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KRISLAI 3 VAKARINIAI DIDIEJI
Visiems džiugu.

Kimba prie Trumano.
Nauji pagrindai.
Gal vieni kitus prarys.

Rašo A. Bimba

i SUSIRINKS RERMUDOJ 
GRUODŽIO 4-8 DD.

'Eisenhower stengsis sutvirtini
kalbės apie 
koncertą. Vi>

šių ir šauniausiu iškilmių.
Išgirdome ir usteriučius. i 

Puikiai jie pasirodė. Dūkiu j

štai kokia mano galvoju 
mintis pasimaišė. Jie turės 
koncertą pačiame Worceste- 
ryje n dar vieną berods Mon
tviloje.

O kaip su (’onnedicutu 
Bsteriečiams pasiekti Water
buri arba Hartfordą visa, 
lengva. Duokite koncertą vie
noje tų kolonijų. O tų koloni
jų veikė 
kvieskite.

pa-

ju pasirodymu.
ir naudos bus 
parengimo.

Pirmojo pasaulinio

’ (>11111 bus žuvę tame kare 
mini vyrai, jeigu mes gyvieji 
np/jsid a rysime teisingos isva-

Tuojau po to karo kapita
listinio pasaulio valdovai grie
bėsi atgaivinti Vokietijos mili- 
tarizmą. Tas pagimdė Hitlerį 
ir Antrąjį pasaulinį karą.

Dabar ta istorija pakartoja
ma. Vokiečiams mūsų valdo
vai beveik po prievarta bruka

kiekvienas amerikietis. Kuria- , 
mas naujas ir baisus pavojus 
—pavojus Trečiojo pasaulinio 
karo.

Ceilon atmeta Anglijos 
vėliavą ir jos himną

Kolombo, Ceilon. — Cei- 
lono valdžia nutarė vartoti 
tautinę savo vėliavą vieton

Filipinų rinkimus 
laimi Magsaysay

Manila.—Pranešama, kad. I 
tautinių - demokratų parti- j 
jos kandidatas Ramon Mag-

RAGANGAUDŽIAI KVOS 
TRUMANĄ, GLARK$ 
IR J. BYRNESA

paskelbta, kad Bermudoje I binės Churchillą, 
gruodžio 4-8 dienomis įvyks i reikalautų greito 
Trijų Vakarinių 
sueiga — prezidento Eisen- Eisenhowerio, S( __ 
howerio, Anglijos premjero jungos premjero Malenko- 
Churchillo ir Francijos mi
nistro pirmininko Laniel’io.

Šią sueigą suruošti ragi-

kad ne- 
K e tu r i ii 

Didžiųjų Didžiųjų konferencijos — 
Eisenhowerio, Sovietu Sa- 

7 C l

Prezidentas Eisenhoweris 
labiausiai siūlys sutvirtint

Sovietų Sąjungą.
Teigiama, kad

vo ir Anglijos ir Francijos 
premjerų.

Bermudos sueigoje daly
vaus ir Amerikos valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles ir Anglijos bei Fran
cijos užsienio reikalų mi
nistrai, taipgi ir po kelioli
ka kariniai - politinių spe- 

i cialistų nuo kiekvienos iš

jai negaišuojant užgirtij
Amerikos planą, reikalau- i p|*p7|rlpnfA hftnklPtp 
jantį atkurt vokiečių armi- ■ * * “ZluCIllO DdllKIvlC 

?-ą vaakrinėje Vokietijoje i dalyvavo Zarubinas 
ir įjungt ją į tarptautinę I J 
Europos armiją prieš ko- ■ 
munizmą. Amerikinis pla

armijon ir Francijos, Itali
jos, Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo.

Eisenhoweris reikalaus 
sudaryti vieningą Anglijos 

; ir Francijos frontą suAme- 
' rika linkui Kinijos Liaudies 
! Respublikos. Tokiai vieny

bei dabar kenkia faktas, 
kad Anglija pripažįsta liau
diškąją Kiniją ir stengiasi

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris suruošė 
diplomatinį bankietą. Da-

čių, o tarp jų ir Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Ge-

Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
Vengri jos ambasadoriai. Za
rubinas asmeniškai pasi
sveikino su prezidentu, pa
duodant Viens kitam ranka.

sti jąja.
Prez. Eisenhoweris, su-

Anglija peršąs pasikeist 
atomu sekretais su Amerika

■u‘ki ‘Z• Calif, republikonas
h":! išrinktas i Kongresą

vęs sovietinių šnipu globoto
jas !

Juo plačiau jie išsižios ir 
daugiau žmonių kėsinsis 
rieti, tuo greičiau masėms 
kys atsidarys.

Argi mes nesakėme: niekas

Los Angeles, Cal.—Speci
alius papildinius rinkimus į 

a p-' Jungtinių Valstijų kongre- 
a-! są laimėjo republikonas GI.

P. Lipscomb prieš demo
kratą G> L. Arnold.

London. — Anglija vėl 
siūlėsi apsikeisti atominiais 
sekretais su Jungtinėmis 
Valstijomis. Sako, kol vie
na šalis slepia savo sekre
tus nuo antros, tai abidvi 
tuščiai eikvoja savo jėgas 
ir lėšas, bedarant tuos pa
čius tyrinėjimus.

gus7?

Vienas žmogelis rauda ir 
skundžiasi, kad Lietuvoje esą 
nebepaliekama lietuvybės pa
grindų. Girdi, senieji žemės 
ūkio darbo įrankiai ir baldai 
varomi iš mados. Su jais, žino
ma, sulūžta ir “lietuvybės

nis republikonų laimėjimas 
nuo 1952 metų visuotinųjų 
rinkimu.

Visus pirmesnius papildi
nius senatorių bei kongres- 
manų rinkimus šiemet de
mokratai laimėjo, kai]) kad 
Conn., Wis. ir New Jersey

Anglai-amerikonai varžą 
fašistu lindimą i Triestą

Trieste. — Karinė anglų- 
amerikonų valdyba jau var
žo atvykstančių 
asmenų 
miestą, 
fašistai 
riaušių. €

(Anglijos valdžia teigė 
jog tai Italijos valdžios at

įleidimą į 
Bijo, kad 
nesukeltų

iš Italijos 
Triesto 
Italijos 

naujų

ir šiaudais išklota lova eina 
į muziejų. Ir juo greičiau ten 
atsidurs, tuo sveikiau bus Lie
tuvai.

Lietuvybės dvasiai kuriasi 
nauji, moderniški, kultūringi 
pagrindai. Mašina, mokykla 
teatras, knyga. televizija, 
knygynas, susipratęs ir visa-

tojas ir fabriko darbininkas— 
štai tie naujieji pagrindai.

Jugoslavija protestuoja 
prieš Italijos boikotą •

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia užprotestavo Itali
jai, kuri sulaikė jugoslaviš
kų dirbinių bei produktų 
įgabenimą Italijon. Protes
tas sako, jog Italija pradė
jo ekonominį karą prieš 
Jugoslaviją.

tę sukurstė kruvinas riau 
šes, šaukdami atiduot 
lijai visą ginčijamąją 
esto žemę.)

Ita
Tri

W‘Prašau pasiskaityti seka
mą :

“Pešasi mūsų politiniai veik
sniai, partijos, spaudos dar
buotojai, pešasi ir pavieniai 
asmenys. Pešimosi temperatū
ra kyla, kovos stiprėja, tų ko 
vų metodai aštrėja. Mūsų aa*

vitarpio kovos, kaip koks sli
binas, ryja daug jėgų, reika
lauja daug energijos. Pra
gaištingos kovos nusmelkia 
kūrybinį darbą, neleidžia pa-

Tokia padėtis esanti kryžio
kų fronte. Taip skundžiasi 
smetoninė Vienybė.

WILSON TEISINA 
KARINĘ CENZŪRĄ

Washington. — Gynybos 
sekretorius Charles Wilson, 
kalbėdamas Nacional i a m e 
Spaudos Klube, teisino ka
rinę cenzūrą žinių iš Ko
rėjos.

. New York. — Gydymosi 
lėšos dvigubai pakilo nuo 
1940 metų iki šiol.

tautinį ceilohiečių himną ' zidento r i n k i m u s didele 
vieton karališkojo Anglijos dauguma balsų prieš dabar- 
himno, ir pareiškė:

—Mes nematome reikalo, 
kad anglas būtų general
gubernatorius Ceilonui.

Ceilono sala yra. savival- 
dinė Anglijos imperijos da
lis, kitaip vadinama domi
nija. O Anglija skiria sa
vo general - gubernatorius 
kaip aukščiausius valdovus 
dominijoms.

er susikirtimus balsavi-

ka žmonių.
Quirino ir Magsaysay’o 

gengsterių šaikos grobė bal
savimu dėžes, kur nužiūrė

priešingų vienai ar kitai 
Šaikai balsų.

SENATO RAGANGAUDŽIAI 
TARDO 5 PA. VNU1STVS

čioji Senato komisija čia 
ieško “sabotažu inkų bei 
Rusijos šnipų” kariniuose 
fabrikuose. Kvotė penkis 
vadovus Jungtinės Elektri- 
ninkų Unijos. Klausinėjo: 
—Ar esate komunistai? Ar 
bent kada priklausėte Ko-

Visi penki nedavė, komi
sijai >a t s a k y m o į tokius 
klausimus. Jie naudojosi 
konstitucine teise neliūdyti

Kvočiamųjų vardai —

a

manu Vei- • mus.

i sakymus, c • • '

manas ir buvęs generalis jo

kvos juos pagal dabartinio 
ge'neralio prokuroro Brow-

Trumanas, būdamas prezi-

komiteto posėdi ir pasiduo

lionį Harry Dexterj White

nio Finansų Fondo direk
torium Dexterj White, kurį 
Brownell apšaukė “Sovietų

Brownell .*■
mo teisėjas.

Čiangininkai apšaudė 
dar du anglu laivus

Robert Kirkwood,: Hong Kong.—Čiang Kai- 
E. i šėko kinų tautininkų kari

niai laivai bei lėktuvai per
Thomas J. Quinn ir Th.

Žuvo lėktuvas su 14 
Amerikos kariškių

Tokio. — Arti Pietinės

nis Amerikos lėktuvas. Su 
juo žuvo 14 lakūnų, jūrei
viu bei oficieriu. * c

Dexter White buvo sūnus 
ateiviu iš Lietuvos

Boston. — Harry Dexter 
White, kurį republikonai 
bando primesti ex - prezi
dentui Trumanui kaip “so
vietinį šnipą,” buvo sūnus 
ateiviu iš Lietuvos. Jo te- I *
vas ir motina buvo Jokū
bas ir Sara Magilevskiai 
Weiss (White).

Jis gimė Bostone 1892 m. • 
spalyje ir mirė 1948 metais.' 
Buvo prezidentų Roosevel- 
to ir Trumano valdininkas 
per 13 metų.

Nebuvo komunistas
Prieš mirtį White vėl už

ginčijo įtarimus, kad jis 
bet kada buvęs komunistas. 
Tyrinėjusioji federalė 
grand džiūrė taip pat ne
surado jokių jo ryšių su ko
munizmu.

Amerika suplanavus atom- 
bombas Tolimiem'Rytam

Tokio, Japonija.-Amerikos 
laivyno komandieriusz adm. 
Carney sakė, kad Jung
tinės Valstijos jau pagami
no planus, kaip reikėtų pri
statyti atom-bombas į Toli
muosius Rytus, jeigu kiltų 
karas su Sovietų Sąjunga 
ar Kinijos Liaudies Respu
blika.

Nuslopintas naujas 
sukilimas Bolivijoj

toji FBI policija iš anksto 
raportavus Trumano val
džiai, jog White esąs ’’šni
pas,” bot Trumanas vis

sinio fondo valdyboje. Tik

prašęs White pasitraukti.

J a mėsą Byrnesą jau š.į ket
virtadieni liudvt prieš Tru- 
mana. Nes Bvrnes pašu

m a n osita ir Hydralock, beplau- j
kian.t jiems su kroviniais į I rium, tai pats pranešė Tru- 
Kinijos Liaudies Respubli- j manui, kad W 
kos uostus. Čiangininkai I FBI parodymus, 
mėgino juos suimti, bet an-j sijos šnipas.”

Ru-

nis' sukilimas prieš Bolivi-1 ‘---------------------
jos valdžią. Susikirtimuo- čiansjas prisipažįsta, jog 
se užmušta 23 asmenys iš * i- * r* i • 
abiejų pusių. Sužeista' 40. apsailde Anglijos laivąužmušta 23 asmenys iš

Naujasis Arabijos karalius 
taipgi palankus Amerikai

Kairo, Egiptas. — Nauja

savo

Reuters, žinių

na, mahometonų bibliją.
Koranas gi, tarp kitko, 

reikalauja nukirsti ranką 
už vagystę, o už svetimote
rystę apkasti kaltininką 
duobėn iki juosmens ir nu
kirsti jam galvą.

Velionis karaliaus tėvas

čiu, bet nebuvo laikomas c. ”
sveti moterninku.

Graikija bando užginčyt 
karini grūmojimą Sovietam

Athenai, Graikija.-—Grai
kų premjeras Papagos at
metė sovietini kaltinima, 
jog karinės amerikonų lai
vyno ir lėktuvų stovyklos 
Graikijoje nukreiptos prieš 
Sovietų Sąjungą.

Patys Amerikos gnerolai 
sakė, kad tos stovyklos bus 
vartojamos “tik atspirčiai 
prieš komunizmą.”

ORAS.—Giedra ir vėsiau.

vadinasi de-natorius.
mokratu, 
prezidentiniuose rinkimuo
se rėmė Eisenhoweri.

IVmmoza. — Čiang Kai- 
šėko kinu tautininku val- i * *

! džia Formozoje prisipažino,

vaite apšaudė prekinį An-

New York. — Antradie
nį buvo Trumanui įteikta 
Kongres m a n ų Neameriki- 
nio Komiteto subpoena-įsa-

krantų.

Ponia ir negras kaltinami 
už jos vyro nužudymą

toną ir pasiduoti kvoti
mams.

Trumanas pareiškė, kad 
republikonai, keldami iste
rišką trukšmą neva prieš

mokratų tuoni

ta Diana Wells, 31 metu 
amžiaus, geltonplaukė gra
žuolė, pati Alaskos tur
čiaus, ir negras John War
ren, 33 meų, bubnuotojas

tinami už nužudymą Dia
nos vyro Cecilio Wells’o, 51 
metų amžiaus.

Warren tiktai tiek prisi
pažino, kad lytiškai smagi
nosi su Diana. Sako, kuo
met jis buhnavo naktinio

savo vyru, 
ir šypsodavosi 

barabanščikui. Taip

š o k d a m a s u
merkdavo
tam
jinai ir prisiviliojus War
ren a.

Kinijos Raudonasis Kry
žius pašelpia Indusus

New Delhi, Indija. — Ki
nijos Liaudies Respublikos 
Raudonasis Kryžius atsiun-

tėjusiems per potvinius In
dijos žmonėms.

nius Eisenhowerio valdžios 
smukimus.

Cleveland, Ohio
Mirė Wm. Užkuraitis

Lapkričio 10 d. mirė Wil
liam Ukertis Užkuraitis, 
gyvenęs po num. 1322 East 
89th St., Clevelande. Pali- - 
ko nuliūdime du sūnus 
Williama ir Alfredą Cur
tiss. Velionis buvo vyras 
mirusios pirmiau žmonos 
Anuos.

Užkuraičio kūnas pašar
votas Wilkelio šermeninėje,

kričio 14 d., 2 vai. popiet.
Draugai ir pažįstami 

kviečiami i šermenis bei 
laidotuves.

Wilkelis Funeral Home.

London. — Valdinė An-

000 geležinkeliečių reikala
vimą pakelti algas 15%. .
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KODĖL JIE APVERKIA TA DESPOTĄ?
i

LAPKRIČIO 9 d. Bahreino mieste, Saudi Arabijo
je, mirė to krašto karalius, despotas Ibn Saud. Sakoma, 
jis buvo 73 metų amžiaus, bet niekas, Įskaitant jį patį, 
jo amžiaus tikrai nežino.

Ibn Saud patapo to krašto karaliumi palaipsniui, 
kai jis nugalėjo vieną po kito arabiškų genčių karaliu
kus. Ir Ibn Saud pats patapo tokiuo despotu, apie ko
kius kalba arabiškos pasakos. Jis engė savo pavaldi
nius, kaip žiaurus despotas tegali juos engti,. O pats 
visuomet gyveno pertekliuje.

Ibn Saudi turėjo tarp 100 ir 200 paėių-sugulovių. 
Kiek jis išviso turėjo vaikų, nei pats nei kiti nežino. 
Užtenka pasakyti tiek, kad šiuo metu jo vaikų,—žinomų 
jo vardu,—yra keletas desėtkų. Vyriausias jo sūnus, bu
vęs šalies premjeras, Emir Saud. tėvui mirus, patapo ka
raliumi, įsisėdo tėvo sostan .

Per metų eilę Ibn Saud nuolankiai pataikavo an
glams imperialistams, kuomet jie buvo viešpačiai Ara
bų pasaulyje. Bet neperseniai jo tarnyba anglams bai
gėsi; jis pradėjo tarnauti Amerikos imperialistams.

Kodėl? Kaip?
Saudi Arabija užima apie 350,000 ketvirtainių my

lių žemės plotą. Gyventojų tėra tik apie 0,000,000. Že
mė nederlinga ,mažai vandens, daug pūstynių. Per il
gus metus šalis vertėsi iš agrikultūros produktui.

Bet štai! Patiriama, kad Saudi Arabijoje yra daug 
aliejaus. Kalifornijos Standard Oil kompanija tuojau 
įkelia savo koją ir pasiima koncesiją ant viso aliejaus, 
esančio Saudi Arabijoje! Įkuriama American Arabian 
Oil Kompanija, sutrumpintai žinoma A BAM AGO. Va
dinasi, Rockefelleriai ir Melionai pradėjo ten viešpatau
ti. Ir jie tebeviešpatauja.

Bet jie negali viešpatauti tiesiogiai,—jie priversti 
turėti ten vietos valdžią, kuri ištikimai tarnautų jems. 
kurie suteiktų pigią darbo jėgą. Karalius Ibn Saud bu
vo tuo Jiockefelleriu ir Melionų policmanu.

Už tai karalius Ibn Saud nebuvo pamirštas. Jis 
gaudavo per metus apie $200,000,000 ir prieš mirdamas 
buvo vienu turtingiausių asmenų pasaulyje!

Tuo tarpu Saudi Arabijos liaudis kaip gyveno, taip 
ir tebegyvena skurde, tamsybėje, varge. Nerūpi jos li
kimas Rockefelleriams ir Melionams, nerūpėjo liaudies 
reikalai ir mirusiajam despotui.

Prieš keletą savaičių arabai darbininkai, dirbą 
AR A MACO, buvo išėję streikan, reikalaudami didesnių 
algų ir geresnių darbo sąlygų. Karalius streikieriusžiau
riai slopino, paskelbdamas, jog darbininkų streikas ten 
įstatymiškai draudžiamas.

Ibn Saudi mirus, mūsų valstybės sekretorius Mr. 
Dulles tarp kitko viešai pareiškė, būk mirusis karalius 
buvo “ilgametis Jungtinių Valstijų prietelius.” Iš ti
krųjų. tasai despotas buvo prietelius tik aliejaus mag
natų, tik monopolistų .

Nereikia tačiau manyti, jog Saudi Arabijoje vi
suomet bus taip, kaip dabar yra. Ne! Ten, kaip ir vi
same pasaulyje, prislėgti darbo žmonės atbunda ir ryž
tasi despotus šalinti iš kelio, vedančio į progresą.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DAR PIE BRITU
G VIA N Ą ‘ j

Nors jau pas mus buvo. 
rašyta apie tai, ką Londo
nas padarė su Britų Gvia-i 
nos (Anglijos kolonijos) i 
žmonėmis, norėjusiais ture-' 
ti savivaldi], čia paduosime i 
išsamesnių žinių apie tą 
kraštą ir visą padėtį. Jas 
pateikia publicistas I. De
nisovas. Skaitome:

“Britų Gviana—Didžiosios 
Britanijos kolonija Pietų' 
Amerikos šiaurės rytuose, j 
Ji ribojasi su Venezuela, 

! Brazilija ir Olandų Gviana.1 
I Kolonijos plotas beveik ly- j 
I gus Anglijos plotui — 232 
tūkstančiai kvadratinių ki
lometrų. Jos gyventojų 
skaičius — apie pusė nulijo- j 
r'o žmonių. Šalyje gyvena 1 

'daugiausia indėnai ir ne-' 
I g ra i.

“Britų Gviana — agrari- 
I nė šalis. Pagrindinės kul- 
i tūros — cukrašvendrės ir 
'ryžiai. Jos ekonomika vra i 
| ryškaus kolonijinio pobū-1 
džio. Apdirbamoji pramonė 
išvystyta silpnai; čia yra 

i tik keletas smulkiu vietinė:- 
i žemės ūkio žaliavos perdir-j 
| bimo įmonių. Britų Gviana į 
j yra turtinga naudingosio-I 

mis iškasenomis — boksi-

TRUMANAS TIESĄ SAKO
KALBĖDAMAS American Jewish Congress suruoš

tame pokylyje, New Yorke, buvęs prezidentas Harry S. 
Trumanas teisingai pasakė, jog šiandien Amerikoje žmo
nių laisvė, — laisvė kalbėti, laisvė rašyti, laisvė gal
voti,—yra dideliame pavojuje.

Keletas asmenų (ragangaudžių) “komunizmo bai
mę” išnaudoja, manipuliuoja tikslu, kad įvaryti baimę 
kitiems žmonėms, kad pravesti isteriją, kad užčiaupti 
burną tam, kuris nori tarti žodį tuo ar kitu klausimu.

Tuomet, sakė buvęs prezidentas, kai žmones bijosi 
pareikšti savo nuomonę, kai jie bijosi ginti nekaltuosius, 
kuomet jie bijosi išreikšti naujas idėjas, tai laisvė išti
kimųjų) yra pavojuje.

Nereikia nei sakyti, jog tai, ką buvęs šalies prezi
dentas pareiškė, yra teisinga. Tik gaila, kad visa tai, 
ką jis šiandien puola, buvo pradėta jam esant šalies pre
zidentu! Jis pradėjo, Eisenhoweris tęsia, tik tęsia daug 
rūsčiau, daug įžūliau, daug žiauriau.

Prieita prie to, kad pats buvęs prezidentas Truma
nas bile dieną gali būti pašauktas inkvizicijai. Jis šian
dien jau viešai kaltinamas komunistų globojime. Jis 
šiandien jau smaluojamas makartizmo smala.

Ką tenka dabar daryti tam blogui, kurį Trumanas 
smerkia? Tenka kovoti.

Mums rodosi, reikėtų visiems laisvę myilintiems 
Žmonėms stoti bendran frontą n ir veikti,—veikti prieš 
makartinius smalavirius. Pats buvęs prezidentas Tru
manas ir jo demokratų partijos vadovai turėtų stoti 
talkon tiems, kurie prieš makartizmą kovoja.

Taip, republikonai, matydami, kad praranda žmonė
se pritarimą, visu uolumu griebiasi raudonbaubistinės 
politikos ir su jos pagalba bandys gelbėtis. Laisvę my
lintieji amerikiečiai turėtų ištraukti iš jų rankų tą prie
monę.

tais, auksu, deimantais, ku- 
; riti gavyba vra sutelkta už- 
| sienio kapitalistų, daugiau- 
i šia anglu ir amerikiečiu, 
i rankose. Boksitų gavybos 
atžvilgiu ji užima antrą 
vietą pasaulyje.

“Daugiau kaip šimtameti- 
| nis Anglijos šeimininkavi- 
' mas atnešė Britų Gvianos 
I tautoms nemaža vargo. Gy- 
. ventojų gyvenimo lygis čia 
Į yra nepaprastai žemas, ša
lyje auga nedarbas. Darbo 
žmonės nekartą sukildavo 

i prieš kolonijinę priespaudą. 
■ Nacionalinis išsivadavimo 
I judėjimas itin plačiai išsi- 
I vystė pastaraisiais metais. 
• ir jo spaudžiami anglų val- 
I džios organai 1953 metais 
| turėjo įvesti šioje šalyje 
j naują konstituciją. Ja re
miantis Britų Gvianoję bu
vo įsteigtas parlamentas. Jį 
sudaro Susirinkimas (že
mieji rūmai) ir Valstybės 
taryba (aukštieji rūmai). 
Tačiau Gvianos konstituci
jos kūrėjai numatė joje 
tiek visokių apribojimų 
kad iš ‘laisvių,’ tariamai 
duotų gyventojams, nelieka 
nė pėdsako. Angliškajam 
kolonijos gubernatoriui su
teikta, pavyzdžiui, teisė už
drausti .susirinkimo rūmų, 
kuriuos sudaro dvidešimt 
keturi gyventojų renkami 
ir trys gubernatoriaus ski

1 Wilkes-Barre, Pa., United Mine Workers finansų sekretorias 
Thomas Kennedy (kairėje) įteikia $3,000 čeki naujam Ame
rikos Laikraštininku Gildijos prezidentui Jos. Collis. Pinigai 
skirti Gildijos veiklai. Collis pasižadėjo darbuotis, kad Gil
dija taptų “sėkmingiausia, progresyviausia ir kovingiausia” 
unija Jungtinėse Valstijose. Apeigos ivyko Collis pagerbti 
bankiete.

riami nariai, įstatymų lei
džiamąsias priemones. Šių 
rūmų pirmininką ir Valsty
bės tarybą, kurią sudaro S 
nariai, taip pat skiria gu
bernatorius. Valstybės ta
ryba yra reakcinis organas, 
tarnaująs anglų koloniji
niams valdžios organams.

“1953 metų balandžio me
nesį įvykusių, remiantis 
naująja konstitucija, rinki
mų išdavoje Britų Gvianos 
liaudies pažangioji partija, 
vadovaujanti judėjimui už 
nacionalinį šalies išvadavi
mą, sunkiomis sąlygomis 
iškovojo 18 iš 24 vietų Su
sirinkime ir sudarė vyriau
sybę. Ši partija, plačiųjų 
liaudies masių remiama, 
pradėjo kampaniją už ne
demokratinės konstitucijos 
peržiūrėjimą.

“Valstybės taryba, nau
dodamasi anglų valdžios or
ganų jai suteikta teise, ne 
kartą atmesdavo susirinki
mo priimtus įstatymų pro
jektus, nukreiptus Britų 
Gvianos liaudies padėčiai 
pagerinti.

“Neseniai žemieji rūmai 
priėmė nepaprastąjį įstaty
mo projektą, pagal kurį 
žemvaldžiai, išnuomojautie
ji žemę smulkiesiems fer
meriams, privalo atlikti mi

i sausinimo, ir irigavimo dar- 
' bus. Valstybės taryba dva- 
I rininkų interesais šį įstaty- 
: mo projektą atmetė, ir vals- 
; tiečiai, dirbantieji ryžių 
: laukus, tebeskursta, kai]) ir 
I anksčiau, turėdami netinka- 
i mos žemės plotus. Nedemo- 
| kratinis angliškosios kon- 
i stitucijos pobūdis pasireiš- 
I kė taip pat tuo, kad gu- 

b e r n a t o r i a u s paskirtas
i Susirinkimo rūmų pirmi- 
. ninkas atsisakė sutikti su 
įstatymo projektu apie ofi-

Į c-ialų vietos profsąjungų 
i teisių pripažinimą, nors žy

mi rūmų dauguma šį įsta
tymo projektą rėmė.

“Susirinkimo rūmų pirmi
ninko pavaduotojas, žymi 
Gvianos -molitinė veikėja 
Džanet Džagen pareiškė, 
kad' ‘liaudies pažangioji par
tija siekia, kad būtų panai
kinti visi nedemokratiniai 
konstitucijos nuostatai, ir 
reikalauja įvesti įstatymus, 
nukreiptus prieš rasistus ir 
karo kurstytojus.’

“Kartu su tuo Britu Gvia- 
noje kilo platus streikų ju
dėjimas už darbo užmokes
čio padidinimą, darbo sąly
gų pagerinimą ir už tai. 
kad cukraus bendrovės pri- 

j pažintų vietines profsąjun
gas.

“Kaip atsakomąją priemo
nę į teisėtus liaudies reika

lavimus, Anglija nusiuntė į 
Britu Gviana savo karo lai
vus ir kariuomenę. Šis mė
ginimas įbauginti gyvento
jus sukėlė pasipiktinimą ko
lonijos liaudies tarpe, pa
čioje Anglijoje ir visame 
pasaulyje.”

Na, ir vyriausybė, išrink
ta žmonių, tapo nuversta,— 
nuversta anglų ginklo jė
ga !

Argi tai neaišku, kas var
toja jėgą ir prievartą žmo
nių valdžiai versti?!

Dėl to Britų Gvianoję, Di
džioje Britanijoje ir kitur 
kilo aštrūs protestai prieš 
tokį žiaurų anglų saviva
liavimą. Tas pats publicis
tas rašo:

“Anglijos taikos gynimo 
komitetas paskelbė pareiš
kimą, kuriame pabrėžiama, 
kad Didžiosios Britanijos 
karinio jūrų laivyno laivų 
pasiuntimas į Britų Gviana 
sukėlė anglų tautos pasipik
tinimą. Primindamas, kad 
Anglija jau naudoja gin
kluotąją jėgą Malajoje ir 
Kenijoje, taikos gynimo ko
mitetas pareiškia: “Bus 
tragedija ir gėda anglų tau
tai, jeigu dabar bus pralie
tas kraujas Britų Gviano- 
je.”

O mūsų šalies vyriausybė 
ką sakė? Ji pilnai pritarė 
anglų žiauriems žygiams!

Jugoslavai sako, Amerika 
vienpusiškai remia Italiją

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžios laikraščiai rašo, 
jog Amerika ir Anglija 
skubi patenkinti tik Itali
jos norus kas liečia ginči
jamą Triesto žemę. Tad 
Jugoslavija reikalauja, kad 
anglai - amerikonai atsi
žvelgtų ir į jugoslavų rei
kalus.

Vakaru Vokietija areštuoja 
laisvuosius jaunuolius

Duisburg, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos poli
cija užklupo centrą Laisvo
jo Vokiečių Jaunimo Judė
jimo, suėmė 9 jaunuolius ir 
užgrobė visokius raštus. Va
karų Vokietijos valdžia yra 
uždraudus šią jaunimo or
ganizaciją kaip komunisti
nę.

Šypsenos
Irgi mokslininkas

Kaimynų vaikutis: “Mes 
jau naują kūdikį įsigijome.”

Kaimynas: “Tai puiku. 
Ar tai gandras jį jums at
nešė?”

Vaikutis: “Visai ne, jisai 
iš vienacelės. amebos išsi
vystė.”

Ir jam laime atėjo
Vienas asmuo visą save 

amžių labai vargingai gy
veno, niekas jam nesisekė 
ir jokios laimės gyvenime 
nepasiekė. Tačiau, galų ga
le ir jam laimė šyptelėjo.

Jam numirus ir neturint 
už ką nupirkt kapinėse vie
tą, nutarta palaidot jį jc 
gyventame žemės sklypely
je. Baigiant kast duobę — 
kaip ims iš žemės aliejus - 
kerosinas fontanu trykšti... 
Žmogelis bent miręs pra
turtėjo.

Ne viskas be vertes
Tūloje gazolino stotyje 

esanti tokm iškaba: “Nerū- 
kykit čia! Jeigu jūsiškis 
gyvenimas ir nieko never
tas, bet gazolinas pinigus 
kainuoja.”

Sutaisė Kas Kitas

Šimtai dėžių su pienu stovėjo sukrautos New Yorko sandė
lyje kai 13,000 pienvežiu buvo paskelbė streiką. Jie reikalavo 
po $15 mokesties priedo. Jiem pridėjo apie $8, iškaitant prie
dus algų, gerovės fondą ir kitus pagerinimus. Pienvežiai yra 
nariais International Brotherhood of Teamsters.

Karolio Požėlos tėviškė
Rašo J. KAI LAVIčIES

BARD1ŠKIA1. — Važiuo
jant iš Linkuvos į Žeimelį, a- 
biejose kelio pusėse, kiek akys 
užmato, driekiasi derlingi kol
ūkiniai' laukai. Neretai pake
lėje galima išvysti gerokai 
nusitęsusius kaimelius. Bene 
didžiausias iš jų yra Hardis 
kiai. Nedidelis Berštalio upe
liukas skiria Bardišiaus nuo 
Diržių kaimo, o šiek liek ato
kiau — Staigvylių gyvenvietė.

Nevienodas čia buvo žmo
nių gyvenimas buržuazijm 
valdymo metais, nors žemė — 
visur ta pati. Vieniems būvi 
lemta skursti ir, vargti. Kiti 
buvo visko perteko. Stambu; 
buožės Kleinatai, Gaigalai. 
Lapinskai turėjo po 50—7'.1 
hektaru žemės. Jų ūkiuose 
dirbo samdiniai, o taip pat ii 
mažažemiai valstiečiai. Buo
žėms čia nieko netrūko. Ne
veltui aplinkiniai gyventoja, 
visus tris kaimus pavadino 
bendru vardu— Karališkomis.

Tarpukaimy.ii’ ant kalnelio 
Į stovėjo 2 1 bakūžė;;, kuriu sa
vininkai neturėjo nė vieno 
hektaro žemės, ši gyvenvietė 
vadinosi Kalniškėmis, o gy
ventojai — Kalniškių komu- 

! nistai.
— Mano tėvas, — pasalioj;; 

I kolūkietė Jakštienėj — pasi- i •
statė namuką ant ribos, ski
riančios dviejų buožių ūkius. 
Nežinodami kuriam iš jų dau
giau skolingi, mes dirbome a- 
biems visą laiką, kol tik nni: 
išvadavo Tarybų valdžia.

šiame kaime gimė, augo ii 
grūdinosi įžymus kovotoja; 
už Tarybų valdžios įkūrimą 
Lietuvoje Karolis Požėla. Švie
sius atsiminimus apie Karoli 
saugo jo vienmičiai, dabai 
kolūkio nariai.

— As, būdamas jaunas, ge
rai pažinojau K. Požėlą, — 
pasakojo kolūkietis Rinkevi
čius. — Kai jis iš Mintaujoj: 
gimnazijos parvažiuodavo Į 
namus atostogauti, kaimo jau
nimui būdavo šventė. Jis drau
gaudavo su samdiniais, par
veždavo jiems knygų, paša k o- 
davo apie šviesesni gyvenimą 
kada nebus nei ponų, nei buo
žių.

Karolio Požėlos žodžiai is 
sipildė. Iš pagrindų pasikeiti 
gyvenimas K. Požėlos tė\ iškė
lė — Bardiškiuose. Nebeliko 
Karališkių, nėra ir Kalniškių. 
Šių kaimų gyventojai dabai 
dirba Karolio Požėlos vardi 
kolūkyje, kuria sau dar lai
mingesni rytojų.

K. Požėlos vardo kolūki; 
yra. garsus jame išaugintomi; 
daržovių sėklomis, šiomis sėk
lomis jis aprūpina ne tik Lin
kuvos rajono, bet ir kitų res
publikos rajonų .kolūkius.

Metai is metų k oi ū ūky j e di
dėja pasėlių plotai, įsisavina
mos anksčiau nenaudojamo; 
žemės, kyla laukų derlingu
mas, o kartu ir kolūkiečių ge
rovė. Praėjusiais metais ben
dras grūdinių kultūrų derlin
gumas siekė 1 I centnerių iš 
hektaro, o drenuotose dirvose

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtacl., Lapkr. - Nov. 12, 1953

po 15 centnerių. Atskiruose
I vasarinių kultūrų sėkliniuose 
i sklypuose išauginta :'P 
i centnerius grūdų iš hektaro.

K. Požėlos vardo žemės ū- 
' kio artelės nariai jau pernai 
; už kiekvieną darbadienį gavo 
I po 4.3 kilogramo grūdų, po 

2 kilogramus bulvių. 1.7 rub- 
' lio pinigais, o taip pat daug 
i kitų žemės ūkio produktų, šie

met kolūkio pajamos viršys 
milijoną rublių. Dar svaresnis 
bus darbadienis.

Plečiama kolūkyje ir visuo
meninė gy\ ulinkystė. Jau vir- 

, šyląs siu metų gyvulinkystės 
iš\ y.st vme planas, (iyvuliai ap
rūpinti geromis patalpomis. 
Jose įrengtos automatinės gir
dyklos ir kili įrengimai, žy
miai palengvino darbus gyvu-

i lininky.stės fermose.
Pastaraisiais metas ...’’o' 

kiečiai įsigijo tris s'inlve.
.mins, garo variklį. 1ris\ur
> masias mašinas. traV\o\ , 
i daug įvairių ž<-mes ūkio pa- 
• dargu,

N e a t pa z ista i n a i pas; k ei tė
i kultūrinis darbo žmonių gy
venimas Karolio Požėlos tėviš-

I kėje. Kolūkio teritorijoje yra 
į sept.v n mete ir dvi pradinės 
: mokyklos. Beveik visi kolūkie
čiu vaikai, baigę septynmetę 
mokyklą, toliau mokosi vidu
rinėse be; aukštosiose respub
likos mokyklose. Kolūkyje vei
kia du klubai-skaityklos, ku
riuose artelės nariams rengia
mas garsinis knygų bei laik
raščių skaitymas, meninės sa
viveiklos kolektyvu pasirody
mai. Meninėje saviveikloje ak
tyviai dalyvauja patys kolū
kiečiai. Dramos ratelis yra 
paruošęs vis;] ciię pjesių. Ra
jono meninės saviveiklos ap
žiūroje K'. Požėlos vardo kol- 

' ūkio saviveiklininkai iškovojo 
piimąją vietą. Daugumas jau
nuolių laisvalaikiu sportuoja 
vietoje įrengtame sporto ^aikš- 
t vile. 

• J

Mėgiama kolūkiečių poilsio 
vieta, yra K. Požėlos gimtasis 
namas. Dabar čia įrengta bib
lioteka. Kasdien joje atsilan
ko dešimtys kolūkiečių pasi
keisti knygų, paskaityti lail.- 

i raščiu bei žurnalų. Didžiaja
me bibliotekos kambaryje ka
bo didžio kovotojo K. Požėlos 
portretas, o viršum portreto 
didelėmis raidėmis įrašyti j- 
ž.vmaiis revoliucionieriaus žo
džiai: “Dirbti, dirbti, kovoti, 
kol laimėsite,’’

Su šiais žodžiais K. Požė
los vardo kolūkio nariai dirba 
laukuose, gyvulininkystės fer
mose, kuria, dar šviesesnę 
ateitį.

Detroit. — Egsplozija ir 
gaisras sužalojo General 
Motors fabriko dalį Willow 
Run. u.

Miami, Ela. — Audra nu
bloškė jūron tris, karinius 
lėktuvus. Laivai išgriebė 
lakūnus iš vandens.



Lawrence. Mass. Montello, Mass.
įvairios naujienos

Western Electric kompanija 
Pradės anksti 19:1 m. s-atyli 
didelę dirbtuvę No. Andove- 
ryje. Ceremonijos jau atliktos. 
•Jose dalyvavo kompanijos šu
lai ir miesto gaspadorius Buč
iny ir “sole k t man a i.”

_ • •

Lapkričio 1 d. buvo susirin
kimas L. P. Klubo. Kuomet 
eina rinkimai i miesto urėdus, 
tai ir politikieriai lanko susi
rinkimus. Miesto majoras kal
bėjo, kad jis gerus darbus yra 
atlikęs. Sakė, kad pernai buvę 
mieste 17 tūkstančiu bedarbiu, 
o dabar esą tik 9 tūkstančiai. 
Apie 38 naujos kompanijos at
sikraustė i miestą. Bet majo
ras pamiršo pasakyti, kad 
5,000 bedarbiu išsikraustė i 
kitus miestus. O tos minėtos 
mažos kompanijos turi atsive- 
žusios savus darbininkus. (J 
katrie vietiniai darbininkai 
gauna darbą, tai turi dirbti už 
mažą atlyginimą, tik už 75 
centus j valandą. Tai tau ir 
pyragai, “gerai iškepti.“

Dievas neapsaugojo darbi
ninko, kuris jo namus taisė. 
Dirbdamas St. Mary baž
nyčioje darbininkas užsigavo 
ir tapo nugabentas ligoninėn.

Methuen “selekmanai” da
vė leidimą Boston-Maine 
transportacijos kompanijai at
vežti keleivius is Methuen i 
Lawrence Central stoti, kurie 
norės važiuoti, nes Mothrune 
nėra geležinkelio stoties. Da
bar nereikės mainytis ir basais 
važiuoti. Atveš prie stoties. 
Minėta kompanija Vedė dery
bas su Methuen per virš poni 
metų. Tik dabar prieita prie 
susitarimo.

Brooklynicčiai Mcntellos 
scenoj

Nuoširdi Padėka Visiems,

Plėšikai pradėjo ir advoka
tus kraustyti, -tie Įsibrovė ad
vokato Stella raštinėm ir pa
siėmė $ 135. Dabar advokatas, 
turės pirmutini kostumeri “pa
siimti,” kad tuos 8135 atga
vus. Policija gi ieško zladzie- 
ių.

Policija rado negyvą žmo
gų Union gatvės užkampyje. 
Gulėjo kniūpsčias. Jo pavardė 
Lewis Bartula, tekstilės dar
bininkas. Gyveno po num. 525 
Essex St. Turėjo ir bankinę 
knygutę, tai ir dvi seserys at
sišaukė, Bet nepasakė, kiek 
jis pinigų turėjo.

Health Association pradėjo 
nuo lapkričio 9 dienos “high” 
skalėse pertikrinti vaikus, ai 
jie neturi TB užsikrėti-mo. G 
paskui ims širdies reikalus 
peržiūrėti. Tai geras sumany
mas. Geras dalykas peržiūrėti 
mokinius ir mokines. Jeigu 
jje būtų nors porą sykių i me
tus gerai išegzaminuojami, lai 
daug pagelbėtų .jų pataisymui. 
Tas pats turėtų būti daroma 
ir su senais žmonėmis ir vidu
rinio amžiaus žmonėmis, žmo
gus nežino, ką jis turi vidu
riuose. Žiūrėk, tik ir nuvirto 
nuo kojų. Paskui tyrinėja, bet 
jau pervėlu būna.

Į
___  •___•

Rengkitės prie Maple Parko 
uždarymo lapkričio 28 (i., 7 j 
vai. vakare. Įsigykite tikielusĮ 
iš anksto, kad tikrai užsiūk-Į 
ritumėte sau vietą.

L. K. Biuras

JONAS JUŠKA 
režisierius

Brooklynicčiai juokdariai- 
aktoriai, vadovybėj Jono 
•Juškos, ši ateinanti šešta
dieni, lapkričio 14-tą dieną, 
atvažiuos i Montella ir 7:30 
vai. vakaro, Lietuviu Tau
tiško Namo svetainėj, Vine 
ir Main Sts., suvaidins ko
mediją “Geriau Vėliau, Ne
gu Niekad.’’ Taipgi vai
dins ir dialogus “Komų Gy
dytojas” ir “Abiem Bloga.” 
Aktoriai yra pasirengę 
smagiai pajuokint publiką.

Taigi, Montellos ir apy
linkės lietuviai, esate kvie
čiami visi ir visos sueiti, su
važiuoti pažiūrėti brookly- 
niečių juokdariu vaidinimo. 
Nes tik dabar yra jums ge
ra proga juos matyti ir sal
džiai pasijuokti.

Gastrolių Komisija

kurie Įvairiais būdais suteikė man pagalbos ir gilios sim
patijos bei užuojautos, mirus mano mylimai Evutei: vi
siems mano draugams, draugėms ir prieteliams už tokį 
skaitlingą atsilankymą i šermenis ir laidotuves, Juliui Kras- 
nickui už gražiai sudainavirpą atitinkamų dainų prie Evu- 
tės karsto, koplyčioje ir Aldonai Virby už akompanavimą, 
Juozui Bagdonui už tinkamą prakalbėlę koplyčioje, J. žeb- 
riui ir Myrtle Dennis už prakalbas kapinėse, Wilkelis Fu
neral Home direktorei Aldonai Virby už malonų ir tinka
mą patarnavimą; visiems karsto nešėjams, Onutei Gendrich 
ir jos abiem marčiom: Onutei ir Albinai Gendrich, kurios 
nevien suplanavo ir patiekė tokius didelius pietus, bet ir 
pavaišino laidotuvių dalyvius su savo pagamintais tortais, 
Mariutei Nikas už pyragą, pyragaičius ir prisidėjimą prie 
pagaminimo pietų, taipgi dr-gei Mikalajūnienei už pyragą 
ir darbą, ir visoms draugėms, kurios dirbo prie pietų ap
tarnavimo; J. žebriui, Don Ruthcnberg, Margaret Wherey, 
James Welles ir Elsie Zezrivi už pasakytas prakalbėles pie
tuose; visiems, kurie po pietų sumetė aukų svarbiems tiks
lams; už giliausias užuojautas, suteiktas man per “Vilnį”: 
Pranui ir Petronėlei Klijunams, A. ir P. Grigams, Jonui 
Bendokaieiui ir šeimai, Jonui Mažeikai ir šeimai, O. Joku- 
bauskienei, draugams Samuliams, A. Kairiui, drg. Kirstu
kui, A. Deikienei, A. Jakaičiui, A. Yurui, M. ir F. Vasi
liauskams, B. ir P. Rasinskams, L ir J. Stukams ir ‘Vilnies* 
personalui; per “Laisvę” draugui R. Mizarai už apibūdi
nimui savo Krisluose Evutės gyvenimo ir man užuojautą 
visų laisviečių vardu; visiems už gyvų gėlių vainikus; už 
simpatijas prisiųstas telegramomis; draugei Katrinai Pet- 
rikienei iš Brooklyno, daktarui Palevičiui ir šeimai iš Det
roito, Onutei Krakaitienei, Florence ir Michael Tarasuk iš 
Detroito ir A. Puleo iš Exeter, Pa., taipgi visiems už pri
sėstus malonius užuojautos laiškučius: V. Andruliui už vie
šą laišką man, tilpusį “Vilnyje” ir Leonui ir Alisei Joni
kams už malonios simpatijos bei suraminimo laiškutį; 
draugams Andruliui ir Jonikams aš pasižadu pildyt Jūsų 
pageidavimus, būti tvirtu, ramiu ir stengsiuos gyventi juo 
ilgiausiai galėsiu. Taipgi dėkavoju Evutės broliui Jurgiui 
Kavaliauskui, giminaičiams Klementinai Yenkeliunienei ir 
Viktorui Dunaičiui su žmona už atvažiavimą laidotuves 
ir suteikimą man malonumo.

Visų malonumai ir geraširdystės suteiktos man, po 
mirties mano mylimos Evutės, pasiliks mano atmintyje ant 
visados. Todėl dar kartą meldžiu visų priimti mano šir
dingiausią padėką. O mano numylėtai Evutei ramaus, am
žino atilsio .jos naujos tėvynės žemelėje.

JUOZAS N. SI M AN S, Cleveland, Ohio

PETRAS KRAPAS

Ką planuojate rengti ši ru- į 
denį? Laisvės spaustuvė pigiai į 
ir gražiai padarys spaudos' 
darbus jūsų parengimams.

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

(Tąsa)
Ji ir išėjo — ir darbą jau turi —
Restorane, prie lankytojų būrio,—

Žingsnį padarė esmini tą ryt’:
Gali dabar ir toliau pavaryt...

Jau atvirai ji vedžiojas su vyrais,—
Sekasi jai — ir ji Zaikai net girias...

Grįžta kada — nebežiūri namų.
Zaikai vargu ir labai neramu.

Pats jis ir valgyt kai ką pagamina,—
Ūpas negeras jam slegia krūtinę...

Pats nebežino — ir kas čia bebus,—
Galvą jam gelia — dalykas keblus...

Ji jam pikta, atžari pasidarė:
Tu nekliudyk, o ne — gausi tu garo!

Jis sau ir laikos kukliai, nuošaliai, 
Taip kai]) ir elgias nedrąsūs, bailiai.

Zosė kada ir namie nenakvoja...
“Gal ji pas tėvus... gal ne... tai vis
i . toja...”

Vistik nepametė vargšas vilties — 
Vis gal kada ji jam ranką išties...

Vėl ji jam pokšt!... l’ž revolverio čiupo— 
Bando atimt... jum sukruvino lūpą.
Zaika neduoda... Jam pikta!... Baisu!...

Reikia gi gintis... Kas bus iš tiesų...
Ji jam revolveri suka iš rankų...
Stumdosi, grumiasi, daužosi, tranko...

Staigiai iššovė revolveris din!...
Ji atsitraukė, nubėgo žemyn.

Jis, kaip patrakęs, ir pats nesuvokia:
Kai]) ta kulka?... kas įvyko čia tokio?...

Laiko revolveri skaudžiai ranka.
Kaipgi ten ji?... Ji nubėgo sveika...

Kelios minutės — štai du policistai...
Žiūri tik Zaika — gerai juos pažįsta.

“Zaika, -eime! Mes važiuojam kartu!” 
Zaika apstulbęs, gerklėj net kartu...

Tuoj visi trys jie žemyn nusileido:
Žiūri tik—žiūri... nubalo ant veido:

Zosė sukniubus čia pat negyva...
Zaikai galva —jau visai nesava...

Liet. Pil. Socialis Klubas 
pereitame savo susirinkime 
padarė tarimą, kad sekančia
me susirinkime, kuris įvyks 
gruodžio 6 d., bus išmokėtos 
visos skolos nariams, kurie tu
rėjo paskolinę pinigų klubo 
Įsigijimui ir jo palaiki mui. 
Tai yra gera naujiena, kad 
klubas pajėgia išeiti iš skolų 
i i • g,y v u o t i s a v ist o v i a i.

Taipgi nutarta, kad kurie tą 
dieną neatsiims tų paskolų, už 
jas nebus mokamas nuošimtis 
tokiems. Tą privalo visi ži
noti. Taipgi tame susirinkime 
bus renkama klubo nauja val
dyba 1951 metams. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime.

Nežinau, ar L. L. D. vietinės 
kuopos visi nariai jau pasimo- 
kėję savo duokles už šiuos 
metus (nejaugi kitaip galėtų 
būti?). Jei taip, tai reiškiaOk! 
Bot būtinai jau dabar pasisa
kykime, jog su pj’adžia—su 
pi imu mėnesiu naujųjų metų 
visi, nieko nelaukdami,
mokėsime savo narines duok
les už 1951 metus.

Taip geriausia ir sveikiausia

pasi-

Suėmė. Tąsymas, nuosprendis vyko:
Zaikai dėl šito beprasmio dalyko —

Dvidešimt—trisdešimt metų kalėt!
Dėl tos, netikusiai tariant, kales....

į draugijai, kuri turi turėti pa- 
j jėgų skleidimui apšvietus — 
I leisti knygas ir žurnalą “švie
są” savo nariams ir abelnai 
visuomenei.

Lowellio Jonas

Detroit, Mich.
Michigane pradėjo dalbai 

mažėti

Pamaži, bet nuolatos paste
bimas darbų mažėjimas Mi
chigan valstijoje, pranešė spa
lio 27 d. valstijos darbų pa- 
rūpinimo komisija.

1953 metais darbų iškilimas 
-čiukuras, buvo birželio mėne
sį, 
j e
Rugsėjo mėnesi 
508,000. Komisija 
limesnj mažėjimą 
gruodžio men. dėl 
dėlių automobilių.

—Proga dėl nedirbančių pa
tyrusių ir pusiau patyrusių 
darbininkų sumažėjo reikš
mingai, — sakoma pranešime, 
nors dėl asmenų su aukšta 
mechanikoje ir profesionale 
žinyste pareikalavimas tebe-

kai automobilių industrijo- 
skaičius siekė 556,000.

nupuolė iki 
numato to- 
lapkričio ir 
keitimo mo

Rep.

Hartford, Conn.
GiraiČiam auksinis vedybų 
jubiliejus ir jiems pagerb- 

tuvių bankietas
Jau daug gražaus laiko 

praslinko nuo to laiko, kai 
draugai Petras ir Ona Gi
raičiai atsikėlė į Hartfor
dą apsigyventi. Čia atvykę 
rado vos tik ką užsimezgu
si vietos lietuvių judėjimą. 
Tuomet draugijos viena po 
kitai dygo, kaip grybai po 
lietaus. Mat, jauno am
žiaus žmonių buvo pilna, — 
visi energingi, kai kurie nu
siteikę šviestis, lavintis, nes 
Lietuvoje caro režimas ta
tai trukdė. Kiti gi dėjosi 
prie savišalpos draugijų ir 
kitų kultūringų organiza
cijų. Žinoma, daug buvo ir 
tokių, kurie laikėsi nuoša
liai, nesidėdami prie kultū
rinio darbo.

Philadelphia, Pa.
nEŪFwANT E D — MALE

AUTO 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. <1.

(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 Io 3 P. M. See 
Mr. Ostroft. 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. Apph in person 
or phono. BELZER S BAKERY, - • 
5731 N. 5th St., LI. 8-‘>l92.

(218-221)
HELP WANTED FEMALE

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

(221-223)
Naujakuriai Giraičiai. 

ūpingi žmonės, neleido lai
ko veltui, stojo į pažangias 
draugijas, lankė sueigas ir

WOMEN WANTED. FACTORY 
WORK. Night shift. Steady work; 
good working conditions, good pay. 
Apply in person. K. INDUSTRIES, 
255 N. 3rd St.

(221-223)

klausimus, 
gvildena-

bėgant, pa-

apšvietos vakarus. Tačiau 
būdami tykaus būdo, ypač 
kaip nauji gyventojai, jiedu 
labiausiai mėgo pasiklausy
ti kitų kalbų apie teorinius 
ir ekonominius 
dažnai sueigose 
mus.

Skubiai laikui
žangiosios draugijos padi
dėjo, paaugo nariais. Tuoj 
griebtasi praktiškos meni
nės veiklos . Vaidinti vei
kalai, rengti ir šiaip mar
gumynų vakarai. Giraitie- 
nė, mėgianti meną, negalė
jo laikytis nuošaliai nuo 
dalyvavimo vaidyboje. Ka
da jai netekdavo vaidinti, 
ji bent kuo galėdama pri- 
gelbėdavo kitiems 
darbe, 
šeimos 
sivertę

tame 
Be to, Giraičiai ir 

reikalais būdavo už- 
darbais, auklėjo 

šeimą.
Laikas darbuotojams įro

dė, jog meninis veikimas 
vienais vaidinimais per sau
sas ir per daug siauras, ne- 
apimantis platesnės meno 
srities. .Kilo mintis kurti 
chorą. O chorui g r a žios 
medžiagos nestokavo,—trū
ko tik chorui mokytojo. Pa
galiau choro entuziastai, 
bendrai pasispaudę, 
do mokytoją ir 
Laisvės Chora, v

Choras jau 26-ti 
gražiai gyvuoja,

vint!, su gražiomis dainelė
mis linksmins paskilbęs 
Naujosios Anglijos duetas 
—Ona Dirvelienė ir Jonas 
Sabaliauskas iš Worceste- 
rio. Taipgi dainuos ir Lais
vės Choras, vadovybėj Wil
ma Hollis, savo ilgame
čiams nariams Giraičiams 
pagerbti.

Taigi, iš viso ko jaučia
ma, jog jubiliejatų page- 
gerbtuvių bankietas bus di
dingas, gražus, su liaudies 
dainų skambesiu. Gražu 
klausytis pranešimų, kad 
bankieto pakvietimai - bi
lietai platinasi. Ir nenuo
stabu: hartfordiečiai ūpin
gai nusisprendė pagerbti 
senus visuomenininkus, su 
kuriais jau per tiek daug 
metų visuomenei darbuoja
si. Apsčiai svečių bus ir 
iš' kitur. Bus iš Worceste- 
rio, Niujorko, — tai toli
mi svečiai. O iš artimos 
apylinkės — iš New Britai- 
4io, Waterburio, New Have- 
no, Manchesterio ir iš ki
tur — nėra nė kalbos. Iš 
suminėtų miestų dalyvaus 
po gražią atstovybę.

susira- 
sutvėrė

Kartą vėlai vakarop ji įpuolė,—
Ėmė sukiotis ir ieškot ko uoliai...

Vartė komodą ir trankės pikta. —
Zaika pamanė: “Na kas jai? girta?”

“Ei tu, girdi? Aš visai išvažiuoju:
Duok šaldytuvą ir rad’ją geruoju!”

Rėžė ryžtingai tiesiog į akis,— 
Laukia — ką jis, ką gi jis atsakys...

Zaika susiraukė, mato — nejuokas:
Dar neišmano — dar vis nenutuokia...

“Kam šaldytuvas ir radijas tau?
Nepaneši jų pati, juk matau.”

“Tu nebijok: ten du vyrai, vežimas,—
Šuktersiu tuoj...” Ir jau muštis ji imas...

Pykšt jam su plaštaka smarkiai
. žandan!

Jis tik nustebo, suglumo ir gan...
Kiek atsigodęs, ks ją pastūmėjo,—
Tas dar griežtesnio jai pridavė vėjo:

Brūkšt iš komofhs revolverį jam —
Prinešė, duoda... \ai bus po visam!

“Še! Nusišauk!... Jei tu pats nesišausi,
Kitas nušaus!...” Ir jam skėlė per ausi!

Zaikai iš karto sumizgo galva:
Čia ne juokai:, čia nelaime gyva...

Pabaigė Zaika apsakymą šiurpų,—
Žiūri nuliūdęs, jam akys papurpo...

Džionis ir tas atsiduso giliai...
Aigi čia žmonės... Kokio jie kvailiai!...

“Borą daiktų atsakyti prašyčiau:
Ar atsilanko, ateina kas šičia?”

“Tai]). Atsilanko graborius, retai.”
“Kaip tai graborius? Kokie pamatai?

Neg’ rengies čia sveikutis numirti?
Nors ir užkūrė pasiutusią pirtį.”

“Pirtį užkūrė— tai nėr ne kalbos,— 
Nesitikėjau aš to niekados.:.

Kai del graboriaus, mat, apdraustas 
ašen,—

Duokles jis moka, lai sau jis aprašė,— 
Keturis jau užmokėjo kartus.
O tas kalėjimas ■— toks nespartus...

Zosei tai buvo pirmiau patvarkyta,-—
Nieko Amerikoj nėr čia man kito:

Vienas, kaip pirštas— ir nėr giminių,
Nėr nei draugi]... kai pietį] nėr 

skaniu... c
(Bik daugiau)

CONGRESSMAN DRIPP

A'.

Jie sakė, kad dabar reikia vestis namo tą, vieton parnešti

įę •

lašiniu.

metai 
maloniai 

visus dainelėmis linksmina. 
Giraičiai paliko choro rė
mėjais, o Ona veik nuo pat 
pirmos dienos gyvavimo te- 
bedainuoja. Tikrai puiku! 
Gražus pavyzdys kitiems, 
jog chore dainuoti niekuo
met nė vienas nėra per se
nas. Ji su vyru ir kitose 
keliose draugijose veikia,— 
Ona LLD Apskrityje per il
gą eilę metų puikiai parei
gas atlieka.

Šitie žmonės, eidami dar
bo žmonių pėdomis, nedarė 
klaidos. Visą nuo darbo at
liekamą laiką praleidi) ap- 
švietai, gerbūvio gerinimui 
ir taikos išlaikymui. Asme
niniai malonaus būdo, drau
giški, su kiekvienu užmez
ga pokalbi apie opiuosius 
reikalus.

Kadangi Giraičiai drau-

tų pagyvenę, visuomet rū
pinasi judėjimo reikalais. 
Už tai jų artimieji suma
niai rengia jiems pagerbti 
gražų bankietą. 
bet kokį, ale 
meno programa, 
tų jų vedybinio
sukakties proga 
niam jubiliejui 

.bankietas įvyks lapkričio 
29-tą d., 2:30 vai. popiet, 
Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St.

Ir dar ne 
puošnų, su 
50-ties me- 

gy veninio 
Au ksi- 

a t žymėti

Anglai jau pardavinės 
Kinijai automobilius
džia nutarė jau pardavinėti 
keleivinius automobilius 
Liaudiška jai Kinijos Res
publikai. Automobilių par
davinėjimas Kinijai buvo 
sulaikytas per 2 paskuti
nius metus, pagal Amerikos 
reikalavimą.

British Motor korporaci
ja, didžiausi automobilių 
fabrikantai Anglijoj, jau 
padarė sutartį su Kinija, 
kuriai statys tinkamus še
šiems asmenims važiuoti 
automobilius.

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Koncertas ir šokiai, rengia Liuosy- 
bės Choras, įvyks lapkričio (Nov.) 
21 d., Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, kampas Vine St. ii- North 
Main St., pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įėjimas lik $1.00. Koncertą pildys 
Aldona 
Binney,
Cliff Wallanl accordion duetas. Ro
žė Si ripinis William Jodeikis ir Al. 
Pulsus trio. Aldona Wallen ir John 
Binney duetas. Liuosybčs Choras, 
vad. Al. Pulsus. Geia orkestrą šo

kiams. Bus valgių ir gėrimų. Prašo
me visus atsilankyti.

Rengimo Komisija.

Wallcn, sopranas ii' John 
tenoras solistai. Carl and

3 puiil.-Laisve (Liberty) - Kr!vir’nd., I.apkr. Nov, 12, 1953
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Koncerto dalyviai gausiai 

parėmė Laisvės fondą
Lietuvius kviečia minėti 

svarbią sukaktį taikai
Dienraščio Laisvės metinia

me koncerte lapkričio 8-tą Į 
publika atsikreipta paramos 
dienraščio fondui. Atsiliepi
mas buvo nepaprastai drau
giškas. Užteko pirmininkui 
Tvli'zarai vienu sakiniu pra
nešti, kad rinkliava bus, I) 
lai atlikta trumpoje perirau- 
kėlėje, iki šokėjai pakeitė sa
vo r ubą.

Per H. Feiferienę ir V. 
Binkienę

Geras Draugas $7, Fairlaw- 
nielis 85 ir VV. ir II. Keršu- 
liai $5.

Po $2: V. Yuškevich, Ona 
ir Ignas, Worcester) etc, New- 
yorkielis, I. ir A. Bimbai, A. 
ir B. V'arusex ičiai. S. ir K. 
Radusiai* A. ir M. Petrikonis, 
G. Diržu vail is.

Po $1: ('iuberkienė, Siau
rys, VV. L., A, Zaikauskas, V. 
Tauras. K. Petrikienė, A. Ba
ranauskas. A. Juleskis, A. Ži
lienė, S. Boston ietis. J. L., J. 
Kalvaitis. Draugė. VV. Baltru
šaitis, A. Balčiūnas. Stuperis.
O. ir S. Titanini, Johnson, F. 
Lideikis, M. Kulikienė, Drau
gė, Mrs. T. Maukus. M. Pei
kus, K. ir G. Žukauskai. C. 
Annskis. V, Žilinskas, P. ?»I. 
Šolomskas, B. Arlauskienė. 
Stankus. Mrs. Krirnglis. $3.5<) 
smulkiais. Viso $69.50.

Per Liliją ir J. Grybą 
Mrs. M. VVitkus. $5. 
P. ir N. Ventai. $3.
Po $2: M. K., Dvi mergai

tės, K. ir I. Levanai, Bevardis.
Po $1: J. Stakvilevičius, A. 

B., M. Misevičienė, Paul Cas
per, A. Jesmontienė, B. Pu- 
šieiiė, I*'. Vaitkus, VV. Kūlikas, 
V. Tamelienė, Flioraiticne, L. 
Yonikas, Mildred Stensler, A. 
ir J. Kazakevičiai. A. Daugė
lienė, A. Bečienė. Adomonis,
P. Beeis. J. Miskeliunas, J. 
Diržys, F. Gražys, A. Dagis. 
Smulkiais 75c. Viso $39.75.

Per N. Buknienę ir A. 
Burbaitę

Draugė iš Massachusetts— 
$10.00.

Po $5: J. ir A. Kauliniai, 
A. Philips©, Mr. & Mi’s. D. 
Burbai, C. P., Ig. Sutkus.

Po $2: J. Bimba, Anna ir 
George Shlavos, Bevardis, B. 
A., A. Navikauskas, Krank 
Krunglis.

A. Tam m, $1.50.
Po $1: Elzbieta, Leon, K. 

Dzevečka, Rudam in iškis, V. 
VenskCinai, J. M., V. Jesulai- 
tis, J. Murmokas, J. Cedro
nas Bevardis, E. černiavičius,
E. Liepienė, A. Kalakauskas, 
Steve, Bevardis, V. Petraitis,
F. Norris, F. J akstys, P. Gus
taitis, A. Briedis, A. if O. 
Gaškauskai, A. Velička, C. 
Juknis, P. Grabauskas, J. 
Stack, S. Sasna. $2.80 smul
kiais. Viso $77.30.

Per T. Kaškiaučiy ir E. 
Mizarienę

Po $5: Harrison© senukė, P. 
ir O. Cliftoniečiai, M. Krauja- 
lis, A. P.

Po $2: Draugai. S. Griškus, 
Draugė, A. Zavišis, J. Stasiu- 
kaitis, L. Nikvidavieius. J. ir 
O. Staneliai, Draugas.

Po $1: Draugas, A. Mise
vičius. Draugas. Senas Jonas, 
Patriotas. K. Derenčius. J. 
Vaznys, T. ir V. Lisajai, J. 
Kovas, Draugas, J. Žilinskas 
(iš Worcester), K. Depsas, V. 
žilaitis, Kaimynas. Draugė, 
Passaikietė, Draugė, A. T rep
inis, L. Bartkienė. P. Poškai- 
tis, A. Jotis, Laisvės draugas 
(Bridgeport). J. Kazlauskas, 
A. Bakutis, P. ir O. Giraičiai. 
M. Lukštys. O. šilkienė. Z. 
Gailiūnas, J. Gailiūnas,- Kali
nauskas. Ona Dobinienė, O. 
Lukauskienė, 11. Williamson, 
A. Žigaitieuė, V. šibeika. Eva 
Gailiūnas. Smulkiais $1.20. 
Viso $76.20.

Per F. Šimkienę ir A. Eicke
Ursula Walins, $10.
Po $5: Draugas, P. P.. Bi- 

ruta ir Alfred Walins.
V. Bu likus, $3.
Po $2: Draugės, Mr. ir Mrs. 

(’has Brown. M. Makaravičius.
Po $1: Draugas iš Conn., 

T. Repšys. P. Višniauskas. P. 
Babarskis, K. Songaila, K. Jo
achimas, F. Klaston, (’. Dauk
ša, B. Grigas, V. Mikniūnus, 
žmogelis. Bernice Meyer, 
Juozas Alexaitis, C. Millen, 
V. Maigis, A. Globicius. A. 
Bepirštis, J. Slepavičms, G. 
Laukaitis, Draugė, Wm. Sko- 
dis, D. M. Šolomskas, Drau
gas. Smulkiais $1.50. Viso 
$58.50.

Viso aukų gauta $321.25.
Širdingai dėkojame visiems 

kurie taip gražiai parėmė 
dienrašti finansiškai ir taipg; 
negalima pamiršti i<r rinkėjus, 
ačiū už pasidarbavimą.

Jeigu nekuriu asmens pa
vardė neteisingai pažymėta 
arba praleista, malonėkite 
pranešti Laisvės Administra
cijai ir mes su mielu noru pa
tai s y s i m e. Dar sy k Į a č i ū .’

Laisvės Administracija.

Bušų darbininkams 
pakels algas

Apie 8,000 darbininku pri
vatinėse bosu linijose gaus al
gų priedus. Aukščiausia mo
kestis pakeliama iki $2 už 
valandą. Kiek tų aukščiausių 
bus, nesakoma. Dabartinė 
aukščiausia yra $1.86 už va
landą.

Kalbama, kad tą arbitrato- 
riaus sprendimą tuojau sek.“ 
pakėlimas ir fėro iki 15 cen
tų. Dabar privatinių fėras te
bėra 10 centų, tik 5th Avė. 
linija ima 12c

Lapkričio 12-tą New Yorke 
rengiamas masinis mitingas 
paminėti 20 metų sukakti 
Jungtinių Valstijų draugingu
mo su 'karybų Sąjunga. Sy
kiu paminės ir 36 metų su
kakti nuo Tarybų Sąjungos 
įsikūrimo. Rengia tų - dviejų 
valstybių draugingumui a ka
linti- organizacijos Nacionale 
Taryba. Įžanga $1.

Kalbės buvęs Chicagos Uni
versiteto profesorius Roberts

Ko prašome dovanoms 
ekspozicijai-parodai

Keturiolikos tautų moterų 
klubų (sykiu ir lietuvių) ben
drai rengiamoji paroda jau 
čia pat. -Ji Įvyks ši šeštadie
ni ir sekmadieni, lapkričio I 1 
ir 15 dienomis. Abiemis die
nomis durys atdaros nuo I v. 
ir tęsis iki pusiaunakčio.

Vieta: Jugoslavų Salė, h)5 
VV. list St., New Yorke. Sa
lė randasi prie* pat didžiosios 
naujos busų stoties, už poros 
blokų nuo 'times Square.

Lietuvių Moterų Klubas ir
gi turės savo stotelę, kaip ir 
pernai. Prašome dovanų. 
Kokių? Visokiu daiktų-daik- 
lelių namams, sau, ar tinka
mu duoti dovanom šeimyninė
mis ir kitomis šventėmis.

Ateikite pasitarti 
apie sveturgimiii 
apgynima
Brooklyniečiams ir apylinkei

Ši sekmadieni, lapkričio 15, 
2 valandą, Liberty Auditori
jos patalpose Įvyks svarbus 
pasitarimas. Organizacijoms 
būtinai reikėtų čia turėti po 
atstovą, Naudinga būtų ir vi
sai valdybai, taipgi nariams 
dalyvauti.

Prašome atvykti laiku.
Kviečiami visi susidomėjo- I 

šieji svotu rgimių apgynimui. 
Visiems reikia tuo klausimu 
būti informuotiems. Kiekvie
nas privalo domėtis apgyni
mu persekiojamų. Juo geriau 
bus apginti pirmieji, tuo ma
žiau tebus persekiojamų ant
rųjų ir trečiųjų. Be to, ap
gynimas jau paliestų yra ii j 
apgynimu savęs, savo šeimos. 1 

Virginia 9-6125

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

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

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

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai

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

Telephone EVergreen 4-8174

Morss Lovett, dvasiškis Wil
liam Howard Melish, Dr. W. 
E. B. DuBois, Miss Jessica 
Smith. Paul Robeson, Dr. 
John A. Kingsbury. Martha 
Schlamme, nuostabiai talen
tinga dainininkė, irgi daly
vaus programoje.

Milingas Įvyks Hotel Capi
tol Carnival Room.

Viešbutis randasi prie 51st 
St. ir 8Hi Ave.

Taipgi prašome valgomų 
dovanų. Tokiu dovanų, ku
rias galima ten pat suvalgyti, 
išleisti^ ar namo parsinešti. 
Tinka pyragai, vaisiai, mėsos, 
daržovės, kenuoti produktai.

Stotelei labai gražu ir nau
dinga gauti Lietuvos ir ame
rikinio darbo audinių, siuvi
nių, mezgi'nių, iš medžio 
drožtų, skulptuotų, ar tapytų 
dailės kūrinių. Tinka gražin
tieji, tinka paprasti, žodžiu: 
reikia visko, kas gražu, ar kas 
naudinga.

Taipgi prašome visus ateiti 
Į parodą ir atlankyti mūsų 
stotelę.

Moterų Klubas.

Suėmė berniuko i 
šovėjus

New Yorke suimti 3 mušei- 
kučiai, kurių gauja nušovė 
Gilbert Martinez, 15 metų. 
Berniukas buvo užkluptas ei- i 
nant su mergaite gatvėje. Gi 
suimtieji du yra 16 metų, vie
nas 18 m. (

Namuose gaisrai
New Yorke prie 123rd St, 

Įvyko gaisras atskirais kam
bariais išnuomojamame name. 
Penkiems gyventojams ir vie
nam gaisragesiui reik'ėjo me- 
dikalės pagalbos.

Kitame gaisre, W. 45th St., 
gyventoja rasta pavojingai 
pridu.sinta dūmais.

Juk niekas nežino kieno šei
mos nariu gali tekti sekamas 
smūgis.

Komitetas.

Pittsburgh© 5-kiems 
pagerbti publika 
perpildė sale

Lapkričio 6-tą New York o 
Jugoslavų Salėje Įvyko ban- 
kietas .pagerbti Pittsburghe 
teisiamus 5 darbininkų vadus.

Tai buvo, tas audringasis 
vakaras. Storai apsnigtomis 
gatvėmis automobiliai vos 
slenka. Niekas šiuo sezonu 
tokio sniego nesitikėjo, tam 
nepasiruošė. Keliaujantieji iš 
darbo pėstininkai taip pat 
nepasiruošę per sniegą bristi. 
Sunku eiti, kada viesulas su 
sniegu uždrebia akis. Arti ar 
toli, visi stengėsi važiuoti. 
Vienas, kitas dusai praeina 
perpildyti, nestoja. Maniau, 
jog bau kieto nepasieksiu. O 
ten draugė su tikietais laukia.

Pagaliau, sulaukiau progom 
važiuoti. Matomai, publika 
nenusileido sniegui. Didele 
bankietų sale persipildė pub
lika.

Po geios vakarienes, turėta 
kalbų ir meno programą. Bot 
mums teko būti taip toli nuo 
estrados, jog programos gra
žumą spėjome tiktai iš girdi
mų aplodismentų.

Bankiote dalyvavo Stovu 
Nelsonas. Tūli kiti iš tu per
sekiojamų negalėjo atvykti, 
nes nuo jų tapo atimta teises 
išeiti po kaucija. Ir bent vie
nas negalėjo pribūti dėl ne
sveikatos.

Mitingas pareiškė protestą! 
prieš persekiotojus. Taipgi 
prisidėjo aukomis persekioj'a- 
mionis apginti.

Dal.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas alsi- 
bus Lapkričio (Nov.) 12 d„ (ketvir
tadieni). pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Malonėkite atsilankyti visi, nes bus 
daiiR svarbiu dalyki, aptarimui.

Komitetas.
(220-223)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. riewcs St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-62M

< TONY’S
UP-TO-DATE į

BARBER SHOP
I ANTANAS LEPVTONAS a

j Savininkas £
306 UNION AVENUE

3 Brooklyn, N. Y. 3
| Gerai Patyręs Barberis g

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

i MATTHEW A. J

; BŲYUS ‘
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ 5
J PIREKTORIUS 1
; I

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «
' MArket 2 6172 J 
» «

NEW YORK
REAL ESTATE

I A RM A
GRAŽUS 7 RPMŲ NAMAS

2 barnės, vist įninkąs. ’ 7 brooder 
pastatai. Pastatyti ant 50 akru ge
ros žemės prisidedant 2 akram tik
ro miško, • gražus obelių sodas, vyn
uogių daržas ir kiti vaisiniai mode
liai. Puikiausias pirkinys tik už 
S7.000. ($1,500 tereikalaujama įneši
mo). šaukite' savininkų pamatymui 
ir įvertinimui:

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

JAMAICA HILL
(i rūmų detached, English Tudor 

narnas. 1'2 maudynių, žemės plotas 
abelnai 50x100. Attached garadžius, 
pilnai apdirbtas kiemas, pėsčiam nu
einama j subway ir j mokyklas. 
Screened porcini su alumininūm už
laidom. Knotty pine lentom’ištaisy
tas skiepas ir baras. Hotpoint virtu
vės indu plovimui įrengimas ir re
frigerator. Nauja skalbiamoji maši
na, nauji divonai. . Cedar closet, 
screens. Carrier air-conditioner vie
name miegama jame. Ištisai puikiau
siose sųlygose. $25,000.

Savininkas: RE. 9-7038,
(221-227)

Sl\ ALBANS
7 rūmų namas detached stucco, 

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

v. KAINA $10,300
TH. LAurelton 5-5510

(221-223)

BUSINESS " 
OPPORTUNITIES

PARSIDUODA GROSERNL
Pilnai jrengta. Gera biznio sekci

ja. neša $2.000 jeigu, galima dar pa
didinti jeigas. Įsteigtas virš 30 me
tų. 3 vūfnų apartmentas tuščias. Sa
vininkas tikrai su nuostoliu parduo
da iš priežasties ligos.

Šaukite savininkų:
OL. 5-9357

(221-223)

PARSIDUODA 
VAISIŲ IR DARŽIVIŲ 

KRAUTUVE
Pilnai jrengta. Gera biznio sekci

ja. nešą $1.200 j savaitę. Gali būl 
padidintos jeigos. Savininkas su nuo
stoliu parduoda šia puikiausių biznio 
progų už labai prieinamų kainų:

šaukite savininkų:
CY. 9-7077

(221-227)

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

Atliekaįname kambaryje, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvoki
mo.

( IIINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

176 Amsterdam Ave., (83) 
SU. 7-8752

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

Sekmadieniais 12 dienų iki 5 P.M.

(221-224)

For Sale

RICHMOND HILL
Vienai šeimai, atskilas namas. 7 

rūmai, ir užbudavoti porčiai, 4 mie
gamieji, ištaisytas attic apartmen
tas, erdvus skiepas, 1 Iii maudynių, 
garadžius, ir daugiau patogumų. Ar
li krautuvių, mokyklų ir subway. 
Owner Builder, Al sąlygose.
Mr. Chas. ('. C’hietlo—9713 133i<ISt.

Tel. JA. 3-3340
(223-225)

Minės gimtadienį 
Ellis Islande

Charles A. Doyle minės sa 
vo 49 gimtadienį. Doyle yra 
dar ne labai senas amžiumi, 
bet jau veteranas unijų oi ga 
nizuotojas. Tai dėl to jisai 
savo sukakti minės Ellis Is
lande. Ten jis tapo nugaben
tas kovo 17-tą ir laikomas be 
kaucijos. Gi persekiojamas 
deportavimui jisai yra jau 
penkeri metai.

Makartizmo gadynėje neda
ro skirtumo, kad jis atvykęs 
ne iš Rusijos. Jis gimęs Ško
tijoje. Gyvena Amerikoje 29 
motai ir yra tėvas 4-rių Ame
rikoje gimusių vaikų.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas iki šiol jį 
sėkmingai apgynė nuo depor
tavimo. Lapkričio 11-tą pa
skelbdamas jo gimtadieni, ko
mitetas pasiuntė jam pasvei
kinimą ir ragino visuomenę 
padaryti tą pati. Ellis Islan
do pilnas adresas yra toks:

Ellis Island, New York Har
bor, N. Y.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Amalgamated C. W. of A. 54 Sky
riaus Extra Susirinkimas jvyks lap
kričio (Nov.) 18, Amalgameitų Sve
tainėje, 11-27 Arion Pl., Brooklyn.

Nariai prašomi dalyvauti, nes bus 
nominuojami nariai j skyriaus val
dybų. Taipgi atsineškit unijos ir S. 
S. korteles.

Valdyba.
(223-224))

4 pus!.-Laisvi (Liberty)-Ketvirtad., Lapkr. - Nov. 12, 1953
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HELP WANTED—FEMALE

SLAUGES REGISTRUOTOS k 
Prižiūrėjimui nuo 10 6 P. M irnucif 
11 P. M. iki 7 A. M. Alga sulig pa
tyrimo. Rašykite ar pasiniaiykit<• su 

Mrs. Woods, 
104-19 1651h SL,

Jamaica
(223-2291

HAIRDRESSER

Pilnai mokanti. Gera alga. Nuo
latinis darbas. Klientų pasėkimas 
pageidaujama. Kreipkitės:

865 — 1st Avė., N. Y. C.
T<1. PL. 3-4228

(223-227)

FINGERWAVER & MANICURIST
Pilnai mokanti, gera ir greita. Tik 

savaitgaliais. Anksti užsidaro, gera 
m ok es lis. K re i pk i t ės:

HILLTOP BEAUTY SALON
X9 Featherbed Lane, Bronx 

Tel. TR. 2-9755
_______________ ________ (221-223)

R EI K ALI NG A BE AUTICT AN
Patyrusi pilnai mokanti. Nuola. 

t inis darbas pilnam laikui. Gera 
mokestis, puikūs klientai.

Kreipkitės:
S1DONIE BEAUTY SALON

420 E. 138th St., Bronx
Tcl. MO. 9-4772

(221-223)

FI NG ERW A VER—M A NICI11|1 ST t J

Patyrusi pilnai mokanti, strait-* 
galiams. Gera mokestis, puikios dar
bo sųlygos. Kreipkitės:

ROSEMARIE BEAX’TY SALON 
215 Roebling St., Brooklyn 

Tel. EV. 7-4984
(222-224)

A R TII I CT A I. Ci R A PES
Vien tik patyrusios, prie bunching 

artificialiij grapes ir fruits. Nuolati
nis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
ROMAN

1 10 W. 461 h St., N. Y. C.
(222-223)

K A M BARIŲ TV A RK YTO JOS
Su patyrimu. 40 valandų. Unijines 

piivilegijos ir pašalpos.
Kreipkitės:

Mrs. Gallagher 
HOTEL CROYDEN

I I E. 861 h St., N. Y. C.
(222-224)

HELP WANTED M^.E
DELI CATESSEN — CLtRi(

Nuo 8 A. M. iki 3 P. M..
niais nedirbama. Turi prircnftV 
sandwiches, salads. Pageidaujama

kalbančio vokiškai.
73—03 88th St., Glendale, Brooklyn

Tel. TW. 7-5808
(222-224)

MEZGĖJAS
Patyręs ant rankinių ir links joginių 

(power) mašinų.
Kreipkitės: 

850 East 221st Street 
Bronx 

KI. 7-5350 
(219-223)

ARMATURE WINDER

Al. Patyręs ant automotive. Nun. 
latinis darbas, gera mokestis, pui
kins darbo sųlygos.. Kreipkitės:

61-63 Richardson St., Brooklyn 
Tcl. EV. 8-2893

(219-225)
KALVIS

Prie Ornamental ir Paprastos 
geležies darbo.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
I'ERD’S ART STUDIO

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

____________ (217-^3)
SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ , 

MECHANIKAS
Turi būti patyręs sustatymui viso

kių rūšių SINGER & UNION SPE* 
CIAL indus! rijimų siuvamų 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 &

ENGINEERING
(’>01 Newark St.. Hoboken. N. J.

(221-227)

Brooklyne apartmentiniifinc 
name prie 23 Moore St. areš
tuotas Ira Stinson, 28 metų. 
Pas .i Į radę užtaisytą auto m a- ■ 
tiška šautuvą ir 176 ekstra ( 
šovinius.

New Yorke 12 metų ber
niukas užsimušė nukritęs nuo 
stogo, kur jis mėtė sviedinį,




