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KRISLAI
I Hart for da.♦ •
Sveikins.
Pramogos.
Kerstenas ir Ievute.
Ar pavyks?

Rašo R. Mizara
.. . . .......

Vykstame i įtari JorHiet .iii 
;aunu bankiela. suruoštą 
spaudos naudai.

Apgulę kelią medžiai jau 
pakeitė savo vasarišką kostiu
mą rudeniniu. Kur tik žvelgi, 
tej, geltonuoja ir raudonuoja 
lapai; tik kur ne kur dar k \- 
soja žalsvas medelis, nespėjo.' 
kitu pasivyti.

šiltą dieną, saulėkaitoje, vi
sa tai sukuria neapsakomą ii 
neaprašomą vaizdą. Ir tokiai.1 
stebinančiais gamtos paveiks
lais Naujoji .Anglija gali di
džiuotis labiau už kitus mūsų 
šalies kraštus.

Rankiotas buvo gražus, 
skaitlingas. — p<-rmaža jam 
buvo salė.

Suvyko čion nemaža mūsų 
veikėju ir iš kitu miestu ii 
miesteliu. Kalbėjausi su dau 
geliu jų.

Tūli bus sekmadieni bankno
te K. Petrikienei pagerbti. Kai 
kurie sakė: bankietan mes no- 
’^..’ėsime atvykti, bet pasu>i- 
•A.isime veikėja raštu, dar ii 

ctyvanų pasiusime.
^Negalėdami būti asmeniš

kai, negalėdami jubiliatei pas- 
spausti ranką, tarti šiltą, 
draugišką žodi, jie suras ki
tas priemones jai pagerbtu

Bus iš Conne'ticuto žmonių 
ir Laisvės koncerte.

• • •
Connecticut!) žmonės, beje, 

turi ir savo veikėjus, kuriu lie
pa m irsta.

Lapkričio 7 d. Waterbu
ry je Įvyks pramoga Karoliui 
Krasnitskui pagerbti jo 75-riii 
metu amžiaus sukakties pro
ga.

Lapkričio 29 diena Hart
forde Įvyks pokylis Putrai ii 
Onai Giraičiams pagerbti; tai 
ilgamečiai veikėjai.

Gal dar bus kas nors ir New 
Britaine.

HartfordieČiu Laisvės Kuo
ras po ilgoku atostogų jau 
tvarkosi ir žada tuojau stoti 
darban. Laimingu jam sek- 

T •Juozas Pysliava rašo :
“Ak tie New Yorko laikraš

čiai. . .
“Apie Rockcfidlerienę -—iš

tisas skiltis, o apie kongros- 
maną Kersteną — nė žodžio.

“Nors tą pačią dieną jis su 
Kižyte grižo iš Paropos. . . ’’

I e v u t ė I ’a 111 ė k a i t ė— R o c k e - 
fellerienė -publikacijos spau
doje neieškojo, o tik kovojo 
už tai, kas jai. kaip paneig
tai bilijonieriaus žmonai, pri
klauso. Ir ji savo dali gavo 
ar gaus — keletą milijoną 
doleriu.

Gi Kerštenas vyko Europon, 
trokšdamas pasigarsinti. Ma
žai kas kreipė dėmesio Į jį 
ten, dar mažiau kreipė i jĮ 
dėmesį New Yorko spauda.

Paties Tysliavos laikraštis 
Ievutei Paulėkaitei paaukojo 
/ibemaža vartos, o Kerstenui — 
"vi eilutes. . .

Užtenka!
♦ ♦ *

Dipukiškieji diplomatai ir 
politikieriai dabar galvoja: 
kaip išversti iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybės Gri-

J. TAUTOS SVARSTYS 
ARABU SKUNDĄ PRIEŠ 
IZRAELIO KARININKUS
Irano politikai kaltina arabus 
už užpuldinėjimą izraeliečių

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugume 
Taryba sutiko svarstyti 
arabiškų šaJių skundą dėl 
to, kad Izraelio kariuomenė 
įsiveržė i Jordano arabų 
kaimą K i by a ,nužudė 66 gy
ventojus ir sunaikino kelias 
dešimtis namų.

Saugumo Taryba laukia 
atlekiant generolo V. Ben- 
nike’s, Jungtinių Tautų ko
misijos pirmininko dėl pa
liaubų Palestinoje tarp Iz-

Vėl veikia komisija dėl 
‘Nenorinčiu” grįžt imtinių

I'anmundžom, Korėja. — 
Komanda indusų, sergėjan- 
eių stovyklas “atsisakan
čių” namo grįžti belaisvių, 
šaukė juos ateiti ir klausy
tis, kuomet atvyksta Šiau
rinės Korėjos bei Kinijos 
atstovai aiškint, kodėl visi 
belaisviai turėtų grįžti.

Lenkijos ir Čekoslovaki
jos delegatai buvo laikinai 
pasitraukė iš neutralių ša
lių komisijos, globojančios 
tokius belaisvius. Jie pro
testavo, kad indusų ka
riuomenės komanda never
tė tuos belaisvius klausytis 
paaiškinimų. Dabar gi len
kai ir čekai sugrįžo komi
sijom

Amerikonas belaisvis sar- 
žentas Ed. S. Dickenson 
pirmiau buvo atsisakęs grįž
ti, bet dabar jau grįžo pas 
saviškius Pietinėje Korėjo
je. Kiti 22 amerikonai vis 
dar atsisako grįžti.

Įsikūrė patrijotinis
1 lenki] katalikų frontas

Varšava. — Susidarė pa- 
trijotinių kunigų j r pasau
liečiu kataliku Tautinis 
Frontas bendradarbiauti su 
Lenkijos liaudies valdžia. 
55-kiu nariu fronto komite
tui vadovauja kunigas Jan 
Čui, Varšuvos Universiteto 
teologijos skyriaus virši
ninkas.

Bermuda. — Nukrito jū
ron karinis Amerikos lėk
tuvas, pražudant 41akūnus.

gailį, Šimutį ir Vaidylą?’
Per metą eilę ši trejukė 

“laisvina Lietuvą,“ sėdėdama 
Tarybos viršūnėse, trankosi iš 
miesto j miestą, turi “good ti
me.” ir su niekuo nesiskaito.

Ar pavyks tą politiškai nu- 
sišpicavusią trejukę iš vadovy
bės pašalinti?

Mums rodosi, kad nepa
vyks.

Klerikalai yra tvirti, o ka
dangi klerikalams Grigaitis su 
Vaidyla laižo kojas, tai jie j u 
gatvėn neišmes.

raelio ir arabiškų jo kaimy
nų.

Pati ta komisija rapor
tavo, kad pusė batalijono 
Izraelio armijos naikino 
jordaniečių kaimą ir žudė 
jo gyventojus.

Izraelio atstovai dėstys 
Saugumo Tarybai, kad ara
bai kartotinais užpuolimais 
iš Jordano ir kitu arabišku 
kraštų per trejus paskuti
nius metus nužudę šimtus 
Izraelio piliečių.

; Vietnamiečiai atmuša 
francūzų ofensyvą

Hanoi, Indo-Kin. —.Viet
namo liaudininkai - komu
nistai atmušė ir sulaikė 
f r a n c ū z ų ofensyvą, kaip 
praneša Reuters, Anglijos 
žinių agentūra.

(O dar tik pirm poros 
dienų francūzai skelbė, kad 
jie apsupą ir sunaikinsią 
tūkstančius Vietnamo ko
munistų - ties Raudonosios 
upės žiotimis.)

Pietų Korėjos oficierius 
perlekdino jos bombonešį 
į Šiaurinę Korėjų

Seoul, Korėja. — Patiki
mi korespondentai prane
šė, jog vienas Pietinės Ko
rėjos tautininkų oro jėgų 
oficierius perlekdino ameri
kinį jų lėktuvą - bombonešį 
į Pyongyangą, šia urinės 
Korėjos liaudininkų sosti
nę.

Pietinės Korėjos karo mi
nistras Sohn Won iš pra
džios buvo užginčijęs tą 
pranešimą, bet paskui su
dvejojo ir jau žadėjo “to
liau ištirti.”

■ . -................... I ■ . ■ ■ ...I

Anglija teisina savo 
smurtą Br. Guianoj

London.—Anglija paskel
bė “pasiteisinimus,” kodėl 
jinai pavarė Britiškosios 
Guianos progresyvių val
džią ir suspendavo to kraš
to konstituciją.

Anglija kaltina progresy
vius Guianos valdininkus 
už tokius “nusidėjimus,” 
kad:

Jie bandę sukelti tos ko
lonijos policiją ir gyvento
jus prieš Angliją. Leidę 
svetimiems komunistams 
atvykti ir apsigyventi Gui
anoj. Skelbę politinius strei
kus ; planavę panaikinti 
bažnytines mokyklas, o jų 
vieton įsteigti progresyves 
valdines mokyklas ir tt.

LAISVES VAJUS
Gavimui naujų skaitytojų

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Rochester, N. Y., vajininkai ....................  464
New Britain, Conn., vajininkai ........................ 320
D. G. Jusius, Worcester, Mass..............................288
Hartfordo vajininkai ........ . 288
Bridgeport, Conn., vajininkai ...........................  224
LLD Moterų Klubas, Binghamton, N. Y...........212
Balt i more s vajininkai ........................................ 200
Brooklyno vajininkai .......................................... 196
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.......................... 178
L. Prfiscika, Chicago, Ill...................................... 160

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ............................................ 145
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa............. 116
Philadelphi.jos Vajininkai ..................................................< 128
V. Padgalskas, Mexico, Me............................................................... 120
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................................# ............................. 120
A. Navickas, Haverhill, Mass...............................................  8R
S. Penkauskas, Lawrence, Mass....................................................... 64
S. Rauduvč, Pittston, Pa. 64
J. Krasauskas, Norwood, Mass......................... 32
T. . Tilvick, Easton, Pa.......................................................................... 32
J. A., Rochester, N. Y......................................................................... r 32
A. Jocis, Bridgeport, Conn.................................................................. 32
Patersonietis ............................  32
P. Beeis -F. Klaston, Great Neck, N. Y.............................  .18

Iš paskutinės eilutės, apatinės lentelės, įšoko į pirmą 
vietą laimėtojų skyriuje Rocbesterietė, prisiųsdama 
pluoštą atnaujinimų.

Taip pat į laimėtojų skyrių įžengė D. G. Jusius, iš 
(Tąsa 2-rame puslapyj)

Lietus galėtų apdumti miestą 
mirtinų chemikalų dujomis

Horse Cave, Kentucky, 
miestelio ž m o n ė s šiomis 
dienomis meldėsi, prašyda
mi lietaus, bet dabar bijo, 
kad li'etus galėtų paleisti 
mirtinus nuodus iš didžiu
lių rūdijančių metalinių 
kubilų.

Tuose kubiluose prie ge
ležinkelio yra 45,000 galio
nų pavojingų chemikalų, 
kurie pradeda, pragraužti 
kubilu sienas. Kuomet to
kie chemikalai susiduria su 
vandeniu, tai pasidaro ža
lingos hydrochlorinės rakš
ties dujos ir paplinta nuo
dingas aršeniko trioksidas.

Jeigu ateitų lietus, tai ga-

Ryty Vokietija suėmė 2 
“iš vakarų atsiųstus” 
žmogžudžius fašistus

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos valdžia suėmė du fašis
tinius teroristus iš šaikos, 
kurį Cottbus mieste nušovė 
keturis policininkus.

Valdžios spauda rašo, kad 
“Amerika ir Vakarinė 
Vokietija siunčia tokius 
žmogžudžius bei kenkėjus” 
i Sovietų kontroli u o j a m ą 
Rytų Vokietiją.

Apsivogęs lenkų Susivieni
jimo kuopos vadas

Brooklyn, N. Y. — Areš
tuotas Kazimierz Leoniak, 
Amerikos Lenkų Susivieni
jimo (Zvionzko) kuopos 
pirmininkas. Kaltina m a s, 
kad suvogė $5,667 kuopos 
pinigų, palikdamas ižde tik
tai apie $15.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vis šilta.

lėtų apdumt miestelį hydro- 
chloriniais nuodais; tuo tar-i 
pu praskiestas aršeniko che- ■ 
mikalas, prasiskverbdamas 
žemėn, nuodytų geriamąjį 
vandenį. O jau ir dabar 
nuodai pradeda veržtis iš 
vieno kubilo.

Armijos valdyba pirm ke
lių mėnesių pardavė tuos 
chemikalus vienai kompani
jai už $80,000, kaip atlieka
mą nuo karo dalyką. Bet 
kompanija netrukus nuban- 
krutavo. Taip chemikalai 
ir liko be savininko. Nie
kas nenori jų net dovanai 
imti.

Juodmarškiniai 
fašistai atvirai 

i trukšmauja Romoje
Roma. — Keli šimtai fa

šistų, apsivilkę j uodais 
marškiniais, demonstravo 
gatvėmis, dainuodami mus- 
soliniškas dainas. Labiau
sia jie trukšmavo prieš So
vietų ir Jugoslavijos amba
sadas. Šaukė prijungt Ita
lijai visą Triesto žemę.-

Fašistai buyo apspitę ir 
italų Komunistų Partijos 
centrą. Bet komunistai nu
mušė juos šalin. Vieną fa
šistą taip apkūlė, kad jis 
atsidūrė ligoninėje.

Fašistai mėgino demon- 
struot ir prieš Amerikos ir 
Anglijos ambasadas, bet po
licija juos išvaikė.

New Delhi, Indija. — At
vykęs Amerikos kongres- 
manas Johnson sakė sura
dęs, kad francūzai gana ge
rai vartoja amerikinius gin
klus karui prieš Vietnamo 
liaudininkus.

ANGLIJOS PREMJERAS 
VĖL RAGINO I DERYBAS 
SU MALENKOVU
Bet Amerika priešinasi tokiom 
Keturių Didžiųjų derybom

London.— Anglijos prem
jeras Winston Churchill, 
kalbėdamas šalies seime, 
pakartojo, kad turėtų būti 
suruošta Keturių Didžiųjų 
aukščiausių valdininku kon
ferencija — prezidento Ei- 
senhowerio, Sovietų prem
jero Malenkovo, Anglijos ir 
Francijos premjerų.

Churchillas sakė, jie tu
rėtų “sueiti į draugiškas, 
be ceremonijų derybas” dėl 
taikos palaikymo pasauly-

Popiežius ragina 
užgini ABC karą

Roma. — Popiežius Pijus 
XII savo pareiškime tarp
tautiniam karinės medici
nos kongresui pageidavo, 
kad būtų uždraustas “ABC” 
karas. Taip jis vadino ato
minį, biologinį (bakterinį) 
ir cheminį (nuodų) karą. 
Popiežius sakė, tai būtų ne
teisingas karas, nes nuo jo 
nukentėtu daugybė civili
nių žmonių.

N. J. demokratų kandidatas 
nurodo dar vieną 
republikomj suktybę

Newark, N. J. — Rober
tas B. Meyner, demokratų 
kandidatas į New Jersey 
valstijos gubernat orius, 
kaltino esamąją republiko- 
no gubernatoriaus Driscol- 
lio valdžią dar už vieną 
suktybę.

Meyner, nurodė, kad re- 
publikonai valdininkai už
mokėjo 510 tūkstančių do
lerių už penkis akrus že
mės, kurią tūlas biznierius 
tik ką buvo pirkęs už 5 
tūkstančius doleriu.

Valstijos valdžia sakė, 
tas sklypas reikalingas jos 
vieškelių plan avimo depart
mental.

Nepaprastai karšta “moterų” 
vasara” New Yorke

4

New York. — Paskutinė
mis dienomis karštis šioj 
apylinkėj siekė 75 iki 77 
laipsnių, kaip kad antradie
nį. Viršijo senąjį 1947 me
tų spalio 20 d. rekordą, ka
da termometras rodė 76 
laipsnius ir 4 dešimtadalius.

O 11952 m. spalio 20 d. bu
vo jau gana šalta — 30 
laipsnių su puse.

Tel Aviv, Izraelis.—Da
vid Ben - Gurion, Izraelio 
premjeras, sakė, kad tai 
“ne Izraelio kariuomenė, 
bet ginkluoti piliečiai” at
keršijo Jordano arabams, 
užpuldami Kibyą... %

jo. “Tokios derybos galė- 
| tų duoti naudos, o negalė
tų daug blogo padaryti,” 
pridūrė Churchillas.

Jis, tačiau, nedavė atsa
kymo į klausimą: — Ar 
tamsta pats planuoji Mas
kvon keliauti ir asmeniškai 
tartis su Sovietų premjeru 
Malenkovu, jei Amerika at
mes siūlomąją Keturių Di- 
džuiu sueiga?

4. < *• *

KODĖL DULLES ATME
TA DERYBAS SU SO

VIETU PREMJERU
New York. — Ąmerikos 

valstybės sekretorius John 
Foster Dulles atmetė siūly
mus surengti trijų didžių
jų vakarinių kraštų kon
ferencija su Sovietų prem
jeru Malenkovu.

Kalbėdamas per radiją N. 
Y. Herald Times Tribune 
diskusijose, Dulles pareiš
kė, jeigu i vyktų pasitari
mai su Malenkovu, tai susi- 
darvtu “klaidingas įsnū- 
dis,” kad jau negręsia ka
ro pavojus iš Sovietu pusės. 
Tatai gi, pasak Dulleso, 
trukdytu “laisvojo pasaulio 
pasiruošimus gintis n u o 
komunizmo.”

Suskilo Ceilono 
trockistai

Kolombo; Ceilon. — Su
skilo čionaitinis trockistu 
partijos suvažiavimas. Kai 
kurie vadai siūlė rezoliuci
ją, kritikuojant Sovietų Są
jungą. 100 delegatų, pro
testuodami prieš tą rezoliu
ciją, apleido suvažiavimą. 
Viso buvo susirinkę apie 
300 delegatų.

Mirė dailidžių “caras” 
William Hutcheson

Indianapolis, Ind. — Mi
rė William L. Hutcheson, 
79 metu, “amžinasis” fede- 
racinės Dailidžių Unijos 
prezidentas, plačiai išgar
sėjęs kaip dailidžių “caras.” 
Turėjo sudaręs sau tokią 
apmokamų vadų - vadukų 
mašineriją, kad jie laikyda
vo Hutchesoną nuolatiniu 
unijos prezidentu be narių 
balsavimų. Taip jis per 36 
metus prezideptavo šiai di
džiai unijai, turinčiai 822,- 
000 narių. Buvo uolus re
publikonų rėmėjas.

Nepataisomai sirgdamas, 
Hutchesonas 1952 m. p r a - 
džioj pasitraukė iš veiklaus 
vadovavimo unijai. Tuomet 
jo bičiuliai vadai paskelbė 
ji “užpelnytai atsitarnavu
siu generaliu unijos prezi
dentu,” o jo sūnų/Maurice 
A. Hutcheson paskyrė vei
kiančiuoju jos prezidentu.
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ŠVENTOJOJE ŽEMĖJE
MAŽOJOJE AZIJOJE vanduo visuomet buvo ir 

tebėra labai brangus. Jis brangus, nes jo ten nedaug. 
Todėl Mažosios Azijos tikintieji, sakoma, apie pomirtini 
gyvenimą galvoja taip: po mirties rojuje bus užtenka
mai vandens, — visur pievos ir lankos žaliuos. x

Dėl vandens, sakoma, pastaruoju metu Palestinoje 
įvyko nekaltų žmonių kraujo praliejimas.

Izraelio valdovai nutarė pravesti didžius irigacijos . 
projektus Jordano pasienyje. Tie projektai taip prave- I 
darni, kad iŠ Jordano šalies nutraukiamas vanduo Į Iz- į 
raelį. Jordaniečiai tuo pasipiktinę. Skelbiama, būk jor- į 
daniečiai andai užpuolę ant Izraelio teritorijos ir ten j 
užmušė keletą žmonių. Atsimokėdami tuo, izraeliečiai 
pasiuntė savo ginkluotas jėgas, kurios įsiveržė į Jorda
no teritoriją, užpuolė kelis kaimus ir nušovė keletą de- , 
šimtų niekuo nekaltų žmonių.

Ir visa tai lemia negerą.
Mums neatrodo, tačiau, kad šitie pasieniniai užpuo- j 

limai yra tik dėl vandens. Atsiminkime, kad prieš ke- I 
lerius metus Izraelis su arabiškais kraštais kariavo. 
Nors mūšiai buvo sulaikyti, tačiau taikos sutarties dar 
vis nėra. Izraelis gyvena su arabiškais kraštais karo , 
paliaubų laikotarpį. Nėra kol kas karo, bet nėra ten 
ir pastovios taikos, nes tie kraštai neturi jokios sutar- ! 
ties, garantuojančios taiką.

Dėl to Palestinoje karas gali prasidėti bent kada, 
bile dieną. Ir tame kare gali žūti (be jokio reikalo) daug 
nekaltų žmonių.

Palestinoje veikia Jungtinių Tautų komisija, ku- i 
rios tikslas yra: pridaboti, kad karo paliaubų sutartis I 
būtų vykdoma gyvenimam Komisijos pirmininko parei
gas eina danas, majoras generolas Vagn Bennike. Pa
starąjį dabar šaukia Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
i New Yorką, kad jis pateiktu išsamų pranešimą apie i 
tai. kas ir kaip ten daroma.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Palestinos klau- I 
simą svarstys dar šią savaitę. |

Šiuos žodžius .rašant į Jordano sostinę renkasi ara
biškų valstybių talkos “gynimuisi nuo Izraelio agresijų.” 
Arabiškos valstybės palaiko savo sąjungą, kuriai pri
klauso Egiptas, Irakas, Yemen, Lebanonas ir Saudi Ara
bija. Visos šios valstybėlės labai neapkenčia Izraelio.

Taigi nieks nežino, kuo ir kaip Palestinos nesusipra
timai bus išsnręsti: derybomis ar ginklu? Mes norime, 
kad iie būtų išspręsti derybomis, kad visokie nesusipra
timai juo greičiau būtų baigti, kad tos nedidelės, nu
alintos, bednos tautos galėtų pakilti aukščiau ekonomiš
kai, kultūriškai ir valstybiškai.

• Bet abejojame, ar tai bus greit pasiekta. Imperialis
tai, mat, vieną tautą prieš kitą kursto: Iš karo jie nau-* 
dojasi.

Ten, kur viešpatauja imperialistai, nėra lengva ma
žoms tautoms susitarti. Jos nuolat kurstomos viena 
prieš kitą, nuolat piudinamos: muškitės.

Kitaip yra socialistiniame pasaulyje. Štai nedidelis, 
bet ryškus pavyzdys: Tarybų Sąjungoje neseniai buvo 
pastatyta elektrinė jėgainė, — pastatyta ji trijų valsty
bių,— Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos jėgomis. Ir ši 
jėgainė dabar teiks elektrą trijų respublikų kolūkiams, 
esantiems toje srityje!

Kodėl Izraelis ir arabiški kraštai negalėtų vandens i 
naudoti bendrai, kad visų besirūbežiuojančių šalių žmo
nėms būtų galima juo naudotis?

BE LOGIKOS
JUGOSLAVIJOS rėksnys Tito dar vis plepa, būk, jei 

Amerika ir Anglija perleis Italijai Triesto miestą, tai jis 
pradės prieš Italiją karą.

Mes nemanome, kad Tito tai drįs daryti. Bet 'da- 
leiskime, kad jis išdrįs, tai kokia logika jis 'vadovauda
masis tai darys?

Jo “logika,” matyt, yra tokia: Italija silpnesnė už 
Jugoslaviją militariškai; jis mano, kad jugoslavai italus 
sumuštų. Todėl Tito šitaip ir plepa, ir grasina, ir rėkia.

Tikrai logiškai galvojant, Tito turėtu nelaukti, kol į 
Triestą ateis italų armija, o dabar tą miestą turėtų pa- 

• imti, kol dar i is yra amerikiečių ir anglu rankose. Bet 
ne! Tite tai daryti bijosi. Jis laukia, kai mieste bus 
silpnesnės jėgos, tuomet jį pulti, nors italai nėra nie
kuo kalti, jei jiems amerikiečiai ir anglai Triesto miestą 
perveda, nežiūrint to, kad tai yra djiroma laužant tai
kos sutarti, sudarytą su Italija.

Višinskis, kalbėdamas Saugumo Taryboje, aiškiai 
pareiškė, kad tokis Triesto miesto ir srities sprendimas, 
kokį dabar daro Angliia ir Amerika, yra niekas dau
giau, kaip kurstymas prie karo. Višinskis reikalauja 
Triestą padaryti tarptautine, laisva teritorija, kontro
liuojama Jungtinių Tautų. Bet abejojame, ar šis Višins
kio siūlymas Saugumo Taryboje praeis.

PASTABOS
Dr. Thomas Parry Jones, 

pirmosios metodistų bažny
čios klebonas, Sheboygan, 
Wis., slaugių sąjungos me
tinei konvencijai pareiškė, 
jog senatorius Joseph Mc
Carthy naudoja čia hitleri
nes priemones.

Neseniai grįžęs iš dviejų 
mėnesių buvimo Europoje, 
kun. Jones nurodė, jog eu
ropiečiai “pradeda abejoti, 
ar mes esame protingi žmo
nės,” kuomet makartizmą

viname.
Ne visi amerikiečiai die

vina makartizmą. Didelė 
žmonių dauguma McCar
thy metodų neužgiria. Bet 
reakcinis elementas, turįs 
didžiulės įtakos turtingose 
sferose, makartizma kelia iZ . V t

padanges.
Teisingai kun. Jones tei

gia. jog hitlerizmas Vokie
tijoje ir makartizmas Ame
rikoje nesudaro a b elne 
žmonių sentimento, c

“Draugas” nepasitenkinęs 
buvusiu demokratų kandi
datu prezidento vietai Ad- 
lai Stevensonu, kam jis grį
žęs iš savo kelionės po Azi
ją ir.Vakarų Europą pri
minė tai, ką kitų kraštų 
žmonės norėtų — susitarti 
su Sovietais.

Šis demokratų vadovas, 
girdi, “ir vėl norėtų grįžti 
i nuolaidu, klaidu ir bolše- 
vikams pataikavimų politi
ką.” Kunigų laikraščiui pa
tinka tie, kurie kalba už ką
rą, už liaudišku kraštu u 7 c v
“laisvinimą,” už atominiuV Z L

bombų naudojimą.
Bet šis laikraštis pamirš

ta kitoje špaltoje cituoja
mą Kristaus pasakymą: 
“Kokiu teismu teisiate, to
kiu ir jūs būsite teisiami; ir 
kokiu saiku seikėjate, to
kiu bus ir jums atseikėta.” 

Taipgi kunigėliai turėtų 
atsiminti ir šiuos “švent
raščio” žodžius: kas kardą 
naudoja, tai nuo kardo ir 
miršta. Išeina taip: kas 
atominę bombą pa naudos, 
tas gali nuo tokios pat bom
bos pats mirti.

Inter-

Nebraskos universitete 
prof. F. K. Beutel, kalbė
damas andai General Coun
cil of the American
professional Institute suva
žiavime, priminė, jog “poli
tiniai 
šiuo metu sakosi kovoja 
prieš komunistus neva mū
sų laisvių apsaugai, iš ti
krųjų tas mūsų laisves 
kiną.

kuric

nai-

Mc-McCarthy, Jenners, 
Carran, Veide ir kiti tokie 
“smaugia mūsų laisves, dis
kredituoja mūsų religiją ir 
sudaro žmonėse nepasitikė-

Jis sakosi nesąs komu
nistas, nei komunistų sim- 
patikas, bet nebegalįs pa
kęsti makartinio siaubo.

Ar žinote, kad Baltike jū
ros vanduo turi mažiausia 
druskos, o Raudonosios jū
ros daugiausia?

Lietuviu tauta, prieinan
ti prie Baltike jūros, visada 
turėjo pakankamą druskos 
kiekį, o arabų tautos, gu- 

R a li
tu r:

gavo 
bačkas

linčios aplink sūrąją 
doną ją jūra, visada 
druskos nedatekliu.

—o—
American Oil Co.

25,078,048 aliejaus
Saudi Arabijoje tik rugsėjo 
mėn.

Ten dirba 10,000 ameri
kiečiu ir 15,000 arabu. Arą- 
bai yra nesvietiškai išnau
dojami, verčiami dirbti už 
visai mažas algas.

Dabar arabai aliejaus dar
bininkai sustreikavo. Rei
kalauja didesnių algų ir ge
resnių darbo sąlygų. Jie 
demonstruoja prieš ameri
kiečius.

Darydama milžiniškus 
pelnus, minima kompanija 
tačiau atsisako patenkinti 
teisingus darbininkų reika
lavimus.'

Amerikos mi Ii tarinės ba
zės Arabijos kraštuose da
bar gali būt panaudotos ir 
prieš streikuojančius ara
bus darbininkus.

Kongresmanas S. W. Yor- 
tv andai pareiškė, jog prez. 
Eisenhoweris “slepia nuo 
Amerikos žmonių informa
cijas, kad Sovietai yra to
liau pažengę H-bombos to
bulinime. negu Amerika.”

Ne tiek svarbu, kiek kuri 
šalis turi atominių ar hy- 
drogeninių bombų. Svar
biausia, kiek kuri šalis deda 
pastangų karo pavojų ša
linti, taiką palaikyti.

Pasirodo, kad Sovietai 
niekam negrąsina ginklais. 
Jie primygtinai reikalauja 
susitarimo ir taikos palai
kymo.

MARIJAMPOLE
Jau VIII amžiaus pra

džioje ant vingiuotų Šešu
pės krantų, ten, kur dabai 
yra Marijampolės miestas, 
buvo mažytis žvejų kaime-

tytis miestas pradėjo maž
daug nuo XVIII amžiaus 
vidurio. Tačiau suklestėjo 
Marijampolė tik tarybų val
džios laikais.

Pokariniais metais auga 
Marijampolės pramonė. Re
konstruota ir paleista veik
ti viena stambiausiu mies
to įmonių — cukraus fa
brikas. Palyginti su prieš
kariniu metu, jo pajėgumas 
žymiai padidėjo.

Auga, vystosi ir kitos 
pramonės įmonės: linų ga
mykla, plytine, tarprajoni
nė traktorių kapitalinio re
monto dirbtuvė, sviesto ga
mykla. Keleriopai išsiplėtė 
rajono pramonės kombina
tas. Šiais metais čia pra-

specialistų.
Marijampolės centre

statas, kuriame įsteigta li
goninė, konsultacija, gim
dymo namai, gydymo kabi
netai . Vien miesto gydymo 
įstaigose dirba d a u g i a u 
kaip. 30 gydytojų, apie 100 
viduriniojo medicinos per
sonalo asmenų, tuo tarpu 
kai seniau mieste tebuvo 
vos keli gydytojai.

Daug eksponatų yra kraš
totyros muziejuje. Jo sten
dai rodo pramonės įmonių, 
priešakinių rajono kolūkių 
— “Šešupės,” Černiachovs
kio vardo, tarybinio ūkio 
“Kumelionys” ir mašinų -

traktorių stočių 
mus.

Sparčiai auga
I Artimiausiu laiku 
statyta daug naujų namų. 
Daugiaaukščiai pastatailpa- 1 
puoš centrinius kvartalus, 
išaugs teatras, kinas, nau
jos mokyklos ir kitos kul
tūros įstaigos.

J. Kalvaitis

miestas.

Kenya. — Afrikietis poli
cininkas, pagaliau, nušovė 
baltąjį kriminalistą, kuris 
per 36 valandas nužudė 3 
žmones ir daugelį sužeidė.

La Faou, Francija. — Ke
turi turistų busai susikūlė 
vienas į kitą, užmušant 9 
važiuotojus ir sužeidžiant

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

dės veikti naujas verpimo | Worcesterio, prisiųsdamas pluoštą atnaujinimų. Bus 
atidi- dar ir daugiau nuo jo.

Juozas Tysliava aimanuo-' 
ja, kodėl New Yorko laik
raščiai prirašė “apie Rocke- 
felleriene — ištisas skiltis, 
o apie 
na — 
pačia 
grižo

Bet
su Kižyte ir jų kelionę ra
šyti? Išvažiuodamas Eu
ropon jis žadėjo “išlaisvin
ti” Lietuvą ir parvežti ją 
Amerikon. Kerstenas par-

kongresmaną Keršie
nė žodžio. . . Nors tą 
dieną jis su Kižyte 
iš Europos.”
ką gi apie Kersteną

bet Lietuvėlę jis paliko nė 
nepajudintą, toje pačioje 
vietoje, kur ir pirmiau ji 
buvo.

O apie Paulekaitę-Rocke- 
fellerienę yra ko rašyti, 
kuomet ji su savo multimi
lijonierium vyru susitarė 
taip, kad jai teks daugiau 
kaip penki milijonai dole
rių. Tai sensacinga žinia.

Man patinka sekamas B. 
Franklino posakis: “Kas 
gyvena vien viltimis, tas 
mi ršta badaudamas.”

Generolai uždraudė 
kareiviam Kinsey knygą, 
bet patys ją perka

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų valdyba 
uždraudė pardavinėti savo 
kareiviams profesoriaus Al
fredo Kinsey knygą apie 
“Lytinius Moterų Elge-• ' v sius.

Generolai ir pulkininkai 
perka ir skaito tą knygą, 
bet sako, kad jinai darkytų 
lytinę kareivių dorą.

cechas, padidinamas 
mo, mechanikos, liejimo ir 
kitų cechų pajėgumas. Pra
eitais metais ėmė teikti sro
vę nauja šiluminė elektrinė. 
Nedidelės stalių dirbtuvės 
vietoje išaugo stambus,bal
du fabrikas “Miškas.” Jis 
duoda 8 kartus daugiau 
produkcijos, negu 1945 me
tais.

Kasdien gražesnė darosi

jampolė. Visa jos centrinė 
dalis skendi žalumynuose. 
Černiachovskio, Gedimino. 
Kauno ir daugelyje kitų 
gatvių pasodinta tūkstan
čiai dekoratyvinių medžių, 
rekonstruotas kultūros ir 
poilsio parkas. Per pasta
ruosius 8 metus sukurta ei
lė naujų gatvių, atstatyta

Bridgeport© vajininkai nepasiduoda New Britapho 
Ambrose’ui, gavome ir nuo jų naują skaitytoją. Sakė 
tai dar ne viskas.

Kalbant apie naujus skaitytojus, Connecticut 
valstija puikiai pasižymėjo išiame reikale. Iš Hartfordo 
M. Johnson irgi prisiuntė naują skaitytojų. Tai gražu!

Geo. Shimaitis, ilgametis vajaus darbuotojas, pri
siuntė atnaujinimų ir aukų. Jis visuomet gražiai pasi
rodo savo darbu.

O ką jau sakyt apie kitus du Pennsylvanijos vajaus 
darbuotojus? Jų rezultatai už juos kalba—tai S. 
mickas iš Shenandoah ir P. Šlekaitis iš Scrantono. 
prisiuntė atnaujinimų ir aukų.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Po .$8: Benis Tuškevičius, Scranton, 

Palevicz, Maspeth, N. Y.
Po $5: Montello senas parapijonas ir Elzbieta 

kauskas (atminčiai Petro Paškausko), Richmond

a., ir

Kuz- 
Abu

W m.

Hill,

A. Weldges, New York City, $4.
Po $2: Stoughtonietis W. K.; Mrs. M., BrooklymY

G. Gustaitis, Phil adei-r’ 
Įphia, Pa.; Kazys Steponaitis, Lewiston, Me.; Mrs. StelW 
įRaubo, Cleveland, Ohio; Anthony Slagcr, Philadelphia, 
Pa.; E. Pascoe, Library, Pa.

Antanina /aiders, Collinsville, Ill., 50c.
Iš Bridgeport, Conn.—po $2: Naujakuris, S. Thomp

son ir A. Švėgžda.
Iš Worcester, Mass. — po $2: F. Mazurka, A. F. 

Miller, J. M. Lucas ir J. Kanapkis. Po $1: B. Prasaus- 
kas ir Lucija J. Ausienė.

Iš Rochester, N. Y.—po $2: J. Kalvaitis, A. Beke- 
šius, A. Milčius, K. Žemaitienė, J. Vaitas, Mrs. M. Sass 
(Ft. Myers, Fla.), S. R., G. švedas, V. Bullienė, Ant. 
Duobienė ir Ch. Gužauskas. Po $1: N. Švedienė, F. Kon- 
tenas ir A. Bertašius.

ir naujai pastatyta kelias- j Bryus, Houghton., Mich, 
dešimt dviaukščių pastatų i 
kapitališkai atremontuota' 
daugiau kaip keturi tūks- i 
tančiai kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Palygin
ti su 1952 metais, kapitali
niai įdėjimai į statybą be
veik dvigubai padidėjo.

Plačiu mastu vykdoma in
dividualinė gyvenamųjų na
mų statyba. Per pokarinio 
penkmečio metus darbinin
kai ir tarnautojai pasistatė 
daugiau kaip tūkstantį in
dividualinių namų.

Įvairus ir turtingas mies
to kultūrinis gyvenimas. 
Čia veikia Kultūros namai, 
kinas, rajoninė biblioteka, 
vaiku biblioteka, stadionas. 
Išaugo mokyklų tinklas. 
Dabar mieste yra trys vi
durinės, septynmetė ir dvi 
pradinės mokyklos. Visi 
mokyklinio amžiaus vaikai 
mokosi. Pedagoginė mo
kykla ir zootechnikos tech
nikumas išleidžia dešimtis 
mokytojų ir žemės ūkio

sic miestai stovi aukomis sekamai:
Worcester, Mass.............................................
San Francisco, Calif......................................
Harrison, 
Brooklyn, 
Hartford, 
Rochester,
Philadelphia, Pa. 
Plymouth, Pa. .

8303.50
91.00
73.00

Conn 35.20

26.00

Max Awncr, Colorado Labor Advocate redaktorius, priima 
nuo AFL 1-jo vice-prezidento Matthew Woil pirmąjį prizą 
už geriausia parašytus vedamuosius vietiniame darbininku 
laikraštyje. . > • » - -

Binghamton, N. Y. 
Boston, Mass..........
Scranton, Pa............
Brockton, Mass. . .. 
Chester, Pa............
Baltimore, M d.........
Waterbury, Conn. . 
Cleveland, Ohio . ... 
Bridgeport, Conn. .
Detroit, Mich..........
Chicago, Ill..............

Great Neck, b 
Newark, N. J

Pittston, Pa.
Lewiston, Me.

Kaip matot, 
dar mažai gauta

20.00
19.00

14.IM
13.00
12.00
12.00
9.00
<8.10
6.00
4.00
4.00
2.00
2.00

2.00
2.00

jau beveik vajaus mėnesis baigiasi, o 
pranešimų iš didesnių miestų. Žinokite, 
greitai, ir nepajusime, kai vajaus už

baigimas jau čia. Bandykime padaryti ši vajų didelį, 
nes vajaus pasisekimas gavime naujų skaitytojų yra la
bai didelis laimėjimas laikraščiui. Kaip buvo minėta vir
šuje apie naujus skaitytojus, norime priminti,*kad ir f’T' 
Kanados gavome atsiliepimą — W. Stapon, Norwood, 
Man., Canada, prisiuntė naują prenumeratą.

Širdingai ačiū vajininkams už pasidarbavimą ir au
kotojams už puikią finansinę paramą.

Laisvės Administracija
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SCRANTON, PA. New Britain, Conn. HARTFORD, CONN.
Netekome ve! vieno 
pažangaus draugo

Spalio 7-tą dieną pasimi
rė Lenas Scrantono gyven
tojas ir pažangus žmogus 
Vincas Mazurkevičius, ku
ris veik nesirgęs apleido šį 
pasaulį. Dar spalio 5-tą 
dieną su draugais žaidė - 
kortavo ir linksmai laiką 
leido, o spalio 7-tą d., tre
čią dieną, jau užmerkė sa
vo akis ant visados. Vin
cas buvo jau 72 metų am
žiaus, bet buvo visados 
smagus, linksmas ir drau
giškas žmogus. Su moterie 
nesugyveno dėl man neži
nomu priežasčių ir jau virš 
25 metai, kai jiedu persi- 
skyrę, bet užauginę tris 
dukteris ir pas vieną, Al
biną, gyveno (po persisky
rimo su savo moteria) iki 
mirties, kuri nevaržė jam 
laisvės ir leido elgtis, kaip 
jam patinka, todėl Vincas 
ir buvo laisvas ir prigulėję 
prie LDD 39 kp. ir skaitė 
Laisvę ir Liaudies Balsą, 
tilio pat mylėjo skaityt ir 
pažangias knygas.

Taigi, kaip rodos, tokį 
laisvą žmogų reikėjo ir lais
vai palaidoti, bet kur tau: 
kaip patarlė sako: “galia 
gyvųjų, o ne mirusiųjų:” 
Taip ir čia, — Vincas buvo 
nuvežtas i katedros (reiš
kia, vyskupo) bažnyčią, kur 
atlaikytos pamaldos su mi
niomis, ir palaidotas kate
dros kapinėse. Ot, ir ga
vai, Vinculi, laisvę.

Čia turėtų atkreipti aty- 

i PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
5=— / i == Kalėjimo vaizdai. Poemą ; -------

(Tasa)
Jis susieina ir Sama ir Lana,
Kalbasi jie, ko reikėtų, ką mano,— 

Ir susiranda daugiau jie draugų — 
Ir pasidaro jauku ir smagu.

Santykiai Džionio su savo namiškiais —
Buvo netikę, sutriko jie visiškai — 

Visiškai trūko: jam mirė mama, 
Tėvas susituokė tuoj su kita.

Padėtį savąją Džionis supranta:
Jis pasimojo vis siektis to kranto,

Kur vis tvirtėja laisva žmonija, 
Darbas taikingas — bendra jai srija.

Ta idėja jam ir širdį kūrena,—
Permato aiškiai pasaulį jis seną, 

Tą savanaudišką, pilną klastos,— 
Pažangai kelio jau nieks nepastos!...

✓

Seka pasaulio jis įvykius godžiai,—
Šviesi žinia, pranašingieji žodžiai — 

Džiugesio teikia, ramumo, jėgų,— 
Žengti tikruoju keliu—ei smagu!

Rankioja Džionis sau medžiagą knygai, 
Ką tik svarbesnio išgirsta — pamyga,
* Užrašus, pastabas daro tiksliai,— 

W Bus tai jo knygai vadovai, kviesliai.

Tik neseniai jis gerokai nustebo:
Samas parodė jaunutį jam Stepą, 

Vos septyniolikos metų esąs,— 
Teksią praleist jam dienas čia visas...

Kaip ir kodėl? Toks jaunutis berniokas!
Mat, aplinkybės jau tokios, žinokis,— 

Vienu jis šūviu nušovė bent du: 
“Dukart gyvenimą” gavo... skaudu!

Jis vagiliukas būk buvęs ten smulkus.
Du policistai jį vijosi,— mulkis —

Jis įvarytas kertėn — įstabu: 
Šovė nušovė iš karto abu... «

Dvigubą teismas gyvenimą skyrė...
Jei pilnametis būt’ buvęs jis vyras, 

Būtų iškepęs elektros kėdėj...
Na, ir gyvenimas, broli, ei ei...

(
Vėl staigmena: šaukia darbo taryba, 
Šaukia daug ką: daug kam viltis su-' 

žibo...
Mat, jau pavasaris matos arti, — 

' Gal kam dalia nebebus taip karti.
------------------ -■ - A------------------------------ -
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dą kiekvienas laisvas žmo
gus, kuris atsipalaidavęs 
su religiškais prietarais, 
kad padarytų testamentą, 
kaip jis turi būti palaido
tas ir kaip padalina savo 
likusį turtą, kaip padarė 
velionis Juozas Klikūnas, 
kuris mirė lapkričio 7-tą d., 
1945 m. Jis ne tik informa
vo, kaip turi būti palaido
tas, bet ir paskyrė $1,000 
(tūkstantį dolerių) LLD 
organizacijai, ir jo vardas 
liks nepamirštas amžinai.

A. a. Vincas Mazurkevi
čius paėjo iš Seinų apskri
ties, Beržininkų valsčiaus. 
Šioje šalyje išgyveno, ro
dos, apie 50 metų ir vis dir
bo anglių kasyklose, dau
giausia Scrantono apylin
kėje.

Ilsėkis, drauge Vincai, 
amžinai. Lai būna tau len
gva šios šalies žemelė.

Tamošiaus Draugas

Cleveland, Ohio
Mirė mano brolis Jurgis 

Skleris spalio 7, 1953'. Reiš
kiame širdingą padėką grab- 
nešiams; J. Krasnickui už pa- 
dainavimą prie karsto; pusse
serei T. Lashas, kuri iš Indi
ana atvažiavo; A. Vilkelis už 
gražu ir malonu patarnavimą, 
ir visiems draugėms ir drau
gams, kurie prisiuntė gėles ii 
dalyvavo laidotuvėse ir paly
dėjo ant kapu..

Pasilieka liūdesyje brolio 
F. Skleris, Žmona ir Dukterys

Stūkso būriai koridoriuj prie sienos,—
Rūpestį nąują vėl turi kiekvienas:

Kokią tau vietą taryba paskirs?
Žygių kokių vėl vargšeliai patirs?

Stovi neramūs, veidai apsiblausę.
Jei kas išėjo, pripuolę tuoj klausia: 

“Darbą tau kokį? į fermą ar kur?” 
Mąsto nevienas — geriau bus kitur...

Sėdi tarybos nariai užu stalo,—
Įžengė Džionis vidun ir pabalo,

Sėdo kėdėn ir išpūtęs akis, 
Klauso, na ką gi čia jam pasakys.

Sakymas trumpas: “Tu skirtas į Grovę.”
Grovė... ir mintys krūvon susikrovė.

Kaipgi ten jam tame skyriuje bus?
Kaip tam kalėjime būvis? skurdus?

Džionis atskirtas iš ketverto būrio,—
Jis jau ryšių su tais trim nebeturi:

Edis ir Bilis ir Čalis iš čia
Fermon netrukus važiuos risčia...

Ferma — geriausia vieta, visi žino,—
Na ir laimingi ten bus tie “vaikinai”...

Mąsto taip Džionis — daugiau nesueis, 
Teks jam keliauti skirtingais keliais.

Teks atsiskirti nuo Šamo ir Lano:
Kaip kas išmano, tai taip save gano,— 

Teks susirasti naujų ir draugų... 
Kažkaip gyvenimas? gal būt vargu?

Dar dvi savaites palaukti čia teko,
Kol susibūrė ant naujojo tako —

Vyrų penkiolika su ryšuliais, — 
Sėdi centre jie su žvilgsniais aklais.

Juos čia patikrino — nuosavus 
daiktus,—

Stovi gretom, prirengimas jau baigtas,- 
Standžiai grandinė sukaustė rankas, 
Kad nebandytų pabėgti bet kas.

Sunkvežimin susodino į eilę,
Dėžės per vidurį subruktos dailiai,— 

Sargas prie vairo ir kitas gale, 
Na tai dabar jau važiuoti gali...

Ūžia vežimas, prikrautas pilnutis,
Ūžia skubiai, negaišina minutės, — 

Įkandin du policistai tuojau 
Lydi vežimą, kad būt’ dar saugiau!

Pravertė šitaip gal valandą gerą,—
Stapt ir sustojo prie didelio dvaro:
Grovės kalėjimas barkšo plačiai,—

Jau atvažiavo palaikiai svečiai.
(Bus daugiau)

ober 22, 19oū nerašykit Laisvę Savo Draugo!,

Zemonis dar serga

Jurgis Zemonis iš amato y- 
ra kriaučius. Jis jau kelios sa
vaitės kai automobilio sužeis
tas gydosi ligoninėje.

Jį nelaimė patiko beeinant 
skersai gatvę. Skaudžiai už
gauta koja. Po valiai ligonis 
taisosi.

Linkėtina greitai susveikti 
ir vėl siuvinėti, taisinėti dėl 
žiemos žmonėms drapanas.

J. Ambrose gerai pradėjo 
vesti dienraščio Laisvės vaju. 
Jam vyksta gauti nauji skaity
tojai. Geru, Juozai, pasekmių 
ir ant toliau.

Grupė d. K. Krasnitsko 
sandraugą ketina vykti i Wa- 
terburi lapkričio 7 d. ant ban- 
kieto. Jame bus minėjimas 
draugo gimtadienio, -kuriu jis 
praleido gana daug.

Bankietas įvyks 103 Green 
St. svetainėje, prasidės nuo 6 
vai. vakaro, trauksis iki vėlu
mos. Manoma, .jog bus smagus 
pokilis. Reiks kviesti ir kitus 
važiuoti.

Vietinis

Prašome Laisvės patrijotu 
nevėlinar.t surengti savo kolo
nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
ju ir sukėlimui tinkamo budž- 
to 1954 metams.

Laisvės prenumerata me
tams yra $8, pusei metų $4,50. 
Visada turėkite mintyje pa
kalbinti žmones užsisakyti 
dienraštį Laisvę. Užsisakę, jie 
bus jums dėkingi.

VISKO PO BISKĮ
LLD 68-tO'S kuopos susi

rinkimas įvyko spalio 12 d. 
Dabartiniu laiku pradėjo 
pagyvėti.

Tarp įvairių raportų bu
vo pranešta, kad kuopa su
kėlė dėl apsigynimo virš 90 
dolerių. Taip pat delegatai 
iš 3-čios Apskrities išdavė 
raportą. Kaip pasirodo, tai 
apskrities ribose nutarta 
pagyvinti veikimą. Taip 
pat Laisvės vajininkai ra
portavo, kad pradėjo dar
buotis gavimui naujų skai
tytojų.

N a u j uose sumanymuose 
buvo apkalbėta, kad kož- 
nas narys, kuris tik gali 
nors kiek rašyti, rašinėtų 
i Laisvę nors trumpų žinu
čių.

Buvo kalbėta apie dabar
tinius demokratinius veiks
mus vakarinėje atmosfero
je, kaip tai anglų žygiai 
Britiškoje Guianoje ir ki
tur. Prieita prie išvados, 
kad dabar pas mus yra vyk
doma demokratija taip, 
kaip buvo vykdoma Lietu
voje 1927 metais. Mūsų lie
tuviški balvonai turėtu isi- 
tėmyti ir nesiųsti jokių ty
rinėtojų anon pusėn Atlari- 
tiko, kad ištirtu Lietuvos 7 V
balsavimus 1940 metais.

•
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugija yra pašalpine 
draugija ir šiuo laiku dar 
gyvuoja gerai su finansais 
ir nariais. Draugija orga
nu turi Laisvę, bet mažai 
kas rašo apie draugijos vei
kimą. Kas liečia pačią drau
giją, tai galima pasakyti, 
kad ji teisingiausiai išmo
ka pašalpą.. Todėl kožnam 
lietuviui vertėtų joje pri
gulėti, nes draugija priima 
vyrus ir moteris ir lygiai

WATERBURY, CONN.
Šauniai praėję konferencija

LLD. 3-čios Apskrities veik 
visos kuopos ir Moterą Klubas 
pasiuntė po skaitlingą būrelį 
gerai nusiteikusios atstovybės 
į metinę konferenciją. Su jais 
atvyko ir svečią, šiaip sau 
draugijos nariu,' domėdamiesi 
delegatą pokalbiu apie drau
gijos reikalus.

Taipgi reikšminga, jog visi 
dalyviai ėmė balsą, visi nuo
sekliai gvildeno nuveiktus 
darbus ir kas dar geriau būtą 
galima nuveikti. Ir taip kon
ferencija ėjo draugingai, ū- 
pingpje atmosferoje iki užbai
gai.

S u s i o r gan i z a v u s k o n fe re n c i - 
jai, išklausyti pranešimai iš 
Apskrities komiteto ir kuopų 
abėlnos veiklos. Komitetas 
mažai ką teturėjo pranešti. 
Bet kuopose energingai, 
kruopščiai darbuotasi. Ir be 
mažos išimties visos ruošė, 
kad ne vienokio, tai kitokio 
pobūdžio parengimus. Visi at
nešė ne špėtnas pasekmes, iš
skyrus, kad Nevvhaveniečiai 
suklupo su vienu perstatymu- 
teatru. Tačiau nedasileidę už
viešpatauti nusiminimui, jie 
vėl griebėsi už kitos formos 
parengimo. Gana anksti vasa
ros metu atvirame ore jie su
ruošė banketą—pietus su ska
niomis vaišėmis spaudės nau
dai. Bankete buvę geram ūpo. 
gausiai pArėme spaudą, pasek
mės dėlto bu'vę džiuginančios.

Ateinančią vasarą su Apsk. 
prigelbėjimti jie ir vėl žada 
rengti kitus tokius pat pietus. 
Iš kalno galima pasakyti, jog 
jų parengimas pavyks.

Taipgi konferencijoje gir
dėta ir nusiskundimų, kad 
šen ir ten jau jėgos povaliai 
menkėja. Daug narių gražiai 
pagyvenę amžiumi, o kadaise 
buvę smarkūs veikėjai. Dabar 
jau nętokįe spartūs, sveikatin
gumas menkesnis, mažiau te- 

pašalpą išmoka. Draugija 
priima asmenis nuo 18 iki 
45 metų amžiaus. Ką sako
te, nauji kandidatai?

Dabar Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija rengia 
didelį bankietą su valgiais 
ir gėrimais, taip pat su ge
ra muzika. Po vakarienės 
bus (šokiai. Įvyks lapkričio 
1 d., sekmadienį, 3 vai. Įžan
ga maža, sulyg šių laikų 
brangenybe, tik $2.50.

• ._

Laisvės Choras
Choras dabar po vakaci- 

jų-pradėjo vėl dainuoti. Bet 
pas mus visa bėda su na
riais, kad jie nesistengia 
lankyti pamokas regulia
riai. Atminkime, gerbia
mieji, kad pamokas turime 
lankyti, nes turėsime su
rengti koncertą, ar kokį ki
tą parengimą. Taip pat 
prašome visų, kurie galite 
dainuoti, ateikite trečiadie
nio vakarais ir galėsite sy
kiu mokintis dainuoti.

Nekurie draugai bei drau
gės daro klaidą, sakydami, 
kad aš jau per senas dai
nuoti. Galima sakyti, kad 
dainoms amžiaus nėra. Tu
rime suprasti, kad chorai 
susideda iš jaunų ir senes
nių. Ką sakote? Pajau
nėkime! Bile tik sveiki 
esame.

O kitas dalykas. Mes 
pradėjome darytis labai 
jautrūs. Jeigu kas tik pa- 
sakė koki žodį, tai jau bai
sus dalykas, ir neateina 
daugiau dainuoti. Na, kas 
čia tokio, jeigu kas pasako, 
kad tavo viena kelnių kiška 
yra ilgesnė. Gali atsakyti, 
kad tai kriaučiaus klaida, o 
ne mesti ir neiti dainuoti. 
Ką sakote? Taisykime klai
das ir dalyvaukime sykiu 
Laisvės Chore.

Visur priklausantis

gali darbuotis. Betgi nežada 
rankų nuleisti, — visų noras 
dar dirbti ir dirbti tiek, kiek 
galima.

Kai kurie numatė, jog kuo
pose veik pamiršta pasikalbė
jimai —. diskusijos apšvietos 
reikalais. Ypač moterys susi
domėjusios tuomi, — jos tvir
tai laikėsi, pageidaudamos su
rasti būdus tiems pasikalbėji
mams, sueigėlėms atnaujinti, 
kaip seniau būdavę. O pasi
dalinti mintimis tiktų apie tai
ką, apie draugijos vidujinius 
reikalus. Jos priminė, kad ir 
šiaip daugelis įvairenybių sto
vi prieš mūsų akis..

Aišku, jog tokios pasireiš
kimo nuomonių sueigėlės ga
lėtų' įvykti, kad ir prie arba
tėlės. Jei įspūdingai butų pra
vedamos, suinteresuotų net 
pašaliečius ir nenarius.

Kaip mums čia žinoma, va
saros laike mažai piknikų bu
vo įvykdyta. Bet dėl to dabar, 
vėsesniam orui prisiartinus, 
matosi, jog ruošiamasi prie 
didesnio pasimojimo su paren
gimais svetainėse. Tai puiku! 
Nors vėliau, bet geriau vėliau, 
negu niekad.

Berods korespondentui puo
lė į akį Moterų Klubo kukli 
darbuotė Hartforde. Tai pra
vartu čia priminti, kaip tos 
draugės pilnos energijos, kaip 
jos darbščios! Hartforde jas 
matysi su apšvieta darbuojan
tis, — jos sumaniai ruošia pa
re n gi mėlius, jos chore dainuo
ja, jos draugijų sambūriuose 
vaišes gamina, savo narių irgi 
neapleidžia. Paliestas nelai
mės, ligoje suramina tai laiš
kais, tai apsilankydamos, ir 
dar dovanėlę suteikdamos. Ir 
per nuoseklų darbingumą 
Klubo iždas irgi tvirtas — a- 
pie virš 140 dol. esą.

Kitos kuopos kur kas bied- 
nosnės. Bet ir jose nebūta 
daug skūpumo. Kuriems buvo 
šventas, reikalas, tiems ištiesta ♦

draugingumo ranka.
O labiausiai šiuo tarpu pas 

narius pakilęs ūpas apginti 
draugiją nuo nuožmaus užmo
jo paskelbti subversyve. Jau 
ne tik nariai, bet ir jos artimi 
prieteliai neškū pi išmesti do
lerinę ir daugiau dėl legalio 
draugijos apgynimo. Viena 
kuopa berods jau yra sukėlusi 
apie šimtinę šiam reikalui, — 
kitos gi neatsilieka, jau pa- 
siuntusios po dešimkę kitą 
Centrui.

Veikiausiai narių kiekis Ap
skrityje pasiliks koks buvęs. 
Su maža išimčia, veik visi 
duokles už šiuos metus pasi- 
mokėjo. Du nariai mirė. Jie 
tinkamai buvo pagerbti.

Apskrities senasis komitetas 
paliktas darbuotis dar vienus 
metus. Gero jam pasisekimo! 
Sekanti metinė konferencija 
bus New I lavone.

Beje, dėkui draugėms mo
terims už delegatų bei svečių 
skanų pavaišinimą.

Tai šitaip konferencija pra
ėjo spalio 11 d. 103 Green St. 
svetainėje.

Koresp.

Lowell, Mass
Ir šių metu bankietas bus *• * 

smagus

Tai jau šį sekmadienį, spa
lio 25 d., Lowellio Lietuvių 
Piliečių Socialis Klubas turės 
šauni] bankietą.

Bankietas yra ruošiamas su 
geriausiomis pastangomis u 
todėl manoma, kad kaip ii 
kasinėtais, jis bus smagus i) 
įvairus. Pradžia 1 vai. po pie
tų.

Manoma, bus svečių ir iš ki
tų miestų, kaip Nashua, Ha
verhill, Lawrence, Methuen 
ir iš kur kitur. Gi vietinės pub 
likos turėsime irgi nemažai, 
nes tikintai platinasi labai ge
rai. Mūsų svetainėje — 11 
Tyler St., bus pilna gražių 
svečių. Apart lietuvių garbin
gų svečiui čia turėsime koiisi- 
lą Mr. John Jonas, kuris la
bai nuosekliai- darbuojasi dė
lei Lowellio gyventoju (prasiu . , . .- . . ' *ciokijos, taip sakant) geroves. 
Su juomi-dalyvaus ir pora jo 
draugų, kaip konšilas Nikolas 
Contakos ir gal dar kas. Jiedu 
gerai susipažinę su čiagimių 
padėčia. Svarbu, ką jie tą die
ną pasakys?

Bankiete bus labai smagu, 
nes turėsime smagios muzikos, 
dainų ir visokio pasilinksmini
mo, kas ir reikalinga dides
niuose parengimuose geres
niam atžymėjimui. Bilieto kai
na — kiekvienas padovanos 
$2.50. Tai visai neperdaug už 
gerą kalakutėmis lėkštę su vi
sokiu pavaišinimu. Galima sa
kyti: Nieko svečiams netrūks!

O kas man atrodo svarbiau
sia, tai kad bus galima susitik
ti rimtesnius draugus ir pasi
kalbėti svarbiausiais šių dienų 
reikalais. Tai šitokia geriausia 
muzika dėl manęs.

Prašome dalyvauti iš visur, 
kad tuomi paremti įstaigą, 
kaip šis klubas. O klubiečiai 
bus visiems dėkingi už tai.

Šiuo laiku oras pas mus la
bai gražus. Tokiu laiku turinti 
mašinas žmonės nesėdės na-

CHICAGO 8, ILL.

FRANCES BUDRECK BERNICE BUTKUS

A GOOD PLACE TO MEET YOUR ERIENDS
ALWAYS A FRIENDLY WELCOME

WE HAVE YOUR FAVORITE BRAND 
H we please you, tell your friends — if we dont, tell us.

FRANCES & BERNICE
TAVERN ‘

3203 So. Halsted St. Tel. Victory 2-8708

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

riding, grooming, genera) stable 
work for Riding Academy. Apply 
617 Rector St, Roxborough. 
_______________________ (205-211) 
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN
For cleaning. Apply Masonic Home 

Burlington. N. J.
Tel. Burlington 30-300.

________________(208-214)
ASSISTANT TO NURSE. Keep 

records, etc., in Infirmary. Apply 
Masonic Home, Burlington. N. J.

Tel. Burlington 30-300
(208-214)

PRANEŠIMAS
CLEVELAND. OHIO

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

Taipgi bus maskaradu ir muzika. 
Pasirėdžiusieji gražiausia ir pras
čiausia gaus dovanu. C) šeiminin
kes žada pagaminti skania vakarie
nę. Bus ir bufetas norintiems jsi- 
gerti. Visus kviečiame atsilankyti.

Kvieslys.

I MATTHEW A J
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ «
: DIREKTORIUS 1
! +5-O-H «

; 426 Lafayette St. 1
5 Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 « 
» • 
h****************,

Apie Social Security
Klausimas: Žinau, kad 

dirbantieji sau (self-em
ployed) asmenys dabar pa
eina po social security įsta
tymu, tačiau nežinau, ar 
tas savęs ansidrau d i m as 
yra savanoris ar įsakytas.

Atsakymais: Nuo 1Ū51 m. 
sausio 1 dienos dirbantiems 
sau (išskyrus farmerius ir 
tūlus profesio n a lūs) yra 
įsakyta apsidrausti save. 
Liečia tuos, kurie iš savo 
biznio gauna mažiausia 
$400 pajamų metams. Duo
klė i social security vra 
imama tiktai nuo $400 ar 
daugiau metams, bet’ ne 
nuo daugiau kaip $3,600 
metams.

Duoklė dirbančiojo sau 
vra aukštesnė už dirbančio
jo pas kitą dėl to, kad ša- 
poše pusę duoklės moka 
samdytojas, pusę pats dar
bininkas, o dirbantysis sau 
turi mokėti visą pats. At
einančiais metais duoklę pa
kels visiems.

mie. O jau išvažiavę iš namų, 
jūs žinote tuos puikius vieške
lius, kurie atsiduria net į Lo- 
wellį, kur randasi puikus 
Technologijos Institutas—Ko
legija, iš kur išeina žymūs 
mokslininkai iš visų kraštų 
svieto. Bet, žinoma, jūs va
žiuosite ne i kolegiją, o į ban
kietą. Prašome visus!

J. M. Karsonas



Motinos reikalavo 
geresnių mokyklų

šimtai motinu, tūlos sykiu 
su vaikais atvyko i miestinės 
Budžeto Tarybos posėdi pir
madieni. kada buvo svarsto
mas budžetas ateinantiems 
metams, žodžiu ir plakatuo
se išrašytuose šūkiuose .jos rei
kalavo statyti daugiau ir ge
resnes mokyklas, taisyti ir pa
gerinti esamas.

Motinu ir vaiku delegaci
jos iš kaimyniją atvyko spe
cialiais Husais. Prisisegtais 
ženklais rodė, kurias mokyk
las ar miesto sritis atstovauja. 
Masinėmis delegacijomis užsi
pildė City Hali koridoriai ir 
visos liuosos vietos. Delegaci
jos posėdžiu salę lankė pasi
keisdamos. Kiek galint prisi
taikoma posėdyje būti tai de
legacijai. kurios delegacijos 
vadovė tikisi tuo tarpu gaut) 
laiko perstatyti savo srities 
padėti, l’zbaigus, ta delega
cija apleidžia rūpią, užleidžia 
vietą kitai.

Net daugelis vaikučiu lai
kė iškabas su reikalavimu 
“Neatimkite nuo manęs pro
gą mokytis 1“

Kalbėtojos. Mrs. Blanche 
Katz iš Brooklyno. Mrs. Lee 
Lang is Bronx, Mrs. Lose Bus
sell (Mokytoju Unijos atsto
vė) ir kitos reikalavo statyti 
daugiau mokyklą, kad būtu 
panaikinti 1 valandą siftai, 
mokyklos saugesnės vaiku 
sveikatai ir patogesnės, švie
sesnė.

Tarpe parodymą buvo to
kią. kad tik praėjusią savaitę 
mokinys buvo sužeistas nuo 
lubų nukritusio tinko. Yra 
mokyklą be auditorijos, be 
valgyklos, be ąaldytuvo vai
kams atvęžtam maistui laiky
ti. Yra klasėms kambariu su 
vienu langu ir su nepatogia: 
kur spyksančiomis nepakan
kamai šviesos teikiančiomis 
lempomis.

Miestinė švietimo Taryba 
praėjusi pavasarį siūlė, kad 
mokyklą reikalams budžete 
būtu skirta $ 101,500,000. Bet 
Miestui Planuoti Komisija pa
siūlė palikti tiktai $70,100,- 
000.

PEIST LANE 
DRUGS, Tnc.

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. 7-6283

i-------------------------------------------------

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D. 
modernines mašinos vidujinių ligų tyrimui

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

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

PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Petrikienė visuomet klausdavo:
"Kas atneš gelių?”

Dabar to paties klausiamo 
mes. rengėjai jc-s 60 metą su
kakčiai minėti bankieto, kuris 
įvyks jau šį sekmadienį, spa
lio 25 dieną, pietą laiku, 1 :30 
vai., Liberty Auditorijoje.

Daugybės pramogą rengi
me dalyvaudama ji visuomet 
reikalaudavo, kad pramogos 
būtu ne vien tiktai naudingos, 
bot ir gražios ir ne vien tik
tai gražios, bet ir naudingos. 
Taigi, suėjusios šio bankieto 
šeimininkės — ir šeimininkai 
— nusprendė, kad stalai turi 
būti papuošti gėlėmis, bet kad 
tos gėlės privalo ateiti iš savą 
darželių, nepadarant rengė
jams kelią dešimtu doleriu 
iškasei ų.

Pietūs bus dvieju mėsą, su 
visais “trimingais”. Gerai pa
sivaišinsime ir smagiai pabu
vosime.

Užsisakymai vietą bankieto 
daugėja ir tai labai gražu. 
Pageidautina, kad visi, ku
riems galima, užsisakytą iš 
anksto. Tačiau šeimininkės 
užsakė kiekį vietą ii’ negalė
jusiems užsisakyti iš anksto, 
ypačiai atvykstantiems iš to
liau. Tad visi prašomi daly
vauti. Proviziją užsakyta 
masiniam bankietui. Alkio 
niekam nebus.

Kelrodis busais ir traukiniais
Liberty Auditorija randasi 

kampas Atlantic Avė. ir 1101h 
St.. Richmond Hill, N. Y.

Brooklyno busas 22-Atlan- 
tic Avė. ir Queens busas Q-37 
priveža prie pat salės.

Iš New Yorko miesto -Irau 
kiniais yra du keliai:

3MT Jamaica traukinis gau
namas New Yorke Canal St. 
stotyje. Išlipti 111 th St. sto
tyje. Eiti iki Atlantic Ave. 
du blokai. Arba —

Independent linijos Jamaica 
Irau kiniai gaunami miesto 
centre prie 6th Avė. ir prie

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

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second Ave. (Greta 14-os gatvės? New York City
Tel. OR. .8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

Sth Ave. ties 12nd 34tli Sts. 
Išlipti Kew Gardens stotyje. 
Išėjus ant gatvės imti busą 
Q-37. Ima ekstra fėrą. iš
lipti iš buso prie Atlantic 
Avė.

Automobilistai kelius į Au
ditoriją jau žino arba seniau 
skelbtą kelrodžiu iškarpas tu
ri auto fronte, tad čia nekar
toja me.

Rengėjai.

Prasidėjo marininkų 
konvencija

New Yorke, Manhattan 
Center salėse, šiomis dieno
mis vykdoma CIO National 
Maritime Unijos konvencija. 
Programoje numatyta svarsty
ti ekonominius nariu reikala
vimus, o taip pat ii' politinius.

Marininkai ypačiai yra su
sirūpinę tuo, kad mūsą šalies 
Kongresą užvatdė aršiausieji 
darbininku priešai. -Jie norėtą 
Kongresą pakeisti, kad Kon
gresas nebūtu prieš darbinin
kiškas ir kad jame būtą dar
bininku atstovu. Gi norint at
siekti laimėjimą, jau laikas, 
labai laikas pradėti tam dar
buotis, už tai kovoti, sako jie.

Kairiuos Petrikienes
Pagerbimui Pietūs

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet ...................
Borsch — Ukrainian .....

$1.25
25

I’ilemenij Sibirsky' ..
Blinchiki ....................

65
......... 65

Chicken Noodle Soup ..... .. 20 Liver Steak—Veal ... ........ 1.25
Consomme ........................... . 20 Liver Steak—Lamb ......... 75
Cutlet po Russky ............ 60 Broiled Lamb chops ....... 1.25
Stuffed Cabbag<- .............. 65 Broiled Pork chops ....... 1.25
1‘ilav po Turkestansky . . 75 Shashlik Uzbesky ............ 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian . ........ 1.50

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

Kompot Jello Pudding Pies Sponge Cake
Banana Cream Cake Apple Pic 

TEA, COFFEE, MILK — 10c.

Tai bus pagerbimas

Katrinos Petrikienes
sukaktim 60 metą jos am
žiaus ir daugelio metu visuo- 

’meninės veiklos.
Dalyvaukime visi toje gražio-' 

j e sueigoje ir pagerbkime 
savo žymią visuomenininkę.

KATRINA I’ETRIKIENft

Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October 
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic A ve. Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Pietai $3.00 asmeniui. Būkite laiko.

5 lėktuvo sužeistieji 
tebebuvo silpni

Penki lėktuvo nelaimėje su
žeistieji International Airpor- 
te dar tebebuvo ligoninėje, 
kritiškoje padėtyje. Visi su
žeistieji — jauni žmonės, ke
turi New Yorko ir artimos a- 
pylinkės gyventojai, vienas 

• porteri kietis.

Taipgi guli ligoninėje, pavo
jingai apdegusi rankas ir vei
dą stewardess^ Ann L. Krau
se, 33 metu. Ji kredituojama 
suteikime daug paramos ke
leiviams gelbėtis, o pati lėk
tiną apleidusi paskutinė.

Čarnis kalbės spalio 
23-čią, televizijoje

George Plake Charney sta
tančioji į New Yorko apskri
ties prokurorą organizacija 
praneša, kad jos kandidatas 
kalbės televizijoje. Programa 
įvyks šio penktadienio vaka
rą, spalio 23-čią, 1 :45 vai., iŠ 
stotes WABD, Channel 5. Jį 
publikai pristatys jo kampani
jos vedėjas Simon W. Gersoh.

čarnis jau kalbėjo keliose 
radio programose ir kas dieną 
kalba kur nors ant gatvių 
kampą ir salėse. Kalba dau
giausia apie tai, kad liaudis 
turi susivienyti prieš Impelli- 
tteri.

Pasišovė dėl to, kad 
žmona jį apleido

Spalio 19-tą, Times Square, 
pavojingai pasišovė save new- 
yorkietis Ralph Cozzino, 28 
metą. Sau į pilvą paleido 
kulką, kuri perėjo kiaurai per 
jo kūną ir atsimušė į laikraščiu 
stotelę. Praeiviai leidosi slap
stytis, bet šūviu daugiau ne
buvo, jis tiktai tą vieną kul
ką teturėjęs.

Sužinota, kad prieš trejetą 
savaičių jį apleido žmona, pa
likdama jį su dviemis dukre
lėmis, 5 ir 4 metą. Jis su 
draugu tą vakarą praleidęs 
stoviniuodami ties skveru be
ne pamatys jo žmoną. Nesu
sitikęs, pritrūkęs kantrybės 
gyvenimui su dviemis vaikais 
be žmonos. i

Jo motina, kuri dabar' pri
žiūri jo dukrytes, apalpo kai 
jai pranešė apie tą tragediją.

Tikimasi Hearns su 
unija derybų

CIO viršenybė New Yorke 
buvo gavusi pažadą, kad 
Hearns firmos viršininkai su
sitiks su CIO viršininkais de
rėtis apie užbaigimą Hearns 
darbininku streiko. Streikas 
jau tęsiasi 5 mėnesius.

Unijistai tariasi, kad jeigu 
dar nebus galima susitarti, bus 
ruošiamas visu CIO uniją mo
bilizacijai masinis mitingas 
Madison Square G arde n c. 
Kad į tą mitingą bus maršavi- 
mas miesto gatvėmis tiesiai iš 
šapu, nepaisant drausmių ir 
net kalėjimo..

Wagneriui ovacija 
nuo unijistų

CIO National Maritime U- 
nijos konvencijoje, New Yor
ke, delegatai entuziastiškai 
plojo vietinės CIO Tarybos fi
nansų sekretoriui Morris Ju- 
shevitz. Ovacija kilo kuomet 
jis pareiškė, kad New Yorko 
CIO remia Wagnerj į majorą.

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.

SERGA
Kaziūnė Sukackienė pasta

ruoju laiku nesveikavo, pasi
davė į ligoninę. Jai padaryta 
komplikuota operacija šiuos 
žodžius rašant tebebuvo silp
na. Lankymo valandos yra 
kas dieną nuo 2 iki 4 po pietą 
ir nuo 7 iki 8 vakaro.

Randasi Adelphi ligoninėje, 
50 Greene Ave., kambarys 
2-B. Privažiuojama Gates 
Ave., Fulton St. ir Vanderbilt 
Ave. busais. Taipgi netoli nuo 
Independent subway Lafay
ette Ave. stoties.

Viola Stakvilevičienė, žmo
na kriaučių lokalo ii’ Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo dar
buotojo Jono Stakvilevičiaus, 
serga. Jinai jau sirginėjo nuo 
šių metų, sausio mėnesio pra
džios. Per žiemą ir vasarą gy
dytojas bandė pagydyti su 
vaistais. Tas nepagelbėjo. 
Spalio 18 d., praėjusį sekma
dienį, tapo nuvežta į William
sburg General ligoninę, 757 
Bush wick Ave., netoli DeKalb 
Ave. Arčiausia BMT Kos
ciusko St. stotis.

Lankymo valandos po pietų 
nuo 2 iki 3, vakare nuo 7 iki 
8. Telefonas: GLenmore 5— 
9000.

Linkirąe Stakvilevičienei ir 
Sukackiene! greitai pasveikti.

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

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

5th n., 43 Leonard St., N. Y. C.
______________________ ( 205-211)

REIKALINGAS VYRAS 
Visokiam Darbui 

Confectioncry Krautuvėje 
11-7 valandom. Antradieniais 

uždara.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės asmeniškai.
HOLSTEN & HALL

6822 —5th Ave.. Brooklyn
(206-209)

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso
kiu rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industri.jinių siuvamu mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)
DIE MAKERS

Ne Apsigynimo Darbas.
Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 

puikios sąlygos.
ANCHOR MEG. CORP.

31 Denton Ave., 
New Hvda Park, L. I. 

Kreipkitės 9 A. M. — 5. P.M.
(206-212)

PORTERIAI
Patyrimas Nereikalingos 

jvariems Šiftams
Nereikia sunkiai kelti. Nuolat. 40 

valandą savaite Tuojau duodame 
darbininkam ir ju šeimom nuolaidas. 
Ligoninės priežiūrą ir kitas pašal
pas.

Kreipkitės kasdien: 9:30 4 P.M.

Fulton & Bridge Sts., Brooklyn 
(visom subvčm).

r (206-208)
MALE and FEMALE^

REIKALINGI NAMŲ
RUOŠOS DARBININKKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

•
Virėjų-Kambarių Tvarkytojų

Stalų Aptarnautojų-Abelnai
Namų Ruošos Darbininkų

Slaugių—Governankų
•

PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL
Butler—Daržininku

Chauffeurs—Abelnai Vyrams
Namuose

A
POROS >

Labai Reikalingos Visokiam
Darbui Namuose

Mes Aptarnaujame Puikiausius
Kli.jentus

Kreipkitės Ištisą Savaite
UNITED EMPLOYMENT AGENCY

7 East 59th St., N. Y. C.
REIKALINGOS 

FABRIKO DARBININKES 
Su ar bepatyrim 

Taipgi
Namą ruošos ar ofisų darbai gauna
mi. Visi darbai Ęrooklyne ir New 
Yorke. Statoma tuojau j darbą. įdo
mūs darbai. Kreipkitės:

A. & E. AGENCY
2051. Coney Island Ave., 

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

Highway stoties)
( 206-208)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GAS STATION
35,000 galionų — pilnai įrengtas.

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

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

PARSIDUODA GAS STATION — 
L. I. C.

25,000 galionų, 16 metų lysas. Re
pair shop, auto laundry, body & fen
der shop; 2 lifts, wheel aligning rū
mas, 10 karų garadžius. Neša geras 
įeigas. 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 įrengtas. Neša geras įeigas, 

žema randa-lysas. Geras biznis tirš
tai apgyventoje vietoje — arti dirb
tuvių. Parduodamas su nuostoliu iš 
priežasties ligos. Šaukite ar maty
kite savininką.

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

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

GAS STATION
7,000 Galionų

Pilnai įrengtas. Geras lysas. Biz- 
niška kampinė vieta. Neša geras jei
gas. Vienas negali apsidirbti. Par
duoda už labai prieinamą kainą.

Šaukite savininką:
APplegate 7-9587. Tarp 5-7 P. M.

(208-214) ..... .. —---- ---- - ---- ---------------X ---- --

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—Ketvirt., Spalio - October 22, 1953

CROCHET BEADERs

Ir j
RHINESTONE GIRLS' *

Ant suknelių. Nuolat. Gera moko- 
lis. Kreipkitės Miss Laura: [

E. M. EMBROIDERY
101 W. 87th St. N. Y. C.

Tel. OX. 5-1965
(pent, house)

(203-20‘j)

TEXTILE DESIGNER
Patyrusios designers ant prinb-d 

coltons. pageidaujama lu, kurios dir
bę nepriklausomai studio ar cotton 
arba rayon converter. Nuolatini- 
darbas, gara alga.

Kreipkitės su Portfeliu.
M. LOWENSTEIN & SONS 

STUDIO
5th fl„ 43 Leonard St.. N. Y. C. 

________________________ (205-211)
BONNAZ OPERATORES

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 >

DIETITIAN PATYRUSI — 
DIET VIRTUVĖJE

Reikalingas Mokslo Laipsnis.
Kreipkitės Personnel 9 12

FLOWER FIFTH AVE.HOSPITAL
1 E. 105th St., N.Y.C.

DRESSMAKERS
Pripratusios prie gerų suknelių. 

Nuolatinis darbos. Gera mokestis. 
Linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

MARIA SANDI STUDIOS
24 E. 551 h St., N. Y. C.

(205-211)
IT N G E R V A V ER—M A NICU RI ST
Patyrusi pilnai mokanti. Nuo

lat. 5 dienų savaitė, gorA mokestis.
Kreipkitės:

CHARLES YOUR HAIRDRESSER
3920 Broadway (arti 164 St.) N.Y.C.

(206-2121

REIKALINGA HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnai mokanti. Taipgi 

reikia geros pradinės. 5 dienos. 46 
valandų, nuolat. Uždara pirmadie
niais. gera mokestis. Kreipkitės:

CORTELYOU BEAUTY SALON
1404 Cortelyou Rd., Brooklyn

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

FI NG ER WAVER
Pilnai mokanti operatorės. Vieni 

t ik. patyrusi. Pilnam laikui, gera mo
kestis". Uždara pirmadieniais.

Kreipkitės:
JOHN & NORA BEAUTY SALON

7528 — 5th Ave.. Brooklyn
(206-210)

HAIRDRESSER — 
PILNAI MOKANTI

Pilnam ar daliai laiko, kaip pasi
rinks. Gera alga. Kreipkitės:

PAUL’S BEAUTY SHOP 
103 East 17th St.. N.Y.C.

(arti 4th Ave.)
Tel. GR. 5-9692

(207-209)

MANIKURISTE
Nuolat 3 ar 4 dienas j savaitę 

?11.OO j dieną. Kreipkitės:
BERNARD’S HAIRDRESSERS 

102-05 Queens Blvd., 
Forest Hills, L. 1.

IL. 9-1418
(207-209)

REALESTATE

ULSTER CO.. N. Y.
NEWBURGH. N. ¥.—- 9 mailės 

north. 8 kambariai. Youngstown vir
tuvė. 4 miegamieji. 2 maudynės, visi 
moderniniai patogumai, naujai per
taisyta. pilnai išfornišiuota. Su nuo
stoliu $18.000. Mažas jmokėjimas. 
3Vž akrai žemės nešančios įeigas H 
obuolių sodo. Garadži'us. .

Saukite N. Y. EL. 5-2951 \ 
ar rašykite /

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

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 
kręipkitės) Šaukite savininką pama
tymui kad įvertinti.

BU. 2-4606
• (204-208)

HAND EMBROIDERERS
Su patyrimu prie sweaters. Nuo

latinis darbas, gera mokestis. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

F. R. DONNATH CREATIONS
95-45 Roosevelt Axe., 

Jackson Heights, L. 1.
Tel. HA. 4-8969

(208-212)

Ką planuojate rengti ši ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams. 4 

---------- - J
Jei jūs norite parduoti na

mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.




