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KRISLAI
Savaitė, kupina Įvykiu.
Be pieno.
Pranciškonai apie Lietuvą.
Eremino dainos.
Kitkas.

Rašo R, Mizara

Šią savaitę vyksta Įdomiu 
dalyku :

Antradieni, lapkričio 3 die-

Tarp belaisvių esą privaryta 
Čion Kai-šeko beisAmerikos 
agentų, sako Siaurinė Korėja

na, miestavi rinkimai New 
Yorke ir daugelyje kitu mies-

< tu /.Jungtinėse Valstijose.
^esta dieni, lapkričio 7 d., 

sukaks 36-ii metai, kai prasi
dėjo didžioji Spalio revoliuci
ja Rusijoje.

Sekmadieni, lapkričio K d., 
dienraščio Laisves metinis 
koncertas.

Beje, šį mėnesi sukanka 20 
metu, kai tarp Jungtiniu Val
stijų ii Tarybų Sąjungos buvo 
užmegzti diplomatiniai ryšiai.

Įvykiui atžymėti lapkričio 
12 d. vakarą Capitol lietelio 
salėje, New Yorke, ruošiamas 
masinis mitingas, kuriame kal
bas sakys žymūs amerikiečiai.

Šiandien, tačiau, svarbiau
sias prieš mus dalykas stovi: 
miestavi rinkimai. Kurie užsi
registravote balsuoti, balsuo- 
kite!

Praėjusią savaitę Didžiojo 
♦Aew York o žmonės buvo be 
pieno.

K odei ?
Todėl, kad pieno išvežioto- 

jai buvo išėję streikan, o jie 
ėjo streikan todėl, kad sam
dytojai atsisakė išklausyti ju 
reikalavimus.

Republikonam šąli \aidant, 
samdytojai darosi vis nesukal- 
bamesni, vis labiau savo no
sį riečia, darydami visa, kad 
palaužti darbininku solidaru
mą ir unijas.

Ir dėl to, kad dėl samdyto
ju kaltės įvyko streikas, kad 
dėl jų kaltės nukenčia milijo
nai žmonių. samdytoju niekas 

, nei nebando pabausti, niekas 
nebando apskelbti subversy- 

/viais.
Vyriiausybė ir stambioji 

spauda pritaria jiems.

Brooklyno pranciškonu lai
kraštis rašo:

“Kaune, miesto ligoninėje, 
š. m. liepos 3 d. mirė Stefa 
Butkuvienė, pulk. Jurgio But
kaus žmona. Pulk. J. Butkus 
yra emigravęs i JAV.”

Ligi šiol Lietuvai priešiška 
spauda nuolat skelbė, būk di
pukų žmonos ir giminės yra 
išvežtos “į Sibirą.” Tačiau ši 
žinia visa tai nuneigia.

Tenka priminti, kad labai 
daug lietuviškų dipukų, — bu
vusių valdininkų, karininkų ir 
kitokių ponų, — pametė savo 
žmonas, savo vaikus ir dujo 
“į vakarus.”

Beje, tas pats laikraštis 
spausdina dar ir tokią žinią:

“Iš Lietuvos Vokietijoje 
gauta registruotu laišku Leono 
Eremino ‘Dainos,’ išleistos 
1902 m. Tilžėje.”

Leonas Ereminas buvo pa
žangus žmogus, laisvamanis, 
vadovavęs lietuvių chorus 
Brooklyne. Minėtąjį jo dainų 

pąsiuvinį, spėju, dar galima 
gauti ir Amerikoje, ne tik 
Lietuvoje.

Pradėjo vajų no tik Laisvė 
ir Vilnis, pradėjo jį ir kana- 
diškis Liaudies Balsas, kuris 
eina jau per virš 21 metus.

UŽGINTA PER RADIJĄ 
KALBĖT J GINČIJAMUS 
BELAISVIUS KORĖJOJ
Nužudytas dar vienas belaisvis, 
kad prašė grąžinti namo

Panmundžom, Korėja.— 
Indusų sargų komanda su
stabdė šiaurinių korėjiečių 
ir kinų atsišaukimus per 
radiją į vadinamus “neno
rinčius” .grįžti belaisvius. 
Sako, belaisviai k e 1 d a v o 
riaušes prieš tuos atsišau
kimus.

Komunistų priešai stovy
kloje užmušė dar vieną ki
ną belaisvį, kuris prašė 
grąžint namo.

Kada indusai kariai atė
jo tyrinėti žmogžudžius, tai 
tūli kiti stovyklos Įnamiai

Spėjama, kad Wagner 
laimės rinkimus

New York. — Dauguma 
politinių stebėtojų spėjo, 
kad šį antradienį New Yor- 
ko majoru bus išrinktas de
mokratų kandidatas Rober
tas F. Wagneris.

New Yorko Daily News 
surinko 15,000 bandomųjų 

Į “šiaudinių” balsų. Wagne
ris gavo virš 57 procentus 
su viršum; Riegelman, re- 
publikonų kandidatas, 25% 
su viršum; Halley,, liberalų 
kandidatas, 15 procentų ir 

i McAvoy, Darbo Partijos 
kandidatas— pusantro pro
cento.

Derybos Korėjoj vis dar 
klimpsta toj pat vietoj

Panmundžom, Korėja. — 
Tebeina ginčai tarp Ameri
kos pasiuntinio Arthuro 
Deano ir Šiaurinės Korėjos 
liaudininku bei kinu. *■ v

♦

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai kartoja savo reikala
vimą — priimti ir neutra- 
les šalis į busimąją taikos 
konferenciją, apart dalyva
vusių Korėjos kare valsty
bių. Deanas gi reikalauja 
visųpirm nustatyti vietą ir 
laiką, kur ir kada ta kon
ferencija turi susirinkti. Jis 
kartoja, jog konferencijoj 
privalo dalyvauti tik ka
riavusieji kraštai; bet sako, 
jei bus nutarta konferenci
jai vieta bei .laikas, tai tik 
po to galima bus pasikal
bėti ir apie kvietimą Indi
jos bei kitų neutralių šalių 
i tą konferenciją.

Yra pas mus nemaža jo pa- 
frijotų, kurie jam dirba, kurie 
tam įdomiam savaitraščiui pa
deda.

Taip ir turi būti;

šį mėnesį sukako 345 me
tai, kai į šią šalį atvyko pir
mieji lenkai. Jie atvyko pro 
Londoną, atvyko Į Jamestown, 
Virginia valstijoje.

Pirmieji lenkai imigrantai 
buvo stikladirbiai.

Įpuolė indusus. Tuomet in
dusai šovė, nukaudami vie
ną puoliką.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų pasiuntiniai sekma
dienį aiškino 459-iems savo 
tautiečiams belaisviams, ko
dėl jie turėtų grįžti. 21 
belaisvis sutiko. Pirmadie
nį dar 6 prašė sugrąžinti. 
Tada tūli kiti sukėlė dideli 
trukšmą, š a u k d a m i, kad 
niekas neitų klausytis aiš
kintojų. Indusai sargai, to
dėl laikinai ir sustabdė aiš
kinimus.

Vaikėzas nušovė 
mergaitės tėvą, 
pašovė motiną ir brolį

Chatham, N. J. — Vidu
rinės mokyklos ( aiskūlės) 
mokinys Fred West, 17 me
tų, /nušovė Charlesą Be- 
lacqu^, tėvą 17 metų mer
gaitės Lolos A n n o s, o 
kitais šūviais sužeidė jos 
motiną ir brolį, todėl kad 
tėvai neleido savo dukte
riai eiti su Westu į juda
muosius paveikslus.

žmogžudis penktadienio 
pavakarėje atėjo į mergai
tės kambarį antrajame na
mo aukšte, užrakino duris 
ir grūmojo: “Jeigu tu nesu
tiksi tuojau su manim susi
tuokti, tai aš nužudysiu ta
ve arba tavo tėvą ir moti
na.”

Tėvas bandė atlaužti kam
bario duris. Tada žmogžu
dis paleido kulką pro duris, 
čia jau nušaudamas tėvą. 
Paskui jis pašovė motiną ir 
suparalyžiuotą merg a i t ė 9 
broli.

Piktadaris suimtas ir kal
tinamas kaip pirmojo laips
nio žmogžudis.

Francija giriasi išradus 
“geriausią” robot-bombą

Paryžius.—Francijos oro 
jėgų ministras Louis Chris
tianes sakė, jog francūzai 
išvystė tokias rakietines ro- 
bot-bombas, kurios “pasta
to Francija pačion pirmo- 
jon vieton tarp jos talki
ninkų.” Tai yra nauji au
tomatiniai Francijos lėktu
vai, kurie, be lakūnų skris
dami per šimtus mylių, pa
tys surasią taikinį ir sprog- 
šią ant jo.

Christianes pranešė, jog 
pats matė sėkmingus tų. ro- 
bot-bombų išbandymus Sa- 
haros dyumoje, Afrikoje.

New York.—Borden pie
no kompanija pabrangino 
pieną centu kvortai už tai, 
kad pakėlė algą streikavu-? 
siems pienvežiams .

Pyongyang, Korėja. —- 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jog Į 
ginčijamu belaisvių stovy
klas pribrukta Čiang Kai- 
šeko bei Amerikos agentų, 
kurie grūmojimais ir užpul
dinėjimais sulaiko daugumą 
'belaisvių nuo grįžimo Kini- 
jon bei Šiauripėn Korėjom

Hamburgo rinkimus laimi 
Adenauer su kariniu 
Amerikos planu 

4>

Hamburg. — Neoficialiai 
pranešama, kad Hamburgo 
miesto - valstijos rinkimus 
sekmadienį laimėjo krikš
čionys demokratai, susidėję 
su trimis kitomis buržuazi
nėmis bei dešiniųjų partijo
mis prieš socialistus. Tai 
bus laimėjimas vakarinės 
Vokietijos premjerui Kon
radui Adenaueriui.

Seimelin Hamburgo, di
džiausio Vakarinės Vokie
tijos miesto, išrinktą 62 
Adenauerio krikščionys de-1 
mokratai ir jų talkininkai, 
o socialistų išrinkta 58.

Adenaueris su savo ben
drais gavo 503,997 balsus, 
arba 50 procentų.

Adenauerio blokas, turė
damas poros atstovų dau
gumą Hamburgo seimelyje, 
galės , paskirti tris savo žmo
nes į Vakarinės Vokietijos 
senatą (arba valstybės ta

“Sunaikinti” vietnamiečiai 
apsupa ir muša francūzus

Hanoi, Vietnam. — Fran
cūzai skelbė, kad “beveik vi
sai sunaikinę” Vietnamo 
komunistų diviziją j pietų 
rytus nuo Hanoi didmies
čio.

Bet sekmadienį “sunai
kintieji” vietnamiečiai ėmė 
ir apsupo francūzus. Taigi 
dabar francūzai džiaugiasi, 
kad per įnirtingą keturių 
valandų mūšį prakirtę ap
supimo lanką ir ištrūkę. ,

Senatorius abejoja 
apie taksų mažinimą

Washington. — Republf- 
konas senatorius Prescott 
Bush abejojo, ar kitąmet 
galima bus numušti taksus 
(akčyzes) automobil i a m s < 
gazolinui, cigaretams bei 
kitiems pirkiniams.

Bush, finansinės Senato 
komisijos narys, sakė per 
radiją, kad jeigu tie taksai 
būtų panaikinti, tai valdžia 
vėl negalėtų suvesti galo su 
galu.

Eisenhowerio valdininkai 
gi planavo apkrauti taksais 
ir kitus pirkinius, kurie iki 
šiol netaksuojami.

Pyongyango radijas tei
gė, kad Seoule, Pietinės Ko
rėjos sostinėje, veikia prieš- 
komunistinė tautininkų jau
nimo sąjunga, kuri paruo
šia savo narius Į belaisvių 
stovyklas. Tad jie, apsi
mes d a mi “belaisviais,” ir 
įsiskverbia i stovyklas, kad 
terorizuotų norinčius grįž
ti belaisvius.

rybą). Tuomet Adenaueris 
su kitais dešiniaisiais turės 
senate jau du trečdalius vi
sų balsų. Tokiu būdu jis 
galės ir senate pervaryt 
amerikinį planą, reikalau
jantį rekrutuot vokiečių ka
riuomenę ir įjungt ją į tarp, 
tautinę vakarų Europos ša
lių armiją prieš Sovietų Są
jungą.

Premjeras Adenaueris jau 
pirmiau, su Amerikos pa
galba, laimėjo atstovų rū
mo rinkimus, gaudamas du 
trečdalius visų jo narių. 
Tad atstovu rūmas ir užgy
nė tą amerikinį planą .

Socialistai per ketverius 
paskutinius metus turėjo 
Hamburgo valdvba savo 
rankose . Jie reikalaudavo 
išlaisvint Vakarų Vokieti
ją nuo anglų . amerikonų ir 
priešinosi kariniam Ameri
kos planui.

19 milijonų moterų ir 
merginų dirba už algas

Washington.—Darbo De- 
partmentas suranda, kad 
pramonėje bei kituose sam
domuose darbuose dirba 19 
milijonų amerikiečių mote
riškių. Daugiau kaip pusė 
to skaičiaus yra ištekėju
sios.

1940 metais dirbo už al
gas apie 12 milijonų mote
riškių — 8 milijonai mergi
nų ir 4 milijonai poruotų 
moterų.

McCarthy kvos dar 
vieną valdininką

New York. — Ragangau- 
dis senatorius Joe McCar
thy šaukia i kvotimus bu
vusįjį valdininką komisijos, 
kuri tikrina priimamus į 
armijos tarnybą civilinius 
bei kitus “saugumo” parei
gūnes.

Tas valdininkas kaltina
mas už ryšių palaikymą su 
komunistais ir jau suspen
duotas.

Taip pat abejojama, ar 
taksai nuo asmeninių paja
mų bus numušti, kaip kad 
republikonai buvo žadėję.

RYTINE VOKIETIJA 
SUTRIUŠKINO ŠNIPU 
TERORISTU LIZDUS
Sako, tie šnipai buvę Amerikos 
samdyti ir nacių komanduojami

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka paskelbė, jog užklupo ir 
išdaužė šnipų - teroristų 
lizdus rytiniame Berlyno 
ruožte, Halle. Potsdame, 
Kottbuse ir keliuose kituo
se miestuose. Tuose lizduo
se rado amerikinių ginklų.

Rytų Vokietijos vidaus 
reikalų ministerija sakė, 
jog šnipus, sabotažuotojus 
ir žudikus “finansavo Jung
tinės Valstijos,” o vyriau
sias jų komandierius yra 
generolas Gustavas Gehlen,

Sovietai vadina 
melais skundus apie 
belaisvių kankinimą

United Nations, N. Y. — 
Sovietu atstovas Jokūbas 
Malikas vadino “žiauriais 
melais” Amerikos delegato 
dr. Mayo tvirtinimą, kad 
Šiaurinės Korėjos komunis
tai kankinę ar žudę ameri
konus bei kitus belaisvius 
stovyklose.

Malikas sakė, “išmislais 
apie tokius žiaurumus” 
Amerika stengiasi sukurs
tyti dar aršesnę karinę is
teriją prieš Sovietų Sąjun
ga.

(Andai Amerikos gene
rolai pasakojo, kad komu
nistai, “tur būt, nužudę 
apie 7,000 belaisvių.” Da
bar gi vadinamųjų “nužu
dytų” belaisvių skaičių jie 
pakėlė iki daugiau kaip 20 
tūkstančių.)

Malikas, kalbėdamas Jung
tinių Tautų seime, taip pat 
griežtai smerkė įtarimus, 
kad Šiaurinės Korėjos l^o- 
munistai-liaudininkai “kan. 
kndami” privertė 36 ameri
konus belaisvius lakūnus 
prisipažinti, jog jie mėtė 
mirtinų ligų bakterijas j 
Šiaurinę Korėją.

Mayo sakė, kad komunis
tai “grasino nužudyti” to
kius lakūnus, kurie neliu
dys, kad amerikonai sklei
dė ligų bakterijas.

Bet kiti 40 amerikiniu la
kūnų, būdami ten nelaisvė
je, atsisakė liudyti apie 
bakterijas, ir vis tiek tapo 
gyvi pristatyti i stovyklas 
neutraliame ruožte, iš kur 
galės grįžt namo, jeigu no
rės.

ATOMINIAI BOMBONE
ŠIAI TURKIJOJE

Istanbul, Turkija.— Ame
rikos generolas Gruenther 
sakė, jog ir Turkijoje lai
kys tokius lėktuvus, kurie 
galėtų gabenti atom - bom
bas prieš Sovietų Sąjungą.

ORAS.—Giedra ir nešalta. 

buvęs Hitlerio gene r ai i o 
štabo viršininkas rytiniam 
frontui, kare prieš Sovietų 
Sąjungą. Gen. Gehlen, da
bar b ū d a m a s Miuniche, 
amerikonų užimtoje vakari
nės Vokietijos dalyje, vei
kia iš ten per savo agentus.

Tokia šnipų šaika, tarp 
kitko, nužudė keturis Ryti
nės Vokietijos policininkus 
Kottbus mieste.

Amerikonų koresponden
tai pasakojo, kad Rytinėje 
Vokietijoje esą “tūkstan
čiai ginkluotų partizanų,” 
kurie slapstosi miškuose ir 
užpuldinėja Rytų Vokietijos 
valdininkus bei komunistus. 
Pabėgėliai iš Lenkijos, Če- 
choslovakijos bei kitu ry
tinių kraštų, sakoma, išvien 
su fašistiniais vokiečiais 
kovoja prieš komunistus.

Pulkininkas nušovė 
pačią ir pasikorė

• . ____

Langley. Virginia.—Ran
dolph Leigh, amerikietis ra
šyto i as ir Antrojo pasauli
nio karo pulkininkas, nušo
vė savo pačią Marcellę ir 
pasikorė. Tai buvo jau tre
cia jo pati.

Pirmiau Leigh buvo tri
jų laikraščių leidėjas Wyo
ming valstijoje.

Kinija kaltina indusus, 
belaisvių stovyklų sargus

Peking, Kinija. — Kini
jos Liaudies Respublikos 
radijas kaltino saugančius 
belaisvių stovyklas indusus, 
kad jie siuntė Amerikos bei 
Čiang Kai-šeko agentus ne
va klausytis atvykusių Ki
nijos bei Šiaurinės Korėjos 
aiškintojų. Agentai gi rė
kė, keikė ir grūmojo aiš
kintojams. Grasino apsi
dirbti ir su tais belaisviais, 
kurie eis klausytis aiškin
toju. Tuo būdu jie ir at
baidė daugumą belaisvių.

SUGRĮŽĘS Iš rytų 
VOKIETIJOS JANKIS 
ĮKALINTAS 15 METŲ

Berlin. — Karinis ameri
konu teismas vakariniame 
Berlyne nuteisė savo karei
vį Robertą W. Dorey 15 
metų į sunkiųjų darbų ka
lėjimą už tai, kad jis buvo 
pabėgęs į Rytinę Vokietiją 
ir ' iš ten šnipinėjęs prieš 
amerikonus.

Rytų Vokietijoj Dorey iš
buvo 17 mėnesių, iki sugrį
žo pas saviškius ir tapą 
suimtas.

Panmundžom, Korėja. — 
22 amerikonai belaisviai ka
riai vis dar atsisako grįžt 
namo.
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RINKIMAI NEW YORKE
ŠIANDIEN, lapkričio 3 dieną, Didžiojo New Yorko 

piliečiai eis prie urnų, eis balsuoti, eis rinkti savo miesto 
majorą ir kitus valdininkus. Iš viso yra užsiregistra
vusių balsuoti 2,399,548 balsuotojai, daug mažiau negu 
1949 metais buvo užsiregistravę. Tačiau, jei visi užsire
gistravusieji balsuos, visvien bus didele žmonių masė.

O balsuoti reikia. Balsuoti privalo kiekvienas, kuris 
turi teisę tai daryti. Nereikia kreipti dėmesio į tuos, 
kurie plepa, būk balsavimais nieko nelaimėsi.

NORS LABAI SVARBU, kad būtų išrinkti geri val
dininkai, tačiau, kaip neimsime, vyriausias klausimas 
sukasi apie miesto majorą.

Geras dalykas yra tame, kad rinkiminiuose sąra
šuose nebus dabartinis majoras Impellitteris. Jam pilie
čiai uždavė toki smūgi pradiniuose balsavimuose, kad jis 
nuo jo nebeatsikvošėjo . Jo dienelės, kaip miesto ma
joro, jau suskaitytos.

Tačiau liekasi dar kita problema. A ra republikonų 
kandidatas Harold Riegelman, kuri remia makartistai. 
kurį remia Dewey, kurį remia reakcininkai. Ir, be abejo
jimo, kiekvienas pilietis turi žiūrėti, kad jis nebūtų iš
rinktas.

O vistik, pagal Daily News pravestus šiaudinius bal
savimus, atrodo, kad jis nebus išrinktas. Atrodo, kad 
bus išrinktas kuris nors pažangesnis kandidatų.

Atrodo, kad tie, kurie nusistatę balsuoti už visą 
Amerikos Darbo Partijos sąrašą su Clifford T. McAvoy 
priešakyje (majoro vietai), gali tai drąsiai daryti, ne
sibijant, kad Riegelmanas laimės. ADP turi būti padary
ta tvirta, gyva, gaji. Juo daugiau už jos kandidatus bus 
paduota balsų, juo bus sveikiau visam reikalui, ateities 
kovoms už progresą, už kuri ši partija ryžtingai kovoja. 
O jeigu kas bijosi balsuoti už Clifford T. McAvoy, tai 
būtinai, nubalsavęs už Wagneri bei Halley, turėtų paduo
ti savo balsus už kandidatus kitų valdininkų vietoms 
esančius ADP sąraše.

DAUGUMA DARBO UNIJŲ remia Wagneri o kan
didatūrą . Wagneris suvaidino svarbią rolę kovoje prief I 
Impellitterį . tačiau po to, kai Impellitteris buvo paša
lintas iš rinkiminio sąrašo, už Wagneri pasisako ir ne
maža tų, kurie pirmiau karštai rėmė dabartinį majorą.

Rudolph Halley yra Liberalų Partijos ir Nepriklau- , 
somos partijos kanlidatas miesto majoro vietai. Jis pa- 
skilbo labiausiai tuomet, kada buvo advokatu se
mitiniam Kefauvcrio komitetui, tyrinėjančiam geng- i 
sterizmą. Už Halley taipgi pasisakė kai kurios darbe | 
unijos. Tačiau šiaudiniuose balsavimuose, kuriuos pra- j 
veda Daily News, atrodo, kad Halley žvaigždė gęsta.

Kaip bebūtų, bus tokių piliečių, tokių darbo žmonių, i 
kurių vieni balsuos už Wagnerj, kiti už Halley. Kaip i 
šiandien viskas rodo, Wagneris turi daugiau šansų būti 
išrinktu.

Pakartojame: raginame tuos, kurie balsuos už Wag- i 
nerį arba Halley, kad jie balsuotų už ADP sąraše esan
čius kandidatus kitoms įvairioms vietoms.*

GAILA, KAD pačioje Amerikos Darbo Partijoje de. , 
Šitų rinkimų įvyko kai kurių nesusipratimų.

” Esame įsitikinę, kad tie nesusipratimai po rinkimų 
išsilygins ir po to vėl visi dirbs vieningai ir ryžtingai 
kaip dirbo seniau.

Amerikos Darbo Partijos rolė New Yorko mieste | 
yra svarbi. Ir toji rolė nei kiek nesumažės, net jei ši | 
partija gaus dabartiniuose rinkimuose mažiau balsų ne
gu tūli jos vadovai pageidauja .

Mums atrodo yra labai svarbu tai, kad ši partija 
palaikytų artimus ryšius su darbo unijomis, kad ji savęs 
neizoliuotų, kadangi jos vyriausieji talkininkai yra visų- 
pirmiausiai darbo unijose. Tie talkininkai yra reikalingi 
šiandien, bet gal dar labiau jie bus reikalingi ateityje. 
Atsiminkime, kad sekamais metais bus svarbūs, kon- ' 
gresiniai rinkimai.

MES PATARIAME visiems balsuotojams, kad jie 
išsikirptų iš praėjusio šeštadienio Laisvės tuos 9-nis : 
amendmentus, kurie bus balsuojami. Išsikirpę, juos ati- • 
džiai perskaitykite, susipažinkite su jų turiniu, ir tuo
met paduokite savo balsą vienaip ar kitaip, kaip jūs ma- ! 
note būtų geriausia.

Šypsenos
Išpildė prašymą

Teisėjas: “Ar gali įrodyt, 
jog esi nekaltas?”

Teisiamasis: “Žinoma, 
įrodysiu, jeigu duosit man 
gana laiko.”

Teisėjas: “Gerai, duodu 
tau penkerius metus.”

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Iš dar neišleisto žodyno
Mažas miestelis—tai “vie

tovė,” kur kaimynai nepra
šomi akylai saugoja, ką da
ro kurio vyro pati ir ką vei
kia kurios pačios vyras.

Vedybos — tai priemo- į 
nė patirt, kokios rūšies “ga-1 
jų” tavoji moteraitė norėtų 
tavo vietoj turėti.

Sutaisė Kas Kitas

I

DIPUKAS KUN. VILUTIS 
KELIA SKANDALĄ

Prieš tūlą laiką Chicago- 
je mirė dipukas kunigas 
Pijus Kirvelaitis. Dėl jo 
gyvenimo ir mirties išstojo 
Naujienose su straipsniu 
kitas katalikų kunigas, di
pukas J. Vilutis.

Vilutis skundžiasi, būk 
kun. Kirvelaičio mirtį pri- 
greitino klebonai ir vysku
pai, kurie paneigia dipukus 
kunigus. Kirvelaitis Lie
tuvoje, sako kun. Vilutis 
buvo “kelių etikos vadovė
lių autorius, ilgametis ka
pelionas ir lietuvių litera
tūros mokytojas bei lietu
viu stilistikos puikus žino-

BetTkaf Kirvelaitis atvy
ko į Ameriką, į jį kunigai- 
klebonai ir vyskupai ranka 
numojo. Vilučio žodžiais:

“Ir velionis ilgokai buvo 
prisiglaudęs prie Šv. Jurgio 
parapijos altoriaus, priva
čiai gyvendamas pas tūlą 
geradarę, kuri jį apskalb
davo ir šiltą kąsnį pakišda
vo ... Pagaliau, buvo priim
tas airiu šv. Kristinos kle
bono Ribideaux asistentu, 
kur buvo pamiltas kitatau
čių — italų, slovakų,, čekų 
ir laikomas jųjų Father ‘i u.

“Lietuviui tarp lietuvių 
nebuvo vietos.

“Kaip ir daugeliui trem
tinių kunigų, kurie ispa
nams, indėnams,vokiečiams 
natarnauja, bet tik neįlei
džiami tarp lietuvių — su 
mažom visai išimtim, ir tai 
tik dėka asmeniškai pažin
čiai ar giminystei su vie
tos klebonais... Tik...

“Graužėsi velionis ta ne
normalia padėtim, sielojosi, 
kaipo jautrus žmogus tąja 
anomalija ir kentėjo. Lie
tuvoj būdamas griežtas ab
stinentas — čia kiek dau
giau sau leido “užpilti kir
miną,” nepaisydamas svei
katos. . i paraikęs, išvargęs 
nusiramindavo kiek svaiga
lų priėmęs... kad tik.būtų 
lengviau užmiršti klaikią 
oadėti.

“Įgijo plaučių bei vidurių 
vėžį ir, 3 mėnesius pasikan
kinęs, nuėjo amžinybėn.”

Kitas dipukas kunigas 
buvo gavęs vietą, sako Vi
lutis, pas tūlą kleboną, kur 
skuto bulves piknikams ir 
bazarams . Bet ir tai ne
galėjo ilgai pabūti — buvo 
atstatytas .

Prelatas Briška (jau mi
ręs) dar vieną dipuką ku
nigą dėl menkniekio “iš
prašė iš klebonijos.”

Vyskupai nepaiso dipukų 
kunigų, neduoda jiems vie
tų, atsisako net su jais tar
tis. Taip rašo kun. Vilutis.

Jis rašo tai ne pranciš
konų Drauge, o Naujieno
se. Jis mano, kad visa tai 

Fašiste moteris yra toks pat fašistas, kaip ir vyras fašistas. Čia matomoji hitlerinės baltų
jų viršžmogių teorijos garbintoja laikosi rankose brūklį ir akmeni. Kam i Gal nuo ko 
apsiginti? Tas dedasi Chicagos South Sidėje, kur vietine fašistinė White Circle League 
pasimojo neleisti negrams apsigyventi toje srityje, Trumbull Homes.

pagerins dipukiškų kunigų 
būklę.

Mums neatrodo, kad taip 
bus. Kova dėl šiltu vietų 
klebonijose eina tiek pat. 
didelė, kaip ir įvairiose po
nų kanceliarijose. Jei ko, 
kun. J. Vilutis dar gali susi
laukti iš vyskupijos dides
nių “nesusipratimų” negu 
jis turėjo iki šiol. Katalikų 
dvasininkija nepa kenčia 
•kritikos.

URUGUAJAUS DARBAS 
APIE SAVE

U r u g u a j i e č ių lietuvių 
laikraštis Darbas rašo:

“Vargiai tikėjosi pirmie
ji Darbo leidėjai, kad jų 
1935 metais pradėtas leisti 
laikraštis išgyvuos ir švęs 
savo aštuoniolikos metų su
kaktį.

“Ištikrų jų, giliau panagri
nėjus ir peržvelgus Darbo 
nueitą kelią, atsistebėti ne
galima, kaip mūsų, palygi
namai, mažytės kolonijos 
pažangieji darbo žmones; 
lyg tos darbščiosios bitutės, 
vienos nenuilstančiai renka 
kvapiąsias gėlių dulkeles 
koriams, o kitos saldų jį me
dutį ir neša į savo avilį— 
U. L. Centro namus, kuria 
savo kultūringą gyvenimą, 
leidžia savo spaudą, palai
ko organizaciją .

“Taip, sulaukėme aš
tuoniolikos metų amžiaus! 
Ne aštuoniolika dienų bei 
savaičių, bet ilgų ir sunkių 
aštuoniolika metų praslin
ko Darbui belankant savo į 
skaitytojus, b e t e i k i a n t 
jiems teisingas žinias apie 
senąją Tėvynę — Tarybų 
Lietuvą; apie didžiąją Ta
rybų Sąjungą — pasaulinės 
taikos saugotoją; apie vi
sos darbo žmonijos pastan
gas sukurti geresnį, švie
sesni gyvenimą, negu iki 
šiol buvo. Darbo nueitame 
kelyje buvo daug sunku
mu, bet visi jie liko nuga
lėti, nes lietuviai darbo 
žmonės gerai su rodo jai 
karštą pritarimą.”

Linkime uruguajiečiams 
sėkmingai tęsti šį kilnų, šį 
svarbų darbą apšvietos sri
tyje. Linkime Darbui ilgai 
gyvuoti, skleidžiant apšvie- 
tą Pietų Amerikos lietu
viuose darbo žmonėse!

VADINAMAS “SOVIETI
NIS PABĖGĖLIS” AP
GAVĘS AMERIKONUS 
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikonai suėmė vieną 
buvusį Sovietų lakūnų ka
pitoną. Jis andai perbėgo 
Vakarinėn Vokietijon; pa
sakojo esąs politinis pabė
gėlis. Amerikonai todėl jį 
priglaudė. Bet karinė ame
rikonų valdyba, sakoma, 
dabar patyrė, kad jis tyčia 
buvęs atsiųstas kaip kari
nis Sovietų žvalgas.

Rašo Dr. J. F. Borisas
Šią korespondenciją pra

dėjau rašyti Washington, 
D. C., o baigiau New Yor
ke.

Balandžio menesi, 1948 
m., rašiau “Laisvėj” ilgoką 
korespondenciją apie mūsų 
šalies kapitelių. Tais lai
kais iš Washington miesto 
’’Laisvėje” labai retai ma
tydavosi korespondencijų. 
Dabar Steponas Joniškietis 
su savo žmona čionai gyve
na ir kartas iš karto sulyg 
savo išgale patiekia per 
“Laisvę” gerų korespon
dencijų, ypatingai socialiais 
reikalais. Man patinka jo 
korespondencijos. Manau, 
kad Joniškietis galėtų “L.” 
skaitytojams įvairiais isto
riniais klausimais kores
pondencijų parašyti, nes 
tas yra svarbu žinoti vi
siems piliečiams ir nepilie- 
čiams, kurie negali šį mies
tą pamatyti. Tiesa, kaip 
korespondentas dažnai ra
šo, jis arba ji atbunka, o 
kai nerašo,, tada tinginio li
ga jį užgauna. Reiškia, vi
saip bėda. Aiš, rodosi, rašau 
apie porą korespondencijų 
per metus.

Mano kelionės į sostinę 
paprastai įvykdavo per ke
letą metų gegužės ir spa
lio mėnesiais, tačiau buvo 
tokių atsitikimų, kad reikė
davo ir dažniau sostinę ap
lankyti. Kadangi pradžio
je spalio, nuo 4 iki 9 d., 
kelionėj buvau labai užim
tas, kadangi ši mano kelio
ne i Washingtona ir New 
Yorką bus paskutinė, nes 
savo darbą apleidau ir nuo 
šio laiko važiuosiu tik sa
vo arba žmonos norui pa
tenkinti. O kad važiuosi
me, apie tai nėra abejonės. 
Aš, kuomet vaikščioju New 
Yorko gatvėmis, tai visiš
kai Bostoną užmirštu. Ma
no žmona turi man primin
ti, kad mes gyvename Bo
stone. Ji, mat, gimusi ir 
augusi Bostone. Kuomet aš 
jai prisiminiau, kad, nors 
savo darbą apleidau, tačiau 
dar reiks apie pradžią spa
lini mėnesio sykį važiuoti į 
Washingtona ir į New Yor
ką du sykiu, tai ji pradėjo 
rengtis ir rengtis, nors aš- 
bandžiau visaip kalbėti, nu
rodyti, kad Washingtono 
oras per tvankus ir drėg
nas. Ji atsakė: Jeigu ten 
taip blogai, kaip kad pa
sakoji, tai kaip gali ten gy
venti 800,000 Washingtono 
piliečių? Pats žinai, kad 
Washingtonas iš eilės yra 
devintas, o Bostonas dešim
tas mūsų šalies didmiesčių. 
Blogu oru manęs neišgąs
dinsi. Pasirodė, kad su blo
gu oru nebus galima ją per
kalbėti. , Angliškai atsakė: 
“It makes no diference. I 
want a date, the exact date, 
the name of the hotel, the 

time of the train’s depart
ure from Boston to Wash
ington, D. C!” Ir dar ką 
daugiau pridėjo. Sako, per 
savo paskaitas ragini žmo
nes, kad atostogos yra rei
kalingos užlaikymui geros 
sveikatos, tai su oru ma
nęs visai nenugąsdinsi.

Aš “Laisvėje” retkarčiais 
skaitau Krisluose, kaip 
“Laisvės”, redaktoriai, Mi- 
zara ir Bimba, nusiskun
džia, kad jie negali jokiu 
būdu suprasti Dr. P. Gri
gaičio politikos. Gi aš jo
kiu būdu negaliu suprasti 
mūsų draugių moterų, čio
nai tik kelis pavyzdžius no
riu pažymėti. Mano gimi
naitė Marie Baltulioniūtė 
sykį man sakė, kad kai ji 
traukinį pamato, tai ir nori 
sėsti ir važiuoti. Lucy Že
maitienė neperseniai išsi
reiškė, kad ji namie nebū
na — važiuoja tai vienur, 
tai kitur. Jų namas yra 
gražus, patogioje Hartford, 
Conn., vietoje; rodosi, tik 
būk namie ir gėrėkis. Ta
čiau taip nėra. Poetas 
George Žilinskas, taipgi tu
rėjo savo Heleną po vakari
nes valstijas ir Floridą pa
vežioti. Mūsų žymi visuo
menininke Marie Sukackie
nė taipgi myli New Yorką 
ir Brooklyną retkarčiais 
aplankyti. Mūsų seni drau
gai Antanas ir Karolina 
Barčiai sako, ir jie norėtų 
su mumis važiuoti į Kali
forniją. tik dėl įdomumo. 
Marie Zavis prie pirmos 
progos važiuoja į Kanadą. 
Tikrai pasakius, aš nežinau 
ne vienos moters, kuri ne
norėtų važiuoti į Washing
tona, New Yorką, Florida 
ir Kaliforniją. Gal Eva Mi- 
zarienė, kuri biznio reika
lais dažnai turi važinėti, 
nemyli kelionių?

Antra, tai mūsų mote
rų rengimasis. Rodosi, da
bar visas žmogaus gyveni
mas pasunkėjo. Seniau už- 

į imdavo 4-6' savaites laivu 
perplaukti Atlantiką, o da
bar—apie 4 dienas. Iš New 
Yorko orlaiviu galima pa
siekti San Francisco, Cal., 
i 12 valandų. Per telefoną 
galima kalbėtis su Londo
nu, Paryžium į kelias minu
tes. Tačiau mūsų moterys 
drąsios ir lėtos praleidžia 
po dvi arba tris valandas 
tik apsirengimui. Dabar 
yra daug gražinimo įstai
gų, “beauty shops,” kur 
mūsų moterys, jaunos ir se
nos, apsigražina, apmaino 
plaukų spalvas. Vieną kar
tą jų plaukai-kasos raus
vos, kitą kartą balsvos, 
gelsvos ir dar kitokių spal
vų randasi.

Tiesa, senos draugės pa
kavo ja savo žilas galvas, 
vienos dėl darbo, kitos dėl 
kitų priežasčių. Tai yra 
atleistina ir dar patartina. 
Bet kam jaunos tai daro, 
man nėra suprantama.

Ketvirta misterija — tai 
krautuvės, pilnos moterų 
Washington, D. C., Wood
ward & Jothrop, New Yor
ke R. H. Macy, o Bostone 
Jordon Marsh. Beveik 99% 
moterų kostumerkų. Jos 
vieną dieną perka daiktus, 
kitą dieną grąžina.

Dabar grįšime prie mūsų 
korespondencijos apie Wa
shingtona. Gali būti aišku, 
kad Washingtonas šiuo 
tarpu su apylinkėmis turi 
apie 1,500,000 gyventojų. 
Kaip šalies sostinė, vyriau
sybes ir diplomatijos cen
tras, sudaro daug įdomu
mų. Tiesa, kiekvienas me
tropolinis miestas paviršu

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Antradien., Lapkr.-Nov. 3, 1953

tiniai atrodo vienaip, o gi
lumoje kitaip. Reikalinga 
žinoti kelius, takus, vardus 
ir monarkus, kurie Wash
ingtona valdo. Ne tik Chi- 
caga ir New Yorkas turi 
“gray wolves”, mięsto tė
vus (“city fathers”), Wa
shingtonas taipgi turi sa
vus. Skaitytojui gali būti 
aišku, kad Washingtonas 
nėra tik vyriausybės ir di
plomatų centras. Jis taip
gi yra lizdas vyriausių suk
tybių. Čia vis dar randasi 
tokie diplomatai, kaip kad 
Lietuvos Smetonos, Kinijos 
Chiang Kai-sheko “ambasa
dos” ir kitų mirusių vy
riausybių atstovai. Toks 
mišinys, žinoma, supintas 
saujelės Washingtono mo- 
narkų žmogaus išnaudoji
mui. Nesinori gilintis į to
kį suktybės verpetą, nes jis 
yra okeaniškas.

(Pabaiga rytoj)

ŽINIOS IS LIETUVOJ
Ekspedicija busimosios Kauno 

jūros vietovėse

šiomis dienomis baigė dar
bą Istorijos ir teisės instituto, 
o taip pat Kauno Dailės mu
ziejaus suorganizuota archeo
loginė ekspedicija. Ji tyrė ar
cheologinius— istorinius pa
minklus, esančius tose vieto
vėse, kur numatoma sukurti 
Kauno jūrą. Archeologai ap
rašė apie 40 piliakalniu bei 
senųjų gyvenviečių. Kasinė
jant piliakalnius Kaišiadorių 
rajono “Tėvynės“ kolūkio ri
bose surasta daug Įdomios ar
cheologinės medžiagos, kaip 
senoviniai darbo Įrankiai, 
ginklai, papuošalai. Nomadi
nės piliakalnyje atrasta akme
ninės girnos, pjautuvai, kera
mikos dirbiniai, senovinių pas
tatų liekanos.

Surinkta ekspedicijos meti, 
archeologinė medžiaga bus 
panaudota tiriant pirmykštės 
bendruomeninės santvarkos 
Lietuvoje vystymąsi.

O. Navickaitė

Vaikų lopšelis kolūkyje

Švenčionėlio rajono Černia
chovskio vardo žemės ūkio ar
telės valdyba, rūpindamasi 
kolūkietėmis motinomis ir vai
kais, Įsteigė kolūkyje vaikų 
lopšelį.

Dabar lopšelyje yra vienuo
lika kolūkiečių vaikų. Tuo me
tu, kai tėvai dirba laukuose 
bei fermose, vaikai būna rū
pestingoje lopšelio vedėjos 
Rukšėnaitės ir auklėtojos Ma- 
kajavaitės priežiūroje, čia y- 
ra Įruoštas vaikų miegamasis, 
žaidimų kambariai, valgoma
sis. Iš čia pat esančios virtu
vės mažyčiai tris kartus per 
dieną maitinami skaniu nuiįs- 
t... /

Į kolūkinę gyvenvietę

DOTNUVA. — Prieš kurį 
laiką Lietuvos TSR Mokslų a- 
kademijos Eknomikos institu
tas paruošė Dotnuvos rajono 
“Aušros“ kolūkio gyvenvietės 
planą. Pagal šį planą šiuo me
tu vyksta statybos. Dvidešimt 
šeši gyvenamieji namai jau 
pastatyti. Jaukiuose butuose 
Įsikūrė Arlausko, Narkausko, 
Gerasimavičiaus ir kitų šei
mos. šiais metais grupinėje 
gyvenvietėje naujuose na
muose apsigyvens dar 21 šei
ma. Artimiausiais metais čia 
įsikurs iš viso 613 kolūkiečių
šeimos.

“Aušros“ kolūkyje* veikia 
visa eilė kultūrinių-buitinių 
Įstaigų. Tai — Kultūros na
mai, penki klubai-skaityklos. 
ligoninė, valgykla ir kt. Neuz-/ 
ilgo čia numatoma pastatyti 
kino teatrą. Už kelerių nicU) 
“Aušros“ kolūkio gyvenvietė 
pavirs tikru miesteliu.

P. Juodvalkienė



Worcester, Mass
Laisvės vajus

Laisvės vajus eina ir pa
lengva pradeda Įsisiūbuoti. 
Drg D. G. dusins ir šiame se
zone yra išrinktas Worceste
rio Laisvės vajininku. čia ra
ginu visus Laisvės skaitytojus 
nedelsiant pas ji Laisvę atsi
naujinti. ir prie progos gauti 
naujų skaitytojų. Tai bus gra
ži kalėdinė bei varduvių dova
na jūsų giminėms bei drau
gams.

Kuopos susirinkimas

Carnegie, Pa.
š. m. 15 d. spalio atidarė 

naują kelią, taip vadinamą 
Penn-Lincoln Parkway West. 
Kelias yra 72 pėdų piečio, 
nepilnai 10 mylių ilgio ir kai
nuoja $15,000,000. 
na iš Pittsburgho 
End per Greentree 
Scott Township, 
Rossi vn. Barms,

ville

uno West 
miesteli,

Robinson
Township

0. Steuben-

[didžiojo Airporto. Yra 23 Pi
ltai. Tiltų ilgis nuo 102 iki 710 
i pėdų. Tiltai padaryti iš cimen- 

L. L. D. 11 kuopos susiria- Į Į() ir plieno.
kūnas Įvyks h 
nes lapkričio <8 
sime Į Laisvės 
tą, Į Richmond

Ruošiasi

d. visi važiuo- 
metini konccr- 
Hill, N. Y.

koncertui

Lawrence. Mass
Arlington Mill dirbtuvė 

irgi pradėjo darbininkus 
atleidinėti iš darbo, atleido 
inžinierius ir kelis bosus, 8 
darbininkus. Darbai mažė-

susitiksi bedarbius. Susiti
kę, vienas kito klausinėja: 
ar dirbi? Vienas kitas dir-

Iš Wood Millės bus atleis
ta iš darbų 3,000 darbinin-

BINGHAMTON, N. Y

ruošiasi padai-

koncerte. Nors 
didelis, bet gra- 
U/.tikrinu. kad

i šiuo “highway” negalima 
j greičiau važiuoti kaip 50 my- 
j I iu i vai. šiuo keliu važiuo- 
; jaut is Pittsburgho i Airportą, 
I sutrumpina laika ant pusės 
valandos. Puse valandos grei
čiau galima nuvažiuoti, negu 
senais keliais važiuojant. 1950 
metais šitą kelią pradėjo sta-

kurios dar dirba, 
šlubuoti. Darbi-

nedarbo.
Kuomet Wood Millėj

Kuomet šilą kelią statė

Aido Choras 
nuoti gražių 
metiniame 
choras nėra 
žiai daiuoja.
koncerto dalyviai tą patį pa- I 
sakys, nes mūsų mokytojas ; nuvertė nemažai namu, 
Jonas Dirvelis yra draugiškas | rų namų.

nagingas mokytojas. Cho
ras d Ai n uos ir jo paties kom
pozicijų. Onutė Dirvelienė ir 
Jonas Sabaliauskas, tai via 
mūsų šaunusis duetas. Jie yra 
susimokinę gražių dainelių ii 
malonu bus girdėti juos dai
nuojant.

Taigi, matot, kad Worces
terio dainininkai nėra tingi
niai, ruošiasi1 ilgai kelionei, 
kad padainuoti N.Y.—N. J. u 
Pen n. Laisvės mylėtojų ir rė
mėjų metinėje šventėje.

Iki 
dieną
Richmond Hill, N. Y.

J. M.

Kur sitas kelias eina per 
Scott Township, tai buvo labai

vės. Kurie žmonės ten gyveno, 
iie nenorėjo išeiti, bet vistiek 
turėjo užleisti keliui vietą.

Vienas senas pensi jonierius

namą “Whisky Run.’’ žmogus 
turėjo pasistatęs namuką, pa-

veno per daug metų, jam 
randa nieko nekainavo, bet

pasimatymo lapkričio š

me-Laisvės prenumerata
$8, pusei metu $4.50. 
turėkite mintyje pa- 

žmones užsisakyti 
Laisvę. Užsisakę, jie

tam§ yra
' r>sada

’ Sinti
<enrašti

bi^s jums dėkingi.

dėl

sigirdo, Kad darbaviete už
sidarys, viena italų tauty-

laikyti nuo verksmo, pra
dėjo verkti nuliai mašina.

dirbtuvė

ZO-

kur

mino. Užklausta, ko ver
kė, moteris atsakė: “Ka aš / v

darbo? Aš turiu 4 kūdi
kius, o vyro neturiu. Kaip 
man reikės gyventi, ypač

rėšiu, už stubą negalėsiu 
užsimokėti.”

“hotclj” ir išeiti kitur, 
vienas lietuvis 
nuo “Whiskv

gyveno toliau 
Run.” šitas tu- 
pašiūrc

tiirėjo viską nugriauti

pana-

Taipgi 
ir nž-

Per šitą trumpą laiką jau 
j buvo keli mašinų susidūrimai ; 
ir buvo keli areštuoti už per-Į 

Ar jau rengiate ką Laisvės greitą važiavima.
paramai? I Senas Jonas

Tai toks likimas vargšų 
darbininkų.
je tokių yra šimtai dabar
tiniu laiku.

O La wrenci u

Bet ar mūsų v

je? Ne, jie nepaiso. Bili
jonus dolerių verčia ne
naudingiems tikslams.

nius, niekšus. Tokių algos 
didelės. Kur tik koks “gu
druolis” nori pasipinigauti, 
tai užrėkia “raudonieji!”

PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRU
----------------------------------- Kalėjimo vaizdai. Poema----------------------------

(Tąsa)
Vaikšto ar žaidžia ir laksto, zylioja...
Šaipos saulėkaitoj pieva žalioji,— 

Pusplikiai kaista parudę pilvai, 
Rankos ir kojos švytruoja juosvai.

Džionis pavėsy prie knygos sukaitęs.
Preina, užkalbina dvylas bernaitis,—

Pažinti turi užmezgę jiedu, 
Tarstelia žodį, suėję kartu.

“Miklią išdaigą čia kartais pavaro:
Bando mane pristatyti į karą...”

“Kaip tai į karą? be nieko? išsyk?
Keistas dalykas!... Sakyk, bra, sakyk.’’

“Buvo valdžios čia du žmonės atėję:
Gaji aš mylėčiau geriau — į Korėją?...

Agentai du įgalioti valdžios
Bandė — mane štai paims ir apžios...”

“Kaip? Iš kalėjimo ima į karą?”
Džionis nustebęs jam mostą padarė.

“Taip, tie vyrukai kalbėjo rimtai:
Rūpi, matyt, svetimi jiem krantai...”

“Taip, bet kalėjime atpildą, baudą...”
“O, nebijok — jie ir čia susigaudo:

Jei tik sutiks gubernatorius, tai 
Viskas išeitų visai paprastai.

Trys dar man metai atbūti čia lieka,
Bet sutaisyt šį dalyką jiem niekis:

Čia juk ir taip kalinių jau perdaug,
Na, o kareivių jiem reikia — palauk...

Aš jiem sakau: ‘Aš į karą nenoriu’,—
Jie man atsako: Tr taip bus padoriai,— 

Paprastas būsi tu taip sau karys,— 
Niekas Korėjon tavęs nevarys.

Tu tik kariuomenėj šičia tarnausi,
Niekas čia tau negirėkaus į ausį:
| Tu jau kariuomenėj pirma buvai,— 

Vėl pagyvensi gražiai ir laisvai...
Nori — tai prievaizdu būti galėsi,
Maisto krautuvėj, ramiai sau, pavėsy,— 

Muštro pamokyt galėtum kitus, 
Vėl— įvairius aplankytum kraštus...

Na, nebijok, pasakyk tu mum garsiai: 
Su gubernatorium mes susitarsim,—

Jei jis sutiks, tai sugrįšim ir vėl:
Tu apsvarstyk — bus garbė ir šlovė...’

Tai. ir išvyko, o aš atėjau čia —
Ir nežinau, ką širdis man nujaučia:

Regis, norėtųs j laisvę greičiau,—
Balta ir juoda jau čia pamačiau...” 

i
‘Na, nesiskubink!” jam Džionis atsakė: 
“Nerizikuok, lyg kad tyčia, norakiai,—

Įsirašei — nežiūrės jie tavęs,—
Minkšto darbelio jie tau nepaves...

Įsirašei —ir tu jų jau komandoj,— 
Pats juk buvai, tai žinai, kaip jie bando:

Prireikė kur, tai ir bruka tave,—
Siųstų karau —ir guli kur rave...”

Klauso ir mąsto bernaitis tas dvylas, 
Krapšto pakaušį, susiraukė, tyli,—

Tarė jis Džioniui rimtai pagaliau:
“Nieko tikrai ašen jiem nesakiau.

Žinoma, vėl jie sugrįš—tiedu vyrai,— 
Nuomonės mano šion pusėn pasvyru:

Čia pasilikti tikriau ir saugiau,—
Kam čia tos rizikos? Neinu ir jau!”

47.
Kiek pirmeliau, gal prieš dešimtį metų,
Papas daug ką šiam kalėjime matė: 

Patys sargai ir šio centro valdžia — 
Žymiai žiauriau pasielgdavo čia.

Jaunas italas visai trumpalaikis, 
Bausmę atbuvo — jis linksmas, kaip 

vaikas:
• Laisvėn išeis už dienelių kelių,— 

Maus, kur patinka, laisvuoju keliu.
Skambią dainužę kokią prisiminęs,
Tuoj ir paleidžia laisvai iš krūtinės:

Aidi žaviai melodinga daina, 
Džiugesio sielos jautruolės pilna!

(Bus daugiau)
5 pusk—Laisvė (Liberty)-* Antradien.,. Lanki*.-Nov. 3, 1953 UŽraSyklt Laisvę Savo Draugui.

Kur luiaudis pradeda bruz
dėti prieš pavergėjus ir iš
naudotojus, ten mūsų diplo
matai tuojau bėga vežini 
maišus dolerių, o savo ša
lies žmonių gerovės nežiū
ri. Jie tik žino užaugintus 
jaunuolius paimti ir siųsti 
kur karališkas ar 
nors gengsterių

kokių 
karūnas

Antanas
Neilgai 

operacijos.

Spalio 25 d. nusitarėm 
aplankyti d-gę Valeriją Ka
minskienę, kuri nesveika
tos prispausta turėjo ap
leisti darbą ir išeiti gyven
ti pas savo seserį ir švoge- 
rį dd. Vėžius ant ūkio, apie 
7 mylios nuo miesto.

Pasikvietėm ir dd. šimo- 
liūnus ir Pabalienę. šios 
dvi draugės (kaip ekspertės 
valgių, gamintojos) turėjo

Kaminskienė, šimoliūniene, 
Draugė ir Zmitraitės po 

, $1.50. Pabalienė 50 centų.
Aukos pasiųstos ALDLD 

Centro reikalams. B. Z.

Philadelphia, Pa
HELP WANTED- MALE

Wyoming, Pa
memory of Mrs. MaryIn 

guzinskas who died Oct. 
1949.

(ioiio is the

Bo-
31,

BEEF BONERS or MEAT CUT
TERS. Good wages and working con- 
ditions with overtime pay. Apply in 
person. 228 Callowhill St. or call 
MA. 7-0841. (No interviews Satur
day or Sunday).

(214-216)

Tapo palaidotas 
Deltuva, 67 metų, 
sirgo, mirė po

Antanas Deltuva buvo 
geras, švarus katalikas. Jis 
visados ateidavo ir į pro- 
gresyviškus pareng i m u s. 
At sila n k y d a v o Į Maple 
Parką. Kitų pažiūrų žmo
nių jis nepuldavo, gražiai 
pasikalbėdavo su kaimy
nais. Jis turėjo mažą ūkį 
Methuenuose.

Paliko savo drauge ir vie
na sūnų su marčia ir anū
kus dideliame nuliūdime. 
Didelė mūsų užuojauta šei
mynai. 0 Antanui Deltu
vai amžinai ilsėtis!

L. K. Biuras

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

prisigaminusios ir v: 
pietums.

Nuvažiavę radome d. 
žį besitriūsiant aplink 
mus, o dd. Vėžienė ir
minskienė, gardžių pyragų 
prisikepusios, laukė svečių

na- 
Ka

arti miesto ir labai gražioj 
vietoj gyvena, tai pas juos 
dažnai vis kas nors užva
žiuoja.

vo dd. Mačiukai ir Ona Be- 
keryte-Banhart su savo vy
ru Tracy ir 2 metų sūneliu

praleido — vieni televizija 
buvo susidomėję, kiti drau
giškai pasikalbėjo.

Viena iš draugių pasiūlė 
gerą sumanymą — sudėti 
keletą doleriu svarbiems 
reikalams, ir surinkta $7.

wonder why the best arc al
ways first to go; I do not need 
a special day to bring you, 
mother deal1, to my mind ; the 
days I do not think of you, 
mother dear, are very, very 
hard to find.

Doughter Margaret.

UPHOLSTERER. Top wages paid 
for A-l man. Steady work: good 
working conditions. Apply ready for 
work. Soo Arthur. MARK UPHOL
STERY. 275 Host Chester Pike, 
Manoa. Hilltop 7-1800.

(214-217)
TRUCK BODY REPAIR MAN. 

Steel wood and fender repair man 
Must have knowledge of ail types of 
welding and woodwork. Call MI. 4- 
1785. (No phone calls on Sunday 
idease).

(215-217) 
AUTO BODY PAINTERS. Exp. on 

commercial auto bodies. Steady 
work; g<xxl working conditions. Ap
ple in person. ORI ANN A WAGON 
WORKS, INC.. 448—460 N. Orianna 
St. MA. 7-0871.

_________________________(215-218)
HELP WANTED FEMALE

Minersville, Pa.
žodis draugus

Laisvė man prisiuntė

iškolektuočiau prenumera
tas. Bet, draugai, mano ko

čioti. 0 kita, turiu namie

kurio turiu būti, nes mote
ris dirba, tai aš turiu būti 
už slaugę.

aš nusiųsčiau jūsų mokestį 
... , , už Laisvę, meldžiu man pri- 

Aukojo sekamai: Vėžiai $2,1 duoti, o aš tai atliksiu. Aš

HOUSEWORK. Settled woman, 
sleep in, nice room. Care of 2 child* 
dren; 6 and 8 yrs. old. Light house
work, 5 day week; good salary. Ref. 
required. Phone SIL 7-4085 Sat. af
ter 5 P. M.; Sunday after 8 P. M. 
All day Tuesday.

(216-218)

IIOUSEKEEPER. Mat ure woman 
to sleep in. Twochildren: .school age. 
Working mother. Good home. Mo
derate wages. Call HA. 1-3980.

(216-218)

Laisvė prašo jūsų gauti 
naujų skaitytojų.

norėjau, kad kas kitas at
liktu mano darba, bet ne- 
apsiėmė.

Draugiškai,
V. Ramanauskas!

Laisvės Koncertas
Sekmadienį? Lapkričio 8 November

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

E---------------------------------------------------------------------------------------------—- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [g

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

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Worcesterio Aido Choras

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

visas choras

Puerto Rikiečių šokėjų grupė
Labai mylima amerikoniškoje scenoje, lietuviams 

pasirodys 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

Įzanija koncertui $1.50, lik šokiu/nts — 75c.
Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

Prašome nesivėlinti. Rengėjai



NehYorko^/žMižfe/Zlnlin
Vaidintoju gastrolės

Kultūros Centre. Richmond 
IJillyje, teatrininku grupe 
mokinasi vaidint komediją 
"Geriau Vėliau, Negu Nie
kad”, ir du dialogu — Kur
nu (lydytojas” ir “Abiem 
Bloga’’. Taipgi mokinasi dai
nuoti juokingas dainas,- ku
rias dainuos K. Kriaučiūnas ii 
J. Grybas.

Reikia pasakyti, kad jie jau 
yra užkviesti po kitus miestus 
pagastroliuoti. b jie jau ap
siėmė vaidinti šiuose miestuo
se :

Lapkričio 1 1-tą dieną. Mon
tello, Mass.

Lapkričio 22-tą — Liberty 
Auditorijoje. Richmond Hill.

Gruodžio 6-tą — Waterbu
ry, Conn.

Neuarke. N. -J., do r diena 
nenuskiila.

Taigi, kaip atrodo, mūsų 
Kultūros Centro vaidintoja! 
turės gražias gastroles.

Beje, dar niekad nebuvo 
taip,f kad mūsų teatrininkai 
vaidintu pirma kitiems, negu 
sau. Bet dabar taip yra. Jie 
pirma važiuos i Montello vai
dinti, o paskui vaidins Rich- 
mand Hilly. Tai gražus žings
nis pirmyn! Labai gerai, kad 
mūsą vaidintojai taip daro ir 
kad jie supranta, jog kur 
jie vaidins, bus vistiek kaip 
sau. Antra gi — labai teat
rališkai išeina, kad, ot, Mide
lio miesto teatrininkai, pirma 
suvaidins tolimame mažame 
mieste, o parvažiavę vaidins 
namie.

Taigi, visu čia suminėtą 
miestu ir ją apylinkių visi 
lietuviai pasižymėkite savo 
kalendoriuose dienas ir sulau
kę tą dienu nepatingėkite at
eiti ii- gardžiai pasijuokti.

Gastrolių Komisija.

Grossas greit išeis 
iš kalėjimo

Special Sessions -teismas 
Brook lyne, su teisėju Kozic- 
ke priešakyje, svarstė gemble- 
riu tūzo Harry Gross prašy
mą numažinti jam pabaudą. 
Numažino nuo 12 iki 8 metu. 
O kai atrokuos už gerą užsi
laikymą (turtuoliai visi kalė
jime "gerai” užsilaiko), jis 
galės išeiti už 39 mėnesių.

Grossas nebuvo tuo paten
kintas. Jis su ašaromis ver
kė ir išmetinėjo, kad jis per
daug skaudžiai baudžiamas.

Dr. Walter T. Sullivan, ane- 
stetist'as Bronxviljes ligoninė
je, mirė priruošdamas ligonj 
operacijai.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6283

* ****************1 

MATTHEW A. !
BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ 2 
DIREKTORIUS J

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

MArket 2-5172 J
l)*AA*«a**a***aa*a^

Vėl prašome jūsų gražios 
ir draugiškos talkos

Dienraščio Laisvės metinė 
dienu diena — koncertas — 
Įvyks jau ši sekmadienį, lap
kričio 8-tą, Liberty Auditori
joje, Atlantic Avė. ir 1 10th 
St.. Richmond Hill. Pradžia 
3:39 popiet. Po programos 
smagūs šokiai, grojant Jurgio 
Kazakevičiaus o r k es t r u i.

Iš telpančiu Laisvėje skol
inimą jau matomo, jog pro
grama bus turtinga visą my
limomis solistu, grupių ir 
choru dainomis. Taipgi jau 
žinome, kad visi gerą kon
certą mėgėjai i)’ Laisvės prie- 
teliai jame dalyvausite. Ta
čiau iš jūsų, kaipo prietelią,

American Labor Partv
*

bus eilėje D
American Labor Party (dar- 

biečių) yra "vienintelė parti
ja, kuri aiškiai ir atvirai veda 
kuri aiškiai ir atvirai veda 
kampaniją už atmetimą ma- 
kartizmo”, pareiškė McAvoy, 
tos partijos kandidatas Į ma
jorą. "Suduokite makartiz- 
mui galingą protesto smūgi 
sykiu su manimi balsuodami 
už visą American Labor Par
ty.”

ALP rasis eilėje D, ketvir
toje nuo viršaus.

McAvoy buvo labdarybės 
k o m i s i o n i e r i a u s pavaduotoju 
laike velionio LaGuardijos ad
ministracijos, kuri atmenama 
kaip viena švariausiu, žmo- 
niškiausių valdžią visoje New 
Yorko miesto istorijoje. Taip
gi, balsas 'už McAvoy ir jo 
partiją būtu balsu ne vien 
tiktai prieš makartizmą visos 
šalies plotme, bet taip pat ir 
prieš ragangaudystę, suktybes 
ir raketierizmą mieste.

Dr. A. Peliuką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. , 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Virginia 9-6125

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

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

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

PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

prašome ko daugiau. Brookly- 
ne ir apylinkėse randasi šim
tai lietuviu, kurio apie kon- 
certą nežinos, jeigu jūs jiems 
to nepasakysite, jeigu ją ne- 
pak viešite. Tad šiuomi pra
šome jūsų būti kvietėjais ki
tą. Pakalbinkite bile kur su
sitikę. Kur galima, užeikite 
į namus apie koncertą primin
ti.

Su tokia jūsų talka, tiki
mės, koncertas bus ne vien 
tiktai gražus, bet ir turtingas 
klausytojais. Pilnoje salėje 
menininkams ir publikai link
smiau, o taip pat naudingiau 
ir tam tikslui, kuriam ši suei- 

‘ ga rengiama.

! Darbiečiai galėtu remti 
savo partiją be 
pavojaus Wagneriui

Darbo žmonėms ir bendra) 
liaudžiai iš kaimyniją dažnai 
prisieina ko nors prašyti ar 
reikalauti iš valdžios. Kai 
nuvyksta delegacijos i vald- 
vietos. kas. .jūsų manymu, 
daugiausia paveikia į valdi
ninkus? Graži dalyviu ap
ranga ? Lyderio iškalbumas? 
Gal jo turimieji diplomai? 
Nu.

Renkamajam valdovui svar
biausia, kiek ta delegacija at
stovauja piliečiu ir kiek tie 
piliečiai kam davė balsu pra
ėjusiuose rinkimuose. Kiek 
jie galėtu duoti balsą ateinan
čiuose rinkimuose. Jei ta gru-. 
pė yra atstovinga, valdinin
kas matys reikalą su ja tar
tis, kai kurį jos prašymą pa
tenkinti. Bet jei ji menka, 
gal būti, kad su ja nei nesi
matys.

American Labor Party, ku
ri kovoja už darbininką ir 
liaudies interesus, praėju
siais ketveriais metais vykdė 
daug atsikreipimų į valdžią 
ir kai ką laimėjo. Gyvenama
sis laikas rodo, kad ateinan
čiais metais visokių atsikrei
pimų reikės daugiau. Partija, 
jos darbuotojai, gaus pas val
dininkus tiek daugiau dėme
sio, kiek bus padaugėję jos 
balsai šiuose rinkimuose.

Darbiečiai ir jų prieteliai 
gali atiduoti savo balsą už vi
są ALP kandidatų sąrašą be 
baimės. Demokratų Wagne- 
ris, atrodo, yra tiek daug 
stipresnis už republikonų Rie- 
gelmaną, jog jis lengvai lai
mės ir be ALP balsų. Tie dar- 
biečių balsai Wagneriui būtų 
tik lašu jūroje, kuomet darbi
ninkų judėjimui tie balsai yra 
viskuo. D-tis.

UŽKVIET1MAS

Juozas Zakarauskas
Juozo Zakarausko, Lietuvių 

Amerikos Piliečiu Klubo gas- 
padoriaus, šiuom kartu yra 
rimtas rūpestis suruošimui ge
ro banketo pagarbai jono Jac- 
kūno-Jacksono. Jonas Jack- 
son as yra vienas , iš Klubo il
gamečių darbininkų. šiemet 
jam sukanka 60 metų am
žiaus. Taigi, Klubo gaspa- 
dorius Zakarauskas sumanė 
suruošti banketą pagerbimui 
Jono Jackūno-Jacksono taja 
gražia jo amžiaus sukaktim.

Banketas įvyks lapkričio 21 
d., Klubo salėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
8 vai. vakare. Bilietas $3.50 
asmeniui.

Juozas Zakarauskas kviečia 
visus klubiečius, visus Jono 
Jacksono draugus ir pažįsta
mus, kartu ir visus brookly- 
niečius, atsilankyti į šį ban
ketą. Bus duodama labai ge
ra vakarienė i)', prie geru val
gių, duos likeriu ir alaus tiek, 
kiek tik kas norės.

Mr. Zakarauskas• prašo iš 
anksto įsigyti įžangos bilietus. 
Juos galima gauti Klubo pa
talpoje kas dieną. Iš anksto 
apsirūpinkite bilietu ir tikrai 
būkite bankete. čia būsite 
gerai pavaišinti ir linksmai 
praleisite laiką.

Jacksono Frentag.

Ryšiuose su Raceway 
esąs teisėjas vėl 
yra kandidatu

Nassau apskrities teisėjas 
Norman F. Lent prašė More
land Act komisijos, tyrinėjan
čios Yonkerso ii- L. L Race
ways skandalą, kad kopusi j a 
jam tuojau pasakytų, ar jis 
tinkamas ar netinkamas būti 
teisėju.

. Komisija atsisakė sprendi
mą skelbti. Ji sako, kad ji 
patikrino ir 'paskelbė faktus, 
o pilietija savo balsais turė
sianti padaryti nuosprendį. 
Lentas yra republikonų kan
didatu į teisėjus visam šęše- 
rių metų terminui. Dabarti
nei tarnybai jis buvo guber
natoriaus Dewey paskirtas.

Teisėjas komisijai teisinosi 
nežinojęs, kad vienas jo part
nerių lenktynėms programų 
biznyje buvo William De- 
Koning, pastaruoju laiku 
tapęs įkaitintas kaip raketie-1 
rius sąryšyje su raceways.

Pašauktas liudyti tai pačiai 
komisijai Marvin L. Robins, 
buvęs vaistininkas, gavęs kon
cesiją pagaminti Yonkers, 
Long Island ir vienoms Detro
ito arklių lenktynėms progra
mas. Robins sakė, jog tą 
vietą gavęs su tuo supratimu, 
kad jis turės keturis "bebal
sius dalininkus”, su kuriais 
jisai turėsiąs dalintis pelnu.

Robinsas toliau liudijo, kad 
tais jo "tyliaisiais partne
riais” buvo Morris Kantor, 
Helen Kantor, Jeanette Mil
ler ip Richard Roberts. Jie į 
tą partnerystę jokių pinigų 
neįnešę ir jokio darbo neda
rę, bet paimclavę 65 procentus 
pelno. Viso paėmė virš $300,- 
000.

New Yorko AFL irgi 
užgyre Wagneri

AFL unijų atstovu taryba 
New Yorke savo mitinge spa
lio 28-tą priėmė rezoliuciją, 
kuria užgyrė Robert F. Wag
ner, kandidatu į majorą. Re
zoliuciją pasiūlė patys tary
bos viršininkai James G. 
Quinn ir Martin T. Lacey.

Prieš keletą savaičių pana
šą užgynimą Wagneriui sutei
kė CIO uniją atstovą taryba.

ILGWU viršininkas Zim
merman as norėjo AFL užgy
nimą pasukti liberalu partijos 
kandidatui Halley, tačiau ir 
jis Wagnerio, kaip asmens, 
nepuolė. Jis tik sakė. kad 
Wagneris būsiąs valdomas 
demokratu politinės mašinos.

Darbininkų laikraštis 
ragino remti ALP

Angliškas darbininką dien
raštis Daily Worker spalio 
30-tos laidojo savo vedamaja
me atsišaukė į skaitytojus ii 
prietelius su prašymu stipriai 
paremti savo balsais darbie- 
čią partiją — American La
bor Party.

Iškovojo evikcijos 
atidėjimą

Lewittown ir apylinkių gy
ventoju komitetas teisme lai
mėjo atidėjimą Cotterių šei
mos evikcijos dar dviem sa
vaitėms. Tuo tarpu apeliuos 
i aukštesni, teismą ii’ vykdys 
masinę veiklą, reikalaus leisti 
Cotteriam-s ten gyventi.

Cotteriai, tėvai 5 vaiką, yra 
grasinami šalinimu iš namu 
tik del to, kad jie yra negrai.

Teisiamas Queens teismabu- 
tyje už plėšikavimą detekty
vas George Kili oran verkda
mas teisinosi, jog jis narkoti
ku tapęs po to, kai jo mažas 
sūnelis nusišovė jo revolveriu. 
O apiplėšimo jis visai neatsi
menąs.

Vykdys kursus apie 
politiką

Už poros savaičių po rinki
mą, lapkričio 16-tą, Jefferson 
Socialiu Mokslą Mokykloje 
pradės dešimtį skirtingu kur
są rinkiminiais ir kitais poli
tiniais klausimais. Tie specia
liai kursai tęsis per 5 savai
tes.

Girtumą mieruos 
mašinomis

Automobilistui patekus į da
boklę už blogą vairavimą, 
veik visuomet iškyla ginčas 
dėl to, ar jis buvo girtas, ar 
blaivus. Autoritetai pradėjo 
svarstyti, kiek girtumo pada
ro asmenį įstatymiškai girtu. 
Aną dieną policijos stotyje 
jau buvo ^atgabenta ypatinga 
mašina — drunkometer. Po
licijos valdininkai ragavo 
degtinės ir pūtė instrumen
tam Chemikalus palietęs kva
pas būnąs gelsvas negirto, o 
lelijavas jau rodąs girtumą.

Sakoma, kad jau 42 valsti
jos vartoja tuos instrumentus.

PARDAVIMAI
Dodge automobilius, 1941 metu 

laidos, mažai vartotas, labai gera
me stovyje. Waitkus. 130-26 115th 
St.. Ozone Park, L. I.. N. Y. Telefo
nas: Virginia 3-7930.

(216-220)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks ket
virtadieni, lapkričio 5 d.. 8 v. vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Visi nariai dalyvaukite, nes rei
kės prisirengti prie mūsų parengi
mo, kuris jvyks lapkričio 22 d.

Sekr.
(216-217)

RICHMOND HILL, ‘N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienuj, 4 d. lapkričio, 8 v. v., 
Liberty Auditorijoj. Visi nariai da
lyvaukite. Užsimokėkite pilnai duo
kles už šiuos metus.

• Valdyba.

NEW YORK NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

JONE’S DEL GERU DARBI
(pilnam laikui daliai laiko)

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

Puikūs darbai atviri butleriams, 
cbaufferiams, i)' abelnai namu dar
bininkams.

Tuojau Stojimui J Darba
JONES EMPL. AGENCY
275 W. 145th St., N. V. ('.

Tel. Foundation 8-8330
(215-217)

REIKALINGA PORA
žmona—puiki virėja i)’ abelnai na

mų ruošos.
Vyras--Patyręs butler, geras prie 

namų ir mokantis vairuoti.
Darbas geruose namuose West- 

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

SCARSDALE 3-0803
(21 r>-217)

REAL ESTATE
FARMS

DAIRY BEEF FARM
North Jersey Vieta

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

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

po 6 valandos.
(212-216)

RICHMOND HILL — TIK $15,600 
Arti Lefferts subway, gražus kostu- 
merskai budavotas namas. 3 dideli 
saulėti kambariai. Tinkanti motinai 
ir dukteriai. Privatinis įėjimas. Mo
derniška. tilo virtuve ir bath rūmas. 
Dviem karam garadžius, kiemas, 
aliejum šildomas. Sąlygose kaip nau
jas. Mokyklos, krautuvės ari i. Tik 
$15.600.

Savininkas VI. 3-4754
(216-218)

Užstreikavo daug 
kafeterijų

Bi’onxc ir Manhattane spa
lio 29-tą išėjo į streiką virš 
4,000 kafeteriją darbininkų. 
Dauguma tu kafeterijų turėjo 
užsidaryti, nes visi darbinin
kai išėjo. Reikalauja algos 
priedo po $3 ir geresniu dar
bo sąlygų.

Kompaniškos didžiosios ka
teteri jos tebeveikia. Jos anks
čiau buvusios susiderėjusios 
su savo darbininkais.

MISCELLANEOUS

MISS LUISE
I aisniuota Masažuotoja 

(442, 198)
Stiprinantis švediškas Medikalis 

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

GR. 5-2229

Užmiršus turtą
Bionxe į apartmentinį na

mą atėjęs pakeisti gaso rny- 
terį kompanijos darbininkas 
rado už myterio užkištus ma
žus, apdulkėjusius paketėlius. 
Kai juos atidarė, pasirodė pil
ni banknotų,' viso $14,000 su
mai.

Kadangi prie pinigų buvo 
ir vienas ten gyvenusio, bei 
dabar jau mirusio asmens var
du išrašytas valdžios bonas, 
tad buvo galima daleisti, kad 
tas turtas priklausytų jo naš
lei. Tačiau radėjas nenorėjo 
rizikuoti komplikacijų, o gal 
turėjo vilties ir patsai tuos 
pinigus gauti, pašaukė polici
ją. Mat, New Yorke yra is 
tatymas, kad radėjas 10 ar 
daugiau dolerių vertės turto 
turi jį raportuoti ir įteikti po
licijai. Bet jei tikrasis savi
ninkas per tūlą laiką neat
sišaukia, turtas atiduodamas 
radėjui (mažiausias laukimo 
laikas yra pusmetis; svar
biems, dideliems radiniams at
sišaukti laikas kartais būna 
pratęstas iki vienerių metų).

Nieko nelaukusi, našlė pa
sisamdė advokatą tiems pini
gams atgauti. O kol tas 
įvyks, daleistina, kad nemaža 
suma bus nubirę jusi to atga
vimo iškaščiams.

REAL ESTATE

NEW HYDE PARK --------- LAKEVILLE ESTATES f
6 kambariai, 3 miegamieji ranch, garadžius, 7000 sq. ft. lotas. Nerei

kia nieko ekstra pirkti. Mes iškaitome aluminius nuo vėtrų sietus, auto
matiška mašina skalbimui; karpetas; 10 cu. ft. šaldytuvą, lėkštėms plauti; 
blinds, vaikams žaisti kambarį, elek. žolę pjaut mašiną. Puiki vieta. 1 blo
kas iki subyės buso, pirkinėjimo ir mokyklos. Great Neck Mokyklos dis- 
triktas. šaukite savininką.

FL. 2-1400. x (215-219)
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BURROUGHS No. 7800 OPER,,
Patyrusios \

5 Dienos—35 Va). Savaitė 
$55 iki $65 I Savaimę 

Long Island Rezidenėių 
Pageidaujama. Bet Nebūtinai

GENERAL STEEL 
PRODUCTS CORP.

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

(214-220)
I r  - - - i - ■ - i   ■     .  “ 1 1 ———. ———

RHINESTONE <fc NAILHEAD 
SETTERS

Su ar be ankstyvesnio patyrimo.
, Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui-
i kios darbo sąlvgos. Kreipkitės: 

A,A.A. CREATIONS, INC.
45-22 — 47th St., Woodside, L. L 

RA. 9-4927
(215-221)

KARTELIŲ MEZGĖJOS
Pirmos klasės. Gera alga.

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

B. LO FARO A SONS
1233 Dekalb Ave., Brooklyn.
 _______________ (215-217)

PATYRUSI PARDAVĖJA 
KEPYKLOJ

i5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas.
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GATTI & RUGGERI
406 61 h Avė., N. Y. C.

Arba tel. Miss Gatti, GR. 3-0216
(215-219)

i FINGERWAVER—MANICURIST
Darbas 3 dienas kiekvieną
nuolat. Geros valandos, g/ra mo

kestis. Linksmos darbo sąlygos. Už
dara pirmadieniais. Kreipkitės:

ELTON BEAUTY SALON
650 Melrose Ave., Bronx

Tel. MO. 9-3246
I____________________________ (216-220)

HELP WANThTmALE

SIUVAMŲJŲ MARINŲ 
MECHANIKAS

i Turi būti patyręs sustatymui viso
kių rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industrijinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje.

: Gera alga, nuolat . Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

i (206-298)^llll    I — —- —— »—» —    I . I — —.1 ——   

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

BARRY BRONZE 
BEARING CO.

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

_________ ____________ Č2122^p'

MECHANICS t
Su ar be patyrimo prie industrfcji- 

nių medžiagų. Plieninio metalo Bir
bimai. Apmokamos šventės ir 1.1? 
Puikiausia proga.

FALSTROM COMPANY
Main Ave. arti Brook Ave.

Passaic, New Jersey
Tel. PRrescott 7-0015

(213-219)

LYDYTOJAI—WELDERS

PILNAI MOKANTI MARINISTAI

LAYOUT MEN

GERA MOKESTIS. NUOLATINIS

DARBAS. PUIKIOS SĄLYGOS.

Telefonuokite: MR. HARRIS

HOBOKEN (N.J.) 3-4428

(213-219)
REIKALINGAS 
MASAŽISTAS

Žymiam New Yorko vyrų sveika
tos klubui; 5-9 P. M. 5-kių dienų 
savaitė; nepaprasta alga ir darbo 
sąlvgos. Matykite Mr. Leaf.

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

(215-217)
BUSINESS j 

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 prieinamais

Šaukite Savininką:
Tel. LL 4-1530 

_____________________ (214-218)
BUTCHER SHOP

Pilnai įrengta. Neša geras įeigas. 
Žema randa. 5 metam lysas. 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:

APplegato 7-6987
(214-220)




