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KRISLAI
Lauksime svečių.
Be pieno.
Socialistas pas prezidentą.
Linkėjimas ir politika.
Apsidirbo.
Anglai ir A-bomba.
Du nauji kapai.

Rašo A. Bimba

Jau čia pat .T mūsų dit-n-

ANGLŲ LAIKRAŠČIAI 
RAGINA CHURCHILIA 

! TARTIS SU MALENKOVU

į Apeiti Eisenhowerį^ vengian tį 
[derybų su Sovietų premjeru

raščio metine šventė — kon
certas. žinote, kad tai bus iap- 
k.»Iu'io 8 dieną.

^Pžiugu girdėt, kad h tolimu , 
miestų žada pribūti apsčiai ; 
svečių.

Koncerto programa bus ir- , 
gi nepaprasta. Jau daug < sa
me skaitę spaudoje apie sau- j 
nuji Worcesterio Aido Chorą. | 
Visas jis dabar pribus Laisvės I 
koncerto programos didžiąją ' 
dali išpildyti.

Bus ko pasiklausyti ir kuo Į 
nasižavėti. Gailėsis tik tie. ku- |

London. — Dešinieji an-Į 
dienraščiai Daily Tele-j 

graph ir Daily Mail ragi-: 
na pati- vieną Anglijos, 
premjerą Churcillą eiti i: 
de? ybas su Sovietu premje-j 
ru Malenkox'tu, jeigu prezi-, 
dentas Eisenhoweris vis at-! 
metinės Churchillo sifily-, 
mus suruošti Keturių Di-j 
'l/.iųjų konferenciją — Ei- 
'Cnbowerio, Malenkovo iri

Anglijos ir Franci jos prem
jerų.

Daily Telegraph rašo: 
Tiktai Churchillo pasiūly- 
mas gali duoti gerų pasek
mių dėl santaikos, ir niekas 
daugiau.

Daily Mail sako: Turėtu
me stipriai remti Churchil
lo sumanymą sušaukti Ke
turių Didžiųjų sueigą.

rie dėl rimtų priežasčių nega
lės šiame koncerte dalyvauti.

Kai šiuos žodžius skaitysite, 
gal jau turėsime ir pieno. Jau 
kelinta diena jo neturime.

Sustreikavo pieno išvežiolo- 
iai. Tai vienintelė priemone 
beliko jų reikalų apgynimui.

t'z susidarymą tokios pade-
*s, kad tai palyginti mažai 

saujelei daf’bininkų tokioje 
"strategiškoje vietoji* nebeliko 

kitos išeities ir reikėjo palikti 
apie dvyliką mdijonų žmonių 
be pieno, atsakingos plėšikiš
kos pieno kompanijos ir mies
to valdžia. Nesitarė su darbi
ninkais. Privertė juos griebtis 
streiko.

_ • _
Socialistų lyderis Norman 

Thomas nukako Washingto- 
nan ir kalbėjosi su prez. Ei- 
senhoweriu. Prašė prezidentą 
pasigailėti socialistų ir nelai
kyti juos šubversyviškais, ne
diskriminuoti prieš juos civi
linės tarnybos samdoje.

Prezidentas prisiekęs tikis 
i .socialistų “lojaliskumą,” to
dėl jie nebūsią diskriminuoja
mi.

Bet ką pagiedos makartis- 
tai ir makaranistai ? Jie vieš
patauja Kongu. ir turi prisike
pė ragangaudiškų tyrinėjimo 
komisijų. O tos komisijos ima 
nagan visus “raudonuosius.” 
«>ms ir broliai socialistai yra 

•audoni.”

Štai kur negalima n e pas v ei- 
kinti prezidento Eisenhow- 
erio. Apdekoruodamas karžy
gių medaliais Korėjos kai o 
veteranus, jis palinkėjo susi
laukti tos gadynės, kai tokios, 
dekoracijos nebebus reikalin
gos, nes nebebus karų.

Puiki idėja, graži filosofija. 
Visi pažangūs žmonės to se
niai trokšta ir už tai kovoja.

Bet kaip sirderinti šiuos pre
zidento velijimus su jo veda
ma politika? Joje nesimato to 
taikos troškimo. Jo politikoje 
tebesidriekia raudonu siūlu 
ruošimasis prie naujo karo. Jis 
nė nekalba apie nusiginklavi
mą. Jis nė nesapnuoja apie 
sumažinimą išlaidų militariz- 
mui.

Britai puikiai apsidirbo — 
Gilia n oje. Nuvertė žmonių iš
rinktą valdžią, sudraskė kon
stituciją ir suareštavo demo
kratinės vyriausybės narius. 
Salą valdo Londono paskirtas 
gubern torius. Jo pavardė yra

(Tąsa 5-tam pusi.)

Daugėja reikalavimai 
bedarbišky pensijų

Washington. — Per dvi 
pi rmąMas spalio mėnesio 
savaites dar 212,100 bedar
biu Įvairiose valstijose pa
reikalavo pensijų pagal ne
darbo apdraudos įstatymą.

Tokie reikalavimai eina 
daugyn.

Teismas slepia, kas 
užtarė raketieriu Fay

Monticello, N. Y. — New 
Yorko valstijos aukščiausio 
teismo teisėjas Isa do r c 
Bookstein atmetė reikalavi
mą Roberto Wagnerio, de
mokratu kandidato i New 
Yorko majorus — viešai 
paskelbti visus asmenis, ku
rie prašė gubernatorių 
Dewey paleist unijinį suk
čių - raketieriu Joe Fay iš 
kalėjimo. į

Wagneris tvirtino, jog 
tarp tokių Fay’o patronų 
buvo ir vienas aukštas re- 
publikonų vadas.

Pravda vadina Nixono 
kelionę imperialistine

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
teigia, kad Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas Nixo- 
'>as su imperialistiniais tiks
lais apkeliauja Australiją, 
Indo-Kiniją, Naująja Ze
landiją ir kitus Tolimųjų 
Rytų kraštus. Jis, anot 
Pravdos, stengiasi sudaryti 
Pači f i ko Vandenyno valsty
bių bloką karui prieš So
vietų Sąjungą bei Kinijos 
Liaudies Respubliką .

Wall St. Įvesdinęs Kanadoj 
5 bilijonus doleriu

Washington. — Prekybos 
departmentas pranešė, kad 
Jungtinių Valstijų piliečiai 
yra Įvesdinę jau apie 5 bili
jonus dolerių į Kanados ka
syklas, fabrikus bei kitus 
biznius.

Tokie Wall Stryto kapita
lo įvesdinami Kanadoj per 
vienus metus padaugėjo 500 
milijonų dolerių.

Pertrūko pienvežių 
derybos su komp.

New York. Po vidunak- 
j čio iš ketvirtadienio į penk
tadieni pertrūko streikuo
jančiųjų pienvežių derybos 
su kompanijomis.

Streikieriai, Darbo Fede
racijos Vežikų Unijos na
riai, reikalavo pakelt savai
tini uždarbį 12' su puse do
lerių. Kompanijos siūlė tik. 

. 6 su puse dolerius. Buvo ir 
i kitu skirtumų.

Miesto majoras Tmpellit- 
j toris penktadienį pasišaukė 
streikieriu ir kompanijų at
stovus į City Hali. Ragino 

j negaišuojant p a n a u j i n t i 
Į pieno išvežiojimą.

I Lėktuvui sudužus, 
žuvo 19 asmenų

San Francisco. — Kalnan 
sutiško, atskrisdamas iš 
Australijos, anglų lėktuvas, 
pražudant visus 19 buvusių 
jame žmonių.

Tarp žuvusiųjų yra ir ga- 
I bus amerikietis pianistas 
' William Kapeli, begrįžtant 
Į jam iš koncertavimo Au- 
’ stralijoje.

Tito armija nesitraukia 
iš Triesto pasienio

Belgrad, Jugoslavija. — 
Italijos valdžia buvo pasiū
lius, kad jos ir Jugoslavijos 
kariuomenė būtų atitrauk
ta nuoi ginčijamos Triesto 
žemės pasienių.

Jugoslavų Tito valdžia 
apšaukė Italijos pasiūlymą 
“veidmainišku bandymu ap
gauti Jugoslaviją.” Jugo
slavu kariuomenė todėl lai
kysis paliai Triesto rūbe
lių, kad galėtų atremti “ne
tikėtą” italų armijos įsiver
žima į Triesto ruožtą A, ku
ri anglai - amerikonai ski
ria Italijai.

MIRĖ LABAI SENAS 
DVYNUKAS

Auburn, N. Y. — Mirė 
Robertas Mastin, 92 metu 7 c
amžiaus, vienas iš seniau
sių Amerikoje dvynukų. 
Dvynukė ‘ jo sesuo tebėra 
gyva.

Vice-prezidcntas ponas Richard M. Nixon ir jo ponia da
bar keliauja po pasaulį Amerikos “demokratiją” skleisti. O 
kad pasirodyti dideliais demokratais, jie sveikinasi su Nau
josios Zelandijos vietiniu genčių moterimis ju tradiciniu pa
sisveikinimo būdu, prisilietimu vieni prie kitu nosimis. Jie, 
matomai, nenori užsileisti Mrs. Rooseveltienei, kuri kadaise 
keliaudama tai darė.

Prezidentas sakė negirdėjęs 
apie raketieriu, Neiv Jersey 
repuhlikonų kandidato bičiulį

I EISENHOWERIS SLAPTAI
I PASIŽADĖJĘS GINKLUOT
■VAKARINE VOKIETIJĄ
Amerika., sakoma, jau šia žiema 
gi n kluos vakariu iii s vokieėi u s

Berlin. — Rytinės Demo- 
I kratinės Vokiečių Respubli- 
! kos radijas sakė, jog prezi- 
i dentas Eisenhoweris yra 
| -luptai susitaręs su Vaka- 
I rmės Vokietijos, premjeru 
Ikiul:

Vakarų Vokietija jau šią. 
! žiemą rekrutuotų vokiečių
• armiją, ir Jungtinės Vals- 
i tijos ginkluos tą armiją.

■ Nepaisys, ar Francija ir

iSyngmanas Rhee 
riejasi su Japonija

Seoul, Korėja. — Pietinei 
Korėjos Syngmano Rhee 
valdžia kaltina japonus už 

! “planuojamą karini užpuo- 
j .ima” prieš ją.

Pietinė Korėja paskuti-
■ .iiu laiku suėmė keliolika
• žvejinių Japonijos laivų ir 
: ržėmū vieną saliukę, kurią 
j japonai taipgi savinasi. To- 
! dėl dabar japonai ir ruošia- 
i si ta saliukę atgriebti.

Pietinė Korėja, laiko “loc-

I Italija užgirs ar neužgirs 
! Amerikos reikalavima — 
i sudaryti tarptautinę vaka- 
i rų Europos armiją prieš 
1 komunizmą. įtraukiant ir 
i vakarinius vokiečius i ta i *: armiją.

Rytinės Vokietijos ofici- 
I alis radijas sakė:

Eisenhowerio susitarimas 
'U Adenaueriu numato, kad 
iki 1951 m. vasario 1 d. jau 
turės būti sudaryta viena 
vokiečių pestinmkų divizi
ja ii’ viena tankų divizija. 
Toliau gi bus rekrutuota 
ir amerikiniais ginklais ap
ginkluota dar penkios vo
kiečių pėstininkų ir pen
kios tankų divizijos. Be to, 

I bus sudaryta dvylika divi- 
; ziju atsarginės (rezervo) 
Į vokiečiu kariuomenes.

Sykiu bus atkuriama gin- 
: klų bei amunicijos gamyba 
Va ka r i n ė j e V o k i e t i j o j e.

McCarthy’o išmėtytos 
j knygos negrąžinamos

na is” visus iūru ruožtui
Washington. — Preziden-1 nieko nebuvo girdėjęs apie i per GO mylių nuo jos k]*an-; 

tas Eisenhoweris linkėjo is-. Fay. • tų ir grobia žveiinius japo-1
rinkti New Jersey guber- Korespondentai ketvirta-i-lų laivus, įplaukiančius į ta į 
natorium Paulą Troastą ir dieni todėl užklausė Eisen- i ruožtą 
visus .kitus republikonus. howerio sekretorių James:1, i -------------------
kandidatuojančius i vald- 
vietes įvairiuose miestuose 
bei valstijose.

Šio mėnesio pradžioje Ei
senhoweris Atlantic City 
nusifotografavo sykiu su 
Troastu, įkalinto raketie- 
riaus Joe Fay prietelium.

Korespondentai todėl už
klausė prezidentą:

—Kuomet tamsta foto- 
grafavaisi su Troastu, ar 
jau žinojai, kad Troastas 
prašė New York valstijos 
gubernatorių Thomą Dew
ey paleisti iš kalėjimo uni
jini raketieriu Joe Fay?

Prez. Eisenhoweris atsa
kė, jog tuo laiku jis dar

Hagerty:
—Ar prezidentas dabar 

jau žino,’ kad Troastas 
steigėsi patarnauti Fay’- 
ui?

Hagerty atsakė: — Su
prantama, kad jau žino.

To nepaisant, Eisenhow
eris ragina New Jersey pi
liečius išrinkti Troastą gu
bernatorium.

Fay yra įkalintas už tai, 
kad išsuko $300,000 iš New 
Yorko statybos kontrakto
rių. Būdamas federacinės 
Statėju Unijos vadu, Fay 
už kyšius žadėjo sulaikyti 
darbininkus nuo streikų 
prieš kontraktorius .

Beveik padvigubėjo 
plieno Irusio pelnai

________

New York. — U. S. Plie
no korporacijos pirminin
kas. Benjamin F. Fairless 
raportavo, jog korporacija 
per 9 pirmuosius šių metu 
mėnesius gavo $166,723,028 
gryno pelno, likusio po tak-1 
sų atskaitymo.

Per tuos pačius 1952 me
tų mėnesius korporacija 
pelnė $96,158,606. ’ |

Prancūzai jau tik “atmuša” i 
Vietnamo liaudininkus

Berlin. — Visai nebando
ma grąžinti knygas, kurias 
du ragan.gaudžio McCar- 
thy’n atsiųsti agentai išme
tė iš valdinių Amerikos 
knygynu Vaakrinėje Vokie
tijoje. Tiedu šnipai ištaškė ’ 
iš knvgvnu net amerikiečiu 
parašytas detek t y v i š k a s 
apysakas, apšaukdami jas 
“priešvaldiškomis arba ko
munistinėmis.”

Valstybės departmentas 
Washingtone iš pradžios 
buvo žadėjęs sugrąžinti-kai 
kivias nekaltai išmestas 
knygas, bet vis tiek negrą
žina.

(M c C a r t h y ’ o agentų 
veiksmai prieš knygas su
kėlė vakarinėje Europoje 
naujus niekinimus “ameri-x 
kinės kultūros.”)

Franc, seimo komitetas
Angly žandarai vėl 
užpuolė Guianos 
progresyviy centrą

Amerikos Kongreso 
vadas šaukė vokiečius
Į talką Amerikai

Brit. Guiana. — Slapto
ji anglų policija vėl užklu
po Progresyvūs Liaudies 
Partijos centrą Britiškoj 
Guianoj, anglų kolonijoj, 
šiauriniai - rytiniame Pietų 
Amerikos kampe. Užgrobė 
laikraščius, dokumentus ir 
raudoną vėliavą.

Bet kai tik anglų žanda
rai išėjo iš progresyvių cen
tro, tuojau buvo iškelta 
nauja vėliava.

Neseniai Anglija pašalino 
Guianos progresyvių val
džią ir suspendavo jos kon
stituciją.

Bo^n, Vokietija. — Jung
tinių Valstijų Kongreso At
stovu Rūmo pirmininkas, 
republikonas Martin kalbė
jo Vakarinės Vokieti jos sei
me ketvirtadieni. Sakė, rei
kia “stiprios (ginkluotos) 
suvienytos Vokietijos, kuri 
bendradarbiautų su Ameri
ka ir kitomis laisvomis tau
tomis.” Tuomet, pasak Mar
tino, galima būtų “atkurti 
pasaulinę taiką.”

Šveicarijos teismas kalti
na du asmenis kaip vadina
mus “Čekoslovakijos šni
pus.”

Hanoi, Indo-Kin. — Fran- 
!cūzai praneša, kad per 
I smarkias dviejų dienų kau- 
Į tynęs jie atmušė atakas 
! “kelių” Vietnamo komunis
tų batalijom! už 60 mylių* 
i pietus nuo Hanoi didmies
čio.

(Pereitą gi savaitę fran- 
cūzai skelbė, kad jie tik ap- 
supinėją ir naikiną tūkstan
čius Vietnamo komunistų į 
pietus nuo Hanoi.)

Ginčijami belaisviai sutik
sią išgirst aiškinimus

Panmundžom, Korėja. — 
Pranešama, kad “nenorin- 
tieji grįžt” belaisviai jau 
sutiksią pasiklausyt Kinijos 
bei Šiaurinės Korėjos atsto
vų, -kurie aiškins, kodėl vi
si belaisviai turėtų grįžt 
namo.

atmeta valdžios bylą 
prieš komunistus atstovus

Paryžius. — Franci jos 
valdžia reikalavo atimti 
parlamentinę neliečiamybę 
penkiems komu n i s t a m s 
Francijos seimo nariams, 
kad valdžia galėtų juos 
areštuoti ir teisti kaipo “ne
ištikimus savo šaliai.”

Francijos šeinio komite
tas per kelis mėnesius na
grinėjo tą valdžios reikala
vimą; pagaliau, surado ir 
paskelbė, jog valdžia neturi 
jokios teisės areštuoti tuos 
komunistus — Jacques Du- 
closą, M. Thorezą ir kitus. 
Komitetas pareiškė, kad jie 
nenusikalto jokiais pavojin
gais Franci jai veiksmais.

ORAS.—Vėsiau ir giedra.
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KEISTI, BLOGI DALYKAI DEDASI
ŠIOMIS DIENOMIS NEW YORKE buvo suareštuo- 

tas artistas William Sanders ,55 metų amžiaus vyras.
Mr. Sanders’ą vyriausybė nori išdeportuoti už tai, 

kad jis atsisakė liudyti prieš savo seserį.
Dalykas tokis, kaip jį praneša Amerikinis Komite

tas Sveturgimiams Ginti: prieš tūlą laiką St. Paul mies
te, Minnesotoje, buvo suareštuota Mrs. Vera Hathaway, 
buvusio Daily Workerio redaktoriaus žmona. Ji buvo 
kaltinama priklausyme komunistų partijai ir kaip to
kią vyriausybė nori išdeportuoti.

Prieš Mrs. Hathaway liudininku vyriausybės orga
nai ryžosi pastatyti jos brolį, William Sanders. Bet pa
starasis atsisakė prieš seserį liudyti. Tuomet buvo pra
dėti prieš jį patį visokie “spaudimai”' ir, pagaliau, spalio 
20 d., jis buvo areštuotas ir patalpintas Ellis Islando ka
lėjime.

Tokie dalykai vyksta mūsų krašte. Jie daro didžią

Abudu, brolis ir sesuo, dabar yra išleisti po bėla ir 
laukia tolimesnių tyrinėjimų. Abudu yra puolami ei
nant Walter-McCarran įstatymu.

VIEŠNIA, PRIKLAUSIUSI
HITLERINEI ORGANIZACIJAI

PREZIDENTAS Eisenhoweris pasikvietė Graikijos 
karalių Povilą I-mąiį ir karalienę Frederiką viešnagėm

Kas gi tie Graikijos valdovai? Graikų Amerikiečių 
Taryba šiomis dienomis išsiuntinėjo spaudai atvirą laiš
ką. kuriame nurodo, j ag šitiedu valdovai yra labai ne
apkenčiami Graikijos liaudies, graikų tautos. Neapken
čiama ypatingai yra karalienė, kuri, kaip sako Graikų 
Amerikiečių Taryba, kadaise priklausė hitlerinei jauni- 

Lmo organizacijai, kuri nešiojo hitlerinę uniformą!
Amerikoje šiuo metu veikia Walter-McCarran įsta

tymas. Pagal ši įstatymą neturėtų būti įsileistas į mū
sų sali vienas, kuris buvo hitlerinių organizacijų na
riu, kuris žiauriai puolė anti-fašistus. Tačiau, šiuo at
veju Walter-McCarran įstatymas tapo pamirštas. Į Ame
rika karalienė įsileidžiama ir čia bus visur ištaigingai 
vaišinama ir garbinama!

O tuo pačiu sykiu įvairūs anti-fašistai yra gaudomi 
ir deportuojami!

Gražiai buvo pagerbta 
veikėja K. Petrikienė

PASTABOS

PREZIDENTAS ‘GAUNA VELNIŲ”
PASIKALBĖJIME su spaudos ir radijo korespon

dentais prezidentas Eisenhoweris nusiskundė jiems, kad 
jis “gaunąs barti” nuo savo žmonos, nuo ponios Eisen
hower ien ės.

Už ką gi pcnia Eisenhoweriene prezidentą bara? 
Ūž tai, kad gyvenimo reikmenų kainos vis kyla aukš
tyn, už tai, kad pragyvenimas sunkėja.

Taip, naudojamųjų produktų kainos vis tebekyla. 
Tai pripažįsta valdinė įstaiga, Darbo Department© Bu- 
ręąu of Labor Statistics. Ir nesimato, kada tos kainos 
liausis kilę. Valdžia sako: ji daranti viską, kad sulai
kyti kainų kilimą, bet jos kyla ir kyla.

Jgr Jeigu Mrs. Eisenhower jaučia kainų kilimą, jeigu 
jpjaučia gyvenimo su.nkėjimą, jeigu ji bara prezidentą, 
tai galima lengvai įsivaizduoti, kokioje padėtyje yra mi
lijonai darbininkių moterų, darbininkių-šeimininkių!

Prezidento šeima, gaudama didelę algą, nemoka nuo
mos. Gi darbininkų šeimos, gaudamos mažas algas, mo
kėdamos aukštas kainas už butą, mokėdamos vis dau
giau ir daugiau už būtinai reikalingus gyvenimui pro
duktus, atsiduria^ vis sunkesnėn ir sunkesnėn būklėn.

Taigi prezidento nusiskundimas, mums atrodo, čia 
buvo padarytas tik tam, kad pa juokinti spaudos kores
pondentus, o ne tam, kad parodyti vyriausybės nuoširdų 
nusistatymą žmonių būviui gerinti.

(Pabaiga)
“Brangi Drauge,
Katrina Petrikiene:

Beveik visa amžių atida
vei kovai prieš išnaudojimą, 
pavergimą, tamsybę. Ne
pulkite dvasioje, o vis pir
myn, nepaisant reakcijos 
siautėjimo.

Netoli jau tas laikas, ka
da visame pasaulyje užvieš
pataus tarpe visų žmonių 
meilė, brolybė, šviesa. Ame
rikos lietuvių liaudis svei
kina tave, brangi veikėja. 
Priimk širdingus linkėji
mus. Geros sveikatos, ilgo 
amžiaus ir daug pasekmin
gų dienų!

Cicilija ir Steponas 
Joniškiečiai

Washington, D. C.”
Iš San Francisco ir Oak

lando, Kalifornijos:
“Ilgiausių metų gyvuoti ir 

darbuotis. Negalime būti 
pokylyje, -tai nors dvasioje 
dalyvaujam su Jumis. Siun
čiame $21.00 už bilietus. U: 
Burdienė, M. Alvinienė, M. 
Baltulioniūtė - Strauss, K. 
Mugianienė, V. Sutkienė, K. 
B. Karosienė.”

Iš Worrcester, Mass.:
/‘Didžiai gerbiama drau

ge! Sveika-sveikutė, sulau
kusi tokio gražaus amžiaus. 
Kaip džiugu ir malonu, kad 
jūsų gražus metų skaičius 
buvo naudingai, garbingai 
sunaudotas. Sveikindamos 
jūsų garbingu gimtadieniu, 
linkime sulaukti dar daug 
gimtadienių gražioje svei
katoje! LLD 155-toji kuo
pa, buvusi Moterų Susivie
nijimo kuopa Worcestery- 
je.”

“Didžiai gerbiama drau
ge ! Sveikiname jus, su
laukusią skaitlingo amžiu
mi gimtadienio. Sveikina
me kaip didžią, nuoširdžią 
dailės-meno-kultūros mėgė
ją, mylėtoją žmogaus ir 
visko, kas yra didu ir bran
gu šitiems , kilniems reika
lams. Linkime ilgiausio am
žiaus ir geros 
M. Sukackienė, 
antros 
re.”

Nuo 
“D-gei

sveikatos, 
menininku 

apskrities sekreto-

PASITAIKO IR TOKIŲ DALYKŲ 
•■Mr*

KADAISE Vermont valstijos Švietimo Taryba pa
skyrė komisiją parašymui tos valstijos istorijos moky
kloms. Komisija savo darbą baigė, knygą parašė ir pa
vadino “Vermont, a History < of the Green Mountain 
State.”

Knyga buvo užgirta, kaip tinkamas mokykloms va
dovas, pagal kurį turėtų būti dėstoma tos valstijos mo
kyklose istorija.
“ ■ Bet štai,, kas atsitinka. Nedidelio miestelio Shafts- 
bury švietimo taryba suranda, kad ši istorija, kad ši1 
knyga esanti “subversyvė.” Ir taryba užgina knygą 
naudoti to miestelio mokyklose. Taryba nutaria atiduoti 
kaž kokiam “žymiam autoritetui” istoriją “pertaisyti.”

Ar tai ne juokinga? Matyt, Shaftsbury miestelyje 
yra giliai suleidę šaknis makartistai ir jie “savo rodo,” 
nežiūrint, kad tai juokina pasaulį!

grupės chicagiečių: 
Katrinai Petrikienei 

Didžiai Gerbiama Drauge!
Mes, būrys chicagiečių, 

kurie Jus pažįstame ir gi
liai vertiname Jūsų visuo
menišką darbą, siunčiame 
Jums didelį glėbį širdingų 
sveikinimų su Jūsų 60-ties 
metų sukaktim.

Jūsų ištvermė kovoti už 
demokratinius idealus nuo 
pat jaunųjų dienų iki šio 
sunkmečio yra šaunus pa- 
vyzdis visiems lietuviams, 
kuriems gyvenimiška tikro
vė yra pagrindas siekti lai
mės ir gerovės visiems dar
bo žmonėms.

Gyvuokite sveikatoj ir vi
suomeniškame ryžtingume.

Varde chicagiečių,
L. Pruseika 

A. Jonikienę
A. Jakiene

P. S. Čia įdedame Jums 
kuklia dovanėle — čekį ant 
$25.00.”

“Brangi Drauge: Paste
bėjome Laisvėje, kad yra 
rengiamas iškilmingas ban- 
kietas jūsų gimtadieniui at
žymėti. Siunčiame jums 
linkėjimus, kad ilgai, ilgai 
gyventumėte ir būtumėte 
geroje sveikatoje, kad tib 
rėtumėt energijos veikti, 
kokią turėjote ligi šiol. Jus 
visą savo subrendusį gyve
nimą atidavėte visuomenės 
gerovei kelti. E. K. Slie- 
kiene, Miami, Florida.”

Felicijonas ir Petronėlė

Indruliai, buvusieji seran- 
ton.iečiai, dabar esą Lau
derdale, Floridoje, sveikina 
jubiliatę ir prašo ją atvyk
ti į saulėtąją Floridą poil
siui.

Ona Mineikytė, iš Brock
ton., Mass., sveikina Petri- 
kienę ir siunčia jai geriau
sių linkėjimų.

Ilse ir Antanas Bimbai, 
iš Richmond Hill, prisiuntė 
sveikinimą su specialiai nu
piešta dailininkės Ilsės at
viruke.

Los angelietė, buvusioji 
brooklynietė, E .Vitartienė, 
sveikina jubiliatę, linkėda
ma jai viso geriausio.

Kiti sveikintojai: Lillian 
K. Belte - Kavaliauskaitė, 
iš Brooklyno; Juozas ir 
Ona Kacergiai, iš Jersey Ci
ty, N. J.; A. ir L. Gudzi- 
nai, iš Scotia, N. Y.; B. ir 
V. Zmitruitės, iš Bingham
ton, N. Y.; J. Stigienė (su 
$5 dovana), iš Brockton, 
Mass.; Anna Zeidut, iš 
Brooklyn, N. Y.; Grupė 
Melodija; Lietuvių Moterų 
Klubas Brooklyne; O. Gaš- 
kauskienė, iš Huntington, 
N. Y.; Stanley ir Mary Mei- 
sonai, iš Miami, Fla.; nuo 
Rainių iš Philadelphijos; 
Motiejus ir Katrina Stel
mokai, taipgi Ona ir Fred 
Eicke, iš Newark, N. J.; 
Dimis Sukaskas, iš Rich
mond Hill, N. Y.; nuo Su- 
zanos Kazokytės, Evos Mi- 
zarienės ir Bronės Šalinai- ►
tės - Sukaskienės; Sofija ir 
Jonas Thompsonai, iš N. 
Franklin, Conn.; Lietuvių 
Moterų Klubas, per L. Že
maitienę, iš Hartford, 
Conn.; M. šuopienė, 0. Vi- 
sockienė, E. Malinauskienė, 
K. Remeitienė ir E. Val
ley, iš New Britam, Conn.: 
A. Mureikienė, iš Milford, 
Conn.; Helen Jacobs, M. 
Mozuraitis, V. Taraškienė, 
Dorothy Machulis, Sonia 
Kaross, K. Mugianienė, E. 
Wilkes, C. Taraškiūtė, V. 
Sutkienė, M. Baltulioniūtė, 
Barbora Marks, M. Alvinas, 
Mary Rode, iš San Francis
co ir Oaklando, Gal.

“Brangi Drauge! ALDLD 
kuopos mitinge, Bingham- 
tone, apsvarstę svarbius 
reikalus, prisiminėm, kad 
būtų malonu pasveikinti Jus 
su Jūsų gimtadieniu, nors 
ir su keletu gėlelių. Gaila, 
kad nei vienas iš mūsų ne- 

gerbtuvėse asmeniškai. U. 
Šimoliūn.ienė, E. Žemaitie
nė, H. Žukienė, I. ir M. 
Liužinai, J. Vaičekauskas, 
J. Navalinskienė, Viktorija 
ir Bronė Zmitraitės.

J. Vaičekauskas pasiųs 
Jums keletą gėlių nuo visų 
čia susirinkusių. B. Zmi- 
traitė.”

Nuo Stefanijos Sasnos, iš 
Brooklyno: “Sveikinu Jus, 
kaip vieną iš patikimiausių 
veikėjų. Aukštai Jus verti
nanti Stefanija.”

K. Sinkevičiūtė - Lietu
vaitė, iš Ulster Park, N. Y., 
rašo K. Petrikienei; “Svei
kinu su gimtadieniu ir lin
kiu Jums geros sveikatos ir 
kad dar nors 60 metų gy
ventumėte. Juk jauku ir 
džiugu širdyj, kad Lietuvos 
sieroji žemelė Jus iškėlė ir 
atsiuntė pas mus čia į Ame
riką būti tarp mūsų.”

Lietuvaitė sakė siunčian
ti gimtadieniui iškeptą py
ragą, bet jis pokyliui atei
ti pavėlavo.

Sveikinimų skaitymą dau
giausiai atliko Eva Miza
rienė.

Tokis buvo pokylis Ka
trinai Petrikienei pagerbti 
jos 60 metų amžiaus ir 40

metu visuomeninės veiklos 
sukakties proga.

Jis buvo spalvingas, dide
lis, draugiškas, nepaini rš-
tamas.
išeimininkėmis buvo: Ane

lė Kanopienė, Marcelė Yak- 
štienė, Ona Čepulienė, Ona 
Titanienė ir Stefanija Sus
na.

Padavėjos: Sylvija Pu
žauskais, Nastė Buknienė, 
Ilse Bimbienė, Suzana Ka- 
zokytė, Eva Mizarienė ir 
0. Kazlauskienė. Iš vyrų 
padėjo pramogą surengti ir 
aptarnauti: J. Grybas, V. 
Kazlauskas, M. Stakovas, 
V. Čepulis ir kiti.

Pokyliui pirmininkavo 
Rojus Mizara.

Dovanų jubiliatė gavo:
Nuo Brooklyno Lietuvių 

Moterų Klubo — orchidijų 
puokštę ir auksinę sagutę 
keturių lapų formoje su su
kakties įbrėžimais.

Nuo LDLD 20 kp., Bing-

žiu ir kitokių rudeninių gė-

Nuo Valentienės, Rich
mond Hill, N. Y., puokštę 
ypatingų raudonų jurginų 
ir geltonų rožių.

Nuo Baltrušaičių, iš Rich-

raudonų jurginų.
Nuo Jurgio ir A n nos Šil

kų, iš Weathersfield, Conn., 
vazona afrikiniu žibuoklių

Nuo J. Šmitienės, iš Phi- 
gražių

rudeninių gėlių.
Nuo Kulikienės, iš 

lyno, puokštę gražių gėlių.
Vėliausiai, jau po pokylio, 

atėjo nuo Karosienės, iš 
Kalifornijos, jos pačios iš
augintų orchidijų saga 
(corsage), kurią jubiliate 
tikisi išlaikyti sveiką ir gy
vą iki Laisvės koncerto.

Gėlių buvo tiek daug, kad 
nebuvo laiko kiekviena 

Brook-

tai atžymės pati ir siuntė
jams padėkos.

Kitos dovanos:
Nuo pokylio rengėjų ju

biliatė gavo Bulovą riešinį 
laikrodį.
Grupė Melodija apdovano

jo ją įdomia knyga apie 
amerikoniškas gėles.

Nuo Mr. ir Mrs. Valen
tine setą gražių megstinių.

Nuo Kristinos.’Stanislo- 
vaitienės, iš Waterbury, 
Conn., auksini šaukštą. Z V v

Nuo Dimio Sukasko kve-

Artima Petrikienės drau
gė, brooklynietė, — vertin
gą, gražią sagą ir auska
rais.

Buvo ir daugiau kitokių 
dovanų dovanėlių, kurių ko
respondentas nespėjo su pa

Pati jubiliatė, pasakė:
—Rengėjai-rengėjos įdėjo 

neįkainuojamo triūso pada
rymui šito pokylio tikrai 
įsnūdingu. Nemanau, kad 
už visa tai aš galėsiu vi
siems tinkamai atsiteisti, 
tad lai visi brangieji priima 
nuo manęs nuoširdžią pa
dėką už visa tai, ką atliko.

PS. Pavėluotai atėjo il-

nimas nuo V. ir O. Žilins
kų iš Plymouth, Pa.

KoreSp.

Šypsenos
Neįsitėmijo

Prietelius: “Sveikas, pro
fesoriau! Girdėjau jūsų 
moteris dvynukus pagimdė. 
Ar vaikus, ar mergaites?”

Profesorius (Užuomarša): 
“Ogi, aš tikiu, vienas jų yra 
mergaitė, antrasis gi — sū
naitis; o, teisybę pasakius, 
gal ir visai antraip.”

Edward Thessin, gyvenąs 
su žmona ir keturiais vai
kučiais Trailer Camp, Cane 
apskrityje, Wis., siūlo par
duoti savo vieną akį. Jis 
sako:

“Aš esu skolose paskendęs 
nuo savo apsivedimo ir sko
los nemažėja, bet didėja. 
Akies pardavimas yra vie
natinis kelias man iš skolų 
pasiliuosuoti.”

Jis girdėjęs, kai viena mo
teris pardavė savo akį ki
tam. Tai sumanė ir jis pa
našiai padaryti.

Tai dedasi turtingiausia- 
nie mūsų krašte!_  •

Įvairiausiais prasižengi
mais Kanada neatsilieka 
nuo Jungtinių Valstijų. Ka
linių reikalais sušauktoje 
konferencijoje buvo rapor
tuota, kad apie 100,000 ka
linių kasmet pereina per 
Kanados kalėjimus.

Nepakenčiamai blogu ka
linių užlaikymu taipgi Ka
nada neatsilieka nuo Jung
tinių Valstijų. Kalėjimai 
perpildyti žmonėmis.

Mūsų kraštas dabar pa
pildo perpildytus kalėjimus 
naujais kaliniais, kokių se
niau visai mažai tebuvo,— 
politiniais kaliniais.

Tai vis “progresas.”_ • •
Julius Emspak, United 

Electrical Workers Uniioe 
sekretorius - iždininkas, lai
mėjo apeliacija tiek, kad 
Aukščiausias Teismas suti
ko io apeliaciją apsva.rstyt 
Jis buvo žemesnio teisme 
nubaustas šešiems mėne
siams, kalėjimo ir $500 pasi- 
mokėti.

Minimos uniios preziden
tas Albert J. Fitzgerald tei
gia, jop- tai didelis laimėji
mas. Tai bus išbandymas 

1 kiek gali patarnauti J. V 
Konstitucijos pirmasis prie 
das, garantuojąs susirinki
mų, žodžio ir spaudos lais
ve.v

Julius Emspak buvo že
mesnio teismo nubaustas 
todėl, kad. pasiremdamas 
pirmuoju konstituciniu prie
du. atsisakė ragangau- 
džiams liudyti, prie kokiu 
jis organizacijų priklauso._ •

Ragangaudžių tyrinėji
muose ir teismuose pirmiau 
visada būdavo vaduojamas’ 
Konstitucijos p e n k t u o j u 
priedu, kuris suteikia teise 
kaltinamajam prieš save 
neliūdyti.

Bet trys progresyviai ra
šytojai — Corliss Lamont 
Harvey O’Connor ir Leo 
Huberman. — atsisakė liu
dyti kongresiniam komite
tui, pasiremdami pirmuoju 
konstituciniu priedu. Julius 
Emspak tą pati padarė.

Dabar Aukščiausias Teis
mas turės išspręsti labai 
svarbų klausimą, ar pir
muoju konstituciniu priedu 
galima pasiremti neatsa
kant į ragangaudžių reika
lavimus pasisakyti, prie ko
kių organizacijų priklausai 
ir su kuo draugauji. Tai 
bus svarbus išbandymas.

•
Ragangaudis McCarthy 

išpūtė naują didelį baliūną 
šaukdamas, kad armijos 
tvirtovėje Monmouth, N. J.: 
vra pilna sovietinių šnipų, 
kurie pirmiau palaikę ry
šius su. Rosenbergais, o da
bar išsidirbę naujus veiki
mui kanalus.

Bet kas iš to išėjo? Mi
nimos tvirtovės viršininką! 
ir gynybos sekretorius Wil
son paaiškino, kad tai ne
pamatuotas McCarthy 
------------------- ------------- -------------------------------------- ’
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šauksmas. Jokių ten šnipų 
pėdsakų nesuranda.

McCarthy baliūnas, taigi. t 
tik pasmirdino orą.

•

Mike Essin, Wisconsinc 
Progresyvių Partijos pir
mininkas, rašo “National 
Guardian,” kad progresy
viai žymiai pagelbėjo su
mušti republikonų kandida
tą 9-tame kongresiniame 
distrikte . Ten laimėjo de
mokratu kandidatas.

Ar tai nebūtų puiku, jei
gu visi progresyviai ben
drai pasidarbuotų, kad su
mušus .republikonų kandi
datą New Yorko miesto 
majoro vietai? Tai būtų 
dar vienas smūgis reakci
jai.

Rinkimai čia pat. Antra
dienį, lapkričio 3, visiems 
New Yorko piliečiams svar
bu rinkimuose dalyvauti ir 
savo balsą panaudoti taip, 
kad republikonų kandija- * 
tas majoro vietai būtų ’ 
muštas . Tomas Jefferso- 
nas yra pasakęs, “gera val
džia yra palaima visiems.”

Amerikos bankininkams 
labai svarbu, kokia Indoki
nijoje yra valdžia. Mat, jie 
ten jau kontroliuoja 72 pro
centus metalo eksporto ir 
20 procentų naturalio gu
rno eksporto. Jie taipgi įsi
galėję kitose Indokinijos 
pramonėse. 1

Neveltui Washingtonas 
duoda gausią . francūzams 
paramą pinigais ir ginklais, 
kad sėkmingiau kariauti 
priciš to krašto žmones, ku
rie kovoja už savo nepri
klausoma gyvenimą.

i

Garsusis kovotojas už 
Amerikos nepriklausomybę 
ir laisvę Tomas Paine yra 
pasakęs: “Pasaulis—mano 
tėvynė, daryti gera—mano 
religija.”

Jis visą savo gyvenimą 
pašventė kovai už žmonijos 
laisvę. Nepaisant didžiau
sių sunkumų, laisvės vėlia
vą iškėlęs aukštai jis nešė. 
Jis laimėjo.

Dabar makartistai bando 
tuos laimėjimus sutrempti. 
Vargiai jiems pasiseks.

Gri-kis

Leitenantas Milo J. lladu- 
lovich iš Ann Harbor, Mich., 
kuris tapo atstatytas iš tariu- 
bos inilitariškame orlaivy ne 
už tai, kad ragangaudžiams 
nepatiko jo tėvo ir sesers po
litinės mintys. Jis pareiškė, 
jog jis kreipsis i prezidentą 
Eisenhoweri, kad prezidentas 
atkeistų tą nuosprendi. Laike 
tardymo Selfridge, Mich., jam 
buvo sugestuota, kad jis ga
lėtų pasilikti orlaivyne. jeigu 
jis pasmerktų .savo šeimą. Jis 
atsisakė tai padaryti. Michi
gan unijos žadėjo remti Ra- 
dulovičiaus kovą už teisę pa
silikti orlaivyne neatsižadėjus 
savo šeimos, netapus jos kal
tintoju, skundiku.
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Kompozitorius Stasys Šimkus
(Ryšium su jo mirties 10-osiomis metinėmis)

Spalio 10 d. sukako dešimt metų nuo 
įžymaus lietuvių kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus mirties. Stasio Šimkaus kūry
binis kelias yra nuolatinė kova už lie
tuviškos muzikos liaudiškumą, v

Kompozitorius St. Šimkus gimė 1887 
metais sausio mėnesį, Kauno apskri
tyje, neturtingo valstiečio šeimoje. Pir
muoju jo muzikos mokytoju buvo kom
pozitorius J. Naujalis. Jau nuo tryli
kos metų St. Šimkus pradėjo savarankiš
kai gyventi, užsidirbdamas duoną var
gonininkaujant. Gyvendamas liaudies 
tarpe, jis pamilo jos nuostabiąją kūrybą, 
giliai ją suprato ir pažino.

St. Šimkus visomis galimomis priemo- 
neinis stengėsi kuo plačiausiai paskleisti 
liaudies mena. Jis ruošdavo Lietuvos 
miestuose ir kaimuose “dainų vakarus”, 
kuriuose būdavo dainuojamos liaudies 
dainos. Šie vakarai kėlė darbo žmonių 
muzikinę kultūrą, ugdė meilę dainai.

Lietuvoje viešėjęs Varšuvos konser
vatorijos direktorius E. Mlynarskis, pa
stebėjo St. Šimkaus muzikinius gabu
mus, sudarė jam sąlygas studijuoti Var
šuvos konservatorijoje. Baigęs čia var
gonų klasę, 1908 metų rudenį St. Šimkus 
įstojo į Peterburgo konservatorijos kom
pozicijos klasę, kurioje jis mokėsi pas 
Liadovą, šteinbergą, Vitolį ir kitus įžy
mius muzikus. Čia jis susipažino su 
klasikine rusų muzika, įsisavino jos rea
listines tradicijas, kas paskatino jį dau
giau gilintis į liaudies kūrybos studija
vimą. Kaip tik tuo metu pasirodo pir
masis St. Šimkaus subalansuotų 20 lie- 

I /avių liaudies dainų rinkinys “Mūsų 
I dainos”.

Baigęs Peterburgo konservatoriją, pir
mojo pasaulinio karo išvakarėse, St. 
Šimkus grįžo į Vilnių ir išvystė muziki
nę veiklą. Pabuvojęs kurį laiką JAV, 
St. Šimkus vėl gyvena'Vilniuje. 1921— 
1922 metais St. Šimkus mokosi Leipci
ge, o grįžęs į Lietuvą apsigyvena Klai
pėdoje. Čia įsteigia privatinę muzikos 
mokyklą, kuri po dviejų metų buvo su
valstybinta. Pagrindiniu šios mokyklos 
uždaviniu St. Šimkus laikė — paruošti 
įvairius muzikos specialistus, kurių to 
meto Lietuvoje buvo labai maža.

St. Šimkus, dirbdamas pedagogo dar
bą, išaugino visą eilę aukštos kvalifika
cijos muzikų. Savo auklėtiniams jis 
skiepijo meilę liaudies kūrybai ir klask 
kinei realistinei muzikai. Jo auklėtinių 
tarpe yra eilė įžymių tarybinių muzikos 
veikėjų, kaip Stalininės premijos laure* 
a tas J. Švedas ir kt. Vieni jų dirba pe* 
dagoginį ir kūrybinį darbą Valstybinėje 
konservatorijoje, kiti LTSR Valstybi
niame operos ir baleto teatre.

Tiek kūrybiniame, tiek ir pedagogi
niame darbe St. Šimkus ištikimai saugo- 

savo didžiųjų mokytojų — rusų muzL 
kos klasikų tradicijas. Kompozitoriaus 

* archyve išlikus medžiaga rodo, kad jis 
buržuazinės santvarkos metais gyvai do
mėjosi tarybinio muzikinio auklėjimo 
klausimais ir stengėsi jį pritaikyti savo 
vadovaujamos mokyklos pedagoginėje 
praktikoje.

St. Šimkaus sukurtos Klaipėdos muzi
kos mokyklos gyvavimo dienos buvo neil
gos. Atėjus valdžion fašistinei Smeto
nos klikai, po įvairių, puolimų “Lietuvos 
aide”, kuriame apie Klaipėdos muzikos 
mokyklą buvo rašoma, jog tai esą “nerei
kalingos ir beprasmiškos išlaidos sum 
kiais krizės laikais,” šis muzikinės kub 
tūros židinys buvo likviduotas.

Uždarius muzikos mokyklą, St. Šim-. 
kus kurį laiką dirbo operos ir universi
teto akademinio choro dirigentu. 1934 
m. jis įsteigė “Liaudies melodijoms rinL 
ti komisiją”, kurioje aktyviai talkinim 
kavo ir kiti muzikai, kaip J. Tallat- 

\ Kelpša, A. Kačanauskas, J. Karosas.
St. Šimkus jautriai pergyveno lietu

viškos muzikos merdėjimą buržuazijai 
valdant Lietuvą. Drąsi kompozitoriaus 
St. Šimkaus kritika ne kartą fašistinei 
vyriausybei badė akis.. Kiekviena proga 
jis mesdavo buržuaziniam vadeivoms ir 

veikėjams į veidą tiesos žodį, demaskuo
damas juos. “Kalbant apie meno kultū
ros likimą, — rašė St. Šimkus,— tenka 
susidurti su vyriausybe. Ji turėtų tin
kamai atlikti savo pareigas šiuo atžvil
giu ir daugiau susirūpinti meno kultū
ros kėlimu. Teatras, kaip sulipdyti ra
tai, girgžda. Meno kultūra — ligonis... 
Į mūsų suakmenėjusią visuomenę reikia 
paskleisti naujos šviesos”.

St. Šimkus, tiek sielojęsis lietuviškos 
muzikos negalavimais ir skaudžiai juos 
pergyvenęs, vis dėlto galutinai nesupra
to, kad viso to priežastimi yra buržua
zinė santvarka, kad be jos pašalinimo ne 
įmanomas pilnutinis liaudies meno, mu
zikos suklestėjimas. Dėl to ir jo paties 
kūryboje ir veikloje pasitaikė silpnų ir 
netgi reakcinių pusių.

Matydamas, kad jo kova del naciona
linės muzikos vystymosi neduoda reikia
mų rezultatų, St. Šimkus iš viešojo gyve
nimo pasitraukia ir atsiduoda naujam 
kūrybiniam darbui—operai, kurioje sie
kia pavaizduoti Lietuvos valstiečių kovą 
prieš dvarininkus XX amžiaus pradžio
je-

Su didžiu pakilimu 1940 m. St. Šim
kus sutinka tarybinės valdžios įkūrimą 
Lietuvoje. Jis vienas aktyviausių pasi
ruošimo lietuviškojo meno dekadai Mas
kvoje dalyvių. Tuo metu jis parašo mu
ziką dainoms pagal proletarinio-revoliu- 
cinio poeto J. Janonio eilėraščius — 
“Kumečio daina”, “Į ateitį šviesią”.

Didžiausias St. Šimkaus kai]) kompo
zitoriaus nuopelnas yra lietuvių liaudies 
dainų rinkimas, jų harmonizavimas ir 
populiarumas. Dauguma pačių gražiau
sių, populiariausių mūsų liaudies dainų 
yra harmonizuotos St. Šimkaus. Tiek 
savo originaliųjų dainų tekstais, tiek ir 
muzika St. Šimkaus kūryba, yra artima 
liaudies dainoms. Dalis jo originaliųjų 
dainų parašytos jo paties tekstais. St. 
Šimkaus tekstuose atsispindi jo pažangi 
pasaulėžiūra, jo simpatijos darbo žmo
nėms.

Gausiame muzikiniame St. Šimkaus 
palikime yra ir kantatos, baladė, simfo
ninė poema ir kiti muzikinių žanrų kū
riniai.

Lietuvių liaudis aukštai vertina ir 
myli geriausius savo įžymiojo kompozi
toriaus Stasio Šimkaus kūrinius, kurie 
užima lietuviškos muzikos palikime itin 
ryškią vietą dėl jų liaudiškumo, demo
kratiškumo.

A. Stankūnas, 
(Iš Vilniaus “Tiesos“)

Ka Irinai Petrikienei
Gi mtadieni a i Linkę ji ma i

Per ištisą buities žygiuotę
Daug veikiai Tu liaudies gerovei, 
Kai nuoširdžią savo darbuotę 
Naudingai kūrybai sukrovei.
Per šešias dešimtis metelių
Daug žingsnių esi nužygiavus, 
Nestok prie senatvės vartelių— 
Vis keliauk, pajėgų įgavus.
Tą trūsū, kurį Tu sudėjai
Gerovei pažangios žmonijos, 
Neparblokš reakcijos vėjai, 
Neigi šalininkai vergijos.
Proga šio pobūvio vaišingo 
Gimtadieniui Tavo pagerbti, 
Linkėjimo daug, daug našingo 
Dar gijų darbingu suverpti...

A, D.

Įdomi paroda
American Contemporary Arts (ACA) 

galerijoje, 63 East 57th St., New Yor
ke, atsidarė keturių dailininkų paroda, 
kurioje dalyvauja su savo kūryba ir Ru
dolfas Baranikas.

Kiti dailininkai: tapytojas J. Salma
nas (buvęs “Masses” žurnalo kritikas), 
tapytojas Gottliebas ir skulptorius Wer- 
neris.

In the central part of Vilnius stands 
a large old building: it is the Vilnius 
State University, one of the country’s 
most popular educational institutions.,

The university was founded way back 
in the 16th century, and a good many 
outstanding writers, scientists and 
statesmen studied within its walls. 
Among these were Adam Mickiewicz, 
the great Polish poet; Martin Pociebut, 
well-known astronomer; the Lithuanian 
writers Simonas Stanevičia and Motie
jus Valančius and the historian Simanas 
Daukantas.

It was in the postwar years that the 
university really began to flourish. 
With Soviet government giving con
stant attention to its development, its 
material and technical base is being ex
panded and appropriations to meet its 
needs are higher from year to year. This 
year, besides the large amount of mo
ney provided for this educational estab
lishment under the budget of the Lithua
nian SSR, some 32 million rubles have 
been allocated to it under the USSR 
budget, which was recently approved by 
the Fifth Session of the Supreme Soviet 
of the USSR..

The Vilnius State University is the 
leading institution turning out highly 
qualified specialists for all branches of 
Soviet Lithuania’s economy and culture.

Its student body in the first postwar 
year numbered 986, but the very next 
year the number was double and today 
it is around 3,000. In Soviet years over 
2,300 graduated from the university, 
considerably more than had graduated 
from all of the Lithuania’s higher estab
lishments in the more than 20 years pre
ceding the establishment of Soviet gov
ernment in the republic.

There is unusual animation these 
days in all seven departments. The 
future doctors and chemists, physicists 
and mathematicians, biologists and geo
graphers, geologists and historians, law
yers and economists, and literary critics 
and journalists have come from sanato
ria and rest homes where they spent 
their summer vacation and have plunged 
right into their studies.

Seven hundred vouths and girls have 
crossed the threshhold of this old seat 
of learning for the first time, which 
makes the number of freshmen, this year 
100 more than last. A correspondence 
course preparing librarians which was 
opened for the history and philology de
partment enrolled 50 students. Other 
correspondence courses are co.ntemplat- 
ted for the near future.

The students are provided with every
thing best for their education and train
ing and everything to make for good 
study, rest and wholesome recreation in 
their leisure hours.

The university’s teaching staff num
bers 312, of whom 30 are professors and 
72 are docents. Among the faculty mem
bers are prominent Lithuanian scien
tists. such as Prof. J. Matulis, President 
of the Academy of Sciences of the re
public, Prof. J. Žiugžda, Vice-President 
of the Academy, and others. Thirty 
seven members of the teaching staff 
received their doctor’s or candidate’s 
degree in the last few years.

The university has well - equipped 
lecture rooms and study rooms. There 
are 124 laboratories, 118 study rooms 
and two workshops with a machine shop, 
fitter’s shop, carpenter and other shops. 
All of these have been established since 
the war. And the new and perfected 
machinery and apparatus coming from 
the fraternal Soviet republics make it 
possible considerably to improve practice 
work. The natural science department 
has a big botanical garden.

The university’s library is the largest 
in the republic. Among the more than 
1,200,000 volumes on its shelves are rare 
publications in the Lithuanian, Russian, 
Polish and other languages. It also has 
a rich collection of manuscripts. The 
library has several thousand regular 
readers.

Students turn to scientific research

Paroda tęsis iki lapkričio 14-tos die- 
nos.

Galerija atidaryta iki 6 v. v., o ketvir
tadieniais iki 8-tos v. v. Įėjimas nemo
kamas.

Kurie turite laiko, raginami parodą
pamatyti.

as soon as they are admitted to the 
university, and this activity-is widely 
promoted by the Student Science Soci
ety, which unites 39 circles in the dif
ferent fields of knowledge. Over 1,500 
students belong to the circles. Last year 
around 400 scientific papers were pre
pared by the efforts of the society, most 

(Tąsa 5-tam pusi.)

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Activity in the LMS 3rd district seems 
to be in that “Between shows” stage. 
Even the planning department has been 
unable to draw up a definite outline of 
activity.

The Tour program that was so en
thusiastically launched this past spring 
has been held back because too many of 
that group have found getting out 
on the road for week-ends inconvenient. 
Traveling these days is also a high finan
cial matter. However, we feel that with 
a little concentrated effort a few more 
neighboring towns could be visited .

At that time we were also considering 
a large representation at the Chicago 
Festival. Since the festival has been 
postponed a few more appearances of 
the Tour Group should be scheduled.

In the meantime the local choruses— 
Sietynas in Newark, the New York and 
the Worcester Aidas, are busy learning 
new songs for their coming winter con
certs.

All these choruses will participate at 
the Laisve’s Concert, November 8 in 
Richmond Hill. The Worcester Chorus 
this season is also planning an evening 
of Petrauskas’ music to honor the be
loved Lithuanian composer. The Siety
nas and Aidas will participate at the 
Women’s Exposition in New York on 
November 14.

Announcement has been made that 
Aidas plans to put on the colorful 
operetta “Pepita” this season'. The cast 
has been chosen, but, frankly, the operet
ta has not gone into rehearsal because 
at present there are not enough singers 
in the chorus to give the operetta the 
proper musical background it needs and 
deserves.

How about giving Aidas a hand this 
year? We know of many former sing
ers who say they have just taken a vaca
tion from singing and will be back again 
soon. Well, this is the time. The chorus 
needs you now.

Our chorus groups and little theater 
groups are the mainstay of our Lithua
nian cultural existance. And particular
ly don’t let age keep you from enjoying 
and participating . How about it?

“Lift every voice and sing,
Till earth and Heaven ring.
Ring with the harmonies of liberty;
Sing a song full of the faith
That the dark past has taught us;
Sing a song full of the hope
That the present has brought us.”
These are the words of the very stirring 

popular Negro national anthem. They 
proclaim hope for a better future.

That is the want of all the peoples of 
the world. The hope and the fight for 
it is the theme of the second edition of 
the People’s Song Book. And this col
lection of people’s songs of many na
tions is titled “Lift Every Voice!”

There are 75 scmgs in this new edi
tion—all piano accomponiment. Some 
are old, some are new. They have a 
wide range in time, place, story. They 
are songs that were and are sung in 
strife and in leisure by the peoples of 
many lands.

Many are in the original language 
plus English translations. There’s a 
traditional Hebrew round, “Shalom Cha- 
verim” which says “peace, brother, till 
we meet again.” And an old German 
folk song “Die Gedanken. Sind Frei” dat
ing from the Protestant Reformation. 
Chinese, Spanish, Polish, American 
songs.

These are the popular songs of the 
people. Listen to them—sing them. A 
copy of this .song book may be gotten 
from the publishers, People’s Artists, 
799 Broadway, New York, N. Y. The 
price is $1.25.

Nepaprastas koncertas 
lapkričio 22 d.

Worcesterio Aido Choras, 
vadovybėje J .Dirvelio, bai
gia prisirengimą šauniam 
koncertui, kuris bus dedi
kuotas kilniam, gražiam 
tikslui, būtent, atžymėjimui 
Miko Petrausko 80 metų 
nuo jo gimimo sukakties/.

Mikas Petrauskas yra at
likęs milžinišką vaidmenį 
Amerikos lietuviu kultūri
nėje dirvoje. Jo sukurtos 
dainos ir šiandien skamba 
įvairiuose lietuvių parengi
muose ir jos skambės dar 
per ilgus metus.

Mūsų aidiečiai apleido 
praėjusios vasaros atosto
gas, kad galėtų tinkamai 
pasirengti šiom iškilmėm1. 
Mokytojas Jonas Dirvelis 
pats pirmas sugestavo- at
sisakyti nuo atostogų. Jis 
asmeniškai pažinojo Miką 
Petrauską, kaip žmogų ir 
kūrėją. J r jis dėl to parin- 

I ko eilę Petrausko reikš
mingų dainų šiam koncer- 

i tui, kuris įvyks lapkričio 22 
: d. Prasidės 2 vai. po pietų, 
Lietuvių salėje, 29 Endicott 
Street.

Be Aido Choro ir jo gar- 
i saus dueto, kurį sudaro 
I Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas, bus ir svečių so- 

| listų. • •'
• • •,

Meno ii- damos mėgėjai, 
i ruoškitės dalyvauti šitoje 
! iškilmėje. Kor.

Detroit, Mich.
Valstijos senatorius Charles 

Diggs, Jr., yra kandidatas' į 
Miesto Tarybą (Council). Į 
ii vyriausia bus atkreiptas de
mesis lapkričio 3 Įvyksiančiuo
se rinkimuose. •

Diggs išrinkimas turėtą is
torinės svarbos. Jis yra pasi
žadėjęs ginti sveturgimių tei
ses ir tikimasi, jog jis tai vyk
dys nuoširdžiai. Kaip tautinės 
mažumos narys (negras) jis 
žino, ką reiškia būti persekip- 
jamu. Jis būtu pirmasis neg
ras to didmiesčio taryboje. •

Senatoriaus nominacijoj ge
rai pasirodė, virš šimto kan
didatų sąraše gavo 6-tą vietą. 
Gerai pasidarbavus, jį būtų 
galima išrinkti.

Rinkimuose už tą vietą 
lenktvniuoja dar 13 kandida
tu. Pil. J’€

Cheddi Jagan, britiškosios 
Guianos liaudies išrinktas 
premjeru, kuris Anglijos val
džios Įsaku tapo prašalintas 
iš tų pareigų. Sargybinis jį su
laiko nuo įėjimo į People’s 
Partijos būstinę, kuri tapo įš- 
griosta Britanijos valdžios pa
kalikų. Paskiau jisai skrido į 
Londoną prašyti darbo parti
jos, kad ji paremtų jo kovą 
už atsteigimą tos kolonijos 
konstitucijos ir liaudies teisė
tai išrinktos valdžios.

3 piuI.-Lahvi (Ilberty)-šeštad., Spalio - October 31, 19S3



San Francisco, Cal.
Išleistuvių Pare

Pas mus draugišku pra
mogėlių vis netrūksta. Spa
lio 11 d. Oaklando ir San 
Leandro kuopos surengi 
išleistuves savo organizaci
jos nariams Jonui ir Bar
butei Markevičiams-Marks. 
Išleistuvės buvo artimo kai
myno stuboje. Į išleistuves 
buvo sukviesta didelis bū
rys svečių, tad ir mums, 
San. Francisco lietuviams 
buvo proga dalyvauti tame 
smagiame pažmony.je.

Draugai Markevičiai pa
sirinko sau vietą ir išva
žiuoja i Yucaipa. Cal. Tai 
vis ta nauja lietuviui kolo
nija mūsų draugus vilioja 
o mes neteksime čia dvieju 
gerų draugu.

Draugai Markevičiai čia 
išgyveno jau keletą metu 
Oaklando apylinkėje, ir mes 
su jais gražiai sugyveno
me. Bet draugai Markevi
čiai yra ilgai gvvenę ūkyje 
Rochester, N. Y., tai ir da
bar nenurimsta mieste. Da
bar jiems bus tarčiau prie 
Los Angeles, negu prie 
Oaklando.

Išleistuvių pramogėlę bu
vo paruošta labai puikiai. 
Mūsų draugės moterys pri- i 
gamino visokio maisto, kad 
visiems buvo gana, ir vis
kas buvo tinkamai prireng
ta. Vyrai taipgi prisidėję 
su savo triūsu, kur tik bu
vo reikalas.

Vieta dėl svečiu buvo la-į 
bai tinkama, — didelė šlu
ba ir daug vietos ant žolės 
sodelyje. Buvo vietos pa
žaisti ir pasikalbėti su drau
gais ar draugėmis .

Draugai Markevičiai ga
vo porą dovanėliu nuo ren 
gėjų, kad ilgiau atsimintų 
mūsų arba Oaklando mies
to lietuvius.' Draugė Mac
kevičienė širdingai visiems 
dėkoio už dovanėles ir sa
kė, “kada mes apsigyvensi
me naujoje vietoje, stengsi
mės visiems atsilyginti.”

Nors mes greit neteksime 
poros geru draugų, bet mes 
niekam laimės nepavydime. 
Tad ir draugam. Markevi- 
čiam linkėjome laimingos 
kloties naujoje vietoje ii 
dar linksmai sveikiems gy
venti daug' metų. Nors 
draugai Markevičiai jau pa
gyveno žmonės, bet pas juos 
energijos ir draugiškume 
niekad netrūksta. Mes ir 
jaunesni negalime jiemc 
prilygti. • _
Milžiniška sveikatos įstaiga

San Francisco mieste ran
dasi pagarsėjęs medikalii 
universitetas, užva d i n t a r 
University of California. 
Įsteigtas 1864 m. Iki šio 
laiko ta įstaiga taip pagar
sėjus, kad žmonės važiuo
ja iš plačios apylinkės ir net 
iš kitų valstijų sveikatai 
pagalbos ieškoti, nes čia 
daktarus duoda veltui, tik 
turi užmokėti už mediciną 
ir kitus ligoniams patarna
vimus.

Nors ištaiga jau buvo la
bai plačiai išaugus ir turė
jo labai daug patalpos dėl 
ligonių ir dėl dispenserio. 
bet aplinkybės parodė, kad 
toli dar negana to visko.

• ‘Dabar jau antri metai yra 
statoma šalia to universite
to kiti milžiniški namai už 
$24,000,000. Su pradžia at
einančių metų bus užbaigti 

>-* 14 aukštų namai su vėliau
siais įrengimais, kur galės 
tilpti 30,000 ligoniu.

Taipgi bus įtaisyta sulyg 
Vėliausių mokslo išradimų 
įvairiu gydymo instrumen- 

' tų . Galės vienu laiku mo
kintis 9,000 mokinių dakta
rais, aptiekoriais, dentis-. 
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tais ir slaugėmis, — taip 
sakant, bus didžiausia me
di kalio mokslo įstaiga.

Mes čia savo kamynystėje 
turime Berkeley universite
tą, bet šis San Francisco 
milžinas bus didžiausias ne 
tik Kalifornijoj, bet dides
nis ir už daugelio kitų vals
tijų universitetus.

Per pastaruosius keletą 
metų San Francisco mieste 
išdygo šimtai įvairių pasta
tų ir tūkstančiai naujų gy
venimo niūrių. Tik dabar 
yra didelis trūkumas pra
dinių ir vidurinių mokyklų. 
Karui apsistojus, manau, ir 
tas trūkumas bus užpildy
tas.

Operų Sezonas
San Francisco miesto 

ištaigos turi savo komitetą, 
kuris rūpinasi surengimu 
įvairių pramogų dėl publi
kos: jis savo, globoje turi 
milžinišką namą—War Me
morial Opera House. Čia 
žiemos sezonais samdo ope
rų grupę. Dabar per šešias 
savaites tęsiasi italų operų 
statymas. Kiekvieną savai
tę būna skirtinga opera. 
Nors kainos gana didelės,, 
bet žmonės lankosi į ope
ras skaitlingai.

Vėliau prasidės simfoni
jos orkestrų grojimas lt 
daugelis kitų meno dalykų. 
O vasaros laiku panašias 
programas duoda veltui 
parkuose ir svetainėse.

Alvinas

Scranton, Pa.
Atminčiai sūnaus

Lapkričio i -mą dieną su
kanka dešimt metų kaip nete
kome savo mylimo sūnelio 
Petruko Šlekaičio, kuris pa
aukojo gyvastį už šią šalį.

Mūsų sūnelis, būdamas vi
sai jaunų metų įstojo į taip 
vadinamą “Merchant Marine’’ 
laivyną ir išvažinėjo po Įvai
rias salis su Dėdės Šamo rei
kalais.

Kadangi nelabasis japonas 
užpuolė mūsų šalį, ir bombar
davo Pearl Harbor, tai jų lai
vas buvo kelionėje ii’ jie daug 
pavargo, nes turėjo labai sau
gotis nuo priešo atakų. Jau 
mes buvome tada manę, kad 
jau nesugrįž mūsų sūnelis, nes 
užtruko kiek ilgiau pagal nu
statytą laiką. Buvome labai 
nuliūdę, o ypatingai motina, 
kuri yra menkos sveikatos, o 
rūpestis dar ją labiau apsirg- 
dino. Bet kaip sugrįžo, tai tu
rėjome' didelio džiaugsmo, ir 
liūdėsis praėjo. Sūnelis daug 
mums papasakojo visokių bai
se nylji ų. . .

Paskutiniu kartu išvažiuo
damas (spalio mėn., 1943 m.) 
atsisveikino tėvus ir sesutę — 
motina labai susigraudino ir 
apsiverkė. Jis ją ramino, nors 
ir jo ašaros riedėjo per veidus. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo: 
Neverkit, mama, nors aš da
bar greit nesugrįšiu, nes kelio
nės pavojingos ir reikia labai 
dabotis, kad priešas mus ne
paskandintų. . bet kaip su
grįšiu, tai daug jums pagel
bėsiu. Tai buvo paskutiniai 
jo žodžiai mums ištart}. .

Ir nesugrįžo visiškai! Nes 
vos davažiavus (daplaukus) 
Londoną ir sustojus King Ge
orge uoste (prieplaukoje) lai
vas tapo aptemdytas, ir per 
neatsargumą mūsų Petrukas 
įpuolė jūron, laivo įgula puo
lėsi gelbėi ir maldavo kapito
ną, kad leistų uždegti šviesas, 
bet kapitonas, bijodamas, kad 
priešas nosubombarduotų lain 
va, o tada žūtų visa įgula, ne
leido šviesų degti. Tokiu būdu 
gelbėtojai nors ir labai dar
bavosi, bet jį surado tik po 
trejeto valandų, ir jokiu bū
du nebegalėjo atgaivinti.

Palaidotas tapo 5-tą dieną 
lapkričio Brookwood Interna
tional Cemetary, Surrey, En
gland (su mūsų sutikimu), o 
19 17 metais tapo perkeltas į 
Suvienytų Valstijų militarišką 
skyrių, su militariškomis cere
monijomis, kur jam buvo pa
dėtas gražus akmens pamink
las su jo vardu .-Peter Shiekai- 
tis.

ilsėkis, mūsų mielas sūneli 
Petruk, kol gyvi būsime, tavęs 
nepamiršime.

Tavo tėvai: Petras ir Domi
cėlė Šlekaičiai, broliai: Jonas 
ir Antanas, ir sesutė Alena.

P. S. Minėdami savo sūnaus 
10 metų mirties sukaktį, au
kojame $20 darbininkiškai 
spaudai, padalindami sekan
čiai :

Laisvei $10, Vilniai $5 ir 
Liaudies Balsui $5.

P. Šlekaitis.

Camden, N. J.
Netekome gero draugo
Šių o m i pranešu Laisvės 

skaitytojams ir visai pa
žangiajai visuomenei liūd
ną žinią, kad mes vėl ne
tekome gero ir nuoširdaus 
draugo. Spalio 14 d. mirė 
Jonas Lastauskas. Palai
dotas spalio 19 d., be jokių 
bažnytinių apeigų, laisvose 
kapinėse, kur jau amžinai 
ilsisi jo gyvenimo draugė ir 
jų vienturtis sūnus. Laido
tuvių d ir e k tori u m buvo 
Juozas Kavaliauskas, kuris 
labai gražiai ir gerai ap
tarnavo.

Velionį išlydint iš namų 
ir kapinėse kalbas pasakė 
draugas Pranaitis. Jo kal
ba visiems labai patiko. Te
ko girdėt išsireiškimą: kai 
aš numirsiu, tai man pa
kvieskite Pranaitį, kad pa
kalbėtų.

Nuleidus draugo Lastaus- 
ko karstą į tą amžiną po
ilsio vietą, visi palydovai 
buvo pakviesti atgal į na
mus, kur visi buvo pavai
šinti skaniai pagamintais 
pietumis.

Papietavus, nekurie paly
dovai, tarp kurių buvo 
draugai Merkis it Smitas, 
sumanė, kad reillčtų pa
rinkt a u k ų pirmeiviškai 
spaudai. Man pasiklausus 
vienos iš dukterų, kuri ve- 
dė tą visą pagrabą, ar ji 
sutiktų su tuo sumanymu, 
ji man sako: “Jeigu aš 
žinočiau, kad mano myli
mas tėvelis taip nori, tai aš 
mielai sutikčiau.” Aš ją už
tikrinau, kad šis reikalas 
labai sutinka su jos tėvelio 
norais, kadangi jis gyvas 
būdamas savo sunkiai už
dirbtais centais visada pa
remdavo pirmeivišką spau
dą. Taigi, sakau, jam. bū
tų didelė pagarba, jeigu jo 
draugai, čia susirinkę, ati
duodami jam paskutinį pa
tarnavimą sumestų po kelis 
centus dėl to reikalo. Ta
da ne tik ji pritarė tam rei
kalui, bet ir pati, aukojo.

Aukas rinko draugai Pra
naitis ir Liaudą n s k i e n ė. 
Surinkta ir pasiųsta Lais
vei $25.75, už ką LLD 133 
kuopos komitetas visiems 
aukotojams taria širdingą 
ačiū.

Nors buvo darbo diena, 
bet palydovų buvo tiek 
daug, kad retai kada pasi
taiko, kad tiek daug būtų 
laidotuvėse — li9 mašinų, 
visos pilnutėlės. Dvi maši
nos buvo iš Philadelphijos, 
kitos iš Camdeno ir apylin
kės. Iš Brooklyn, N. Y., 
pribuvo pusbrolis J. Gavė
nas.

Gėlių vainikų radosi tiek 
daug, kad visi stebėjosi, sa
kydami, kad jie niekuomet 
nėra matę pagrabo su tiek 
daug gėlių vainikų. Ir LLD 
133 kuopa, neapsileisdama, 
nupirko gražų gėlių bukie-

Clevelando majoras Thomas A. Burke, 54 m.., buvęs išrink
tas demokratų tikietu, gauna po bučki nuo žmonos Josephine 
ir dukters, Mrs. Stanley Orr. Ta iškila Įvyko jam sužinojus, 
kad guberntorius Frank J. Lausche ji paskyrė baigti republi- 
kono senatoriaus Robert A Tafto terminą J. V, Senate.

tą už $15.
Draugas Lastauskas buvo 

vienas iš tvėrėjų minėtos 
kuopos ir visuomet darba
vosi dėl jos palaikymo ir 
dėl viso darbininkiško judė
jimo. Pas jį laikydavom 
susirinkimus ir ten daryda
vom visokius tarimus. Per
eitą vasarą mes jam suren
gėm 70 metų amžiaus su
kakties paminėjimą. Tada 
man draugas nusiskundė 
sveikatos silpnėjimu, saky
damas, kad nežino, ar dar 
sulauks kito savo gimtadie
nio,.

Draugas Lastauskas būvo 
ilgametis mūsų miešto 
Camdeno gyventojas, visų 
buvo mylimas ir godoja
mas, kaipo teisingas ir 
nuoširdus žmogus. I

Velionis išaugino gražią 
šeimą — 6 dukteris ir vieną 
sūnų. Viena duktė ir sū
nus mirę, o likusios pen
kios dukterys visos jau iš
tekėjusios, — viena su ki
tataučiu, kįtos keturios su 
vietinių lietuvių sūnumis.

Baigdamas šį liūdną pra
nešimą, reiškiu gilią užuo
jautą jo dukrelėms ir se
selei Korkauskienei.

O tau, drauge Jonai, po 
tavo sunkios gyvenimo ke
lionės—po visų vargų ir bė
dų, lai būna lengva šios 
naujos tėvynės žemelė.

Ne po ilgo ir mes pas ta
ve ateisime.

Vincas Patalavičius

Montello, Mass.
Mūsų miestelyje mirę lietuviai

Spalio 11 d. po ilgo sirgimo 
mirė Paulina Skiotienė (Wa- 
leika-Nevieraitė), Laisv. skai- 
tytojaus Joseph Skiotis žmo
na. Pirmiau jie gyveno North 
Arlington, Mass. Priklausė 
prie West IJanover, Mass., 
Lietuvių Piliečių Klubo. Lie
tuvoje paėjo iš Skarmakų pa
rapijos. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą vyrą Joseph Skio
tis, dvi dukteris — Albertą 
Grigaitis ir Berthą Karpo-. 
wich, ir anūkę Heleną, čion 
Brocktone, ir brolį Albiną Ne
vietą, Dorchester, Mass.

Spalių 10 d. mirė Antro pa
saulinio karo veteranas John 
A. Kukauskas, veteranų ad
ministracijos hospitalėje, Bos
ton, Mass. Paliko nuliūdime 
savo žmoną Gertrude (Thro- 
ell.o) Kukauskas, ir astuonių 
dienų dukterį, brolį Alphon- 
są Kukauską ir kitus gimines.

Rugsėjo 19 d. staiga i mirė 
Anna MizarLs (Batulevich), 
Juliaus Mizarus žmona. Pri
klausė prie Biručių Pašai pi
nes Draugystės, paliko nuliū
dime savo vyrą Julių, du bro
lius — Viktorą Batulevicz, 
Norwood, Mass., ir John Ba-

Rugpiūčio 17 d. mirė, bu
vęs Laisvės skaitytojas John 
Mikėnas; paliko nuliūdime 2 
dukteris — Josephiną ir A- 
delę, ir du brolius — Peter 
Mikėnas, šiame mieste, ir Jo
seph Mikėnas, Dorchester, 
Mass.

, Žolynas

Hartford, Conn.
Gerbiama Laisvės Redakcija:

Malonėkite pataisyti klaidą, 
kuri yra padaryta Laisvės nu
meryje 211. LLD apsgynimo 
reikalai rašte vienoje vietoje 
pasakyta, kad Muleranka au
kavo $38, o kitoje $10. Aš ne
noriu tos garbės, nes ne man 
priklauso. Tą fondą sukėlė 
68-ta kuopa. Bet ši skaitlinė 
nesudaro nė pusės sumos. 68 
kuopa jau sukėlė $98.

Draugiškai, 
Balis Muleranka.

Liet. Sūnų ir Dukterų Drau 
gijai, rodos, suėjo 40 metų 
nuo įsikūrimo. Tai yra gera 
pašalpinė draugija. Moka 8 
dolerius savaitėje pašalpos, o 
narinė mokestis tik 50 c. mė
nesiui. Bet jaunus žmones'sun
ku gauti į draugiją, o senesni 
pradeda eiti ilsėtis vienas po 
kitam ir išlaidų būna nema
žai.

Kad atpildyti kapitalą ir 
pasižmonėti visiems kaitų, 
rengiami pietūs lapkričio 1 d., 
4 vai. po pietų, 157 Hunger
ford St. Dabar labai jauki: 
visiems susieiti į būrelį, pra
kasti laiką gražiai, pasikal
bant moloniai.

Wethersfield piliečiai, ne
apleiskime balsavimo dienos, 
3 d. lapkričio. Balsuokime už

MASINIS SAMBŪRIS

TAIKAI IR SAUGUMUI 
Ketvirtadienį, Lapkričio 12,- 7:30 P. M. 
GRAND BALLROOM 8th Avenue ir 51st Street 

CAPITOL HOTEL Ncw
36-metinė Sovietų Sąjungos Sukaktis 

20-metine Amerikos-Sovietų Diplomatiniu 
Ryšių Sukaktis

MUZIKALE PROGRAMA MARTHA $CIILAMME
KALBĖTOJAI:

Dr. W. E. B. Dubois
Dr. Robert Morss Lovett
Miss Jessica Smith

Įėjimas — $1.00 (įskaitant taksus)

National Council of American-Soviet Friendship
114 East 32nd Street New York City

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Karoliui Krasniskui Pagerbti
Jo 75 metų amžiaus sukakties proga 

įvyks

Puikus Bankietas
kurį ruošia K. Krasnisko artimi priėteliai ir draugai

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

Karolis (Charles) Krasniskas yra ilgametis veikėjas 
Waterburyje, 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.

Rengėjai.

New Yorko Žinios
Lapkr. 6 rengia sueigą 
penkių nuteistųjų 
gynimui paremti

Lapkr. 6-tos vakarą Jugo
slavų Salėje, New Yorke, 
įvyks bankietas, kurio tikslas 
yra pagerbti 6 nuteistus Pitts
burgh e ir paremti jų gynimą. 
Vakarienė kainuos $2.50.

Piltsburgiečiai tapo nuleist' 
einant ragangaudiškuoju min
ties kontrolės įstatymu — 
Smith Aktu. Jiem paskirtos 
didžiausios galimos pabaudos 
ir jie sulaikyti po nesvietiškai 
aukštomis kaucijomis. Byla 
apeliuojama. Šio bankieto pel
nas padės užvesti apeliaciją 
ir padengti kaucijų gavime 
iškašeius.

AFL naudosianti Taft- 
Hartley įstatymą

AFL laivakrovių unijos vir
šininkai sako, kad jie yra 
priversti naudotis dalimi 
Taft-Hartley įstatymo, nors 
AFL yra priešiška tam įstaty
mui. Juomi naudosis neda- 
leisti iš AFL prašalintai ILA 
gauti- teisę atstovauti laiva- 
krovius.

Specifiškasis punktas, ku
riuo AFL naudosis, yra ILA 
lokalų neišpildymas Taft- 
Hartley afidavitų. Neišpildė 
dėl to, kad jų finansinės at
skaitos yra netvarkoje arba 
visiškai tokių atskaitų neturi. 
Kaipgi turės, kad tūli virši
ninkai pinigus sau į kišenę dė
jo. Iš 70 šu virš lokalų New 
Yorke tiktai 57 tokius aftda- 
vitus valdinei įstaigai įteikę 
ii- dėl to negali reikalauti tei
sės narius atstovauti.

Charter ir kitus raginkime tai 
daryti. Labai svarbu, kad tas 
pereitų, nes mūsų miestelis 
auga gražiai ir tvarkosi gerai. 
Bet dabar ilgai negali imp 
būti, turime gauti “manage-
rio formą.’’

Taigi, visi balsuokime

Mr. Paul Robeson
Rev. William Howard Mclish
Dr. John A. Kingsbury, pirminink.

užmojį
Kailiasiuviy unija 
kovoja prieš 
ją pasmaugti

Kailiasiuvių Unijos visa.sa- 
liškoji įstaiga pasiuntė Nacio- 
nalei Darbo Santykių Taryba, 
protestą prieš tos įstaigos da
romą unijai žudyti žygį. Sa- 
ko, jog tas žygis peržengia 
net tą aršų priešdarbininksš- 
ką Taft-Hartley įstatymą.

Valdinės tarybos naujas vir
šininkas Guy Farmer atsisako 
užgirti rinkimus valdybų toje 
ir kitose unijose, Kuriose ran
dasi ragangau d iškaiš įstatais 
įkaitintų valdybos narių.

Graikai protestuoja 
prieš garbinimą 
fašistinio karaliaus

Amerikos Graikų Taryba 
pareiškė, kad Graikijos kara
lius Paul ir jo žmona Frederi
ca neatvyko Graikijos žmo
nių siųsti ir jų neatstovawija,j 
bet kad jie atstovauja Graiki
jos fašistus. Jie čion atvyko 
prezidento Eisenhowerio at
kviesti.

Greta kitko, protestas pažy
mi, kad Frederica buvo pir
moji Graikijos moteris išdavi
kė. kuri dėvėjo Hitlerio Jau
nimo uniformą, vykdė hitleri
nius žygius prieš savo žmo
nes, taipgi prieš visą demo
kratėj ą.

Prasidėjo byla už šunį’ 
sudraskytą vaiką

Bronx teismaoutyjc prasi
dėjo byla, kurioje kaltinama' 

Į savininkas šunų ir New Yor- 
i ko miesto valdžia kal|jn<.
už tąi;i, kad pavojingu^ 

i šunis leido laikyti miesto r’J 
Į boše. Stanley Balaban. 11 
| berniukas, 1947 metų vasarą 
tapo mirtinai sudraskytas še
šių jį užpuolusių šunų.

Pradžioje teismo Keli Bala
ganų kaimynai liudijo, kad 
jie buvo tų šunų apdraskyti 
pirm to vaiko mirties, bet nie
kas į Lai nekreipė dėmesio iki 

1 sudraskė vaiką.

Riegelman programa 
rendauninkams bloga

Brook lyno rendauninkų ir 
■ vartotojų taryba per savo se
kretorę Laurą Hali pareiškė, 
kad republikono kandidato į 

; majorą Riegelmano programa 
i namams ir rendoms nepaten- 
! kinanti.

Taryba buvo išsiuntinėjusi 
paklausimus visiems, visų par
tijų kandidatams, kaip jie 
elgsis rendų, kainų, labdary
bės ir kitais klausimais, dei 
bus išrinkti. Pagal atsaky
mus pateikė ra p ortą. Jame 
pareiškė, kad demokratų, li
beralų ir darbiečių programa 
priimtinesnė, tad ir jų kandi
datai vertesni eilinio piliečio 
balso.

Jaunimo konferencija 
užtarti Sobelį

Jaunimo komitetas, susida
ręs veiklai išlaisvintu Morton 
Sobel ir atšteigti Rosenbergų 

i gerą vardą, šaukia tiems tiks- 
I lams konferenciją šį sekma
dienį, lapkričio 1-mą dieną, 
tarp 1 :30 ir 5 po pietų. Vie
ta: Manhattan Towers Hotel. 
Broadway ir 76th St.

Brošiūra apie Sobell
Sobclliui išteisinti komitetą/ 

išleido naują brošiuraitę, uz- 
vadintą “The Scientist In Al
catraz.’’

Aiškina tą bylą, kurioje jis 
tapo nuteistas 30 metų kalėti.
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(Tąsa)

Bekalbant, negras priėjo senyvas:
Berio jis draugas, ir vardas jo—Ryvas 

(Teris į pažintį suvedė ji,— 
Ta pažintis pasidarė gludi.

Koks čia jo darbas? Jis mokytojauja, 
Kai mokiniu susidaro bent sauja,— 

Nors kiekvienam iš to būtu nauda, 
Bet... tinginiai — taip čia yr’ visada.

Mokytojas iš profesijos Kyvas,
Vyras jis rinitas, buklus ir valyvas,— 

Knygų gerų jis čia turi savų,— 
Pasikalbėt su juo gera, guvu.

Jis iš negrų yr’ čia viens mokyčiausių, 
Vistik kuklus, jis tau kuodo nešiaušia:

Geras viskuo pavyzdys jis čionai,— 
Džionis arčiau susieis būtinai.

Ir susiėjo kieme jau nekartą,—
Daug apkalbėta ir daug jų aptarta...

Robesoną Polį jie gerbia visi:
Jo asmenybė didinga, garsi!

Po truputėli visi jie sus’prato,
KacYji-e visi suka bendra tą ratą— 

iVatą saugumo, taikos, pažangos, 
Katą, kurs žemę giliai išvagos!

Džionį čia centras gražiai suramino:
Pereit jam leido į sparną šiaurinį,—

Čia įsikūrė patogiai, darniai,—
Persikelt čia jam rūpėjo seniai.

Pirma jis buvo sparne vasariniam—
Tai]) paprastai aną sparną vadina,—

Bet įkyrėjo jam triukšmas tenai, —
Traukė kitur jį greičiau būtinai.

Triukšmą ir rėksmą daugiausia ten darė
Mulkiai vaikėzai, taryt susitarę:

Rėkauja, barasi, keikias! biūuru—
Net tau klaiku nuo biaurių tų garų!

Trukdo rašyt ar skaityt kokią knygą,—
Telkiasi Džionis ir kaupiasi, myga,

Net su guma iržsikimšęs ausis,—
Visgi bent taip gal jis apsiklausys...

0 dar be to, ir narvai ten kitoki-e:
Vis geležis, vis ten plienas, žinokie,— 

Varsto ir taukši ir tranko duris,— 
Trenksmas net priemėtį įvarys....

Priedui—dar radijas drumsčia tau orą, 
Net tau supurtina pertvarą storą...

Na ir bandyk studijuot ar skaityt, 
Mielas tu mano, tu mano katyt...

Kentė mūs’ Džionis savaičių savaites, 
Kartais sustingęs ir kartais užkaitęs,—

Ir nusisprendė • valdybą prašyt — 
Šiauriu sparnai) jį kaip nors įrašyt.

Džionis dabar pagaliau įsikūrė, —
Linksmas, lyg gavęs sau naują kepurę...

Atmosfera čia geresnė bendrai, 
Patogesni ir kiti pa darai.

Sparnas šiaurinis pirmiau pastatytas,
Planas ir išvaizdis visas čia kitas:

Mūras ir plytos beveik ištisai,— 
Net ir narvai čia mūriniai visai.

Sparnas didesnis, daugiau šičia vietos, 
Net ir režimas kažkaip netoks kietas.

Ir, kas svarbiausia, čia triukšmo 
mažiau,

Tie kaliniai užsilaiko ramiau.
Narvo vidus patogiau įtaisytas:
Žymiai jaukesnis išaušta tau rytas,—

Didesni visi šičia narvai,—
Čiužinį, lovą geresnę gavai...

Publika čia irgi lyg pariliktinė —
Laikos ramiau —netokia jau laukinė:

Daktaras Patas ir Papas čionai, 
Gėris ir Ryvas — progreso tarnai...

Džioniui dabar gan jauku nusiduoda, 
•Junta iš viso nemažą paguodą,—

.Ateitį rengias sutikti blaiviai:
Veikt ir krutėt, nesigraužt taip labai.

•Jaunas pąvasaris puikiai atūžė!
Džiaugsmas gamta glėby tvirto gegužio!

Pievoj kieme šurmulinga, puiku,— 
Klyksmas, dūkėjimas vyrų-vaikų:

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Savage. Lietuviškai: laukinis!

Pasielgta fašistiškai, lauki- 
niškai.

Anglija jau irgi turi prisi
gaminusi atominių bombų. 
Veža jas Australijon ir ten 
drebina. Australijos laukus.

Tuojau šituo nauju ii- bai
siu pabūklu bus visos šalys 
ginkluotos.

Jis turės išeiti iš mados, 
kaip išėjo iš mados dujos, 
kuomet jomis apsiginklavo vi
si kraštai.

Kvailai galvojo tie, kurie 
sakė, kad atominės bombos 
monopolija suteiks Amerikai 
viso pasaulio vadovybę.

ges: Eva Simanauskicne ir 
Katrė Salon.

Didelė spraga vietos pažan
giame judėjime.

Ypatingai draugę Simans 
-Simanauskienę gerai ir per 
ilgus metus pažinau. Būti 
Clevelande ir nonakvoti pas 
Simanauskus būdavo kažin 
kaip “nenatūralu.” Kiek daug 
sykiu su Eva ir Dr. Simans 
buvo nuoširdžiai ir plačiai pa
sikalbėta mūsų judėjimo Jau
kalais !

Philadelphia, Pa.
HELP” WAN TED—MaLE

TRUCK BODY REPAIR MAN 
Steel wood and fender repair man 
Musi have knowledge oi ail types oi 
welding and woodwork. Call MI. I- 
1785. (No phone calls on Sunday 
□lease).

(215-217)

AUTO BODY PAINTERS. Exp. or. 
commercial auto bodies. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. ORI ANNA WAGOb 
WORKS, INC.. 448—IGO N. Orianni 
St. MA. 7-0871.

(215-218)

VILNIUS UNIVERSITY

šiomis dienomis Clevelande 
tapo supilti du nauji 'kapai. 
Ten su gyvaisiais atsiskyrė dvi 
nuoširdžios ir veiklios drau-

IŠ LIETUVOS
Vaikų naihų auklėtojų 

pasitarimas

Vilniuje pasibaigė respubli
kinė vaikų namų darbuotojų 
konferencija. Joje dalyvavo 
daugiau kaip 120 žmonių.

Ypatingas dėmesys konfe
rencijoj buvo skiriamas vaikų 
namų auklėtinių politechni- 
niam apmokymui.

BEEF BONERS or MEAT CUT
TERS. Good wages and working con
ditions -with overtime pay. Apply in 
person. 223 Callowhill St. or call 
MA. 7-0344. (No interviews Satur
day or Sunday).

(214-216)

Busimieji mechanizatoriai

NEMEČINĖ. — Daug jaunu 
kolūkiečių ir darbininkų pa
duoda pareiškimus Nemečinėf 
MTS direktoriui su prašyme 
pasiųsti juos mokytis žemės 
ūkio mechanizatoriais.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK Gen. Settled wom
an. New Home. No laundry. Sleep 
in or 3 nights. Or. n room. Must be 
iond oi children. -SSo. .Steady posi
tion lor right woman. Phono Welsh 
Valiev 4-1604 lot interview.

(213-2151

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)

HOUSEWORK. Plain cooking; It 
Indry. Sleep in. Small ranch hse. 2 
adults, infant. Own rm. and bath. 
Perm, position; good salary. Phone 
Ogontz G512.

(215-217)

HELP WANTED-MALE

UPHOLSTERER. Top wages paid 
for A-l man. Steady work; good 
working conditions. Apply ready for 
work. See Arthur. MARK UPHOL
STERY. 275 West Chester Pike, 
Manna. Hilltop 7-1800.

<214-2171

Laisvė prašo jūsų gauti 
naujų skaitytojų.

Laisvės Koncertas
Sekmadienį, Lapkričio 8 November

(Tąsa iš g-čio pusi.)

of them having to do with urgent 
problems facing the national economy.

Much attention is being given to the 
students’ living conditions. At their 
service are four comfortable hostels, and 
the construction of another accommod
ating 400 is nearing completion. In sum
mer the students spend their vacations 
at the university’s country places or rest 
homes at the health resorts of Palanga 
and Trakai. The students also have at 
their service a well-equipped aquatic sta
tions, six gymnasiums and several ath
letic fields.

Who are these haijpy youths and girls 
for whose education and training, living 
conditions and recreation such excep
tional concern is shown? They are the 
children of Lithuania’s workers, collect
ive farmers and professional people, for 
whom Soviet power has opened the road 
to knowledge.
j|Stasis Stonkus, a young man from 
far-away Birute Collective Farm, located 
in Plunge District, came to Vilnius 
about two months pro. It was his first 
trip to the capital of his republic and he 
was a shy young man when he crossed 
the threshold of the university. He did 
not easily find the office of the com
mission on admissions among the many 
rooms under the high vaulted ceiling. 
Stasis’ great dream is to be a physicist, 
and he studied hard and perseveringly 
in school. Graduating with a silver 
medal he was admitted to the physics 
and mathematics department without an 
entrance examination.

Stasis’ father, a farmhand in the past, 
learned to read and write onlv in Soviet 
years. In old Lithuania all his energies 
were consumed in keeping himself and 
family from starving ami there was nei
ther strength nor time left even for an 
elementary education. But his son 

. finished school and entered one of the 
country’s finest higher educational 
establishments to take up the subject 
of his choice, and he is determined to 
take a postgraduate course after gradu
ation and to become a scientist.

Other freshmen at the university are 
^tefania Kalakauskaite, the daughter of 
a carpenter, Ričardas Bracis, the son of 
a mechanic, Yanina Ališauskaite and 
Emilius Suveizdis, children of collective 
farmers, and hundreds of others like 
them.

Broad are the horizons opening before 
graduates of Vilnius University, as they 
are for graduates of the other high
er nflprational establishments in the < 
Soviet Union. The young specialists arc 
not worried about finding’ work: what 
troubles them is altogether different: 
which one of the thousand alluring- 
roads onen before them to take.

Five-hundred young men ami women 
graduated from the university last 
spring. And where arc they row? Vitas 
Bmkauskas. the son of' stove maker, 
who graduated in chemistry, is back at 
tbe university taking a graduate course. 
He gets a state stipend, has a comfort
able room in the hostel and is provided 
with everything needed for successful 
scientific studies. Jurgis Vescakas, who 
showed great ability as a student, was 
appointed instructor at the university, 
and is taking a correspondence course 
for his candidate’s degree. Pranas Buc- 
kus and Mecis Mikalkiavicius, sons of 
collective farmers, are also taking 
graduate courses at the university. An
other hundred graduates are taking
postgraduate courses at higher educa
tional establishments in Moscow or Le-„ 
ningrad.

Many graduates are doing good work 
at their jobs in different sectors of Lith
uania’s economic or cultural life. Zuzia- 
vicius is employed as shop superinten
dent at the Elnias Leather Works in 
Šiauliai; Veitonis is out in the field with 
a geological prospecting grotų); Šulcai
te is a teacher at the Ukmerge Peda
gogical School and Tartarelite works on 
one of the republic’s leading newspa
pers. All of them as well as the other 
hundreds of graduates of the university 
have proved themselves good specialists 
in their field, and they are happy to de
vote to the country the knowledge they 
gained during the years they studied 
at Vilnius University.

5 pus!.—Laisvė (Liberty)-Šeštad. Spalio October 31. 1953

tenoras, žynius solistas ir duetu 
dainininkas dalyvauja prie Aido 

( lioro

JONAS DIRVELES
Worcesterio Aido Choro vedėjas, 

žynius muzikas.

ONA DIRVELIENfi
Sopranas, puikaus talento daini

ninkė, dainuos solus ir duetus, 
prie Aido Choro.

SUZANA KAZOKYTfc
Mezzo-sopranas. Visų mylima 

dainininkė.

B. ŠALINAITfc-SUKACKIENft
Šio koncerto akompanistė ir gru

pės “MELODIJA” mokytoja.

LEON JONIKAS
Baritonas, puikios reputacijos 

dainininkas.

MILDRED STENSLER '
Aido ir Sietyno chorų mokyto

ja. Daug darbuojasi, kad jos 
chorai atsižymėtų.

Liberty, Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond U ill 

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 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.

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

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

Prašome nesivėlinti. Rengėjai



NewWko^ė^fe7lito
Advokatai atsisakė 
ažgirti Morrisą

Nacionalės Advokatu Gildi- 
ios ne wyork ietis skyrius atsi
sakė užgirti Robertą Morris, 
republikonų kandidatą i mie
sto teisėją 9-me teisdarybės 
distrikte. New Yorke.

Advokatai sako, kad tiktai 
jis vienas atsisakė organizaci
jai pateikti informaciją apie 
savo praeitį. Kiti kandidata 
informaciją suteikė. Advoka
tai pareiškė. kad permažai 
žinodami apie kandidatą ne
gali jo rekomenduoti visuo
menei. Iš visuomenei jau ži
nomu veiksmu “atrodo, kad 
jis neturi teisėjui reikiamu 
kvalifikacijų.“ sako advoka
tai.

Mokytojų teismai 
vykdomi toliau

Laike rinkimu ragangau- 
džiai buvo bjskeli nutilę, i- 
traukę ilgus nagus. Tuoj po 
rinkimu, lapkričio 4 ir 6 die
nomis, žada panaujinti seniau 
pradėtas teismuose bylas. 
Tardymus žada tęsti gal per 
visą mėnesį, kad galėtu spau
doje ir kituose propagandos 
organuose - Mokytoju Uniją 
pulti.

Šioje byloje yra pašaukti 14 
mokytoju ir vienas mokyklos 
sekretorius. Jų prasikaltimas 
—atsisakė ragangaudžiams 
eiti politinę išpažintį ir tapt: 
kitu asmenų kalti<ojais.

Sugrįš iš ligoninės
Kaziunė Sukackienė po ope

racijos baigia sugyti. Gale 
šios savaitės tikėjosi jau su
grįžti iš ligoninės, ilsėtis na
mie, 294 Union Avė., Brook- 
lyne. ■ ,

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 
antradienį, lapkričio 3 d., 7:30 v. v., 
Lietuviu Piliečiu Klubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai kviečiami skait
lingai dalyvauti ir užsimokėti duok
les. Valdyba.

(2/4-215)

Rinkimų Fronte
Radijo ir TV programos
Čarnis taipgi yra jau kon- 

traktavęs laiką sekamoms 
programoms:

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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 7-41233

*V*vv«**w*«r*vwv**^

MATTHEW A. !
BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ J
DIREKTORIUS J

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

MArket 2-6172 !

Atsišaukė j darbininkus, kad
balsuotų už savo partiją

American Labor Party (dar
biečių) įvykdė paskutinį pirm 
rinkimą masinį mitingą salė
je — Manhattan Center — 
spalio 28-t.Os vakarą. Partijos 
vadai ir kandidatai ragino 
darbininkus ir visus darbo
žmonėms gerovės šalininkus 
balsuoti už visus ALI' kandi
datus.

Darbo partijos kandidatai 
ant balsavimo mašinos bus ei
lėj e D.

Tiktai ALP turi miesto 
finansams programą

Partijos sekretorius ir kan
didatas i miesto iždininką Ar
thur Schutzer išdėstė, kokia 
ta programa. Jis iššaukė de
mokratų, republikonų ir libe
ralų kandidatus pasisakyti, 
kur jie stovi taksavimo klau
simu. Lai jie pasisako apie 
tai, kaip “skandališkai yra 
n ėda kainuotas didžiųjų ko
mercinių ir industrinių firmų 
nejudomasis turtas. Tuo ne- 
dakainavimu miestas nustoja 
po 150 milijonu doleriu kas 
metai.“

Schutzeris pareiškė. kad 
jeigu “bankai, departmentinės 
krautuvės, šapos., raštinėms 
dangoraižiai ir viešbučiai bū
tų apkainuoti pagal tikrąją jų 
vertybę, “miestas turėtų dau
giau pinigų, negu jam reikia.“

Jis toliau sakė, jog “ne 
taksai ant pirkinių, ne taksa- 
vimas algų, auto vartotojų, 
cigarečių, ne kėlimas fėro— 
bet atitinkamai apkainavimas 
ir aptaksavimas stambiųjų 
nuosavybių“ turi būti vyriam 
siu šaltiniu miesto reikalams 
pajamoms gauti.

Vito Markantonio, buvęs 
kongresmanas, ALP vadas, 
karštai ragino piliečius pa
remti daj’bo partiją (ALP) 
balsais šį antradienį, spalio 
3-čią. Balsai yra būtini par
tijos gyvybei. Kadangi tik

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 I
UP-TO-DATE ?

BARBER SHOP Į
ANTANAS LEIMONAS . iį

Savininkas jį
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls $ 

Virginia 9-6125

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

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

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

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

ji viena turi darbo visuome
nei naudingą programą, ma
žas Kiekis balsu už tą parti
ją daugelio žmonių būtų su
prastas kaip atmetimas tos 
partijos programos.

“Jeigu McAvoy negautų 
mažiausia 1 (>0,000 balsų —- c 
tiktai balsai už ji yra svar
biausi, su kuriais būtų skai
tomasi — American Labo) 
Party netektų svorio kaip 
reikšminga politinė partija,“ 
pareiškė Marcantonijus.

Kas liečia darbo žmones ii 
bendrai visuomenę, sakė jis, 
nėra skirtumo tarp demokratų 
kandidato Robert F. Wagne- 
rio, republikono Harold Rie- 
gelmano ar liberalų Rudolpho 
Halley. Sakė, kad jie visi yra 
atsakingi už buvusį pakėlimą 
fėro, o bile kuris iš tų trijų 
“laimėjęs rinkimus bus atsa
kingas už pakėlimą fėro iki 
20 ar net iki 25 centų.“

Marcantonijus išaiškino, jog 
kito kelio miestui finansų 
gauti nėra, kaip tiktai taksa- 

: vimas. Kurie valdininkai ne- 
‘ nori takšnoti milijoninių ir 
į bilijoninių turtų savininkų, 
i tie neišvengiamai turės tak- 
I suoti mažų stubelių ir bile 
kokios važiuojamos “ližės“ 
savininkus, ir subways varto- 

į tojus. Kalbėtojas sakė, ne: 
j vienas iš valdančiųjų partijų 
■ kandidatų nesiruošia milijo
nierius takšnoti, tad padidinti 
taksai laukia visų eilinių žmo
nių, nežiūrint, ar demokratai, 
republikonai ar liberalų kan
didatai būtų išrinkti.

Marcantonijus baigė savo 
kalbą atsišaukimu į visus, 
ypačiai į unijistus, kad jie 
balsuotų ištisai už visą Ame
rican Labor Party sąrašą, nes 
tiktai toks balsavimas turės 
darbo žmonėms reikšmę.

Atrodo, jog visi darbiečiai 
ir darbiečių prieteliai galėtų 
Marcantonijaus prašymo pa
klausyti ir balsuoti savo nau
dai be baimės pakenkti Wag- 
neriui. Wagneris “šiaudiniuo
se“ balsavimuose yra toli pra
lenkęs visus kitus, šiuos žo
džius rašant, ketvirtadieni, 
turėjo 57.8 procentus balsų, 
Riegelmanas 25.4 procentus, 
Halley 15.3. Riegelmano ir 
Halley balsus sudėjus sykiu 
yra tik 4 0.7 procentai. Taigi, 
matosi, kad darbiečiai su ra
mia sąžine gali balsuoti už 
savo kandidatą.

D-tis.

MISCELLANEOUS

MISS LUISE
Laisniuota Masažuotoja 

(442, 198)
Stiprinantis švediškas Medikalis 

Masažas. Pušų maudyne ir lempos 
spindulių gydymas jūsų sveikatai. 
Atdara 11 A. M. iki 5 P. M. Uždara 
sekmadieniais.

G R. 5-2229

Tie 9 amendmentai
Greta rinkimo majoro ir 

kitų miesto valdininkų, bal
suotojai ant mašinos dar ras 
9 įvairius amendmentus (pa- 
taisas-priedus - pasiūlymus).

American Labor Party va
dovybė, taipgi Piliečių Unija, 
o kai kur ir CIO bęi AFL uni
jų vadai tuos klausimus svars
tė ir pateikė savo pasiūlymus. 
Trumpoje sutraukoje, jiems
balsuoti patarimai yra toki:

No. 1.—Balsuoti Yes.
No. 2.—Balsuoti Yes.
No. 3.—Balsuoti No.
No. 4.—Balsuoti Yes.
No., 5.—Balsuoti Yes.
No. 6.—Balsuoti Yes.
No. 7.—Balsuoti Y es.
No. 8.—Taksavinio klausi

mu, patarėjai yra pasidalinę. 
ALP pataria balsuoti No, o 
Pil.. Unija ir CIO ragina bal
suoti Yes.

No. 9.—Taipgi yra komp
likuotas. Pil. Unija ir ALP 
pataria balsuoti Yes, o CIO 
ragina balsuoti No.

Pirmasis leistų laikinai siun
tinėti teisėjus iš vieno teisma- 
bučio į kitą. Tas padėtų iš
vengti ilgo užtęsimo bylų.

Antrasis leistų apskričių tei
smams spręsti civilinio ieški
nio bylas iki $6,000 sumai. 
Dabar yra leidžiama spręsti 
tik $3,000 ar mažesnes, o vi
sos kitos turi laukti aukštes
niųjų teismų.

Trečiasis siūlo išrinkti gu
bernatoriaus pavaduotoją tais 
pačiais balsais, kurie išrenka 
gubernatorių. Pažangieji tam 
priešinasi. I

Ketvirtasis laidžia kaiinyni- 
joms bendrai vartoti vandenų 
išteklius.

Penktasis pakeltų guberna
toriaus algą nuo $25,000 iki 
$50,000 metams.

šeštasis pakeltų gubernato
riaus 'pavaduotojo algą nuo 
10 iki 20 tūkstančių dolerių 
metams.'

1 Septintasis biskelį pakeičia 
. ir taksavinio nuostatus. Pa
liestų daugiausia up-state gy
ventojus.

' Aštuntasis suteiktų valdžiai 
galią pakelti real estate tak- 
savinią nuo dabar esamų 2 iki 
2 ir pusės (2 </_>%) procentų.

ALP tam priešinasi, nes tas 
paliestų mažųjų namui savi
ninkus. Stambiųjų namų sa
vininkai ir dabar mažiau mo
ka, nes daugelis didžiųjų pa
statų yra apkainuoti mažiau, 
negu jie verti. Prie to, gavęs 
įsaką mokėti daugiau taksų, 
savininkas pagal dabartinius 
įstatymus turi teisę tą pakėli
mą išrinkti iš rendauninkų pa
keltomis rendomis. O mažie
ji namai taksavinio tikslams 
daugelis jau yra apkainuoti 
pilnai arba ir daugiau, negu 
jie verti.

Devintasis neleistų dabar 
statyti rezervuarus Adiron
dack ir Catskill miškų rezer
vuose.

ALP pataria balsuoti Yes, 
išsaugojant rezervus natūra- 

'lėje jų formoje dabartiniams 
ir ateities gyventojams pasi
džiaugti gamta, nors daug tos 
srities dabar valdo milijonie
rių klubai. Be to, čia įeina 
visuomenės teisė balsavimu 
pasisakyti kada ir kokioje vie
toje turi būti plečiama van
dentiekiai ar koki kiti projek
tai, o kur paliekama naturale 
gamta.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

PARDAVIMAI 
I

Parsiduoda groserio biznis ir na
mas. 26 metai kai įsteigtas biznis, 
geros jeigos. Pardavimo priežastis 
mirtis savininko šeimoje.

Namas 2 šeimom, 1 apartJ 5 kam
bariai ir 1 apart. 6 kambąrių 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
MALE and FEMALE

JONE’S DEL GERŲ DARBŲ
(pilnam laikui — daliai laiko)

Puikiausi darbai atdari virėjams, 
auklėms, abelnai namu ruošai. Abel
nai pageidaujama vietoje gyVenti.

Puikūs darbai atviri butleriams 
chaufferiams. ir abelnai narni) dar
bininkams.

Tuojau Stojimui J Darbi)
JONES EMPL. AGENCY
275 W. 145th St.. N. Y. C.

Tel. Foundation 8-8330
(215-217)

REIKALINGA PORA
žmona*—puiki, virėja ir abelnai na

mu. ruošos.
Vyras—-Patyręs butler, geras prie 

namu ir mokantis vairuoti.
Darbas geruose namuose West- 

chesteryje. Nuosavas kambarys ii 
vonia. Gera alga. Labai geras darbas 
tinkamai norai. Vėliausius paliudiji
mus. Skambinkite- apmokėsime.

SCARSDALE 3-0803
(215-217)

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y. x

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadienuj, 4 d. lapkričio, 8 v. v.. 
Liberty Auditorijoj. Visi nariai da- 
kles už šiuos metus.
lyvaukite. Užsimokėkite pilnai duo- 

Valdvba.
(215-216)

REAL ESTATE
NEW HYDE PARK ------ LAKEVILLE ESTATES

6 kambariai, 3 miegamieji ranch, garadžius, 7000 sq. ft. lotas. Nerei
kia nieko ekstrą pirkti. Mes iškaitome aluminius nuo vėtrų sietus, auto
matiška mašina skalbimui; karuotas; 10 cu. ft. šaldytuvą, lėkštėms plauti; 
blinds, vaikams žaisti kambarį, elek. žolę pjaut mašiną. Puiki vieta. 1 blo
kas iki subvės buso, pirkinėjimo ir mokyklos. Great Neck Mokyklos dis- 
triktas. Šaukite savininką.

FL. 2-1400. (215-219)

Kviečiame į Halloween Parę 
spalio 31-mą, Auditorijoje

Paskutiniu sykiu norime 
priminti, jog tradicinis LDS 
200 kuopos rengiamasis kau
kių balius jau čia pat. Jis 
įvyks šio šeštadienio vakarą 
(šį vakarą), spalio 31 dieną, 
Liberty Auditorijos Brown 
Room. Pradžia 7:30 ir tęsis 
taip vėlai, kaip ilgai rasis no
rinčiu vaišintis ir šokti.

' • ' / ; 'f r j *

Visi prašomi ruoštis Laisvės 
metinei Dainų Šventei

Didžiojo New Yorko-Brook- 
lyno ir apylinkių lietuviams 
jau seniai teko matyti-girdėti 
toks masinįs už vis geriausių
jų lietuviškų meno spėkų 
būrys, kokiu bus šiemetinis 
dienraščid Laisvės koncertas. 
Priedams, bus nuostabiai išsi
lavinę portorikiečiai šokėjai, 
pasipuošę daugiaspalviais ko
stiumais.

Koncertas įvyks jau už sa
vaitės sekmadienį, lapkričio 
8-tą, Liberty Auditorijoje, 
llOth St. ir Atlantic Avė.,

kandidatai
Ri n kimi nė j e k am pan i j o j e

paprastai daugiausia kalbamu 
apie vyriausią kandidatą. 
Miestinių rinkimų ^atveju vy- 
riausiais yra kandidatai į ma
jorą. Tačiau miesto valdžioje 
turi galingą balsą ir kiti ren
kamieji valdininkai.

Kiti vyriausieji kandidatai 
šiuose rinkimuose, įvyksian
čiuose lapkričio 3-čią, yra:

Miesto iždininkas.

Miesto Tarybos preziden
tas.

Miesto penkių apskričių
prezidentai.

Tie visi, su majorui, sudaro 
Budžeto Tarybą, kuri supla
nuoja iš kurių gyventojų ko
kius taksus imti ir kam pini
gus skirti.

Greta tų visų, renkamas vy
riausias apeliacijų teisėjas, vy
riausiojo distriktinio teismo 
teisėjai (dešimtys jų per visą 
miestą), miestinio teismo tei
sėjai (taip pat dešimtimis), 
distrikto prokuroras, miesto 
tarybos nariai.

Vidutiniai skaitančiam ai1 
silpnos regėsenos piliečiui be
veik neįmanoma atsikiraia 
vardais kandidatus atrinkti. 
Tad dažniausia ir balsuoja

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

K A RI ELI Ų M EZG LJOS

Pirmos klasės. Gera alga.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
B. LO FARO & SONS 

1233 Dekalb Ave., Brooklyn.
(215-2171

PATYRUSI PARDAVĖJA 
KEPYKLOJ

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas.
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GATTI & RUGGERI
406 6th Avė., N. Y. C.

Arba (el. Miss Gatti, GR. 3-02IG
(215-219)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS 
MASAŽISTAS

Žymiam New Yorko vyrų sveika
tos klubui; 5-9 P. M. 5-kių dieni; 
savaitė: nepaprasta alga ii darbo 
sąlygos. Matykite Mr. Leaf.

LUXOR
121 W. 46th St.. N. Y. C.

<215-217)
REIKALINGAS

BUTCHER — WHOLESALE
5 dienų savaitė

Kreipkitės Englander 
405 West 14th St., N. Y. C.

Tel. CH. 2-0750

Kviečiame kostiumuotus ir 
nekostiumuotus, nors kostiu
muotieji, kaip matysite, šį sy
kį daugiau įvertinami. Kos
tiumuotiems mažiems ir su
augusiems skiriami keli pri
zai. Jžanga 75c.

Lauksime smagaus su jumis 
pasimatymo,

Rengėjai.

Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
koncerto 3:30, įžanga $1.50.

Po programos įvyks smagūs 
šokiai prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestro. Vien tik šo
kiams Įžanga 75c.

Visi gražių pramogų mėgė
jai kviečiami dalyvauti. Dien
raščio skaitytojai ir rėmėjai 
prašomi būti kvietėjais kitų, 
ypačiai jaunimo. Čia jiems 
proga susipažinti su lietuvių 
tautiniu menu, su tėvų drau
gais ir vieniems su kitais, taip
gi sykiu pasilinksminti.

vienos pasirinktos partijos vi
są eilę kandidatų.

Partijos ir jų eilė
. Eilių irgi bus daug, nes 
mieste ir partįjų-partijukių 
yra nemažai. New Yorko 
mieste ant baloto partijos bus 
sekamai: K

; Republikonų—pirmoji, eilė
A, emblema aras.

Demokratų—antroji, eilė B, 
emblema žvaigždė.

Liberalų—trečioji, eilė C,
emblema varpas.*

Darbiečių (American La
bor)—ketvirtoji, eilė D em
blema priešais ratą besisvei
kinančios rankos.

Socialistų—penktoji, eilė E 
emblema globusas.

Industrial Government šeš
toji, eilė F, emblema ranka 
su kuju.

Independent—septintoji ei
lė G, emblema prožektorius.

People’s Rights—aštu ntoj i, 
eilė H, emblema Laisvės Sta
tulos gaįva, su Teisių Biliaus 
sąrašu ant kaklo, ši partija 
bus tiktai Manhattane ir kan
didatas yra tiktai vienas, į 
prokurorą. Juomi yra kovin
gas darbininkų vadas George 
Blake Charney, komunistas, 
persekiojamasis einant Smith 
įstatu. p

6 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštad., Spalio - October 31, 1953

| NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BURROUGHS No. 7800 OPER k
Į Patyrusios i Y 

5 Dienos 35 Vai. Savin o
$55 iki $65 I Savai! k* 

Long Island Rezidenčių 
Pageidaujama. Bet Nebūtinai 

GENERAL STEEL 
PRODUCTS CORP.

131-33 Avery Ave., Flushing 
Tel. IN. 3-3000

(214-220)

RHINESTONE & NAILHEAD 
SETTARS

Su ar be ankstyvesnio patyrimo. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui- 

: kios darbo sąlygos. Kreipkitės. • 
A.A.A. CREATIONS. INC.

45-22 — 47tli St., Woodside. L. L 
RA. 9-4927

į (215-221)
( T —

LICENSED PRACTIC AL NURSE
I Naktimis Bendram Aptarnavimui

Su ar be pagclbininku
’ PARK VILLA NURSING HOME

Tel. Rockville Center 6-3932 l

HELP WANTED MALE
SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

MECHANIKAS
Turi būti patyręs sustatymui viso

kiu rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industfijinių siuvamų mašinų, 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtojo dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau, 

u ■ CJ
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. 
__________________ 2______ (209-215)

RANKINIAI SIUVĖJAI .
Pageidaujama patyrusių prie pa

kinkių ir balnų. Nuolatinis darbas. 
Turi kalbėti angliškai.

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

» _ ___ _ (211-215)
ODOS DARBININKAI

Patyrę prie balnų, pakinktų ir 

jojamųjų balnu. Nuolatinis darbas. 
Turi mokėti angliškai.

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

»(211-215)

MOLDERS
Prie stalo ir anl žemes prie 
darbo. 1-mos klasės vyras. įCei 
mokestis. Nuolatinis darbas.

BARRY BRONZE f
BEARING CO. J

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

____ ________ __________ (212-218)

MECHANICS
Su ar be patyrimo prie industriti

niu medžiagų. Plieninio metalo dir
biniai. Apmokamos šventos ir 1.1. 
Puikiausia proga.

FALSTROM COMPANY
Main Ave. arti Brook Ave.

Passaic, New Jersey
Tel. PRrescott 7-0015

(213-219)

LYDYTOJAI—WELDERS
r

PILNAI MOKANTI MAŠINISTAI

LAYOUT MEN

GERA MOKESTIS. NUOLATINIS

DARBAS. PUIKIOS SĄLYGOS.

Telefonuokite: MR. HARRIS

HOBOKEN (N.J.) 3-4428

________ (213-219)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

-----------------------------------------------  
BAR & GRILL >

Parsiduoda Forest Hills sekcijoj. 
Pilnai įrengtas. Neša geras jeigas. 
Gera biznio vieta.-Taipgi gali pirkti 
su namu jei norėtų. Parduodama la
bai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. LI. 4-1530 

_______________ (214-218)
BUTCHER SHOP

Pilnai įrengta. Neša geras jeigas. 
Žema randa. 5 metam Jysas. Gera 
biznio vieto. Savininkas parduoda 
labai prieinamai, nes turi kitus už
siėmimus. šaukite savinnką:

IN. 2-8188 (dienom)
BU, 7-6908 (vakarais)

(214-21G)
BEAUTY SHOP

Pilnai įrengta. Neša geras jeigas. 
Gera biznio vieta. Savininkas par
duoda su nuostoliu: žema kaina. 
Pardavimo priežastis liga, šaukite 
Savininką:

APpIegate 7-6937 
___________________________(214-220)

REAL ESTATE
FARMS

DAIRY BEEF FARM
North Jersey Vieta a

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

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

po 6 valandos.
(212-216)




