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KRISLAI
Prieš angliškąjį Tadą

Blindą.
Asilai.
Įdomus pasitarimas.
Linco! na s ir komunistai.

Rašo R. Mizara

Pas anglus Robin llood yra 
tas pats, kaip pas lietuvis Ta
das Blinda.

Kaip Tadas Blinda, taip ir 
anglu Robin llood. — pasakiš
ki charakteriai. Abudu puldi- 
nėif/ turtinguosius. kad pa
dėti ^biedniesiems.

★ ★ ★ ★ Ketv., Lapki*. (Nov.) 19, 1953 Richmond Hill 19, N. Y.

DULLES NORI URMU
PALEISTI GINČIJAMUS
KORĖJOS BELAISVIUS
'Sako, kinai belaisviai galėtu 
persikelt pas Ciang Kai-šeką

Jungtinių J mus

& ft -Ar ft

Dabar tūli ragangaud/.iai i 
jau skelbia, kad Robin llood'ą i 
reikėtų pašalinti iš knygų, iš į 
literatūros, nes tai esanti ko- į 
m u n i st i n ė p ro pa gan d a.

Antai Indiana Valstijos! 
mokyklinės literatūros leidimo j 
komisijos narė. Mrs. Thomas ■ 
J. White, pareiškė, jog Robin

Washington.
Valstijų valdininkai tikisi, 
kad Bermudos konferencija 
sustiprins vakarų politiką 
prieš Sovietų Sąjungą. Kon
ferencijoj dalyvaus prezi
dentas Eisenhoweris, An
glijos premjeras Churchil- 
las ir Francijos ministras 
pirmininkas Laniel.

Churchillas sakė, jog ir 
toje konferencijoje ragins 
Eisenhoweri eiti į pasitari-

su Sovietų premjeru 
Ma lenko vu.

Amerikos valdininkai, ta
čiau, žada Churchillo ragi
nimus užglostyti.

Teigiama, jog A m e r i k a 
jau spirtinai reikalaus, kad 
Francija sujungtų savo ar
miją su busimąja vokiečių 
armija i b e n d r ą f r o n t ą 

| prieš Sovietų Sąjungą.
I Bermudos konferencija 
> prasidės gruodžio 4 d. Trieste policija su nuogais ginklais vaiko protestuojančius 

prieš atidavimą tūlos miesto dalies Italijai Jie reikalauja, 
kad' miestas ir toliau pasiliktu nepriklausomu, kaip kad buvo 
sutarta po pabaigos praėjusio karo. Dešimtys asmenų tano 
užmušti laike demonstracijų.
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SUDRUTINTAS BLOKAS
PRIEŠ SOVIETUS
Eisenhower užg niausiąs anglu 
raginimą tartis su Malenkoru

Hood’ą būtinai reikėtų iš mo
kykliniu knygų išmesti, nes, 
girdi, apie ji skelbiamos pasa
kos yra komunistams myli
miausias dalykas!

Ko gero, ma k artist a i gaii 
uždrausti ir lietuviams statyti 
scenoje melodramą, pavadintą 
“Tadu Blinda,” kurią parašė 
Liandsbergis.

'Jeipasakiškas Robin llood- 
Os /jei Tadas Blinda iš tikrųjų !

nieko bendro su komu
nistiniu mokslu.

Abudu tiedu pasakiškieji 
charakteriai užsiimdinėjo plė
šikavimu : atėmimu iš truėiu 
turtu ir ją atidavimu biednie- 
siems.

Komunistai skelbia ką kitą. 
Jie sako, kad turtai, susikaupę 
j privatines nedidelio skaičiaus 
asmenų rankas, turėtų būti 
padaryt? visuomenine nuosa
vybe.

Komunistai skelbia. kad 
kiekvienas asmuo, jei jis svei
kas, kol jis pajėgus, privalo 
dirbti visuomeniškai naudingą 
darbą.

Bet akliesiems raudonbau- 
biams-makartistams tai ne
svarbu.

Maksimas Gorkis kadaise 
yra panašiai pasakęs:

—Į ra n č i o j i kapitalistinė
santvarka priauklėjo tokių i- 
dijotii, kurie patys nežino ką 
plepa.

•

jPraėjusj sekmadieni, po Li- 
teiratūros Draugijos 2-sios 
apskrities konferencijos, įvyko 
pasitarimas dėl gynimo puo
lamųjų sveturgimių, dėl tvir
tinimo Amerikinio Komiteto 
Sveturgimiams Ginti.

Pasitarime buvo pareikšta 
gražių, gerų minčių. Buvo 
pasisakyta, kad mums, lietu
viams, būtinai reikia daugiau 
kreipti dėmesio i reakcijos 
persekiojamųjų žmonių gyni
mą.

Minėtasis Amerikinis Ko
mitetas, beje, šaukia suvažia
vimą, kuris įvyks šių metų 
gruodžio 12 ir 13 dd. Chica- 
goje.

Suvažiavimai) tenka siųsti 
ne tik atstovai, o ir sveikini
mai su dovanomis, nes šis ko
mitetas atkakliai gina perse
kiojamus sveturgimius, taipgi 

S1 voja už tai, kad pragaištin- 
s Walter-McCarran aktas 

turėtų būti1 Kongreso atmes
tas.

Daily Worker kolumnis- 
tas David Platt ironiškai ra-

(Tąsa 3-me pusi.)

Stalino kūnas atrodo 
kaip gyvas

__
Maskva.—A n t r a d i e n i a m e - 

rikiečiai korespondentai 
taip pat mate velionio So
vietų premjero Stalino kū
ną, palaidotą Lenino Mau
zoliejuje gretimai su Leni
nu.

Stalino kūnas taip gabiai 
nubalzamuotas, jog veidas 
atrodo skaistus ir ramus 
kaip gyvas. Nors Stalinas 
buvo 73 metu amžiaus, bet 
jo veidas, žiūrint per stikli
nį karsto dangtį, atrodo 
kur kas jaunesnis, sako 
United Press koresponden
tas.

Francija suranda naujus 
gamtos turtus afrikinėse 
savo kolonijose

Paryžius.—Francūzai su
randa vis daugiau gamtinių 
turtų savo kolonijoje Alžy- 
rijoje, šiaurinėje Afrikoje. 
Jie jau gauna 275,000 tonų 
anglies iš tenaitinių Kena- 
dza kasyklų.

Colomb-Bechare, arti Ke- 
nadzos, surasta gausingi 
mangano klodai. 0 manga
nas yra brangi medžiaga, 
vartojama plienui gerinti.

Tindoufe, toliau į pietus 
Alžyrijoje, francūzai atida
ro 'geležies rūdos kasyklas, 
kur būsią iki 100,000,000 to
nų geležies.

Kitose Alžyrijos apskri
tyse surasta švino, vario ir 
notašo klodai.

Gretimoje gi Tunisijoje, 
kitoje Francijos kolonijoje, 
francūzai užtiko naftos - 
aliejaus versmes.

Tai aišku, kodėl francū 
zų valdžia taip žiauriai slo
pina alžyriečius ir tunisie
čius, reikalaujančius nepri
klausomybės nuo Franci
jos.

Londoną vėl apgulė nuo
dingi troškūs “smog” rū
kai.

Roma. — Amerikos kon- 
gresmanų pirmininkas Joe 
Martin lankėsi pas popie
žių. c

Televizijos žiūrovai 
pritaria Trumanui 
prieš republikonus

New Yorko World-Tele- 
gramo reporteriai apklau
sinėje tūkstančius žmonių, 
girdėjusių ir mačiusių bu
vusį prezidentą Trumaną 
kalbant per radiją-televizi- 
ją prieš republikonus. Re
porteriai surado, kad di
džioji dauguma televizijos 
žiūrovų užgiriu Trumano 
atsakymą į republikonų su
galvotus priekaištus, būk 
Trumanas palaikes savo 
valdžioje Dexteri White bei 
kitus, kuriuos republiko- 
riai apšaukia “Sovietų agen
tais.”

Trumanas, tarp kitko, sa
kė, jog Eisenhowerio val
džia jau visiškai pasinėrė 
ragangaudiškame m a k a r- 
tizme, kuris, kaip “vėžys, 
graužia pačius amerikiečių 
laisvės pamatus.”

Užsidaro šimtametis 
Conn, audimo fabrikas

Broad Brook, Conn. — 
Gruodžio mėnesį čia užsi
darys Broad Brook vilno
nių audimų fabrikas, veikęs 
daugiau kaip 100 metų. Bus 
paleista 200 darbininkų. 
Kompanija sako, labai nu
puolė reikalavimai vilnonių 
audeklų.

Daugelis kitų audyklų 
Naujojoje A n g 1 i j o je taip 
pat šlubuoja bei merdėja.

Broad Brook audykla bu
vo įsteigta 1842 metais.

Amerika jau įsitaisė 
karo bazes Ispanijoje

Madrid, Ispanija. — At
vykęs admirolas Radford, 
galva karinių A m e r i k o s 
štabų, sakė, jog ameriko
nai jau įsitaisė karines lai
vyno ir lėktuvų bazes-sto- 
vyklas Ispanijoje. Dabar 
siunčia savo inžinierius bei 
mechanikus tom stovyklom 
prižiūrėti.

ORAS.—Vėl švelni giedra.

COLUMBIJOS PROFESOREI I
SMERKIA RAGANGAUDŽIIJS

New York. — 120 vado
vaujančių Columbijos Uni
versiteto profesorių pasira
šė pareiškimą, smerkdami 
) *a ga n gaudžius senatorių s 
bei kongresmanus, kurie 
per šerengą varo profeso-. 
rius ir mokytojus.

Ragangaudžiai, prieka- 
biškai kvosdami mokytojų 
bei profesorių “ištikimybe,” 
taip įbaugina juos ir paže
mina, kad daugelis aplei
džia mokyklas ir kolegijas:

kiti gi tik dantis sukandę I 
mokytojauja, kai]) sako šis' 
pareiškimas.

.Columbijos profesoriai 
gina tokius švietėjus, kurie 
naudojasi Penktuoju šalies 
Konstitucijos pata i s y m u , i 
susilaikydami nuo atsaky
mų į ragangaudžių klausi-: 
mus.

Tiktai 20 iš 140 aukštųjų! 
to universiteto profesorių! 
nedrįso pasirašyti pareiški-■ 
mą. • i

Washington. — John F<>s 
ter Gulies. Amerikos \:ds 
tybės sekretorius, sako ko 
respondentams. kad 195 
metu sausio 22 d .turės bū 
ti paleista iš stovyklų vis 
ginčijami Korėjos karo be 
iaisviai — šiauriniai korė 
jieėiai bei kinai.

Šiauriniai korė j i e ė i a i 
anot. Dulles, tada gales up 
sigyventi kaip “laisvi" pi 
liečiai Pietines (tautinin.

Francūzy generolas 
perspėja prieš naują 
vokiečiu armiją

Paryžius. —Francijos s< i 
mas pradėjo svarstyti Ame 
rikes reikalavimą—įtraukt 
Francijos armiją, sykiu si 
busimąja Vakarinės Vokio 
tijos armija į vienąi bend r: 
vakarų Europos karinome 
nę prieš Sovietų Sąjunga.

Daugelis seimo nario ] rie
si nosi amerikiniam planui. < 
generolas Anmoran pareis 1 - 
ac :

“Amerika, nimigamtus So
vietų Sąjungos, nutarė at
kurti vokiečiu armija. Vo
kiečiai gi nieko roposimo-

YcV'/lS c 5 k r-va In J

-T-
‘’SovidM

CIO VADOVAS RELKALAV.lt 
PAŠALINT BROWNELL]

Cleveland. — Joseph A., 
Beirne, pirmi n i n k a s CIO ! 
Susisiekimu I )a r b i n i n k u ' 
Unijos, CIO centro vice-pir- • 
mininkas, reikalavo, kad! 
prezidentas Eisenho w e r i s !
pavarytų general] savo pro
kurorą Herbertą Brownel- 
li, kaip “nelabaji šmeiži
ką.” c

Beirne, kalbėdamas CIO 
unijų suvažiavime ,sakė:

“Brownell piktadariškai 
užsipuolė buvusįjį preziden
tą Trumaną, pasakodamas, 
būk T ]• u m a nas globojęs 
Dexterj White ar kitus va
dinamus sovietinius agen-

Jau ir anglu bombonešiai 
žudys Kenyjos negrus

/

Nairobi, Kenya. — Angli
ja atsiuntė jau keturis di
džiuosius bombonešius, kad 
medžiotų, bombarduotų ii1 
šaudytų Man Mau negrus.

Mau Mau re'ikalauja iš- 
vyt anglus bei kitus baltuo
sius engėjus.

“NAUJA VASARA” 
NEW YORKE

Didžiajame New Yorke 
antradienį temperatūra bu
vo 69 su puse, laipsnių. Žmo
nės džiaugėsi “naująja va
sara.”

tu s.
“Brownell nedoram tiks

lui pavartojo savo vietą 
kaip valdininkas, norėda
mas gauti republikonams 
keletą daugiau utėlišku bal- 
sų lenkimuose.”

700 suvažiavimo delegatų i 
sveikino Beirne’s pareiški-1 
mą, smarkiai plodami del-! 
nais.

Suvažiavimo ręzoliucija i 
smerkia Kongreso ragan-i 
gaudžius, kurie verstinai -į 
subpoena šaukė Trumaną į 
kvotimus apie White.

Trumanas atmetė pašau-j 
kimą. į

kino iš praeities. tu
rėdami armiją, iii* k ogiu.-' 
oaujam karui."

Kitas seimo atstovas (i. 
P a 1 e w s k i. genen du 
Gaulle sekėjas, i virt i'v». ka<’ 
jeigu būtu atgaivinta vo
kiečių armija, tatoi pakurs
tytu rusus juo smarkiai’ 
ginkluotis , ii* sustiprinti; 
Sovietų valdžią .

Parašiutu manevruose
4^

užmušta 15 jankiii

Vaikžudis sako, policija 
nukniaukė $300,000 !

—
Kansas City. — Carl Aus

tin Hali, teisiamas už mili
jonieriaus vaiko Bobby 
Greenlease pavogimą ir nu-1 
žudymą, liudijo, jog kada i 
buvo areštuotas, tai polici- j 
ja pas jį rado visus $600,-! 
000, kuriuos vaiko tėvas da
vė kai]) atparkus už vaiko 
sugrąžinimą gyvo. Paskui 
gi policija tiupasakojo, kad 
radus tiktai apie $300,000, o 
kiti $300,000 nežinia kur 
dingę.

Hali įtarė, kad pati po
licija pasiglemžė $300,000.

Fort Bragg, N. Y.—Kuo
met kareiviai su parašiū- 
tais iš orlaivio šoko žemyn, 
tai sugedęs lėktuvas, ner
damas žemyn, užmušė P 
parašiūtistus ore.

Kiti 6 kareiviai bei lakū
nai žuvo, kai' tas o’ laivr.- 
nudribo į medžius ir su
sprogo.

Japonu seimo dauguma 
remia Amerikos politika

Tokio, Japonija. — Pra
nešama, kad jau 235 Japo
nijos seimo narrai remia, 
oro - amerikine p r o m j e r o 
Yošidos politika. Kiti 231 
reikalauja atkabint Jaiiopi- 
]’a nuo karinos Jungtiniu 
Valstijų politikos.

Sykiu teisiama ir Hall’o 
meiluže Bonnie H e a d y. 
Abudu prisipažino kai]) 
vaikvagiai ir vaikžudžiai.

\\ ashiiigton —- E d gal* 
J ITooveris, slaptosiom FBI 
, Įiolicijos direktorius, sakė 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai, kad i is siūle buvusiam 
prezidentui T rumunui visai 
jja ndinti Dexteri W h i t e , 
buvusi Jungiiniii Valstijų 

i iždo sekretoriaus ’padėjėją, 
i Xis White buvo įtariamas 
kaip “Sovietu agentas.”

Bet Trumanas tiktai pa
keitė White tarnyba, laiki
nai paskirdamas jį direkto
rium. Tarptautinio Finansų 
Fondo li146 metais.

Trumanas. kulbė d a m a s 
})<”• radiją ir tek’vizija per
eitą pirmadieni, sakė, jog 

. skirdamas White į Finan
sų Fondą, jis darė slastus, 
duodamas laiko FBI agen
tams geriau sekioti White 
bei kilus nužiūrimus “So- 

! vietų agentus" valdžioje.
HooveGs gi ])ureiškę tvri- 

; nėtoiams. kad mmrašėTru- 
maną tai]) padėti FBI agen- 

i tams medžioti “priešus.” 
1 Pasak Hooverio, tai Tru- 
; mano pasielgimas su White- 
: “net apsunkinęs” jiems tą 
! medžiokle. Tačiau, FBI 
į akylai sekiojo pėdas ir nau- 
i jojo jo tarnyboje.

Strasbourg, Francija. — 
Amunicijos sprogimas už- 

' mušė 6 francūzus.
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gai žemės ūkio darbo žmo-
i nes įvairiuose kraštuose.

4TRUMANAS ATSIK1RTO

Grasi sveikino konferenciją 
Pasaulinės profsąjungų fe
deracijos vardu.

“Grasi paragino žemės ir 
miškų ūkio darbo žmonių 
atstovus stiprinti darbinin
kų klasės ir valstietijos 
veiksmų vienybę kovoje už 
taika, už kariniu biudžetu 
sumažinimą, prieš antiliau
dinius įstatymus, už žemės 
reformos įvykdymą.”

riui ir visam republikoniškam štabui. Jo a buvo
Taigi ją

į- girdėjo milijonai Amerikos žmonių.
Svarbiausias dalykas, mūsų nuomone, jo kalboje bu

vo tai tas: Trumanas nepasakė, kad Harry Dexter White 
buvo “Sovietų šnipas,” kai]) paskelbė Mr. Brownell, Jr. 
Jis tik pasakė, būk White buvęs “dislojalus,” bet ir tam 
neturėjo jokio pagrindo, apart to, ką FBI skelbė,—skel
bė be i rodymu. 

4 V •

Trumanas teisingai sakė: jog republikonai naudoja šį 
dalyką, šį baisų šmeižtą prieš mirusius žmones tam, kad

Republikonai apsikabino makartizmą, gi, Trumano lū
pomis, “makartizmas yra baisus vėžys, kuris ėda pačius 
Amerikos gyvybes organus ir gali sunaikinti didįjį jos 
laisves rūmą.”

vienos konferencijos sesi- 
į jos spalio 26 d. Skaitome:

“Tarptautinėje žemės ir 
mišku ūkio darbo žmonių 
konferencijoje šiandien pra
sidėjo diskusija ‘Dėl pagal- 

i bos sustiprinimo darbo vals- 
į tiečiams kovoje už jų gyvy
binius interesus.’

“Pirmininkaujantis Kubo
ta (Japonija) suteikia žodį 
Albanijos žemės ūkio darbi
ninkų atstovui K o k a n i u i 
Kvimo.
metais,

NETIESA
SLRKA organas Garsas 

šitaip rašo:
u

tęs apie bolševistinį ‘Liau
dies Balsą.’ šitie žmonės 
yra tik suklaidinti mums 
svetimos propagandos, yra 
suklaidinti žiauraus oku
panto apmokamų agentų, 
nes tikras lietuvis tikrai 
nesidės su savo gimtojo 
krašto duobkasiais ir su I 
jais ne tik nebendraus, bet 
ir iš viso juos pasmerks. 
Jeigu šiandien vis dėlto to
kių lietuvių yra, kurie eina 
kartu su Lietuvos priešais, 
tai kaltės yra ir mūsų. Lie
tuviai, ypatingai patys jau
niausi ateiviai, turėtų padė- i

Andai buvo areštuotai 
Charles Walker, Fellowship 
of Reconciliation šei
rius Philadelphijoje. 
buvo suimtas kalbant 
tenhouse Square.

Pirmiausia policija kalti- 1 
no jį už laikymą mitingi11 
atvirame lauke be policijos ! 
leidimo (permito) ir ten Į

| del jis ir kiti tokie nesiran- < 
j da Korėjoje.

Alt
jo elgesys, matomai, yra su
sietas su karine šių dienu 4. *.

Sovietų Rusija atmetė ti daugiau pastangų ir net 
U .S., Anglijos ir Prancū- organizuotai imtis priemo-
zijos pasiūlymą šaukti ke
turių valstybių užsienio rei-

nių reikiamai propagandai. 
Krašto Valdyba šį reikalą

kalų ministerių konferenci* i ira^°J siu metų darbų tvai
ją svarstyt Vokietijos ii 
Austrijos problemas. Mask
va sugalvoja visokias kliū
tis ir išsisukinėjimus. Tas 
dar kartą parodo, kokia nLiaudies valdžios j “taika” yra jos planuose, 

nurodė

49'

oratorius,

prezidento pareiškimą, ar jis nematys, kad mes tai sakė
me seniau ir nuolat kartojome?

Taip, makartizmas yra vėžys, baisus vėžys ir tie, ku-

Penkmečio 
pabaigoje žemės ūkio pro
dukcijos gamyba padidės: 
pustrečio karto palyginti su ; 
1939 metais.

čia pasakyta, yra ' netiesa,, 
nors panašiai rašo ne tik 
Garsas, o ir visa eilė kitu 
Amerikos laikraščių.

prasti, jei jiems rūpi mūsų krašto žmonių laisvė.
Republikonai, puldami mirusįjį Harry Dexter White

tiečiai atkakliai kovoja už 
žemės ūkio pakilimą. Ne-' 
paliaunamai gerėjo valstie- 
čių materialinė ir kultūrine

tarptautinę konferenciją, 
bet ji stoja už tokią kon
ferenciją, kurioje būtų 
svarstyti visi nesusiprati-

tą asmenį, būtent, Vinsoną, tuo metu buvusį iždo sekre
torių, su kuriuo Trumanas apie Harry I). White tarėsi.

tinį bendradarb i a v i m ą , i 
šaltojo karo pašalinimą. Be 
to, ir tai labai svarbu, Ta
rybų Sąjunga nori, kad to-

tu asmenų.
4 v

sovietinis šni-

Tai matydami, argi žmonės neturi teisės reikalau
ti, kad Mr. Brownell, Jr. pasitrauktų iš justicijos depart
ment sekretoriaus vietos!

KAS TOLIAU?
SENATORIUS McCarthy neseniai buvo pradėjęs “ty

rinėjimus Fort Monmouth, N. J. Ten, kaip 
svarbi laboratorija, kur tobulinami radarai.

žinia, yra

Kai McCarthy buvo pradėjęs ši komercine
daug “so-

vietinių šnipų.” Girdi, Berlyne visi žiną, kad iš Fort 
Monmouth laboratorijų Tarybų Sąjunga laisvai gaunanti 
slaptybes.

Pradėjęs “tyrinėti,” McCarthy paskelbė: jau, jau,, 
suradome siūlo galą, suradome šnipus, suradome nevido
nus. Ir visa tai, girdi, prives prie to, kad įrodys, būk Ju-

Makartistai, mat, dar ir šiandien patys netiki,
šni- 
nu-pai, todėl jie nori surasti kaž kokį ryšį, įrodant, buk 

žudytieji ištikrųjų buvę tokiais.
Mes nekantriai laukėme tolesnių davinių iš tų 

Carthy “tyrinėjimų,” nors nei minutei nesustojome ir ne
pagalvojome, kad yra nors krislelis tiesos tame, ką Wis- 
consino senatorius skelbė.

Me

Armijos sekretorius Robert T. Stevens skelbia: Fort 
Monmouthe nėra jokių šnipų, jokių asmenų, tarnaujan
čių kitai valstybei . Kai kurie mokslininkai, kurie buvo

Argi visa tai neparodo, prie kokio ekstremizmo eina

mūsų šalies priešai?

GERAS PASIŪLYMAS
MUMS RODOSI, kad Šiaurės Korėja ir Kinijos Liau

visoms Jungtinėms Tautoms dėl busimosios politinės kon-

Visų pirmiausia, tos šalys siūlo, kad politinė kon
ferencija turėtų įvykti Panmundžome, o ne San Francis
co, ne Havajuose, ne Šveicarijoje.

Kitas siūlymas: konferencijon pakviesti neutrales

ieiti.
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taip sakant, labai suinteresuotos 
<. Tad jos ir turėtų konferencijon

2 pus?.--Laisve 19, 195?

“Didelę kalbą konferenci
joje pasakė Lotynų Ameri-! kioje konferencijoje daly 
kos atstovas Ramos.

k T i m < « i i 1 l.r i i . « i t 4- z \

timi ir jų kova prieš ame- i 
rikinius kolonizatorius.

“Darbininku klasės vado-| 
vaujamos atkaklios valstie- i 
čių kovos išdavoje, pažymi 
jis, 1952 metų birželio 17 d. 
buvo paskelbtas dekretas 
dėl žemės reformos. Ruo-

dalyvavo darbininkų klasės 
atstovai.

“Visa kaimo darbo žmo
nių kova c dabar yra nu- 

piln utini žemės 
įgyvendinimą, į 
būtu likviduota 

stambioji žemes nuosavybė, 
kuri sutelkia 22 dvarininkų 
Šeimų ir Amerikos monopo
lijos United- Fruit Compa
ny rankose. Amerikos tres
tai kišasi i šalies vidaus rei
kalus, remia stambiųjų fe
odalų kastą. Jie, be kita 
ko, mėgina sutrukdyti įgy
vendinti žemės reformą. .

“Toliau Ramos nurodė, 
kad dabar Gvatemaloje jau

čių hektaiu iš monopolijos

žemės paskirstytos tarp 25 
tūkstančiu valstiečiu.

“Baigdamas Ramos para
gino konferencijos delega
tus stiprinti darbininkų 
klasės kovos sąjunga su

“Antrasis pasaulius ka- 
s, sako Novickis (Lenki-

giau kaip 350 tūkstančių 
valstiečių ūkių, sunaikinta

gyvulių. Bet, nepaisant to. 
Šalies žemės ūkis liaudies 
valdžios metais pasiekė di- 
d žiu liūs laimėjimus.

“Dėka žemės reformos

hektarų ariamosios žemės 
buvo nemokamai išdalinti 
valstiečiams, buvo likviduo
tos skolos, kurias valstie
čiai turėjo mokėti dvarinin
kams.

“Pašau lines p ro fesą j u ngų

vautų ir Kinijos Liaudies 
R e s pu b 1 i k a. Atsiminkime. 
Kinijos Liaudies Respubli
ka turi 500 milijonų gyven-

me. Bet musų šalies vy

Francu z ij a

prakalbos sakymą. Bet kuo
met policijai buvo įrodyta, 
kad tokiems susirinkimams 
ir prakalboms jokio permi- 
to nereikia, tai policija su-

jau kaltina jį “

Toji or

Aiškiai pasirodo, kad po-

karinių pelnagrobių nau
dai. Kiekvienas žodis už 
taiką, prieš karą yra skai
tomas tokiems didžiuliu 
prasižengimu.

Taipgi pasirodo, kad tam 
teisėjui nepatinka nei žo
džio laisvė. Tokie žmonės 
viską daro, kad tik musu

pažaboti, susiaurinti, Teisių 
Rilių paneigti.

Ką ir pradės studijuoti, 
kaip ir kokių priemonių im
tis mūsų sūkiai d i n t i e m s 
broliams .-tiesą parodyti ir 
juos patraukti prie bendro 
darbo.

“Taigi, galime laukti, kaip 
angiai sako, “brain - wash
ing” kampanijos. Kokias

ponai bandys pardavinėti 
mums savo k romelį. O kol

“Labai klystate, ponai, 
kad lietuvių tautą sudaro 
tiktai saujelė buvusių iš
naudotojų i,r paskui juos

kų. Senieji Kanados lietu
viai niekad nebuvo nusista
tę prieš lietuvių 
nėra nusistatę 
dabar. Jie tik

prieš ją ir 
nenori pri-

viršuj minėti ponai.
“Kitas dalykas, pažangus 

Kanados lietuvių judėjimas 
susidarė ne dėl to, kad Ka- 

' nados lietuvius būtų sūkiai-' 
j dinę kokių

ganizacija, kurios 
sekretorius, yra

rams, 
ra ir 
ardė.

kios “ramybės” ne-
Bet jis policijai ir 

kurstytojams nepa
tiko tik todėl, kad jis pa
reiškė savo troškinius pa
saulyje palaikyti taika ir

mas teisėjas, neužimtų val
diškų vietų, nebūtų jų pa
čiose valdžios viršūnėse, tai 
būtų dar pusė bėdos. Bet 
dabar jie v ra

Kuomet jis

lą. Girdi, “čia ne Rusija, 
kur bet kas gali, pasistojęs

tas Amerikos demokratijai 
pavojus.

Tenka todėl visiems tuo 
klausimu susirūpinti. Lap
kričio 3 d. rinkimai paro
dė, kad plačiosios žmonių 
masės yra dabartine padė
timi nepasitenkinusios. O 
tai progresas. Tai rodo, 
kad amerikinė liaudis su

dovauti.” Teisėjas taipgi i 
niktai klausė Walkcrio, ko-1

kartistams kelią, apgin 
konstitucines laisves.

Ko aš norėčiau Kalėdoms?
Jeigu aš turėčiau jėgos

j rėčiau kaipo dovanos sekn.- 
■ moms Kalėdoms, tai aš j>r;- 
I versčiau visus didžiūnus at 
'mest savuosius titulus i» 

valdomąsias 
4

į apmokami agentai,” o
i daugelis pergyveno sunkius 

Kanadiškis Liaudies Bal-j laikus kaip po Lietuvos po
vas rašo: ' nu letena, taip ir Kanados. Jie 1

pasiryžo nebeklausyti suto- 
nuotų ir kitokių ponų tar-, 
nu, o patiems rūpintis savo

KĄ GI JIE PADARYS?

“Tėviškės Žiburiai, rašy
dami apie Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
Valdybos antrojo posėdžio 
darbų metmenis, iškelia vir
šun jos rūpestį dėl senesnių 
Kanados lietuvių. Tėviškės 
Žiburiai rašo:

aš norėčiau maty

tu visos fizikines bausmės 
visuose "amuose, visose mo-

kad! IWieziui nusimest savo ti
arą (karūną), nusivilkt sa
vo ^šventuosius rūbus ir pri- i

atstovas — nėra neklystai!

kardinolus.
visus

namuose ir kalėji- 
Žiaurumas užkie- 

žemina, malone gi 
pataiso ir kilnumo teikia.

Aš geisčiau matyt mili
jonierius susijungiant ir 
įkuriant trustą, kurio tiks
lu būtų gerovė liaudžiai.

muose.

“Mes dar neužmiršome j 
smetoninių ir krupavičinių, 

i laikų. Ir dabar mes dar pa- ■ 
i žįstame Krupavičių ir Sidzi- : 
I kauską ir tokius. Be rei- 

“Konstatuojama, kad nuo | kak) jie tituluojasi, be rei- 
seno yra įsigalėjęs, nors ne-j 
skaitlingas, bet garsus savo tauta. Be reikalo jie įsivaiz- 
drąsa lietuvių tautai 
šingas elementas

nieko apie peklą ar dangų 
nenuvokia apie žmo- 

I nių rasės likimą, nieko ne- 
jkalo iie persistato-lietuvių Į velniį’s bei 7^

‘ ‘ i .... •Į duobus, dievus bei angelus,
duoja, kad visi lietuviai seks I priveisčiau juos visoms 
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Prezidentas Etsenhowcris susitiko su republikonu Senato 
lyderiu William F. Knowland iš Kalifornijos. Lapkričio 3-čios 
rinkimai paliko republikonus tiktai su 3 balsu dauguma At
stovų Bute. Senate demokratai turi 48, republikonai 47 ir l 
nepriklausomas. Tad reikia rimtai pagalvoti, kaip manevruo
ti, kad galėtų išsilaikyti galioje ir toliau. Juk jeigu lapkričio 
3-čią būtų buvę visos valdžios rinkimai, gal net jie patv.s jau 
Oūtų pasukti iš valdžios lauk. Tą dieną daugelyje vietų bal
suotojai buvo pasisukę prieš republikonus.

-i Kolegijų proiesoi lai, vi- 
>i visokiausiųjų— įskaita"'1 
r bažnytines — mokyklų

; savo “avelėms” įsakyti pa
čioms savo protu gyventi.

i toniškomis moterimis, ir vi-
1 >omis jėgomis stengtis di- 
' dinti bendrąją žmonių gy- 
! veninio laimę.

kapitalo ir darbo, idant 
darbininkas pajėgtų susi- 
taupyt kiek nors, kad savo 
gyvenimo gruodyje galėtų 
bent šiek tiek birželio ma
lonumų įpinti.

tą tarptautini teismą, kur 
būtų išsprendžiami visokie 
tarpvalstybiniai disputai -

pūti visuotinoje

A.š norėčiau visą pasaulį 
matyti laisvu — laisvu nuo 
neteisybių — laisvu nuo

x šioms Kalėdoms už- 
Kitoms Kalėdoms aš

tikrai žino, jog jie nckimf . . (k
mokiniams spėjimus kaip< Tesiu.

Aš norėčiau regėti visu; 
politikierius paverstus ti
kraisiais valstybininkais — 
žmonėmis, trokštančiais pa-

laisva — žmonėmis, labiau 
besirūpinančiais visuomeni
ne gerove, o ne asmeniniu

kurie stengtųsi būti nau-

Aš norėčiau,

Tikroji piicmoMū
Ligonė: “Daktare, jūs 

liepėte man iškišti liežuvį, o 
betgi nei nepažiūrėjot į jį.”

Atleiskite
žmonėmis, bet tai buvo vienatinė prie-

monė išlaikyti tyla, kai •7 «7 *

visi

toriai sutiktu ir prižadėtų 
spausdint teisybe ir nieko 
apart teisybės, vengti viso
kiu šmeižtu ir klaidinimu, 
ir nesikišt į privatinius 
žmonių elgesius.

ramošius: “Žiūrėk, žiu- 
š, jau ir Andrius žuvau-

Petrošius: “Visiškai ne, 
jis tik sliekus skandina.”

Surinko Kas Kitas.



WORCESTER, MASS.
Iš keliones į Laisves 

koncertą v

Lapkričio 8 d. prieš 7 vai. 
ryto prie Lietuvių Svetai
nės susirinko visi praktika
vę dainuoti Aido C horo na
riai ir apie 16 pašaliečių, 
norinčiu važiuoti i Lais
vės koncertą. Mat, choras, 
kuomet nusitarė važiuoti 
dainuoti Laisvės koncerte, 
registravo mašinas, kad nu
vežti choristus ir syk.’u pa
šaliečius. šešios mašinos 
pribuvo važiavimui, bet sep
tinta atsisakius važiuoti, 
tad keletas pašaliečiu gri
žo namo nesmagūs. Mes gi, 
susitalpinę į šešias mašinas 
choristus ir apie desetka 
pašaliečių, leidomės kelio
nėn po 7 vai.

Oras gražus, vakarykš
čiai pridrėbtas sniegas veik 
visas sutirpęs, tik šerkšna 
balnoja, vėliau ir saulutė 
pradėjo spindėti. Kelias 
puikus, važiuotojų ant kelio 
nedaug, tai dūzgiam po 
lipi? 60 mylių į valandą. 
Bet nebuvom susitarę, kad 
sykiu laikytis, tai New 
Yorko priemiesčius dava- 
žiavus pirmutinės trys ma
šinos nuvažiavom i New 
Yorko dangorėžius, vietoje 
pasukti į kaire link Rich
mond Hillio. Čia, nežinant 
to milžiniško didmiesčio 
gatvių ir bulvarų, važiavi
mas automobiliu tikrai pai
nus, — automobilių neap
sakoma daugybė, tik zvim
bia kaip bitės, daugiausia 
vienpusiai keliai, nežinėlis 

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
O®------------------- ----------- Kalėjimo vaizdai. Poema------------ —-------------

< (Pabaiga)
Kai kalinys savo bausmę atbūva, 
“Laisvas” išeina, išsineša krūvą —

Savo daiktapalaikių ten kokių, 
Lydimas čia liūdesingų akių...

Laisvas būk jis, bet tikrai dar nelaisvas:
Jis suvaržytas parolės belaisvis —

Visą tą laiką, kol terminas jam, 
Duotas teisėjo, išeis po visom.

Kas ta parolė? Kokie čia paraliai,
Kad toks žmogus vis būt laisvas negali?

Gi jis paleistas ant žodžio garbės, 
Pažadą kol jis griežtai išturės.

Tai vis kalėjimas, tik kad be sienų:
Tu turi saugotis visko vis viena...

Tu tik kur kiek prieš tą potvarkį kript, 
Tuo tave griebia—ir eik, one i cipt...

Mat, tu, belaisvi, “sulaužei parolę”:
Vėl tu kalėjime pūsi lig tolei,

Kol užsibaigs tau visai jau bauda: 
Laisvas išeisi, paukštei, tik tada.

Kai tau teisėjas išpiškino baudą,
Net nustebai tu,— tau veidas paraudo, 
f Tuoj tu ūmai nutirpai, pabalai —

Ir tau užgriuvo nelemti galai...
Keletą metų jau tu iškalėjai...
Šaukia tave tad parolės teisėjai:

Trečdalį tau “dovanoja” baudos,— 
“Laisvėj” tad būk atsargus visados.

Agentas y r’ paskirtas parolės,—
Tu ir žiūrėk jo patvarkymų uoliai:

Stebi bet kur tave šimtas akių,— 
Venk tu pagundų griežtai bet kokių!

Smūklėn, girtuvėn ar kur onei kojos!
Seka ranka ant tavęs užsimojus.

Kišteli nosį kur ten tu, vaikei:
(‘apt policistai ir bruka atgal...

'/Ano parolę sekliai policistai:
Jiems įsakyta,— tave jie pažįsta,—

Iš pasalų jie sekioja žvairai:
Gal padalysi kur ką “negerai”.

Daug kalinių vėl atgal sugrąžina,—
Vėl jie kalėjimo varo režimą,—

Keikia teisėją, parolę, viską,
Kam čia tokia vis pasiutus tvarka...

*

Stypso centre kalinys apsiblausęs,—
Daužo parolės kalba jam per ausi...

Vilki pasiūta čia pat eilele,— 
Batai, kepure — jis tikras P* h”.

važiuoji kad ir toliau savo 
destinacijos, išsisukimo ne
randi mylių mylias. Jei su
stojai, tai kiti važiuotojai 
triūbina, net ir policistas 
privažiavęs varo: važiuok, 
nes gausi užmušti! Reiškia, 
New Yorke, kur vienpusiai 
bulvarai, nevalia sustoti,— 
lyg automatas trauk ir tiek, 
ir pusėtinai greitai važiuok. 
O greit važiuodamas ir vai
ruodamas mašiną iškabų 
negali suspėti perskaityti.

Bet, nepaisant paklydi
mų, pusė po 12-tos valandos 
jau buvome prie Liberty 
Auditorijos. Paskiau va
žiavusiuosius atradome pir
ma atvažiavusius. Kadangi 
pietų laikas, o Kultūrinia
me Centre yra restoranas 
su lietuviškais valgiais, tai 
tuoj aus kas koputų su deš
romis, kas vištienos šlaunį 
—ir sotinamos. Vis dau-į 
giau naujų susitikimų ir 
pokalbių. Kaip bematant ir 
pusė po 3-ios valandos, jau 
prisipildė auditorija, ir 4-' 
tą valandą, pirmininkau- j 
jant R. Mizarai, pradėtas 
koncertas su Amerikos iri 
Lietuvos himnais. Daina
vo newyorkiskis Aido ir 
newarkiškis Sietyno chorai, 
vadovaujant M. Stensler. 
Visa koncerto programa la
bai puiki buvo, menininkai i 
tikrai gerai pasiruošę savo ! 
pareigoms. Tai buvo malo
nu ir smagu žiūrėti ir klau- i 
sytis. Manau, geresni ra- ! 
šytojai atrekomenduos at- į 
skirai programos dalyvius I 

Tik ant greitųjų susiūti rūbeliai, 
Vistik gatviniai — tai ūpą jam kelia...

Tik ta kepurė, kaip grybas, plokščia: 
Tuoj pasakytum — tas paukštis iš čia!

Viršininkas net jam padavė ranką, 
Lakštas parolės jam įteiktas trankiai...

Doleriai glūdi kišenėj keli, — 
“Laisvąjį” kelią pradėt, bra, gali...

Doleriai tie užsidirbti čia tavo:
Tavo kakta čia dėl jų prakaitavo...

Atmušta gal po centelį kasdien: 
Būk apdairus ir spulus, bra, visvien...

Na ir krutėk — kokį darbą pradėsi,—
Tu, bra, be darbo nebūsi pavėsy: 

Darbą parūpino tau juk draugai,— 
Griebkis tuojau, nemūksok taip ilgai...

Leistas parolėn nebūtum šiuo tarpu,
Jei neturėtum užtikrinto darbo, 

Surasto tau jau iš anksto draugų... 
Ką? Neramu tau “ant laisvės”? 

baugu?
Na, nenuleipk, būk kareivis drąsuolis...
Baloje klampynėj tūnojai įpuolęs...

Nusikratyk tais lipniaisiais mau
rais, — 

Tai ir parole lengviau tau pareis.
Ekskalinys tą pamokslą išklausė — 
“Tėviškos”, praktiškos išminties

gausų,—
Ryšulį rankon ir lauk pro duris: 
Dairos išėjęs, dabai* ką darys...

Dar du vyrukai kartu tokie patys, 
“Laisvą” pasaulį iš naujo pamatę...

“Na, ką gi, vyrai? Taksiuką ar ką?” 
Sėdi, važiuoja į stotį. Tvarka!

Bilietus pirko ir sėdi ant suolo,— 
Traukinio laukia, teiraujasi uoliai...

Vienas pakilo ir dairos smailiai,— 
Kits tuoj suriko (kokie jie bailiai!):

“Ei gi tu! Sėsk! Tu perdaug išsiduodi— 
Su kepure ir šnairiu savo puodu: 

Paukštis kalėjimo — mato visi...
Sėsk ir sėdėk, jei protingas esi!” 

()t, užvažiavo, bra, tau, kad norėjai!... 
Dūrė, kaip yla! Lyg perpūtė vėjai.

Ką gi? Susirietė, murpso niūriai— 
Baigštūs to “kito pasaulio” nariai —

Iš “už tų sienų ir mūrų” — jie vieni: 
“Laisvas” pasaulis dabar jiem nau

jiena...
Regis, perdėm tave žiūri visi...
Mojo iš loln i;ui. kas tu esi.

ir jų nuopelnus.
Šių žodžių rašytojas ir vi

si mūsų mašinoje pagrįžo- 
me i Worcester! be klai
džiojimų dar prieš 1 vai. 
nakties. D. J.

UŽKVIETIMAS
Dabar, štai, jums naujie

nėlė. Mūsiškis Worceste- 
rio Aido Choras ruošiasi 
prie savo koncerto. Tai bus 
paminėjimas Miko Petraus
ko 80 metų nuo jo gimimo 
dienos. Koncertas atsibus 
lapkričio 22 d., 29 Endicott 
St. Programa prasidės 2:- 
30 popiet.

Jau yra visiems žinomas 
mūsų garsusis Aidas ir jo 
melodingos dainos, muziko 
Jono Dirvelių, vadovybėj. 
Mūsų aidiečiai kviečia vi
sus atsilankyti iš arti ir to
li, o jie savo dainavimu jūs 
nesuvils. Mikas Petraus
kas buvo vienas žymiausių 
lietuvių liaudies kompozito
rių Amerikoj, todėl sueiki
me jį pagerbti! Tas Pats

Atkovojamos naujos dirvos

ARIOGALA. — “Tarybinio 
artojo,“ “Tiesos,“ “Tarybiniu 
keliu“ ir kituose rajono kol
ūkiuose.' sparčiai sausinamos 
dirvos. Sausinant dirvas didelę 
paramą suteikia Kauno maši- 
nii-melioracijos stoties mecha
nizatoriai.

Kolūkyje “Tarybiniu keliu“ 
nusausinta nemaža dirvų. Di
delė dalis šių dirvų Įdirbta ir 
apsėta.

V. Junevičius

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisves kaina $8.00 metams.

Cleveland, Ohio
Liūdnos žinios

Spalio mėnuo — nelaimin
gas. Spalio 10-tą d. palaido
jom Jurgį SklerĮ Highland 

Park kapinėse. Laidotuvės įvy
ko gražios ir dideles. Velionis 
buvo Vilnies skaitytojas ir il
gametis ligonis. Paliko nuliū
dime broli Feliksą ir jo šeimą.

' __  • __

Katarina Salen mirė spalio 
23 d., sulaukusi 58 m. Laido
tuvės įvyko 26 d., 1 vai. Buvo 
labai didelės ii* gražios. M. K. 
narės suteikė paskutinį patar
navimą prie karsto ir draugė 
A. Kazilionis pasakė trumpą 
kalbą ir pritaikytas eiles. Į 
Highland Park kapines paly
dėjo 35 automobiliai1. Tapo 
paguldyta šalia jos buvusio 
mylimo vyro Stanley Jonylos. 
Draugas žebrys pasakė tinka
mą kalbą. Aldona Vilkelis 
Virbi išreiškė širdingą padėką 
visiems palydovams ir pakvie
tė visus į LDS Klubo svetainę 
prie užkandžių. Ten visi buvo 
draugiškai priimti ir sočiai pa
vaišinti.

Apie velionės atliktus vi
suomenei darbus, manau, vi
siems yra gerai žinoma. Bet 
jei kas žinote daugiau, kas 
dar būtų visuomenei nežino
ma, malonėkite aprašyti.

Eva Simans mirė spalio 26 
dieną. Tapo palaidota 30 d., 
1 vai. Likosi nuliūdime vyras 
Dr. J. N. S., brolis Jurgis Ka
valiauskas ir kiti giminės.

Laidotuves taipgi buvo di
delės ir gražios. Draugas 
Krasnickas pagiedojo porą 
liūdnų, graudingų dainelių. 
Vargonai jam pritarė. J. Bag
donas pasakė gražią kalbą a- 
pie velionės nuveiktus gražius 
darbus visuomenės labui. Iš
lydėta į kapines su dideliu 
skaičiumi automobilių. Pagul
dyta šalia savo mylimo sū
naus.

Kadangi velione darbavosi 
tarpe kitataučių, tad j laido
tuves atsilankė ir kitatučių. 
Ant kapų kitatautė moteriškė 
pasakė kalbą apie veliones 
pradžią gyvenimo šioje šalyje.

Velionė atvykus i šią šalį
1907 m. Kilusi iš Suvalkų, 
Krosnos kaimo. Išėjo už vyro
1908 motais. Iš jaunystes buvo 
linkusi prie darbininkų judė
jimo. Taipgi draugas žebrys 
kalbėjo apie velionės nuveik
tus darbus. A. Vilkelis Virbi 
taipgi kalbėjo. Ji dėkavojo 
už gėles ir visiem palydovam, 
ir pakvietė į LDS Klubo sve
tainę prie užkandžių.

Sugrįžę Į svetainę radome 
stalus apdėtus įvairiais val
giais. Vėliau draugė M. Nikas 
pakvietė kalbėti kitatautę mo
terį i'r porą vyrų, kurie sykiu 
su velione veikė tarpe kitatau
čių. Jie žymėjo velionės didelj 
mandagumą santykiuose su 
žmonėmis ir veikime gražiai 
sugyveno su visais. Draugė J. 
Werner taipgi kalbėjo apie 
veikmės veiklą. Drg. ž.ebry;;1 
pasakė užbaigiamąją kalbą.

Eva Simans buvo veikli iš j 
pat jaunystės. Mylėjo dailę. Į 

Priklausė prie chorų. Dainavo, 
rašinėjo veikaliukus, vaidino, 
deklamavo, prakalbas gražias 
sakydavo, susirinkimuose pir
mininkaudavo. 1936 metais 
pirmutinė buvo tvėrėja A. L. 
M. Klubo. Turėjome apie 100 
narių. Veik visos narės buvo 
jos prikalbintos ir prirašytos. 
Velionė nepraleido nė vienos 
nekalbinusi įsirašyti j klubą. 
Taipgi nepraleido nepasveiki
nusi. Žiednam ranką paspau
dė ir prakalbino. Susirinkimų 
bei parengimų niekados nėap- 
leisdavo.

«

Vincas Užkuraitis mirė lap
kričio 10 d. Laidotuvės Įvyko 
14-tą d., 2 vai.

Reiškiame gilios simpatijos 
šeimoms. Linkime pergyventi 
tą skaudų gyvenimo smūgį. O 
įnirusiems draugams lengvai 
ilsėtis.

Draugė V. Moekaiticnė tu
rėjo labai sunkią operaciją. 
Trumpu laiku ji sėkmingai su- 
sveiko. Geriausios sveikatos 
tau. drauge Mockaitienc!

A. R.

Lowell, Mass
Atitaisoma klaida

Kelios dienos atgal Lowellio 
korespondencijoje buvo pasa
kyta, jog Liet. Pil. Klu-bas iš
mokės visiems paskolas gruo 
džio 6-tos dienos susirinkime, 
bet tai ‘buvo klaida ir už tai 
atsiprašau.

Gruodžio susirinkime Klu
bas išmokės tik tų paskolų 
nuošimčius ir komiteto na
riams algas.

Gi paskolos visiems bus iš
mokėtos po naujų metų — 
sausio mėnesio 3 dienos, 1951. 
susirinkime.

Gruodžio 6 d. bus rinkimas 
Klubo naujos valdybos ir di
rektorių skyriaus. Todėl abie
juose susirinkimuose — gruo
džio 6 ir sausio 3 ((ienomis įtei
kia visiems nariams dalyvauti

Lietu vi ų Pil. Sočia lis Klubas 
rengiasi iškilmingai užbaigt) 
senus ir pasitikti naujuosius 
metus su šauniu bankietu. Tai 
irgi tradicinis mūsų parengi
mas. Pažangieji Lowell io lie
tuviai visuomet — jau nuo se
nų laikų, gruodžio 31-mos die
nos popietį ir tą vakarą pra
leidžia iškilmingai su gražiais 
parengimais ir .smagioje nuo
taikoje.

Šiais metais bankietas prie 
papuoštų stalų prasidės 8 v., 
vakaro, bet svečiai rinksis 
daug anksčiau, nes mūsų Klu
bo patalpose yra visiems jau
ku ir ilgesnį laiką praleisti. 
Tad kaip 7 vai. jau bus sve
čiai priimdinėjami. Kiti dar 
anksčiau pribūna ir visi esti 
maloniai sutinkami.

Visi svečiai iš anksto pasi
puoš spalvuotom kepurėm, ku
rios bus parūpintos tiems, ku
rie dalyvaus bankiete, bei tos 
iškilmės parengime.

Klubas tikisi tureli daug 

svečių ir iš kitų kolonijų, tad 
užtikriname, kad visiems bu.<i 
patogu, jauku ir smagu su
laukti naujųjų metų.

•
Šiomis dienomis jau lapo 

suskaityti ir paskelbti miesto 
rinkimų balsai;

Konsilmanas Mr. John Ja
nas liko išrinktas pirmuoju. 
Jis gavo daugiausia balsų šiais 
metais, kaip ir pereitais rin
kimais, 1951 m.

Dabar Mr. Janas paskelbė, 
jog jis sieksis būti išrinktas 
miesto rhajoru, nes jau antru 
kartu piliečiai atiduoda dau
giausia balsų už ji.

Bet, žinoma, tas priklausys 
kai]) konsilmanai balsuos. Nes 
ii- senas majoras Henry Beau
dry skelbėsi noris pasilikti 
majoru, nors balsų gavime jis 
pasilikęs net šeštoje vietoje 
žemiau. Bus varžytines dėl ge
riau apmokamos vietos i)- di
desnes garbės.

Pamatysime vėliau tų var
žytinių pasekmes.

J. M. Karsona^

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

šo. kad jis girdėjos, būk kon
gresinis ne-amerikinis komite
tas žadąs šaukti liudyti Civi
linio Karo veteranus.

K a n i ?
Tam, kad jie paai.-Jdntų, ko

dėl prezidentas Lincolnas bu
vo paaukštinęs pulkininką Jo
seph Weydemeyeri į genero
lus. Weydemyer buvo komu
nistų veikėjas ir Karolio 
Markso artimas bičiulis ir 
bendradarbis.

Be to, tie veteranai, kurių 
yra jau tik keli, turėtų paliu
dyti ir tai. kodėl Lincolnas su
sirašinėjo su Marksu, kodėl 
Marksas ji sveikino, kai lin
colnas buvo išrinktas antru 
kartu mūsų šalies prezidentu.

Taip, Abraomas Lincolnas 
buvo geruose santykiuose su 
komunistais, su komunistinio 
judėjimo kūrėjais.

Newark, N. J.
| Padėkos laiškas Dr. Rutkaus
kui iš Chicagos

Brangus Daktare Rutkauskai:
Jau kartą rašiau trumpą

MONTELLO, MASS.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybės Choras

Lapkričio 21 November
Liet, Taut Namo Žemutinėje Salėje

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

Pradžia 7:30 vai. vakare. įėjimas $1.00

Montello Liuosybės Choro Trietas
Al Potsus, Rožė Stripinis ir Wm. Jodeikis

/Š77S/I K()N(:iCRT() BROdBAMA -.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANICS. 1st class for 
iP’Seto Plymouth Agency. Steady 
work. Phone Hatboro 1677 after 9 
1 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:

JJCA, INTERNATIONAL 
DIVISION

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

UPHOLSTERERS. Exp. only. High
est salary. Ideal working conditions.
Penn. work. Phi la’s largest reup- 

holstering shop Apply in person pre
pared to work. SANDER-OSL1CK. 
3rd fl. HANCOCK SOMERSET 
STREETS.

(228-230)
GA. 3-7198

(225-227)

HELP WA N TED—FEMALE

JIOUSEKEEPER. Settled woman ( 
tor bus. couple with school age chil
dren. New suburt,an home. Other 
help. Sleep in own room and bath. 
Cons.', transportation. Steady posi

tion. good home lor right woman.
HE. 9-3537 —10 to 1. Ogontz. 4254, 
6:30 to 8:30.

! (227-2291

, NURSES. Reg. New suburban hos- 
i pital. Gen. duties. All shifts and 
depts. Steady position. Apply in per-

I s. n or phone Mrs. Swindell, El. 2- 
į 910(1. ROLLING HILL HOSPITAL.

60 E. Township Line, Elkins Park.
! (226-228)

HAIRDRESSERS. All around sty
lists and manicurists. Full or paid a 
time, lor progressive new shop in 
lively sect ion. 1 ligh salary and comm. 
Exe hrs. Apply in person or phone. . 
HAIR FASHION CENTER. 7816 *
Haverlord Ave. GR. 3-9758.

(226-228)

padėkos notą per \ ilnies ang
lišką skyrių, bet dar jaučiuosi 
esanti daug skolinga padėkos 
už ta brangią poemos dovaną, 
rašytą gegužės 12. 1953.

Brangus Daktare: Nemoku 
ir nežinau kaip jums (lekuoti 
už jūsų dovanotą man poemą. 
Tai via man brangus, amžinas 
paminklas. Nerandu to didelio 
žodžio žodyne-—popieris per- 
mažas. Nuoširdžiai (lekuoju iš 
visos sielos.

Ona Arlauskienė

P. S. Mildred Stensler, ta 
brangi darbininke. prisiuntė 
man poemą gegužės 17-tą, 
1953 m.

O. K.

NORWOOD, MASS.

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Gruodžio 6 December 
Pradžia 2-rą vai. po pietų 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
13 St. George Ave. Norwood, Mass.

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

Taipgi programoje dalyvaus ir žymus akordionistas 
RICHARD BARRIS

šis žavėjantis koncertas birs vienatinis taip žymus 
parengimas visoje apylinkėje. Taigi kiekvienas dailę ir 
meną mylintis žmogus privalo atsilankyti.

Kviečia Bendrus Koniildus.

^..W—.jįl, l.ĮI Ši iįįJ Viii ......... ' .1 W T l "■** 1 ~

Aldona Wallen ir John Binney, solistai, vietiniai;
Gari and ('IiIT Wallants, accordionistai, Staughton;
Liuosybės Choras, vadovauja Al. Potsus.

(J e ra Orkestrą šokiams
BUS PATARNAUJAMA VALGIAIS IR GĖRIMAIS

Prašome vielinių ir is apylinkes .skaitlingai atsilankyti.,
Zvo/y/zn/o K o m ii clan.

--- - ---- --- ---------------------- - -------------------------- ——
3 pusi.—Laisvė (Liberty) - Kelvij tdien., Lanki*. Nov. 19, 1953



ŽINIOS K LIETUVOS XUUI

kolūkiuose NewWko^fe^Zinlos NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Bio” kolūkyje 
dirba jaunas agronomas Ona 

Per ši trumpą

ūkiui žymią pagalbą, 
žiūrint sėkmingai 
rudeninis arimas.

Kolūkio valdyha 
agronomą butu ir 
skyrė jam sod.v 
arklį.

Nuo pirmųjų 
kolūkiuose4 gerai

•Jai pri- 
\ y kildinau

aprii pino 
kuru, pa-

darbo dieni; 
užsirekomen-

telės agronomas Tarulytė, Ka
linino vardo kolūkio agrono-

ūkio zootechnikas

arteles zootechnikas llarino

Mokslinė konferencija 
kolūkyj

ASELXIA1. — šiomis (lie-
nomis

rijos akademijos 
zuota konferencija

suorgani- 
gyvu linin

is lausimais.
.pranešimą ioj<« ;ipie gyvuli
ninkystės fermų darbuotoją 
Uždavinius padare fjziologi jo: 
katedros asistentas Linki 

Eilė trūkumu, esančiu ky
liu-

rodė pasisak
Konferencijoje

* kolūkiečiai
kalbėjo mel-

voršiniuke Gri-
gienė ir kili.

Lugauskas

Daugiau gaminių žemės ūkiui

Alytus. - Daugiau produk
cijos žemės ūkiui! — su tokiu 
patriotiniu šūkiu į socialistini i

tinęs revoliucijos 36-ųjų meti
nių garbei įsijungė “Ūkmaši- 
nos” fabriko kolektyvas.

Vykdant 
reigojimus 
plečiama 
pritaikoma
kiant padidinti avilių gamybą 
įdiegta keletas darbininkų-ra-

socialistinius įsipa- 
imoneje žymiai iš- 
gamybos apimtis, 
eilė naujovių. Sie-

Darbo mechanizavimo be: 
racionaliza vimo pasėkoje į- 
mone. nuolat didina ir kito? 
kolūkiniam kaimui reikalingos 
produkcijos išleidimą. Dvigu
bai padidinama įvairių ap
kaustų, ketaus liejinių apy
vokos reikmenų gamyba.

Iki spalio švenčių—vienuoli
kos mėnesių planą

Rokiškis, — Juodupės “Ne- 
mimo” vilu, audiniu fabriko

už virširmplaniniu audiniu iš
leidimą.

Fabriko kolektyvas Spalio 
Šventės garbei pasiryžęs Įvyk
dyti 1 1 mėnesiu gamybinę už
duoti, išleisti 3 procentais pir
marūšiu gaminiu daugiau, ne
gu numatyta plane ir suma
žinti savikainą 4 procentais, 
esant planui 1.7 procento.

■ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4 th Street
Cor. Mewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-42*1

Wicks atsisakė eiti 
iš valdžios

G ubernat oriaus I )e\vey 
d'iotojas Arthur Wick

jo pasitraukti iš valdžios gra
žiuoju.

Lapkričio 16-tą.
k laušimo balsavimo

pirm

pas v\ icksą buvo nu
li žymūs republikonų 
Jie raginę j i ' rezignuo- 

kad patiems ie-
šulai.
ti gražiuoju.
publikonams nereikėtu
kovoti. Senatoriams 11 oi ir,v

Wentworth Horton
('oiin-(iš Greenport. Suffolk 

ty) sugrįžus, sužinota, 
Wicksas ją prašymo 
klausė.

už tai. k a 
.iis lankė 

nuteista raketierm

zigliuoti 
aikštėn, jog 
me

ne pa-

inu

So. Brooklyn, N. Y
Simanavičiai išvyko Floridon

brooklynieciam gerai žinom: 
Matijošius ir Emilija Simana
vičiai, kurie užlaik 
gėrimą užeigą 7th ir

užsi-mano sugrįžti prie 
ėmimo, o draugė ?
nė mano pabūti ilgiau, gal vi
są žiemą ton išbus. Mat, .jo
sios sveikata pusėtinai pašli-

Mano, kad saulėtos Eloridos 
oras pagelbės sveikatai patai-

Laimingos kelionės abiem. 
Simanavičienei grįžti pilu 
susvoik ilsiai.

Koresp.

į Nužudė pasiturinčią 
moteriške

tą. Ji užsiimdinėjusi Wall 
Stryto Šerą prekyba. Turinti 
$25,000 padėliu bankuose ir

pinigais. Ją 
gė, su kuria 
rusins sykiu

atrado jos drau-

L. D. S„ Trecios Apskrities 
konferencija šį sekmad.

kricio, įvyks L1L> 1 recios Ap
skrities metinė konferencija 
Klubo patalpose, 408 Court 
St., Elizabeth. N. J. Konfe
rencijos pradžia 10 vai. ryto.

Prašome delegatus dalyvau
ti ir būti laiku.

legalam įsitėmytiua tas, kad 
traukinys nuo Liberty ir Cort
land Sts., New Yorke, išeina 
sekamomis valandomis: 8:45 
ir 9-tą ryto. Nevažiuokite 
Penns.ylvanijos ■ traukiniais, 
bet Central Line of New Jer
sey.

ABELNAI NAMŲ RUOŠĖJA
Priimsime ir neseniai atvykusią, 

mokanti biskj angliškai ir mylinti 
vaikus. Nuosavas kambarys, vonia 
ir radio. $1(X) j mėnesi.

Dienom ES. 2-5268
Po 6 v. v. SH. 8-7262

(228-230)

NAMŲ DARBININKE
Patyrusi. Mylinti vaikus'. $40 i sa

vaitę. prisideda atskiras kąmbarys 
ir valais. Visi jrengimai elektriniai. 
Linksma namu atmosfera. Su paliu
dijimais.

Telrfonuokite: Roslyn 8-6769
(228-2301

Apskr. Komitetas.

Virš I .000 tėvų atvyko 
reikalaut mokyklų

Tč\ii susirūpinimas miesto 
mokvkloniis pasireiškė tikru

I 6-ta.
sirinko virš tūkstantis gimdy
toji!, daugumoje, motinos. 
Daugelis atvvko nešinos ma-

Miesto "karybos prezidentas 
Halley išvyko atostogauti šil
tuose kraštuose. Dėl tos pa
dėties Queensboro Motiną 
Feder. pirm. Elizabeth Spisa

re išk imą.

Iš tūlą tolimesniu miesto 
■■.ričių atvyko čarteriuotais

sales koridoriuose,

ant

nukapojima mokykloms pa
skyrų. Reikalavo skirti dali-

sitenkinimą, kad . aukštieji 
valdininkai šaukė šį posėdį 
patys Besiruošdami jame būti. 
Majoras 1 m pel I itteri, naujai

Darbininkų vadas 
televizijoje

Darbininkų vada; 
nistas George Blal 
ney gavo sutartį i 
programai. Aiškins 
praėjusią miešti 
kimu. Jis bus

k omu-

reikšmę 
valdžios rin

gi rd i mas-ma- 
18, iš stoties

WABD-TV .(Channel 5), 7 :-

Mokyklos byla atidėta 
iki lapkričio 25 d.

Socialią mokslu mokyklos su 
Subversyvią Veiksmą Taryba 
byla atidėta iki lapkričio 25- 
los. Atidėjimo prašė ir gavo 

Harry

Seymour S. 
esant di- 
greit pra- 
$250,000.

esant di- 
poniškoje

Apgavo greitų pelnų 
ieškotojus

New Yorke paduotas skun
das prieš Wall Stryto bonų 
pardavinėtoją

Zeitlin vadinęsis 
norinčių lengvai ir 
lobti susigėręs sau 
Kaip ?

Zeittlin vaidinęs 
del i u ponu. Gyveno
Westchester apskrityje ir šau
niai paūždavo. Jis atrodė tur
tingu, o dėl to ir “patikimu.“ 
Mat, “free enterprise” mora
lybė reikalauja patikėti tik 
turintiems doleriu.

P a s i ga rs i n i m u i -, Zeitlin a s
nuo vieno buvęs gavęs $200,- 
000 ir ne už ilgo atidavęs dar 
su $16,750 pelno, 
tam tikslui pinigus jis 
iš tą, kurie neatgaus 
lerio. Priedams, jis 
tūlo Anglijos banko
būk jis ten turi $1,700,000 
padėliu. Tą laišką jisai paro
dydavo norintiems atgauti sa
vo pinigus. Tikrasis jo turtas 
tame banke esąs $96.

žinoma, 
surinko 
nei do- 
turėjęs 
laišką,

“Tas tariamasis ‘publikos 
nuomonei išgirsti’ psėdis yra 
vienu iš didžiausiu farsu, ko- 
kį tiktai yra buvę užvilkti 
ant New Yorko piliečiu...”

Visos motinos nešiojo ženk
lelius, pažyminčius, kurią mo
kyklą atstovauja. Daugelis 

nešėsi ir iškabas, 
parodančias ją 

sąlygas ir savo rei- 
Delegacijos buvo 

sri-
275,000

Pradėjo Metropolitan
operų sezoną

skaičių mis
mokykloje
kalavimus.
iš virš šimto mokyklą il
čių. Jos atstovavo 
tėvus-motinas.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Prezid.

Senutė 70 metą amžiaus 
opera pradėjo savo 69-tą se
zoną. Pirmą vakarą, lapkri
čio 16-tą, suvaidino operą 
“Faust.” Kaip ir visuomet, 
salė buvo perpildyta. O lau
kiantieji stovimos vietos tūli 
stovėjo eilėje nuo penktadie
nio vakaro. Jie mokėjo po $2 
už bilietą.

Gal visa ta spūstis buvo iš 
meilės operai? Jei taip, atro
dytu, kad mes, amerikonai, 
kultūringiausia tauta pasauly
je. Toks troškimas operos!

Taip, toks troškimas rėkia- 
Toks troškimas, pavėp- 
Kitų kraštu žmonėms 

dėl to visko atro-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6808

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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

mos!
soti ’
mos tur būt
dome kvaili.

Opera pirmą vakarą -nėra 
skirtinga nuo operos paskuti
ni vakarą. Nėra skii 
nuo tos pat operos bile kur j

liuo-pasitaiko teatre ir geros 
sos vietos. Bet —

Pirmą vakarą sueina 
ponią ir ponu, kurie savo bi
lietus gavo ištisais mėnesiais 
anksčiau tiesiai Į lyimus. Jie 
sueina puošnūs. Tas traukia 
vėpsotoją. O ilgiausia išbuvu
sieji eilėse gauna reklamos.

Nešt.

Suimti 5 mušeikučių«

Virginia 9-6125

2-3; 6- 8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

eiti bažnyčion, 
kad is karto ji 

buvo paskaityta natų raliai 
mirusia. Tik paskiau atrado 
jos kūne 7 peilio dūrius.

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai įrengtą

BAR & GRILL
DESSERTS — 15c

Pies Sponge Cake
Apple Pie ____

ALL HOME MADE
Kompot Jello Pudding

Banana Cream Cake
TEA) coffee, MILK — 10c.

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

87-20 85th SI re 
WOODHAVEN, L. T.

PETRAS KAP1CKAS

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone E Ver green 4-8174

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

o

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J

MArket 2-5172

gaujos nariai
Brooklyn© vėl areštuoti 

vienos mušeikučių gaujos na
riai. Jie sulaikyti po $2,500 
kaucijos kiekvienas. Juos 
kaltina neteisėtai susirinkime. 
Anot spaudos, tie vyrukai bu
vę susibūrę atmušti kitą gau
ją, kuri pradėjusi šiuos užpul
dinėti jų pačių teritorijoje.

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE 

vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai.
LIETUVIS CHARLES GLENN, Savininkas 

219 Second A ve. (Greta u-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Atdaras kas dienų, tik antradieniais uždaras

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet ................ $1.25 Pilemeni.j Sibirsky .. ■■ .... 65
Borsch — Ukrainian ....... 25 Blinchlki ........................... .... 65
Chicken Noodle Soup .... ... 20 Liver Steak — Veal ..... ... L25
Consomme ......................... ... 20 Liver Steak — Lamb ... .... 75
Cutlet po Russk.V ........ ... 60 Broiled Lamb chops .... ... 1.25
Stuffed Cabbage ............ ... 65 Broiled Pork chops .... ... 1.25
Pi lav po Turkestansky . ... 75 Shashlik Uzbesky ......... ... 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian ...... 1.50

Sour Cream ................ ... 65 Broiled Steak ................ ... 2.50

Vieno kandidato
• | • »V1 w* •nnkimų įskasciai

Demokratų kandidatas į 
Queens prezidentą James A. 
Phillips paskelbė savo rinki
nį raportą. Jis rinkimų kam
panijai gavęs aukų $1 1,866.77 
ir apie tiek pat išleidęs. Iš 
mokėjęs $11,306.89. Rinki
mus laimėti nepavyko. Apskri
ties prezidentu pasiliko esa
masis republikonas Lundy.

Prašome Įsigyti tai 
svarbiai sueigai 
tikietus pas mus

Lietuviams šį sekmadieni 
yra. dvi svarbios sueigos. Ir 
viena ir kita yra labai pa
geidaujama ir svarbi. Abi rei
kalingos visų širdingiausios 
paramos. Reikėtų visiems pa
siryžti būti vienoje ar antro
je, pasirenkant. Tuo užtikrin
tume sėkmingumą a b ie joms.

Suprantama, kad visi mėgs
tantieji linksmybę norės ma
tyti Jono Juškos vadovybėje 
statysimą komediją “Geriau 
Vėliau, Negu Niekad.” Ji 
bus statoma Liberty Audittori- 
joje, 4 :30 papiet.

Tačiau vis viena randasi 
mūsų mieste pakankamai lo
kių, kurie niekada komedijos 
žiūrėti neina. Tie visi kvie
čiami būti su tais, kurie yra 
atsakingi už sėkmingumą ke
lių jtautų .bendrai rengiamo 
masinio, mitingo taikai.

Mitingas taikai įvyks jau 
šį sekmadienį, lapkričio 22 
dieną. Vieta: Golden Balroom, 
53 West 66th St., New Yorke, 
įžanga 75c. Programoje Uk- 
rainų Choras, geri kalbėtojai.

Prašome tik kietus įsigyti iš 
anksto pas lietuvius. Tiktai 
tuo būdu mes galime parody
ti savo paramą bendram dar
bui. Net jeigu ir negalėtu
mėt ateiti į mitingą, jūsų au
ka padės padengti mitingo 
surengimo iškaščius. "Padės 
paremti darbą taikai. Argi 
taika, argi- išsaugojimas mū
sų tėvų krašto nuo kito karo 
nėra vertas tos mažos aukos? 
Argi gyvybė mūsų pačių vai
kų ir anūkų nėra verta bent 
biskelio mūsų pasišventimo?

Tikietai gaunami pas visus 
jums žinomus darbuotojus tai
kai. Matykite juos. Suteikite 
.kooperaciją tiems, kurie pa
švenčia savo vakarus ir fėrus 
darbe išsaugoti mums visiems 
taiką.

Komisija.

Bušų darbininkams 
nuosprendį atidėjo

Bušų linijų darbininkams 
darbo valandų klausimas tapo 
atidėtas toliau. Atidėjo dėl 
to, kad vienas arbitracinės 
komisijos narys yra išvažiavęs 
iš miesto.

Svarstomasis klausimas lie
čia 9 privatinių busų kompa-v 
nijų darbininkus. Juos, kaip 
kad ir miestinių linijų darbi
ninkus, '(atstovauja CIO Trans
port Workers Unija.

Veteranas nusižudė
John Ludwig, 23 metų, ve

teranas, rastas pasikoręs savo 
kambaryje Bronxe. Jį atra
do jo motina. Ludwig buvęs 
paliegęs nuo karo laikų. O 
juk ir sveikam dabar gyveni
me grumtis nėra lengva.

BEAUTICIAN
Patyrusi — pilnai mokanti. 5 die

ni) savaitė. 37 valandos. $50. Nuo
lat. Kreipkitės:

PATSY’S BEAUTY SALON
Glen Head Plaza 

Glen Cove
Tel. Glen Cove 4-2429

((227-231 I

SLAUGfc
PRACTICAIt—LICENSED

3-11 P. M. Si ft as
Gali gyventi vietojo ar kitur. Duo

dama valgis, gera alga.
EVANGELICAL HOME

1420 Bushwiek Ave., Brooklyn
(225-229)

MOTINAI PAGELBININKft 
Mokanti Angliškai

Puikūs namai, privatinis rūmas, 
radio ... priimsime dipukę. Turi
būti labai mylinti vaikus. $100 j mė
nesį. Pakeičiama ketvirtadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama. Saukite:

CL. 8-1705
(225-131)

HELP WANTED MALE 1

DAUGMENIkKAI KEPYKLA)
APVALYTO.) AS

Tuojau reikalingas jaunas vedęs 
vyras. 5 dienų savaitė (3 P. M. iki 
12:30), už $1.24 j valandą. 45 valan
dų savaitė..

Tel. FLushing 8-7894
(228-2.30)

JAUNAS VYRAS
Delicatessen Krautuvei 

Stock Clerk
Risk) vokiškai ar angliškai kal

bantis. Sekmadieniais nedirbama. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuo
jau :

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

(227-233)

MECHANIKAS
(šiek-tiek mokantis angliškai)

Pilnai mokantis. Del mašinsapės 
darbo, su 5 motų patyrimo prie floor 
ir bench assembly darbo. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-8861 S v
(2X

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
.MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso
kiu rūšių SINGER & UNION SPE- 
CIAL industrijiniu siuvamu mašiną. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

STALIORIAI. ABELNAI
Pilnai mokantis darbininkas prie 

medžio, iš vidaus ir lauko įrengi
mas.

YUENGER,
206-12 Jamaica Ave., Tel. HO. 4-4028

(227-229)

MALEand^^^F^

SUPERINTENDENT
Viduramžiu pora. Nėra garo. Ap

valymui ir mažiem pataisymam. ' 3 
rūmų apartmentas. Telefonuokite 8 
iki 10 A. M. ar 6 iki k P. M.

Tel. DI. 6-6825
(227-228)

REAL ESTATE

MT. VERNON — FOR RENT
157 Claremont*“ Ave., išfornišiuotas, 

4 miegamieji. 2Yz maudynės, 2 įnir
čiai, patogu geležinkelis, mokykloj 
ir krautuves. Puikiausia kaimynysy- 
tė. $200 i mėnesį, šaukite:

MA. 9-1798.
_________________________ (226-228)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GARAGE & GAS STATION
2 pumpos. Pilnai įrengtas. 8 metų 

lysas, geras biznis apskritus metus. 
Daromas geras pragyvenimas. Sa
vininkas parduoda tik už $1.800 
atsitraukia poilsiui. Tuojau matyki
te savininką.

Ill Rockaway Beach Blvd.
Rockaway Park. Tel. BE. 5-8968

(228-234)

VALYMUI—KRIAUCIAVIMUI
Kampinė krautuvė. Bruzganti apy

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

PR. 8-9181
(227-231)

FOR RENT

IŠSINUOMOJA KRAUTUVES
Abelnai 1,000 pėdų. Tinkančios del 

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

1679 Southern Blvd., Bronx 
(174th St. Stotis) Tel. CL. 4-0251

(226-228)
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