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KRISLAI
Churchill as - - laureatas.
Jie šališki.
Ardo SLA nariu nervus.
Fabrikas, pavadintas Kazio 
Giedrio vardu.

Rašo R. Mizara

Sir Winston Churchill neuž
ilgo bus Nobelio premijos sa
vi n iii k s.

Švedu Literatūros akat'emi-

• jTemiįą Churchillui duoda 
už. jo memuarus, parašytus a- 
pie Antrąjį pasaulini karą, 
kuriame jis aktyviai dalyva
vo. kuriam jis \ado\avo.

Ligi šiol Nobelio premijų.- 
už literatūrą buvo skiriamos 
grožines literatūros kūrėjams, 
t'liurchillo raštai yra daugiau 
istoriniai. Jo memuaruose 
daug Įvairiu oficialiu doku
mentu, susirašinėjimu, atlikti.) 
karo metu, kai jis ėjo ministru
pirminiu ko pareigas.

Pats Churchill pripažįsta, 
kad jis nugali Ivgintis literatū
roje nei prie Kiplingo neigi 
prie (>. B. Shaw.

Kad Nobelio premijų sky- J 
rėjai yra šališki, kad jie, skir- ; 
darni premijas už literatūrą, 

adovaujasi politiniais sume- 
mais, jau seniai yra žinoma.
Maksimas Gorkis, — didy

sis rusu rašytojas, — Nobelio 
premijų skyrėju buvo paneig
tas, pamirštas.

Jie kadaise paskyrė premi
ją amerikiniam rašytojui Sin
clair Lewis, bet “pamiršo” kur 
kas gilesnį rašytoją Theodore 
DrmserĮ! Pastarasis, mat, bu- į 
vo jiems perkairūs.

* ♦ *
Visiems žinoma, kad musu i 

Susivienijimuose, \ patingai i 
SLA. yra daug seno amžiaus 
žmonių. Mirtingumas didelis. Į 
Tenka daryti visa, kad žmo- l 
nes būtų sveikesni ir ilgiau 
gyventų. •

Bet tuo, atrodo, nesirūpina 
SLA organas Tėvynė. Pasta
rajame to laikraščio numery
je dargi bandoma SLA na
rius gąsdinti, terorizuoti.

Tik pasiklausykite: “Ame
rikai artėja didelis pavojus. .. 
Prasidėjo lenktynės tarp gy
venimo ir mirties. . .”

Tokios antraštės dabina tū-
Antano Sūduvio straipsnį, 

lipantį pirmajame puslapyje.
Juk tai yra nonsensas, iš

galvotas tu, kurie nori įvelti 
mūsų sali i karą. Tai žmonių 
gąsdinimas, Įžūlus terorizavi
mas, jiems nervų gadinimas.

Kodėl p. Vasil, Tėvynės re
daktorius, Į savo laikrašti k i- 
džia Ui i dėti?! 

* * *
Lietuvoji* veikė kailių ap

dirbimo fabrikas, pavadintas 
“Vilko“ vardu.

Neseniai Lietuvos vyriausy
bė šį fabriką pavadino Kazio 
Giedrio vardu.

Kazys Giedrys, tenka pa
brėžti, gyveno Amerikoje, čia 
dirbo ir veikė. O kai jis pasie
kė Lietuvą ir ten apsigyveno, 
tai smtoniniai smurtininkai 
1926 metais ji suėmė ir su
šaudė.

šiandum Kazio Giedrio 
| vardu S’ra pavadintų miestų 

gatvių ; jo vardas yra Įamžin
tas visiems laikams, kaip ko
votojo ir kankinio už lietuvių 
tautos laisvę ir laimę.

* * *
Londono žinios skelbia, kad 

Churchillas suruošė mūsų vai-

I AMERIKA SKUNDŽIA
I IZRAELĮ J. TAUTOMS 
KAIP ARABU UŽPUOLIKĄ

-J
į Smerkia Izraelio kariuomenę už 
nužudymą 66 Jordano arabų

United Nations
Amerika įteikė Jungtinių 
Tautu Saugumo Tarybai 

i skundą prieš Izraeli, kad jo 
kariuomenė pereitą trečia
dieni įsiveržė į Jordano kai
mą Kibyą, nužudė 66 jorda- 

i mečius arabus, sužeidė 9 ir 
' sunaikino kelis tuzinus na- 
( mu. Sako, tokie Izraelio 
veiksmai gresia užkurti 

1 naują karą su Jordanu bei 
i kitais arabu kraštais.

Tą skundą parėmė Angli

Karo laivo eksplozija 
užmušė 36 jūreivius

So. Boston. — Apačioje 
karinio didlaivio, lėktuvne
šio Leyte, įvyko sprogimas 
pereitą penktadieni, užmu
šant 36 jūreivius ir sužei- 
džiant 40.

Aukštu karininku komisi
ja tyrinės, ar kas gal tyčia 
užtaisė sprogimą, kuris 
dikčiai apardė tą laivą, le
kuojanti 90 milijonų dole
rių.

Nepavyksią suvienyt 
vakaru Europą

Paryžius. — Amerikinių 
Scripps - Howard laikraš
čių diplomatinis korespon
dentas lį .H. Shackford tei
gia, kad nieko neišeis iš 
Amerikos peršamo plano — 
suvienyti Francija, Italiją, 
Belgiją bei kitus vakarų 
Europos kraštus į Jungti
nes Europos Valstybes.

Paskutiniu laiku per 6 sa
vaites derėjosi Romoje tų 
kraštų politikieriai, ir ne
padarė nė vieno žingsnio 
pirmyn link Jungtinių Eu
ropos Valstybių.

Jie atmetė net siūlymą 
įsteigti tarptautinę busų li
niją, kur busai galėtų lais
vai važinėti per vakarines 
Europos šalis. Dabar gi 
norint busu pervažiuoti per 
vakarų Europą, tai jis bent 
100 sykių stabdomas ant 
skirtingų šalių sienų dėl vi
sokių inspekcijų bei pati
krinimu, u

Washington. — Kūdiki- 
niu paralyžium Amerikoj 
šiemet susirgo jau 29,214 
asmenų.

stybės sekretoriui Mr. Daile
sni puikius pietus.

Ten ministrų pirmininkas iš
dėstė savo planus, kodėl ir 
kaip reikią tartis su Malenko
va.

Taigi Churchillas dar vis 
tebesilaiko savo nusistatymo, 
būtent: didžiųjų valstybių pa
tys vyriausieji pareigūnai pri
valo derybomis išspręsti esa
muosius tarptautinius nesusi
pratimus tarp Rytų ir Vakarų. 

ja ir Franci ja.
Amerikos valstybės de

pą rtmentas išleido pareiš
kimą, apgailesta u d a m a s 
arabų, kuriuos izraeliečiai 
nužudė. Amerika reikalau
ja nubausti atsakingus Iz
raelio karininkus ir užti
krinti, jog Izraelis sulaikys 
tokius žygius ateityje.

Anglijos valdžia dar griež
čiau smerkė Izraeli už ta 
žudynę.

Amerika davė dar virš 
7 bilijoną dolerių 
užsieniams ginkluoti

Washington. — Jungtinės 
Valstijos per 6 paskutinius 
1952 metų mėnesius ir per 
6 pirmuosius 1953 metų mė
nesius davė 7 bilijonus, 30 
milijonų dolerių svetimiems 
kraštams ginkluoti ir sti
printi prieš kom u n i z m ą. 
Tai daugiau negu bet kada 
per tokį laikotarpį po An
trojo pasaulinio karo užbai
gos.

Francija gavo 785 milijo
nus dolerių, Anglija 433 mi
lijonus, Jugoslavija 116 mi
lijonų, Čian.g Kai-išeko kinai 
tautininkai Formozoje 91 
milijoną dolerių, Italija 194 
milijonus, Lotynų Amerika 
324 milijonus, Pietinės Ko
rėjos tautininkai 169 mili
jonus dolerių, Indija 46 mi
lijonus ir tt.

Vien tik vakarinei Euro
pai ginkluoti prieš Sovietus 
Amerika davė dar 5 bilijo
nus, 232 milijonus dolerių 
pei* paskutinius 12 mėnesių 
iki birželio 30 d. šiemet.

Pravda numato didelę 
krizę Amerikoje

Maskva*. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
rašo, kad Amerikai gręsia 
didelė ir ilga nedarbo kri
zė. Tos krizės ženklai jau 
matomi iš raštų United 
States News ir World Re
port.

Bet didysis biznis nedrįs
ta atvirai pripažinti atei
nančios krizės. Nes jeigu 
pripažintų, tai staiga nu
smuktų kainos ir kiltų su
mišimas tarp fabrikinių Še
rų gemblerių, kaip sako 
Pravda.

SUSPROGO $10,000,000 
AMUNICIJA

Oakland, Cal. — Eksplo- 
davo i r sudegė čionai tin is 
ginklų bei amunicijos san
dėlis, padarant 10 milijonų 
dolerių nuostolių.

Izraelis kaltina anglus už 
Jordano arabų įsiveržimus

United Nations, N. Y. — 
Izraelio atstovas Jungtinė
se Tautose daugiausia kal
tino anglus už Jordano ara
bų kurstymą prieš Izraelį.

Sako, pereitą savaite ban
ditai arabai Įsiveržė i Izra
elio žemę ir nužudė vieną 
moterį su dviem kūdikiais. 
Už tai keršydama Izraelio 
kariuomenė persimetė į Jor
daną, užpuolė arabų kaimą, 
nužudė 66 gyventojus ir su
naikino kelias dešimtis na
mų.

Tito žada nepult anglus 
bei amerikonus Trieste

Belgrad. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito pašvelnino 
pirmesni, grūmojimą — per
mesti Jugoslavijos armiją į 
Triesto žemės ruožtą A, kai 
tik anglų - amerikonų ka
riuomenė iš ten pasitrauk
tų, o jų vieton Italija at
siųstu savo armiją.

Dabar Tito jau sako, ju
goslavai nekovoti] prieš 
prieš Amerikos bei Angli
jos kariuomenę.

Tačiau, liekasi neatsaky
tas klausimas: Ka Tito da
rytų, jeigu amerikonai ir

Gal policininkai pasiglemžę 300 
tūkstančių dolerių iš sumokėtų 
vaikavagiam-vaikžudžiam pinigų

St. Louis, Mo. — Miesto 
policijos valdyba tyrinėja 
du policininkus, kurie nu
žiūrimi, kad gal patys'sau 
pasiglemžė $300,000 iš su
mokėtų vaikavagiams pini
gu.

Milijonierius Greenlease 
davė $600,000 vaikvagiams 
Carini A. Halini ir Bonnei 
B r. Heady’ie.nei, kad sugrą
žintų jam sūnų, 6 meti] ber
niuką. Vaikvagiai nužudė 
ir užkasė berniuką pirma, 
negu išgavo $600,000, žadė
dami sugrąžinti jį gyvą ir 
sveiką.

Du policininkai, areštavę

S. ARABIJOS STREIKIERIAI 
UŽPULDINĖJA AMERIKONUS

Bahrein. — Saudi Arabi
jos darbininkai demon
struodami užpuldinėjo ta
rinius Amerikos automobb 
liūs Al Hassa provincijoje.

Streikuoja arabai, ameri
kinės žibalo - naftos kom
panijos darbininkai. Reika
lauja mokėti jiems tą pačią 
algą, kaip ir amerikonams 
darbininkams.

Kompanija samdo 15,000 
arabų ir 10,000 amerikonų. 
Moka amerikonams daug 
didesnes algas, negu ara
bams už tą patį darbą.

Saudi /Arabijos valdžia 
paskelbė karinį stovį prieš 
streįkierjus.

Izraelio delegatas primi
nė, kad Anglija savo lėšo
mis užlaiko Jordano 15,000 
arabų legioną, kurį koman
duoja anglų oficieriai. Be 
to, Anglija duoda visas Jor
dano valdžios lėšas. Todėl, 
jei Anglija norėtų, tuojau 
galėtų sulaikyti J o r d a n o 
banditu žveius prieš Izrae
lį.
Izraelio valdžia, skaičiuoja, 

kad plėšikai iš Jordano per 
3 paskutinius metus nužudė 
421 izraelietį.

anglai saugotų bei gintų 
atsiunčiamus i ta ruožtą 
Italijos karius?

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieninių minis
trų konferencija Londone 
davė pasiūlymą — surengti 
anglų, amerikonų, francū- 
zų, jugoslavų ir italų dery
bas, kad taikiai išspręstų 
ginčą dėl Triesto žemės.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija neseniai nutarė 
pervesti Italijai Triesto 
ruožtą A, o ruožtą B palik
ti Jugoslavijos globoje.

Hallą ir Heady’ienę ir su
ėmę du čemodanus su pi
nigais, buvo paskelbę, kad 
“sykiu” pristatę policijos 
stotin vaikvagius ir tuos 
pinigus. Bet pasirodo, kad 
policininkai iš pradžios at
gabeno stotin tik vaikva
gius, o čemodanus su pini
gais pristatė visa valanda 
vėliau.

Čemodanuose tuomet ras
ta $293,000, bet nežinia, kur 
dingo kiti $300,000.

Taigi kilo nuožiūra, kad 
gal tiedu policininkai pasiė
mė ir paslėpė $300,000.

Amerikonai darbininkai 
tuo tarpu suvaryti į stovy
klą, saugoj a nt juos nuo 
arabų.

Valdžion paskirtas dar 
vienas kapitalistas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
Humphrey paskyrė val
džios bomy.finansų direkto
rium E. O. Shreve, buvusį
jį Jungtinių Valstijų Vers
lo Rūmų pirmininką, kuris 
taip pat buvo General Elec
tric kompanijos vice-pirmi- 
ninkas.

TRYS VAKARU DIDIEJI 
SIŪLO SOVIETAMS 
MINISTRU SUEIGĄ
Sako, paskui gal būtų surengta 
aukščiausių valdovų derybos

London.—Amerikos vals
tybes sekretorius John Fos
ter Dulles, Anglijos užsie
nio reikalu ministras Eden 
ir Francijos užsieninis mi-Į 
nistras G. Bidault nutarė 
pakviesti Sovietų Sąjungą į 
Keturių Didžiųjų užsieni- i 
nių ministrų sueigą. Sako, i 

I sueiga turėtų įvykti Luga
ne, Šveicarijoj, pradedant 

į nuo lapkričio 9 d.: aptarti 
■ klausimus apie Rytinės ir 
i Vakarines Vokietijos su-i

' j
Amerika užsisakė I
Europoj ginkly už 
$1,596,00(1,0(10

Frankfurt, Vokietija. — 
Jungtinių Valstijų armija, 
karinis laivynas ir oro jė
gos šiemet davė užsakymus 
penkiolikai vakarinių Euro
pos kraštų, kad pagamintų 
amerikonams tankų, • pa
tranku, šoviniu ir kitu ka- 
ro įrankių už bilijoną ir 596 
milijonus dolerių.

Daugiausia tų karinių už
sakymų gavo Francija, Va
karinė Vokietija, Italija 
Belgija ir Švedija.

PAVOGTA 632 SVARAI 
AUKSO

Queens, N. Y.—Iš Idle- 
wild Airporto pavogta 632 
svarai aukso, $50,000 ver
tės. Auksas buvo oru iš 
San Salvadore atgabentas, 
kad jį apvalytų American 
Smelting kompanija, Perth 
Amboy, N. J.

Susprogo lėktuvas, 
užmušant 3-4 žmones

Queens, N. Y. — Vos pa
kilęs nuo Idlewild aikštės, 
susprogo ir sudegė ameriki
nis Constellation lėktuvas, 
užmušant 3 ar 4 keleivius ir 
sunkiai sužeidžiant kelioli
ka, daugiausia portorikie- 
čius.

Lėktuvas skrido į Porto 
Riko salą.

Išsigelbėjo visi lakūnai 
bei aptarnautojai.

Anglii-amerikonu pačios su 
vaikais bėga iš Triesto

Triest. — Septyni šimtai 
amerikonų pačių su vaikais 
kraustosi iš Triesto į Itali
ją. Bijo karo tarp Jugo
slavijos ir Italijos dėl Tri
esto. Traukiniais iš Tries
to išvažiuoja ir 462 anglų 
pačios su vaikais, kad neuž
kluptų juos karas Trieste.

ORAS. — Iš ryto ūkana, 
paskui giedra ir šilta.

jungimą į vieną valstybę ir 
apie taikos sutarti su Au
strija.

O jeigu ši sueiga pavyktų, 
tai sako, paskui gal būtų 
galima suruošti svarbiausią 
konferenciją, kur dalyvau
tų prezidentas Eisenhowe- 
ris. Sovietų Sąjungos prem
jeras Malenkovas ir Angli
jos ii’ Francijos premjerai. 
Tada, jie galėtų apsvarstyti 
ir kitus dalykus, reikalin
gus taikai palaikyti pašau- 
lyje.

Trijų Vakarinių Didžių
jų pakvietimas Sbvietams 
taipgi prisimena, kad užsie
niniai ministrai galėtų pa
sikalbėti ir apie nepuolimo 
sutarti tarp vakarinės Eu
ropos kraštų ir Sovietų Są
jungos.

(Sovietų Sąjunga pirmiau 
siūlė sušaukti Penkių Di
džiųjų konferenciją, kur 
būtų pakviesta ir Kinijos 
Liaudies Respublika.

Maskvos spauda neigia 
nepuolimo” siūlymą
Maskva. — Naujasis Lai

kas, Sovietij užsieninės po
litikos žurnalas, smerkė 
Anglijos bei kitų vakarinių 
kraštų siūlymą — padaryt 
“užtikrinimo” sutarti su 
Sovietais, kad vakarai ne
pradės užpuolimo karo 
prieš Sovietų Sąjungą, o ji
nai neužpuls jokio vakari
nio Europos krašto.

Naujasis Laikas sako, tai 
“dviveidiškas” pasiūlymas. 
Nes vakarinė Vokietija 
ginkluojama karui prieš 
Sovietu Sąjungą; Amerikos 
republiko.nų senatorių va
das Knowlandas ir kiti po
litikieriai kartoja, kad ne
pripažįsta esamų Sovietų 
Sąjungos bei Lenkijos ru- 
bežių. Vadinasi, jie planuo
ja karu pakeisti tuos rube- 
žius, o iš antros pusės, šne
ka, kad norį taikos ir ne
puolimo sutarties su Sovie
tų Sąjunga, kaip rašo Nau
jasis Laikas.

Naujos “nenorinčių” grįžt 
belaisvių riaušės

Munsan, Korėja. — Viso 
19 belaisvių sutiko grįžt 
namo iš 900 “atsisakiusių” 
grįžti šiaurinių korėjiečių 
bei kinų. Bet vis kartojasi 
riaušės stovyklose “neno- 
rinčiųjų” grįžti prieš atsiųs
tus Kinijos ir Šiaurinės Ko
rėjos atstovus, kurie aiški
no, kodėl visi belaisviai tu
rėtų grįžti.

O kai dar keletas belais
vių pasisakė už grįžimą^Tai 
kiti užpuolė juos mušti kė
dėmis ir visokiais brūkiais.
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“PERDAUG AUTOMOBILIŲ”
GAL NIEKAI) LIGI ŠIOL automobilių gamintojai 

ir pardavėjai nedėjo tiek pastangų savo produktams rin- 
kon iškišti, kiek jų deda šiandien.

Reklamos per radijų, per spaudą pašėlusiai lenkty- 
niuoja viena su kita. Automobilių pardavėjai turi “per
daug automobilių” ir jų nebegali parduoti. Taip yra ne 
tik su naujaisiais, o ir su antrarankiais automobiliais.

Automobilių pramonėje prasidėjo nedarbas ir šis ne
darbas, kaip teigia ekspertai, nėra laikinas, o pastovus 
dalykas.

Mažesnėsės automobilių kompanijos tiesiog gali būti 
išvarytos iš biznio, nes stambiosios kompanijos — to
kios kaip General Motors, Chrysler, Fordo,—stengiasi 
jas pasmaugti. “Laisvojo verslo” sistemoje, mat, gy
vatė gyvatę ryja.

Yra perviršius ne tik automobilių, o ir kitokių pro
duktų, — radijo, televizijos priimtuvu, šaldytuvų ir ki
tokių daiktų. Jų nebūtu perviršiaus, jei Amerikos dar
bo žmonės galėtų juos pirkti, bet daug darbo žmonių ne
begali to padaryti, nes tai, ką jie uždirba, tenka išleisti 
būtiniesiems gyvenimo pareikalavimams: maistui, bu
tui, rūbui.

Antra: jei mūsų krašto vyriausybė leistų gaminto
jams daryti biznį su socialistiniais, su liaudiškais kraš
tais, tai, be abejojimo, būtų galima ten parduoti ne
maža tų produktų. Deja, to nėra. Šaltojo karo politika 

- to neleidžia jai daryti.
Pasireiškus pastoviam nedarbui automobilių pramo

nėje, jis atsilieps ir Į kitų pramonių darbininkus. Mažiau 
dirbama automobilių, mažiau reikia metalo, gurno ir tt. 
Vadinasi, nedarbas turės paliesti ir šitas pramones.

Juo daugiau darbininkų atsidurs nedarbo lauke, juo 
mažiau jie tegalės išpirkti kai kurių produktų, o tai reikš 
kirtimą smūgio Į prekybą, į ypatingai smulkiuosius biz
nierius.

Amerikos darbininkai šiandien kur kas tvirčiau or
ganizuoti negu jie buvo prieš virš 20 metų, kai baisus 
nedarbo, krizės smūgis į juos trenkė.

Dėl to, būdami organizuoti, pasimokę iš praeities 
karčių patyrimų, jie privalo dabar rūpintis savo reika
lais. Privalo reikalauti didesnių nedarbo išmokėjimų 
valstijinių iždų, privalo reikalauti, kad federalinė vy
riausybė rūpintųsi darbų suteikimu, privalo reikalauti, 
kad vyriausybė atidarytų plačiai duris i prekybą su vi
su pasauliu.

1954 metais įvyks Kongreso rinkimai, todėl jie pri
valo rūpintis, kad į Kongresą būtų pasiųsti tokie atsto
vai, kurie nepamirš bedarbių reikalavimų.

MARARTISTAI RAKETIERIAI
LOS ANGELES mieste išeidinėja dienraštis “Mir

ror.” Neseniai jis buvo pradėjęs rėksmingą kampaniją, 
nušviečiant skandalus, ryšium su likerio pardavinėto
jams laisnių išdavimu. Tai daryta tam, kad padidinti sa
vo tiražą.

“Mirror” redakcijoje dirbo tūla makartistė kolum- 
nistė Florabell Muir, įžūli “raudonųjų” puolėja.

Ir štai, kas pasitaiko: iškyla aikštėn, kad ši kolum- 
nistė ir josios vyras, Denny Morrison, taipgi įsivėlę į 
likerinių laisvių skandalą: abiem jiem buvo išduoti par
davinėtojų laisniai, o paskui jiedu juos pardavė kitiems. 
Jiedu mokėjo už likerių laishius po $525, o pardavė ki
tiems po $6,300!

Puikus biznis, šlykštus raketas!
“Mirror” redaktoriams ir leidėjams, kai tai iškilo 

aikštėn, buvo sunku praryti šią piliulę, todėl jie Flora- 
bell Muir paleido iš darbo. Pavarytoji tuojau per kita 
laikraštį pasakė: mane paleido iš darbo dėl to, kad aš 
labai myliu McCarthy!...

IWO EINA i TEISMĄ
INTERNATIONAL WORKERS ORDER, fraterna- 

nalė organizacija,'kurią New Yorko Insurance depart- 
rnentas siekiasi (dėl politikių išskaičiavimų) uždaryti, 
šiandien turi dvi bylas.

Pirmoji byla yra šalies aukščiausiame teisme,—tai 
byla dėl insurance departments sickimosi organizaciją 
uždaryti. Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinoma, ar 
Aukščiausias šalies teismas imsis šią bylą svarstyti, — 
tai paaiškės greitoje ateityje.

Kita byla, kurią IWO užvedė, yra federaliniame teis
me Washington e.

Kaip žinia, šalies prokuroras Brownell pareikalavo, 
jda^t IWO užsiregistruotų ,kaip “subversyvč” organiza
cija, — panašų reikalavimą gavo apie 12-ką kitų “sub- 
versyvių” organizacijų. Del to IWO eina teisman, rei
kalaujant, kad iis atmestų prokuroro patvarkymą, kad 
paskelbtų McCarran įstatymą nekonstituciniu .

Panašiai padarė ar darys ir kitos organizacijos, pro- 
kuroro skelbiamos “subversyvėmis.”

Kas Ką Rašo ir Sako ■> PASTABOS
WM. PIECK APIE RYTŲ 

VOKIETIJĄ
Spalio men. 6 dieną suka

ko ketveri metai, kai Rytų 
Vokietija buvo paskelbta 
Demokratine respub 1 i k a.. 
kai ji pradėjo gyvuoti, kaip 
savistovi valstybė. Ta pro
ga respublikos prezidentas 

I Wilhelm Pieck parašė spau
dai straipsnį apie to kraš
to pasiekimus, atliktus ket
vertų metų bėgyje. Be kit
ko Pieck sako.

“Statyba tokių didelių 
pramonės objektų, kaip J. 
V. Stalino vardo metalurgi- 

I jos kombinatas, metalurgi
jos gamykla “Vest” ir Ma- 
tiaso Rakošio vardo kokso 
gamykla, kitų metalurgi
jos ir chemijos įmonių ir 
daugelio mašinų gamyklų 
atkūrimas bei išplėtimas 
v ra žymūs mūsų darbinin
ku, techniku ir moksliniu- 
kų pasiekimai. Be jų nebū
tų galima konstatuoti ta 
džiugų faktą, kad vidutinė 
mėnesinė mūsų respublikos 
’pramonės gamyba pasiekė 
1953 metais 164.4 procento 
1936 metų vidutinės mene-

| sinės pramonės gamybos.
“Žemės ūkyje derlius iš 

hektaro pasiekė prieš ka
rinį lygį, o grūdų srityje 

i net viršijo šį lygį. Gyvulių 
i skaičius nuolat didėja, ko 
išdavoje galvijų skaičius 
1953 metais 270,000 dides
nis, negu 1936 metais, o 
kiaulių skaičius — 2.5 mi
lijono didesnis, negu 1938 

j metais. Toks žemės ūkio 
j vystymasis būtų buvęs neį

manomas nesukūrus maši- 
j nu - traktorių stočių, ku- 
i rios šiais metais jau įdir- 
i bo pusę viso respublikos 
1 grūdinių kultūrų ploto. Be 

to, respublikoje atsirado to
kia visiškai nauja gamybos 

į forma, kaip žemės ūkio ga- 
1 mybiniai kooperatyvai, ku

rie, praėjus metams po jų 
atsiradimo, jau įdirba 13

ŽINIOS IŠI
Respublikinė profesinių 

sąjungų spartakiada

Rugsėjo 27 d. Vilniuje pa
sibaigė pirmoji x respublikinė 
profesiniu sąjungą spartakia
da.

Nugalėtoju vardą iškovojo 
Kultūros darbuotoju profesi
nės sąjungos sportininkai. An
troje vietoje — švietimo dar
buotoju, trečioje — Lengvo
sios ir maisto pramonės pro
fesinės sąjungos komanda. t

Lengvosios atletikos varžy
bas laimėjo švietimo darbuo
tojai, tinklinio — Kultūros 
darbuotoju vyru ir moterų 
komandos. Medicinos darbuo
toju moterų komanda ir Kul
tūros darbuotoji] vyru kolek
tyvas užėmė pirmąsias vietas 
krepšinio varžybose.

Paskutinę varžybų diena 
| ukmergietė Lapkaitė nušoko 

Du AFL lydėriąi ateina pas prezidentą Eisenhoweri reika
lauti, kad jis Taft-Hartley akte įvykdytu pakaitą, kaip to 
sėhiai reikalauja statybininkų unijos. Iš kairės į dešine: pre
zidentas, Statybininkų Amatų department© prėžid. Richard 
J. Gray, ir Karpenterių Brolijos p re z, Maurice A. Hutcheson.

procentų viso ariamo ploto. 
Mūsų respublikos ekonomi
kos ir kultūros vystymasis 
reikalauja daug naujų visa
pusiškai išsilavinusiu ka-' 
drų. Šį reikalavimą atitin
ka išvystymas profesinių ir 
specialiųjų mokyklų, aukš
tųjų mokyklų ir universite
tų , kurie pirmą kartą at
sidarė darbininkų ir valstie
čių jaunimui. Mokslinė ir 
tiriamoji veikla plačiai re
miama. Respublikoje atida
ryta daug naujų institutų. 
Reikia taip pat nurodyti į 
muzikos ir vaizduojamojo 
meno vystymąsi ir į ypa
tingą dėmesį, kuris yra ski
riamas liaudies menui.”

Tačiau, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos vy
riausybė tebeturi galvoje, 
kad visa Vokietija turėtų 
būtį apvienyta. Tuo klau
simu prezidentas Pieck ši
taip pasisako:

“Mes tvirtai laikomės mū
sų pasiūlymo sušaukti ben- 
dravokišką Rytų ir Vakarų 
Vokietijos atstovų pasitari
mą, siekiant kartu apsvars
tyti ir praktiškai išspręsti 
klausimus, susijusius su 
Vokietijos suvienijimu de
mokratiniu pagrindu ir su 
paspartinimu tokios sutar
ties sudarymo su Vokietija. 
Mes kaip ir anksčiau esame 
už tai, kad būtų sudaryta 
laikinoji bendra vokiška vy
riausybė, kuri turi dalyvau
ti parengiant teisingą tai
kos sutartį su Vokietija ir 
ginti pagrindinius naciona
linius vokiečių tautos inte
resus. Laikinoji bendra vo
kiška vyriausybė taip pat 
sudarys sąlygas bendravo-! 
kiškiems laisviems „ rinki- j 
mams ir užtikrins jų su
rengimą tikros laisvės sąly
gomis, kuriai esant turi bū
ti pašalintas bet koks už
sienio kišimasis ir bet koks 
stambių kapitalistinių mo
nopolijų spaudimas.”

LIETUVOS
Į tolį 5.32 metro. Tai — nau
jas Tarybą Lietuvos rekordas 
merginu ir moterų grupėse.

Bandomajame laike

VABALNINKAS. — Gausą 
grūdinių kultūrą derlią išau
gino Vabalninku kolūkinių 
kadrų ruošimo mokyklos mo
kiniai savo bandomajame lau
ke. Čia buvo auginamos 56 
grūdinių kultūrų veislės. Res
publikos sąlygomis nematytą 
derlingumą davė veisliniai 
njiežiai “Mana.” Skaičiuojant 
vienam hektarui jų gauta po 
51.2 centnerio. 40.5 centne
rio iš hektaro gauta “Danko” 
veislės rugių ir po 39.2 cent
nerio iš hektaro rugių “Dotnu
vos 7-j i.”

Bandomajame sklype išves
ta eilė naujų grūdinių ir tech
ninių kultūrų veislių.

Indianos valstijos did
miestyje Indianapolis’e bu
vo toks atsitikimas:

Policistas Caręy Bennett 
buvo pasiųstas prižiūrėti 
s t r e i k u o j ančius Indiana 
Bell Telephone Co. pikieti- 
ninkus. Bežiūrėdamas į pi- 
kietininkus, Bennett įsižiū
rėjo daugiausia į vieną pi
ki e t i n. i n k ę, Margarietą 
Brabhamai’tę. Jis į ją žiū
rėjo per septynias savaites 
ir aštuntoje su ja apsivedė.

Dabar policistas giriasi 
dvigubai laimėjęs: gavęs 
sau tinkamą žmoną ir ją iš
traukęs iš pikietininku ei
lių, v

Kuomet Francūzija pa
siuntė naujus kareivių bū
rius Indo-Kinijon, tai laik
raščiuose buvo nemažai ra
šyta, kad vietos gyventojai 
pasitikę francūzus “entuzi
astiškai.” •

Prie tų aprašymų buvo 
pridėtas ir paveikslas, ku
ris rodo mar š u o j a n č i u s 
francūzus Luang Prabang 
miesto-gatve. Kartu gali 
matyti ir tų kareivių “entu
ziastiškus sveikint o j u s ” : 
keletą motinu su mažais 
vaikučiais ir keletą senelių, 
kurie piktais veidais tėmi- 
ja maršuojaučius.

Tai taip “entuziastiškai” 
pasitinka francūzus vieti
niai gyventojai!

•_

Garsusis Ripley turi savo 
kolu.mnas daugelyje laik-; 
raščių, pavadintas “Be
lieve it or not.” Jis suran
da ir paskelbia nemažai to
kių dalykų, kuriais sunku1 
patikėti.

Neseniai jis paskelbė nau-i 
ją savo suradimą. Jis tvir
tina, jog rusai negalį turė
ti hydrogenines bombos, 
nes jų alfabete nėra “H” 
raidės.

Tokiu savo suradimu jis 
sumuša ir tuos Amerikos 
politikierius, kurie primyg
tinai aiškina, kad rusai ne
turį priemonių pasigaminti 
hydrogeninę bombą, nors 
ir turį žinojimą, kaip ją pa
sigaminti.

Prez. Eisenhoweris, ta
čiau, netiki nei Ripley su
radimui, nei kitiems to
kiems. Jis tvirtina, jog ru
sai turi pasigaminę tokių 
bombų.

Ar žinote, kad pasaulyje 
yra 2,796 skirtingos kal
bos? Vienos jų naudoja
mos tarp šimtų milijonų 
žmonių, kitos —tarp tūks
tančiu žmonių.

Tarybų Sąjungoje suras
ta. beveik mirusios kalbos 
tarp nuo civilizacijos tolo
kai gyvenančių žmonių. To
kios kalbos taipgi nepa
neigtos. Jos tobulinamos, 
net raidynas (alfabetas) 
sudaromas tokioms kal
boms, kurios neturėjo savo 
rašybos.

Tai parodo, jog socialis
tiniame krašte kiekvienos 
tautos kultūra yra puoselė
jama.

•

“Draugas” rašo, kad “kon
gresas galingesnis bus už 
prezidentą” prie republiko- 
nų administracijos, bet ne
pasako tos tiesos, kad kor
poraciniai ir bankiniai trus- 
tai yra galingesnį ir už 
kongresą.

Dabartinis prez. Eisenho- 
werio ministrų (sekretorių) 
kabinetas susideda išimti
nai iš korporacinių trustų 
atstovų, be kurių žinios ir 
pritarimo nei prezidentas, 
nei kongresas nieko neda
rys.

(Pabaiga)

Dikobrazovą apėmė siau
bas. Jam ėmė rodytis, kad vi
sa tai, kas anksčiau sukosi ir 
buvo jo daužoma, dabar susi
kalbėjo ir sutartinai pasipylė 
ant jo galvos.

— Gelbėkit! — sušuko jis. 
— Gelbėkit! Gelbėkit!

— Rėk, rėk, šėtone! čia 
dar žiedeliai, o šit palauk, 
bus ir uogelių! Dabar klau
syk: jeigu tu pasakysi dar 
nors vieną žodį arba krustelė
si — užmušiu! Užmušiu ii- ne
pasigailėsiu! Užsistoti, brol, 
nėra kam! Niekas neateis, 
nors iš patranku šaudyk. O 
jeigu nusiraminsi ir nutilsi, 
degtinėlės duosiu, šit, degti
nė !

Grebeškovas išsitraukė iš 
kišenės pusbuteli degtinės ir 
švystelėjo jį komikui prieš a- 
kis. Girtuoklis, pamatęs savo 
aistros objektą, užmiršo muši- 

■ mą ir net sužvilgo iš pasiten
kinimo. Grebeškovas išsiėmė 
iš liemenės kišenės nešvarų 
muilo gabalėlį ir įkišo į pus
butelį. Kai degtinė jau putojo 
ir susidrumstė, jis ėmė berti j 
ją visokį šlamštą. I pusbutelį 
byrėjo salietra, amoniakas, 
alūnas, glauberio druska, sie
la, grynasakiai ir kitokios 
“specijos”, parduodamos da
žų krautuvėlėse. Komikas 
spoksojo i Grebeškovą ir ais
tringai sekė akimis pusbute
lio judesius. Pagaliau kirpėjas 
sudegino gabalą skuduro, su
pylė pelenus į degtinę, supla
kė ir priėjo prie lovos.

— Gerk! — tarė jis, pripil
damas pusę stiklinės. — Iš 
karto!

Komikas godžiai išgėrė, su
krankštė, bet tučtuojau išpūtė 
akis. Jo veidas staiga išblyško, 
kaktą apšovė prakaitas.

— Dar gerk! — pasiūlė 
Grebeškovas.

—Ne... nenoriu! Pa...pa
lauk...

— Gerk, kad tave!... Gerk! 
Užmušiu!

Dikobrazovas išgėrė ir, su
stenėjęs, griuvo ant priegal
vio. Po valandžiukės jis paki
lo lovoje, ir Fiodoras galėjo 
Įsitikinti, kad jo specijos vei
kia.

— Dar gerk! Tegu tau vi
sus vidurius išverčia, tai ge
rai. Gerk!

Ir komikui prasidėjo tikros 
kančios. Jam vidurius iš tiesų 
vartaliojo. Jis šokinėjo, blaš
kėsi lovoje ir su pasibaisėjimu 
sekė akimis negreitus judesius 
savo negailestingo ir nenu
maldomo priešo, kuris nuo jo 
nė valandėlei nesitraukė, ii 
nenuilstamai mušdavo ji, kai 
šis atsisakydavo nuo specijos.’ 
I’o mušimo eidavę specijos, po 
specijų vėl mušimas. Niekuo
met dar nelaimingas Fenikso- 
vo Dikobrazovo 2-j o kūnas 
nepatyrė tokių Įžeidimų ir pa
niekinimų, ir niekuomet garse
nybė nebuvo toks silpnas ir

Tas pats katalikų dien
raštis stato klausima: “Ar 
galima taika su Sovietais?” 
Toliau jis atsako: “principų 
priešingumas... taikos' 
niekad neduos.”

Šis dienraštis smerkia j 
tuos, kurie nori derybų su! 
Tarybų Sąjunga. Girdi,! 
“laisvojo pasaulio vadai nėi 
per 2,431 metus nieko ne
išmoko.”

Per šimtmečius pasaulio 
valdovai neišmoko nieko iš 
paties Kristaus mokinimo 
palaikyti taiką ir ramybę! 
ant žemės. Vergijos, feo
dalizmo ir kapitalizmo lai
kais karai pasikartotinai 
siautėjo ir dar vis siautė
ja.

Socialistinis pasaulis,

stengdamasis susitarti su 
kapitalistiniu pasauliu, ban
do žmonių skerdynes pra
šalinti, visuotinę taiką pa
saulyje palaikyti. i 1

Naujo karo kurstytojai 
dėl to ir zaunija prieš' so
cialistinius kraštus, juos vi
saip niekina. Lietuviški ka
ro troškė jai taipgi nuo jų 
neatsilieka.

Visiems yra tinkamas se
kamas Benjamino Frankli
no patarimas: “Pasiryžk 
padaryti ką tu privalai ir 
išpildyk pasiryžimą nesu
klupęs.”

Visi turime tai atsiminti, 
kad nesuklupę galėtume at
likti savo pasiryžimą. Ypač 
šiais pasunkėjusiais laikais 
niekur neturime suklupti 
dalyvaudami savoje veiklo
je. Parodykime daugiau 
ryžtumo. Gri-kis.

A. Čechovas

Vaistas nuo girtavimo
bejėgis, kaip dabar. Iš ' 

Į džių komikas rėkė ir plūdosi, 
paskui ėmė maldauti, galų ga
le, Įsitikinęs, kad protestai ve
da prie mušimų, ėmė verkti. 
Počečiujevas, stovėjęs už durų 
ir klausęsis, pagaliau nebeiš
kentė ir įbėgo Į komiko kam
barį.

— Eik po velnių — tarė jis, 
mosuodamas rankomis. — Te
gu geriau žūva abonentiniai 
pinigai, tegu jis gelia degtinę, 
tik tu nekankink jo, susimil
damas! Juk nudvės, kad tave 
velniai! Pažiūrėk: juk visai, 
dvesia! Jei būčiau žinojęs, 
dievaž, nebūčiau prasidėjęs...

— Nieko... Jis pats dar man 
dėkos, pamatysite!... Na, tu 
ką dar ten? — atsigręžė Gre
beškovas Į komiką. — Gausi.'

Ligi pat vakaro daubavo?- 
jis su komiku. Ir pats nusika- . 
mavo, ir jį nujodę. Baigėsf 
tuo, kad komikas labai nusil
po, nebepajėgė net dejuoti ir 
suakmenėjo su pasibaisėjimo 
išraiška veide. Po suakmenėji
mo prasidėjo kažkas panašu į 
miegą.

Kita diena* komikas, d i-4- 4- 7
džiain Počečiujevo nustebi
mui, atsibudo,t— atseit, nenu
mirė. Atsibudęs, jis ^apsidairė 
atbukusiu žvilgsniu, paklydi- 
nėjo akimis po kambarį ir 
ėmė atsikvošėt.

—Kodėl man visur skauda? 
—negalėjo suprast jis. — 
Tartum traukinys per mane 
būtų pervažiavęs. Gal degti
nės išgerti ? E, kas ten ? Deg
tinės!

Tuo laiku už durų stovėjo 
Počečiujevas ir Grebeškovas.

— Degtinės prašo, vadinas, 
nepasveiko? — pasibaisėjo 
Počečiujevas.

— Ką jūs, meldžiamasis, 
Proklai Lvovičiau ! —nustebo 
kirpėjas. — Negi j per vieną 
dieną išgydysi? Duok diei'e, 
kad per savaitę pasitaisymų, 
o ne per vieną dieną. Kitą, 
silpnutį, ir per penkias dienas 
išgydai, o šitas juk iš kom
pleksijos. Lyg koks pirklys. 
Negreit jį priveiksi.

—Kodėl gi tu man pirma 
šito nepasakei, prakeiktasis? 
— sudejavo Počečiujevas. — 
Ir i ką aš nelaimingas apsigi
nčiau! Ir ko aš, po velnių, dar 
laukiu iš likimo? Ar .ne pro
tingiau baigti iš karto, paleis
ti sau kulką Į kaktą ir 1.1.

Nors ir niauriai žiūrėjo i 
savo likimą Počečiujevas, vie
nok po savaitės Dikobrazovas 
2-is jau vaidino, ir abonenti
nių pinigų nereikėjo grąžinti. 
Grimavo komiką Grelx‘škovas 
ir taip pagarbiai lietė jo gal
vą, kad jūs nebūtumėt pažinę, 
jog tai pirmykštis antausiii 
skaldytojas.

—Gajus žmogus'/— stebCf 
josi Počečiujevas. — Aš vofe 
nenumiriau, Į jo kančias be
žiūrėdamas, o jis lyg niekur 
nieko, dar netgi dėkoja šitam 
velniui Fedkai, Į Maskvą nori 
vežtis! Stebuklai, ir tiek!
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New Yorko Žinios
Policija ieško upėje 
Brtįgano kūno

Gale praėjusios savaitės po
licija darbavosi ties 32-rąjn 
prieplauka gale Canal St. 
Manoma, kad ten gali rastis 
kūnas AFL pritarėjo Michael 
Brogano, kuris darbe dingo 
po pasipriešinimo Ryano ša
lininkams.

Čarnis turės radio ir 
televizijos programų

Nežiūrint stoties WINS su
stabdymo kontraktuotu ir iš 
anksto jau apmokėtu progra
mų, kandidatas į Manhattan 
distrikto porkurorą čarnis jau 
kalbėjo poroje kitu radio pro
gramų iš stoties WMGM.

Kitos programos, televizi
joje įvyks iš WABD stoties 
(Channel 5) spalio *23 ir 30 
vakarais, 7:15. Tuo pat sykiu 
ji statančioji partija — Peo- 
p’jKs Rights Party — teismo 
keliu kovoja atgauti WINS 
stotyje radio laiką. Su ta sto
timi turėjo sutarti astuonioms 
programoms pirm rinkimu. 
Jos būtu vykdytos antradieniu 
ir ketvirtadieniu vakarais.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
„ , .. v— i Kalėjimo vaizdai. Poema —..

(Tąsa)
Vyras jis buvo žvitrus, neišnykęs,
Lengvas ant kojų, o vardas jam—Dikas.

Pytas — trumpiai kis, senyvas 
žmogus,—

Dikui čia jis gal naudingas pabus.
Namas negyvėlių kampe stovėjo,
Prie pat to didžiojo mūro glūdėjo,—

Taip kad nuo stogo ant mūro užkopt-
Vyrui mitriam tai tik niekis—tik opt!

Unijos fondą naudojęs 
arkliukams

Abraham Neider, macu ir 
makaronu gamintoju unijos 
lokalu 269-to viršininkas, areš
tuotas. Jtaria, kad jis išra- 
šinėjęs falšyvus čekius. Pa
gal tuos čekius jis iš unijos 
fondu išmokėjęs pinigus sau 
ir juos prašvilpęs arkliu lenk
tynėse.

Čarnis pasakė tą 
užgintą kalbą

George Blake Charney, 
People’s Rights Party kandi 
datas i prokurorą Manhatta- 
ne, spalio 1 1-tą kalbėjo pei 
radio iš stoties WMGM ( H)5(’ 
klc.). Jis pasakė tą pačią 
kalbą, kurią buvo pasirašęs 
sakyti spalio 13-tą, iš stoties 
WINS. Stotis WINS .jam kal
bėti neleido, nors turėjo su 
juo kontraktą astuonioms pro
gramoms.

WINS sustabdytoji kalba 
lietė dabartini racetracks 
skandalą ir valdininku bei 
kitu stambiu repubiikonu ry
šius su tuo skandalu.

Suimtieji muštynėse 
sulaikyti teismui

Astuoni asmenys, Įtarti bu
vus lyderiais užpuolimo ant 
važiuojančiu Į darbą pajūrie
čiu AFL nariu, tapo sulaikyti 
teismui po kaucijomis. Po 
$10,000 užstato pareikalavo 
iš Gerardo Anastasia ir Do 
minick Melora. Joseph Mari
no turės užsistatyti $6 000. O 
po $5,000 kaucijomis sulaiky
ti Francesco Inciarrano, Jo
seph D’ljsposito, Luciano No- 
eccrino, Thomas F. Costa ir 
Robert Mala k.

Jeigu teismas pripažintu 
kaltais, nuteistu, juos gali 
bausti iki 8 metų kalėjimo ir 
po $1,000 pinigais.

Pajūryje darbas eina 
po policijos sargyba

Praėjusį ketvirtadienį jau 
buvo vykdomi laivų iškrovimo 
ir prikrovimo darbai 8-1 ir 86 
prieplaukose, New Yorko 
West Sidėje. Dirbo po gau
sia policijos sargyba. \ isu pa
jūriu sargybai pavartota' apie 
1,000 policijos. Daugelyje vie
tų dirbo sykiu AFL pritarėjai, 
abejojantieji ir priešai.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Staiga kalėjime koks sujudimas!
Klausia nustebę, vis aiškinti imas...

“Ką? Negirdėjai? Nėr darbo rytoj:
Laidotuvės bus pirmoj valandoj.”

Laksto, būriuojasi vis sunerimę,—
Girdi ir šiokio ir tokio tarimo:

“Šermenys? Kam gi? Kas mirė?
Kada?”

“Šermenys sargo.”— “Kokia tai
mada?”

Pajūriečiams drausmė 
pratęsta toliau

Teisėjas Weinfeld paskel
bė pratęsiąs buvusią laikiną
ją pajūriečiams drausmę iki 
spalio 25-tos dienos.

ši drausmė iš karto buvo 
taikyta prieš Ryano pasekė
jus, kurie iššaukinėjo laivo- 
krovius į streiką. Ryaniečiai 
streiką šaukė tikslu pasilaiky
ti galioje ir įledaleisti įsitvir
tinti AFL unijai. Tačiau šio
mis dienomis teisėjas pareiš
kė, kad jis norįs tą drausmę 
pritaikyti ir AFL.

Kibirkštis ir benziną 
juos apdegino

Kew Gardens srityje per 
dekoruodami butą du malio- 
riai skaudžiai apdegė rankas. 
Ugnį užkūrė kibirkštis iŠ steel 
wool, pasiekusi benziną sudrė
kintą • skudurą. Nuo to lieps
na pasiekė ten pat buvusias 
dvi biotines benzinus. Rankas 
jie apdegė gesindami liepsną.

Moteriškė sužalota 
po traukiniu

Margaret S. Dobronich, 4 1 
metų, nuvirto ar nušoko prie
šais ateinantį traukinį BMT 
Fort Hamilton stotyje. Per 
ją perėjo du vagonai iki spė
jo traukinį sustabdyti. Nu
pjovė abi kojas. Stotyje bu
vęs ir nelaimę matęs laivyno 
ligonines tarnautojas suskeli
nt) iš keleivių skarytes ir už
veržė kojas kraujui sulaikyti, 
tad nelaimingoji dar gyva nu
vežta į ligoninę.

Jau pastebėjote, kad pra
džia vajaus labai graži. Rū
pinkimės visi, kad tokiu pa
sisekimu vajus eitų nuo pra
džios iki pabaigai.

CHICAGOS ŽINIOS
Jono Bertulio staigi mirtis

Jonas Bertulis mirė labai 
staiga, netikėtai, spalio 9 d., 
6:30 vai. ryte. Visos dėtos 
pastangos išgelbėti jo gyvybę 
nedavė pasekmių.

Jonas Bertulis buvo vienas 
iš tų blaivai mąstančių žmo
nių. Kaipo biznierius su visais 
gražiai sugyveno. Į)ėl to jam 
ir sekėsi išvystyti Roosevelt 
Furniture Co. biznį i aukštą 
skyrių. Be to, jis mokėjo gra
žiai susitarti su savo partne
riais, buvusiais ir esamais.

Jo mirtis netik šeimai už
davė didelį liūdesį ir širdies 
skausmą, bet ir visiems tiems, 
kurie jį pažino. Tai buvo ne
tikėtas, nelauktas Įvykis.

Jonas P. Bertulis priklausė 
prie visos eilės organizacijų 
bei klubų, buvo jų nariu eile 
metų, tad ir laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių. Jo kūnas 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse.

Liko nuliūdime žmona. Nelė, 
duktė Elaine Blatz, žentas Le
onard, anūkai Barber;, ir Le
onard ir daug giminių ir pa- 
žįtamų.

Linkime Bortuiienei, jų duk
teriai, žentui ir anūkams G 
nuostoli ištvermingai pergy
venti, o Jonui Bertuliui amži
na poilsi!

J. P.

LMK Choras auga

LMK Choras žymiai padi
dėjo. Sugrįžo Helena Paukš
tytė, Povilas Daudcris. Dolo
res Pažarskaitė, Katie žebrai- 
tienė* ir kiti reikalingi chorui 
patyrę dainininkai ir vadylos.

Choro repeticijos laikomos 
Mildos salėje kas antradienio' 
vakaras.

Girdėjau, kad Vitas ir Mi
lė Yudenai ateis choram Vitas 
jau yra pasižymėjęs ir daina

vimu *r ypatingai vaidyba. 
Jiedu labai reikalingi.

Atrodo, kad LMK vėl pa
sieks tos aukštumos, kurioje 
buvo pakilęs. Tai smagu.

Chorai mums labai reika
lingi. Jų rolė labai svarbi.

Visi jaunesni ir kiek s< nesni 
pageidaujami į chorus, ypa
tingai kurie yra dainavę pir
miau.

Frentas

Mirė

Jurgis Kirdulis, 3729 So. 
Albany Ave., mirė spalio 10 
d. Gimęs Panevėžio apskr., 
Upytės vals. lako sūnus ir 
dvi dukterys.

Jozefina Kazlauskas. 905 
W. Cullėrton SI., mirė spalio 
8 d. Gimusi Tauragės apskr. 
Liko vyras Teodoras, trys sū
nūs.

George Lukas, 3656 West 
69th St., mirė spalio 9 d. Gi
męs Panevėžio apskr., Puša
loto parapijoje. Liko brolis 
Juozas is sesuo.

Apie Social Security
Klausimas: Prieš keletą 

metų, kai suėjau 65 metus, 
klausiau, ar galiu gauti 
pensiją iš social security 
apdraudos fondo. Man tuo
met sake, kad aš nesu iš
dirbęs reikiamo laiko. Da
bar, kai įstatymas pakeis
tas, ar yra galimybė man 
ka nors p-auti?

Atsakymas: Tuojau kreip
kitės i vietinę social secur
ity raštinę. Naujasis įsta
tymas žymiai nutrunipino 
pensijos laukimo laiką 
tiems, kurie jau dabai* yra j

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
HORSE MAN. Experienced only; 

riding, grooming, general stable 
work for Riding Academy. Apply 
617 Rector St., Roxboroiigli.
________________________ (205-211)

Baltimore, Md.
'help wanted'male

OYSTER SHUCKEK 
MILLER BROS.

The Place lo Eat 
Nationally Famous.
119 W. Fayette St.

(205-207)

pensijos amžiuje. Gali būti, 
kad yra jums priklausomu 
pinigų, kurių neatmoka, jei 
perdaug pavėluoji prašyti.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND. OHIO

L.L.D. 22-ros kuopos parengimas 
su vakariene už $1.00 įvyks spalio- 
October 24 d. (šeštadienį), pradžia 
6 vai. vakare. L.D.S. kliubo svetai
nėje.

Taipgi bus maskaradu ir muzika. 
Pasirėdžiusieji gražiausia ir pras
čiausia gaus dovanu. O šeiminin
kės žada pagaminti skania vakarie
ne- Bus ir bufetas norintiems Įsi
gerti. Visus kviečiamo atsilankyti.

Kvieslys.
(206-207)

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

I MATTHEW A.
: BUYUS
J (BUYAUSKAS)
J LAIDOTUVIŲ
J DIREKTORIUS

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

Delsė jie, vilkino stoginį darbą.—
Kitas dalykas dabartės jiem svarbu: 

Kaip čia tą sargą apgauti va štai, 
Mūro bokštely ką pūpso aukštai.

Gatavas planas! Dabar tiktai laimės!
Taikliai ir drąsiai sukrusti be baimės:

Sargą užkalbint, kada traukinys 
Griaudžia pro šalį su prekėm, kaip 

trys.
Pytas ir užveda sąmojį jaukų,—
O traukinys jau atbilda, jau traukia...

Dikas būk krapštosi ten atokiau,— 
Opt tik ant sienos! nušoko ir jau!...

Prekių, matai, traukinys toksai ilgas — 
Štai netol jis poškėdamas bilda...

Pytas dar šūkauja sargui ten ką: 
Dikui puiki, maloni tai talka!

Laimė! Į gatvę nušokęs nuo sienos,
Dingo, kaip briedis... Ant stogo tik 

vienas —
Pytas dar sąmojį krečia kutnai: 
Koks\jis “štukorius”!... paimtų

į velniai!
Sargas kikena, net ašaras šluosto,—
Juokias ir Pytas, įkibęs į juostą,—

Griebė plaktuką—ir pliekia skardon,-
Dedas, būk lygina skardą don-don!...

Sargas aptingęs įėjo į būdą,
Dribo kėdėn, kaip ir nieko nebūta,— 

Apėmė jį toks saldus snaudulys, 
Tai ir nusnūdo knapsėdamas jis.

Staigi esmė viso šito dalyko.
Vakar drama niršulinga įvyko:

Vienas negyvas, o du sužeisti.
Mat gi, įvyksta dalykai keisti!...

Štai ilgalaikis kolėjime Rėdąs,
Tikras stipruolis, gerai čia jam vedas.

Laisvėje buvo plėšikas garsus, 
Stebina jis ir čionai veik visus.

Trisdešimt metų—jo terminas visas,— 
Jau du metu čia atbuvo įdrįsęs.

'Vėl- jam priteko į teismą pribūt:
Dar vieną bylą — sakytum “kaput”.’.

Rūbais civiliais jis jau apsitaisęs,
Veža teisman du sargai — tai nebaisu,- 

Surištą laiko grandinė saugiai, 
Mat, pavojingi būt gali vagiai!

Priteisė teismas jam dešimt dar metų:
Redui nekaip — tai ir pats gerai mato.

Jau nebe vieną — atgal veža tris:
Dar du kalėjimo peržengs duris.

Rankos trijų surakintos grandinėm.
Tiedu sargai juos šaltojon dangina.

Bevežant, vyko kas tokio baisaus: 
Redas sumojo — jis laisvę atgaus!...

Štai jis iš kilpos išlaisvino ranką,— 
Peilį turėjo po rūbais parankiai...

Tyliai, vikriai jis padarė vis’ tai,— 
Nepastebėjo sargai to visai.

Kaitinos Peftrikienes- Pagarbail-l

BanketasHlin k I M w
Rengia Laisvės Bendroves Direktorių Taryba su pagalba 

Moterų Apšvietos Klubo 
t

Sekmadienį Spalio-October 25 d
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL, N. Y.

TAIPGI BUS GRAŽI PAINU PROGRAMA

Jau arti keturios. Raivosi sargas: 
“Pytas štukorius... Svieteli tu margas...

0... kurgi Dikas?”—“Nuėjo skardos:
Metas jau grįžti... Itet tiek tos bėdos... I

Gal kur užtruko. Lai bus tai rytojui.
Eisiu ir aš — vakarienė bus tuoj jau”...

Kol pasigedo: “Kur Dikas? Kur jis?”
Dikas jau kažkur... Jau laikas kuris.

Reta tokių pabėgimų laimingų!
Na, tų kalbų, tų spėlionių nestinga.

Diko kaip nėr, taip jį meni kasdien:
Na ir laimingas tas šelmis visvien.

Bet pabėgimų, deja, epizodai
Toli gražu tai]) slidžiai nesiduoda.

Esti tragedijų baisiai žiaurių!
Jų tu neperteiksi ūpu oriu.

Smogė į kaklą peiliu laisvam sargui,-— 
Tuoj tas sukniubo ir mirdamas gargė...

Kitas, sėdėjęs prie vairo, tuojau— ■ 
Stabdė mašiną, kai]) gali greičiau.

Smogė ans tuoj ir vežėjui į sprandą:
Tas tuoj nusviro — labai nusigando...

Redas ir tiedu išsmuko — ir bėgt,—
Tąsyk vežėjas iššovė — tik lept!...

Redas pargriuvo su peršauta koja,
Aišku — ir tiedu ten pat tuoj sustojo,

Nes surakinti jie buvo kartu:
Vienas nebėga — nebėgi ir tu.

Tuoj susigrūdo aplinkui smalsuolių.
Kalinius tris, kai]) matai, apipuolė,—

Nu tara ban’jo vežimą galan,—
Tuoj ir kalėjimo durys klan-klan...

(Bus daugiau) •

Tai bus pagerbimas

Katrinos Petrikienės 
sukaktim 60 metų jos am
žiaus ir daugelio metų visuo

meninės veiklos.
Dalyvaukime visi toje gražio
je sueigoje ir pagerbkime 
savo žymią visuomenininkę.

u

r v
KATRINA PETRIKIENft

Grupė “Melodija”
Vadovaujama B. Šalinaitės- 

Sukackicnės

duos gražią dainų programą. 

Taipgi dalyvaus programoje 

ir Šalinaitės mokiniai.

•t-ž-K

bus didžiojoje Auditorijoje
Pietų kaina $3.00 asmeniui. Prašome iš anksto įsigyti 

malonėkite atsilankyti paskirtu laiku.
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New¥)rto^zž8ė^Zlnl(M
Iš Juozo Žemaičio 
laidotuvių

Pirmadieni, spalio 12 d., 9 
vai ryte, Garšvos laidotuvių 
Įstaigoje pradėjo rinktis Juo
zo šeimos nariai, giminės i) 
kiti jojo draugai ir draugės, 
kad atiduoti paskutini patar
navimą-atsisveikinimą ant vi
sados. Už pusvaland žio d i lė
tokas būrelis palydovu auto
mobiliais leidomės i Farm
ingdale, Long Island, veteranu 
kapines. Mat. J Pozas buvo 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas, todėl jam ir buvo 
ten suteikta vieta ir militari- 
nė pagarba.

Velionis Juozas buvo pro- 
gresyvis žmogus. Skaitė Lais
vę per daugelj metų, Ihivo 
nariu LLD 2 1 ir LDS 46 kuo
pų. Dalyvavo mūsų dides
niuose parengimuose ir pagal 
išgalę prisidėdavo su finansi
ne parama mūsų spaudai ir 
kitiem reikalam.

r
Juozas buvo linksmo būdo, 

jisai mokėdavo sugyventi ir 
su skirtingų pažiūrų žmonė
mis ir tarpe j u turėjo drau
gą.

Būtų reikalo plačiaus pami
nėti apie Juozo biografiją, 
bet šių žodžių rašytojui nete
ko su velioniu išsikalbėti apie 
jo praeities gyvenimą, todėl 
prisieina tai apleisti.

Juozas mirė gana netikėtai. 
Namieje lipdamas laiptais pa
slydo ir nupuolė, sakoma, su
vis neaukštai, bet puldamas 
pavojingai susižeidė. Iš syk 
manė, kad porą dienų pa- 
skaudės ii' viskas bus gerai. 
Bet už keietos dienų, skaus
mams didėjant, buvo nuvež
tas Cumberland ligoninėn, 
kur buvo surasta, kad kaulas 
kelyje trūkęs. Buvo padaryta 
operacija, iš ko susidarė kom
plikacijų ir po keleto dienu 
mirė. Gaila netekus tokio 
malonaus draugo.

Liūdesyje liko žmona, dvi 
dukterys ir sūnus. Užuojau
ta Juozo žmonai, dukterims 
ir sūnui ’

Juozui amžina atmintis'.
Koresp.

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 PĖIST, Ph. G.

Beceptq Sp.clall.tal:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6238
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KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

Įvyks sekmadienį

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

Pradžia 3.30 vai. po pietų
J— J—-X~ '

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto rengiatės į šį koncertą.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D. '
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

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

Šeimininkės jau klausinėja: 
kiek pietaus spalio 25-tą?

Katrinos Petrikienės 60 me
tu sukakties bankietui valgiu 
gamintojos jau planuoja tai 
gražiajai iškilai pietus, bet 
jos nori žinoti, kiek bus valgy
toju. Jos pageidauja, kad ju 
didžiu darbu svečiai būtu pa
tenkinti ir kad jis išeitu su 
nauda visuomenei.

Apgailestaujame, kad ge
rosioms šeimininkėms dar ne 
pilnutinai galėjome atsakymą 
suteikti. Mes žinome, kad yra 
daug priteiki, kurie ruošiasi
pramogoje dalyvauti, bet dar čia pat ii- iš toliau.

Kriaučių Balius
Spalio (Oct.) 2 1 d. Įvyksta 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus (lokolo) metinis balius. 
Tai vietoje buvusio pikniko 
bus balius 11-27 Arion Place, 
unijos svetainėje.

Kriaučiai užims visas sve
taines. Vienose svetainėse bus 
užtaisyti stalai dėl dirbtuvių, 
panašiai, kaip būdavo pikni
kuose parke. Dirbtuvės turės 
(kas sau) savo stalus.. O di
džiojoje svetainėje bus šokiai.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, nepraleiškime pro
gos. Visi lietuviai kriaučiai ga
lėsime vieni kitus suėję pa
sveikinti ir kartu pasilinks
minti. Tai yra šeštadienio va
karas. Rodosi, jūs dar nesate 
pamiršę, kokius kriaučiai tu
rėdavo linksmus piknikus par
kuose. Taigi, balius bus taip 
pat linksmas. Skirtumas bus 
tik toks, kad pargrįžus iš ba
liaus drabužiai nebus išsipur
vinę. Svetainė — ne parkas.

Kriaučiai ir kriaučkos, 
spauskite sūrius ir džiovinkite 
skilandžius ateinančiam šešta
dieniui.

J. S.

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 

nėra užsisakę bilieto. Prašome 
visus tai padaryti tuojau, nu
imti nuo rengėją ir šeiminin
kių reikalą spėlioti. Bilietai 
gaunami Įstaigose ir pas sklei
dėjus.

Bank iotas spalio 25-tą Įvyks 
pietų laiku, 1 :3(). Geriausia 
proga savo šeimininkei su
teikti tikrą šventę ateinant 
pietauti su mumis Liberty Au
ditorijoje. Pietų kaina $3 as
meniui. Magaryčioms bus gra
ži meno programa ir linksmų 
pasimatymų su draugais iš

MIKĖ
Juozas Simokaitis, gyvenęs 

Linwood Ave., East New Yor
ke, mire spalio 17 dieną. Pa
šarvotas šalinsko šermenynėje 
— Shalins Funeral Home, 84- 
62 Jamaica Ave., Woodhaven. 
N. Y. Ji randasi prie pat Fo
rest Parkway stoties ant BMT 
Jamaica linijos. Laidos spalio 
20-tos rytą, su bažnytinėmis 
apeigomis.

Velionis paliko liūdinčius 
sūnų, (lukteri ir 4 anūkus, ar
timas giminaites Marijoną Mi
sevičienę, Beatrice Briedienę, 
taipgi gimines Bernotų šeimas.

šeimai ir giminėms reiškia
me užuojautą.

Simokaitis buvo kilęs iš Su
valkijos, nuo Griškabūdžio, 
Barzdų kaimo. Lietuvoje dar 
turėjo brolių ir seserį, tačiau 
paskiausiu laiku su jais buvo 
nutrūkę ryšiai. Amerikoje iš
gyveno 68 metus. Mirė sulau
kęs 76 metų. Iš amato buvo 
kriaučius. Seniau yra buvęs ir 
biznyje.

Juozas Bartašius, seniau 
gyvenas So. Brook lyne ir Wil- 
liamsburge, o dabar Crescent 
St., tapo užmuštas automobi
li aus praėjusio penktadienio 
vakarą. Pašarvotas Walter B. 
Cook šermeninėje, 150-10 
Hillside Ave., Jamaica. Laidos 
spalio 20-t.os rytą

IRT Grand Central stotis, 
kaipo praleidžianti daug sve
čių ir vietinių keleivių, būsian
ti dešimti kartų daugiau ap
šviesta.

MISCELLANEOUS

MISS LUISE
Laisniuota Masažuotoja 

(442, 198)
Stiprinantis Švediškas Medikalis 

Masažas. Pušį) maudyne ir lempos 
spinduliu gydymas jūsų sveikatai. 
Atdara 11 A. M. iki 5 P. M. Uždara 
sekmadieniais.

G R. 5-2229

...... ;.............

Dienraščio Laisves

Darbietis kandidatas 
užleido vietą kitam

American Labor Party kan
didatas i kaunsilrnaną Queens 
apskrityje Edward Nelson pa
skelbė, kad jis išsitraukia iš 
kandidatų sąrašo tikslu pa
gelbėti liberalų partijos ir 
nepriklausomųjų kandidatui 
Dr. Alphonse Henningburg’ui 
laimėti tą vietą. Jis mano, 
kad apvienytomis spėkomis 
jam yra proga laimėti.

Nelsonas pareiškė, kad pa
sitraukimu iš kandidatūros jis 
anaiptol neišsižada ALP pro
gramos. Kad ALP yra viena
tinė iš rinkimuose daly vau jan- 
čių partijų, kuri teikia pro
gramą apvalyti nuo bosauto- 
ju ir suktybių. Kad tik ta 
partija stengsis paliuosuoti 
nuo salės taksų, nuo per aukš
to taksavimo mažųjų namų 
savininkų, nuo auto vartojimo 
taksų, nuo aukštesnių f erų.

ŽINOJO SAVO TEISES
Nuteistas Į kalėjimą “kelnių 

vagis“ Charlie Brier buvo teis
me raštininko klausinėjamas 
apie praeitį. Brieris atsikir
to: “Jeigu norite, kaltinkite 
mane už paneigimą teismo, 
bet Į tuos klausimus atsakinė
ti nenoriu ir neatsakinėsiu.”

Iš šalies sunku spręsti, kiek 
kredito už tai priklauso drą
sai, o kiek sąlygoms. Jis nu
teistas jau' ketvirtu kartu. O 
pagal šios valstijos Įstatymus 
ketvirtasis nuteisimas gali pa
dėti į kalėjimą visam am
žiui. Tačiau jau aišku - tas, 
kad jis žinojo Įstatymus ir 
savo teises.

Vedybos
Spalio 10 dieną ištekėjo 

Dorothy Bariais už John Sa
kai, abu gyvena Williamsbur- 
ge.

Dorothy yra duktė Stanley 
ir Mary Barkų, žymių brook- 
lyniečių, gyvenančių 68 Mau- 
jer St., Brook lyne.

Vedybų pokilis Įvyko Char
les’ Mansion ant Montrose 
Ave., BYooklyne. Dalyvavo 
daug svečių ir labai gražioje 
nuotaikoje yisi linksminosi. 
Kas tik dalyvavo Mr. ir Mrs. 
Sakalų vestuvėse, visi giria, 
kad svečiai buvo gausiai vaiši
nami.

Dabar jaunieji Sakal’ai iš
vyko pasivažinėti medaus mė
nesio proga į tolimesnes sritis. 
Grįžę po įdomumų, poilsio, jie 
apsigyvens W i 11 i a m s b u r g e.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.
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LINOTYPE OPERATORS (2)
Patyrę prie Laikraščių

Reikalingas žinojimas anglą kalbos.

Unijinė spaustuvė, naktim.
Tel. OR. 4-0933

(203-206)
( AM ERA—REPAIR

VYRAI
Vien tik Patyrė

Pilnam ar daliai laiko
SIMS CAMERA

407 East 96th St,, Brooklyn
(205-207)

TEXTILE DESIGNER
Patyrė designers ant printed cot

tons. pageidaujama tų. kurie dirbę 
nepriklausomai studio ar cotton ar
ba rayon converter. Nuolatinis dar
bas. gera alga.

M. LOWENSTEIN & SONS
STUDIO

5 th H., 43 Leonard St., N. Y. C. 
__________ ____________ ( 205-211)

SIUVĖJAI
Kouti) Siuvėjai

Primieravimo Darbai
Dailus darbas. Puikiausios sąlygos 

VAN SIŲKLE DURANT
681 5th Ave., N. Y. C.

(205-207)
REIKALINGAS VYRAS

Visokiam Darbui 
Confectionery Krautuvėje 

11-7 valandom. Antradieniais 
uždara.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės asmeniškai.
IIOLSTEN & HALL

6822 — 5th Ave., Brooklyn
(206-209)

VYRAS MOKYTIS
Mašinšapės amatui.

Patyrimas Nereikalingas.
Nuolatinis darbas, periodiniai algos 

pakėlimai.
Amžiaus limitas 40 metų, 

šaukite: 8 P. M. iki 9 P. M.
Tel. LA. 7-2356

(206-207)

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui Viso
kiu rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industrijinių siuvamu mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
1 detonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

DIE MAKERS
Ne Apsigynimo Darbas.

Gera mokestis, viršlaikiai, 'nuolat, 
puikios sąlygos.

ANCHOR MFG. CORP.
31 Denton Ave., 

New Hyxla Park, L. I.
Kreipkitės 9 A. M. — 5. P. M.

' (206-212)
PORTERIAI

Patyrimas Nereikalingos 
tvariems šiftams

Nereikia sunkiai kelti. Nuolat . 40 
valandų savaitė Tuojau duodame 
darbininkam ir jų šeimom nuolaidas. 
Ligoninės priežiūrą ir kitas pašal
pas.

Kreipkitės kasdien: 9:30—4 P. M. 
6th floor

MARTIN’S
Fulton & Bridge Sts., Brooklyn 

(visom subvėm).
(206-208)

Išvogę daug aukso
Ties International Airport 

esamuose metaliniuose sandė
liuose per langą įsigavę va
gys. Matomai, žinoję, ko ieš-. 
ko, nes išnešta 15 plytų auk
so. Jo bendroji komercinė 
kaina esanti apie 50 tūkstan
čių dolerių. Jis buvęs siun
čiamas Smelting & Refining 
Co. j Perth Amboy N. J.

Pirmiau panaši vagystė ten 
buvusi įvykdyta gegužės 15. 
Tuomet išvogta $27,000 ver
tės aukso. Buvo Įtartas ir 
areštuotas vartų sargas, ku
ris dar tebelaukia teismo.

Brooklyne pražydo 
obelis

Kieme prie 98-16 Avenue 
N pražydėjo obelis visai ne- 
siskaitydama su kalendoriu
mi nei su faktu, kad ant tūlų 
šakų dar kabo šiemetinis 
obuolys. Nebuvimas, lig šiol 
šalnos ir 70 su virš laipsnių 
šilima ją apgavo.

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

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos svarbus susi
rinkimas jvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, spalio (Oct) 22-rą dieną, 
Lietuvių Am. Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avė. Pradžia 7:30. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Valdyba.

(206-207)
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BURROS — BILLER $60
Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas. 5 dienos, gera proga. 
Bronx ar Manhattan rezidente:

Kreipkitės:
BROIL-QUIK

2330—5th Avė. (tarpe 140-141 Sts.) 
N. Y. C.

Tel. AU. 6-7300 
________________________ £206-212]

REIKALINGA HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnai mokanti. Taipgi 

reikia geros pradinės. 5 dienos. 40 
valandų, nuolat. Uždara pirmadie
niais. gera mokestis. Kreipkitės:

CORTELYOU BEAUTY SALON
1404 Cortelyou Rd.. Brooklyn

Tel. BU. 2-8857 
________________________ (206-212) 

FINGERWAVER
Pilnai mokanti operatorės. Vien 

tik patyrusi. Pilnam laikui, gera mo
kestis. Uždara pirmadieniais.

Kreipkitės:
JOHN & NORA BEAUTY SALON

7523 — 5th Ave.. Brooklyn
(206-210)

REIKALINGOS 
FABRIKO DARBININKĖS 

Su ar bepatyrim 
Taipgi

Namų ruošos ar ofisų darbai gauna
mi. Visi darbai Brooklyne ir New 
Yorke. Statoma tuojau j darbą. įdo
mūs darbai. Kreipkitės:

A. & E. AGENCY 
2lO5L Coney Island Ave., 

Brooklyn, arti Kings Highway 
(B.M.T. Brighton Line iki Kings 

Highway stoties) 
_______________________ ( 206-208)

REAL ESTATE
ULSTER CO.. N. Y.

NEWBURGH. N. Y.— 9 mailės 
north. 8 kambariai. Youngstown vir
tuvė. 4 miegamieji. 2 maudynės, vis) 
moderniniai patogumai, naujai per
taisyta. pilnai išfornišiuota. Su nuo
stoliu $18.000. Mažas {mokėjimas. 
3% akrai žemės nešančios jeigas iš 
obuolių sodo. Garadžius.

Šaukite N. Y. EL. 5-2951 
ar rašykite

Conner, 163 E. 46th St„ N. Y. C.
(206-208)

E. ELMHURST — $11,500
Vienos šeimos, mūrinis. 6 rūmų. 

Knotty pine skiepas, prisideda išei
namoji. 2 karam garadžius. ištaisy
tas padėliam attic. 3 miegamieji, 
aliejum šildomas.

23-24 99th St., E. Elmhurst 
Tel. HA. 9-5365

________________________ (205-206)
RICHMOND HILL — $10,500

Naujai pertaisytas legališkai 2 šei
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, Island Park, L. I.

(204-206)
FLATBUSH—BROOKLYN AVE.
Atskiras mūrinis 2 šeimom namas. 

6 rūmų moderninis apart, tuščias. 
Ištaisytas skiepas su ekstra išeina
mąja. Aliejus, 2 karam garadžius. 
Daug kitų priedų. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Tirštai 
apgyventa. $19,000 (vientik pirkėjai 
kreipkitės) Šaukite savininką pama
tymui kad įvertinti.

BU. 2-4606
(204-208)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GAS STATION
35,000 galionų— pilnai įrengtas. 

21 metams lysas. Neša puikiausias 
įeigas. Gera bruzdi sekcija. Tikra 
bizniui proga už prieinamą kainą. 
Reikalinga $15,000. Šaukite savinin
ką:

DI. 2-9524 ar HY. 5-3336
(204-210)

PARSIDUODA DELICATESSEN
Pilnai įrengtas. Pardavinėja mėsą, 

salads ir alų. $1,000 savaitinių jei
gu. Gera bizniui sekcija. Tikra biz
nio proga už labai prieinamą kainą. 
Šaukite savininką:

JA. 9-8255 ar JA. 9-3018
(204-206)

PARSIDUODA GAS STATION — 
L. I. C.

$5,000 galionų, 16 metų lysas. Re
pair shop, auto laundry, body & fen
der shop. 2 lifts, wheel aligning rū
mas, 10 karų garadžius. Neša geras 
jeigas. Puikiausia biznio vieta. Par
duoda su nuostoliu už $18,000 arba 
už $12,000 pinigais. Pardavimo prie
žastis liga. Šaukite savininką:

RA. 8-9718, klauskite Steve
(204-210)■

PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai jrengtas. Neša geras jeigas, 

žema randa-lysas. 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. 6^4384, po 6 P. M.
(202-208)

GAS STATION
Pasirandavoja naujas Service Sta

tion. Didelės kompanijos. Neša dide
les jeigas. Geroje, bruzdžioje vietoje. 
Perleidžiama doleris už dolerj. Pil
nai jrengtas. šaukite savininką:

LAurelton 5-9888
(203-209)

Prašome Laisvės patrijotų 
nevėlinant surengti savo kolo
nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui tinkamo budž- 
to 1954 metams.
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(ROCHET BEADERS
!r j y

RHINESTONE GIRIfS
Ani suknelių. Nuolat. Gcraj mokes
tis. Kreipkitės Miss Laura:

E. M. EMBROIDER!
101 W. 37th St. N. Y. C.

Tel. OX. 5-1965
(pent house)

(203-209)
TEXTILE DESIGNER

Patyrusios designers ant primed 
cottons, pageidaujama tų, kurios dir
bę nepriklausomai studio ar coil on 
arba rayon converter. Nuolatinis 
darbas, gara alga.

Kreipkitės su Portfeliu.
M. LOWENSTEIN & SONS 

STUDIO
5th f!., 43 Leonard St.. N. Y. ( .

(205-211)
MERROW OPERATORĖS — 

PATYRUSIOS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 

Linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

RINGEL & SON KNITTING MILL
475 Onderdonk Ave., Brooklyn

________________________ (205-207)
FINGERWA VER-MANICURIST
Gražios išvaizdos. Patyrusi, pilnai 

mokanti. Nuolat ar savaitgaliais. 
Gera mokestis. Linksmos darbo są
lygos. ‘Taipgi Reikalinga Manicu
rist. Kreipkitės:

JOSEPH’S HAIRDRESSERS
1832 Schenectady Ave., (ar1*Avf,!J) 

Brooklyn. y < 
Tel. ES. 7-9336

(204-210)
BONNAZ OPERATORĖS

Patyrusios ar pradinės. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos, kreip
kitės:

A. & F. NOVELTY CO.
2855 W. 16th St., Brooklyn

Tel. CO. 6-4576 
________________________ (205-211)

REIKALINGOS
BAKERY SALESGIRLS

Patyrusios. Nuolat, gera mokestis.
Kreipkitės po 2 P. M.

WEBER’S BAKE SIlUP
52 West Fordham Rd., Bronx 

________________________ (205-207)
CROCHET BEADERS

.Patyrusios prie geresnio darbo.
Aukščiausios kainos. Kreipkitės:

LOUISE ART
143 W. 41st St., N.Y. C.

. ar \
1321 Harrod Ave., Bronx

________________________ (205-Y
DIETITIAN PATYRUSI —

DIET VIRTUVĖJE /

Reikalingas Mokslo Laipsnis.
Kreipkitės Personnel 9 12

FLOWER FIFTH AVE.HOSPITAL
1 E. 1051 h St.. N. Y. C.

(205-211)
DRESSMAKERS

Pripratusios prie gerų suknelių.
Nuolatinis darbos. Gera mokestis. 
Linksmos darbo, sąlygos. Kreipkitės:

MARIA SANDI STUDIOS
24 E. .55th St., N. Y. C.

(205-211)
JAUNA MOTERIŠKĖ

Dirbti ant kojinės preso ir kaipo 
rinkėja prie stalo. Nuotaiki atmos
fera. Priimsime ir pradines.

Arti visų Subvių.
MR. MICOL
C A. 6-3376

(205-207)

FINGERVAVER—MANICURIST
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

lat. 5 dienų savaitė, gera mokestis.
Kreipkitės:

CHARLES YOUR HAIRDRESSER 
3920 Broadway (arti 164 St.) N.Y.C. 
________ (206-212)

MALE and ŽEMALE
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)
REIKALINGI NAMŲ 

RUOŠOS DARBININKKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virėjų-Kambanų Tvarkytojų 
Stalų Aptarnautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų
Slaugių—Governankų

•
PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL

Butler—Daržininkų
Chauffeurs—Abelnai Vyrams 

Namuose
• 

BOROS
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius V 

Klijentus I
Kreipkitės Ištisą Savaite

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

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.




