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KRISLAI
Visi kalba ir filosofuoja. 
Paragavo ir užteko. 
Dvasininku patarimas. 
Kurstytojai.
Pavojinga misija.
“Džiaugsmai ir Sielvartai.” 

Rašo A. Bimba

Tinime apie ką kalbėti. Vis 
apie tai kalba. Daugelis smar
kiai filosofuoja.

Ką parodė lapkričio :> d 
in Irimai ?

1 icpublikonai nuliūdę, de
mokratai džiaugiasi. Anie ne
veik visur prakišo. šitie be
veik visur laimėjo.

Ypač vargiai kas tikėje 
New .Jersey guboj natoj ium 
išrinkti demokratą. Ten re- 
pubhTonai buvo tvirtai įsiga
lėję.

(

Prezidentas Eisenhovveri.- 
nesibijąs šių pralaimėjimą 
Tai buvęs tik vienas nesvarbus 
musys. Jis savo gyvenime ma
tęs daug pralaimėtu mūšiu 
Republkonai atsigriebsią 193 1 
metais.

Bet dalykas aiškus, kaip ant 
delno, žmonėms jau pradeda 
įkarsti republikonu viešpata
vimas. Viena, jau matosi eko- 
'Jo’ninės krizės ženklu. Antra 

žadėjo birdžetą subalansuot- 
>r taksus numušti.

* Nė vienas pažadas neįgy
vendintas.

Darbininkai skaudžiai nusi
vylė. kai prezidentas padžio
vė ant lentynos pažadus pa
taisyti Taft-1 laitley įstatymą.

ITesbiteii jonu bažnyčios ta
rybą pateikia mūsų valdovams 
patarimą. Ji sako: ‘‘Būkim* 
pasirengę susitikti su komu
nistiniu kraštų valdovais ap
link konferencijos stalą.”

Protingas patarimas, Prieš 
tai kol kas dar tebesispardo 
mūsų šalies vairininkai.

Bet turės nusileisti. Ir meno- 
roms jie su laiku turės susiek
ti prie to paties stalo su iNų 
monistinių kraštu vadais ii 
kalbėti apie taikos išlaikymą.

Kas pasidarė su peckeliais 
iš menševikiško Keleivio? 
Jiems liežuvis niešti. Jie no
rėtų, kad šis kraštas važiuotų 
Indokinijon i)* ten pakaitote 
Kerėjos įstoriją.

sako :
“Noroms nenoroms Amej-i- 

kai tenka svarstyti priemones, 
kaip Indokinijoje gresianti 
pavojų pašalinti gal net aktin
gai įsitraukiant. į Indokinijos 
karą.“

Tai karo kui-stytojų troš
kimas. 

_ • _
Beje, šiomis dienomis pc 

Indokiniją važinėja mūsų ša
lies vice-prezidentas ponas. 
Nixon. Praneša iš Hanoi, kad 
Mr. Nixon kalbėjęs prieš pa
liaubas ir taiką Indokinijoje.

Tai su tokia misija šis pre-, 
zidento pamočninkas nusidavė 
Azi.jon ’ Bijomasi, kad frau- 
CŪzai gali baigti tą beigždžią 
ir begėdišką skerdynę.

•
Galima sugrįžti prie šių 

krislų pirmojo posmo. Kiek 
Aįs republikonu stra k sėjimas 
apie naujus karinius žygiui 
prisidėjo prie minėtų lenkimų 
prak išimo?

Žmonės nori taikos, žmo- ' 
nės ieško taikos. Jie praėjo- j 
siais metais išmetė demokra
tus, kuomet pamate, kad jie

į Višinskis kaltina Ameriką 
iiž karinių bazių ratą 
aplink Sovietų Sąjungą

j Vėl ragina užgini atom-bombas 
: ir sykiu įvest atominę kontrolę

United Nations, N. Y. — 
Andrius Višinskis, Sovietu Z l
delegatas, kalbėdamas poli
tiniame Jungtinių /Pautų 
seimo komitete, pareiškė, 

i kad visa Amerikos užsieni
nė politika paremta, kari- 

: niais planais prieš Sovietų 
■ Sąjungą. Todėl Amerika su 
j vakariniais savo talkinin

kais statydina karinių ba
zių - stovyklų ratą visuose
pasaulio kampuose, kad iš 
anksto galėtų apsupti So
vietų Sąjungą ir jos drau
gus, naująsias demokrati
jas. Tai tokiais sumeti
mais Amerika dabar pada
rė karinę sutartį ir su Is
panijos Franko fašizmu ir 
stengiasi apginkluot Vaka
rų Vokietiją kaip karo pa
pėdę prieš Sovietų Sąjungą, 
sakė Višinskis.

Sykiu jis pakartojo So
vietų pasiūlymą — negai
šuojant uždrausti atominių 
bei hydrogenimų bombų 
darymą ir jų vartojimą. Sy
kiu su uždraudimu įvesti 
tarptautinę atomų jėgos 
kontrolę įvairiose šalyse.

Višinskis kritikavo Ame
riką už atsisakymą už
drausti atom-bombas pir
ma, negu bus sukontroliuo-

Italija reikalauja pakeist/ X 
anglu generolą, karini ' 
Triesto komandieriu&

Roma. — Italijos valdžia 
užprotestavo Anglijai, kad 
an^Jų komanduojama poli
cija Trieste pereitą savaitę 
nušovė šešis italus, daly
vavusius riaušėse prieš Ju
goslaviją, Angliją ir Ame
riką. Italija todėl reikalau
ja pakeisti anglų komandie
riu gen. Johną Wintertona.

Riaušėms vadovavo italai 
fašistai. Žymėtina, kad 
juos malšino anglų - ame
rikonų išlavinti italai poli
cininkai.

Fašistai rėkė atiduot Ita
lijai visą Triesto žemę. Nes 
Amerika ir Anglija nutarė 
prijungt Italijai tiktai Tri
esto ruožtą A, paliekant Ju
goslavijai ruožtą B.

Panašias riaušes fašistai 
kėlė ir Romoje.

neieško taikos. Dabai* jie pra
deda įsitikinti, kad republiko- 
nams irgi nerūpi surasti taiką.

štai dar “šilta,” tik knygų 
padarytu vės pristatyta knyga 
“Džiaugsmai • ir .Sielvartai.” 
Tai A. Dagilio poezijos rinki
nys.

Visi knygos prenumerato
riai knygą tuojau gausite. Tu
rėsite gražaus pasiskaitymo. 
(J kurie nesate užsiprenume
ravę, nusipirkite. Galite gauti 
Laisvės administracijoje.

ta atominė gamyba pasau
lyje. Bet amerikinis kon
trolės planas leidžia Ameri
kai vis dar gaminti sau 
atomines bei hydrogenines 
bombas, iki viskas svetur 
bus sukontroliuota; todėl 
Amerika, anot Višinskio, 
atmeta uždraudimą ir per
ša saviški kontrolės planą 
kitiems, bet dar ne sau.

Prezidentas pavarė 1,456 
“negeistinus” pareigūnus

Washington. — Nuo 1953 
metų sausio iki rugsėjo mė
nesio pabaigos prezidentas 
Eisenhoweris pašalino 1,- 
456 žemesniuosius valdinin
kus bei raštininkus dėl to
kių priežasčių, kaip:

Palinkimas i demokratu 
pusę, per daug šnekėjimas, 
girtybė, lytiški vyrų ištvir
kavimai su vyrais ir tt., 
apart kitų valdžios tarnau
tojų, kurie buvo pavaryti 
už ryšius su komunistais.

Kerštingai palaidoti 
6 fašistai, nušauti 
per riaušes Trieste

Triest. — Tapo palaidoti 
6 italai riaušininkai, ku
riuos pereitą savaitę nušo
vė anglų komanduojami 
italai policininkai. Laido
tuvėse, sakoma, dalyvavę 
100,000 paniurusių, kerštin
gų italų maršuotojų bei ste
bėtojų.

Karinis Triesto komiam 
dierius, anglų generolas 
John Winterton buvo at
siuntęs didelį gėlių vainiką 
į katedrą, kur įvyko pamal
dos už nušautuosius. Italai 
su panieka išmetė vainiką 
laukan.

Trieste dabar sustatyta 
dvi kuopos amerikonų ka
riuomenės ir viena kuopa 
anglų, kad pastotų kelią 
naujomis riaušėms.

Italas šaukia anglų 
generolą j duelį

Roma. — Italijos* seimo 
narys, monarchistas Odo 
Spadazzi telegrafavo an
glui generolui Wintertonui, 
Triesto komandieriui, iš
šaukimą į dvikovą — kau
tis pistoletais. Smerkė Win
tertona už šešių italu nu
žudymą.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia taipgi pasiuntė svei
kinimą Sovietų Sąjungos 
žmonėms, minint 36-metinę 
sovietinės revoliucijos su
kaktį.

Minėjimas Jungtiniu Tautu aštuntojo "imtadienio prie UN 
pastatu, New Yorke. Kalbėjo Vijaya Lakshmi Pandit, asem- 
blėjos prezidentas. Ji pareiškė: “Mes dar tebeieškome būdo 
išvengti karo, tokio karo, kuris reikštu sunaikinimą gyvybe* 
ant žemės.”

Washington.— I Jemokra- 
tų Partijos pi r m i n i n k a s 
Stephen A. Mitchell per ra-i 
di ją sekmadienį pareiškė,; 

I i(b': . . i
j Republikonai poli ti kieriš-' 
kais sumetimais išrado nau-1 . . .. . . iią priekaištą buvusiam pre
zidentui Trumą nu i, būk 
Trumąnas paskyręs “Rusi
jos šnrpfi” Harry Dexteri

Valdinė įstaiga nžgiria 
lėktuvu kompanijų šmugelį

VOROŠILOV SAKO, KINIJA 
KODO KOMUNISTINĖS 
POLITIKOS LA IMĖJIMj

Maskva. — Maršalas Kl. 
E. Vorošilovas, Sovietų Są
jungos prezidentas, minint 
36-metinę socialistinės re
voliucijos sukaktį, pabrėžė 
ir liaudiškos sovietinės po
litikos laimėjimą Kinijoje. 
Džiaugėsi draugiškais So- i 
vietų ryšiais su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Vorošilovas kartu nurodė 
didįjį Kinijos vaidmenį Azi- 
j o s ta u tų k o v o j e u ž i š si 1 a i s- 
vinimą nuo vakarinių impe
rialistu. Sakė, tos kovos 
pavyzdys yra Korėjos liau
dies karas, ginant tautinę 
savo laisvę nuo amerikonų I 
ir jų talkininkų.

Vorošilovas kaltino Ame

Gen. Thimayja varžo aiškinimus 
“nenorintiem grįžt” belaisviam

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kai ir Kinijos atstovai rei
kalavo leisti juos vėl į gin
čijamų belaisvių stovyklą, i 
kad galėtų iš naujo duoti 
paaiškinimus daliai belais
vių, kurie pereitą savaitę 
atsisakė klausytis aiškini
mų, kodėl jie turėtų grįžt 
namo/

Indusų generolas Thimay
ja atmetė reikalavimą ir iš-' 
leido įsakymą, jog tiktai 
vieną dieną aiškintojai ga
lės lankytis tame pačiame 
belaisvių skyriuje. Thimay-1 
ja uždraudė kitą dieną aiš-1 
kinti likusiems belaisviams, i 
kurie pirmą kartą nėjo aiš-' 
kinimų klausytis.

Gen. Thimayja yra pirmi-' 
ninkas penkių neutralių ša-1 
lių k o misi j o s, paskirtos ! 
“nesutinkantiems grįžt” be-1 
laisviams globoti. Indijos ' 
kariuomenė sergėja tokių! 
belaisvių stovyklas. | 

riką už atsisakymą sujung
ti Vakarinę ir Rytinę Vo
kietiją, į vieną nekarinę, de
mokratinę Vokiečių valsty
bę.

Maršalas Bulganinas, So
vietų gynybos ministras, 
savo kalboje išdėstė Sovie
tų pramonės - ūkio laimė
jimus ir nurodė jos pasi
ruošimus atmušt bet ko
kius karinius užpuolikus.

Buvo trumpas karinis pa
radas, tik per 25 minutes.

Surengtame r e v o 1 i u c i j o s 
minėjimo pokilyje, tarp 
kitų diplomatų, dalyvavo ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Charles Bohlen.

Švedijos ir Šveicarijos at
stovai komisijoje protesta
vo, kad Šiaurinės Korėjos 
bei Kinijos pasiuntiniai 
“per daug vargina belais
vius” — per 2 ar tris va
landas dėsto jiems, kodėl be
laisviai turėtų grįžt namo.

Kiti komisijos nariai yra 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
atstovai.

Jordaniečiai ir egiptenai 
nužudė 3 izraeliečius

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio valdininkai sako, jog 
įsiskverbę iš Jordano ara
bai papjovė du žydus arti 
Mirusios Jūros. Taip pat 
praneša, kad Egipto karei
viai nušovė vieną Izraelio 
sienos sargą, o kitą sužei
dė ir suėmė.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.

{Republikonai politikieriai 
bando primesti Triimanui 
H. D. White kaip šnipą

I
Priekaištą naudoįa kaip įnagį 

į rinkimams laimėt Gali forui įoj

--------------------- j

Washington. — Eastern; 
Airlines, keleivinių lėktuvų 
kompanija, slaptomis me-; 
klerystėmis prijungė sau' 

i Poloniai lėktuvų liniją. Su- 
į laužė įstatymą, kuris už- 
I draudžia vienai orlaivių: 
j kompanijai slapta paglemž-' 
i ti kitą.
■ Valdinė orlaivijos komi- 
I sija pripažįsta, kad Eastern 
j kompanija peržengė įstaty-Į 
imą. Bet vis tiek komisija! 
i ragina prezidentą Eisenho t 
1 \veri užgirti ta meklervstc.
I ‘ •

--------------m ----------------— | 

! Kompanijos reikalauja, 
; kad valdžia surengtu ! 
dokininkam balsavimus |' I

___________ I

New York. — Laivų pri-1 
krovimo bei iškrovimo kom.: 

i ponijos atsišaukė į prezi- i 
j dentą Eisenhower], prašy-Į 
; damos įsakyt valdinei I)ar-i 
| bo Santykių Komisijai, kad i 
I suruoštų laivak r o v i a m r i 

b a 1 s avimus. Laivakroviai; 
per tuos balsavimus galėti]; 
pasirinkti katros unijos jie, 

įnori — ar senosios, kuriai 
išbraukė Darbo Federacija/ 

į ar naujos unijos, kurią Fe-’ 
I deracijos vadai suorganiza-i 
I vo.

Prikrovimo - iškrovimo;
' kompanijos nedaro sutar- 
į čių nei su naująja nei su 
i senąja unija, iki laivakro- 
viai nubalsuos, katra imi ja

I turi juos atstovauti. i i , i
Kompanijos įspėja prezi- 

dentą, kad jeigu nebus už- 
i tvirtinta viena ar kita uni
i ja, tai galės kilti naujas lai- 
i vakrovių streikas, kuomet 
i išsibaigs Tafto - ITartley’c 
i įstatymo drausme.

Prezidentas Eisenhowe
ris, naudodamas ta įstaty
mą prieš pirmesni ji streiką 
užgynė jiems streikuoti per 
80 dienų, iki gruodžio 24 d.

Jeruzale. — Pasitraukia 
iš valdžios sirguliuojantis 
Izraelio premjeras David 
Ben - Gurion, dešinsparnis 
darbietis, bet dar sutiks 
kokį mėnesį patarnauti, iki 
bus. surastas naujas prem
jeras.

White Tarptautinio Pinigi
nio Fondo direktorium po 
to. kai FBI slaptosios po
licijos agentai pranešę Tru- 
m.anui. kad White gal esąs 
Sovietų agentas. White jau 
miręs.

Prezidento Eisenhowerio 
generalis prokuroras Her
bertas Brownell naudoja tą 
priekaištą dviem sumeti
mais. Jis nori apdumti pu
blikai akis, kad nematytų, 
kodėl republikonai prakišo 
paskutinius rinkimus New 
Yorko ir New Jersey, sakė. 
Mitchell. Kitas Brownell’io 
tikslas — tai padėti repu- 
blikonams laimėti papildo
muosius Jungtinių Valstijų 
kongresmano rinkimus Ga
li forui joje šį antradienį.
Mitchell siėilo grand džiūrei 

ištirti
Demokratų pirmininkas 

Mitchell todėl pasiūlė:
Tegul Brownell pasako 

grand džiūrei ši itarima 
prieš Trumąną, kad grand 
džiūrė ištirtų ir nuspręstų, 
ar yra bent kiek teisybės 
tame priekaište. O jei 
g r a n d džiūrė išteisintų 
'rrumaną, tuomet galima 
būtų patrauki Brownellj 
teisman kaip šmeižiką.
McCarthy neapsiiina 
įrodyti priekaištą

1 \ a g a n g a u d i s r e p u b 1 i k o n a s 
senatorius McCarthy pir
madieni mikčiodamas atsi
liepė į pasiūlymą grand 
Įžiūrės. McCarthy pasako
jo. “nors teisėtai negalima 
būtų įrodyti kaltinimą prieš 
Trumaną, tačiau galima bū
tų dokumentus parodyti.”

Trumanas užginčijo tvir
tinimą. būk FBI rodę jam 
bet kokius “dokumentus” 
apie White. Iš savo pusės, 
Trumanas pareiškė, jog kai 
tik sužinojo, kad White ga
li būti netinkamas, tai ir 
paprašė jį apleist valdinę 
vietą. Taip White ir buvo 
pašalintas.

Mirė Saudi Arabijos 
karalius Ibnas

Teheran, Iran. — Prane
šama, kai mirė Saudi Ara
bijos karalius Ibn Saudi. 
Jis buvo laikomas “Ameri
kos draugu.“

Amerikinė ‘kompanija, 
pagal sutartį su juo, išnau
dojo milžiniškas naftos-alie- 
jaus versmes tame kraite.

Sostas toksi as vyriausiam 
Ibno sūnui.

Pastaruoju laiku streika
vo 15,000 arabų darbininkų, 
reikalaudami, kad kompa
nija mokėtų jiems lygias 
algas, kaip ir įgabentiems 
amerikiečiams d a r b i n i n - 
kams.
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MARCANTONIO PASITRAUKĖ
VITO MARCANTONIO pasitraukė iš Amerikos 

Darbo Partijos pirmininko vietos.
Mes jau esame rašę, kad Amerikos Daro Partijoje 

r (ADP oficialiai veikia New Yorko valstijoje, bet ji yra 
Progresyviu partijos dalis) įvyko nesusipratimų dėl 
miestavu rinkimu New Yorke. I *

Dalis tos partijos veikėjų, — didesnioji pusė, — sto- Į 
jo už tai, kad ADP dėtų visas pastangas Impellitteriui 1 
nugalėti, kai jis, Impellitteris, buvo pasiryžęs kandida- I 
tuoti antram New Yorko miesto majoro terminui. Ši- • 
tie veikėjai sakė: darbieėiai privalo palaikyti Wagneri, j 
kuris atstovavo progresyviškesnį demokratų partijoje ! 
sparnų. Marcantonio ir kai kurie jo šalininkai tam prie- i 
šinosi. Marcantonio stojo už tai, kad ADP privalo tu
rėti savo kandidatų sąrašų ir neprivalo daryti jokių i 
kombinacijų su demokratų kandidatais, nežiūrint, kad i 
majoru ir būtų išrinktas Impellitteris.

Dėl to ir iškilo ginčai, nesusipratimai. Žinoma, kai : 
teismas išmetė Impellitterio kandidatūrų iš kandidatų j 
saraūo, tuomet visas dalykas išryškėjo, tuomet jau ne- ; 
buvo reikalo darbiečiams baimintis, nes buvo beveik ti
kra, kad Wagneris rinkimus laimės. Tačiau ginčai, iš- ; 
kilę ADP veikėjų tarpe, matvt, nesibaigė ir dėl jų, atro
do, Marcantonio pasitraukė iš ADP pirmininko vietos.

Marcantonio yra gabus žmogus, žynius politikas, j 
Jis eilę metų buvo Kongrese. Jo ten buvimas, be abejo- ■ 
jimo, padarė daug gero Amerikos žmonėms. j

Progresyvių partijos sekretorius C. B. Baldwin ap- l 
gailestauja Marcantonio pasitraukimų iš ADP pirminiu- j 
ko vietos. Jis tačiau, mano, kad Marcantonio, ir nebū- : 
damas pirmininku, veiks kai]) veikė už taika ir progresų. |

Sekamais metais įvyks kongresiniai rinkimai. Nu
matoma, kad'Marcantonio ir vėl kandidatuos į Kongresą. > 
Darbieėiai yra pasiryžę jį visomis išgalėmis remti, ne- į 
žiūrint įvykusių nesusipratimų .

KUIBYŠEVAS. — 1953 
metų rugpjūčio 21 dienų su
kako treji metai, kai tary
binė vyriausybė priėmė nu
tarimų del didžiausios pa
saulyje Kuibyševo hidro
elektrinės pastatymo prie I 
Volgos, Žiguliuose.

1955 metais Kuibyševo hi
droelektrinė turi būti per-I 
duota eksploatacijon pilnu I 
pajėgumu. Ji kasmet duosi 
TSRS liaudies ūkiui dešimt | 
milijardų kilovatvalandžių 
pigios elektros energijos.

a i
Ilidroįrenginių statybos Į 

istorija nežino panašių sta- i 
tybų nei savo masto, nei ■ 
terminų atžvilgiu. Pakan-; 
ka pateikti viena skaičių | 
kad galima būtų įsivaizduo
ti Kuibyševo hidroelektri
nės statybos mastą: žemės | 
darbų apimtis čia sudarei 
šimtų penkiasdešimt milijo-l 
ui kūbinių metrų! j

Jau praėjo treji metais. = 
kai vyksta statyba. Iki jos ’ 

-užbaigimo liko dveji metai. 
Galingu mašinų ir mecha
nizmų darbo tempai bei ko
kybė didina įsitikinimą, kad 
Kuibyševo hidroelek t r i n ė 
ims teikti srovę nustatytu 
laiku.

LIETUVA JALTOJE
SIR WINSTON CHURCHILL baigė rašyti savo me- 

moarus-atsiminimus iš antrojo pasaulinio karo. Jie 
spausdinami, tarp kitko, New Yorko Timese.

Rašydamas apie Jaltos konferencijų, Churchillas 
piešia diskusijas, ėjusias ten dėl Jungtinių Tautų įkū
rimo.

Pasirodo, kad Jaltos konferencijoje Tarybų Sąjun
gos deTegacija siūlė, idant Jungtinių Tautų nariu skai- į 
čiun įeitų Ukraina, Baltarusija ir Lietuva. Tokį pasiū- i 
!ymą buvo padaręs Molotovas. i

Tarybų Sąjungos vyriausybė, pasirodo, kreipė ir I 
tebekreipia didžiulio dėmesio į mūsų tėvų kraštų.

McCarthy bara republikonus !
SENATORIUS McCarthy pareiškė viešai savo nuo

monę dėl republikonų prakiši-no praėjusį antradienį.
Kidėl republikonai pralaimėjo? McCarthy atsako i 

tai]): Dėl to, kad jie permažai skleidė anti-komunistinos j 
propagandos. Dėl to, girdi, kad jie neužtenkamai pa
brėžė “komunizmo pavojų.”

Jeigu jau republikonai, McCarthy nuomone, šiemet 
permažai bliovė prieš komunizmą, tai mes negalime su
prasti, kaip ir kas daugiau begalėjo komunizmą ir ko
munistus niekinti. Paimkime tik viena pavyzdį. New ■ 
Yorke republikonų kandidatas majoro vietai, Riegelman, 
savo kalbas pradėjo ir baigė raudonbaubizmu.

Mums atrodo, kad republikonai prakišo rinkimu, 
vyriausiai dėl to, kad iie perdaug bliovė prieš komuniz- i 
mą, nieko gero žmonėms nežadėdami.

K u i by še v() h i d i o mazgas 
<u io grandioziniais įrengi
niais pradeda vaizdžiai įsi
kūnyti realiose fermose.

Iš-Sakalų kalnų viršūnės, 
kairiajame Volgos krante 
akiai atsiveria grandiozinė 
statybos panorama: Mogo- 
tuvos kalno papėdėje tįsojo 
būsimoje elektrinės pastato 
pamato dauba: būsimosios; 
užtvankos ašis pažymėta . 
tvarkingomis Ivninio kelio, 
ažūrinių metalinių stiebų j 
eilėmis, aiškiai matyti gelž- ■ 
betoninės vandens nuleidi-į 
mo užtvankos kontūrai; iš-; 
ryškėja apatinis bei viršų-1 
tinis laivybinio kanalo fšliu-| 
zai ir pats kanalas, kuris I 
sujungia abu šliuzus ir iš
eina į pagrindinę upės va
gą.

Mes — lavybinio kanalo 
trasoje, čia veikia galingos 
elektrinės žemsiurbės.

—Kai Volgai kelią, — sa-t 
ko lydintis mus inžinierius^ 
— pertvers Kuibyševo hi
droelektrinės užtvanka, Ži
gulių jūroje, kaip statybi
ninkai pavadino busimąją 
vandens talpyklą), vandens 
lygis pakils 25 metrus. Šio
ji aukštuma dalysis perpus 
tarp dviejų šliuzų. Po to, 
kai motoriniai laivai, plau
kiantieji žemyn upe, praeis 
apatinio šliuzo vartus, jie 

"PERIMA” '
TE ISĖ.I A S G R EE N15ERG nutarė, kad New Yorko | 

valstijos draudimo departmentas perimtų visus Inter
national Workers Order, fraternalės organizacijos, pini
gus, visa iždų .

Nesiskaitydami su tuo faktu, kad 1WO byla dar 
yra paduota aukščiausiam šalies teismui, teisėjas įsakė 
draudimo denartmentui pašalinti IWO narių išrinktus 
pareigūnus ir paimti savo žinion $7,500,000 turtų. • . *

Kitais žodžiais, IWO organizacija formaliai likvi
duojama. O ji likviduojama dėl to, kad jos, neapkenčia 
makartistai, tik dėl to, kad ši fratemalė organizacija 
buvo progresyvi!
2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Lapkr.-Nov. 10, 1953

Londone sustreikavus sunkvežimiu vairuotojams stotyse 
pritrūko gaso. Tad stoties orižiūrovė išrašo pranešimą, kad 
gaso parduos tik daktarams ir akušerėms.

darys šešių kilometrų ke
lia laivybiniu kanalu ir vėl 
išplauks į Volgos erdę...

Nedideliame bare, užta
kyje, netoli viena nuo ki
tos dirba trys žemsiurbės. 
Kiekviena pavaduoja dau
giau kaip trisdešimt tūks
tančiu žemkasiu. *.

. Mechanizmai ir mašinos, 
turinčios labai aukšta na
šumų, sutinkamos statybos 
aikštelėse visur. Ant kran
to veikia buldozeriai ir 
•skreperiai. Jie lygina būsi
moje kanalo krantų. Nu
plaudamos pakilumas vie
noje' vietoje, mašinos ta pa
čia žeme kitoje vietoje už
lygina duburius. Paruošti 
barai gaunasi visiškai ly-1 
gūs.

—Greit mes pradėsime! 
apsodinti kanalo krantus 
medžiais, krūmais, gėlėmis, i 
—sako inžinierius. — Dveji i 
metai iki elektrinės palei- ’ 
dime — ne tiek jau daug 
laiko! Viskas iki tos die
nos turi būti paruošta!

Kanalo trasa tįsoja iki ’ 
apatinio šliuzo pamato dau- i 
bą aptveriančios užtvankos j 
aukšto smėlinio pylimo, šis ■ 
šliuzas — beveik užbaigtas i 
įrenginys. Jo pamatas jau i 
baigtas betonuoti. Iš arma
tūros • gamyklos dabar be ' 
pertrūkio siunčiamos nau
jos ažiūrinės metalo kon-, 
strukcijos sienelėms. Ga- 
iingi kilnojamieji kranai | 
lengvai susidoroja su de-■ 
šimties tonų konstrukcijo
mis. ir tvarkingai stato jas 
i vietą. Darbo tuoj pat, 
imasi betonuotojai. Gavrila I 
Petrovas, apatinio šliuzo' 
statybos viršininkas, sako y

—Iki šių metų pabaigos 
mes iš esmės užbaigsime 
darbus prie apatinio šliuzo 
ir imsimės svarbiausiai ap- 
dailinimo operacijų.

Kai]) pranešė statybos į 
viršininkas, laivybinis ka- į 
nalas su dviem šliuzais — j 
/ienas pirmaeilių hidromaz- į 
go įrenginių. Statybos už- į 
baigimo metais visa navi
gacija Volgoje vyks jau lai
vybiniu kanalu, nes pagrin
dinėje upės vagoje bus vyk
domi darbai užtvankos sta
tybai užbaigti.

— Greit betono prireiks 
viršutiniam šliuzui ir van
dens nuleidimo užtvankai, 
—sako Petrovas. — Beto
no reikės tiek, kad viena 
gamykla, nors ji ir duoda 
kas parų po du tūkstančius 
kūbinių metrų, nebegalės 
patenkinti kairiojo kranto 
statybos rajono reikmių.

Matote, — parodė Petrovas 
i metalinius karkasus, — 
tatai bus tai]) pat automa
tizuotos betono gamyklos, 
dar galingesnės...

Statybos darbai kanalo 
trasoje pasiekė milžinišką 
mastą.

.. .Aukštai į dangų iški
lo metalinės portalinių kra
nų strėlės. Kranai čia pa
statyti tam, kad milžiniš
kais kiekiais permestų beto
no masę nuo gamyklų prie 
objektų. Ant lyninio kelio 
stiebų pa kabinami plieni
niai trosai.

Pereikime į dešinįjį kran
tą. Pamato dauba, kurį ka
bama po būsimosios hidro
elektrinės pastatu, — šian
dieną svarbiausias staty
bos objektas, čia ekskava- 
torininkai jau įsikasė gilyn 
daugiau kaip keturiasde
šimt metrų. Jie jau paruo
šė pamato daubos dugną, 
ant kurio turės atsistoti 
milžiniškas elektrinės pa
statas su visais savo 20 
unikalinių agregatų. Dau
giau kai]) šeši milijonai ku
binių metru grunto jau iš
imta iš hidroelektrinės pa
mato daubos. Liepos 30 
dienų buvo sukloti pirmieji 
kubiniai metrai betono į 
Guibyševo hidroelektr i n ė s 
pastato pamatą.

—Mūsų terminas—tai ru
duo, — sako inžinierius Di
mitri jus Ogloblinas. — Ru
deni iš pamato daubos išeis 
visi c k s k a v a toriai. Ta
da labai sparčiai pradės 
augti hidroelektrinės pasta
tas. Kas narų mes gausime 
daugiau kaip penkis tūks
tančius kubiniu metru be
tono. Jau šiais metais mes 
suklosime pusę milijono ku
biniu metru. O iš viso sta
tant hidroelektrinės pasta
tų reikės sukloti daugiau 
kai]) tris milijonus kubinių 
metrų betono.

Per trejus metus Kui
byševo hidroelektrinės sta
tyboje paruošta tokia ma
terialinė - techninė bazė, 
kuri įgalina visiškai išlai
kyti nustatytus darbo pla
nus. Neseniai pradėjo veik
ti akmenų skaldos gamykla 
prie Mogutovos kalno. Jos 
najšumas — 800 tūkstančių 
kūbinių metrų produkcijos 
per metus. Ruošiamasi pa
leisti veikti dar vienų tokia 
imonę — prie Jablonevos 
kalno. Jos našumas bus du 
milijonai kūbinių metrų ak
menų skaldos per metus.

Šiais metais Kuibyševo 
hidroelektrinės sta t y b o j e 
pilnutinai užbaigiamos sta
tyti pagalbinės įmonės, gy
venamieji namai statybi
ninkams ir komunalinės - 
buitinės bei kultūrinės įstai
gos. Vien praeitais metais 
statybininkai gavo, pavyz
džiui, daugiau kaip šimtą 
tūkstančiu kvadratiniu me
trų gyvenamojo, ploto. Bu
vo įsteigti nauji klubai, bi
bliotekos, parduotuvės, pir
tys, kirpyklos. Prie to rei
kia pridurti, kad statyvoje 
sėkmingai veikia vakarinis 
Industrijos instituto filia
las ir Hidrotechnikos tech
nikumas. Šimtai hidrosta- 
tybininkų, nenutraukdami 
darbo, kelia čia savo žinias. 
Jau dešimtys žmonių šie
met gavo specialistų diplo
mus. Pavyzdžiui, Eugeni
jus Kamajevas dar neseniai 
dirbo ekskavatoriaus ma
šinistu, o dabar jis vadovau
ja darbams atsakingame 
hidrotechnikos objekte.

A. Stepanovas

AMERIKIEČIAI IR .IV 
KILMĖS KRAŠTAI

Paskutiniojo Pasaulinio 
Žydų Kongreso Genevoje. 
Šveicarijoje, metu iškilo aš
trios diskusijos dėl ameri
kiečių žydų laikysenos Iz
raelio, jų protėvių krašto, 
atžvilgiu. Buvo iškelta min
tis, jog amerikiečiai žydai 
privalo Izraelį laikyti savo 
tikrąja tėvyne ir visada tu
ri galvoti apie eventualų 
“sugrįžimų” į jų.

Netrukus JAV senatorius 
iš New ,Yorko Herbert H. 
Lehman savo pareiškime 
išdėstė principus, kurių pri
valėtų laikytis savo kilmės 
kraštų atžvilgiu amerikie
čiai ir kurių, tikrumoje, 
dauguma jų jau seniai lai
kosi. Senatorius Lehman 

Į pareiškė:
“Teisybė, jog aš esu susi

sielojęs Izraelio gerbūviu ir 
man malonu jiems ten pa
dėti. Bet tai neišeina iš ma
no dviveidiško lojališkumo 
ar dėl įsitikinimo, kad ame
rikiečių žydų tikroji tėvy
nė yra Izraelis ir į ten jie 
privalės keliauti. Mano pa
sišventimas Izraeliui yra 
daugiau pasišventi m a s 
amerikiečio, įsitikinusio, 
jog tie patys idealai ir tiks
lai, kuriais remiasi Ameri
ka, pritaria Izraelio iškili
mui. Savaime aišku, jog 
kaip žydui, man begaliniai 
miela, jog mano tikėjimo 
žmonės, kurie buvo perse
kiojami ar jiems tai grę- 
sia, galiausiai susirado prie
glaudą. Dėl to esu pasidar
bavęs Izraelio krašto įkū
rimui ir nematau nieko to
kio, kas būtų pakenkę ma
no, kaip amerikiečio, ištiki
mybei savam kraštui ar 
mano jausmams dėl Izrae
lio, nes aš esu ir amerikie
tis ir žydas.

“Tačiau tuo atveju, jei 
Izraelis bus apskelbtas kaip 
amerikiečių žydų galutina 
tėvynė, jei bus prigrasinta, 
jog visi Amerikos žydai 
“privalo sugrįžti” Izraelin, 
tai būtų visai skirtingas 
dalykas ir visai kitoks Izra
elio supratimas, nei mano. 
Tuo atveju, kaltinimai, kad 
amerikiečiai žydai esą dvi
veidžiai dalytos ištikimy
bės, ir kad Izraelis, bet ne 
Amerika, yra jų tėvynė, bū-, 
tų pagrįsti.

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės— 
Lithuanian Building Corporation — metinė konvencija 
įvyks šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 28, 1953, savame na
me—Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., Ric/^ 
mond Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. popiet.

Ši konvencija bus labai svarbi. Direktoriai pateiks 
Bendrovės pilnų raportą j,š viso metinio veikimo. Ke
letas svarbių klausimų reikės aptarti, kai]) pagerinti fi
nansinį Bendrovės stovį. Direktorius reikės išrinkti.

Todėl labai svarbu šėrininkams konvencijoj daly- 
vtuti. O tie, kurie negalės dalyvauti, gali įgalioti ką kitą 
juos atstovauti, nes yra būtinai reikalinga atstovauti 
virš 50 procentų visų parduotų Šerų.

Taipgi norime primigti, kad finansinė Lietuvių Kul
tūriniam Centrui narama yra reikalinga. Nors biznio 
ieigos šiais metais padengė išlaidas, bet mes nepajėgia
me atmokėti paskolas visiems tiems, kurie reikalauja ja^ 
gražinti. Tad su sveikinimais laukiame ir aukų.

Taipgi prašome rašytis į garbės narių skyrių, į kurį 
įeina tie, kurie paaukoja Lietuvių Kultūriniam Centrui 
5100 ar daugiau. To aukotojo vardą tada įtraukiame i 
amžinųjų garbės narių knygą ir uždedame ant Kultū
rinio Centro sienos. Jau turime 31 amžinąjį garbės narį. 
Laukiame daugiau.

Sveikinimus ir Proxy įgaliojimus siųsdami adresuo
kite sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.. 
Richmond Hill 19, N. Y. .

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS DIREKTORIAI: 
Motiejus Klimas, pirmininkas 
John Katinas, vice pirmininkas 
Peter W. Jones, sekretorius-iždininkas

P. S. Po suvažiavimo vakare turėsime gražų ban- 
kie-tą. Visus užkviečiame jame dalyvauti ir kartu links
mai kuką praleisti.

“Žinoma, yra kilnu* jei 
amerikiečiai vyksta Izrae
lin, kad ten pritaikintų sa
vo techniškąsias žinias. Bet 
tai neprivalo būti pateikia
ma, kaip Amerikos žydų 
prievolė ar pareiga.”

Jei vardas kurio kito 
krašto, ypatingai kovojan
čio dėl savo laisvės, būtų 
skaitomas vietoje Izraelio, 
šis pareiškimas būtų rody
klė visiems tiems amerikie
čiams, kurie yra prisirišę 
prie savo gimtųjų ar kilmės 
kraštų. Kartu šis nuo
sprendis nutildo tuos, ku
riems šitoks prisirišimas 
prie kito krašto yra “ne- 
amerikoniškas” netgi tuo 
atveju, jog tas kraštas yra 
prabočių šalis. Priešingai, 
šitoks didžiadvasi š k u m a s 
mūsų žmonių ne tik kad 
nežemina, bet iškelia juos 
kaip “good Americans.”

Common CouncM

Šypsenos

Norėdamas visiems lai
kams sustabdyt karus, pa
naikint neturtų ir lįgas, 
žmogus turės liautis, kelia
klupsčiavęs prieš dievus, 
atsistot ir pats visų tai pa
daryti. L. Burnham,

Ne šiąnakt.
Jis: “Tu man esi visas 

pasaulis, Barbute.”
Ji: “Gerai, gerai. Bet 

šiąnakt kelionių aplink pa- 
j šaulį nebus. Gut nait.” 
i —:—

Gamyba eksportui 
j

Viename Londono ligon- 
' būtyje rūpesningas būsian
tis tėvas nervingai vaikšto 
laukiamajame kambaryje ir 
laukia kilnios žinios. Ga
lop, ieina ir slaugė ir sa
ko: ' > v

“Sveikinu! Jūs jau lai
mingas trynukų tėvas—-trys t 
puikūs, sveikučiai sūmv. 
čiai.”

“Tai puiku!” šūkterėjo 
tėvas. “Ar aš jau galiu juos 
pamatyti?”

“Žinoma, galite,” slaugė 
patvirtino. “Jūs .galite jau 
ir pasirinkti, kurį norėsite 
sau pasilaikyti.” *

“Kaip tai—pasirinkti, — 
argi jie ne visi trys mano?”

“Suprantama, jie visi yra 
jūsų, bet — sulyg valstybi
nės ekonomijos, taisyklių— 
du iš jų bus ekspertui,” pa
aiškino slaugė.

Sutaiso Kas Kitas



'' PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRŲ
... ■ ..Kalėjimo vaizdai. Poema -r -t—- 

(Tąsa)
Džiaugiasi Džionis, pažinęs tą draugą,—
Tai pažangusis būrelis vis auga,—

Auga kova del pasaulio taikos,—
Pažangai, taikai jie viską-aukos.

Sukelia kartais čionai pramogėlę
Žydų jaunuolių teatro mėgėjai,—

Lyg ir pratimą atlieka jie čia,
Kad būt’ sklandesnė kitur jiem

, pradžia.
Pirma bendrovės kuklioj patalpoje
Savo vaidinimą jie praktikuoja,—

O jau paskiau jie atvyksta ir čia—
Su gastrole paprasta ir sklandžia.

Kartais komediją, kartais ir farsą —
Jie pavadina čia trankiai ir garsiai,—

Eilę kupletų paterškia linksmai,— 
Na ir sučirba klausovų jausmai.

Sąmojį miklų, naujesnį gal pokštą —
Taikiai pabarstė, kai siela jų trokšta:

Aktoriai čaižūs ant scenos gyvos
Minkštą žiūrovą greičiau suglobos.

J?tta^ scena vis gyviau už paveikslus,
Ypač kai aktoriai žvitrūs ir veiklūs:

Vaizdą ir balsą giliau įvarai,—
Įspūdis esti ilgesnis tikrai.

Šitie pastatymai bei vadovėliai
Niekad nepereina bodžiai ir tyliai:

Nuotaiką pakelia bendrą aukštai,— 
Net užsiriečia tau lūpų kraštai.

Aktorius skardūs palydi plojimai,—
Noras apydažniai vėl tave ima, -

Vėl kad teatrą panašų matyt, 
Vėl vienodumo rūkus išvaikyt.

Pramogą vieną iš tikro malonią
Kartą geri čionai patiekė žmonės...

Tai vodevilis! Tai reta tokių!
Jis neišdils tau iš proto akių.

Klubas Kornelio universiteto —
’,7iikos, meno, dainų fakulteto —

Dvidešimt buvo studentų smarkių!
^Pokylis meniškas proto, akių!

Talento vyrai, užgimę artistai, —
Matę, girdėję — visi pripažįsta.

Jauno humoro kiek buvo kutnaus!
Balso niuansų! Kas vis’ tai pagaus!

Solo, duetų, kvartetų rinktinių,
Viso to choro skambaus sutartinių —

Arijos, dainos, kupletai risti!
Komiška opera, rodos, pati!

Smuikas, armonika, stygos aistringos
Širdį tau jaudina, sielon įstringa,

Primena tau ką, pasako tau ką — 
Ši umari muzikinė talka...

Staigiai skardžių deklamac’jų satyros— 
Tartum kad žirniai iš rėčio pabyra!...

Šokiai aistringi ir jų sūkuriai
Žybsi tik žybsi grakščiai, apsuk

riai !...
Jau tu glėby to jaunuoliško ūpo!...
Neša tave ir nusineša, supa, 

Sūpauja, supa —nebėr čia tavęs — 
Kol žavesys tas aistringas atvės.

*

Papas dar atmena pramogą vieną,— 
Džž^iskai buvo klaiki ta naujiena.

Surengė negrai čionai kaliniai,— 
. Leido sargai — jiem rūpėjo seniai.

Aikčioja, žaksi kimiai mandolinos: 
“Mėlynos dainos” ar kaip tai vadinas...

Birzgia garsai kildami pratisai,— 
Nori nenori, o visgi klausai.

Vyras su rankom braukydamas piūklą,
Išveda gaidą savotišką, kuklią: 

Stūgauja lyg ukelėlė laibai,— 
Ko gi, vyreli, tu taip nustebai?

Taip; nuostabu, kad toks paprastas 
pi ūkias—

Muziką daro — sakytum stebuklas.
Yr’ išradingų žmonių ir čionai,— 
Mažą tik dalį tu jų težinai.

Atnešė kitas va vyras kibirą —
Šluotkotis, virvė — ir muzika byra...

Įbestas kotas kibiro dugnan,
Virvė stora —tai styga tau —ir gan.

Improvizuotas taip jo instrumentas —
Tpip ant greitųjų — į akį tau krenta...

Regis, iš kurgi čia muzikai būt? ’ 
Vistik yra— tai tikrai įstabu.

Tampo jis virvę, tarytum kad stygą,—
Virvė ta birzgia,—jis pirštais ją myga: 

Klaikūs iš to susidaro garsai,
. Gaudžia grėsmingai, storai, pratisai.

Sudūzgė taktą tuoj būgnai, tamtamai...
Sutrenkė šokiai, atšiaurūs kankanai...

Taukši, kresnoja ir spardo grindis,— 
Regis jie kojų nebesuvaldys.

Muzika ritmą pavarė šėltingą,— 
Kvaitulio tarškia, riaumoja—paspringo.

Taktą pabrėžia pliauškimai delnų— 
Ir strapalionė, kūlimas kulnų.

Muzika, šokiai labiau dar įsiuto,—
Negrai žiūrovai sujudo, sukruto:

Galvas linguoja ir krato pečiais,
Gaikčioja, pliaukši, net trepsi šaižiai...

Muzikos ritmas karštai juos pagavo: 
Nebenusėdi,— klaikiai sulingavo...

Muzikos, kojos, delnai tik tamtam:
Kvaila žiūrėt šitaip žmogui rimtam.

Dėkui: ta “muzika” vistik aprimo...
Aktoriai šūkaut pradėjo be grimo:

“Minstrelis” koks -— kas čia juos 
suvaikys...

Niauri egzotika graižo akis.
Veiksmas neilgas, pasibaigė — ačiū,— 
Dalį programos gyviausiąją pačią,

Rodos, kad dainos dabar sudarys,— 
Na tai ramiau — uždarykit duris.

Rėkia žmogynas burnon mikrofono,— 
Tai ir mauroja gargėdami tonai,—

Lyg kad per stebulę ('iria balsai!
Ai! netaip balsiai! Tu jau pridusai...

Ką gi čia? Tai gal “mėlyną dainą’’...
Gaila — melod’ja laukinė išeina:

Nieko tikroviško bei realaus,—
Jovalas koks, jei tavęs kas paklaus... 

štai va bažnytiškas stoja kvartetas,— 
Taigi klausykis, žmogel pakerėtas:

Harmoningiau šitie skamba balsai,—
Bet tau širdies nepaglosto visai.

Bibliški, dvasiški “spiritualai”,
Klaikiai suambryti, bodus be galo...

Argi taip nieko geresnio nėra?
Kaip t(ik tos dvasios miglynų švara?

Na, o paskui, taip sakyt į finalą —
Vėl tas pats džazas, be krašto, be galo...

Stūgauja, miauksi, kai}) kas išmanys...
Na, kaip sau norit, tai bent kratinys!

Pono Dulleso paskirtims Arthur H. Dean atvyko Į Pan- 
.uundžiom. Reporteriams pasakoja atvykęs sušaukti politinę 
konferenteiją su Šiaurių Korėjos ir Kinijos atstovais. Dean 
yra dalininkas buvsios Dulleso advokatu firmos, Wall Stryte 
žinomos kaip Sullivan ir Cromwell firma. .............

CHICAGOS ŽINIOS
meta dainavęs.

Clem Deffner atliko gerą 
darbą akompanuodamas pia
nu daugumai artistų. Jis taip 
gi yra LKM Choro mokytojas

Po koncerto ėjo šokiai že
mutinėje salėjo. Taipgi žmo
nės gražiai linksminosi.

Smagu- buvo matyti kai ku
riuos žmones, kurie per eilę 
metų nesimatė mūsų paren
gimuose.

šokiams griežė Miko Balu
čio orchestra.

Koncertas gražiai praėjo.
Pirmininkavo L. Jonikas, 

kalbą pasakė L. Prūseika.
Reporteris

Kiemo pasieny pavasario dieną—
Džionis žmogelį užkalbino vieną:

Vienišas gokso, nuliūdęs ar ką,— 
Paveikė jį, mat, netikus tvarka!

“Ko gi čia sveikas taip sau susigūžęs?
Mat gi, kaip linksmina jaunas gegužis!” 

“Kur čia linksmybė kalėjime bus, 
Kai tave slegia likimas žvarbus?”

j Philadelphia, Pa.
Į HELP WANTED —MALE

AI TO MECHANICS
Excellent opp. for the right man. 

• Good pay. working conditions, vaca
tion and many other benefits. Apply 
in person or phone Mr. Paul Toth. 
Woodlawn 4-4849. TEMPLE MO
TORS. 1388 Haddon Ave.. Camden, 
N. J.

(221-223)
AUTO BODY & FENDER REPAIR 
MAN. Permanent position for 1st 
class mechanic. Exp. in handling in
surance work. Can make up to $150 
per wk. Nice, clean modern warm 
shop. Apply 12 Noon to 3 P. M. Sec 
Mr. Ostroff, Saturday or Sunday in
terview. AVON AUTO SHOPS. 
3730 Lancaster Ave.

(220-223)

BAKER. 1st hand on sweet dough, 
danish, rolls and pie. Night work: 
good wages, steady work: good 
working conditions. Apply in person 
or phone. BELZER’S BAKERY. 
5734 N. 5th St., LI. 8-2192.

(2JS-224)
AUTO MECHANICS. Experienced 

Must be 1st class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone. BENDER MOTOR 
SALES, INC. (Chrysler-Plymouth 
Dealer), 9508 Bustleton Pk.

OR. 3-8173.
(219-221)

BAKER. 1st class. Must be ex
perienced. Good salary & working 
conditions. Steady position. Apply in 
person. HIGGINS BAKERY, 30.3 
W. Lancaster Ave., Wayne.

Wayne 9815.
(219-221)

HELP WANTED FEMALE
OPERATORS. Experienced. D. P. 

accepted. Must be able to speak 
little English. Steady work; good 
working conditions. Apply in person 
WHITEHOUSE’ SPORTSWEAR CO.. 
3100 N. 2nd St., 2nd floor.

(219-221)

OPERATORS. Exp. or D.P. accept
ed. Single needle machine. Must be 
able to speak little English. St. wk; 
good working conditions. Apply in 
person. WHITEHOUSE SPORTS
WEAR CO.. 3100 N. 2nd St.. 2nd. fl.

________ £221-223)
WOMEN WANTED. FACTORY 

WORK. Night shift. Steady work; 
good working conditions, good pay. 
Apply in person. K. INDUSTRIES, 
255 N. 3rd St.
_____________________ (221-223)

įvairūs išsireiškimai
Jau daugiau negu pen

kiasdešimts metu šios šalies 
laikraščiai darbuojasi, 
idant apvalyt Amerikos 
žmonių protą nepažeidžia
mo ignorantumo lukštu.

Ji m Corbett

Pinigai dabar netoli .eina, 
bet išėję jie ilgai nesugrįž- ’ 
ta. Anon.

Kalbasi jiedu tai}) žodis po žodžio,—
Džionis prigludo ir klausosi godžiai: 

Medžiagos knygai galės būt geros, 
Lai tik istoriją jis sudoros.

Pasakot tuoj ir pradėjo jam Zaika —
Nuotykį savo ir šiurpų ir klaikų...

Metų, gal būt, penkiasdešimt dvejų,
Perimtas jis sudaužytų svajų,

Jaunas Amerikon Zaika pribuvęs,
Sako esąs sulenkėjęs lietuvis,—

Jis neraštingas, neblogas žmogus, 
Daug neišmano, kuklus ir baugus.

Veda žmonelę ir dirba jis sunkiai,—
Grįžta namo, pašaliais neužtrunka.

Dirba ir ji — jai nebuvo vaikų, 
Tai susitaupo šiek tiek pinigų.

Šiai}) su žmonėms jie gražiai sugyvena:
Jie geraširdžiai, kai}) buvo nuo seno,—

Taigi jie turi bičiulių, draugų,— 
Kartais sueiti jiem esti smagu. .

Dvidešimt penkis metus jie praleido,—
Sirgt ji pradėjo, sublogo ant veido:

Mirė žmonelė, jis liko našlys,—
Vargsta sau vienas, kada kai]) galįs.

Praktiški žmonės suuodė dalyką,—
Patarmes duoda, kuomet kam patiko:

“Būt tai}) vienam nepatogu, ilgu,—
Eik apsivesk — yr’ našlių ir mergų...”

Suktis prie jo tuoj pradėjo Žąsiukė —
Gan apsukri, dar veidai nenublukę,

Rankos jai lipšnios, visa priplaiki:
“Vyras būk, Zaika — tai ką tu veiki?

Pasisekęs Moterų Klubo 
parengimas

Roseiando Moterų Klubo 
parengimą, kuris įvyko spalių 
25 d., reikia skaityti pilna: 
pasisekusiu. Koncertinė pro
grama buvo tikrai meniška ir 
jvairi. Ją pildė Eks-mainierių 
Choras, AžVD ir grupė jaunų 
artistų.

Iš jaunuolių ypatingai gra
žiai atsirekomendavo pianistė 
N. Eloniukė, O Strong, L. 
Slench ir viena kitatautė, ku
rios pavardės neteko sužinoti. 
Iš tų jaunuolių susilauksime 
šaunių artisčių. Labai gražia: 
pagriežė armonistė Serekiutė. 
Tai vis AŽVD auklėtiniai. 
Garbė jų mokytojai Onute, 
Petrutienei ir t.ėvų-globėjų 
komitetui.

Parengimas duos Klubui ir 
gražaus pelno. O tai dėl to, 
kad daug dalykų suaukojo 
Klubo narės.

Moterų Klubas yra dėkin
gas programos pildy tojams, 
aukotojoms ir visiems, Ras tik 
kuom prisidėjo prie pasekmin- 
gumo parengimo'.

M. S.

gumos supratimo ir para
mos.

•Po to suvažiavimą Pasau
linės Taikos Tarybos var
du sveikino Izabcla Blium.

Suvažiavimas priėmė nu
tarimus, kurių tikslas yra 
suaktyvinti kovą už vienin
gą, demokratinę, taikingą 
ir nepriklausomą Vokietiją.

Suvažiavimo pabaigoje 
kalbą pasakė Čekoslovaki
jos taikos šalininkų komite
to pirmininkas Anežka Go- 
dinova-Spurna.

Nors da nevedę, gyvenkim abudu, 
Tai apsiprasi m ir būsim įgudę...

Mėnesiai, taip, dar tiktai keturi,—
Vesim paskiau, jei tik norą turi...”

Zaika žmogelis tykus, geraširdis, . 
Kiek apsimąstė, jos kalbą išgirdęs,

Na ir sutiko — gyvena abu: 
Tuščia visų tų klastingų kalbų...

(Bus daugiau)

Vilnies koncertas gerai pavy
ko visais atžvilgiais

Lapkričio 1 d. Sokolų di
džiulė salė vėlei buvo pilna.

Programa Vilnies koncerte 
irgi buvo gera—įvairi, graži 

If.ik gal kiek perilga.

žmonių matėsi ir iš tolimes
nės apylinkės. Gal iš toliau
siai atvykę buvo Wm. Mitche- 
lliai, iš įlenki, III. Jie sutaikė 
savo vizitą pas gimines su Vil
nios koncertu.

Šiuo tarpu noriu pažymėti 
kelis dalykus, o vėliau vei
kiausia bus daugiau rašyta a- 
pie koncertą.

I.MK Choras, kuris atida
rė programą, žymiai padidė
jęs ir dėlto skambesnis, ge
riau dainuoja. Sugrįžę nema
žai pirmiau dainavusiu.

Helen K wain (Kvainauskie- 
nė), mano manymu, kaipo so
listė šį sykį geriau pasirodė, 
negu pirmiau kada. Pirmiau 
ji buvo skaitoma pirmaeile 
duetiste, bet dabar jau yra ii 
pilno masto solistė.

Eks-Mainieriu Choras dide
lis ir gražiai dainuoja liaudies 
daineles.

Aido Choras gerai dainuo
ja, bot moterų jame permažai. 
Būtina daugiau moterų gauti. 

■■ Mūsų naujos choru vadovės 
Kellerienė ir Tilvikiene auga 
savo naujoje profesijoje, cho
ro mokyme. Tai smagu.

Cicero Moterų Choras, va
dovybėje Daratėlės Yuden 
nepaprastai gražiai dainuoja. 
Kada tik aš girdžiu jas, mane 
ima noras prašyti visas' ciiica- 
gietes, kurios pirmiau choruo
se dainavo, stoti į šį chorą. 
Ypatingai jaunos moterys ge- 
•ai padarytų stojamos choram

Šis choras gali būti pats ge
dausiąs Amerikos lietuvių 
noterų choras.

Dočkienė su Stanevičiene 
;į sykį ypač gražiai padaina
vo, taip ii> antras duetas Est- 
ele Bogdan ir Helen Kwain.

Esttele kaipo solistė jau tu- 
d tokią reputaciją, kad ne- 
•eikalinga gyrimo. Tiek smagu 
iri minti, kad bent man rodos 

vis dar eina aukštyn—gerėja.
Bill Racine (Vinco Rasimo) 

artistų grupė su elektriniais 
instrumentais šauniai pasiro
dė.

Beje, turėjo surpryzą: Edis 
Aluzas pirm n sykiu dideliam 
koncerte dainavo. Girdėjau j: 
sykį giedant Anterikos himną 
Tautybių Festivalyje. Dabai 
jis pasirėiškė koncerte.

Jis gerai valdo balsą. Dai
nas jis galėjo pasirinkt.! kon
certui tinkamesnes.

Smagu buvo klausytis Prano 
Jakubausko. Seniai jis daina
vęs mūsų estradoje ii' daugiai* 
operetėse. Jo balsas laikosi

Montello, Mass.
Paskutinis Pakvietimas

Paskutinis pakvietimas j parengi- 
ina-Teatra-komcdi.iu “Geriau Vėliau 
Negu Niekad’’. Prie teatro bus ir 
kitokiu pamarginimų. Vaidins gru
pė artistų iš Brooklyn, N.Y. JvyksI 
sekmadieni, lapkričio (Nov.) 14 d., 
bus Lietuvių Tautiško namo žemu
tinėje svetainėje. Vine St., kampas 
N. Main, St. Pradžia 7:30 vai. va-- 
kare. Įėjimas $1.00.

Rengia L.L.D. 6-(a kuopa.
Visus kviečia Rengimo Komitetas.
Lapkričio (Nov.) 21 d. Liuosybės 

Choras rengia koncertą su šokiais. 
Choras po vadovyste Al. Potsius su- 
simokino daug naujų dainų. Taipgi 
dalyvaus mūsų vietiniai talentai.

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

Geo. Shimait is.

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

(

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne,

| ĮVAIRIOS ŽINIOS
i
. Lenkijos kariuomenės 
' dešimtosios metines
i VARŠUVA. — Lenkijos 
Liaudies Respublikos darbo 
žmonės pažymėjo Lenkijos 
liaudies kariuomenės de
šimtąsias metines. Ryšium 

■ su metinėmis šalies mies
tuose ir kaimuose vyko 
gausios iškilmės.

Tūkstančiai Lenkijos sos
tinės gyventojų susirinko 
prie Lenkijos ir Tarybų Są
jungos ginklo brolybės obe
lisko pagerbti mūšiuose už 
Lenkijos išvadavimą žuvu
sių didvyriškųjų tarybinių 
ir lenkų kareivių atminimo. 
Čia buvo iškilmingai padėti 
vainikai paminklo papėdėje. 
Vainikai buvo padėti nuo 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos Ministrų tarybos, nuo 
Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos (LJDP) Cen
tro komiteto, nuo Lenkijos 
kariuomenės, nuo LJDP 
Varšuvos miesto komiteto, 
o taip pat nuo Lenkijos 
sostinės visuomeninių or
ganizacijų, pramonės įmo
nių ir įstaigų.

Žalgiryje, lenkų, rusų, lie
tuvių ir čekų kariuomenių 
istorinės pergalės prieš kry
žiuočius 1410 metais vieto
je, buvo iškilmingai atida
rytas paminklas - obeliskas 
— laisvę mylinčiųjų slavu 
tautų pergalės simbolis.

Lenkijos centriniai laik
raščiai spausdino vedamuo
sius ir redakcinius straips
nius, skirtus Lenkijos ka
riuomenės dešimtmečiui, c 
taip pat nacionalinės gyny
bos ministro, Lenkijos mar
šalo K. Rokosovskio įsaky
mą. €

Tarybines kultūros veikėją 
delegacijos viešėjimas

Bulgarijoje
SOFIJA. — 25 dienas Bul

garijoje viešėjo tarybinės 
kultūros veikėjų delegaci
ja, atvykusi čia ryšium su 
Bulgarijos - Tarybų Sąjun
gos draugystės ir tarybines 
kultūros mėnesiu. Delega
cijos nariai aplankė dauge
lį šalies miestų, pabuvojo 
Įmonėse, darbo kooperati
niuose žemdirbystės ūkiuo
se, mokslinėse ir kultūrinė
se įstaigose.

Tarybinės kultūros veikė
jų delegacijos vadovas pro
fesorius I. E. Gluščenko ir 
delegacijos nariai Azerbai
džano TSR Mokslu akade
mijos viceprezidentas M. A. 
Topčibaševas ir rašytojas 
L. D. Dmiterko pasidalinę 
savo įspūdžiais apie viešėji
mą Bulgarijoje ir apie bul
garų tautos p a s i e k i m u s 
ekonominėje ir kultūrinėje 
statyboje.

Čekoslovakijos suvažiavi
mas už taikų Vokietijos 
klausimo išsprendimą
DRAGA. spalio 11 d. — 

Šiandien Pragoję prasidėjo 
Čekoslovakijos suvažiavi
mas už taikų Vokietijos 
klausimo išsprendimą.

Pranešimą padarė Čeko
slovakijos ministras pirmi
ninkas V. širokis.

Nurodęs, kad klausimas 
dėl taikaus Vokietijos pro
blemos išsprendimo turi gy- 
vvbiškai svarbią reikšmę 
Čekoslovakijos liaudžiai, Ši
rokis pareiškė, jog Čekoslo
vakijos liaudis ryžtingai re
mia Tarybų Sąjungos pa
stangas, kurių tikslas yra 
taikiai išspręsti Vokietijos 
klausima.

Mes tikime, toliau nusakė 7 A.

oratorius, kad mūsų noras 
taikiai ir draugiškai sugy
venti su vokiečių tauta su
silauks vokiečių tautos dau-

Rumunijos konservų 
pramonės vystymasis

BUKAREŠTAS. — Metai 
I iš metų didina savo pro
dukciją Rumunijos konser
vų įmonės. Dabar daržo
vių ir vaisių konservų ga
minama beveik septynis 
kartus daugiau, negu 1948 
metais. Išdavoje įvykdytų 
priemonių, kurių tikslas 
yra Įgyvendinti partijos ir 
vyriausybės nutarimus dėl 
darbo žmonių gyvenimo 
sąlygų gerinimo, konservų 
gamyba šiemet padidės vi
sumoje 13 procentų.

Šiuo metu Rumunijos 
konservų pramonė plečia
ma statant naujus fabri
kus ir aprūpinant senus fa
brikus naujais įrengimais. 
Ateinančiais metais pradės 
veikti du nauji stambūs 
konservų fabrikai, kurie 
bus aprūpinti naujausiomis 
mašinomis. Tai įgalins dvi
gubai padidinti vaisių sun
kų gamybą ir 15 procentų 
padidinti daržovių konser
vų gamybą.

gerai. Pagirtina- kad jis lie tai pasirūpink gauti. 3 pusi.-Laisvė (Liberty) - Antradienis. Lapkr.-Nov. 10, 1953



ŽINIOS IS LIETUVOS NEW YORK NEW YORK
Gipso virėjo pasiūlymai HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
ŠIAULIAI. — Aukštus ga

mybinius rodiklius kasdien pa
siekia alebestro fabriko gipso 
virėjas V. Paskūnalis. Jis ra
cionai i zat orinia is .pasiūlymais 
stengiasi paspartinti gamybi
nius procesus, duoti daugiau 
geru statybiniu medžiagų res
publikos statyboms. Vien tik 
šiais metais racionalizatorius 
pateikė 8 pasiūlymus, kuriu 
dėka per metus bus šutau py
ta daugiau kaip GO.000 tūlių.

šiomis dienomis Įgyvendin
tas ypač vertingas racionali
zatoriais pasiūlymas, pageri
nęs gipso virimo katilo apšil
dymą. Dėka to. šio katilo na
šumas pakilo dvidešimčia pro
centu. o kuro sunaudojam;' 
žymiai mažiau.

A. Bajorūnas
Agronomai kolūkiuose

PASV ALYS. — Rimtą para
mą kolūkiams teikia partijos 
kvietimui atvykę i kaimą že
mės ūkio specialistai, šiuo me
tu jie aktyviai dalyvauja už
baigiant žemes ūkio darbus.

Atvykęs i “Kiemėnu” kolū
ki agronomas F. Zdanauskas 
ėmė vadovauti agrotechni- 
niams kursams. Pirmajame 
užsiėmime dalyvavo visi kol
ūkiečiai. Zdanauskas taip pat 

kolūkiečiams padeda prakti
niais patarimais atliekant ru
denini arimą, trešiant dirva?

Didelę paramą kuiūkiams 
teikia ir kiti agronomai, nese
niai pradėję dirbti rajono kol
ūkiuose. Agronomai padeda 
kolūkiu valdyboms teisingai 
tvarkyti darbo organizavimą, 
paskirstyti jėgas i lemiamus 
darbo barus. Agronomai krei
pia dideli dėmėsi Į sėkmingą 
pagrindiniu žemės ūkio darbu 
užbaigimą.

P. Stravinskas
Sibiriškos voveraitės Lietuvos 

miškuose

Iš Altajaus krašto neseniai 
j musu respubliką atvežta 
nauja žvėreliu rūšis — si b i ly
riškosios voveraitės. kurioj; 
buvo paleistos i Širvintų miš
ką ir i Punios šilą (Alytaus 
rajone), šiuose miškuose dau
gumoje auga spygliuočiai me
džiai, ąžuolai, riešutynai. 
Konkorėžiu sėklomis, riešu
tais, gilėmis daugiausia ir 
minta naujasis Lietuvos mišku 
gyventojas.

Sibiriškos voveraitės už mū
sų krašte gyvenančias yra šiek 
tiek didesnės. Jų kailelis pu
rus ii* švelnus, šviesiai pilkos 
spalvos. JĮ dažant galima gau
ti labai gražių atspalvių.

Įvykdė 10 mėnesių gamybos 
programą

Kaunas. — Lenktyniuo jaut 
Spalio 36-metin. garbei, spar
čiai dirba “Pirmūno” plataus 
vartojimo metalo dirbinių fab
riko kolektyvas. įmonė Įvykdė 
dešimties mėnesių gamybos 
pianą, žymiai pagerinta išlei
džiamos produkcijos kokybė. 
Fabrikas pagamina trim pro
centais daugiau pirmos rūšies 
indų, negu numatyta plane. 
Emaliuotų indų gamybos rū- 
šingumo planas viršijamas 20 
procentų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare . 
Penktadieniais uždaryta

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

—6=^------------- II.—Mil! ——

NewYorko^Mžgfe)7lnlos
Parodoje bus gražių 
daiktų pirkimui

Daugelio tautų moterų ben
drai rengiamoj) paroda Įvyks 
jau šį šeštadieni ir sekmadie
ni, lapkričio 11 ir 15 dieno
mis. Rengiama ten pat, kur 
buvo pernai — Jugoslavų Sa
lėje, West 41st St., netoli nuo 
9th Ave., New Yorke. Jžanga 
bile katrai vienai dienai 75c.

Abiemis dienomis durys at
daros nuo 1 valandos popiet.

Pirmą dieną. 1 1-tą, po pie
tų Įvyks vaikų programa. Pra
džia 3 valanda. Vaikų pro
gramai Įžanga 25c.

šeštadienio vakarą Įvyks 
įdomi meno programa, kurio
je dalyvaus ir lietuvių Aido 
ir Sietyno Choras. Sekmadie
nį taipgi bus programa.

Pirm ir po programų įvyks 
išpardavimas tam tikslui do
vanotų daiktų. Bus daug tin
kamų duoti dovanomis, taipgi 
save ar namus pagražinti. Ir 
rasis paprastų, kasdieninių 
daiktelių, reikalingų namams 
ir sau. Gera proga susirūpinti 
iš anksto dovanomis šventėms, 
organizacijų pramogose pri
zams.

Parodoje dalyvauja seka
mos tautinės moterų grupės: 
armėnu, bulgarų, vokiečių, 
vengrų, japonų, italų, lenkų, 
graikų, porteri k iečių, rusų, 
ukrainų, jugoslavų ir lietuvių. 
Taipgi dalyvauja pora ameri
kinių organizacijų. Penkioli
ka grupių turės savo stoteles 
ar stalus.

Lietuviai prašomi Įsigyti 
Įžangos bilietus iš anksto. 
Tiktai tuo būdu mes galime 
parodyti, kiek mes prisidėjo
me rqasiniai.

Taipgi prašome visus turin
čius ištekliaus paremti mūsų 
darbą dovanomis. Lietuvių 
stotelė turi būti graži, o sykiu 
ir naudinga.

Dovanas prašome priduoti 
ar atsiųsti tuojau. Adresuoti: 
Moterų Klubas, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Wagneris nešalins iš 
darbo republikonų

Naujai išrinktasis majoru 
demokratas Robert F. Wag
neris pareiškė, kad jis nuša
lins is pareigų nei vieno tar
nautojo dėl to, kad tas tar
nautojas yra kitos partijos 
žmogus. Majoras turi teisę 
pakeisti visus komisionierius 
ir kitus aukštus valdininkus, 
jeigu jis to nori.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

• •

•MATTHEW A.i
• BUYUS ;l
* (BI)YAUSKAS) Ji

I LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette Št. J
J ' Newark, 5, N. J. «
J MArket 2-6172 J
» 1
Va******a*a***a**.

Amerikos su Tarybomis Du Seimelio lyderiai 
draugingumo mitingas pagelbės unijistams

Lapkričio 12-tą New Yorke 
rengiamas masinis mitingas 
paminėti 20 metų sukakti 
Jungtinių Valstijų draugingu
mo su Tarybų Sąjunga. Sy
kiu paminės b’ 36 metų su-- 
kakti nuo Tarybų Sąjungos 
Įsikūrimo. Rengia tų dviejų 
valstybių draugingumui aks- 
tinti* organizacijos Nacionalė 
Taryba.

Kalbės buvęs Chicago,s Uni
versiteto profesorius Roberts 
Morss Lovett, dvasiškis Wil
liam Harvard Melish, Dr. W. 
E. B. DnBois, Miss Jessica 
Smith. Paul Robeson, Dr. 
John A. Kingsbury, Martha 
Schlamme, nuostabiai talen
tinga dainininkė, irgi daly
vaus programoje. Mitingas 
Įvyks Hotel Capitol Carnival 
Room.

Darbininkai reikalaus 
atšaukti f erą

Darbo unijų ir kitų darbi
ninkų organizacijų vadai da
ro planus žygiuoti i Albany. 
Reikalaus atšaukti pakėlimą 
fėro, taipgi pakėlimą rendų.

Pakėlimas fėro liečia visus 
darbininkus. Pakėlimas ren
du liečia didelę daugumą. 
Labai mažas nuošimtis gyvena 
nuosavuose namukuose. Di
delė dauguma gyvena bankų 
ir kitu stambiu real estate sa-* A
vininkų namuose. Sudėjus pa
keltą (erą su pakelta renda 
daugeliui biednesnių šeimų 
darosi neįmanoma pragyventi.

Darbininkus iš naujo pa
drąsino praėjusieji rinkimai. 
Padrąsino tas faktas, kad ben
dromis jėgomis pavyko at
mušti Deweyaus kandidatus. 
Kad atmušė .jo pastangas pa
imti visą miesto galią.

Demokratai žada darbinin
kams padėti. Jų organizaci
jos viršininkas Šioje valstijoje 
Richard H. Balch pareiškė, 
kad jie reikalaus fėro ir ren
dų klausimą svarstyti tuo
jau. Tą klausimą žada kelt! 
specialėje Valstijos Seimeliu 
sesijoje. Ji šaukiama šio 
mėnesio 17-tą.

Miestas pradės skolintis iš 
Long Island vandens. Savuo
se rezervuaruose vandens dar 
netrūksta. Tik nori taupyti, 
kad nepritrūktų, jeigu dar il
gai nebūtų lietaus.

Sugrįžo iš ligoninės
Virginia 9-6125

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

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

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

I Užlaiko Puikiai Įrengtą į

BAR & GRILL į
i 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. I
I Telephone EVergreen 4-8174 |

Sekamą dieną po rinkimų 
įvyko kai kurių unijų lyderių 
pasitarimas su mažumos lyde
riais Valstijos Seimelyje. 
Kreiptasi Į assemblymeną Eu
gene E. Banningan ir senato
rių Francis J. Mahoney. Jie 
sakė, kad jie specialėje Sei
melio sesijoje reikalaus at
šaukti pakėlimą fėro ir pakė
limą. rendų.

Seimelis yra kontroliuoja
mas gubernatoriaus Dewey ir 
jo republikonų. Dėmokratai 
Seimelyje yra mažumoje. Ta
čiau tikimasi, kad po dabarti
nių rinkimų jų balsas turės 
daugiau svorio.

Atrodo, kad CIO, A EL ir 
nepriklausomos unijos reika
laus iš Seimelio daugiau veik
ti darbininkų naudai. Daleis- 
tina, kad dabar ir republiko- 
nai stengsis būti nors kiek 
lankstesni. Ateinantieji 11)51 
metai yra kongresmanų rinki
mo metai. Po to. kas atsiti
ko lapkričio 3-čią, net repub- 
likonai turės daryti nuolaidų. 
Turės daryti, jeigu darbo 
žmonės to stipriai pareika
laus. ,

Žmonos papiovėjas 
eis i kalėjimą

Raymon Cosme, 30 metų, 
tapo nuteistas 10 ūki 15 metų 
kalėjimo už nužudymą žmo
nos. žmogžudystė Įvyko prieš 
trejetą metų, žmona buvo ji 
apleidusi. Radęs pas gimines, 
jis ją mirtinai perdūrė ir su
žeidė kitus du asmenis. Ban
dė ir pats nusižudyti. Jis iš
šoko per langą nuo o aukšto. 
Tačiau neužsimušė, tik pali
ko paliegusiu visam amžiui. 
Nuo. to laiko dar nėra iš lo
vos išlipęs.

Atsisveikindamas su 5 me
tų dukryte. Cosme nukabino 
nuo savo naktinio apsiausto 
šventintą medalikėli ir prise
gė jai. 
\ _____________

Brook lyne pašaukta pas tei
sėją namuko savininkė Mrs. 
Josephine Kerris. Rendaunin- 
kas parodė laišką, kuriame ji 
sako pakelianti jo rendą nuo 
$50 iki $200 per menesį. 
Mrs. Kerris tikrina, kad j: 
ne tos rendos norėjusi. Ji ma
niusi galėti tuo būdu rendau- 
ninką prašalinti. Dalykas pa
liktas teismui. '

Pajūriečius ragina 
ginti savo teises

Eilinių laivakrovių leidžia 
mas laikraštukas “Dockers 
News” vėliausiame savo leidi
nyje ragina laivakrovius ginti 
savo teises, šaukia visus vie
nytis kovai prieš policijos kon
trolę. ant darbininkų.

Valdinė kontrolę ant darbi
ninkų Įeis galion gruodžio I 
dieną. Bet jau dabar yra 
priruošta viskas darbininkams 
kamantinėti, pirštų nuotrau
kas imti. Tiktai per tokią po
licinę šerengą perleisti, tebus 
samdomi darban.

Pol icijos kontroliuojamą 
samdos salę laikraštis vadiną 
“fink hall.” Paprastai darbi
ninkai' taip vadina tas vietas, 
kur samdomi streiklaužiai ir 
gengsteriai.

Laikraštukas nurodo, kad 
yra būtina iš unijos šluot’ 
lauk Ryaną, Boweri, Anthony 
.Anastasia ir kit us rokui Šoriš
kus elementus. Kad reikia 
šluoti lauk raketierizmą. Ta
čiau tam nereikia registruoti 
ir antspauduoti visus darbi
ninkus. Jis rašo:

“Jeigu šapoje yra vienas 
sukčius, nėra reikalo regist
ruoti visus darbininkus. Tik 
paimti sukčių.” Ten pat nu
rodo, kad apie raketierius yrą 
jau pakankamai žinoma, tik 
reikia juos prašalinti iš pajū
rio.

Laikraštis kritikuoja ir A.K. 
L. dabartinius pajūrio darbi
ninkų viršininkus. Smerkia 
tuos, kurie užgrria pavedimą 
darbininkų kontrolės polici
jai.

Oficialus tų AKL viršininkų 
leidinys “New York Long
shoreman’’ išėjo su patarimu 
darbininkams pasiduoti ta: 
kontrolei. Vedamojo straips
nio antraštė pastate darbinin
kams toki patarimą: “Dokų 
Įstatas nekenks darbinin
kams.”

Kas yra kada nors gynęs 
savo darbą, duoną i r teises 
prieš kompanijas, tas žino, 
kad valdžia visuomet palaiko 
kompanijas. Valdžia ir poli
cija pataiko gerai patarnaut: 
kompanijoms net be tų regis
tracijų. Policija galės daug 
stipriau darbininkus spaust: 
kai ji turės savo rankose ga
lią darbininką samdyti ar 
atstatyti.

Tokią galią valdžiai sutei
kė gubbernatoriaus Dewey ir 
jo republikonų kontroliuoja
mas Valstijos Seimelis.

N. L.

Viola Stakvilevičicnė sugrį
žo iš ligoninės. Ilsisi namie, 
??? Heyward St., WHliarhs- 
burge. Ligoninėje jai teko 
pabūti ilgokai ir pergyventi 
dvi operacijas. Jos vyras Jo
nas, žinomasis kriaučių ir Pi
liečių Klubo darbuotojas, ti
kisi1, kad tas jos vargas ne
buvo už dyką. Atrodo, kad 
sveikata pagerės. Ji ilgai sir-

Susirinkimas
RICHMOND HILL. N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas atsi
bus Lapkričio (Nov.) 12 d., (ketvir
tadieni). pradžia 7:30 vai. vakare. 
Malonėkite atsilankyti visi, nes bus 
daug svarbiu dalyku aptarimui.

Komitetas.
(220-223)

MISCELLANEOUS

MISS LUISE
La i sn i uotą Masažuotoja 

(442, 198)
Stiprinantis švediškas Medikalis 

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

GR. 5-2229

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

ITNGERWAVER A MANK I RIST
Pilnai mokanti, gera ir greita. Tik 

savaitgaliais. Anksti užsidaro, gera 
mokestis. K re i p k i t ės:

HILLTOP BEAUTY SALON 
89 Featherbed Lane, Bronx 

Tel. TR. 2-9755
(221.-2231

R EIK A LI NG A BEA I ’7'1 CIA N
Patyrusi pilnai mokanti. Nuola

tinis darbas pilnam laikui. ’ Gera 
mokestis, puikūs klientai.

Kreipkitės:
SIDONIE BEAUTY SALON

420 E. 138th St.. Bronx
Tel. M O? 9-4772

(221-223)

REAL ESTATE
PARSIDUODA 

115 NAMAM LOTU
$200 iki $400 kiekvienas. 10G (mo
kėjimas. Balansas mėnesiniais išmo
kėjimais pagal jusi) išgale. Randasi 
ant Sommer Avė., prie Victory Blvd., 
arti Richmond Ave.. Bulls Head. 
Kreipkitės j savininką: V. E. Pi- 
netti, 137 Sommer Avė., (ei. GI. 2- 
5177, po 4 P. M. ar ištisą dieną šeš
tadienį ir sekmadienį.

(219-22 H
FAR M A

GRAŽUS 7 RfiMU NAMAS
2 barnės, vist įninkąs. 7 brooder 

pastatai. Pastatyti ant 50 akrų ge
ros, žemės prisidedant 2 akram tik
ro miško, gražus obelių sodas, vyn
uogių* daržas ir kiti vaisiniai mode
liai. • Puikiausias pirkinys lik už 
$7,000, ($1,500 tereikalaujama įneši
mo). šaukite savininką pamatymui 
ir įvertinimui:

Tel. TW. 8-6087
(221-227)

JAMAICA HILL
, 6 rūmų detached. English Tudor 
namas. 1 ’•> maudynių, žemės plotas 
abelnai 50x100. Attached garadžius, 
pilnai apdirbtas kiemas, pėsčiam nu
einama į subway ir j mokyklas. 
Screened porčiai su alumininėm už
laidom. Knotty pine lentom ištaisy
tas skiepas ir baras. Hotpoint virtu
vės indų plovimui įrengimas ir re
frigerator. Nauja skalbiamoji maši
na, nauji divonai. Cedar closet, 
screens. Carrier air-conditioner vie
name miegamajame. Ištisai puikiau
siose sąlygose. $25.000.

Savininkas: RE. 9-7038.
(221-227>

ST. ALBANS
7 rūmų namas detached stucco. 

Nauja Hollywood maudynė, plumb
ing, virtuvė, oil burner, garadžius, 
naujai, išdekoruotas:

KAINA $10,300
Te). LAurelton 5-5540

(221-223) _______

OPPORTUNITIES
f’A RSI DUODA < i ROSKR NĖ

Pilnai įrengta. Gera biznio sekci
ja, neša $2,000 jeigu, galima dar pa
didinti jeigas. įsteigtas virš 30 me-, 
tų. 3 rūmų apartmentas tuščias. Sa
vininkas tikrai su nuostoliu parduo
da iš priežasties ligos.

Šaukite savininką:
OL. 5-9357

(221-223)
PARSIDUODA 

VAISIŲ IR DARŽIVIU 
KRAUTUVĖ

Pilnai įrengta. Gera biznio sekci
ja. neša $1,200 i savaite. Gali būt 
padidintos jeigos. Savininkas su nuo
stoliu parduoda šią puikiausią biznio 
progą už labai prieinamą kainą.

Šaukite savininką:
CY. 9-7077

(221-227)

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

Atliekamame kambaryje, skiepe, 
garadžiu.je; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvoki
mo.

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

476 Amsterdam Ave., (83) 
SU. 7-3752

Parodymui kas dieną 10 A. M. 
iki 8 P. M.

Sekmadieniais 12 dieną iki 5 P.M.

(221-224)

■1

Rankdarbių Paroda
Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 
ir sekančiais metais turėti rankdarbių parodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 March, 1954
Kviečiamo visus dailininkus paremti šią pa

rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai materialės paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis 
dienraščiui Laisvei.

4

KULTŪRINIAME CENTRE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

4 pual.-Laisvfi (Liberty)—Antradienis, Lapkr.-Nov. 10, 1953^

4 s

RHINESTONE & NAILHEAD 
SETTERS V

Su ar be ankstyvesnio waixvimn. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

A.A.A. CREATIONS. INC.
45-‘>*» — 47tli St., Woodside. L. I. 

RA. 9-4927
(215-221)

REIKALINGOS

MERGINOS

Dirbti tabako sandėlyje. 40 valandų

- savaitė.
Puikios Sąlygos. Telefonuokite;

WESTFIELD 3717 ar 3718

H. DUYS & CO., INC. 
s

So. Broad St., West field, Mass,

(219-221)

HELP WANTED MALE
SUSTATYMUI

VYRAS
Prie Hand Screw Mašinos.

Nuolat inis darbas. Gera alga.
LU. 8-7148

Kreipkitės 9 A. M. iki 1 P. M.
_____  ______ (220-222)

SANDĖLIUI DARBININKAI
Maisto Gaminių District'*, u

• Stiprūs ir Patikimi V\rfd.
40 vai. Savaitė. $50

Trl. C A. 6-7121 ar rašykite:
HERZ IMPORT CO.,

32 N. Moore Street, N. Y. C.
(220-2221

REIKALINGAS
SUPERINTENDENTAS

Pora (viduramžių) dėl 20 šeimų 
namo. Karštas vanduo duodamas. 
3 rūmu apart meni as ir alga. Šaukite 
po 10 vai. ryto.

Tel. LE. 5-2879
__ _____  (220-22D

MEZGĖJAS
Patyręs ant rankinių ir links joginių 

(power) mašinų.
Kreipkitės:

850 East 221st Street
Bronx

Kl. 7-5350
(219-223)

ARM ATI RE WINDER

Al. Patyręs ant automotive. Nuo.
latinis darbas, gera mokestis^ I»w 
kios darbo sąlygos. Kreipkitė/;

61-63 Richardson St., t
Tel. EV. 8-2893

(219-225)

KALVIS
Prie Ornamental ir Paprastos 

geležies darbo.
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

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

Tel. G R. 4-2824
(217-223)

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatvmui viso
kių rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL indus!ri.iinių sįuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti- gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei' kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau, 
__________________________ (206-298)

MAŠINISTAI

Su pilnu Patyrimu

Gera alga. Nuolatinis Darbas.

Turi Kalbėti Angliškai

Matykite Mr. Harris

CONDENSER SERVICE 
i 

ENGINEERING
601 Newark St., Hoboken. N.i J.

(22U227)

j

 *




