
LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .......... ...... $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ................ -.......—......... - 0-00
Kitur iržsienyje -------- -------------- 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai THE LITHUANIAN DAILY

, Lapkr. (Nov.) 5, 1953 Richmond Hill 19, N. Y.

LAISVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

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

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Friedrich Paulus.

J. Karosas.
Pakistano konstitucija.

Rašo R. Mizara

Prieš virš dešimt metų 
Frieclerich von Paulus, vokie
čių maršalas, buvo paimtas i

Ji suėmė nemirštamajame

milą trenkė fašistinei V( 
tij.fi tokį smūgį, nuo kuri 

it si peikėti 
po StalinAtsiminkime, 

do išvadavimo, 
pas kelbęs k (dėt dienu -gcdu-

DEMOKRATAI LAIMĖJO NEW YORKE, N. JERSEY IR VA
i Wagner išrinktas New 
lYorko majoru; demokratai 
laimėjo ir miesto tarybą

LAISVES VAJUS
■ ar- ; New York. — Demokratu 
:>kie-Į kandidatas Robertas F. 
i<> ' Wagner antradienį tapo iš-
i. į rinktas Didžiojo New Yor- 

ko majoru. Gavo apie 361,- 
000 daugiau balsų, negu re
publikonų kandidatas Rie-

dešimt metų mar-

vėjo ii kentėjo už savo

kentėdamas, mo-
kėši. Jr dabar Paulus jau lais
vas jau Rytų Vokietijoje.

Jis grįžo jau be “von." grį-

Miesto tarybon išrinkta 
23 demokratai ir 2 republi- 
konai.

Demokratai taip pat lai
mėjo rinkimus į pirminin
kus keturių didmiesčio sky-

Pirmiau negu

Prancūzai Vietname 
vėl maršuoja atgal..

gą, kaip priešas, bet palieku 
ją, kaip prietelius, kaip drau-. 
r -as.

Paulus pažadėjo niekad ne- 
kc‘]ti ginklo prieš Tarybų Są
jungą ii- darbuotis už Vokie
tijos apvienijimo reikalą.

“Esu įsitikinęs, jog tikrasis

nijimą ir į taiką Europoje yra 
sutartis tarp pačiu vokiečiu 
ir sudarymas taikos sutarties, 
pagrįstos Tarybų Sąjungos no
ta, paskelbta rugpjūčio 15 d. 
Vakaru valstybėms vokiečiu 
klausimu, štai dėl ko aš nusi
tariau grįžęs i mano tėvynę 
dėti didžiausiu pastangų šiam 
šventam tikslui pasiekti. . .”

Ar Paulus laikysis šito save 
pareiškimo, tenka palaukti ii 
pamatyti. Bet faktas liekasi 
faktu, kad jis būdamas nelais
vėje persi or i jentavo.

Jis, kaip ir daugelis vokie
čių, pagaliau Įsitikino, kad 
Vokietija gali būti laiminga 
tik tuomet, jei' ji gyvens ge
ruose santykiuose su Tarybų 
Sąjunga. O jei ji dar kartą iš
drįstų “maršuoti į Rytus," tai 
susilauktų didesnio smūgio 
negu gavo praėjusiame kare.

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzai garsinasi, kad vėl už
ėmė Vietnamo komunistų 
tvirtovę Fu Nho Quan, 50 
mylių į pietus nuo Hanoi.

Bet pereitą savaitę jie 
gyrėsi “sušlavę” Vietnamo 
komunistus-liaudininkus iki 
60 mylių į pietus nuo Ha-' 
noi. Reiškia, francūzai bu-' 
vo priversti “numaršuot” į 
10 mylių atgal linkui Ha- i 
noi.

United Press praneša, I 
jog liaudininkai 
Nho Qua n u 
pirtį francūzams, 
komandierius gen. Rene Go 
gyn iššoko iš karinio auto 
mobilio ir paspruko į krū 
mus.

rių (borų) dalių — Man- 
hattano, New York© cen
tro; Brooklyn©, Bronx© ir 
Richmond© (StatenIsland). 
Vien tiktai Queens pirmi
ninku išrinktas republiko- 
nas.

Už Wagneri balsavo 997,- 
038 piliečiai, už Riegelmaną 
644,826, už Halley, liberalų 
kandidatą, 455.448.

Darbo, Partijos kandida
tas Į majorus McAvoy ga
vo 54,372 balsus.

(Tuo tarpu buvo dar ne
paskelbti keleto distriktų 
balsai.)

Wagneriui laimėti padėjo 
faktas, kad jis yra sūnus 
velionio senatoriaus Rober
to Wagnerio, rooseveltinio 
demokrato. Jo tėvui pasi
darbavus, buvo išleistas ir 
darbo santykių įstatymas,, 
įvedęs darbininkams uniji
nes ir streiko teises.

Sovietai turi jau 
kelią rūšių atomines 
-hydrogenines bombas

Vėjais nueina pletkai 
apie Molotovą

London. — Sovietų aka- 
Fu i demikas S. I. Voitskovičius 

užkūrė tokią Į per radiją iš Maskvos pa- 
kad jų j skelbė, jog Sovietų Sąjun- 

i ga išvystė jau “kelių rū- 
i šių atomines ir hydrogeni- 
! nes bombas.” i

Voitskovičius sveikino So- 
’ vietų fizikus, chemikus ir 
| uolų - mineralų mokslinin- 
j kus, kad jie, sutartinai 
veikdami, tokiu trumpu lai
ku padarė tuos didžius iš
radimus.

Gavimui naujų skaitytojų
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Mūsų veiklioji vajininkė M. Svinkunienė iš Water- 
būrio prisiuntė pluoštą atnaujinimų ii* aukų. Ji dabai

Amerikine mažuma mipulde
J. Tautose rezoliuciją del 
laisves morokkiečiams

Demokratai išrinkti New 
Jersey ir Virginijos 

i valstijų gubernatoriais

bernatorium tapo išrinktas 
demokratas R o b e r t a s B. 
Meyner prieš republikonų 
kandidatą, turčių politikie
rių Paulą Troastą, nepai-
sant, kad prezidentas Ei- 
senhoweris užgyrė Troastą. 
Meyner gi buvo mažai iki 
šiol težinomas mažo mies
telio advokatas.

Tai dar pirmą syki per 
paskutinius 10 metų demo-

sey gubernatorium.

Virginijos valstijos gu
bernatorium tapo išrinktas 
d e. m o k r a tas Thomas B. 
Standley prieš republikonų 
kandidatą Ted Daltoną.

O pereituose prezidento 
rinkimuose Eisenho w e r i s 
Virginijoje gavo daugiau 
balsų, negu demokratų kan
didatas Adlai Stevenson.

New Jersey demokratas 
išrinktas j Kongresą

Union County, N. J.—Pa- < gavo 68,870 balsų, o Het- 
pildomuosius r i n k i m u s į| field 66,694. 
Jungtinių Valstijų kongres-' 
manus šioje apskrityje lai
mėjo demokratas Harrison 
Williams prieš republikonų 
George Hetfieldą. William

Pirmiau gi ta New Jersey

Demokratą laimėjimai 
Clevelande, Pittsburgh! 
bei kitur

Cleveland. — Miesto ma
joru tapo išrinktas demo
kratas Ohio valstijos sena
torius Anthony J. Clebrez- 
ze tokia dauguma balsų 
prieš republikonus, kaip du 
prieš vieną.

san vis išrinkdavo tiktai re
publikonus.

Smūgis Eisenhowerini
šis demokratų laimėjimas 

yra naujas smūgis prezi
dento Eisenhowerio val
džiai. Dabar republikonai 
turės jau tiktai trijų daugu
mą Kongreso Atstovų Rū
me.-

buvo suduotas pereitą mė
nesį Wisconsin© valstijoj, 
kur r epu bl i komiško j e far- 
merių 9-je apskrityje tapo 
išrinktas demokratas Į ša
lies Kongresą.

Kai pirmojo pasaulinio ka 
ro metu South Bostone kun. 
F. Kemėšis įkūrė “Darbinin
ką,” jo redaktorium buvo jau i 
nas vyras J. Karosas.

Šiandien tas pats Karosas 
yra vienu dienraščio “Tiesos” 
redaktorių Vilniuje.

Karosui redaguojant “Dar
bininką,” jame buvo nemaža 
straipsnių, pasisakančių už 
darbininkų reikalus.

Šiuo metu “Darbininką" lei
džia ir redaguoja pranciško- ■ 
nai, kuriems darbininkų ju-1 
dėjimo reikalai ne tik nerūpi, 
bet kurie jiem visaip kenkia. !

Maskva. — Sovietu užsie- i 
nio reikalų ministras Molo
tovas pakvietė Amerikos, 
Anglijos ir kitų šalių atsto
vus į pokilį, minint sovieti
nės revoliuciios sukakti. •* v

Šis Molotovo pasirodymas 
padaro galą skleidžiamiems 
užsienyje paskalams, 
Molotovas “išvalytas 
areštuotas.”

Jordanas kaltina Izraeli v
už naują užpuolimą

Pakistanas priima ko n st i- i

būk 
bei

Socialistai vėl išrinkti 
dviejų miestų majorais

Bridgeport, Conn. — So
cialistas Jasper McLevy iš
rinktas jau 11-tam majoro 
terminui paeiliui.

Norwalk, Conn. — Miesto 
rinkimus čia laimėjo socia
listas Irving C. Freese jau 
ketvirtai tarnybai paeiliui.tvarkysis.

( Einant konstitucija, Pakis- ;
tanas turįs būti mahometonis-, ten gali kilti riaušių, i.šstoji-

Bet fanatikai nepaiso,ka (islamiška) respublika.
Toje salyje gyvena nemaža kaip ir kas bus.

m ų.

mdusų, — arti 13 poc. visų 
gyventojų; gyvena ten ir ki
tokių tįkybų žmonių. Visa tai 
jiems negali patikti; Dėl to

susitvarkė
manyti, kad

progresuos

Kitaip 
Reikia 
greičiau 
negu Pakistanas.

Indija.
Indija 

pirmyn

uz poros 
Kibijos, kur iz- 
pereitą mėnesį 
jordaniečius. 
kariuomenė per 
valandos kovą

Jeruzalė. — Arabiškoji 
i Jordano valstybėlė pranešė, 
kad 60 Izraelio kareivių įsi
veržė į Jordaną ir užpuolė 
kaimą Budrus, 
mylių nuo 
raeliečiai 
nužudė 53 

Jordano 
pusantros
atmušė izraeliečius nuo Bu
drus ir išvijo atgal per sie
na.

Jordano valdžia davė pa- 
liaubinei Jungtinių Tautų 
komisijai skundą prieš nau
jąjį užpuolimą iš Izraelio 
pusės.

AREŠTUOTA 900 
INDIJOS STUDENTŲ

Lucknow, Indija.—Polici
ja užpuldinėjo demonstruo
jančius studentus, reika
laujančius pagerinimų. Stu
dentai gynėsi. Per kelias 
paskutines 'dienas areštu© 
ta 900 studentų.

United Nations, N. Y.— , bendrai/daugiausia 
Indija, Egiptas ir keliolika 
kitų azijinių - arabiškų ša'- 
lių siūlė Jungtinių Tautų 
seimui rezoliuciją, raginan
čią “suteikti Morokkos 
žmonėms tautiniai - demo
kratinę laisvę.” — Morokko 
yra Francijos kolonija, 
šiaurinėje Afrikoje.

Už rezoliuciją balsavo 32 
šalių delegatai, o prieš ją— 
amerikonai, anglai ii’ jų

Pieti
nės Amerikos atstovai.

Bet rezoliucija vis tiek 
nupuolė, ir tai tik todėl, kad 
negavo dviejų trečdalių dau
gumos, pagal esamąją tai-

Francijos delegatai boiko
tavo visus Morokkos klausi
mo svarstymus ir balsavi
mus. Pasakojo, kad tai esąs 
“grynai naminis Francijos 
dalykas.”

Churchill sako, Sovietai labiau 
stengiasi pagerint saro žmonių 
būklę, negu bet ką užpulti

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas, kalbėda
mas šalies seime, pareiškė, 
jog “po Stalino mirties So
vietų Sąjunga labiau rūpi
nasi gerint naminį gyveni
mą savo žmonėms, negu 
užpulti bet kurį svetimą 
kraštą.” Churcnillas, ta
čiau, jau abejojo, ar šiuo 
laiku būtų naudinga trijų 
didžiųjų vakarinių valsty
bių konferencija su Sovie
tų premjeru Malenkovu.

Sykiu Churchillas sakė:
, Hydrogeni nė s bombos 

mažina naujo karo pavojų. 
Tokias bombas turi Jungti-

nes Valstijos ir Sovietų Są
junga. O hydrogeninis ka
ras reiškia, kad “viena bei 
antra pusė -galėtų naikinti 
visus priešingos pusės žmo
nes.”

Tuo tarpu karalienė Eli- 
zabetha, kalbėdama nuo so
sto seime, pareiškė:

—Mano šalis ir toliau 
stengsis atliuosuoti tarp
tautinius įtempimus ir vyk
dys tokią politiką, kad bū
tų išlaikyta taika. Tuo tiks
lu mes vis dėsime pastan
gas, kad nedelsiant būtų 
suruošta trijų vakarinių 
valstybių sueiga su Sovietų

Pittsburgh. — Demokra
tas David L. Lawrence iš
rinktas Pittsburgh© miesto 
majoru jau trečiam termi
nui paeiliui.

Louisville, Ky. — Miesti
nius rinkimus čia laimėjo 
demokratai prieš republi- 
konus.

Bėgliai nušovę 4 Rytų 
Vokietijos policininkus

koBerlin.—Amerikiniai 
respondentai praneša, 
grupė komunistų priešų bė- 
go iš Čekoslovakijos per 
Rytų Vokietiją į vakarini 
Berlyno ruožtą, pas anglus- 
amerikonus . Bėgliai nušo
vę keturis komunistinius 
Rytų Vokietijos policinin
kus. Bet du bėgliai taip pat 
buvę nušauti ar suimti, o 
trys kiti pasiekę vakarinį

Triest.—Italai čia vėl de
monstravo, reikalą u d a m i 
prijungt Italijai visą Tries
to žemę.

Sąjunga.—
Karalienės pareiškimas 

buvo parašytas premjero 
Churchillo.

Eisenhowerio ministrai 
vėl nesusikalba

Washington. — Amerikos 
oro jėgų sekretorius (mi
nistras) Talbott ir lakūnų 
generolas Twining, nuvykę 
į Ispanijos sostinę Madri
dą, pareiškė, kad Amerika 
ir tame krašte susikraus 
atominių bombų sandėlius.

Ant rytojaus, lapkričio 3 
d., valstybės sekretorius 
Dulles sakė, ‘‘mes neturime 
planų dėl atom-bombų san
dėlių Ispanijoj.”

O Charles Wilsonas, gy
nybos sekretorius, dar pri
dūrė: “Jeigu ir turėtume 
tokius planus, vis tiek ne
pasakytume.”

Prie to prezidentas Ei- 
senhoweris pridėjo savo 
“amen,” vėl patardamas sa
vo ministrams pirma susi
tarti, ką jie šnekės apie to
kius dalykus.

ELEKTROS PERLEIDI
MAS ORU

Roma. — Karinio Itali
jos laivyno inžinierius Giu
seppe di Nitto sako išradęs 
būdą perleisti elektrai per 
orą, be jokių vielų.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešalta.
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ŽIAURUS NUTEISIMAS!
JAMES II. DOLSEN yra laikraštininkas iš profe

sijos, tačiau jis yra ir visuomenininkas, darbininkų ju
dėjimo veikėjas.

Dolsen jau sulaukė 68 metus. Visuomeninėje veikto- : 
je jis dirba per virš 40 metų. Pastaruoju metu šis vy- | 
ras, jau seno amžiaus bet jaunas dvasioje vyras, gyveno i 
P ittsburghe ir buvo ten newyorkiskio Daily Workerio 
korespondentas.

Praėjusį pirmadienį teisėjas Henry X. O’Brien nu
teisė šį vyra 20 metų įkalinimo. Įkalintas Dolsenas turįs 
būti Blawnox valstijiniame kalėjime, seniausiame ir ; 
žiauriausio režimo kalėjime. Jis buvo nuteistas einant * 
Pennselvanijos valstijos taip vadinamu “sedition” įsta
tymu, senu, atgyvenusiu savo laiką, išgulėjusiu archy
vuose per arti 30 metų ir per tą laiką nepaliestu.

Be to, kad jis buvo nuteistas 20 metų kalėti, teisė- i 
jas O’Brien pridėjo jam dar “magaryčių”: $10,000 pini- i 
ginę pabaudą ir pamokėti visus teismo iškaščius, kurių j 
susidarys apie $25,000.

Koks tai žiaurus, koks tai nežmoniškas šis makar- i 
Cistinio teisėjo sprendimas!

Tiesa, einant tuo pačiu įstatymu, kitas žymus ame- i 
rikietis veikėjas, Steve Nelson, taipgi neperseniai buvo ; 
nuteistas 20 metų kalėti. Nelsono byla apeliuota į aukš- ' 
tesnįjį valstijos teismą ir iš ten laukiamas sprendimas. ;

Dr. J. Daugai lis (kun. 
Prunskis) rašo D r a u g e 
apie tai, kad Lietuvoje, jos 
kunigaikščių valdymo lai
kais, lietuvių kalba viešaja
me, gyvenime buvo pamirš
ta. Pasiremdamas Z. Invins- 
kio raštu, Daugailis žymi:

“Gediminas savo laiškuo
se Lietuvon kvietė vienuo
lius mokančius lenkų, žiem
galiu, gudu kalbas, neminė- 
damas apie lietuviškąją. Iš
leidus 1588 m. Lietuvos tre
tįjį statutą, L. Sapiega 
džiaugėsi, kad jis buvo ra
šytas ‘ne kokia svetima kal
ba,’ o statutas buvo .parašy
tas gudiškai. Steponas Ba
toras, vesdamas kariuome
ne prieš Joną Žiaurųjį, iš
leido kariams atsišaukimą 
gudiškai, vokiškai, lenkiš
kai, net vengriškai.”

Bet apart Nelsono ir Dolseno nuteisimų, mūsų ša- ■ 
lyje niekur kitur taikos metu nebuvo joks asmuo taip | 
žiauriai, taip nežmoniškai nuteistas!

Kodėl teisėjas O’Brien taip padarė? Matyt, šiais | 
isterijos laikais, jis tikisi už tai gauti “nagradą,” jis. > 
matyt, tikisi būti paaukštintu. Atsiminkime: Dolsenas- 
yra buvęs komunistų veikėjas. Argi už komunisto vei
kėjo žiauriomis priemonėmis į,brukimą į kalėjimą tei
sėjas nevertas paaukštinimo?! Žinoma, vertas. Šiuo 
metu taip ir daroma. Samdytojų klasė nepamiršta tų, 
kurie jai gražiai užsitarnauja.

—:—

Na, o kur buvo lietuviš
ka kalba? Ji buvo pamirš
ta, nes ji buvo skaitoma 
“mužikiška.” Niekas tikrai 
dar ir šiandien negali pa
sakyti, ar daug lietuvių 
kalbos mokėjo tokie, kaip 
Gediminas, Keistutis, Jo
gaila, Vytautas?

Valdovai, bajorai, dvasiš
kąja kalbėjo gudiškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, tū
li gal rezgė i)1 lotyniškai, o 
lietuvių .kalbos, kuria kal
bėjo sodiečiai, masės žmo
nių, jie nepaisė. Dauguma 
ir nemokėjo.

Bet nemirė lietuviu tau
ta. nemirė ir nemirs ir* jos 
kalba. Šiandien, kai Lie
tuvą valdo patys darbo 
žmonės, lietuviška kalba, li
teratūra, kultūra klesti ir 
klestės.

“ŠIS ŽIAURUS MANĘS NUTEISIMAS, sakė Dol
senas, man reiškia amžiną kalėjimą, nes mano amžiaus 
žmogui nėra vilties išgyventi 20 metų... Jokio nusižemi
nimo, jokio prašymo šitam teismui aš nedarysiu. Atei
tis mane išteisins...”

* Taip sakė nuteistasis. Taip sakė Dolsenas, pridėda
mas, kad jis buvo teistas ir žiauriai nuteistas vyriausiai 
už tai, kad kovojo prieš karą Korėjoje, — prieš, karą, 
kurį Eisenhoweris žadėjo baigti ir kuris šiuo metu yra 
baigimo stadijoje.

Be to, kad Dolsenas nuteistas 20-čiai metų įkalini
mo valstijiniame teisme Pittsburghe,—jis prieš tūlą lai
ką tame pačiame Pittsburghe, federaliniame teisme, bu
vo nuteistas pe.nkeriems metams įkalinimo, einant Smi
th o įstatymu. " Vadinasi, iš viso jam pritaikyta 25 me
tai kalėti.

Bet Dolsenas, kaip ir jo bičiuliai, pirmesnį nuteisi
mą apeliavo į aukštesnįjį teismą. Jis apeliuos ir šį tei
sėjo O’Brieno nuteisimą. Reikia tikėtis, kad jis bus iš
teisintas, kad valsti jinis aukščiausias teismas, persvars- 
tęs visą dalyką, šį teisėjo O’Brieno žiaurų sprendimą at
mes. Bet visa tai lėšuos daug pinigų ir nuteistajam 
Dolsenui kančių.

Didžiulės korporacijos 
viršininkas telefonu klausia 
kitos korporacijos viršinin
ką, kaip biznis verčiasi.

—:Pas mus biznis žymiai 
sumažėjo, produktų pervir
šis padidėjo. O kaip pas 
jus?

—Pas mus taipgi biznio 
barometras puola žemyn. 
Tai vis komunistų įkalbėji
mas, kad žmonės nebeišga
li išpirkti visų mūsų pro
duktu.

t

Naujas pilotas, vairuoda
mas bombanešį virš vieno 
Šiaurinės Korėjos miesto,, 
šaukia savo pagalbininkui:

—Žiūrėk, jie šaudo į mus.
—Nepaisyk, jie turi teisę 

i mus šaudyti,—gauna nau
jokas paaiškinimą.

Jo advokatas labai prašė teisėją nesiųsti Dolseną j 
tą žiauraus režimo, seną Blawnox kalėjimą, bet teisėjas 
nepaisė prašymo.

GAL ATSIRAS TOKIŲ, kurie galvos: Dolsenas bu
vo komunistas, tai ir gavo tai, ką užtarnavo.

Tokis galvojimas, tokia pažiūra yra labai klaidinga 
ir žalinga. Jeigu žiaurus teisėjas šiandien gali taikyti to
kią bausmę tik už tai, kad asmuo kovojo prieš karą Ko
rėjoje, komunistui, tai rytoju jis gali taikyti tokią baus
mę ir ne komunistui.

Šis žiaurus nuteisimas yra neamerikinįs. Jis pri
mena Ispanijos inkviziciją.

Šiandien nuteisiamas 20 metų komunistas, rytoj ga
li būti nuteistas bent kuris unijistas, bent liberalas, kata
likas, protestantas, demokratas. Kai tokie sauvaliavimai, 
tokie žiaurūs sprendimai pradedama taikyti vieniems, 
tuomet jie kerta smūgį po smūgio ir kitiems.

Dėl to šis Dolseno nuteisimas privalo išjudinti kiek
vieną kiek tiek galvojantį žmogų, kiekvieną amerikietį 
ir pasakyti jam: kovok už Dolseno išlaisvinimą, kovok už 
atšaukimą tokių įstatymų, kaip tas Pennsylvanijos “se
dition” įstatymas, kovok prieš tokius įstatymus, kaip 
Smitho, kovok, kol dar nepervėlu, kol pats nepakliuyai į 
jų žabangus.
“ : i 77
2 pusl.—Laisvė (Liberty)-Kotvirtadien., Lapkr.-Npv. 5, 1953

Florence Chadwick, Ameri
kos pirminė plaukiotoja, gau
na bučkį nuo savo rpofinos, 
Mrs. Mary Chadwick. Flo
rence ka tik sugrįžo į New 
Yorką po perplaukime Ang
liškojo Kanalo, taipgi Bospo
rus iir -Gibrąltaro sasmaugu. i

Kas Ką Rašo ir Sako
“MUŽIKŲ” KALBA 
LIETUVOJE

I

Apdraud. kompanijų dilema
Karas Korėjoje prasidėjo 

birželio 25, 1950. Nuo to 
laiko iki šiol nužudyta 30,- 
000 amerikonų k a r e i v i ų . 
jaunuolių.

Iš tų 30,000 daugelis tu
rėjo gyvasties apdraudą. 
Kai kurie turėjo “double 
indemnity” (nela i m i n g o s 
mirties dvigubą atlygini
mą), kai kurie turėjo “war 
clause” (jeigu mirs kare, 
tai kompanija nieko nemo
ka), kai kurie turėjo tik pa
prastą apdraudą.

Dabar gimines tų 30,000 
karių nori gauti jų apdrau- 
dos mokesčius. Kompanijos 
nenori apmokėti tiems su 
“war clause,” sakydamos, 
kad jie mirė karo lauke, ir 
jos už juos neatsakingos. 
Tos kompanijos, kurios pa
sirašė po “double indemni
ty” už nelaimingą mirtį 
irgi nenori mokėti dvigu
bai. Giminės šių žuvusiu 
kareivių sako, kad “war 
clause” nepriguli — kad jo
kio karo nebuvo paskelbta 
per Kongresą. Pagal Jung
tiniu Valstijų konstituciją, 
tik Kongresas turi galią pa
skelbti kara, ir tik tuomet 
toki “war clause” veiktų: 
bet Kongresas niekad nepa
skelbė karo Korėjoje, todė 
Korėjos kare žuvusieji tu
ri būt skaitomi kaip civili
niame gyvenime ' mirusieji 
ir todėl jiems priklauso su- j 
tarta apdrauda, taipgi ir I

“double indemnity” — ne
laimingo atsitikimo mirties 
apdrauda. 

t

P e n n sy 1 v a n i j o s Aukščiau
sias teismas pripažino, kac 
tokia apdrauda turi būti iš
mokėta. Kompanijos nuve
dė bylą net iki šios šalies 
Aukščiausiojo Teismo, bef 
šis teismas atsisakė perna- 
'grinėti šią bylą, todėl kom
panijos turės apdraudą iš
mokėti.

Bet Kalifornijos, New 
Jersey ir Texas valstijose 
žemesnieji teismai nuspren
dė apd raudos kompanijų 
naudai, sakydami, kad Ko
rėjos karas buvo legalus ir 
todėl nereikės kompanijoms 
gyvasties apdraudas išmo
kėti. Galime tikėtis, kad 
žmonės nepasitenkins tokiu 
nuosprendžiu. Bus veda
mos bylos toliau, ir paga- 
liau pats Aaukščiausiasir 
Teismas bus priverstas iš
spręsti šitą dalyką. Jis bus 
priverstas tatai išspręsti 
todėl, kad čia įsivelia “free 
enterprise,” — reiškia, ka
pitalizmą ir labai stipriai 
isigyvav tįsias a p d r a u d o s 
kompanijas. Rep.

Berlin.—Iš vakarinio Ber
lyno skleidžiama gandai, 
kad Rytinėje Vokietijoje 
slaptai veikią “tūkstančiai 
ginkluotų partizanų” prieš 
komunistus.

Šypsenos

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 

atsistojo pirmoj vietoj. Kiti turės pusėtinai padirbėti, 
; kad ją pralenkti.
‘ Taipgi nenuilstantis chicagietis redaktorius L. Prū- 
seika prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų, kar-

| tu ir aukų. Jis gražiai paaugo punktais.
; Hartfordiečiai irgi gražiai pasidarbavo. Vajininkė 
! L. Žemaitienė prisiuntė daug atnaujinimų ir aukų.

Philadelphiečiams pasidarbavo R. Merkis ir camde- 
a ietis.

A. Mureika pasidhrbavo Brooklyno labui, priduoda-, 
m as atnaujinimų.

Vajaus partneriai bP. Beeis ir F. Klaston gražiai pa
sidarbavo Great Neckui. Jie įžengė į laimėtojų skyrių.

Matote iš spaudos, kad Elizabetho vajininkai visuo
met stovėdavo pirmi laimėtojų skyriuje, bet kadangi jų 
uolusis vajiriinkas Antanas turėjo automobilio nelaimę 
tai dabar mažai matosi rezultatų iš Elizabetho. Žinoma, 
darbuojasi K. Čiurlis, bet kadangi yra tiek daug darbo 
prie vajaus, tai jis vienas nedaug gali apeiti. Jam tu
rėtų eiti i talką kiti gerieji elizabethiečiai. Šį sykį pagel
bėjo A. Matulis iš Jersey City, N. J.

Senukas V. Ramanauskas, Minersville, Pa., nepasi
duoda savo metams, jis visvien bando apeiti skaitytojus 
ir iš jų iškolektuoti atnaujinimus. Tai yra tikrai’ gražus 
pavyzdys kitiems, kurie sakosi, kad jau pasenę ir nebe
gali pasidarbuoti. Nepamirškite, kad Ramanauskas įžen
gęs į 80-tus metus.

Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais 
ir aukomis: Paterson, N. J., vajininkas; A. Apšegienė 
(V. Padgąlskui), Mexico, Me.; LLD Moterų Klubas (J. 
X. Navalinskienė), Binghamton, N. Y.; Chester, Pa., va
lininkai; J. A., Rochester, N. Y.; L. Tilwick, Easton, Pa.; 
ir Newark, N. J., vajininkė.

Aukų šį syki gauta sekamai:
Iš Chester, Pa., kolonijos, $15.

Andrius Salen (atminčiai mirusios žmonos Katrinos). 
Cleveland, Ohio,.$10. v

Po $5: P. Bokas, Waterbury, Conn.; Charles Glau- 
bert, Seattle, Wash., ir LLD Apskr. (per O. Giraitienę). 
Hartford, Conn.t; J. Lukštas, Windsor, Conn.

Po $4: Alex Shatro, Aliquippa, .Pa., ir J. Ragauskas 
Shelton, Conn.

Po $2: J. Stravinskas, Minersville, Pa.; Sylvestras 
Bagurskas, Aliquippa, Pa.; Ch. Simaitis, Rochester, N. 
Y.; John Palskis, Scottville, N. Y.; F. Kuklis, Wilkes- 
Barre, Pa.; S. Vaičiulionis, Chicago, Ill.; A. Kušleikienė, 
Philadelphia, Pa.; J. Daugirdas, Wilkes-Barre, Pa.: 
Chernauskas, Cicero, Ill.; J. Pajodinis, Philadelphia, Pa.; 
U.Guzonicnė, Gloucester City, N. J.; M. Maurus, Phila., 
Pa.; Pranas Murauskas, Luzerne, Pa.; A. Janušonis. 
Newark, N. J.; N. Angelis, Huntington, L. L, N. Y.: 
Elizabeth Jamack, Douglaston, L. L, N. Y.; Thomas Mar
kei, Niagara Falls, N. Y.; J. Daimont, Pittsburgh, Pa.; 
J. Pauža, Ansonia, Conn.; A. Zavish, Jersey City, N. J.: 
J. Wizbor, Elizabeth, N. J.; J. Užkurėnas, Linden, N. J.; 
M. Liepa, Woodhaven, N. Y.; Jonas Dvilinskas, Water
bury, Conn.; Mrs. A. Walmus, Brooklyn, N. Y.; L. Bart
kus, Linden, N. J.; P. Butkevicius, St. Petersburg, Fla.; 
D. Kasmauskas, Westbury, L. L, N. Y.; V. Kapičaus- 
kienė, Binghamton, N. .Y.; F. B. Lideikis, Great Neck, N.

PITTSBURGH, PA.
Spalio 25 d. per “Jaunų

jų” lietuvių radijo pusva
landį programos vedėjas V. 
Mažeika perskaitė ALT 
Pittsburgho skyriaus se
kretoriaus S. Bakano atsi
šaukimą, kuris kvietė lietu
vių draugijas prisiųsti dele
gatus į to skyriaus suvažia
vimą, kuris įvyksta lapkri
čio 1 d., ir kad delegatai at-! 
sivežtų aukų Lietuvos “iš-1 
laisvinimui” iš bolševikų 
“žiaurios vergijos.” Jau 
suvirs 12 metų, kai S. Ba- 
kanas kalba tą pačią mal
delę kiekviename savo atsi
šaukime — “duokite aukų 
Lietuvos išlaisvinimui iš 
bolševikų žiaurios vergi
jos.” Bet iki šio laiko nie
kas iš jo tos maldelės ne
išėjo, buržuazija Lietuvos 
dar nevaldo. Lietuva tebe- 
valdo pati Lietuvos liaudis.

Tarvbininkai be auku nei 
žingsnio. Tik duokite jiems 
aukų, tai jie sau po hotelius 
pabaliavos, lėktuvais pa- 
skraidys, turės sau “good 
times,” tai ir viskas. Jiems 
rūpi ne tiek Lietuvos “iš
laisvinimas,” kiek vis dau
giau dolerių iš lietuvių ki
šenių išlaisvinti. Jeigu šian
dien įvyktų toks stebuklas, 
kad Lietuvą vėl užvaldytų 
buvusi buržuazija, tai tary- 
bininkus kaip perkūnas 
iš giedro dangaus trenktų, 
nes kur jie tuomet gautų

aukų tam savo raketai ? 
Tuomet jau nei koteliuose 
nebūtų galima baliavoti, nei 
lėktuvais paskraidyti už 
liaudies dolerius. Tuomet 
jiems nugaištų ta vištelė, 
kuri po du kiaušiniu deda 
an.tsyk.

Tie ponai gerai žino, kad 
Lietuvos buržuazija Lietu
vos jau nevaldys; bet jiems 
rūpi, kaip galima daugiau 
dolerių pasižebravoti ir sau 
gerus laikus turėti. To ne
žino tik toks neišmanėlis, 
kaip Grigaičio “hand šeike- 
ris” S. Bakanas.

Lietuvių liaudis jau turė
tų susiprasti ir neduoti 
tiems apgavikams nei cento. 
Kam jiems duoti, kad jie už 
jūsų pinigus važinėtų ir po 
hotelius baliavotų? Ar ne 
geriau sau ką nusipirkti, 
o ne dykaduoniams savo 
sunkiai uždirbtus centus 
duoti?

Radijo klausytojas

United Nations, N. Y?— 
Egipto atstovas kaltino Iz
raelį už įsiveržimą į nu
ginkluotą paliaubinį ruož
tą tarp tų dviejų šalių.

Jeruzale. — Ekonominė 
izraeliečių sueiga nutarė 
prašyti dar 75 milijonų do
lerių paskolos Izraeliui iš 
Amerikos žydų.

Y.; K. Senkus, Minersville, Pa.; Peter Žalis, Middletown, 
Conn.; Adam Abeliunas, Hartford, Conn.; A. Petkus, 
New Haven, Conp.; J. Sirvidas, Bloomfield, Conn., ir 

j L. Šilabaitis, So. Windsor, Conn.
Aukos per Lastausko pagrabą, Camden, N. J.: Ma

lakauskas, $2. Mr. & Mrs. Krause, $1.50. Po $1: J. Ga
vėnas, A. J. Pranaitis, Wm. Patten, U. Guzonienė. K. 
Bakšas, E. Liauda.nskienė, J. Šmitienė, L. Tureikįenė, Ja
kutienė, Bakšienė, Navalinskienė Navitskienė, Waitkis, 
Urža, Korkauskai, Žemaičiai, Mrs. Soball, Mrs. Ona So-1 
ball, Mr. & Mrs. Sabaliauskai, Jr., Mi£ & Mrs.. Navitskai, 
Jr., Mr. Tamoneys, R. Merkis. Nežinomas, 25c.

Iš Waterbury, Conn. — Po $2: J. Gabrėnas, J. Ches- 
nas, P. Bokas, E. Strasnitskas, Bemokslis.

Iš Bristol, Conn. — Po $2: A. Mickevičius, P. Gau- 
rinskas ir Geo. Skinzera.

Iš Torrington, Conn.: — Po $2: J. Stanulis ir F. Ke- 
mežis.

Po $1: J. Barkauskas, Manchester, Conn.; P. Suple- 
vičius, Montreal, Canada; S. Verbyla, Verdun, Canada: 
J. Brundza, Montreal, Canada.

Šie miestai stovi aukomis sekamai:
Worcester, Mass.............................................. $303.50
Brooklyn, N. Y....................................... 98.75
San Francisco, Calif........................................... 91.00
Hartford, Conn.................................................... 77.20
Harrison, N. J.....................................    73.00
Philadelphia, Pa. ...............................   61.50
Lawrence, Mass....................................................  56.00
Waterbury, Conn................................................... 41.00
Rochester, N. Y.................................................... 40.00
Chester, Pa. .. . ................  27.00
Cleveland, Ohio ................................................  23.10
Grand .Rapids Mich................................................22.00
Binghamton, N. Y........................................  21.00 V
Baltimore, Md......................................................  17.50 <
Scranton, Pa..........................     16.00
Chicago, Ill............................................................ 16.00
Boston, Mass........................................................ 15.00
Pittsburgh, Pa.................................................... 15.00
Brockton, Mass......... .......................................... 13.00
Great Neck, N. Y...............................................  12.00
Elizabeth, N. J....................................................  10.00
Bridgeport, Conn................................................. 6.00
Newark, N. J...................................................... 6.00
Detroit, Mich........................................  4.00
New Haven, Conn.............................................  4.00
Plymouth, Pa.......................................................... 4.00
Wilkes-Barre, Pa................................................. 4.00
Minersville, Pa. ...................................   4.00
Shenandoah, Pa.....................................   3.00
Haverhill, Mass......... . ......................................... 2.00
Paterson, N. J......................................................  2.00
Pittston, Pa.............. ............................................. 2.00
Lewjston, Me......................................... . 2.00
Hudson, Mass....................................................   2.00
Lowell, Mass.......................................................... 2.00

Prašome turėti mintyje, kad yra svarbu gauti*dien
raščiui naujų skaitytojų. Taipgi svarbu gauti ir aukų 
Laisvei, nes 1954 metams biudžetas yra silpnas, ir jis 
labai greit išsisemia.

Širdingai ačiuojame visiems vajininkanis už pasidar
bavimą ii- aukotojams už puikia finansinę paramą.

'Laisvės Administracija



Lawrence. Mass.
Pacific Mills kompanijos 

dirbtuvė padarė $648,000 
pelno i 3 mėnesius. Tai di-

dirba.
Darbininkai badauja, gi 

kompanijos didžiausius pel
nus darosi ir vis verkia, 
kad mažai pelno. Kažin ką 
jie darytu, jeigu jiems rei
kėtų su tokiomis algomis 
pragyventi, kaip darbinin
kai gyvena.

siuntė protestus, kad nebū
tų rodoma. Na, miesto gas- 
padorius John J. Buckley ir 
išpildė kunigužių prašymą. 
Bus rinkimai, tai nori pa

Stebėtina, kad kunigai bi-

CHICAGOS ŽINIOS
lautybių festivalis gerai pa

vyko; japonų grupė sukėlė 
entuziazmo; lietuvės gerai pa
sirodė, programa buvo labai

menka moatriške, kurios ryž
tingumą ir energiją nenuslūgo 
ir 10 menesiu kalėjimas. Jinai 
davė trumpą istoriją savo šei
mos gyvenimo ir vargu, o tai

ruoštas Mid-
G.vnimui Sve-

amerikiečiu seimu gyvenimas, 
sunkumai ir vargai.

Detroit, Mich
Apie Mrs. Jos. Pavilunis 

mirti £

ROSELLE, N. J Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

Lawrence duonkepy klos 
pasirašė su miesto ligonine 
— Burke Memorial Hospi
tal—sutartį pristatyti duo
nos 15,000 kepaliukų po 14 
centų ligi 17 centų baltą ii 
po 17 c. ruginę.

Dabar eina rinkimai svei
katos skyriaus valdininkų, 
nori pasirodyti gerais. Per 
ketverius metus tai nebuvo 
skelbiama. Niekas nežino
jo, kiek buvo išmokėta. Tū
li tik sau palocius po $75,- 

statydavo, bet kai iški
lo visikas aikštėn, tai garsi
nasi.

Piliečiai turėtų tokiem.' 
viršininkams parodyti du
ris ir jų vieton išrinkti ge
resnius.

gu minėta filmą būtų kur 
rodoma, tai pavapi jonai ti
krai eitu žiūrėti. Juk ir 
dievas Adomui uždraudė į 
*‘nuodėmę”-Ievą žiūrėti, bet 
Adomas nepaklausė, nors ir 
“sugriešijo.”

išsiuntinėjo nariams kny
gutes dėl parengimo, kuris 
bus lapkričio 21 dieną, šeš
tadienį. Ten bus galima įsi
gyti kalakutų ir visokių ki
tų daiktų. Visas pelnas 
skiriamas surengimui vai
kučiams kalėdinės pares 
Nariai turėtų atlikti parei-

vaikučiams suteiksite, pro
gą pasilinksminti, nes jie 
laukia Cukrinio Dieduko.

naują Massachu-

meniniu
Cicero

ir kitais atžvilgiais.
Lietuvių Moterų 

vadovybėje gabios
Dorothy Ytiden, ati 

programą Amerikos
muzikės 
darė
Himnu; paskui dainavo kelias 
lietuviškas dainas. Joms labai 
gražiai išėjo. Tikrai lai jau 
aukštai išlavintas choras. Jam 
reikia tik kiek didesnio skai
čiaus moterų.

Moterys ir tuo pasižymėjo,

Dvi graikes

Japonu grupe, Keturi maži
ntai ir viena dainininkė,

atliko. Dainininke dai jauna,

ne paprastai 
balsą. Muzika

ko Kubos įdomų,

ir

Film’i “The Moon Is Blue’’ 
nebus rodoma. Joseph P. 
Liss, Warner Bros. Teatro 
distrikto vedėjas, pranešė, 
kad miesto majoras grasi
no teatrui atimti leidimą 
jeigu ta filmą būtų rodo
ma. Manadžeris kreipėsi į 
policijos viršininką Daniel 
P. Kelly. Atsakymą gavo, i 
kad Lawrence

si automobilistai turės va
žiuoti pas inspektorius ir 
jie apžiūrės automobilius.

tu- 
pri- 
ne-

” ir

turės, bus baudžiami.

Jei Tamsta dar neprenu-

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums i namus i 
svarbiausias žinias iš viso pa- 

kunigi ja > šaulio. >

kūrinius.

Čigonų Orchestra”
gražius muzikos

žydu liaudies choras, kaip 
ir visuomet, labai gražiai dai-

Abelnai visa dainų ir muzi- 
s programa buvo įvairi, in- 
resinga, patraukianti. Dau-

programų l.určtume.

dikcija

man, ta
K at h erini1 
si, nors

I lynd-

Vien jos vardo paskelbimas 
jau sukėlė publikoje entuzi
azmo. Sutikta ir palydėta ji 
garsiais delnų plojimais.

Kalbėjo mėsos darbi
ninkų unijos pareigūnas Sa
muel Sparks; jis taipgi .yra 
pareigūnas komiteto prieš di
skriminaciją.

Nate Caidwell, Midwest 
Komiteto sekretorius, taipgi 
trumpai kalbėjo.

Svarbiausia vakaro kalbėto
ja buvo Louise Pettibone 
Smith. Ji kalbėjo paskiausia. 
Gaila, kad programa jau bu
vo perilgai nutysus ir žmonės
pavargę. Vis dėlto 
jos klausėsi.

Profesorė Smith 
po Amerika ir kalba
kalingumą atšaukti McCarran 
-Walter įstatymo. Ji turi gero

važinėja 
apie rei-

, Jinai yra senyva moteriške, 
bet pilna energijos, gero hu
moro ir ryžtingumo.

Verta pastebėti, kad lietu-

čiis. Tai pagirtina. Komite
tas gina visą eilę lietuvių. Ki
ta. juk reikia remtis darbais

Mrs. Joseph Pavilunis 
(buvusi Sharon Center, O., 
gyventoja) mirė rugpiūčio 
20 d., Detroito ligoninėje, 
po nesėkmingos operacijos. 
Ji sirgo tik trumpą laiką.

Buvusi Isabel Baltrušai
tis, ji baigė Newcomers
town aukštesniąją moky
klą 1937 m. ir dirbo J. B. 
Bair Furniture Co., Sharon 
Center, O., pirm atsikėlimo 
i Detroitą.

Jos tėvai Mr. ir Mrs. Jo
seph Baltrušaitis atsikėlė iš 
Sharon Center i Detroitą 
ir dabar gyvena 12521 
Longview.

Liko jos vyras, sūnus 
John ir tėvai Detroite ir 
brolis Sharon Center, O.

Antrojo pasaulinio karo 
metu velionė, rodos, dvejis 
metus tarnavo Dėdei Ša
mui. X.

Laisve prašo jūsų 
naujų skaitytojų.

gauti

už laisvę, už denio k ratines

aukos, bet nenugir- 
surinkta. Atrodo,

Rinkta 
dau kiek 
kad komitetas gavo geros pa
laimos vedimui sa\o darbo to
liau

Rep.

Beatrice
Beatrice

Sutter. ei likto
Po

skaudžių smūgių (; 
tapo suparalyžuota.

Mrs. Sutter turi seserį.
Stella Baubo, kuri gyvena 
ve land e.

Mrs. B. Krūtis ir 
r adresas: 1203

A\ (>.

Susirinkimas
WORCESTER. MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas jvyks pirmadieni. lapkričio-No-

Lietuvių salėje, 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti, jau sulau
kėme rudens, yra daug svarbių rei
kalu aptarimui, ir jau prasidės ru
deniniai parengimai.

A. W.

Montello, Mass
Ateina mūsų parengimai. kurie 

bus Liet. Tautiško Namo Salėje, 8 
Vine St. L.L.D. 6-ta kuopa rengia 
Teatru. Bus suvaidinta komedija 
“Geriau Vėliau, Negu Niekad”. Su- ; 
vaidins artistu grupė iš Brooklyn, 
N. Y. Įvyks Nov. Lapkričio 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare.

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

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

BAKER. Įsi hand on sweet dough 
danish. rolls and pie. Night work: 
good wages. steady work: good 
.vorking conditions. Apply in persor 
or phone. BELZER’S BAKERY. 
5731 N. 5th St.. LI. 8-2192.

(218-224)
AUTO BODY PAINTERS. Exp. on

commercial auto bodies. Steady 
work; gcxxl working conditions. Ap
ply in person. ORIANNA WAGON 
WORKS. INC., 448—460 N. Orlanna 
St. MA. 7-0871.

(215-218l

HELP WANTED FEMALE

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 7-4035 Sat. af
ter 5 P. M.; Sunday after 8 P. M. 
All day Tuesday.

(216-218)

HOUSEKEEPER. Mature woman 
to sleep in. Two children; school age. 
Working mother. Good home. Mo
derate wages. Call HA. 4-3930, 

(216-218)
GRADUATE NURSES. Needed for 

all shifts. Good starting salary; plus 
bonus. Contact. Director of Nursing 
Service Mrs. Born.

Woodlawn 3-3830
(218-220)

Bostonas ir Apylinkė
BOSTONO APYLINKEI 

SVARBUS PRANEŠIMAS
A.L.D.L.D. 7-tos Apskrities kuo

joms. Metinė konferencija jvyks 
lapkričio (November) 29 d., prasidės 
11 vai. ryto, bus 318 Broadway.. So. 
Boston. Mass.

Kviečiame visas kuopas, esančias 
į 7-tos Apskrit. ribose prisiųsti j kon- 
I fercnciia pilnas atstovybes, nes tai 

. .yra svarbi metinė konferencija. Tu- 
parengi- rėsimc aptarti daug dalyku.

i liečia mūsų organizacija ir jos 
la ateityje.

J. Juškevičius, 7 Apsk.

kuric 
veik

Geo. Shiniaitis. Sekr.

Laisvės Koncertas
Sekmadienį, lapkričio 8 November

TRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MORŲ
—— Kalėjimo

C-U^sa)

Agentas centro tarpinis — tas vyras, 
_  Tūzas valdybų patikimas, tyras!

---- penki — pinigai čia menki: 
Tūkstančiai) tik reikalingi penki”...

“Bet ar tikrai?” Kiką klausia Papienė.
“Kaip mane sveiką matai, tai vis viena!” 

rx “Čekis bus geras? Ar reikia grynais?” 
wtKeikia grynais — patogiau tai .

atseis.”
“Kaip?- Kur? Kada?” klausinėja žmo- 

s nelė.
N- “Štai kaip parykite,” balsą jis kelia:

“Būkit šią nakt ant vienos!
Niekam nė žodžio iš jūsų burnos!

Mes pas tą vyrą į sutartą vietą
Būsim abu — ir vis kas, kaip nulieta!

Na, tai ir visa—ir būkit sveika!
Cit tik! Slaptybėj laikykit viską!”

Štai pats vidunaktis. Du susitiko.
Tuoj traukinin — žodį kitą ištyko.

•š^ai iv Niujorkas, ir eina jiedu,— 
Nerimas keistas matyt ant veidų.

“Pinigus turite?”— “Visa prie vietos:
Mat, rankininkas,— čia viskas sudėta...”

“Na tai gerai. Pora blokų — ir bus: 
Vyrą sutiksime — žygis svarbus!”

Gatvė tamsi ir siaura ir grėsminga...
Kikas tik trūkt rankinuką — ir dingo...

Dingo, kaip briedis tamsoj, tarp
namu...

Stypso Pipienė... šiurpu, neramu...
Vargšė be nieko namo parvažiavo:
Ji apsigavo — ir jis apsigavo!...

Niekam nė žodžio — būt’ gėdos
daugiau...

Pipui tik ji pasakys pagaliau.
Tuoj ir aplankė kalėjime vyrą, —
Viską pasakė — jai žodžiai net byra...

Ką gi? Pipienė tai tau ne avis: 
Kiką apmovė daugiausia už vis!...

3ūksiančius taip, ji turėt tai turėjo: 
atsargumo užantin įdėjo.

O rankinukas — palaikis visai: 
šlamšto prikrautą tik gavo tasai...

Čia ne kurjozas, ne koks anekdotas: 
Papui pažįstamas Pipas kuprotas,—

iždai. Poema  ------—--------- ------------- —'
Daugel jie metų kalėjo kartu!
Daug ką priminus, gerklėj net kartu....

Papas atsimena kalinį Plikį.
Plikis —italas, ir pavardžiai tiko,—

Priteistas dvidešimt metų kalėt:
Žmogui gerklėj sužiovavo skylė!...

Pirma kalėjimo dirbo skutykloj, —
Ranką turėjo jis taiklią if miklią.

Trys jam vaikai, ir pati jo daili,—
Dirbi žmogus, kaip matai ir gali.

Plikis turėjo kaimyną neblogą,
Kurs aplankys mūs’ italo pastogę

Vaiką ant rankų paims pakilęs, 
Kyštels saldainį, išdaigą paklos...

Tai vis niekai. Bet pas’rodė ir rimto,—
Plikis apniuko ii’ net susikrimto:

Meilintis pačiai jo ėmė tasai —
Tas jo kaimynas — negera visai.

Jiedu susibarė. Vėl susitaikė.
Bet jo kaimynas tą žaismę paiką—

Tęsė toliau — atsargiai ir slaptai...
Plikis vis laukė — gal pereis vis’ tai.

Taktiką miklią vartojo kaimynas:
Pykčio ir barnių jis vengė, vadinas,—

Skustis bei kirpti — pas Plikį jis vis:
Manė — gal Plikis nurims, nepavis...

Taip, pažiūrėt, Plikis nurimo:
Lyg nebematė to slapto lindimo...

Pagiežą vistik nešiojo širdy, —
Tartum tulžis, ji gaiži, negardi. ♦

Plikis galop tiek pavydo pritvinko,
Nors ir nerodė— visai kaip pritinka,— ’

Vistik jis tykojo, sekė vis jį,—
Slaptą romansą numanė visi.

Kartą taip Plikis, kaip nieko nebūta,-
Savo kaimyną nelemtąjį skuta: •

Staigiai per gerklę ir kaklą tik brykšt!
Tas ir negyvas—kraujai tik patrykšt...

Plikis septynis iš dvidešimt metų
Kantriai atbuvo,— tokių čia nereta.

Štai prieš teisminę tarybą jisai —
Laisvės maldautų — išbalęs visai...

(Bus daugiau)

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

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

NEPAPRASTAI [DOMI PROGRAMA:
Aido ir Sietyno Chorai

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

kad jos chorai gerai pasirodytų.

|domi Grupė “Melodija”
Vadovaujant B. šalinaitei-Sukackienei, yra pri

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

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

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

programoje ir teiks mum malonumo.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

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

Prašome nesi vėlinti.
\ 5 pusL--Lai3vė (Liberty)-Ketvirtadien., Lapkr.-Nov. 5, 1953 Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.
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kolū kiniam 

r( ikmenų
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MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

kaimui 
gamybą.

Didelę paklausą kolūkiuose 
turi pakinktai ir ratai, šiemet 
jau pagaminta daugiau kaip 
du tūkstančiai vežimų — žy
miai daugiau, negu praėjusiais 
metais. Iki 
n© trys a 
Kaune ii 
jų gamyba

Amerikos su Tarybomi 
draugingumo mitingas

o 12-tą iNew j oi i<e 
masinis mitingas

20 metų sukakti 
Valstijų draugingu-

Dabar
Pane-

tūrio" aitelė past 
ratu gamy^fti. ši 
aprūpinta medžio 
staklėmis ir iku 
metais pagaminsi 
vežimų, tūkstantį rogių ir L- 
500 tekinių kc^p.lektų. \

V erslinė kooperacija šiemet 
pagamino taip pat 12 tuksian
čių komplektų pakinkių iš o- 
dos, kuri išdirbama koopera
cijos įmonėse. Pakinktų ga
myba sekančiais metais padi
dės dvigubai. Daugiausia jų 
gamins Kauno “Kovos," Kė
dainių “Pažangos“ ir Vilniaus 
“Pirmyn“ artelės.

rengia mas 
paminėti 
Jungtinių 
m o su Ta
kiu paminės ir 36 metų su
kaktį nuo Tarybų Sąjungos 
įsikūrimo. Rengia tų dviejų 
valstybių draugingumui aks- 
tinti organizacijos Nacionalė

įmonv gerai
apdirbimo Kalbės buvęs Chicagos Uni

versiteto profesorius Roberts 
Morss 
liam 
R. B. 
Smith, 
John 
Schlamme, 
tinga dainininkė, 

programoje.
Hotel Capitol Carnival

vans

Lovett, dvasiškis Wil- 
Howard Melish, Dr. W.

DuBois, Miss Jessica 
Paul Robeson. Dr.

A. Kingsbury. Martha 
nuostabiai talen- 

irgi daly- 
M it in gas

Room.

Moteris suėmė plėšiką
Pirmą kartą atželės įsis; i- 

 

na masinę metalį) taros M’^įS 

 

ir kolūkiams garh^bą. Sekan
čiais metais numatyta paga
minti 600 stacionarinių cister
nų po 2—3 tonas talpos kiek
viena, 7 tūkstačius 200 litrų 
talpos geležiniu statinių ir 35 
tūkstančius užtaisymo bidonų 
po 10—20 litrų taįpczsA č”~

Siekiant toliau 
. publikos sodus 

Lietuvos valdžia 
rimą surengti nuo š.

Dėl sodų dešimtadie vyrą.
Suimtasis sakęsis policijai 

esąs 
bąs 
i u.ir 

pri
uogwirus.

suren-

New Yorko miesto centre— 
11 E. 42nd St. esančios Lofts 
saldaininės vedėja Beatrice 
Guesses, būdama krautuvės 
užpakalyje, pamačius?, kad 
kasininkė apiplėšiama. Pašau
kusi policiją, o pati pasivijusi 
ir sučiupusi išeinantį plėšiką 
iš užpakalio. Jos laimei, po
licija greit pribuvo i)' suėmė 
spurdantį jog glėbyje jauną

mašinos o peru ©to

tądien Į.

v£aĮ^y/tu

KLAIPĖDA. šiais 
tais čia vykdomi nemažos 
imties sviesto-sūrio įmonių 
tybos <1 arba i.

ap- 
sta-

ittsburgho 5 gynęs 
advokatas kalbės N. Y 
ši penktadieni

Ralph Powe, kuris gynė 5 
teisiamuosius Pittsburghe, kal
bės newyorkiecii.i rengiamame 
tiems 5-kiems ginti bankiete 
šio penktadienio vakarą, lap-

saldy tuvo 
darbai

Sparčiai statomi tarprajoni
nės sviesto-sūrio bazės šaldy
tuvai. Statybos aikštelėje jau 
išaugo šaldyt(Uvrį/ pagrindinis 
pastatas, šalia jo — pagalbi
nis korpas. Statyba eina Į pa
baigą. Galutiniai 
statybos-montavimo
bus užbaigti 1954 metų pir
moje pusėje, šaldytuvai įren
giami pagal paskutinį techni
kos žodį. Kamerų atšaldymui 
bus panaudoti naujausios sis
temos šaldomieji ^ojvipreso- 
riai. Jų veikimas bus reguliuo
jamas elektrinių automatinių 
reguliatorių pagalba, šaldytu
vuose bus įrengti liftai. Me
chanizuotų vagonėliupagalba 
produkcija bus paduodama 
bei išimama iš Šaldomųjų ka
merų.

Montės gatvėje pradėjo . kil
ti sviesto-sūrio pramonė 
cialistų 
Viršutiniuose 
įrengti bu 
Ate — didelė 
pieno produktų

405 W. 41st St., New Yorke. 
Geros vakarienės kaina $2.50.

Vakarienėje dalyvaus ir ke
li teisiamieji, neseniai išėję iš 
kalėjimo po kaucijomis po to, 
kai advokatui Powe pavyko 
iškovoti numažinimą kaucijų.

Lietuviai taipgi esame kvie
čiami ir yra svarbu ten būti, 
nes gynimas darbininkų va
dų yra bendras visų 
Kam galima, prašo 
užsisakyti iš anksto 
raštinėje, CRC, 6 E.
New Yorke, arba paskambi
nus WA. 4-6856.

reikalas, 
ti kietus 
rengėjų

17th St.,

Laisvės metinis koncertas
jau tik už poros dienų

Tradicinė dienraščio Lais
vės diena — metinis koncer
tas — įvyks jau šį sekmadie
ni, lapkričio 8-tą, Liberty Au
ditorijoje, Atlantic Avė. ii 
IlOth St., Richmond Hill, N. 
Y. Pradžia 3 :30 popiet.

Programa susidės iš damų, 
muzikos, liaudies šokių. Tuo
se veiksmuose dalyvaus jau 
žinomi ir pamylėti vietiniai 

Sietyno Chorai, ku- 
vadovauja M ildreC

Taipgi dainuos gru- 
vadovaujama 

Su z an r, 
Jonikas, 

bu s su

riems
Stensler.
p ė Melodija,
Bronės Sukackienės. 
Kazokytė ir Leonas 
mylimi solistai irgi 
mumis.

Tačiau seki bus 
; tos įdomios progra- 
; turėsime nepaprastų 
Garsusis Worcesterio 

Aidas, kuriam vadovauja mu
zikas Jonas Dirvelis, atvyksta 
su savo solistais, duetais ir 
grupėmis. Bus ko pasiklausy
ti. Taipgi šoks svečiai porto- 
rikiečiai šokėjai, nuostabiai 
lakių ir miklių jaunučių šo-

vietiniai ši

k ė.) ų 
niais

siems
J u rg i o K a z a k e v i č i a u s 
ras. Kalbant

grupė, pasipuošę tauti- 
kostiumais.
po programos bus vi- 
proga šokti, nes gros 

orkest-
apie koncertą, 

prašome prisiminti ir apie šo
kius, ypačiai jaunimui. Įžan
ga viskam $1.50, vien tik šo
kiam 75c.

Melagingai pasigiria 
fašistų garbintojai

New Yorko majoras Impel
litteris praėjusį pirmadieni į- 
vykdė oficiali priėmimą čion 
atsibaladojtįsiam Graikijos fa- 
šistuojančiam monarchui ir jo 
pačiai, buvusiai. Hitlerio jau
nimo lyderkai.

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

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

Puikūs darbai atviri 
chaufferiams, ir abelnai 
bininkams.

Tuojau
JONES
275 W.

Tol. Foundation 8-8830

lai! leriams, ' 
namu dar- ■

Da rbąStojimui |
EMPL. A<

145th St.. N. Y. C.

BURROUGHS No. 7800 OPER.
Patyrusios >

5 Dienos 35 Vai. Savaitė \ 
$55 iki $65 I Savaite

Long Island Rezidetr ų 
Pageidaujama. Bet Nebūtinai

GENERAL STEEL 
PRODUCTS CORP.

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

(214-220)

mos, nes 
svečių. <

Viena diena trys 
saužudžiai

Ramoni'ta Alvarez, 25 mo
tų, užsimušė nušokusi nuo 8 
aukštų namo stogo New Yor
ke. Nesakoma, kas rašoma 
jos paliktame raštelyje. ži
noma tiek, kad ji ruošėsi eiti 
i ligoninę. Kitur New Yorke 
užduso gasu Alex Waigandt, 
68 metu.

Iš viešbučio St. George, 
Brooklyne, iškrito Theodore 
Strong, 61 metų, dirbęs ap
draudę firmai.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Virginia 9-6125

Po tų apeigų spauda para
šė, būk apie 75,000 atvykę jų 
pamatyti, juos sveikinti, ka
da juos vežė žemutiniu Broad-

SUPERINTENDENT
Vyras gali dirbti kitur. 3 kamba

riu apartmentas. Ronda veltui, 
mėnesį. Tuojau kreipkitės j

MRS. HOLECEK
42 W. 651h St, N. V. C.

(218-219)

$30 į

RHINESTONE & NAILHEAD 
SETTERS

Sai ar be ankstyvesnio patyrimo. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui
kios darbo sąlvejos. Kreipkitės:

A.A.A. CREATIONS. INC.
45-22— I7tli St., Woodside, L. I.

RA. 9-4927
(215-221)

gyvenamasis 
ukštu

spe- 
amas. 
e bus 

e auk- 
speclįalizuota 

 

parduotuve.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Strėet 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

405 So. 4th Street
Cor. Hewes. St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-8238

MATTHEW Ai 
BUYUS c
(BUYAUSKAS)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ANTANAS LEIMONA8
Savininkas

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Kelrodis traukiniais
Iš \isur klauskite kelio j 

Richmond Hill. Nepamirškite 
to Hill, nes miesto ribose yra 
ir Richmondu vadinama dalis.

Traukiniai iš New Yorko 
centro (Manhattan©) yra dve-

BMT Jamaica traukinys 
gaunamas Canal St. stotyje. 
Išlipti 111th St. stotyje, eiti 
iki Atlantic Avė. du bloku.

Independent Jamaica trau
kiniai gaunami prie 6th 
8th Avės., miesto centre, 
žinoti iki Kew Gardens 
ties. Išeiti iš stoties toje 
toje, kur rodo link Q-37
so. Iš bus© išlipti prie Atlan
tic Avė.

ir

sto-

bii-

Groserninkai reikalauja 
tyrinėti pieno kainą

New York© groserių krau
tuvių savininkų organizacija 

kad prokuroras 
tyrinėtų paskiausią 
pieno kainų. Gro
są k o, kad jiems ži- 

tokių

Brow nei! 
pakėlimą 
šerniukai 
n omą tokių žmonių, 
dėl nęištekliaus mažiau 
lės pieno pirkti.

kurie 
toga-

Groserninkai taipgi sako, 
jog vienu sykiu pakėlimas pie
no kainų visoje apylinkėje ro
do, kad pieno neva atskirų 
firmų yra tik vardai, o biznis 
yra monopolizuotas Irusias.

20,000 publikos.
Tikrai įdomus spaudos su

gebėjimas skaitlines sudaryti. 
Kai tiek publikos susirinkda
vo Rosenbergų gyvybei gelbė
ti mitinguose, būdavo priskai 
tomą po tūkstantį, po porą. 
Monarchui sušaukta į City 
Hali Parkui panaši publika pa
virto į 20,000.

Tačiau nebūtu nuostabu, 
jeigu tiek būtų buvę. Juk čia 
buvo atsiųsti Armijos, Laivyno 
ir Marinų benai. čia tupinė
ti ir groti buvo atvaryti mies
to valdinių Įstaigų tarnautojų 
benai. Graikų parapijinių 
mokyklų mokiniai taipgi čia 
atvyko ir niekas nestabdė no
rinčius eiti pavėpsoti iš liau
dies mokyklų.

Kas daugiau čia buvo? Per
traukose pietums saulėtą die
ną ir be ponų pasitikimo apei
gų čia sueina minios svieto i.- 
apylinkėje esančių raštinių ir 
šapų. žmonės sueina suval
gyti iš namų atsineštą užkan
dį ar po užkandžio kavinėje 
pasėdėti saulėje, pasimatyti.

Dar nuogesnis melas para
šoma, kuomet einasi kalba 
apie suėjusius ant Broadway 
“monarchus matyti,’’ “pa
gerbti.”

Jei ne wyork iečiai sutiktų 
pabūti nevalgę, ponai pamaty
tų, kiek fašistams monar
chams žiūrėtojų ateitų. Ties 
ta vieta dangoraižiuose dirba 
šimtai

Apie gėles Petrikienei 
pagerbti bankiete

Gėlių atnešta tiek daug, jog 
jomis buvo apstatytas visas es
trados frontas ir gausiai pada
bintas ilgas stalai Gėlių buvo 
net iš Binghamton©, Bostono. 
Kalifornijos ir iš visos plačios 
Didžiojo New Yorko-Brookly- 
no apylinkės, įskaitant vieti
nių bankieto rengėjų atneštai 
jr iš paties Lietuvių Kultūrinio 
Centro gėlyno skintas.

Kadangi ne prie visų gėlių 
buvo požymiai, kieno jos at
neštos, komisija negalėjo vi
sų surašyti.

Prašome priimti nuoširdų 
ačiū visi gėlėmis, kitomis do
vanomis. darbu ir atsilankymu 
prisidėjusieji šią pramogą pa
daryti nuostabiai gražia, 
mums visiems ilgai minėtina.

Rengėjai.

PATYRUSI PARDAVĖJA 
KEPYKLOJ

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

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

Arba 1ol. Miss Gatti, GR. 8-0216
(215-219)

1TNGERWA VER—MANICURIST
Darbas 3 dienas kiekvieną savaitę 
nuolat. Geros valandos, gera mo

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

EI,TON BEAUTY SALON
650 Melrose Ave., Bronx 

Tel. MO. 9-8246
(216-220)

.)

COUNTER SANDWICH GIRL
Patyrusi. Nuolat 
dos. Puikiausia 
Telefonuokite:

Tel.

trumpo® va’ln- 
alga. prisidefla lipai 
3 vai. popiet.
DI. 2-9490

______________________(217-219)
HELP WANTED MALE~

tu kstanč i ų darbini n k ų. 
kurių dauguma pietums išsi

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

2—3; 6—8P.M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85tIi SI reet

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

32 Ten Eyck St

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
Brooklyn, N. Y

Telephone 'E Ver green 4-8174

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Arnionis t as Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second Ave. (Greta 14-os gatvės) New York City
Telephone: GR. 8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM
Atdaras kas diena, tik antradieniais uždaras

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet ...................... $1.25 Pilemenij Siblrsky ....... 65
Borsch — Ukrainian ....... 25 Blinchiki ............................ 65
Chicken Noodle Soup .... 20, Liver Steak — Veal ..... 1.25
Consomme ........................ 20 Liver Steak — Lamb ... .... 75
Cutlet po Russky ........... 60 Broiled Lamb chops .... 1.25
Stuffed Cabbage ............ 65 Broiled Pork chops .... ... 1.25
Pilav po Turkestansky . ... 75 Shashlik Uzbesky ........ ... 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian ...... 1.50

Sour Cream ............. 65 Broiled Steak ................ ... 2.50

DESSERTS — 15c
Pudding Pies Sponge Cake 

Apple Pie

ALL HOME MADE
Kompot Jello 

Banana Cream Cake 
TEA, COFFEE, MILK — 10c.

Impellitteris apsikeitė 
su karaliumi medaliais

Stiprus, inteligentiškas. kaipo room
ing house skalbyklos išvežiosimo 
draiveris. $70 minimum. Patyrimas 
pageidaujamas bet nebūtinas. Vaka- 
cijos ir ligojo pašalpos. Kreipkitės 
nuo 5:30 iki 6:30 vakarais.
788 East 151 St., Bronx, N. Y. C.

(218-220)

Lapkr. 2-rą majoras 
litteri ir jo valdžia 
progos pavažinėti po 
Graikijos karalių Paul 
žmoną Frederiką,

I m pe- 
turejo

Prie Ornamentai ir Paprastos 
geležies darbo. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
FERD’S ART STUDIO

Northern Blvd., Great Neck, L.I. 
Tel. GR. 1-2324

(217-22°

151

n’ jo 
buvusią , 

Hitlerio jaunimo komandierę, 
apsisagsčiusią deimantinėmis 
graznomis. j

Majoras apteikė karalių 
miestiniu Garbūs Medaliu ii į 
“Visuomenei Tarnybos 
miu
riui padovanojo didelį 
m c d a 1 i j o n ą, suteikiant į 
Phoenix K o m a n d i e r i a u s

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS į

Turi būti patyręs sustatymui v* . 
kiu rūšių SINGER & UNION StPE- 
CIAL industrijinių siuvamų ma Iini). 
Puikiausia proga tinkamam Yyrul 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

. (206-298)

ligatviais negali praeiti gied
ria dieną be jokio ten monar
cho. Lai pabando ponai ki
tomis valandomis savo mo
narchus ar kitus fašistinius 
elementus ten atvežti. Ne, to 
jie nebando jau keleri metai. 
Nebando dėl to, kad tikrųjų 
didvyrių/tuo keliu vežti pa
staraisiais laikais neturi. Da
bar ten pravežami, dažniau
sia, liaudies ir taikos priešai. 
Tai dėl to nedrįsta lokius ne 
pietų laiku ir ne darbo laiku 
vežti, nes turėtų vežti tuščio
mis gatvėmis.

vic-

Liberty Auditorijoje
Svečiai iš kitų miestų ir 

tiniai kviečiami atvykti į Li
berty Auditorijos resteaurana 
pietauti Laisvės koncerto die
ną, šį sekmadienį, lapkričio 
8-ta. Restauranaš veiks nuo 
10 vai. ryto ir per visą dieną. 
Turės namie darytų lietuviš
kų dešrų, kopūstų, kugelio, 
vistu ir kitko. * w

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

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

SUSIRINKIMAI
* BROOKLYN, N. Y.

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

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

Sckr.

ket-

Atlantic

nes rei- 
parengi-

PARDAVIMAI
Dodge automobilius, 1941 metų 

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)

Impcliitte- 
aukso 

jam 
titu

Karalius, kaip žinia 
nusipelnęs tarnavimu 
m u i.

Karaliui parade vesti 
dėti buvo atsiųsti būriai 
1 i ta ri š k ų j ų apylinkės 
ir 
mentę.
jo? Tikiuosi, jog jūs tai žino
te. Rep.

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

BARRY BRONZE 
BEARING CO.

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

(212-218)

MECHANICS

i iš mi- 
punktų 

iš miesto valdinių depart- 
Kas už tai u žino k ė-

Atvirutė kelyje 42 m
Brooklyn© prokuratūroje 

gauta atvirutė, adresuota Mrs. 
R. L. Bartlett. Pirmas įtari
mas atvirutės 
neatmenant,' 
randasi su 
Paskui kas 
seniai 
reta, 
1911

tokia 
kad 

metų

raštinėje 
kuri tarnautoja 
tokia pavarde, 

nors atminė, kad 
dirbo. Galop Įžiū- 

atvirutė išsiųsta 
lapkričio 5-tą.

savi-

Protestas dėl alaus 
kainų kėlimo

B r o ok 1 y n i eč i a i a 1 u d ž i ų 
ninkai buvo susišaukę masinį
mitingą, kuriame kalbėta pla
nai protestuoti prieš užmato
mą naują kainų kėlimą. Nu
rodė, kad bačkos alaus kaina 
nuo 1941 metų pakilo $11.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Su ar be patyrimo prie indust riji- 
niu medžiagų. Plieninio metalo dir
biniai. Apmokamos šventės ir t.t. 
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.) 8-4428

______________ (213-219)
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
BAR & GRILL

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

šaukite Savininką:
Tel. LI. 4-1580

- (214-218)
BEAUTY SHOP

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

APplcgate 7-6987
(214-220)

REAL ESTATE

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

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 subvės buso, pirkinėjimo ir mokyklos. Great Neck Mokyklos dis- 
triktas. šaukite savininką.

FL. 2-1400. (215-219)

4 pusi.-Laisvė (Liberty)—Ketvirtadien., Lapkr.-Nov. 5, 195




