėl desėtkai tūkstančių 
jugoslavų demonstravo, 
protestuodami prieš Ame
riką ir Angliją, kad jos nu
tarė atiduoti Italijai Tries
to žemės sritį A.

Amerikonų ir anglų pa
čios su vaikais bėga iš Tri
esto miesto, A ruožte. Bi
jo karo tarp Jugoslavijos ir 
Italijos.

Lenkija protestuoja 
Amerikai, kad Čiangas 
užgrobė lenkų laivą

Washington. — Lenkija 
užprotestavo Amerikai, 
kad Čiang Kai-šėko kinai 
tautininkai užgrobė preki
nį Lenkijos laivą Pracą ar
ti liaudiškos Kinijos kran
tų ir areštavo keliolika lai
vo jūreivių, čiangininkai 
vadina tuos jūreivius ko
munistiniais kinais.

Protestuodama Lenkija 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos priverstų čiangą 
paliuosuoti laivą ir jo jū
reivius. Lenkija taipgi pa
silaiko teisę reikalauti at
lyginimo už tą Čiango gro
bikų žygį.
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Paulėkaitė Rockefeller ienė gal 
gaus $5,500,000 iš savo vyro

New York.—“...............
bama, kad Winthrop Rock
efeller duos savo žmonai 
Ievutei Paulėkaitei penkis 
su puse milijonus dolerių, 
jeigu ji 
siskirti 
n ai yra 
vanijos lietuvio angliakasio 
duktė, 36 metų amžiaus.

Sakoma, Rockefelleris už
rašys jai 2 milijonus do
leriu pinigais bei pramonių 
Šerais (akcijomis), o jų
dviejų sūnui Winthropui 
Paulėkučiui Rockefelleriui 
įsteigs globotiną pustrečio 
milijono dolerių fondą, iki 
vaikas subręs į vyrus. Ta
da jis galėtų pasiimti visus 
tuos pinigus. Dabar jis 
yra 5 metų berniukas.

Vaikas, beje, ir lietuviš
kai gerai kalba.

Rockefelleris taip pat mo
kėsiąs Paulėkaitei po atsi
skyrimo $70,000 alimentų- 
pensijos per metus, iki ji-

-Plačiai kai-, nai vėl ištekėtų arba jis. nu
mirtu. ’ *

Be to, Rockefelleris pa- 
liksiąs jai Park Avenue na
mą, taip kad jai ir sūnui 
teksią viso 5 su puse milijo
nai dolerių turto.

Tie fondai bei išmokėji
mai, manoma, nieko nelė- 
šuos Rockefelleriui, nes jis 
galės atmušti juos nuo val
diniu savo taksu.

Korespondentų užklausta, 
Paulėkaitė - Rockefellerie- 
nė, tačiau, pareiškė:

—Aš galiu jums pasaky
ti, jog dar nieko tikrai ne 
nutarta ir jokia sutartis 
nepasirašyta.

Pereitą birželio mėnesi 
Rockefelleris paskelbė, kad 
jis paskyręs jai ir sūnui' 
laisvą nuo taksų milijono 
dolerių fondą. Bet jo žmo
na surado, jog fondas taip 
suplanuotas, kad Rockefel
leris galėtų jį bile kada at
šaukti.

sutiks nuo jo at- 
(divorsuotis). Ji- 
gražuolė Pennsyl-

Prisipažino vaikvagiai žmogžudžiai

Svarstys klausimus del Korėjos, 
Triesto, Sovietų Sąjungos ir kt.

Norvegijos darbiečiai 
laimėjo rinkimus

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos seiman išrinkta 75 
Darbo Partijos kandidatai. 
Seimas susideda viso iš 105 
atstovu.

Seiman išrinkta ir bent 2 
komunistai. O 1949 m. rin
kimuose jie nebuvo gavę ne 
vieno atstovo.

Konservatorių dabar iš
rinkta 25, liberalų 14, že
mės savininkų 15 ir kt.

Jugoslavai giria Sovietu 
nuotaiką linkui Triesto

Belgrad, Jugoslavija. — 
Svarbiausi jugoslavų laik
raščiai Borba ir Politika gi
ria Sovietų Sąjungą, kad 
jinai priešinasi anglų-ame- 
rikonų nutarimui—atiduoti 
Italijai Triesto žemės ruož
tą A.

ORAS.—Giędra ir nešalta.

Kansas City, Mo. — Carl 
Austin Hall ir Bonnie Hea- 
dy’ienė prisipažino, kad:

Jiedu pagrobė ir nužudė 
6 metų berniuką Bobby 
Greenlease, milijonieriaus 
Roberto G. Gleenlease sū
nų.

Išgavo iš tėvo $600,000, 
žadėdami sugrąžint vaiką 
gyvą ir sveiką.

Bet iš anksto, dar pirm 
reikalaujant atparkų, jiedu 
iškasė vaikui duobę; už tre
jeto valandų po vaiko pa
grobimui Hali primušė vai
ką, nušovė ir užkasė duo
bėn.

Policija surado ir atgrie
bė $300,000, bet dar nežinia, 
kur vaikžudžiaį padėjo ki
tus $300,000.

Jiedu taipgi - prisipažino,

būkjog iš pradžios melavo 
tūlas Marsh nužudęs vaiką 
ir pabėgęs. Bet valdžios 
agentai niekur nesuranda 
Marsho. Spėja, kad Hali ir 
jį nužudė, idant galėtų su
versti ant jo kaltę, kaip ant 
neva pasprukusio vaikžu- 
džio.

Valdžia 
rint tuos 
dingomis
valstijos įstatymą.

reikalauja numa- 
nenaudėlius nuo
du jomis, pagal

Ankara, Turkija.— Ame
rikonai stato naują didžiulę 
karinio laivyno stovykla 
Turkijoj už daugeli milijo
nu doleriu. V

Lorient, Franci ja. — Au
dra šioj apylinkėj pražudė 
50 žmonių.

4

Washington. — Ketvirta
dieni pradės Londone tar
tis Amerikos valstybės se
kretorius John Koster Dul- 
ieh, Anglijos užsienio rei
kalų ministras Anthony 
Eden ir Franci jos užsieni
nis ministras Georgas Bi- 
dault.

Pasitarimus sušaukė Ede
nas.
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Angly armija medžioja 
Guianos pairi jotus

. II ... —

Britiškoji Guiana.— An
glų kariuomenė ir policija 
urmu gaudo tautinius gui- 
aniečių vadovus, ypač to
kius, kuriuos įtaria kaip 

| komunistus.
Progresyvės Liaudies Par- 

i tijos paskelbtas streikas su
stabdė visus darbus cukri
nių. nendrių plantacijose, 
romo - alkoholio fabrikuo
se bei kitose Įmonėse.

Anglija šiomis dienomis 
suspendavo progresyvę tau
tinę guianiečių valdžią ir 

i vietine konstituciją. Pasa
kojo, kad progresyviai pla
navę paversti Britiškąja 
Guianą “komunistiniu kraš
tu.”

Teismas pratęsia iki 
80 dienu drausmę 
prieš laivakrovius

New York. — Preziden
tui reikalaujant, federalis 
teisėjas Edward Weinfeld 
įsakė, pagal Tafto - Hartle- 
y’o įstatymą, laivakroviams 
be sustojimo dirbti viso iki 
80 dienų.

Iš pradžios, kai tik kilo 
laivakrovių streikas ryti
niuose uostuose, tas teisė
jas buvo liepęs grįžti dar
ban ir dirbti bent 10 dienų.

Teisėjas Weinfeld taipgi 
pašaukė tardyman Antho
ny Anastasija, gengsteriš- 
ką senosios J. Ryano lai
vakrovių unijos vadą Broo- 
klyne. Anastasijos užsiun
dyti padaužos mušė naujo
sios federacinės unijos lai
vakrovius, vydami juos iš 
darbo prieplaukose. Tuo 
būdu Anastasija peržengė 
teisėio įsakymą, kad visi 
laivakroviai dirbtu be truk
dymų.

Darbo Federacija nese
niai išbraukė Ryano-Anas- 
tasijos unija todėl, kad jos 
vadai neapsivalė nuo geng- 
sterių bei raketieriu. t c

Trijų didžiųjų vakarinių 
■kraštų ministrai stengsis 
visųpirm sutaikyti tarpsa- 

i vinius ginčus, kad galėtų 
i sąlydžiai laikytis busimojoj 
į sueigoj su Sovietų premje- 
■ ru Malenkovu, jeigu tokia 
i sueiga įvyktu.

Anglijos p r e m j eras 
Churchillas ir jo užsienio 
reikalų ministras Edenas 
kartotinai siūlė, kad prezi
dentas Eisenhoweris ir An
glijos ir Franci jos premje
rai eitų į derybas su Ma
lenkovu. Bet Eisenhoweris 
vis atsikalbinėjo.

Triesto klausimas
Trijų vakarinių didžiųjų 

ministrai susidurs su ke
bliu Triesto klausimu. Jei
gu norės vykdyti Amerikos 
ir Anglijos nutarimą, kuris 
nripažįsta Italijai Triesto 
žemės ruožtą A, tai Jugo
slavijos valdovas Tito gal 
atsimestų nuo karinės su
tarties su Amerika ir gal 
na kryptų i Sovietu pusę. 
To labai bijo Amerika, ku
ri sukišo Titui 230 milijo
nu dolerių, ginkluodama ir 
stiprindama jį prieš Sovie
tų Sąjungą.

Politine konferencija
• Kitas painus klausimas— 

tai busimoji politinė konfe
rencija taikai Korėjoje da
ryti. Anglija reikalauja pri
imti ton konferencijon bent 
Indija kaip n e u trale šąli. 0 
Amerika yra pervarius 
Jungtinių Tautų seime 'nu
tarimą, kuris atmeta Indi
ją ir sako, jog konferenci
joje gali dalyvauti tiktai 
tie kraštai, kurių kariuo
menė kovojo korėjiniame 
kare.

Prekyba su Kinija
Anglija nori laisvos pre

kybos su Kinijos Liaudies 
Respublika, o Jungtinės 
Valstijos užgina pardavinė
ti Kinijai reikalingus daly
kus, nes tie dalykai galį ir 
kariniai pastiprint Kinijos 
komunistus.

Syngmanas Rhee
Amerikos, Francijos ir 

Anglijos ministrai taip pat 
svarstys, ka reikėtų dary
ti, jeigu Pietinės Kinijos 
tautininkų p'rezidentas 
Syngmanas Rhee panaujin
tų karą prieš Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respubliką, 
O tai ypatingai “skaudus 
klausimas,” sako New Yor- 
ko Times korespondentas.

Bus tariamasi apie dides
nę paspirti francūzams ka
re prieš Vietnamo liaudi
ninkus - komunstus ir kt.

Sydney, Australija.—Blo
gas oras vėl privertė an
glus atidėti naujuosius ato
minius bandymus Woome- 
ros dykumoje, Australijoje.

Stockholm, Švedija.—Pra
neša ma, kad Anglijos prem
jerui Churchillui paskirta 
tarp tautinė $35,000 Nobe
lio dovana “už taiką.”
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SOBELL’IO GYNIMO REIKALU 
1 I

MORTON SOBELL, kuris buvo teistas kartu su 
Julium ir Ethele Rosenbergais, ir nuteistas 30 metų ka
lėti, apeliavo į teismą, prašydamas, kad jo byla būtų iš 
naujo pet nagrinėta. ' . i

Morton Sobell šiuo metu yra uždarytas Alcatraz 
kalėjime, Kalifornijoje, kur vyrauja žiauriausias rėži- i

“ĮSPĖJA”
Amerikoje yra leidžia

mas šmeižtų prieš pažan
giuosius žmones lapelis, va
dinamas “Counter-Attack.” 
Neseniai jis, tarp kitko, Ma
gino amerikiečius nereika- 
laut, kad Amerika, Tarybų 
Sąjunga, Didžioji Britanija 
ir Francūzija tartųsi, nes 
toks reikalavimas esąs “ko
munistų sugalvotas,” tai 
esanti “komunistinė lini
ja”!

A. KERENSKIO 
TROŠKIMAI

mas.
Savo apeliacijoje Sobell iškelia tuos faktus, kurie 

teismo metu nebuvo iškelti dėl to. kad jo advokatas, pa
mokėdamas, kad jį išteisins, neleido pačiam Sobell’iui 
liudyti. Kitas dalykas: po to, kai Rosenbergai ir Sobell 
buvo nuteisti, iškilo aikštėn naujų duomenų, bylojančių 
tai, kas teismo metu nebuvo žinoma. Taigi Sobell, pasi
remdamas visu tuo, ir reikalauja naujo teoismo.

Ar jam dabar bus suteiktas naujas teismas, sunku 
pasakyti, tačiau tiek Sobell’io, tiek Rosenbergų reikalas 
nėra pamirštas. Darbuojamasi, veikiama, kad išteisinti 
Sobelli ir kad kartu būtų išteisinti ir Julius ir Ethele 
Rosenbergai, nežiūrint to, kad jų jau nėra gyvų.

TUO REIKALU praėjusį savaitgalį Chicagoje buvo 
sušaukta konferencija, kurioje, kaip spauda praneša. 
dalyvavo apie 150 delegatų iš 36 valstijų.

Konferencijoje sakė kalbas žymūs advokatai, tarp 
kurių buvo profesorius Malcolm Sharp ir prof. Stephen 
Love. Abudu jiedu, sako pranešimai, įrodė tuos netiks
lumus, kuriais pasiremiant, Rosenbergai buvo nuteisti 
mirti, o Sobell—30 metų kalėti.

Prof. Sharp pabrėžė, kad visi tie, kurie mano, jog 
Rosenbergai buvo nužudyti nekaltai, kad jie nors po 
jų mirties turi būti išteisinti, geriausia padarys, jei 
rems Morton Sobell’io bylos reikalą. Tenka remti jo by
lą finansiškai, tenka reikalauti; kad jis pats būtų iškel
tas iš Alcatraz kalėjimo, į kurį kitą, iš kur jam būtų 
lengviau vesti savo apsigynimo bylą ir kur būtų priei- 
namiau jo žmonai jį aplankyti.

Sobell’io byla, beje, apeliuota į Circuit Court of Ap
peals New Yorke. Jo gynimui įkurtas komitetas po 
vardu: National Rosenberg-Sobell Committee, kurio vy
riausia raštinė bus po num. 1050 Sixth Ave., Nev/ Yorke, 
s. Tenka priminti ir tai, kad komitetas Rosenberbams 
gelbėti buvo surinkęs,—aukomis ir parengimais,—$316,- 
017.53. Tie pinigai buvo išleisti lapeliams, literatūrai, le- 
galėms išlaidoms, ir tt. Bet išleistą. $13,487.36 daugiau, 
negu buvo gauta. , Tą deficitą, matyti, turės padengti 
nąujas komitetas.

Taigi darbas už Rosenbergų išteisinimą ir Sobell’io 
išlaisvinimą t e be tęs i a m as.

Tarp įvairių kontr-revo- 
liucinių elementų,—rusų ir 
nerusu, — iškilo “nesusi- 
pratimų.” Vieni jų, neru- 
sai, nori, kad rusai, vado
vaujami Kerenskio, pa
skelbtų. idant tuojau, kai 
“komunizmas bus nuvers
tas” Tarybų Sąjungoje, ne- 
rusiškos tautos, šiandien 
sudarančios Tarybų Sąjun
gą, galėtų atsiskirti. . Gi 
rusai kontr - revoliucionie
riai sako: ne, to negalima 
padaryti, nes tai pakenktų 
“komunizmo nuvertimui,” 
kai karas iškils.

Ana diena tuo klausimu 
Aleksandras Kerenskis pa
rašė N e w York T i m e s 
straipsnį - laišką ginant 
savo (rusų kontr - revoliu
cionierių) poziciją.

Juokas ima visa tai skai
tant. Juokas vyriausiai iš 
to, kad tokie gaivalai, kaip 
Kerenskis. dar kada nors 
tikisi Rusiją valdyti!

NEDUODAMA ramybė ir Rosenbergų vaikams, — 
Michael, kuris yra 10 metų amžiaus, ir Bobby, 7 metų 
amžiaus.

Abu našlaičius pasiėmė globoti Mr. ir Mrs. Bernard 
Bach, gyvenantieji Toms River miestelyje, N. J. Abu 
berniukai lanko vietos pradžios mokyklą. Abudu gabūs 
mokiniai.

Bet štai, paveiktas makartistų, mokyklos viršininkas 
Clyde Slocum praneša, kad ši tiedu našlaičiai neturį tei
sės ten mokytis! Girdi, Toms River miestelio mokyklą' 
lankyti tegali tik vietos gyventojų vaikai, o ne iš kitur 
atvykę. Įsakyta Mr. ir Mrs. Bach’ams, kad, jei jie norį, 
kad šitie du našlaičiai būtų palaikyti mokykloje, jie tu
rį juos legaliai įsisavinti, o jei ne, tai už savaitės abudu 
Rosenbergučiai bus išmesti iš mokyklos!

Tai baisus skandalas! <
Beje, tas pats mokyklos perdėtinis kadaise patarė 

Bach’ams, kad berniukų pavardes reikėtų pakeisti! Kai 
tai nebuvo padaryta, matyt, Mr. Slocum sugalvojo kitą 
trinkį ir jį šiandien taiko niekuo nekaltiems vaikams.

Visuomenė neturėtų dėl to tylėti.

JAPONIJOJE
GRĮŽĘS Iš JAPONIJOS, kur jis studijavo visą pa

dėtį, Pietinės Kalifornijos Universiteto profesorius Dr. 
.. Rodger Swearingen sako, kad tame krašte sparčiai auga 

judėjimas už taiką.
Tasai judėjimas, žymi profesorius Swearingen, pa

reina ne tik dėl to, kad komunistai jį smarkiai remia, 
bet jis kyla ir iš pačių žmonių, žmonių visokių sluoksnių.

■ Vis daugiau ir daugiau japonų, sako profesorius, 
pasisako: (1) prieš ginklavimąsi, (2) prieš palaikymą 
amerikinių militarinių bazių Japonijoje, (3) už padidi
nimą prekybos su Kinija.

Komunistinis judėjimus ten taipgi plečiasi, žymi 
Dr. Swearingen. Komunistai skelbia, kad šiuo metu Ja
ponijos ekonomiją kontroliuoja Jungtinių Valstijų ka
pitalas. Profesoriaus nuomone, didžiausia organizuota 
darbininkų jėga, šojo, kuriai priklauso puspenkto mili
jono Japonijos darbininkų, esanti pro-komunistinė ir uo
liai darbuojasi už tai, kad taip Japonijos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos būtų palaikyta glaudi kooperacija.

KAM I*fe^LAUSO MŪSŲ 
ŠALIES TURTAI

Vilnis rašo:
“Washingtone informuo

ja, kad Jungtinių Valstijų 
įeigos padidėjo dar $20,- 
900,000,000 per metus. To
kios ieigos, jei gerai pa
skaidytos, galėtų gerokai 
pagerinti daugelio žmonių 
būklę.

> “Kaip paskaidyti šioje 
Šalvie turtai?

“U. S. News & World Re
port” paduoda, jog $98,- 
000,000,000 ‘kilnojamojo 
turto’ štai kaip dalinasi:

Apie 10% šeimų turi $64,- 
000,000,000.

Kiti 10% turi $17,000,- 
000,000.

Sekanti 30% šeimų turi 
$16,000,000,000.

Bet 50% šeimų turi $1,* 
000,000,000.

“Taigi, 10% pačių turtin
giausių šeimų turi 64 sy
kius daugiau kilnojamo 
turto kaip visa puse šio? 
šalies gyventojų. O netur
tingesnės šeimos paprasta: 
yra didesnės.

“Galite įsivaizduoti, ko
kia didelė nelygybė, kad 
vienur ♦ yra neapsakomas 
perteklius, kitur neapsako
mas nedateklius.

“Taipgi paduodama, kad 
6 žmonės iš 10 turi kokių 
nors skolų.

“Aišku, kad pirmi 10%; 
o dar ir antri 10% žmonių 
turi labai geras priežastis 
stengtis palaikyti esamą 
padėtį, nes jie gyvena di
deliame pertekliuje.

“Prie kiek geresnio tur
tų paskaidymo būtų gali
ma padaryti gyvenimą kur 
kas geresniu milijonams 
žmonių, kurie dabar sun
kiai verčiasi.”

“pereik McCarthy 
ŠERENGĄ,” O TUOMET 
PROTESTUOK!...

Žymus amerikietis žurna
listas ir rašytojas Morris 
U. Schappes pasiuntė Kiu- 
bos valdžiai protestą 1 dėl 

jos pogromų prieš intelek
tualus ir darbininkų veikė
jus, taipgi prieš puolimą 
ant spaudos, prieš uždary
mą dienraščio “Hoy.”

Kiubos ambasada Wash
ingtone atsakė rašytojui, 
pažymėdama, jog, . girdi, 
dienraštis “Hoy” esąs ko
munistinis. Todėl, sako laiš
kas, jei tamsta nori protes
tuoti prieš jo uždarymą, 
tai pirmiau “išsiaiškink” 
pas senatorių McCarthy, 
kad pats nesi komunistas. 
Kai tą padarysi, tuomet aš 
perduosiu jūsų protestą 
Kiubos valdžiai.

Matote, kas darosi! Ba- 
tistos valdžia veikia išvien 
su McCarthy ir smaugia 
to krašto žmones žiaurio
mis fašistinėmis priemonė
mis.

ĮSAKO: NEKELK 
PAS MANE KOJOS

Philadelphijoje leidžia
mas mėnesinis laikraštu
kas “Lietuvių Naujienos.” 
Jo leidėjas ir redaktorius 
J. Gustis aną dieną išspaus, 
dino tūlam Naujienų ben
dradarbiui atvirą laišką, 
kuriame tarp kitko sako:

“Ponas Broniau Dirmo- 
n.i, Chicagos Naujienų ben
dradarbi, tu, atvažiavęs į 
Philadelphiją ir gavęs dar
bą Ruberaunėj netoli mano 
spaustuvės, tankiai, eida
mas į darbą, užeidinėjai 
pas mane pasiskaityti laik
raščių, tarp kurių būdavo 
ir ‘Laisvė.” Jau 3 metai, 
kai tu man siūleisi į part
nerius prie leidžiamų Lie
tuvių Naujienų. Tu daug 
sykių gyreisi savo gabumu 
ir, prie to. man. piršai pasi
skaityt Hitlerio knygą 
‘Mein Kampf,’ sakydamas: 
‘Tai, bracia, knyga, kad tu

i ją pasiskaitytumei!’”
J. Gustis dabar reikalau- 

1 ja, kad Dirmonis pas jį 
i daugiau neužeitų dėl to, 
kad “meinkamp f i n i n k a i 
apie Olney Avenue žydų si
nagogų langus daužo ir 
bažnyčias padeginėja...”

RUOŠIA JOM ARKĄ
Amerikos Lietuvių Tary

bos amžini vadovai, — Gri
gaitis, šimutis, Vaidyla, — 
š. m. lapkričio 27-28 dd. 
šaukia į Chicagą suvažia
vimą. Tarp kitų savo “tiks
lų,” šaukėjai stato: “kad 
lietuvių tauta būtų išgelbė
ta nuo sunaikinimo.”

Kai kurie žmonės gal pa
galvos: tai gerai, kad ALT 
vadeivos tuo rūpinasi; jie, 
matyt, pasisakys prieš ka
rą, nes lietuvių tauta ga
lėtų būti sunaikinta, jei ka
ras kiltų, vandenilio bom
bomis.

Klystų tie, kurie šitai]) 
galvotų. ALT lyderiams 
rūpi ne taikos išlaikymas, 
o karo priskubinimas, nes 
tik per karą jie mano ga
lėsią grąžinti Lietuvon po
nų ir kapitalistų valdžią.

Rietuvių tauta šiandien, 
kurdama naują gyvenimą, 
darbuojasi visomis išgalė
mis už taikos išlaikymą, o 
lietuvių tautos neprieteliai, 
jų tarpe ALT lyderiai, dar
buojasi už karą. Va, kas 
nori naikinti lietuvių tau
tą. Bet jiems, aišku, tai 
pasiekti nepavyks.

Suvažiavimo šaukėjai, be
je, prašo iš žmonių dau
giau aukų, nes lyderiams 
reikia pavažinėti, palaksty
ti lėktuvais, pasmaguriau
ti koteliuose.

Neišmanėliai jiems pini
gų duos, bet susipratę tau
tiečiai to nedarys.

■> PASTABOS
Mūsų kraštas šiuo metu 

pergyvena vieną didžiulę 
krizę. Apie 350,000 moky
tojų metė savo profesiją ir 
išėjo ieškoti kitų užsiėmi
mų. 60,000’ mokytojų, bai
gusių tos profesijos moks
lą, neatėjo į mokyklas. Jie 
taipgi pasirinko kitokius 
užsiėmimus.

Tuoi pačiu metu visame 
krašte didelis trūkumas 
mokyklų. Naujų mokyklų 
mažai dabar statoma, seno
sios apleistos, neatremon
tuotos. Mokyklos perpildy
tos mokiniais.

Tai tokia nelaiminga si
tuacija mūsų vaikų mokini
mo sistemoje.

•
Aišku kiekvienam, kas 

dėl tokios krizės yra kal
tas. Tai šaltojo karo pa
laikytojai, h a u j o j o karo 
kurstytojai.

Militarizmas šiuo metu 
suėda beveik visas federa
tes įeigas. Mokykloms iš
teklių nebelieka. Valstijos 
ir miestai taipgi skundžiasi 
negalį ištesėti didesnių pi
nigų skirti mokyklų reika
lams. Mokytojų algos yra 
nemažos.

Tuo pačiu metu ragan- 
gaudžiai makartistai visaip 
terorizuoja m o k y t o j us. 
daugelį jų net iš darbu pa
šalina tik dėl to, kad jie 
progresyviai protauja, kad 
jie nesutinka su makartistų 
fašistinėmis idėjomis.

Tad visai nenuostabu, 
kad šiuo metu šimtai tūks
tančių mokytojų meta savo 
profesija ir nueina kitur 
sau užsiėmimo ieškoti. •_•

Skelbiama, kad šio rug- 
piūčio mėnesį gamyba, abel- 
nai imant, nupuolė net iki 
25 procentų. Rugsėjo mė
nesį dalykai nepasitaisė. 
Automobilių ir tekstilės iš- 
dirbystė smarkiai paliesta.

Karo paliaubos Korėjoje 
ir šaltojo karo įtempimo 
sumažėjimas, sakoma, žy
miai prisidėjo prie gamy
bos sumažėjimo. Taipgi 
matomas įvairių reikmenų 
perviršis, kuris stovi san
dėliuose ir laukia pirkėjų.

Visa bėda tame, kad tų 
pirkėjų skaičius žymiai da
bar yra sumažėjęs. _  •_•

Kokia gali būti iš to išei
tis? Fabrikantai, pelnagro- 
grobiai temato vieną išeiti 
—naujame kare. Bet tai 
pražūtinga išeitis, kuri gali 
privesti prie civilizacijos 
sunaikinimo.

Kita išeitis yra šviesi ir 
garbinga: didžiosioms vals
tybėms susitarti dėl pasto
vios taikos palaikymo ir 
dėl, nevaržomos prekybos 
vedimo. Tada atsirastų di
delės amerikiečių produk
tams rinkos, kurios tuojau 
sugertų produkcijos pervir- v • SI.

Tai kodėl nepasirinkti šis 
šviesusis kelias, vedąs žmo
niją į taikingą ir gerbūvi š- 
ką gyvenimą?

Anądien nuklausiau ra
di jos pranešimą,- kuris ma
ne smarkiai supurtė.

Praneša, kad Indianapo- 
lio, Ind., priemiestyje rasta 
13 narių šeima gyvenanti 
senuose automobiliuose. Jie 
neturi nei buto, nei darbo, 
nei pinigu. Maitinasi pa
sirinkdami mieste įvairiu 
išmatų, o vandenį naudoja 
iš purvino upelio.

Namų ir darbo trūku
mas, kaip matote, priveda 
net prie tokios nelaimingos 
padėties ne vieną seimą.

Net ir labdaringos įstai
gos atsisako juos priglaus
ti ir jiems pagalbą suteikti,

♦

nes jų reguliacijos reika
lauja, kad pagalbos prašo
mi turėtų pastovią vietą 
gyventi.

Paul R. Barton rašo Los 
Angeles Times, jog jis, iš
buvęs užsienyje ir apkelia
vęs kitus kraštus dviejų 
metų bėgyje, dabar grįžo 
namo. Grįžęs jis rado čia 
ne realistinę, bet “vaikiš
ką atmosferą.”

“Amerikiečiai šiandien 
labiausia nekenčiami žmo
nės visame pasaulyje, kur 
jūs nepažiūrėsite: Europo
je, Viduriniuose Rytuose, 
Azijoje,” rašo Barton.

Jis matė, kaip Amerikos ! 
oficieriai yra mušami Ja
ponijoje, kareiviai ir civi
liai viršininkai daužomi 
Francijoje, Italijoje Va
karų Vokietijoje, Anglijo
je, Lebanone, Tripolyje.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

tais. J. Ambrose pereitą savaitę prisiuntė naują prenume
ratą ir kitą naują šią savaitę. Tai dvi naujos prenu
meratos į trumpą laiką. Gražus pasidarbavimas ir pa
vyzdys.

Ę. Paserskis, Baltimore, M d., prisiuntė atnaujinimui 
ir auku.

Brooklyno vajininkams pasidarbavo P. Buknys pri
duodamas atnaujinimų ir aukų.

Kaip ir kiekvieneriais metais, taip ir šiame vajuje, 
M. Svinkūnienė, Waterburyj, įstojo į vajų su pluoštu 
atnaujinimų ir aukų.

Naujai įstojo į vajų šie vajininkai su aukoiiis ir 
atnaujinimais: P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; P. Btjčis ir 
F. Klaston, Great Neck, N. Y.; Patersonietis; A/Jocis, 
Bridgeport, Conn.; S. Rauduvė, Pittston, Pa., ir P. Šla
jus, Chester, Pa.

----------------- t

Aukų šį sykį gauta sekamai:
I

Anna Daukšienė, Grand Rapids, Mich., $2(1 ?
Po $12: P. Šlajus, Chester, Pa., ir P. K., miujakuris.
Charles Brown, Brooklyn, N. Y., $10.00.
Po $5: Ona Marozienė, Waterbury, Conn.; A. Purvi

nis, Mystic, Conn.; J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y., 
ir Paul Butkus, Upper Black Eddy, Pa.

V. Uždila, Plymouth, Pa., $4.
Po$2: M. G., Waterbury, Conn.; P. Demikis, Ansoma, 

Conn.; Vaitiekus Želvis, Waterbury, Conn.; A. Pikūnas, 
Connerton, Pa.; Peter Chestnut, Brockton, Mass.; K. 
Krūkonis, Marlboro, Mass.; Ant. Orintas, Brockton. 
Mass.; Mrs. G. Erlickas, Brooklyn, N. Y.; Frank Kaulakis, 
Brockton, Mass.; Ig. Gričiūnas, Philadelphia, Pa.; Se
nas Miamietis; J. šlubis, Scranton, Pa.; Frank Obrekes, 
Millenocket, Me.; Laisvės Pritarėjas, Scranton, Pa.; C. 
Stashinsky, New Kensington, Pa.; B. & A. Kerševičiai, 
Passaic, N. J.; Amelia Kupstą, Kingston, Pa.; Ed Kiela. 
Worcester, Mass.; John Petrušaitis, Fairfield, Conn.: I. 
J. Bartkus. Oxford, N. Y.; St. Rutken, Brooklyn, N. Y.. 
ir J. Miller, Rochester, N. Y..

Jonas Briedis, McKees Rocks, Pa., $1.

Šie miestai stovi aukomis sekamai:
Worcester, Mass. ..............  $293.59
San Francisco, Calif............................. :........ 91.00
Harrison, N. J............ ....................... Į. 73.00
Brooklyn, N. Y.............................................:..
Hartford, Conn................................................. 35.';lp
Philadelphia, Pa.....................................................22.00
Plymouth, Pa................ .................................... 21.00
Grand Rapids, Mich.........................................   20.00
Binghamton, N. Y.......................  19.00
Boston, Mass..............................  15.00

.Chester, Pa........................................................ 1^-00
Baltimore, Md.............................. ,................... *. 12.00
Waterbury, Conn..............:............................  9.00
Cleveland, Ohio...................................... 6.10
Brockton, Mass: ..................... ’.......................... 6.00
Scranton, Pa................................... 6.00
Detroit, Mich........................................................ 4.00
Chicago, Ill..................................................  4-00
Haverhill, Mass................................................... 2.00
Great Neck, N. Y.................................................... 2.00
Newark, N. J........................................................ 2.00
Paterson, N. J............................. ,............ 2.00
Pittston, Pa. ......................•................................ 2.00
Rochester, N. Y. ..'........................................  2.00

Širdingai tariame ačiū visiems už gražias dovanas 
dienraščiui ir vajininkams už puikų pasidarbavimu 
Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiškų, ky* 
rių rezultatai bus vėliau paskelbti. Nepamirškime, kad 
svarbu yra sustiprinti dienraščio biudžetą 1954 metams. 
Viskas brangu, tad vien tik jūsų, mieli rėmėjai, geru 
parėmimu galėsime subalansuoti 1954 metu biudžetą.

Laisves Administracija

2 pusk-Laisvc (Liberty)-Ketvirt., Spalio - October 15, 1933

Kartonui grįžtant Ame
rikon, vienas francūzų ad
vokatas pastebėjo: “Jūs 
grįžtate į didžiausią bepro
čių prieglaudą pasaulyje.” \

“Aš prieš tokį pasaky
mą tada protestavau,” sa
ko Paul R. Barton. “Bet 
dabar aš su juo sutinku.”

Amerika šaukia, kad So
vietai yra agresoriai, rašo 
Barton, bet užsienyje nie
kas tam netiki, net ir val
džių ministrai.

Amerikos pelnagr o b i a i 
bando išprovokuoti naują 
karą, kuomet kitų kraštų 
žmonės viską daro, kad tai
ką pasaulyje palaikyti. To
dėl jie ir pradeda ameri
kiečiu nebekesti.

Gr-kis.

Columbus, Ohio. — De
mokratas Ohio gubernato
rius Lausche paskyrė de
mokratą Clevelando majo
rą Burke šalies senatorium 
vieton mirusio sen. Tafto.



CHICAGOS ŽINIOS
Cicero lietuvių Liuosybės salė

Vakacių sezonas jau užsi- 
baitė. Dabar prasideda rude
ninis veikimas. Susirinkimai ir 
parengimai. Liuosybės salės 
užveizda sako, kad jau daug 
organizacijų parendavojo salę 
parengimams. Liuosybės salė 
dabar naujai nupentuota, tai 
malonu matyti jos vidurį ir 
skaisčiai žibančias šviesas. 
Dar keli sekmadieniai yra ne
užimti. Kam reikalinga, pasi
kabinkite.

Ciceros Lietuvių Liuosybės 
salė, tai centras visų lietuvių, 
čia kaipo savo parengimams 
visokių pakraipų draugijos ii 
visos vienodai aptarnaujamos. 
Liuosybės pastate randasi 6 
lietuviai biznieriai, kurie tei
singai aptarnauja savo koštu- 
merius.

Darbininkų kovos

Visoje eilėje Cicero dirbtu
vių pasirodo mažiau darbo, 
todėl darbdaviai labiau spau
džia darbininkus. Jau apie du. 
mėnesiai kaip Foote Bros, bo- 
šlii norėjo darbininkams nu
kirsti 10 proc. algos. Darbi
ninkai išėjo streikam AFL 
tuojau atbėgo pagalbon bo
sams. Na, ir pradėjo laužyti 
streiką.

Kitose šapose darbininkai 
turi įvairių skriaudų. Sunku 
šiandien kovoti, nes visi did- 
lapiai bosų pusėje.. Todėl di
džiausias reikalas būdavot; 

' PETRAS KRAPAS

I UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
"——— "---- ——— Kalėjimo vaizdai. Poema ~~---- ----------- —

(Tąsa)
Mat, kad ne jis, kad ne pilvas, ne šonai, 
Laisve galėtų gal džiaugti maloniai...

Tiedu pabėgt nenorėjo be jo.
Laisve brangioji, sudieu tau, valio...

40.
Dargi kurjozą — būdingą ir sunkų:
Taip atsitikt kai kada ir netrunka:

Buvo kalėjime ilgus metus 
Vienas vyrukas — valyvas, status.

Vardą valdyboj jis gerą turėjo, 
Dirbo ir laiko neleido ant vėjo.

Liko jam būt čia dar metai vieni,— 
Jau nebedaug, kai gražiai gyveni.

Herbį už tai, kaip patikimą žmogų, 
Išvežė fermon: pabūt ten nebloga, 

Kolei jo terminas taip pasibaigs,— 
Eis tada laisvas takeliais savais.

“Čia ne kalėjimas: laisva, taip gera, 
Džiaugėsi Herbis: “Medeliais va šnera...

Mūrų nei sienų, nei nieko visai, 
Kutina širdį paukštelių balsai...

Giminės mano visai čia netoli,
Kelios tik mylios — keli tiktai šuoliai...

Metai dar laukti... nors čia ir gražu...
Kaž,( kad pabandžius... o gal but... 

\ mažu”...
hfilmė ta Herbini mintis ir įstrigo,
Lyg tie aidomušiai—skambančios 

stygos...
Dirba jis ten su kitais po laukus, 
Bet vis jis liūdnas, mąslus, nejaukus.

Ta jo mintis, ta svajonė vis augo,— 
Regis — nebėr čia bičiulio nei draugo...

Traukia jį laisvėn, vilioja kasdien...
Kaip ten bebūtų — bandys jis visvien.

“Nei čia šviesų, nei mūrų, nei sienų,— 
Niekas nekliudo, nėra mėnesienos.

Tik kad tie krūmai, bet nersiu ir jau: 
Aš negi vaikas, aš jų nebijau../’

Laukė dar dieną, dar kitą — negali...
Dirstels tik jis į tą mylimą šalį,— 

Perima toks jį namų ilgesys! 
Kas jį nutildys? kas jį užgesys?

Ai, kaip galinga ta laisvės vilionė!
Jei dar ir buvo kokia abejonė,

Ją ištarpino tamsioji naktis, 
Ną, jis ant savo dabar pastatys!...

Jis jau pabėgęs... Savo drebančią širdį 
Spaudžia ranka... Ar tik kas jo ne

girdi?...
Niekas. Tik birzgia plokštelės,slidžiai, 
Klauso viktrolos ten salėj “svečiai.”

Mėžia skubiai. Štai ir krūmai spygliuoti.
Bet argi gali jis jiem pasiduoti?

Jis apsivilkęs šiltai ir storai,— 
Kyla iš krūmų drėgme ir garai.

Jis juos praskirstys su rankom — 
tuos krūmus.

Skirsto ir žengia tankynėn ir grumias...
Zirzia pikti ir įkyrūs uodai,
Uodus jis žino,— mėgino andai.

Tam juk pasiėmė va vazelino,—
Jis juk kvailiuko čionai nevaidina:

Veidą, rankas jis ir kaklą gerai,— 
Tuoj sau išsitepė —■ imt pragarai...

Žengia toliau — bet tų krūmų 
ankštumas!

Drasko spygliai... jis pasilenkė, stumias, 
Stumias gilyn jis piktai, atkakliai,— 
Taip nepajėgtų kokie ten bailiai.

Smarkiai apsidrėskė kaklas ir rankos...
Stumias, ir pliekias, ir tupia, ir rangos...

Štai tau!... Nemanė, kad taip bus
U * * vargu.

Nepasiduos jis vis viena, tegu.
Pliekias, kiek gali, ir skausmą jis 

kenčia,—
Drasko tie krūmai, jau siekia užančio...

Skirsto ir spardo dabar jau piktai,— 
Bentgi greičiau prasimušti tiktai...

Visas privargo. Ir prakaitas bėga.
Junta jau vargšas — mažėja jam jėgos...

Stojo. Bent truputį jis atsidus.
Klauso ir klauso — jis toks atidus.

Dūzgia ir tvinksi gyslos ausyse...
O čia tos šakos spygliuotos nutįsę...

Kažin, kaip toli, ar eiti dar daug?
Krūmai prakeikti! gi velnias juos

~ trauk!
O tas tamsumas! Nors durtum į akį...
Nuojauta baugiai širdy jam pasakė

Herbi vargšeli, blogai, negerai...
Trenktų perkūnas! visi pragarai!...♦

Lyžt liežuviu: tai sūrus gi jo kraujas:
Dar neramumas ir kęsmas dar naujas!...

Junta — kraujuoja ir rankos, veidai:
Nieko nemanė, kad bus taip, andai...

Drasko rūbus prakeikti šitie krūmai,—
Herbis vis bando ir skirsto ir grumias...

Ne. Jau negali. Negali daugiau...
Kas jam daryt? Jis pražuvęs ir jau.

Dar pasilsėjo jis kiek susirietęs:
Krūmai apdraskė net nugarą, rietus...

Kas gi daryt? Gal geriau atgalios?
Nagi bandys, kiek dar liko galios...

(Bus daugiau)
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darbo žmonių laikraščius — 
plėsti, stiprinti.

Vilnies vajus jau prasidėjo. 
Visi pakalbinkime kaimynus 
užsiprenumeruoti. Aišku, už 
karą ir milijonierių reikalus 
dirba Naujienos. Vilnis vienin
telis užtarėjas darbo žmonių.

C. ž.

Skaitlingas mūsų darbuotojų 
susirinkimas

Buvo sušauktas Vilnies ben
dradarbių-korespondentų, va 
jininkų ir abelnai darbuotojų 
susirinkimas. Reikią pasakyti, 
jis buvo skaitlingas ir geras. 
Neperdėsiu pasakęs, kad skai
čium ir diskusijomis jis buvo 
gedesnis, negu pirmiau kada 
tokios sueigos buvę.

Po trumpų pranešimų sekė 
diskusijos apie dienraščio tu
rinį, technikinius ir tt. Kalbė
jo visa eilė dalyvių. Kalbos 
buvo geros, konstruktyvūs.

Geras skaičius dalyvių iš
reiškė norą sukurti būrelį ra
šytojų, korespondentų, kurie 
suėję daiktan lavintųsi, apdis- 
kusuotu dienraščiui bendra 
bendradarbiavimą ir kiek ga
lima geriau rašinėtų.

Vajaus reikalai irgi gražiai 
svarstyti. 1

Reikia tikėtis daug naudos 
iš šios sueigos.

Šiuo metu tokios sueigos la
bai naudingos ir dažniau jų 
reikia.

Smagu, kad kviečiami į su

eigą veik visi atsilankė. Nebu
vo tik tie, kas turėjo kitas 
svarbias pareigas, na, ir vie
nas kitas, kurie mano, kad kiti 
viską turi atlikti.

Susirinkimas padare gero 
įspūdžio.

Rep.

Katrė Post vėl susirgo

Katrė Post (Pečiukienė) vo
lei sunkiai susirgo. Sakoma, 
kas blogo yra su jos tulžim. 
Pirmiau jos širdis buvo gero
kai sušlubavus, dabar kas ki
ta.

Gaila, kad jai tenka vargti 
su sveikata. Velijame pasveik
ti.

Geras susirinkimas

Spalio 5 d. vak. įvyko LDS 
1 12 kp. (North Side) susirin
kimas. Narių atsilankė geras 
skaičius. Tvarka, pirmininkau
jant Onai Remeikienei, ėjo 
gerai.

Skaitytas laiškas iš Centro 
apie LDS apsigynimą ir gra
žiai sutiktas.

Apkalbėtas o rg a n i z a c i j o.s 
vajus ir visa eilė svarbių rei
kalų.

Kuopa turi ir jaunų skyrių, 
kurie laiko sueigą tą pat,į va
karą, bet kitam kambaryje.

Beje, išrinkta pilnas skai
čius delegatų į apskrities kon
ferenciją, kuri bus spalio 18, 
Mildos salėje.

Nuotaika susirinkime buvo 
gera.

Narys

LOWELL, MASS.
Ką veiksime šią žiemą?
Visur prasideda žieminis, 

veikimas. Veiklesnės lietu
viškos kolonijos jau pla
nuoja ir ruošiasi praleisti 
žieminį sezoną naudingai 
svetainių patalpose.

Mes, progresyviai lietu
viai, turime daug kuomi 
rūpintis. Štai mūsų dien
raščio Laisvės naujų skai
tytojų gavimo vajus jau 
prasidėjo. Čia yra proga 
ir didelis reikalas koloni
joms pasidarbuoti, kad pa
didinti skaitytojų skaičių, 
arba atpildyti vietas tų, ku
rių netekome. Nuo geres
nio - skaitlingesnio Laisvės 
skaitytojų stovio priklauso 
geresni pažangiečių paren
gimai ir abelnas judėjimas.

Antras svarbus dalykas, 
tai Lietuvių Literatūros 
Draugija ir jos kuopų sto
vis. Mums, lowellieciams, 
ypatingai tenka pasirūpinti 
44-tos kuopos stoviu. Jei

WORCESTER, MASS.
Spalio 6 d. įvyko Lietu

vos Sūnų, Dukterų ir'Dar
bininku, Kliubo mėnesinis 
susirinkimas. Kaip papras
tai, valdpba ir įvairios ko
misijos išdavė raportus iš 
savo veikimo. Viskas tvar
koje vedama. Biznis po bis- 
kį didėja. Tai, geras apsi
reiškimas.

Draugija nutarė paauko
ti $10 į širdies ir vėžio 
(cancer) fondą. Pasirodo, 
.kad valdžia neturi pakan
kamai pinigų paremti to
kias įstaigas, kur yra ty
rinėjama Įvairios ligos. To
dėl daktarai bei organiza
cija tų įstaigų kreipiasi pas 
pašalpines organiz a c i j a s. 
prašant aukų. Tokiems rei
kalams aukos yra labai rei
kalingos. L. S. ir D. Drau
gija, paaukodama nors ir 
mažai, $10, suteikė šiokią 
tokią paramą. Bet tuo pa
čiu sykiu valdžia užsienio 
reikalams tai kad ir bilijo
nus dolerių suranda ir au
koja žmonių nesiklausus.

Staiga mirė senas ir ge
ras L. S. ir D. narys Pra
nas Stuikis, Velionis pali
ko moterį, dukrelę ir sūnų, 
taipgi artimus gimines ir 
draugus dideliame liūdesy
je. Draugijos susirinkimas

NEW HAVEN, CONN.
••

. MŪSŲ NAUJIENOS
Turime keletą ligonių. P. 

Vikšris puldamas laiptais 
žemyn susilaužė koją. Ran
dasi New Haven Hospital.

A. Milleris jau grįžo na
mo iš ligoninės.

Greito pasveikimo abiem!
•

Girdėjau, kad keletas 
draugų , rengiasi į spaudos 
vakarienę, kuri įvyks Hart
ford, Conn., 157 Hunger
ford St., spalio (Oct.) 18 d. 
Būtų gerai, kad susidarytų 
didelė grupė.

Iš darbų, kaip matosi, yra 
atleidinėjimų. Kada palei
džia apie šimtą ar daugiau 
darbininkų, apie tą suži
nom tik iiš paleistųjų. O 
jeigu grąžina keletą į dar
bą, tai vietos spauda dide
lėmis raidėmis praneša. O 
bedarbių yra gana daug.

•
LDS vietos kuopa rengia

si prie vakarienės, kuri 
Įvyks lapkričio (Nov.) 1 d., 
Liet. Bendr. Svetainėj, 243 
Front St. Ar nebūtų gerai 
ir iš apylinkių lietuviams 
pasiskirti tą dieną aplanky
ti New Haveno draugus? 

gu išlaikysime dabartinį 
narių stovį, bus gerai. O 
jeigu prieš pabaigą šių me
tų gausime porą naujų na
rių į LLD ir porą naujų 
Laisvei skaitytojų nepra
radę nei vieno seno, tai bus 
labai gerai. Tai skaitysis 
atsiekta mūsų kvota šį se
zoną.

Tad visi pasidarbuokime!

Klubo bankietas spalio 25
' Lowellio Lietuvių Pilie

čių Klubas šiemet rengia 
labai šaunų bankietą spalio 
25 dieną, savo salėj, 14 Ty
ler St. Prasidės 4 valan
dą po pietų. Tokia valanda 
bus labai patogi svečiams 
iš kitų miestų pribūti ir da
lyvauti. Tai jau bus šeštas 
metinis parengimas pami
nėjimui atidarymo nuosavo 
namo. Bankietas susidės iš 
skaniai pagamintos kalaku
tienos, iš pąsivaišinimų.

J. M. Karsonas

atidavė paskutini pagerbi
mą buvusiam nariui. Lai 
būna tau, drauge, lengva 
šios šalies žemele-

Bankietas. Spalio (Oct.) 
31 d. įvyks bankietas Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinės Draugijos ir Dar
bininkų Kliubo sezono už
darymui Olympia Parke. 
Bus gera muzika. Visi šok
sit, kas tik galėsit. Tamo
šiūnas, baro gaspadorius, 
turi gardžiausių gėrimų. 
Visas komitetas ir mūsų 
geros ir gražios gaspadinės 
nasižadėjo pagaminti daug 
ir visokių gardžių valgių. 
Visi nariai ir pašaliniai 
svečiai kviečiami- dalyvau
ti parko uždarymo baliuje. 
Įžangos tikietas tiktai $2 
asmeniui.

Norintieji gauti tikietų 
kreipkitės pas valdybos na
rius J. Kižį, J. Bakšį, Su
kackienę arba Lozoravičių.

Vakarienė prasidės po 5 
ar gal kaip 6 vai. vakare.

Norintieji įsirašyti į L,S D 
ateikite į sekanti susirinki
mą. Įvyks lapkričio (Nov.) 
3 dieną, 29 Endicott Street. 
Prasidės 7:30 vai. vaakro.

Reporteris

Gavau pranešimą, kad 
nekurie draugai dirba Lais
vės vajuje. Tikisi gauti 
naujų skaitytojų ir senus 
skaitytojus paraginti pasi- 
mokėti prenumeratą. Ro
dos, būtų geru daiktu pa
raginti seną ir pakalbinti 
naujus dienraštį skaityti. 
Tuomi atliktume gerą dar
bą. J. S. K.

Seattle, Wash.
Pasibaigė streikas

Po ilgos ir sunkios kovos 
darbininkai nutarė baigt strei
ką ir grįžti i darbą. Kalba ei
na apie kapitalistinio dienraš
čio “The Seattle Times’’ dar
bininkus. Laikraštininkai, or
ganizuoti i American Newspa
per Guild, paskelbė streiką 
liepos 16 d. Juos pasekė dar
bininkai, kurie priklauso prie 
AFL Typographical unijos. 
Dabar abi unijos pasirašė hatr- 
ją kontraktą, gaudamos šio
kių tokių laimėjimų.

Darbininkai gauna 6 proc. 
algų pakėlimą.

Laikraštis neišeiti inejo nuo 
streiko pradžios. Manoma, 
kad dabar vėl pradės pasiro
dyti.

Korcsp.

Detroit, Mich.
Nepaprasta kalbėtoja
Dtroitiečiai lietuviai ir visi 

kiti turės šauniausią progą 
išgirsti kalbant nepaprastą 
kalbėtoją. Į 'Detroitą pribūna 
profesorę Louise Pettibone 
Smith iš Wellesley kolegijos. 
Jos pasitikimui prakalbas ren
gia Michigano valstijos Sve- 
turgimiams Ginti Komitetas. 
Masinis susirinkimas įvyks a- 
teinantį pirmadienį, spalio 19 
d. Prasidės 8 vai. vak. Mitin
go vieta: 2705 Joyn Road.

Prof. Smith kalbės temoje: 
“Teisė Gintis.” Ji yra narė 
Nacionalio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto per paskuti
nius trejus metus.

Nereikia nė aiškinti svarba 
šio masinio susirinkimo. Jame 
turėtų dalyvauti Detroito lie
tuviai skaitlingai.

Koresp.

K rTšla i
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Rudeni mes pradėsime sto
rai ir smarkiai. Spalio 25 die
ną rengiamoji sueiga pagerbi
mui mūsų veikėjos K. Petri- 
kienės bus didelė ir graži. Pa
matysite.

Nusivils tik tie, kurie patin
gės arba nepanorės pribūti j 
Kultūrinio Centro auditoriją.

Lauksime skaitlingos atsto
vybės iš New Jersey miestų. 
O gal pribus šveičiu iš l'hila- 
delphijos ir Camdeno? Turė
tų.

Kai neseniai Įvyko dvejos 
didelės pagerbtuivių iškilmės, 
Katrina savo kaštais važiavo 
ir dalyvavo. Ji yra veikli da- 
lyvautoja panašiose gražiems 
tikslams sueigose.

Prieš ketvertą desėtkų me
tų difterija buvo viena iš bai
siausių ligų. Kasmet ji prary
davo milijonus vaikų. Dabar 
ji nugalėta.

Vaistus kovai prieš ją ir nu
galėjimui išrado Dr. Belą 
Schick. Ar žinote, kad jis te
bėra gyvas, sveikas ir tebepra
ktikuoja savo profesijoje?

Dr. Schick jau 76 metų am
žiaus. Jis nesijaučia persenu 
žmonėms gero daryti ir svei
katos reikaluose budėti.

Apie Social Security
Klausimas: Pradedant 

1951 metų sausio 1 diena 
mokėjau į Social Security 
duoklę kaip dirbantis sau 
(self-employed). 1953 me
tų vasario mėnesį man suė
jo 65 metai amžiaus ir biz
nį pardaviau. Norėčiau ži
noti :

1) Ar aš jau pilnai ap
draustas?

2) Kada turiu sumokėti j 
social security duoklę už 
tuos du šių metų mėnesius?

3) Ar galiu senatvės pen
sijos prašyti tuojau, dabar?

Atsakymas:
1) Taip, esate pilnai ap

draustas . Naujasis įstaty
mas žymiai sutrumpino lau
kimo laiką tiems, kuriems 
jau dabar sueina 65 metai. 
Visi dirbusieji nuo 1951 me
tų pradžios ir mokėjusieji 
duoklę 65 metų amžiaus as
menys skaitosi jau turin
čiais įdirbtus 6 bertainius 
(quarters - ketvirtadalius 
metų). Tiek mažiausia rei
kia turėti įdirbto laiko, kad 
asmuo skaitytųsi pilnai ap
draustu.

2) Paskutinę duoklę už 
šių metų du mėnesius su
mokėsite raportu o d a m a s 
taksus už 1953 metus tuo 
laiku, kai paprastai mokė
davote.

3) Senatvės apdraudos 
(old-age insurance) galite 
prašyti tuojau.

Tamstos ir kiekvieno ap- 
švietą branginančio asmens 
uždaviniu yra gauti Laisvei 
naują skaitytoją laike šio va
jaus.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

YOUNG MAN. Able to assemble 
Storm Windows and Doors. Must be 
able to run cut of saw, hand drill, 
etc. Steady work; good working con
ditions; 5 day week for rjght man. 
Apply in Iverson or phone. Mr. 
Walker, GR. 7-337.% FEATHER- 
LITE OF PENNA. 2021 N. 63rd St. 
__________________________ (197-203)

HEAD TENDERS. Second shift. 
2 men. Full time. 5 day wk. 3:30 
P.M. to 11:30 P.M. Steady wk. Ap
ply in person. STANFORD & CO. 
Krams Ave. & Silverwood St., Ma- 
nayunk. Or phone Mr. Hunter IV. 
2-0106. Bet. 7 A. M. to 5 P. M. or Mr. 
Wm. J. Henderson, Norristown 5- 
8896, between 5 P. M. to 7 P. M.

(197-203)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER. Exp. Steady per

son for gen. house duties and light 
cooking. All electrical appliances; 3 
small children. Sleep in or out. Good 
home for right person.

Call FI. 2-2612 or DE. 6-9584.
__________________ (199-203)

CLERK. Billing. General Office 
work. Inventory control. Must be 
experienced typist. Steady position. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person or phone. MAGIC HEAT 
CORP., 540 N. 68rd St. SH, 7-1724. 
(Mention paper when applying).

(197-203)

ŽINIOS ISLIETUVOS
*

Dialektologinės ekspedicijos
Lietuvių kalbos ir literatū

ros institutas atlieka plačius 
lietuvių kalbos, jos tarmių ty
rinėjimo darbus. Vienas iš to
kių darbų — rinkimas me
džiagos lietuvių kalbos atla
sui. Jau penkeri metai organi
zuojamos dialektologinės eks
pedicijos.

Šiomis dienomis instituto 
bendradarbiai kartu su Vil
niaus universiteto ir Pedago
ginio instituto studentais išvy
ko Į naują, šiais metais jau 
ketvirtą, dialektologinę ekspe
diciją. Ši išvyka tęsis daugiau 
kaip mėnesį. Numatoma ištir
ti Žiežmariu, Kaišiadarių, Vie
vio, Trakų rajonų gyventojų 
tarmines ypatybes.

Vyt. Būda

Plataus vartojimo gaminiai

VILNIUS. — Statybinių me
džiagų pramonės Įmonės gy
vai atsiliepė Į TSRS Aukščiau
sios Tarybos penktojoje sesi- 
sijoje iškeltus uždavinius plės
ti plataus vartojimo reikmenų 
gamybą tarybiniam vartoto
jui.

Vilniaus faneros fabrikas 
pradėjo masiškai gaminti kė
dutes, virtuvines spinteles, eilę 

j vaikiškų baldų. Dar šiais me
tais fabriko darbininkai įsisa
vins virtuvinių bei valgomųjų 
stalų gamybą. Įmonė įsiparei
gojo šiemet patiekti darbo 
žmonėms daugiau kaip už 300 
tūkstančių rublių aukštos ko
kybės baldų. Masinį silikati
nių klijų ir kitų smulkių stik
lo gaminių išleidimą pradeda 
Radviliškio stiklo fabriko ko
lektyvas. Už 590 tūkstančių 
rubliu įvairių namų apyvokos 
daiktų išleis Kraštų plytinės 
medžio apdirbimo cechas.

Philadelphia, Pa.
Svarbus susirinkimas A.L.D.L.D. 10 

kuopos ir Moterų Klubo
įvyks subatvakarj, spalio 17 die

na, kaip pusė po septynių, 1150 N. 
4th St

Jau karštos dienos pasibaigė, ‘ir 
laikas pradėti bent ka veikti dėl 
lietuviškos kultūros. Yra komisija 
teatralio parengimo. Kr ji nudirbo? 
Yra nauja knyga L.L.D. nariams,—• 
ja pasiimkime. Laisvės vajus,— ka 
žadame dėl jo? Būkim laiku, pasi
kalbėkime sykiu.

Komitetas.
(202-203)
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Apie velioni Petrą 
Paškauską

Rugsėjo 29-tą mirė Petras 
Paškauskas, gyvenęs 101-44 
Lefferts Blvd., Richmond Hill, 
N. Y. Pašarvotas šalinsko šer-* 
meninėje (Shalins Funeral 
Home), 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven. Laidotuvės įvy
ko spaliu 2 dieną, lietuviu tau
tos prosenuoliu tradiciniu bū
du, sudeginimu Fresh Pond 
Krematorijoje laisvai. Toks 
buvęs velionio Paškausko pa
geidavimas, taip ir išpildė jj 
Paškausko našlė ir jo abu sū
nūs.

Šermenis lankė lietuviai, 
taipgi atvyko daug kitataučiu 
velionio ir jo šeimos sandar- 
bininkti, kaimynu, giminiu ir 
draugu. Nežiūrint darbo die
nos, nemaža grupė palydėjo j 
kapus. Atsisveikinimo su ve
lioniu žodį tarė patsai šalins- 
kas, o po apeigų, varde šei
mos, pakvietė palydovus i Nei- 
dersteins ręsta uraną pavaišin
ti pietumis.

Petras Raškauskas kilęs iš 
Onuškio, Rokiškio apskrities. 
Amerikon atvyko 1907 me
tais. 1916 metais vedė Elzbie
tą švedaitę, su kuria susilau
kė ir išauklėjo du sūnus, Ro
bertą ir Joną. Jonas tarnavo 
militariškoje tarnyboje kele
rius metus laike pasaulinio 
karo.

Velionis veik visą savo gy
venimą išgyveno Brooklyne ir 
dirbo cukraus perdirbimo fab
rikuose. Tūlą laiką buvo iš
sikėlę į Elizabethą. Ten gy
vendamas dirbo Singer maši
nų fabrike ir įsirašė į vietinę 
Aušros Draug., tačiau ten gy
venti nerimo, sugrįžo į Brook- 
lyną. Įsikūrus jo darbo sri
tyje unijai, jisai tapo unijistu 
ir lankė susirinkimus. Taipgi 
nuo senų laikų priklausė S.L. 
A. 38-je kuopoje. Dienraštį 
Laisvę skaitė nuo pat jo įsi
kūrimo. Kai kada paremda
vo dalyvaudamas laikraščio 
naudai pramogose ai- tiesiogi
ne auka.

Pastaraisiais laikais Petras 
nesijautė stiprus. Jo dirbtu
vei šių metų pavasarį išsikė
lus kur nors kitur, šeimos ra
ginamas pasilsėti, jisai kito 
darbo jau neieškojo. Nebuvo 
nei degančio tam reikalo. Jie 
prieš keletą metų įsigijo pa
togų namuką, kurį visos šei
mos bendromis pastangomis 
gražiai išdabino. Ten pat at
sikraustė gyventi sūnus Ro
bertas su žmona Rita ir duk
rytėmis Rita ir Eileen. Ten 
apsigyveno ir sūnus Jonas su 
žmona Edna. Gyvenimas at
rodė smagus. Tą, šeimyninį 
smagumą ir jo gyvybę nu
traukė staigus sustojimas jo 
širdies. Jis mirė sūnaus nu
vežtas pas gydytoją, sulaukęs 
apie 66 metų.

D-ė.

Klausantis demokratų ir li
beralų kandidatų į majorą 
kalbų atrodo, kad jie abu lin
ki repubjikonams laimėti. Jie
du kritikuoja vienas kitą, ,ne 
republikonus.

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

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

PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

NehYorkO'^/^W7liil(ii
įspėja apie pavojų dėl 
mažos registracijos

People’s Rights Party kan
didatas į prokurorą Charney 
New Yorke įspėjo, kad mažo 
skaičiaus piliečių dalyvavimas 
balsavimuose stato naują pa
vojų prieš tikrai demokrati
nės, naujadalybinės geros val
džios šalininkus. Ragina- ener
gingiau darbuotis rinkimams, 
nes sutartinai dirbant dar yra 
vilties išgelbėti padėti. Jis 
sako:

“Maža registracija, tačiau, 
neturi mažinti to fakto, kad 
dauguma tų virš 2 milijonų 
žmonių, kurie užsiregistravo, 
yra darbo žmonės. Tai tie, 
kurie praeityje suteikdavo di
deles daugumas balsų Roose- 
veltui ir LaGuardijai. Pasiti
kiu, kad jeigu organizuoti 
darbininkai sieks vieningos 
veiklos, reakciniai kandidatai 
gali būti nugalėti rinkimuose 
lapkričio 3-čią.’’

čarnis ragino Wagnerio, 
Halley ir McAvoy spėkoms 
užmiršti savitarpinius skirtu
mus, o bendrai kovoti už ko
vingą programą ir kandįdatus, 
per kuriuos yra galimybė nu
galėti reakcininkus. čarnis 
sako, kad laimėjimas Riegel- 
mano ar Impellitterio reikštų 
reakcijos laimėjimą.

Šaunus Pokilis
Pagerbimui

Katrinos Petrikienės
Sukaktimi 60 metu Jos Amžiaus

Visi dalyvaukite pokilyje pa
gerbimui Katrinos Petrikienės 
kaipo žymios visuomenininkės 

ir jau sulaukusios 60 metų 
amžiaus.

Pokilis Įvyks

Spalio 25 Oct.
LIBERTY AUDITORIUM 

110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

šis pokilis prasidės vidurdienį, 
1:30 vai. popiet. Moterų Ap- 
švietos Klubas surengs pui
kiausius pietus. B. Šalinaitė- 
Sukackienė sudarys programą 
iš savo mokinių, ir dainuos 
grupė “Melodija.”

PIETŪS $3.00 ASMENIUI

Šį pokilį rengia Laisvės Bend
rovės direktorių taryba, pager
bimui Katrinos Petrikienės kai
po ilgus metus ištarnavusios 
direktorių taryboje ir kaipo 

veiklios visuomenininkės.

Pokilio bilietai jau gatavi, pra
šome išanksto įsigyti. Galima 
gauti Laisvės raštinėje ir pas 
platintojus.

Pasimatysim 25 d. spalio!
Paprastai žmonės sako, kad 

sunku kalbėti arba rašyti apie 
nežinomą asmenį. Bet taip 
pat sunku rašyti apie žmogų, 
kuris labai atsižymėjęs, nes 
nežinai nuo kur pradėti. Taip 
yra su Katrina Petrikiene, — 
moteris, kuri užsitarna\usi 
tiek pagarbos, kad imtų daug 
vietos ir laiko išdėstyti visus 
jos visuomeninius darbus. To
dėl, be didelių cceremonijų, 
sakome: dalyvaukime visi jo
kios 60 metų gimtadienio su
kakties minėjimo bankiete 25

Impellitterio rėmėjai 
nesiregistravę

Pradžioje šios savaitės dar 
tebebuvo neaišku, ar majoras 
Impellitteris galės būti kandi
datu į majorą nežiūrint jo de
speratiškų pastangų juomi bū
ti.

N e p r i k 1 a u s o m a i s t o j a n t i s
kandidatu į majorą turi gauti 
7,500 parašų. Impellitteris 
įteikęs neva 25,000, bet dide
lė dauguma tų parašų esą ne
teisėti dėl to, kad tie piliečiai 
n e s i r eg i st r a v e b a 1 s a v i m ui.
rinkimų komisija tokius para-* 
Šus atmestų. Vienok Impel- 
litteris eisiąs teisman. Gal būt, 
kad jis tikisi pataikyt jam 
prielankų teisėją, kuris už
giriu bile kokius parašus. 
Miestiniai nuostatai reikalau
ja, kad statymui kandidato 
parašai būtų turinčių teisę 
balsuoti piliečių, nors tie pi
liečiai rinkimuose ir nebalsuo
tų už tą savo pastatytą kan
didatą.

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Brooklyno Moterims
Moterų Apšvietos Klubo la

bai svarbus susirinkimas į- 
vyks šio ketvirtadienio vaka
rą, spalio 15-tą, Liberty Audi
torijos skaityklos kambaryje. 
Visos nares prašomos atvykti 
ir drauges pasikviesti.

Sekretore

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

Dienraščio Laisvės

KONCERTAS
(

Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 
įvyks sekmadieni

Lapkričio 8 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai, po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto rengkitės j šį koncertą.

❖

“ būtinaTturite"jį^pamatytTTr
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d. spalio, Liberty Auditorijoj, 
1 :30 vai. popiet. Ten galėsi
me palinkėti d. Petrikienei il
giausių metų ir didesnės ener
gijos dar ilgai dalyvauti visuo
menių i?lm darbe, ypatingai 
tarp moterų.

Programą šiam bankietui 
ruošia B. Šalinaitė-Sukackienė 
iš savo mokinių. Girdėsime 
Suzaną Kazokytę ir grupę 
.“Melodija” su specialiai pri
taikytomis dainomis. Taigi, 
būkime visi’

E. M.

Ignas Pečinskas ruošia 
medžioklę

Per geroką laiką mažai ką 
girdėjome apie Igną Pečinską. 
Jis sunkiai sirgo ir turėjo ke
letą sunkių operacijų. Bet da
bar jis jau/pasveiko, nors dar 
silpnas, sumenkęs, bet jau or
ganizuoja Williamsburgo me
džiotojus stirnų ir briedžių 
medžioklei Up State.

Pečinskas turi vasarnamį 
Up State miškuose, Alka 
Park, N. Y. Ten yra Williams
burg Lietuvių medžiotojų klu
bo patalpa. Ignas Pečinskas 
dabar ten ir gyvena. Jo bizni 
Bar & Gril, 404 Wythe Ave., 
Brooklyne veda jo žmona.

Neužilgo prasidės stirnų ir 
briedžių medžioklė Up State 
N. Y., tai kurie nori medžioti, 
kreipkitės į Pečinsko Įstaigą 
Brooklyne. Ten gausite visas 
informacijas apie medžioklę.

Padėka
Neįmanoma keliais žodžiais 

įkainuoti kaip brangi yra už
uojauta nelaimėje, kokią mes 
pajutome staiga netekę myli
mo vyro ir tėvo, Petro Paš
kausko. Tad tiktai tariame 
nuoširdų ačiū visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie bent kuo mums 
pagelbėjo. ^Taipgi ačiū už gė
les, už atsilankymą į šermenis 
ir palydėti, ir už prie jautos 
žodį laiškais ir atvirėlėmis.

Žmona Elzbieta ir sūnūs 
Robertas ir Jonas

Paškauskas

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas-porteris. 

Prižiūrėti namą ir pečių. Darbas 
nuolatinis. Privatiškas kambarys su 
apšildymu ir lova. Darbas nesunkus. 
Ateikite asmeniškai arba susisiekite 
laiškais. Lietuvių Namo Korporaci
ja—Liberty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. 
Tel. Virginia 9-4678.

(203-205)

Dviejų unijų nariai 
susikirto pajūryje

AFL nariams, lydimiems po
licijos, atvažiavus dirbti prie 
Isthmian linijos laivo Steel 
Vendor, grupės ties prieplau
ka stovėjusių 1LA atsiųstų lai- 
vakrovių pravežamuosius ap
mėtė plytomis. Tapo sužeisti 
du atvažiuojantieji dirbti ir 
du iš grupės pasimojtįsių ne
leisti AFL narius dirbti. Vie
nas iš 1LA atsiųstųjų tapo 
policijos arklio prispaustas 
prie tvoros, sužeista jam ko
ja. O kitą arklys įspyrė.

Visi keturi nugabenti į li
gonines.

AFL nariams nuėjus dirbti, 
ties prieplauka atsirado An
thony Anastasio, vienas Ry- 
ano leitenantas. Jis įtikinėjo, 
kad ir ILA nariai čia buvę su
sirinkę eiti dirbti. Anastasio 
žadėjo tartis su unijos fondo 
sukčium Ryanu ir sugrįžti ve
dinas 10,000 narių dirbti 
Brooklyno prieplaukose, kad 
neįleisti AFL.

Reporteriai norėjo žinoti, 
dėl ko šie ILA nariai laikosi 
su prasišmugeliavusiais ir ra- 
ketierizme įklimpusiais ILA 
viršininkais. Užklausus, tūlas 
laivakrovys atsakė, kad “po 
ILA mes turime darbą, bet 
nežinome, kas atsitiks po nau
ja AFL unija.”

AFL nariams dirbant, bū
riai Ąnastasijos kontroliuoja
mų ILA narių tebestoviniavo 
ties prieplaukomis iki AFL po 
darbo važiavo namo. AFL 
nariai tapo užpulti. Įvyko 
muštynės. Už jas Anastasio 
ir 12 kitų tapo areštuoti ir iš
laikyti per naktį kalėjime.

Pateke tarp raketierių. 
kompanijų, policijos ir dviejų 
unijų laivakroviai darbinin
kai, kai AFL, taip ILA nariai, 
ištiesų randasi labai migloto
je ir sunkioje padėtyje.

AFL nariai važiuodami į 
darbą ir iš darbo skleidė la
pelius, šaukiančius laivakro- 
vius palikti raketierių valdo
mą ILA ir stoti į AFL. Ar 
daug išdrįs atsimesti nuo ra
ketierių, tik ateitis parodys. 
Pagaliau ir AFL kol kas nie
ko tokio dar neparodė, kas 
darbininkus akstintų rizikuo
ti užtraukti sau raketierių ne
malonę.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

SUPERINTENDENT
Patyręs — vedusių pora, žydų ap

gyventame centre, su aliejaus Jais- 
niais, maži pataisymai, gera mokes
tis pridedant 3 rūmų apart, šaukite 
nui 10 A. M. iki 3 P. M.

Tol. PResIdent 4-6555 
___________ ■ ((202-203) 

REIKALINGAS BAKER
Patyręs Prie Duonos 

ir Rolls 
Kreipkitės tuojau:

84-42 Jamaica Ave., Woodhaven, 
Long Island 

Tel. VI. 7-9332
(202-204)

PLUMBER, LAISNIUOTAS
Reikalingas su įrankiais ir auto-

mobiliu. Patyręs, galintis stoti j pu
sininkus biznyje. Išlygos sulig susi
tarimo.

HA. 9-9795
_____________________   (201-203)

PATYRUS VYRAS
Stone Dressing

Mustard ar Flour Fabrike
BAKER BRANDS

AT. 9-8881

SHIPPING CLERK
Dėl lengvo pakavimo ir išsiuntimo. 

Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė 
Gera proga sugabiam vaikinui.

Kreipkitės:
TRU-VIEW OPTICAL CO.

202 E. 19th St., (8th Floor)
New York City

(203-209)

LINOTYPE OPERATORS (2)
Patyrę prie Laikraščių

Reikalingas žinojimas anglų kalbos.
Unijinė spaustuvė, naktim.

Te). OR. 4-0933

(203-206)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENTAS
Pora dėl 19 apartmentų

125 W. 45th Street, N. Y. C.
Vien tik nuolat iniąi darbininkai, 

suaugę. Šiltas vanduo, nėra garo 
šilumos. Vyras gali dirbti kitur. 3 
rūmų apart., gera alga, gasas, elek
tra. Šaukite darbo dienom ir sek
madieniais.

Tel. CO. 5-4452
(203-205)

REIKALINGŪNAMV
RUOŠOS DARBININKK.AI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virejų-Kambarių Tvarkytojų 
Stalų Aptarnautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų
Slaugių—Governankų

•
PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL

Butler—Daržininkų
Chauffeurs——Abelnai Vyrams 

Namuose
• 

POROS
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius 

Klijentus
Kreipkitės Ištisą Savaitę 

UNITED EMPLOYMENT AGENCY
7 East 59th St., N. Y. C.

MANICURIST
Nuolat — gera mokestis. Linksmos 
darbo sąlygos.

HAIRSTYLIST
Geras Vyras operatorius. Nuolat — 
gera mokestis. Kreipkitės:

MAY’S BEAUTY SALON 
258 St. & Union Turnpike 
Glenoaks. Tel. FI. 7-5860.

(202-206)
REIKALINGA PORA

Kaipo Namų aptarnautojai
Vyras abelnam aptaisymui ir dar

žininkystės darbui, moteris skalbi
mui ir namų ruošos darbui.

Šaukite:
Mrs. Delphin, DI. 4-5264

__________________________ (201-203)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI LUCHEONETTE
Su Fontanu. Gera bruzdi vieta, 

arti busų ir krautuvių; ant kampo 
dirbtuvė. Lysas atdaras. įtraukia 
gerą jeigą. Savininkas parduoda su 
nuostoliu iš priežasties blogos svei
katos. Labai prieinama kaina grei
tam pardavimui. Šaukite savininką 
6 A. M. iki 11 A. M. '

EVergreen 4-7811 
_________________________ (199-203) 
PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Neša geras įeigas, 

žema rarida-lysaš. Geras biznis tirš
tai apgyventoje vietoje — arti dirb
tuvių. Parduodamas su nuostoliu iŠ 
priežasties ligos, šaukite ar maty
kite savininką.

284 McKibben St., Brooklyn
Tel. HY. 7-9864, pirm 6 P. M.

Ar EV. 6-4884, po 6 P. M.
(202-208)v --- ----- ------  -

GAS STATION
Pasirandavoja naujas Service Sta

tion. Didelės kompanijos. Neša dide
les įeigas. Geroje, bruzdžioje vietoje. 
Perleidžiama doleris už dolerį. Pil
nai įrengtas. Šaukite savininką:

LAurelton 5-9888
*(203-209)

4 pusl.-Laiavi (Liberty)—Ketvirt., Spalio - October 15, 1953

CROCHET BEADERs
Ir J \

RHINESTONE GIRLfe 1
Ant suknelių. Nuolat. Gera
lis. Kreipkitės Miss Laura:'

E. M. EMBROIDERY
101 W. 37th SI. N. Y. ( .

Te). OX. 5-1965 
t pent, house)

( 203-2(H))

REIK ALINGOS OPERATORES^
Patyrusios blind stitch, kilpų 

ir guzikų siuvimui. Darbas pik; 
sportswear. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
METROPOLITAN SPORTSWEAR
912 Metropolitan Ave., Brooklyn .

Tel. EV. 4-0370
(202-204)

CROCHET BEADERS
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MERIT EMBROIDERY CO.,
2125 — 2nd Avenue, N. Y. C.

.(tarpe 109lh ir 110th Sts.) <1 laip.) 
 (199-203) 

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Patyrusi. Nuolatinis darbas. (Dirb
ti vakarais). Gera alga, priskailant 
gerus tipus. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
HOLLY INN

45-68 Kissena Blvd., Flushing 
Tel. FL. 9-9181

______________________________ (19Q-20.?d

COTTAGE MOTHER ‘
Asistantė (35 iki 50 metų), neve

dusi, baigusi High School. Pal\rusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio, maža protestantų ištai
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6 12. Alga 8135.00, 
pridedant užlaikymą, šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9 5) 

(198-204)
REIKALINGOS MERGINOS

Patyrusios prie rankinės skalbyk
los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY 

94-18 37th Ave., Jackson Heights
Tel. NE. 9-1251

(198-204)

LAISNIUOTOS-PRACTICAL
SLAUGES

Valandos 8 4 P. M. Kreipkitės: 
MELROSE MANOR NURSING 

HOME 
783 Elton Ave., Bronx 

Tel. ME. 5-4647
(199-2(1 '

CROCHET BEADERS
Patyrusios. Dirbt, prie bliuskių ir5 

suknelių. Gera alga. Puikios daiA/» 
sąlygos. Kreipkitės:

ANNETTA EMBROIDERY
270 W. 39th St., N. Y. C. 

(18th fl.)
(199-203)

MANICURIST
Patyrusi — - pilnai mokanti grožio 

operatorė. Nuolatinis darbas, gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
SYD’S YOUR HAIRDRESSER 

37-29 Main St., Flushing 
TeL FL. 9-1115

((200-206)

KEPYKLOJ PADAVĖJA 
Valandos 2 —10 P. M.— Pirmadie
niais nedirbama. Gera mokestis. 
Nuolat. Kreipkitės asmeniškai:

QUALITY BAKERY 
1796 Westchester Ave.

(Pelham Bay Line iki St. Lawrence 
stoties. Bronx)

__________ (200-203)
REPLIŲ DARBININKES

Patyrusios. Gera mokestis.
Kreipkitės:

CORONET NOVELTY JEWELRY 
CO. 

1996 — 62nd St., Brooklyn 
Tel. BEnsonhurst 6-4023 

(200-204)
KEPYKLOJ PAld) AV EJ A

Patyrusi. Nuolatinis darbas, Aera 
mokestis. Puikios darbo sąlyga*. \ 

Kreipkitės:
KAYAR BAKE SHOP 
89-14 Northern Blvd., 

Jackson Heights 
Tel. HA. 9-8691

(200-206)

BOOKKEEPING MACHINE 
OPERATORE

Sunstrand Model A. Patyrusi. Nu
simananti apie knygvedystę. Nuolat, 
5 dienų savaitė. Kreipkitės:

HEPPE HUDSON CO.
94 Putnam Ave., Brooklyn

UL. 7-2629 i
(201-203)

REIKALINGA MERGINA
Vienos merginos abelnam ofiso 

darbui. Nusimananti apie knygvedy- 
stę. stenografiją ir typing. Nuolati
nis darbas, gera mokestis. Puikiau
sia proga sugabiai merginai.

Kreipkitės:
SCHWARTZ MFG. CO.. INC.

415 Vanderwoort Ave.,
415 Vandervoort Ave.,

(201-204)

REAL ESTATE

RICHMOND HILL —$10.500
Naujai pertaisytas legatbėkai 2 še»- * 

mom. 3 rūmai tušti, garu šildomas) 
privatinė driveway, sandėliui attic, 
arti mokyklų, bažnyčių ir krautu
vių. Naudingiausias pirkinys!!

Long Branch 6-4744-R ar 
Box 661, Allen Park, L. I.

. (201-203)




