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KRISLAI SOVIETŲ DELEGATAI
H. D. White nebuvo šnipas 
Gerai, kad atsisakė.
Irane. *

Rašo R. Mizara

REIKALAUJA TUOJAU 
UŽGINTI ATOM-BOMB A S

INDIJA ĮSPĖJA AMERIKA 
NEGINKLUOT PAKISTANO

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru smer
kė Amerikos planuojamą

eina, žadėdama ginkluoti

NINON GRASINA PLAČIU 
KARU, JEI ŠIAURINE 
KORĖJA NENUSILEIS

I

1

White tebesitęsia.
Republikonai šį skandalą 

sukėlė grynai savo politiniais 
sumetimais. Bet neatrodo, kad

\ Smerkia Amerikos peršamus 
kontroliuotojus kaip šnipus

nu. Jis pasiuntė Jungti
nėms Valstijoms notą, ku
rioj sako: o už vie-

už
United Nations, N. Y. — 

Sovietų Sąjungos delegatai 
Andrius Višinskis ir Jokū-

to A k rotorius Mr. 
Jr., pasitrauktu iš

jau užgint atominių bei hy- 
drogeninių bombų vartoji-

Harry I). White jau yra mi
ręs. Ir šj mirusį žmogų repub
likonai dabar bando, padaryti 
“rusu šnipu."

Pasirodo, kad 19 16 metais 
Harry D. White buvo ne juo
kais tyrinėjamas: w5oo EB1

siją, kuri kontroliuotų ato
minę gamybą Įvairiose ša-

Ameriką už bandymus su-

ieškojo, tyrinėjo. Jie klausėsi, 
ką velionis Harry I). While 
kalbasi per telefoną: j:<> at- 
plėšinėje jo laiškus. .Jie sekė 
kiekvieną jo pasijudinimą, bet 
nieko įtariamo nesurado!

Dal) kas buvo paduotas fc- 
deralinei grand džiūrei. kuri 
taiprį, tyrinėjo White. Tačiau 

•tko įtariamo nesurado, ne- 
Įkaitinti!

. 7’//rint visa tai prieš 
k.'ls blaivai galvojantis 
dien gali sakyti, jog tas

ir panaujinti karą .
Jis ir Malikas, kalbėdami 

politiniame Jungtinių Tau
tu seimo komitete, smerkė 
amerikinį planą, kuris per
ša tik sužiūrėti ir sukon-

troliuoti atomines įmones 
Sovietų Sąjungoje bei ki
tuose kraštuose, bet prieši
nasi uždraudimui atominių 
ginklų.

Višinskis sakė, jog Ame
rika tuo būdu nori tiktai 
sušnipinėti atominius dar
bus svetur, o tuo tarpu ga
minti sau vis daugiau ato
minių bei hydrogen i n rit 
bombų ir, suradus progą, 
vartoti jąsias, kadangi ne
bus uždrausta jų naudoji
mas.

Anglai - amerikonai atsa
kė, jog uždraudimas be ti
kros kontrolės iš anksto bū
tų tik “bevertis popierga
li.-. n

sime nedraugišku veiksmu 
link Indijos. Ginklinė Ame
rikos parama Pakistanu!

je... Amerika jau per toli | nu bloką.)

irvžius. — Trvs Franci-• •

ir

E.
to suprantama, kad 
as grūmojo atakuot

šnipas!

ameriko- • ginėjo karo frontą.

mus” ii- apleidinėti bažnyti-j

—Aš tikiuosi, jog tamsta •

jungą, kai]) šiaurinės Korė
jos liaudininkų rėmėjus.

šian- 
ž mo

vai stybės

tas Trumanas atsisakė eiti liu
dyti prie kongresinio ne ame
rikinio komiteto.

Atsisakė stoti prie to komi
teto ir Byrnes, kuris 
stybės sekretoriumi 
kai Harry D. White 
svarbias pareigas.

tuomet.

jis su prezidentu Trumann 
svarstė White reikalą ir ne- 
snrado jokio įrodymo, kad tas 
žmogus būtu tarnavęs Tarybų 
Sąjungai.

Visas šis baisus skandalas 
dar kartą įrodo, kaip šiandien 
pas mus nesiskaitoma su Jo-

mi nekalti žmonės!
Juokiasi iš mūsų šalies visas 

ponulis. Vienas laikraštis aną 
(beržą taip pasakė: dar nei 
vienas mūsų šalies istorijoje 
Justicijos depą rtm onto vado
vas ne privirė tiek košės, kiek 
dabar jos privirė Mr. Brow
nell.

Irane teisiamas buvęs šalies 
ministrą pirmininkas Moha
med Mossadegh.

Jis teisiamas dėl to, kad 
priešinosi svetimiems imperia
listams, kad jis norėjo, idant 
patys Irano žmonės valdytu 
savo tintus, —.vyriausiai a- 
liejų.

Ką su tuo senu žmogumi 
reakcininkai padarys, liekasi 
palaukti ii pamatyti. Bet .jie 
šia teismo komedija neiš
spręs paties svarbiausio ir o- 
piausio klausimo: nepašalins 
skurdo ir vargo. Jie nepaten
kins liaudies reikalavimu.
▼ Li a u d is, d a u g u m a ž m o n i u 
stojo ir stoja su Massadegh, 
nežiūrint to, kad jis buvo silp
nas premjeras, nežiūrint to, 
kad jis buvo trumparegys, lei
dęs armijos karininkams pa
sigrobt! valdžią.

Nuskendo lėktuvas su ; Izraeliečiai šaudę per 
5 Amerikos lakūnais

London. — Karinis Ame
rikos lėktuvas per audrą 
nukrito į Atlanto Vandeny
ną, pražudant visus penkis 
lakūnus. Jisai skrido iš An-

Daugėja kriminalistų 
žygiai Amerikoje

Duluth, Minn. — Edward 
Godfrey, 17 metų našlaitis, 
nušovė savo augintojus G. 
Snyderius, vyrą ir moterį, 
ir kitą našlaitį R. de. Mar
są, 17 metų, kuris gyveno 
pas Snyderius. Areštuotas, 
sakosi nežinąs, kodėl taip 
padarė.

Šijo už tai, jog de Mars 
“lindo” prie Jeanės Stipe, 
19 metų mergaitės, kurią 
ž m o g ž u d i s vadino savo 
mergina.

Bulville, N. Y. — Jenny 
C. Josephine, minėdama 11- 
metinę vedybų sukaktį, pri
girdė naminėje maudyklėje 
savo dukterį Evelyną, 8 
metų amžiaus, ir persipjovė 
sau gerklę.

Biloxi, Miss. — Edward 
Berryman, 18 metų, miške 
nušovė P. Beasley’ienę, 23

gulė, apsikabindamas jos 
lavoną, “mirti iš meilės.” 
Tapo suimtas.

Washington. — Iš Kana
dos . sugrįžo Eisenhoweris. 
Ten jisai sakė, kad Jungt. 
Valstijos išvien su Kanada 
pasiruošė “atmušt Sovie
tus.”

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Kulkomis ?r kardais reakci
ninkai nesunaikins Irano liau
dies judėjimo už geresni gy
venimą ir už laisvę.

siena i Jordaną
Jeruzalė.—Jordanas skun

dėsi paliaubinei Jungtinių 
Tautų komisijai, kad 40 Iz
raelio kareivių šaudė per 
rubežiu ir 
jordanietę.

Jordano sienos sargai

Trumanas sako, jog su 
FBI žinia palaikė 
Dexter White

Independence, Mo. — Bu
vusiojo prezidento Trumą- 
no draugai-patarėjai sakė,

policijos žinia paskyrė Dex- 
terį White kaip Tarptauti
nio Finansų Fondo direk
torių.

Generalis Eisenhowerio 
prokuroras Herbert Brow
nell neseniai apšaukė White 
“sovietiniu šnipu” ir pasa
kojo, kad Trumanas jį pa
laikė, nepaisant, jog FBI 
raginę pašalint White.

Trumanas žadėjo 11 vai. 
pirmadienio naktį išdėstyt 
per radiją visus dalykus 
kas liečia White.

Grasina netvarkiem NJ, 
ir Conn, automobilistam

New York. — Vyriausias 
miesto magistratas Mur
tagh išsiuntinėjo praneši
mus 1,168 automobilistams 
New Jersey ir Connecticut

mokėtų pabaudas už važi
nėjimo taisyklių laužymą. 
O jeigu ne, tai grasina už
grobti tokius automobilius, 
kai tik jie jvėl pasirodys 
New Yorke.

Kanados valdžia tikisi, 
kad šiemet turės jau 15 mi
lijonų gyventojų.

leistų kunigams dirbti sy
kiu su darbininkais fabri
kuose, prieplaukose bei ki
tose įmonėse. Kardinolai 
įtikino popiežių, kad tie ku
nigai veikia kaip misionie
riai, stengdamiesi atverst

Dabar leisdamas kuni
gams dirbti, popiežius ir

ti siunčiamus i darbavietes

Pirmiau popiežius du sy 
kiu šaukė kunigus nešimai

kai kurie kunigai “sugedę 
pradėję remti komunisti 
nius darbininku reikalavi c

lą i kyti nuo “komu n 
apsikrėtimo.”

Eidami darban, kunigai

nos pergales prieš Šiauri- į 
nūs Korėjos ir kinų komu- . 
n i st us.

Nixonas grūmojančiai už- j 
reiškė, kad jeigu Šiaurinės i 
Korėjos komunistai dar ne- 
sitaikys (tokiomis sąlygo-

Panmundžom. Korėja. — 
Tebeina ginčai tarp šiau
rinės Korėjos pasiuntinių

amerikonų, iš antros, dėl 
to, kokios šalys turėtų da
lyvauti būsimoj politinėj

butu Amerikonai

Automobiliui sudužus,
istini°įžuvo5FBI agentai

Decorah, Iowa. — Tapei 
užmušti trys slaptosios FBI i

automobilis susikūlė i kiti: 
automobili. 1

tu kraštu, kurie

Šiaurines Korėjos at-

konferencijon dar priimti

kitus neutralius kraštus, 
daugiausia azijinius.

du kiti FBi Nixonas lekia iš
Prancūzų generolas de Gaulle 
šaukia atmest amerikinius 
planus kaip pavojų Francijai

Paryžius. — Francūzų ge
nerolas Charles de Gaulle, 
karštųjų tautininkų vadas, 
atsišaukė į Francijos seimą, 
kad atmestų kariniai - po
litinius Amerikos planus. 
De Gaulle turi seime dau
giau atstovų, negu kuri ki

de Gaulle siūlė sudaryt5 
“didžiąją pasaulio šalių są
jungą” prieš komunizmą, 
atmetant amerikinius pla
nus kaip “baisybes.” Tokio
je sąjungoje, pasak Jo, jau

tanti.

medžio- ■
Japonijos i Iraną

kies Wyoming!*.

Irano valdžia ardo 
pastoges palankių 
Mossadeghui bizniu

Teheran, Iran. — Irano 
generolų valdžia įsakė nu
imti stogus nuo bazarų. 
kur prekiauja tūkstančiai 
smulkiųjų biznierių. Tuom

tinių

Japonijos i Iraną.

dirba su vadinamais "ran

menė būtų įjungta sykiu su i 
busimąja Vakarų Vokieti
jos kariuomene į bendrąją i 
šešių vakarinės Europos < 
kraštų .armiją prieš komu
nizmą, kaip kad Amerika 
reikalauja, — tai vokiečiai 
taptų tikraisiais tos armi
jos viešpačiais; tuomet jie 
vėl galėtų užpulti Franci ją.

Gen. de Gaulle ragino at
mesti ir kitą amerikini pla
ną, kuris perša įkurti Jung-

tybes. Nes tuomet Franci- 
ja prarastų savistovumą.

De Gaulle smerkė Ameri
kos daromą Francijai spau-

ropinių armijų ir šalių su
vienijimą, prie kurio, ta
čiau, pati Amerika neprisi
deda. Tatai kritikuodamas, 
jis klausia:
—Kodėl gi pačios Jungti

nės Valstijos nesivienija su 
Meksika, Lotyniškosios 
Amerikos kraštais bei Ka
nada į vieną valstybę, o tik
tai mums perša susidėti i 
tarptautinę vakarų Euro
pos valstybę?

Iš savo pusės, generolas

Tito sutiktų pripažinti 
Italijai Triesto miestą

dovas Tito sutiko, kad Tri
esto miestas ir uostas ’mož 
te A būtu atiduotas Itali
jai. Bet reikalavo, kad vi
sa kita žemė tame ruožte 
būtų prijungta Jugęslavi- 
jai. Jis kalbėjo masiniame 
200,000 jugoslavų susirinki
me.

Tito smerkė Amerikos, 
Anglijos ir Francijos mita

ti Italijai visą Triesto 
ruožtą B. Tokie vienpusiš
ki, nutarimai gali iššaukti

SOVIETŲ MOKSLININ
KAI ATGAIVINA NU

MARINTUS ŠUNIS
Maskva. — Sovietų moks

lininkai numarino kelis šu
nis ir po 20 minučių vėl at
gaivino. Tyrinėjo,' kaip il
gai šuva gali išlikti gyvas 
po to, kai sustabdoma jam 
kraujo plaukimas į smege
nis.

su i

k o mu
nizmą. Japonų valdžia su
ruošė sveikinimo demon-

palmosuot buvusi.il premje- ratorium Hirohitu palociu-rą Mossadeghą, kurį karinis 
teismas tardo kai]) kara-

. ... Raketierius Ryan gausiasKai valdžia pradėjo ardy-,
ti bazarų stogus, tai tūli 1 $10,000 pensiją is unijos 
biznieriai nuėjo pas dabar-; 
tini premjerą generolą Za- ■ 
dehį ir prašė palikti stogus, i 
Žadėjo daugiau neremti '

Kai valdžia pradėjo ardy-

Philadelphia. — Senosios 
[LA, laivakrovių unijos, va- 

■ dai slaptame susirinkime 
;■ tarėsi paskirti $10,000 kas-Policija ir kariuomene 

pereita savaitę, atakuoda
ma Mossadegho šalininku 
d e m o n s t racijas, nužudė I ,iam 1,,keŲe,.iui u„Ųinių 

pinigų sukčiui.

nui, “amžinajam” tos uni
jos prezidentui, . išgarsėju-

ėmė. tuo

rė prekinis Italijos laivas 
su prekiniu Francijos lai
vu. Italijos laivas nusken
do. Žuvo 20 žmonių.

Framing ha m, Mass.—Far- 
mos tvenkinyje nuskendo 
Doros Gilmore sūnus Tom
my, 8 metų, ir duktė Ca
role, 7 metų.

aną. Kaitina jį už nusuki- 
mą $45,000 iš unijos iždo.

Kadangi Ryanui pasidarė

ketieriais - gengsteriais, tai 
kiti unijos vadai jau pata
ria jam “pasitraukti ant

pat daro karinius pratimus.

buvusi.il
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Francūzijos valstiečiai 
protestuoja

BANDO TAISYTI KLAIDAS
ANĄ DIENĄ New Yorko Tintose tilpo įdomi ko

respondencija iš Brazilijos sostinės Rio de Janeiro. Ja 
rašė to laikraščio korespondentas Sam Pope Brewer.

Mr. Brewer rašo, kad Brazilijoje prasidėjo rimtas 
judėjimas už tai, kad ta šalis atnaujintų diplomatinius ir 
ekonominius ryšius su Tarybų Sąjunga ir liaudiškomis 
demokratijomis.

Prieš keletą metų Brazilijos vyriausybė, pataikau
dama mūsų šalies valdantiesiems sluogsniams, nutraukė 
diplomatinius*ryšius su Tarybų Sąjunga. Mat, buvo pra
dėtas šaltasis karas, buvo smarkiai ruošiamasi prie 
karštojo ka’rot, prie “tikrojo karo. ’ Na, tai Brazilija 
ir pasiryžo pasirodyti, kad ji ištikimai vykdo tą politiką, 
Kurią Washingtonas diktuoja.

Na, ir kasJgi iš to išėjo? Išėjo tai, kad Brazilija 
pasijuto keistoje padėtyje. Tuomet, kai ji nutraukė di
plomatinius ryšius su Tarybų Sąjunga, tai Jungtinės 
Valstijos. Anglija, Francūzija nei negalvojo, kad reikia 
sutraukyti su ta šalimi diplomatinius ryšius.

Brazilijoje prasidėjo depresija. Užsieninė prekyba 
labai sumažėjo. Ir šiandien akilesni jos politikai mato, 
Kad visa tai neša didžiulę nenaudą pačiai Brazilijai.

Dėl to vienas žynius Brazilijos Kongreso narys, 
Danton Coelho, pradėjo viošai reikalauti, kad Rio de 
Janeiro valdžia atnaujintų diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga ir kad ji pradėtų prekiauti su visais so
cialistiniais kraštais. Reikia pradėti su Tarybų Sąjunga 
prekybą nepaisant visko, rašo jis, nepaisant ir to, jog 
tai nepatiks Jungtinėms Valstijoms.

Be abejojimo, tai ir bus padaryta, anksčiau ar vė
liau. Bet šis Įvykis parodo, kaip siaurapročiai, tarnau
dami kitiems kraštams, skriaudžia savo žmones.

Viena po kitos Lotynų Amerikos respublikos pra
deda prekybą su socialistiniais kraštais. Argentina, U ru
giui jus—geriausi tam pavyzdžiai.

WALL ST. LAIKRAŠTIS PASISAKO
NEW YORKE IŠEINA dienraštis, “Wall Street 

Journal.” Aną dieną šis laikraštis pasisakė dėl to skan
dalo, kurį Eisenhowerio administracija sukūrė dėl miru
siojo Harry Dexter W hite.

“The Wall Street Journal” atvirai pareiškia, kad 
republikonai šį skandalą sukėlė dėl to, kad jie neturi ką 
kitą visuomenei siūlyti. Republikonų valdžia juk daug 
ką žadėjo, bet kol kas nieko neištesėjo. Republikonai 
prakišo rinkimus W'isconsine, New Jersey, New Yorke ii 
kitur. Jie mato didį nepasitenkinimą jų valdžia. Nepa
sitenkinimas yra tarp farmerių, tarp darbininkų, tarp 
štorninkų ir bendrai darbo žmonėse.

Na, tai jie, republikonai, ir sugalvojo terlioti demo
kratus, su Trumanu priešakyje, — terlioti juos, kalti
nant, būk jie esą komunizmJ ir šnipų palaikytojai val
džioje. “Komunizmas,” mat, KuUkas dar vis atrodo ne
mažai daliai žmonių baubu .

Wall stryto laikraštis mano, kad šis skandalas dai 
nesąs paskutinis. Republikonai dar turį kažin ką ran
kovėje ir tai pa rodysią neužilgo. Jie dar bandysią “no
kinti” ypatingai Trumaną.

Mes galime tiek pasakyti: naudodami tokias prie
mones valdžioje išsilaikyti, republikonai susmuks.

DAILY W0RKERI0 NUOMONĖ
SKAITYTOJAMS BUS įdomu patirti angliško dar- 

bininkų dienraščio DailyAVorkerio nuomonę dėl to skan
dalo, kurį sukėlė republikonų valdžia.

Daily Worker sako: šiame skandale yra trys di-

Neseniai eilėje Prancūzi
jos kaimo rajonų galima 
buvo matyti labai neįprastą 
vaizdą. Aliarmo varpams 
skambant valstiečiai statė 
keliuose barikadas, kurias 
bergždžiai stengėsi sugriau- 

• ti specialiai atsiųsti polici
ninkų būriai. Vos tik jie 
spėdavo sugriauti barika
das vienoje vietoje, kai jos 
tučtuojau atsirasdavo kitoje, 

i ūžt verdamos kelią didmeni
nių pirkėjų mašinoms ir ve
žimams, vykstantiems j kai- 

i mo rajonus. Visa tai buvo 
I lydima triukšmingų sueigų, 
i mitingų, susirinkimų vals
tiečių teisėms ginti.

Prancūzijos žemdirbių ju
dėjimas, gavęs “valstiečių

I streikų” arba “manifestaci- 
I jų” pavadinimą, įgavo itin 
i platų užmojį spalio 12 d. — 
I vadinamąją valstiečių rei- 
' kalavimų Prancūzijos vy- 
I riausybei dieną. Streikai 
tuomet apėmė ne mažiau 
kaip 15 departmentų, dau
giausia centrinėje Prancū
zijoje, sukeldami platų at
garsį visoje šalyje.

Spalio 21 d. Paryžiuje su
sirinko į ypatingą sesiją 
Kaimo šeimininkų federaci
jos nacionalinė taryba, kad 
apsvarstytų opias proble
mas, liečiančias gyvybinius 
valstiečių interesus. Padė
tis žemes ūkyje tapo tai]' 
pat svarstymo objektu 
Prancūzijos Ministrų tary
boje iv Nacionaliniame su
silaukime.

Kodėl gi streikuoja Pran
cūzijos valstiečiai ?

Šių išstojimų dingstis bu
vo tai, kad stambieji did
meniniai prekybininkai žy-

I miai sumažino pa ruošines 
I gyvulininkystės prod u k t ų 
j kainas. Bet priežastį suda- 
| rė ne tik kainos.

“Atlantiškasis” užsienio, 
i politikos kursas, kurį dabar 
j vykdo Prancūzijos valdan
tieji sluoksniai, ginklavimo
si varžybų ir dalyvavime 
karinėse avantiūrose kur
sas pražūtingai atsiliepė ne 
tik pramonei, bet ir šalies

i žemes ūkio būklei.
Pakanka net paviršutiniš

kiausiai pažvelgti į Prancū
zijos žemės ūkio socialinę - 
ekonominę struktūrą, no
rint. pamatyti, kaip negai
lestingai skurdina smul
kiuosius žemvaldžius stam
busis kapitalas. Pagrindi
niuose žemės ūkio rajonuo
se saujelei “didelių šeimi
ninkų” — tiktai 5 procen
tams — priklauso gera pu- 

l sė visų žemių. Apskaičiuo- 
' ta, kad per pastaruosius 70 

metu fermeriu ir kaimo 
darbininku skaičius Pran- 

| cūzijoje sumažėjo beveik 
I pusiau — nuo 11 iki 6Į mi

lijono žmonių.'. Sudėtingo
die j i Mr. Brownell melai.

Melai yra tokie:
1. Būk Harry Dexter White yra buvęs “komunistų 

Šnipas.”
2. Būk Trumanas, žinodamas, kad W’hite esąs šni

pas, jį palaikė valdžioje.
3. Būk komunistai esą šnipai, kai]) sako Budenzas, 

Bentley, Chambers ir tūli kiti.
Laikraštis primena, iog šitie melai gali būti dalies 

žmonių laikinai priimti už tikruosius faktus, bet ilgai
niui visi žmonės praregės ir juos atmes.

Beje, Daily Worker reikalauja, kad Brownell būtų 
pašalintas iš tos vietos už tai, kad jis apšmeižė buvusį 
p rez i d e n tą T r u m a n ą.

Įvairūs išsireiškimai | S,
Jeigu nenorite apie ko-1 ios^ užminti.

kius nors įvykius skaityti Alex. lope,
spaudoje, tai, meldžiamieji, i (Taip neapdairius kriti- 
neleiskite tokiems įvykiams i kus apibūdino anglas poe- 
ivykti. — Pastaba viename į tas-rašytojas savo straips- 
mažo miestelio laikraštyje ’ ayje “Brėžinys apie Kriti- 
tiems, kurie smerkia ne- kavimą.”)
•prielankių žinių talpinimą. 1 Sutaisė Kas Kitas streiko New Yorke.

Vaikutis jaučiasi gavęs nuostoli, kai jo nešama bonka pieno 
iškrito jam iš ranku ir sudužo. Fotografuota laike pienvežių

I

mis mašinomis ir cheminė
mis trąšomis naudojasi tik
tai stambieji ūkiai, kur su
teikia 80 procentų viso trak
torių parko.

Y patingai p a b 1 o g ė j o 
Prancūzijos valstiečių pa
dėtis pokariniais metais. 
Baisingai išpūtę karines iš
laidas, šalies valdantieji 
sluoksniai spaudžia lėšas iš 
gyventojų viršmokesčių po
litika. Kaip pranešė tele
gramų a g e n t ū r a Frans 
Pres, finansų ir ekonomi- 
kos ministras Edgaras Fo
ras neseniai buvo privers
tas viešai pripažinti, k a d 
varomoji mokesčių politika 
yra viena iš priežasčių, su
kėlusiu d a b a r t i n i visos 
Prancūzijos ekonomikos su
stingimą. Ji pražūtingai at
siliepia ir žemes ūkio ga
mybai. Pavyzdžiui, kiek
vienam kilogramui mėsos 
uždedami 100 franku—dau
giau kaip 20 procentų jo 
kainos—mokesčiai. O vyn- 
uogininkystės ir vyno ga
mybos — vienos iš pagrin
dinių Prancūzijos žemės 
ūkio šakų — produktams 
mokesčiai palyginti su 
prieškariniu laikotarpiu pa
didėjo 44 kartus!

Todėl Prancūzijos žemės 
ūkio prekėms sunku kon
kuruoti su pigesniais užsie
nio produktais. Ta aplinky
be pasinaudojo Amerikos 
monopolijos, prime tusios 
Prancūzijai pagal Maršalo 
planą, didžiules mases užsi
gulėjusių savo žemės ūkio 
produktų (iš viso beveik 
200 milijonų dolerių su
mai). Tuo tarpu Prancūzi
ja sėkmingai galėjo gamin
ti tuos produktus pati.

Prancūzijos valstietį, kaip 
mokesčių mokėtoją, plėšia 
valstybė, kaip savo produk
tų pardavėją, jį plėšia mais
to trestai, ir be visa to, jis 
plėšiamas dar kaip pramo
ninių prekių pirkėjas. Kal
bėdamas šiomis dienomis iš 
Nacionalinio susir i n k i m o 
tribūnos, deputatas - komu
nistas Valdokas Roše patei
kė tokius skaičius: per pa
staruosius penkerius metus 
pramonės gaminių, kuriais 
naudojasi valstietis, maž
meninės kainos pądidėjo 4į 
karto, o žemės ūkio produk
cijos kainos—tiktai 2į kar
to. Tai—viena iš priežas
čių, kodėl Prancūzijos vals
tiečiai metai iš metų nusi
gyvena. Jų įsiskolinimas 
•tiktai kredito kasose per 
pastarąjį penkmetį padidė
jo nuo 22 iki 97.6 milijardo 
frankų.

Išdavoje žemės ūkio ga
myba šalyje nuolat degra
duoja. Grūdinių kultūrų 
pasėlių plotai nuo 11938 me
tų sumažėjo 17 procentų. 

Žemės ūkio dalis Prancūzi
jos nacionalinėse pajamose 
metai iš metų mažėja. Da
bar ji sudaro apie 17 pro
centų vietoj 23.9 procento 
1938 metais. O šalies val
dančiųjų sluoksnių priemo
nės, vykdomos kapitalisti
nių monopolijų ir ginklavi
mosi varžybų interesais, 
veda i dar didesni žemės 
ūkio smukimą ir valstiečiu 
masių nusigyvenimą. Kaip 
yra žinoma, Prancūzijos 
vyriausybė ir stambieji 
agrarai n u m a t o susieti 
Prancūziją su vadinamuoju 
“žaliuoju pulu”—planu su
daryti bendrą Vakarų Eu
ropos žemės ūkio rinką, 
skirtą a p r ū p i n t i maistu 
Šiaurės Atlanto bloko gin
kluotąsias pajėgas ir atgai
vinamąjį hitlerinį Vermach
tą. Šis planas, jeigu jis bus 
įgyvendintas, grasina su
naikinti eilę žemės ūkio ga
mybos šakų Prancūzijoje. 
Nuo pat pirmųjų to plano 
atsiradimo dienų, imperia
listinė spauda, tame tarpe 
ir oficialioji Amerikos pro
paganda, ėmė nedvipras
miškai skųstis, kad Prancū
zijoje “yra milijonas nerei
kalingų valstiečių ūkių.”

Bet paskutinis lašas, per
pildęs Prancūzijos valstie
čių kantrybės indą, buvo 
dabartinės Lanjelio vyriau
sybės priemonės ryšium su 
vadinamaisiais ypatingais 
dekretais, kurie formaliai 
skiriami ekonomikai “sa
nuoti,” o iš tikrųjų—jai to
liau mobilizuoti karui dar
bo žmonių masių sąskaita.

Susidūrusi su plačiu liau
dies pasipiktinimu šiais de
kretais, pasireiškusiu, be 
kita ko, rugsėjo mėnesio 
visuotiniu streiku, Lanjelio 
vyriausybė nutarė manev
ruoti, paskelbdama, kad ji 
ketinanti pagerinti darbo 
žmonių ekonominę padėtį. 
Taip, pavyzdžiui, buvo pa
skelbta, kad vyriausybė sie
kianti “paveikti kainas,” 
reikalaudama iš įmoninin- 
ku laisvanoriškai sumažin
ti jas. Netrukus po to, šių 
metų rugsėjo mėnesį, ji su-j 
sitarė su stambiasiais mė-į 
sos bei pieno produktų did-1 
meniniais prekybin inkais; 
kais nežymiai su m a ž i n t i; 
mažmenines atskirų prekių 
rūšių kainas. Bet pirkliai. ‘ 
sutikę su tuo, nutarė kom- | 
pen šuo ti save, ir dargi su į 
kaupu, tuoj pat 30-40 pro- j 
centų sumažindami didme- j 
nines paruošines kainas, 
kuriomis jie superka pro
duktus iš valstiečių. Nega
lėdami .realizuoti savo pro
duktus be tarpininkų pa
galbos, smulkieji fermeriai 
atsidūrė visiško nuskurdi
mo pavojuje. Kartu su vi- 
?a tuo pažymėtina, kad 
mažmenines maisto produk-; 
tų kainos miestų turgavie
tėse, nepaisant vyriausybės 
ir pirklių pažadų, tebekyla. 
Valstiečiai protestu o darni 
ėmė atsisakinėti pardavi
nėti didmeniniams prekybi
ninkams savo produkciją ii 
pastatė piketus keliuose ir 
prie mėsos turgaviečių.

Visa Prancūzijos spauda 
pripažįsta, kad šalies žemėm 
ūkis pergyvena sunkią kri
zę. Neseniai įvykusių šiai 
problemai skirtų parlamen
tinių debatų metu komunis
tinė frakcija Nacionalinia
me susirinkime reikalavo 
įvykdyti eilę priemonių že
mės ūkio gamybai sanuoti. 
Ji, be kita ko, siūlė peržiū
rėti žemės ūkio produktų 
kainas, sumažinti netiesio
ginius mokesčius jiems, su
mažinti prapionės gaminių 
kainas, pakelti darbo žmo
nių perkamąją galią, panai
kinti ypatinguosius vyriau
sybės dekretus, liečiančius 
žemės ūkį, įvesti žemės

Kodėl ją nori deportuoti?
Ethel Linn, Los Angeles,! 

Calif., gyventoja, skiriama I 
deportavimui. Prieš ją su
daryti įvairūs skundai, būk 
ji esanti komunistė. Val
džia taipgi turi ir tam liu
dininkus, kurie matę ją 
“komunistu susirinkime.’ 
To ir užtenka.

Skiriamos deportavimui 
vyras Morris Linu rašo 
“National Guardian,” jog 
jo žmona Ethel buvo atvež
ta iš Kanados tik šešių me
tų amžiaus. Ji mažai Kana
dą ir atsimena, nes visą sa
vo gražųjį amžių praleido 
Jungtinėse Valstijose.

Kodėl dabar ji surasta, 
kai]) nepageidaujama šiam 
kraštui?

Pakako liudininkei Mrs. 
Adelei Silvai iš Oaklando 
pasakyti, kad ji susipažino 
su Ethel Linn anti-fašisti- 
niame susirinkime. Imigra
cijos pareigūnai tą susirin
kimą paskaitė komunisti
niu ir Ethel Linn pripažin
ta nepageidaujama ir ski
riama deportuoti į Kanadą.

Morris Linn rašo, kad 
liudininkė pripažinusi, jog 
tūlas “įžymus komunistas” 
pasakęs, kad tame anti-fa- 
šistiniame susirinkime “da
lyvauja Komunistų Partijos 
nariai.” Iš tikro, tame su
sirinkime dalyvavo įvairių 
pažvalgų žmonių.

Svarbiausia, dėl ko reak
cininkams Mrs. Ethel Linn 
nepageidaujama, tai ne dė1 
dalyvavimo tame ar kitame 
susirinkime, bet dėl akty-

SKAITYTOJŲ BALSAI
Norėtųsi poezijos 
apie biednuomenę

Skaitau Laisvėje visokius 
margumynus. Gerai, man j 
patinka. Jei leisite knygą i 
“Už tų sienų mūrų,” prisi-1 
dėsiu su penkine.

Man rodosi, kad mūsų po
etai nesirūpina sukurti ei
lių apie biednus samdinin
kus, tarnautojus, kumečius 
ir apie ignorantus... To
kios eilės būtų pageidauti
nos.

Svarbu taipgi skaityti ir 
pasimokinti, kaip geriau 
užlaikyti sveikatą. Kiek
vienas nori sveiku būti ir il
gai gyventi, bet daugelis 
nemoka apsaugoti savo 
sveikatą. O je'igu tu sulau
kei kokiu 70 metu amžiaus 
ir esi sveikas ir drūtas, tai 
tūli į tave kitaip žiūri, kam 
toks esi, kodėl nesensti, ne- 
sulinkęs vaikščioji. Mat. 
jie nežiūri, kaip tu visą am
žių gyvenai ir kaip užsilai
kei.

Jeigu aš būčiau gyvenęs, 
kaip mano brolis ar kiti to
kie, tai būčiau po vėlė n a 
jau gal virš 20 metų atgal. 
Mano brolis buvo drūtas vy
ras. Vienas karčiamninkas 
prisiminė man: nežiūrėk 
kad tavo brolis sirginėja. 
bet jis yra drūtesnis už ta
ve. Karčiamninkas iį, mat. 
gerai pažinojo...

Taigi, labai svarbu vi- 

ūkio darbininkams garan
tuotą darbo u ž m o k c s c i c 
minimumą.

Tačiai reakcinė parla
mento d a u g u m a atmetė 
šiuos pasiūlymus. Vyriau- 
bės priimta programa ne
patenkino valstiečių, ir pro
testo kampanija tebevyks
ta.

Įvykiai Prancūzijos kai
me rodo, kad liaudis vis 
ryžtingiau stoja prieš an- 
tinacionalinę savo šalies 
valdančiųjų sluoksnių poli
tiką. A. Aleksandrovas 

2 pusl.-Laisvč (Liberty)-Antradienis, Lapkr.-NOv. 17, 1953

vans dalyvavimo pažangia
me veikime.

McCarran - W’altei 
tymas suteikia didžiulę gaj 
lią imigracijos ir justicijos 
pareigūnams ter o r i z u o t i 
sveturgimius veikėjus, pir
moje vietoje nepiliečius.

Tuo įstatymu remiantis 
šimtai nepiliečių yra sulai
kytų ir deportuoti skiria
mų. Tarp ju randasi ir lie
tuvių: V. Andrulis, L. Prū- 
seika, A. Deikienė, Vincas 
Paukštys ir keletas kitų.

Minimu įstatymu remian
tis bandoma tūli sveturgi- 
miai piliečiai nupilietinti ir 
tada deportavimui juos 
skirti.

Svarbu todėl visiems dar
buotis, kad tą žiaurų, des
potišką įstatymą atšaukti 
ir jojo vietoje geresnį pri
imti.

Senatorius Lehmanas ir 
kongresmanas Celle ris (abu 
iš New Yorko) įteikė Kon
gresui naują imigracijos ir 
natūralizacijos bilių, kuris 
galėtų pavaduoti dabartį j 
įstatymą. /

Nors siūlomas bilius nėra 
pilnai tobulas, nors jame 
yra nepageidaujamų ir tai
sytinų paragrafų, bet vis 
tik jis būtu daug geresnis.

Visais galimais būdais 
Lehmano - Cellerio bilius 

. reikėtų paremti. Reikėtų 
raginti savo kongresmanus 
ir senatorius už tą bilių 

! balsuoti, kuomet jis bus 
| Kongrese svarstomas.
I Gri-kis.

siems pasimokinti iš špatu, 
dos, kai]) sveikatą užlaikyt’ 
Tada ilgiau gyvenini ° 
būsime visuomenei 
gesni. \

Pirmas Skait\\Cr.i«s, 
Rochester, N. Y.

IŠ LIETUVOS
Naujos užmokyklinės įstaigos 

VILNIUS. — šiemet švieti
mo ministerija įsteigė Respub
likinę ekskursinę-turistinę sto
tį Vilniuje, kuri aptarnauja 
atvykstančias <>ksk ursi jas ir 
jaunuosius keliautojus, šiomis 
dienomis darba pradėjo Res
publikine jaunųjų natūralistų 
stotis, kuri teiks metodinę ir 
praktinę pagalbą respublikos 
mokyklų jaunųjų natūralistų 
darbui. Respublkoje. be jau 
veikiančių Vilniaus. Kauno, 
Klaipėdos pionierių rūmų, 
pradėjo darbą naujai Įsctigh 
rajoniniai pioni'?rių namai Ža
garėje, Pasvalyj*1. Zarasuose, 
Alytuje, Plungėje ir kitur. Is 
viso dabar veikia penkiolika 
rajoninių pionierių namų, šie
met bus atidaryta dar 5 rajo
niniai pionierių namai įzlažei- 
kiuosc, Druskininkuose. Bir
žuose ir kt.. o taip pat ketu
rios n iestų priklausomybės 
jaunųjų natūralistu stotys ii 
keliolika vaikų sporto mo- 
kvklų. Tarybų Lietuvoji šio- 

■mot veiks 12 užmokyklinės į-
Taigos.

Naujai įsteigti pionierių na
mai. stotys padės mokyklolHf) 
dar plačiau i.Švystyti užklasi-
n'į. sportin). mas'iiį darbu, nuo
lat gerinti pionierių oiganiza- 
ui.jos darbo turini ir metodiką.

Plečiamas plytinės pajėgumas

Sargėnų plytinė pastarai
siais metais išaugo i vieną D 
stambiausių plytinių respubli
koje. įmonė aprūpinta naujais 
įrengimais. Daug dai bo reika
laujantieji procesai žymia da
limi n-echanizaioti. Lpiė<,tas 
asort imentas; įsisavinta ; ifmo- 
keramiuiii blokų, skniamų 
daugiaaukščių namu perden
gimams, gamyba.

Pr. Aukūnas



Laisvoji Sakykla
Kodėl jie giriasi?

“ Tėvynės” 11-lam num, ant 
pirmo puslapio tilpo praneši
mas apie SLA Pildomosios Ta
rybos nominacijas. O ant ant
ro pusi, yra tilpęs SLA Pild. 
Tarybos pasigyrimas, kad jie 
SLA gerai tvarko, ir daugiai, 
visokiu pasigyrimu. Girdi, to
kia organizacija galima di
džiuotis. O M. -J. Vinikas net 
pasigyrė, ką Pild. Tar. mano 
daryti. Skaitomo: “Toliau dr. 
M. Vinikas plačiau išdėstė 
spaudos atstovams naujuosius 
SLA darbus, suminėdamas ap
draudos plano patobulinimui 
ir planuojama paskatinimą 
kuopoms ir susivienijimo ap
skričiu valdyboms steigti tau
pom ąsi as- s k o 1 i na m ąs i as i st a i - 
gas, savitarpinius bankus.”

Tai kiek daug SLA Pild. T. 
su ponu V in i k u pryšaky.je pri
žada dėl SLA nariu? Ar jūs 
manote, kad Vinikas šitiems 
savo pasigyrimams tiki, ką jis 
kalba ? Kad kuopoms ir ap-

skričiams įsteigus bankus? Jis 
žino, kad taip nebus, bet jis 
Gtip kalba apgaudinėdamas 
SLA narius. Nes dabar eina 
nominacijos i Pild. Tarybą, 
tai reikia kaip nors pasigirti 
ir pasigerinti SLA nariams, 
kad gauti jų balsus, kad na
riai ir vėl balsuotu už tuos 
pačius ponus i Pild. Tar. Juk 
taip daro visi reakciniai poli
tikieriai, kurie pirmą linki
mu visko prižada, bet po rin
kimų viską pamiršta, nepildo. 
Taip dabar daro reakcionie
riai iš SLA P. T.

Ar tie apdraudos pagerini- 
i mai (apie kuriuos p. Vinkas 
įkalba) tik nepadidins nariams 
mėnesinės mokesties? Nes pir
miau taip būdavo.

Taipgi 'jie sako, kad padi
dins pašalpą, kad sergantiems 
nariams pašalpa būtų ilgiau 
mokama. Bet kiek padidins, 
tai nepasako. Seniau pašalpą 
mokėjo už 24 savaites: už 12 
savaičių pilną pašalpą ir kitas

12 savaičų pusę pašalpos. Bet 
pašalpą numušė nuo 24 savai
čių iki <8 savaičių. Dabar mo
kama : už 4 savaites pilna ir 
už kitas 4 savaites puse. Tai
gi, jeigu ir sugražintų seną < 
pašalpos mokėjimą, t. y. ant 
24 savaičių, tai dar nebūtų 
pagerinimas, nes tik būtų ta 
pati pašalpa, ką buvo pirmiau.

Po pereito SLA seimo dr. S. 
Biežis pasigyrė, kad SLA yra 
labai turtingas. Jis sako, kad 
SLA yra turtingiausia .organi
zacija. Jeigu SLA yra taip tur
tingas, tai kodėl mes, SLA na
riai, turime mokėti du sykiu 
tiek į apdraudos fondą už tą 
pačią apdraudą? Arba ko
dėl už tą pačią mokestį gau
name žymiai sumažintą ap
draudą? Ir kodėl į pašalpos 
fondą turime mokėti tą pa
čią mokestį, o pašalpos gauna
me tik už S .savaites, vieton 
24 savaičių, kaip pirmiau mo
kėjo? Ir kodėl bankieriai ir 
korporacijos naudojasi SLA 
turtu, o nariai vis apkraunami 
d i d esn i a i s m o k esč i a i s ?

SLA Senais Narys

Žemdirbystes sekretoriui Ezra Taft Benson jaučiasi karšta, 
kai pas jį atvyko galviju augintojų delegacija. Ji reikalavo 
paremti farmų produktų kainas. Bensonas atsisako. Tuomet 
šimtai farmerių atstovų pareiškė kad jis neatstovauja pilie- 
tijos reikalų. Farmeriai garsiai kalba, kad jis turėtų atsista
tydinti.

Norwood, Mass
Issikaibejus 

ninku J. Kras
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HELP WANTED—MALE

Inventory or public accounting ex-
I <*gi< • cduca- 

in accounting 
week. State

i ion or epui
I undamenlals. 
salary. Write:

R( A, INTERNATIONAL 
DIVISION g

Ellis A Essex Sts., Gloucester 
(226-228)

LINOTYPE OPERATOR. St. job 
of overtime. Open shop., 
job work in trade plant. 

Blender lor interview. 
WA. 2-0800

Commercial 
I ‘hone Mr.

<.)

J1-226)

•i<_ nceri on Thermometers.
Apply in person.

1131 Brandywine St.
. (221-227)

AI TO MEI »! 5 Nirs
Excellent opp lor ih< right man. 

Good pay, working conditions, vaca
tion and many other benefits. Apply 
in person or phone Mr. Paul Toth, 
Woodlawn 4-4849. TEMPLIN MO
TORS, 1888 Haddon Ave., Camden, 
N. J.

j ^PETRAS KRAPAS ....................................... . ...'..................

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
. ' '—— Kalėjimo vaizdai. Poema ■ ■ ■■■■■----—--■ - ■ — --

Lawrence. Mass.
ve. Pals Ai<Io 
siniokines datto

lk jest salary. Ideal working conditions.
I Perm. work. Phila’s largest roup- 

holsiering shop. Ap|»l.\ in person to 
work. SANDER-OSLK'K. 3rd fl.

o- HANCOCK Ar SOMMERSET STS.
r GA. 3-7498

(225-227)

HELP WANTED—FEMALE

N’t ICSES. Needed for 
Good starting .salary; plus 

Director of Nursing

(Tąsa) _

Ant skaitmenų tai jis buvo pagviešęs: 
Popieri šmakšt — ir jau stovi tau 

priešais,— 
Tai ir klausyk tik, stebėkis tu juo...
Na, ir stebuklas iš tikro, be juok’I J> 

Skaitmenis jis barstyte tau nubarsto,— 
Kalba iš gomurio, lyg kad iš karsto—

Vis mintinai! iš galvos, atminties! 
Lyg automatas koks, keista išties!...

Kiek jis dienų jau kalėjime buvo...
Kiek valandų... kiek naudojo skustuvų...

Kiek valandų dar turės jis kalėt...
Kiek dar minučių bus metų gale...

Kiek turi narvas tų didelių sraigtų... 
/</ek visi narvai... ir kiek ju dar reiktu...

4 Kiek turi štangų čia durys, langai— 
Kiek paskersai ir kiek jų išilgai...

Kokios baisenybės bepročių name...
Kiek tų kankynių prikenčia jame...

Kaip tuos pamišėlius ten tyrinėja...
Kaip ten juos gydo... ką jiems darinėja...

Girdi, Gvinėjos kiaulaitės ir tiek...
Klaipo visaip juos ir laiko užniek...

Gėlės be grotų, be durų, be nieko,—
Nieko aštraus ten nei kieto nelieka,—

Sienos, asla vis minkštai pamušta,
Taipgi maigūnas, “gamtinė” vieta.

Savižudybei išvengt tai saugumai,—
Mat gi, valdyba mąsliai tai]) įstūmė.

Tai ir kankinas vargšai kaliniai,
Proto iškrypėliai, jau nuo seniai...

Džionis nekartą taip Cimį girdėjo,"
Kaip jis įniršusiai duoda kam vėjo,—

Klausė jis jo pakančiai, nuobodžiai,—
Manė: galvoj tam “sugieda gaidžiai”...

Viską jis nutarška,— mirksi jam akys,—
Žiūri, klausai: lyg ir būt’ kiek pa

trakęs...
..Tūkstančiais, tūkstančiais — vis 

mintinai...
Kaip jis tiek atmena, pats nežinai!

Lyg jis galvoj kur turėtų mašiną, 
Skaitmenis gatavus jam kur gamina...

Jis pasakys, kiek va tas kalinys — 
Kiek jis savaičių, dienų dar turįs...

Kiek jis dešrelių per dvylika metų
Yr’ čia suvalgęs — ir kiek jų dar keta 

Šičia suvalgyt, lig laisvėn išeis... 
Kiek pinigų čia krautuvėj išleis —

Ant papirosų, kai rūko kas dieną
Du pakeliu, tai po centą už vieną: 

Keturiasdešimt jam centų kasdien— 
Dvylika dolerių menesiui vien —

Svaičioja, mat, taip keistai vis kartoja—
Skaitmenis tuos jo galva nelemtoji,—

Nuomones svaido jis savo niršiai...
“Taigi sakei jau — argi užmiršai?...”

Varo visvien, iš pradžios, vėl iš naujo,
Skaitmenis barsto jisai visa sauja,—

Peršoka greit j kalėjimą štai, 
Paberia vėl pilna burna, tirštai...

Bombą, girdi, kaip matai, jis paleistų,— 
Griautų kalėjimą šį vienu gaištu: 

“Paslėptas miestas” — “už mūrų
šitų”...

Kitas, pasaulis... pažint pravartu.
“To, kas čia dedas, nemato iš lauko — 
Niekas, — nebent tik paukšteliai, ką 

plauko—
Mato užmato — ir tu kur esąs,— 
Plauko laisvai po plačiąsias dausas,

Šimtas ir keturiasdešimt keturi —
Tik per metus išeikvoti už tai turi!

Per dešimt metų tai bus jau suma!
Broli, jam pradžiai to būtų gana...

O kiek išeina jam dar už ką kita?
Dargi sumelė graži sus’darytų,—

Tai čia tik vieno, — o tiek kalinių!...
Biznį įvaro jie skaičių šaunių.

Biznį nemažą čia daro krautuvė,—
Išlaidos — pikšt------- jų kaip buvę

Trys kaliniai pardavėjai čionai —
Centai šeši, — tai lengvai išmanai...

Pelno gražaus čia. padaro valdyba,—
Tai jie ir laikos, dantim įsikibę...

Na, o kalėjimų — kiek jų yra!
Tai susikrauna sumelė gera!...

Ką čia darąs šiam mieste paslaptingam, 
Kur mes, vargšai, metų metam 

pradingom,— 
Kur sudžiovinom jaunąsias dienas, 
Kur ir palaidojom savo svajas, —

(Išmones, polėkius sutrėkštus sielos, 
Viltis skaisčiąsias, tai]) brangias ir 

mielas, —
Baltas liepsnas, Prometėjo ugnis, 
Ką čia užčiaupia žiaurioji vilnis...

Tai]), šiam mieste užburtam, pa
slaptingam —

Mes gyvi žmones nebesam— mes 
dingoni...

Mes nebe žmonės,— tiktai numeriai... 
Niekina mus čia, žvairuoja šnairiai...

Spėk tik klausyt, įsiręžęs, aprimęs:
Tuoj pr i tarškės pilną ausį tau Cimis...

Nukalba kartais gana neblogai,
Tik tos skaičiuotės—tai velnio ragai...

Jis susirašo ant lapo kas rytą:
Skaitmenys stovi eilėm sudaryti,—

T Ir prikamuoja, tarškėdamas jas,—
Kur jis ir vietos galvoj tiek suras?...

Šiai]) iš kalbos jis ekscentriškas rodos,—
V>s v'un.ų rimb's m.,nb''džio2 :

Mes čia—rudutės, pilkutės tik skruzdės, 
Lakstėm ir zujam, sumizgę, subruzdę,— 

Krutam ir plušam vis naudai va tų, 
Ką mus sugaudė iš laisvės skliautų...

Mes—vabalai vienaspalviai, pilkučiai;
Bėgam pavėjui, kur vėjai mus pučia...

Lyg šakaliukai, nublokšti sraujon, 
Laivo skeveldros, sugrūsto uolon...

Paukščiai laukiniai — sparnai nu
karpyti—

Laisvėj sugauti, narvuos sutupdyti... 
Trokštam mes oro, plačiųjų dausų, 
Laisvės, taikos, kur saugu ir šviesu...”

(Bus daugiau)

Spalio 27 d. vėl tapo supil
tas naujas kapas ant Bellevue 
kapu, kur palaidojome ilga
metį mano draugą Juozą Bu
kauską. Palaidotas be bažny- 
tiniu-religiniu ceremonijų. Mi
rė sulaukęs 82 metų.

Paliko dideliame nuliūdint 
moterį Teresę, 4 dukteris ii 
du sūnus, visi paaugę. Aldona 
išėj usi už profesoriaus Louis 
Ilisemaii, Biruta už Jono Ghu- 
lados, Regina už Edie Pilipa
vičiaus. Teresė, Vytautas ir 
Juozas dar nevedę, gyvena 
prie tėvų. Taipgi paliko pus
broli Petrą Tamašauską, gy
venantį Lawrence, kuris da
bar yra sergantis. Kitų gimi
nių pavardžių neteko sužinoti.

Lukauskas turėjo 2 brolius 
ir vieną seserį Lietuvoje. Vie
nas is tų brolių apsigyveno 
Rusijoje ir vedė rusę. O vienas 
brolis ir sesuo gyveno Lietu
voje, bot apie juos paskiausiu 
laiku žinių neturėjo.

Šeimyna stengėsi pratęsti 
tėvo gyvybę. Buvo nuvežtas 
i ligoninę ir padaryta opera
cija. Turėjo ir keletą daktarų. 
Bet niekas nebegelbėjo, po 
trumpo sirgimo, mirė.

Juozas Lukauskas gimė 
Gargždų kaime, Žemaitijoje. 
Tėvas buvo mažažemis ar be
žemis, tad Juozas nuo mažų 
dienu turėjo užsidirbti sau 
pragyvenimą. Mažas būdamas 
nuėjo pas Plungės kunigaikš
tį dvaran paukščių daboti, o 
vėliau ir prie sunkesnio darbo 
dvare.

Sulaukus 21 metų tapo pa
imtas į rusų caro kariuomenę, 
kur tarnavo 4 metus caro 
gvardijoje, prie caro palečių 
Peterburge. čionai Juozą: 
pripasakodavo daug įdomybių 
apie carą, jo šeimyną ir auk
štus tarnus.

Atitarnavęs, Juozas nuėjo 
apsigyventi pas savo brolį Ak- 
nistave, bet neilgai ten pagy
venęs grįžo į Lietuvą. Lietu
voje gyventi aplinkybes buvo 
sunkios, tad atvažiavo Ameri
kon ir čia išgyveno 55 metus, 
daugumą laiko Lawrence. 
Mass. Dirbo audinyčiose ir už- 
.siimdinedavo įvairia agentys- 
'('. Pardavinėjo rožančius, 
škaplierius, maldaknyges, lai
krodėlius, žiedus. Buvo “dak
taras,” “aptiekorius,” “felče
ris.” Vienu žodžiu : vertėsi, 
kuo galėjo. Agcntauti jam se
kėsi.

Lawrcnciuje Juozas apsive
dė Teresę Marcinionis ir susi
laukė šeimynos, kurią išaugi
no laisvoje dvasioje.

Pagyvenęs Lawrence, išva
žiavo į Rumford, Me. Ten su
sipažinęs su draugais surengė 
kunigui Mockui prakalbas su 
paveikslais. Tose prakalbose 
kunigas Mockus buvo įskųstas 
už platium-'1 bedim'vbčs tapo

areštuotas ir teisiamas. Velio
nis Bagočius buvo Mockaus 
gynėju, o Juozas Lukauskas 
vyriausiu liudytoju. Kada tei
sėjas užklausė Juozo, ar Ma
rija nekaltai pagimdė Jėzų, 
Juozas atsakė: “Jėzus turėjo 
bambą, kaip ir mes visi. Jis 
buvo žmogus ir žmogaus sū
nus. kaip ir mes visi.“

Tuo laiku Juozas buvo di
delis laisvamanis. Skaitė, lais
vamanių leidžiamus žurnalus 
ir knygas, taip pat platino ki
tiems. Skaitė Keleivį. O vė
liau, kada pradėjo eiti Laisve, 
ją skaitė per ilgus metus. My
lėjo skaityti, tai)) pat rašyti. 
Ypač daug yra prirašęs apie 
savo gyvenimą. atsiminimų 
ir šiai)) gana įvairių raštų. 
Dar ir dabar randasi daug 
prirašytų. Gal vaikai sutvar
kys.

Pagyvenęs trumpą laiką 
Rumforde, Juozas sugrįžo į 
Lawrence ir čionai visut savo 
gyvenimą praleido ant mažos 
savo farmelės Methuen, .Mass.

Ilsėkis. Juozai, ant Bellevue 
kapų kalno! O tavo šeima, gi
minės, draugai ir pažįstami 
ilgai tave atmins ir lankys ta
vo kapą.

Tavo draugasV. K.. .

Montello, Mass.
Sveikina su gimtadieniu

M. Mickevičienė sveikina 
Lietuvių Kultūrinio Centro su
važiavimą su $5 jos gimtadie
nio proga. Lapkričio 1 (i d. yra 
jos gimimo diena.

Abu Mickevičiai yra Lietu
viui Kultūrinio Centro sėrinin- 
kai ir Laisvės skaitytojai ir 
rėmėjai.

Philadelphia, Pa.
Ant mirties patalo

Labai, labai sunkrii serga, 
'iesiog ant mirties patalo guli, 
Vilamina Valantienė. Ji .era 
viena iš seniausių ir nuošir
džiausių Laisvės skaitytojų, ir 
bene bus seniausia, lietuve. A- 
merikoje. Jai greitai sukaks 
39 metai amžiaus. Senatve šią 
gerą mūsų dienraščio pritelką 
kviečia j amžinąjį pol?sį.

Vilamina Valantienė yra 
motina taip pat geros laisvie- 
tės Savinies Bimbienės, gyve
nančios llawtorne, N. J. Kitos 
dvi dukteys gyvena Phi'iadel- 
phijoje.

Senutes adresas: Dill So. 
51st St.

Rcp.

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

teriečiu.
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Rengeių

Laisvės kaina $8.00 metams

GRADE ATI 
all shills 
bonus Contact 
Service .Mrs. Born.

M oodlawn 3-8830
(225-227)

Mfging Co. Resp. position 
’me. Pleasant wking cond.

MA. 7-7130.

Mid-City , 
with fu- 
Sl . work-* , . 
or pilone

1220 Buttonwood

<221-226)

man not over 45 yrs. Good cook for 
small Mam Line family. Conv. loca
tion. 5 d. wk. PHv. quarters & TV. 
Seashore lor summer. $40 wk. St. 
posit ion. good home for right wo
man. 'I'd. eve. .Midway 2-4944.

(224-226)

(.LASS BLOWERS 
Experienced on Thermometers.

1131 Brandywine St.
Apply in person.

(221-227)

I Nl’RSES. Reg. New suburban hos
pital. Gen duties. All shifts and 
depls. Steady position. Apply in per- 
s n or phono Mrs. Swindell, FI. 2* 
■JUM). ROLLING HILL HOSPITAL. 
liQ E. Township Line, Elkins Park. 

(226-228)

HAIRDRESSERS. All around sty
lists and manicurists. Full or part 
time, for progressive now shop in 
lively section. High salary and comm. 
Exo. hrs. Applv in person or phone. 
HAIR FASHION CENTER. 7316 
Ha vert ord Ave. GR. 3-9758.

MONTELLO, MASS.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybės Choras

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 2.1 November
Liet, Taut. Namo Žemutinėje Salėje

North Main ir kampas Vine Sts., Montello, Mass.

j Pradžia 7:30 vai. vakare. įėjimas $1.00

Montello Liuosybės Choro Trietas 
Al Potsus, Rožė Stripini.s ir Win. Jodeikis 

I .___

i /Š77S.1 KOXCHRTO PROGRAMA:
Aldona Wallen ir John Binney, solistai, vietiniai; 

i Gari and Cliff Wailants, accordionistai, Staughton;
Liuosybės Choras, vadovauja Al. Potsus. 

Geni Orkestrą šokiams
I) Bl'S I’ATARNAI JAMA VALGIAIS IR GĖRIMAIS

Prašome vietinių ir iš apylinkės skaitlingai atsilankyti.- 
Ah nuimo komitetas. * • 

---------------- ------

3 putiL-Labvč (Liberty) - Anlyodp nR L:)pkr.-N°v. 17, 1953



Matykite vaidinant 
talentingus juokdarius

31 ūsu parengime, kuris Įvyks 
jau si sekmadieni, lapkričio 
22-rą dieną, Liberty Audito 
rijoje, kaip komedijoj “(.oriau 
Vėliau, Negu Niekad“, taip 
ir dialoguose “Komu Gydyto
jas“ ir “Abiem Bloga“ daly-
vai? j a talent not i juokdariai.

Na daleiskim,. kas gi neži
no J. -Jinlžriito. Juk žmones 
kaip tik prisimena jo vaidini
mus, tai ir juokiasi. .Arba 
kas gi nežino K. Kriaučiūno, 
kuris žavėjo ir jau žavi pub
liką savo vaidinimais. savo

Juozas Judžentas

juokais per daugeli metu. Na 
ir kas nežino J. Grybo, kuris 
dar neseniai gyvena Brookly-
ne, o jau labai gražiai via at- 
sirokomemdav ęs ta lemt ingais 
vaidinimais. () J. Kučinskas, 
tai mums visiems yra žinomas 
ilgą rolių ir dideliuose veika
luose vaidintojas, kinis veik 
visuose dideliuose1 veikaluose 
vaidino ir žavėjo žiūrėtojus. 
Na, o paėmus -J Klimą. Jis 
Be tik yra geras komedijų ak
torius, bet ir Ii lm i n i n kas. ši 
syki jis valelius korini gydy
tojo role; ir juokins žiūrėtojus.

Na. tai tiek apie vyriškius 
aktorius. Bet mes šitame vai
dinime1 turėsime ir mote rų. Ir 
štai viena iš ją. tai Verute 
Bunkienė, kuri yra vaidinusi

Jurgis Klimas

ilgas roles. Net tokiuose- vei- 
kaluo.se, kaip kad veikalas 
“Pries Srovę’’, ‘Vergijos Griu
vėsiuose” ir daugelyje kitu. 
Taigi. be abejones, ji žavės 
publiką. Na, o jau kalbant 
apie mūsų Magei ulę Juškienę, 
tai jau ją ne tik1 Brooklyno 
visuomenė žino, kad ji yra ta 
lentuota juokdarė, bet ir ki
tų miestą žmonės. Juk ji jau | 
per keletą paskutinių metu | 
važinėjo po miestus ir vai
dindama juokino publiką. Ji 
yra publikos mylima komedi- 
jantė. Ir štai dar turim vie
ną moterį, kuri dar neseniai 
pas mus pradėjo vaidinti, bet 
gražiai atlieka tarnaites rolę. 
Ji yra Julytė šimkįenė.

Taigi, gerbiamoji visuome
nė, šį ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 22-rą dieną, I :3() 
vai. popiet, sueik’it visi Į Li
berty Auditoriją ir maty kit 
Vaidinant mūši) šituos talen- j 
tuotus juokdarius.

Širdingai kviečia, i
LDS 46 kp. komisija.

NAUJAS CHORAS
Laisvei pranešama, jog Ja

maikoj įsikūrė tarprasinis, ne
priklausomas choras. Jis pa- 1 
sivadino Vieno Pasaulio Cho
ru (One World (.‘borus). Pa
mokoms susirenka kas pirma
dienio vakarą, 7:45, 110-53 
Merrick Blvd., Jamaica. Va
dovauja Donald Landos.

NowYorkik^/^/aZlnkit
Ar Lietuvai gręsia karas dėl 

V okiet i j < >s atgin klavim o?
Ar atginklavimas Vokietijos 

veda i taiką ar i karą?

Tokį k laušimą pastale dau
gelio tautiniu organizaciją at
stovu susirinkimas New V er
ke. ’I uo klausimu yra labai 
susirūpinę lietuviai. lenkai, 
kitos Pabaltijo kilmes tautos. 
Tuo rūpinasi visi, kurie neno
ri matyti kitą karą'ant- savo 
tėvu ar broliu žemes.

Tos rūpesties vedami kelią 
tautu organizacijų atstovai 
nutarė rengti bendrą masini 
susirinkimą tiems klausimams 
diskusuoti. Kalbės Pabaltijo 
tairt-ą kilmes kalbėtojai. Yra 
pakviestas ir pasižadėjęs ii 
vokiečių atstovas kalbėli ta
me susirinkime. Pageidauta 
kad pasakytu vokiečiu nuo
monę taikos ar karo klausi
mu.

Lietuviai irgi esame priside- 
i ię tą mitingą rengi i i r gavę 
i mūsų publikai likietu. No- 
j rodami. ,kad mūsų tėvu kraš- 
i tas būtą apsaugotas nuo kito 
karo, lietuviu atstovai irgi

| Mirė jauna lietuvė, 
t riju vaiky motina

Edna Graco Berger mirė 22 
Į d. spalio. Mary Immaculatc 
į Hospital. -Jos gyvenimo vieta- 
rezidencija buvo S5-3G 261th 
St., Floral Park. L. L

Edna Berger buvo gimus! 
Spatsvvood. N. J Dirbo raš
tinės vedėja Federal Asso
ciates Buyers rastinėje, . Man- 
hattane. Prieš 13 motu apsi

vedė su Austin Berger. Jis 
dirba Architectural Bronze 
Company. Jo mylima Edna 
Grata paliko 3 sūnus, visi dai 
maži — 9. 6 ir I motą. Ii 
paliko savo brangią moliną 
Bertha Demsy ir broli Henry 
Demsy. Taipgi paliko tetą 
Olgą ir tetėną Keinhadt, danę 
pusbroliu ir pusseserių.

Edna Grace palaidota Pine
lawn Memorial Park kapinėse. 
Tegul jai būna lengva žonieič 
ilsėtis.’ O jos sūneliams lin
kime sveikiems užaugti!

F. Reinhardt.

Jau atidaryta naujoji šaka 
Van Wyck Expressway kelio 
tarp Queens Blvd, ir Grand 
Central Parkway. Dabar bus 
galima pagreitinta kelionė 
tarp International ir LaGuar
dia lėktuvu stočių.

NEW YORK NEW YORK

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktorių prašymas

pasiėmė dali atsakomybės už 
mitingo sėkmingumą. Sykiu 
pasiėmėme ir dali finansinės 
atsakomybes. Tą atsakomy
be galėsimi' garbingai išpildy
ti tiktai iš anksto parduotais 
Ii k ietis.

Prašome visus Įsigyti tikietus 
iš anksto. Prašome Įsigyti ti
kintą net tuos, kurie negalės 
dalyvauti mitinge. Tuomi pa
dėsite apmokėti svetainės ii 
garsinimo iškaščius. Kadan
gi Įžanga nutarta visiems pri
einama. tiktai 75 centai, tad 
vien tiktai Įžanga nepadengia 
mitingo surengimo iškaščią. 
Būkite1 visi rū pestingais tai
kos prieteliais! Nepalikite; 
vien tiktai ten būsiantiems 
mokėti Įžangą ir duoti aukas 
taikai ginti. Prisidėkite' visi 
pagal geriausią savo išgalę, 
nupirkite1 ekstra tikinta.

Tas svarbus masinis mitin
gas Įvyks lapkričio 22 d., 2 
valandą, Golden Ballroom, 53 
W. 66th St., New Yorke.

Lietuvė atstovė.

Jau buvo spaudoj praneš
ta, kad Lietuviu Name) Bend
rovės šeriu inkų metinis siiva
žiavimas Įvyksta šeštadienį, 
lapkričio 28, Liberty Audito
rijoje. Prasidės 1 v. popiet.

Tad Bendrovės direktoriai 
nuoširdžiai prašo šėrininkus 

•skaitlingai jame dalyvauti ir 
laiku susirinkti. Turime ne 
mažai svarbiu klausimu ap
tarti.

Bet .jeigu kuriems šėrinin- 
kams dėl svarbiu ’priežasčių

.nebūtą galima dalyvauti, tai 
tie lai išpildo jiems pasiųstas 
proxy’s, kaip nurodyta jiems 
pasiustuose laiškuose.

Kitas prašymas, tai daly
vauti metiniame Bendroves 
bankiete, kuris Įvyks tuoj po 
suvažiavimo, čia jau gali da
lyvauti tiek šėrininkai, tiek 
pašaliečiai. Savo dalyvavimu 
jūs galėsite žymiai paremti 
savo Lietuviu Kultūrini Cen
trą.

LNB valdyba.

FOR RENT

I ftSINUOM O J A K RAUTU V f:S
Abelnai 1,000 pėdą, 'rinkančios d<4 

visokiu rūšių lengvu pramonių. lš- 
randavojame visas ar dalimis. Pri
einama randa. Pamatykite.

167(1 Southern Blvd., Bronx 
(174th St. Stotis) Tel. CL. 4-0251

(226-228)

Ebusiness
OPPORTUNITIES

PARSIDUODA 
VAISIŲ IR DARŽIVIŲ 

KRAUTUVE
Pilnai įrengta. Gera biznio sekci

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

Saukite savininką:
CY. 9-7077

(221-227)

Darbiečiai planuos 
ateities veiklą

HELP WANTED—FEMALE

SLAUGES REGISTRUOTOS 
Prižiūrė jimui nuo 10 6 P. M. ir nuu 
11 P. M. iki 7 A. M. Alga sulig pa. 
tyrimo. Rašykite arpasimaVykjie.su 

Mrs. Woods, 
104-19 165th SI., 

Jamaica 
(223-229)

Kriaučių atydai
Lapkričio 18 d. Įvyks lietu

viu kriaučių 54-to skyriaus 
EXTRA SUSIRINKIMAS 11- 
27 Arion Place, unijos svetai
nėje. Pradžia 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, numeskite savo na
minius reikalus Į sali ir daly 
vaukite susirinkime. Jis yra 
šaukiamas nepaprastas dėl to, 
kad Įvyksta visos lokalo -val
dybos nominacijos ateinan-

AFL pakeitė gaires 
laivakroviu samdoje

AFL naujai atkuriamos 
laivakroviu unijos viršininkai 
diskeli pakeitė savo kalbą 
laivakroviu samdos klausimu, 
Iš karto jie buco užgyrę po • 
licinę kontrolę samdos i dar
bą ir atstatymo iš darbo. Del 
to kilo eiliniu naiią protestai. 
Dabar viršininkai sako, kad 
“regimentacija” nėra geras 
dalykas. Bet kad unija lauks 
iki bus prašalini i “gengsteri- 
niai elementai“ ir kol unija 
sustiprės. Tiktai tuomet rei
kalausią pakeisti Įstatymą.

1 )abart i n is gubernatorius 
Dowry ir republikoniško jo 
seimelio pateiktas Įstatymas 
Įsako kiekvieną norinti dirbti 
pajūry je asmenį varyti pei 
'.ardymu, fotografavimu ir 
pirštu nuotrauką darymo še- 
renga. AEL patarė darbinin
kams tam procesui pasiduoti. 
Girdi, tas reikalinga daryt; 
“apsaugai darbo.“

Coney Islando susidaro ko
mitetas apdainuoti audros pa
darytus biznieriams nuosto
lius. Vadovaujantis tais ap
is a i na vi mais gal bus teikiamos 
paskolos Įstaigą pataisymo iš- 
kaščiams.

tiems (1954) metams. Tokiu 
būdu yra svarbu visiems da
lyvauti.

Turėkite su savim unijos ir 
social security korteles, kitaip 
jūsų neįleis Į susirinkimą. Da
lyvaukite visi minėtu laiku.

J. S.

Žada numažinti fėrą 
mokiniams

Tranzito Autoritetas nutarė 
numažinti viduriniu mokyklą 
mokiniams fėrą. Bus 10 centą 
už “round trip.” Numažini
mas liečia liaudiškąją ir baž
nytiniu mokyklų mokinius.

Įdomu tai, kad mažina, ne 
dabar. Dabar tik . nutaria ma
žinti. Bet mažins tiktai nau
jam majorui užėmus vietą. 
Stebėtojai tame imate politi
kierių pastangas parodyti, ko- 
k.ia ši valdžia gera-gerute. 
šiai bus garbė, o ateinančioji 
lai laužo sau smegenis' iš kur 
miestui tuos pinigus gauti.

S- as

Virginia 9-6125

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

2 3; G 8 P. M.
By Appoint meni. 37-20 85(h Street

Except Thurs. * Holidays WOODHAVEN, T,. L, N. V.

■ 4U —■“ Hll —— IUI —

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai įrengtą

BAR&GRILI
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. į

Telephone E Vergreen 4-8174 j

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

ANTANAS LEIM0NA8 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. Evergreen 7-6868

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

TONY’S 
tJF-TO-lDATE 

BARBER SHOP

* ’

•MATTHEW A. i 
; BUYUS i
; (BUYAUSKAtt) J

I LAIDOTUVIŲ J
• DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
! MArket 2-6172 J

Gražiai pavykę
Kalbėjausi su Jonu grybu. 

Jis puikiai nusiteikęs. Mat, 
Richmond Hill komedijantai 
praėjusį šeštaddienį buvo 
Montelloje. Ten jie perstatė 
komediją. Labai puikiai pavy
kę, nepaprastai puikiai. Žmo
nių buvus pilna salė, iš visos 
plačios apylinkės. Ir mūsų ar
tistai juos prijuokinę iki aša
rų. *

Žinote, kad šitie patys ar
tistai, Jono Juškos vadovauja
mi, ši sekmadieni tą pačią ko
mediją vaidins Liberty Audi
torijoje. Ateikite skaniai ir iki 
soties prisijuokti.

Rep.

American Labor Party šau
kia visos valstijos vykdančiojo 
komiteto posėdį lapkričio 19, 
220 W. 80th St.. New Yorke. 
Svarstys ateities veiklai pla
nus. Taipgi bus diskusijos dėl 
Marcantoni jaus pasitraukimo 
iš pirmininko pareigą.

Vito Marcantonio, buvęs 
kongresmanas, tuojau po rin
kimu pasitraukė. Jis sakė, 
kad jis politikoje dalyvaus 
kaip nepriklausomas. Tačiau 
žadėjo kovoti už taiką ir lais
ves, kaip kovojo būdamas A. 
L.P. organizacijos New Yor- 
Ko valstijoje pirmininku.

HAIRDRESSER

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

865 — 1st Avė., N. Y. C.
Tol. PI.. 8-4228

" (223-227)

SLAUGE
PRACTICAL—LICENSED

3 11 P. M. Ši ft as
Gali gyventi vietoje ar kitur. Duo

dama valgis, gera alga.
EVANGELICAL HOME

1420 Bushwick Ave., Brooklyn
(225-2291

M OTIN Al PAG ELBIN INKS 
Mokanti Angliškai

Puikūs namui, privatinis rūmas, 
radio priimsime dipukę. Turi 
būti labai mylinti vaikus. $100 j mė
nesi. Pakeičiama ketvirtadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama. Šaukite;

CL. 8-1705
(225-131)

HELP WANTED MALE .
--------------------------------------------

MECHANIKAS 7
(šiek-tiek mokantis angliškai)

Pilnai mokantis. Del mašinsapos 
darbo, su 5 metų patyrimo prie 11 oor 
ir bench assembly darbo. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-8.861
(226-228)

Du darbininkai prigėrė 
darbe

Užkeliant valtyje darbinin
kus nuo vandens ant laivo., 
valtį keliončios virvės nutrū
ko. Darbininkai nukrito Į van
deni ir bematant dingo iš a- 
kiu. Ernest Cambell kūnas ta
po tuojau ištrauktas. Henry 
Cooperman kūno negalėjo tuo
jau atrasti.

Dvieju darbininką gyvybė 
žuvo už supuvusią, nepatikrin
tą virvę! Vienas buvo 35, kitas 
12 metu apmžiaus.

Reiškiame užuojautą Mrs. 
Demsy šeimai, taipgi velionės 
totai Reinhardtienei su šeima 
ir kitiems artimiesiems.

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. 7-42M

Moterų susirinkimas
Moterą Apšvietos Klubo su

sirinkimas Įvyks lapkričio 19, 
8-tą vai. vakare, Kultūros 
Centro Knygyne.

Draugės, dalyvaukime skait- 
lingiau, negu praeityje. Mes 
turime užsibrėžusius daug 
darbą, reikia juos Įvykdyti. 
Prie to, Kalėdos netoli. Turi
me rūpintis kūčia. Kūčia dau
gumai patinka. Smagi sueiga. 
Sykiu prisiminimas apie seną 
tėvynę, kuomet valgydavome 
kūčia samanotoje lūšnelėje, 
sykiu su savo senais tėveliais, 
jaunais broliukais ir sesutė
mis.

Dar trijų draugią pripuola 
gimtadienis, reikia jas pa
gerbti. O tik skaitlingai susi
rinkusios galėsime tai išpildy
ti. Tad padėkime visus dar
bus i sali ir eikime i susirin
kimą.

Klubietė

EK SIR A DELICATESSEN 
DARBININKAS

Vien (ik antradieniais nuo 10:30 
A. M. iki 7:30 P. M.

SCHAI-TUER’S DELICATESSEN 
52 New Hyde Park Rd., 

Garden City, L. I.
FL. 2-7801

(225-227)

WOOD
PATTERN MAKERS

Gora Mokestis, Nuolatinis Darbas.
WEBER A SAUER

87 14th St., Brooklyn * V
'"(25

SIUVAMl^U MA6INŲ \ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso
kių rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industri.jinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telofonuokite; WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

MAŠINISTAI

Su pilnu Patyrimu

Gera alga. Nuolatinis Darbas.

Turi Kalbėti Angliškai

Matykite Mr. Harris

CONDENSER SERVICE A

Thompsono užpuolikui 
teismas sausio 4 d.

ENGINEERING
601 Newark-St.. Hoboken. N. J.

________________ (221-227)
REAL ESTATE

Susirinkimas
CAMDEN, N. J.

L.L.D. \ 133 kuopos susirinkimas 
atsibus šekmadienj, lapkr.-Nov. 22 
d., prasidės 2 vai. popiet, bus pas 
drg. Liaudanskionę, 806 Florence St.

Draugės ir Draugai! Visi ir visos 
esate kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes randasi labai daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
meldžiame nesivėlinti, bet pribūti 
lyiku. Toko nugirsti, kad bus ir 
vaišių.

Kviečia Kuopos Kom.
(224-226)

RANDAVOJlMAf
Išsinuomoja du patogūs kamba

riai. Gali kreiptis vedusi pora ar 
pavienė moteriškė. Yra šiluma. Pra
šome kreiptis trečiadieniais, visą 
dieną; šeštadieniais nuo 7 vai. vaka
ro iki 10 v. vak., o sekmadieniais iš
tisą dieną.
1519 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

(224-226)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Porteris prie namų 

prižiūrėjimo. Yra vieta apsigyventi 
pavieniam vyrui. Darbas nuolatinis. 
Pageidaujama, kad būtų lietuvis. 
Dėl daugiau informacijų galit skam
binti bile laiku. Virginia 9-4678.

(225-227)

Alexander Pavlovich, fašis
tas, lapkričio 12-tą buvo pa
šauktas pas teisėją. Oficialis 
jam kaltinimas yra užpuoli
mas ant darbininku vado 
Thompsono tikslu jį užmušti.

Užpuolimas įvyko kalėjime. 
Ten Thompsonas buvo atga
bentas kaip persekiojamas ei
nant prie.šdarbininkišku Smith 
Aktu. Jis Pavlovčiaus visai 
nepažino, nebuvo jo susitikęs, 
žmogžudys tvojo jam per gal
vą su metaline dūda ir dar 
mušė jau netekusi sąmonės, 
pa virtusį ant grindų. Nuo to 
sumušimo Thompsono gyvybė 
kabojo kaip ant plauko per 
keletą savaičių. Ir dabar jis 
dar būna ligoninėje.

Pavlovičius yra gyręsis, kad 
jis žudė priešfašistinius vadus 
Europoje laike praėjusio ka
ro. Bet dėl užpuolimo ant 
Thompsono sakėsi “nekaltas”. 
Teisėjas Edward Dimock jam 
nustatė kauciją $15,000 ir lei 
do bylą atidėti iki sausio 
4-tos. Prokuratūra norėjo jį 
teisti dar šiais metais.

Pavlovičių atstovauti, ginti 
teisme atėjo advokatas Curtis 
F. McClane iš Workers De
fense League, trockistų orga
nizacijos.

I. S.

FLUSHING
1 šeimai—Mūrinis- Kampinis, Somi- 

attached--6 dideli kambariai. Spal
vuota maudynė, 3 miegamieji, alie
jum šildomas. Blinds, divonu dengti 
laiptai, screens, ištaisytas skiepas 
su išeinamąja, garadžius.

Kaina $16,500.
Tel. FL. 8-6695

(224-AzG) 
----- -------------------------------------- •/-.

FARMA
GRAŽUS 7 RŪMŲ NAMAS

2 barnės, vištininkas, 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 mede
liai. Puikiausias pirkinys tik už 
$7,000. ($1,500 tereikalaujama įneši
mo). šaukite savininką pamatymui 
ir įvertinimui:

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

JAMAICA HILL
G rūmų detached. English Tudor 

namas, l1^ 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. Hotixrint 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. 9-7088.
(221-227)

MT. VERNON— FOR RENT
157 Claremont Ave., išfornišiuotast' 

4 miegamieji, 214 maudynės, 2 per/' 
čiai, patogu geležinkelis, mokyklos 
ir krautuvės. Puikiausia kaimynys
tė. $200 i mėnesį, šaukite:

MA. 9-1798.
(226-228)

4 putL-Lahvi (Liberty)—Antradienis, Lapkr.-NOv. 17, 1SB3

kaluo.se
arpasimaVykjie.su



