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ŽMOGŽUDIS KALĖJIME PRIMUŠĖ ROBI. THOMPSON!
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Pieninių produktų pristatymas

— Sekmadie-

sipazmęs
ligoni- 

nusenu- 
ir ki-

1.3,000 pieno išvežiotoji] ir 
meninių darbininkų. Strei-

Yorką. Long Islandą, West
chester ir Rockland apskri-

‘Atsakomybė už tą žmog-

sandras ravlovicius pavo
jingai. rodėsi, mirtinai pri
mušė komunistų v a d o v ą 
Robertą Thompsoną fede-

Herbertui Brownell’iui, 
tamstos paskirtam genera- 
liam prokurorui, vyriau
siam viršininkui FBI ir fe- 
deralių kalėjimų biuro.”

PIENVEŽIU STREIKAS 
N. YORKE IR N. J. IR 
CONN. DALYSE

KOMUNISTAI KALTINA 
VALDŽIA UŽ KRUVINI 
ŽYGI PRIEŠ THOMPSON!
Fašistas piktadaris pavojingai 
suskaldė galvų komunistų vadui

Trentono 
skilties dalį, 
valstijoje.

ir Fairfield ap- 
Connec.ticut

Kodėl dar vis didžiųjų vii -i 
styriu galvos ncsu.sieira ? Iš | 
visu tu valstybių, berods, tiki..,,

• * . , . U H

A merika priešinga tokiai kon-1 '

Bet kada nors susitikimas 
įvyks. Turės Įvykti. Spaudimas 
darosi labai didelis. Reikalau
ja Amerikos žmonės 
tokios konferencijos

* * * 
Klerikalinis puodas 
iii smetoniniam

sutrumpin-

:ūu •!() valandų iki 35 valan- 
savaitei; duoti 11 apmo- 

mokamu švenčių per metus 
vieton ligšiolinių 6 savai-

ir prie 
spiria

pliekia

lietuviu tautos kūno.
Klausyk i1 e :
“diplamatinis šefas kas mė

nesį iš užšaldytu fondu gauna 
keletą šimtu doleriu. Italijoje.

nimą. Nuo nepriklausomybės 
netekimo ta kryptimi jau nu
tekėjo keliasdešimt tūkstančių 
doleriu. . . Lietuvos žmonės, 
kurie mokesčiu kiliu sudėjo

apyskaitos.”
* * *

gas.. Bet (‘lovelando sinetoui- 
nėkDirva klausia minėtų Lozo
raičiui “priekaištų” dėstyto

galės (jis) mums pa
kirk VLIK su Vykti. I 
ir visais bend radar- ■

kamas atostogas, padidinti 
samdytoju įmo k ė j i m u s į 
sveikatos ir pensijų fondus

lo sviesto, Smetonos bei su

Teismas varžo lėktuvu 
streiko pikietavimą

Columbus, O. — Miestinis 
teismas davė indžionkšįną, 
užginant s t r e i k i e r i a m s 
skaitlingai pikietuoti 
North. American Aviation 
kompanijos fabriką, kuris 
stato valdžioj karinius ra
kio!

ją:
“gal 

sakyti. 
Taryba
biais išleidžia, kiek
VLIK pirmininkui k u n. M. i

r atlygiui- I 
kelionėms, niė

Išimtis ligoninėm ir 
kitom įstaigom

Streikieriai, tačiau, suti
ko pristatyti pieną bei pie
ninius produktus 
nėms, mokykloms, 
šiųjų prieglaudoms 
toms įstaigoms .

Unijos atstovai ir pieno 
kompanijos veda derybas, 
kur tarpininkauja federa- 
liai ir vietiniai valdininkai

Japonijos Įstatimdavystčs vienas 
užrubežiams ministras Hayato Ikeda ir J. V. valstybės se
kretoriaus asistentas Walter Robertson susitiko derėtis už 
sumą, kokią gaus iš J. V. Japonijos iš naujo apginklavimui. 
Japonai ginčijo, kad tiktai Jungtiniu Valstijų doleriais jie te
išgalėtu daugiau ginkluotis.

Pirmadieni pranešta, jog, tz i t* - j • •• .
tu.- būt, nesusifierės per u L aidule komisija atmes unijas, 
ar 4 dienas. .

n inkams po $82 per savaitę 
kai]) pamatinę algą; bet sa
ko, tie išvežiotojai, ' kurie 
dar gaudavo “komišinus,” 
taį dasivarydavo iki $115

Anglai areštuoja 
guianiečip vadus

Br. Guiana. — Anglai, su
ėmė dar 6 buvusius progre
syvius Britiškosios Guianos 
ministrus bei kitus vado
vus, kurie, nepaisant už
draudimo, kalbėjo protesto 
susirinkimuose prieš Angli
jos diktatūrą.

Anglija suspendavo pro
gresyvių guianiečių valdžia 
ir konstituciją, atsiuntė

tinius lėktuvus. Teismas P«lku.® savo armijos ir da-

Columbuse, O., Los Ange
les ir Kresno, Calif., strei
kuoja viso apie 80,000 dar
bininkų prieš tos kompani
jos fabrikus. Reikalauja 
pakelt uždarbį ir pagerint 
darbo sąlygas. Streikui va
dovauja CIO Automobilių 

išmokamai Darbininkų Unija.

bernatoriui Alfredui 
age.

□angas ruošiasi 
užpulti Kiniją

Thompsonas-

priešdemo-
kratines politikos, kurią 
pasmarkino da b a r t i n ė j e

gu-
Sav-

mų visokioms jo
gal taip pat pasakys, kiek lai
ko jis >erga ir už tą laiką taip 
pat gauna iš Tautos Eondo | 
atlyginimo.”

* ♦ ♦
Gal nė pats velnias nežino, į 

kiek ta VLIK O raketierių k Ii- j 
ka yra suėdusi aukų.

Krupavičius ne geresnis už j 
Lozoraitį. Gerai, kad
kito raketizmą demaskuoja. 

* * *
Metodistų vyskupas Oxnam 

pateko ragangaudžių nemalo- 
Jjpn. Los Angeles miesto jam 
neleista kalbėti Auditorijoje.] 
Jis esąs pavojingas!

Argi ne tiesa buvo tų, ku-j mauni O’Konskiui? 
rie sakė, kad žodžio ir susi 
rinkimų laisvės atėmim 
munistams neprisotins reakci-Į 
onierių? Jie užčiaups,

Danija. — Sovietai atsiė- 
mtrą pastatytą jiems

pajėgs, burną kiekvienam, ku
ris nešoka pagal j u muzika.

Formoza. — Čiang Kai- 
šekas, kinu tautininku vai- /c- *■
dovas Formozos] saloje, ra
gino saviškius 
ruoštis, kad “greitu laiku 
galėtų užpulti” Į Kinijos 
Liaudies Respubliką ir at
imti ją iš komunistų.

smarkiai

Kongresmanas O’Konski
Rytą Vokietija žymiai 
nupigina reikmenis

>kių cermnoni.ių užpulti ir 
išlaivinti” karo belaisvius, e- 

vienaz | salK-;jl|S neitralės komisijos

Amerikoje yra įstatymas, 
kuris už tokį nusidėjimą bau
džia $5,000 ir trijų metų kalė
jimu.

Ar Eisenhower ir Dulles 
pritaikys šį Įstatymą kongres-

Pamatysime. Sunku tikėti, 
ko- į kad kongresmanas būtu tokį 

parašęs be val- 
jeigu|stybės departmonto žinios.

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka numušė kainas- mėsai 10 
procentų, pienui 20 procen
tų, taukams 22 procentais, 
drabužiams ir avalams 20 
iki 25 procentų, d. fotogra
finius aparatus bei 
fabrikinius dirbinius 
gino net 50 procentų.

ir apsiniaukę.

kitus 
nupi-

šilčiau

pakaušį ir kak- ■ sius policijos direktorius H. 
sako Komu

nistų Partijos pareiškimas.
CIVILINIU TEISIŲ KON

GRESO PAREIŠKIMAS
Amerikos Civilinių Teisių

■ Thc.mpsonui
į tą: kiaurai pramušė galvos į Hooveris 

ir ii IZ _ •» d . • • • • i kaulus, įlenkdamas juoskaip Komunistų Partijos nariai I kaulinių
i pūlių į smegenis.
I
Komunistu telegrama
prezidentui

Washington.—šalies Dar
bo Santykių Komisija išlei
do tokį Įsakymą prieš uni
jas?

Jeigu unijos viršininkas 
ar viršininkai, prisiekdami

tymą, melagingai užsigynė, 
jog yra komunistai; ir jei
gu dauguma darbininkų 
per oficialius balsavimus 
pasirinks tą uniją, tai val
dinė Darbo Santykių Komi
sija vis tiek nepripažins 
tos unijos. Komisija užgirs 
priešingą anai uniją, kurios 
viršininkai nėra kaltinami 
už komunizmą, nors tik ma- k 7

žuma darbininku balsavo 
už šią uniją.

Šis Darbo Santykių Ko
misijos įsakymas nukreip
tas ypač prieš Kailiasiu- 
siuvių Uniją ir Jūrinių Vi
rėjų Uniją. Nes kailiasiu- 
vių pirmininkas Ben Gold 
ir virėjų pirmininkas Hugh 
Bryson yra apkaltinti, kad 
kreivai prisiekė, užsiginda
mi, jog buvo komunistai.

ir 500 kitų unijų, kurių va 
dai, sakoma, buvo komunis

nė.

Anglijos kariuomenė 
pašaukta laužyti 
vežikų streiką

R. Wagner gauna 
daugumą šiaudinių 
balsą i N. Y. majorus

tro ir New Yorko valstijos 
komitetai dėl to pasiuntėI 
prezidentui Eisenhoweriui | 
protesto telegrama, kursą-' 
ko: ' '

“Robertas Thompson, Už
sipelniusios Tarnybos Kry
žiaus laimėtojas (karo fron
te prieš japonus), Naciona-

miteto narys ir New Yorko 
valstijos Komunistų Parti
jos pirmininkas, guli prie 
mirties durų kalėjimiškame 
Bellevue ligoninės skyriuje, 
lis yra nekalta auka žmog-

to federaliame kalėjime.

“Tas pasiniojimas nužu
dyti Thompson a yra tiesio
ginė pasekmė žiauraus va
jaus, kuri valdžia varo prieš

Ilga operacija
Bellevue ligoninėje dak

tarai per dvi valandas da
rė operaci ią Tho m p šono 
galvai, mėgindami išran-

nulius. įstrigusius i smege
nis. Po operacijos sakė, 
atrodo, jog Thompsonas

London.— Anglijos prem
iere Churchillo valdžia pa
šaukė 4,000 kariuomenės 
prieš streikuojančius gazo
lino ir naftos - aliejaus iš- 
vežiotojus. Streikieriai 
kalauja daugiau algos, 
gal gyvenimo reikmenų 
brangimą.

Pustrečio tūkstančio 
vinių vežikų laužo streiką, 
gabendami naftą ir gazoli-

New Yorko Daily News 
apklausinėje 4,478 piliečius 
New Yorke, Brooklyne ir 
kitose didmiesčio dalyse, už 
kokius kanelidatus jie bal-

rei-1 suos į miesto majorus.

Vežikų Unijos vadai 
smerkia streiką kaip “savi
vališką ir neteisėtą.” Šau
kia streikierius darban.

Valdžia pasakoja, kad 
tai esąs komunistu iššauk
tas streikas.

Knowland kartoja,

Washington. — Republi- 
konu senatorių vadas Know- 
land vėl užreiškė, kad Jung
tinės Valstijos turi nepri- 
pažint Kinijos Liaudies 
Respublikos ir užkirst jai 
kelią į Jungtines Tautas

su puse procentai pa- 
“šiaudinius” savo bal- 
už Robertą Wagnerj,

davė 
sus 
pažangesnįjį demokratą. 26 
su puse procentai balsavo 
už republikonų kandidatą; 
15 su puse procentų už 
Rudolphą Halley, liberalų 
kandidatą, ir pusantro pro
cento už Clifforda McA- f, 
voy, Darbo Partijos kandi
datą.

Sudegė motina ir 
penki vakai

Richlands, Virginia. — 
Per gaisrą mediniame na
melyje kalnuose sudegė 
Mildreda Osborn ir 5 jos 
vaikai. Jos vyras, vaikų 
tėvas, tuo tarpu dalyvavo 
talkoje, gesinančioje neto
limą miško gaisrą.

Eksplozija pražudė 26 
Belgijos angliakasius

Seraing, Belgija. — Dul 
kių sprogimas čiona 
a ngl iakasy kl o j e. 600 
gilumoje, užmušė 26 
nierius.

Užpuolikas Bavlovičius 
buvo visai nepažįstamas 
Thompson ui.
Nenaudėlis prisipažino

Kvočiamas po užpuolimo, 
Bavlovičius gyrėsi, jog bai-

Cleveland, Ohio
Mirė Katie Salen

pėdu 
mai

Todėl, sako, “aš žudydavau 
Jugoslavijos par t i z a n u s. 
veikdamas Michailovičiaus 
komandoj Antrajame pa
budimame kare.”

pažino, jop* kovojo kaip ju
goslavu fašistu brigados

menesių ligos, mirė Katie > 
Salen, gyvenusi po num. i 
8901 Esterbrook Ave., Cle- ' 
velande.

Velionė buvo žmona An
dre Salen, motina Mildred 
Crouse, sesuo Mary’s Kubi- ■ 
liūnas iš Athol, Mass., ir! 
Juozo Giedraičio iš Bosto- j 
no. Mass.

Palaidota p i r m a d i e n į, 
spalio 26, iš Wilkelio Fu
neral Home, 6202 Superior 
Avenue.

Wilkelis Funeral Home.
Velionė buvo veikli pro

gresyvių lietuvių darbuoto-’ 
ja.

Hitlerį
kuris kariavo už 
prieš Jugoslavijos

Jis. pasprukęs nuo pre
kybinio Jugoslavijos lai
vo. slaptai isiskverbė Ame
rikon. Paskui buvo trims 
mėnesiams įkalintas Chica
go! už anvogima vieno sa- 

j vo tautiečio. Dabar tas 
Į niekšas laikomas deportavi- 
1 tumi.

Thompsonas 1949 metais 
buvo nuteistas 3 metus ka
lėti už vadinama “suokal- 
hiavima skelbti, kad reikė
sią varu nuversti Ameri-

uojautą visiems jos gimi
nėms.

nė nuo bausmės iki. paga
liau, tano suimtas ir dar 
apkaltintas už ano teismo 
sprenduno paniekinimą.
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ŽMONIŲ BŪVIO GERINIMAS
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė ir komunistų 

partijos vadovybė ne juokais pasiryžo daryti visa, kad 
juo greičiau būtų pakeltas to krašto žmonių gyvenimo 
lygis.

Tik šiomis dienomis buvo paskelbtas pareiškimas,, 
sulyg kuriuo greičiausiuoju laiku privalo būti atlikti 
tam tikri didžiuliai darbai, susiję su žmonių būvio ge
rinimu.

Einant tuo pareiškimu, nuo dabar iki 1956 metų 
privalo būti įsteigta šalyje ne mažiau 40,000 naujų krau
tuvių - parduotuvių. Per tą laiką turi būti Įsteigta ne 
mažiau 11,000 naujų restoranų.

Iki 1954 metų pabaigos šalyje mėsos turi būti pa- 
gaminta 230 procentų daugiau negu buvo pagaminta ! 
1950 metais.

Per tą laiką sviesto turi būti pagaminta 190 pro- . 
centų daugiau negu buvo pagaminta 1950 metais.

Baldų privalo būti pagaminta 400 procentų daugiau: j 
rūbo—240 procentų daugiau; siuvamųjų mašinų 510 pro- | 
centų daugiau; radijo ir televizijų priimtuvų—440 pro
centų daugiau; šaldytuvų, skalbiamųjų mašinų, dulkia
siurblių (vacuum cleaners) —1,000 procentų daugiau.

Tai dideli pasimojimai ir jei. jie bus išpildyti, tai.: 
aišku, žmonių gyvenimo lygis pakils kur kas aukščiau 
negu jis yra šiandien.

Po Stalino mirties, kai naujoji vpriausybė užėmė 
vietą, Tarybų Sąjungoje pradėtas didelis užmojis žmo
nių būvio gerinimo kryptimi. Pravestos naujos refor
mos žemes ūkyje, — juo didesnio dėmesio kreipiama i 
tai, kad būtų priauginta daugiau gyvulių, daugiau pieno. . 
daugiau bulviui, daugiau kitokių reikmenų.

Be abejojimo, visa tai bus pasiekta, nes šalies jė
gos nukreiptos į tą pusę.

Ligi šiol Tarybų Sąjungoje buvo kreipiamas vyriau
sias dėmesis i sunkiosios pramonės pastatymą. Tai buvo 
padaryta. Sunkioji pramonė, technika tapo pastatyta j 
pirmaeilinių šalių pramonę ir techniką. Tarybų Sąjunga i 
užvaldė atomo energiją, pradėjo ją naudoti pramonėje: 
ji pasigamina vandenilio bombas. Kitais žodžiais tary
bine technika ir pramonė šiandien pastatyta aukštame 
lygyje. Ir visa tai Įgalina dabar šalies žmonių dėmesį 
kreipti į naudojamųjų daiktų didesnę gamybą, Į pada
rymą žmonėms gyvenimo visu kuo pilno, gražaus, lai
mingo.

NESUSITARIMAS DARBO PARTIJOJE
DeL NEW YORKO miestavų rinkimų Amerikos 

Partijoje Įvyko nesusipratimų bei nesusitarimų.
Ši partija stato savo kandidatus Į Įvairias valdvie- 

tes, jų tarpe ir kandidatą miesto majoro vietai Clifford 
T. McAvoy. Pastarasis yra žymus visuomenininkas, ge
ras žmogus ir, aišku, vertas visų paramos.

Tačiau šiuose rinkimuose didžiosios darbo unijos, jų 
tarpe Amalgameitų unija, Transporto darbininkų unija 
Tekstilės darbininkų unija ir kitos stambios unijos pa
sisakė už Wagneri, už jo išrinkimą majoro vietai. Dėl 
to ir dalis ADP veikėjų mano, kad ir Darbo Partija tu
rėtų remti Wagneri, turėtu eiti išvien su darbo unijo
mis. Šitie veikėjai samprotauja šitaip: balsuokime už 
Wagneri, bet tuo pačiu kartu patys balsuokime ir kitus 
raginkime balsuoti už ADP kandidatus į kitas (ne ma
joro) valdvietes. Panašią nuomonę andai pareiškė ir 
Daily Workeris.

• Bet kiti ADP veikėjai su tuo nesutinka. Jie galvoja | 
šitaip: balsuokime už visą ADP kandidatų sąrašą, įskai- ! 
tant ir McAvoy, nebalsuokime už Wagneri.

Bloga, kad rinkimų kampanijos metu įvyksta tokie i 
nesusipratimai.

Reikia tikėtis, kad šitie nesusipratimai bus pašalin
ti, kad visa ADP vadovybė prieis bendros nuomonės. 
Taip turėtų būti.

Vienas geras dalykas šiuose rinkimuose yra tas; 
Impcllitteri tapo pašalintas iš kandidatų sąrašo. Kaip 
neimsime, tai yra smūgis makartistams.

APIE ANGLIJOS 
KOLONIJAS

Vilniaus Tiesoje randame 
straipsnį, parašytą V. Ka
pitono vo. Jame autorius 
nurodo, kaip Anglija išnau
doja pavergtąsias koloni
jas, tų kolonijų žmones. 
Štai pavyzdžiai:

“Kolonijos Anglijai yra 
neišsemiamas kapit a 1 i s t ų 
praturtėjimo šaltinis. Jos 
valdose esančių gamtinių 
resursų išnaudojimas ir iš
grobstymas, kolonijose ir 
pusiaukolonijose gyvenan
čių šimtų milijonų žmonių 
apiplėšimas ir negailestin
gas išnaudojimas suteikia 
Anglijos kapitalui milžiniš
ką pelną.

“Svarbus pelno šaltinis 
yra duoklė, kurią Anglijai 
išmoka Indija — ji neveltui 
kadaise b u v o vadinama 
‘perlas Anglijos karūnoje.’ 
Pagal apytikrius apskaičia
vimus per 20 metų iki an
trojo pasaulinio karo An
glijos kapitalistai iš Indi
jos išspaudė 3 milijardus 
svarų sterlingų.
“Milžiniškus pelnus Angli

jos kapitalistams duoda 
Malaja, kuri kaučiuko ir 
alavo gamyba užima pirmą
ją vietą pasaulyje. Angli
jos kapitalų idėjiniai į Ma
lajas kaučiuko plantacijas 
bei alavo rūdynus nomina
line verte sudaro 200 mili
jonų svarų sterlingų. Pel
nai, kuriuos gauna anglų 
bendrovės iš Mala jos kau
čiuko ir alavo realizavimo, 
seniai kelis kart viršijo šia 
suma.

“Gausybės ragas Anglijos 
imperialistams yra Artimų- > 
jų ir Viduriniųjų Rytų ša
lių naftos pramonės. Pa- 
Pavyzdžiui, ‘Anglijos - Ira
no naftos bendrove,’ kuri 
eksploatavo Irano naftos 
resursus beveik pusę šimt
mečio, tik 1946-1949 metais 
gavo 142-jų milijonų svarų 
pelną ,o 1950 metais šis pel-1 
nas pasiekė rekordini skai
čių—81 milijoną svaru.

“Anglijos imperial i z m o 
ideologai niekada neslėpė, 
kad imperinė sistema yra 
kertinis Anglijoje viešpa
taujančios buržuazinės san
tvarkos akmuo. Ne tik kon
servatoriai, bet ir leiboristi- 
n.iai veikėjai yra tos nuo
monės, kad kolonijų išnau
dojimo nutraukimas atves j 
dabartinės Anglijos metro
polijos socialines sistemos 
kracha. ” v

Toliau:
“Reikia atsiminti, kad 

kolonijiniai karai reikalau
ja milžiniškų išlaidų. Kaip 
pripažįsta anglų spauda, 80- 
ties tūkstančiu britu karei
vių išlaikymas Suezo kana
lo zonoje, kur iš’esmės nė-

IR VYSKUPUI NEDUODA SALĖS
FILARMONIJOS auditorijos salės savininkai Los 

Angeles, Cal., atsisako išnuomuoti salę metodistų vys- ; 
kupui C. Bromley Oxnamui, kuris ten buvo pasiryžęs i 
sakyti kalbą.

Kodėl auditorijos savininkai šitaip padare? Todėl, 
kad kadaise vyskupas Oxnam buvo pašauktas pas Kon
greso ne-amerikini komitetą liudyti. Vadinasi, jis, žiū
rint makartistų akimis, jau yra “no good.”

Jeigu šitaip daroma su tokiuo aukštu dvasininku, 
kaip vyskupas Oxnam, tai tcnka kiekvienam žmogui ge
rai pagalvoti: kur link makartistai veda mūsų šalį?
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Taft-Hartlcy Įstatymu uždraudus streiką, 50,000 laivakro- 
viu turėjo sugrįžti idhrba be labnėjimu. Tūlose Brook’lyno 
prieplaukose 1LA viršininkams buvo pavykę sukurstyti muš
tynes prieš einančius dirbti AFL narius.

ra karo veiksmu, kasmet C 7
atsieina 50 milijonų svarų, 
sterlingų. O kiek lėšų rei
kia išlaikyti Malajoje 300 
tūkstantinę armiją, kuri 
beveik be paliovos vykdo 
karines operacijas?

“Milžiniškų lėšų iššvais
tymas karinių represijų po
litikai kolonijose Anglijai 
gresia dideliais pavojais. 
Susidaro tokia padėtis, kad 
milžiniška duoklė, kurią 
gauna Anglija iš savo kolo
nijų, vis daugiau ir dau
giau yra išleidžiama koloni
jiniams karams ir baudžia
mosioms ekspedicijoms fi
nansuoti.

“Dabar valdantieji Angli
jos sluoksniai ieško, naujų 
būdų kolonijinėms proble
moms išspręsti, naujų ko
vos būdų prieš nacionalinį- 
išsivadavimo judėjimą. Da
bartinėmis sąlygomis, kada 
jiems reikia dalytis savo 
valdžia su kolonijinių ir 
priklausomųjų šalių nacio
naline buržuazija, tokiu me
todu tampa, atskirai imant, 
formalus nepriklausomybės 
suteikimas kolonijinėms ša
lims, išlaikant faktinai vieš
patavimą joms.”

Indija tapo nepriklauso
ma, tačiau, ar ji nepriklau
soma visiškai ar tik forma
liai? Straipsnio autorius 
patiekia tokiu duomenų:

“Kitose šalyse imperia
listinė priespauda įgauna 
labiau rafinuotą pobūdį. 
Birma, Pakistanas, Indija. 
Ceilonas, iškovojusios ne
priklausomybę po antrojo 
pasaulinio karo ir nėra 
okupuotos britų kariuome
nės, tačiau jų ekonomika 
yra anglų kapitalistų lete
nose.

“Pavyzdžiui, Anglijos mo
nopolijoms priklauso Indi
joje 83.8 procento- visų ka
pitalo įdėjimų į kalnų p ra- 
monę, 94.8 procento — į ko- ! 
munalinio aptarnavimo 
Įmones, 74.5 procento — i 
transportą, 78 procentai—Į 
prekybą, 6i9 procentai — į 
perdirbančiąja pramonę, 63 
procentai — į bankus bei 
kreditą. Birmoje iš ben
dros užsienio kapitalo įdėji
mų 155 milijonai svarų ster-1 
Vingų sumos, Anglijai ten
ka arti 100 milijonų svarų. 
Tokia pati padėtis yra Pa
kistane ir Ceilone.”

Washington. — Prez. Ei
senhower gyrė žemdirbys
tės sekretorių E. T. Ben- 
soną, kurį farmeriai smer
kia už jų reikalų apleidimą.’

Belgrad. — Pranešama, 
kad Jugoslavija, tur būt, 
sutiks derėtis su Amerika, 
Anglija, Franci j a ir Itali
ja apie ginčijamą Triesto 
žemę.

Senatorius Ralph Flan
ders reikalauja mažinti mi- 
litarines išlaidas. Vietoje 
atominių bombų produkci
jos, jis pataria koncentruo
tis ant atominės energijos 
išvystymo, kuri galėtų že
miai pagelbėti visuomenei.

“Tai y/a absurdas išleis-, 
ti bilijonus dolerių, kaip 
mes dabar darome,” sako 
senatorius, jeigu tos bom
bos negali atsiekti tikslo.

Bombomis nebus išrišti 
tarptautiniai klausimai. Tik 
taikos keliu galima tie 
klausimai išlyginti ir pasto
vi taika pasaulyje palai
kyti.

Virš milijonas Anglijos 
moterų pasirašė peticiją 
reikalaujant moterims ly
gios mokesties už lygų su 
vyrais darbą.

Šiuo metu Anglijoje dir
ba virš septyni milijonai 
moterų, bet jos gauna už tą 
patį darbą, ką vyrai dirba, 
mažesnį mokestį.

Amerikoje taipgi reikėtų 
reikalauti moterims lygaus 
atlyginimo su vyrais. Pir
moje vietoje unijos turėtų 
ši klausima kelti. * *

Anglo-Lautaro Nitrate 
Co. darbininkai, Čilės res
publikoje, išstreikavo 55 
dienas. Pagaliau streiką 
laimėjo. Kompanija sutiko 
darbininkams pakelti po 30 
centų į dieną ir darbo są
lygas pagerinti.

Amerikos ir Anglijos 
kompanijos yra įsigalėju
sios Lotynų Amerikoje. Jos 
ten kontroliuoja tų kraštų 
pramonę ir visą gyvenimą. 
Darbininkai nesvietiškai 
išnaudojami.

Bet ir tuose kraštuose 
organizuota darbininkų jė
ga tvirtėja.

Jungtinių Tautų Genera- 
lės Asemblėjos Politinis 
Komitetas priėmė rezoliu
ciją, kuri reikalauja Moro- 
kai laisvės ir morokiečiams 
demokratiniu būdu susida
ryti savo valdžią.

Už tą rezoliuciją balsavo 
31 šalis, tarp kurių buvo iv 
Sovietų Sąjunga; prieš bal
savo 18, tarp kurių buvo 
Amerika, Anglija ir Fran- 
cūzija.

Dabar imperialistinių ša
lių atstovai visaip manev
ruoja, kaip tą rezoliuciją 
atmesti pilnoje JT Asemblė- 
joje. Jie tikisi, kad šios 
rezoliucijos šalininkai ne
gaus dviejų trečdalių atsto
vu.

Nepaisant, kaip bus už
baigtas tas klausimas, vis 
tiek aišku kiekvienam, kad 
didelė dauguma šalių rei
kalauja kolonialiams kraš
tams pilnos nepriklauso
mybės. Taipgi aišku, kad 
Amerika ir Anglija aklai 
remia Francūzijos imperia
listus, kurie kontroliuoja 
Morokos kraštą.

•
Senoji žydų valstybės sos

tinė Jeruzalė šiais metais 
mini 3,000 metų sukaktį.

Istorijoje užrašyta, kad 
3,000 metų atgal žydų ka
ralius Dovidas nugalėjo to
je vietoje gyvenusias Jubu- 
sitų gentis ir įsteigė savo 
sostine Jeruzalę.

Dabar dėl šio miesto eina 
varžytinės. Senąją ‘miesto 
dalį turi arabai, naująją— 
Izraelio valstybė.

Jeruzalę krikščionys skai
to “šventu miestu,” nes ten 
Jėzus Kristus gyvenęs ir. 
krikščionybei, pamatus pa- 
dėjęs.

* •
Svetimos šalys šiuo metu 

skolingos Amerikai 11 bili
jonų dolerių. Pereitais me

tais tūlos jų sumokėjo pa
lūkanomis 750 milijonų do
leriu.

Klausimas, kiek tų pasko-: 
lų bus atgauta? Dar nuo i 
pirmojo pasaulinio karo ne-' 
mažai šalių yra skolingų 
Amerikai ir vis neatsimo- i 
ka, o dar daugiau lenda j| 
skolas.

Mes mokame aukštus1 
taksus, gerokai aukštesnius 
negu skolininkai. Mūsų val
džia prasiskolinus banki
ninkams. Bet vis tiek sve-j 
timi kraštai iš mūsų gauna ■ 
bilijonus dolerių. j

Pasistatėme komunistinį 
baubą. Na, ir juo grązdin-j 
darni kišame svetimiemsj 
kraštams bilijonus neva ko-1 
vai prieš tą baubą.

• I

Popiežius ragina uždraus
ti atominį, bakterinį ir che
minį karą, kuriame dau
giausia nukenčia civiliai 
žmonės.

Dabar žiūrėsime, ką pa
sakys lietuviškieji kunigė-

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJOS 
APSIGYNIMUI AUKOS

Apskritys, kuopos ir pavie
niai nariai ateina savo 

garbingai draugijai 
į pagalbą

J. Žilinskas,
Worcester, Mass. $5.00 

H. Žilinskienė,.
155 kp.,
Worcester, Mass. 30.00

J. Didjun, 32 kp.,
New Haven, Conn. 10.50

K. Lawdanskas, 29 kp.,
Rockford, Ill......... 10.00

145 kuopa,
Los Angeles, Cal. 30.00 

J. P. Chepulis,
Southbury, Conn. 1.00 

B. Muleranka,
Hartford, Conn. 38.00

A. Grigas,
Chicago, Ill............ 50.00

Šlekaitis,
Scranton, Pa......... 20.00

J. J. Daujotas,
E. St. Louis, Ill. 16.00

Milda Česnienė, 56 kp.,
Chicago, III............ 50.00

G. Peleckas,
Higganum, Conn. 3.0C

P. J. Anderson,
Rochester, N. Y. 1.00

B. Muleranka,
Hartford, Conn. 10.00

W. H. Baltimorietė 5.00
J. Žebrys,

Cleveland, Ohio 102.00
S. Riiuduvė,

Pittston, Pa............ 3.00
A. Lipė i u s,

Eddystone, Pa........ 5.00
A. Lipčius,

6-tos Apskrities 25.00
E. Valley, Apskrities

konferencijos auka 65.00
K. Matukaitis, 19 kp.,

Chicago, Ill........... 67.00
G.‘ Shimaitis, 6 kp.

Montello, Mass. . . . 72.00 
A. Wardo, 188 kp.,

Detroit, Mich.........25.00
J. Urmanas,

Chicago, Ill............ 28.00
J. Gužas, 1 kp.,

Brooklyn, N. Y. ... 17.00
S. Meisonas, 75 kp.,

Miami, Fla..............20.00
Moterų Klubas,

Rochester, N. Y. 20.00 
M. A. Bersenas,

Cold Water, Mich. 6.00
Širdingai ačiuojam ap

skritims, kuopoms ir pavie
niams, kurie jau prisidėjo! 
prie apgynimo mūsų gar
bingos Lietuvių Literatūros 
Draugijos. Taipgi kviečiam 
visas- kuopas ir narius tuo
jau prisidėti. Mūsų I.LD 
turi veikti, kaip ir veikė iki 
šiol apšvietus ir kultūros 
dirvoj, su visa Amerikos 
demokratine visuomene, už

! liai ir kiti katalikų vada 
kurie vis džiaugiasi atomi

j nėmis ir hydrogeninėmis
bombomis. Pakartotinai jie 
yra pareiškę pageidaviiną 
dabar naudoti atominiais 
įrankius prieš Sovietų Są
jungą, atominiu karu “iš
laisvinti Lietuvą.”

Laikas jiems paklausyti 
savo “šventojo! tėvo” žodžio. 
Laikas kalbėti ne apie ato
minį karą, bet apie taiką ir 
ramybę ant žemės.

Jurgis Washingtonas yra 
pasakęs, jog mes turime 
“stengtis atlikti mums skir
tas pareigas taip, kad mūsų 
protas ir sąžinė sutiktų.”

Mūsų protas ir sąžinė bus 
patenkinti tik tada, kai mes 
savo energija ir darbu pri
sidėsime prie savo organi
zacijų ir spaudos tvirtini
mo.

Dabar svarbiausia vi
siems dalyvauti mūsų spau
dos vajuje: atnaujinti pre
numeratas, gauti naujų 
skaitytojų, suteikti finansi
nę paramą. k

Grikis T

išlaikymą spaudos, susirin
kimų ir žodžio laisvės. 
Kviečiam mūsų LLD kuo
pas rengti koncertus, tea
trus, diskusijas įvairiais 
klausiniais ir abelnai pasi
linksminimo vakarėlius, o 
uždirbtus pinigus paauko
ki! organizacijos budavoji- 
mui - auklėjimui, spaudos 
palaikymui ir kitiems svar
biems reikalams.

Dabar eina darbininkiš- 
j kos spaudos vajus, kaip Uii 
! mūsų Laisvės, Vilnies ir » 
Kanados lietuvių Liaudies/ 
Balso. Todėl turime gra- 

I žiai pasidarbuoti mūsų 
i spaudos sustiprinimui. Kur 
negalima masinių susirin- 

' kimų suruošti, tai ten ga
lima arbatėlės vakarėlius 

; suruošti, ir vistik kiek nau
dos padaryt.

Dar yra keletas desėtkų 
: narių, kurių duoklės į cen
trą nėra mokėtos. Kuopų 
komitetai bandykit aplan
kyti tokius narius jų na-

I muose ir duokles išrinkę 
i prisiųskit centram Visuo- 
į met ir visur reikia darbuo- 
i tis organizaciniame veiki- 

■ me. Nes tik per organi- 
; zuotą veikimą mes galime 
: pasiekti geresnį, smagesnį 
i rytojų.

Jūsų sekretorius, 
Jonas Grybas

Buvęs prez. T'rumanas po 
priėmimo jam įteiktos nif ’ 
tines Sidney Hillman Funda^ 
cijos dovanos už “nuopelnus 
visuomenei.” Įteikimas Įvyko 
bankiete St. Louis miste. Gre
ta stovi Amalgameitų kriau
čių unjos prezidentas Jacob 
Si Potofsky.



Cleveland, Ohio
Ragangaudizrnas veda prie 

fašizmo

Jz.ditiusis Amerikos žydų 
dvasiškis rabinas Silver nese
niai pasakė labai rimtą pra
kalbą apie padėti Amerikoje. 
Jis nurodė, kad “baimė komu
nizmo piivedė Vokietijoj prie 
hitlerizmo ir Italijoje prie fa
šizmo.”

“Daugelis protingesniu a- 
merikiečių šiandien bijosi.” 
pasakė Silver, “kad apriboji
mas mūsų laisvių neišvengia
mai veda prie netekimo visu 
laisvių.’’ Tai štai kame di
džiausias pavojus Amerikos 
demokratijai.

Rabinas Silver pasmerkė ra- 
gangaudiškas investigacijas. j 
Jos visos yra nukreiptos prieš I 
Amerikos žmonių demokratė | 
nes teises, — prieš žodžio, su- j 
sirinkimy ir spaudos laisvę, j 
Jis pasmerkė tuos, kurie pa- j 
žangias knygas norėtu sude
ginti arba uždrausti žmonėms 
skaityti savo pasirinkimo kny
gas.

i k’f.tida daro tie dvasiškiai, 
sako Silver, kurie mano, kad 
jiems kaleina neateis. Jau da
bar persekiojami pažangesni 
protestantiški dvasiškiai. Jau 
dabar komunistais apšaukiami 
žydu tikėjimo rabinai.

Rabinas Silver ragina žino-, 
nes vienytis ir kovoti pries ra- 
gamgaudizmą, kuris veda tie
siai i fašizmą.

Koresp.

San Francisco, Cal.
Korporacijų magnatai 

valstijos valdžioje
Labai prastos žinios ateina 

iš Californijos sostinės Sacra
mento. Naujasis gubernatorius 
Goodwin Knight, užėmęs vie
tą Warreno, jau davė supras
ti. kad Jo vadovaujama valsti
jos valdžia bus to paties di- 

1 džio.jo biznio rankose, kaip ir 
federalinė valdžia Washing- 
lone.

Gub. Knight valstijos finan
sų direktoriumi pasiskyrė 
Western Oil & Gas Associa
tion pareigūną John M. Pier
ce. Jis viešai pareiškė, kad ir 
kitas savo kabinete vietas jis 
užpildys stambiais kapitalis
tais.

Oganizuoti darbininkai už
protestavo, kad gub. Knight 
valstijos samdos dii ektoriumi 
pasiskyrė William A. Burkett, 
pasižymėjusį darbininku prie
šą. Bet Mr. Knight numojo 
ranka į unijų protestą.

Re p.

Pittsburgh, Pa.
Unija laimėjo

Labai svarbu laimėjimą ap- 
laikė pažangioji unija Uni
ted Electrical Workers. Bal
savimas buvo Westinghouse 
Electric korporacijos fabrike 
Nuttall. Viso buvo trys unijos, 
iš kinių darbininkai turėjo 
pasilikti vieną.

Balsavimo rezultatai paro
dė sekamą: Už UE paduota 
259 balsai, už G1O uniją 60. 
o už AEL 59.

Viso fabrike dirba 450 dar
bininkų. Jie buvo derybose at
stovaujami UE unijos. Bet 
('10 ir AEL unijos, kurios tik 
po saujelę narių teturi, bandė 
aną uniją išmušti iš pozicijos 
ir pareikalavo balsavimų. Da
bar fabriko darbininkai davė 
savo aiškų atsakymą. Jie pa
sakė, kad jie nori pasilikti iš
tikimi U E unijai.

Re p.

Detroit, Mich.
Svarbi konvencija negrų 

reikalais
Gruodžio 4—6 dienomis i- 

vyks metinė konvencija Negro 
Labor Council. Taip nutarė 
ir paskelbė organizacijos na- 
cionalė raštinė. Konvencija į- 
vyks Chicagoje, Pershing lie
tely j e.

Negro Labor Council sekre
torius Young sako, kad šios 
konvencijos svarbiausias už
du vinys bus “išvystyti progra
ma dėl laimėjimo negrams 
darbininkams demokratinių 
progų darbui prie geležinke
lių.’’ Jis nurodo, kad .jokiam 
kitam užsiėmime negrai nėra 
taip žiauriai diskriminuojami, 
kaip prie geležinkelių. Dar 
blogiau : visa samdos tenden
cija yra vedama taip, jog da- 
lxir dirbančius prie geležinke
lių Įvairiuose darbuose negrus 
pašalinti. Prieš tai pažangioji į 
visuomenė turi kovoti.

Negro Labor Council yra | 
sudaryta iš įvairių darbo uni
jų. Gaila, kad prie šio sąjū
džio oficiališkai neprisideda 
nei CK), nei AEL.

Koresp.

CH1CAG0S ŽINIOS
LDS 2-ros Apskrities konfe
rencija buvo gera, entuzias
tinga; jaunesnė karta ši sykį 
buvo gerai atstovaujama

Spalio 18 d. Mildos naujai 
išpuoštoje salėje įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Antrosios Apskrities konfe
rencija. Delegatų dalyvavo 
61 nuo apie 15 kuopų. 'Pik 
kelios kuopos delegatų nepri
siimto, bet mažiau, negu pir
mose ėse k o n f e re n c i j ose.

Pirmininkavo D. Rymša, 
vice-pirm. Julius Neumanas, 
broliškas delegatas iš 7-ios 
Apskrities.

Sekretorė, kaip visuomet, 
buvo Julija Maraziene.

Valdybos raportai buvo ge
ri. Taip ir broliškųjų delega
tų. Kuopų raportai šį sykį irgi 
buvo geresni. Kurios kuopos 
ir negauna naujų narių, vis- 
tiek ir senų nepraranda, išsky
rus mirimus.

Veik visos kuopos gerai 
stovi, tik viena (129) teko 
sujungti su kitomis, nes išsi- 
kilnojus veikliems nariams ki
tu}', neliko kam. valdyboje bū
ti. Einansinis sekretorius ypač 
LDS kuopos svarbus žmogus 
ir ne bile kas gali tą darbą at
likti.

Viena jaunimo kuopa taip
gi susidėjo su augusiais ir at
skirai neveikia. Kitos .jaunes
nės kartos kuopos pastaruo
ju- laiku geriau veikia, kaip 
kiek laiko atgal veikė.

Buvo raportas is Centro 
Valdybos praplėsto posėdžio, I 

taipgi abelnai raportas apie 
generalio prokuroro pasinioji- 
mą prieš LDS.

Padarytas pranešimas apie 
pirkimą Milda teatro, nes tas 
paliečia daugelį orgailizacijų, 
kurios reikalingos geros, dide
lės sales.

Abelnai šį syki raportai už
ėmė veik daugiau laiko, kaip 
kiti reikalai.

Diskusijos buvo be menkų 
smulkmenų, kas seniau nar
tais pasireikšdavo. Kuopų ra
portuose atžymėta ir geros ir 
silpnosios pusės, lai neteko 
kritik uotis.

Gerokai kalbėta apie būsi
mą LDS seilini Chicagoje. Nu
tarta ruošti :

didelį pikniką, šaunų kon
certą ir iškilmingą banketą.

Apskrities komitetas Įgalio
tas padaryti reikalingus pla
nus ir paskui sušaukti susirin
kimą su kuopų atstovais ir iš
rinkti didelį komitetą visam 
darbo atlikimui.

Komiteto valdyba veik visa 
ta pati išrinkta. Kai kurie no
re.jo kiek pasilsėti, nes ja.ii se
niai veikia, bet kad jie gerai 
darbą atlikdavo, įprašyti dar 
bent metus laiko patarnauti 
organizacijai. Jie sutiko.

Abelnai rinkiniui komiteto 
nepraleista daug laiko. I’rie 
senųjų pridėti keli nauji, ko
mitetas bus didesnis ir stipres
nis. įeina geras skaičius ir čia- 
gimii.i. Tai svarbu.

Konferencija baigėsi geram 
ūpe, geroje santaikoje ir nuo

taikoje.
Smagu, kad ir užsimojimas 

prieš organizaciją narių ūpo 
nepuldė. ši konferencija rodo, 
kad Lis užsimojimas labiau iš
judino narius kovoti už savo 
organizacijos teises, už jos 
laisvę. Daugelio narių ryžtin
gumas padidėjo, sustiprėjo.

Dalyvis

IŠ LIETUVOS
Žinias ir patyrimą kolūkiams 

stiprinti

ŠIAULIAI. — Dešimtys že
mės ūkio specialistų, kurie 
šiuo metu dirba Šiaulių įmo
nėse bei įstaigose pareiškia 
norą savo žinias ir patyrimą 
panaudoti kolūkinėje1 gamybo
je.

ARIOGALA. —Rajono par
tinio švietimo tinkle prasidėjo 
pirmieji užsiėmimai, šiais me
tais rajone yra organizuota 
17 politinių mokyklų bei TS
KP istorijai studijuoti ratelių 
ir vakarinė partinė mokykla. 
Klausytojų skaičius palyginti 
su pereitais mokslo metais pa
didėjo 20 žmonių.

Traktoriai ir kombainai

RADVILIŠKIS. — Radviliš
kio ma.šinų-traktorių stotis 
gausiau aprūpinama nauja 
technika. Iš Taganrogo že
mės ūkio mašinų gamyklos 
gauti du savaeigiai kombai
nai, Liubercų gamykla atsiun
tė du LT K markės linų kom
bainus.

Per paskutinius keturis mė-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN
I-'oi cleaning. Apply Masonic Home 

Burlington. N. J.
Tel. Burlington 30-800.

(208-214)

ASSISTANT TO NURSE. Keep 
records, etc., in Infirmary. Apply 
Masonic Home. Burlington. N. J.

Tel. Burlington 80-300
(208-214)

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

nesiūs MTS iš broliškųjų res
publikų gavo 5 traktorius.

Prasidėjo naujas cukraus 
gamybos sezonas

PANEVĖŽYS. —šiomis die
nomis pradėjo darbą Panevė
žio cukraus fabrikas. Įhionėa 
kolektyvas įvykdė prisiimtus 
įsipareigojimus: fabriko re
montas atliktas laiku ir aukš
toje kokybėje. Ruošiantis nau
jam gamybos sezonui įgyven
dinti 23 racionalizatoriniai pa
siūlymai. Jų dėka per metus 
valstybei bus sutaupoma dau
giau kai 33 tūkst. rubliui.

| kolūkinę gamybą

KLAIPĖDA. — Partijos 
miesto komitete kasdien gau
nami vis nauji pareiškimai, 
kuriuose žemės ūkio specialis
tai prašo paskirti juos dirbti 
į MTS bei kolūkius. Trisde
šimt specialistų, kurie dabar 
dirba įmonėse bei įstaigose, 
šiomis dienomis pareiškė norą 
įsijungti į kolūkinę gamybą.

Į PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
L-------------- -----------------------Kalėjimo vaizdai. Poema---------------------------—

(Tąsa)
■T i tai būt’ taip kur, ant laisvės įvykę,

/Litų kitokie iškilę dalykai, —
Bet — čia kalėjimas — ieškok tiesos...
Kol ko sulauksi, tau kojos tįsos...

Štai ir sugrįžo iš kiemo triukšmingai:
Žiūri bėgikas, ar ko kur nestinga, 

Perskaito, kiek dabar šitam aukšte,— 
Sargui pasako, kad čia tiek ir tiek.

Laisvės Koncertas
Kits vėl be laiko pražuvo vaikinas,
Toks italukas, Di Rosa vadinos,— 

Angliškai jis tekalbėjo menkai, 
Tolimesni, mat, tai buvo laikai.

Vargšo, matyt, sirguliuota nuo seno,
Bet, kaip daryt, jis mažai teišmano:

Kai ant krūtinės užeina sunku,
Sargas jam sako: “Galvoj tau kuku...”

Kartais paduos jam kokių ten piliulių,— 
Vargšas stidena ir sėda ir gula...

Skundžias kai kad italiukui kokiam:
Galvą tas kript ir nueina—kas jam?

Kartą ligoninėn visgi pateko:
Sargas naktinis užėjo ant tako,—

Pats Ir ligoninėn nuvedė jis,—
Gal kokią rimtą ans ligą turįs?...

Daktaras Kranas tik rytą paklausė,
Jam prie krūtinės pridėjęs net ausį: 

“O, tai tau nervai, nervinga širdis,— 
Tik nesinervink, tai viskas išgys.”

/toavė jam bromo ir dozę ricinos:
\*k sau į sparną — tai nieko, vadinas...

Tai ir sugrįžo... na ką gi darys?
Jam bet negera, ir kenčia gvairys.

Porą dienų dar tyliai kankinos,
Bet nebeiškentė vargšas vaikinas:

Meldžia jis sargą—ligoninėn vėl,—
Sargas suriko: “Nereikia! Kodėl?”

Tas nusigando, pabalo ir mykia,
Skundą veblena bejėgiškai, tykiai, —

Tai ir nukėblino savo narvan,
Lept ant maigūno ir sėdi—ai man...

Buvo tai paryčiu. Na, kas čia tokio?
Trūksta tau ko, na tai tu ir žinokis...

Eina kas sau įprasta rutina,—
Eina vėžė kreivuliuota sena...

Tuoj po pietų — tai kieman, kas be 
darbo!

Ten šurmuliuoja ir žaidžia ir burba.
Jei pasilieki savajam narve, 
Tai užrakinta ir laiko tave. Ik

(Kaip teb tau yr’, nieks nemato, negirdi:
Nors tu pastipk... nors tau trūkčioja 

širdį...
Nors tau užėjo mušimas širdies,—
Rėk tu, brazdėk — nieks tavęs ne

girdės.

Eina ir šįkart bėgikas ir žiūri,
Stapt ir sustojo prie Di Rosos durų:

Kaip jis nusviręs ten sėdi keistai...
“Ei! Tu! Di Rosa!”—Nė žodžio į tai...

“Ei tu gi ten!” dar garsiau jis sušuko,— 
Ten onei krust,— nesimato dėl ūko...

Tuoj jis prie sargo,— girdi, taip ir
taip,—

Pats pažiūrėk ir su raktais ateik.
Žiūri ir sargas ir žybčioja šviesą,—
Ans atsivėpęs... Tuoj čiupt ranką tiesią:

Šaltas... negyvas... Dabar kaipgi bus?
Bėgt į ligoninę... daiktas skubus!...

Tuoj tą—našyklėn: būk silpnas ligonis... 
Lovon jį lumpt! tuoj apkloja, ant šono,—

Pašaukė daktarą — tas jau ir čia:
Mato, suprato, kur čia apačia...

Reikia pasukt diplomatiškai, tyliai,
Kad neiškiltų kebli kokia byla:

“Mirė ligoninėj... smūgis širdies...”
Rašė užrašė — na, niekas nelies!

Papas turėjo liežuvį prikąsti:
Niekam nė žodžio, kad čia... kokią

klasta...
Mat, negražu, kad kas mirtų narve, 
Lyg tas žvėrelis tamsiajam urve...

45.
Atvežė sužeistą fermerį Robę:
Peršauta koja, išbalęs, kaip drobe...

Bandė vyrelis pabėgti — ir va —
Sargas tik pykšt: koja lyg nesava...

Papas tą Robę gerai pažinojo,
Pirm negu fermoj jam peršovė koją:

Buvo kalėjime jis čia metus,—
Dargi meteliai — būt’ buvęs status.

Kas gi daryt? Tuoj paguldė ji lovon,
Papas jam koją nuvalė, nuplovė,—

Koja sutinus, ją skauda labai,—
Kiek lengveliau, kai pridėti ledai.

Daktaras Kranas galop pripažino:
Rimtas dalykas... Bandys dar jodiną...

Keli ir kaula sutelžė visai...
Rentgenogramą priskyrė jisai.

Nuotrauka iks spindulių kaip paduoda,
Menką tesiūlo ji Robe i paguodą:

Kojos išgelbėt negalima bus,—
Vaizdas atrodo labai nesmagus.

(Bus daugiau)

Sekmadienį lapkričio 8 November

PUERTO RICAN ŠOKĖJU GRUPĖ—VEGA-VADAS 
Gražiai išlavinta grupe. Pirmą kartą dalyvauja lietuvių scenoje.

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hili'
■ v 7 7

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Worcesterio Aido Choras

Vadovaujamas Jono Dirvelių, išstos su labai įdo
miu dainų repertuaru; bus solų, duetų ir 

visas choras

Puerto Rikieėių šokėjų grupė
Labai mylima amerikoniškoje scenoje, lietuviams 

pasirodys Laisvės koncerte'.

Leonas Jonikas, baritonas
Puikaus talento dainininkas ir vėl palinksmins 

mus Laisvės koncerte'.

Suzana Kazokytė, mezzo-sopranas
Tai Brboklyno lakštingala, taipgi dalyvaus 

programoje ir teiks mum malonumo.
(

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų.

Aido ir Sietyno Chorai
šie du pagarsėję chorai dainuos bendrai, vado
vaujant Mildred Stenslcr. Mokytoja darbuojasi, 

kad jos chorai gerai pasirodyttj.

įdomi Grupė “Melodija”
Vadovaujant B. Šalinaitei-Sukackienei,.yra pri

rengta gražiai pasirudyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

/::(i)iį/a koncertui $1.50, t ifc šokiams— 75c.
Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.i

Prašome nesivėlinti. Rengėjai
3 pus L—Laisve (Liberty) -Antrad.. Spalio - October 27, 1953 Ulrafiykll Laisvę Savo DritutfuL
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Kadrų parengimas 
žemes ūkini Lenkijoje

i

NEW YORK
HELP WANTED MALE

D e m o k r utinėje Lenkijoje 
daug dėmesio skiriama že
mės ūkio specialistų paren
gimui. Vien šiais metais 
šalyje įkurtos 3 naujos že-i 
mės ūkio mokyklos. Prasi
dėjo pirmieji mokslo metai j 
Krokuvos aukštojoje žemės- 
ūkio mokykloje. Tai—penk-j 
toji aukštoji žemės ūkio 
mokykla Lenkijoje, šiuo 
metu Krokuvos mokykloje 
yra 3 fakultetai — žemės 
ūkio, zootehnikos ir miški
ninkystės. Ateinančiais me
tais čia numatyta atidary
ti melioracijos fakultetą.

Workeriui suteikė 
perdaug garbės

Angliškas darbininkų

Marininkai netekę 
25,000 darbu

Tarybiniu filmų Festivalis 
Lenkijoje

Šiandien ryšium su Lenki- 
jos-Tarybų Sąjungos drau
gystės stiprinimo mėnesiu 
•Lenkijoje prasidėjo tarybi
niu kino filmų festivalis.

Daugelyje kino teatrų su
organizuotos parodos, skir
tos tarybinei kinematogra
fijai. Varšuvos kino teatre 
“Moskva” atidaryta paroda 
“Tarybinis teatras ir kinas

'Tarybiniai filmai Lenki
joje turi dideli pasisekimą.

didėjąs tarybinių filmų žiū
rovų skaičius. Antai, jei
gu pirmojo. 1948 metais 
vykusioje festivalio metu 
tarybinius filmus žiūrėjo 7 
milijonai žmonių, tai praei
tu metu festivalio metu — 
19.300 tūkstančiu žmonių.

Vakar Varšuvoje, kino te
atre “Moskva” buvo iškil
mingai atidarytas 6-asis ta
rybiniu kino filmų festiva
lis. I atįdaryfną atsilankė 
Lenki jos Liaudies Respu
blikos Valstybės tarybos 
nariai, vyriausybės nariai, 
Lenkijos - Tarybų Sąjungos 
draugystės draugijos vy
riausiosios valdybos atsto
vai, visuomenės atstovai, o 
taip pat TSRS ambasado
rius Lenki joje G. M. Popo
vas, tarybinės kinematogra
fijos veikėjų delegacija, at
vykusi i Lenkiją ryšium su 
festivaliu.

vykdo- 
Tarybi- 
ir M, 

knygos

Budapešte atidaryta TSRS 
Mokslų akademijos 

leidinių paroda
BUDAPEŠTAS, 

šium su Vengrijoje 
ma knygos savaite 
nes knygos namai 
Gorkio vardo‘rusu
biblioteka Budapešte orga
nizavo TSRS Mokslų aka
demijos leidinių parodą. Pa
rodoje eksponuojama 
tai moksliniu knygų ir 
nalų iš įvairių mokslo 
Čių. Eksponuojamos

šim- 
žur- 
sri- 
taip 

pat tarybinių mokslininkų
knygos vengrų kalba, ku
rias išleido Vengrijos Liau
dies Respublikos Mokslu 
akademija. Paroda sukėlė 
didelį Vengrijos mokslinių 
sluoksnių susidomėjimą.

Maskvos dramos teatro 
Gastroles Bulgarijoje
SOFIJA. — Ryšium su 

Bulgarijos - Tarybų Sąjun
gos draugystės mėnesiu i 
Bulgariją atvyko Maskvos 
Tarybos vardo dramos tea
tro kolektyvas. Vakar tea
tras parodė bulgarų žiūro
vams Bil - Belocerkovskio 
pjesę “Audra.” Į spektak
lį atsilankė Bulgarijos Mi
nistrų tarybos pirmininkas 
V. Červenkovas, Liaudies 
susirinkimo prezidiumo pir
mininkas G. Damianovas, 
Bulgarijos Komunistų par
tijos CK ir vyriausybės na
riai, visuomenės atstovai,

idžia.'kad majoras Impellitte- 
■ri jau antru kartu suteikė tam 

gar-
Kaip ?

Laikraštis žymi. kad pirm 
. nominacijų kandidato i majo-

konvencijoje raportuose pra
nešta, kad amerikonai mari-

nerių metų neteko 25,00(1 dar
ini L.

Darbu sumažėjimo pricžas-

Elektristai pasiūlė 
programą rinkimams

United Electrical, Radio & 
Lok al as 

k and id a-

Tautų masinis mitingas 
reikalavimui taikos

Machine Workers 
475 išsiuntė visiems 
tams i miesto valdžią paklau
simus, kokia jų pozicija seka
mais klausimais:

1
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BEAUTICIAN
Pilnai mokanti mergina . mani, 

curist. Nuolat pilnam lailŲi. Al- t 
ga pagal sutari j. Linksmos darbo
sąlygos. Tek* f on nokite:

PL. 5-7980 
<216-2121

REIKALINGA SCHOOL GIRL
Keletui valandų kiekvieną šešta

dieni. namų valymo darbui. Tejefo- 
nuokite:

VI. 7-7608 W
<210-2121

HAIRDRESSER
Pilnai Mokanti — Patyrusi 

Pilnam ar Daliai Laiko 
Kreipkitės: 
MANNIE’S

177 Gumhill Rd., Bronx, N. V.
Tel. O L. 5-0979

(210-214)

PLUMBERS
2 paprasti darbininkai — Pick A' 

Shovel.
Prie naujų ir pataisymo darbų. Nuo
latinis darbas, reikia turėti Drivers 
license. Gera mokestis.

SHIELD BROTHERS
267 Main St., Port WauJjington, L.I. 

Tel. PO. 7-2116
(210-212)Daugelio tautinių New 

k o-Broo kly n o gy v e n to j ų 
mitetas, bendrai su amerikinė
mis 1 
rengia 
Prašo 
jame 
remti 
įsigijimu tikietų per savo tau
tinius komitetus.

Mitingas įvyks lapkričio 22 
dienos popieti. Golden Ball
room, 53 W. 66th St., New 
Yorke. Durys atdaros nuo 2, 
pradžia 2:30 popiet. Bus žy
mūs- kalbėtojai ir ispūdmga 
meno programa.

Yor-
SUPERINTENDENT—ASTORIA
48 šeimų namas, vedęs.. 45-50 se

numo, žrrtona norinti pagelbėti vy
rui. kalbanti angliškai, geras patai
symams vyras; automatiškas pečius. 
Gera alga ir 3 rūmų front inis apart
mentas. ant pirmų lubų.

Tel. YE. 2-8938 
_____________________ (210-212) 

JAUNAS VYRAS
Dėl Delivery & Stock 

Dėl importų įstaigos.
Progos Pakilimams.
FLOWER CENTER

22 West 38th St., N. Y. C.
Tel. LO. 4-5430

(210-212)

ta i k os o rgan i zac i j om is
. masini mitingą taikai.

visas tautines grupes 
dalyvauti, taipgi pa

taikos darbą iš anksto
Panaikinti Transit Autlio- 
ir 15 centų l’ėrą.

2. Panaikinti 3 procentų 
taksus ant pirkinių (salesin-DW esąs jam

Tačiau majoras 
demokratų nominaciją, 

kandidatuoti 
majoras vėl

vyriausia prieš tą

tik tai 
gas. 
m ėjo

Bandydamas
ne priklausomu, 
kalbėjo

Po tų visų kali j 

kad majoras neg 
500 piliečių gerų 
galėtu būti ant baloto.

jos tam nors

šiųjų yra : 
perleisti p

gi a u 
mažiau 
kams;
mažu j u

ima už pergabenimą 
moka 
taipgi

savo darbinin- 
pavadavimas

pasirodė, 
š nei 7,- metais,

Kiti klausimai yra apie sta
tybą namų, panaikinimą auto 
taksų, prašalinimą suktybių, 
pagerinimą mokyklų, sustab
dymą polici jos žiaurumų prieš 
mažumas ir streikierius, ren
du kontrolę.

TEXTILE DESIGNER

— perdaug. Laikraštis, s 
iog Impellitterj nugalėjo 
pirmoje vietojo 
taipgi kiti darbo 
visi Dewey aus su 
štutinės reakcijos 
iadalybininkai.

Broganas miręs nuo

Bonai tapo pastoviu 
algų priedu

Dėmesio!
LDS 200 kuopa ateinanti

d., 7:30
Audito-

žmones n
I-'arlev kra-

Rinkimu fronte
Worker savo vedamajame žy-

už vieną kandidatą i majorą.

Impellitterj ir Riegelmaną. 
kaip pirminius stambiojo biz
nio atstovus.

Impellitterio kandidatūrai 
atpuolus, laikraštis ragina su
kaupti visas jėgas atmušti 
Riegelmaną. Dėl to darbie- 
čiuose kai kas susidarė išvadų, 
būk laikraštis išstojus prieš 
darbiečivs. Laikraštis dėl to 
pareiškia, kad —

Tikta# American Labor Par
ty turi darbo žmonėms ir 
liaudžiai naudingą programą, 
taikos programą. Ir kad tą 
programą gali ir privalo pa
remti visi demokratiniai _ nu
siteikę piliečiai, nežiūrint, ai 
jie balsuos ar nebalsuos už 
ALP kandidatą j majorą Clif
ford T. MrAvay. Nežiūrint, 
kurį kandidatą pasirinks Į ma
jorą, gali paremti darbų par
tiją ir jos programą balsavi
mu už visus kitus ALP kan
didatus.

D-tis.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

c

4

TSRS ambasadorius Bulga
rijoje M. F. Bodrovas, di
plomatinio korpo nariai, ta
rybinės kultūros veikėjų 
delegacija.

prigėrimo
Oficialis pomirtinio

prigėręs.
Micha-
Taipgi

kūne

Miestinė Budžeto Taryba 
nusprendė nuo 1951 mokamą
jį miesto darbininkams ir tar
nautojams pabrangusio pra
gyvenimo boną priskaityti re
guliariu algos priedu. Paliečia 
apie 110,000.

po šio 
parsineš

vai. vakaro, Liberty 
rium rudoje salėje rengia va
karėli. Kviečia visus, be išim
ties, suaugusius ir mažus ja
me dalyvauti. Ta proga būna 
tik kartą i metus, 
“Halloween pare.”

LDS 200 kuopa 
jums surengia įvairių
ši kartą turėsite daug 
mo atsilankę. Prašome 
ti savo vaikus bei 
Taipgi apsirengite su
mais, kokius kas turite, nes 
bus duodami prizai. Vaikams 
irgi yra paskirti bent keli pri
zai. Bus vaišių, gal ir dar kai 
ko. Suaugusiems tik 75 c., o 
vaikams veltui. Bus gera or
kestrą.

visuomet

Patyrę 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 fl., 43 Leonard St., N. Y. C.
__________________ ( 205-211)
REIKALINGAS VYRAS 

Visokiam Darbui 
Confectionery Krautuvėje

11-7 valandom. Antradieniais 
uždara.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės asmeniškai.
HOLSTEN & HAUL

6822 — 5t h Ave., Brooklyn
(209-211)

EXPERT pataisymams Darbinin
kė ir Primieruotoja. Moteriškos suk
neles. koulai ir siūtai. Nuolat. Gera 

Į alga ir geros darbo sąlygos.
PATTI DRESS SHOP

589 L<‘Xingto'n Ave., N. Y. C.
(tarpe 51 ir 52 Sts.)

(209-211)

’ TEXTILE DESIGNER
Patyrusios designers ant pBintc ) 

cottons, pageidaujama tų, kurios dir
bę nepriklausomai studio ar cotton 
arba rayon converter. Nuolatinis 
darbas, gara alga.

Kreipkitės su Portfeliu.
M. LOWENSTEIN & SONS 

STUDIO
51 h fl., 43 Leonard St.. N. Y. C.

(205-21D

galimybių, ka( 
ūdytas. Kūną 
imi apgėdinsi 
oa\ietc. upėje,

•ado nepa
tirs jo

])(> to, kai

tarimo
namo mažinu algos, negu par
sinešdavo bonais. Mat, iš bo- 
nų neatskaitydavo duoklių i 
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už ta šūvi

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

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

(206-298)

DIETITIAN PATYRUSI —
DIET VIRTUVĖJE

Reikalingas Mokslo Laipsnis.
Kreipkitės Personnel 9-12

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

(205-211)

Tebesiginčijama už 
Mr. X asmenybę
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De m o k r a t ų k a n d i d ato 
j orą Robert E. Wagner 
rinkiminėje agitacijoje 
pareikšta, kad tarp prašiusių
nuteistam raketieriui Fay iš
laisvinimo buvo žymi visašališ- 
koji republikonų figūra. Tas 
asmuo, tačiau, paskelbtas

Republikonai ginčija, kad 
tokio nacionalio republikonų 
lyderio Eay užtarėjuose nebu
vę. Jie grasina Wagneriui. 
Gi Wagneris iš savo pusės pa
reikalavo, kad visų tų privi
legijuotų Fayaus prietelių 
vardai turi būti paskelbti vi
suomenės žiniai. Kad ne 
Wagnerio, bet gubernatoriaus 
Dewey prievolė yra tą sąrašą 
paskelbti. Wagnerio reikala
vimą svarstys teismas.

fr

Virginia 9-6.125

Policisto pašautam karpen- 
teriui ncwyorkieciui William 
Budrick miestas turės atmo
kėti $56,150 atpildo. Taip 
nusprendė teisėjas Greenberg.

Budrickas . buvo policisto 
sulaikytas kaip Įtartas bėgant 
su auto iš apiplėšimo, su ku
riuo jis neturėjo ryšio. Jis 
tapo pašautas jau suėmus. 
Policija aiškino, kad pašovi- 
mas įvykęs netyčia, tad poli- 
cistas jiebuvo teisiamas, 
svarstyta atpildo reikalas.

Kriaučiy atidai!

tik

Spalio 28 d. (šį trečiadienį) 
įvyks lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus susirinkimas 11-27 
Ariop Place, unijos svetainė
je. Pradžia 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaušiai ir 
kriaučkos, numeskite savo na
minius reikalus j sali, bet da
lyvaukite susirinkime. Pas 
kriaušius unijoje visada susi
rinkimai yra svarbūs. Juose 
būna svarbių pranešimų iš 
unijos darbuotės, tad yra visų 
pareiga dalyvauti.

Turėkite su savim unijos ir 
social security korteles, kitaip 
jūsų neįleis j susirinkimą. Da
lyvaukite visi minėtu laiku.

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1T1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
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Dar kartą, gerbiamieji, pra
šome nepraleisti to vakaro, 
kuriame maloniai 
laiką su vaikučiais, 
manau, bus daug
drauge salėje paminėti šventę, 
negu vaikus vienus leisti po 
gatves lyg išmaldų prašant 
trukdyti kitus. Lauksime!
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praleisite 
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smagiau

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

MISCELLANEOUS

MISS LUISE
Laisuiuota Masažuotoja 

(442, 198)
Stiprinantis švediškas 

Masažas. Pušų maudynė 
spinduliu gydymas jūsų
Atdara 11 A. M. iki 5 P. M. Uždara 
sekmadieniais.

GR. 5-2229

Medikalis 
ir lempos 
sveikatai.

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS.—8 šeimų mū

rinis namas. 4 apartmentai po 3K> 
rūmus ir 4 apartmentai po 4 rūmus. 
Moderniškai įrengti. Žemės 35x100 
pėdų, atdaros 10 pėdų, driveway, ga- 
radžiųs, aliejus, nauji pečiai ir šal
dytuvai, 7 kubiškų pėdų. 20 metų. 
Ekstra dideli kambariai. Įplaukos 
$5,127.00. Nėra brokerio. Pardavimo 
priežastis—liga.

šaukite: TA. 7-6731
(209-211)

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

wzzwzziiay

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas į
306 UNION AVENUE j 

Brooklyn, N» Y.
5 Gerai Patyręs Barberis j

DIE MAKERS
Ne Apsigynimo Darbas. 

Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 
puikios sąlygos.

ANCHOR MFG. CORP.
31 Dęnton Avb., 

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

(209-215)
RANKINIAI SIUVĖJAI

Pageidaujama patyrusių prie pa- Į 
’kinktų ir balnų. Nuolatinis darbas.
Turi kalbėti angliškai.

KOPF MFG. CO., INC.
Warren St. (arti City Hali)

(211-215)
ODOS DARBININKAI

Patyrę prie balnų, pakinktų ir 
jojamųjų balnų. Nuolatinis darbas. 
Turi

49

mokėti angliškai.
KOPF MFG. CO.. INC. 
Warren St. (arti City Hali) 
____________________(211-215) 

LAIKRODŽIU ir
AUTOMOBILIŲ LAIKRODŽIŲ 

TAISYMUI VYRAS
Del Brooklyn© greičiausia augan

čios progresyvės Speedometer ir sie
ninių laikrodžių taisymo dirbtuvės. 

Šaukite ištisą savaitę Mr. Gilbert. 
EVergreen 6-3247

(211-213)
REAL ESTATE

49

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 Beach 6-4744-R ar
Box 661, Island Park, L. I.

CIO unijos veikia 
už Wagneri

New Yorko CIO teikia daug 
svarbos miestiniams rinki
mams. Audinių unija paskyrė 
pilno laiko direktorių darbui 
už Wagnerj. Transportinin
kai paskleidė tūkstančius la 
pelių. Distrikto 65 ir Macy 
Lokalo 1S valdybos taipgi pa
sisakė už jį ir žada prašyti 
narių, kad jį paremtų.

Rinkimų fronte
Darbininkų vadas komunis

tas č ar n is sakys radio kalbą 
spalio. 27 d., 10:15 vakaro iš 
stoties WMGM (1190 kc.).

PARDAVIMAI
Parsiduoda groserio biznis ir na

mas. 26 metai kai įsteigtas biznis, 
geros jeigos. Pardavimo priežastis 
mirtis savininko šeimoje.

Namas 2 šeimom, 
bariai ir 1 apart, 
krautuvės patalpa, 
grosernė.

Galėčiau parduoti
mą ir biznj. Yra ant vietos tuščias 
6 kambarių apartmentas. Parduodu 
už prieinama kainą. Kreipkitės: —

Juozas Radzevich, 53-36 72nd St., 
Maspeth, L. I.

(211-215)

1 apart, 5 kam- 
6 kambarių 
kur dabar

ir 
yra

ir skyrium na-

HAND EMBROIDERERS
Su patyrimu prie sweaters. Nuo

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

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

Jackson Heights, L. I.
Tel. HA. 1-3969

120R-2 vr

NAMŲ DARBININKf: J
Guolis nuosavame kambaryje Tw- 

ri mylėti vaikus. Kiti daliai laiko 
darbininkai. Turi kalbėti angliškai. 
Su vėliausiais paliudijimais. Telefo- 
nuokite:

BElIe Harbor 5-0628
(211-213)

BURROUGHS No. 7800 OPER.
Patyrusios

5 Dienos--35 Vai. Savaitė 
$55 iki $65 I Savaitę 

Long Island Rezidenčių 
Pageidaujama. Bet Nebūtinai 

GENERAL STEEL 
PRODUCTS CORP.

131-33 Avery Ave., Flushing 
Tel. IN. 8-3000

(211-213)
NAMŲ DARBININKf:

Virėja geruose namuose. Nuosa
vas kambarys ir maudynė. Gera al
ga. Visi moderniniai elektros prie
taisai. Šaukite:

, FRanklin 4-1652
Hewlett, I.. I.

' (211-213)

EMBROIDERERS
Darbas ant mašinų 133 W103
Taipgi Reikalingos Applique

Kirpėjos
Gera Mokestis. Kreipkitės:
TERRACE EMBROIDERY
610 W. 189th St„ N. Y. C.

________ (211^13)
RANKINĖ SIUVĖJOS ’

Darbas ant moteriškų pirštinių. 
Nuolat. Gera mokęsi is. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

NOBOGLOVE
10 East 39th St., N. Y. C. 

________________________ (211-217)
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai, įrengtas. Gera biznio vieta 

Abelnai $600 savaitinių jeigu, trum
pos valandos, žema randa, geras ly
gas. Tikra biznio proga lik $3,000. 
Šaukite savininką:

Tel. MU. 4-9325 
________________________ (210-212) 

LUNCHEONETTE —
ICE CREAM PARLOR

Įsteigtas 30 metų, (vidurmiestyj), 
Pilnai įrengtas. Neša geras jeigas. 
Bizniška sekcija. Ištiso amžiaus 
proga. Tikras pirkinys už prieinamą 
kainą, šaukite advokatą:

Tel. PL. 5-8910 
______________ .__________ (210-212)

GAS STATION >
7,000 Galionų J'

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

šaukite savininką:
APplegate 7-9587. Tarp 5-7 P. M,

(208-214)
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