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KRISLAI
Labai dėkui.
Dabar jau užtikrinu.
Jie netiki ir tiek.
Pablūdęs kunigėlis.
Pusė kovos jau laimėta.
Kiauliška “drąsa.” 
Kur ir kada ?

Rašo A. Bimba

Pradedame gauti daugiau 
korespondencijų. Labui džiu
gu. Labai ačiū tiems drau- 
ganęs, kurie išgirdo 

rgin .nia ir atsiliepia
mūsų 
su

CIO SAKO, EISENHOWER 
ATIDAVĖ VALDŽIĄ 
DIDŽIAJAM BIZNIUI
CIO unijų suvažiavimas šaltai 

i atsiliepė į prezidento laiškų
Cleveland. — CIO pirmi-| to -wieveianu. — ciu pirmi-į to - Hartley o Įstatymą, nu- 

ninkas Walter Reuther kai-; mušti darbininkams taksus.. . . I . .......
tino prezidentą Eisenhowe- pagerinti senatvės ir nedar- 
rį už^ visišką pasidavimą bo apdraudą ir pakelti būti- 
didiesiems kapitali s t a m s. j nai mokėtiną darbininkams 

Dabartinis įstatymas
Bet dar iš labai daugeliu 

kolonijų nieko negauname. Raportuodamas CIO unijų; algą. 
Yra ten draugų, kurie 
gali rašinėti. Kadaise lie

• moka ir j suvažiavimui, Reutheris pa-’ reikalauja mokėti tiktai ne 
e įie ra-t reiškė, kad Eisenhoweris ; mažiau kain 75 centus už

n,

kad Eisenhoweris! mažiau kai]) 75, centus už 
šalies valdžią tiktai į darbo valandą.

biznio
vėl imti plunksną ir rašinėt 
Laisvei žinučių iš savo mieste

jūsų mieste

M

Kaip einasi su
Ką veikia ir kaip gyvena 

vietos lietuviai? Kaip jų svui-

Temų tiek ir tiek.

Dabar jau ir aš galiu kal
bėti autoritetingai. Pamatėme 
ir išgirdome Worcestcrio Ai-

Gruodžio 6 d. jis pasirodys 
A’oriroode. Duos koncertą. Tai 
bus Spaudos naudai

ninku, farinerių, smulkiųjų | 
biznierių ir sąžiningieji ei-: 
viliai tarnautojai. O tokia ; 
Eisenhowerio politika, gre
sia įstumt šalį į naują kri- 
zę, sakė Reutheris.

Prezidentas Eisenhoweris i 
atsiuntė sveikinimo laišką, ■ 
pasižadėdamas siūlyti Kon- į 
gresui po naujųjų metų, 
kad pataisytų priešunijinį

Pertraukti aiškinimai 
ginčijamiem imtiniam

P a n m u n d ž o m, K o r ė j a.— 
Šiaurinės Korėjos ir kinų

kinimus “nenorintiems 
grįžti namo” belaisviams. 
Kaltina amerikonus už be
laisvių kurstymą trukšmau- 
ti ir neklausyti aiškinimų.

koncer- 
prakilnus

tikslas.
Štai ką užtikrinu: 

siskriaus tie. kurie 
siekti Norwooda, bet nepasis
tengs pribūti gruodžio G d Į 
koncertą.

Prezidentas sakė, kad jo 
siūlomi įstatymo pataisy
mai “visai teisingai išreikš 
darbininku, fabrikantų ir

gali pa

Koks ten Simas Urbonas 
giriasi kalbąs “visu” lietuvių

“nors pjauk,” kad galimas 
koks nors su Sovietu valdžia 
susitarimas.

Ir surinka: “Lai šį mūsų 
nusistatymą užsirašo Jungti
niu Tautu demokratiniai poli-

Bet, aišku, niekas neužsira
šys. Niekas su tokiais Simais 
Urbonais rimtai nesiskaito.

Tafto-Hartley’o įstatymas, 
anot Eisenhowerio, esąs 
“pamatiniai sveikas daly
kas.”

700 suvažiavimo delega
tų atsiliepė paniūria tyla į 
prezidento laišką. Nė vie
nas jam nepaplojo.

CIO turi apie 4 milijonus, 
500 tūkstančių narių.

CIO pirmininkas Reuthe
ris raportuodamas reikala
vo:

Tinkamai pertaisyti Taf-

ja protestavo, kad ameriko
nai slaptai su maistu at
siuntė radijo duotuvą - im
tuvą į belaisvių stovyklos 
ligoninę. Indijos kariuome
nė prižiūri stovyklas “ne-

Pakistanas siūlo Amerikai 
bazes mainais už ginklus

Jungtines Valstijos daro 
nuolaidą Šiaurinei Korėjai

Panmundžom, Korėja. — 
Jungtinių Valstijų pasiun
tinys Arthuras H. Dean 
antradienį padarė svarbią 
nuolaida atstovams Šiauri- i-

Bet Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai ir jų padėjėjai 
kinai būtinai reikalavo pri-

P a kist aną/ Indoneziją ir

TRUMANAS KALTINA
REPUBLIKONUS UŽ
MELUS PRIEŠ JJ

</

Jungtinėms T a u t o m s i r 
Pietinei (tautininkų) Korė
jai, kad priimtų neutrales 
šalis į busimąją politinę 
konferenciją taikai 
Korėjoje.

Amerikinis blokas

darytiv

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai dar duoda ameriko
nams šitokius pasiūlymus:

Politinė valstybių konfe
rencija turėtų būti laikoma 
Panmundžome.

Brownell

melavo,” kuomet Brownell 
pasakojo, būk Trumanas, 
būdamas prezidentu suži-

vietų agenta."
Tie melai įrodo, kad ir 

“visa Eisenhowerio valdžia 
po Ii tiki oriška is sumetiipais

ma,* Trumanas.

tinėse Tautose buvo nuta
ręs, kad politinė konferen
cija susidarytų vien tiktai 
iš kariavusiųjų Korėjoje

rimai privalo būti vienbal
siai daromi, su visu dalyvių 
sutikimu.

RAGANGAUDŽIAI VADINA
“ŠNIPAIS” TUOS, KURIUOS
PATI ARMIJA IŠTEISINO

pern a g r i n e j n s
džių vadas senatorius Mc-i juos, nesurado šnipų ir jau 
Carthy ketina dar plačiaus į sugrąžino kelis atgal dar- 
tyrinėtt savo spėjamus “so- ! ban. McCarthy’o kaltini- 
vietinius agentus” 
Fort Monmouth, N. J

karinėje mai prieš kitus taip pat 
“abejotini,” neparemti fak-

sant, kad armijos valdyba 
neranda ten jokiu šnipų.

Amerikiečių Mokslininkų 
Federacija pareiškė, jog 
daugelis mokslininkų, lie

i daugel į valdininkų apie 
• spėjamus jų ryšius su ko- 
1 munistais, tai Trumanas 
1946 m. vasario pradžioje 

: pasitarė su tuometiniu vals- 
; tvbės sekretorium Jainesu 

Jordanui dar 6,580,000 do- Byrnes, geiieraliu prokuro- 
lerių vadinamos paskolos. iru Tomu Clarku ir šalies 

Faktinai visa Jordano iždo sekretorium Vinsonu 
White. Nes

Anglija duos Jordanui 
dar 6,580,000 doleriu

arabą valdžia ir armija

nigai s.
I White

Vaikžudžiai mėgina 
apsimest pamišėliais

i ma būtu įrodvti tų kaltini- 
z,.. ,, J mu prieš White, pagal mū-Kansas Citv, Mo. — ( ari \ * v. .. TT .. : ’ . .. ..įsu turimus įtarimus.Austin Hall ir jo mylimoji < ‘

Bonnie Brown Headv teis-1

Žmogus buvęs tikrai laimin
gas, kol jis gyvenęs “rojuje.’' 
Kitaip ir būti negalėję, “nes 
jis tada dar negyveno šioje 
prakeiktoje žemėje.”
4Protestuoti prieš kiru. Ste- 

pwjaviciu, kunigu Draugo 
dvasinį orakulą, už tokį išnie
kinimą mūsų gerosios žemės, 
neapsimoka. Kunigėlis, matyt, 
yra visiškai pablūdęs.

Washingtonas susirūpinęs, 
kad taip didėja Sovietų 
prekyba su Pietų Amerika

United Nations, N. Y.— 
Patirta, jog Pakistano val
džia siūlė Amerikai įsitai
syti karines lėktuvų stovy
klas Pakistane, jeigu Ame
rika naujoviniai apginkluos 
jo armiją.

O Pakistano armijai ap
ginkluoti amerikiniais gin
klais reikėtų iki 200 milijo
nu doleriu.

Indija jau protestavo 
prieš Pakistano ginklavimą 
kaip karinį pavojų Indijai.

ten kada pirmiau ir buvę 
šnipų, bet dabar jų nėra.

.33 mokslininkai neseniai 
buvo suspenduoti iš tos la-

ir nužudė milionieriaus vai-
mouth laboratorijas bei ki
tas mokslines valdžios įstai
gas. “Dėl to nukentės ša
lies gynyba,” sako Moksli- 

Į ninku Federacijos pareiški-
thy’o Įtarimus. Bet armijos! mas.

Vakarų vadai atmeta Į Phila. policija tėmija
Sovietų siūlomų 5-kių 
Didžiųjų konferenciją

gengsterius Joe Ryano 
unijos suvažiavime

kui išgavo $600,000 iš tėvo, 
žadėdami sugrąžint vaiką 
‘L.”

Byrnesu ir kitais savo mi
nistrais Trumanas padarė 
išvadą, kad jeigu White bū
tu tuojau pabalintas, tatai

bausme, nužudymas 'Tuomet jie geriau apsisau
gotu. Todėl Trumanas lai

11 11' 'v IJ i i g (11 c 1 (i 1 nei | i t # # , * v , v

Todėl vaikžudžių advokatas ])e» kėlė \\ hite is iz-
mėgina įpasakoti teismui.! 1 larptau-
i.-.m lt.>u'tini Pinansu fondą. Iki to
nnsę. Apsimesdami 
sėliais, nenaudėliai 
išsisukt nuo mirties.

Dar nesurasta $300,006 i

bando! Pretoriaus
1 lL v . • . 1

Visiems linksmiau. Mokslas 
jau atpažinęs ir nufotografa
vęs mikrobus ar bakterijas, 
kurios pagimdo baisųjį “vai 
kiškąjį” paralyžių.

Pusė ilgos kovos jau laimė
ta. Dabar tik belieka surasti 
būdus ar vaistus jų sunaikini
mui.

Gal nebetoli ta diena, kada 
ir šita “civilizacijos“ pavietrė 
atsidurs “muziejuje.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdininkai susirū
pinę, kad didėja Sovietų 
prekyba su Pietinės Ameri
kos kraštais, bet šios šalies 
prekyba su jais eina mažyn.

Pietinės Amerikos pirki
mai iš Jungtinių Valstijų 
nuopuolė ypač po paliaubų 
Korėjoje.

Sovietų Sąjunga padare 
prekybos sutartį su Ar
gentina; perka įvairias me
džiagas iš Brazilijos ir Uru
guayans; o dabar veda de
rybas dėl vario pirkimo iš 
Čilės.

Francijos premjeras bando 
užgerint de Gaulle sekėjus

Kriyžiokų spauda jau iš
plūdo, išniekino ir apšmeižė 
ne vieną organizaciją, atsisa
kiusią paremti Amerikos Lie
tuvių Tarybos raketą.
I Niekinamos ir šmeižiamoj) 
organizacijos, kurios pasisako 
prieš siuntimą delegtų į Tary-, 
bos blofinamą “Amerikos Lie
tuvių Kongresą.” Ypač nusi
deda tos, kurios iš savo iždo

(Tąsa 3-me pusi.)

Rhee generolas perša karinį 
sąryšį prieš Sovietus 

ir Kiniją
Bangkok, Thailand.—Pie

tinės Korėjos tautininkų 
prezidento Rhee generolas 
Lee Bum Suk čia tarėsi su 
Thailando, Filipinų ir čiang 
Kai-šeko atstovais. Jie pla
navo karinį sąryšį prieš So
vietų Sąjungą bei Kinijos 
Liaudies Respubliką .

Paryžius. — Generolo de 
Gaulle šalininkai Francijos 
seime grasino atšaukti sa
vo ministrus iš sudėtinės 
premjero Lanielio valdžios, 
jeigu jis ragins seimą tuo
jau svarstyti siūlymą, kad 
Franci ja įjungtų savo armi
ją į bendrą tarptautinę va
karų Europos armiją prieš 
komunizmą.

Jeigu de Gaulle sekėjai 
pasitrauktų iš valdžios, tai 
sugriūtų Lanielio ministrų 
kabinetas. To bijodamas. 
Laniel todėl žadėjo atidėti

ferencijos su prezidentu 
Eisenhoweriu ir Anglijos 
premjeru Churchillu.

Ta konferencija įvyks 
Bermudoj, pradedant nuo 
gruodžio 5 d.

ORAS.—Vis giedra įr ne
šalta.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija atmetė Sovietų pasiū
lymą sušaukti Penkių Di
džiųjų konferenciją — pre
zidento Eisenhowerio, So
vietų premjero Malenkovo 
ir Anglijos, Francijos ir Ki
nijos Liaudies; Respublikos 
premjerų.

Amerika, Anglija ir Fran
ci ja smerkė ypač Sovietų 
statomas šitokias konferen
cijai sąlygas:

Šie Trys Vakarų Didieji 
turi atmesti karini Atlanto 
sąryšį ir atsisakyti nuo 
amerikinio plano, kuris per
ša sujungti Vakarinės Vo-

vakarinės Europos kraštų 
armijas į vieną bendrą 
tarptautinę armiją, nu
kreiptai prieš Sovietų Są
jungą.

Jei anglai-amerikonai pri
imtų šiūs sąlygas, tuomet 
Sovietų Sąjunga sutiktų 
laikyti ir Keturių Didžiųjų 
konferenciją dėl Vokietijos 
suvienijimo, bet keturi ų 
konferencija turėtų įvykti 
po Penkių Didžiųjų konfe
rencijos.

■ Philadelphia. — Miesto 
policijos komision i e r i u s 
Thomas Gibbons pasiuntė 
detektyvus, kad tėmytų 
specialį suvažiavimą seno
sios laivakrovių uni jos T LA. 
Nužiūrima, kad suvažiavi
me galį būti kriminalinių 
gengsterių iš New Yorko. 
Detektyvai nešiojasi foto
grafijas kelių kriminalistų, 
veikusių tarp laivakrovių 
newyorkinese prieplauko
se. Jeigu pastebėtų tokius 
suvažiavime, tai praneštų 
New Yorko valstijos komi
sijai, tyrinėjančiai piktada-

Suvažiavimą atidarė Joe 
P .Ryan, “amžinasis” tos 
unijos prezidentas, kuris 
daliar patrauktas teisman 
už nusukimą $45,000 uniji
nių pinigų.

Mandatų komisijon, tarp 
kitų, paskirta raketierius 
Tony Anastasia ir gengste- 
riškas Alex Di Brizzi.

Pranešama, kad ši unija 
gal prisidės prie naujosios 
federacinės laiv a k r o v i ų 
unijos.

Pereitas Darbo Federacir 
jos suvažiavimas išbraukė 
senąją uniją kaipo raketie-

keti vaikvagiams.

Amerika smerkia Izraeli 
už šaudymą jordaniečių

United
Amerika remia a 
francūzų rezoliuciją

pavojinges- 
j nis,” negu Tarptautiniame 
i Finansų Fonde, sako Tru- 
i manas.

Tad Senatas 1946 metų 
, vasario 6 d. ir u ž gy re 
■ White perkėlimą į šį fondą.

Baskui gi Trumanas, ga-

jam pasi-

ir; iš Tarptautinio Fondo.
Tačiaus Eisenhowerio val- 

repai-laujaneią, kad Jungtinės dži(ls nlakartiz.mas, 
Tautos pasmerktų Izraelio sydain;ls faktu, i 
kariuomenės Įsiveržimą i:b'nk Trumanas globojęs “So-
Jordano kaimą Kibi ją.

daniečius arabus.

Arabai grasina uždaryt 
karines jankių stovyklas

baisus vėžys, kuris ėda pa
čius Amerikos gyvybės or- 

: ganus ir gali sunaikinti di- 
‘ dį ji jos laisvės rūmą,” už- 
! reiškė Trumanas .

Washington. — Astuoni i mus prieš White, tai nieko 
Arabiškų Valstybių Sajun-' daugiau nesurandama, kaip

suna sakėj kad jeigu Ame-

arabų tautas, tai arabai už
darys karines amerikonų 
stovyklas savo kraštuose — 
Morokkoj, Saudi Arabijoj 
bei kitur.

tintas,” — kad While siūl- 
lydavo suvaržyt fabrikinę 
Vokietijos pramonę po An
trojo pasaulinio karo, taip 
kad vokiečiai negalėtų pasi
ruošti naujam užpuolimui 
prieš kitas šalis. x

Tai iš to republikonai ir
rių vadovaujamą ir organi
zuoja naują laivakrovių 
uniją.

Sovietams,” norėdamas nu- 
silpnint Vokietiją.
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REUTH ERIO RAP(IRTAS

važiavimas ar kongresas. Ką jis nutars, matysime 
liau. Įdomu kol kas tik CIO prezidento Reutherio 
pertas, išleistas knygoje ir delegatams įteiktas.

su-.
vė-

bartinė mūsų šalies vyriausybė neina, vidurio keliu, o 
krypsta į dešinę: šalį valdo Eisenhowerio pastatyti tur-
čiai.

Tarptautiniais klausimais Reutheris pasisako už tai
ką. Jis mano, kad mūšių paliaubų paskelbimas Korėjo-

rios trokšta šimtai milijonų žmonių.

nereiškia oponento aptaikymą.

Jis mano, jog 
š McCarthy.

O visgi, kaip sako tie, kurie Reutherio raportą stu
dijavo, CIO prezidentas netarė atviresniu, griežtesnio 
žodžio. Jis, kaip ir daug darbo unijų • vadovų, dar vis 
skaitosi “vienu iš tų,” kurie sėdi Washingtone.

Mums rodosi, jau pribrendo laikas, kai tokia organi-

svarbių klausimų. O gal suvažiavimas ir 
Matysime. v

Kova tarp republikonų New Yorke
REPUBLIKONŲ PARTIJOJE New Yorke vyksti* 

aštri kova,—kova, prasidėjusi tarp gubernatoriaus Dew
ey ir valstijinio senato prezidento Arthur H. Wicks.

Gubernatorius Dewey, kaip žinia, pasiryžo pašalin
ti iš senato pirmininko vietos, taipgi iš neoficialiu vals-

pastarasis palaikė ryšius su tūlu kriminalistu Fay,

Mr. Dewey įsakė Wicksui pasitraukti iš tos vietos, o 
Wicksas atsakė: ne jūs mane išrinkote, ne jūs mane ten 
pastatėte, todėl jūs, ponas, ir negalite mane iš ten paša
linti.

Tuomet gubernatorius nutarė šaukti snecialę valsti
jinio seimelio sesiją, kad ten būtų nubalsuota Wicksa 
pašalinti. Dewey organizuoja visą republikonų partijos 
mašiną savo pasimojimui pravesti.

Ką nutars valstijos seimelis, liekasi palaukti ir pa
matytį bet šis “faitas” republikonų partijai užduos smū
gį, nežiūrint, kuris bus pergalėtoju.

VYRIAUSIAS KLAUSIMAS
LEONARD W. HALL, nacionalinis republikonų 

pirmininkas, aną dieną pasakė: jo partija sekamu metų 
kongresiniuose rinkimuose komunizmo klausimą statys 
vyriausiu klausimu.

komunizmo palaikytojus, užtarėjus, kaip komunistų ir

Mr. Hall suranda, jog dar ir šiandien valdžioje esą 
nemaža komunistų bei jiems pritarėjų, tai vis esą žmo
nės, kuriuos demokratai įsileido.

Nesunku suprasti, ką visa tai reiškia. Republiko- 
nai reakcininkai komunistu skaito kiekvieną, kuris bu
vo artimas prezidento Roosevelto politikos šalininkas. 
Dėl to jiems komunistą nesunku surasti. Jie, matyti,

metu dėl Harry Dexter White.
Visa tai stato uždavinį kiekvienam pažangiam žmo

gui: konsoliduoti savo jėgas ir atmušti tą republikonų. 
nešvarų skymą.

Bevan pataria: nekreipti dėmesio j USA
KALBĖDAMAS Coventry mieste, britų kairiųjų 

darbiečių vadovas Aneurin Bevan sake: Didžioji Brita-

klausimu.; Didžioji Britanija neprivalo prileisti, kad 
Jungtinės Valstijos pasauliui vadovautu.

džioji Britanija per tūlą laiką darė tokią pačią klaidą, 
kokią šiandien daro Jungtinės Valstijos Kinijos Liaudies 
Respublikos atžvilgiu. Šiuo metu Didžioji Britanija pri
valo vesti prekybą su kiekvienu kraštu, nežiūrint kokia 
jame yra politinė santvarka.

laigi kairieji Britanijos darbiečiai tebesilaiko savo 
nusistatymo, kokį turėjo šiais klausimais prieš porą me-

Jeigu pirkčiau jauniems 
dovaną šventėmis-

Viena pirmiausių dovanų 
būtų naujausia Alberto E. 
Kahn knyga “The Game ot 
Death.” Ne dėl to, kad mir
tį mylėčiau. Ne. Dėl to. 
kad mirtį skaitau žalinga ir 
jauniems visai nereikalin-

ti mirties, mylėti gyvenimą.

Gyvenimo Margumynai i '’ŽJŠZr'SS; )ua.
. .< . žą, iki 15 svarų, geriau iš-

di ąs<i. Kai gauja nulinėia- pataitės (hen turkeys).
i vo Georgijus negrą Isiah ! patinukai (tom turkeys) v 
Nixon uz ėjimą balsuoti, i yra vjs gerįausi didieji./

P rotestones pasisakė

Spalio mėnesio pabaigoje 
protestonės buvo susirinku
sios konvencijon į Atlantic

suaugę iki 25 svarų.

no našlei nupirkti namus, j n;

O jeigu mano artimieji 
būtų muzikos ir liaudies 
meno mylėtojai, jiems būti
nai pirkčiau naują Liaudies 
Artistų išleistą “Lift Every 
Voice.” Kaina $1.25. ža
vingai jaudinančių ir reikš
mingų ten yra dainų (žo-

atstovavo 10 milijonų tos 
tikybos žmonių. Jos priė

smerkė skirstymą mokinių 
liaudies mokyklose.

suomeninė nuomonė
linčiavimus, išgelbe

’ rašė Mildred Stensler spalio 
( 31-mos laidoje.

su vaikus. Pažymi, kaip 
karo propaganda žaloja at
eities jaunimą, kaip nuodi
ja ateities Ameriką.

Knygoje yra dokumentų 
patikrinimui faktų. Yra ir 

Skaitlinės kar-
j patiKi miii 
skaitlinių, 
tais būna nuobodu skaityti.

irimą ir pasaulį nuo p ražu

verta pastudijuoti tokia? 
š k a i 11 i n e s ? Neišsigąskite, 
skaitlinių nėra per daug.

kaip makartizmas, Smitho 
Aktas, ateiviu persekioji
mas, negrų diskriminacija 
nadeda ruošti karą. Įspė-

būtų lai

Taip pat ryškiai nušvies- 
is reikalas apsaugoti mo- 
yklas. Nurodoma, kaip

miau ir daugiau paverčia
mos paruošimo karui punk
tais.

Kahn savo knygoje skai
čiais aiškina, kaip mokyklos 
ir mokslas skriaudžiami 
vardan šalies ruošimo ka

I rui. Pavyzdis: tiktai vie- 
j na pusė vieno procento pa
gaminamo plieno paskirta

ta mūsų šalies mokyklų yra 
jau atgyvenusios. Tuo tar
nu atominiam ir kitiems 
karo ruošimo reikalams pa
skirta apie 22 bilijonai do
lerių.

Panašių parodymų ran
dasi daugeliu klausimų, ku
rie liečia mūsų vaikų da
bartį, ateitį ir šalies gero-

Knygą išleido Cameron & 
Kahn leidykla New Yorke.

isikūrusi, neteko pastebėti 
jos antrašo. Tačiau knyga 
gaudama laikraščio Na
tional Guardian leidykloje. 
17 Murray St., New York

Prašau nesuprasti manęs

ka ir ne jauniems. Jos tin-1

angliškai. Bet jaunimui jos 
svarbiausia dėl to, kad jose

tini gyvenimą ir ateiti. Gi 
ateitis priklauso jaunimui.

Minėtos knygos mokina

moterų darbuotojų
“Išgirsk apie žymų 

terį, pamatysi negrę.” 
kartą pareiškė Elizabeth 
Mops, pati žymi amerikone. 
O negrės daugumoje buvo 
ir šiandien yra blogesnėse 
sąlygose už mus visas.

Vienos tų įžymiųjų svar
bieji gyvenimo bruožai ne
seniai buvo parodyti tele
vizijos programoje “This 
Is Your Life.” Parodyta 
Mrs. Robert L. Vann, daug 
nusipelniusi kovoje prieš

mo- į
raktais ant kaklo

Industrijų centruose 
dažniau matosi vaikai su

toja 1942-45 metų laikotar
piu matytos scenos. Tiktai 
tikslai skiriasi. Tuomet mo
tinos ėjo į darbą, kad jų 
vyrai turėjo kariauti prieš 
fašizmą. Dabar motinos 
turi eiti dirbti dėl aukštų

bio. O iš šeimų surinkti

ir
j svarbių knygų suaugusiems 
i ir mažiems. Nežiūrint ma- 
kartistų pasimojimo kny-

knygų bado dar nėra. Jos 
įprastu būdu parduodamos

dąugelyje unijų centrų bi
bliotekose gaunamos. S-ja

Šypsenos
M o k y to j a - n e m o k š a

Sekamas žygis pažymi jos
pasaulyje fašizmą ir ruošti

krūtinė ir storos 
s rodo, jog paukštis

Kiekis: Išvalyto paukš
čio ima po apie tris ketvir
tadalius svaro asmeniui 
amerikonams. Lietuviai vai- .

keptos mėsos po tiek nelie
ka — nuvarva taukai, nu- 
džiūsta svvu, lieka kaulai. 
Vidaus organais, galva, ko
jomis ir kaulais atsimeta

KEPIMAS

skoniais aptrintą kalakutą 
dėk į didelę blėtą, ant gro
telio. Aptepliok riebalais. 
Apdenk viršų ii' šonus rie

Šie laikai išbando 
mūšy sielą, pobūdį

Sunku įsivaizduoti buvi
mą persekiojamo asmens

Kur valstybė rūpinasi 
šeimos gerove

(čhecscloth) ar kitu švariu 
baltiniu. |

Mažą kalakutą kepk 325 
F karštyje, dideli 300 F.

kiaurai, viršus

i atkurti karo sužalotą kras-
I tą. Dėl to šalies vyriausy
bė dabar paragino visą ga- 20 minučių per švara.

Iki 1S svaru po 15 minu-nuoti jos rolę kol tie įvykiai 
nepaliečia mūsų šeimos, mū- mybą pasukti taip, kad pa
sų asmens. Tačiau labai ar
timą to pajautimą suteikė ' Ypačiai ragina paliūosuoti 
televizijoje įvykusi Ed. I moterį nuo keleriopos naš

tos. Paliuosuoti nuo smulk- 
meningų darbų - darbelių 
namuose, kad ji turėtų lai
ko šviestis ir lygiai su vi
sais gyvenimu džiaugtis.

Morrow programa spalio 
20-tą.

Mr. Morrow savo progra-

viliukas skundžiasi savo tė
vui :

“Tėveli, ta mūsų mokyto-!
t, visiškai nieko'
Šiandien aš nupie- i “subversyves” j
lį, o ii net nepa-' Už tai jį praša

i ja, ma 
mžino. 
šiau a 
žino, j(

Neatspėjo
Tėvas: “Jonuk, kodėl 

nesiplauni savo veido?

ką tu šiandien pusryčių val
gei.”

Jonukas: “O ką aš val
giau?”

Tėvas: “Kiaušinius.”
Jonukas: “Ot ir neatspė

ja!, tėveli. Kiaušinius aš

Abu bendradarbiavo
Mokytojas: “Petruk, pa

sakyk teisybę, kas padarė 
tuos uždavinius, ką buvau

Petrukas: “Mano tėveli 
padarė.”

Mokytojas: “Ar tai ji

Petrukas: “Ne, aš jam 
padėjau.”
Sutaisė Kas Kitas

gerintų žmonių gyvenimą.
Tai yra: 25

leitenantą Milo Radulovich.
Į Tą Radulovich, kuris atsi-

ke tapti skundiku savo tė- i šeimos gyvenimo pagerini-
v o ir už tarimas 

jų pažiūras.

moje pristatė ir jo tėvą, 
žmoną, seserį., kaimynus. 
Su paprastu, šiltu atviru
mu jie vienas po kitam pa
reiškė, kad jie prisilaiko 
Amerikos Konstitucijos 
ir Teisių Biliaus. To prisL 
laikydami, jie skaito kiek
vieno asmens pažiūras pri
vatiniu reikalu .

Leitenanto jauna žmona 
buvo užklausta, ar nebūtų 
buvę geriau, jeigu jie bū
tų tylėję apie leitenanto 
prašalinimą iš Orlaivyno.

Mes negalėjome ty-

mas skaitomas svarbiausiu 
šalyje. Tai liudija visos ša-1 
lies prekybos ministro Mi-1

kybos darbuotojų suvažiavi
me. Moterų reikalu jis pa
skyrė- didelę dalį savo pra
nešimo.

Mikojanas sakė: “Rimtą 
palengvinimą tarybinei šei
mai teigia teisingas vaikų 
mitybos organizavimas mo
kykloje. .. Mokyklų bufetai 
ir valgyklos turi būti spe-

apie 5 valandas su virš. Ta
čiau vien laiko rėkavimu 
negalima atsidėti. Daug 
priklauso nuo paukščio rū
šies ir nuo pečiaus.

Kaip statyti Kietoje?, 
nori odą apgruzdinti. 
valandžiu pirm bu 
kepti nudengti marlę.

Seniau vieni patardavo 
statyti krūtine žemyn. Kiti

te

nais, apversti ii’ palaistyti. 
Abiems būdams yra prita
rėjų.

Nesnauskite savo tėvu 
būdose. Pasaulis eina pir
myn. Eikit 
su pasauliu. Mazzini

knygos kaina $3, popieri
niais $1.

admirolo

Ypatingai gerus rodiklius, 
sezoninio plano vykdyme? pa
siekė Druskininku mišku che-

baigos Įsipareigojo duoti vir
šum plano 15 tonas pusiniu

Kiekvienas asmuo nuo

polyje, Md. Vokietė karalienė laike Hitlerio siautėjimo buvo 
pirmine mobilizuotoja naciams jaunimo. Tačiau Amerikos 
.comercinė spauda dabar ją išgyrė kaip kokia didvyrę.

dės sezonini gamybos
M6.6 procento su. v 
smalingaimu 1)5.:> proi

Inž. B. Lučinskas

timu. Šiuo būdu visa šalis 
žinos, kas dedasi.”

Radulovičių šeima ir jų 
kaimynai mums pavaizdavo 
tikrąją Ameriką, darbo 
žmonių Ameriką. Jie pa
rodė demokratinę Ameriką, 
kokią įkūrė Wasringtonas 
ir kokią norėjo išlaikyti 
Lincolnas ir Roose veltas.

tingas augančio vaikiško 
organizmo reikmes.

“Reikia, kad visuomeni
nio maitinimo įmonėse bū
tų gaminami Įvairaus asor
timento patiekalai. Kad tie

Įvykdė prisiimtus Įsipareigo
jimus,

ilniaus mišku chemijos ū- 
kolektyvas sezoninį saku 
ybos plana užbaigė rug-

planą

Today’s P attain

KALAKUTAS 
ŠVENTĖMS

pavidalinti, patrauklūs ir 
žadintų apetitą. Reikia pla-

ri ie- i 
to.

kad paliuosuotų šeimininkę ; 
nuo persidirbimo ir rūpės- j 
čio. Z.

po šešetą valandų per sva
rą. Didelis paukštis už
truktų apie trejetą, dienų, 
laikant šaldytuve.

WAIST 
24"- 32

O33 7: Misses’ Waist 
iz.es 21, 25. 2<;. 2S, 20. 22 :n< !i“S. 
iz.e 2S takes 3 yards 3!»-in< h.

pardavimą į namus, kas 
taip pat palengvins namų 
šeimininkės padėtį...”

Ypatinga. Ministras 
kur nepriminė ži 
kiek iš pardavimo

Šeimininkėm

užuojautos,- pripaži n i m o, 
pagyrimo ir jausmo, jog jis 
reikalingas.

Dr. Th. Van Dellen.
(Straipsnyje apie senų

deniu ir leisk vandenį 
krano pamažu tekėti per

i- į Užsakymą su 35 centais * 
iŠ pažymėjimu formos nume-

atleisti šaldytuve, /iuo bū-
Pabaik tcrn DepL, 110-12 Atlantic 

Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.-Laisve (Liberty)-Trečiadienis, Lapkr.-Nov. 18, 1953



Lawrence. Mass.
Eastern Massachusetts 

Kompanija p r o t e s t u o j a 
pries miesto valdybą, kam 
duoda leidimą Hudson Bu
šų Kompanijai transpor
tuoti keleivius Broadway ir 
po kitas gatves. O virs mi
nėta kompanija nenori to
mis gatvėmis važiuoti. Dar
bininkas turi eiti virš my
lios gauti busą.

Ne šiandien yra pasaky
ta: šuo nei pats kaulą grau
žia, nei kitam duoda.

CIO Textile Unija įvyk
dė metinį bankietą savo de
legatams, nes*jie dirba uni
jai visus metus kaip ir vel
tui. Bankiete dalyvavo vi
sa miesto valdyba, net ir 
kongresmanas Thomas J. 
Lane.

Gerai, kad valdininkai su
pranta, kas yra unijos. At
simenu 1919 ir 1926 metus, 
kaip miesto valdžia daužė 
galvas streikieriams. Kiek 
darbininkai nukentėjo u ž 
dilimą ir druską kovodami. 
PaVimokino kompanijos ir 
miesto valdininkai. Dabar 
jiems nereikia tokių dide
lių išlaidų daryti, galima su 
darbininkais susitarti prie 
vieno stalo, išrišti visus 
trūkumus. i

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
------------------------ ; —- Kalėjimo vaizdai. Poema —■,------- —

Šaukiama LLD 7-tos Apskr. 
Metinė Konferencija

(Tąsa)
Klauso tik Džionis, nustebęs gerokai: 
Keistas iš tikro tas Cinus,—jis moka, 

Lyg tas poetas, lakiai dėklam uo t,— 
Tad nebebirzgia prikimęs skaitmuo...

ir suprask man tu jį, kad norėjai, 
jį kur svaidė‘padūkėliai vėjai: 

Daug kuo vyrukas nekvailas visai,— 
Jis panašiai save stato patsai.

Girias, didžiuojas savais jis gabumais, 
Skaitmenis ilgus a mint ypatumas, 

Taipgi ir tuo, kad jis greitas toksai, 
Laksto mitriai, lyg kad jaunas visai.

Net jį “ekspresu” už tai pravardžiuoja, 
Gi jis patsai—skaitmininku didžiuoju, - 

Girias, kad buvęs bepročių narpe, 
Ir apskritai — aukštai stato save:

“Bandė mane, padaryti bepročiu,
Mulkis kad būčiau ir niek’ nežinočiau,— 

O aš geriau ir už juos dar galiu,— 
Ir išdidžiai drožiu savo keliu...

Taipgi du tūkstančiu jam pinigų,—
Laisvę sutikt tad jam būsią smagu...

Ką? Cenzūra tuoj bra capt tą jo laišką:
Kvailo čia esama, kvaišo — tai aišku...

Tuoj jį bepročių naman latatai...
Kur nenorėjo, ten vėl jį — matai.

51.
Kartą kieme' mūsų Džionis pamatė
Ką tai beraškantį daktarą Patą...

Žiūri priėjęs: tas raško lapus:
“Kas gi čia, daktarai? Kas gi čia 

bus?”

Lai psichiatrai mėgina ir patys —■ 
Skaitmenis minti, kaip ašen papratęs...

Nieko nepeš, — o kai man tik juokai! 
Kas jie prieš man’? tik pramokę 

vaikai!
Kur su manim jiem sus’derint? Negali!
Onei iš tolo! Tegul juos paraliai!

Jie su pamišėliais naujais tenai: 
Patys pamišti turės būtinai...

|Man nebedaug—tik šešiol’ka dienelių,— 
Laisvėn išeisiu, ant atviro kelio:

Automobilis parvežtų manęs
Čia atpyškės,— čia jau būti ganės”...

Pašaukė numerį jo čia, kaip tyčia... 
“A! Nesakiau? Aš dar daug ką sa

kyčiau...
Tai ir einu. Tai į centrą greičiau,— 
Tai dėl paroles: aš taip numačiau.”

Bėgte nubėgo. Sukrovė sau daiktus:.
Tai jau kalėjimas Cimio čia baigtas?

Kalbas, teiraujas kieme kaliniai,— 
Taip ir dabar, kai]) ir buvo seniai.

Ir ištiesti. Tai ir išvežė (’imi.
Klausia, teiraujas būriai, sunerimę: 

Ką? Gal namo? Gal paroles valdžia 
Tuoj jį paleis su malone didžia?

Ne. Nepaleido... Įvyko blogiausiai...
Net nesinori tikėt savo ausiai...

Išvežė Cirri į bepročių namam
Kam gi? Už ką? Tai smalsu, tau ir 

man.
Vyrai patyrė čia visą dalyką,
Kaip ir* kodėl tai]) painiai čia įvyko: 

/Motinai laišką parašęs gvairys, 
Ką jis mano parvažiavęs darys...

Girdi, atvežk jam kostiumą puikiausią, 
Kvortą degtines, konjake geriausio,

Nuskini. lapą, dar perbrauki pirštais — 
Na it burnon: a, kaip skonis jų tirštas!

Lyg tas zuikelis, pavalgai gražiai...
Kas, kad jie žiūri? pašaipos ožiai...

Vasarą pievoj tokioj tai bepiga:
Valgai žolelę — prašalini ligą,

O kai jau žiemą, tai jau čia blogiau,—
Tenka krautuvėj nupirkti daugiau—

Citro konservų ar vaisių kitokių:
Ce vitamino, mat, reikia — žinoki.

Aš dar, be to, ir ką kita dariau: 
To vitamino gavau įvairiau.

Čia mūs’ ligoninėn rudenį, žiemą,
Ar iš šiltadaržio ar kur iš kiemo, 

Atneša vis kas vazonų, gėlių,— 
M ėgi u aš jas, prižiūrėt jas galiu.

Gražios jos, kvapios ir...valgyt nau
dingos,..

Ir, kai daržovių, kitokių pristingam, 
Aš paslapčia ir ragaunu gėles, — ' 
Tai pastebėt negikas ten galės...”

Taip tai ir šliaužia kalėjimas Grovės, 
Sienom ir mūrais uždengęs tikrovę,—

Čia nuo pasaulio atskirtas griežtai,—\ 
Tau onei pypt... “cit, ba gausi už 

tai’’...
(Bus daugiau)*

Šapų savininkų susitari
mas su savo darbininkais 
galėtų būti gera pamoka 
Baltojo Namo pareigūnams. 
Jie tiek įniršo, kad negali 
nė patys su savimi susikal
bėti. Jie ieško visokių ne
reikalingų darbų, kainuo
jančių visai šaliai.

•
Lapkričio 6 naktį ore bu

vo įvykęs tikras pasiutimas. 
Šturmingas vėjas net me
džius privertė išsimokyti 
lankstytis. Atrodė, kad ga
lėjo pasikartoti Worceste- 
rio neprašytas “svečias.” 
Ypač apie Andoverį daug 
blėdies pridarė. Sukiojosi 
visaip: vienoje vietoje su 
sniegu, kitoje su lietumi.

•__

Sirgimai: Pusėtinai ser
ga draugė Marcelėnienė. 
Taipgi serga Maple Parko 
šėrininkas ir geras kaimy
nas Kazimieras Liauška. 
Linkiu abiem ligoniam pa
sveikti. Lauksime vėl galė
ti su jumis susieiti ir drau
giškai pasikalbėti.

Pasimirė Lucy Miškinis, 
našlė. Ji pirmiau gyveno 
Lawrence, vėliau Haver- 
hillyj, taipgi gyveno ir 
Lewiston, Me. Paliko sesu

tes ir dukteris dideliame 
nuliūdime. Amžinai ilsėtis-,‘ 
Lucy Miškinis! O šeimynai 
ir giminėms širdinga už
uojauta.

•

Beskaitant žinias paėmė 
geras juokas. Atsiminiau 
vieną žmogų, kuris daryda
vo medinius dievus. Nune
šęs į prekyvietę parduoda
vo tikinčiam žmogui už 5 
auksinus. O pats nuėjęs į 
traktyrių tuos pinigus pra
gerdavo ir eidamas kalbė
davo sau: “Aš dievą pa
dariau, pardaviau ir pini
gus pragėriau.”

Dabar kaip tik taip atsi
tiko ponui Trumanui, buvu
siam prezidentui. Pats pa
gelbėjo sutverti makartiz- 
mą ir pats tapo pareikalau
tas eiti per jo šerengą.

BALTIMORE, MD.

MIRUS

STASIUI VAITKUI
M-es reiškiame giliausią užuojautą giminėms, 

V. Kriaučiūnui,, šešiems velionio sesers sūnams 
ir dukterims, jų šeimynoms ir kitiems giminėms 
ir draugams.

J. ir 0. Deltuvai Stasys Raymond
A. ir 0. žemaičiai X. ir U. Staniai
J. ir F. Deltuvai Helen Cwon
C. ir A. Jacobs F. ir J. Pyvarun

P., ir 0. Paserskiai Ig., Krivickas
V. ir E. Stankevičiai M. ir P. Kučinskai
P. ir V. Lopatai P. ir K. Kupriai

Elizabeth Theberge buvo 
nuteista 12 metų kalėjimai) 
Išbuvusi 154 dienas dabar 
išgavo naują teisnlą. Ji sa
ko, kad ji nekalta. Mote
ris yra 31 metų, 6 kūdikių 
motina. Ji nematė savo kū
dikių per kelis mėnesius. 
Ją ginti yra paimti keli ad
vokatai. Taip pat ir vieti
nis kongresmanas Lane, ad
vokatas, gins tą moteriškę.

L. K. Biuras.

“O, nieko tokio. Sau valgau žolelę. 
Pienės. Jos sveika. Energiją kelia: 
' Ce vitamino ten gausiai yra —

Ir mineralų verdenė gera.
Ce vitamino menkai čia mes gaunam— 
Vaisių, daržovių — kad jaustumėš 

jaunas, 
Kad būt’ geriau organizmui visam, 
Širdžiai ir gyslom, taip pat viduriam.

Šiaip vitaminų aš gaunu krautuvėj: 
‘Hemo’ miltelių — jų nuolat čia būva,— 

Ce vitamino tiktai ten nėra, 
Tai va tos pienės — daržovė gera.

Tai ne žolė, bet daržovė laukinė, 
Nors paprastai jų čia tai]) nevadina.

Tai tuščia to, nesvarbu tie vardai: 
Džiaukis, kad pienių gražių čia 

radai.

MIRUS

STASIUI VAITKUI
Mes reiškiame gilią užuojautą giminėms, V. 

Kriaučiūnui, jo šeimai ir visiems kitiems arti
miems draugams.

— L.LJ). 25 Kuopa, 
Baltimore, Md.

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos 7-ta Apskritis 
saukia metinę konferenciją šio 
mėnesio—lapkričio 29 d., ku
rios pradžia bus 11 vai. ryte. 
Konferencija įvyks So. Bos
tone, kaip ir kitos būdavo.

ši konferencija, kaip meti
nė, turės labai svarbių reika
lų aptarimui draugijos reika
luose, todėl privalo visos kuo
pos turėti savo atstovus—de
legatus.

Draugai ir drauges, ypatin
gai tų kuopų nariai, kurių 
kuopų atstovybės jau per ke
letą metų tokiose konferenci
jose nebebuvo matyti, turite 
prisiųsti delegatus būtinai 
šiais metais.

Kaip kitaip ši konferencija 
galėtų žinoti apie jūsų kuopų 
stovį ir abelnai apskrities veik
lą, jei nepriųstumėte dele
gatų ?

Be delegatų negali būti ir- 
konferencijos. O be konferen
cijų—be pasitarimų ir nutari
mų negalėtų gyvuoti jokia or
ganizacija. Rodos, tas yra vi
siems žinoma, tad kaip gali 
nekurios kuopos tuomi visai 
nesirūpinti ?

Šioje konferencijoje turės 
būti pažymėtos tos kuopos, 
kurios ant tiek apsileis ir ne- 
prisiųs savo delegatų, nors po 
porą, ar kiek kuopa išgali.

ši konferencija šiais metais 
ypatingai bus labai svarbi, ka
dangi teks daugiausia susirū
pinti išlaikymu draugijos ge
riausiame stovyje. Tenka gin
ti draugiją nuo reakcinių puo- 
limų ant jos ir norinčių ją ne
teisėtai įkaitinti melagingais 
Įtarimais.

Šioje konferencijoje bus la
bai svarbių pranešimų iš drau
gijos stovio. Todėl lai kiekvie
na kuopa žino tiesioginiai, o 
ne tik per kitus girdėti ir gal 
iškraipytai dalykus.

Dalyvaukime visi, tarkime 
visi ir visi žinokime,'ką ir kaip 
veikti organizacijos reikaluo
se.

Su. mūsų visų rūpestingumu 
L. L- D., kaipo apšvietus (Irau- 

gija, puikiausiai gyvuos, kaip 
ir per pereitus 38 metus.

Lai gyvuoja Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija ir jos kultūrinis dar
bas !

J. M. Karsonas

P.S. Nereikia laukti kuopų 
susirinkimų, kurios dar netu
rėjo susirinkimų. Kuopų val
dybos gali paskirti delegatus 
ir bus legaliai.
J’. M. K., Apskr. Kom.Narys.

Pittsburgh, Pa.
Kviečiame į puikią vakarienę

Ją rengia LDS 8 Apskritis 
lapkričio 22 d., L. M. D. Na 
me, 142 Orr St., Soho dalyje. 
Prašome visus LDS kuopų na
rius dalyvauti iš visų Pittsbur- 
gho dalių ir iš apylinkės.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, 
kodėl jūs esate kviečiami? To
dėl, kad Apskrities Komitetas 
yra susirūpinęs gauti iš jūsų 
finansinę pagalbą. Mūsų ap
skrities iždas yra neblogas. 
Bet jį reikia padaryti dar tur
tingesnių todėl, kad ateinan
čiais metais įvyks LDS Seimas 
net Chicago, III. Reikės pa
siųsti delegatus. O jūs žinote, 
kad- LDS Apskrities Komite
tas 1952 metais pasiuntė Į Sei
mą 5 delegatus ir apmokėjo 
kelionės išlaidas į abi puses.

Reikia žinoti, kad ateinan
čiais metais reikės pasiųsti 
daugiau* negu 5 delegatus. 
Tai ot, LDS kuopos turėtų tuo 
susirūpinti ir dalyvauti šiame 
parengime.

Kviečiame ir visus lietuvius 
dalyvauti, o mes užtikriname, 
kad būsite privaišinti ir vaišė
mis patenkinti. Gaspadinės 
bus geriausios: M. Imbrasienė, 
V. Sherbinienė, M. Katilus. 
Kitos pagelbės. O 3 vyrai ža
dėjo pamušti jauną jautį, o 
.moterys turės jį. iškepti. Dar 
sykį kviečiamo visus narius, 
narių, šeimas, prietelius ir pa
žįstamus.

LDS 8 Apskr. Komitetas

Chicago, III.
Kas “laimėjo’’ Joniškiečiu 
Klube?

Lapkričio 7-tą dieną įvyko 
Joniškiečių Klubo susirinki
mas, kur teko girdėti rūsčių 
išsitarimų: “Ruskiai laimėjo, c 
lietuviai pralaimėjo.”

Nežinantiems dalyko gali 
atrodyti, jog Vengeliausko sa
lėje įvyko “karas” rusų su lie
tuviais. Nieko panašaus neat
sitiko. Dalykas ėjosi sekamai:

] susirinkimą t arybininkai 
atnešė reikalavimą, kad Klu
bas išrinktu delegatus į jų su
važiavimą ir paskirtų aukų. 
Kilo karštos diskusijos. Vie
nas narys perskaitė straipsnį 
Klubo konstitucijos, kur aiš
kiai pasakyta, kad Klubas ne
gali remti jokią išlaukinę po
litiką.

Tarybininkų simpatizatoriai 
užsispyrę reikalavo nepaisyti 
konstitucijos: Jei konstitucija 
ar organizacijos taisyklės ne
siderina su tarybininkų užma
čiomis — nusispiauti ant jų. 
Katrie su tarybininkų nuomo
ne laužyti Klubo konstituciją 
nesutiko, tuos išvadino “rus- 
kiais.” Girdi, tikri “lietuviai”’ 
nepaisytų konstitucijos taisyk
lių, jei tarybininkai reikalauja 
aukų.

Atrodo, šitokio akiplėšiško 
klausimo pirmininkas nepriva
lėjo leisti nei balsavimui. Bet, 
patenkinimui tarybininkų, 
leista balsuoti. Už tarybininkų 
kermošiuje dalyvavimą ir au
kojimą dolerių balsavo 13. 
Prieš—15. Tada ir pasipylė iš 
tarybininkų pusės pravardžia
vimai “ruskiais”! “Lietuviai 
pralaimėjo”! Įžeidinėjimas 
narių tai ybininkams neduos 
nieko gero. Tas tik parodo, 
kaip reakcinė spauda apakina 
tinginčius mąstyti.

R. Š.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

neskiria pinigų.
Grigaičio-Šimučio agentai 

apsiginklavę kiauliška “drą
sa.” Atmesti vienam susirinki
me, allenda į kitą susirinkimą.

Gerai- daro tos organizaci
jos, kurios tam raketai nė 
cento neduoda.

Komunistų vadai buvę n iv 
bausti ir nuteisti todėl, kad 
jie mokinę “žmones vartoti 
jėgą prieš valdžią.”

Ar tiesa ?
Netiesa.
Grigaitis apgaudinėja savo 

nelaimingus skaitytojus.
Viena, prieš komunistus ne

buvo toks kaltinimas iškeltas. 
Jie buvo kaltinami, kad jie 
“suokalbiavo mokyti žmones 
jėgą vartoti. Niekas nesako, 
kad jie mokino.

Antra, teisme buvo parody
ta, kad Komunistų Partijos 
konstitucijoje aiškiai pasisa
koma prieš jėgos vartojimą. 
Trecia, niekur jokiame pa
reiškime tie vadai nėra pasi 
sakę' už jėgos vartojimą prieš 
mūsų valdžią.

ris" . --------------------------

NORWOOD, MASS. v

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

. Gruodžio 6 December
Pradžia 2-rą vai. po pietų

LIETUVI (J SVETAINĖJE
13 St George St. Norwood, Mass.

Programą pildys pagarsėjęs Worcesterio Aido Choras 
ir paskiri choro nariai, vadovaujant Jonui Dirveliui

Taipgi programoje dalyvaus ir žymus akordionistas
RICHARD BARRIS

šis žavėjau t i.s koncertas bus vienatinis taip žymus 
parengimas visoje apylinkėje. Taigi kiekvienas dailę ir ' 
meną mylintis žmogus privalo atsilankyti.

Kviečia Bendras Komitetas.

3 pusl.-Lgisve (Liberty) -Trečia 18. 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANICS. 1st class for 
DeSoto Plymouth Agency. Steady 
work. Phone Hatboro 1677 after 9, 
P. M. 
McKOWN MOTORS. .Johnsville. Pa.

(227-229)

ACCOUNTANT
Inventory or public accounting ex

perience. Two years college educa
tion or equivalent in accounting 
fundamentals. 5 day week. State 
salary. Write:

RCA, INTERNATIONAL 
DIVISION

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

GLASS BLOWERS
Experienced on Thermometers.

Apply in person.
1434 Brandywine Si.

<224-2271

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. TEMPLIN MO
TORS, 1888 Haddon Ave., Camden, 
N. J.

(225-227)

UPHOLSTERERS. Exp. only. High
est salary. Ideal working conditions, 
Perm. work. Phi la’s largest reup
holstering shop. Apply in person to 
work. SANDER-OSLICK, 3rd fl. 
HANCOCK & SOMMERSET STS.

GA. 3-7498
(225-227)

HELP WANTED-—FEMALE
HOUSEKEEPER. Settled woman 

lor bus. couple with school age chil
dren. New suburban home. Other 
help. Sleep in own room and bath. 
Conv. transportation. Steady posi
tion. good home for right woman.- 
RE. 9-2587 — 10 to 4. Ogontz 4254k 
6:30 to 8:30. * ,

(227-229) ’

GRADUATE NURSES. Needed for 
all shifts. Good starting salary; plus 
bonus. Contact Director of Nursing 
Service — Mrs. Born.

Woodlawn 3-8880
(225-227)

GLASS BLOWERS.
Experienced on Thermometers.

1434 Brandywine St.
Apply in person.

(224-227)

NURSES. Reg. New suburban hos
pital. Gen. duties. All shifts and 

I depts. Steady position. Apply in per- 
• s. n or phone Mrs. Swindell. FI. 2- 

9100. ROLLING HILL HOSPITAL, 
60 E. Township Line, Elkins Park.

(226-228)

HAIRDRESSERS. All around sty
lists and manicurists. Full or part 
lime, for progressive new shop in 

‘'liVely section. High salary and comm. 
Exc. Ins. Apply in person or phone. 
HAIR FASHION CENTER. 7816 
Haverford Ave. GR. 3-9758.

(226-228)

Bulgarijoje prasidėjo 
rudeninės žvejybos sezonas

SOFIJA. — Bulgarijos 
žvejai pradėjo rudeninę 
žvejybą Juodojoje jūroje. 
Dešimtys Burgaso, Sozo- 
polio ir kitu miestų, žvejų 
kooperatiniai ūkiai pradėjo 
žūklę.

Šį rudenį žvejyba Bulga
rijoje vyksta organizuo
čiau, negu ankstyvesniais 
metais. Šį sezoną pirmą 
kartą žuvų būriai išžvalgo- 
mi iš oro. Laivai aprūpin
ti šiuolaikinėmis mašinomis 
bei įrengimais.

Bulgarijos žvejų tarpe iš
sivystė lenktyniavimas už 
žūklės plano viršijimą. 
Ypatingai sėkmingai jis 
vyksta Burgaso žvejų ko
operatyve, kuris rugsėjo 
mėli, planą Įvykdė 168 proc.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ie daugiaverslinėj
Įmonėje

reiigimų Įmonė paskutiniais 
metais smarkiai išaugo. Dabar

nieti! 9

dukciios.

Y

■

Matykite komedijoje vaidinant Reikalauja Brooklynui 
naujos ligoninės

Rendauninkai sujudę 
ginti savo pastogę

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE HELP WANTED—FEMALE

Pilnai 
medžio, 
max.

STALIORIAI. ABELNAI 

mokantis darbininkas prie 
š vidaus ir lauko jrengi-

HAIRDRESSER

• ės sąjungos Įmonių 
<>s sostinėje. Per šių 
mėnesius Įmonės ko

davę beveik už 5
rubliu daugiau pro- 
negu 19 19 metais, 
metų aštuonis mėne- 
tyvas sutaupė žalia-

35,000 rublių. \ ien tik pro
dukcijos savikainos sumažini
mo sąskaita davė valstybei a- 
pie 120.000 rubliu viršum pla
ninių santaupų.

įmonės augimui daug pade-

parama. ( eiliuosi- <li 
girnai, gauti iš Mas 
ningrado, Gorkio. ('■ 
kitų miestu. Įmones

>• pa de
tantų 

a iren-

ir

daugiau žmonių dalyvauja 
cionalizatoi iii judėjime.

Devynių mėnesiu statybos 
-montavimo darbų planą kau

Satybinin 
nustat\ to

naujas gamybine-
“Bituko“ plvtu

Juozo G reifenbergio vaido 
metalo apdirbimo fabrikams, 
Kazio Giedrio vardo me 
apdirbimo kombinatui ir 
toms maisto pramones 
nėrns.

įmo

Cukriniai runkeliai

na kolūkių 
punktą 

su c u k

cukrinių

jvairui rajono 
oja i paruošų

30 sunkvežimiu 
riniais runkeliais.

Paruošų punkto 
runkelių priėmimo
sistema tiška i viršijama 5t:
procentų, šiuo metu pristaty
ta valstybei cukrinių nikelių 
tris kartus daugiau, negu per
nai iki to pat laiko.

Tarybų Lietuvos, dešimtine-

ir eilė kitų kolūkių 
daug cukrinių nikolių 
plano.

viršum

KLAIPEDA n 
sūrių bazės ir miesto pieninės 
darbininkai ir tarnautojai ple
čia socialistini lenktyniavimą 
Spalio 36-jų rūtinių garbei 
Kolektyvas iki spalio 16 d. 
įvykdė metini bendrosios pro
dukcijos gamybos plana urmo 
atleidžiamomis kainomis ir da
vė daug puikios kokybės pie
no produktų viršum metinio 
plano.

K. Mačiulis

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

PEIST LANE 
DRUGS, Iii<

405 So. 4th Street
Cor. Ilewes 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. 7-6231

Kriaučių atydai

publika' nesijuoktų, I 
kad nesijuoks.’’ Ir 
reiškimo reikia supi 
jie juokins publiką

Liberty Audito)') joj. H Il- 
Atlantic Ave., Richmond

liau. Negu 
gai “Koriui

J. JUsKA, 
rezisori us

Vaidinimo gi flal.v visi 
geri juokdariai : K. Kriaučių-

tų.
06
Hill. N. Y.. bus vaidinama juo-

“Geriau

dainuo jamos 
nūs. kurias dainuos geri juok
dariai — K. Kriaučiūnas ir J.
Grybas. Jiems akompanuos K.

Taigi, gerbiami lietiniai, 
nepamirškite ateiti i ši juokų 
vakarą. Mūsų gi aktoriai tam 
tikrai mokinasi juoki 
ir sako: “Jeigu jau

viu kriaučių 54-to 
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
tiems (1954) metams. Tokiu 
būdu yra svarbu visiems da-

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

J. S.

Moterų susirinkimas;

8-ta vai. K u Ituros

K I imas,

kieno ir J. Šimkienė.

Ti k iri as

K \ it-c i;i,
LDS. 46 Kp. Komisij

Majoras paskyrė 
sau patarėją

vyriausiu miesto

buvo rinkim ų 
ieta nė

ra nauja Per laikus miestas 
turi patarėją (counsel). Jo 
metinė alga vra $25,0(10.

negu
turimi' užsibrėži 
darbų, reikia juos
i Tie to. Kalėdos netoli. 1 ari
me rūpintis kūčia. Kūčia dau
gumai patinka. Smagi sueiga. 
Sykiu prisiminimas apie semi 
tėvynę, kuomet- valgydavome 
kūčia samanotoje lūšnelėje.

; Wicks nenusileidžia 
aibernatoriui

“katilas vanoja 
ii ks, kaltinamas

Dewey ir

ryšiuose
jaunais brolii 
mis.

Dar trijų di 
gimtadienis,

Jis sako: Dewey us 
rakai ioriii l.uci-

rinkusios galėsime tai išpildy
ti. Tad padekime visus dar
bus i sali ir eikime i susirin
kimą.

Virginia 9-6125

Klubietė

linkiu

Miestinė trafiko viršenybe 
a griežtai paspausti apy- 

kurie at-

kaista trafikui, bet neatsimo-

PETER GUSTAITIS, JR„ M. I).
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU EIGŲ TYJUMUT

Brook lyno Bed ford-Stuy ve- 
sant srities gyventojai sujudę 
nesitraukti nuo valdžios durų 

nesuteiks paskyrų ligoni- 
loje srityje. Pirmiausias 

$1,250,001) 
Plo-

reikalavimas 
nupirkti ligoninei plotą, 
tas yra jau parinktas ii 
dinės komisijos užgintas, 
skyrus tam tikslui taipgi jau 
kelinti metai pirm rinkimų 
žadamos, bet po rinkimų už
mirštamos.

Bed ford iečiai yra nusispren- 
dę ši kartą, neleisti užmiršti.

Sritis yra vieno tirščiausia 
apgyventų mieste. Ji pana
ši New Yorko Harlemu). Ta
čiau srityje yra tiktai kelios 
privatinės mažos ligoninės, 
kurios dažnai yra perpildytos, 
l’rie to, biedniokams sunku Į 
privatines ligonines Įeiti dėl 
to. kad jie neturi krūvos pini
gų. Miestinės ligoninės toje 
srityje* visai nėra..

turinčiame arti 3 milijonus 
gyventojų, yra tiktai 4 mies-

ney Island,

siais metais 
institutas.

C u m b e r I a nd, 
Kings County. 

County paskiau- 
yra dad etas vėžio 
Nuo seniau gre

džiovininkams, kuri1 taip
gi perpildyta, yra tūkstančiai 
laukiančių vietos.

Koki patarnavimą gauna 
susirgęs Bedford - Stuyvesant 

gauna

Jam 
užim-

srities žmogus? Jis 
pa k a n k a m a i a tsa k yni u, 
ligoninėse vietos nėra, 
atsako, kad ambulansai
Ii keliais pirmesniais pašauki
mais. Sutikimą priimti daž
niausia gauna iš toliausia 
esančios naujos Coney Island 
ligoninės Pasitaikius trafiko

tebėra

la v imą

dar labai tolima.
žmonių, kurie reika
lai sričiai ligoninės

liaudiškos propagandos ap
nuodyti. Gal jie suprastų pa

tektų su pritvinkusiu ar pra
trūkusiu apendiku dieną ai' 
daugiau palaukti. Gal su
prastų, jei savo šeimos narį 
palaidotų tiktai dėl to, kad 
reikėjo ilgai pagalbos laukti.

žmonės, kuri’e negali ma-'fa i 
tyli pirmyn.

ITez i d o n tas Ei sen h o w oris 
buvo sustojęs New Yorke po
rai valandų. Jis grižo iš Ot- 
tawos savo specialiu trauki
niu, kuris buvo sustojęs Penn
sylvania stotyje.

Ką jūsų kolonija 
užtikrinimui Laisvei 
1954 metais?

surengs
gyvuoti

Dr. A. Petriką

2- 3; G 8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. &• Holidays

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888

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

87-20 85th Street
WOODHAVEN, 1,. I., N, Y.

c
(BUYAUSKA8)

Užlaiko Puikiai

BAR&GRILI
Telephone EVergreen 4-8174

VINCAS SODAITIS PETRAS KAP1CKAS

12 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

New 
veži-York o išvyko i Albany 

na 4 punktų programa, 
nu tų punktų yra reikalavi
mas atšaukti rendų pakėlimo 
Įstatymą. Rendauninkai sako, 
jog Įstatymas yra pilnas sky
lių. Pro tas skyles namų sa
vininkės kompanijos gali pa

procentų, bet. tūluose atvejuo-

Kitas delegacijos nuvežtas 
reikalavimas yra a.tš a u k t i 
Transit Authority su to au
toriteto pakeltu fėru. Taipgi 
reikalauja tyrinėti pieno pre
kybos monopoli, ir teisingai 
perdalinti rinkiminius distrik- 
tus. Tam perdalinimui' de
legacija nuvežė savo planus, 
padarytus tų apylinkių gy
ventoj ų.

Delegacijoje yra atstovai iš 
American Labor Party, ren- 
dauninkų ir kitu organizacijų.

Žinokite ir atsiminkite
ir vėl mūsų L.L.D. 185 kuo-

dus susirinkimas. Susirinko
me apie tuzinas narių. Apsi
žiūrėjome, kad esame Kultū
rinio Centro dalininkai, turime 
net tris serus. Išrinkome at
stovą mus atstovauti namo 
bendrovės metiniame suvažia
vime. Dar iš iždo paskyrėme 
dešimti dolerių suvažiavimą 
pasveikinti.

Komisija pranešė, kad ban
doma susisiekti su vienu lie
tuviu iš So. Bostono. Kviečia
me ji pribūti pas mus ir duo
ti prelekciją apie sveikatą. 
Dar negautas atsakymas. Jei 
tas nepriims mūsų užkvieti- 
mo, komisija kreipsis prie1 ki
to bostoniečių gydytojo. Vie
ną jų turėsime gauti.

bus ruošiama ir

irtikras dalykas
Susirinkimas nu-
tikrai Įdomų ir

“šurum-bu-

Prelekciją 
visi apie tai 

O štai jau 
pranešimas, 
tarė suruošti
tikrai nepaprastą 
rum” subatvakari. 
gruodžio 19 d. Tei 
Bus žaislų ir lošimų, — 
kortomis, kas čekeriais,
šachmatais', kas bole, kas ki
tokiais “triksais,” Be to, vi
si dalyviai bus gerai1 pavai
šinti.

bus.

kas

Norėsite smagiai ir smarkiai 
vakarąi praleisti linksmoje ti
krai lietuviškoje ir išmintin
goje nuotaikoje? Pasižymė
kite gruodžio 19-tos subat- 
vakarĮ. ir ateikite i mūsų ”šu- 
rum-burum.” Narys

Pataisa
Pareiškimas užuojautos 

Bertha Demsey su šeima, 
seseriai Reinhardtienei ii

MATTHEW A 
BUYUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArkat 2-5172

YUENGER,
200-12 Jamaica. Aye., Tel. HO. 4-4028

(227-229)

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

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

<223-227)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT
Viduramžių pora.

valymui ir mažiem
r ū m ų a pa r t m e n tas.
iki 10 A. M. ar G iki 8 P. M.

Tel. DI. 6-6825

Nėra garo. Ap- 
pa taisymam. 
Telefonuokite

FOR RENT

3
<9

(227-22R)

IŠSINUOMOJA KRAUTUVES
Abelnai 1,000 pėdų. Tinkančios del 

visokių rūšių lengvų pramonių. lš- 
randavojame visas ar dalimis. Pri
einama randa. Pamatykite.

1679 Southern Blvd,, Bronx 
(174111 St. Stotis) Tel. CL, 4-0251

(226-228)
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
PARSIDUODA 

VAISIŲ IR DARŽINIŲ 
KRAUTUVE

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

Saukite savininką:
CY. 9-7077

(221-227)

VALYMUI—KRIAUCIAVIMUI
Kampinė krautuvė. Bruzganti apy

linkė. Pilnai ir moderniškai įtaisyta. 
Savininkas parduoda su nuostoliu: 
Kaina prieinama. Išvažiuoja iš ša
lies. Ideališka vieta kriaučiui. Gali
ma pasidaryt tinkamą pragyvenimą.

PR. 8-9181
(227-231)

Atmesti meilužiai
apraize merginą

Du jauni, bet jau suaugę 
vyrai nusprendė atkeršyti 
merginai už atsisakinėjimą 
nuo jų. Gal iš baimės, o gal 
ir bandydama pagudravoti, ji 
sakiusi negalinti tarp jų dvie
jų pasirinkti.

Vyrai susitarę ją nužudyti 
“iš meilės.” Jie ir pradėjo tą 
daryti: vienas palaiko mergi
ną, kitas smogia j ją peiliu. 
Tačiau jos spiegimas juos pra
vijo nebaigus nužudyti. Mer
gina pavojingai buvo sužalo
ta, bet dar pakankamai stipri 
pasakyti, kas tie užpuolikai. 
O jos kaimynai pagelbėjo 
juos suimti, 
metų.

Veteranai ėjo Į UN 
reikalauti taikos
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American Veterans 
Peace lankėsi pas Jungtinių 
Valstijų delegaciją Jungtinė
se Tautose. Veteranai pareiš
kė susirūpinimą, kad derybo
se dėl taikos Korėjoje nepro
gresuojama. Jie reikalavo 
derybas paskubinti ir page
rinti, kad būtų užtikrinta tai
ka.

for

BEAUTICIAN
Patyrusi pilnai mokanti. 5 die

nų savaitė. 37 valandos. $50. Nuo
lat. Kreipkitės:

PATSY’S BEAUTY SAI,ON 
Glen Head Plaza 

Glen Cove
Tel. Glen Cove 4-2429

((227-231 I

SLAUGE
PRACTICAL—LICENSED

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

dama valgis, gera alga.
EVA NG ELI C A L HO ME

1420 Bushwiek Ave., Brooklyn
(225-229)

MOTINAI PAGELBININKE 
.Mokanti Angliškai

Puikūs namai, privatinis rūmas, 
radio priimsime dipuke. Turi 
būti labai mylinti vaikus. $100 j mė
nesi. Pakeičiama ketvirtadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama, šaukite:

CL. 8-1705 
_________________________(22^-131^’

HELP WANTED MALE
JAUNAS VYRAS

Delicatessen Krautuvei
Stock Clerk

Biskj vokiškai ar angliškai kal
bantis. Sekmadieniais nedirbama. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuo
jau:

280 McKinley Ave., Brooklyn 
. Tel. AP. 7-4824

(227-2331

MECHANIKAS
(šiek-tiek mokantis angliškai)

Pilnai mokantis. Del mašinsapės 
darbo, su 5 metų patyrimo prie floor 
ir l>ench assembly darbo. Nuolatinis 
darbas.

S P. 7-8801
<22fi-22S>

EKSTRA DELICATESSEN 
DARBININKAS

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

SCHAFFUER’S DELICATESSEN
52 New Hyde Park R<1, *

Garden City, L. I. į
IT,. 2-7801 !

(225-Ai

WOOD

PATTERN MAKERS

Gera Mokestis, Nuolatinis Darbas.
WEBER & SAUER

87 1411i St., Brooklyn

(225-227)

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso
kių rūsiu SINGER & UNION SPE
CIAL industrijinių siuvamu 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 Kalbėli Angliškai

Matykite Mr. Harris

CONDENSER SERVICE &
ENGINEERING

G01 Newark St.. Hoboken. N. J.

REAL ESTATE
Mrs. 

, jos 
' k i-, 

tiems artimiesiems kaip nors
atitrūko nuo bendros žinios, 
priklydo kitai. . Atsiprašome. 

Vakar dienos Laisvėje tilpu
siu j e žinioje buvo rašyta, kad 
Mrs. Demsey neteko jaunos 
dukters, 3 mažų vaikučių 
motinos. Jos duktė Mrs. Ed
na Grace Berger mirė spalio 
22 d. Tas skaudžiai sukrėtė 

ii' visus jos artimuo-mot imi 
sius.

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

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)

Įtraukti neutralities valstybes, 
tokias kaip Indija. Taipgi rei
kalavo sustabdyti Syngman 
Rhee grasinimą “maršuoti į 
šiaurę.” Veteranai sako, kad 
Rhee negalėtų niekur nei 
žingsnio maršuoti be J. V. mi- 
litariškos pagalbos. Kad jis 
negalėtų net Pietuose išsilai
kyti,'jeigu ne JV militarinė 
pagalba. Dėl to JV delega
cija7 Jungtinėse. Tautose turi 
galią sustabdyti tą jo tarškėji
mą apie tęsimą toliau karo 
Korėjoje.

FARMA
GRAŽUS 7 ROMŲ NAMAS

2 barnės, vištminkąs. 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)

PRASTA PIRMOJI NAKTIS
Linksmose vestuvėse, Broad 

Channel, Įsigėrę svečiai pasi
darė dar linksmesni. Ne už

kai susikibo jaunikis su 
nosios broliu. Abu naktį 
leido daboklėje. Atėję į 
mabutĮ sekamą rytą, jau
siblaivę, jie nedrąsiai pasi
sveikino. Sakėsi neturėję už 
ką muštis. .

jau- 
pra- 
teis- 
pra-

JAMAICA HILL
6 rūmų detached, English Tudor 

namas. 1Y2 maudynių, žemės plotas 
abelnai 50x100. Attached garadžius, 
pilnai apdirbtas kiemas, pėsčiam nu
einama j subway ir i mokyklas. 
Screened porčiai su alumininėm už
laidom. Knotty pine lentom ištaisy
tas skiepas ir baras. Hot point 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 — l'OR RENT <
157 Claremont Ave., išfornišiuotas, 

4 miegamieji, 214 maudynės, 2 por
čiai, patogu geležinkelis, mokyklos 
Ir krautuvės. Puikiausia kaimynys
tė. $200 i mėnesi, šaukite:

MA. 9-1798.
(226-228)
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