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Prof. O. Theodor

k u grupei.

Mo

mokslo žmonių padėtimi. Jie 
pritrenkti ir išsigandę. Dau
gelis jų bijosi burną atidaryti.

malonėm
Prof. Benfey Šaukia juos 

mesti šalių baime. Mokslas 
turi žengti pirmyn. Mokslinin
kai turi nepasiduoti socialinei 
panikai ir nusiminimui.

❖ * *
Didelė naujiena ir mums 

ir visiems: stambūs piniguo
čiai Amerikoje milijonais šel
pė komunistų veiklą. Dabai

jonus kloti ant komunistiško 
aukuro. Todėl pasidarę riesta 
ir Daily Workerii:i.

Taip dainuoja kunigų spau-

kada nors kuris nors Ameri
kos milijonierius būtų milijo
nus paklojęs 'Amerikos komu
nistinei spaudai ar šiaip veik
lai.

Gal kunigų Draugas galėtų 
įvardinti toki geradari?

* * *

partijos

kampa- 
$13,800,000.
komitetas surin-

*

eris sėdi Baltajame Name? 
Todėl, kad jo išrinkimui dau
giausia milijonų buvo 
Tik per republikonų 
nacionalinio komiteto 
Eisenhowerio rinkimų 
nijai išleista

Demokratų
kės ir išleidęs propagandai už 
savo kandidatą tiktai $6,200,- 
000.

Tokios oficiališkos statisti
kos. Tikrovėje ir vieni ir kiti 
rinkimams išleido keleriopai 
daugiau.

* *
Indijos premjero Nehru dc- 

Šh£ė ranka, Indijos vice-prezi- 
deltas Radhakrishman nesibi
jo nei komunistų, nei komu
nizmo. Jis mano, kad galima 
ir reikia su komunistiniais 
kraštais bendradarbiauti.

Jis sako: “Mes neprivalome 
įsivaizduoti, jog kiti žmonės, 
kurie išpažįsta kitokias idėjas, 
yra labai skirtingi nuo mūsų, 
arba blogesni už mus.”

Jis nesutinkąs su “komu
nizmo materialistiniais . pa
grindais,” bet tuose kraštuose, 
“kur komunizmas tapo priim
tas, jis reiškia apšvietą, progą 
ir gyvenimo sąlygas, kurios 
nors ir nėra lengvos, bet ne 
sunkesnės už pirmiau buvusias 
sąlygas.”

Šis indas visiškai protingai 
nukalbėjo.

* * *
Gyvulių augintojai apniko 

W^shingtwna. Nekvietė jų 
prezidentas, ’nekvietė jii nei 
agrikultūros sekretorius Ben
sonas, bet jie šimtais suplau
kė.

Jie sako, kad jie nebegali 
išsiversti. Jie nebegali ilgiau 
gyventi nepildomais pažadais.

Prezidentas ir sekretorius
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Žemdirbystes sekretoriu s
*

Bensonas f aklinai atmeta
farmerių prašymą pagalbos
Farmeriai ketina kovoti, kad 
priverstų valdžią paremi juos

Washington. — Suvažia
vę 350 gyvulinių fermerių 
iš 32 valstijų su pagieža 
murmėjo prieš žemdirbys
tės sekretorių Ezra Benso- 
ną, kad jis1 faktinei “šalin 
nubraukė” jų prašymus pa
galbos.

Farmerių karavano vado
vas Dennis Driscoll nurodė, 
kad tūkstančiai auginančių 
galvijus farmerių stovi ant

kainomis, kurias farmeriai 
moka, pirkdami įrankius 
bei kitus daiktus iš miestų.

Bensonas pakartojo, kad 
“valdžia gamina tinkamą 
fermeriams planą.” Bet nie
ko daugiau nežadėjo, kaip 
tik “akylai pernagrinėti” jų 
reikalavimus.

Kai kurie farmeriai rei
kalavo sušaukti specialę 
Kongreso sesiją dėl pagal
bos jiems.

LAISVES VAJUS
Gavimui naujų skaitytojų
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Punktai
528
467
408

Rochester, N. Y„ va jininkai .... 
M. Svinkunienė, Waterbury, Conn. 
Philadelphia, Pa.............................
Hartfordo vajininkai ..................
New Britain, Conn., vajininkai .

D. G. dusins, Worcester, Mass 
Brooklyno vajininkai .......
Balti mores va jininkai ..............
Bridgeport, Conn., vajininkai .

320
308
288

232
224

lis bus priversti parduot sa
vo fermas, jeigu valdžia 
neužtikrins žmoniškų jiems 
pajamų. Visi sakė,, reikės 
pasmarkinti kovą, kad pri
verstu valdžią bei Kongre-

Farmeriai skundėsi, jog 
mėsiniu galvijų supirkinė
tojai tai}) pigiai moka, kad 
fermeriui nieko nelieka.

džia nustatytų būtinai mo
kėtinas kainas ir suteiktų 
tiek paramos, kad farme
riai gautų 90 procentų tei
singos vertės, lyginti su

Višinskis kaltina 
Amerika už aiškinimu

Čilė tariasi apie vario 
pardavinėjimą Sovietams

sulaikymą belaisviam į
United Nations, N. Y.— 

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis sakė, jog Ameri
ka slaptai veikia su savo 
agentais, Pietinės Korėjos 
tautininkais bei Čiang Kai- 
šeko atsiųstais kinais, kad 
atgrasintų ginčijamus be
laisvius nuo ėjimo pasiklau
syti aiškinimų, kodėl jie tu
rėtų grįžt namo.

Višinskis tvirtino, kad 
tie agentai grūmojimais bei 
užpuldinėjimais sulaiko be
laisvius, šiaurinius korėjie-Į
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Čiango ir Rhee agentai 
nužudė 4 norinčius grįžt o c 
namo belaisvius
Tarp belaisvių esą įbrukta 400 
tokių agentų-žudikų^sako Kinija

Panmundžom, Korė ja.— į žudė ju priešai, sakė gene 
Ginčijamųjų belaisvių sto- rolas Thimayja. 
vykiose tapo užmušti bent į --------

Santiago, Čilė. — Kasy
klų ministras Clod. Almey- 
da sakė, Čilė veda derybas 
su Sovietų Sąjunga, kuri 
nori pirkti 600,000 tonų Či
lės vario per trejus metus

Sovietų vyriausybė siūlo 
keturiais centais daugiau 
svarui vario, negu Jungti
nės Valstijos bei kiti kraš
tai moka pasaulinėje rinko
je.

(Suprantama, kad Jung
tinės Valstijos mėgins su
laikyti Čilę nuo sutarties 
dėl vario pardavimo Sovie
tams. Jos laiko vari svar
bia karine medžiaga.)

Galįs netikėtai 
išsiverži Izraelio 
karas su arabais

United Nations, N .Y. — 
Taip įtempti santykiai tarp 
Izraelio ir arabų Jordano, 
kad gali bet kada netikėtai 
išsiveržti karas, sakė gene
rolas Vagn Bennike, pa
liaubų komisijos pirminin
kas, raportuodamas Jungti
nių Tautų Saugumo Tary- 

čius bei kinus, kuomet at-|bai. *" i
eina i stovyklas pasiunti
niai Kinijos bei Šiaurines 
Korėojs kaipo aiškintojai.

Berlin.—Pranejama, kad 
būrys fašistinių bėglių iš 
Čekoslovakijos nušovė 4 
Rytinės Vokietijos polici
ninkus. Jie bėgę į Vakarų 
Vokietiją.

jiem davė tik vieną “suramini
mąlaukite pradžios metų, 
laukite naujos Kongreso 
jos. Ten ne tik jūs, bet 
farmeriai 
giau

sesi- 
visi 

d a Liišgirsite dar 
nepildomų pažadų! 

* * *
visgi labai, labai keistų 
turim prietelių. Nepatin-

O
mes
ka jiem vienas kitas draugas, 
tai jie tupi namie ir neina j 
parengimą, nors parengimas 
ruošiamas garbingos įstaigos 
parėmimui.

Toks jau nusigalvojimas I
Kam jau taip viešai demon

struoti savo silpnybę?

Danijos generolas Benni- 
ke buvo specialiai parkvies- 
tas iš Palestinos, kad pra
neštų apie karinius keršta
vimus tarp Izraelio ir ara
biškų jo kaimynų. “Bile va
landą gali ten patrankos 
pačios savaime pradėti šau
dyti,” sakė Bennike.

Jis pripažino, kad 250 iki 
300 Izraelio kariuomenės 
pirm dviejų savaičių įsiver
žė į Jordano kaimą Kibyą 
ir nužudė 53 kaimiečius 
arabus. Tai gal buvęs izra
eliečių kerštas'už tai, kad 
dviem dienom pirmiau jor- 
daniečiai užpuolė Izraelio 
kaimą Yehudą ir užmušė 
vieną motiną ir du jos vai
kus.

Washington. — Žemdir
bystės departmentas skai
čiuoja, kad šiemet ameri
kiečiai surūkys viso 398,000 
milijomj cigare tų.

LLD Motorų Klubas, Binghamton, N. Y. 
J. Blažonis, Lowell, Mass................... .......
S. Penkauskas, Lawrence, Mass...............
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A. Jocis, Bridgeport, Conn.................. ........
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P. Beeis—F. Klaston, Great Neck, N. Y.

212
192
192
178

S. 148
129
120
96
96
88
64
64
32

32

18

Rochesterietė tvirtai laikosi pirmoje vietoje.
M. Svinkunienė įėjo į laimėtojų skyrių su atnauji- 

(Tąsa 2-rarne pusiąpyj)

New York. — Praneša
ma, jog pieno kompanijos 
ir streikuojantieji pienve
žiai eina linkui susiderėji- 
mo. Spėjama, jog šį ket
virtadieni pienas jau vėl 
bus išvežiojamas į krautu
ves bei namus.

Deryboms tarp kompani
jų ir 13,000 pienvežių bei 
pieniniu darbininkų tarpi
ninkauja federaliai ir mies
tiniai valdininkai .

Streikieriai, federacinės 
Vežikų Unijos nariai, rei
kalavo padidint uždarbį $15 
per savaitę ir sutrumpint 
darbo savaitinį laiką nuo

Valdžia leidžia daugumai 
geležinkeliu imt mokestį 
už gabenamus čemodanus

Washington. — Valdinė 
prekybos komisija davė lei
dimą geležinkelių kompani
joms į rytus nuo Mississippi 
upės, apart Naujosios An
glijos, imti po 25 centus už 
kiekvieną užčeki u o j a m ą 
pervežimui rankinį > bagažą 
(čemodaną) ir po 50 centų 
už skrynią.

Valdinė komisija sako, 
keleivių vežiojimas savaime 
duoda geležinkeliams “ne 
pelnų, bet nuostolių.”

TOLEDO PLIENININKAI 
GAUS DAUGIAU ALGOS

Toledo, O.—Pressed Steel 
fabriko mechanikai, CIO 
Automobilių Dar b i n i n k ų 
Unijos nariai, išsiderėjo 
uždarbio priedus po 5 cen
tus iki 20 centų valandai, 
pagal skirtingus- darbus.

iki

Laukiama greitos pienvežių 
sutarties su kompanijomis 

-3___________

dabartiniu 40 valandų 
35 valandų.

Teigiama, kad kompani
jos bent dalinai .patenkins 
streikierių reikalavimus; 
užtat jos nabrangins pieną 
po centą iki pusantro cen
to kvortai .

Didžiųjų kompanijų, pie
nas pirm streiko buvo krau
tuvėse pardavinėjamas po 
23 su puse centais kvortai. 
Mažųjų kompanijų pienas 
buvo centu kitu pigesnis.

Streikas sulaikė pieną 13- 
kai milijonų žmonių New 
Yorke, Brooklyne ir Conn, 
valstijos dalyje.

Tik po europinės armijos 
sudarymui Amerika sutiktų 
tartis su Sovietų Sąjunga

Washington. — Kadangi 
Anglijos premjeras vis gei
dauja trijų didžiųjų vakari
nių valstybių sueigos su So
vietų premjeru Malenkovu 
tai Amerikos valdžia šitaip 
atsiliepė:

Pirma turi būti užgirtas 
amerikinis planas — suda
ryti. tarptautinę šešių va
karinės Europos kraštų ar
miją prieš Sovietų Sąjungą. 
Tiktai po to Amerika sutiks 
tartis su Anglija ir Franci- 
ia apie surengimą Keturių 
Didžiųjų konferencijos — 
prezidento Eisenhow e r i o, 
Anglijos premjero, Sovietų 
premjero Malenkovo ir 
Franci jos premjero .

New York.—Pereitą sek
madienį čia visą dieną lijo. 
Tai buvo pirmas lietus per 
13 dienų.

keturi šiauriniai korėjie
čiai bei kinai už tai, kad jie 
norėjo namo grįžti, kaip 
kad trečiadieni pranešė ge
nerolas K. S. Thimayja, ko- 
mandierius indusų, kurie 
veikia kaip tokių stovyklų 
sargai. “Mes turime ir kū
nus tų keturių” komunis
tinių belaisvių, kuriuos nu-

Bedarbių skaičius Oregone 
pakilo 40 procentu

Portland, Oregon. — šio
je valstijoje dabar yra 40 
procentų daugiau bedarbių, 
negu pernai spalio mėnesį, 
sako valdiniai pranešimai.

Ypač daug darbininku pa
leista iš laivastatyklų, lent
pjūvių, žuvyklų, laivybos, 
miškų darbų ir maisto pro
duktų konservavimo (ke-

I navimo).
Darbininkai susirinki- 

i muose kalba, kad Amerikos 
j valdžia turėtų atidaryt lais
vą prekybą su Kini jos Liau
dies Respublika bei kitais 
komunistiniais kr a š t a i s : 

j tuomet daugiau amerikie- 
| Čių turėtų darbo. 

-------—■

Kentucky profesorius 
ragina priimt Kiniją 

IĮ Jungt. Tautas
I __________

Lexington, Kv. — Ken- O ' v
.tucky Universiteto profeso
rius Amery Vandenbisch 
sakė, komunistinė Kinija 
turėtu būti priimta į Jung
tines Tautas.

Vandenbisch, p o 1 i t i n i ų 
mokslų skyriaus viršinin
kas universitete, kalbėjo 
Jaunųjų Krikščionių Vyrų 
ir Jaunuju Krikščioniu Mo
terų (YWCA ir YMCA) 
bendrame susirinkime, mi
nint 8-metinę Jungtini ų 
Tautų sukakti.

Jis pareiškė:
—Be Kinijos tai Jungti-’ 

nės Tautos negali būti sėk
minga pasaulinė organiza
cija.

Amerika gi keistai elgia
si, pripažindama saujelę 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninku Formozos saloje “vi-

I KANKINTOJŲ-žUDIKŲ 
i SĄRAŠAS

Panmundžom, Korėja. — 
I Kinijos ir Šiaurinės Korė
jos liaudininkų atstovai pri
statė sąrašą 400 agentų, 

į kuriuos Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentas 
Syngmanas Rhee ir Formo
zos valdovas čiang Kai-še- 
kas įbruko i stovyklas va
dinamu “atsisakančių grįž
ti” belaisvių, šiaurinių ko
rėjiečių bei kinų. Tie agen
tai su Amerikos leidimu 
įsprausti tarp 22,500 belais
viu, kad terorizuotu, kan- 
bintų ir žudytų tokius, ku
rie nori grįžt namo.

Vienas viršininkas indusų 
kariuomenės. sergėjanČios 
tas stovyklas, pareiškė, jog 
“yra šiek tiek tiesos” tame 
kaltinime prieš čiango ir 
Syngmano Rhee agentus.

Derybos klimpsta, bet 
Amerikos atstovas tikisi 
susitarti su komunistais

Panmundžom, Korėja.— 
Vis dar klimpo toj pačioj 
vietoj derybos tarp Ameri
kos pasiuntinio Arthur o 
Deano ir Kinijos bei šiauri
nės Korėjos atstovų. Kinai 
ir šiauriniai korėjiečiai kar
tojo. kad busimojoj politi
nėj konferencijoj taikai da
ryti turi dalyvauti ir neu
traliai kraštai, o ne vien 
tiktai tie, kurie tiesioginiai 
kovojo korėjiniame kare.

Deanas kartojo, kad kon- 
f e r e n c i i o n turi būti pa
kviesta tiktai tos šalys, ku
rių kariuomenė ten kovojo, 
nes “taip nutarė Jungtinių 
Tautų seimas.”

Deanas pabrėžė, jog da
bartinės derybos nieko dau
giau negali spręsti, kaip 
tiktai apie vietą ir laiką, 
kur turėtu įvykti konferen
cija.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai kaltino Ameriką už 
paliaubų sutarties laužymą 
ir net už Jungtinių Tautų 
principų mindžiojimą.

Deanas, tačiau, sakė ko
respondentams, jog Kinijos 
ir Šiaurinės Korėjos komu
nistai nori politinės konfe
rencijos. Todėl tikimasi, jog 
bus susitarta dėl jos sušau
kimo.

sos Kinijos atstovais.”
Taip pat keista yra svajo

nė, būk Čiang Kai-šekas ga
lėtų atkariauti sau visą Ki
niją.

AREŠTUOTI 2 AMERI
KONAI KYŠININKAI
Nurnberg, Vokietija. — 

Tapo areštuoti du ameriko-

Naujoji Sovietų enciklo
pedija smerkia žydų religi
ją kaip išnaudotojų įrankį.

London. — Anglija yra 
įsiskolinus beveik 73 bilijo
nus dolerių.

nai. Jie ėmę kyšius iš Švei
carijos kompanijų, kurioms 
užsakydavo tūlus įrengimus 
amerikinei armijai Vaka
rinėje Vokietijoje.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta.
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BATLA IŽI Al
BATLAIŽIAIS paprastai vadiname tuo$, kurie is 

tikrųjų nebučiuoja kam nors batų, o. tik nuolankiai dir- 
t ba pagal kieno nors įsakymus įsakytojų naudai.

Batlaižiais vadiname, sakysime, tuos darbininkų i 
klasės narius, kurie dėl duonos trupinio nuolankauja sa- | 
vo išnaudotojams, savo bosams. *•» * 1

Batlaižys—nėra garbingas komplimentas.
Bet mes šiomis dienomis matėme spaudoje nuotrau

ka, kuri na rodo tikruosius batlaižius. Štai, senas I rano 
valstietis, išsitiesęs ant pilvo, bučiuoja batus to krašto 
šachui M o h a medų i Pahlevi. i

Už ką jis valdovui batus bučiuoja?
Už tai, girdi, kad šachas davė jam žemės. Iš kur 

šachas tą žemę gavo? Aišku, jis ar jo prabočiai buvo 
paėmę tą žemę iš žmonių ir dabar, norėdamas pasirody- 

’**■ ti geru, neva duoda jos valstiečiams.
Vaizdas skaudus. Bet šis batlaižys, šis persas vals

tietis, matyt, tai padarė vyriausiai del to, kad karaliui 
reikėjo pasirodyti labai geru Irano ir pasaulio žmonių 
akyse. Žiūrėkite, koks aš išmintingas, labdaringas ir 

i geras!
• Bušų didžiausia, tačiali, klaida manyti, kad visi Ira-

• no gyventojai bučiuoja šachui batus. Ne! Susipratę 
klasiniai persai to nedaro. Jie nenuolankauja, o kovoja 
kovoja už savo teises, už pilietines teises, už žmogaus tei-

" seS. Daugybė tokių kovotoju iau buvo nužudyta. Tūks
tančiai iii sukišta į Persijos kalėjimus. Kiti yra ieškomi 
gaudomi. Tie žmones, o ne batlaižys, yra Irano-Persijos 
liaudies viltis. Ir tie žmonės, be abejojimo, laimės, o bat- 
laižiam.s, jei jie laižė batus savanoriškai, tuomet bus ne- 
gerai. Jie bus liaudies pajuokos objektu.

Lai joks žmogus nebūva savo išnaudotojų, savo pri
spaudėjų batlajžiu!

INDIJA IR KOMERCINĖ SPAUDA
NEW YORK TIMES kritikuoja Indijos vice-prezi- 

denta Dr. Radhakrishnana. Už ka? *■ » v
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<•?
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Prieš keletą dienų Indijos vice-urezidentas sake kal
bą ir jis ten žymėjo, kad komunizmo neapkenčia, ta
čiau komunizmą reikia toleruoti, nes jis, komunizmas 
reformuosis, pataps demokratiniu, et,c.

Neisime i ginčus su filosofu Dr. Radhakrishnan’u. 
Jis turi savo pažiūrą i pasaulinius dalykus, jis turi teisę . 
ją pareikšti, nežiūrint, kad, mūsų nuomone, toji pažiū
ra yra klaidinga.

Bet samdytojų klasės organas New York Times ne
galėjo toleruoti to žmogaus kalbos. Jis puolėsi ja kri
tikuoti, sakydamas, jog, girdi, Indijos vice-prezidentar ! 
esąs klaidingas. Negalima, girdi, laukti, kol komuniz
mas reformuosis. Keikia prieš ii kovoti, reikia nepri- . 
leisti, kad komunizmas nugalėtu kapitalizmu.

Laikraštis pabrėžia tokia savo filosofiją: indusai 
yra pasyvūs, geri žmonės . Jie iškovojo Indijai nepri
klausomybę, pagaliau, vyriausiai dėl to, kad anglai bu
vo geraširdžiai. Kcmiunistai gi nesą geraširdžiai, dėl 
to komunizmą negalima taip traktuoti, kaip indusai 
traktavo anglus imperialistus.

Tokia New York Timeso yra pažiūra į dalykus.
Apie kokius anglus Times kalba? Jis kalba apie 

anglus imperialistus. Anglai, kaip tauta, sutiksime, yra 
geri žmonės, betgi Anglijos vyriausybė buvo ir tebėra 
imperialistinė. Imperialistus turime skirti nuo liaudies, 
nuo tautos. Ir tie imperialistai Indijai suteikė nepri
klausomybę ne iš geros valios, o dėl to, kad indusai ko
vojo, reikalaudami laisvės. Indija buvo, perkietas rie
šutas anglams imperialistams perkąsti.

Ten, kur anglai imperialistai gali, pajėgia, jie ne
duoda laisvės, engia tautas, engia rases ir jas žiauriai 
išnaudoja.

Žiūrėkite, ką anglai imperialistai atlieka Kenyjojc? 
Ką jie daro Malajuose? Ką jie neseniai padarė Pietų 
Amerikoje savo teritorijoje Guianoje?

Ragindamas indusus griežčiau kovoti prieš komu
nistus, plutokratų laikraštis tarytum sakyte sako: rūs
čiau kovokime prieš komunistus ir mes.

Na, ir kovojama. Amerikoje komunistai puolami 
taip žiauriai, kaip retai kur kitur. Net individualistinis 
teroras čia naudojamas. Geras pavyzdys—Robert G. 
Thompsono užpuolimas, kurio užpuolikų Times nepa
smerkė.

Galima įsivaizduoti, kad Indijos valdančioji klasė 
taipgi norėtų panašiai traktuoti komunistus, kaip Ame
rikos valdančioji klasė. 'Bet ten nėra tai galima. Ten 
komunistinis judėjimas pertvirtas, jis užpuolimus gali 
atmušti ir atmuša.
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Kas Ką Rašo ir Sako
RAGINA REMTI 
LITERATŪROS 
DRAUGIJĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Lietuviu Literatūros 
Draugijos Centro Komite
tas atsišaukia į savo kuo
pas, prašydamas finansinės 
pagalbos gynimui organi
zacijos nuo knygų deginto
jų. Makartistai nori ap
skelbti organizaciją “šub- 
versyve” ir priversti ją re
gistruotis, kaip “pavojin
gą” Amerikai.

“Organizacija yra sena 
lietuvių kultūros nešėja. Ji 
padėjo tūkstančiams lietu
vių praplėsti savo pasauli
nes pažiūras, išleisdama 
daug svarbių knygų. Dau
giausiai ji padėjo lietu
viams plėsti kultūrinę savi
veiklą. Ji nėra jokia parti
ja . Ji net niekad neklau
sia, ar nariai priklauso ko
kiai partijai, ar kokiam ti
kėjimui.

“Kadangi dabar Ameri
koje bet kokia laisva min
tis yra stropiai gniaužia
ma, tai makartistams už
kliuvo ir ši organizacija, 
kaip ir kitos, nesutinkan
čios su makartiška politi
ka, siekiančia iššluoti iš 
Amerikos laisvą protavimą, 
nesuderinamą su nusistaty
mu tų, kurie pripažįsta tik
tai savo konservatyviškas 
pažiūras teisingomis.

“LLD yra tik viena iš 
daugelio kultūrinių organi
zacijų, kurios užkliuvo at
žagareiviams. Visa libera
liškoji vis uomenės dalis 
Jungtinėse Valstijose da
bar persekiojama. Ir ta vi
suomenės dalis mobilizuo- 
įasi pasipriešinti.

“Nors tas . makartiškas 
fašizmas neliečia kanadie
čių. tačiau mūsų kuopos, 
būdamos dalimi tos organi
zacijos, turi padėti Centrui 
vesti kova. Mums turi rū- 
uėti ne tik savo kultūrinės 
organizacijos apgynimas, • 
bet ir aplamai makartizmo 
sužlugimas. Jei jis tenai 
taps visagaliu viešpačiu, jis 
leis savo nuodus ir Kana- 
don.”

bimas kitų šalių armijos.
Korėja turėtų būti pavyz- 

dis, ko galima laukti, jei 
kiltų naujas pasaulinis ka
ras. Prieš Šiaurinę Korėją, 
neoficialiai gelbimą Kini
jos, kariavo 17 šalių. Ka
ras ėjo tris metus ir baigė
si be laimėjimo tom 17 ša
lių. Ko galima tikėtis, jei 
ir visom tom 17 šalių tektų 
kariauti prieš Kiniją, Tary
bų Sąjungą ir Europos liau
dies respublikas?

Taipgi reikia atminti, kad 
daugelis tų 17 šalių gavę ge
rą pamoką nesidės karan, 
laikysis nuoišaliai

Net ir tje amerikiečiai, 
kuriems niekas kitas neap
eina, kurie kerštu dega 
prieš Kiniją, ar TSRS gurė
tų suprasti, kad naujas ka
ras gali būti lygu savižu
dy stei.

Kai kurie jų ima supras
ti ir jau gerokai atvėso, ne
šūkauja už naują karą.”

KORĖJOS KARO 
NUOSTOLIAI

Dienraštis “Vilnis
“Jungtinės Tautos skel

bia, jog Korėjos karo nuo
stoliai — užmuštų, sužeistų 
ir nelaisvėn patekusių ka
rių yra 3,000,000. čia ne
įskaityti dingusieji, kurių 
dauguma, veikiausia, už
mušti.

Verta pastebėti, jog ‘karo 
žiniose’ Amerikos žmonėms 
buvo skelbiama, kaip labai 
daug žūsta liaudiečių, o ali- 
antų pusėj veik nieko. J. T. 
skaitlinės tačiau rodo, kad 
aliantų nuostoliai yra 1,- 
474,269. Taigi, arti pusės 
visu karo nuostoliu. V V

Trys milijonai karių nu
kentėjo. O kiek civilių žu
vo? Kiek turto sunaikin
ta, miestų sugriauta? Ir už 
ką? Kam nauda iš to,?

Karas baigtas veik toj 
pačioj vietoj, kurioj prasi
dėjo.

Dar blogiau, karas gali 
vėl prasidėti, kur jis baig
tas, dėl to, kad Syngman 
Rhee nori jėgos pagalba 
‘apvienyti’ Korėją, būtent, 
užvaldyti visą šalį.

Rhee ir pirmiau norėjo 
apvaldyti šalį jėgos pagal
ba. Jis gerai žino, kad bal
savimais, pravestais teisin
gai, jis negalėtų pasilikti 
valdžioj, ar tai apvienytos 
Korėjos, ar vienos Pietinės 
Korėjos. Jis gali valdyti tik 
jėgos pagalba ir ‘tai gel-

n rašo:

na

Gary, Ind.
Svečiuose

Spalio 17-tą, šeštadienį, die- 
šilta, graži — saulė už-eine

ritinėjasi.’’ Sumaniau atlanky
ti savo parapijonką Olgą Jo
cius, kuri gyvena Gary, Ind.

Illinois Central stotyje prie 
63-čios ir Woodland sėdau į 
elektrikinio traukinio vagoną 
ir pasileidome kelionėn. Sma
gu sėdint vagone pasižvalgyti 
ir stebėti prabėgančius vaiz
dus. Traukinys susideda iš ke
turių vagonų ir lekia kaip ge
ro Lietuvos ūkininko obuol
mušis žirgelis. Pro akis bėga 
rudens vaizdai. Medžių lapai 
jau* parudavę, 
sveikos žalios 
ir, rodosi, visa 
sakyte sako:

“Ir tavo gyvenimo ruduo 
artinasi, nors dar jautiesi esąs 
galiūnaSs ir šios planetos val
dytojas.”

Taip svajones berezgant už 
15 minutų traukinys sustojo 
Englewood stotyje prie 115 
gatvės. Vieni keleiviai išlipo, 
kiti nauji jų vietas 
Elektrinis traukinys 
Michigan City, Ind. 
žiuojame į skirtingas 
skirtingais reikalais

nebeturi tos 
spalvos. Stebi 
aplinka tau

užėmė.
eis iki 

Visi va- 
vietas ir 
reikale-

DARBO UNIJŲ ROLĖ
Kanadiškis “Liaudies Bal

sas” rašo:
“Unijų naudingumas vi

sai darbininkijai, taipgi ir 
smulkiems biznieriams, ne
begali būti užginčijamas. 
Kur unijos tvirčiau laikosi, 
tenai darbininkai turi ge
resnes sąlygas, geresni at
lyginimą. O kada darbinin
kai geriau gyvena, geriau 
ir biznieriams. Geriau ii' 
įvairiems intelektua 1 a m s 
Pasiturinčiam žmogui dau
giau reikia. Jis nori išmo
kinti savo vaikus muzikos 
dainavimo, vaidybos. Jis 
dažniau lanko dentistą, gy
dytoją. Vienu žodžiu, nuo 
darbininko gerovės labai 
daug priklauso ir taip va
dinamos vidurinės klasės 
gyvenimas.

Bet ar daug tų žmonių
padeda darbininkui? Vieni | net 4 centais pigiau kaip Chi- 
nenori maišytis su ‘muži- j cagoje. 
kais,’ nors čia tas žodis ne- j

liais.
Važiuojant paežerių South 

Chicaga nusagstyta fabrikais. 
Tūkstančiai darbininkų jose 
pelnosi duonelę.

Jau Hammond., Truputį to
liau East Chicago. O paskuti
ne stotis šiapus Gary — Ca* 
lumet. Po kairei matosi čielas 
miškas liejyklų kaminų. T,ai 
plieno kompanijų fabrikai. 
Darbas juose niekados nesus
toja — dirba dieną ir naktį. 
Sunkiai dirba ir lieja prakai
tą daugiausiai ateiviai darbi
ninkai ar čiagimiai ateivių 
vaikai.

štai ir Gary. Išlipęs iš trau
kinio atsidūriau svarbiausioje 
miesto gatvėje — Broadway. 
Mano pažįstama Olga Jocius 
gyvena tolokai nuo stoties. 
Važiuosiu autobusu. įlipęs 
klausiu vairuotojo kiek lėšuo- 
ja. Sako, 16 centų. Tai visgi

vartojamas, kiti nenori tu-į il’_OJgą. 
rėti ką bendra, kad netek
tu turėti kokį nemalonume 
iš ‘aukštesnių.’ Visi kra
tosi, visi bijo to darbo žmo
gaus, kurs savo rankomis 
ir juos maitina.

Dar blogiau su darbinin
kais, kurie nenori prigulė
ti prie unijų, nenori mokėti 
duokles, lankyti susirinki
mus, nors pirmieji nori pa
sinaudoti tuomi, ką unijos 
duoda jiems.

Galima tą patį pasakyti ir 
apie šiaip žmones, ne uni- 
jistus. Nemaža dalis visuo
menės yra laisva, supranta 
pažangiosios dalies rolę gy
venime, jos pastangas pra
plėsti demokratiją, patobu
linti santvarką, kad vi
siems būtu geriau, kad gy
venimas būtu kultūringes- 
nis. Bet didesnė dalis tų 
susipratusių, laisvų žmonių, 
neranda reikalo prigulėti 
prie laisvų organizacijų, 
prisidėti, jei ne darbu, tai 
nors moraliu atžvilgių. O 
vėjelis pūsteli, tai net nuo 
savo geriausių draugų šali
nasi.

Taip tai, kaip unijose, 
taip ir bendrame gyvenime 
visa sunkiąją naštos dab 
tenka nešti mažai daliai 
žmonių, nors tos mažos da
lies žmonių iškovotomis re
formomis ir pagerinimais 
visi maloniai naudojasi. At
rodo visai nedraugiška ir 
nedėkinga. ‘Jūs vilkite naš
tą, o mes pasinaudosime’.”

Viena, Austrija. — New 
Yorko kardinolas Spellma- 
nas taip pailso, bekalbeda- 
mas ,per radiją prieš komu
nistus, kad susirgo.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.) i

nimais ir aukomis. <
Philadelphiečiai gražiai pasidarbavo su nauja pre

numerata ir atnaujinimais.
L. Žemaitienė iš Hartfordo taipgi pridavė naują 

prenumeratą, atnaujinimų ir aukų.
Sekanti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at

naujinimų ir aukų: L. Prūseika, Chicago, Ill; P. Buknys 
Brooklyn© vajininkams pasidarbavo; Baltimorės vajinin
kai ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass.

Šie vajininkai naujai įstojo su atnaujinimais ir au
komis: J. Blažonis, Lowell, Mass.; J. Urbonas, Pitts
burgh, Pa.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; J. Didjun, 
New Haven, Conn., ir Bayonnės, N. J., vajininkas.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Iš Lawrence, Mass., $50.
Andrius Grimaila, Hartford, Conn., $10.
K. Tishkus, Brooklyn, N. Y., $7.
M. A. Bersenas, Coldwater, Mich., $6.
Po $5: J. Gedeminas, Hartford, Conn.; F. Skleris 

(atminčiai brolio Jurgio), Cleveland, Ohio; Svečias iš 
Pennsylvanijos; D. M. ir K. Šolomskai, Jamaica, N. Y.; 
M. K., Rochester, N. Y.; Geras mainierys.

Po $3: B. Yurkonis, Kulpmont, Pa., ir Antanas Ga- 
balis, Brooklyn, N. Y.

Po $2: Antanas Balzar, Scottsville, N. Y.; Mrs. P. 
Balzar, Walworth, N. Y.; J. Barnett, Hartford, Coifen. A 
B. Chulada, Lawrence, Mass.; P. Karpavich, West Lynn, 
Mass.; D. Bulauk, No. Andover, Mass.; B. Lukoševičius, 
Washington, Pa.; J. Daugirda, Loiwell, Mass.; A. Tere- 
sevičius, Collinsville, Ill.; P. Sharkey, Springfield, Ill.; 
M. Shablinskas, White Plains, N. Y.; Mrs. M. Walsky, 
So. Merchantville, N. J.; J. Rušinskas, Jackson Hts., N. 
Y.; John Bastis, Grand Rapids, Mich.; August Seitz, 
Temple Hills, Md.; Bronius Marcinonis, Waterbury, 
Conn.; J. Juozapavičius, Elizabeth, N. J.; J. Miller, New 
Haven, Conn.; J. Didjun, Hamden, Conn.; P. Vaitekū
nas, Hudson, Mass.; Joe Alex, Brooklyn, N. Y.; J. Ra- 
dzevičia, Maspeth, N. Y.; A.’Puodienė, Phila., Pa.; Jur
gis Liepa, Scranton, Pa.

Po $1: M. Stakoff, Brooklyn, N. Y., ir F. Kazokienė, 
Jamaica, N. Y.

M. E. Razauskienė, Baltimore, Md., 50c.
Iš Chicago, III.—Po $2; M. Plečkaitienė, M. Kle

bonas, Z. Klibienė ir Ig. Urmonas.
Iš Waterbury, Conn.—Po1 $2: W. Samuolis, F. Tere- 

pas ir P. Digimas.

Priėjęs prie namo susitinku 
. Pasisveikinome. Ap

žiūrėjome namus iš lauko. 
Gražiai atrodo, priekis nuda
žytas. šonuose plytų-, tarpai 
pripildyti kokios tai medžia
gos, atrodo kaip naujas.

Bute 8 gyvenimai. Viena
me gyvena pati šeimininkė, o 
7 nuomoja negrų šeimoms. 
Jokio nesmagumo neturėjusi. 
Kitos šeimos gyvena jau eilė 
metų. Laiku užsimoka nuomą 
ir negadina buto. Apžiūrėję 
šalę stubos puikų gelių darže
lį, įėjome vidun.

Prie skanių vaišių kąlboms 
nebuvo galo: viso pasaulio 
reikalus apkalbėjome. Lietu
vių progresyvių veikla Gary 
kiek susilpnėjusi. Darbininkų 
Susivienijimo (LDS) kuopoje 
priklauso apie 40 narių. Ji 
pati priklauso prie LDS nuo 
organizacijos įsikūrimo.

Besisvečiuojant su vaišinga 
Olga nei pasijutau kaip grei
tai laikas prabėgo. Reikėjo at
sisveikinti ir netrukus atsidū
riau ant to paties “vagzalo.” 
Atbėgęs iš Michigan City 
traukinys sustojo, ir įsėdęs už 
40 minutų atsidūriau toje pat 
vietoje Chicagoje, 
keliolika valandų 
pradėjau kelionę.

iš kurios 
anksčiau

R. š.

Šypsenos
Magnetas pritraukė

“Vakar vakare mačiau 
tave su gražia blondine, 
kur gi tu ją 
klausia Tarnas 
go Pauliaus.

“Aš nei pats
,jęs vienon krautuvėn, tik 
atidariau savo piniginę, ogi 
žiūriu — gražuolė blondinė 
jau čia pat,” paaiškino Pau
lius.

pasigavai?” 
savo drau-

nežinau. Įė-

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Worcester, Mass. .......................................... $303.50 )
Brooklyn, N. Y..................................................  94.75
San Francisco, Calif................................  91.00

• Harrison, N. J................ . . .............................. 73.00
Lawrence, Mass............................................  56.00
Hartford, Conn.........
Rochester, N. Y........
Philadelphia, Pa. ... 
Grand Rapids Mich. . 
Plymouth, Pa...........

• Binghamton, N. Y. .
Baltimore, Md...........
Waterbury, Conn. .. 
Scranton, Pa..............
Boston, Mass............
Cleveland, Ohio -----
Brockton, Mass.........
Chester, Pa. ...........
Chicago, Ill..............
Pittsburgh, Pa.........
Bridgeport, Conn. .. 
Detroit, Mich. 
Ne\v Haven, Conn. .. 
Shenandoah, Pa........
Haverhill, Mass. ... 
Great Neck, N. Y. ... 
Newark, N. J............
Paterson, N. J..........
Pittston, Ra..............
Lewiston, Me. ..........
Elizabeth, N. J..........
Hudson, Mass............
Lowell, Mass..............

36.00 
, 32.00 
. 22.00

21.00 
. 19.00 
. 17.50 
. 17.00 
. 16.00 
. 15.00 
. 13.10
. 13.00 
. 12.00 
, 12.00 
.. 7.00 
.. 6.00 
.. 4.00 
.. 4.00 
.. 3.00
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.0Q 
.. 2.W 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
. . 2.00 
.. 2.00

Jau žengiame į antrą vajaus mėnesį. Kaip matot, 
gavome porą naujų skaitytojų šį sykį ir gerą pluoštą at
naujinimų. Bet svarbiausia tai nauji skaitytojai, ir jų 
kol kas mažai esame gavę. Artinasi dovanų šventes, ko
dėl neužrašyti kokiam geram draugui dienraštį Laisvę, 
arba jeigu žinote ką nors, kas neužilgo švęs savo gimta
dienį, taigi ir būtų puiki, naudinga dovana.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugelį laiškų, 
tad sekamame patvarkyme bus pranešta kas kiek pri
siuntė.

Širdingai dėkojame už aukas, vajininkams už pa
sidarbavimą. Laisvės Administracija

Tai nemirtina liga
Gydytojas skubiai išbėgo 

iš savo kabineto ir suriko: 
“Tuojau duokš mano krep
ai i”

“O kam jo tau, tėveli?” 
paklausė duktė. “Kas tokio 
atsitiko?”

“Kažkoks iš balso jaunas 
vyriškis ką tik telefonavo,

jog be manęs jisai nebe
galįs gyventi,” paskubom 
atsakė gydytojas, siekti 
mas savo skrybėlę. • )

Jo duktė aprimdama su
laikė tėvą: “Palauk, tėveli, 
nesiskubink. Man regis, Čia • 
manasis ligonis skambino ir 
tau nėra ko pas ji skub- 
bėti,?.”

Sutase Kas Kitas



v

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa vykdė sa

va susirinkimą spalio 20 d. 
Dj augų atsilankė daugiau, 
nes buvo žinoma, kad dele
gatai grįžo iš konferenci
jos, kuri atsibuvo spalio 11 
d., Waterbury, Conn. Per
bėgus kuopos reikalus, per
eita prie apskrities. Dele
gatai davė labai gerus ra
portus. Nariai juos pilė
me su pagyrimu .

Centro klausimu buvo 
kalbama, kaip geriau paro
dyti, kad mūsų draugija nė
ra tokia, kokia jos priešai 
nori ją pavaizduoti. Mūsų 
draugija niekad nebuvo ir 
dabar nėra neištikima mū
sų šaliai—USA. v • • •

Kas nors pavogė 30 paršų I 
iš maisto kontraktoriaus. 
Rodos, turėtų paimti vagį, 
bet kol kas neranda.

I• • •• « •
Kitos žinelės

Ugniagesys traukė akin 
/jjolicmanui, o policmanas 
igniagesį nuvedė teisman. 
Ugniagesys tapo pripažin
tas kaltu ir turėjo gerai pa- 
simokėti, taipgi likosi ke
letą savaičių be darbo.

Policmanas tapo nubaus
tas už lindimą prie mergai
tės, turinčios vos 12 metų. 
Tokių randasi iš parinktųjų

rienės, kurią kuopa rengia 
šį sekmadienį, lapkričio 1 d. 
Ypač iš kitų kolonijų drau
gai prašomi tai pastebėti. 
Vakariene prasidės lygiai 4 
vai. po pietų.

J. S. K.

Waterbury, Conn.
Spalio 20 dieną pasimirė 

Antanas Pažas (Rodgers). 
Mirė po ilgos ir sunkios li
gos. Buvo gimęs Lietuvoje, 1 
Waterburi pribuvo prieš 52 
metus.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary (Ambrozaitis), 
dvi dukteris — Mrs. William 
J. Shattas ir Mrs. James k. 
Void well, taipgi tris brolius ir 
seserį. Palaidotas spalio 2>> d.

Rep.

Trevęskyn, Pa.
Mūsų LDS 157 kuopa ir jos 

veikimas

Laikytame susirinkime spa
lio 11 d. nariai ir narės svars
tė organizacijos reikalus. I’a- 
simokė.jo savo duokles. Disku- 
suota, kaip gauti naujų narių 
i savo kuopą. Taip pat kalbė
ta, kaip galėtumėme savo 
kuopos iždui finansų sukelti. 
Nutarta surengti vakarienę. 
Tiek apie susirinkimą.

Dabar užkvietimas daly
vauti mūsų parengime. 1-

Visi būsite patenkinti vaišė
mis.

Visi žinote, kad LDS 157 
kuopa moka gerai ir tvarkiai 
surengti vakarienes. Moka su
sirinkusius skaniai pavaišinti. 
Savukaitienė ir V. Nacajienė 
su savo pagelbininkėmis sve
čius gerai priims.

'Tad iki pasimatymo lapkri
čio 8 dieną, vakarienėje.
Kviečia LDS 157 k. Komitetas

Pittsburgh, Pa.
Padėka po mirties Juozapo 

Šimkaus

Jis mirė spalio 8 d. Prašau 
priimti širdingiausią padėką 
nuo manęs’ už suraminimą ir 
visokeriopą pagalbą. Netekau 
savo mylimo vyro Juozapo.

I’irmiausia dėkavoju broliui 
Juliui Šimkui, kuris taip nuo
širdžiai ir savo broliui patar
navo, kožną dieną nuvežė į 
ligoninę ir parvežė namo, ir 
kitur visur, kur tik reikėjo. 
Jis visur buvo pirmiausias, nes 
jis labai mylėjo savo broli.

Taipgi dėkavoju jo seseriai 
Rozalijai ir jos dukteriai Onai 
Šilkunaitei ir mano pačios gi
minėms, kad ir iš taip toli 
kaip Benton, Chicago, New 
York, Ann I larbor ir kitur, at
vyko.

širdingai dėkavoju Už pa-' 
kalbėjimą prie karsto Jonui 
Ormanui, už gėles, kurių tiek 
daug buvo, už palydėjimą i

Karoliui Krasniskui Pagerbti
Jo 75 metų amžiaus sukakties proga 

įvyks

Puikus Bankietas 
/

kurį ruošia K. Krasnisko artimi prieteliai ir draugai

Bankietas įvyks šeštadienį

Lapkričio (November) J
103 Green St. salėje, Waterbury, (tonu.
Sale atsidarys 6 vai. vak., o vakariene prasidės 7 vai.

Karolis (Charles) Krasniskas yra ilgametis veikėjas 
Watdrburyje, užsitarnavęs visuomenės pagarbos, todėl lie
tuvių visuomenė kviečiama atsilankyti į šitą pokilį ir pa
gerbti ilgaamžį visuomenininką jo 75-rių metų amžiaus 
proga.

Prašome ir iš kitų miestų lietuvius atvykti šin bankie- 
tan. Pasižmonėsite, pasikalbėsite ir sykiu pagerbsite seną 
veikėją, gražiai užsitarnavusį pagarbos.

miems. Taipgi ačiū Pivoriū
nui už kalbą ant kapų ir 
karstanešiams ir už užuojau
tos laiškus ir atvirutes. Taipgi 
ačiū susiedams ir visiems, kas 
tik kuo nors prisidėjo.

Nuliūdusi Juozapo Šimkaus 
žmona Besse Šimkienė,

Julius Šimkus, taipgi ir jos 
giminės, draugai ir pažįs
tami.

Montello, Mass.
Mirtys

Rugpjūčio 13 d. staigiai mi
rė Alexandra Kupka, -18 m. 
amžiaus; jis gyveno .Alexan
dra, Va. Buvo “su pervisoi 
engineering at Et. Belvair, 
Va.” Brocktone yra gimęs ir 
mokslus ėjęs, — baigė North- 

I eastern l niversity.
Keletas mėnesių atgal jis 

dalyvavo savo tėvu šermenyse. 
Paliko nuliūdime savo žmoną 
Anna Kupką (l’scvicz), savo 
motiną Katriną Kupkienę, du 
brolius Edward Kupką, 
Montviloje, ir Antaną Kupką, 
Kensington, M d.

Rugsėjo 3 d. mirė Mikolas 
Miškinis, paliko savo šeimyną 
nuiūdime, priklausė prie Vie
nybes Pašelpinės Draugystės 
ir kitų vietinių draugysčių. 
Per keletą metų buvo Vieny
bės Draugystės kasierium. Y- 
ra skaitęs Laisvę. Iš amato 
buvo siaudus.

Rugpjūčio 28 d. staigiai mi
re Charhs Chiliaiiskas, pri
klausė prie vietinių pašelpinių 
draugysčių, per keletą metų 
buvo klubuose' už bartemlerį. 
Šeimyną savo paliko nuliūdi
me. ir sergančią žmoną Ka- 
theriną ( Pribukailis).

Serganti mūsų Laisvėe 
skaitytojai

Stanley Baronas dabar yra 
Brockton City I lospitalėj. Jo 
sveikata silpna, padėtis neaiš
ki.

Alexandra M icke\ ičius, 23 
Bank St., sunkiai susirgo ke
letas savaičių atgal, kokia tai 
neaiškia liga, tinsta rankos, 
taip, kaip “poison ivy” gavęs, 

žolynas

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN
For cleaning. Apply Masonic Home 

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

(208-214)- - - - - — -
ASSISTANT TO NURSE. Keep 

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

Tel. Burlington 30-800
(208-214)

HOUSEWORK Gen. Settled wom
an. New Home. No laundry. Sleep 
in or 3 nights. Own room. Must be 
fond of children. $30. Steady posi
tion for right woman. Phone Welsh 
Valiev 4-1604 for interview.
__________________________ (213-215)

HOUSEKEEPER exp. with Child
ren. Asst, with cooking. It. laundry. 
Live in Doctor’s home. Rec. ref. 
pref. Steady position; good home for 
right woman. Phone TR. 7-7650 for 
interview.

(213-215)

Montello, Mass.
Ateina mūsų parengimai. kurie 

bus Liet. Tautiško Namo Salėje, 8 
Vine St. L.L.D. 6-ta kuopa rengia 
Teatrą. Bus suvaidinta komedija 
“Geriau Vėliau, Negu Niekad”. Su
vaidins artistu grupė iš Brooklyn, 
N. Y. Jvyks Nov. Lapkričio 14 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Lapkričio (Nov.) 21 d. Liuosybės 
Choras rengia koncertą su šokiais. 
Choras po vadovyste Al. Potsius su- 
simokino daug naujų dainų. Taipgi 
dalyvaus mūsų vietiniai talentai.

Pasižymėkite šiuos du parengi
mus ant savo kalendoriaus, kad ne
pamirštumėte.

Gco. Shimaitis.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

vyrų. • • •
LDS 16 kuopos nariams ir 

visiems jos prieteliams pa
tartina atvykti laiku vaka-

Pittsburgho ir visos apylinkės 
LDS nariai ir taip pat visi lie
tuviai esate kviečiami daly
vauti šiame parengime. Va
karienė prasidės 5 vai. vak.

amžinastį. kurių tiek daug į- 
važiavo į Tautiškas Kapines.
Tariu sird. ačiū už atsilanky
mą į šermenis visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta-'

PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRU
*—— w —=—=—   Kalėjimo vaizdai. Poema    .1 1

Laisvės Koncertas
Sekmadienį lapkričio 8 November

(Tąsa)
♦ Daktaras Kranas įėjo, tik žiūri,— 

Niulą pažįsta ir visą jų būrį —
Tų nelaimingų narkozės aukų,— 
Būti su jais tai bet kam nejauku!

Niulas į daktarą — meldžia morfino,— 
Daktaras niekad neduos—-tą jis žino, 

Vistik jam lis į akis ir graudens,— 
Girdi, jis trokšta, kaip žuvys vandens...

Daktaras galvą tik krest — ir nė 
žodžio, —

Visą dalyką jis puikiai užuodžia:
Žino, kad Niulas draskysis, kovos,— 

“Duok tu jam, Papai, puoduką kavos!”
Niulas išgėrė jam atneštą kavą,—
Gėrė jis godžiai, sriubčiavo, ragavo: 

“Kita puoduką.”— “Gerai, tegul 
bus,”— 

Daktaras leido paaštrint ragus...
Liepė prileisti jam šaltą maudynę: 
“Šaltą jam kurkę!” kaip čia tat va

dina, — 
Tai ir visi priskirti jam vaistai, — 
Jautėsi Niulas, suprask, kad prastai.

Di-eną kaip dieną. Bet pirmąją naktį!...
4 Siaučia ir daužosi Niulas! Net plakti 

Papui dėl nemigo ėmė širdis: 
Beldžiasi Niulas — kas jį su valdys?

Kaip gyvulys, baladojas po aslą...
Papas sau svarsto apysaką mąslią,— 

Bando ten jo neklausyt ir užmigt,— 
Bluostą sudės, o tas vėl tik padrikt...

Paryčiais jis tik kruopelę prisnūdo,— 
Gyvas, kaip šešios —jau tokio jis būdo:

Pareigos vėl visą dieną čia tau,— 
Na, bent tas Niulas dabar kiek ra

miau.
Valgė po truputį, ėmė vis kavą,
Šaltą maudyklę — bent kiek atsigavo,—

Naktį miegojo ir jis neblogai,
Tai lengvesni ir mūs Papui vargai. •

Niului vis knieti — jis daktarui, 
skundės...

“Tai tik niekai — narkotinės pagundos.
Eik sau sparnan, ii’ tau visa praeis, 
Jei tik nebeisi svaigiaisiais keliais.” 

z

Niulas vis lindo — nors ko — aspirino. 
Daktaras — ne— tik įsakė vaikinui 
Jokio narkotiko... kam tų nuodų?

Ėda sveikatą, negera, skaudu!
Papas jį bandė įtikint taipogi, 
Kad jis pamestų tą negandą blogą.

Niulas atsakė — jis žino vis’ tai,
Bet... pripratai — ir tau, broli, 

prastai!...
• *,■ r n.--- - ■> ~ •> p ■< $ ar.
Vergas beviltiškas nuodo klastingo: -
Valios ir ryžto ir noro tau stinga,—

Kaip tik narkotiko to pristigai, 
Laiko tave sukabinę nagai.

Laiko ir dirgina nervus ii’ protą, —
Bristi turi tu kelionę audrotą—

Ir tik tada tu nurimsti visai,
Kai tu to akstino vėl paklausai.

Perkreipia nuotaiką, principus, protą, 
Visą sulamdė, padaro kuprotą,—

Būk tu išmokslintas, kažkaip gabus, 
Nuodas sudarko visus tau galus.

Niulas ir pats yr’ įžymus artistas,— 
Meno mėgėjai gerai jį pažįsta.

Net sanatorijoj gydėsi jis,—
Svaigalo jis tebėra vis spaiglys.

štai ir dabar jis kažin ką tau duotų,—
Tik tu jam svaigalo!... svaigalo nuodo!...

Svaigalo gavęs, jis vėl atsigaus,—
' Vėl dubury bus septinto dangaus...
Daugel pasvaigėlių matęs y r’ Papas,—
Jam pagraudeno nekartą ir patys:

Už alkoholį blogiau .tai kur kas,—
Jokio smagumo svaigliai neatras...

Taip, narkotinis klastingas tai nuodas,—
Jis savo aukai ramumo neduoda,— 

Perima audinius kūno visus,— 
Veiksmas tas ilgas, slogingas, baisus!

Nebaigė Džioniui tai]) pasakot Papas:
Pr’ėjo skubiai prie jų daktaras Patas,—

Permetė greitai ryškiąsias akis,—
Tai ir žinai,— jis kai ką pasakys: 

“Vyrai! girdėjot? Nudūrė čia žmogų...
Dėl papirosų lošimo to blogo...”

“Žmogų nudūrė? Kadagį? Seniai?”
“Ką tik dabar, tik dabar...imt velniai.”

“Kurgi? Kieme? Kas gi taip nepado
riai?”...

“Lošė negriukai trise koridoriuj,
Lošė, sėdėdami sau ant aslos, 
Kas ir po kiek papirosų paklos.

Na ir susibarė: perpykęs smarkiai,
Vienas ir peržengė žmogišką tvarką: 

Smogė pilvan jis kitam su peiliu,-— 
Žarnas išleido,— minėt vos galiu...”

(Bus daugiau)

Worcesterio Aido Choras
Vadovaujamas Jono Dirvelio, išstos su labai jdo- 

! miu dainų repertuaru; bus solų, duetų ir 
visas choras

Puerto Rikiečių 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 Brooklyno lakštingala, taipgi dalyvaus 

programoje ir teiks mum malonumo.

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų.

43

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

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

.NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
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-Sukackienei, yra pri

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Įzavyd konccrlui $1.50, tik šokiams — 75c.
v?

Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

Prašome nesivėlinti. Rengėjai
3 pusi.—Laisve (Liberty) - Ketvlrt., Spalio-Octobcr 29, 1953 UiraSyklt Laisvę Savo Draugui,



NeHYorfai^zž^/Zlnloi
Ateikite į kaukiu balių 
ir atsiveskite vaikus

LDS ,200 kuopa ruošia tra
dicinį “Halloween” baliu-šo 
kius šio šeštadienio vakare, 
spalio 31-mą. Kviečia visus šo
kiu ir šposu mėgėjus. Prašo 
rengtis margai-margi ausi a i ir 
įvairiausiai. Už nepaprasčiau
sią aprangą bus teikiami pri
zai suaugusiems ir vaikams. 
Taigi, visiems yra proga link
smai pašposauti tarpe draugų, 

’’Rengėjai taipgi turės gerų 
vaišių. O bolininkės vykdys 
išpardavimą tortų.

Suaugusiems įžanga 75 c. 
Vaikams nemokamai, tad yra 
proga ateiti visai šeimai. At
siveskite vaikus i)- anūkus. 
Jiems bus daug džiaugsmo, 
nes mažieji tokias šposingas 
pramogas ypačiai mėgsta.
Pramoga įvyks Liberty Audi

torijos Brown Room.
Rengėjai.

MIRE
John Galimas, 72 m. am

žiaus, gyveno po 262 Stagg 
St., Brook lyne, mirė spalių 25 
d., namuose. Kūnas buvo pa
šarvotas Murray Funeral 
Home, 831 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks spalio 29 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų Felix, broli Gus, du anū
kus ir tolimesnių giminių.

Brooklyne prie Foster ir 
Nostrand Avės, atidaryta nau
ja žaismavietė mokiniams ir 
apylinkės vaikams.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Prezid.

Rinkimų Fronte
Radijo ir TV programos
Čarnis taipgi yra jau kon

traktą vęs laiką seka m o m s 
programoms:

Ketvirtadienį, 29-tą, stotis 
WLIB (1190 kc.) — 9 vai. 
vakaro.

Penktadienį, 30-tą, televi
zijos stotis WABD (Channel 
5) — 7:45 vakaro.

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

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. 7-6238

MATTHEW A.:
BUYUS ;

‘ (BUYAUSKAS) J
LAIDOTUVIŲ 2

DIREKTORIUS J

j

426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. 1

MArket 2-5172 J
4

Worcesterieciai dideliu būriu 
atvyksta į Laisves koncertą
Kas link Laisvės koncerto
Spalių 23 ir 21 skelbime 

Laisvės koncerto dienraštyje 
Laisvėje pasirodė atvaizdai 
worcesterieciu menininkų ai- 
diečių. Kaip gražu ir d id žiau
na mums worcesterieciams, 
jog atėjo laikas, kad tame 
pasauliniame didmiestyje New 
Yorke. Lietuvių Kultūriniame 
Centre. Laisvės metiniame 
koncerte worcesteriskis Aidas 
ir aiąječiai pildys . koncerto 
programą.

Man norisi pakuždėti New 
Yorko ip jo apylinkės lietu
viams, kad, apart programos 
pildytoji!, iš Wore esteri o nu

Protestai prieš žmogžudiškus 
pasikėsinimus daugėja

Darbininkų spaudoje pra
nešimai rodo, jog jau šimtai 
organizacijų ir tūkstančiai as
menų pareiškė protestą prieš 
fašistų pasikėsinimą nužudyti 
Thompsoną kalėjime.

Thompsono, karo prieš fa
šizmą didvyrio, padėtis vis 
dar tebebuvo kritiška.

New Yorke rengiamasi prieš 
fašistinius pasikėsinto jus pro
testo masinis mitingas įvyks 
jau šį ketvirtadienį, spalio 
29-tą (šiandien), Jugoslavų 
Salėje, 405 W. 4 J st St. Vi
siems demokratijos draugams 
svarbu ten būti. įžanga ne
mokama. Rengia Linkolno Bri
gados veteranai.

Greta protestų, keliami rei
kalavimai amnestijos nuteis
tiems einant minties kontrolės 
įstatymais kaip kad Smith ak
tas, po kuriuo įkalintas ir 
Thompsonas; taipgi reikalau
ja politiniams kaliniams tei
sių. Visuose civilizuotuose

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 

TONY’S

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION'AVENUE
Brooklyn, N. Y. >

Gerai Patyręs Barberis

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Virginia 9-6125

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

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

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

PETRES KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

važiuos ii* klausytojų. Kaip 
girdėti, į kelionę ruošiasi arti 
desėtkas automobilių ir, aiš
ku, visi pilni, prisipildė aidie- 
čiais ir pašaliečiais meno pa
triotas. Jog į trečią valstiją 
nuvažiavus manoma susitikti 
senus pažįstamus ir naujų pa
žinčių įgyti, tai būkite kon
certe visi, kas tik gyvas, iš vi
sų apylinkių.

O \\ oicesteriečiai skubinki
tės užsiprenumeruoti Laisvę 
ir skaityti ja, Daug ko suži- 
imsite.

Vajininkas,
'Worcester, Mass.

kraštuose politiniai turi bent 
šiokiu tokiu teisių. Jos turi 
būti suteiktos ir amerikonams.

N. V.

Areštavo už ėjimą i 
subway nemokamai

Brooklyne areštuotas vienas 
tų šios gadynės garbingiausių 
piliečių, kuris švenčiausiai ti
kėjo į dolerį.. Jis nuolat ban
dydavęs įsigauti į subways be 
mokesties. Vis taupęs. O kar
tais net stoties kasierius pa
skaitydavęs jį. biednu. Tokiu 
jis ir atrodydavęs. Bet laike 
arešto jo kišenėje radę virš 
tūkstantį pinigais ir virš de
šimt tūkstančių dol. bankų 
knygelėse.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN-WILLIAMSBURG

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

Prašomo visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime.

Komitetas.
(212-213) ,

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

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

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

Sekretorius.
(212-214)

PARDAVIMAI
Parsiduoda groserio biznis ir na

mas. 26 metai kai jsteigtas biznis, 
geros jeigos. 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 jr skyrium na
rna ir biznj. Yra ant vietos luščias 
6 kambarių apartmentas. Parduodu 
už prieinamą kainą. Kreipkitės: —

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

(211-215)

Nėra pavojaus keletą 
dieną negerus pieno

New Yorko sveikatos komi- 
sionierius Dr. John F. Maho
ney sako, kad vaikams ir su
augusiems galima tūlą laiką 
apsieiti su keriu otų* arba džio
vintu pienu.

Vaikams kenuotąji (evapo
rated milk) atskleidžia pu
siau su vandeniu. Kūdikiai, 
kurie valgydami iš bonkos pa
gal formula, visuomet gauna 
evaporated pieno. ‘Tuose at
vejuose, kur kūdikio formula! 
įsakyta viso > pieno '(whole 
milk), komisionierius pataria 
klausti patarimo pas savo 
daktarą.

Vyresniems vaikams ir su
augusiems pataria vartoti 
džiovintą (dry skimmed milk) 
pieną. Instrukcijos atskiedi
mo proporcijai randasi ant 
dėželės.

Priedams, daktaras sako, 
kad suaugusiems vaikams ne
bus didelės skriaudos keletą 
dienų pabūti ir visai be pieno. 
Kiek tai liečia lietuvius, pas
akavusieji gavėniomis ir augę 
varguomenės šeimose tą dar 
atsimena.

žinoma, geriausia būtų, 
kad kompanijos savo pienve
žių reikalavimus patenkintų ir 
greitai streiką baigtų. Tam 
pagelbės ta visuomenė, kuri 
per pikietus nesiverš pieno 
pirkti. Taipgi pagelbėtų ragi
nimu valdžios ir kompanijų 
streiką baigti.

Unijistai reikalauja po $15 
algos priedo ir 35 valandų 
savaitės. Didėjant nedarbui, 
sutrumpinimas darbo savaitės 
yra vienu svarbiausių.

Oi, ta meilė!
Jauna ir dar ne prastos iš

vaizdos Marguerite Calabrese 
pasiryžo ištekėti už savo my- 
lėtinio, nežiūrint visko. Ji 
gavo leidimą susi vesti su įka
lintu Anthony J. De Maio, 30 
metų. Tad jis buvo atvežtas 
iš kalėjimo į Queens apskri
ties leidimų vestis biurą ir ten 
įvyko apeigos. O visas jų 
“medaus mėnuo” susidėjo is 
jos sėdėjimo greta jo vežime 
jį vežant atgal į kalėjimą.

De Maio, neturintis kantry
bės laukti turto iš paprasto 
darbo, jau porą kartų buvęs 
pakliuvęs bėdon kaltinimu 
suktybėse. Jeigu dabar būtų 
nuteistas, jį gali bausti nuo 10 
iki 40'metų. Ar 22 metų am
žiaus merginos meilė išsilai
kytų taip ilgai? Rizikinga bū
tų tą net spėlioti.

“šiaudiniuose” balsavimuo
se Wagneris vis eina pirmuo
ju. Bendrasis jo balsų skai- 
čiii/buvo didesnis už visų ki
tų sudėjus sykiu.

New Yorke per vieną savai
tę įteikti 345 pašaukimai į 
teismą prasižengusiems mies
to švarai.

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE 

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

219 Second Ave. (Greta 14-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

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

$1.25
25

Pilemenij Sibirsky ......
Blinchiki ........................

..... 65
...a 65

Chicken Noodle Soup .... ... 20 Liver Steak—Veal ....... . ... 1.25
Consomme ...................... .. 20 Liver Steak—Lamb .... .... 75
Cutlet po Russky ........... .. 60 Broiled Lamb chops .... .... 1.25
Stuffed Cabbage ............. .. 65 Broiled Pork chops .... .... 1.25
Pilav po Turkestansky .. 
Vareniki with cheese &

.. 75 Shashlik Uzbesky .......
Shashlik Caucasian .....

.... 1.50
.... Ų50

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

Kompot Jello Pudding Pies Sponge Cake 
Banana Cream Cake Apple Pie

TEA, COFFEE, MILK — 10c.

Veteranai šaukia visus 
protestuoti prieš 
veterano žudytojus

Abrahomo Lincolno Briga
dos Veteranai šaukia visus ko
vojusius prieš fašizmą ir ko
votojų prietelius protestuoti 
prieš pasikėsinimą nužudyti 
Robertą Thompsoną, vieną 
tos brigados vadų ir pasižy
mėjusį Antrojo Pasaulinio Ka
ro veteraną.

Thompsonas tapo fašisto 
žmogžudžio primuštas kalėji
me New Yorke. Primuštas ne 
ranka, bet metaliniu brūkliu. 
Dėl to veteranai-sako, jog tam 
turėjo būti suokalbis su iš
laukiu, nes tokių įrankių nie
kam kalėjime neleidžiama, 
niekas neturi.

Mitingas įvyks spalio 29-tos 
vakaro 8 vai., Jugoslavų Sa
lėje, 405 W. 4 1st St., New 
Yorke.

Masiniai pasveikino 
drąsą rašytoją

New Yorke, Fraternal Club
house, 48th St., įvyko masinis 
mitingas sutikti autorių Har
vey O’Connor. Susirinko virš 
500 publikos, kuri autorių en
tuziastiškai sveikino. Vienu 
kalbėtojų buvo žurnalistas L 
F. Stone.

O’Connoris, autorius tokių 
knygų kaip “Mellon’s Mil
lions” atkreipė į save Ameri
kos ir viso pasaulio dėmesį sa
vo raštais. Tačiau dar dau
giau jisai paskilbo, kai jis, nu
vykęs pas McCarthy pasakė 
jam, kad ne reikalas kišti no
sį į asmens politines pažiūras 
ar organizacijas. Kad asme
nims or organizacijoms politi
niai mąstyti ar veikti teisė 
yra garantuota mūsų šalies 
Konstitucijoje.

Komitetas atitolino 
deportaciją

Amerikinis Komitetas Sve- 
turgimiams Ginti šiomis die
nomis laimėjo atidėjimą de
portacijos ispanui Manuel Cu
evas Diaz. Buvo grąsinama jį 
deportuoti fašisto Franco val- 
domon Ispanijon, kur jam 
gręsia mirtis.

Diaz tarnavo Ispanijos lai
vyne kai prasidėjo fašistų už
puolimas ant liaudiškos res
publikos. Jisai ii1 visa jo lai
vo įgula laivą atgabeno pas 
lojalistus. Fašistams sutriuški
nus respubliką, Diaz visą' lai
ką gyveno tremtyje. Pernai 
rugsėjo mėnesį tapo areštuo
tas deportavimui ir yra lai
komas Ellis Islande be kauci
jos. Amerikinio Komiteto pa
stangomis teisėjas Sugarman 
prailgino jo laiką apsigynimui 
nuo deportavimo.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimu kaina žema.
Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

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

(206-298)
DIE MAKERS 

Ne Apsigynimo Darbas. 
Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 

puikios sąlygos. 
ANCHOR 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, pakinktų ir 
jojamuiū 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 progresyvus Speedometer ir sie
ninių laikrodžių taisymo dirbtuves.

Šaukite ištisą savaite Mr. Gilbert.
EVergreen 6-3247

(211-213)
REIKALINGAS

BUTCHER — WHOLESALE

5 dienų savaitė
Kreipkitės Englander 

405 West 14th St, N. V. 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)

MECHANICS
Su ar be patyrimo prie induslriji

mų medžiagų. Plieninio metalo dir
biniai. Apmokamos šventes ir 1.1. 
Puikiausia proga.

FALSTROM COMPANY
Main Ave. arti Brook Ave.

Passaic, New Jersey
Tel. PRrescott 7-0015

(213-219)

LYDYTOJAI—WELDERS

PILNAI MOKANTI MAŠINISTAI 

LAYOUT MEN

GERA MOKESTIS. NUOLATINIS 

DARBAS. PUIKIOS SĄLYGOS.

Telefonuokite: MR. HARRIS

HOBOKEN (N.J.) 3-4428 

(213-219)

Laivakroviai buvo 
pašaukti į savo 
masinį mitingą

“Karaliaus” Ryan leitenan
tai pašaukė gengsterių valdo
mos ILA narius į masinį “lo
jalumo” susirinkimą, kuris 
ruošta Madison Square Gar- 
dene spalio 26-tą. Susirinko 
nemažas nuošimtis, žinodami, 
kad bus “sučekiuoti,” kas bu-, 
vo, o kas ne, mažai kas išdrį
so ten neiti. Ryano viršinin
kai sako, kad kompanijos su 
jais derėsis.

Einantieji' į mitingą atrodė 
susirūpinę, liūdni. Atsidūrę 
reikale pasirinkti uniją, ku
rios laisvai pasirinkti negali 
dėl baimės gengsterių ir auk
štųjų gengsterizmo palaikyto
jų, jie neužtikrinti, kas - atsi
tiks su jų darbu ir duona.

Gengsterizmas pajūryje įsi
galėjo po priedanga .kovos 
prieš “raudonuosius”. Pažan
gieji unijistai jau seniai buvo 
narius apie tą pavojų įspėję. 
Tačiau nariai vis nesuprato 
ar tikėjosi, kad gengsterizmas

4 pusi.-Laisvė (Liberty) — Ketvirt., Spalio-October 29, 1953

HAIRDRESSER *
Pilnai Mokanti — Patyriai

Pilnam ar Daliai Laiko
Kreipkitės:
MANNIE’S

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

________________________ (210-214)
NAMU DARBININKE

Guolis nuosavame kambaryje Tu- 
_ri mylėti vaikus. Kiti daliai laiko 
darbininkai. Turi kalbėti angliškai. 
Su vėliausiais paliūdijifnais. Telefo. 
nuokite:

BElle Harbor 5-0628
< (211-213)

BURROUGHS No. 7800 OPER.
Patyrusios

ž) Dienos—35 Vai. Savaitė 
$55 iki ?65 I Savaite 

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, L. I.

___________________ ,_________ (211-213)

EMBROIDERERS . x, 
Darbas ant mašinų 133 Wl(w3 
'Kaipgi Reikalingos Applique 

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

*(211-213)

RANKINE SIUVĖJOS
Darbas ant moteriškų pirštinių.

Nuolat. 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.
’____________________ (212fI4,

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GAS STATION
7,000 Galionų

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

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

(208-214)

10 MAŠINŲ FABRIKAS
Su lankstymo įrankiais. Steam boi

ler. Gaunamas lysas. Prieinama 
kaina.

Šaukite savininką
Tol. LO. 4-4177

(213-214)

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 

po 6 valandos.
____________________ (212-216)

forrent
----------------------------------------------------- UN

BOSTON ROAD — 1555, BRON
Lexington Ave. ar 7th Ave. sub

way. East 174th St. stotis. 3 dideli 
rūmai apart foyer. Visi moderniniai 
įrengti.

Matykite Superintendent
Ar šaukite: CH. 3-1313

(213-214)

pasitrauks be kovos. Už ne
veiklumą tuomet, atrodo, jie 
dabar atmoka aukšta kaina.

Generolas Deanas lankėsi 
New Yorke oficialiu majoro 
Impellitterio ir miesto svečiu. 
Majoras jam užkabino meda
li

Susirinkimas
MONTELLO, MASS.

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks pirmadieni, lapkričio 
(Nov.) 2 d.. 7:30 vai. vak. Visi na- ♦ 
riai malonėkite dalyvauti, čia suži- I 
nosite apie mūsų parengimą, kuris' 
jvyks Nov. 14 d., kur bus suvaidin
ta komedija “Geriau Vėliau, Negu 
Niekad“. Ją suvaidins artistai iš 
Brooklyn. N. Y. Taigi prie šito pa
rengimo turime gerai prisirengti.

Finansų Sekr.
(213-214)




