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KRISLAI
Kai kunigas rauda.
Tai bent raketas.
Ar yra slapta sutartis?
Dar šeši.
Naujas “laisvinimo” būdas.
Gražios lenktynės.

Rašo A. Bimba
- - - - ----

Labai gailiai pravirko vie
nas dipukas kunigėlis, \ar<iu
J. Vilutis. Dipuku kunigu di
džiausiais skriaudikais esą se- 
nieii klebonai. — tamsūnai, 

*grc kai.
kun. J. Vilutis šaukia :
“Nevienas vietos Ii etų v ii. 

klebonijose? prisiglaudęs, jau
čiasi dėl duonos kąsnio par
davęs. dūsią, pataikauja anal
fabetams pastoracijoje* bei te
ologijoje, ir tyloje moralias 
kančias kenčia, neturėdamas 
nei kam. nei kur nusiskusti.”

Net ir man norisi verkti. 
Bet tuojau išlenda klausimas: 
O koks paibelis neleidžia 
jum numesti sutonas ir tapti 
naudingais žmonėmis?

Amerikos Lietuviu Taryba 
reikalauja atiku dėl “pravedi- 
mo Kersteno rezoliucijos.” Bet 
ji slepia nuo visuomenės tą 
lakta, kad Kongresas iš val- 
stv'oės iždo paskyrė Kersteno 

zrnitetui $30,000.
Vadinas. ALT apgaudinėji 

^suomenę. Tos rezoliucijos 
pravedimą finansuoja valdžia

ALT auką rinkimas “rezo
liucijos pravedimui” yra ra
ketas.

Europoj plinta gandai, kad 
tarpe Adenauerio ir mūši; 
prezidento esanti slapta su
tartis. Vakarine Vokietija 
gausianti iš Amerikos ginklu. 
Bus ar nebus susitarimo si 
Anglija arba Erancūzija, Va
karinė Vokietija būsiant; ap
ginkluota.

Bet apginkluota Vokietija 
sudarytu didžiausi \ isam pa
sauliui pavoju. Jau du karu 
ginkluota Vokietija pagimdė. 
Nejaugi jai bus leista pagim
dyti ir trečia? 

v <

Michigano valstijoje lede- 
raliname teisme prasidėjo 
nauja, didelė politinė byla. 
Teisiami šeši darbininku va
dai.

L- jie kaltinami sulaužyme 
Siwitho akto.

Juos gina Civiliniu Teisią 
Kongreso advokatai. Kaštuos 
daug pinigu. Kongresas prašo 
visuomenės paramos.

Man patinka Chicagos biz
nierius Dan Kuraitis. Jis sako
si išlaisvinsiąs Lietuvą baliavo- 
nėmis. Jie gersiu tūtuosią ir i 
mūsą Lietuvėlę išvaduosią!

Visiškai naujas būdas. Jifl 
daug geresnis, bent jau daug ; 
žmoniškesnis, negu Grigaičio- 
šimučio melai apie Lietuvą.

•
Mūsą valdžia nutarė statyti į 

atominę jėgainę. Direktoriumi į 
paskirtas T. E. Murphy.

Ponas Murphy sako, k«id j 
šiose pastangose mes turime I 
supliekti Sovietus.

Man tokios lenktynės patin- j 
ka. Lai jos plinta j visas gy- I 
kenimo sritis: lenktynės pra- ; 
rnonėje, lenktynės žemės ūky- ' 
je, lenktynės apšvietus dirvo
je, kultūros dirvoje, moksle, I 
išradimuose, liaudies gyveni- | 
mo pagerinime ir t. t.

Juo daugiau tokią lenkty
nių, tuo sveikiau. Tegu jos

| AMERIKA KRALS ATOM- 
| BOMBŲ SANDELIUS 
ISPANIJOJE
Ginkluos Ispanijos fašistus

! naujausiais Amerikos ginklais
Madrid, Ispanija.—Jung

tinių Valstijų oro jėgų se
kretorius Harold E. Tal
bott pareiškė, jog Ameri
ka, su Ispanijos valdžios 
leidimu, Įsteigs sau atomi
niu bombų sandėlius tame 
krašte. Sako, reikia pa
ruošti atominius ginklus, 
kad Amerika galėtų tuojau 
atsiliepti į spėjamą “užpuo
limą. iš Sovietų pusės” prieš 
Ispaniją ar kurį kitą va
karų Europos kraštą.

Talbottas žadėjo ginkluo
ti Ispanijos Franko fašis
tų kariuomenę rakietiniais 
Amerikos lėktuvais ir ki
tais naujoviniais ginklais.

Jis atvyko sykiu su gene-

Sovietų Sąjunga 
pardavinėja auksą

London. — United Press 
praneša, jog Sovietu Sąjun
ga “ištisais tonais” parda
vinėja auksą anglams bei 
kitiems vakariniams euro
piečiams. Už auksą ima 
amerikinius dolerius ir An
glijos pinigus svarus ster
lingų. Sakoma, ameriki
niais ir angliškais pinigais 
patogiau apmokėti už So
vietų perkamus iš užsienio 
daiktus .

Laivo gaisre Bostone 
sudegė 7 darbininkai

Boston. — Bekraunant 
chemikalu statines iš at
plaukusio Norvegijos” laivo 
Black Falcon, viena statinė 
trinktelėjo į plieninį laivo 
denį; dėl to sprogo buvęs 
statinėje chemikalas baux
ite, užkuriant staigų gaisrą, 
nuo kurio ekspliodavo ir ki
ti chemikalai. Taip ir sude
gė 7 amerikiečiai laivakro- 
viai, o 13 kitų tapo skau
džiai apsvilinta bei sužeis
ta.

Nelaimė įvyko South Bos
tone, arti amerikinės karo 
laivyno stoties, kur spalio 
16 d. sprogimai apardė di
di ii karinį Amerikos laiva- 
lėktuvnešį Leyte ir pražudė 
37 žmones.

Kiek pirmiau toj pat vie
toj susprogo vienas val
džios laivas ir vienas žvejų 
laivas. Taigi per 17 dienų 
ten ivyko net keturių laivų 
eksplozijos.

ORAS. — Vėsiau ir da
linai apsiniaukę.

virte verda visose gyvenimo 
srityse tarpe socializmo ir 
kapitalizmo.

Bet lenktynės tegu eina tai
kos ir ramybės sąlygose!

rolu Nathanu F. Twiningu 
ir apžvalginė jo vietas, kur 
amerikonai statys penkias 
karinių savo lėktuvų stovy
klas Ispanijoj.

Franko valdžia taip pat 
leido Amerikai įsitaisyti ke
lias kariniu laivu stotis 
Ispanijoje.

Už tai Jungtinės Valsti
jos duoda Ispanijai bent 
300 milijonų dolerių ir ža
da perginkluoti karines jos 
jėgas naujaisiais ameriki
niais ginklais.

Nixonas ragino 
vietnamiečius 
klausyti Francijos

lianai, Indo-Kin. — Čia 
lankosi Richard Nixon, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas. Jis ragino Viet
namo tautinį karaliuką Bao 
Dai ir jo ministrų kabinetą 
išvien su francūzais ka
riauti prieš Vietnamo liau
dininkus komunistus.

Nixonas per p s ė.j o Bao 
Dai ir jo ministrus, kad ne
mėgintų visai atsimesti nuo 
Francijos . Sakė, Amerika 
priešinga visiškam atsi
skyrimui nuo Francijos. 
Taigi Vietnamas, anot Nix- 
ono, turėtų pasilikti tiktai 
savivaldinė francūzų impe
rijos dalis. Kitaip Ameri
ka neremtų Vietnamo tau
tininkų valdžios.

Nixonas žadėjo kariniai- 
piniginę paramą tautinin
kams, kad drauge su fran
cūzais “sumuštu komunis
tus pačioje Vietnamo že
mėje,” Tndo-Kinijoje.

(Vietnamo liaudininkai - 
komunistai yra užvaldę jau 
daugiau kaip pusę Vietna
mo.)

Čechoslovakija nuteisė 
du izraeliečius šnipus

Praga. — čechoslovakijos 
teismas nuteisė du Izraelio 
piliečius kaip karinius va
karų šnipus. Šimonui Oren- 
steinui, biznieriui iš Izrae
lio, paskyrė visą amžių ka
lėti, o Mordekajų Oreną, Iz
raelio darbiečių vadą, nu
teisė -kalėjiman 15-kai me
tu, v •

New York. — Valstijinė 
darbų suradimo komisija 
pranašauja, kad 3 procen
tais pakils darbai šioje apy
linkėje nuo dabar iki naujų
jų metų.

Formozoje esą jau apie 
8,261,000 civilinių gyvento
jų, kaip skaičiuoja Čiang 
Kai-šeko valdžia.

Prancūzai užgniaužia 
žinias iš Vietnamo

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzai įvedė griežtą cenzūrą 
žinioms apie savo karą su 
Vietnamo liaudininkais.

Tačiau ir cenzūruota ka
rininkų žinia pri p a ž i n o , 
kad:

Prancūzai pereitą savaitę 
paskelbė, būk s u n a i k i n ę 
320-jį batalijoną liaudinin
kų armijos. Tačiau, “su
naikintieji” atgijo, atakavo 
ir apsupo francūzus, iki 
francūzai, galų gale, durtu
vais praarde apsupimo lan
ką ii* pasprukę.

United Nations, N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis siūlė negaišuojant 
svarstyti ginčą dėl Triesto. 
Bet anglai - amerikonai su 
savo šalininkais Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
dar trims savaitėms atidėjo 
tą klausimą, nepaisant Vi
šinskio protestų.

Prieš Višinskio pasiūlymą 
balsavo 9 Saugumo Tary
bos nariai, už jį tik pats 
Višinskis, o vienas narys 
susilaikė nuo balsavimo.

Višinskis kaltino Ameri
ką ir vakarinius jos 
talkininkus už bandymą 
padaryti iš Triesto žemės 
karinę stovyklą užpuolimui 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
draugus.

Jis reikalavo vykdyti tai
kos sutartį su Italija kas 
liečia Triestą. O ta sutar
tis, pasirašyta Amerikos, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos, įsakė laikyti 
Triesto žemę savistoviu 
kraštu. Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba turėtų, 
pagal sutartį, paskirti Tri
estu! neutralį gubernatorių, 
o Triesto gyventojai išsi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — Pravda vėl ra

šė, jog visus Amerikos gin
čus su Sovietais galima bū
ti! išspręsti ramiomis dery
bomis.

Berlin. — Pranešimai iš 
vakarinio Berlyno teigia, 
kad komunistų priešai Ry
tinėje Vokietijoje nužudę 
jau 32 jos policininkus,

Teheran, Iran. — Irano 
generolų valdžia pareiškė 
Amerikai padėką už 45 mi
lijonus dolerių.

London. — Anglų teismas 
nusmerkė pakarti Alfredą 
Whiteway, kuris išprievar
tavo ir nužudė dvi jaunas 
merginas.

Istanbul, Turkija. — Tur
kai ketvirtadienį minėjo 30- 
metinę sukaktį nuo respu
blikos įkūrimo.

Kaliniai apsirijo 
migdomais vaistais
Walla Walla, Wash.—Apie 

400 kaliniu čionaitiniame 
kalėjime taip prisiragavo 
migdančiųjų vaistų, kad 
draikėsi ir kniubo aršiau 
kaip girti, ir negalėjo dirb
ti.

KANKINIMĄ BELAISVIŲ’
Nėra įrodymų, kad komunistai 
kankinę belaisvius, sako Pandit

Pasirodo, jog keli kaliniai 
prižiūrėtojai kalėjimo san
dėlių paėmė 10,000 piliukių 
migdančiųjų vaistų ir pada
lino kitiems kaliniams.

Valdžia buvo atsiuntus 
kalėjimo ligoninei 40,000 to
kių piliukių kaip atlieka
mus nuo karo dalykus.

An glai-amer ikonai vėl atideda 
Sovietų siūlymų, kad Jungtinės
Tautos svarstytų Triesto ginčą

rinktu savivaldinį seimą.
Višinskis perspėjo, kad 

Amerikos politika Trieste 
gali užkurt karinę eksplozi
ją.

Anglų-amerikonų nutari
mas ir Tito grūmojimas
Amerika, Anglija ir Fran- 

cija spalio 8 d. nutarė ati
duoti Italijai šiaurinį Tri
esto ruožtą, vadinamą A, o 
pietini ruožtą B palikti Ju
goslavijai globoti, kaip kad 
iki šiol.

Sovietų delegatas tada 
užprotestavo prieš vienpu
siška sutarties laužymą ir 
pareikalavo tuojau svarsty
ti ta klausimą. Anglu ame
rikonu blokas tuomet laiki
nai atidėjo svarstvmą, o da
bar nustumia jį dar toliau. 
Jie sako, reikia gauti laiko, 
kad galima būtu suruošti 
taikias derybas tarp Ame
rikos, Anglijos, Francijos ir 
Jugoslavijos kas liečia Tri
esto žemę. Nes kitaip gal 
kiltu karas tarp Jugoslavi
jos ir Italijos. — Judviejų 
gi karas ardytų pietiniai - 
vakarinį Europos frontą 
prieš komunizmą.

Kai tik anglai-amerikonai 
buvo paskyrę Italijai Tries
to ruožtą A. tuojau Jugo
slavijos valdovas Tito už- 
reiškė, jog permes savo ar
mija. į tą ruožtą, jei Italija 
bandys ten įkelti bent vie
ną koją.

Lebanas atmeta Amerikos 
pląną dėl Jordano vandens

Beirut, Lebanon. — Ara
biškoji Lebano valdžia at
metė Amerikos siūlomą 
planą taip užtvenkti Jorda
no, upės vandenį, kad juom 
galima būtų drėkinti lau
kus Izraelio ir sykiu arabiš
kųjų kraštų Syrijos bei Jor
dano.

Tą planą mėgino įpiršti 
atvykęs prezidento Eisen- 
howerio pasiuntinys Eric 
Johnston. Plano įvykdy
mas atsieitų 60 milijonų do
lerių. Amerika žadėjo duo
ti pinigų, jeigu arabiškieji 
kraštai ir Izraelis susitartų 
draugiškai naudoti Jorda
no upės vandenį.

J. TAUTŲ KOMITETAS 
PATARIA SVARSTYTI

United Nations, N. Y. — 
Vairuojantis Jungt. Tautų 
seimo komitetas 12 balsų 
prieš 2 patarė, kad visas 
seimas svarstvtu Amerikos 
skundus, kur jinai kaltina 
Šiaurinės Korėjos baudi-! 
ninkus ir kinu komunistus 
už “kankinimą bei žudymą 
belaisvių,” amerikonų ir! 
Pietinės Korėjos tautiniu- j 
kų.

Jungtinių Tautų seimo 
pirmininkė Vijaya. Lakšmi 
Pandit, Indijos delegatė,

_______ __ I
i

Izraeliečiai, sakoma, 
susprogdinę arabu ! 
vandentieki Jeruzalėj

Jeruzalė. — Ai‘a bu Arti
mųjų Rytu radiias kaitino) 
Izraelio policininkus už su
sprogdinimą didžiojo vamz-
džio. kuriuo plaukė geria
masis vanduo iš Ain Faros 
į Jeruzalės senamiestį. Li
ko suardyta 25 pėdos vamz
džio, taip kad nutrūko van
duo senamiesčiui, kurį val
do Jordano arabai. — Jeru
zalės naujamiestis priklau
so Izraeliui.

Sprogimas nieko nesužei
dė.

Jordano valdininkai sa
ko radę pėdsakus dviejų 
žmonių, nuėjusių nuo spro
gimo vietos linkui žydų 
Hadassah ligoninės. Ta li
goninė stovi ant Alyvų kal
no, nuginkluotame ruožte 
tarp arabiškos ir žydiškos! 
miesto dalių.

Tel Aviv, Izrael. — Kari
niai Izraelio atstovai atme
tė įtarimą, kad izraeliečiai 
sprogdinę va n d e n t i e k i o 
vamzdį arabiškame Jeru
zalės ruožte.

Pakistanas įsisteigs kaip 
mahometoniška respublika

Karachi, Pakistan.^—Kon
stitucinis Pakistano seimas 
nutarė pakeisti savo šalį i 
mahometoniška respubliką. 
Tuomet visi Pakistano įsta
tymai rymotų ant Korano, 
mahometonų biblijos.

Indusų tikybos delegatai 
.apleido seimą, protestuoda
mi prieš nutarimą pavers
ti Pakistaną sektantišku 
mahometonu kraštu.

87 procentai Pakistano 
gyventojų yra mahometo
nai ir 13 procentų indusai.

Konstitucinis seimas nu
sprendė ir po respublikos 
įvedimo palaikyti Pakista
ną kaip savivaldinę Angli
jos imperijos dalį. Iki šiol 
Pakistanas buvo Anglijos 
dominija, panašiai kaip Ka
nada, Australija ir k t.

tuojau pasakė, jog nėra jo
kių įrodymų, kad .šiauriniai 
korėjiečiai ar kinai būtų 
kankinę paimtus nelaisvėn 
amerikonus ar jų talkinin
kus.

Sovietų delegatas An
drius Višinskis užreiškė, 
jog:

—Tie kaltinimai yra tik 
beprotiški išmislai, karto
jami jau nuo 1951 metų.

Tai yra tyčia sugalvoti 
melai, kuriais Amerika 
stengiasi pastoti kelią tai
kai Korėjoje, — sakė Vi
šinskis.

Lenkijos delegatas Julius 
Katz-Suchy pareiškė:

—Kiekvieną sykį, kada 
Amerikos valstybės depart- 
mentas nori sulaikyti nuo 
taikos, tai visuomet išran
da. naujas pasakas apie va
dinamus šiaurinių korėjie
čių “žiaurumus.”

Vis daugiau anglu 
“sodomiškai griešiją”

London. — Pernai buvo 
• areštuota 1,686 anglai už 
i tai, kad “sodomiškai grie- 
l šijo” — vyrai lytiniai ten- 
’ kinosi su vyrais.
i

Tokių “grieš" inkų” skai
sčius penkeriopai padaugėjo 
per keletą paskutinių me
tu, t

Partneriai bruzda prieš 
naują valdžios planą

Washington. — Žemdir-
I bystės sekretorius Ezra 
! Benson, su prezidento Ei- 
senhowerio pritarimu, pa- 

, keitė vadinamą “žemės sau- 
i gojimo” įstaigą. Nutarė 
' uždaryti septynis tos įstai- 
I gos skyrius Pa., S. C., Wis., 
j Neb., Tex., N. Mex. ir Ore
gon valstijose. Pavedė pa
čioms valstijoms tvarkyti 
dalykus, kuriais iki šiol rū
pinosi ta įstaiga.

Dėl to protestuoja Ame
rikos Farmų Sąjunga, įvai
rios kitos farmerių organi
zacijos ir kai kurie demo
kratai ii* republikonai kon- 
gresmanai bei senatoriai.

Farmeriai supranta, kad 
valstijos leis farmų pro
duktu trustams aršiau iš
naudoti juos, negu leisda
vo šalies žemės saugojimo 
įstaiga. Sako, tas Bensono 
ir Eisenhowerio padarytas 
žygis “atsirūgs” republiko- 
nams būsimuose rinkimuo
se.

Valdinė įstaiga padėdavo 
farmeriams gauti paskolų 
iš valdžios; ieškodavo rin
kų, kur galima būtų pelnin
giau parduoti farmų pro
duktus, ir tt.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ
PIRMININKĖS NUOMONĖ

JUNGTINĖSE TAUTOSE tapo iškeltas naujas skan
dalas: gird’, Šiaurės Korėjos ir Kinijos Liaudies Respu
blikos tam tikri pareigūnai žudė ir kankino Pietų Ko
rėjos, Amerikos ir kitų kariavusių Korėjoje kraštų karo 
belaisvius.

Tam “įrodymų”—apstu. Yra foto nuotraukos,/yra 
pasakojimai kitų, “mačiusių,” jog taip atsitikę, ir tt. 
Dėl to mūsų šalies delegacija Jungtinėse Tautose ruošia
si reikalauti, kad tie; kurie yra atsakomingi už žudymus, 
būtu teisti ir nubausti . €

Jie mano, jog šis “žiaurybių” reikalas yra daromas 
propagandiniais sumetimais. Žiūrėkit, kokie komunistai 
esą žiaurūs! Pagalvokit, ar gi tai neverčia mūs dar ir 
dar labiau ginkluotis! Ar gi nereikia ruoštis kitam ka
rui?!... |

Kaipgi į tą dalyką, žiūri žmonės, stovintieji, taip | 
sakant, vidurkelyje? Jie mano, jog tai yra niekas dau- į 
giau, kaip propaganda. Jie mano, kad dalykas vienšališ- 
kas, kad jis daromas tam tikrais politiniais sumetimais.

Paimkime pačią Jungtinių Tautų aštuntosios asem-

Iš Tarybų Sąjungos, ku
rios dalimi yra ir Lietuva, 
ateinančios žinios rodo, kad 
ten vis daugiau dėmesio 
kreipiama ir pinigų teikia
ma kūdikių, vaikų ir jauni
mo auklėjimui ir mokslui. 
O tas savu ruožtu reiškia 
vis didesni paliuosavimą 
moters - motinos darbui, 
mokslui ir visuomeniniam 
gyvenimui.

Darbininku vaikais vals
tybė pradeda rūpintis pirm 
jų gimimo, suteikiant ge
riausią galimą priežiūrą 
kūdikiui ir jo motinai. Po 
sugrįžimo iš ligoninės, dak
taras ir slaugė atlanko nau
jagimį kas dieną per tris 
dienas, o po to lanko du 
ar tris kartus kas mėnuo, 
nelaukia iki jis susirgs.

Kūdikio poreikiams didė
jant, jis tam randa visas 
progas lopšeliuose, o vė
liau darželiuose ir maža
mečiams žaisminėse klasė
se. Pernai apie du milijo
nai darbininkų vaikų pra

blėjos pirmininkę Vijaya Lakshmi Pandit. Madame Pan
dit nepriklauso nei vienai pusei, ji stovi centre.

Praėjusį sekmadienį Washingtone NBC televizijos 
stotyje tuo klausimu buvo užklausta ir ji pasakė save 
nuomonę. ■

Ten buvo suruoštos diskusijos. Norėta šį klausimą 
taip suformuluoti ir jam duoti atsakymus, kad jis “su
drebintų visą šalį.”

Kai ją užklausė, ar ji mano, kad buvo įrodyta ; 
Šiaurės Korėjos ir Kinijos Liaudies Respublikos atlikti į 
žiaurumai link karo belaisviu, Madame Pandit atsakė: < 
ne, nemano! Jeigu norime žmones teisti ,už jų atliktus 
žiaurumus, tai pirmiau reikia suteikti daugiau įrodymų 
kad jie nusikalto, pareiškė Jungtinių Tautų pirmininkė. I

Tuomet jai buvo aiškinta, kad “įrodymų jau užten- ! 
ka,” jie jau surinkti ir pateikti. Į tai Madame Pandit ' 
atsakė: taip jums atrodo, gi man taip neatrodo.

Ar reikia dar pridėti, kad šis Jungtinių Tautų pir
mininkės pasisakymas užpylė šalto vandens už kalnie- 
riaus tiems, kurie mano, kad jiems viskas yra galima?!

Mums visgi atrodo, kad, užuot ėjus prie kraštutiny- 
bių, užuot ėmusis vis aštresnių ir aštresnių propagandos 
įmonių, turėtų būti eita prie santykių švelninimo, prie 1 
greitesnio ir sėkmingesnio taikos Korėjoje pravedimo. '

Apsilankymas Waslii ngtone ir New Yorke

PAKĖLĖ KAINAS
TUOJAU, KAI TIK BAIGĖSI pieno išvežiotoji] 

streikas New Yorko mieste ir jo apylinkėje, pati stam
biausioji pieno kompanija, Borden Milk Co., pranešė, kad j 
ji pakelia pienui kainas: centą kvortai . Borden Millk ; 
kompaniją seka kitos. Vadinasi, apie 12-ka milijonų . 
žmonių, kurie naudoja pieną, dabar turės mokėti centu ( 
už kvortą brangiau negu mokėjo prieš savaitę.

Ligi šiol krautuvėse pieno kvorta parsidavė po 22, > 
no 23 ir po 24 centus. Į namus atvežto pieno kvorta ; 
lėšavo nuo 24 iki 27 centu. Dabar kiekviena kvorta cen- į 
tu bus brangesnė. ;

Galima suprasti, kiek visa tai duos pieno kompani- i 
jom ekstra pajamų. .

Kodėl gi jos taip daro? Todėl, kad streikavusiems 
darbininkams reikėjo pakelti algas.

Kai kurie žmonės, — mažai suprantą ir netoli matą 
žmonės,—dėl šito pakėlimo kaltina darbininkus. Girdi, 
jei jie būtų nestreikavę, jei nebūtu reikalavę didesnių 
algų, tai ir pieno kainos būtų pasilikusios tos pačios.

Klaidą, didelę klaido daro tie žmonės, kurie šitaip 
samprotauja. Darbininkai-pieno išvežiotojai, reikalau
dami padidinti jiems algas, gerai suprato, kad samdyto- i 
jai galėjo padidinti jas be pakėlimo pienui kainų. At- I 
siminkime, kad tos pačios Borden kompanijos pelnai per 
šių metų pirmąjį pusmetį buvo 20 procentų didesni negu 
nėr praėjusių metų tą patį pusmetį. Vadinasi, kompani
ja galėjo lengvai pakelti darbininkams algas, nepake- 
liant pieno kainų. Tai darbininkai žinojo.

Bet... gyvename laisvojo verslo sistemoje. Kiek
vienas galingesnis gali plėštis tiek, kiek tik jis nori, ir 
už tai jam niekas nieko nesako. Pieno kompanijos yra 
tvirtos, turi savo gerus lobijistus Albany mieste, turi 
savo užtarėjus visur. Ir dėl to jos plašia, kiek begalė- 
damos.

O visa tai turės sumokėti daugiausiai darbo žmo
nes; daugiausiai šeimos, turinčios mažus vaikus!
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Rašo Dr. J. F. Borisas
(Pabaiga)

Washingtonas kaipo kul
tūros, meno, mokslo cen
tras gali lygintis prie Bos
tono. The Library of Con
gress yra antras iš eilės vi
same pasaulyje. Maskvos 
knygynas užima pirmą vie
tą pasaulyje.

Baltasis Namas, kuris da
bar yra perbudavotas,- pri
klauso šios šalies piliečiams. 
Per būdavo j imas kai n a v o 
$5,800,000, o su įvairiais vi
duje įrengimais atsieis virš 
$7,000,000. Piliečiai gali ap
lankyti (paskirtu laiku) 
tas dalis, kurios yra visuo
menei paskirtos.

Prezidentas su savo šei
ma gyvena Baltajame Na
me. Jo ofisas ir jo pagel- 
bininkų ofisai randasi Bal
tajame Name. Taipgi dau

gelis tarnų gyvena Baltaja
me Name. Nors mūsų ša
lis skaitoma demokratiška 
respublika, tačiau, pasigili
nus, tokia nėra. Mūsų pre
zidentas gyvena nepras
čiau kaip didelis kunigaikš
tis arba imperatorius, mo- 
narkas. Jis turi daugybę 
tarnų, automobilių, orlai
vių, laivų su valdžios apmo
kamais darbininkais. Ro
dosi, šiuo tarpu prezidento 
alga $100,000 J metus. 
Apart algos $50,000 paskir
ta įvairioms jo išlaidoms,, 
tai taip vadinami “expense 
money.” Gi $40,000 į me
tus kelionių išlaidoms. Jis 
gali pasirinkti orlaivį arba 
laivą ir keliauti valstybės 
išlaidomis, kurios nepri
klauso prie taip vadinamų 
“naminių išlaidų.” Užlaiky
mas Baltojo Namo atsieina 
$260,000 per metus. Sudė
jus visas išlaidas ir algas 
užlaikymui mūsų šalies pre
zidento, Kongresas kas me
tai paskiria $1,500,000.

Washingtbno ž m o n ė s 
kaii) ir Bostono, myli viso
kius gerus ir blogus gan
dus. Jie myli daug žinoti 
ir kitiems apie tai papasa
koti. Galima sakyti, daug 
skirtingesni nuo New Yor
ko miesto žmonių.

New Yorko žmogus pasi- 
perka laikraštį ir eina jį pa
sidėjęs porąnkyje į urva- 
kelį, tada jis prie progos 

leido tėvų darbo valandas 
ekspertų vadovauj a m o s e 
prižiurę tuvėse. Gi šiais me
tais nuolatinėse prižiūrėtu
vėse randasi virš milijonas 
vaiku ir sezoninėse apie 
4,000J)00.
Valstybiniai tarybinės val

džios nuostatai reikalauja, 
kad penki'procentai, vietos 
visose naujose gyvenamų 
namų statybose būtų.skirti 
vaikų įstaigoms. O tai reikš, 
jog motinai nereikės ištiso
mis valandomis anksčiau 
keltis, kad kūdikį galėtų 
nugabenti prižiūrėtuvėn ir 
suspėti laiku į darbą. Jai 
nereikės ištisas mylias jį 
nešti ar vežti einant į dar
bą ar iš darbo.

Einant naujuou Penkerių 
Metų Planu, 1955 metais 
jau turės būti 40 procentų 
daugiau prižiūrėtuvių, ne 
gu buvo 1950 metais. Prie 
to einama visur. Tas už
mojis taip įsvarbinamas. 
kad daugelyje vietų staty
ba naujų ir plėtimas ir ge-

skaito. Gi Washingtono ir 
Bostono piliečiai nori žino
ti kitų žmonių bėdas, lai
mes ir nelaimes, o savąsias 
daugiau kažin kaip nori ty
liai paslėpti.

Pačiame mieste judėjimas 
vis didesnis negu prieš ke- 
leris metus. Miestas didi
nasi, gyventojai darosi me- 
tropoliški, skuba į visas pu
ses. Žinoma, netaip, kaip 
New Yorke, kur vieni ki
tiems ant kulnų lipa ir jo
kių atsiprašymų nebando 
daryti.

Urvą kelių (subways) čia 
nėra, todėl gatvių karai, 
busai skubiau eina negu 
New Yorke arba Bostone1. 
Kita, dauguma Washingto- 
so gatvių plačios, todėl ir 
susikimšimai nėra tokie, ko
kie New Yorke arba Bos
tone. Viešbučių Washingto
ne randasi gerų, blogų ir 
tokių blogų, kokius galima 
sulyginti su New Yorko 
Boweres viešbučiais. Patys 
geriausi viešbučiai nėra to
kie geri, kaip kad Atlantic 
City, N. J. Man rodosi, to
kie didžiuliai viešbučiai, 
kaip Atlantic City, turėtų 
būti Washingtone, nes čio
nai daug žmonių atvažiuo- 

i ja. Laikraščiai, “The Eve
ning Star” ir “The Wash
ington Post,” abu turi daug 
skaitytojų ir skelbimų. To
kie užrašai, kaip ant Vy
riausiojo Teismo Buto, 
“Equal Justice Under 
Law,” nėra pildomi; kaip 
užrašyta, taip nėra daro
ma. Visur veidmainystė, 
gražiai apipuošta. Lygybės 
tarpe piliečių nėra visoje 
mūsų šalyje, o Washingtone 
jos dar mažiau. Negrai 
čia atskirti nuo baltųjų. Vi
so negrų Washingtone ran
dasi apie 285,000.

Prie prezidento Eisenho- 
werio* reakcija, rodosi, dar 
daugiau įsisiūbavo. Demo
kratija, kurią velionis pre
zidentas Roose veltas buvo 
iškėlęs ir kai ką jos pre
zidentas Trumanas palaikė, 
visai pradeda nykti.

Apart žibančių gražių 
vietų ir valdiškų įstaigų, 
W a s h i n g tone yra daug 
lūšnynų, daug primityviško 
laikotarpio namelių, o ir to
kiu trūksta, nes maisto 
kainos aukštos, o namų kai

Jugoslavijos cx-karaliaus 
pati bandė nusižudyti

Paryžius. —' Buvusiojo 
Jugoslavijos karaliaus Pe
tro pati Aleksandra prasi
pjovė gysles rankų riešuo
se, bandydama nusižudyti 
kraujo išplūdimu. Taip ji 
mėgino sugraudinti Petrą, 
kad jis atšauktų savo atsi
skyrimo (divorso) bylą teis
me.

Buvusioji karalienė pa
leido sau kraują iš rankų, 
kuomet Petras ir abiejų 
advokatai suėjo, pasikalbė
ti su ja.

Tuojau pašauktas dakta
ras apraišiojo jai žaizdas 
ir užtikrino, kad ji dėl to 
nemirs. O buvęs karalius 
vis tiek reikalauja atsisky
rimo.

Tarybinėje Moldavijoje 
430 darbininkų vaikų mo
kinasi žaislinėse klasėse, 
kurios veikia 126-se vai
kams darželiuose.

rinimas jau buvusių prie* 
žiūrų eina pirm plano. Ta
me daug prisideda pačios' 
moterys, kurioms atidary
mas prižiūrėtuvių suteikia 
naujas progas siektis pa
geidaujamų darbų, mokslo, 
profesijų, vedančių į pilnu- 
tiną lygybę ir galimybę gy-

1 venimu džiaugtis. I. S.

nos, rodosi, stačiai artinasi 
prie debesų. Modernizaci
ja reikalinga, ypatingai se
niems namams. Washing
tono piliečiai lėčiau dirba, 
negu New. Yorko, nes dau
guma jų iš įvairių vakari
nių valstijų, todėl negalima 
tikėtis senu namu moderni
zacijos, nes visko trūksta, 
ypatingai namų moderniza
vimui medžiagos. .Gaila, 
kad bilijonai yra leidžiami 
karinių ginklų vystymui, o 
namų modernizacijai pini
gu neskiriama.

New Yorke, kuomet gub. 
Dewey su savo klika ir ma
joru Impellitteriu pakėlė 
važinėjimo fėrą iki 15 cen
tų, o rendas—15 nuošimčių, 
tai dabartinis majoras po
litiškai nusisuko sprandą.

Iš visu kandidatu Ameri
can Labor Party kandida
tas yra rimčiausias, Clif
ford T. McAvov. Tačiau, 
atrodo, kad kįtas New Yor
ko gaspadorius bus Rober
tas Wagneris, sūnus buvu
sio senatoriaus Wagnerio. 
New Yorko tėvai, “city fa
thers,” iš Tammany nesirū
pina, kad fėrą sumažinti. 
Pats tėvas “Father Knick
erbocker” krapšto sau pa
kaušį ir, rodosi, galvoja, 
kad New Yorkui dabar la
bai reikalingas toiks sūnus, 
kokiu buvo La Guardia.

Newyorkieciai turėtų iš
šluoti visą Dewey ir Impel- 
litterio privirtą brudą, nes 
kitaip ateityje miestas ne
galės augti, kaip kad jis au
go per daugeli metų. Jau 
dabar New Yorke gyveni
mas daug pablogėjo, todėl 
žmonės suras būdus persi
kelti gyventi kitur. Gi žmo
nės yra turtas.

Dabar New Yorko miestą 
valdo tinginių lizdai, kurie 
nesirūpina miesto žmonių 
gerove. Newyorkieciai tu
rėtų žinoti sąvo miesto ke
lius, takus, lizdus ir juos 
apvalyti, nes tėvas Knicker- 
bockeris tik tada galės už
sirūkęs pypkę ramiai savo 
senatvėje snausti. Dewey 
ir Impellitteri nėra tikri 
New Yorko sūnūs. Abu jie 
tik posūniai, todėl reikalin
ga juos pamokyti, paro
dant, kad dauguma New 
Yorko piliečių protauja.

Vaiky priežiūra paliuosuos 
moterį darbui ir gyvenimui
Tūkstančiai jaunų mote

rų tapimą nėščia skaito ne
laime. Jas sukrečia didelė 
baimė, kankina rūpestis. 
Jos kenčia ne dėl to, kad 
jos neturėtų to visai gyvi
jai įgimto instinkto pratęs
ti save į ateitį atgimimu 
savo vaikuose. Jų nervus 
ardo nebuvimas užtikrintos 
vaikams duonos, pastogės, 
mokslo, ateities. I

Milijonams mūsų šalies 
moterų pasireiškimas mo
tinystės reiškia pradžią ne- 
datekliaus, neriboto skur
do, alkio ir to pasėkoje ar
šių nesantaikų namie, ligų, 
nelaimių. Nėštumas ir mo
tinystė reiškia netekimą 
darbo, uždarbio.

Taip jaučiasi ne vien tik 
moterys. Kiekvienas yra ne 
kartą ir ne du girdėjęs nuo- 
tikių, kad naujagimio tėvas 
“po gimdymo” dingo iš na
mu ir tiktai kelintą dieną 
parėjo pavargęs. Tai at
sitinka ne vien tik įgudu- 
siems alkoholikams, bet ir 
tokiems, kurie pirmiau nie
kad nebuvo girtavę.

“Kaip išaiškinti jo ‘sele- 
braciją’? Juk jis nekentėjo 
gimdymo skausmų. Jam ne
reikės per dienas ir naktis 
prie kūdikio sėdėti. Nau
jagimis nepakeičia jo gyve
nimo,” pastabiauja žmo
nės.

Argi nepakeičia? Laimin- 
giausiame gimdymo nuoti- 
kyje daktaro ir ligoninės iš- 
kaščiai nusinešė kelis šim
tus dolerių, kuriuos dar 
kiek dapildęs jis tikėjosi 
įmokėti rankpinigiams už 
kokią stubelę. Mūsiškėje 
“free enterprise” sistemoje 
būtų “socialistiška,” jeigu 
valstybė nemokamai teiktų: 
medikališką pagalbą gim- ( 
dyvei ir kūdikiui. Gi pasi
taikius sunk i e s i e m s ar 
p i r m 1 a i k i n- i ams gimdy
mams, kur motinai reika
linga didesnė pagalba ar il
galaikė priežiūra ir kur už 
mažytį guolį naujagimiui 
inkubatoriuje reikia užmo
kėti po $20 ar daugiau už 
dieną, naujagimio tėvas pa
leidžiamas, pinigiškai kal
bant, nugutėlis, o kartais 
dar ir skolose.

Geroji gamta gimdyto
jams suteikti nepaprastai 
daug ryžto darbuotis savo 
įpėdinių gerovei. Nesant 
pakankamai ištekliaus tin
kamai išlaikyti šeimą iš tė
vo uždarbio, pati motina 
mielai eitų uždarbiauti, jei
gu tik būtų kur saugiai pa
likti vaikus ir jei būtų dar
bu ir žmonišku uždarbiu. V Vi.

Nelaimei, mūsų valstybe 
kol kas nesuteikia tėvams 
jokios pagalbos ir tame. 
Jeigu vienur kitur randasi 
privatinės maža mečia m s 
prižiūrėtu vės, tai jos atsi
eina taip brangiai, kad mo
tinos veik visas uždarbis 
nueina prižiūrėtuvei apmo
kėti. Motinos darbas ma
žai gelbsti šeimai išgyventi 
ir įsigyti šiokį tokį saugu
mą rytojui.

Dar aršiau, kuomet jau 
paaugėję vaikai, kurie tu
rėtų per dieną būti moky
kloje, negali mokykloje bū
ti dėl to, kad ten stoka vie
tos. Jie priversti per die
nas bėginėti po gatves nuo
latiniame pavojuje patekti 
po ratais, tapti sužalotais 
gaujose mušeikučių arba 
užaugti sužalotais dvasi
niai .

Daugeliui jaunų tėvų jau 
įgriso tas slogutis laukti ir 
nesulaukti padėties gerėji

mo. Jie pradeda patys)im
ti kai kurių mūsų gyveni
mo sričių vadovybę į savo 
rankas. Ką atlikti seniau 
būtų reikėję advokatų, šian
dieną imasi veikti jau pa
čios amerikinės šeiminin
kės, motinos ir mokytojos. 
To pavyzdžiu galima imti 
spalio mėnesį įvykusias mo
tinų su vaikais demonstra
cijas New Yorko miesto sa
lėje. Šimtai motinų buvo 
suvykusios iš visų miesto 
dalių reikalauti miestinės 
Budžeto Tarybos, kad ji pa
skirtų daugiau pinigų mo
kykloms.

Kitu pavyzdžiu protingo, 
organizuoto tėvų - motinų 
veiksmo vaikų gerovei yra 
New Yorko miesto per ke
lis atvejus įvykusios City 
Hali demonstracijos reika
lauti gamma globulino ap
saugai vaikų nuo paraly
žiaus . Visa tai rodo gu
gantį susipratimą. '

Tikėkime, jog ateis lai
kas, ir jis nebetoli, kai jau
noji Amerika imsis spręsti 
savo reikalus ir gaus pri- 
žiūrėtuves vaikams tų mo
tinų, kurioms reikia ir ku
rios nori dirbti. Jie gaus 
prižiūrėtuvių talką ir toms, 
kurios dirba tiktai namie. 
Šeimininkystė taip pat bus 
skaitoma darbu ir šeiminin
kė žmogumi, kuris taipgi 
reikalingas pakaitos ir pa- 
silsio bent retkarčiais. Gi 
to visko dasiekus jau neto
li bus ir tas laikas, kada 
tėvai auklės vaikus tiktai 
taikai ir laimingam gyve
nimui, o ne išžudymui ka
ruose. N. L. Y

Tarybinė Ukraina šie; 
met įrengs 40 naujų vai
kams darželių naujai stato
muose apartmentnamiuose 
ir 156 senosiose kaimynijo- 
se po visą respubliką.

Tarybų Sąjunga pernai 
išleido kūdikiams prižiūrė
tuvių statybai 160,000,000 
rublių, o šiemet išleis 220,- 
000,000 rublių. Tas rodo, 
jog tarybinė valstybė ruo
šiasi taikai ir gyvenimui, 
o ne karui.

Today’s Pattern

Pattern 90*21: Jr. Mi*iS Sizes 11. 
13. 15. 17. Size 13 jumper requires 
2 yards 51-inch; blouse, 17« yards 
35-incli fabric.

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



Hartford, Conn.
L. M. Klubas turėjo savo 

s’Išsirinkimą spalio 19 d. Su
sirinko 'gražus vietinių na
rių būrelis. O labiausiai bu
vo smagu matyti iš toliau 
nares bei svečius, tai Mr. ir 
Mrs. Valley, Mrs. Malinaus
kienę ir Oną Visoekienę. 
Gal kada ateityje vėl pada
rytumėt mums tokį “sur
prise.”

Linksma buvo girdėti li
gonių lankytojų pranešimą, 
kad visos narės sveikos. Bū
kit drūtos ir toliau, sesu

kės!
Už gražų ir nenuilstantį 

veikimą nutarta pasveikin
ti K. Petrikienę jos gimta
dienio proga. O mūsų ge
riems prieteliams jubilie- 
jantams P. ir 0. Giraičiams 
pasveikinti auksinių vestu
vių dieną rengiamas gražus 
pokilis. Ta didelė diena bus 
lapkričio 29 . Bus pokilis 
su gražia menine progra- 
lifjj. ^Turėsime nepaprastus 
svečius iš Worcesterio. At
vyks Jonas Sabaliauskas ir 
Ona Dirvelienė. Tai tikrai 
bus dvasiai peno. Dažnai 
mes nukenčiame nuo stokos 
meniškojo peno tokiuose 
parengimuose, bet jau ne šį 
kartą. O gaspadinės iš 
►nksto daro planus dėl 
maisto.

Po susirinkimo, mūsų ne- 
nenuilstanti draugė L. Man- 
kienė išvirė kavos (beje, 
turiu priminti, kad klubas 
nori už tai užmokėti, bet ji 
apie užmokestį nei nekal
ba). L. Žemaitienė atnešė 
didelį keiką, rodos, M. Sa- 
'ūiauskienė pyragaičių, tai 
‘’’.oje ii* vaišingoje nuo- 

..<< 'Aoje praleidome laiką. 
Pi išeityje daug kartų vaiši
no skaniais sūriais Mrs.

Cleveland, Ohio
širdinga padėka

Mirus mano žmonai Ka- 
trinaį spalio 23 d., daugelis 
žmonių apteikė mus drau
giška užuojauta?

Mes norime išreikšti šir
dingu padėką visiems ir vi
soms, kurie tik prisidėjo 
prie mūsų suraminimo toje 
liūdnoje valandoje. Ačiū už 
gėles giminėms ir drau
gams; už taip skaitlingą 
atsilankymą į šermenis ir 
palydėjimą į kapines, taip
gi draugėms už suteiktą 
paskutinį patarnavimą prie 
karsto: A. Kazilionienei už 
kalbą ir eiles koplyčioje; 
grabnešiams; graborei A. 
Vilkelis už malonų patarna- 
vmia: J. Žebriui už gražia, 
kalbą ant kapinių: draugei 
Gabriūnienei kaip šeiminin
kei ir jos marčiai Martai 
A. Rodgers, M. Plaušienei, 
M. Nikas, Adomui Lukas, 
Juozui Bagdonui ir visiems 
kitiems darbininkams ir 
darbininkėms.

Taipgi didelis ačiū drau
gėms, kurios suteikė pasku
tinę pagalbą namuose: Pe
tronėlė Nemura, d. Markus, 
A. Sarulis ir kitos draugės, 
kurios lankė ligoninėje ir 
namuose.

Ačiū už simpatijos laiš
kus ir korteles vietiniams 
ir iš kitų kolonijų draugams 
ir giminėms: sesutei Mari
jonai Kubilienei iš Athol, 
Mass.; broliams J. ir S. Gie- 
draičiams iš Boston, Mass.

Dar kartą dėkoju visiems. 
Jeigu praleidau kuriuos, at
leiskite.

Miela Keiduke, lai būna 
tau lengva ilsėtis amžinai!

Tave mylintis
Andrius Salen 
dukrelė Mildred 
anūkė, 2 anūkai

Lukštienė. Ačiū jums, drau
gės! • V. K.

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbus pranešimas viešiem

LDS 6 kuopos vakarienė, 
kuri buvo garsinta lapkri
čio 14-tai, dėl tam tikrų 
priežasčių tą dieną neįvyks. 
Bet įvyks gruodžio 5 dieną. 
Yra paimta Lietuvių Sve
tainė, 315 Clinton St.

Komisija rengiasi nepa
prastai gerai priimti sve
čius - viešnias, kaip vieti
nius, taip ir iš toliau atva
žiavusius seranton i e č i u s, 
wilkes-barriecius, plymou- 
thiečius ir foresteitiečius 
Bus gardžių valgių ir gėri
mų, taipgi muzika. Kurie 

I norės, galės pasišokti. Už 
ta visa tikietų kaina ne
brangi, tik $1.00 asmeniui, 
kurie valgys vakarienę. 
Įžanga nemokama. Pradžia 
6 vai. vakaro.

K v i eč i a m e v i s u s- v i sas d a- 
lyvauti. Rengėjai

Neseniai teko sužinoti, 
kad mirė Paul Palionis rug
sėjo 27-tą dieną. Jis gy
veno New York City. Paul 
buvo karo veteranas ir pa
laidotas su militarinėmis 
apeigomis, Wyoming, Pa. 
kapinėse.

Liūdesy.) paliko 3 seseles: 
Katriną Vaicekauskienę ir 
Viktoriją Wolkar, kurios 
g y v e n a Binghamtone, ir 
Mrs. Grigalienę/kuri gy
vena Kingston, Pa., taipgi 
paliko 4 brolius ir kitus ar
timuosius. Velionis buvo 
gimęs ir augęs Kington, Pa.

Reiškiame užuojautą ve
lionio seselei Vaicekauskie
nei ir kitiems giminėms, 
taipgi ir švogeriui John 
Katriną Vaicekauskienę ir 
Vaičekauskui.

Benediktas černa mirė 
spalio 21 d., |)o ilgos ligos. 
Liiūdesyj paliko žmoną 
Eva, dukra Mildred Glo-

wacki, sūnų John, brolį An
taną ir 2 seseles, N. Yudi- 
kaitie.nę ir A. Norbutienę 
su šeimomis, taipgi daug 
artimų giminių, kurių dau
gelis gyvena šiame mieste. 
Brolis Mikolas ir seselė Te
odora Supienė gyvena Lie
tuvoje. Artima giminaite 
Mrs. Palionienė, Seno Vin
co kaiminga, iš New Jersey 
valstijos, su dukra dalyva
vo šermenyse. Buvo gra
žių gėlių nuo artimųjų.

Palaidotas spalio 24, su 
bažnytinėmis apei g o m i s, 
Kalvarijos kapinėse

Reiškiame užuojautą gi
minėms ir šeimai .

A. ir J. K. Navalinskai

Teko sužinoti, kad serga 
Mary Kulbienė, kuri gyve
na 73 Albany Ave., John
son City.

'kaipgi serga Mrs. Helen 
Maldaikaitė - Or sky, 16 
Carver St., Binghamtone. 
Visoms ligonėms linkiu 
greitai pasveikti.

Joseph in 4

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

WATERBURY, CONN.

MlltUS

Antanui Lenarlavičiui
Išreiškiame giliausią užuojautą žmonai Mag

dalenai, sūnui Petrui ir visiems artimiems gimi
nėms ir pažįstamiems.

J. Gabrėnas
Hiziene

Krasnickas

Elizabeth, N. J
Antanas Stripeika, buvęs 

sužeistas automobilio nelai-

Lakewood, N. J., apie du 
mėnesius. Vis dar su ne
sveikata apleido Paul Kim
ball ligoninę. Šiuo laiku

pas savo dukterį, kuri rū
pestingai prižiūri savo tė-

K. Danisevičia
V. Jakubonis

Šį pranešimą rašant ne
žinau, kada Stripeika atsi
stos ant kojų po tos sunkios 
nelaimės. Vienok yra vil
tis, kad A. Stripeika atei-

Philadelphia, Pa
HELP WANTED—MALE

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

(214-217)
TRUCK BODY REPAIR MAN. 

SI eel wood and fender repair man 
Must have knowledge of all types of 
welding and woodwork. Call MI, 4- 
1785. (No phone calls on Sunday 
please).

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

commercial auto bodies. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. ORIANNA WAGON 
WORKS. INC., 418—460 N. OrianiMi 
SI. MA. 7-0871.

(215-218)
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORK. Settled woman, 
sleep in, nice loom, ('are of 2 child- 
then: 6 and 8 yrs. old. Light house- 
work. 5 da\ week; good salary. Ref.

7-4085 Sat. af- 
after K P. M

required. Phone SU 
ler 5 P. M.; Sunda 
All day Tuesday.

(216-218)
HOUSEKEEPER. Mature woman 

to sleep in. Two children; school age. 
Working mother. GcxmI home. Mo
derate wages. Call HA. 4-3980.

(216-218)

Laisvės prenumerata me
tams yra $8, pusei metų $4.SO. 
Visada 
kalbinti

turėkite mintyje pa-
žmones užsisakyti

bus jums dėkingi

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?kojų. Tikiu, kad taip bus.

Antano ^tripeikos adre
sas yra 1276 Clinton Place, 
Elizabeth, N. J. Telefonas, nors stambesne auka paremk

PrietelillS biudžeto sukėlimą.

Jci Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai

EL. 5-7055.

Laisvės Koncertas
Sekmadienį Lapkričio 8 November

---- ------------ ----------- -~----------------------------------------- ----- —------- —~------ !----- --- ----------------------------------- !-------- ------- ~----- V 
PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
k------------------------------------Kalėjimo vaizdai. Poema--------------------------------......7

(Tąsa)
Mėgo klausyt kaliniai jį aplinkui,—
Jaunas jo tenoras glosto—patinka...

Lygu koncertas skambėtų dykai,—
Plojo katučių nelaisvės vaikai.

Kartais net “bravo!” savaime nuūžia, 
Net ir dosniau — kartais “Bravo,

Caruso!”
Na, jeigu šitaip, tai dargi kai ką!
Taktą net muša judrioji ranka.

“Santa Lucia”, “Sorrento” žavinga, •
“O sole mio” širdin tau įsminga,

Dar “mama mia”, “Mari o Mari,”
“La donn’ė mobil”, kaip plunksna, 

judri...
Dailios ir arijos taurios italų
Pakelia sielą ir širdį nuvalo,

Raukšlę nuglosto nuo kaktos švel
niai,—

Klausė, gėrėjos dažnai kaliniai.

Regis, ar gali žmogus būt toks kietas, 
Kad nenorėtų duot dainai tai vietos?

Bet paaiškėjo, kad y r’ ir tokių,—
Ir jiem ne gėda parodyt akių !

Kartą italas dainuoja va štaigi, — 
Dinkt — ir nukirto jo dainą kas staigiai.

Kas gi čia? Stebisi vyrai narvuos’:
Kas gražų tenorą griebs ir nušluos?

Uždraudė dainą toks sargas žiaurūnas,- 
Keista — beširdžių tokių kad dar būna...

Vakaras tapo bespalvis, niūrus,—
Kažin, lakštingala vėl gal sukrus...

Taip, ji sukruto! Rytoj vėl jis gieda!
Kas sustabdyt jį turės tokią gedą?

Bet... vėl sustabdė, vėl sargas tas 
u pats...
Vis janr ir laisvę užkirto — tik bac!

Bac! ir paleido prarūgusį garą:
Karceri n už neklusnumą uždarė!...

Vargšą išlaikė dienas ten bent tris...
Ką gi erelis narve padarys?

To negana: visą mėnesį laiko
Laisvėn neleido — kalėjime laikė:

Mėnesiu bausmę pailgino jis —.
Piktas sadistas, tas sargas žvėris!

Papas tą tiesą tikrai pripažįsta,—
Matė jis čia negi vieną sadistą...

Tiek -epizodų žiaurių ir keistų
Matė jisai, netikėtum gal tu...

Buvo kadai kalinys šičia Pipas,
Jau pagyvenęs, sau paprastas tipas,—

Penketą metų atbuvo baudos,—
Dar kita tiek jis čia narvą naudos.

Pirma kalėjimo vertės sali ūmi,
Ir, kaip apydažniai šitaipos būna,

Buvo prie pinigo Pipo šeima,
Bet kultūrinė lygtis tai žema...

Pipui už ką ten pakliuvus šaltojon,
Biznis saliu ne vis eit nenustojo:

Pilstė, pyliojo vaikai ir žmona,— 
Vis jų saliūne girtuoklių gana...

Pipas saliūninkas buvo veikėjas,—
Laisvėn greičiau jam ištrūkti norėjos.

Šita užuodė čia toks kalinys —
Kikas vardu — sugalvojo ką jis.

Būk prielankiai su Pipu čia kalbėjo, 
Klausė ir teigė ir vėl klausinėjo,—

Ir suplanavo sau tyliai slaptai:
Bus sugabiai pastatyti slastai...

Tam apsimetėliui draugui būk Kikili 
Kelios tik dienos kalėti beliko.

Štai jis ir laisvėj: tuoj savo planus
Vykdyt pradės—ir turtingas jis bus...

Tuoj į Pipienės saliūną atvyko,—
Persakė jai būk tai svarbų dalyką:

“Atsiuntė Pipas pas jus čia mano—
Štai jum greita ir slapčiausia žinia:

Laisvėn jūs vyrą leis bet kurią dieną,—
Tenka išpildyt tik reikalą vieną:

Laisvę išpirkt Pi pu i bus bepigu, —
Vyrui svarbiam tik reikės pinigų.

(Bus daugiau)
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Worcesterio Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio. dalyvaus Laisvės Koncerto 
programoj. Jie duos gražų dainų repertuarą, kuris susidės iš sulų ,duetų ir viso choro.

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

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Aido ir Sietyno Chorai

Šie du pagarsėję chorai dainuos bendrai, vado
vaujant Mildred Stenslcr. Mokytoja darbuojasi, 

kad jos chorai gerai pasirodytų.

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 Laisves koncerte.

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

programoje ir teiks minų malonumo.

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų

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

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

Prašome nesiveliiiti.



ŽINIOS IS LIETUVOS
Plečiama plataus vartojimo 

prekių gamyba
VILIJAMPOLĖ. — Rajono 

pramonės kombinatas didina 
masinio vartojimo reikmenų 
gamybą, plečia jų asortimen
tą.

Raudondvario trikotažo 
dirbtuvės. aprūpintos naujo 
mis mezgimo ir siuvimo maši
nomis, išleidžia du kartus 
daugiau dirbinių, negu praė
jusiais metais. Trikotažininkai 
pradėjo dirbti 195 1 metų są
skaita. Galanterijos cechas, 
anksčiau gaminęs tik kaklary
šius, įsisavino vaikiško apati
nio trikotažo ir moteriškų pa
laidinukų gamybą.

Dar šių metų pradžioje sta
lių dirbtuvės gamindavo tik
tai spinteles viiutuvėms, sta
liukus ir kt. Dabar vartoto
jams pateikiamos gražios 
spintos, lovos, stalai ir kitokie 
baldai. šiemet dailių baldų 
bus pagaminta už šimtus tūk
stančių rublių.

Cheminės dirbtuvės pasta
raisiais mėnesiai 30 proc. pa
didino batų tepalo, skalbimo 
miltelių, grindų tepalo ir kitų 
prekių gamybą.

Siuviniai rudens—žiemos 
sezonui

Vilniaus “Lelijos” siuvimo 
fabrikas pradėjo gaminti pro
dukciją rudens-žiemos sezo
nui. Jau pagaminta įvairių 
fasonų 5-10 moteriškų paltų, 
kurie perduoti krekybos tink
lui.

Busimųjų žemės ūkio specia
listų gamybinė praktika

Nemažas būrys Lietuvos 
žemės ūkio akademijos stu
dentų šiais metais gamybinę 
praktiką atliko broliškose res
publikose. žemės ūkio mecha
nizacijos fukulteto diploman
tai apsilankė Kubanėje, kur 
jie susipažino su pačia nau
jausia žemės ūkio technika, 
darbo organizavimu Kubanės 
kolūkiuose. To paties fakulte
to ketvirto kurso studentai 
gamybinę praktiką atliko Li- 
pecko traktorių gamykloje. 
Čia jie įsisavino atskirų trak
torių dalių gamybą, išmoko 
gerai prižiūrėti traktorius.

Šiuo metu- Miško ūkio fa
kulteto studentai tebedirba 
Kalnų Altajaus ir Novosibirs
ko miškų ūkio treste.

Praktikos metu įgytas pa
tyrimas bus apibendrinamas 
užsiėmimų metu, akademijos 
moksliniuose būreliuose.

V. Lukaševičius

Naujas specialistų būrys 
žemės ūkiui

Vilniaus žemės ūkio mecha
nizacijos mokykla išleido 21 
radijo-technikos specialistą. 
90 proc. diplomantų išlaikė 
egzaminus labai gerais ir ge
rais pažymėjimais.

Baigusieji mokyklą pasiųs
ti dirbti j respublikos mašinų- 
traktorių stotis radijo-techni
kais — dispečeriais.

. Per dvejus metus mokykla 
išleido apie 500 specialistų — 
žemės ūkio mechanizatorių, 
MTS mechanikų, traktorinin
kų ir radistų.

Ryšium su TSR P CK rug
sėjo mėnesio Plenumo nutari
mu mokykla plečia besimo
kančiųjų kontingentą, čia mo
kysis daugiau kaip 200 me
chanizatorių.

Artimiausiu laiku pradės 
veikti traktorininkų paruoši
mo skyrius, kuriame mokysis 
140 žmonių.

Nauji namai kolūkiečiams
MARIJAMPOLĖ. — Penkis 

vienbučius namus kolūkie
čiams pastatė “Naujo- kelio” 
žemės ūkio artelės statybinin
kai.

Tris naujus namus gavo 
taip pat Juliaus Janonio var
do žemės ūkio artelės nariai.

NewYorto^M^Zlntew
Areštavo už iš kitur 
atvežtą pieną

Brooklynietis vaisių parda
vinėtojas parsivežęs iš l'hila- 
delphijos 100 kvortų pieno ir 
per pusvalandį jį išpurdavęs 
šeimininkėms. Jį areštavo si', 
paskutinėmis dviemis kvorto
mis. Kaltina peržengime sa
nitarinių nuostatų.

Prekybininkas sakėsi pien
vežiu tapęs ne dėl pelno. Jis 
Philadelphij'oje mokėjęs po 
25 centus už kvortą, o čia par
davęs po 35c. Iš to turėjęs at
mokėti parsivežamo iškaščius.

Jam užteko dvejų 
mėty Amerikoje

Važiuodamas į darbą moto
ristas pamate vyriškį įšokant 
į Hudson upę netoli 8<SLh St.. 
New Yorke. Nusimetęs viršu
tinius drabužius, jis šoko i 
upę, saužudį pagavo ir ištrau
kė ant kranto.

Ištrauktasis aiškinosi esąs 
vengras dipukas. Amerikon 
atvykęs prieš porą metų ir 
dirbęs pastato prižiūrovu. Ne 
to jis tikėjosi Amerikoje. Nu
sivylęs. Priedam dar susivai
dijęs su žmona, nebeturįs kam 
gyventi.

Protestas prieš graikų 
karaliaus garsinimą

Amerikos Graikų Taryba 
lapkričio 2-rą iššaukė prie U. 
N. pikietą protestui prieš 
Graikijos karaliaus ir karalie
nės priėmimą kaip garbės sve
čių. Tuo patim protestuoja 
prieš Graikijos su Jungtinėmis 
Valstijomis sutartį, kuria ei
nant Graikija padaroma J. V. 
militaristams baze atominiam 
karui.

Sveikatos planas

Grupė Kings County Medi- 
kalės Draugijos narių pasiūlę 
įkurti įstaigą, kaip ir draugi
ją, kuri aptarnautų klijentus 
maždaug panašia sistema, 
kaip kad kriaučių įkurtasis 
Sidney Hillmano Centras. Da
lyviai mokėtų duoklę, gi pa
tarnavimą gautų pagal reika
lą. O daktarai gautų mokes
tį iš to centro pagal kiekį pa
tarnavimų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kp. milingas jvyks ket
virtadienį, lapkričio 5 d., 8 v. vak., 
Liberty Auditorijoj. 110-06 Atlantic 
Ave.. Richmond Hill.

Visi naHai 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 įvyks 

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

Valdyba.

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

Programą Laisves koncertui 
turėsime gražią

Naujosios Anglijos lietuviai 
per metų metus yra paskilbę 
savo gražiomis meninėmis tra
dicijomis. Gi VVorcesteris yra 
tas miestas, kuris niekad ne
užsileido niekam meno srity
je. Jie visuomet stengėsi iš
laikyti gerą chorą. Iš ten ki
lo daug aukštų meno jėgų dai
nos ir muzikos srityje. Taip 
pat ir eiliniai žmonės, choris
tai ar vaidylos, nesitenkina 
pastatyti bile ką, bile kaip.

Smagu vėl ir vėl priminti, 
jog worcesteriečių choras, ku
riam vadovauja muzikas Jo
nas Dirvelis, su savo geriau
siais-solistais, duetais, grupė- 
mi, dainuos dienraščio Laisvės

Visuomene reikalauja ištirti 
pasikėsinimą ant Thompson

Virš tūkstantis newyorkie- 
čių susirinko į Yugoslavų salę 
praėjusį ketvirtadienį protes
tuoti prieš pasikėsinimą nužu
dyt) darbininkų vadą Thomp
sons kalėjime. Kilo smarkus 
reikalavimas, kad visas daly
kas būtų tinkamai ištirtas ir 
to suokalbio sudalyto jai nu
bausti.

Mitingą rengė Abraham 
Lincoln Brigados Veteranai.

! Kalbėjo žymūs veteranai n; 
j kiti visuomenininkai.

Irving Weisman, patsai per
sekiojamas einant minties 
kontrolės aktu — Smith aktu 
— atžymėjo Thompsono rolę 
ir nuopelnus kare prieš fašiz
mą. Thompsonas kariavo 
abiejuose — Ispanijos ir Ant
rajame Pasauliniame Kare. 
Už atsižymėjimus buvo J. V. 
Armijos apdovanotas Distin
guished Service Cross—antru 
aukščiausiuoju požymiu. Kal
bėtojas sakė, kad Thompso
nas tapo persekiojamu už tai, 
jog suprato ir pareiškė, kad 
Wall Stryto fašizmas prilygs
ta hitlerinių!.

Kalbėdamas varde komu
nistų organizacijos nacionalio 
komiteto Pettis Perry pareiš
kė, kad atsakomybė dėl to 
užpuolimo ant Thompsono 
priklauso “Teisdarybės De- 
partmentui ir Eisenhowerio 
administracijai. Toji ataka 
nebūtų galėjusi įvykti be tų 
įstaigų vykdomos ragangau- 
dystės, deportavimų, areštų 
ir isterijos...”

Labai įdomų dalyką paša-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 
/ —už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-62M

: MATTHEW A. 1

• buyus •
J (BUYAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ 1
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. ' J
J MArket 2-6172 J
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koncerte šį sekmadienį, lap
kričio 8-tą, Liberty Auditori
joje, Atlantic Avė. ir ilOth 
St., Richmond Hill, N. Y.

Programoje, kaip matote iš 
skelbimų,1 dalyvaus ir vieti
nės lietuvių meno grupės h 
solistai, o taip pat kitataučių 
meno grupė.

Koncerto pradžia 3:30, po 
programos šokiai. Jiems gros 
Jurgio Kazakevičiaus orkest
ras. Viskam įžanga $1.50, 
vien tik šokiams 75c.

Pobūvis užtikrinta gražus. 
Viskas kita priklauso nuo jū
sų, Laisvės skaitytojai, priete- 
liai ir visi gerų pramogų mė
gėjai. Priklauso nuo jūsų at- 
v vykimo.

kė Sam Coleman, kuris buvo 
areštuota Kalifornijoje sykiu 
su Thompsono. Patsai Cole- 
manas yra persekiojamas už 
tariamąjį “slėpimą pabėgėlio 
nuo teisdarybės.” “Nuo kie
no teisdarybės?” klausė Co- 
lemanas. “Makarčio te išdary- 
bes?”

Colemanas pažymėjo, kad 
politiniai pabėgėliai iš Vokie
tijos nacių koncentracijos 
kempių niekada nebuvo va
dinami “pabėgėliais nuo .teis
darybės,” bet pabėgėliais nuo 
politinio teroro. “Aš didžiuo
juosi mano santykiais su Bob 
Thompson daugiau, negu bile 
kuo kitu savo gyvenime,” pa
reiškė Coleman. Publika aud
ringai jį už tai pasveikino.

Taip pat Įdomiai ir reikš
mingai kalbėjo istorikas Dr. 
Herbert Aptheker, Dr. Ed
ward Barsky, darbininkų va
das komunistas George Char
ney, kailiasiuvių viršininkas 
Bob Requa. Taipgi dainavo 
liaudies artistai Betty San
ders, Leon Bibb ir kiti.

Gauti sveikinimai mitingui 
iš Kanados nuo tos šalies ko
munistų vado Tim Buck ir 
nuo daugelio asmenų is šios 
šalies kitų miestų. Kovai už 
amnestiją politiniams kali
niams publika suaukojo virš 
$1,000. Rep.

Miestas prasiskolino
New York o miestas praė

jusiais finansiniais metais, pa
sibaigusiais birželio 30-tą, pa
didinęs savo skolas dar $48,- 
365,386. Tas pažymėta kasi
ninko Lazarus Joseph raporte.

Viso skolos miestas birželio 
30-tą turėjo virš du bilijonus
—$2,454,820,040.

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

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

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Laikraštis prašo padėt 
užbaigti fondą

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker gale pra
ėjusios savaitės skelbė jau su
kėlę virš $36,000 savo fondui. 
Tačiau dar trūko virš $23,000. 
O kadangi bile fondo antroji 
pusė visuomet sunkiau duo
dasi sukeliama, laikraštis at
sišaukė į visus atsiminti ji 
prie pirmiausios progos.

A. S.

Perdaug linksmybės 
baigėsi liūdnai

>
Vaisinėsi karčiameje il<i a- 

pie 3 vai. naktį, grupė jaunų 
vyrų susimušė prie Queens 
Blvd ir 4 3rd St. Niekas neži
no tikrai, už ką muštynės pra
sidėjo, nes mirusysis Waiter 
A. Dorsey,. 39 metų, nebekal
ba. O su juo susimušęs asto- 
rietis William O’Conner tikri
na nieko neatmenąs.

0‘Conneris ir jam talkon ė- 
jęs marininkas Salvatore Ma- 
neri, kalifornietis, sulaikyti. 
Kiti du su jais buvę Queens 
jaunuoliai perklausinėti ir pa
leisti. Nustatyta, kad jie muš
tynėse nedalyvavę, nors sykiu 
buvę su muštukais.

Borden firma turėjo 
milijonus pelno

Angliškas darbininkų lai
kraštis. Daily Worker nurodo, 
kad Borden Milk Co. pieno 
kainas pakėlė ne dėl to. kad 
ji be to būtų neišsigalėjusi pri
dėti savo darbininkams algos. 
Kompanija pieno kainą pakė
lė lapkričio 2-rą, už poros 
dienų po to, kai ji prikalbino 
savo darbininkus streiką 
baigti.

Laikraštis nurodo, kad fir
mos pelnas už 1951 metus sie
kė su virš 39 mili jonus dole
rių. O šiemetiniai pelnai, tiki
masi, sieksią iki 42 milijonų.

Teisėjai irgi turi 
reikalavimų

Brooklyno ir Staten Islan
do 16 teisėjų pasirašė po rei
kalavimu statyti Brooklync 
naują teismą b utį, samdyti 
daugiau teisėjų, leisti ilgiau 
tarnauti seniems referees, pa
kelti teisėjams algas. Minima 
ir eilė kitų reikalavimų.

PARDAVIMAI
Dodge automobilius. 1941 metu 

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

(216-220)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

KALVIS
Prie Ornamental ir Paprastos 

geležies darbo.
Nuolatinis darbas. Gera mokėsi is

FERD’S ART STUDIO
151 Northern Blvd., Great Neck, L.I.

Tel. GR. 1-2324
(217-223)

REAL ESTATE

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

Savininkas VI. 3-4754
(216-218)

Kritikavo gubernatorių 
dėl rekordą apie Fay

Henry Epštein, buvęs val
stijos solicitor general, kriti- 

i kavo gub. Dewey už r,(‘pa
skelbimą prašytoji! Įkalintam 
raketieriui Joseph I?ay paliuo- 
savimo. Jis sako, toki raportai 
yra ne kartą buvę tardymuo
se paskelbianti visuomenės ži
niai apie panašius prašymus 
p a 1 i uosav i m o k i t i e m s.

Epstein klausia: “Kas tokio 
skirtingo yra su Kay ir Lucia
no bylomis? Ko gubernatorių.) 
T jo parole board bijosi?”

Halloween šposeliai 
jam ne juokai

Tūlas vyrukas ramiai sėdė
jo Brooklync kavinėje gurkš
nodamas kavą ir kai kada dar 
pakalbindamas veiterką. Tuo 
tarpu jaunas nepažįstamas a- 
tėjo ir uždėjo jam ant rankų 
tokius apyrankius, kuriais su
riša kalinius. Pamanęs, kad 
čia tik Halloween šposas, jin 
prieš tai lermo nekėlęs, tikėję
sis, jog jį atliuosuos.

Nusibodus laukti, nuspren
dė eiti į policijos stotį, prasyti 
paliuosavimo. Ilgokai užtruki, 
aiškinimasis, kad jis iš jokiu 
kalėjimo nepabėgęs. To ne
užteko, išklausinėjo apie ji 
viską ir dar pasiuntė pasius 
gauti iš kavinės raportą, tik 
tada paleido jį be- pančių eiti 
namo.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, lapkričio-No- 
vember 9 d., kaip 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti, jau sulau
kėme rudens, yra daug svarbių rei
kalų aptarimui, ir jau prasidės ru
deniniai parengimai.

A. W.
(217-218)

Montello, Mass.
Ateina mūsų parengimai, kurie 

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

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

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

Gco. Shimaitis.

ŠYPSENOS
Egzaminui rengiasi

Dvi mergaitės kalbėjosi 
apie savo tėvų šeimas. Vie
na sako:

“Tavo bobutė, ekada tik 
ją matau, vis bibliją skaito. 
Ir ką ji ten tokio įdomaus 
randa?”
“Aš manau, ji stengiasi ge

riausiai prisirengt savo pa
starajam egzaminui,” rim
tai paaiškino antroji.

REAL ESTATE
------------ _-----------—

NEW HYDE PARK --------- . LAKEVILLE ESTATES
• 6 kambariai, 3 miegamieji ranch, garadžius, 7000 sq. ft. lotas. Nevei
kia nieko ekstra pirkti. Mes įskaitomo 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 subvės buso, pirkinėjimo ir mokyklos. Great Neck Mokyklos dis- 
triktas. Šaukite savininką.

FL. 2-1400. (215-219)

4 pusl.-LaisvB (Liberty) —Trečiadienis, Lapkr.-Nov 4, 1953

BURROUGHS No. 7800 OPER. 
Patyrusios A.

5 Dienos— 35 Va). Savaitė /* 
$55 iki $65 I Savame 

Long Island Rczidenėių 
Pageidaujama. Bet Nebūtinai 

GENERAL STEEL 
PRODUCTS CORP.

131-33 Avery Ave., Flushing 
Tel. IN. 3-8000

____ (214-220)
RHINESTONE ** NAILHEAD 

SETTERS
Su ar be ankstyvesnio patyrimo. 

Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

A.A.A. CREATIONS. INC . 
45-22 — 471h St., Woodside, L. L 

RA. 9-4927
_ _____________(215-221)

KARTELIŲ MEZGĖJOS
Pirmos klasės. Gera alga. 

Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

B. LO FARO & SONS
1233 Dekalb Ave., Brooklyn.

(215-217)
PATYRUSI PARDAVĖJA 

KEPYKLOJ
5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 

Gera alga. Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės: 

GATTI & RUGGERI 
•106 Gth Avė., N. Y. C.

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

II NG ERŲ A VER—M A NICURIST
Darbas 3 dienas kiekvieną! savaitę 
nuolat. Geros valandos, gjrfa mo

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

ELTON BEAUTY SALON
050 Melrose Ave., Bronx 

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

COUNTER SANDWIC H GIRL
Patyrusi. Nuolat trumpos valan
dos. Puikiausia alga, prisideda tipai. 
Telefonuokite; 3 vai. popiet.

Tel. DI. 2-9490

'__________ (217-219)
HELP WANTED MALE

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui vlso- 
j kių rūšių SINGER & UNION SPE

CIAL industrijinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite; WA. 9-5666 tuojau. 
__________ (206-298-

MOLDERS
Prie stalo ir ant žemės priedu 
darbo. 1-mos klases vyras. G A_.. 
mokestis. Nuolatinis darbas, t

BARRY BRONZE 
BEARING CO.

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

__ __________________ (212-218)

MECHANICS
Su ar be patyrimo prie indust riji- 

nių medžiagų. Plieninio metalo dir
biniai. Apmokamos šventės ir Lt. 
Puikiausia proga.

FALSTROM COMPANY
Main Ave. arti Brook Ave.

Passaic, New Jersey
Tel. PRrescott 7-0015

(213-219)

LYDYTOJAI—WELDERS

PILNAI MOKANTI MAŠINISTAI 

LAYOUT MEN

GERA MOKESTIS. NUOLATINIS 

DARBAS. PUIKIOS SĄLYGOS.

Telefonuokite: MR. HARRIS

HOBOKEN (N.J.) 3-4428

(213-219)
REIKALINGAS 
MASAŽISTAS .

Žymiam New Yorko vyrų s'v?ika- 
(os klubui; 5-9 P. M. 5-khŲf dienu 
savaitė; nepaprasta alga ir darbo 
sąlygos. Matykite Mr. Leaf.

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

_____________ (215-217)
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. LT. 4-1530

(214-218)
BEAUTY SHOP

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

APplegate 7-6937
(214-220)




