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KRISLAI
Thanksgiving Day. 
Sukako 90 metu. 
Savaitgalis, tirštas Įvykiu. 
P. Grigaitis, Robin Hood 

Tadas Blinda.
Rašo R. Mizara 

___________ _________ I
Rytoj, lapkričio 2(> d., — 

Thanksgiving Day. Rytoj, tai
gi, Laisvė neišeis, nes paštas 
neveiks.

Thanksgiving- Day. — tra- 
dicjnč amerikiečiu šventė, sie
kiai ii tas dienas, kai pirm ir 
ji kolonistai pradėjo apsigy
venti Amerikoje.

Kadaise ši diena buvo šven
čiama tik kai kur, tačiau 1SG.”> 
metais prezidentas Linco!na:, 
ofeialiai paskelbė šią dieną vi
sos šalies žmonių švente, ol’i- 
ciale švente, poilsio diena.

Taigi šiemet sukanka lygiai 
90 metu, kai Thanksgiving 
Day patapo legale mūsų šalies 
žmonių švente.

186:1 metais dar virė Civili
nis Karas, kuriam vadovavo 
nemirštantysis Abraomas Lin 
colnas. Jis, tačiau, jautė, jis 
numatė, jog karas bus laimė
tas vergijos priešų ir tai ii pa- 
akstino paskelbt paskutin; 
lapkričio mėnesio ketvirtadie
ni Coutos švente, padėkų dir

ia.
♦ * *

Susirinkę su saviškiais pie
tų, dėkokime, tarp kitko, už 
tai, kad makartizmui dar ne
pavyko pasiekti savo tikslo 
jam dar nepavyko sunaikint; 
paskutines žmonių laisves.

Tolydžio ryžkimės, kad pra
gaištingasis makartizmas būtų 
nugalėtas, kad jam niekad ne
tektų pasiekti savo tikslų !

* a *
Sekamas savaitgalis pas 

mus bus tirštas Įvykių.
Lapkričio 28 dieną Įvyki 

Lietuvių Namo Bendrovės pa
jininkų (Šėrininkų) metinis 
suvažiavimas.

Tos pačios dienos vakarą 
bus gražus pokylis.

Visa tai Įvyks Lietuvių Kul
tūriniame Centre.

Gi sekmadieni Hartforde 
bus didžiulis pažmonys Girai- 
čiams pagerbti.

Tą pačią dieną pas mus. 
Richmond Hill. N. Y., bus pa
gerbtas jaunas lietuvių kilmės 
amerikietis rašytojas I’hiliip 
Eųbnosky.

* ♦ *
G erb d a m i naši žy m ė.j u s i u s 

veikėjus, vienu ar kitu visuo
meniniu darbu misi pel nusius 
asmenis, mes gerbiame patys 
save, taipgi gerbiame tą judė
jimą, kuriame gerbiamieji iš- 
siauklėjo.

♦ * ♦
Naujienų redaktorius nesu

tinka sir mano aną dieną šito
je .kohimnoje išreikšta minti
mi, būtent, kad anglų Robin 
Hoodas ir lietuvių Tadas Blin
da, — “žemaičių razbainin- 
kas” ir “svieto lygintojas,“ — 
neturi nieko bendra su komu
nistiniu mokslu.

Jis paima rusų Stenką Ra
ziną ir Emilijų Pugačovą ir 
sako: Leninas juos garbino

Leninas apie tuodu rusų su
kilėlius gražiai atsiliepė dėl 
’o, kad jų organizuotos kovos 
buvo vyriausiai nukreiptos 
prieš žiaurūjĮ carizmą.

Aleksandras Puškinas savo 
“Kapitono dukteryje“ ryškiai 
parodo, jog Pugačovas nebuvo 
niekuo panašus nei Į Robin 
Hbodą n^eigi į Tadą Blindą.

KONGRESMANĘ VADAS 
pripažįsta, kad 
SOVIETAI NENORI KARO

________________________________________ I

Bet jis vis ragina ginkluoti 
vakarus prieš Sovietų Sąjungų

Washington.—e J o s e p h W. 
Martin, Jungtinių Valstijų 
Kongreso Atstovų Rūmo 
pirmininkas, sugrįžęs iš
Europos, pareiškė:

“Aš tikrai manau, kad 
mes turėsime taika. Aš 
nuoširdžiai esu įsitikinęs, 
kad jokia šalis, taigi nei 

: Rusija, nenori karo, jeigu 
neįvyktų koks netikėtas, 
stumiantis karan įvykis.”

Martinas, kongresmanų 
daugumos vadas, tačiau, ra
gino Ameriką vis dar pa
dėti vakariniams Europos 
kraštams ginkluotis prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kas liečia paprastą me
džiaginę paramą vakari
niams europiečiams, tai jis 
sakė, jog kitąmet Jungtinės

NAUJA RAGANGAU- 
DŽIŲ PASAKA PRIEŠ 

TRUMAN Ą

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras H. Brownell įteikė ty
rinėjančiai komisijai prane
šimą, jog slaptoji FBI po
licija 1946 metais įspėjo ša
lies iždo departments, kad 

i jo tarnautojas Harold Glas
ser gal esąs “Sovietų šni
pas.”

Bet, pasak Brownell’io, 
I tuometinis iždo sekretorius 
John W. Snyder už mėne
sio po tokio FBI skundo 
vis tiek paaukštino Glasserį 
kaip to departmento valdi
ninką.

Trumanas tada buvo pre
zidentas. Taigi Brownell su 

| savo republikonais senato- 
j riais bando sudaryti naują 
j pasaką, būk Trumanas su- 
žiniai palaikęs “sovietinius 
šnipus” valdžioje.

Bet jie nenurodo jokio at- 
■ sitikimo, kur Glasstp* būtų 
šnipinėjęs Sovietams.

Čiangininkai iš Hong Kongo 
nužudę 5 Kinijos kareivius

Formoza.— Čiang Kai-še- 
ko kinu tautininku laikraš
čiai su džiaugsmu rašo, 
kad Čian.go “partizanai” iš 
anglų kolonijos Hong Kon
go įsiveržė į komunistinę 
Kiniją ir nužudė penkis jos 
kareivius viename kaime, 
paliai r u b e ž i ų su Hong 
Kongu.

Beje, Pijus Grigaitis ryžta
si parodyti, būk šių dienų ko
munistai Rusijoje pritaria plė
šikavimui.

Gerai, tegu jis nuvyksta j 
Rusiją arba Lietuvą, na, ir te
gu bando apiplėšti kurį nors 
individualą; tegu jis išplėšia 
iš vieno asmens kokj nors 
daiktą.

Jis tuomet pajirs, ką tai 
reiškia! . . .

Valstijos galėtų jau visai 
sustabdyti jiems civilinę pa
spirtį.

Martinas per du mėnesius 
apkeliavo Franci ją, Vakari
nę Vokietiją bei kitus va
karų Europos kraštus ir 
raportavo prezidentui Ei- 
senhoweriui, kad tie kraš
tai jau žymiai atsigriebė po 
karo.

Valdininkai vis dar 
nepaleidžia A. Hisso

Washington. — Valdinė 
komisija vėl atmetė prašy
mą paleisti Algerį Hissą iš 
kalėjimo, sutrumpinant jam 
bausmę už pavyzdingą lai
kymąsi kalėjime .

1951 m. kovo mėnesį Hiss 
buvo nuteistas 5 metus ka
lėti, esą, už kreivą priesai
ką teisme. Jisai prisiekė, 
atmesdamas Wh. Chamber- 
so bei kitų šnipų įtarimus, 
kad Hiss perleidinėjęs So
vietų agentams amerikinius 
sekretus. Tais laikais Hiss 
buvo valstybės departmento 
pareigūnas.

Amerikonai dalina 
berlyniečiam sviestą

Berlin. — Amerikos val
džia paskyrė 236,000 svarų 
sviesto padalinti vakari
niams ir rytiniams berly
niečiams, senesniems kaip 
60 metų amžiaus.

Rytinės, sovietinės Berly
no dalies valdžia negina sa
vo senukams eiti ir gauti 
amerikinio sviesto, kuris 
dalinamas vakarinėje mies
to dalyje, užimtoje anglų, 
amerikonu ir francūzu. v c

PRANCŪZAI 1 ATGRIEBĘ 
POZICIJĄ VIETNAME

- Hanoi, Indo-Kin.— Fran.- 
cūzai skelbia, kad tūkstan
čiai jų kareivių nusileido 
parašiutais iš lėktuvų į 
Vietnamo liaudininkų užnu
garį ir atgriebė Bien Dien 
Fu miestelį. Sako, tuo bū
du sutramdė Vietnamo ko
munistų žygius prieš fran- 
cūzus Laose, kitoje Indo- 
Kinijos provincijoje.

KINIJA NORI DRAUGIŠ
KOS SUTARTIES SU 

KAIMYNAIS

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko spauda pasakoja, kad 
komunistinė Kinija sten
giasi padaryti draugišku
mo sutartį su Indija, Bur
ma, Vietnamo liaudininkais 
ir Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika.

Buvęs prezidentas Trumanas pasakytoje per televiziją kal
boje Įspėjo, kad makartizmas tapo oficiale valdžios politika. 
Čia jis matomas priimant Stephen Wise pažymi nuo Ameri
kos Žydu Kongreso prezidento Israel Goldstein. JĮ Įteikia 
“pripažinimui jo drąsios vadovybės dčl civiliniu teisiu.“

PHIL A. POLICIJA SUĖMĖ 
1,000 GENGSTERUKŲ, 
VAIKĖZŲ IR PUSMERGIŲ

Philadelphia. — Pereitos 
savaitės pabaigoje policija 
sumedžiojo daugiau k a i p 
tūkstantį ge n gs te r i u k ų .vai
kėzų ir mergaičių.

Policijos kapitonas How
ard R. Leary pranešė, kad 
jaunamečių gengsterių šai- 
kos paskutiniu laiku įsi- 
smarkino užpuldinėti žmo
nes gatvėse, plėšti, vogti bei 
kitokias nedorybes daryti.

Vyresnioji policini nkė 
Norma Carson sake, jog

Kaip kompanijos skuta 
pieninius f ar merius

George C. Levin, pieninis 
krautuvininkas iš Sussex 
apskrities, New Jersey, sa
kė per televiziją, jog farme- 
riai ten gauna tiktai 10 
centų už kvortą pieno, o 
kompanijos ima iš vartoto
jų iki 27 centų už kvortą.

Levin ragino valdžią “su
tvarkyt” kompaniškus pel- 
nagrobius.

Nuteistas N. J. policijos 
vadas, gembleriii draugas

*
Trenton, N. J. — Aukš

tasis New Jersey valstijos 
teismas patvirtino bausmę 
Lodi miesto policijos vadui 
Henriui R. Writtei kaip 
gamblerių patronui. Witte 
nuteistas 6 menesius kalėti 
ir $1,000 pabaudos sumokė
ti.

Hamburg, N. J. — Smar
kus vėjas iškėlė ųrąn tai
merio daržinę ir numetė 
ant karvių būrio; užmušė 
40 karvių.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta.

susidarė, saikus ir mergai
čių, plėšikių. Vyresniosios 
mergaitės ypač užpuldinėja, 
terorizuoja bei plėšia jau
nesniąsias.

Philadelphijos policija už
draudė visiems kęlioliki- 
niams jaunukams valkiotis 
gatvėse po 11 valandos nak
tį. O mergaitėms žemiau. 
18 metų amžiaus leidžia pa
sirodyti gatvėje tiktai, jei
gu su mergaite eina patiki
mas vyresnis palydovas ar

28,000 jankiu nusidėjo 
vakarinėje Europoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikinės armijos atsto
vas pranešė, jog nuo 1952 
metu iki šiol kariniai ame
rikonų teismai tardė bei 
nubaudė jau daugiau kai]} 
28,000 jankiu vakarinėje 
Europoje už visokius nusi
dėjimus, tarp kurių yra 
žmogžudysčių ir prievarta
vimų (žaginimų).

Ragina palengvinti karinę 
naštą Vakarą Vokietijai

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka ragino Vakarų Vokietiją 
reikalauti, kad anglai-ame- 
rikonai numuštu lėšas, ku
rias Vakarų Vokietija pri
versta mokėti užlaikymui 
okupaciniu Amerikos, An
glijos ir Francijos armijų

Sovietų Sąjunga jau lap
kričio 7 d. padarė tokias 
lengvatas Rytinei Vokieti
jai.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ 
LAISVE NEIŠEINA, 

nes tai bus nacionale šven
te—Padėkų (Thanks

giving) Diena.

KINIJA PADARĖ PLAČIĄ 
EKONOMINĘ SUTARTĮ 
SU ŠIAURINE KORĖJA

[Atleidžia skolas ir duoda 350
milijonų doleriu paramos

Peking, lapkr. 21.—Kinijos 
Liaudies Respublika pasira
šė 10-metinę ekonominę su
tartį su Šiaurinės Korėjos
1 .iaudies Respublika.

Kinija per arčiausius 1 
metus duos Šiaurinei Korė
jai 350 milijonų doleriu me
džiaginės pa rainos t 
čiuojant amerikiniais pini
gais).

Vakarinis Berlynas 
pagerbia riaušininkus

Berlin. — Vakarinės Bei - 
’.yno dalies valdyba per
krikštijo šarlotten be r ge i 
Alėja i “Birželio 17 d. gat
vę.’’ Tim būdu pagerbė kru
vinas riaušes, kurios birže 
lio 17 diena buvo sukelto: 
rytinėje miesto dalyje 
nrieš Demokratine Ryti 
Vokietijos Respubliką ir 
prieš Sovietu Sąjungą.

Rytinės Vokietijos vai 
Jžia kaltino už tas riaušes 
nacius ir Amerikos m/en-

Vokieti jos.

Nukrito lėktuvas, 
užmušant 5 žmones

New York. — Per ūkana 
nukrito mažiukus privatinis 
lėktuvas i LaGuardia orlai
vių aikštę, užmušant visur 
penkis buvusius jame asme
nis.

Lėktuvas skrido i- F-st 
Hamptono, Long Island, i 
Lindenhurst, Long Island 

• Tarp tų dviejų miesteliu 
i vra tik pusvalandis kelio- 
:nės oru.
Į _________________

| Irano generolai žada 
susigiedot su Anglija

i 1 xmdom — 1 rano premje• 
| ras gen. Zahedi siūlėsi An
glijai vėl sumegsti diploma
tijos ryšius ii pammjinti 

i derybas apie Irano naftos- 
i aliejaus pramonės naudoji
mą.

Anglijos užsienio reiko
i' lų ministras Eden mielu no
ru priėmė Zahedio pasiūly-
ma. Patariama anglikem

Buvusioji Irano premien i jesipačiuot su jankiais 
Mossadegho valdžia atėnu i
is anglų' naftos šaltinius ii 1 koiidom -- Anglų spauda 
fabrikus Irane, perimant t p 1 11 ria unglii čms vengti 
pramone į lra.no valstybe: ' v Amerikos karei-
i-an|<as ‘ ’ i viais bei lakūnais. Nurodo.
' Tad Anglija užblokavę Į i<>« l><‘vcik puse tokiu vedy- 

Irano naftos-gazolino i<ga-' T T111 n iro.
benimus pardavimui užsie- į
nin. Mossadegho '/aidžia ; (r|ų pusę. Buvusis premje- 
todėl sutraukė diplomatijos .• pas Mossadegh todėl bandė 
santykius su Anglija. j nuversti karalių.

Irano karalius Riza Pah- Irano generolai už tai da- 
levi su Zahediu ir kitais, bar ir teisia Mossadeghą. 
savo generolais palaikė an-Į vadindami jį “išdaviku.”

Sykiu Kinija panaikina, 
vis: s duotas Šiaurinei Ko
rėjai paskolas nuo 1950 me
tu birželio 25 d. (korėjinio 

; karo pradžios) iki 1953 me
tu paburnos.

Per sekančius 1 metus 
: Kimiu duos šiaurinei Korė

jų i didelius kiekius anglies, 
.drabužiu, maisto, bovelnos. 
statybinių medžiagų, gelž- 

’ keliams garvežiu, vagonu 
: bei t.itu ireimimu: fabriki
niu mašinų, žemdirbystės

karinio nuteriojimo. duu- 
■ ginusiai padaryto a neriki- 
| nėmis oro bangomis.

Toliau, Ši šutantis numa- 
i to. kad bus įkurta oro lini- 
i ja lėktuvams tarp šiaurinės 
I Korėjos ir Kimios, suda
rant tiesiogini susisiekimą 

’tarp tų dviciu salių sosti-

ojems \ ienai bei antrai ša
liai.

Kinija i-iio pat priims 
Šiuii’‘inė< Ko’ėios studen
tus i savi* koleeiias bei uni
versitotus.

Kiniios radijus dar nesa
kė, kokiais būdai< šiaurine 
Korėja atsileis Kinijai už 
tokia gausinga ~ paspirtį. 
Taip pat nepaskelbta, kaip 
Kimia rems šiaurinę Korė
ją per 6 paskutinius sutar
ties metus.

AMERIKONAM NEPA- 
TINKA SI'TARTIS

1 . Tokio. Tipeni ja. — Kari
niai Amerikos ir jos talki- 

: ninku politikai Japonijoje 
| blogai žiūri i ekonominę 
i Kinijos sutartį su Šiauri- 
! nes Korėjos Liaudies Res- 
‘ publika. Sako, ta sutartis 
; galės būti skerspainė ame
rikiniam planui prijung
ti šiaurinę Korėją priePie- 
tinės Korėjos (tai yra. ati
duoti ją Syngmanui Rhee, 
Pietinės Korėjos tautininkų

i prezidentui).
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MdfĖRTHMPELIS
Grožiniais darbais, dainomis
pasižymėjo moterų paroda

BAIMĖ TURI DIDELES AKIS
VIENA AlKšTA valdinė įstaiga susirūpinusi tuo, 

Kad bėgyje desėtko metų Rytų Europa, kurion vyriau
sią vaidmenį vaidina 'Karybų Sąjunga, gali pasivyti “va
karų pasauli,” kuriam vadovauja Jungtinės Valstijos, i

'Kaip rašo New York Timeso bendradarbis Shwartz. '
Kalbant aiškiau, Mr. Shwartz turi galvoje tai: soci- 

distinis pasaulis gali pasivyti ir pralenkti kapitalistini 
našauti ekonomiškai ir militariškai. « *

Kas toji valdinė Įstaiga Washingtone, Shwartz ne
pasako. Bet jis primena, kad tai esanti svarbi Įstaiga. 
Atsiranda ir tokiu, kurie tos ištaigos duomenimis netiki, 
tačiau niekas negali tvirtinti, kad ji sako netiesą.

Einant turimais daviniais, rašo Shwartz, socialisti
nio pasaulio gamyba kasinėtai priauga apie 7 procen
tais, gi kapitalistinio pasaulio—tarp 2-3 procentų.

1217 m. socialistinio pasaulio pramoninė gamyba 
buvo apie 20 procentų, palyginti su kapitalistiniu pa
sauliu. tačiau su 1931 metais socialistinis pasaulis jau 
pagamino vieną trečdalį tiek, kiek kapitalistinis pa
saulis.

Ir toji gamyba anapus uždangos vis rodo ženklų, 
kad ji didės, nesulaikomai auks ir auks.

Bet ne tik tai vargina “minėtąją įstaigą” Washing
tone.’ Vargina ją ir kitas dalykas . Mr. Shwartz bėdavo- 
ia, kad 'Karybų Sąjungoje kas metai priauklėjama dau
giau mokslininku, daugiau mokslinių darbininkų, negu 
Jungtinėse Valstijose. Šiandien, jo nuomone, 'Karybų 
Sąjunga ir Jungtinės Valstijos turi apie po tokį pati 
-kaičių mokslinių darbininkų, tačiau su 19G4 metais Ta- i 
rybu Sąjunga jų priauklės kur kas daugiau,—toji šalis i 
išleis kas metai po 210.000 mokslininkų, gi Jungtinės l 
Valstijos tik po 100,000. į

Kaip matome, Washingtone dėl to yra nusiminimo i 
Tenka priminti, kad mes net nežinojome, kad Tarybų I 
Sąjunga šiandien turi lygų skaičių mokslinių darbinin
kų. kai]) Jungtinės Valstijos. Kaip čia seniai toji ša- 
is pradėjo su savo moksliniais darbininkais tvarkytis? 
Tuojau po pirmojo pasaulinio karo ten tokių darbinin
kų buvo maža, o Amerikoje — perteklius. Į Tarybų Są
jungą buvo kviečiami ypatingai technikai iš kitų kraš
tu: Amerikos, Vokieti jos. Anglijos. ’Kam kraštui neuž
teko savų inžinierių, savų architektų. Net ir Dniepre 
užtvankai pastatyti Tarybų Sąjungos žmonės buvo pa
sikvietę amerikinius inžinierius.

Bet šiandien tarybiniai žmonės atlieka kur kas di
desnius darbus savo pačių iėgomis. Kas metai ten išei
na iš aukštų mokyklų po keletą dešimtų tūkstančiu žy
mių specialistų. Ir tokiu skaičius vis didėja.

Kodėl gi taip? 'Kode], kad socialistinėje šalyje šian
dien statomi du iš žmonių reikalavimai: dirbkit ir mo
kykitės: mokykitės, dirbkite, statykite naują santvar
ka ir valdykite. A <Z

Kadangi, kaip rašo Mr. Shwartz, Washingtone yra 
nusiminimo dėl tokio socialistinio pasaulio spartaus 
pirmynžengimo, tai atsiranda ir “ramintojų,” kurie sa
ko: pradėkime prieš tą pasauli karą, sunaikinkime jį, tai 
mums jokio pavojaus nebus .

Tokia samprotavimas, aišku, yra besmegeniškas. 
žiaurus, pavojingas visųpirmiausiai mūsų pačių šaliai. 
Tačiau karo treškėjai tai pamiršta.

Mums rodosi, kiekvienas galvojantis žmogus turė
tų džiaugtis, jei ta ar kita šalis greitai stato savo pra- i 
monę, pasigamina daugiau daiktų ir kelia aukštyn save ! 
žmonių gyvenimo lygį.

Pagaliau, argi mes neatsimename prezidento Roose
velt o nusistatymo? Jis sakydavo: tegu kapitalizmas su 
socializmu lenktyniuoja, tegu lenktyn.iuoja taikoje; gy- 1 
venimas parodys, kuri santvarka laimės. Rooseveltas 
buvo įsitikinęs, jog kapitalistinė santvarka laimės. Bet ' 
jis stojo už tai, idant kapitalistinė santvarka turėtų pil- I 
na laisvę klestėti, idant ji nebūtų varžoma ekonominių 
rojalistų retežių.

Deja, šiandien slopinamas kiekvienas, kuris Roose- ■ 
velto principų laikosi. Ekonominiai rojalistai, pasigrobę
1 savo rankas vyriausybės vadžias, auklėja, stumia pir- ! 
myn makartizmą, kuris grūmoja žmonių laisvėms, kuris ' 
ryžtasi įvesti fašizmą.

Juo labiau kapitalistinis pasaulis trems demokra- į 
tinius principus, varžys žmones, tuo jo paties likimui j 
grūmos vis didesnis pavojus. i

. . ____ - , _ ____  - - , - _ . , , . . i

Paryžius. — Pranešama,! Neapolis, Italija.— Kuo-! 
jog vėl sunkiai susirgo mot turtuolė Lucia Pietro- 
Maurice Thorez, Ei ancijos’ colio laidojo savo katę, tai 
komunistų vadovas. i susirinko 1,000 žiopsotojų. j

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Trečiadieni?, 1 npkr.-Nnv. 25, 1953 Į

Antroji metinė keliolikos 
tautų moterų rengta paro
da draugingumui ir taikai 
New Yorke praėjo su gra
žiu nasisekimu. Kelios gru
pės šiemet prisidėjo pirmu 
kartu. Dauguma grupių 
pasirodė panašiai, kaip 
pernai. Gi tūlos antrojoje 
parodoje jau išstojo nuo
stabiai praturtėjusius .

Parodoje dalyvavo trys 
amerikonių organizacijos,, 
bulgarės, graikės, italės, ja
ponės, jugoslavės, lenkės, 
lietuvės, portorikietės, ru
sės, ukrainės, vengrės, vo
kietės.

Portorikietės šiemet bu
vo mūsų kaiminkomis. Daug 
praturtėjusi jų stotelė. Jos 
turėjo dailės darbų, atsto
vaujančių Lotynų Amtrikos 
T kitus kraštus, ne vien tik 
Puerto Rico. Turėjo lite
ratūros veik apie visus tuos 
kraštus, ypačiai apie tų 
kraštų darbininkų padėtį.

Kitomis mums artimiau- 
domis buvo graikų grupė. 
Ji gal įdomiausia tuomi. 
kad .stotelės įrengimą ir vi
są jos priežiūrą vykdė jau
nimas. Pas stotelę lankė
si daug jaunų vizitorių. 
Parodai ir pardavimui jie 
daugiausia turėjo literatū
ros, paveiksliuku ir kera
mikos, taipgi namie keptų 
skanumynų.

J a p o n i ų stotelė taipgi 
išstatė literatūrą ir paveiks
lus.

Gi netoliese, ties duri
mis, amerikonių organiza
cija ginti deportavimu per
sekiojamas moteris turėję 
paveiksiu ir kitokiu rank
darbių . Tai pagaminti bu
vusiu ar esančiu Ellis Islan
de.

Nepaprastai t u r t i n g a r 
stotis turėjo rusės, tikrai-j 
nės, vengrės, vokietės. Daug , 
kas buvo tiktai parodai. Į 
pagražinimui stoties. Ta
čiau turėjo daug ir parda
vimui. Pirkome ir mes In
dijos šilko ir kašmerinių 
skareliu, siuvinėtu bliuziu 
žiurstu, užtiesalu. • Ne vie- 
na parvažiavo vežina lėlė
mis savo anūkėms.

Visos stotelės turėjo save 
tautiniu stiliumi namie ga
mintų skanumynų. Kai ku
rios tik laikinai. 0 tūlos 
jžteko visam laikui ir iš to 
darėsi stambias pajamas 
Tarp tų turtingųjų buvo ru- 
>ės su pirožkais ir vengrėf 
su varškės ir obuolių štru- 
deliais.

Lietuvės turėjome paskil- 
busios Varpo Kepyklos čie- 

Naujasis filipinų prezidentas Raunon Magsaysay džiaugiasi 
laimėjęs rinkimus su dabartinės J. V. valdžios pagalba. JĮ 
sveikina jo žmona ir duktė.

lų rugių duonos . Ją gavo
me per L .ir K. Levanus, 
Kai]) bematant tomis duo
nomis pripildytas maišas 
ištuštėjo. Tai]) pat greitai 
pranyko apie pusės yardo 
ilgio, storas bakanas rugi
nės su razinkomis, kuri? 
dovanojo Ona Walmusiene. 
Iš Maspetho duonos ir kėk
so atgabeno M. šmagorie- 
nė. Turėjome šio to ir prie 
duonos. Albina Mikniaus 
iškepė pyragučių, o Elzbie
ta Paškauskienė apdovano
jo saldainiais. Tad ir prie 
mūsų stalo norintieji sve
čiuotis neliko alkani.

Minėjau tik valgomąsias 
dovanas. Tos pačios drau
gės ir daugelis kitų žmo
nių apdovanojo parodą ir 
nevalgomomis dovanomis. 
Bet apie tai kitą kartą.

Mūsų stotelė, daugumoje, 
rėmėsi dailiškais daiktais. 
Turėjome dailininko Feife- 
rio tapytą reikšmingą pa
veikslą. Radosi kelios eilu
tės Lietuvos gintaro karie- 
lių. Grupė šeimininkių įsi
gijo Lietuvos ir Lenkijos li
nelio šluostukų indams. Iš 
Maspetho turėjome gausų 
rinkinį namie mėgstu vil
nonių pirštinių. Taipgi iš 
ten ir iš kitur draugės bu
vo sudovano j tįsios nemažai 
žiurstukų, apsiuvinėtų ir 
apmegstų skaryčių, rank
šluosčių . Tarpe liuksusinių 
dovanėlių radosi sagų, aus- 
karių ,kvepalų ir įvairių ki
tu daikteliu.

Buvo ii- praktiškų na
mams reikmenų — lempų, 
indu ir kt.

Šiemet pasigedome dova
nų iš Massachusetts. Ypa
čiai žmonės klausinėjo, kur 
mūsų mediniai šaukštai ir 
' ‘kukurūzai.” P r i ža dė j o m e. 
kad lauksime “geresnio 
derliaus” ateinančiais me
tais.

Prisipažinsime, šiemet iš 
kitur dovanų prašyti nedrį- 
some, o jie patys nesusipra
to pasiūlyti. Be to, kai kas 
parodą gali paskaityti vie
nų brooklyniečių reikalu. 
Bet ta pažiūra būtų ne 
visai teisinga. Amerikos 
Tautinių Mote r ų Tary
ba, kuri šias parodas ren
gia, vykdo daugelį žygių 
£aikai. Ar jie būna atsi- 
kreipimu j Jimgtines Tau
tas, ar į Washingtona, ar 
kur kitur, ji kalba visų ją 
remiančių tautinių grupių 
vardu. Tad ir parėmimas 
mūsų stotelės toje parodoje 
nėra rėmimu vien tikta: 
Brooklyno lietuvių grupės.

Jis yra rėmimu to viso pla
taus ir reikšmingo darbo, 
kurį vykdo Amerikos Tau
tinių Moterų Taryba.
Apie programą parodoje

Pirm visko reikia tarti 
padėką aidiečiams ir siety- 
niečiąms, kurie lietuvius at
stovavo dviejose programo
se.

Aido ir Sietyno progra
ma buvo gerai parinkta ir 
harmoningai, įspūdingai su
dainuota. Tai rodė publi
kos šiltas sveikinimas, nors 
lietuviai ir ši kartą buvo 
paskutiniai ilgokoje progra
moje. Jie dainavo kelių dai
nų po vieną posmą vietoje 
trijų ištisų dainų. Taip ir 
geriausia tokioje publikoje, 
kurios dauguma negali žo
džių suprasti. Vadovavo 
mokytoja Mildred Stenslcr. 
Pianu akompanavo muzi
kas Frank Balevičius.

Šeštadienį po pietų vai
kų programoje grojo akor- 
dijonu Kenneth Stensler, 
taipgi su savo sesute Jeane 
oianu skambino duetą.

Kitą dalį programos vai
kams sudarė masinis vaikų 
dainavimas ir pupetės (vei
kiančios ir “kalbančios” lė
lės). Tos lėlės ne tik gra
žios, bet dar daugiau gu
drios. Jos žino, kad reikia 
visu tautu ir rasiu žmonėms 
draugiškai sugyventi. Jog 
reikia apsiginti nuo kursty
tojų į karus. Jos kalba už 
taika.

Lėlių aktą pastatė ketu
rios jaunos merginos-mote- 
rys. Mažieji žiūrovai krykš
tavo džiaugsmu joms vai
dinant ir sykiu su jomis 
dainavo.

Suaugusiųjų programose 
(apart lietuvių) dainavo 
ukrainų ir suomių chorai, 
nortorikiečių solistė. Buvo 
liaudies dainorė net iš bri
tiškosios Jamaikos. Šoko 
jugoslavų, vengrų ir porto- 
rikiečių šokėjų grupės. Bul
gare griežė smuiku. Vokie
čiai ir lenkai suvaidino po 
vaizdeli .

Visai meno programai va
dovavo ukrainų chorvedis 
Krank Tlchuk.

Abiejose programose bu
vo po trumpą prakalbą. 
Vieną sakė japonė, kitą 
amerikone, trečią vengrė. 
Taipgi abiejose programo
se šio darbo vadovė Agnes 
Kukcevich atsišaukė į pu
bliką, finansinės paramos. 
Girdėjau, kad atsiliepimas 
buvo draugiškas. Žmonės 
įvertina darbą taikai. Tai 
padarė ir lietuviai, kurie su
teikė stotelei daiktinių ir 
piniginių dovanų, kurie dir
bo ir parėmė atsilankymu.

Dalyve.

TRUPINIAI
Pradžioje li953 metų Bal

tarusijoje buvo 434 vaikams 
darželiai.

Tarybų Uzbekijoje ran
dasi virš 700 vaikams dar- 

I želių, kuriuos lanko apie 30 
tūkstančių vaikų.

Kabarovsko teritorijoje 
paskiausiais dvejais metais 
atidarė 50 naujų vaikams 
darželiu, v

Šiemet atidaromi 74 vai
kams darželiai Maskvos 
rajone ir 40 vien tik pačia
me Maskvos mieste.

Šiemet tikimasi pastatyti 
39 vaikams darželius Sverd- 
lovsko rajone, 11 Kirovo ra
jone ir 12 Tūlos rajone.

Tarybinėje Rusijos respu
blikoje šiais metais numa
tyta pastatyti-įrengti 705 
vaikams darželius, kuriuo
se talpinsis.53,900 vaikų.

Cleveland, Ohio
A. L. M. Klubo susirinki

mas įvyko lapkričio 19 d. 
Nariu atsilankė vidutiniš
kai.

Nutarta susirašyti su 
drauge Petri kieno. Kuomet 
ji važiuos pro šalį Į Chica- 
gą, gal bus proga jai susto
ti Clevelande. Išrinkta ko
misija tam darbui.

Nutarta turėti Kalėdų 
vaišes visoms klubo narėms 
veltui. Visos esate kviečia
mos dalyvauti sekančiame 
susirinkime, kuris į v y k s 
gruodžio 17 d. Draugės, 
nepamirškite atsinešti do
vanėlę nuo 50 c. iki $1 ver
tės dėl sumainymo taip, 
kaip būdavo praėjusiais me
tais. Turėsim gerus laikus.

Parengimo komisijos ne
si rado su raportu. Tačiau 
teko girdėti, kad parengi
mas įvyks gruodžio 5 d. Tai 
bus žaislų vakaras, su už
kandžiais.

Turėjome vieną viešnią, 
draugės Tyzinhus dukrelę, 
Patricia Joseph App iš Dal
las, Tex. Jinai pavaišino 
nares su skaniu tortu ir 
karštimu. Tai pridėčkas 
prie kitų vaišių. Malonu 
buvo matyti viešnią, kurios 
jau buvome nemačiusios 
apie porą ar daugiau metų.

Draugė Hentz dovanojo 
sūri.

Draugės pranešė, kad tu
rime vieną ligonę. O. Bum- 
bulienė turėjo operaciją. Iš
rinktos iš klubo dvi narės 
ją aplankyti. Greito pa
sveikimo Onutei!

Šeimininkėms
Priedai prie tradicinių 

pietų šventėms
Prie kalakutienos papras

tai paduoda s p a n guoli ų 
(cranberry) dželės ar soso. 
keptų, virtų ar cukruotų i 
saldžių bulvių ir žirnių. Ki
ti vėl paduoda su baltomis 
bulvėmis ir žirniais su mor
komis. Dar kiti, padaugi
nimui ištekliaus ir įvairu
mui iškepa kemšalo.

Kemšalų yra visokių. Vi
sus juos galima kepti pri- 
kimšus kalakuto tuštumą. 
Arba galima kepti atskirai. 
Dauguma dabar kepa atski
rai. Nekimštas kalakutas 
greičiau iškepa. Gi atski
rai kepamą kemšalą galima 
suspėti padaryti ir iškepti 
prižiūrint jau įkeptą pečiui) 
kalakutą.

Pamatinis amerikoniško 
kemšalo receptas

puodukas ir aštuntadalis 
puoduko sviesto ar kitų rie
balu

3 ketvirtadaliai puoduke 
smulkiai sukapotų svogūnų

2 šaukšteliai d r u s k o s 
(mažiau ar daugiau, pagal 
skonį)

10 puodukų nesuspaustu 
duonos trupinių

ketvirtadalis p u o d u k c 
smukiai supiaustytų sele
nių

šaukštelis ir pusė prie
skonių (poultry seasoning)

Kiti dar dadeda sukapo
tų petruškų ir kitų pipirų.

Giliame puode ištirpyk 
sviestą. Pridėk svogūną ir 
pašutink iki suminkštės, 
bet nesukepink. Svogūnams 
suntant, sumaišyk viską ki
tą. Sudėk prie svogūnu ir 
užkaitink, nuolat maišant. 
Tuojau kimšk ir kepk.

To kiekio užteks iškimšti 
apie 10 svarų kalakutą.

Šis yl‘a kemšamasis vi
dun. Norint kenti atskirai, 
šis kemšalas būtų per sau-1 
sas. Jo kraštai gruzdėtų 
pirm spėjimo karščiui pa
siekti vidų.

Atskirai kepamam prie

Mirė Vincas Užkuraitis. 
Tapo palaidotas lapkričio 
1 4d., 2 valandą, Lakevieu': 
kapinėse. Palaidotas pas? 
savo mylima žmona. Liko 
•iūdesyj du sūnūs ir mar
čios. Laidotuvės būvu di
delės ir iškilmingos. O 
daugiau apie velionio gyve
nimui gal aprašys jo arti
mesni draugai.

I.apkririo |y d. įv\ko di
deli ir gražūs pietūs, ku
rių virėjais buvo vyrai. Di
džiausia garbė draugams 
Vidugiriui, J. Krasnickui, J. 
Žebriui, J. Eitučiui, J. Pe
trauskui. Mūsų kolonijoje 
pirmą kartą tai]) gražiai 
pasirodė stalai papuošti vi
sokiais prieskoniais bei gar
dumynais . O tas gražumas 
padaro valgį dar gardesnių. 
Vienu žodžiu sakant: ta 
buvo sveikatos pietūs.

Visi vyrai šeimininkai bt 
vo pasipuošę baltai,s net 
kepurės baltos, tai lab 
gražiai atrodė. Jie pat’
patarnavo ir paduoti A s 
lūs. Visu smarkumu pamai
tino publikos apie porą šim
tų. Kalbama, kad buvo 
gražu, gardu ir sveiki pie
tūs. Visi sakėsi patenkin
ti. Kas vėliau atėjo, nema
tė stalų gražumo . O kas vi
sai neatėjo, tai apsigavo.

Bravo, vyrai! Jums gar
bė.

Jurgis Gabrūnas nesvei- 
kuoja. Pasidavė į ligoninę 
sveikatą ištirti. Greitai su- 
sveikti tau, Jurguti!

A. R. .

čia minėtų produktų“.”''’V 
tų pridėti ketvertą kiav. 
nių ir pieno, ar buljono, a 
vandens tiek, kad pasidar . - 
tų tiršta tešla. Riebalų dėti 
tik apie trečdalį virš paduo
to kiekio. Daryti taip:

Pieną ar kitą skystį ant 
duonos trupinių užpilti 
karštą, kad vienodai ir 
greit sumirktu. Paskui su
dėti pašutintus svogūnus ir 
prieskonius. Pas kiausi a 
įmaišyti išplaktus kiauši
nius . Supilti ištepton ble- 
ton anie 3 colius storio. 
Kepti vidutiniu karščiu 
apie valanda ar kiek il
giau. N. K.

Today'5 ir edkm

Paltcrn RISC, tor dolls 14, Ifi,' 
is, 20, 22 inchca tall. Vardo#** 
in naltorn

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu fonuos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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J. SIMKUS.

Lietuviško hitlerininko
užrašai

(Tąsa)
8. XI. šiandien baisiai nuo

bodi diena, nes nesu paskiitas 
Į tarnybą. Atvežė mano dėžę 
su daiktais iš Jarcevo, bet 
kažkam niežėję nagai ir ap
kraustys mano ‘turtą’. Nebera
dau savo pypkės, viso medaus 
ir degtuku. Kitko neėmė. Ti
kriausia tai vokiečiu darbas. 
Bet kas tavęs klausys. ,i'*igu ii 
pasiskusti. Geriau pat.\ lėti. 
Naktį sapnavau savo namiš
kius. todėl visą dieną ir gal
vojau apie juos. Sunku jiems, 
bet gal vokiečiai įvertins ma
no pasielgimą ir neskriaus ju. 
Grįžę iš tarnybos papasakojo, 
Kad šiandien vokiečiu leite
nantas lageryje nušovė 3 be
laisvius. Sako, kad belaisviai 
nieko nedarę. Gretimame la
geryje vokietukai juokdamiesi 
mėto granatas į belaisvius. 
Kas ten darosi, vienas dievas 
težino.

9. XI. Sekmadienis. Paly
ginti ramu. Laikas nuo laiko 
pasirodo bolševiku lėktuvai, 
bet retai bombarduoja. Visą 
pusdienį pralošiau kortomis.

10. XI. .šiandien mano kon
troles diena prie sargybą, B 
ryto nuėjau į antrąjį Dulagą 
ir ten radau stovinčias belais
viu kolonas, kurias varo į vie
škelį, o paskiau gabena į Smo
lenską. Nors smarkiai buvo 
pašalę, bet dauguma belaisviu 
buvo basi, arba kojas apvy
nioję skarmalais. Vienas be
laisvis buvo nušautas man ma
tant. Bendrai, už belaisvio nu
šovimą sargybinio niekas ne
baudžia, tik surašomas trum
pas protokolas apie įvykusį 
faktą. Vokiečiu karininkai to
kius sargybinius dar pagiria.

11. XI. šiandien buvo atėjęs 
Dulago komendantas kap. 
Kleistas. Jis p ra teršė, kad mes 
dabar turime vykdyti visas tas 
pačias pareigas. kaip vokie
čiai, ir jei reikia, juos pava
duoti. Norėjosi paklausti (bet 
nepaklausiau), kodėl mums 
maistas blogesnis, negu vokie
čiams. Juk kada ėmė, tai sakė, 
kad maistas bus vienodas.

šiandien mus aplankė i.- 
Lietuvos repat-rijavęs vokietis, 
puikiai mokąs lietuviškai, -lis 
į frontą išėjęs dolmcč'*riu 
(vertėju), nes mokąs rusiškai. 
Pranešė, kad daug repatrijuo
tu vokiečiu ruošiasi grįžti į 
Lietuvą, šiandien. kažkodėl 
vokiečiai buvo gėri. Nesi kėlio
jo. Tur būt fronte geriau pa
vyko. Bet manęs tas nenura- 
mino. Turiu nemalonumu su 
kareiviu algomis. Trūksta 
daug pinigu.

12. XI. šiandien iškilminga 
diena: vokiečiai mus prisaik
dino. Vokiečių oberleitenan
tas perskaitė pasižadėjime 
tekstą ir paskelbė, kad lietu
viai priimami tarnybon į vo
kiečių kariuomenę. Dabai pa
aiškėjo, kodėl vakar jie tokie 
buvo geri. Išdavė spccraliua 
raiščius ant rankovių. Kas be 
ko, žinoma, ir pagrasino. J 
mano rankas šiandien pateko 
trys nauji belaisviai. Nuren
giau ir pasiunčiau į stovyklą.

13. XI. šiandien sugrįžę 
žmonės, lydėję belaisvius, pa
sakoja baisius vaizdus, šaltis 
šiandien 17 G, o toks šaltis be
laisviams—mirtis. Juos is Via- 
zmos stovyklos gabena sunk
vežimiais į Smolenską. J vieš
kelį nuvaroma iš ryto 1 vai. 
Kol sulaukiama sunkvežimiu, 
daug belaisviu susąla, nes iš 
jų atimti plosčiai. kepurės, 
veltiniai ir net batai. Nuo su
šalusių, arba tokių, kurie ne
paeina. nuvelkami visi drabu
žiai ir jie per pusvalandį virs
ta lediniais žmonėmis. Buvo 
tokių apšalusių, kurie skver
bėsi prie sukurtų laužų-. Kurie 
prilindo arti ugnies, tuos įstū
mė į laužą ir jie sudegė, 
šiandien sargyba sušaudė apie 
100 apšalusių, pusgyvių arba 
bandžiusių bėgti belaisvių. Po 
pietų, eidamas tikrinti sargy
bas, pamačiau nušalusį rankas

ir kojas belaisvį. Matyt, ban
dė pabėgti. Negalėdamas p;>- 

1 eiti, jis šliaužte šliaužė į ne
toli buvusį namą. Atrodė bai
siai. Pasiūliau jam eiti į lage
rį. bet jis negalėjo paeiti. Pa
likau jį pakelyje. O tokių juk 
daug dabar. Pasklido gandas, 
kad greit išvyksime iš Viaz- 
nios.

14. XI. Nieko ypatinga. Vo
kietukai grobia iš belaisvių 
\ iską. Atima laikrodžius, sku
stuvus. pinigines, tabokines, 
batus ir kepures. Jeigu kam 
už visa tai numeta cigaretą. 
tai labai gerai. Nesnaudžia ir 
mūsiškiai, juk vistiek vokie
čiai viską atims. Pasiutęs rei
kalas su rūkalų. Už papirosų 
pakelį duoda po 300 rublių, 
tiž tabako—po 500-000 rub
lių. Vienas mūsiškis už taba-

1 ko pakelį gavo 220 markių. 
Ruošiamės išvykti. Labai daž
nos vagystes. Iš vieno lietuvio 
pavogė piniginę su pinigais ir 
skustuvą. Šiandien piniginę su
radau sandėliuke, bet pinigai 
buvo išimti.

15. XI. Nuobodi diena. Po 
pietų nuėmė sargybas nuo 
Dulago Nr. 231. Sargybiniai 
pasakoja baisius vaizdus iš 
belaisvių stovyklos, kuriuos ir 
aprašyti sunku. Vokiečiai nu
šauna baigiantį dvėsti arklį ir 
įmeta į lagerį.

Visas namas nekūrenamas. 
Iš antro aukšto sušalusiųjų 
lavonai tempiami laiptais že
myn užrišus virvę už kojos, 
arba metami tiesiog pro lan
gą į kiemą ir čia užkasami 
po sniegu, šį rytą daboklėje 
radau sušalusį belaisvį, kuri 
vakar sugavo bebėgantį. Lie
piau užkasti čia pat. Visas 
kiemas—tikras la \ onynas.
Kas bus, kai ateis pavasaris! 
Visokios ligos, maras, badas! 
Bet šiandien Lai nesvarbu. Juk 
karas. Po pietų gavome įsaky
mą išvykti į naują stovėjimo 
vietą. Viazmos geležinkelio 

•stotis sugriauta. Pcrsik raus
tė rn į rusišką . t raukinį. Dalis 
vagonų sudaužyta.

16. XI. 1-1 vai. iš\ vkonie į 
Možaiską. Važiuojam į karo 
zoną. Čia jau eina stiprūs vo
kiečių įtvirtinimai ir pozicijų 
įrengimai, o taip pat stipri 
užnugario tarnyba. Girdisi to
limas patrankų griausmas. 
12 vai. naktį pasiekėm Mo
žaiską. Gaila, kad nematėmc

Borodino laukų, kur sugniužo 
Napoleono galybė. Nakvojome 
mieste, bu v. Možaisko “Zem- 
elnyj otdel” rūmuose.

17. XI. Ryto 6 v. nuvykom 
į stotį ir padujom krauti įvai
rius dalykus iš vagonų į veži
mus. čia pat ir belaisviu sto
vykla. Ten palikau G žmones 
prie būsimos sargybos, o mes 
grįžome į nakvynes vietą. Mo
žaiskas gražus miestas. Cerk
vės su kryžiais. Miestas nuo 
karo mažai nukentėjęs. Vieti
nių gyventojų beveik nematy
ti. Visur stovi vokiečių kariuo
menė. Vokietukai jau vaikšto 
apsiraišioję iš vietinių gyven
tojų paimtais šalikais ir ant 
klodėmis. Fronto linija nuo 
mūsų per 20-30 Kilometrų. 
Mus pervedė į pancergrupę— 
Du lag 1551.

18. XI. čia bolševikų lėktu
vai dažnai atskrenda ir 'pada
ro daug žalos. Prieš mums at
važiuojant bombardavo. Pa
laike į sunkvežimių eilę, žu
vę apie 100 vokiečių kareivių. 
Įsakyta griežtai vakare gesin
ti visas šviesas. Mūsiškiai šian
dien išvyko j lagerį priimti 
naujų belaisvių. Nors smarkiai 
juos apkrate, bet nieko gera 
nebelaimėjo, nes v iską ge
riausia jau suspėjo pasigrobti 
-vokiečiai. Aš su kitais parin
kau butus, šiandien mus ap
lankė kažkoks vokiečių kari
ninkas, mokąs lietuviškai.'ma
tyt is Klaipėdos krašto ir no
rėjo gauti iš mūsų tarpo dol- 
mečerį (vertėją). Tokių ne
atsirado.

(Bus daugiau)

IIARTF0KD, CONN.
Bankiete pagerbsime Giraičių.*.

Teko susidurti su rengėjais 
ir vaišių ruošėjomis draugam 
Giraiciam pagerbti pokiliui. 
Šios ypatos taip suplanavo ir 
jau sprendžia, jog bankietas 
praeisiąs tikrai puikiai.

Pasiruošę visus sveičius ir 
viešnias puošniai priimti, ska
niai pavaišinti, o magaryčiom 
duosią ir sielai tikrai skanaus 
meninio maisto. Anot jų posa
kio: Svečių dainininkų iš Wor- 
cesterio dalyvavimas šiame 
bankiete bus, kaip gyvos gė
lės prisegimas prie krūtinės.

Duetistai Ona DirvelieUė ir 
Jonas Sabaliauskas visur pui
kiai atsirekomenda v'o. Hart
forde jiedu dar gyviau pasi
rodys su liaudies dainomis, 
reikalui parinktomis. Spėja
ma, kad jie pavieniai dainos 
ir solus. Na, o salia svečiu dai-

I jawrcnc<\ Mass.
Rolla Co., 151 Ganai Si., pa- 

liuosavo 10 darbininkų. Vėliau 
bus daugiau paImosuota. T-m 
išdirba visokius plastikiniu.-, 
ir guminius daiktus.

ši kompanija visados gerai 
dirbo, nebūdavo jokiu per
trauku darbe. Bet dabar ir ta 
pradėjo šlubuoti. Bosai, pa
leisdami darbininkus, pareiš
kė, jog nežino, kada pašauks 
atgal.

Darbininkuose pasirodė pu
sėtinai nusiminimo. Vienas ki- 
tam kalba : ką dabar darysi
me su šeimynomis. Bet iš kai 
kurių boselių pasireiškė tokios 
pastabos: jūs išbalsavot re- 
publikonus. tai ir turėkite.

Tūlas tėvas įspėjo jaunesnį, 
vaike, taupyk pinigus, nes btui 
blogai!. Ateina depresija, Hoo- 
verio laikai. Turi d vaikučius 
ir kito laukiesi. Turi automo
bilių jau ant pardavimo. Re- 
piiblikonų pyragai blogi. Atsi
menat, kada Hooveris buvo 
laimėjęs rinkimus. Jis sakė, 
kad tada kožnas vienas turės 
po 2 vistas puode. Bet po rin 
Kimų daugelis šeimų neišgalė
jo išsivirH nei žvirblio.

Medžiotojas pašovė savo 
draugą vietoje zuikio. Šratai 
sudraskė petį ir veidą. Auto
mobiliui) įsidėjęs jį, vežėsi Hi 
mylių j Clover Hill. Iš išgąs
čio pravažiavo Haverhill ir 
Merrimack ligonines. Abu me- 
džiotojai yra Methuen gyven
tojai, Felix Freeman ir Wil
liam Nicaru. Laimė, kad ga
lėjo išlaikyti tokią kelionę. 
Tekame atsitikime turėtų į ar
timiausią ligonbuti vežti.

;t;
Mary H. Clifford, mokytoja 

3 je klasėje, pasilitiosavo nuo 
mokinimo. Išbuvusi tame dar
be 17 metus. Pradėjo mokinti 
I90G metais, dar jaunuole bū
dama.

:|- -.I'.
Connie Faso ir Mary Zaimi- 

nis padėtos po 32,000 Bonais, 
laukia teismo už nelegalų o- 
peraciją, padarytą 18 metų 
mergaitei. Mergaitė nugaben
ta ligonbutin M ethuenuose, 
randasi kritiškame padėjime. 
Blogai, kad moterys užsiima 
tokiais darbais, neturėdamos 
tani reikalingo žinojimo. Jau

nos mėgėjų, Laisvės Choras 
irgi pasirengęs palinksminti 
Rankioto dalyvius.

Tik šiomis dienomis sužino
ta, jog artėjant Giraiciam pa- 
gerhtuvių bankietui, keletas 
seniau dainavusi^ sugrįžo cho
rai!, kad šiame pokilyje pa
gražinti programą, pagerbiant 
choro narius dd. Giraičius, se
nus visuomenininkus, nenuil
stančius veikėjus, 50 metų jų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga.

Bankietas jau čia pat: j- 
vyks sekmadienį, lapkričio 29 
d., 2:30 vai. po pietų, Laisvės 
Choro svet., 155 Hungerford 
St. Kviečiame visus iš arti ir 
toli. Kurie būsite, būkite ank
sti, to tai prašo rengėjai.

Iki pasimatymo.
Kai Kvieslys

na mergaitė gali netekti ga- 
vasties.

■I: :|:
Miesto valdininkus su Joi.r. 

•I. Buckley traukia -teismai; 
už nedavimą rodyti filmo.' 
“The Moon Is Blue.’’ Mass. 
Konstitucijos - teisių įstatyme 
sky rims I 10, se.kci ja ĮSI, paro
do, kad teatrai gali perstaty
ti1 visokias filmas, kokios yra 
pagamintos, ar jos religinės, 
ar nereliginės.

Gerai, k a,d traukia į teismą 
Užima miesto valdžioje urė
dus. o nežino įstatymų. Jeigu 

atbulakalnieris telefonavo. 
jie ir pildo jų prašymus, ne
siskaito su teisėmis, nei sr
žinom' m is.

Filmų korporacija leika- 
laus, kad filmą būtų,parodyta, 
prisilaikant Jungtinių Valsiij 
iii Konstitucijos, kuri garan
tuoja spaudos, žodžio ir susi
rinkimų laisvę. Lawrence gy
ventojai turėtų filmų korpo
raciją pasveikinti už tokį 
darbui.

L. K. Biuras

Worcester, Mass.
žinutes, yra Laisves patriotę

Berenkant Laisves prenume
ratas lapkričio 15 d., užėjau 
pas senus Laisvės skaitytojus 
draugus Lusčinskcs, 197 Cral- 
ton St., ir sužinojau, kad IV. 
Lusčinskas, drataunios darbi
ninkas, tai sunkaus darbo li
gų metų darbininkas, randasi 
miesto ligoninėje nuo spalio 
28 dienos. Jis yra po sunkios 
operacijos ant vidurių, — tas 
nelemtasis vėžys dideliai bu
vęs įsigalėjęs ir būsią sunku 
jam pagyti. O brangumas to
se ligoninėse: menkas kamba
rys $90 į savaitę, ir tai laimė, 
kad gali gauti, nes vietos li
goninėse perpildytos ligoniais.

M lįsi,i mieste tikrai ir buvo 
doką ligoninių, todėl ir bran
genybė taip iškilo. Bet šiemet 
yra dideli dabūdavojimai li
goninių. šv. Vincento naujasis 
budiukas už virš septynis mi
lijonus dolerių jau veik gata
vas. Hahnemann ligoninės 
taipgi dideles naujos patalpos 
pribūdavojamos. Tačiau kaip 
gerai būtų, kad žmonėms ne
reikėtų veržtis bei visai eiti j

Įvairios Žinios
Kini j os geležiu k e I i n inkų 
darbo laimėjimai

ŠANCHAJUS. — Kinijos 
geležinkelininkai k o v o j a 
už pirmųjų penkmečio me
tų gamybinių planų įvyk
dymą pirma laiko. Laikraš
čio “Nanfanžibao” praneši
mu, Kantono geležinkelių 
valdyba įvykdė metinį kro
vininių ir keleivinių perve
žimų planų 71 diena, anks
čiau laiko. Iki spalio mė
nesio vidurio krovinių per; 
vežimų planas buvo įvykdy
tas 100.4 procento, o kelei
vių pervežimų — 198 pro
centais. Kantono geležin
kelininkai prisiėmė įsipar
eigojimai duoti šaliai 50C 
milijardų juanių viršumpla- 
ninių sankaupų. Ši įsiparei
gojimų jie sėkmingai vyk
do.

R u m u n i jos prof są j u n gi n ės 
menines saviveiklos 

apžiūra
BUKAREŠTAS. — I’.-įsi- 

baigė trečiasis respubliki
nis profsąjunginių menines 
saviveiklos teatro kolekty
vų konkursas. Jame daly
vavo daugiau kaip 1,000 
kolektyvi!. Jų repertuare 
yra pjesės. Jų tarpe: Ka- 
radžalės “Karnavale,” Gor
kio “Vasa Železnov.a,” Kor- 
neičiuko “Platonas Klebe
tas” ir kitos pjeses.

Konkursas parodė pakilu
sį teatro kolektyvų dalyvių 
meistriškumą. Geriausieji 
kolektyvai premijuoti.

Bulgarijoj
SOFIJA, spalio 3.1 d. -- 

Šiandien Bulgarijoje pažy
mima tradicinė t a u p y m o 
diena.

Laimėjimai, pasiekti eko-| 
neminėjo ii' kultūrinėje sta-' 
tyboje, įgalina nenutrūksta
mai kelti materialinę bul
garų tautos padėtį, šalyje 
kasmet didėja nacionalinės 
pajamos, kyla, darbininkų 
realusis darbo užmokestis 
ir didėja valstiečių paja
mos. Dėka to auga indėli
ninkų skaičius, o tai)) pat 
indėlių suma taupomųjų ka
sose. 1944 m. taupomųjų 
kasų indėlininkų skaičius 
šiek tiek viršijo 1,700 tūks
tančių ,1948 metais jų buvo 
2,262 tūkstančiai, o 1952 
metais — jau 44,320 tūks
tančių. Per 9 šių metu mė
nesius šalies taupomosios 
kasos pritraukė daugiau 
kai)) 340 tūkstančių naujų 
indėlininku. I

Rusų dainos choro koncer
tai Vokietijos Demokra

tinėje Respublikoje
BERLYNAS. —• Vokieti- 

jos-Tarybų Sąjungos drau
gystės mėnesio dienomis 
Vokietijos I) e m o k r alinės 
Respublikos miestuose su 
dideliu pasisekimu koncer-1 
tavo Valstybinis rusų dai
nos chorai, kurio meninis 
vadovas artistas profeso
rius A. V. Svešnikovas. 
Koncertų programoje: ru
su, ukrainiečiu ir vokiečiu 
liaudies dainos, tarybinių 
kompozitorių dainos, rusų 
ir Vakarų kompozitorių kū
riniai.

ligonines I
Draugė I nsčinskė'iič šašo, 

ačiū, kad atėjai, užsimokėsiu 
už Laisvę visli, dešimtinę, nes 
taip miela man skaityti ją ir 
vyrui nunešu į ligoninę pasis
kaityti.

Kitas gražus pavyzdys: 
Susnikii Jurgks savo pinigais 
savo pusseserei užrašė Laisvę 
dėl visu metų. 'Ta? naujas 
s k ai t y toj a s. I ,a isvės va j i i ii n L. ar 
pageidauja, kad daugiau lo
kiu patriotu rastųsi.

D. J.

Per dešimt viešėjimo Vo
kietijos I )emok r a t i n ė j e 
Respublikoje dienų tarybi
niai artistai k o n c e r t a v o 
Berlyno clektro-mechaninėr 
gamyklos Ericho Vainerto 
vardo kultūros namuose, 
Rostoko miesto lai vii staty
klos darbininkų klube, J. V. 
Stalino vardo metalurgijos 
kombinato “Ost” darbo 
žmonėms Stalinštadto mies
te ir daugelyje kitų Vokie
tijos Demokratinės Respu
blikos miestu.

Koncertai visur vyko vo
kiečių tautos ir taryliinės 
liaudies draugystės stipri
nimo ženkle. Visur artis
tus žiūrovai entuziastiškai 
suliko.

Vokieti jos 1 )emokratin ė s 
Respublikos laikraščiai de
da gausius straipsnius ii’ 
recenzijas, kur aukštai įver
tinamas rusų dailios choro 
atlikimo meistriškumas.

Philadelphia, Pa.
Mūsų ligoniai

Helen Merkiene .sugrįžo K 
ligoninės. Randasi name, 52<>8 
N. Warnock St.

4- T
A. Smith yra sunkiai ser

gantis. Būna namie, 58( 9 N. 
Fairhill St., savo žmonos prie
žiūroje.

4'
V. ’I ursky ką tik sugrįžo iš 

ligonines namo.
:|:

A. ZaInierailioiiė taipgi yra 
stipriai ligos suimta.

Linkime jiems visiems grei
tai pasvei kl i.

Draugai
:|:

Vagiu Kalius
Rengia L.ll.S. 5 kuopa, jvvks s<*š- 

Indienj, giiiodžio-I)ec, 5 d, pradžia 
7 I;į vai. vakaro, Ruha 1 fall. 11 1 
(ircen SI.

()erl>iair,i<’ii! Kviečiame visus da-j 
l.wauli šiame, taip vadinamame va
giu baliuje. Bus verliugtj dovanėlių, 
kmias galėsite nemokamai jsig.vli. 
jei niekas jus nepagaus imant. .Su
gautam kainuos daikto vertė.

Bus užkandžių ir gėrimų, šauni 
muzika šokiams. Visus kviečiame 
alsilank.vl i.

Rengimo Komisi ja. >

3 pusk—Laisve. (Liberty) -Trečiadienis, Lapkr. Nov. 25, 1953

Philadelphia, Pa.
HELP BvANTED—MALE

ACCOUNTANT. JR.
(;<x»d starting salary. Excellent 

opportunity Io learn complete office 
proceedures. College graduate.

Apply 2320 Walnut Street 
(230-233)

HELP WANTED-FEMALE^

WOMAN. Settled. Cooking & down
stairs work. Small family, Sleep inJ 
Must have good references.

Phone GK. 3-13GG
(232-234)

HOUSEWORK A- COOK for Doc« 
lor and family. Small house. Conv. 
io trans. Pleasant permanent home.. 
No laundry. Sleep in fond of child-’ 
ren. $35.00 week. TE. 9-6672.’

(232-238)J

CLERK. Accurate at figures, know-1' 
ledge of bookkeeping. Some typing, 
("(’nler City. 5 day week.

( all Mr. Sharkey. M). 1-5918.
(231-232)

MALE and FEMALE

HAIR COLORIST. Male or female.* 
Must be ('.xpi’rieneed. Steady work; 
good oppoi'tunity.

Phone I’E. 5-21)38 for ap|X)inlmenl.
(231-233)________

Šypsenos 1
—Ar žinai, kodėl Salia-- 

nionas buvo išmintingas? į
—Todėl, kad jis turėjo 

daug žmonų, kurios visada 
jam duodavo patarimus.

Kada kainos aukštos, tai 
pinigai nebekalba, bet švil
pia.

Bostonas ir Apylinkė
A L.D.L.l). 7-tos Apskrities kuo

pos būtinai atsiųskite savo atstovy
bę j Apskrities konferenciją, kuri 
įvyks sekmadienį, Japkr.Nov. 29 d., 
bus 318 Broadway. So. Boston, 
Mass. Turinu? daug svarbių reikalų 
aptarimui. Konferencija prasidės Tl 
vai. dieną.

J, Jaskcvlčlus,
7-tos Apskr. sekr.

Susirinkimas
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvictos Klubo Narėms. 
Malonėkite ateiti j sekantį Klubo 
susirinkimų, kuris įvyks paskutinį 
penktadienį, lapkričio-Nov. 27 dieną. 
Prailgės, susirinkite visos, nes turė
simi? aptarti Klubo naudai rengiamo 
vakaro reikalą.

K. čereškienč.
(230-232)



Kaip republikonams 
pavyko vėl įgalinti 
save Seimelyje

Gubernatoriaus Dewey kon
troliuojamas New Yoj'ko Val
stijos Seimelis buvo sušauktas 
nutarti perdalinimą rinkiminiu 
distriktu. Jie pirma pasiūlė 
(’rows biliu irtą garsino. Vi
siems atrodė, kad repuldiko- 
nai bandys tą biliu padaryti 
įstatymu.

Kadangi pagal tą biliu per- 
dalinimai būtu buvę baisiai 
sukti, prieš jį kilo masiniai 
protestai. 1 Albany važiavo 
delegacijos. Kepublikonai ne
drįso už tą biliu balsuoti. Tad 
jį paliko nebalsuotą.

Republikonams ir nereikėju 
už tą biliu balsuoti. Jie turė
jo beveik tokį pat kitą biliu, 
kuris nebuvo išgarsintas. Ne
buvo sukelta mintis, kad jj 
bandys padaryti įstatymu, tad 
prieš jį nebuvo sukilusiu ma
siniu protestu. Jie išsitraukė 
iš stalčiaus tą strategiškai nu
tylėtą Williamso biliu ir jį 
padarė įstatymu. Dewey tuo
jau pasirašė. Tad distriktai 
vėl bus perdalinti republikonų 
naudai, kad jre ir toliau ga
lėtu valdyti Seimelį.

Social security N. Y. 
miesto darbininkams

Valstijos Seimelis nutarė ir 
gubernatorius Dewey pasira
šė įstatymą, kuriuomi einant 
bus apdrausti apie 10,00(1 
miestiniu darbininku. Liečia 
tuos, kurie nepaeina po mies
tinės pensijos sistema ir ne
turi jokiu kitu pensijų plano.

Duoklę į social security tu
rės mokėti po lygią dalį dar-, 
bininkas ir miestas. Miestui 
apd rauda kainuosianti iki 
$2,000.000 metams.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4 th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

C********VVW**V*V*  
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i MATTHEW A. i 
: buyijs i
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ I
{ DIREKTORIUS J
» +K03H+ <

J 426 Lafayette St. ; 
J , Newark, 5, N. J. J 
J MArket 2-5172 *
» 4
Ibaaa^aa*^,.^*^*****

TONY’S

ANTANAS LEIMONA8 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberls

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-42U

NewYorko^g0žferžlnl(B
Mrs. Gerson teisme 
už pilietybę

Mrs. Sophie Gerson, žmona
darbininku vado komunisto 
Simon. W. Gersono, lapkričio 
25-tą stos teisman ginti pilie
tybę. Gersonienės ir piliety
bės užtarėju teismo stos pa- 
skilbęs civiliniu teisiu advoka
tas Royal Wilbur Erance.

Mrs. Gerson nupilietinimo 
procedūra praėjusio rugpiūčio 
mėnesį. Pradėjo po to, kai 
patsai Gersonas tapo išteisin
tas Smith aktu persekiojimų 
byloje.

Prieš Mrs. Gerson kaltini
mas sako, būk jinai ne viską 
pasakius imdama pilietybę 
1915 metais. Jos vyras tuo
met dar tebebuvo karinėjo 
tarnyboje. (J ji pati buvo pa-
sinėrusi karui prieš fašizmą 
laimėti pareigose. Ji buvo 
žinoma visur ir visiems, kaip 
buvusi tekstilės unijos organi
zatorė. Dėl to buvo buvusi
daugelyje pikietu ir ne kartą 
areštuota. Tačiau 19 15 mo
tais tas nebuvo skaitomas pra
sikaltimu.

Dabartinį jos persekiojimą 
grasinimu nupiliotinti visuo
menė skaito makartisti.i kerš
tavimu Gersonui. kad negalė
jo jį nuteisti.

Gersonieiiė yra atvykusi i 
Jungtines Valstijas 1922 me
tais, būdama 12 metu. Už 
Gersono išėjo 1931 metais ir 
turi du Amerikoje gimusiu.*! 
vaikus.

Wagneris sugrįžo
Naujai išrinktasis majoru 

Wagneris su žmona sugrįžo iš 
atostogų, žadėjo ne už ilgo 
paskelbti savo paskirtiniun 
įvairioms miestinėms parei
goms. Greta politiniu sveikin
toju, juos pasitiko du sūne
liai. Vaikai buvo pasilikę na
mie su prižiūrovo.

I Užlaiko Puikiai Įrengtą į

j BAR & GRILL ! i i
Į 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. į 
j Telephone E Ver green 4-8174
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PASKAITA IR VAIŠES
Lietuvių kilmes rašytojo, romano apie Amerikos 

lietuviu gyvenimą “Ugnies Klonis*' autoriaus
P. BONOSKIO

paskaita ir susitikimas su pažangia
Didžiojo N. Y. lietuviu visuomene.

• TRUMPA MENINĖ PROGRAMA
• KITI KALBĖTOJAI
• VAIŠĖS

Sekmad,. Lapkričio-Nov. 29 
3:30 vai. p. p.

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

VISI KVIEČIAMI. ĮĖJIMAS LAISVAS

Rengia LMS .8 Apskr. Korn. Ir LLD 185 Kuopa

Ateikite pasimatyti su savo 
įstaigos dalininkais

Dalyvavimu bankiete taip 
pat pagerbsime ir tuos daug 
užsipelniusius direktorius. Ma
žiausia porą kartu per mėne
sį jie susirenka svarstyti įs
taigos reikalus ir daug laiko 
pašvenčia įvairiausioms tal
koms namui. Jie bankiete bus 
pasiruošę mums patarnauti, (ii 
mūsų rolė tame viskame yra 
lengvutė ir smagi — pasivai
šinti ir smagiai pabaliavoti.

Gražioji lietuviu visuomeni
nė įstaiga — Lietuviu Kultū
rinis Centras laukia svečiu. 
Metinis kankintas jau čia pat. 
Jis įvyks šio šeštadienio prie
vakarį, tuojau po dalininku 
suvažiavimo. Pradžia 6 vai. 
Vakarienės kaina $3.

Didžio.įo ITooklyno ir apy
linkes lietuviai prašomi daly
vauti visi, kas tik galite* iš lo
vos pakilti. Daugelis garbin
gu įstaigos dalininku bus at
vykę iš toliau. Buvimu juos 
čia pasitikti parodysime, jog 
aukštai įvertinami* ju ryžtu 
gumą padėti išlaikyti tą gar
bingą lietuviu įstaigą.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Lapkričio 1 <8 d. įvyko lietu- vio. Pasirodo, tūlose dirbtu- 

viii kriaučių skyriaus nepa- vėso pas kriaučius darbai yra
prastas susirinkimas 11-27 A- 
rion PI., unijos svetainėje. To
dėl nepaprastas, kad įvyko 
visos lokalo tarybos rinkimas 
ateinantiems metams.

'Tapo nominuoti į visas įs
taigas visi senieji, dabar esan
tieji. Kadangi prieš juos 
oponentu nesirado, tad visi 
esamieji tapo ant vietos ir iš
rinkti. Tokiu būdir ateinanti 
menesį balotais rinkiipu nei- 
vy k s.

Skaitytas laiškas nuo Balto, 
kuris reikalavo atiku del trem
tiniu. Aukų klausimu kliau
čiai kiškelį pasiginčijo. 'ra
čiau priėmė lokalo tarybos at
neštą klausimą ir tapo paau
kota $75.

Iš atsibuvusio kriaučių ba
liaus davė raportą T. Yoge- 
kis. Pasirodė, kad kliaučiai 
turėjo puiku balių, publikos 
buvo pusėtinai daug. Gryno 
pelno kriaučiai gavo $214.

Lokalo delegatas Ubarcvi- 
čius pranešė iš dirbtuvių sto-

1 
4
4 
4 
4
4 
4 
4
4 
4 
4
4 
4
4 
4 
4
4 
4 
4
4 
4
4 
4 
4
4 
4 
4
4 
4
4 
4 
4
4 
4 
4

Būkite visi metiniame ban
kiete lapkričio 28-tą, Liberty 
Aud i tor i joje J

D-ė

pasibaigę, o kitose eina prie 
pabaigos.

Abelnai, visoje kriaučių In
dustrijoje darbai labai suma
žėjo. Gal dėl to, kad oras 
toks šiltas, žmonės nesiskubi
na pirktis žieminiu drabužiu. 
Toks yra unijos viršūnių atsa
kymas į klausimus apie dar
bus. Bet žinios rodo, kad 
daugelyje fabriku šimtu?, dar
bininku paleidinėja iš darbo. 
O bedarbiui jau nerūpi dra
bužiai pirktis, bet daugiausia 
rūpinasi su duonele.

Pasirodo, artinasi depresija, 
kokią turėjome llooverio lai
kais. Amerikos valdovai suge
bi darbus palaikyti tiktai šalį 
įvėlus kur nors į karą. Nesis
tengia atsteigti 'tikrą taiką, į- 
gyti draugingu santykiu su to
mis šalimis, kurioms galėtu 
daug prekių pąJ'duoti ir turėti 
pakankamai darbu taikoj’e.

Lietuviai lokalo pusėtina; 
gerai susitaiko, politiniais 
klausimais vieni kitiems nusi
leidžia, ta'd būna svarstomi 
tik unijos dalykai. Teisybe, 
dar yra klikelė, kuriai nerūpi 

"unijos dalykai, liet politika. 
Praėjusiame susirinkime visa 
lokalo valdyba tapo nominuo
ta toji pati ir sekamai tarny
bai. O minėta klikelė neturė
jo ką pastatyti š savo pusės, 
tai su riksmu norėjo nukelti 
rinkimus į gruodžio mėnesį. 
Jie tikėjosi tada ateiti organi
zuotai lermuoti. Taip sykį jie 
buvo padarę 19 19 metu gruo
džio mėnesį. Vargšai, jau pa
miršo, kad tuomet buvo du 
suspenduoti už bandymą uni
jos susirinkimus draskyti.

J. S.

Aido Choras
Aido Choro pamokų šį 

penktadieni nebus. Sekamos 
pamokos bus gruodžio 4 d.

Valdyba

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

Atliekamame kambaryje, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvokimo.

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

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

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

Sekmadien. 12 dieną iki 5 P.M.
/

Virginia 9-6125~ PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8P.M._____
By~*Appointment 87'20 85th street

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

Padegėlių šeimoms 
nėra pagalbos

Lapkričio S sudegė laužy-
niška šlubelė prie 373 Sack
man St., Brooklyne. Trys šei
mos neteko buto. Gaisras įvy
ko eksplodavus kerosimi kūre
namam pečiukui.

Kokią paramą gavo bena
miais paverstosios šeimos?

Rodriquez šeima su J ma
žais vaikais tapo pasiusta j 
miestinę prieglaudą Manhat- 
tane. Jie ten rado tuzinus ki
tu tokiu pat benamiu. Tarp 
ju paplitusios ligos. Jie krei
pėsi į butams autoritetą, kad 
duotu vietos projekte, juos 
atmetė. Sakė, kad jie nesą le
galūs miesto gyventojai, nes 
Mrs. Rodriquez tiktai prieš 
porą mėnesiu atvykusi iš Pu
erto Rico. Negelbėjo faktas.
kad jos vyras čia gyvena ket- 
veri metai ir kad ji neatvažia
vo anksčiau tiktai dėl to, kad 
čia negalėjo gauti buto.

Colon šeima, su trim vaikais, 
kreipėsi į Veteranu Adminis
traciją, nes jis yra veteranas. 
Jiems nurodė 2 kambarėlių 
butą, irgi Manhattane. Bet 
už tą butą reikia mokėti po 
$28 per savaitę, o jis viso 
uždirba tiktai $32.

Su pagalba Brownsvilles 
Pčendauninkų Tarybos, Colo
ny šeima prašė vietos projek
te. Jie atsisakė pagelbėti, 
nes pati Mrs. Colon neatėjo. 
Negelbėjo aiškinimas, kad 
Colon nebeturi nei vieno to
kio drabužo, su kuriuo galima 
išeiti ant gatvės.

Trečioji šeima, Mr. ir Mrs. 
Cruz, pasisakė turį seserį. Tad 
juos ir nusiuntė pas jos seserį, 
gyvenančią su vyru ir 8 vai
kais trijų kambariukų bute.

Desperatiškos padėties pri
spirtos šeimos ėjo į City Hali. 
Ten norėjo susitikti Brookly- 
no prezidentą Cashmore. Ta
čiau jų salėn neįleido. C) ka
da valdininkų posėdžiai bai
gėsi, ponas Cashmore pro 
juos, laukiančius koridoriuje, 
pradūmė nė nesustojęs. Jis 
išsmuko lauk per šonines du

jas.

žmonės stebisi. Jie kalba: 
“Aukoms rinkti yra visokių 
labdarybių, Raudonasis Kry
žius ir kitos. Aukas rinkdami 
sako, kad jų užduotis pagel
bėti ištiktiems nelaimiu. Be’ 
kai nelaimės ištinka, nieko 
neprisišauksi. Mūsų valdžia 
vėl tokia turtinga, kad net 
neprašantiems pagalbos vo
kiečiams pagalbą prievarta 
bruko. O saviems piliečiams 
nė padegėliams neduoda pa
galbos.

Rašytojui pagerbti 
pobūvyje dainuos 
Melodija

Sekamą sekmadienį, lapkri
čio 29 d., Lietuvių Kultūrinia
me Centre, kaip žinia, yra 
ruošiamas Dėtuvių kilmės 
amerikiečiui rašytojui Phillip 
Bonoskiui pagerbtuvės. Jis 
ten pasakys ir kalbą.

Dabar sužinojome, kad šia
me pobūvyje dainuos grupė 
Melodija, vadovaujama B. 
Šalinaitiės-Sukacki’enės.

Bus ir daugiau dainininkų.
Taigi prašome tą popietį 

niekur kitur neiti, o būti čia, 
būti su jaunu rašytoju, būti 
su menininkais. Bus ir užkan
džių.

Pradžia 3 v. p. p.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NAMŲ RUOšftJA
Pagelbėt i prie virimo. 4 šeimoj. 

Du mokyklos vaikai. Gera alga ir 
nuosavas kambarys ir vonia. Darbąs 
7 kambariu namuose Long Island.

Freeport; 9-8623.
(230-2.32)

MOTINAI PAGELBININKĖ
Motinai tikrai reikia pagelbos. Pui

kūs namai. Nuosavas kambarys.

jMaža alga ir septynių berniuku mei
le.

BA. 4-9604.
(2.30-232)

MALE and FEMALE

REIKALINGI VYRAI ir MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas.

Del lengvaus sustatymu ir dratij 
formavimo darbo. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

AIDS FOR GOOD 
HOUSEKEEPING

21 Plandome Rd., Manhasset, L. I. 
Tel. MAnhasset 7-3035

(2.30-2.32)

MANICURIST—HAIRSTYLIST
Patyrę, pilnai mokanti, gera alga, 

nuolatinis darbas. 5 dienu savųitė. 
Linksmos darbo sąlygos. Tiktai 25 
minutės nuo Times Square.

Telefonuokitc:
EX. 2-4250

(2.32-2.38)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GARAGE & GAS STATION
2 pumpos. Pilnai jrengtas. 8 metu 

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. 5-8963

(228-2.34)

BEAUTY SALON
Seniai {steigtas. Gera bruzdi sek

cija. Daro gera pragyvenimą. Žema 
randa. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieidama 
kaina. Pardavimo priežastis kili in
teresai. Šaukite savininką:

Tel. GLenmore 5-9149
(2.31-23.3)

ITALIAN AMERICAN PASTRY 
SHOP

Puikiai įrengta del kepimo duonos 
ir pastry. Puikiausia bizniui vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai galima padidinti, ši puikiausia 
biznio proga parduodama už labai 
prieinamą kainą, .šaukite savininką.

ESpIanade 2-3921
(2.32-2.38)

CLEANING-TAILORING
Large corner store in good busy 

residential section. Fully and mo
dernly equipped. Makes a good liv
ing. Owner sacrifices this excellent 
business. Opportunity very reason
able. Leaving country. (Good for 
tailor). Call owner. PR. 8-9181.

(2.32-2.3.3)

Padėkos žodis
Padėkuoju visiems savo 

draugams, kurie atlankėte 
mano moterį Vaiolą jai bū
nant ligoninėje. Pirmiausia 
noriu padėkuoti Burokų šei
mai už atlankymą ir gražų 
gėlių bukietą, atneštą į ligoni
nę. Dėkuoju Adelei Kazlaus
kienei, Jonui Leveckui, Anta
ninai Lapinskienei už atlan
kymą. Taipgi dėkoju visiems 
giminėms. Ypatingai dau
giausia atlankė Valinskai iš 
Elizabeth, N. J.

Vaiolą atlankė ir daugelis 
kitataučių. Jų pavardžių čia 
neapsimoka žymėti, bet dė
kuoju visiems vienu žodžiu. 
Bus ne pro šalį padėkuoti 
dienraščiui Laisvei, kuri porą 
kartų pranešė vietinėse žinio
se apie mano moters Vaiolos 
nelaimę.

Jau prabėgo pora savaičių 
kai ji sugrįžo iš ligoninės ir 
puikiai sveiksta. Nors turėjo 
dvi operacijas viena savaite 
ir didelių skaudulių, bet abi 
operacijos buvo pasekmingos. 
Šiandieną gerai jaučiasi, gali 
valgyti ir vaikščioti.

J. Stakvilevičius.

Pardavinėtojai pieno krau
tuvėse irgi reikalauja tyrinėti 
pieno kompanijas dėl paskiau- 
šio pakėlimo kainų.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

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

4 putl.-LaiavB (Liberty)-Trečiadienis, Lapkr.-Nov. 25, 1953

NEW YORK ’
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA

Peržiūrėjimui ir atskirstymui Drj 

Cleaning krautuvėj. Gera alga, nuo

latinis darbas. Puikios darbo sąly

gos.

Telefonuokitc: HO. 4-7464
(2.32-2.31)

KAMBARIU TVARKYTOJOS 
ir

APVALYMUI MOTERĮAKLS
Su patyrimu. 40 valandų. 5 dienų 

savaitė Unijinės privilegijos ir pa. 
šalpos. Kreipkitės:

Housekeeping Dept, of 
Hotel Croydon

II E. 85th St.. N. Y. C.
(2.30-2.32)

NEMŲ DARBNINKR-AUKLfc
Abelnas namų darbas. Auklėjimas 

2'2 metų amžiaus vaiko dirbančiųjų 
tėvų. Guolis vieloje, atskirame rū
me. pridedant gerą algą. Maloni na
mų atmosfera. Šaukite ištisą savai
tę.

Tel. DI. 2-5699
(231-232)

SLAUGfc — R. N.
Dieninėm pareigom. R valandų šif- 
tas. Kreipkitės:

HILLTOP NURSING HOME
179-15 Grand Central P’kway, 

Jamaica
Tel. JAmaiea 6-3575 

(2,30-2.36

“ HELP WANTED MA^E

SUPERINTEN DENT
Viduramži pora. Nėra garo. Ap

valymui ir mažiem pataisymam. .3 

rūmų apartmentas. Telefonuikite 8 
iki 10 A. M. ar 6 iki 8 P. M.

Tel. 1)1. 6-8625
(2.32-2.3.3)

SUPERINTENDENT
(Reikalingas Oil Burner permitas)

6 aukščių namas, 42 šeimų. D60 
algos pridedant .3 didelių rūmų ap
art men tą.

Puikus darbas, šaukite tuojau
Tel. NE. 8-6892

METALUI VYRAS ir LYDYTOJAS 
Trokų Viršų Taisytojas

G. A N. COMMERCIAL AUTO 
REPAIR

2563 Ewen Street, Bronx 
(West 2.30th St.) Tel. KI. 8-3027 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės /lahar.
(232-23

—.............................................. ........ . ■ ■ ——-*
MECHANIKAS

(Šiek-tiek kalbantis angliškai)
Visokiam mašinšapės darbui. Sr> 

mažiausia 5 meti) patyrimu prie 
floor ir bench assembly darbo. Nuo
lat.

Telefonuokitc: SP. 7-3361
__________ ___________ (229-2.32)

REIKIA CAR WASHERS—6
Pilnam ir daliai laiko. Nuolatinis 

darbas, gera mokestis, linksmos dar- 
bo sąlygos. Kreipkitės:

ALARD AUTO LAUNDRY 
159 Lakeville Rd.

(arti Jerico Turnpike)
New Hyde Park, L. I.

(2.31-2.33)

REAL ESTATE

WOODSIDE
Grynų plytų 2 šeimų namas. 9 rū

mai. prisideda ištaisytas skiepas. Mo
derniška tile virtuvė. 5 rūmai tušti, 
geros jeigos. 2 karam garadžius. 
Daug kitų įrengimų. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Maty
kite savininką:

51-32 48th St.
Tel. ST. 4-5676

(2.31-2.35)

GARDEN CITY SOUTH
Colonial, grynų plytų, slate stogas, 

6 rūmai, 2 maudynės, 6 closets, pa
tio, pusryčių rūmas, rekriacijai rū
mas. Ugniavietė, 2 karam garadžius, 
pėsčiam prieinama krautuvė, trauki
niai, busai, mokykla—Adelphi 
lege- “puikiausias blokas Garden 
City'je.

Kaina — $19,900.
Tel. HE. 2-6910 J.

(2.31-2.33)

FLUSHING
Pilnai atskirtas. 1 šeimos medinis 

namas. 6 rūmų. 2 ištaisyti attic rū
mai. pilnas skiepas. 2 karam gara
džius. l’/ž maudynių. Gražiai apda
rytas kiemas 100x1000 plotas. Leng
vai pertaisoma dviem šeimom. Arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci
jos. Kreipkitės lik pirkėjai.

Šaukite:
FL. 8-8584

(229-2.32)

1381KMERRY AVE.—. BRONX
Tikras mūrinis, pilnai atskirtas, 2 

šeimom namas. Tik 3 metų senumo. 
Pastatytas ant ll/s pilnų lotų. Gera 
sekcija, arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikras pirkinys už 
labai prieinamą kainą, šaukite sa
vininką:

UN. 8-8890
,(229-235)

NEW ROCHELLE
Puikiausi namai ir industrijinė 

nuosavybė. 5’/2 rūmų namas arti 
prie visų patogumų. Garo šiluma, 
komb. storm langai ir durys. Nau
jas plumbing ir kiti įrengimai. Taip- ? 
gi didelis 125x90 kiemas industriji-' 
niani naudojimui. Užtvertas iš 2 šo
nų 18 tonų howe scale prisideda. Sa
vininkas abu parduoda labai prieina
mai.—Apleidžia valstiją, šaukite sa
vininką:

Tel. NE. 2-5678
(232-238)




