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Smulkiau apie ji bus seka
muose Laisvės Durneliuose.

Dabar tenka visu uolumu 
ruoštis prie metinio dienraš
čio koncerto, kuris i\> ks lap-

ak'ardinolas Spellman, kal
bėdamas Belgijos sostinėje, 
visaip gyrė ir gynė makartiz
ma. Tai esąs judėjimas, išim
tinai nukreiptas prieš komu
nizmą.

Bet kardinolas pamiršo pa
sakyti, kad siautėjantis ma- 
kartizmas taiko smūgius vy
riausiai tiems, kurie buvo iš
tikimi prezidento Kooseveltc 
naujajai dalybai.

Nelaimė mūsų šalies katali
kams, kad jų vadovybė palai
ko pačius reakcingiausius ele
mentus, kertančius smūgius 
Amerikos žmonių laisvėms.

Kardinolas Spellman yra 
patsai vyriausias reakcijos 
ramstis.

i LAISVE-LIBERTY
I

Vienintelis lietuvių kalboje
dienraštis Rytinėse valstijose

Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose .....   $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ..............................    9.00
Kitur užsienyje .................r.......-....... 10.00

Pavienio egzcmpl. kaina 5 centai THE LITHUANIAN DAILY

Spalio (Oct.) 28. 1953 Richmond Hill 19, N. Y.

AMERIKA ATMETA
Į NEUTRALIUS NUO 
LAIKOS KONFERENCIJOS
Jndusai neverstą ginčijamus 
belaisvius klausyt aiškinimu

Panmundžom, Korėja. — 
Arthuras H. Dean, Ameri
kos ir “kitų Jungtinių Tau
tu” pasiuntinys, tęsia dery
bas su šiaurinės Korėjos ir 
Kinijos Liaudies Respubli
kos atstovais apie busimąją 
politinę konferenciją taikai 
darvti Korėjoje.

šiaurinės Korėjos ir Ki-

.Inge,.-; ]<()nferencijorr priimti Indi-j 
į ją, Burma bei kitus neu-1 
I t ralius kraštus, apart tų 
šalių, kurių kariuomenės . 
dalyvavo korėjiniame kare.!

Dean atmetė reikalavimą, 
pareikšdamas, kad Jungti-; 
niu Tautų seimas nutarė Į 
k\ lesti konferencijon tiktai' 
kariavusius kraštus, o jei
gu šiaurinė Korėja ar Ki
nija norės, tai galės paši-• 
kviesti ir Sovietų Sąjungą, j 

Dean užreiškė, dabarti
niai pasitarimai turi tiktai) 
nustatyt, kur ir kada pri-i 
valo įvykti politinė konfe-i 
rencija, daugiau nieko.

Komanda indusų, saugo
jančių stovyklas tokių be
laisvių, kurie “atsisako na-

Cleveland, Ohio
Mire Eva Simans

' Sovietai protestuoja *

mo grįžti,” sakė, jog varu 
nevers tuos belaisvius — 
šiaurinius korėjiečius bei 
kinus — klausytis, kuomet 
Kinijos bei Šiaurinės Korė
jos pasiuntiniai aiškins, ko
dėl visi belaisviai turėtų 
grižti. < • v

Arabai baigę streiką 
prieš amerikonus

London. — Saudi Arabi
jos ambasada pranešė, jog 
baigėsi arabu darbininkų 
streikas prieš amerikonų 
naftos _ aliejaus kompaniją 
tame krašte.

Streikavo apie 15,000 ara
bų, reikalaudami lygios al
gos su amerikonais darbi
ninkais ir protestuodami, 
kad vietinė valdžia suėmė 
devynis arabų unijos orga
nizatorius.

Aukšč. Teismas spręs apie 
“paleistuvišką” judi

Washington. — Aukščiau
sias Jungt. Valstijų Teis-

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110 12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieji. Dienraščio 35-tiejL

Malik atmeta skunda, FARMERIŲ KARAVANAS
prieš Amerikos karo kad buvę kankinami [REIKALAUJA TUOJAU 

amerikonai belaisviaibazes Graikijoje
Maskva.—Sovietų Sąjunga 

užprotestavo, kad Graikija 
leidžia Amerikai Įsitaisyti 
karines laivyno, oro jėgų iv I 
armijos stovyklas tanu

United Nations, N. Y.—; 
Dr. Charles W. Mayo, Ame-!

Jungtinių
i Tautų seimo komitetui, kad 

v I Šiaurinės Korėjos komu-Sovietų užsienio reikalų j 
ministro pavaduotojas An-j 
drius Gromyko įteikė Grai
kijos atstovui protestą, ku-

“Kariniu • Amerikos ba
zių sudarymas Graikijoje 
gresia suardyti taiką Bal
kanuose... Taip pat grū
moja Sovietų Sąjungai. To
dėl Graikijos valdžia turės 
pilnai atsakyt už tą sutartį, 
kuri dar paaštrina tarptau
tinius santykius.”

! nistai “kalkinimais priver
tė” suimtus amerikonus la
kūnus liudyti, jog Ameri
kos lėktuvai mėtė apkrečia- j 
mųių ligų bakterijas. Mayo
Įtarė, kad “sovietiniai val
dininkai davę nurodymus,” 
kaip kankinimais išgauti 
liudijimus.

Sovietų atstovas Jokūbas 
Malikas atmetė Mayo pa
sakojimus, kaip “melagin
gus, niekšiškus šmeižtus.”

Sovietų Sąjunga paleido 
vokiečiij gen. von Paulų

PARAMOS IŠ VALDŽIOS
Valdžia žada tiktai planus, kai

Washington. — Gyvulinių 
farmerių karavanas iš 32-jautinės paramos

350 farmerių, suvažiavę 
busais, traukiniais bei su
skridę lėktuvais, susirinko

Kardinolas Spellman 
giria makartizma

Brussels, Belgija. — At- ‘

žemdirl >ystės departmento' 
salėje. Kritikavo valdžią, 
kad jinai net šieno neparū
pino šimtams tūkstančių 
bei milijonams galvijų va
karinėse valstijose, kur il
ga sausra nusvilino gany
klas bei pievas.

Fermeriai. be kitko, sta
tė tokius reikalavimus:

kainų “grindis,“ kad gy
vuliu supirkinėtojai būtinai 
turėtu mokėti tam tikras

Uruguajaus lietuvių laikraš
tis Darbas jau įžengė i savo 
devynioliktuosius metus.

19-tinių metinių proga Dar
bas išėjo žymiai padidintas ir 
iliustruotas.

Nėra lengva uruguajiečiam.s 
išl:;Lkyti savo laikraštį, bet jie 
gerai suprasdami spaudos ro
lę, aukojasi, ryždamiesi Dar
bą išlaikyti, jį vis gerinant!

Geriausių jiems pasekmių!

ei ją francūzų judamųjų pa
veikslų kompanijos. Kom
panija prašo panaikint New 
Yorko valstijos teismų 
sprendimą, kuris uždraudė 
rodyti francūzišką judi “La 
Ronde.” Newyorkiniai teis
mai surado, jog tai “paleis- 
tuviškas” judis.

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga leido Friedrichui von 
Paului, vokiečiu feldmarša- 
lui, grįžti į Rytinę Vokie
tiją. Jis buvo paimtas ne
laisvėn sykiu su likučiais 
šeštosios savo armijos Sta
lingrade. Ten Sovietų ka
riuomenė užmušė 330,000 
Vokietijos karių, daugybę 
sužeidė, o kitus suėmė. Von 
Paulus yra 63 metų am
žiaus.

Sovietų Sąjungoj būda
mas kaip belaisvis, von 
Paulus vadovavo vokiečių 
Komitetui dėl Laisvos Vo
kietijos . Kuomet dar tęsė-

si karas, von Paulus, kal
bėdamas per Sovietų radi
ją, šaukė vokiečių armiją 
nuversti Hitlerį ir daryti 
taika.

Byloje prieš nacius kari
nius kriminalistus Nurn- 
ebrge Sovietai pristatė von 
Paulų kaip liudytoją. Ten 
jis, tarp kitko, parodė, kaip 
Hitleris iš anksto ruošėsi 
užpulti Sovietų Sąjungą.

A merikiniai koresponden
tai praneša, kad von Pau
lus, būdamas nelaisvėje, 
duodavo pamokas ir karinei 
Sovietų Sąjungos akademi
jai. (

las Spellman gyrė senatorių 
Joe McCarthy ir kitus ra-1 
gangaudžius. šaukė euro-' 
piečius liautis 
amerikinį makartizma.

McCarthy, medžiodamas' 
komunistus, pasak kardino
lo Spellmano, yra “garbin
gesnis ir padoresnis už eu
ropinius makartizmo kriti-

kritikavus I

I •

! Suimtas “mielaširdin?as”
žmonos užmušėjas

Francija neleidžia 
afrikiečių į pasaulio 
unijistų kongresą

Amerika galinti išleisti

ginklavimuisi per metus

Linden, N. J. — John Pe
ty o, fabrikinis darbininkas, 
užmušė, savo žmona Anna 
“iš pasigailėjimo.” Arešš 
tuo tas sakė, jinai jau še
šeiliai suparalyžiuota ir, ne
galėdama pakilti iš lovos,, 
prašė, kad jis padarytų ga
lą mizernai jos gyvybei.

Petyo laikomas teismui 
be užstato, kaip pirmojo 
laipsnio žmogžudis .

Panmun.jame, Korėjoje. ir 
vėl prasidėjo svarbūs pasita
rimai. Šiuo metu Jungtinių 
Tautų iš vienos pusės ir Kini
jos ir Šiaurinės Korėjos atsto
vai — iš kitos, tariasi dėl to. 
kokia ir kur privalo būti poli
tinė konferencija taikai Korė
joje įvykdyti.

Tenka palinkėti pasitarimų 
dalyviams, kad jie prieitų prie 
sutarimo ir kad nereikėtų ir 

» vėl pradėti ten karą!

EVA SIMANS
Spalio 26 d. mirė Eva 

Simans-Simanauskienė, gy
venusi po num. 1357 Cleve
land Heights Boulevard. Ji 
buvo žmona daktaro J. N. 
Simanso - Simanausko. Pa
šarvota Wilkelio Funeral 
Home, 6202 Superior Ave. 
Draugai ir pažįstami pra
šomi atsilankyt į šermenis.

Velionė.! bus palaidota 
penktadienį, spalio 30, 1

Irano karalius vis 
medžioja savo priešus

Wilkelis Funeral Home.

Laisvės’ .redakcija pareiš
kia gilų sąjausmą dr. Si- 
mans-Simanauskui šioje ne- 
laimėje.

Teheran, Iran. — Irano 
karaliaus generolai sume
džiojo 1,200 asmenų kaip 
įtariamų komunistinės Tu- 
deh Partijos narių. Grasi
na nusmerkti sušaudyti bei 
ištremti apie 170 tos parti
jos vadovų.

Generolų valdžia taip pat 
gaudo buvusiojo premjero 
Mossadegho šalininkus.

J. Valstijų kariuomenė 
faktinai užima Graikiją

United Nations, N. Y.— 
Pasaulinės Darbo Unijų Są
jungos komitetas telegrafa
vo protestą Jungtinių Tau
tų seimui dėl to, kad Fran- 
cijos valdžia neleido delega
tams iš afrikinių savo kolo
nijų keliauti į Pasaulinį 
Darbo Unijų Kongresą .

Į tą kongresą išrinko at
stovus unijistai afrikinėse 
francūzų kolonijose: Mo- 
rokkoj, Tunisijoj, Vidurinėj 
Kongoj, Nigerijoj ir Ivory 
Pajūryje. Bet Francijos 
valdžia nedavė jiems pas- 
portų.

/ Pasaulinis Darbo Unijų 
Kongresas įvyko Vienoj, 
Austrijoj, ir baigėsi spalio 
21 d.

Washington. — Naciona- 
lio Planavimo Sąjunga tvir
tina, jog Amerikos pramo
nė ir ūkis taip stipriai sto
vi, kad ši šalis galėtų iš
leisti karinėms savo jėgoms 
bei ginklavimuisi po 70 iki 
75 bilijonų dolerių kas me
tai. Sako, jog tokios išlai
dos “per daug neapsunkin
tu amerikiečiu.”

Kariniams tikslams 
bar Jungtinės Valstijos 
leidžia apie 53 bilijonus 
lerių per metus. .

Reikalauja Tunisijai 
nepriklausomybės

da- 
iš- 

do-

Amerika mokės jau po 25 
korėjiečiam darbininkam

C.

Petrikienei pagerbti poky
lyje, sekmadienį, netikėtai bu
vo'atvykusių žmonių iš toliau 
nuo New Yorko esančių 
fiestų. tybvo net iš Toronto 
irtiŠ Detroito.

Philadelphiją atstovavo še
šios moterys—veikėjos. Buvo 
iš Scrantono; gražiai atstovau
tos Connecticut ir New Jersey 
valstijos.

i Visa tai įnešė pokyliu di- 
1 dėsnio entuziazmo. Tie, kurie

Washington. — Valstybės 
departmentas žadėjo pa
naujinti Izraeliui paramą— 
60 milijonų dolerių per me
tus.

pagerbia užsitarnavusius 
k ėjus, pagerbia mūsų visą 
(Įėjimą, pagerbia, beje, ir 
lys save. •

.1 u- 
pa-

vei- 
Lat- 
nori,

Buvo ir vienas latvių 
k ėjas. Jis ieško talentų, 
viai ruošia koncertą ir 
kad mūsų dainininkės daly
vautų jo programoje.

Athenai, Graikija.—Grai
kijos premjero Papagoso 
valdžia pasirašė^ karinę su
tartį su Jungtinių Valstijų 
ambasadorium. Sutartis pa
daryta 16-kai metų ir duo
da Amerikos kariuomenei 
vartoti visus Graikijos ka
rimo laivyno uostus, lėktu
vų aikštes, armijos stovy
klas, geležinkelius ir vieške
lius.

Valstiečių Partija išvien 
su Graikijos Komunistų 
Partija išleido atsišauki
mą į graikus — išlaisvinti

Sovietai sugrąžino 5,500 
belaisvių vokiečių

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga nuo rugsėjo 25 d. iki šiol 
sugrąžino apie 5,500 vokie
čių belaisvių. Praneša, iog | 
tebelaiko tik aršiausius ka
rinius naciu kriminalistus.

Seoul, Korėja. — Jungti
nių Valstijų armija iki šiol 
mokėjo korėjiečiams savo 
darbininkams po 12 centų 
per dieną. Dabar nutarė 
pakelti uždarbį iki 25 cen
tų dienai.

United Nations, N. Y.— 
Azijinių - arabiškų šalių 
delegatai reikalavo Tunisi
jai pilnos nepriklausomy
bės nūo Francijos.

Bet amerikonu blokas 
Jungt. Tautų seimo politi
niame komitete taip “nu
tašė” arabų - azijiečių pa
siūlymą, kad Francija tik
tai palaipsniui vestų savo 
koloniją Tunisiją linkui vi
siško valstybinio savistovu
mo. Tad komitetas 29 bal
sais prieš 22 ir užgyrė ši
taip nusmailintą pasiūlymą. 
Penki komiteto nariai susi-j 
laikė nuo balsavimo.

kainas.
Valdžia turi tiek parem

ti galvijų kainas, kad far- 
meriai gautų i?0 procentų 
teisingos vertės už gyvu
lius. — Teisinga verte yra 
vadinama tokios farmerio 

j pajamos, kad jos prilygtų 
kainom dalykų, kuriuos 
farmeris turi pirkti iš mies
to.

Tinkamai mėsiniu galvijų 
kainai palaikyti valdžia tu
rėtu supirkinėti vadinamus 
galviju “perviršius.”

Žemdirbystės sekretorius 
1 E. T. Benson pasakojo far- 
i meriams, kad valdžia po 
poros mėnesiu pagamins 
tokius planus, kad teisingai 

• tarnaus farmerių reika
lams. Bensonas nupeikė 

I siūlymus, kad valdžia padė
tų “grindis” būtinom kai
nom už galvijus arba kad 
supirkinėtų iu perviršius. 
Bensonas vadino tuos siūly
mus’ nepraktiškais: tvirti
no, kad amerikiečiai valgo 
“daugiau mėsos,” tai ir gal
vijui kaina turėsianti pakil-

Farmerių karavano va
das Dennis Driscoll atsiliep
damas pareiškė:

“Jeigu valdžia tiktai tiek 
mums težada, tai Dieve gel
bėk farmerius! O jau ir 
dabar kai kurie gyvuliniai 
farmeriai bank pūtuoja... 
Mes klausiame valdžią: Ar
gi mums lemta gyventi tik
tai kaip baudžiauninkam'?”

Karavana suruošė Nacio- 
nalė Farmerių Sąjunga.

Nauji Jungt. Valstijų 
paskolos bonai

savo šalį nuo amerikonų.
Atsišaukimas sako, ame

rikonai pagal tą sutarti, pa
darytą be seimo leidimo, 
faktinai jau užima Graiki
ją

Amei’ikos sviesto 
dalinimas berlyniečiams

Berlin.—Amerikonai pra
dėjo dalinti milijoną svarų 
sviesto bedarbiams bei pa
vargėliams vak ariniame 
Berlyne, taip pat ir atėjū
nams iš, rytinės Berlyno da
lies.

Anglija susirūpinus
Sovietu submarinais

London. — Karinio Angli
jos laivyno vadai ragino 
valdžią statyti daugiau to
kių laivų, kurie galėtų me
džioti sovietinius submari
ne. Spėjo, kad Sovietų Są
junga turi daugiau kaip 
300 submarinų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų;' iždas šią savaitę 
išleidžia naujus paskolos 
bonus dviem bilijonam do
lerių. Už bonus mokės 2 
procentus ir tris ketvirta
dalius palūkanų per metus. 
Pačius bonus atpirks po 2 
metu ir 10 mėnesiu. € L

Melbourne, Australija.— 
Anglai išsprogdino trečią 
savo atom-bomba Australi
joj.

ORAS. — Nešalta ir vėl 
lietus.
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LABAI TEISINGAI DARO tie, kurie ragina fede- 
ratinę vyriausybę, kad ii pilnai ištirtų šitos kriminalys- 
tės papildymą.

Reikia ištirti, kas paakstino niekšą užpuoliką kė- 
*• sintis ant Thompsono gyvybės?

Kas iam davė tą švininį vamzdį? Kas ji apginklavo?
Kas jam parodė Thompsoną ir pasakė, kad jis yra 

komunistas? Juk Thompsonas su tuo hitlerininku ne- 
. turėjo nieko bendra, su juo komunistų vadovas nesikal- 
•• bėjo, prie jo nebuvo priėjęs nei artyn.

Kas do padėtis kalėjime, kur kalinys gali pasiimti 
. švininius vamzdžius ir jais žmones mušti ir žudyti?

Šitie visi dalykai turėtų būti ištirti ir (greta Pav- 
lovičiaus) surasti kaltininkai, kurie jį įkvėpė, kurie jam 
patarė užmušti Thompsoną.

Žinokime vieną: tie, kurie provokuoja politines už- 
, mušėjystes, ruošia jėgos ir prievartos naudojimą. Ko

munistų partija mūsų šalyje mažytė. Ji žiauriai perse
kiojama teismuose. Daug jos veikėjų jau sėdi kalėjimuo
se, o kiti dar tik laukia būti ten pasiųstais. Ar neuž
tenka, rodosi, jau viso to? Bet valdančioji klasė tik tuo, 

; matyt, nepasitenkina. Jai dar rūpi individuališki už-
• puolimai, — užpuolimai netgi ant tų žmonių, kurie jau 
J yra įnelaisvinti, įkalinti.

•' ROBERT G. THOMPSON, kaip žymėjome, yra 
svarbi asmenybė mūsų šalyje.

Jis drąsiai kariavo Ispanijoje, aukodamasis prieš 
Franko, Hitlerį ir Mussolini.• » ’

Grįžęs iš Ispanijos, kai fašistinės šalys pradėjo ka
ži ra prieš Jungtines Valstijas, Thompson tuojau įstojo 
o armijon ir čia parodė retai regėtą didvyriškumą kare 
7 prieš japoniškus imperialistus.

Būdamas saržentu, Thompsonas pats priešą mušė 
ir ragino kitus daryti tą pati. Už savo didvyriškumą 
jis buvo apdovanotas vienu iš žymiausiu mūsų šalyje or- 

y dinų—jis gavo Distinguished Service Medai.
Išėjęs iš armijos, Thompsonas stojo aktyviai daly

vauti darbininkų judėjime. Jis kovojo ir kitus ragino 
ų kovoti už Naujosios Dalybos palaikymą, už taiką, už 
•• žmonių laisvę ir gerbūvį.

Gal dėl to. kad Thompsonas jaunas ir pilnas energi- 
;■ jos, kad jis ryžtingas ir pasiaukojęs,priešas pasirinko jį 
y sunaikinti. Kadaise buvo chuliganų žiauriai užpultas ar- ■ 
y ti savo namų New Yorke. Kadaise buvo užpulta jo nia- ' 
y žytė dukrelė, — užpulta Thompsonu namuose. Nei jo, | 

neigi jo dukreles užpuolėjai, deja, nebuvo surasti ir ne- į 
• buvo nubausti.

Dabar kitas pasikėsinimas, — tik daug žiauresnis, 
*• daug baisesnis,—padarytas kalėjime.

Tikėkime, kad Thompsonas išliks gyvas ir ilgainiui 
3 pasveiks.

Darykime viską, kad daugiau tokių baisiu įvykių 
nepasikartotų.

Raginkime atsakingus pareigūnus, kad jie visą už
puolimo dalyką ištirtų ir paskelbtų visuomenei.

PASIKĖSINIMAS ANT THOMPSONO 
GYVYBES

FAŠISTAS. VAGIS, KRIMINALISTAS, pasiėmęs 
švininį vamzdį (paipos galą), smogė juo iš užpakalio 
Robertui G. Thompsonui galvon du kartu. Thompsonas 
krito be sąmonės ir šiuo metu jis, po pavojingos opera
cijos ligoninėje, tebėra kritiškoje padėtyje. Niekas ti
krai negali pasakyti, ar Thompsonas išliks gyvas.

Ir tai įvyko federaliame kalėjime (House of De
tention), New Yorke, kur yra uždaryti asmenys, laukią 

. teismo arba nuteisti, bet laukią paskyrimo, kurin kalė- 
jiman jie bus pasiųsti.

Robert G. Thompson laukė teismo,—jis turėjo būti 
teisiamas šią savaitę, teisiamas už tai, kad jis atsisakė 
eiti kalėjimam tuomet, kai buvo nuteistas trejiems me
tams einant Smitho įstatymu.

Nežiūrint, iš kurios pusės i šį dalyką žiūrėsi, yra 
. aišku, jog pasikėsinimas ant Thompsono gyvybės yra 

vaisius tos baisios nesuvaldomos propagandos prieš pa
žangiuosius žmones,—propagandos, kurią veda valdiniai 
organai, spauda, radijas ir įvairūs makartistai.

Thompsono užpuolikas, jugoslavas fašistas, Pavlo
vich, tiesa, yra kriminalistas: mušeika, vagis. Jis yra 
narys tos jugoslavų gengės, kuriai vadovavo karo metu 
Michailovičius; jis yra buvęs bjaurus hitlerininkas, pa- 

■ našiai, kokiuo buvo Michailovičius. Jis, sakoma, yra nu
dėjęs ne vieną komunistą Jugoslavijoje. Ir štai, čia, šis 

. niekšingas tipas, užpuldamas vieną žymiausiųjų šių die
nu amerikiečių, tikėjosi išgarsėti ir dar susilaukti di- 

* džio pagyrimo. Ir tai šis pasikėsintojas ant Thompsono 
' gyvybės veikiausiai pasieks, nes komercinė spauda jau 
dabar jį stato lygiu su Thompsonu. Girdi' vienas anti- 
komunistas, kitas—komunistas, tad nieko čia baisaus.

MOWkAI^S
jaunimo problemos’ priklauso nuo” 

namu, MOKYKLOS, BAŽNYČIOS”
Taip pareiškė ne kas ki

tas, kaip ponas Brownell. 
Jungtinių Valstijų genera- 
lis prokuroras. Apie tai 
jis kalbėjo spalio 18 dieną, 
Connecticut Valstijos Mo
kytojų Kolegijoje, N e w 
Havene. Jis pasakė apie 
jaunimo padėtį keletą svar
bių faktų. Štai keli iš'ūų:

“Šiemet iki 100,000 "jau
nuolių gal bus laikomi kalė
jimuose laukiant teismo. 
Tuose kalėjimuose lengvai 
paveikiamas jaunuolis būna 
įmetamas sykiu su užkietė
jusiais kriminalistais. Iš 
daugiau kaip 300,000 kalė
jimų, kuriuos Federalis Ka
lėjimų Biuras tyrinėjo, ma
žiau ketvirtadalio tegalima 
būtų užgirti vartojimui net 
suaugusiems.”

Ponas Brownellis dėl to 
sakė, kad “joks vaikas ne
turėtų būti siunčiamas- ka
lė ji mam” Kad tam turėtų 
būti “žmoniškos ir pritaiky
tos patalpos, su konstrųk- 
tyvėmis programomis.”

Pasakyta gerai. Liaudies 
organizacijos iš metų į me
tus tokius reikalavimus 
stato. Dar daugiau: orga
nizacijos pasiūlo tam ne 
tiktai šaltinius, iš kur pi
nigų imti. Jos pasiūlo jau
nimui ir apsaugą nuo pra
sikaltimo, ko ponas Brow
nellis nepadarė. O jis, bū
damas valdžioje, turėjo ir 
planą abiejiems pagerini
mams.

Ką siūlo tėvu su moky
tojais ir kitos liaudies or- 
g a nizacijos?

Mokytoju Unija ir ben
dros su tėvais organizaci
jos ragina valdžią nukapo
ti paskyras karui rengti, c 
paskirti daugiau pinigu 
mokykloms pagerinti. Ra
gina geriau apmokėti ir pa
laikyti pareigose gerus mo
kytojus. Jos dar siūlo įreng
ti prie mokyklų geras žais- 
mavietes ,ir palaikyti eks- 
pertiškus žaismių vadus ir 
vaiku prižiūrovus . Jos ne- 
nžmiršta, ir dirbančių jų mo
linų vaikų. Reikalauja pa
laikyti auklėtu ves ir prie
žiūros centrelius jaunes
niems mok vidinio amžiaus 
vaikams. Taipgi ir lankan
tiems mokykla įsteigti prie
žiūrą liuosomįs nuo moky
klos valandomis, kuriomis 
jų tėvai dirba.

Brownellis turėtu moky
tojus ir tėvus už tai pagir
ti. Turėtų paraginti šalies, 
valstijų ir miestų valdžias 
ta jų gerą darba paremti 
Bet ar taip yra? Priešingai. 
Brownellio prięteliai ma
kartistai mokytojus ir juos 
užtariančias organizacijas 
persekioja. Viename tikta; 
New Yorko mieste praša
linta iš pareigų virš pusan
tro šimto mokytojų. Praša
linti visi tie, kurie reikala
vo geresniu mokyklų ir pa
galbos reikalingiems vai
kams.

O kai]) su namais? Po
nas Brownellis minėjo na
mus, kai]) svarbią įtaką j 
vaikus.

Taip, ta įtaką svarbi. T? 
neginčijama tiesą pąsako ir 
mano ką tiktai gautas laiš
kas nuo vienos jaunos mo
tinos, kuri turėjo laimės sa
vo skaitlingai šeimai įgyti 
geresnius namus. Ji rašo:

“Daug ko reikalingo ne- 
pirkdavome, prisispyrusiai 
taupėme viską namui me
džiagoms pirkti. Be galo 
daug sunkaus vargo ir dar

bo įdėjome (page 1 b s t i m j 
mano tėvo ir mano vyro 
giminių), iki patys stubą 
pasistatėme ir joje įsikūrė
me. Tačiau džiaugiamės. 
Įsigijimas naujo, švaraus 
buto mumyse visuose pa
darė atmainą. Nuostabu, 
net mažieji vaikai įgijo ko
kią tai savigarbą ir pagar
ba viskam namuose. Jie 
stengiasi išmokti gražiai 
apsieiti ir viską tvarkoje 
užlaikyti...”

Ponas Brownellis nepa
sakė, kas daryti tiems, ku
rie savų namų neturi ir nuo 
kurių tolyn vis daugiau at-i 
imama galimybė net pasi-I 
renduoti žmonišką butą .

Tos padėties pavyzdį 
mums teikia kad ir New 
Yorko miestas. Buvusi ve
lionio Roose velto laikais 
įvesta statvba biednuome- 
nei pigiomis rendomis na
mų tapo visai sustabdyta. 
Nuo 1951 metų miesto val
džia jokių paskyrų namų 
statybai neteikia. Vienati
ne parama namų statybai 
dabar yra dalina nuolaida 
taksų p r i v a t i š k oms f i r- i 
moms, kurios stato taria-! 
muosius “vidutinėmis ren
domis” projektus. Tačiau 
ta nuolaida duodama ne 
tikslu užtikrinti bi’ednuo- 
menei butą, bet kad kom
panija turėtų pelno.

Statybai tokių projektų., 
po priedanga “šalinimo lau
žynų,” parenkami miesto 
plotai, kurie tirščiausia ap
gyventi. biednuomene. Ta 
biednuomenė niekada ten 
nebegalės sugrįžti ne vien 
dėl neišgalėjimo mokėti 
aukštesnės rendos. Ji ne
išgalės sugrįžti ir dėl to, 
kad tuose naujuose, erd
viau, ribotoms šeimoms da
romuose namuose talpįnsis 
mažesnis skaičius seimu, 
negu originaliai ten buvo. 
Tuomi tūkstančiai biednuo- 
menės šeimų prievarta šali
namos iš buto, daromos be
namiais.

Pašalinimu iš buto ir iš 
jų gyventos srities biednuo- 
menės šeimoms sudaroma 
kartais neišgalimų pergy
venti sunkumų. Biednieji 
dažniausia buvo prisitaikę 
gyventi arti darbo. Jie no
ri galėti dažniau susieiti su 
giminėmis, draugais, kad 
galėtu vieni kitiems pagel
bėti be didelių iškaščių ir 
sugaiščių kelionėms. Aišku, 
jie irgi pageidauja gerų na
mų. Dėl to jie neatsisaky
tų kentėti laikinus sunku
mus. Bet jie žino, kad jų 
dabartinio buto vietoje sta
tysimi gražūs namai ne 
jiems. Žino ir tai, kad da
bartiniame brangume kitur 
negaus nei tokių laužymų, 
kokias čia turėjo. Tai dėl 
to jie atkakliai kovoja prieš ! 
evikciją ir gailiai raudoda-! 
m.i apleidžia tas aplūžusias 
bakūžes.

Tos neva “vidutinės ren
dos” nėra visiškai vidutinė
mis. Pavyzdžiui, planuoja
mame statyti Brooklyno 
Bedford . Styvesant srityje 
projekte renda bus po $19 
už kambarį ir reikės iš 
anksto įmokėti nemažą įna-j 
šą. Tenykščių negrų ir bal
tųjų gyventojų didelei dau
gumai tas bus neišgalima- 
Daug tūkstančių šeimų tu
rės netekti buto, kad 1,430 
daugiau už juos pasiturin
čių šeimų galėtų gražiuose 
namuose gyventi.

Brooklynietis projektas 
dar šiaip taip bus prieina

mas vienai kitai darbinin
ko šeimai. Tačiau newyor- 
kiečiams vargo žmoneliams 
ponai miesto valdovai bent 
dvejose vietose jau užti
krintai uždaro vartus, ne
leis sugrįžti į savo pasi
rinktą miesto sritį. Colum
bus srityje statysimuose 
namuose rendos bus po $43 
ųž kambarį mėnesiui, O 
aukštutiniame Mąnhattane. 
kur ruošiama daug ginčija
moji Manhattanvillė, išren- 
duos po $48 už kambarį.

Taip bus, jeigu dabartinės 
miesto ir valstijos valdžios 
pasiliks galioje ir po šių 
rinkimų (miesto valdžios 
perrinkimas įvyks šių metu 
lapkričio 3-čia, o valstijinės 
—1954 metų lapkritį).

Beje, ponas Brownellis 
sakė, kad ir bažnyčia turin
ti rolę jaunimo auklėjime. 
Tuo klausimu tenka ponui 
Brownelliui priminti, kad 
mūsų valstybės įkūrėjai 
taipgi tai gerai suprato. 
Jie įmatė, kąd ta rolė — 
tamsinimo ir bauginimo ro
lė — yra jaunimui žalinga. 
Jie atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės ir nuo mokyklos. 
Geriems respublikos patri- 
jotams ir vaikų ir jaunime 
gerovės šalininkams reikė
tų ta visuomet atsiminti.

I. S. R.

Tokią minčiŲ esama!
Yra buvę įvairių laikų 

Jais gyveno ir gyvena viso
kių žmonių. Atitinkamai, 
yra buvę, yra ir bus migi? 
skirtingų minčių. Čia kele
tas minčių apie moteris. 
Jas yra pabėrę vyrai apie 
moteris ir moterys apie sa
ve. 

" • • •
Šiandieną įsakyčiau, kad 

jokia moteris neprivalo tu
rėti daugiau, kaip vieną 
skrybėlę.—James Agate.

Niekad nepristatyk vie
nos rūšies moterį kitai.

Diamond Jįin Brady.
• • •

Vedimas moters, kad j? 
įsimylėjai, turi beveik tiek 
pat logikos, kiek turėtų 
metimas katės pro langą 
tik dėl to. kad rhododen- 
droriai žydi.

James Branch Cobell.
• *" • *” w “

Skirtumas tarp vyro ir 
moters yra toks, kad vy- 
-ras žiūri pirmyn, o moteris 
atsimena.—Daniel Chauser.

• • •
Dauguma mūsų esame 

nukentėję nuo tūlos rūšies 
ponių, kurios, per savo at- 
virkšti nesaumyl i š k u m a. 
suteikia mums daugiau bė
dų, negu saumylės. Tai 
tos, kurios beveik maldau
ja nepageidaujamo valgio 
ąr zuja užimti prasčiausią 
kėdę.—G. K. Chęsterton.

• • ••. • •
Vyrai daugiausia gėrisi 

kitose moteryse tuo, ko jie 
netoleruotų, savo žmonose 
ar seseryse.

Anna Constantine.
• .* • •

Vyras, net pats geriau
sias, visuomet mano, kad 
jis gali atmokėti moteriai 
už viską padarydamas ja 
savo žmona, kuomet jis tik 
užsitraukia naujas obliga
cijas be atsimokėjimo už 
senąsias.

S. R. Crockett.
• • •

Negalėtum isivaizduoti. 
kiek žmogaus balsas gali 
apsikeisti iki išgirsti, kai 
moteris nustoja barti savo 
vyrą, o atsiliepia paskambi
nusiam telefonu.

Neal O’Hara.

' Jeigu vyras pastebi mo
ters suknelę, devynis sy
kius iš dešimties bus kąs 

nors tokio, kas jį erzina. 
Jeigu jisai tiktai skaito ją 
gerai apsirengusia, jam už
teks bendrojo vaizdo, o pri- 
dėčkų jis nepastebės.

Charles Igglesden.

Visuomet geriau moterį 
patenkinti. Geras žodis mo
teriai yra kaip obuolys 
gvinėiįškai kiaulaitei ar 
riešučiai papūgai — jai su
teikia smagumo ir noro 
tarnauti.—Kate Horn.

Aš jau kalbu apie savo 
žmoną per 15 metų ir nie
kad apie ją blogo žodžio ne
pasakiau, .o ji yra negra
žiausia moteris pasaulyje. 
Aš greičiau imčiau ja su 
savimi, negu atsisveikin
čiau. — Max Miller.

Vyras, kuris leidžiasi sa
vo žmonai valdomas, nėra 
jisai pats nei jo pati: jis 
yra niekas.—Napoleonas.

Niekas neprilygsta leidi
mui moteriai kai kada pa
sijusti viršesne. Vyras, ku
ris visuomet namie būna 
gudriausiu, yra kvailys.

Morley Roberts.

Paprastame barnyje tarp 
vyrų iki tam tikro laipsnio 
gali veikti protas, bet bar
nyje tarp vyro ir žmonos 
protas yra visiškai praša
linamas. *

James Runciinan.

Šiuomi įspėju žmoniją 
saugotis moterų su didelėj 

.mis akimis, kryžiavais ant
akiais, su šypsena, ir my
linčias stebuklus ir mėnulio 
spindulius. — G. B. Shaw.

* • *
Argumentuoti su moteri

mi yra kaip kad eiti į 
švirkštynę su lietsargiu. 
Kokia iš to nauda?

Plepėto j as.

Kartą vyras bus ištarė0 
moteriai “myliu tave,” tie 

| žodžiai visuomet skambės 
jos ausyse ir jai atrodys, 
kad ji girdi jų aidą net pa
prasčiausiuose sakiniuose.

Vedybinis gyvenimas yra 
kaip piano duetas. Links
mybė visiškai priklauso nuo 
to. kuris laikys primynęs 
pako ji.

Mrs. George Weniyss.

Anglu kareivis nuteistas 
už bailumą Korėjos kare

London. — Karinis anglų 
teismas nubaudė kareivį 
Patricką Lydoną vienais 
metais kalėjimo už bailumą 
korėjiniame kare. Surado, 
jog kai kiti anglai despera
tiškai kovėsi su šiaurinės 
Korėjos komunistais bei ki
nais, tai Lydonas gulėjo 
prisiplojęs prie apkasų dug
no.

Teismas taip pat nuspren
dė su panieka išbraukt Ly
doną iš armijos.

Valdinis Žemdirbystės 
Departmentas pataria ne
sušaldyti sūrių į ledą, tik- i 
tai laikyti šaltai. Sako, kad 
buvęs sušalęs sūris pasida
ro trupus ir iš jo išsiskiri? I 
riebalai.

Washington. — Valdžia 
paskyrė komisiją, įpareigo
tą žiūrėti, kuriuos karinius
nacių kriminalistus paleist 
iš kalėjimo Vakarinėje Vo
kietijoje.

London.—Pranešama, kad 
izraeliečiai nušovė keleivinį 
Švedijos lėktuvą su 4 žmo
nėmis, kuomet jis skrido 
arti Jordano sienos .
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SEIMININKĖMS
Sveikatai reikia ir daržovių

Jokia daržovė nepavaduo
ja mėsos nei jos skonio. 
Tačiau ekspertų yra nusta
tyta, kad vidutiniam valgy
tojui užtenka dienai 3 iki 4 
uncijų mėsos ar ją pavaduo
jančių produktų (paukštie
nos, žuvies, sūrio, kiauši
nių. Amerikonai tiktai gal
vijieną vadina mėsa.) ? Ki
ta dalis maisto turi susi
dėti iš daržovių’, vaisių, 
grūdų.

Visos daržovės vra nau
dingos. Beveik kožna dar
žovė turi savyje biskelį ko 
skirtingo nuo kitos. Dėl to 
yra naudinga valgyti viso
kių. Bet ne visos skanu. 
Skoniui apgauti vartojama 
priemaišų. Čia paduota toks 
eggplant kepinio receptas. 
Kiekio užteks keturiems.

Eggplant kepinys
1 didelis eggplant
trys ketvirtadaliai puo

duko baltojo soso (daromas, 
riebaluose pakepinus miltu J 
su buljonu ar vandeniu;

pusė svaro tarkuoto sūrio
2 puodukai minkštų duo

nos trupinių
2 kiaušiniai, baltymai at

skirai.
Išvirk eggplant, iškabink 

iš žievės ir sugrūsk. Su
maišyk su sosu. Dadėk sū
ri, trupinius, kiaušinio try
nius, prieskonius (druską, 
pipirus). Palengva įmaišyk 
kietai išplaktus kiaušinių 
baltymus. Supilk į keturis 
atskirus molinius ar meta
linius dubenėlius. Kepk 350 
F karštyje 30 minučių ar 
iki iškeps.

Jei 4 atskirų indelių ne
turi, gali kepti viename di
desniame inde, bet jeigu 
sipils storiau, reikės biske ( 

! lį ilgiau kepti. N. f
• • •

Paprasčiausias ir grei
čiausias būdas eggplantą 
kepti yra supiaustyti grie
žinėliais - blynais a])ie pu
sės colio storio, padažyti 
kiaušinyje ir kepti skaura- 
doje, riebaluose. Galima 
kepti ir pečiuje išdėjus ant 
pateptos blėtos, bet rieba
luose greičiau ir skaniau. 
Taip kepto skonis yra arti
mai panašus tarkuotos bul
vės blyno skoniui .

Today's Pattern

Pattern 9139 (for shorter, fuller 
figures!: Half Sizes 14 ’į. 16’£>. 
IS1,2. 20’3, 22’2. 24’a. Size 16'2 
requires 4 yards 39-invh. *

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



Lawrence. Mass.
Visokios žinios

Nedarbas kankina žmones. 
Nedarbo apdraudos (securi
ty) čekius išbaigė. Kai kat
rie jau virš du metai nedirba- 
Padėtis bloga. O nedarbui dai 
galo nesimato. Kurie turėjo ii 
susitaupę kelis centus, išbaigė.

žmonės kalba, kad didelę 
klaidą padarė praėjusiuose 
rinkimuose balsuodami už re- 
publikomis. Sako, jeigu būtu
me išrinkę demokratus. tai 
daugiau darbu būtu. Tai klau
simas. Supuvusio \ėzio ir dak
taras negali pataisyti, taip ii 
šią sistemą taisyti ne visi de
mokratai norėtu ar sugebėtų. 
Kitas dalykas, visiems politi
kieriams yra darbo ir pinigų, 
tik darbininkams tenka ba
dauti. O jeigu duonos papra
šysi, tai žinok, kokiu būsi ap
šauktas. Tuojau McCarthy su 
agentais ir važiuoja tyrinėti.

Lawrence mieste padėtis 
blogiausia visoje Naujojoje 
Anglijoje ir dar daugiau dar
bininkų paleidžiama iš darbų.—O—

f Policijos viršininkas sako, 
kad kunigėliai yra neteisingi. 
Viršininkui teko susipešti su 
graboriumi. Susipešė už 
menknieki, už automobilio pa
statymą prie koplyčios. Gra
belius tiek Įsikarščiavo, kad 
pradėjo viršininką p ra va r- 
džioti. Kai tik tuo laiku pasi
maišė kunigas ir juos abu iš
skyrė.

Policijos viršininkas nuva
žiavęs pas teisėją išėmė war
ranty, graborių areštavo. Teis

me pasirodo ir kunigas, atėjęs 
graboriui liudyti. Teisėjas 
klausė kunigo — ar girdėjai, 
kaip grabprius keikė veteraną 
policijos viršininką? Kunigas 
atsakė — aš nieko negirdėjau. 
Teisėjas pažiūrėjo i kunigą ir 
padarė nuosprendi, tardamas: 
aš tikiu, kad tu nemeluosi.

Policijos viršininkas pralai
mėjo. Sulaužyta koja ramsty- 
damasis, išėjęs iš teismabučio, 
sako: aš netikėjau, kad šven
tieji meluotų.

-o —
Palaidojome draugą l'etrą 

Garjoni, kuris per kelis mėne
sius kankinosi su prakeiktu 
vėžiu. JĮ taip suėdė, kad val
giai galėjai pažinti.

Draugas Petras Garjonis 
buvo laisvų pažiūrų. Prigulė
jo L. P. Klube, Lietuvos Sūnų 
Draugystėje, Maple Parko 
Bendrovėje, LDS 37 kuopoje. 
Paliko dideliame nuliūdime 
jo draugė Nellie, dukrelė Bi
rutė, anūkės Jeanc ir Nancy, 
taipgi brolis Juozas Garjonis, 
kuris gyvena Akron, Ohio.

Labai apgailestaujame drg. 
Petro Garjonio. . Barnaus jam 
atilsio! Didelė užuojauta šei
mynai ir giminėms.

—o—
Didelė naujiena Lawrence 

ir apylinkės kolonijoms! šeš
tadienį, spalio 31 d., 7 vai. va
karo, rengiama didelė pare 
kaip bankietas. užvadinias 
Halloween Party. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Garsus or
kestras gros polkas, valelis ir 
tango. Pasižymėjęs muzikan

tas Gaidis ir jo orkestras yra 
vienas iš geriausių Lawren- 
ciu.je. Jo akordijonas (lietu
viškai armonika) yra naujau
sios mados instrumentas.

Bus duodamas prizas už 
valgių tikietus, taipgi ir už 
komiškiausj apsirengimą.

Nepraleiskite auksinės pro
gos, nes geriau negausite nie
kur kitur. Tą viską rasite tik
tai Maple Parko parengime. 
Už tą pati tikietą gausite vai-, 
gi, kepurę pasipuošti ir dar 
galimybę prizą, parsinešti.

—O—
Lawrence politikieriai jau 

siuntinėja laiškus ir lanko su
sirinkimus prašydami balsuot. 
Prižada visko: ir pats dievas 
tiek neprižadės.

Tarpe dabartinių viršininkų 
randasi didelių šmugelninkų. 
Vietinis laikraštis Tribune pa
duoda skaitlines, kiek nusuk
ta nuo miestinės ligoninės ir 
kur užlaiko senuolius. Esą nu
sukta $360,000 per keleris 
metus. Už maistą išmokėdavę 
daug daugiau, negu pristaty
davo ligoninėn maisto. Tai 
dabar bus daugiau riksmo 
tarpe politikierių, negu būtų 
sudėjus Į maišą 12 kačių.

L. K. Biui as

Laisvės prenumerata me
tams yra $8, pusei metų $4.50. 
Visada turėkite mintyje pa
kalbinti žmones užsisakyti 
dienrašti Laisvę. Užsisakę, jie 
bus jums dėkingi.

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

PITTSBURGH, PA. IŠ LIETUVOS
LD$ 8-tos Apskr. ribose

Po vasarinio sezono nariai 
pradeda daugiau domėtis sa
vo draugijų reikalais. Kai ku
rios kolonijos jau pradeda pa- 
rengimėlius rengti. Ir kuopų 
susirinkimai būna skaitlinges- 
ni. Matosi geresnis judėjimas. 
Tai]) ir reikia. Veikime, dirb
kime, nieko nelaukdami.

Dabar aš noriu tarti kelis 
žodžius apie mūsų LDS kuo
pas 8-tos Apskrities ribose. 
Man atrodo, kad pas mus ran
dasi tam tikrų nusiminimų. 
Bet neturėtų būti. Mes turime 
Centro Valdyba, kuri rūpi
nasi visos organizacijos reika
lais.

Jeigu jūsų kuopoje yra ko
kių nors neaiškumų, tai pra
šome susisiekti su 8-tos Ap
skrities Komitetu ir bus daly
kai išspręsti.
Kreipkitės:

LDS 8 Apskr. pirmininkas 
J. Mažeika,

127 Camj) Horne Rd., 
Pittsburgh 2, Pa.

—o—
Trumpas pranešimas

Tegu bus žinoma visiems 
iš anksto, kad LDS 8-tos Ap
skrities Komitetas rengia pui
kią vakarienę, kuri Įvyks lap
kričio 22 d., po num. 142 Orr 
St., Soho dalyje, LMD name.

Apie pačią vakarienę dabar 

Laisvės Koncertas

dar nieko nesakysiu, bus gera 
ir skani, lauksiu kol 157 kuo
pos ^vakarienė praeis. Bijausi, 
kad anos gaspadinės “nepa
vogtų” mūsų gaspadinių pa
tentus. Tad ši syki tiktai pra
šau \ isus ir visas Įsitėmyti, 
kada mūsų apskrities vakarie
nė Įvyks ir rengtis joji* daly
vauti. Vėliau apie vakarienę 
daugiau parašysime.

LDS 8 Apskr. Komitetas

Cleveland, Ohio
Menininkai tarėsi darbuotis .

Spalio 16 d. atsibuvo me 
nininkų-mėgėjų grupės susi
rinkimas. Nemažai jų atsilan
kė. Pas juos matytis energijos 
ir pasiryžę prdėti darbuotis.

Parinkta komisija suruoši
mui vakaro, su dainomis ir vi
sokiais pamarginimais.

Veikėjai, menininkai, su 
bruskime, nes jau laikas. Pa
silsėjome gana!

Po tam buvo surengta “sur
prise party” dėl nenuilstančio 
veikėjo d. J. ž., kuriam suėjo 
65 metai nuo gimtadienio.

Vclinom draugui dar ilgų, 
ilgų motų darbuotis visuome
nės labui. Taipgi vintą pri
minti, kad d. J. ž. yra punk
tualus veikėjas, rašėjas, menu 
mylėtojas ir eilininkas.

Retkarčiais telpa jo vilos

Nauji Įrengimai Įmonėms

Mūsų respublikos fabrikai 
ii’ gamyklos kasmet vis laoiau 
plečiamos, aprūpinamos nau
jausiomis sudėtingomis maši
nomis bei Įrengimais.

Vien til< paskutiniuoju metu 
mašinas respublikos pramonei 
prisiuntė penkiolika šalies ga
myklų. Mašinos pagamintos 
Maskvoje, Sverdlovske, Dnie 
propetrovske, žitomire ir ki
tur. Keliolika sudėtingų įren
gimų šią savaitę pasiųsta “Ko- 
munaro” žemės ūkio mašinų 
fabriko adresu, Tai karuseli- 
nės tekinimo ir frezavimo 
staklės, dantračių frezavimo 
staklės, vertikalinės drožiamo
sios stakles, keturios elektri
nės krosnys metalinių detalių 
užgrūdinimui ir t. t. Daugu
mos siu mašinų bus panaudo
ta išleidžiant naująją produk
ciją — durpių kasimo kom
bainus.

Dideli skaičių Įrengimų ga
vo tai)) pat “Nemuno” metalo 
apdirbimo Įmonė. Jų tarpe y- 
ra šešios sudėtingos masinos 
sraigtams gaminti. Jos žymiai 
paspartins gamybą. Is Sverd- 
livsko srities “Priekalo” ga
myklai atsiųstas naujas 200

ir korcspondicijos spaudoje.
ilgiausiu metu, Jurgi!

S. I.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—-FEMALE

WOMAN
Lor 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 80-300
____ (208-214) 

tonu pajėgumo presas.
Be to, gauta daug traktori- 

nių pakrovėjų, greiderių, 
transporterių ir kitų mašinų.

Aklimatizuojamos audines
Prieš keletą dienų Švento

sios upės aukštupyje, o taip 
pat Siesarčio ir Virintos upėse 
paleista i laisvę 76 audines. 
Jos buvo atvežtos iš Totorijos 
A TSR. Tai brangiakailiai žvė
reliai, kurio pasižymi tamsiu, 
gražiu ir patvariu kailiuku. 
Audinėms gyventi reikalingos 
upės, kuriose vietomis vanduo 
neužšala ir žiemą. Aukščiau 
minėtos upės kaip tik yra tin
kamos gyventi audinėms.

Vietos gyventojai domisi at
vežtais naujais žvėreliais. Au
dinių, kaip ir kitų aklimati
zuotų žvėrių medžioklė — 
draudžiama.

Norintieji pirkti biznį, n®- 
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
---  ------ ------------ Kalėjimo vaizdai. Poema-------------------------- Sekmadienį Lapkričio 8 November

H---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S
(Tąsa)

Sulfa vaistu neigi penicilino —
♦ Antibiotiko nuostabiai gryno. — 

Ničnieko nieko nebuvo tada, 
Tik antiseptikų buvo mada.

Daktaras veiksmą tokių išmėgino:
Neina geryn,— dar labiau pagadino,— 

Reiks operacijos — koją nupiaut,— 
Taip ir padare: tik šnai tau ir jau!...

Laukti ilgiau, mat, būt’ buvęs pavojus,- 
Būtų tas vargšas gyvybes nustojęs: 

Koją jau ėdė pikta gangrena,— 
Laukt nebegalima — piaut ir gana.

Didelį Papas kurjozą pasakė,—
Teko matyt jo nustebusiai akiai,

Kaip tai tikėjimas gali paveikt,
Gal padaryt ir stebuklą — beveik...

Atvežė seną ligoninėn Vilj,—
Kojų nevaldo jis, sėdi ir tyli:

Būk paralyžius įlindęs koksai,—
Kojos suvytę, netikę visai.

Dešimt jau metų jis stumdė... vis kėdę—
Vienišas toks ir suniuręs jis sėdi.

Taip ir kalėjiman atvežė jį,—
Išvaizda buvo tokia negraži'!

Papas po truputį susipažino,—
Gaila jam buvo to menko žmogyno:-

Nuteistas pūti čia amžiui visam,—
Pačią nušovęs kokiem ten galam.

“Krisčijan Sajens” tad dvi moterėlės
Vykdavo čia: mat, rūpėjo jom vėlės,—

Gavo būrelį sekėjų čia jos,—
Himnus giedojo, kaip tik kas valios.

Buvo ligoninėj tad pianinas,—
Jis koridoriuj stovėjo, vadinas —

Vilis snopsodavo taipgi kartu,—
Gal, dėl visko, pasnopsotum ir tu.

Misiją pildė jos dvi atsidėję:
Įtaigas darė ir dvasiškio vėjo —

Įpūtė Viliui jos dvi pagaliau,—
Dar vieną aviną turi jos jau.

Įteigė Viliui, jos jam įkalbėjo,—
Jis ir galiausiai pilnai įtikėjo,

Kad jo liga tai visai ne liga:
Visa suvaldo dvasia ir valia...

Ligą tu sau, girdi, įsikalbėjai,
Lyg hipnotizmas tave nugalėjo:

Tu tik sakyk sau: aš eisiu ir jau!
Stokis ir eik! Ir jausies tu geriau...

Papas išėjo kieman ir nustebo:
Vilis va stovi prie sienos ir dreba...

Šiek tiek paeina, pastovi silpnai, 
Žengia ir vėl,— tu matai — va tenai...

Papas priskubo prie Vilio ir klausia, 
Kaip pasidarė, kad -eina galiausiai.

Vi lis ir sako: tai dvasios valia,—
“Krisčijan Sajens”—to mokslo galia...

Porą dienų jis vis taip stoviniavo,
Vos suvaldydamas raumenis savo,—

Na ir negali stovėt jis daugiau — 
Lovon turėjo jis gulti ir jau.

Dešimt dienų jis taip lovoj gulėjo,—
Kojos sutino ir nuolat drebėjo,—

Balo jis, džiūvo, nusilpo visai,
Numirė — gieda vėlių jam balsai...

Kiek svaigalai tie visokie privaro
Blogo,-kančių, pragarinio to garo!

Tie narkotikai pikti svaigalai...
Ai tu,' papratėli, kaip nubalai!

Op is, morfinas arba kodeinas,
Marihuana arba kokainas,

Dar ir hašišas, kiti mišiniai— 
Žmogų gadina ir darko seniai.

Tarp kalinjų—tų pasvaigėlių esti,—
Kai papratai, nebegali jau atprasti!

Kartais jie gauna nuodų tų vogčia,— 
Pasisvaigina tuomet ji-e ir čia...

Štai į ligoninę kalinį jauną
Atvedė sargas,— ir tokį pagauna...

Koks jis nervingas! koks jis neramus!
Bus su juo vargo ir rūpesčio bus... •

Papas tik stebi jo elgesį keistą,—
Lyg gyvuliukas pagautas iš raisto: 

Kasosi, draskosi, muistos jisai...
Ai tu berneli,.kaip tu įgrisai!

Purto belaimį nuodai narkotiniai,
Veidas pageltęs, pablyškęs; patinę,

Sunkiai nusvyrę juodi paakiai, 
Raukšlės ir oda atrodo blukiai.

Siuva, nerimsta ant vietos jam akys,
Švaistos piktai, lyg kad butu patrakęs, 

Grūdo aguonos — mažyčiai vyzdžiai,-- 
Jaunas dar metais—atrodo karčiai.

Taigi, jis visas tarytum koks senis, 
Kažkoks apvytęs, pirm laiko pasenęs...

Valgyt jis neėmė nieko visai,—
Jei ir paduosi, nustums jis patsai.

Žinot, ligoninėj neigia rūkyt, —
Gavęs kažkaip papirosą mažytį,

Rūko kampe kur užlindęs slaptai,— 
Rūkymas jį kiek atgauna, matai...

(Bus daugiau)

Wcrcesterio Aido Choras, vadovybėje J ono Dirvelio. dalyvaus Laisves Koncerto 
programoj. Jie duos gražų dainų repertuarą, kuris susidės iš solų ,duetų ir viso choro.

□--------- -------------------------------------------------- 0
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Worcesterio Aido Choras

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

visas choras

Puerto Rikiečių šokėjų grupė
Labai mylima amerikoniškoje scenoje, lietuviams 

pasirodys Laisves koncerte.

Leonas Jonikas, baritonas
Puikaus talento dainininkas ir vėl palinksmins 

mus Laisves koncerto.

Suzana Kazokytė, mezzo-sopranas
Tai Brooklyno 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 Stensler. Mokytoja darbuojasi, 

kad jos chorai gerai pasirodytų.

Įdomi Grupė “Melodija”
Vadovaujant B. šalinaitei-Sukaekienei, yra pri

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Įžanga. koncertui $1.50, tik šokiams— 75c.
Nepraleiskite nepamato šio gražaus koncerto.

Prašome nesivėlinti. Rengėjai
3 pusi.—Laisve (Liberty) - Trečiad., Soalio-October 28, ) 95 S Uiražyldt Laisvę Savo Draugui.



Rinkimų Fronte
“Šiaudiniai" balsavimai 

pradžioj šios savaitės rodė 
Wagneri toli priešakyje kitu. 
Apie trečdali pasiskirtos kvo
tos balsu surinkus, Wagneri.' 
turėjo daugiau balsą negu vi
si kiti trys majoriniai kandi
datai suėjus kaitų.

Ar tie balsai buvo vien j< 
partijos (demokratu) balsuo
tojų, ar ten prisidėjo ir b 
kitų partiją tie. kurie nori už
tikrinti jo išrinkimą prieš re- 
publikom; Riegelmaną? Te 
galima tiktai klausti, bet ne
galima visuotinai atsakyti iki 
po rinkimą. 

♦
Masiniai mitingai

Treęiadieni, 28-tą, darbie- 
čiai rengia masini mitinga, 
kuriame kalbės buvęs kon- 
gresmanas Vito Mart antonio. 
American Labor Party virši
ninkas New Yorko vaalstijo- 
je. Taipgi tikimasi, jog kal
bės tos partijos kandidatas Į 
majorą Clifford T. McAvoy 
ir kiti vyriausieji kandidatai.

Įvyks .Manhattan Center, 
34th St., netoli 8th Ave.. New 
Yorke.

Tose pat patalpose demo
kratai rengia masini mitingą 
ketvirtadienio vakarą. Wag
nerio kampanijos užbaigtu- 
vėms. Tikimasi partijos ir ji 
remiančių unija lyderiu pro
gramoje.

Darbininką vadas komunis
tas čarnis, kandidatas i Man 
hattan prokurorą ant People's 
Rights Party - baloto, šią visą 
savaitę kas vakaras kalbės 
Manhattan© daugelyje vietą 
prie gatvių sankryžą ir šapu. 
Gi ketvirtadienio vakarą, 29- 
tą. kalbės Jugoslavu Salėje, 
-105 W. list St., New Yorke, 
kv.r rengiamas protestas prieš 
užpuolikus praėjusiojo karo 
didvyrio v e t e r a no Roberte 
Thompson©.

Radijo ir TV programos
Čarnis taipgi yra jau kon

traktą vęs laiką s e k a m o m s 
programoms:

Ketvirtadienj, 29-tą, stotis 
WLIB (1190 kc.) — 9 vai. 
va k a ro.

Penktadienj, 30-tą, televi
zijos stotis WABD (Channel 
5) — 7 ?15 vakaro.

Sekmadieni, lapkričio 1-mą, 
stotis WBNX (1380 kc.) — 5 
vai. Iš šios stoties jis kalbės 
ispaniškai.

New Yorko miestas lapkri
čio mėnesį pradės traukti van
dens iš Long Island sandėlių 
jeigu pirm to lietus nepadau
gins vandenį' up-state rezer
vuaruose. Jie dar neišsemti, 
bet turi tiktai apie pusę ten 
galimo tilpti kiekio.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6238

! MATTHEW A.:
: BUYUS •
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ 5
J DIREKTORIUS J

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

------------1 i 11 u w i hm ,'m, h. h , ' m—anjg—

NowWto^M^Zlnlos 
■■ras     — l..^==sss=>Lr’g-,,.r.-.v; r,tj,■■ ======aaga

Gražiai pavyko Petrikienei 
pagerbti bankietas

Kokia yra miesto valdžios 
galia ant gyventojų

Spalio 25-tą Liberty Audi
torijoje jautėsi šventiška nuo
taika. Jau anksti rytą kai ku
rios moterys ateidinėjo neši
nos gėlėmis. Jos atėjo Katri
nes I’etrikienės G0 metu su
kakties puotai valgius gamin-’ 
ti. o turinčiosios savo darže-’ 
liūs neužmiršo ir geliu pa
skinti.

šemininkės atėjo anksti. Bet 
kas-gi subirs Lietuviu Kultūri
nio Centro gėlininką St. Več- 
kį. Jis jau gal nuo aušros čia, 
apžiūrinėja, ar lietus ir vėjas 
naktį nebus padaręs žalos. 
Juk šiame gėlyne visuomet 
turi būti gražu ir tvarka. Toko 
jau šio gėlininko principas.

Vidu taipgi radome ne tuš
čią. Namo šeiminmkas Waite- 
ris Brazauskas ten jau triūsia 
irgi seniai, iš vakaro Audito
rijoje buvo vestuvės, kuriom 
užtruko iki apie 2 vai. ryto 
Taigi, svetainės sutvarkymo 
mūsą bankietui darbas prasi-, 
dėjo irgi gal apie 7 vai. ryto 
ar anksčiau.

Apie 8-tą grupė moterų 
jau triūsėsi virtuvėje, o pora 
valandų vėliau suaidėjo ir sa
lėje balsai. Tai maisto pada
vėjos ir grupė vyrų susirinko 
stalus ruošti.

Dar pirm 12-tos renkasi 
svečiai iš kitų miestų, taip pat 
ir tūli vietiniai. Su jais vis 
daugiau atsiranda ir gėlių. Vi

Halloween Pare šį šeštadienį
LDS 200 kuopa ruošia tra

dicinį “Halloween" balių-šo- 
kius šio šeštadienio vakare, 
spalio 31-mą. Kviečia visus šo
kių ir šposų mėgėjus. Prašo 
rengtis margai-margiausiai ir 
įvairiausiai. Už nepaprasčiau
sią aprangą bus teikiami pri
zai suaugusiems ir vaikams. 
Taigi, visiems yra proga link
smai pašposauti tarpe draugų.

Atmetė mokytoji] 
apeliaciją

New .Yorko valstijinis ape
liacijų teismas atsisakė svars
tyti šešių New Yorko miesto 
mokytojų apeliaciją. Jie bu
vo prašalinti iš mokyklų už 
neatsakinėjimą ragangau dis
kų klausimų.

Apeliaciją buvo padavę mo
kytojai Irving Adler, Dorothy 
Black, Ruth Finkelstein, Phi
lip Horowitz, Morris 11. Lip
schitz ir Samuel Wallach.

Unijos ir pieno firmų virši
ninkai užtikrino, kad nuoti- 
kyjė pienvežių streiko patar
navimas ligoninėms ir prie
glaudoms nebus nutrauktas. 

Virginia 9-6125

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 1 87-20 85th Street

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

PETRES KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

sas estrados priekis už garbei 
stalo nustatyta gėlėmis.

Nuotaika linksma, nežiū
rint kad lietingą dieną ne vie
nas atėjo gerokai pašlapę.

šį sykį nereikėjo ilgai laukti 
svečių, nei svečiams valgio — 
viskas einasi skirtu laiku. Lie
tūs prasidėjo su toastu ir Gru
pės Melodijos dainomis (jos 
dainavo ir vėliau programoj). 
Grupėje šį sykį dainavo Suza- 
na Kazokytė, Eva Mizarienė, 
Sylvia l’užauskaitė. Vadovau
ja muzike Bronė Sukackienė. 
O baigiant pietus prasidėjo 
sveikinimai, žodžiu ir skaityti, 
atsiųsti iš toliau ir iš labai to
li.

Apie visą programą su* gau
siais sveikinimais ir dovano
mis bus plačiau rašyta seka
mose laidose, tad čia netenka 
daug kalbėti. ITimintina tiek, 
jog ir po ilgokos programos 
svečiai dar nesiskubino namo. 
O antrasis giedojimas “Happy 
Birthday" ir “Ilgiausių Metų’’ 
įvyko apie 7 vai., darbinin
kams susėdus restaurane pie
tauti ir sykiu vakarieniauti, šj 
antroji, mažoji puota taipgi 
buvo linksma, nes visi džiau
gėsi tuo, kad visuomenė taip 
gražiai atsiliepė, masiniai ko
operavo pagerbti ilgametę 
darbuotoją ir padėti svarbia
me darbe.

Rep.

Rengėjai taipgi turės gerų 
vaišių. O bolininkės vykdys 
išpadavimą tortų.

Suaugusiems įžanga 75 c. 
Vaikams nemokamai, tad yra 
proga ateiti visai šeimai. At
siveskite vaikus ir anūkus. 
Jiems bus daug džiaugsmo, 
nes mažieji tokias šposingas 
pramogas ypačiai mėgsta.

Rengėjai.

Vaikas irgi grasino 
šokti nuo stogo

Dabar taip madini, taip iš
garsina grasinto.)us šokti nuo 
stogo, kad tą jau pradeda 
praktikuoti ir vaikai. Praėjiu- 
sį sekmadienį tokį spektaklį 
buvo suruošus 12 metų ber
niukas Bronxe, sakoma, po 
susibarimo su motina. Policija 
šį vaiką perkalbėjo. Tąčiatr 
daleistina, kad ne visiems 
taip laimingai gali baigtis. 
Tūlas gali bandyti ir šokti, o 
tai reikš pavojingą sužaloji
mą ar mirtį.

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

New Yorko miesto piliečiai 
balsavimu išrenka majorą, iž
dininką. Miesto Tarybos pre
zidentą ir po vieną prezidentą 
kožna apskritis. Apskričių 
miesto ribose yra 5. Tie 5 
prezidentai ir majoras sudaro 
visągalinčiąją Budžeto Tary
bą, kuri svarsto ir spren
džia visus miesto finansinius 
reikalus.

Finansiniam reikalam svar
styt dar turi balsą Miesto Ta
ryba. Tačiau, jeigu ji suside
da iš tokių pat majorui pri
tarėjų, ta taryba majoro pla
nams nepakis kojos. Taip bu
vo šiemet, kai majoras Impel- 
litteii pasimojo uždėti mies
tui Transit Authority ir įgalin- 
ti pakelti fėrą iki 15 centų ir 
įgalino toliau kelti daugiau, 
jeigu tas autoritetas to pagei
daus.

Nuo tų taryb. teikimo ar ne
teikime finansų priklauso vi
sas miesto gyventojų likimas 
gerinimas ar suskurdinimas vi
suomenei patarnavimo įstaigų 
—mokyklų, ligoninių, važiuo- 
tės linijų, parkų, pajūrio rė
žo rtų, teismų, kalėjimų ir vi
sokiausių.

Gi visa tvarka ar netvarka 
miesto įstaigose priklauso nuo 
majoro, nes jis skiria visus 
valdžios administracinio de
partment© vedėjus. Majoras 
pasiskiria pats dešimtis sau 
ministrų, vadinamų komisijo- 
nieriais ii' jų pavaduotojais. 
Gi tie vėl pasirenka sau pa

Rašytojas įspėja apie 
pavoją Wagner kempei

Darbininkų laikraščio Daily 
Worker rašytojas Michael 
Singer įspėja,, kad rėakcin- 
giausieji elementai demokra
tų partijoje dabar visomis ke
turiomis stengiasi užkopti į 
Wagnerio vežimą. Jie pirma 
dėjo didžiausias pastangas ne.- 
prileisti Wagnerio į majorą, 
prakaitavo irž Impellitterį. 
Jam prakišiis, jie dabar jau 
už Wagner į.

Singeris žymi, kad aršiau
siais iš tų yra ponas Walter T. 
Shirley, buvęs Impellitterio 
kampanijos vedėjas, taipgi 
James A. Farley, buvęs aršus 
prezidento Roosevelto prie
šas. Jo manymu, tie ponai da
bar suskubo pasiskelbti ne 
tam, kad jie būtų taip jau 
ištikimi demokratų partijai, 
bet kad jie nori tą partiją 
valdyti taip, kaip jie nori, o 
ne taip, kaip nori tie, nauja- 
dalybiniai demokratai, kurie 
iš sykio rėmė Wagnerj ir ku
rie nori, kad miestas valdytų- 
si taip, kaip valdėsi Roosevel
to ir LaGuardijos laikais.

New Yorko muitinė parda
vė G neatsiimtus automobilius. 
Gavo $1,670 už visus-sykiu.

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 / 

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

dėjėjus, tarnautojus, sekreto
rius, samdos ir darbo pri žiūro- 
vus.

Tūluose departmentuose 
samdoma daug tūkstančių 
darbininkų. Seniau, kada bū
davo tvarkomasi samdant tar
nautojus pagal civilinės tarny
bos sąrašus, eiliniai tarnauto
jai ir darbininkai jautėsi savo 
vietose pastovūs. Laimėtojas 
į majorą pakeisdavo tiktai sa
vo viršiausius administraty- 
vius valdininkus. Bet paskiau
siais laikais išrasta visokiau
sių būdų seniems, ilgai išdir
busiems tarnautojams atstaty
ti. Vienur pasakoma, kad šta
bas mažinamas—paskiau at
statytųjų vietas galima pri
varyti savųjų. Dar kitių- ap
šaukiami “ nei oj ai iškaiš,"
“raudonaisiais,” o statomi ki
ti, tokie, kurie esamąją val
džią ir toliau palaikytų galio
je.

Ar maža dabar mokytojų 
išėsta iš pareigų ? Minioms ki
tų valdžios tarnautojų už
čiaupta burna neseniai priim
tais įvairiais ragangaudiškais 
įstatymais ir praktikomis. 
Tūkstančiai yra priversti pa
sirinkti tarp žodžio ir organi- 
zcijos laisvės ir taip darbo, 
duonos ir pastogės.

Majoras dar turi teisę skir
ti 'visą virtinę teisėjų ir per 
juos kontroliuoti kiekvieną 
gyventojų žingsnį.

N. C.

Darbininką kandidatas 
ragino vienytis

Kalbėdamas televizijos pro
gramoje iš stoties WABD pra
ėjusį penktadienį George 
Blake Charney ragino visus 
liaudies ir darbininkų partijų 
balsuotojus ir nepartinius vie
nytis nugalėjimui makartiz- 
mo.

Makartizmas turi būti nu
galėtas šiuose miestiniuose 
rinkimuose, kurie įvyks jau 
ateinantį antradienį, lapkri
čio 3-čią. Taipgi turi būti nu
galėtas kongresiniuose rinki
muose 1954 metais.

Čarnis šiuose rinkimuose 
kandidatuoja į N. Y. apskri
ties prokurorą ant People’s 
Rights Party baloto.

Čarnis sakė, kad komunis
tai nėra užgyrę Wagnerio nei 
Halley. Kad jie tiktai ragi
na balsuotojus atmesti Rie- 
gelmaną. Bet jis patsai, sa
kė kandidatas, balsuos už A- 
merican Labor Party kandida
tų visą sąrašą, išskyrus kan
didatą New Yorko prokuro
rą (tai vietai jis pats stato
mas People’s Rights Parti
jos).

Stiprinimas trečiosios parti
jos spėkų Amerikoje yra la
bai svarbu, sakė jis. Tačiau, 
jeigu jau jo pasekėjai už kan
didatą į majorą vis viena pa
sirinktų Wagnerj ar Halley, 
jisai prašė balsuoti už visus 
kitus kandidatus American 
Labor Party sąraše..

Moritz viešbučio tarnaite 
išgązdino ir pravijo kailinių 
vagis, galėjusius pagrobti GO 
tūkstančių dolerių vertės kai
liu. *•

PARDAVIMAI
Parsiduoda groserio biznis ir na

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

Namas 2 šeimom, 1 apart. 5 kam
bariai ir 1 apart. 6 kambarių ir 
krautuvės patalpa, kur dabar yra 
grosernė.

Galėčiau parduoti ir skyrium na
mą ir bizni. Yra ant vietos tuščias 
6 kambarių apartmentas. Parduodu 
už prieinamą kainą. Kreipkitės: —

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

(211-215)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED-FEMALE

PLUMBERS
2 paprasti darbininkai — Pick &• 

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

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

Tel. PO. 7-2116
(210-212)

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

numo. žmona norinti pagelbėt i 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 88th St., N. Y. C.
Tel. LO. 4-5430

(210-212)
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)
DIE MAKERS

Ne Apsigynimo Darbas.
Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 

puikios sąlygos.
ANCHOR MFG. CORP.

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

Kreipkitės 9 . A. M. — 5. P. M.
______ (209-215)

RANKINIAI SIUVĖJAI
Pageidaujama patyrusių prie pa

kinktų ir balnų. Nuolatinis darbas. 
Turi kalbėti angliškai.

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

(211-215)
ODOS DARBININKAI

Patyrę prie balnų, pakinkių ir 
jojamųjų balnų. Nuolatinis darbas. 
Turi mokėti angliškai.

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

_______  (211-215)
LAIKRODŽIŲ ir

AUTOMOBILIŲ LAIKRODŽIŲ 
TAISYMUI VYRAS

Del Brooklyno greičiausia augan
čios progresyvės Speedometer ir sie
ninių laikrodžių taisymo dirbtuvės.

Šaukite ištisą savaitę Mr. Gilbert.
EVergreen 6-3247

(211-213)
REIKALINGAS

BUTCHER — WHOLESALE

5 dienų savaite
Kreipkitės Englander

405 West 14th St., N. Y. C.
Tel. Ch. 2-0750

(212-213)

MOLDERS
Prie stalo ir ant žemės prie Bronze 
darbo. 1-mos klasės vyras. Gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.

BARRY BRONZE 
BEARING CO.

7th Ir Bulson, Camden, N. J. 
Woodlawn 3-6529

. (212-218)

MACHINISTS
Pilnai Mokantys

45 Valandų Savaitė
CONSOLIDATED CORK CORP.

4012 2nd Ave., Brooklyn
Bush Bldg. No. 20

(212-214)
REAL ESTATE

FARMS
DAIRY BEEF FARM
North Jersey Vieta

2 Bungalows. Silo, karvėm barn. 
Išlaukiniai pastatai, upės vanduo 
ganykloje. Tuojau užimama.

$17,500
Savininkas JA. 6-7049 — Vakarais 

įh) 6 valandos.
(212-216)

Virš milijonas asmenų ato
stogavo ar atvyko trumpalai
kiams vizitams į kempes New 
Yorko valstijos valdiniuose 
miškuose ir parkuose praėju
sią vasarą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN-WILLIAMSBURG

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
biznio skyriaus susirinkimas jvyks 
penktadieni, spalio-Oct. 30 d., pra
džia 8 vai. vakare, Kliubo salėje, 
280 Union Avė.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime.

Komitetas.
(212-213)

CLIFFSIDE, N. J.
L.L.D. 77-tos kuopos susirinkimas 

jvyks sekmadieni. lapkričio-Nov. 1 
d., prasidės 5 vai. vakare. Stepona
vičiaus svetainėje. 346 Palisade Av.

Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Turime pasitarti 
Laisvės vajaus reikalu ir apie kitus 
reikalus. Kurie dar negavote kny
gos dabar pasiimkite.

Sekretorius.
(212-214)

4 pusl.-LaisvS (Liberty)-Trečiad., Spalio-October 28, 1953

BEAUTICIAN I.
Pilnai mokanti mergina 1 mani

curist. Nuolat pilnam laikAii. Al
ga pagal sutarti. Linksmos darini 
sąlygos. Telefonuokite:

PL. 5-7980
(210-212)

REIKALINGA SCHOOL GIRI.
Keletui valandų kiekvieną šešta

dieni. namų valymo darbui. Telefo
nuokite:

VI. 7-7608 W
■ (210-212)
HAIRDRESSER”

Pilnai Mokanti — Patyrusi 
Pilnam ar Daliai Laiko 

Kreipkitės: 
MANNIE’S

177 Gunhill Rd., Bronx, N. V.
Tel. OL. 5-9979

(210-214)
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. 4-3f)69
______ (208-212)

NAMU DARBININKE k
Guolis nuosavame kambaryj/ Tu

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

BElle 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. 3-3000

(211-213)
NAMŲ DARBININKE

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

j Darbas ant mašinų 133 W103 
Taipgi Reikalingos Applique , 

Kirpėjos (
Gera Mokestis. Kreipkitės:
TERRACE EMBROIDERY
610 W. 139th St., N. Y. C.

(211-213)

RANKINE SIUVĖJOS
Darbas ant moteriškų pirštinių.

Nuoial. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

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

(211-217)

OPERATORĖS

Single needle, prie moteriškų 
marškinių.

Ekstra Aukšta Mokestis
Už Darbą Nuo Šmotų

ANN ROBERTS, INC.
51 Austin St., Danbury, Conn.

(212-214)

LICENSED PRACTICAL NURSE 
Naktimis Bendram Aptarnavimui 

Su ar be pagelbininkų 
PARK VILLA NURSING HOME 

Tel. Rockville Center 6-3932 
________________________________x

BUSINESS \ 
OPPORTUNITIES

PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera biznio vieta I

Abelnai $600 savaitinių jeigu, trum
pos valandos. Žema randa, geras ly
gas. Tikra biznio proga tik $3,000. 
Šaukite salininką:

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

LUNCHEONETTE — 
ICE CREAM PARLOR 

įsteigtas 30 metų, (vidurmiestyj). 
Pilnai jrengtas. 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

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.
J (208-214)

Paskelbti planai nugriauti) 
Center Teatrą prie Radio Ci
ty, nes nenešąs gana pelno. 
Toje vietoje statys pelninges
nį 19 aukštų pastatą firmų 
raštinėms.




