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KRISLĄ^
Pasimatysime.
Aniems draugams.
Pasitarimas.
Smarkiai atkerta.
“Ringo” ir bažnyčios.

Rašo A. Bimba

RHEE UŽGINA” PRIIMT 
NEUTRALESŠALIS I 
TAIKOS KONFER ENGIJA

Į Franko žada taikanti 
tiktai Amerikai

Irano generolai teis* 
buvusįjį premjerą

t inic»

i Amerikonai perša pertraukti 
\ derybas su Šiaurine Korėja

Suvažiuos o ion-

wbė> 
riotų.

menoC^at

Worcesterio (

čin. Veik jausiant orėsime 
čių ir iš kitų Mass. kol< 
Bent tikimės).

O programą pildys <1

Panmundžom, Korėja. — | valai tiktai vykdyti Jung- 
Pietinės Korėjos tautiniu- tinių Tautų nutarimą, kad 
kų prezidentas Syngmanas 
Rhee ketvirtadienį užreiš- 
kė, kad griežtai atmes bet 
kokius siūlymus priimti 
neutralius kraštus į politi
nę konferenciją taikai da
ryti Korėjoje.

Tautų nutarimą, kad 
nieko kito negalima įleisti 
konferencijo.n, kaip tik tas 
šalis, kurios tiesioginiai ka
riavo.”

pranesmiiiosc.

Waterburyie i 
mas pagerbimui mūsų 
gero ir nuoširdaus veikėjo lia- 
roliaus Krasnitsko. Dūlame 
pastangas, ka-d-z'lame paKmg’i- 
me būtų atstovai)iam;i> ) i)

ninkai ir Kinijos atstovai 
derybose, su amerikonais

! priimti politinėn konferen-
Į cijon Indiją, Sovietų Sąjun
gą ir tris kitus neutralius pusių, 
kraštus, apart šalių, kurių 
armijos kovojo Korėjos ka-

toj pačioj vietoj, tai Ame
rikos pasiuntinys Deanas 
siūlė laikinai pertraukti 
jas, ir paskirti tiktai po že
mesnįjį atstovą ryšiams pa
laikyti, iki bus “praktiška” 
panaujinti pasitarimus tarp 
vyriausių atstovų iš abiejų

Madrid, Ispanija. — Fa
šistinis Ispanijos diktato
rius Franko sakė korespon
dentams, kad jis kariniai 
talkaus tiktai Jungtinėms 
Valstijoms kovoje prieš ko- 

I monizmą, bet nebendradar
biaus nei su Franci ja nei 
su Anglija/

Franko džiaugėsi savo pa
sirašytomis karinėmis su
tartimis su Amerika. Jis 
pyksta, kad Anglijos ir 
Francijos seimuose bei 
spaudoje buvo kritikuoja
mos amerikinės sutartys su 
Ispanijos fašizmu.

Teheran, Iran. — Kitą sa
vaitę prasidės karinis teis
mas prieš buvusįjį Irano 
premjerą Mossadeghą. Kal
tina jį kaip “išdaviką” už 
tai, kad Mossadeghas mojo- 
si nuversti karalių -Rizal 
Pahlevį.

(M o s s a d e g h a s kovo j o 
prieš karalių ypač todėl, 
kad karalius norėjo sugrą
žint anglus į suvalstybintą j 
Irano naftos - aliejaus pra
monę. Tai Mossadegho pa
stangomis ta pramonė buvo 
perimta į Irano valstybės i 
nuosavybę.)

PITTSBURGHE AREŠTUOTA 
DAR TRYS KOMUNISTAI

Fašistai bandė užimt 
Triesto valdybos rūmą

EISENHOWER NULIŪDĘS,
KAD REPUBLIKONAI
PRAKIŠA RINKIMUS
Republikonus puldo faktas^ kad 
jie sulaužė savo prižadėjimus

Washington. — Preziden
tas T£isenhoweris pasikal
bėjime su korespondentais 
trečiadienį sakė, kad nepa
sitenkinęs antradienio rin
kimais. Bet raminosi, pri
durdamas, “aš jau ir pir
miau buvau pralaimėjęs 
mažuosius atskirus mū
šius,” kaipo armijos vadas. 
Bet karą vis tiek laimėjęs.

Iš tiesų prezidentas bu
vo nuliūdęs, kaip rašo New 
Yorko Daily News kolum- 
nistas John O’Donnell. Ei- 
senhoweri ypač Įgylė rinki-

I mai republikoniškoje New 
Jersey Valstijoje, kur de-

I mokratai dabar išrinkti 
I Jungtinių Valstijų kongres- 
' manu ir New Jersey guber- 
! natorum. Suprantama, jog 
i prezidentas dar prisiminė, 
' jog republikoniški Wiscon- 
i sino valstijos farmeriai taip 
į pat išrinko d e m o k r a tą į 
l Jungtinių Valstijų Kongre
są.

4-

Kas republikonus puldo
Prezid. Eisenhoweris sa- 

i kė esąs naujokas politikoj, 
j ir jam dar neaišku, kodėl 
republikonai prakiša rinki-

i mus. Bet jis tikisi, kad 
' amerikiečiai ilgainiui su- 
j pras ir užgirs jo valdžios 
! programą.

Bet jau ir dabar aišku ki- 
1 tiems politikieriams Wash- 
j ingtone, kode! republikonai 
smunka, kaip kad sakė re
publikonai kongres manai 
Cl. W. Brown, Daniel Reed 
ii- N. M. Mason: būtent:

—Žmonės mato, kad mes 
nevykdome savo pasižadėji
mų, kuriuos davėme prezi
dentiniame rinkimų vajuje 
1952 metais.

Reed pabrėžė, jog Eisen
howeris ketino sumažinti 
Amerikos pinigų mėtymą

■ svetimiems kraštams, bet 
nesumažino.

Republikonai kongresma- 
i nai iš vidurvakariniu vals- 
1 tijų kaltino Eisenhowerio 
: valdžią už būklės pablogini- 
Į ma farmeriams.

Republikoniškos valdžios 
New Yorko ir New Jersey 
valstijose įsivėlė į skanda
lus su reketieriais.

Republikonai pakėlė var
totojams kainas, o rendau- 
ninkams pabrangino ren- 
das. Padidino pelnus val-

■ gių trustams, bet numušė 
kainas farmeriams už mė
sinius bei kitus žemės ūkio 
produktus.

Jungtinių Valstijų val
džią.”

Su i m t i e j i—M a r t i 1i C h an - 
cey, George Watt ir Antho
ny Kochmarek — laikomi 
teismui po $25,000 užstatu 
kiekvienam.

Pittsburgh, Pa. — Vai-! 
! džios FBI agentai areštavo ! 
tris pittsburgiečius kaip I 
įtariamus komunistu vado
vus. Valdžia juos kaltina 
pagal Smitho įstatymą, už. 
“suokalbiavima skelbti, kad 
reikėsią varu nuversti1

“Cukraligės savaitė” 
New Yorko valstijojVyriausias Amerikos ‘at

stovas Arthuras Dean vis 
reikalavo paskirti tiktai 
vietą ir laiką politinei kon
ferencijai ; sakė, tik paskiau 
galima būtų pasikalbėti' reikalaudami prijungt Ita- 
apie tai, kas turėtų daly- lijai visą Triesto žemę. Už- 
vauti politinėje konferenci- puldinėjo jugoslavus. Iškė- 

ta. | joje. | lė Italijos vėliavą ant Tri
esto miesto valdybos rūmo. 
Veržėsi užimti ir valdybos

t-ena;. Triest. — Tūkstančiai įta
iku fašistų kėlė riaušes,

v-spondentas.
asmenis! 

Karoliui pasprtu 
me pareng. jo g
lai šitie keli žodžiai būjįa/.iam 
nuoširdžiausiu pasveikinimu i) 
palinkėjimu dar daugeli? 
daugelio metų darbiiųm gy
venimo. \

Bet S y n g m a n a s Rhee 
šiurkščiai sudraudė Dea* 
n’ą:

“Tamsta neturi teisės kal
bėti apie jokius neutralius 
konferencijos dalyvius; pri-

Skaičiau pranešimą, 
gruodžio 11 d. Chicago

k

pažangiosios

mūsųmas. (.ai pasiseks/ų- 
dienraščio redakcijas ats 
dalyvauti. j

Pasitarimas surukdamas 
tu su nacionaline Koferenci.ir 
dėl atšaukimo ^dter-McCar- 
ran įstatymo. K/ąjrferenci.ja į- 

 

vyks gruodžio 1^ ir 1:’»

Marcantonio apleidžia 
Darbo Partiją

Karinė anglų-amerikonų 
policija ir jos padėjėjai ita
lai policininkai vaike riau
šininkus, kurie p 
mušė tvarkdarius, 
sužeista iš abiejų 
Areštuota keliolika 
ninku, u

Daug 
pusių, 
riauši-

turėtų pasiųsti
kia lietuviams v prisidėti prie 
kovos už to nelbmto įstatyme 
atšauk i mar Vz

New York.—Buvęs 
bietis kongresmąnas 
Marcantonio p a s i t r a u k ė 
kaip Amerikinės Darbo 
Partijos pirmininkas. Sa
kė, jog dabar 
kaip politiniai 
mas asmuo.

Marcantonio
dovus Darbo Partijos ma
žumos už nepasisekimą rin
kimuose pereitą antradienį. 
Darbiečių kandidatas i ma
jorus Clifford McAvoy ga
vo tiktai 54,372 balsus. O

4 pada- | pasak Marcantonio, būtų 
J i buvę galima gauti 100,000 
(Ne mes i balsų, jeigu mažuma būtų

dar-
Vito

n.epriklauso-

kaltina va-

prokurora

Armijon draftuotas 
McCarthy o šnipas

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos gubernatorius 
Dewey paskelbė lapkričio 
15-21 d. kaip “cukraligės 
(diabetes) savaitę.” Ragina 
visus valstijos piliečius tą 
savaitę eiti pas gydytojus, 
kad ištirtų, kas jau turi šią 
ligą ir kas laisvas nuo jos.

Šioje valstijoje pernai 
cukraligė numarino 3,146 
žmones. Valdiniai dakta
rai skaičfuoja, kad 100,000 
valstijos piliečių serga cu
kralige, patys to nežinoda
mi.

Egipto karininkai 
medžioja komunistus

New Jersey balsuotojai 
užgyrė bingo gemblerystę

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos piliečiai an
tradienio balsavimuose pa
rėmė bingo lošimą tokia 
dauguma balsų, kaip 3 prieš 
1. Bet bingo užgynimas dar 
priklauso nuo valstijos sei
melio.

Bingo daugiausiai lošia
mas bažnytiniams reika
lams ir vadinamiems “lab
darybės” tikslams. Tatai 
iki šiol New Jersey buvo 
uždrausta kaip gemblerys- 
tė.

Mass, miestu rinkimus 
demokratai laimėjo

Federacija skiria $10,000 
už žmogžudžio suradimų

New York. — Amerikos 
Darbo Federacija paskyrė 
$10,000 dovanų tam ar 
tiems, kas suras žmogžudį 
Michaelio Brogan’o.

Lavonas Brogano, federa
cinės laivakrovių unijos ša
lininko, buvo išgriebtas iš 
Hudsono upės pirm dviejų 
savaičių. Darbo Federaci
jos vadai nužiūri, kad Bro- 
ganą nuskandino gengste- 
riai iš senosios laivakrovių 
unijos, kuri buvo išbraukta 
iš Federacijos.

Phila. rinkimuose 
atsigavę republikonai

Kairo, Egiptas. — Karinė 
Egipto valdžia suėmė dar 
15 asmenų kaip įtariamus 
slaptos komunistų organi
zacijos narius.

Tarp suimtųjų yra majo
ras Mustafa K. Sidky, bu
vusios karaliaus geležinės 
gvardijos komand i e r i u s ; 
Naguib Fachry, buvęs vals
tybės ministerijos direkto
rius, ir šokiu artistė Tahia 
Karioka.

W a s h i n g t on. — David 
Schine, ragangaudžio sena
toriaus McCarthy’o agen
tas, tapo armijon paimtas 
kaip paprastas naujokas.

Schine prašė oficieriaus 
laipsnio, bet karinė valdy
ba ’ atmetė prašymą.

Jis buvo vienas iš dviejų 
šnipų, kuriuos McCarthy 
andai nusiuntė Vakarinėn 
Vokietijon, kad išvalytų 
kom u n i s t i n e s knygas iš 
knygynų, kurie ten palaiko
mi Amerikos lėšomis. Tad 
Schine su savo bendru ir iš
taškė laukan tūkstančius 
knygų, daugiausia tokių, 
kurios net nieko bendra 
neturi su komunizmu.

nu 
Br 
bučiuoti. Gildija 
prieš jo pasimojimą i 
ryti “subversyviška.” 

Gildijos vadai salw:
esame subversyv iši<i,xj>et pon-| sutartinai veikus su daugu- 
as prokuroras. Jo pasimo.iimas į 
sunaikinti Teisiu BiliųCuTa tik
rai su b veršy visk as dai^is — 
klaidingas darbas, darbas, pa
vojingas Amerikai.

kilosiant;

Prieš paskutinius rinkimui 
New Jersey valstijoje turėjo
me įdomų cirką. Buvo balsavi
mui pastatytas klausimas apie 
legalizavimą gemblerystės, vA- 
namos “Bingo.”

Susikirtimas įvyko tarpe
dviejų didžiųjų krikščioniškų į 
bažnyčių. Vardan to paties j 
dievo ir Kristaus) katalikų baž- i 
kiyčia reikalavo “Bingo” . le- j 
galizuoti, o protestantai t 
pat karštai reikalavo už (lig 
ti. Katalikai laimėjo.

ma.
Mažuma siūlė balsuoti už 

demokratų kandidatą j ma
jorus Robertą Wagnerį, o 
paskui už kitus darbiečių 
kandidatus. Mažumai rū
pėjo ypač sukirsti Riegel- 
maną, republikonų kandi
datą į majorus, o Marcan- 
tonio tvirtino, kad “svar
biausias dalykas — tai gau- 

, ti Darbo Partijai bent 100,- 
000 balsų.”

Jis abejoja, ar Djarbo Par
tija gaus 50,000 balsų gu- 
bernatoriniuose 1954 metų 
rinkimuose. Tiek, pagal 
įstatymus, reikia, kad ga
lėtų pasilaikyti kaip regu- 

1 liarė rinkiminė partija.

Boston.—Demokratai lai
mėjo majorų ir miestų ta
rybų rinkimus Brocktone ir 
Springfielde, Mass. North - 
amptone taip pat demokra
tas išrinktas majoru, bet 
demokratai negavo daugu
mos miestinėje taryboje.

24-se kituose Massachu
setts miestuose majorai bu
vo išrinkti kaip nepartiniai 
abiejų partijų kandidatai 
sykiu. Bet dauguma jų yra 
demokratai.

maišė protą ?
Mūsų lietuviški 

nai iš Brooklyno
pranciękm gal malonėtų mums tą keistą 

Darbininko klausimą paaiškinti1.

Chicago j išrinkta dauguma 
demokratu teisėjų

Chicago.—Miestiniais tei
sėjais antradienį čia išrink
ta 17 demokratų ir 13 repu- 
blikonų. Penki iš tų repu- 
blikonų kandidatavo var
dan abiejų partijų .

Nors republikonai gavo 
mažumą teisėjų, bet džiau
giasi, kad “pradeda atsi
griebti” prieš demokratus.

. ORAS.—šaltoka giedra.

Kanada neskolina 
McCarthy’ui savo šnipo

Washington.— senatorius 
McCarthy prašė Kanados 
valdžią leisti tyrinėjančiai 
Senato komisijai apklausi
nėti Igorį Guzenką, rusišką 
Kanados šnipą, apie vadi
namus “sovietinius šnipus” 
Jungtinėse Valstijose.

Kanada atsisakė pasko
linti McCarthy’ui tą šnipą.

Paryžius. — Franci j a pa? 
si rašė prekybos sutartį su 
Lenkija dėl $22,856,000 apy
vartos.

Philadelphia. — Antra
dienio bal savi m u o s e čia 
miestiniais - policiniais tei
sėjais išrinkta 20 republi
konų ir 4 demokratai. Re
publikonai taip pat laimėjo 
miesto iždo kontroliuotoją 
ir testamentų registruoto
ja.

Užgyrė majoro planą
Demokratas Philadelphi- 

jos majoras Joseph Clark 
nusivylęs rinkimais, bet, iš 
antros pusės, džiaugiasi, 
kad piliečiai užgyrė jo pla
ną — imti $76,400,000 pa
skolos įvairiems miesto pa
gerinimams. Republikonai 
priešinosi tai paskolai.

Phila. dienraštis Bulletin 
sako, piliečiai laikė teisėjų 
vietas nepolitinėmis; todėl 
republikonai negali per 
daug džiaugtis, kad laimėjo 
teisėjų rinkimus.

Šiuose rinkimuose per 
mažai philadelphiečių bal
savo, tiktai apie 560,000, 
tai yra, 400,000 mažiau kaip 
prezidento rinkimuose per
nai.

Policija pasakoja, kad 
Karioka dalyvavo tarptau
tiniame komunistinių jau
nuolių suvažiavime, kuris 
neseniai įvyko Budapešte, 
Vengrijoje.

Dar 17 ginčijamų belaisvių 
prašo gražinti juos namo

Panmundžom, Korėja.— 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų pasiuntiniai kalbėjo į 
483 belaisvius, aiškindami, 
kodėl jie turėtų grįžti na
mo. Tad 17 šiauriniu ko
rėjiečių prašė juos grąžinti.

Tuo tarpu komunistų 
priešai kėlė trukšmą, keik
dami aiškintojus ir norin
čius grįžti belaisvius.

SUGRIUVO SUOMIJOS 
MINISTRŲ KABINETAS
Helsinki, Suomija. — Va

dovaujanti Suomijos seimo 
komisija 31 balsu prieš 14 
papeikė premjero U. Kek- 
konen’o valdžią už apsilei
dimą reikale statyti naujas 
fabrikines pramones. To
dėl Kekkonen’o ministrų 
kabinetas ir pasitraukė.

“DARBO GENEROLAS”
Budapest, Vengrija.—Fa

briko mašinistas Peter 
Mausz, 10 vaikų tėvas, at
lieka antra tiek daugiau 
darbo, negu nustatyta vidu
tinis kiekis. Už tai komu
nistinė Vengrijos spauda 
vadina jį “darbo generolu.”

New Yorke streikas už
darė 100 vąlgyklų.

Manila.—Filipinuose “sve
čiuojasi” 5 Amerikos karo 
laivai.
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PO RINKIMŲ
NEW YORKO miestavi ir kai kur valstijiniai rinki

mai praėjo.p /
Jie tieko£įi>MfcN^iesi()giaĖiiždavė smūgį Eisen

hower i o a d m i n i s t r a c i jau y
Pačiame New Yorko miesttE^Kaip ir buvo tikėtasi, 

miesto majoru tapo išrinktas Robert E. Wagner Jr. Re
publikonų kandidatas, Dewey pastatytas Riegelmau, pa
siliko toli Wagnerio užnugaryje.

Bet tuo, kas buvo tikėtasi, džiaugtis neverta. Svar
bu tai, kad šituose rinkimuose buvo “netikėtumų,” bu
vo Eisenhowerio administracijai surprizų. Visoje eilėje 
New Yorko valstijos miestų, skaitytų republikoniškais. 
laimėjo demokratai.

Dar skaudesnį smūgį balsuotojai uždavė makartis- 
tams ir visai republikonų administracijai New Jersey 
valstijoje. Teo, kur metų J*ilę šeimininkavo republikonai. 
šiandien tapo pastatytFflemokratai. Demokratų parti
jos kandidatas gubernatoriaus vietai, Robert B. Mey- 
aer, supliekė republikonų kandidatų Troast. Ta patį bal
suotojai padarė ir eilėje New Jersey valstijos miestu.

Connecticut valsti joje—tas pats.
Šiuos žodžius rašant, mišku, dar neturime pilnų da

vinių iš balsavimų vakarinėse valstijose, tačiau pirmie
ji pranešimai sako, kad ir ten eilėje miestų rinkimm 
laimėjo demokratai, kur piįipriau laimėdavo republikonai.

Beje, pirma karta New Yorko miesto istorijoje Man
hattan Borough prezidentu-nitmininku išrinktas negras 
Hulan E. Jack. y

KAI KURIEMS GALI atrodyti šitie rinkimai ne
svarbiais. Bet taip nėra. Jiofjarodė “kur link vejas pu
čia.” Jie parodė žmonių didį nepasitenkinimų republi
konų administracija Washingtone, nepasitenkinimų tuo 
makartizmo siautėjimu, kuris taip žmonėms įgriso.

Balsuotojai^Riečiar Hiato, jog Eisenhowerio repu
blikonų valdžia atm^ė^miinėms tik bloga, o nieko ge
resnio. Eisenhoįjreris žadėjo numušti taksus už paja
mas, nemjjine^fjis žadėjo žmonėms gyvenimų gerinti, o 
jį vis ^€bl<XūJa. Tuomet, kai gyvenamųjų produktų kai
nos teWyhi, tuomet, kai žmonių gyvenimas sunkėja. 
Eisenhowerio valdžia veikia išvien su makartistais ir 
puola, terorizuoja, inkvizuoja nekaltus žmones tik dėl 
to,, kad jie kovoja .už-taikų, tik dėl to, kad jie buvo ir 
tebėra Naujosios\Dxį<bos šalininkai.

Žmonės mato, mg\ Eisenhoweris, susikvietęs į savo 
kabinetų bill jonieriusX vyriausiai rūpinasi turčių rei
kalais, pamiršdamas ImuAĮ, darbo žmones. Turčiams 
rūpi pelnai, gi pelnus jie galinanti didžiausius iš ka
rinės gamybos, tai valdžia irienkina jų norus, tęsda
ma šaltojo karo politika ir leisdama bilijonus dolerių 
ginklams.

Ir prieš tai balsuotojai praėjusį antradieni pasisakė,. 
—pasisakė jie prie urnų.

DIDELĮ VAIDMENĮ šiuose rinkimuose vaidino or
ganizuoti darbininkai, unijistai. Jie stojo prieš republi- 
konus. Jie dirbo už išrinkimą pažangesnių demokratų. 
Sakysime, New Yorko mieste: dauguma organizuotų 
darbininkų pasisakė už Wagneri, prieš Impellitterį, prieš 
republikonų Riegelmaną. Tą patį matome ir New Jer
sey valstijoje ir kitose vietose.

Wagneris ligi šiol atstovavo demokratų partijoje 
kairesnį, pažangesnį sparnų. Ir, jei jis to savo nusista
tymo laikysis, tai šis sparnas gali suvaidinti didžiulį 
vaidmenį sekamų metų kongresiniuose ir gubernatori- 
niuose rinkimuose.

Organizuotų darbininkų judėjimas, jei jis išmintin
gai vadovaujamas, vaidina ir vaidins juo didesne rolę 
mūsų šalies politiniame gyvenime.

Kaip žinia, šiuo metu rasime nedaug tokių darbo 
unijų veikėjų, kui^ejartų žodi už Eisenhowerio politiką.

Beveik, kiekvienos unijos suvažiavime, įvykusiame 
šiemet, republikonų administracija buvo kritikuota, bu
vo pasmerkta.

NESAKOME, kad šitie rinkimai parodė didelį Ame
rikos žmonių pakrypimų į fcaijrę, i pažangą. Yra demo
kratų, išrinktų j įvairias valdines vietas, kurie taip pat 
seka ragangaudžių politika, ikųaę mėgsta paraudonbau- 
biauti.

Tai kur teisybe,-o kur me. 
las? Per trejis Korėjos ka
ro metus kasdien po kelis 
kartus į dieną buvo prane- 
šinėjama žinios iš karo 
fronto ir išdidžiai tvirtina
ma: mes tiek dešimtu tūks
tančiu komunistu užmušė- 
me, keliolika tūkstančių ji 
paėmėme į nelaisvę; mūsų 
visi kovūnai grįžo iš mūšie 
lauko gyvi ir sveiki.

Mūšių pertrauka pada- 
I ryta, paliaubos pasirašyta 
surasta kelios d e š i m t y s 
tūkstančiu mūsų užmuštų 
kelios dešimtys ir sužeistų 
be žinios dingusių, na, ir 
keli tūkstančiai į komunis- 

i tinę nelaisvę pakliuvusių 
j Kai priėjome prie susitari

mo apsimainyti belaisviais 
tai mes surandame, kad par 
komunistus į nelaisvę mū- 

' su karių yra patekę daug 
daugiau, negu mes pirmiau 
manėme ir svietui skelbė
me. Taigi, mes reikalauja- 

į*me, kad komunistai priva
lo surast ir grąžint kaipo 
belaisvius net tuos, apie ku- 

■ rių buvimą mes nežinojome 
ir svietui pirmiau nesakė
me. Net dar daugiau, ge
ras skaičius mirusiųjų ii 

, užmuštųjų turi būti mumf 
gražinta kaipo gyvi ir svei
ki.

Mūsų šalies valdžia laba’ 
plačiai pasimojus komuniz
mą naikinti ir svietui aku 
muilinti, o tam reikalui lei
džiama šimtai milijonu do
lerių. Norima įkalbėti uf 
‘geležinės uždangos” šalii 
žmonės, atseit, desėtkų mi
lijonu amerikiečių gimime 
šalių žmonėms, jog ši šąlu 
yra demokratišikausia ir 
laisviausia šalis, ir tik jie 

; anų šalių, už “geležinės už
dangos,” žmonės lumčii 
vargą, skurdą, nedateklių 
baimę, valdžių spaudimą 
Todėl anų šalių žmonės ra
ginami sukilti ir nuverst' 
savas valdžias.

Vienok anų šalin žmonė; 
nei krust, neklauso ir ne
pasiduoda tokiai piktai pro
pagandai. Veikiausia jie 
labai gerai yra informuot' 
apie tikrų padėti šioje pu
sėje “geležinės uždangos.” 
Dabar jau čia ne naujiem; 
dieną ir naktį būti baimė
je nuo persekiojimų, areš
tų, kratų, įkalinimų, de
portavimu ne už blogdarys- 
tes, o už skirtingus many
mus, už viešą pasisakyma 
prieš karą, už geismą turė
ti taika pasaulyje, už noru 
turėti darbininkišką orga
nizaciją, organizaciją savi
švietai, menui ir ekonomi
nės būklės gerinimui,—or
ganizaciją, kuri būtų sava
ranki, nepriklausoma.

O kaip su senatvės pen
sijomis ir pašalpomis? Yra 
žmonių, gaunančių (pavie
niai) iki 60 dolerių mėne
siui, tai tik keli tokie lai
mingi mano paviete. Dau
guma gauna įvairiaip: 25, 
27 arba 40 doleriu mene- i c

niai. Kuriem neteko buvoti 
kalėjimuose, gali atrodyti, 
kad tai fikcija, išmislas; 
bet kalėjimo ragavusiems 
yra žinoma, jog kalėjimuo
se tai]) iš tikrųjų yra. Di
delį ačiū tariu poetui už tą 
poemą.

Mirusiųjų norus ne visuo
met gyvieji, pildo. Priežas
tis būna dažninusia baimė 
ir išrokavimas. Baiminda
miesi gyvieji neišpildo mi
rusi ų j ii p r aš y m o - te s t a m e n - 
to, kuomet jie mano arba į 
tiesiog nužiūri, kad kaimy
niniai žmonės arba tam ti
kri. mirusiojo giminės ar 
valdžia pradės reikšti nea
pykantos linkui testamento 
pildytojo ir pradės gyvuo
sius persekioti.

Išrokavimas, kuomet Ii-j 
kusieji gyvieji mirus jų ar
timajam nenori nustoti ar 
tai moralės ar medžiaginės! 
paramos iš kitų žmonių ii 
todėl neišpildo mirusiojo 
prašymo - testamento. Mi-j 
ręs juk negi kovos su gy- ’ 
vaisiais. Labai daug darbo : 
gyviem su gyvais kovoti.! 
Milžiniška dauguma žmo
nių labai apsileidę, jie net 
nė nebando pamaži argu
mentuoti, diskusuoti vieni 
su kitais — tėvai su vai
kais, vyrai su žmonomis, — ; 
ir todėl visi gyvenimo klati- j 
simai—politiniai, religiniai, 
moraliniai — visai neliečia
mi gyvenimo eigoje. i

Klausiau ne vieno progre
syvių žmonių, ar jie nie
kuomet nebandė su save 
vaikais užvesti pašnekesių 
opiaisiais gyvenimo klausi
mais — politiniais ar eko
nominiais. “Tai ka čia su 
čiagimiais prasidėsi, juos , 
mokyklos taip jau išmoki-, 
no, kad nieko jiems nepa-1 
sakysi,” gavau atsakymą.

—Ar niekuomet nei ne
bandei užvesti kalba apie! 
progresyvų politiką su save ! 
Tinumi?—paantrinau klau-: 
sima vienam tautiečiui.

—Viena karta užsiminiau 
sūnui apie ką. tai, tai jis tik 1 
nusišypsojo ir nieko man! 
neatsakė.

Panašius atsakymus ga-' 
vau ir iš kitų. O būdavo > 
tokie žmones sakydavo:1 
reįįda gauti jaunimą į or
ganizacijas. Kaipgi tų jau
nimą gausi, jeigu su juo ne- į 
sikalbėsi ?

Biržų Jenas j

Japonijos seimas profesine | 
ja, kad Syngman Rhce gro-į 

bia japonų žvejų laivus
Tokio. — Japonijos ■ sei

mas vienbalsiai užprotesta
vo prieš Pietinės Korėjos 
Syngmano Rhee valdžią, 
kad ji užgina japonam žve
joti per 60 mylių nuo Ko
rėjos krantų ir grobia jų 
laivus.

Japonijos seimas reikala
vo, kad Pietinė Korėja tuo
jau paleistų japonus žvejus 
ir jų laivus, suimtus tame 
jūrų ruožte.

Liaudies konferencija 
prieš McCarran aktą

Savaitė ar daugiau atgal 
New Yorke įvyko konfe
rencija šešių organizacijų, 
kurios stovi po apskundimu 
po McCarran aktu, kaip 
subversyvės.

Rytmetyje kalbėjo advo
katas John Abt, kuris per 
15 mėnesių gynė 12 antraei
lių komunistų bylą Wash
ington e. Priduoda santrau
ką jo kalbos.

Jis pradėjo kalbą su ci
tata iš Huey Long, Ameri
kos pagarsėjusio fašisto, — 
“Kuomet Amerikoj įvyks 
fašizmas, jis nenaudos val
džios nuvertimo, bet ateis 
kaipo gynėjas konstitucijos 
ir amerikonizmo.”

Taip dabar viskas vyks
ta. McCarran aktas yra 
įgalintas kaip tik tokiam 
fašizmui. McCarran aktas 
“saugo” Jungtinių Valstijų 
valdžią ir konstituciją nuo 
“subversyvių elem e n t ų , ” 
kurie bando “nuversti” 
Jungtinių Valstijų valdžią. 
Tuomi suprasti reikia ko
munizmą.

McCarran aktas tą reiškia 
nekomunistams, ką Smith 
aktas reiškė komunistams. 
Smith aktas išskiria komu
nistus iš istatvmu globos, o 
McCarran aktas ta pat pa
daro visiems "ekomunis- 
tams.

Gvnimas visu teisiu
Tuo j aišku, kad apgyni

mas komunistų teisių reiš
kia apgynimą, visų piliečių 
teisiu. Tą aštrų įrodyme 
seniai matė tokios organi
zacijos, kaip negrų NAA- 
CP, Jewish American Con
gress ir visos kairiosios or
ganizacijos. Taipgi religi
nės organizacijos prisidėjo 
prie protesto prieš McCar
ran akta ir šimtai individu.

1948 metais, kai pirma
sis panašus bilius (Mundt- 
Nixon bilius) buvo įneštas į 
Kongresą, publika tūkstan
čiais plaukė į Washingtons 
ir nugalėjo tą bilių, ii
dėjo jo praleidimą iki 1950 
metų — dvejiem metam.

Korėjos karui prasidėjus 
(neskaitant nuolatinės pro
pagandos per radijų ir laik
raščius per dvejis metus), 
kilo tokia isterija prieš ko
munistus, kad buvo galima 
McCarrano bilių .pervaryti 
per Kongresą, nepaisant, 
kad prez. Trumanas uždėję 
savo veto ant to biliaus, pa
reikšdamas, kad tai pavo
jingiausias bilius piliečių 
konstitucinėms teisėms.

Bet vistiek ir po veto 
Kongresas pervarė tą bilių 
dviem trečdaliais balsų. 
Reiškia, reakcija buvo ge
rai organizuota, o liaudis— 
ne.

Kai McCarran bilius tapo 
įstatymu, reakcija laimėjo, 
bet nedrįso .jį tuoj naudoti. 
Reakcija bijojo pilnai jį pa
naudoti, kad nepabudinti 
masių ir nesukelti opozici

jos. Todėl ji veikė paleng
va.
Pirmoji užpuolimo auka

Pirmiausia užpuolė ko
munistų partiją. Tykiai, 
po uždanga tylos, antraei
liai komunistai buvo teisia
mi. Komercinė spauda nie
ko nerašę apie tą bylų, ku
ri užėmė 15 mėnesiu Wa
shingtone. Tik darbo spau
da ir Progresyvūs partijos 
spauda davė pranešimų iš 
to tardymo. Jeigu tų laik
raščių neskaitėte, tai neži
nojote, kas dedasi. Ėmė tik 
tris dienas po pervedimo 
McCarran biliaus per Kon
gresą, kad užpulti 12 komu
nistu vadu.

Dabar taikomi biliai prieš 
unijas ir darbininkus — tai 
Butler ir Goldwater biliai. 
Butler yra senatorius iš 
Maryland valstijos, klas
tingai išrinktas prieš Mill
ard Tydings, su sen. Mc
Carthy pagalba. Millard 
Tydings yra žentas Davies, 
pirmojo ambasadoriaus So
vietų Sąjungai, kuris para
šė “Mission to Moscow.” 
Nors Millard Tydings yra 
gana reakcingas, nors de
mokratas, bet buvo užpul
tas. McCarthy persekioja 
kiekvieną žmogų, net toli
miausiai surištą su prez. 
Franklinu D. Rooseveltu. 
Prez. Rooseveltas paskyrė 
milijonierių Davies pirmuo
ju ambasadorium Sovie
tams.!

McCarthy vedė kampani
jų už Butlerį 1950 metak 
ir paskleidė daug melagin
gų lapelių ir fotografijų, 
kur buvo rodoma, būk Ty
dings veikia su komunis
tais. To tik ir reikėjo. But- 
leris buvo išrinktas. Bet po 
išrinkimo įvyko didelis są- 

I judis jį išmesti iš Senato. 
Nors bandyta, bet nepavy
ko. Reakcija perstipri. Da
bar šitas Butleris, beveik

uti- 1 išmestas iš Senato dėl suk-
tybių rinkimuose, įnešė bi
lių prieš unijas. Iš tokiu 
susideda Kongresas.

Melo propaganda
Amerikos reakcijos veiki

mas susideda iš hitlerinės 
propagandos “didžiojo me- 
o.” Hitleris sakė: “Pasau
linis komunizmas yra kon
troliuojamas iš Maskvos.” 
Tai didelis melas. Tą melą 
kartoja radijas ir komer
cinė spauda šimtą kartų 
per dieną. Manytumei, kad 
nei vienas žmogus neturi 
proto! — kad reikia pasi
klausti Maskvos kasdien, 
ar reikia valgyti pietus!

McCarran aktas pripažįs
ta dvi rūšis “subversyvių” 
organizacijų — tai “com
munist action” ir “commun
ist front.”. “Communist ac
tion” reiškia, kad organi
zacija stačiai iš Sovietų 
gauna direktyvas, ką veik

Sakome tik tai, kad šitie rinkimai parodė Ameri
kos žmonių nepasitenkinimą-'epama padėtimi, esama re
publikonų politika, — naming ir užsienine. Žmonės ne
pasitenkinę tuo, kas yra. O iųi reiškia, kad žmonės, jei 
jiems bus sumaniai pateikta aiškesnė, geresnė programa, 
sekamais metais gali padaryti tolesnį žingsnį.

Visa tai rodo, kad pažangieji Amerikos žmonės, to
liau numatą 'gi/ionės, privalo uoTrati darbuotis, organi
zuojant, šviečiant liaudį sekamų metų rinkimams, per
galei prieš reakcija, už taiką, už liaudies gerbūvį.

siui; rendą užsimoka ir gal 
maistui liks 7 ar 10'doleriu 
mėnesiui.

Iljino “Gamtos nugalėji
mas,” kuris buvo ilgokai 
spausdinamas tęsiniais 
Laisvėje, labai pamokinan
tis ir žmogui entuziazmą 
keliantis veikalas apie šių 
dienu žmonių — sovietiniu 
žmonių — kovą prieš saus
ras, nederlių ir badą. Ku
rie neskaitė to veikalo — 
pražiopsojo labai daug nau- 
d i n g ų pa mo k m a n č i ų ž i n i ų.

Dabar taipgi Laisvoje
Kita grupe nuteigtųjų einant priešdemokra tiniu minties kontrolės aktu — Smith aklu. 

Jiems priteisė po didžiausią pagal tą Įstatymą galima skirti bausmę, — po penkerius metus. 
Iš kairės: Northwest People’s World redaktorius Terry Pettus, Mrs. Barbara Hartle, Wash
ington valstijos Civilinių Teisiu Kongreso sekretorius John Daschbach, Paul Bowen, ir Hen
ry P. Huff. Byl a užsitęsė 6 menesius. Buvo vyk donia Seattle mieste.2 pusk—Laisve (Liberty)-Penktadienis, Lapkr.-Nov. 6, 1953)

spausdinama poema “Už tų 
sienų mūrų” — kalėjimo 
vaizdai — poeto Petro Kra
po. Jo aprašomieji kalėji
mo vaizdai tikrai realisti-

ti, o “communist front” — 
tik paseka “communist ac
tion” organizacijų pėdomis.

Pasak McCarrano akto, 
“communist action” orga- c 
nizacija žada ‘‘n u vetrst: ’ 
Jungtinių Valstijų valdžią, 
pakeisti brutališka jėga ir 
sunaikinti visas žmonių 
laisves.” Jeigu nebūtų to
kio įstatymo išleista, tai 
būtų smagus juokas!

Kitos organizacijos spren
džiamos pagal tą, kiek jos 
seka komunistų liniją.

Kas toji “komunistų li
nija,” kuri parodo, ar or
ganizacija subversyvė? Pa
žiūrėkime.

Jeigu bent kada užtarė
te lyginimą negrų algoj ii' 
pa tarnavime restau raliuo
se ir kitur; jeigu pasirašė
te peticiją dėl geresnių 
mokyklų; jeigu prašėte ge
resnių namų po federalės 
valdžios namų statybos pro
grama; jeigu nenorėjote 
Korėjoj karo ir prašėte 
atom-bombų panaikinimo; 
jeigu prašėte taikos Korė
joj — tai pasekėte kolmu-^ 
nistų partijos liniją! 'Tas 
apima milijonus ir milijo- >. 
nūs Jungtinių Valstijų pi
liečių. Negali būti, kad jie 
visi yra komunistai. Bet 
McCarran aktas nori baus
ti visus tuos, kurie bent 
kaip, nori prisidėti prie ma
žiausio pagerinimo žmonių 
būvio. McCarran aktas ne
gali suvaryti mili jonus žmo
nių į koncentracijos stovy
klas, nors mes žinome, kad 
valdžia turi visas karo be
laisvių stovyklas paruoštas 
savo p o 1 i t i n i a ms belais
viams.

Kuomet McCarran aktas . 
buvo agituojamas, /Aropo- 
nentai sakė, “tai niekas,a “ 
tik registracijos aktas, taip

I pat, kaip reikia užsiregis 
I truoti bondsus, kuriuos pir
kai.” Bet dabar yla lenda 
iš maišo.

(Pabaiga rytoj) i __________ __

Šypsenos
Tėvas gerai patarė

Ankstybą rytą visa kas 
buvo ramu ir sargyboj sto
vio tysis kareivis patenkin
tai rūkė pypkelę. Bet greit 
jisai pastebėjo atstumoje 
pulkininką, tikrinanti sar- 
gybinius. Kareivis pasku
bomis įsidėjo pypkelę kiše
nėn. X

“Rodos aš mačiau tave rū
kant?” aštriai tarė pulki- 
Mnkas ,atėjęs prie kareivio. 
“Parodyk man savo pyp
kę!”

Sargybinis ištraukė pyp
kę iš kišenės ir padavė ją 
viršininkui. Pypkė buvo 
visiškai šalta ir pulkininr^s 
įsitikino, jog kareivis be
rūkęs.

Viršininkui nuėjus tolyn, 
kareivis išsiėmė iš kitos ki
šenės dar teberūkstančią 
pypkę ir skaniai užsitrau
kė. Paskui jisai pats sau 
filosofiškai pareiškė:

“Mano senukas tėvas re
gimai žinojo, ką darąs, kai 
man einant kariuomenėn 
patarė visuomet stengtis 
kiekvieno reikalingo daikto 
turėt po dvi kopijas.”

Diplomatiškas pardavėjas
“Ar turite kokio nors te

palo veido gražumui atnau
jinti?” nublukus mergelė 
klausė gražylu pardavėjo.

“ A tn a u j i n t i, panele? 
Tamsta turėjai pasakyt — 
gražumui palaikyti!” šir-^ 
dingai pertarė pardavėjas. > 

Jo pastaba taip gerai pir
kėją nuteikė, jog ji net 
daugiau penkių dolerių ver
tės įvairių gražylu prisipir
ko.

Sutaisė Kas Kitas



iigių daugėjimas gręsia pavojum

Proto ir jausmm sukliu- 
rimais serga 20 iki^25 pro
centų amerikiečių, 
čių pramonėje ir įvairume 
įstaigose, kaip raportavo 
daktaras George S. Steven- 
son, direktorius Nacionales 
Sąjungos dėl Protinės svei
katos. Jis kalbėjo tos or
ganizacijos su v a ž i a v i m e 
Clevelande šią savaitę.

visai šaliai, sa
SKIZOFRENIJA GALT
^bj:t ką kliudyti

Daktaras William Mala
mud, kitas direktorius Na- 
cionalės Sąjungos dėl Pro
tinės Sveikatos, sakė:

—Skizof reni jos protligė 
kliudo visokius žmones, ne
paisant lyties ar tautinės 
kilmės, nežiūrint apšvietus 
laipsnio, turto ar skurdo.

40 specialistai
vis tiek susimaišysi, kada 
mokytojas pašauks ir neat
sakysi.” O juo blogiau, jei 
gu vaikas dar neprigirdi ar 
neprimatė.

Jei vaikas prastai maiti
namas nuo kūdikystės, ta
tai tramdo ir sveiku nervu 
išsivystymą. Silpni gi ner
vai dažnai būna tiltas i pro
to sukliurimą.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Tie žmonės šiai]) taip at
lieka darbą, patys nežino
dami apie protinius savo 
šlubavimus. Jie nuolat ki
virčijasi su kitais, dažnai 

^nea^eina darban ir daro pa
vojingas klaidas. Tai]) ir 
būna daug daugiau jų už
mušama bei sužeidžiama fa
brikuose, negu sveikapročių 
žmonių.

Metai po metų vis dau
gėja pamišėlių skaičius 
Amerikos ligoninėse. Da
bar jose k\^į^KU650 tūks
tančių tokioj kurie serga 
vienos rūšies protligė, vadi
nama skizofrenija.

Kita tiek skirtingų pro
to ligonių suvaryta į be
protnamius.

SKTZOFRENAJ
Skizofrenija yra tokia 

protligė, Kur žmogaus min- 
tysy'ir jausmai nuolat vie- 

’ kitiems prieštarauja. As
muo pats nežino, ko nori, 

klejoja, įsivaizduoda
mas, kad visi jį niekina ar

Tarp skizofremjos aukų 
vra karalių, garsių artistų, 
lygiai kaip farmerių ir pa- 

i prastų darbininkų.—
■ NETIKĘS AUKLĖJIMAS

Dėstydamas tos ligos prie
žastis, d r. Malamud pareiš
kė:

—Mes tyrinėjome vaikų 
augimą bei išsivystymą ir 
suradome, jog labiausiai 
stumia linkui proto suirime 
šitokie dalykai:

Vaikas namie per daug 
ujamas, baudžiamas, spau
džiamas. Tatai Įvaro jam 
baimę bei nedrąsą. Jeigu 
vaikas yra silpnesnis už ki
tus, o dar tėvai bei auklė
tojai padarė jį baikščių, tai 
ir kiti vaikai jį stumdo. 
Tad vaikas nusimena, pra
randa viltį. Nuėjus moky
klon, nedrąsa juo labiau ji 
slegia. Nors uoliai mokina
si, bet namiškių įvarytas 
baikštumas, kaip kipšas, 
kužda jam į ausį, “neiš
moksi, arba jeigu išmoksi,

MEILĖS KLAUSIMAS
Kuomet toks berniukas 

a)' mergaitė subręsta, tai, Į 
suprantama, pajunta mei- i 
lės reikalą. Bet liūdni pa-i 
tyrimai iš mažens ir čia »•
juos pančioja abejojimais ir 
savęs neigimais . Vaikinas 
įsivaizduoja, kad “niekas 
negali jo mylėti.” Mergai
tė pati sau sako: “Ne, nie
kas manęs nemyli ir nemy
lės.” Tad ir gėdijasi patys 
savęs. O jei žmogus dro
visi ir šalinasi kiti] žmonių,I 
tai jau ir dėl to darosi ne
patrauklus kitiems. Nusi
vylimai gi meilėje bei jau
čiamas skaudus paniekini
mas tame dalyke tai)) pati 
daugeliui suardo proto gi
jas ir dažnai priveda prie 
savižudystės.

GYDYMAS
Pirm 25 metų būdavo 

tiktai 30 skizofrenijos ligo
nių išgydoma iš kiekvieno j 
šimto. Bet pastaraisiais

laikais taip išsivystė psi
chiatrijos mokslas, jog da
bar “dvasinėmis” priemo
nėmis išgydoma jau po 60 
iš kiekvieno šimto skizofre- 
nų, kaip raportavo dr. Ma
lamud.

REIKIA VALDINĖS 
PARAMOS

Jeigu šalies valdžia skir
tų reikalingų lėšų, tai ga
lima būtų dar plačiau iš
vystyti skizofrenų gydymą.

Be to, reikėtų perauklėti 
ir visuomenės pažiūras j 
pagydytus proto ligonius, 
nes amerikiečių dauguma 
vis dar keistai žiūri į žmo
nes, sugrįžusius iš protligių 
įstaigos, ir šalinasi jų, kaip 
pastebi- dr. Malamud.
SVEIKATOS APDRAUDA

Privaloma valdinė svei
katos apdrauda galėtų pa
tarnauti ne tiktai sergan
tiems fizinėmis ligomis 
amerikiečiams, bet gelbėti 
ir milijonus proto ligonių.

Prezidentas E is e nhoweris 
su savo republikonais, ta
čiau, smerkia privalomą 
sveikatos apdraudą, kaip 
“socializmą.” Bijo, kad vi
suotina valdinė sveikatos 
apdrauda nekliudytų lais
vąjį verslą tokių daktarų, 
kurie laiko savo profesiją 
tiktai pinigavimosi amatu.

N. M.

persekioja, ir sapaliodamas 
apie įvairius nebūtu^ .daly
kus. Pats pavadinimas\ski-‘ 
zofrenija sudarytas iš dvie
jų graikiškų žodžių: schi- 
zein — skelti ir fren—pro
tas. Taigi jos ligoniai -- 
“skeltapročiai.”

Apart skizofrenų, laiko
mų ligoninėse, pernai 250,- 
000 kitų, sergančiųjų šia li
ga, lankė pi*oįj/gių klinikas. 
O dar didelis skaičių); gy
dėsi pas privačius psichia
trus, kaip kad vadinasi 
daktarai, kurie dvasiniai 
gydo proto ligonius—klau
sinėjimais, perka 1 b i n ė j i - 
mais, raminimais bei svei
kais įtikinimais.
ŽMOGŽUDŽIAI,

PRIEVARTAUTOJAI
Be to, yra daugybė pa

laidų ir nesigydančių ski- 
z^įrenų. Tai jie daugiau
siai nužudo^ žmonių, prie
vartauja moteriškes, vagia 
bei žudo vaikus, apdegioja 
namus, o cbiznai ir patys 
žudosi.

Taigi, protligių klausimas 
panašia ne tik juos pačius, 
bet visus amerikiečius. Ir
jeigu valdžia vis pro pirš
tus žiūrės į protligių gydy
mą, tai “mes amerikiečiai 
juo sparčiau dardėsime že
myn į susinaikinimą,” kaip 
įspėjo dr. Stevenson.

Visos valstijos sykiu da
bar duoda tiktai apie pusę 
bilijono dolerių per metus
protligėms gydyti. Valsti- 
jinė ligoninė vidutiniai iš
leidžia tiktai pustrečio do
lerio per dieną kiekvienam 

1 wprotligiui užlaikyti ir gy- 
* Wti.

Tiktai protiniai sergan
tiems karo veteranams li
goninėse valdžia parūpina 
tinkamesnį gydymą. Jiems 
skiria po $7 iki $8 per die
ną.

GI REIŠKIA BILIJONAS?
Jungtines Valstijos taip | skaičius, kad niekas negalė-

aukuoja bilijonus doleriu , 
svetimiem kraštam ginkluo- i 
ti prieš komunizmą, kad bi- i 
lijonas tapo paprastu kas-1 
dieniniu žodžiu. Tačiau dar 
nevisi supranta šį skaitme
nį.

Esame girdėję ir brookly- 
niečius besiginčijant dėl to. 
Baltrus sako:

—Bilijonas tai 100 milijo
nu.

Petras sako:
—Tu dešimteriopai klys

ti. Nes bilijonas yra tūks
tantis milijonų.

Petro buvo tiesa. Bet 
Baltrus vis niurnėjo, kad 
bilijonas esą tiktai šimtas 
milijonų.

Bilijoną rašant, pastato
ma 1 su devyniais O ratu
kais (nuliais arba zerais).

Tatai yra toks didžiulis

tų net įsivaizduoti.
Už bilijoną dolerių galima 

būtų pastatyti tokią eilę 
namų, po $10,000 kiekvie
nam, kad nusidriektų išil
gai visų Jungtinių Valstijų, 
nuo New Yorko iki Califor- 
nijos pajūrio. Kiekvienas 
namas užimtų tik 150 pė
dų pločio sklypą.

Už bilijoną dolerių gali
ma būtų nupirkti pusę mi
lijono automobilių, užmo
kant po $2,000 už kiekvieną. 
Sustačius tuos automobilius 
taip, kad kiekvieno priekis 
atsiremtų į kito užpakalį 
(bumper to bumper), tai 
nuolatinė automobilių vir
tinė nuo Bostono pasiektų 
Miami miestą, Floridoj.

Kiek gi laiko turėtų žmo
gus dirbti, kad gautų viso 
bilijoną dolerių atlygini
mo ?

Vidutine amerikiečio al-
ga fabrikiniuose darbuose 
1951 metais buvo 64 dole
riai ir 91 centas per savai
tę. Taigi vienas žmogus tu
rėtų dirbti 296,268 metus, 
iki uždirbtų bilijoną dole
riu, arba 296,268 darbiniu- 
kai turėtu dirbti ištisus me
tus, kad galėtų gauti viso 
bilijoną dolerių algos.

Jeigu “bumaškos” po 
tūkstanti doleriu kiekviena 
būtų suguldytos viena ant 
kitos, tai susidarytų 665 pė
dų aukščio stulpas, kuris bū
tų 110 pėdų aukštesnis už 
Jurgio Washington© pamin
klą Jungtinių Valstijų sos
tinėje.

O Amerika vien tikfran
cūzų karui prieš Vietnamo 
liaudininkus davė jau du to
kius tūkstantinius stulpus.

J. C. K.

Šviesa-visiems maloni gamtos dovana
—Labai mažai tėra pa

saulyje dalykų, kurie būtų 
išvengę kritikos ir iškrai
pymų, — sako francūzų ra
šytojas Charles - Damian 
Boulogne. — Tik šviesa iš
vengė neigimų. Kiekvienas 
žmogus jaučiasi dėkingas 
šviesai, nors ir pats nesu
prasdamas kodėl. Šv. Au
gustinas sakydavo, “šviesa 
tai geriausias draugas ma
no akims.” Taip ją, tu r būt, 
supranta ir dauguma kitų 
žmonių.

Šviesa paguodžia sergan
čius, ramina susierzinusius, 
džiugina artistą, paskatina 
darbininką, padrąsina nusi
minusius.

Tinginiai apsileidėliai ir

piktadariai bijo dienos švie
sos, bet net ir jie nedrįsta 
ją žeminti.

Bile žmogus manytų, kad 
tai būtų didžiausia nelaimė, 
jeigu jam taptų visiškai at
imta šviesa.

Gamta laisvai teikia švie
sa visiems. Ir nors visi 
naudoja šią stebėtinai bran
gią gamtinę dovaną, tačiau, 
net ponai pasipūtėliai ne
laiko šviesą “per žemu da
lyku” todėl, kad jinai ir 
prasčiokams tarnauja.

Iš visų, gerybių čia ant že
mės šviesa yra vienintelis 
dalykas, kurio niekas nie
kam nepavydi, — sako Bou
logne.

Jeigu žemė negautų švie
sos, tai ant jos nebūtų nei 
žmonių, nei kitų gyvių, nei 
augalų.

Tačiau,-ne visi žmonės 
gauna lygiai naudotis švie
sa. šviesūs kambariai pa
prastai brangiau lėšuoja. 
Beturčių dauguomenė todėl 
dažnai turi gyventi tam
sesnėse patalpose. O tam
soje greičiau žmogų užpuo
la džiova bei kitos ligos.

Darbininkai fabrikuose ir 
kasyklose per daug valan
dų turi praleisti be gamti
nės šviesos, kurią jokia 
dirbtinė šviesa negali' pil
nai pavaduoti.

Taigi, nors gamta visiems

KAIP “ŠVENTAS” NIKO
LAJUS SAUGOJO 
MARKSO MOKSLĄ

Kol darbo žmonės duo
dasi kapitalistams apgau
dinėti, tol turčiai kalba apie 
“demokratiją,” ir jų reakci
ja nėra stipri. Bet kai tik 
turčių klasė pamato, kad 
darbo žmonės siekia geres
nio gyvenimo, išsilaisvini
mo, tada ateina “bendrajai 
demokratijai” pabaiga.

Carištinėje Rusijoje dar
bo žmonės buvo žiauriai iš
naudojami. Suprantama, jie 
organizavosi, kovojo, ne 
vien už pagerinimą savo 
gyvenimo, bet ir dėl to, kad 
prašalinti caristinę santvar
ką, kad įsteigus naują, dar- 

i bo žmonių santvarka.
Caristinės santvarkos gy

nėjai visaip puolė darbo 
žmonių judėjimą. Darbo 
žmonių partija buvo pri
versta veikti slaptai. Dar
bininkiškus laikraščius ca
ristai uždarydavo, o redak
torius sumesdavo į kalėjimą 
arba ištremdavo i tolimus 
Sibiro kraštus. Knygas ii 
brošiūras konfiskuodavo ir 
degindavo. Tuos, kurie jas 
skaitė, persekiodavo, čia ir 
pakalbėsime apie vieną įvy
ki, kuris buvo veik pusė 
šimto metų atgal.

Ruošiasi karui prieš 
japonus

1904 metais Japonija, 
gaudama paramos iš Angli- 
ios ir Amerikos, užpuolė 
Rusija. Rusija rengėsi siųs
ti iš Baltijos Jūrų karo lai
vyną j Tolimuosius Rytus 
karui prieš Japoniją. Tame 
laivyne tarnavo ir jūreivis 
Aleksandras N o v i k o vas - 
Priboj, vėliau žymus rašy
tojas, vienas iš dalyvių ru
sų-japonų laivyno mūšyje 
netoli Cusimos salų. Jis vė
liau parašė veikalą “Cusi- 
ma.”

Šis jūreivis buvo susipra
tęs. siekė žmonijai gerovės, 
todėl jį caristai siuntinėjo 
nuo vieno ant kito laivo, 
kad tarpe “svetimų” nega
lėtų skleisti “kramolos” 
(taip vadino caristai dar
bininkišką apšvietą).

Novikovas atvyko į Lie
poją, kur tada stovėjo daug 
rusu karo laivų. Jis žino
jo, kad karo laivai plauks 
labai ilgai, aplinkui Afriką 
ir Aziją, tai bus daug laiko. 
Pirmiausiai skaniai pasi
valgo, o paskui sustojo prie 
knygų sankrovos lango ir 
žiūrinėjo tas knygas.

Kada jūreivis kiek įsigili
no, skaitydamas knygų pa
vadinimus, tai savo užnu
gary ie išgirdo balsą:

—Tai ka, jau knygas pa
sirenkate ?

Kada jūreivis atsisuko, 
tai nusigando. Jo užnuga
ryje stovėjo oficierius to 
karinio laivo, ant kurio No
vikovas turėjo keliauti ja
ponų mušti. Oficierius — 
inžinierius Vasiljevas.

—Taip, tikrai, jūsų “bla- 
gorodiia,” norėčiau šį-tą 
nusipirkti kad turėčiau ke
lyje, — kaip ir pasiteisino 
jūreivis.

—Geras, geras dalykas 

lygiai dalina šviesą, bet ne 
visi gali ja lygiai naudotis 
kapitalistinėje santvarkoje.

J. C. K.

knygos. Vadinasi, mėgsta
te knygas skaityti? — švel
niu balsu tarė oficierius.

—Taip, jūsų “blagorodi- 
ja.” Turiu tokį silpnumą.

—O kas tave labiausiai 
domina? — klausė oficie
rius. Ir, matydamas, kad 
jūreivis nelabai nusiminęs, 
bet visgi nedrąsus, tai pri
dėjo: — Kai būsime kelyje, 
tai ateikite į mano kambarį 
—duosiu knygų.

—Širdingai ačiū!
Oficierius jau žinojo

Vėliau prie Tarybų san
tvarkos, kada buvęs oficie- 
rius Vasiljevas pasiekė 
aukšto laipsnio tarybinia
me karo laivyne, o Noviko
vas buvo paskilbęs rašyto
jas, jie ne kartą susitiko ii’ 
juokavo, prisimindami pir
mąjį savo susitikimą Liepo
joje prie knygų sandėlio.

Tais senais laikais oficie
rius Vasiljevas - Kostienko 
tarnavo ant galingo šar
vuočio “Oriol.” Caro vir
šininkai, nužiūrėję Noviko
vo neištikimybę, perkėlė ir 
jį ant “Oriolo.” Laivo ko- 
mandierius padarė tokį pra
nešimą Vasiljevui:

—Jūsų komandon atvyks 
naujas jūreivis Novikovas. 
Jūs gerai tė myk i te tą 
paukštelį. Jis jau buvo nu
baustas už skaitymą nele
galūs literatūros.

Oficierius Vasiljevas pat
sai buvo eilėse kovūnu už 
laisvę. Todėl tas praneši
mas jam buvo labai vietoje. 
Ir sekamą dieną jis jau pa
sirūpino susipažinti su No
vikovu . Bet oficieriui kal
bėtis su jūreiviu ant laivo 
nebuvo galimybės; todėl jis, 
žinodamas, kad Novikovas 
paleistas į miestą, ir patsai 
nuėjo, kad ten susitiKtų.

Kada po pasikalbėjimo 
Vasiljevo ir Novikovo Lie
pojoje karo laivynas išplau
kė, tai Novikovas apsilankė 
pas oficierių. Kada jiedu 
jau plačiau susipažino, tai 
oficierius tarė:

—Štai pas mane kampe 
kabo “stebukladario” Niko
lajaus paveikslas; o ar ži
note, kaip jį gavau?

—Rodosi, Revelio prie
plaukos darbininkai jums 
paaukojo, kad jis jus sau
gotų būsimame mūšyje, — 
atsakė jūreivis.

—Taip, vis vien aš jiems 
esu dėkingas ir už šią do
vaną, nors į jokius Nikola
jaus stebuklus netikiu.

Ir tą pasakęs oficierius 
atsistojo, priėjo prie sienos 
užkišo ranka už didelio 
“stebūkl in go jo” Ni kola j aus 
paveikslo ir iš ten ištrau
kė Karolio Markso knygą 
“Kapitalas.”

—Stebėtina, kaip tas di
delis mokytojas Marksas ir 
“stebuklingasis” Nikolajus 
gražiai pas mane sugyve
na.

—Reiškia, kad “stebuklin
gasis” Nikolajus ne vien 
gražiai su Marksu sugyve
na, bet dar ir savo “šven
tybe” pridengia jį nuo pik
tųjų akių, — linksmai atsa
kė jūreivis.

Ir dar daug kartų No
vikovas ir Vasiljevas suei
davo ir pasitardavo liau
dies reikalais. Vėliau, 1905 
m. gegužėje, įvyko mūšis su

japonais. Abu buvo pate
kę į nelaisvę. Jie ir nelais
vėje būdami vedė propagate 
dėt tarpe jūreivių. Supran
tama, kad tas paaiškėjo 
aukštiems caro komandie- 
riams. Vieną kartą admi- 

j rolas Roždestvenskis, kuris 
taip pat buvo japonų nelais
vėje. pasišaukė oficierių 
Vasiljevą ir piktai pareiš
kė :

—lūs galite į Rusiją ne- 
! grįžti. Jūs ten nereikalin- 
| gas.

Vasiljevas ir Novikovas 
, grįžo, dalyvavo liaudies ko- 
j vose. Liaudis laimėjo. Se- 
| noji išnaudojimo tvarkabu- 
i vo pakeista darbo žmonių 
: tvarka. Prie naujosios san
tvarkos, kai]) Novikovas, 
taip Vasiljevas energingai 

| dirbo liaudies gerovei. Vi- 
• su r laimi tiesa.

- —.. - ■ -- - - __

Ar rūkymas veda link 
plaučių vėžio?

Kai kurie smarkūs rūky
tojai neseniai nudžiugo, ma
tydami komercinėje spau
doje pranešimą, jog “nėra 
tikrų įrodymų,” kad rūky
mas prisidėtų prie vėžio li
gos išsivystymo plaučiuose.

I tą pranešimą dabar a L 
siliepia dr. Theodore Van 
Dellen, North western Uni
versiteto medicinos profe
sorius, paduodamas tam ti
krus faktus, būtent:

Nors trūksta i r o d y m ų 
kiekvienam atsitikimui, ta
čiau yrą moksliniai pati
krintas faktas, jog didesnis 
procentas smarkiai rūkan
čiųjų serga plaušiniu vėžiu, 
negu nerūkantieji.
Nikotinas ir įvairios ligos

Tabokos nikotinas per 
plaučių plėves susigeria į 
kraują. Nuo to nukenčia 
kraujagyslės. Nikotinas jas 
suveržia ir veda prie arte
rinių kraujagyslių sukietė
jimo.

Rūkymo todėl turi ypač 
vengti tie, kurie turi per 
didelį kraujo spaudimą ar
ba apgedusias kojų krau
jagysles. Jeigu kojos serga 
Buerger’s liga, tai rūkymas 
gali sukelti net gangreną. 
Tuomet tenka nupjauti ko
jas, norint išgelbėti ligonio 
gyvybę.

Rūkymo nikotinas taip 
pat veržia širdines-koroni- 
nes kraujagysles, kurios to
dėl gali užsikimšti sukrekę-, 
iusio kraujo gabaliukais. 
Tada jau galėtų gręsti mir
tis.

Amerikos ir Anglijos 
mokslininkų padaryti ban
dymai rodo, jog vieno ci
garete surūkymas gali pa
kelti kraujo spaudimą 36 
punktais aukščiau, negu 
sveiką. N. M.

Artistas, kuris 'piešia 
paukštį, arba asmuo, kuris 
fotografuoja dramblį arba 
nosragį, yra tūkstantį sy
kių geresnis žmogus už ne
labąjį kvailį, kuris be rei
kalo juos nušauna, ir pas
kui nusifotografuoja, sėdė
damas ant tų gyvūnų, sakė 
garsusis anglų rašytojas 
George Bernard Shaw.

3 pus!.—Laisvė (Liberty)—Penktadienis, Lapkr.-Nov. 6, 1953



WATERBURY, CONN.
J trumpą laiką mirė trys LDS

49 kuopos nariai

Rugsėjo 5 d. staiga mirė 
Juozas Jankauskas. Buvo ne
vedęs ir dar gana jauno am 
žiaus, tik virš 50 metu. Dai 
galėjo pagyventi keletą metu 
Lietuvoje paėjo iš Kauno gu
bernijos, buvo .Antrojo karo 
veteranas. Buvo linksmam* bu
do, mylėjo baliavoti, kada tik
tai turėdavo ištekliaus. Gal 
tas 'r pagreitino mirti. Tap> 
palaidotas 6 d. rugsėjo Kaba 
rijos kapinėse su katalikiš
komis apeigomis. Gyvas bū
damas velionis J bažnyčią 
neidavo, reiškia. padarytu 
prieš jo norą.

Spalio 20 d. po ilgos iigor
mirė Antanas Razas (Lod
gers). Paliko gyvenimo drau
gę ir dvi d u k t ('ris—abidvi žc- 
notos.

Velionis buvo labai rimti 
būdo, mokėjo sugyventi su vi
sais. Mėgo apšvietę, skaitė

u

darbininkišką spaudą, prigu
lėjo prie 103 Klubo. LDS ii 
LLD. Sveikas būdamas velio
nis lankydavo susirinkimus ii 
parengimus, remdavo \ isą pa
žangą pagal išgalę. Buvo pil
nai laisvas žmogus. Dar buvo 
ne per seno amžiaus, 05 im
tų, dar galėjo gyventi. Pasiga
vo kokią ten nepaprastai krės
tą ligą, kuri žmogų kankinu 
per keletą metų ir užkankino.

Kaip minėjau, kad velioni; 
buvo laisvas, b?t palaidotai 
prieš jo norą. Jisai turėjo nu
sipirkęs 8-niti duobių lotą ant 
Lietuviškų kapinių, bet seimu 
pasielgė savotiškai, palaidoje 
spalio 23 d. su bažnytinėm^ 
apeigomis ir net visai kitame 
mieste, tai yra Melbery,’Conn. 
Tai yra labai prastas pasiel
gimas. Viena, kad velionis ne
tikėjo tiems burtams. kuru 
buvo atlikti. Antra—velioni:) 
norėjo ilsėtis ' amžinai 
su lietuviais. Ar nebūtu ge- 
riau ir gražiau buvę, jeigu šei
ma būtų taij), kaip jisai gy
vas būdamas norėjo, ji 
palaidojusi su lietuviais \Va- 
terburip Lietuvių kapinėse?

Spalio 19 d. Antanas Le- 
nartavičius, betaisydama:- 
vandens nubėgimui riną, nu
puolė. Nugabentas ligononėn 
už 40 valandų mirė, sulaukęs 
66 metų. Lietuvoje buvo iš 
Kauno gubernijos. Paliko gy
venimo draugę, vieną sūnų Į 
Petrą, marčią ir vieną anūkę.

Velionis buvo tykaus būdo, 
mylėjo draugini gyvenimą, su 
šeima ir draugais visada su
gyveno gražiai. Mylėjo .pri
klausyti i draugijas. Taipg; 
ir priklausė keliose pašalpos 
ir apšvietos draugijose. 
Taipgi1 netingėjo padirbti 
draugijose, kada reikėjo. Pei 
keliolika metų ėjo iždininko 
pareigas Lietuvių Laisvo Ka
pinyno. Taipgi per daug, me
tų buvo ligonių lankytoju Lie
tuvių Jaunikaičiui Ddaugijoje. 
Water b u rio Lietuvių šviesos 
Draugijoje buvo iždininku ii 
duoklerinkiu per keletą metų. 
Ir mirė eidamas tas pareigas, 

LDS 49 k p. nuo pat susi tvė
rimo tebuvo iždininku, ištar
navo ilN 48-tą motų. Reikia 
pripažint), kad velionis Anta
nas būvi/darbštus žmogus. Ji
sai stengėsi dalyvauti visur ir 
atlikti savo užduoti pagal sa
vo supratimajr išgalę kuo ge
riausia. \

Laidojimo apeigomis rūpi
nosi graboriirs John/Stoks. Pa
laidotas tapo spalinę 2 1 (i. bu 
bažnytinių apeigų ant Lietu
viškų kapinių Waterbury, (’t.

Velionis Antana^K Lenartą- 
vicius buvo tvirtai nusistatęs, 
gyveno laisvai ir mirė laisvai. 
Taipgi jo visa šeima su juomi 
sutiko ir jo įsitikinimus gerbė, 
palaidojo taip, kai)) velionis 
norėjo, tai yra, protingai.

Antanai, tu gyvenai gražiai, 
•atlikai daug gražiui darbų-. 
Tavo nuveikti darbai pasiliko. 
Lai būna pa vy zMyg^ja u n es-

4 pusi.-Laisvėj (Liberty)—^Penktadienis, Lapkr.-Nov. 6, 1953 j

niems tavo draugams. Lai sto
ja ir dirba tavo darbus. Mes. 
tavo senieji draugai, mėgin
sime dirbti taip, kaip dirbda
vome, kolei tu buvai gyvas. 
Bet mums bus sunkiau.

Ilsėkis, Antanai, amžinai.
Draugas

Lawrence, Mass.
Būkite atsargūs lipdami 
tropais

Samuel Williams. 00 Clmst- 
nut St., lipdamas laiptais pa
virto ir nusirito skiepai).• Nie
kas tuo tarpu nepribuvo jam 
pagalbon, daug kraujo nute
kėjo, nes ranka perkurto ju 
neštas stiklinis butelis. Vėliau
tapo nugabentas ligonbutiu,
bet ne už ilgo mirė.

Paraginimas Laisvės skaity
tojams

Katrie
1 .aisvės,

dar neatsinaujinę 
malonėkite atsinau-

CHICAGOS ŽINIOSjinti. Nelaukite Kalėdų, no:: 
prieš šventus ir be to būną 
daugiau išlaidų. Būkite loki 
geri, paraginkite patys save 
b- kitus. Prenumeratas tuojau 
priduokite S. Penkauskui. At
sinaujinus nereiks jums Kan
kintis mintimis, būsite ramūs.

1 Laiku atsinaujinę, sutaupysite 
lėšas Laisvės administracijai 

, ir patys būsite geri.

Lawrence dzūkai nudžiugo 
kai lietus palijo per 2 dienas. 
Sako: dabar tai tikrai rasimo 
zelionkų. Kuomet yra daug 
bedarbių, tai tikrai bus daug 
grybavimo sportininkų. Neat 
si liksiu ir aš.

Drąsus plėšikas per 3 savai
tes padarė 12 plėšimų. Poli
cija tėmija, bet negali sugauti. 
Tik vienoje vaistinėje mažai 
pelnęs, gavęs tik $2. Visur i- 
lendąs per langui skiepai), pas
kui iškrečia krautuvę ir išeina 
per duris, kaip savininkas.

Vykdoma rinkliava i Com
munity Chest. Nori surinkti 
$212,563, bet kol kas surinkta 
tik $72,271, 27 nuoš. Tai ma
žai pagal praėjusių metų 
rinkliavą. Dabar daugiausia 
stambūs biznieriai dalyvauja, 
nos is darbininkų mažai gau
na. kuomet yra daug bedar
bių.

Teko važiuoti pro Exeter. 
N. 11. Sumaniau užeiti pas 
Viktorą Jaskalavičią, draugų 
Šupetrių žentą, 2 Vain St. 'ku
ri puikią bučerio krautuvę. 
Kalbėjomės trumpai, nes lai
ko nebuvo, kostumerių prisi
rinkę. Mandagus vyras. Pa
tartina lietuviams apylinkėm 
gyventojams eiti pas Viktore 
•Jaskalavičią, nes maistą jis 
parduoda gerą.

•
Buvome surengę Halloween 

parę. Puikiai pavyko. Turėjo
me svečių iš apylinkes koloni
jų, taipgi ir vietiniai dalyva
vo. Kuomet buvo susirinkusių 
užklausta, kaip patiko paren
gimas, tai visi sušuko, kad la
bai gerai.’ 'kaipgi visiems la
bai patiko Leo Gaidžio orkes
tras. Kai Leo Gaidis paleidžia 
savo didelę armoniką, visi 
pradeda šokti, negali nusėdė
ti. Jauni, seni ir maži, visi 
kruta. Vieną senolį, 72 metų, 
niekad nematydavau šokant, 
bet šiame parengime ir jis su 
savo drauge pradėjo suktis. 
Gerai, kad visi linksminotės.

Leo Gaidis gros ir Maple 
Parko uždarymo parėję 28-tą 
lapkričio. Pasipirkite tikintus 
iš anksto, nes vėliau negalėsi 
te gauti. Kainos mažos pagal 
tokį šaunų ban kietą.

L. K. Biuras

Laisvės prenumerata me
tams yra $8, pusei metų $4.50, 

j Visada turėkite mintyje pa
kalbinti žmones užsisakyti 
dienraštį Laisvę. Užsisakę, jie 
bus jums dėkingi.

Dr. Ivor Cornman, George Washington Universitete asisten
tas vėžio ligai tyrinėti laboratorijoje, sako, kad jo čia tiria
mosios peniciliną gaminant susidariusios atmatos galinčios 
sunaikinti vėžio celes be sunaikinimo sveikųjų kūno celių. 
Bet, sako jis, didelės vilties i tai dar negalima dėti. Esą, tas 
galėtų pagelbėti tiktai apie vienam iš šimto.

Dailės ir Dramos Klubo 
reikalais

Visiems gerai žinoma, jog 
ta įstaiga mums progresy- 
viams buvo taip reikalinga, 
kaip saulės šviesa. Ji, ši įstai
ga, kaip til< suspėta laiku nu
pirkti dėka aktyvesnių ypatų.

■ -Jau buvo prie to prieita, 
kad mes, progresyviai, niekui 
savo parengimams vietos ne
turėjome.

Ir kuomet savo nuosavą pa
stogę turime, dėkime visas 
pastangas, kad kiekvienas 
progresą mylintis lietuvis bū
tume dalininkas, kartu ir sa
vininkas. O tas visai lengva 
padaryti j nešant šimtinę. Ką 
dabar reiškia šimtas dolerių 
bile kokiam reikale ar pirki-

■ me ?
Jei kur žmogus nori'garbę 

įsigyti, tai tik čia ją užsitar
nausi prisidėdamas prie tai)) 
prakilnaus darbo — Dailės ir 
Dramos Klubo įtaisymo. Tavo 
vardas bus kol tas pastatas 
bus ir tarnaus darbo žmonių 
naudai, prakilniems tikslams, 
pašvęstas kultūrai. apšvietos 
platinimui.

Juo daugiau žmonių prisi
dės kaip nariai šios įstaigos, 
tuo greičiau bus darbas re
monto užbaigtas ir galėsime 
pasididžiuoti.

K. M.

Revoliucija teisme

Kiek laiko atgal susivaidijo 
du kaimynai — David Looby 
ir Ralph Adams. Looby norė
jo neleisti Ad amsiu pasista
tyti automobilį ties Looby na
mu, 1326 W. 97th Place.

Vaidas baigėsi Adamso nu
šovimu.

Teisiant Looby, teisėjas 
Lindsay davė džiūrei instuk- 
cijas pripažinti Looby nekal
tu.

L'žgirdę nuosprendį Adam
so giminės ir kiti teismabutyje 
sukilo. Teisėjas gavo nemalo
nių komplimentui. Teko šauk
tis net 59 policistų numalšinti 
žmones. Vienas asmuo suim
tas dėl puolimo policisto.

Teisėjas Lindsay teisinosi, 
kad kaltumas neįrodytas, nors 
Looby nesigynė nušovęs A- 
damsą. Teisėjas sako, jis tai 
daręs savęs apsigynimui ir 
ant savo nuosavybės.

Vis dėlto žmogaus nužudy
mas vien dėlto, kad jis pasta
te automobilį lies svetimu 
namu ir kad piktai argumen
tavo vargiai išteisinamas. Iš
teisinimas juk būtų padrąsini
mu kitiems panašiai elgtis.

Rep.

A. Zixicnci padarė operaciją

Spalio 28 d. Adelei Zixienei 
padarė operaciją Billings li
goninėje.

Skaitlingi Zixu (Tentai -tiki
si, kad operacija buvo pasek
minga ir kad Adelė greitai 
galės grįžti namo.

L.

Dipukai nelinkę dirbti rubsiu- 
vyklose

Prieš vienerius ar dvejus 
pastaruosius metus apie 300 
lietuvių dipuku dirbo rūbsiu- 
vyklose. Daugelis jų priklausė 
prie lietuvių lokalo Amalga- 
meitų rūbsiuvių unijos.

Bet tos rūšies darbas jiems 
nepatinka.

Šiuo laiku rūbų gamybos i- 
rnonėse dirba jau mažiau kaip 
šimtas lietuvių DP. Didžiuma 
susirado geresnių darbų.

KriaučiUs

Detroito Žinios
Detroitas ir vajus gavimu; 
naujų skaitytojų progresyviš- 
kai spaudai

Kaip žiūriu, tai' iš Detroito, 
tokio didmiesčio, nieko kol 
kas nesimato spaudoje. Bet 
man pasitaikė užeiti į lietuvių 
užeigą, km- mane pasigavo 
už rankovės mano pažįstamas 
Laisvės skaitytojas ir sako: Ar 
negalėtum man perkelti Lais
vę ant kitos gatves? Sakau, 
kodėl ne? Visados galiu tatai 
padaryti ir galiu Laisvės pre
numeratą atnaujinti. Jis sako: 
Te tau ir pinigų $8, pasiųsk 
centram

žinoma, tokių draugų ma
žai rasi. Tas draugas supran
ta ir mato, kaip svarbu gera 
spauda, kuri skelbia ne melą, 
o teisybę. Toks draugas nesvy
ruoja ir baubų nesibijo.

Kaip visur, taip i)- Detroite 
siautėja reakcija ir gąsdina 
žmones. Panašiai juk caro lai
kais būdavo ir Rusijoje, žmo
nės buvo persekiojami ii1 ka
linami. Tie ragangaudžiai juk 
už dyką nesidarbuoją, jie 
gauna iš valdžios apmokėti.

Bet čia Amerika, laisva ša
lis, mes turime demokratinę 
'konstitucija ir teisių bilių. Ne
reikia perdaug nusiminti. Mes 
turime laisvą spaudui ir žodžio 
laisvę per šimtus metų. Ragan- 
gaudžiams nepavyks tai visa 
sunaikinti, iš mūsų atimti.

Aš manau, kad daug žmo
nių yra suklaidintų, jie bijo 
patys savęs. Jie gyvena užsi
darę ir bijosi net tarp savo 
draugų pasirodyti. Jie sulindę 
skiepuose ir tik žaidžia ka- 
zyrėmis, ar šiaip veltui laiką, 
praleidžia.

Tuo tarpu mes, žinoma, sęs- 
tanie. Pradeda mus kankint', 
ligos. Pavyzdžiui, Petronė Li
min,s.kienė išgyveno šioje ša
lyje 42 metus. Sveika buvo 
per 60 metų, n?eko netrūko, 
valgė kas tik papuolė. Bet 
jau “sustreikavo,” turi numes
ti tuos taukus, kurių buvo su
sidarę per daug. Jau numetė 
70 svarų. Tai padaryta per 
vienerius motus. Tai ne juo
kas, turėjo daug vargo. Bėda, 
kad sveiki ir jauni būdami 
nesupratome, kaip nuo tokio 
pavojaus apsisaugoti. Tai da
bar, sulaukus senatvės, reikia

MONTREAL, CANADA
jas Pascal Lachapelle spalioUnijos atidarė 

darbininkams mokykla • *.
Didžiosios unijų organi

zacijos — Trades and La
bor Congress (AFL) ir Ca
nadian Congress of Labor 
(CIO), į kuriuodvi sykiu 
yra afilijavę apie 30 unijų 
lokalų, — bendrai yra su
dariusios komitetą prieš ra
sinę diskriminacija, šio ko
miteto vadovybėje, spalio 27 
d. oficialiai buvo atidaryta 
darbininkams taip vadina
ma mokykla. Joje darbi
ninkams bus dėstoma pa
mokos Įvairiais klausimais, 
kiek tai liečia rasinius žmo
nių santikius. Mokyklos 
tikslas — pakelti darbinin
kų supratimą apie rasinę 
bendruomenę ir tuo paleng
vinti kovą prieš tuos ele
mentus, kurie bando sėti 
tarp žmonių rasinę neapy
kantą, daugeliu atžvilgių— 
net rasinę diskriminaciją.

5-kių šeima bus deportuota 
į tris šalis?

Kanados Imigracijos De
partment tyrimų . komisi
jos patvarkymu, jei jis bū
tų pravestas gyvenime', čia 
gyvenantieji Paul Walter 
Glaser iš’ penkių narių su
sidedanti šeima (kuri, su- 
lyg patvarkymu, skirta de
portavimui), būtų suskal
dyta ir išsiuntinėta Į tris 
šalis. Štai kaip stovi jų da
lykai: motina ir vienas sū
nus yra gimę Jungtinėse 
Valstijose ir į ten jie turė
tų būti išdeportuoti; tėvas 
ir kitas sūnus gimę Austri
joje ir juodu į ten turėtų 
būti išdeportuoti; o trečias, 
jauniausias sūnus, dviejų ir 
pusės metų amžiaus, gimęs 
Kanadoje, todėl jis čia turė
tų pasilikti.

Glaserio šeima į Kanadą 
atvyko nelegaliai ir už tai 
mojamasi išdeportuoti. Ta
čiau iš Otawos, Pilietybės 
ir Imigracijos ministras 
Walter Harris, šiomis die
nomis užginčino, kad jo de
partmental toks patvarky
mas padarytas. Jis sako, 
nematąs priežasties, kodėl 
visa šeima negali būti de
portuota į Austriją. 

•_
Vėl nauja bėda miestui 

su darbininkais
Montrealo miesto valdy

ba ką tik susitaikė dėl al
gų pakėlimo su policija, 
ugniagesiais Ir baltakalnie- 
riais darbininkais, kaip štai 
rankų darbo apie 4,000 dar
bininkų, per savo uniją Ca
nadian Brothei’hood of Mu
nicipal Employes (CCL- 
CIO), įteikė savo reikala-
vimus miestui, kad ir jiems 
pakeltų po 20 c. į valandą 
algas. Dabar jų pagrindi
nė alga, įskaitant “cost-of- 
living bonus,” $1.04 į va
landą. Jie reikalauja $1.- 
25 į valandą.

•_

Teisinas panaikino 
polici j os kalti n i m irs

Pereitą vasarą Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų nužu
dymo išvakarėse čia buvo 
suruoštos protestui demon
stracijos prie Amerikos 
konsulato. Ryšium su tuo, 
trys asmenys buvo areštuo
ti. Policija juos kaltino 
“priešinimusi” policijai. Bet 
municipalinio teismo teisė- 

kentėti.
Liminskiene randasi namuo

se, 1132 N. Solway, Detroit 
9, Mich.

J, Limsko Draugas

23 d. policijos kaltinimus 
atmetė ir areštuotuosius iš
teisino.

Ir moterys padare 
užpuolimą

Čia dabar siaučia neišpa
sakyta banga užpuldinėji
mų apiplėšimo tikslais 
(hold up). Tą, žinoma, dau
giausiai daro vyrai, arbr 
jauni vaikėzai. Bet neatsi
lieka ir moterys, štai, spa
lio 26 d. dienos metu pen
kios moterys įėjo į vaikučiu 
drabužių k r a u t u v e , 1479 
Mount Royal Avenue, vienu 
iš jų išsiėmė brauni n ką ir 
atstačius į pardavėją suri
ko: “this is hold up.” Ne
reikalavo jos pinigų, bet pa
siėmė kelis vaiku drabužius 
ir išėjo.

Asselin sugrįžo iš 
Paryžiaus

Montrealo miesto valdv-•z I 
bos pirmininkas J. O. Asse- j 
lin sugrįžo iš Paryžiaus. Jis į 
ten buvo nuvykęs atstovam' 
ti Kanados Majorų ir Savi- į 
valdybių Federaciją, kurios | 
jis yra prezidentas. Mat,, j 
Franci jos sostinėje spalio ‘ 
16-18 dd. vyko Europos S:i- I 
vi valdybių Kongresas.

Pagerbti Čičinskai
Juozas ir Stefanija Či- ; 

činskai spalio 24 d. gražia’ i 
buvo pagerbti juodviejų 25- | 
rių metų vedybinės sukak- ! 
ties proga. Apart vietinių ‘ 
svečių, pagerbtu vėse daly- j 
vavo jo sesutė Žizniauskie- ! 
nė ir Alekas ir Jane Naru | 
sevičiai iš Ontario.

MIRĖ. Spalio 24 d., po ii-; 
gos ir sunkios ligos, mirė 
Kazys Patapas, sulaukęs 52 
metų amžiaus. Velionis pa
liko liūdesy j žmoną Stelą. 
Palaidotas per Šv. Kazimie- į 
ro parapijos bažnyčią, Cote 
de Neges kapinėse. J.

Carnegie, Pa.
Kaip kapitalistų pelnai 

auga
'Superior Corporation at

šventė savo 60 metų jubi
liejų ir išleido extra brošiū
rą su atvaizdas!, kaip šita 
korporacija augo per tą 60 
metų. 1893 m. susiorgani
zavo maža kompanija su 
$30,000 kapitalo. Nusipir
ko šmotą žemės (10 akrų) 
ir pasistatė mažą dirbtuvė
lę paliai Chartiers Creek 
ir įsitaisė taip vadinamą 
“cold rolled strip” ir iško
čiojo po 4 svarus ir pusę 
plieno šmotus. Samdė dar- 
bininkus, kurie sunkiai i]' 
ilgas valandas dirbo už ma
žą atlyginimą, sparčiai di-

' 1 1 ....................................

Karoliui Krasniskui Pagerbti
Jo 75 metų amžiaus sukakties proga 

įvyks

Puikus Bankietas
kurį ruošia K. Krasnisko artimi prieteliai ir draugai

Bankietas ivvks šeštadieni

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

Karolis (Charles) Krasniskas yra ilgametis veikėjas 
Waterburyje, užsitarnavęs visuomenes pagarbos, todėl lie
tuviu visuomene kviečiama atsilankyti į šitą pokilį ir pa- , 
gerbti' ilgaamžį visuomenininką jo 75-riu metu amžiaus 
proga.

Prašome ir iš kitu miestu lietuvius atvykti siu bankie- 
tan. Pasižmonėsite, pasikalbėsite ir sykiu jiagerbsitc seną 
veikėją, gražiai užsitarnavusį pagarbos.

Rengėjai.
---------------------------------------—-4

dindami kompanijos pelnus. 
Darbo įmonė vis augo di
dyn ir platyn, iki per tą 60 
metų išaugo į didelę plieno 
įmonę, kuri šiandien užima 
33 akrų plotą žemės ir yra 
verta dešimčių milijonų d<x 
lerių.

Šita kompanija pakeitė 
savo vardą iš kompanijos į 
korporaciją. Iki 1920 me
tų dirbo, taip sakant, seno
višku būdu. Tuomet dirbo 
apie 2,100 darbininkų, bet 
vėliau pradėjo sudėti nau
jas ir pagerintas mašinas, 
ir ant kiek tų pagerintų 
mašinų judėjo, ant tiek viii 
išmetė darbininkų- iš darbo. 
Nors plieno įmone iki da
bai* apie du sykiu padidėjo, 
bet darbininkų dabar dirba 
tik apie 1,200, ir dar sako
ma, kad darbininku skaičių 
vis mažins.

1948 m. kompanija pasi
statė naują taip vadinamą 
“hot rolled mill;” kuri kai
nuoja $2,000,000. Dabar iš- 
kočioja kelių tonų plieno 
šmotus ir tokiu būdu pasi
daro milijonus dolerių pel
no į metus. k a

Jeigu šita maža korpora
cija tiek daug pasidaro pel
no, tai ką jau kalbėti api( 
dideles korporacijas, kurio: 
samdo dešimtis tūkstančii 
darbininkų? Jos yra bilijo 
nines korporacijos. Ir rei 
kia žinoti, kad visos korpo 
racijos ai* kompanijos vi 
susideda naujas, pagerintai 
mašinas ir vis daugiau iii 
daugiau darbininkų išmeta 
iš darbų j bedarbių eiles.

Kapitalistams nerūpi, kaip 
išmesti iš darbo darbinin
kai gyvens. Jiems tik di
deli pelnai rūpi, tai ir vis 
kas.

Kai]) mes matomų, kapi
talistai biauriai išnaiLdo^ 
darbininkus ir visą \fsix 
menę, pasiimdami sau bili
joninius pelnus. Ii', žinonla, 
jie skaito tai “laisva demo-. 
kratija?’ Jeigu jiems- būtų 
užginta taip v i s u o menę 
skriausti, tai jie tą skaitytų 
teroru prieš demokratiją.

Senas Jonas

Įvairūs išsireiškimai
Norint atsiekt pasiseki

mo, reikia įžeisti kuo di- 
dėsnį skaičių žmonių.

George B. Shaw.

Minių igno rantams tai 
mūsiškės civilizacijos ne
laimė. Tačiau skleist igno- 
rantumą svarbiausiais gy- 
vemmo klausimais yra ty
čia su p 1 a n u o t a s i s mūsų 
stambiosios spaudos tikslas.

J. A. Mooney.

Senieji laikraštininkai ne
miršta, jie tik lyg gai’as mi
gloje paskysta. Aš P Ms.
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HELP WANTED—MALĖ
BAKER. 1st hand on sweet dough, 

danish, rolls and 4jje. Night work: 
stood wages. steady work: good 
working conditions. Apply in person 
or pho^e. BELZERS BAKERY. 
5731 N. 5th SL.rLI. 8-219*?.

<3 <218-22 I >

AUTO MECHANIC'S. Experienced 
Must be 1st class. Steady work: 
good working ’contlitions. Apply it 
person or phone. BENDER MOTOR 
SALES. INC. iChrysler-l’lymotitl 
Dealer). 9508 Bust let on I’k.

OR. 3-8173.
i219-221

BAKER. 1st Must bo ex
perienced. Good salary X- workinj. 
conditions. Steady position Apply ii 
person. HlGGINJy^BAKERY. 30: 
W. Lancaster Ave., W lyne,

Wayne 9851.
i219-221

HELP WANTED FEMALE~
GRADUA TE NURSES. Needed lot 

all shifts. Good starting salary: plip. 
bonus. Contact Director of Nursing 
Service Mrs. Born.

Woodlawn 3-3X30
i218-220)

OPERATORS. Experienced. I >. 1’ 
accepted. Must be able to speak 
little English. Steady wend?; gone 
working conditions. Apply in person 
WHITEHOUSE SP< )RTSWEAR C(). 
3100 N. 2nd St., 2nd floor.

(219-221 ’

. . Hart, Mich,
ŠNH KŠTAI Vo

Girdžiu dvi ypatus kalba
si apie trečiąją (ne lietu
ves).

Pirmoji: “Ir ką tu ma
nai apie tokias niekšybes 
nūdi e n i n i ame gy v e n ki^e ? 
Moteris, išgyvenusi šioje 

"šalyje pusšimti metų, pi
lietė, išauklėjusi keliie vai
kus, kurie vedę, tuii savi 
šeimas ir kai kuriu vaikų 
vaikai jau susilaukė vaikų 
ir moteris darbininkė\a>|)i( 
jokią politiką nieko nežint 
ir niekur jš namu nebeina 
—ir jau tyrinėjama. I

“Atvykę į tos motei cha
mus. pasisakė esą iš \ew 
v' rko, imigracijos pageigū- 

zu. Iš k 1 a u s i n ė. j o: k u i ųka-
gimus, kiek metih am

žiaus, kada ir kaip aXXa- 
žiavus, kaip pirmiau vadi
nosi ir ar nežinanti čizi ko
kių komunistų, ir tt.”(

Antroji: “Tai ji kvatfPu- 
kė buvo. Jeigu i mano na
mus įsibriautų toksai 
čias, nežiūrint kas jis, aš 
jam šluota per pakaušbnr 
von iš mano stubos!”

Pamislijau: gal kacĮa ir 
užklius koks Šniukštas aBt 
drąsuolės.

Šiemet preze r v a vi m e 
dirbtuvės labai daug obuo
lių i skardines suvarę. Dvi 
prezervuotuvės dirbo ctftną 
ir naktį per kelias /savai
tes, darbai vis dar tęsiasi. 
Dirbama 10 vai. i dieną, už 
viršlaikius daugiau 'nemo
ka. Darbo sąlygos pablo
gintos. Moterys darbinin
kės nusiskundžia rivpasi- 
ti^nkinimais, bet ios ilgai ir 
nepasilaiko darbe ^-^mai- 
nosi. beveik kas savaitė. 
Sakoma, net užkandžiam:- 
laiko neduodama. Tik vie
nas ■ dalykas nesupranta
mas: kodėl tos darbininkės 
neprotauja? Jeigu 'Mark- 
win kai turėtų kokią organi
zaciją, gal būtų kitaip^

Šiais metais spalio \ė#uo 
buvo labai gražus: šilta 
saulėta, nebuvo šalnų,^nei 
lietaus.

Apie prieš tris savhfte: 
čia mirė Juozas Vaitkus, 
gal apie 70 metų. Tarimu 
earistinėje armijoje, labai 
entuziastingai kalbėikųjįe 
apie tai, kai Mandžurijoi 
pulkas, kuriame jam .teko 
tarnauti, buvo susibuntluvff 
Jęs. J

Juozas tūlą laiką skaitė 
Liaudies Balsą, kai ka^e 
paaukodavo d a r b i n i n kų 
spaudai.Pataręs

5 pusl.-Laisvč (Liberty)-Pci

ŽINIOS IŠ
TRUMPAI

Kolūkiu radio! (kavinius uz, 
baigtas \ areno-; rajono “Bau- 
toliosios vėliavos“ ir “Žalgi
rio’’ kolūkiuose’. Vien tik pa
skutinėmis dienomis 6G kol
ūkiečiu butuose .rengti radiju 
' aškai.

M. Vaitkus

Naują statybininku laidą iš
leido Kauno Politechnikumas.

Bostonas ir Apylinkė
BOSTONO AIM LINKUI 

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

wins. Metine konferencija įvyks 
lapkričio < November) 29 d., prasidės 
11 vai. ryto, bus 318 Broadway., So. 
Boston. Mass.

Kviečiame visas kuopas, esančias 
7-los Apskril. ribose prisiusi i j kon
ferencija pilnas atstovybes, nes lai 
vra svarbi metine konferencija. Tu
rėsime aptarti daug (laišku, kurie 
liečia mūsų organizacija ir jos seik
iu ateity je.

.1, Jaskcs iėius, 7 Apsk. Sckr. Į

Minersville, Pa.
I

.Mūsą apylinke šiuo tarpi; j 
aplankė giltine su savo dal-j . igilt, anot semi lietuviu patai- i 
lės. Atėmė keleto lietuviu gy- Į 
vybę.

Pora sasaicm algai mirt 
staiga nuo širdies atakos Pra
nas Aukštakalnis. sulaukę: 
75 metu amžiaus. Paliko žmo
ną. du sūnus ii dvi dūkti i e j 
dideliame nuliūdime. Viena: 
suims yra daktaras. gyvenai 
W’atei bury, Conn.

Velionis buvo turtingiausia- i 
mūsų mieste vertelga Seniai: 1* • i
užlaikė llojeli Washington v.- 
duryje miesto, bet keli me>a 
ilgai pardavę ir gyve'.io i > 

pinigu, nes jis ju įvalias Ii >-ė- , 
jo. I’ei laidotuves m-t 3 k imi- 
gai darbavosi aplink jo bar- Į 
stą. I.i( tavojo paėjo iš \ ii- : 
niaus vedybos.

Spalio 17 d. mire f ).i; I 
Merkšaitieno, virš 80 metu. ! 
Buvo našlį’. jos vyras miręs 
27 metai atgal. Paliko nuliū
dime 3 dukteris ir 2 sūnus, 
\ ( lionė sirgo apie porą metu. 
Buvo pas savo dukterį, kuri 
gyvena Pottsville. Pa. Ten ii 
mirė. Palaidota spalio 21 d. 
parapijos kapuose-. Nors ji 1 
bažnyčią niekad nėjo, bet tu 
rė.jo lotą kapinėse' nuo seniau, 
kur palaidotas ios vyras ir 2 
vaikai, Taigi. duktė ją ten ii 
palaidojo. Kunigas nenorėjo 
priimti, kad ji i bažnyčią nėjo, 
tai duktė parode “lease“ nuo 
lote> ir dar sako: aš turiu tei
sę čia palaidoti, ar jūs norit, 
ar ne. Kunigas paskui sutiko 
ir dar į bažnyčią priėmė, taip
gi palydėjo į kapus, žinoma 
jis uždyką nedirbo, turėjo už
mokėti.

Velionė buvo bemokslė, bet 
visada ji draugaudavo si: lais
vais. Eidavo į balius ir pikni
kus. Lietuvoje paėjo is Zana
vyku, nuo šakiu.

Spalio 20 el. mire"' -L La- 
pie kas. Iš profesijos buvo dai- 
iydė. -Je) moteris mirusi bedė
tas metu atgal. Paliko nuliūdi
me' I dukteris ir 2 sūnus. Pa
laidotas spalio 2 I ei., su baž
nytinėmis apeigomis. Paėję' 
iš Lietuvos nuo Daukšių, Su
va! k ijos.

Spalie) 20 ei. mirė .1. Kasiu
sioms. Buvo nevedęs. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis.

Mirė .1. Sokalinskas. Paliko’ 
moterį, su kuria nesutiko gy
venime, visada provojosi ii 
mirė" nepabaigęs bylos. Paliko 
vieną brolį kriaučių.

Spalio 20 d. mirė Ona Kas- 
perieiiė. -Jos vyras jau mirę?; 
kelei-i melai atgal.

Lai jie ilsisi amžinai! Apie 
juosTflira ką daug rašyti, nes 
jokie) progreso jie nepalik'’. 
Dime", gyveno ir mirė, nieko 
neatsinešė ir ni d<o nemusiiie- 
šė.

Senas Laisvamanis

ctadienis, Lapkr.-Nov. 6, 195c

LIETUVOS
-launieji specialistai paskirt! 
dirbti Šiaulių. Klaipėdos. Ak- 
iK'iies ir kituose miestuose 
vykstančiose st at,v bose.

Penkiasdešimt inžinieriaas- 
konstruktoriaus Š. Paco racio- 
na’izatoriniu pasiūlymu

VILNĮ CS. — Trejus me tu: Į 
Vilniaus “Eltos“ elektrotech
nikos gamykloje' elirba inžinie- 
:ius-konst ru ktorius š. Pacas 
šiomis dienomis jis pasiūlė 
’)O.-ąjį patobulinimą — įrengt 
pneumatinius presus plastine 
masės detalėms gaminti, ik 
šiol detalės buvo gaminamo: 
rankiniais ’presais. Penkiasde
šimtas!.-; inžinieriaus patobuli
nimas 3—1 kartus paspartini 
šių detaliu gamybą, atpalai
duos darbininkus nuo slinkam 
fizinio darbo.

89 tūkstančius rubliu medi
niu sankaiipu įmonei davė š. 
Pace) su konstruotos graižtvų 
režimo staklės. Anksčiau grai- 
žtve.'s buvę) rėžiniuos revolve
rinėmis staklėmis. Tai lizine 
davė) H) kartą daugiau laiko.

Išraelėjas turi gausią te’ch- 
ninės literatūros biblioteką, 
gauna naujausius vi ikahis e- 
ie'ktrotechnikos klausimais. -Ii.1 
bendradarbiauja su mokslinu 
‘yrim.o įstaigomis. Paco su
borns* ruoto naujo liejinio au- 
‘omato projektas šiuo rnetr 
vra. svarstomas Maskvos lie
jime. mašiną moksliniame u- 
rainajame institute.

Išaugo prekių apyvarta

-.11:!"•)<•: 1411. kili; sodžių, dvira- 
čii! i-,- kitą Imli ūciaią pi ekil. 
' .ire: k.da.vi mas. P<>i- el<'\-ynim
-. m. iiiėiieisii s r.-: jono gy veli- 
‘ojai įsigijo siu p re k iii pašau- 
’.ro karto daugiau, negu pei 
praėjusius, dviejus nudils.

Daugo prekyba cementu 
geležimi, Šileriu, stiklu ir ki 
!(>mis statybinėmis medžiago
mis, kurias perka rajono že
mės ūkio artelės, kolūkiočia. 
ir inelividualinią gyvenamąją 
namu stat.v tojai.

So čia i ištino lenktyniavimo 
dėka

PANEVĖŽYS. — Pramone.* 
kombinato kolektyvas siekia 
taliją pergaliu Spalio šventė.' 
garbei, (’ech uejse nuolat ple
čiasi socialistinis lenktyniavi
mas. spartėja gamybos . tem
pai. Pirma laiko įvykdyta de- 
vvniąi mėnesiu gamvbinė už
duotis, sutaupyta -K) tūkstan
čiu rubliu lėšų. “Iki Didžiosio; 
Spalio socialist)nes revoliuci
jos 3()-niąi dienos įvykdyti I 1 
mėnesiu gamybos planą!“ — 
su tokiu šūkiu dirba kombina
to kolektyvas.

P. Msiliūnas

Nauja kino apybraiža

Šiomis dienomis Lietuvos 
kino studija išleidžia j respub
likos ('kranus nauj’ą kino apy
braižą “Nemuno upeiviai.“ Jo
je pavaizduotas upeiviu lenk- 
Ivniavimas už kroviniu ir ke- 
leiviu pervežimo padidinimą, 
už laivybos pagerinimą.

150 hektaru dirvą viršum 
metinio plano suarė Pasvalio 
TMS traktorininkas V. Kati- 
levičius. Iš viso šiais metais 
jis suarė daugiau kaip 1050 
hektarą žemės.

J. Kartizėnac

Statybininku bendrabutis

Visą eile naują gyvenamą- 
ju namą paskutiniaisiais me
tais gavo Vilniai '; miesto sta- 
tvbimnkai. Antkainyje išaugu 
ištisas statybiniukąi miestelis, 
šiuo metu stalomi nauji na
mai, kuriuose artimiausiu me
lu apsigyvens statybininką šei
mos. Naujas, keturiii aukštą’ 
mūrinis pastatas statomas 
Montvilos gatvėje. Ta> bu.'-, 
statybinio ką bend rabid is. Ja
me bus įrengta daigiau kaip 
100 kamabrią, kuriuose apsi
gyvens 217 statybininką.

I

Laisves Koncertas
Sefaffladioii,/ Lapkrici® 8 Movember

JONAS 1)1 R VELIS
Worci'steiio Aido Choro vedėjas, 

žymus muzikus,

ONA DIRVELIENT:
Sopranas

MILDRED STENSLER B. SALINAlTf:-SUKACKIENE 

šio koncerto akompanistč ir gru
pės “MELODIJA” mokytoja.

JONAS SABALIAUSKAS 
Tenoras

LEON JONIKAS
Baritonas, puikios reputacijos

SI ŽANA K KZOKVTĖ
Mez/o-sopraas. \ isu mylima 

dainininkė.
Aido ir Sietyno chorą mokyto
ja. Danu darbuoja.si, k.id jos 

chorai atsižymėtu.

dainininkas.

PUERTO RICAN ŠOKĖJŲ GRUPĖ—VEGA-VADAS 
Gražiai išlavinta grupe. Pirma karta dalyvauja lietuvių scenoje.

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., Riehmond Hill
v 7

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Worcester!.. Aido Choras

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

visas choras

Puerto Rikicčių šokėjų grupė
Labai mylima amerikoniškoje scenoje, lietuviams 

pasirodys Laisves 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 mum malonumo.

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų.

Aido ir Sietyno Chorai
šie du pagarsėję chorai dainuos bendrai, vado
vaujant Mildred Steiisler. Mokytoja darbuojasi, 

kad jos.chorai gerai pasirodytų.

jdomi Grupe “Melodija”
Vadovaujant B. šalinaitci-Sukackienci, yra pri

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Į'.aiKja komi r/ui Sl.oO, lik šokiams — 75c. 

Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

Prašome nesivėlinti. Rengėjai



Halloween pobūvis
Įvyko smagus

LDS 2O<> kuopa \isuotina 
išpildė pažada, duotą kvie
čiant i kaukiu balių spalio

.31-mą. Liberty Auditorijoj 
Brown Room atitinkamai iš
puošta. Duryse svečius pasi
tinka “išvietintasis.” kurį vei
klusis Jonas pristatinėja savo 
“broliu.”

Didžiajame salės gale ilgas 
stalas apstatytas iš namu at
neštais tortais. Prie i u šeimi
ninkauja Hsė. O ties salės du
rimis veikia ’moderniškas įran
kis kvepiantiems “šunyčn'.ms” 
spraginti, o juos “komanduo
ja” Auna su Frank.

Publika susisėda is trijų 
gentkarčiu, bet daugiausia fi
gūruoja trečioji, o su jais Al
dana. Jie žaidžia tos dienos 
ir bendras žaismes. Pagaliau. 
Įvykdo ir dainą programą. 
Pradeda Cynthia, seka Varas- 
k u anūkas, o užbaigia mažy
tė Karen. Netikėtos muzikos 
suteikė Serge ir jo draugai: 
piano, pučiamos dūdelės ir gi
taros trio, specialiai tam susi
mokę.

Smagus linksmavimas bai
gėsi išdalinimu dovanu už 
kostiumus: gražiausią, dau
giausia bauginančią, ir nepa
prasčiausią. Čia jau reikėjo 
Saliamono išminties: visu 
vaiku kostiumėliai Įdomūs, vi
si vaikučiai malonūs. Gudrūs 
LDSeriai tai išsprendė turėji
mu dovanėliu visiems arti vie
nas kito pasižymėjusiems. Pa
tenkinti, mažieji žada nekan
triai laukti kalėdinio baliaus, 
o tūli jau klausia, kada bus 
Vely-kos.

Tai vis šventės, kuriomis ši 
kuopa surengia mažiesiems 
tinkamus pobūvėlius.

Reikėtų visiems turintiems 
vaikų ir anūkų juos Į tuos po
būvėlius atvesti. Jie sueina j 
pažintį. Taip pat nusiskriau- 
džia save tie suaugusieji, ku
rie tų pobūvėlių nemato. Jie 
yra vieni smagiausiųjų.

D-ė.

Lietuviai kviečiam i 
banketą apgynimui 
persekiojamyjų

Ralph Powe, kuris gynė 5 
teisiamuosius Pittsburghe, kal
bės nevvyorkiečių rengiamame 
tiems 5-kiems ginti bankiete 
šio penktadienio vakarą, lap
kričio 6-tą, Jugoslavų Salėje, 
405 W. 41st St., New Yorke. 
Geros vakarienės kaina $2.50. 
z Vakarienėje dalyvaus ir ke
li teisiamieji, neseniai išėję i:i 
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 reikalas. 
Kam galima, prašo tikietus 
užsisakyti iš anksto rengėjų 
raštinėje, CRC, 6 E. 17th St., 
New Yorke, arba paskambi
nus WA. 4-6856.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6863 

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

TONY’S 
up-to-Date 

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas t

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barbe ris E

""■■■———"-'T----------- ■ rr-tn mwj j-■«■----- ' - --- t-w' —r

NewYorko^/Wff7liilox
Naujoji N. Y. Miesto 
Taryba1

Miesto Tarybos nariais kan
didatavo ir išrinkti bemaž vi
si jau esamieji jos nariai. \ ra 
tik kelios pakaitos. Apie kan
didatus i tarybą mažai buvo 
net kalbama, tarsi tų rinkimų 
nei nebuvę. Tyla gavosi dėl 
to, kad tikėtasi, jog laimėju
si majorą partija laimės ii 
tarybos narius. Panašiai ta;|i 
i|- išėjo, tik su dviemis mažo
mis išimtimis.
Queens atstovai Taryboje:

Viena išimtimi yra Queens 
l-sis distriktas, kur išrinktas 
ropubhkonas Robert E. Bar- 
nes prieš demokratą Levin. 
Kiti Queens kaunsilmanai yra: 
Eric J. Trculich, Hugh Quinn 
ir Frank V. Smith, visi demo
kratų.

Manhattan atstovai;
Antrąją išimtimi yra Man 

hattano republikonų su libe
ralais kaunsilmanas Stanley 
M. Isaacs. Tačiau jo laimėji
mas paeina ne nuo Dewey s v. 
Eisenhoweriu Įtakos. Isaac.*) 
per metų metus veikia tarybo
je kaip pažangus naujadaly- 
bininkas ir dėl to jis išsilaiko, 
nežiūrint, kad skaitosi repub- 
likonu.

Kiti Manhattano atstovai 
yra: Daniel S. Weiss, J amen 
J. Boland, Earl Brown, John 
J Merii, Samuel Davis. Brown- 
as buvo ir republikonų sąraše.

Brooklyn© atstovai:
1. 1. Schreckinger, David 

Ross, Louis Peck. Ed. A. 
C u n n i ngh am, M. J. M c C arth y 
Jr., visi demokratų.

Richmond atstovas:
Al V. Maniscalco, demokra

tų.
Demokratai Miesto Tarybo

je turi 23 atstovus iš 25.
Gi miestinėje Budžeto Ta

ryboje turi 15 balsų iš 16-kos.
Turėjimas daugumos tose ta

rybose neabejotinai demokra
tams palengvina veikti. Ta
čiau nebus lengva, nes valsti
jos ir visos šalies valdžios ran 
dasi republikonų rankose. Gi 
nuo tų abiejų atsi nešimo labai 
daug priklauso miestinės val
džios pajėgumas ar nepajėgu
mas veikti.

Aido Choras
Choro pamokos jvyks šio 

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

Choro Prezid.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visok' vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

I MATTHEW A.
• BUYUS •
j (BUTACSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ 1

J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J

J Newark. 5. N. J. J
J MArket 2-6172 J
» «

į Lauksime sų jumis pasimatymo 
Laisves koncerte lapkričio 8

Vaf'giai kur kitur galėtum 
viena diena ir vienoje vieloje 
susitikti, girdėti ir matyti to
ki turtingą sambūri lietusių 
meno spėkų, kokias susitiks 
atvykusieji Į dienraščio Lais
vės metinį koncertą ši sekma
dieni, lapkričio 8 dieną.

Prisipažinsime, net Laisvei 
ne kas metai pavyksta taip 
gerai laimėti.’ ' Mums visuo
met gražiai ir draugiškai pa
tarnauja vietiniai menininkai. 
Bet taip toli, kaip i Worces
ter} siekti choro ir jo atskirų 
menininkų ne visada išdrįsta
me, dar rečiau pavyksta gau
ti.

Atskirame" skelbime jau 
matote, kokia turtinga bus 
mūsų programa, tad čia tenka 
lik priminti, jog tikimės, kad 
jūs tų menininkų gražias ir 
draugingas pastangas mums 
patarnauti pilnutinai Įvertin
site. Kad tą Įvertinimą pa
rodysite atsilankymu tą pro
gramą pąniatyti, išgirsti, tuo 
patimi p&reikšdami savo 
draugingurfią . ir dienraščiui.

Komisiohierius žadėjo Du demokratinių 
tyrinėti pieno kainas žmonių laimėjimai

Tyri nčj imu Komisionieri tif» 
James II. Sheils prižadėjo 
peržiūrėti .vyriausių pieno 
kompanijų rekordus tikslu pa
tikrinti, koki' nuostatai ir 
priemones '• vartojamą pieno 
kainoms kelti. . Valdininkas, 
tačiau, sakė, jog jo tyrinėji
mo tikslas nėra pieno kainą 
mažinti ar kelti, tik gauti sa
vo Įstaigai pilną in formaciją.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 

V

ir g/ažiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Virginia 9-0125 «

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

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

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

ą.

*>>ocx>o<x>oooooo<xxxx^^

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

PASISKAITYKITE MENU

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Atdaras kas dienų, tik antradieniais uždaras

Veal Cutlet ...................... $1.25 Pileinenij Sibirsky ........... 65
Borsch — Ukrainian ....... 25 Blinchlki ................................ 65
Chicken Noodle Soup ...... 20 Liver Steak — Veal ....... 1.25
Consomme ........................... 20 Liver Steak — Lamb ....... 75
Cutlet po Russky ..... ........ 60 Broiled pimb chops ....... 1.25
Stuffed Cabbage .............. . 65 Broiled Pork chops ........ 1.25
Pilav po Turkestansky ... 
Vareniki with cheese &

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

1.50
1.50

Sour Cream ..................

ALL HOME
Kompot Jello____

65 Broiled Steak ...................
MADE DESSERTS — 15c
Pudding_____Pies_____ Sponge Cake

2.50

Banana Cream Cake Apple Pie 
„ TEA, COFFEE^ MILK — 10c.

Glenn’s Restaurant & Bar 
I 

MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 
Armonistas Stasys Bagdzinskas

- VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE 
Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai.

LIETUVIS CHARLES GLENN, Savininkas
219 Second Ave. (Gretai4-osgatvės) New York City 

Telephone: GR. 3-9865

kuris jums tarnauja, per išti
sus metus.

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

Kelrodis traukiniais
Iš visur klauskite kelio j 

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

Traukiniai iš New Yorko 
centro (Manhattano) yra dve
ji ■

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

- Independent Jamaica trau
kiniai gaunami prie 6th ir 
8th Avės., miesto centre. Va
žiuoti iki Kew Gardens sto
ties. Išeiti iš stoties toje vie
toje, kur rodo link Q-37 Ru
so. Iš buso išlipti prie Atlan
tic Avė.

Ilulan Jack, Wagnerio ti- 
kietu išrinktas Manhattan pre
zidentu bus pirmasis miesto 
istorijoje negras narys Rudž
io Taryboje. Brooklyno, iironv 
ir Richmond apskričių prezi
dentais taipgi išrinkti demo
kratai, tik' Queens užsiliko re- L *
publikonas.

Lewis S. Flagg tapo i j rink
tas pirmuoju negru teisėju 
Brooklyne. Už negrų atstovy
be valdžioje, sykiai su negrais, 
atkakliai kovojo darbiečiai ir 
visi pažangieji. Apie cai ir 
viską kitą rinkimuose pilniai? 
matysite sekamose laidose.

Tėvai jau planuoja 
ateinančiai vasarai

Praėjusią vasarą Įsikūrus; 
tėvų taryba apsaugai vaikų 
nuo polio jau pasidariusi pla
nus gauti vaikams pakanka
mai gamma globulino ateinan
čią vasarą. GG, daromas is 
žmogaus kraujo, skaitomas 
teikiančiu laikiną apsaugą 
nuo vaikų paralyžiaus ligos.

Taryba nusprendė Įkurti 
gamma globulin-.) banką ir 
tam patys suaukoti kraujo. 
Kožnas davusysis kraujo tu
rės pirmenybę atėjus reikalu: 
gamma globulino gauti. Visi 
gavusieji privalės kraujo at
sargą vėl atpildyti.

Planuoja pagaminti 65,00C 
vienetų ateinančiam sezonui 
ir išgauti iš Office of Defense 
Mobilization pažadą, kad u 
tam tikslui suaukoto kraujo 
pagamintas' gamina globuli- 
nas ir bus paliktas New Yor
ko miestui vartoti savo pilie
čių reikalams. Lig šiol vis
kas, nepaisant kieno ir ko
kiam tikslui aukotas, būdavę, 
atiduodamas i federali fondą 
ir iš ten naudojamas pagal 
aukštųjų valdininkų nuožiūrą., 
daugiausia militariškicms tik
slams.

Planui gavę užgynima nuc 
Wagnerio, eilės valstijos se
natorių ir kandidatų Į vald- 
vietes, daugelio.tėvų organiza
cijų, taipgi mokyklų. Plano 
užgyrimą tarybai jau prane- 
šusios daugelis mokyklų: K 
Bronxo, 11 Brooklyno, 11 
Queens.

Užgirti visi devyni 
amendments!

Amcnelmentai visi 9 tape.' 
priimti, nors ka> kuriems bu
vo. pasipriešintosios gana Įta
kingos organizacijos. Gali bū- 
'i, jog ir tiems blogiesiems pa
vyko laimėti dėl to, kad ben
drai mažai kas apie juos te
kalbėjo ir mažai žinojo. Dė’. 
tūlų is jų net darbininkų ir 
liaudies organizacijų nuomo
nės buvo pasidalinusios —- 
vieni ragino balsuoti už. kiti 
prieš.

Įdomu tai, kad No. 9 am- 
endmento balsavime dalyvavo 
daugiausia piliečių iš abiejų 
kempių, už ir prieš. Jis rei
kalavo didesnės apsaugos mi
škų preservams-. Balsavę) 757,- 
340 už, 475,414 prieš.

Kiti daugiausia dėmesio at
kreipusieji buvo 5 ir 6-tas. 
Vienas pakelia algą guberna
toriui nuo $25,000 iki $50.000 
metams, o kitas pakelia jo pa
vaduotojui algą nuo $10,000 
iki $20,000 metams.

Amendmentai 1 ir 2 liečia 
pagreitinimą teismuose smul
kių bylų; 3-sis Įsake) vienu 
balotu rinkti gubernatorių ii 
jo pavaduotoją; 4-sis leidžia 
miestams ir miesteliams ben
drai rūpintis vandentiekiais. 
7 liečia daugiau up-state mie
stinių skolų ir taksavimo nuo
status, o 8-tasis leidžia kelt; 
nejudomojo turto.taksus iki 2 
ir pusės procentų, šis pasta
rasis paliečia ir New Yorko 
miestą. Ar taksai bus tiek 
keliami, kiek leista, priklausys 
nuo daigelio kitų faktoi’ių.

~m1šcėli^^ūsF““

MISS LUISE
Laisniuot a Masažuoto ja 

(442, 198)
Stiprinantis švediškas Medikalis 

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

GR. 5-2229

PARDAVIMAI
Dodge automobilius, 1941 metu 

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

(216-220)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA
Atlikimui cementaximo, kli.jax-im, 

ir alx-lnai kitokio darbo prie odinit 
išdirbinių. (Patyrimas nej'ojkalin-! 
gas). Nuolatinis, darbas. Puikiausi:' | 
proga išmokti gerą amalą.

Kreipkitės:
150 Bk-eker St., N. 1. ( . i 

/ (4th floor)
I •219-2251 '

REIKALINGOS !

MERGINOS
. i

Dirbti tabako sandėlyje. •10 xalandu ,
1 savaitė.

Puikios Sąlygos. Telefonuokite:

I WESTFIELD 3717 ar 3718
U. DUYS & CO., INC.

So. Broad St., West lieki, Ma ss.

<219-221)

i HELP WANTED MALEI______________________________
MEZGftJAS

Patyręs ant rankinių ir links joginių 
(power) mašinų.

Kreipkitės:
850 East 221st street 

Bronx
KJ. 7-5350

(219-223)

Apsivedė
Frank Waitkus apsivedė su 

Elena Saukaitiene. Santuoka 
Įvyko spalio 2 1d. Gi šeimy
ninio pobūdžio pobūvis, daly
vaujant tiktai artimiesiems gi
minėms ir draugams Įvyko jų 
namuose.

Linkime naujavedžiam lai 
mes poroje.

Šeimos džiaugsmo dieną 
temdė vieno šeimos nario tu
rėjimas šeimą apleisti, už po
ros dienų po Waitkaus vestu- 

I vių išėjo militariškon tarny- 
I bon jo žentas. Draugai link: 
pasaulyje taikos ir jam lai
mės s:veikam sugiįžti pas jo 
laukiančią malonią žmoną De
lores. Rep.

Pasmaugė žmoną
/Areštuotas Marcus G. By- 

yers, Floral Park gyventojas, 
po to, kai atrado pasmaugtą 
jo žmoną jos bute. Byers, 
per 3<8 metus buvęs atletikos 
mokytojas Brooklyno ir 
Queens mokyklose, sakoma, 
prisipažinęs. Menama, kad 
gal ją nužudęs girtu būda
mas. Jie abu buvę alkoholi
kai.

i

liberty Auditorijoje
.i Svečiai iš kitų miestų ir vie

tiniai kviečiami atvykti Į Li
berty Auditorijos resteauraną 
pietauti Laisvės koncerto die
ną, ši sekmadienį, lapkričio 
8-tą. Restauranas veiks nuo 
10 vai. ryto ir per visą dieną. 
Turės namie darytų lietuviš
kų dešrų, kopūstų, kugelio, 
vištų ir kitko.

UŽKVIET1MAS
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia parę, pagerbimui Jono Jac. 
kūno-Jackson, sukaktim 60 metų ’jo 
amžiaus ir kaipo ilgų metų Klubo 
darbininko. Įvyks lapkr.-Nov. 21 d., 
bus Klubo Salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, pradžia 8 vai. vakare.

Bus gera vakarienė, taipgi likei;ii| 
ir alaus. Rengėjai kviečia visus j 
tą puikų pokilj. Pavaišinimu ir drau
giška nuotaika čia visi būsite paten
kinti. Vakarienė tik $3.25.

(219-220)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

REAL ESTATE

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

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

FL. 2-1400. (215^219)

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktadienis, Lapkr.-Nov. 6, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BURROUGHS No. 7800 OPER.
Patyrusios V

5 Dienos 35 Vai. Savaitė į
S55 iki $65 T Sava i 11’

•Long Island Rezidonėių
Pagoidaui^ma. Bet Nebfiiiri.'ii

GENERAL STEEL
J’RODUCTS CORP.

131-33 Aver v Ave., Flushing
Tel. IN. 3-3000

(214-220)

RHINESTONE & NAILHEAD 
SETTERS

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

A.A.A. C REATIONS, INC. 
45-22 — 471 h SL, Woodside, L. I.

RA. 9-4927
(215-221)

J* A T Y RUSI P A RD A V ft J A 
KEPYKLOJ

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

Kreipkitės:
GATTI & RUGGERI
106 61 h Avė., N. y. C.

• Arba lei. Miss Gaili, GR. 3-0216 
______ __________________ (215-219)

HELP WANTED MALE
ARM ATI RE WINDERi

I Al. Patvręs ant automotive. Nuo.
i

bitinis darbas, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

61-63 Richardson St., Brooklyn 
'Pel. EV. 8-2893

Į ( .. .

I»ARSIDUODA
115 NAMAM LOTU

S200 iki $400 kiekvienas. 10G jmo- 
kėjimas. Balansas mėnesiniais išmo
kėjimais pagal jūsų išgalę. Randasi 
ant Sommer Ax e., prie Victory Blvd., 
arti Richmond Ave., Bulls Head. 
Kreipkitės j savininką: V. E. Pi- 
nett i, 137 Sommer Ave,., lei. GI. 2- 
5477, po 4 P. M. ar ištisą dieną šeš- 
tadienj ir sekmadienį.

(219-221)

Sl’PERINTENDENT 
t

Vyras gali dirbti kitur. 3 kamba
rių apartmentas. Renda veltui. $30 j 
mėnesi. Tuojau kreipkitės i

MRS. HOLECEK
12 W. 65th St., N. Y. C.

, (218-219)
Į------------------------------------------------------------------------------------------

VYRAS (25-35)
Stiprus, inteligentiškas, kaipo room
ing house skalbyklos išyežio.jime 
draixeris. $70 minimum. PatyjNrr‘3‘ 
pageidaujamas bet nebūtinas, y^k. 
ci.jos ir ligojo pašalpos. Kreiiikit** 
nuo 5:30 iki 6:30 vakarais. t 
788 East 151 St.. Bronx, N. \’. A 

(218-220) 
ii i, i ■— »■— — J— i ■ i-—-~ ,ii„ ...p— i

1

KALVIS 
l

Prie Ornamentai ir Paprastos 
geležies darbo.

į Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
FEED’S ART STUDIO

' 151 Northern Blvd., Great Neck, L.l. 
Tel. GR. 4-2324 ,

’ (217-223)

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso- 
j kių rūšių SINGER & UNION SPE- 
. CI/1L industri.jinių siuvamų mašinų, 
i Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai jrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

MECHANICS
Su ar be patyrimo prie industriji

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

FALSTROM COMPANY
Main Ave. arti Brook Ave.

Passaic, New Jersey
Tel. PRrescott 7-0015

(213-219)

LYDYTOJAI—WELDER^

PILNAI MOKANTI MAŠINISTAI

LAYOUT MEN

GERA MOKESTIS. NUOLATINIS

DARBAS. PUIKIOS SĄLYGOS.

Telefonuokite: MR. HARRIS

HOBOKEN (N.J.) 3-4428

_____________ (213-219)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BEAUTY SHOP
Pilnai jrengta. Nešą geras įeigas. 

Gera biznio vieta. Savininkas par
duoda su nuostoliu: žema kaina. 
Pardavimo priežastis liga, šaukite 
Savininką:

APplcgate 7-6937
(214-220)




