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KRISLAI
Skaitytojams.
Apie naujus fabrikus.
Dėl P icasso ir Aragon.
Šiandien ir rytoj.

Rašo R. Mizara

Per kokią porą savaičių ai 
daugiau, atrodo, kad mus te
galėsime Laisvę išleisti kas
dien tik keturių puslapiu.

(lai kai kas paklaus: kodėl, 
ar redaktoriai lau pritruki 
raštai.’

Atsakysime: raštu turime, 
su redakcija bėdos nėra. — 
bėda su technikiniu personalu 
Jis buvo permažas. o šiomis 
dienomis, kai vienas technikas 
turėjo eiti i ligoninę ir pasi
duoti operacijai, dar labiau, 
sumažėjo.

Nesuspėjama raštus surink
ti; redaktoriai priversti dali
nai dirbti spaustuvėje, padėti 
mūsą technikams.

Taigi, pasitikime, kad skai
tytojai nerūgos dėl to. kad 
per tūlą laiką jie negaus 
penktadieniais ir šeštadieniais 
padidintą Laisvės numeriu.

Tai bus tik laikinai.
* •

Maskvos “Literaturnaja Ga 
z eta” rašo apie naujus, milz.i- 

‘iskus fabrikus, jau pradėtus 
statyti Tarybą Sąjungos mies

tu eilėje.
Tai vis daugiausiai tekstiles 

fabrikai-kombinatai, kuriuose 
greitu laiku bus išausta daug 
audeklo: medvilninio, vilno
nio, šilkinio, lininio.

Tarp daugybės kilu miestą 
minimas Panevėžys, kuriame 
statomas tekstilinis fabrikas 
lininiams audiniams austi.

Lietuva — linu šalis. Nori
ma, kad linai būtu ąpdirbti ir 
iš ją išausti gražūs audiniai 
ten. kur jie auga.

Prieš kokią dvidešimt-pen- 
kiolika metu Tarybą Sąjun
goje buvo statomi didžiuliai 
fabrikai mašinom dirbti.

Dabar tą fabriką jau už
tenka: jie gamina sudėtin
giausias mašinas, galinčias ga
minti Įvairiausius reikalingus 
produktus. 

* * *

Tuojau po Stalino mirties, 
Pablo Picasso nupiešė jo por
tretą, kuris buvo išspausdin
tas poeto Louis Aragon’o re
daguojamame žurnale “Les 
IJpttres Francais.’’

Francūzijos komunistą parti
jos sekretoriatas tuomet kri
tikavo ir artistą ir redaktorių 
už tai, kad Stalino portretas 
buvo perdaug formalistinis.

Tačiau, praėjus tūlam lai
kui, tos pačios partijos Cent
ro Komitetas išstojo su pareiš
kimu, skelbiant, jog sekreto
riato kritika buvo, atsieit, per- 
aštri.

Centro Komitetas pažymi, 
jog komunistu partija priva
lo artistus ir rašytojus it.iv mi- 
tnu, o ne pareiškimais, taisy’ 
padėti jiems.

Šį faktą čia primenu dėl to, 
kad tuomet buvo žmonių, ku
rie sakė: žiūrėkite, kaip Fran
cūzijos komunistai kryžiavoja 
tokius .didžius žmonos, kaip 
Picasso ir Aragon.

♦ * *
J Anglijos valdžia paskyrė 
savo ambasadoriumi Francu- 
zijai Sir Gladwyn Jebb, ligi 
šiol veikusį Jungtinėse Tauto
se.

Gi Izraelio ministru pirmi
ninko vietą, atrodo, užims 
Moshe^ Sharett, taipgi pasiro-

SOVIETAI SUTINKA 
TARTIS SU TRIMIS 
VAKARU DIDŽIAISIAIS
Ragina suruošt Berlyne sueigų 
su Amerika, Anglija ir Fran rija

Washington. — Sovietų 
vyriausybė pasiūlė, kad 
Berlyne būtų suruošta Ke
turių Didžiųjų konferenci
ja — Jungtin. Valstijų, So
vietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos.

Iš esmes tai yra skirtin
gas Sovietų atsiliepimas 
į senesnįjį Trijų Vakarinių 
Didžiųjų pasiūlymą. So
vietų vyriausybe pirmiau 
reikalavo Penkių Di
džiųjų konferencijos, kur 
būtų priimta ir Kinijos 
Liaudies Respublika. Ta
da Sovietu Sąjunga iš ank
sto statė ir tūlas sąlygas, 
kaip kad: Atšaukt ame
rikinį planą dėl vakarinių 
vokiečių apginklavimo ir 
įtraukimo į tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą; panaikint karinį At
lanto kraštu sąryši ir Ame
rikos oro jėgų bei laivyno 
bazes svetimuose kraštuo
se. ir tt.

Trumpas Maskvos radi
jo pranešimas apie dabar
tini Sovietų pasiūlymą jau 
nieko nesako anie Kinijos 
kvietimą į konferenciją nei 
apie sovietines sąlygas.

Teigiama, kad ši šešta
dieni bus ištisai paskelbtas 
nauiasis Sovietu siūlymas 
dėl Keturių Didžiųjų kon
ferencijos.

Amerikos valstybės de- 
partmentas sako, jog So-

Belgijos seimas užgina 
tarptautinę Europos armiją

Brussels, Belgija. — Bel
gų seimas 148 balsais prieš 
49 užgyrė Amerikos pla
ną — įtraukti Belgijos ka
riuomenę į bendrąją šešių 
vakarinės Europos kraštų 
armiją prieš Sovietų Są
jungą. Seimo nutarimą 
dar tvirtins senatas.

Amerikinis planas rei
kalauja sujungti armijas 
Francijos, Italijos, Belgi
jos, Holandijos, Luksem- 
burgo ir busimąją Vaka
rinės Vokietijos armiją 
“atspirčiai prieš komuniz
mą.” v

London. — Vienas anglu 
valdininkėlis pavarytas už 
“ryšius su komunistais.”

dydavusj J u n g tini ą Tautų 
asemblėjose.

Tenka psakyti: abu šitiedu 
vyrai turi gerus liežuvius: 
moka gražiai kalbėti. Ją poli
tinis nusistatymas, žinoma, yra 
kas kita. ♦ * *

Taigi šiandien įvyksta Lie
tuviu Namo Bendrovės šėrinin- 
ką metinis suvažiavimas ir 
banketas.

O rytoj — rašytojui Phillip 
Bonoskiui pagerbti pobūvis.

j vietų Sąjunga dabar ragina 
' suruošt Keturių Didžiųjų 
j užsieninių ministrų konfe- 
jrenciją. Pirmiau gi Sovie
tų vyriausybė siūlė pačių 
aukščiausiu valdininkų 
konferenciją, — prezidento 
Eisenhowerio, Sov. prem
jero Malenkovo ir Anglijos 
ir Francijos premjerų.

Anglu bombonešiai urmu 
atakuoja Kenyjos negrus

Nairobi, Kenya. — Ketu
ri didieji Anglijos bombo
nešiai per dieną atakavo 
Man Man negrus, ypač 
Kenyjos miškuose. Nu
metė 4 bombas po 1,000 
svarų ir 36 bombas po 500 
svarų. Lakūnai sykiu žė
rė nuolatinę ugnį iš kulko
svaidžių.

Demonstracija Burmoj 
prieš R. Nixona

Rangoon, Burma. — At
vykus Richardui Nixonui, 
Jungtinių Valstijų vice
prezidentui, prieš jį de
monstravo minia burmie- 
čių. Jie gyvu balsu ir ne
šamais plakatais šaukė: 
—Nixon, važiuok sau na
mo! Burma — tai ne vieta 
jankiams, karo kurstyto
jams!

Tokiais obalsiais “sveiki
no” Nixona ir garsiakalbiai 
nuo auto-sunkvežimiu.

Nixonas gi stengėsi pa
sirodyti draugišku. Pri
sigretino prie demonstran
tų, šypsodamasis sveikino
si ranka su jais, sykiu ei
damas, ir klausinėjo: — 
Kodėl jūs išstojote prieš 
Ameriką? Demonstran
tai atsakė: “Mes nenorime 
karinio užpuolimo iš jūsų 
ar kieno kito pusės... Mes 
kovojame už tautinį Bur
iuos išlaisvinimo.”c-

Spartėja gyvennamių 
statyba Maskvoje

Maskva. — Dabartiniu 
laiku Maskvoje kasdien už- 
baigama statyti po 70 nau
jų apartmentų su kamba
riais visai šeimai kožna- 
me. Be to, baigiama staty
ti dar vienas didelis vieš
butis su patalpomis tūks
tančiui žmonių bei porų.

GRASINA NUŽUDYT JA
PONIJOS PREMJERĄ

Tokio, Japonija. — Pra
nešama, jog karštieji ja
ponų patrijotai grūmoja 
nužudyt Japonijos premje
rą Yošidą už jo pasidavimą 
Amerikai.

LAISVES VAJUS
Gavimui naujų skaitytojų

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

VIŠINSKIS NURODO. KAD
SOVIETAI PIRMAUJĄ
ATOMINIAIS GINKLAIS

Punktai
M. Svinkunienė, Waterbury, Cann.................. 1,980
Elilzabeth, N. J., valininkai ........................... 1,916
D. G. Jusius, Worcester, Mass......................... 1.420
Brooklyno vajininkai ..............................*.........  1,282
Philadelphia, Pa. . .............   1.252
L. Prūseika, Chicago, UI............................... . . 920
Geo. Sh ima it is, Brockton, Mass......................... 880
Rochester, N. Y., vajininkai . .......................... 781
Hartfordo vajininkai ......................................  768
J. Krasauskas, Norwood, Mass.................... 760

Floridos.
Elizabetho vajininkai taipgi gražiai pakilo 

punktais. K. Čiurlis labai daug pasidarbavo, prisiųsda- 
(Tąsa 2-rame puslapyj)

New Britain, Conn., Vajininkai (MO
LI.D Moterų Klubas, Binghamton. N. Y. 57S
P. Beeis F. Klaston. Great Neck. N. Y. 551
Baltimore, Md.. Vajininkai 51 Ii
Harrison, N. J.. Vajininkai •150
S. Penkaviskas, Lawrence. Mass.................................. . . ik;
L. Tilvick. Easton, Pa........................ 1
V. Padęalskas, Mexico. Me. ........... ,330
Chester. Pa., Vajininkai 320
J. Bla/.onis, Lowell, Mass...................................................... 320
Patersonietis ...................... ............ 292
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. .......... 28K
Newark, N. J. .Vajininkai 252
A. Navickas, Haverhill, Mass.............................................. ............ 24S
Los Angeles, Calif., Vajininkai ............................................... ............. 224
Bridgeport. Conn., Vajininl^ai .............. 22-1
,T. Urbonas, Pittsburgh, Pa............................................... 207
V. Ramanauskas. Minersville, Pa. ........................................ ............. 203
V. K velkas, Cambridge. Mass................................................ ............ 192
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..................... . 180
J. Kazmcr, Pittsburgh. Pa. ..............................» 180

Snialstienč, Detroit, Mich..................................................... ..............  160
A. Kubilskis, Coal Center. Pa. 160
.L A.. Rochester. N. ¥......................................................... ....... 152
.1. Didjun, New Haven, Conn................................................... .......... 128
A CliKl'/in Sent N Y ..... ..................................................... ........... 128
LLD 77 kp., Cliffside. N. J. ............. ................ 128
C. K. Urban, Hudson. Mass....................................... ■........... ........ >•. 96
S. Rauduve, Pittston. Pa. ......................... ................ ............... .?........... 64
J. Masteika, Dorchester, Mass........................... ,.......... 61
A. P. Dambrauskas, Haverhill. Mass........................... .......... ............... 64
V. Žilinskas, Plymouth, Pa. ............... 64
A. Jocis, Bridgeport, Conn........... ..................... ................ 32
Bayonne. N. J., Vajininkai 32

M. Svinkunienė pakilo punktais su Meison pagalba

Taksy valdininkas 
suko savo taksus

Washington. — Garland 
H. Williams buvo vyriau
sias viršininkas taksu suk
tybėms tyrinėti. Bet pa
sirodė, kad ir pats suko sa
vo taksus nuo valdžios.

Taksų valdyba tad pa
reikalavo, kad Williams pa
sitrauktų; todėl ir buvo 
priverstas apleisti tarny
bą. Valdžia, tačiau, ne
traukia jo į teismą.

Pragyvenimas vis 
brangyn eina

Washington. — Visi gy
venimo reikmenys, bend
rai imant, pereitą mėnesį 
pabrango dar dviem dešim
tadaliais procento. Pana
šiai kainos kilo per visus 
8 paskutinius mėnesius pa
eiliui.

Nuo korėjinio karo pra
džios iki šiol pragyvenimas 
pabrango apie 16 procentų, 
kaip skaičiuoja valdinis de- 
partmentas.

Dabar vartotojai turi 
mokėti $1.92 už pirkinius, 
kuriuos 1939 metais gauda
vo už vieną dolerį.

ORAS. — Giedra ir šal
toka.

Suimtas plėšikas
681,700 dolerių

Boston. — Slaptosios po
licijos agentai suėmė Ge
orge D. O’Brieną, kuris su 
dviem sėbrais pernai pava
sarį išplėšė $681,760 iš U. 
S. Trucking korporacijos 
šarvuoto sunkvežimio. Jie 
pasigrobė pinigus, kuomet 
sunkvežimio vairuotojai - 
sargai nuėjo j vaistinę ka
vos pagerti Danvers, Mass.

O’Brien laikomas už 100 
tūkstančių dolerių užsta
to iki teismo. Taip pat a- 
reštuota jo pati ir sūnus, 
Mass. Technologijos In
stituto studentas, už vogto 
turto priėmimą. Pati pa
leista už $1,000 kaucijos, o 
sūnus laikomas už $.5,000 
belos.

O’Brien jau pirmiau bu
vo du kartu sėdėjęs kalė
jime už' plėšimą bei vagys
tę.

Nuožiūra prieš ji kilo, 
kuomet O’Brieno šeima iš 
skurdžios patalpos x Bosto
ne persikraustė į ponišką 
namą priemiestyje Wolla- 
stone. Naujojoje vietoje 
O’Brien nudavė esąs džen- 
telmanas kontraktorius.

Žymi dalis vogtų pinigų 
atgriebta. Vieni buvo lai
komi namie, o kiti saugumo 
dėžėje (safety deposit) 
banke.

Vakarai atmeta Sovietų siūlymų 
uždraust A ir H atomų bombas

UnitechNations, N. Y. —tyra “silpnesne" atominiais 
Sovietų Sąjungos delegatas Iginklais už Ameriką; todėl 
Andrius Višinskis siūlė | Sovietai ragina užgint to- 
tuojau ir besąlyginiai už-. kili ginklų naudojimą, 
draust atominių bei bidro-į Višinskis gi atsiliepda- 
geninių bombų vartojimą. į mas pareiškė:

Anglijos atstovas poli
tiniame Jungtin. Tautui sei
mo (asamblėjos) komitete 
įtarė, kad Sovietų Sąjunga

Padėkų Diena nenorintiem /
grįžt jankiam belaisviam

Panmudžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai surengė Padėkų 
(Thanksgiving) 1 lienos
minėjimą 22-iem ameriko
nam belaisviam, atsisa
kantiems namo grįžti. Bet 
vieton kalakuto jie gavo 
keptas vištas, ryžių, korč- 
jinių vaisių, saldainių bei 
daržovių ir arbatos.

I
McCarthy grūmoja 
profesoriui teismu

New York. — Ragangau- 
dis senatorius McCarthy 
pereitą savaitę kvotė Co- 
lumbijos Universiteto pro
fesorių dr. Harrv Grumd- 
festą: — Ar šnipinėja! So
vietams? Ar priklausai 
Komunistų Partijai? Ar 
bent kada buvai jos narys?

Profesorius atsake: — 
Aš niekuomet niekam ne
šu i pi nėjau.

Bet profesorius nedavė 
atsakymų į kitus klausi
mus. Panaudojo konstitu
cinę teisę — neliudyti pa
čiam prieš save.

Tad McCarthy ir užrei- 
škė: -— Būsi patrauktas 
teisman už paniekinimą Se
nato.

McCarthy nuaiškino ši- 
f taip: jeigu atsakei į vieną 
klausimą, tai ir “praradai” 
konstitucine teise susilai
kyti nuo atsakymų į kitus 
klausimus.

Syngman Rhee išlėkė 
pas Čiang Kai-šeką

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngmanas Rhee 
išskrido pas Čiang Kai- 
šeka, Formozos salos vai- 
dovą.

Korespondentai teigia, 
kad Rhee siūlys Čiangui 
karinę sutartį prieš komu
nizmą. <•

■ ■ ' ■ ■■■■—' -J- .

Mapila, Filipinai. — Plė
šikam užpuolus busą, tapo 
nušauta viena keleivė, vie
nas policininkas ir du plė
šikai.

Tai yra tik vakarinių 
Į kraštų pasakaite, būk So- 
' vietų Sąjunga atominiais 
I ginklais atsilikus nuo va- 
! kąru.

“Kas gi dabartiniu laiku 
galėtų taip pasakoti, kuo- 

i met Sovietu Sąjungą turi 
ir atominiu ir hydrogeni- 

i nių bombų, o dar ir tokių 
1 atominių ginklų, kurių pa
ltys vakarai, gal būt, netu
ri?”

Bet anglų - amerikonų 
i blokas vis tiek atmetė Vi
šinskio pasiūlymą 32 bal- 
I sais prieš 5. Nuo balsavi
mo susilaikė 4, daugiausia 
azijinių bei afrikinių šalių 
delegatai.
Atmesti ir kiti sovietiniai 

1 pasiūlymai.
Politinis Jungt. Tautų 

seimo komitetas taip pat 
atmetė sekančius Sovietų 
Są i u n go s pa si ūly mu s:

Trečdaliu sumažinti gin
kluotas visų didžiųjų vals
tybių jėgas; sušaukti pa- 
s a u 1 i n ę nusiginklavi
mo konferencija: panaikin
ti amerikines karo bazes 
kituose kraštuose ir pa
smerkti vakarų propagan
dą, kurstančią į naują pa
saulinį karą.

Indja netiki raportu apie 
‘verstina’ darba Sovietuose 

4.

New Delhi, Indija. —In
dijos valdžia atsisakė už- 
girti Jugtinių Tautų ko
misijos raportą, kuris pa
sakoja apie “verstinius 
darbus” Sovietų Sąjungoj 
bei kaimyniškuose jai kra- 

j š tuose.
Indijos vyriausybė su

randa, jog tai per siauras 
raportas, kuriam trūksta 
įrodančių faktų. Be to, jei 
raportas būtu užgirtas, tai 
dar blogintu santykius tarp 
Sovietų Sąjungos ir va
karinių kraštų. Todėl In
dija susilaiko nuo balsavi
mo kas liečia šį raportą.

(Sovietų delegatai Jung
tinėse Tautose ‘ pasmerkė 
raportu kai}) “naują melų 
ir šmeižtų glėbį” prieš So
vietų Sąjungą.)

Oslo, Norvegija. — Žval
gyba šiaurinėje Norvegijo
je suėmė dar tris norvegus 
kaip nužiūrimus “Sovietų 
šnipus.”

Istanbul, Turkija — Tur
kai vadina kalakutą “ame
rikiniu paukščiu,” ne “tur
ke.”
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Radulo vic Ii ia us laimėj imas
LEITENANTAS MILO J. IjADULOVICH yra ser- 

bų kilmės amerikietis. Praėjusiame pasauliniame kare 
jis tarnavo karinėje* aviacijoje. O dabar yra atsarginių 
eilėse ir lanko Michigano Universitetą, studijuodamas 
fiziką.

Tai gabus, švarus vyras, tepasiekęs vos 27 metus 
amžiaus. i

Bet . . . . . J
Leitenanto Kadulovich’iaus tėvas kadaise skaitė 

serbų kalboje leidžiamą progresyvių laikrašti, liaudišką 
laikraštį!. Tai dar ne viskas: leitenanto sesuo kadaise 
kur tai dalyvavo pikietininkų eilėse,—pikietininkų, ko
vojusių už civilines žmonėms teises!

Kaip matome, makartistų akimis žiūrint, tai yra du 
leitenanto “didieji griekai.”

Leitenantui Radulovich’iui buvo įsakyta: pasitrauk 
iš atsarginių, nes jei nepasitrauksi, tai būsi išmestas už 
tai, kad tavo tėvas ir motina nusidėjo tiems, kurie nori 
sufošistinti mūsų šalį.

Radulovich’ius tačiau to reikalavimo neklausė. Jis 
atsakė daug maž taip: jei norite, teiskite mane ir šalin
kite, aš jūsų “patarimo” neklausysiu.

Leitenantui buvo suruoštas karinis teismas; jį teisė 
trys pulkininkai. Teisme tiesiog buvo reikalauta, kad 
Radulovich’ius pasmerktų savo tėvą ir seserį, kam jie 
atliko tokius “didžius prasižengimus.” Bet jis neklau
sė. Jis tik pareiškė, kad esąs ištikimas mūsų šaliai, kad 
jis niekad niekuo nenusidėjo, kad jis ištikimai Amerikai 
tarnavo ir žada tarnauti.

Aišku, šis pareiškimas makartistų nuodais užnuo
dytų teisėjų nepatenkino. Jie nutarė pašalinti Radulo- 
vich’ių iš atsarginių eilių,—nubausti už tėvo ir sesers 
“griekus.”

Kilo žmonių protestai ir reikalavimai, kad Radulo- 
vich būtų grąžintas į atsarginius, kad toks teismo spren
dimas žemina visą Ameriką.

Na, ir kas? Į
Tasai žmonių pasipriešinimas pagaliau privertei 

Aviacijos sekretorių Harold E. Talbott’ą teismo sprendi-1 
mą peržiūrėti ir padaryti tokią išvadą: leitenantas Ra- 
dulovich privalo pasilikti rezerve, kaip buvo. Jis nėra 
joks pavojus, jokia rizika mūsų šalies saugumui!

Netenka nei aiškinti, jog šis leitenanto Radulo- 
vich’iaus laimėjimas yra laimėjimas tų Amerikos žmo
nių, kurie kovoja prieš pragaištingą makartizmą!

i

Tiesiog bankriitas
MAKARTISTAI, atrodo, gyvena didžiulę krizę. 

Jiems pritrūko “svietkų,” kuriais pasiremdami galėtų 
purvinti sau nepatinkamus žmones.

Aną dieną prie McCarthy komiteto buvo skaitytas 
afideivitas, išpildytas David Greenglasso, kuriame tas 
gaivalas kartoja tuos pačius dalykus, kuriuos sakė Ju
liaus ir Ethelės Rosenbergų teisme. McCarthy advokatas 
vyko į kalėjimą, kur Greenglass sėdi, kad gauti pas jį 
medžiagos.

Makartistai reikalavo Kanados vyriausybės, kad ji 
išduotų kitą šnipą, Guzenko. .Pastarasis, kaip sakė pati 
Kanados vyriausybė, nieko daugiau neturi,—ką “turė
jo,” pasakė Kanados valdžiai ir atitinkamiems organams. 
Bet ne! Reikalaujama Guzenkos “žodžio,” tarytum tai 
išgelbės makartistus nuo bankrūto.

Kanados valdžia ir buvo priversta sutikti su Ame
rikos makartistais. Matyt, turėsime “naujų liudininkų.” 

Bet visa tai rodo, kad makartistus apėmė krizė, 
bankrūtas.

ŽINIOS IŠ
Vartotojui puikios kokybės 

sviestą

KLAIPEDA. — Sviesto-oū- 
riti pramonės tresto įmonių 
kolektyvai siekia duoti \arto- 
fbjui kuo daugiau puikios ko
kybės produktų.

Susumavus III ketvirčio so
cialistinio lenktyniavimo re
zultatus, Šilutės sūrių gamy
bos įmonei pripažintas puikios 
kokybės įmonės vaidas, šios 
įmonės sviesto gamybos <<- 
uhas pagamino sviesta vien 
aukščiausios rūšies, tame skai
čiuje 77.17 proc. ekstra rū
šies, viršydamas gamybos pla
ną.

Puikius rezultatus pasiekė 
Priekulės sūrių gamybos Ma
žeikių sviesto gamvbos, L'sėnu 
ir kitų sviesto-sūrio gamybos

LIETUVOS
įmonių kolektyvai. Trylikai 
mūsų tresto įmonių sviesto 
gamintojų brigadų suteiktas 

j puikios kokybės brigados var
das.

T. Chomentauskas

•Gąmybos meęhanizavimas

ŠIAULIAI. — “Rūtos” kon
diterijos gaminių fabriko me
chanizuojama gamyba.

Neseniai fabrikas gavo nau
jus įrengimus iš broliškųjų 
respublikų, kurie įgalino me
chanizuoti eilę darbo proce- 

I su. Iš Maskvos gauta giazū- 
ravimo mašina, automatiškai 
padengianti saldainius šok<da- 
d<> sluoksniu. Mašina ,per .die
na suglazūruoja iki 10 tonų 
saldainių* Mechanizavus šį 
gamybos procesą, pusė darbi-
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Kas Ką Rašo ir Sako
TAI GARBe!

Pranciškonų lai k r a š t i s 
skelbia, jog tūlas adv. Gri
galius (iš South Bostono) 
“dalyvavo kaip lietuvių at
stovas pietuose, kurie bu
vo surengti Graikijos kara
liškai porai jų vizito metu 
Bostone.”

Kokia garbė!
Tik klausimas: kokius lie

tuvius p. Grigalius ten at
stovavo? Monarchįstų pas 
lietuvius yra labai mažai,— 
jie sukinėjasi tik aplink 
pranciškonus ir jiems pa
našius elementus.. Griga
lius, “atstovaudamas lietu
vius,” turėjo viešai pasaky
ti, kokius.

J. ŠIMKUS.

Lietuviško hitler iii inko 
užrašai

TRUMAN AS, MASONAI
IR ISPANIJA

Vilnis rašo:
“Harry Trumanas yra 

masonas. Amerikoj maso
nai respektuojami, bet ka
talikų bažnyčia žiūri i juos, 
kaip i į pavojingiausius žal
čius.

“Kartą vienas ispanas 
masonas papasakojo Tru- 
manui, kad Ispanijoj ma
sonai yra persekiojami. Iš
klausęs pasakojimo, Tru
manas piktai sušuko: Tas 
“benkartas” Madride ne
gaus iš mūsų nei sudilusio 
cento.

“ ‘Benkartas’ dabar virto 
garbingu talkininku.

“Šią istoriją apie ‘ben- 
kartą’ mes radom liberalu 
savaitraštyj ‘Nation’ (lap
kričio 7 N-ryj). Tas pats 
laikraštis ją dapildo įdomiu 
ir reikšmingu pridėčku apie 
masonus.

“Ispanijos užsienio mi
nistras Artajo praneš e 
Amerikos ambas a d o r i u i 
Dunn, kad Ispanija nori 
turėt rekordus visu ameri
kiečių, kurie bus priskirti 
prie Amerikos bazių Ispa
nijoje. Ji nenori, kad jų 
tarpe pasimaišytų neištiki
mu. Ambasadorius Dunr 
tuoj užtikrino gerbiamąjį 
kolegą, kad Amerikos per
sonale nebus nei vieno ko
munisto.

“Na, ne, prakošė pro dan
tis ekscelencija: Mes turim 
omenyje masonus. ‘Mes ne
norim nei vieno amerikie
čio mason'o Ispanijoj.

“Amerikos ambasadorius 
išsižiojo, bet nieko nepada
rysi. Reikėjo nusilenkt... 
ben kartui’!

“Ispanijoj persekiojami 
protestantai. Ispanijoj nė
ra jokios religinės laisvės. 
Tą žino visi; Katalikų baž
nyčia maudosi visokiose pri
vilegijose. Jos akyse visi 
neką tulikai yra benkartai, 
o tuo labiau masonai, ku
riuos popiežiai daug sykių 
prakeikė.

“Juokai juokais, bet ma
sonas Trumanas nebūtų įsi
leistas frankistų Ispanijon, 
jei jam tektų būti ameriki
niam personale kurioj bent 
įteigiamoj ten bazėj!

“O Trumanas buvo tas 
asmuo, kurio administraci
ja pradėjo gešeftą su Is
panija. Tas gešeftas baig
tas prie Ejsenhowerio.

“Istorija apie nedavimą 
sudilusio cento baigėsi afie- 
ra iš šimtų milijonų dole
rių.”

k Tąsa)
28. XI. Rūpinamasi ir kovo

jama už lygias teises su vokie
čių kariais. Vedame pasikal
bėjimus su vokiečių vadovybe. 
Juk mūsų kišenėje yra kopija 
priesaikos teksto. Ji mums at
stoja ištikimybės liudijimą. 
Tad kodėl mes turime būti 
antraeiliais ir trečiaeiliais 
žmonėmis? Tik nežinom, kas 
iš to mūsų reikalavimo išeis. 
Kad tik neiššauktume vokie
čių pykčio, o tada bus dar blo
giau. Jau sudariau visą siunti- 
niuką žmonai ir laišką para
šiau. Vienam mūsiškiui kaž
kur pavyko gauti 5 litrus sna
pso. Vakare nusigėrėm lig 
valiai. įvykių jokių nebuvo.

29. XI. Skauda galvą. į la
gerį pasiunčiau Koniką. Pats 
pamiegojau iki 10. Buvo atė
jęs skyriaus viršininkas ober
leitenantas Rik. Leitenantas 
Š. turėjo ilgą pasikalbėjimą 
dėl mūsų teisių. Jis pasakė, 
kad iš vokiečių kario reika
laujama drausmės, tvarkingu
mo ir švaros, o šio visko, pas 
lietuvį karį nematyti. Vėliau 
įsikarščiavęs išvadino mus iš
tižėliais, apskretėliais,' beveik 
kiaulėmis. Taip ir reikėjo ti
kėtis. Dar gerai, kad taip lai
mingai pasibaigė. Pasirodė, 
kad Žulpys siunčiamas su kaž
kokiais reikalais j Lietuvą. 
Džiugi naujiena. Jis išvyksta 
pirmadienį. Jis nugabens ma

no siuntinį. Reikia atsiskaity
ti, o trūksta 2,000 rublių. Bai
sumas! Iš kur dabar man juos 
ištraukti.

. 30. XI. Nieko ypatingo. Iš 
belaisvių atiminėjau vailokus 
ir keiciau į batus, arba tiesiog 
pardavinėjau. Reikia kaip 
nors užpildyti trūkstamų pini 
gų spragą, šiandien vėl prisi
kabino kapitonas Kleit, kad 
mes nedrausmingi, rūką sar
gybos metu. Vieną mūsiškį už 
rūkymą nubaudė net 2 parom 
karcerio. Pasirodo, kad alga 
man paskirta tik 15 markių 
per mėnesį. O prieš išvažiavi
mą žadėjo aukso kalnus. Vot 
ir gyvenk, žulpį iškvietė j ko
mendantūrą ir pranešė, kad 
ryt turi vykti į Lietuvą. Siun
tinį jau perdaviau jam. Pini
gų spragos dar nepavyko už
pildyti.

1. XII. Iš ryto išvykstu su 
žmonėmis darbams į stovyklą. 
Vėjas toks šaltas, kad visą 
kiaurai skrodžia, nors aš ii 
šiltai apsirengęs. Pavyko nu
mauti dar 2 poras vailokų, ku
rias pasiųsiu abejoms ma
moms švenčių dovanom^, o 
dukrelei “suorganizavau” šil
tą kepurę. Jaučiuosi labai pui
kiai. Vakare aplankėm prie
šais gyvenančius piliečius, pa
sikalbėjom apie praeitį ir apie 
buvusią Možaisko didybę.

I 2. XII. Buvau pirty. Apsi

LAISVES VAJUS
i (Tąsa nuo 1-mo psl.) 

mas nauja prenumeratą, atnaujinimų ir aukų.
D. G. Jusius, Worcester, Mass., prisiuntė naują pre

numeratą ir atnaujinimų ir aukų.
Brooklynui pasidarbavo J. Grybas.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., irgi prisiuntė dau

gelį atnaujinimų ir aukų.
Iš Norwoodo gavome gražių rezultatų nuo J. Kra

sausko, jis įėjo į laimėtojų skyrių ir bttndys laikytis ta
me skyriuje.

Sekanti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at
naujinimų ir aukų. Jie visi darbuojasi savo kolonijose 
kiek galėdami, kad gražiai pasirodyt vajuje: F. Shimkie- 
nė, Harrison, N. J.; Vi J. Valley, New Britain, Conn.; P. 
Paserskis, Baltimore, Md.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; L. Tilwick, Easton, Pa.; A. Apšegienė (dėl Mexi
co, Me.); J. Blažionis, Lowell, Mass.; K. Žukauskienė, 
Newark, N. J., ir J. Urbonas, Pittsburgh, Pa.

Naujai įstojo į vajų su atnaujinimais (ir aukomis) 
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., ir V. Žilinskas, 
Plymouth, Pa. Pastarasis yra gyvenęs anksčiau Harri
son, N. J., dabar išvykęs naujon vieton, tai dirba Ply
mouth ir Wilkes-Barre, apylinkėje.

n i n k ų -g I a z ū r u o t o. į u panaudo
jama kitose darbo operacijo
se .

-Du sadainių vyniojimo au
tomatai prisiųsti iš -Charkovo. 
Kiekvienas jų atlieka keturių 
-penkių žmonių darbą ir išlei
džia ./puikios kokybes produk
ciją.

Prieš keletą dienų iš Mask
vos atsiųsths automatinis irisų 
virtuvas.

V. RaIkeidėius

Aukų ši sykį gauta sekamai:
Ona, Brooklyn, paminėjimui 3-jų ,metų sukakties, 

lapkričio 28 d., nuo jos vyro mirties, $20.
Nuo brooklyniečių, $15.
LDS 60 kp., Plymouth, Pa., $10.
J. Jordan, Flushing, L. L, N. Y., $7.
Po $5: Joseph Gilbert, Grand Rapids, Mich.; Rose 

Merkeliūtė-Stripinįs, Brockton, Mass.
J. Sikorskis, Harrison, N. J., $3.
Po $2: J. Koslosky, Noxen, Pa.; J. Minkus, Brooklyn. 

N. Y.; J. Purvėnai, B’lyn, N. Y.; K. Keulis, Lawrence, 
Mass.; A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.; Jonas Kra- 
pavickas, Auburn, Me.; T. Repšys, Brooklyn, N. Y.; Ma
rijona Pocius, St. Petersburg, Fla.; J. Saulėnas, Haver
hill, Mass.; John Sutkus, Middleboro, Mass.; John Marks. 
Yucaipa, Calif.; Jurgis Kairis, Kearny, N. J.; A. Stra
vinskas, Lowell, Mass.; J. Drilling, Easton, Pa.; P. Lip- 
sevičius, Lawrence, Mass.; J. Stanton, Lowell, Mass.; Ą. 
Norkienė, Detroit, Mich.; Ant. Kazakevičius, Newark. 
N. J.; D. iGalinauskiene, Queens Village, N. Y.; J. Mar
cinkevičius, Harrison, N. J.; P. Marsonas, Harrison, 
N. J.

Po>$l: P. Kamarauskas, So. Barre, Mass.; Mrs. Na
rus, Worcester, Mass.; Martha Dwaske, San Bernardino, 
Calif.; A. Mičiulis, Kearny, N. J.

Is .Brockton, Mass. — Po $2: F. M. Markevičius, P. 
Kmavas (Holbrook), E. Zalesky ir T. Vasaris. A. Kli
mas, 50c.

Iš 'Pittsburgh, Pa. — Joe Vaitonis, $7. Elz. Wici- 
nienė, $5. Po $2: J. Orantis ir M. Budnikas.

Iš New Britain, Conn. — Po $2; J. Shopes, N. N.. 
A. Makrickas, V. J. Valley ir J. J. Gerdis (Berlin).

Is Worcester, Mass. — Po $2: J. Yaske.vich, V. Žit
kus, V. Lusčinskas ;ir J. Davidonis (Paxton).

Is Baltimore, Md. — Po $5: J. Kasparavičius ir M. 
Seimis. Po $2: Balbieriškietis, A. Dapkus ir Jūrų mė
gėjas.' K. Lopatta, *$1.

Iš Elizabeth, N. .J/— A. Klapecy (Cranford), -$12.

švarinau. Bet po pietų atėjęs 
kap. Kietas įsakė, kad ryt tek
sią visiems vykti į Viazmą.

3. XII. Kelionę atidėjo ryt
dienai. Ir tai gėjai. Gal pa
vyks ką nors geresnio per tą 
dieną suorganizuoti. J mūsų 
butą buvo užėjęs vienas latvis, 
kuris pasisakė dirbęs dolnie- 
čeriu (vertėju). Jis sakė gir
dėjęs, kad prie Maskvos būsią 
sunkūs mūšiai. Vargu vokie
čiai ją paimsią. O mūsų kapi
tonas sako, kad Maskva bus 
tuoj paimta. Sunku susigaudy
ti. Ryt vykstam į Borisovą.

4. XII. Išvykstam. Aš, leite
nantas Valatka ir '25 musų 
žmonės. Iš lagerio vedame be
laisvius grupėmis į geležinke
lių stotį. I kiekvieną vagoną 
suvarėm po 100-120 žmonių. 
Mes norėjom sumažinti skai
čių, bet vokiečiai pagrasino ir 
mums. Belaisvių tarpe buvo ir 
8 moterys—sanitarės. Jas taip 
pat įgrūdo į bendrą vagoną. 
Iki vakaro paruošėm ešeloną, 
bet neišvažiavom. O naktį so
vietų lėktuvai smarkiai bom
bardavo Možaiską. Bombos 
krito visai netoli. Nuotaika 
labai prislėgta.

5. XII. Rytą ešelonas buvo 
padalintas. į dvi dalis. Man 
paskirta vykti su pirma ešelo
no dalimi. šaltis baisus •— 
36 C. Pavažiavus kokius 10 
kilometrų traukinys sustojo. 
Garvežys pritrūko kuro ir nu
važiavo į Gžacką jo pasiimti. 
Mes pasilikome miške. Ne
žmoniškai išbadėję belaisviai 
rėkė, kol turėjo jėgos. Paskiau 
tas klaikus riksmas aptilo.

Kai kurie belaisviai bando iš
lįsti iš vagonų ir pabėgti. — 
buvo nušauti. Į mūsų vagoną 
Možaiske buvo pasodintos dvi 
m erg i n os—M a s k vos Ped a go- 
ginio Instituto studentės, ku
rias vokiečiai kažkodėl taip 
pat laikė suimtas. Jos visai 
dar jaunos 19-16 metų. Jos į- 
lindo į vagono kamputį, bet 
vokietukai jas surado ir iš
prievartavo.

6. XII. 6 vai. pasiekėm Gža
cką. Kelionė buvo labai sun
ki, nes traukinys dažnai su- 
stodinėjo, pritrūkdavo kuro. 
Vien tik iš mūsų vagono iš- 
metėm 6 sušalusius belaisvius. 
Daug belaisvių bandė bėgti ir 
buvo sušaudyti. Kai H vai. 
atvykom į Viazmą, 2 sunkve
žimius prikrovėm belaisvių la
vonų. Viazmos stotyje su šau
dėm 2 belaisvius už bandy
mą bėgti.

7. XII. Keliaujam į Smo
lenską. Vis dažniau sustoja 
traukinys. Kelias sugadintas. 
Matyt, partizanų darbas. Be
laisviai išbadėję bando šokti

jis. vagonų, ir mes juos šaudom. 
Viename- vagone kažkokiu 
būdu prapjovė sieną ir ėmė 
masiškai bėgti. Bet retai tani 

■ pavyko pabėgti. Palei 'visą 
geležinkelį liko nuklota be
laisvių lavonais. Naktį atvy
kom į Smolenską. Gyvus iš
varėm greit, bet daug darbo 
buvo su negyvais. sušalusiais, 
badu mirusiais, uždususiais. 
Dirbom 2 valandas su viršų, 
kol traukinį apvaiem. Nakvo
jau Smolensko geležinkelio 
stoty.

(Bus daugiau)

Z. Stasiulis, $7. Po $2: J. Usonis, V. Domošaitis, L. 
Slančiauskas, A. Šimkus, G. Kazlauskas, R. Kasota, J. 
Budris, M. Rudzionis, J. Sabenskis, K. Pociūnas, A. Gu
daitis, A. Lukas, P. Vaičionis (Cranford), P. Janiūnienč 
(Bayonne) ir M. Barkauskienė. K. Zutkus, $1.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn.................................................. $346.33
Worcester, Mass.............................................. 326.50
Brooklyn, N. Y................................................. 159.75r
San Francisco, Calif.......................................... 91.06

Į So. Boston, Mass................................................ 84.00
Philadelphia, Pa.....................................................75.50
Waterbury, Conn............................................... 74.00
Elizabeth, N. J.......................................................74.00

. Harrison, N. J. .. ............................................. 73.00
Lawrence, Mass. ................................................  63.00
Cleveland, Ohio....................  62.60
Rochester, N. Y.....................................................57.00
Pittsburgh, Pa...................................................  54.00
Baltimore, Md........................................................ 53.50
Chicago, Ill..........................   51.00

' Grand Rapids, Mich..........................................    37.00
Binghamton, N. Y............................................. 34.15
Brockton, Mass....................................... 27.50
Chester, Pa. ....................................................... 27.00
Stamford, Conn................................................... 27.00
Newark, N. J. ...................................................  23.00
Great Neck, N. Y................................................. 20.00
Easton, Pa........ ........................ .’........................... 20.00
Scranton, Pa. .............................................. *.... 18.00
Shenandoah, Pa................................................... 17.00
Plymouth, Pa.............................................. .........16.00
Bridgewater, Mass......................... . .................. 10.00
New Biįtain, Conn............................................. 10.00

! Detroit, Mich...................................................... 10.00
Haverhill, Mass................................................... J 0.00 .
Coal Center, Pa.............. ..................................   6.40
Bridgeport, Conn...................................... i......... 6.00
Cambridge, Mass..........................  6.00
Los Angeles, Calif.........................................  6.00
Paterson, N. J...................  6.00
Lowell, Mass............................................................ 6.00
NorWood, Mass..................................................... 5.00
New Haven, Conn................................................... 4.00
Wilkes-Barre, Pa..................   4.00
Minersville, Pa.........................................................4.00
Cliffside, N. J.............................   1.00
Lewiston, Me........................................................  2.00
Hudson, Mass........................................................ 2.00
Auburn, Me..........................  2.00

Šiam raštui einant spaudon, gavome dar daug laiš
kų, kuriuos reikės patalpinti sekamame vajaus skyriuje.

Esame labai dėkingi vajininkams už gražų pasidar
bavimą. Mes žinome, kad vienam asmeniui yra sunku 
apeiti visą koloniją, tad subruskite tose kolonijose, kur 
yra didelė dirva, ir pagelbėkite savo vajininkams. Kuo
met .daugiau dirba, geresni rezultatai. Nepamirškite, 
svarbu gauti ir naujų skaitytojų. Už naują prenume-' 
ratą daugiau punktų ir geresnė proga gauti vieną iš f 
paskirtų dovanų.

Dėkojame ir pavieniams, kurie gražiai parėmė dien
raštį su auka.

Ateina šventės — užprenumeruokite savo giminei 
arba pažįstamam dienraštį Laisvę.

Laisves Administracija
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Poetui A. Dagiliui
Perskaičiau Jūsų eilėraščiu knyga 

“Džiaugsmai ir Sielvartai” ir rašau 
Jums ši atvir;i laiškelį, kuris išreiškia 
mano nuomone kaslink Jūsų eilėraščiu, t 4. «.
Brangus musu Poete1:

Gražu, kad Jus aprašyt, apdainavot 
saule, mėnulį, žvaigždes, dausas, miškus, 
pievas, gėles, paukščius, mergeles, ber
nelius ir kitus panašius dalykėlius. Bet 
būtu buvę dar gražiau, jeigu būtumėt 
apdainavę ii1 pa vergtosios klasės kovas, 
jų kovingus vadus ir tų kovų , vaisius. 
Bet, žinonui, manim, kad dar Jūs ta pa
darysit ateityje.

Su gilia pagarba,
Jonas Juška

Gyvenimo upėj
Gyvenimo upėj aš raitausi, 
Kaip tiis miklusis ungurys, 
O bangos vis neša prie statinis 
Vandenkrioklio, kuris prarys!
Būdamas šioj pusėj v'andenkričio, 
Rituos žemyn akmenimis.
Sužalotas aš smūgių ir kirčių, 
Bet laisvas-sveikas mintimis.

Aš matau, kai]) ryklės ėda žuvis 
(Gyvos likę blaškos aplink), 
O upe šniokščia ir putoja vis,— 
J i skuba, okeano link . . .
Nors upė neša prie krioklio stataus,.
Bet dar randuos šioj pus kapo;
Pakol troškiniai manyje atauš, 
Rašau, kol širdis dar plaka . . .
Gyvenimo upės kas ragavęs,
Kur sutros, kraujas suplaukia,
Toks supratimo šiek tiek įgavęs, 
Lai prieš rykles drąsiai šaukia !...

./. Bijniitis

Sunday, November 29. He is as talent
ed a speaker as he is a writer. You 
will have the opport unity of buying the 
new novel personally autographed by 
the author. Books are easy and won
derful gift buying suggestions.

LMS News and Views
B y Mildred St easier 

MORE ON BONOSKY
A good reporter knows better than to 

trust facts to his memory. He writes 
the facts down during the interview and 
later at the typewriter builds his story 
around them.

Well, vours truly sure missed the 
boat last week. Speaking to our young 
writer friend, Phillip Bonosky ,at the 
Laisve’s Concert, November 8th, we 
learned some very interesting facts. 
Somehow, in the period between the chat 
and the actual writing ,the hero of Bo- 
nosky’s new novel, “Burning Valley” be
came the son of a coal miner instead of 
a steel worker.

Certainly the descriptive title of the 
book should have made us stop twice be
fore printing report. Coal is mined in 
the hills. The burning valleys could be 
nothing else but the steel mill towns.

The real facts and the true facts Phil
lip Bonosky will present himself at the 
discussion program on November 29 
where he will be guest speaker. He will 
tell us about his childhood in the “burn
ing” town of Duquesne, Pa., of his 
travels and search for work and under
standing.

In the novel “Burning Valley,” the 
leading character, Benedict, son of a 
Lithuanian immigrant steel worker 
faces many of the same problems. This 
book will be likened to Upton Sinclair’s 
“Jungle.” Both tell of the struggles of 
Lithuanian immigrants to-eke out a liv
ing in America’s industrial towns; one. 
in the stock yards, the other in the steel 
mills. •

Phillip Bonosky has writen many 
short stories, 0 biography, “Brother 
Bill McKie,” and now his first novel. 
The biography, by the1 way, translated 
into Lithuanian and is running in serial 
form in the Vilnis newspaper.

Come and meet the young Lithuani
an - American writer at the Liberty 
Auditorium, Richmond Hill, N. Y.,

PITTSBURGH, PA.
i ilsisi. Pirm išlydint. drg. J. 
■ Miliauskas pasakė keletą žo- 
1 dzin ir simpatijos šeimai. 
I Ant kapiniu kalbėjo -L K. 
! Mažukna, perbėgdamas velio- 
! nio gyvenimo darbus. 1

Į kapines palydėtųjų atvyko 
j labai daug, (lėliu nuo drau- 
! gijų ir artimųjų taipgi pri- 
j si 1,1 st a labai daug. Jis gyveno 
j kaipo laisvas žmogus ir jam 
I paskutiniai patarnavimai bu- 
1 v o laisvi.

Kazys Kairys buvo gimęs 
1<SS5 metu lapkričio 22 d.. 
Bebrųjų kaime, Šeduvos pa
rapijoje. Turėjo sešis bro
lius ir vieną seserį. Visi ’uru
liai buvo labai plačiai pa
sklidę po pasauli: /Argentino
je, Krancijoje, Rusijoje, Lie
tuvoje. Atitarnavęs Rusijos 
caro kariuomenėje atvyko į 
Ameriką! 1912 m. Kiek pa
gyvenęs Pittsburgh e, nuvyko 
1 Shamokin, Pa. Ten susipa
žino Heleną Valentinaitę ii 
apsivedė. O už poros metu su
grįžo į Pittsburghą ir čia gy
veno iki mirties.

Pasizinau su Kazimieru Kai
riu nuo pat jo atvykimo j 
Pittsburgh a. Su juomi prisi
ėjo dirbti daug darbu drau
gijose. Todėl nepadarysiu 
klaidos sakydamas: Labai ma
žai yra tokiu laisvos idėjos 
asmenų, kokiu buvo jis.

Kazimieras Kairys niekad 
nesvyravo pirmeiviškame ju
dėjime. Kokia tiktai draugi
ja ar organizacijč! buvo tve
riama per progrese vii:-,, um 
Kazys prigulėjo ir dirbo, au
kojo savo laiką ir dolerį pro- 

Netekom gero draugo Kazio 
Kairio

Lapkričio 1 1 <1.. šių motu, 
miitis pakirto Kazio Kairio 
gyvybę, padarydama .skaudu 
smūgį progresyviu tarpe, Ka
zio moteriai Helenai, kuri yra 
gana silpnoje sveikatoje, sū
nui Albertui ir seimai, ir duk
teriai Helenai.

Jo gyvybės siūlą nukirto 
staigi ir netikėta mirtis. La
ižys Kairys dalyvavo LDS Hie 
Kuopos susirjnkime pirmadie
nio vakarą, lapkričio 9 d. Pc 
susirinkimo dar keletas di au
gu su Kairiu šnokučiavom apie 
įvairius gyvenimo reikalus. 
Tik vėlai skirstydamiesi vie
nas kitam pasakėm “laba nak
tis!” Kas galėjo tikėtis, kad 
tai bus paskutinis _atsis\eiki 
nimas!

Ant rytojaus. antradieni, 
Kazys darbavosi aplink saro 
namus jausdamasis geriausia. 
Tik po vakarienės, kiek jaus
damasis negerai, a t s i g u 1 e 
anksčiau. Nakties laiku mo
teris išgirdo jį dejuojant kaip 
per sapną. Priėjusi patėmi- 
jo, kad kas tai negerai su 
jos gyvenimo draugu. Pasau
kė daktarą. Jis pribuvo į ke
letą minučių laiko, bet jau 
viskas per vėlu — Kazimiero 
Kairio gyvybės šviesa užgeso 
ant visados.

Pašarvotas buvo Vintz gra- 
boriaus koplyčioje ir iš tenai 
nuvežtas i Lietuviu Tautiškas 
kapines. Lapkričio I I d. pa
laidotas io seniai įsigytame 
loto, kur jo švogeri.s Kani
šauskas su moterimi nuo seniai

gr<s.\\iam darbui. Iki pasku
tines durnos buvo nariu LDS 
ir LLD’ ir dėl jų dirbo. Nors 
ir sunkius darbus dirbdamas 
Pittsburgho plieno isdirbyste- 
je, bet niekados nebuvo pa
vargęs del progresyviu darbo 
ir savo gražios šeimos. Išau
gino sūnų ir dukterį tikrai 
laisvais, pavyzdingais žmonė
mis. Kazys nesirgo tautiniu 
patrijotizniu, bet jo sūnus ir 
duktė gražiai vartoja lietuviu 
kalba ir yra gražiai, ankstai 
išmokslinti.

SI aigts netek imas gero vy
ro, gero tėvo, gero draugo— 
lai skaudus smūgio. Gyvenimo 
nepasuksiu) atgal: gimėm, gy
venam ir turim skirtis iš gy
vųjų tarpo visi. Skirtumas 
yra lame, kiek- mes prisidėjo
me geiais darbais gyvendami. 
Prisidėjusieji prie naudingu 
darbu nebus' pamiršti per il
gus laikus. Prie tų naudin
gi! darbu prisidėjo Kazys Kai
rys. Darbais jis supynė ilgą 
atmintį gyvųjų tarpe. Drauge, 
dabar ilsėkis ramiai Tautiškų 
Kapinių šaltoje žemėje.

Senas Draugas

I *a r.y ži n s.—1 <’ 1 Tin cū z ų la i k- 
raštis Soir rašo, jog Indi
jos premjeras Nehru sutik
tų tarpininkauti taikos da
rymui tarp Francijos ir 
Vietnamo liaudininkų.

Tokio, Japonija. — Sovie
tų ir Japonijos Raudonasis 
Kryžius pasirašė sutartį, 

I kad Sovietų Sąjunga sugrą
žins 1,274 japonus karo be
laisvius.

MONTREAL, CANADA
Steigs zoologijos sodą ant 

Angrignon žemės

Kaip praneša miesto admi
nistracijos rateliai, tai Mont- 
realas netolimoje ateityje tu
rės didelį, moderniškąi zoolo
gijos sodąi (žvėrinčių), pana
šų, kaip kad Chicago,s arba 
Bronx, N. Y., žvėrinčiai.

žvėrinėms numatoma staty
ti va k arinėj e miesto dalyje, 
Angrignon Sodo žemėje, tarp 
Montrealo ir Ville Lasailie. že
mės užpirkimo procesas jau 
eina ir gal, kaip pranešimai 
sako, kitam, mėnesyje ar pra
džioje sekančią metų, žemė 
bus miesto raukosi'. Tuomet 
liks tik pabūdavoti gyvuliam)} 
pastatus ir juos įsigyti.

Protestuoja prieš siūlomą 
prekybos sutartį

Kaip žinia, Kanadoje ke
liama mintis sūdarymui pre
kybos sutarties su Japonija, 
kuria einant, iš Japonijos bū
ti! importuojama tekstilės 
produktai — įvairios rūšies 
drabužiams audiniai. Ta pro
ga, kuris laikas atgal, čia Ka
nados 'Tekstiles Technikų Le- 
iteracija, kuri atstovauja dau
giau 1,000 tekstilės technikų 
ir mokslininkų, pasiuntė mi- 
nisterių pirmininkui St. Lau- 
rent protesto telegramą. Taip
gi po kopijąt pasiuntė Ontario, 
Kvebeko ir New Brunswick 
premjerams.

Telegrama nurodė, kad Ka
nados moderniška ir pilnai į- 
rengta tekstilės industrija, su 
100,000 savo samdomi! darbi
ninkų, pilnai gali aprūpinti! 
visus Kanados žmones gelum
bėmis apsirengimui. Importa
vimas gelumbių iš Japonijos 
ar iš bile kurios kitos šalies, 
telegrama sako, statytų mū
sų šalies industriją pavojuje 
ir privestų prie bedarbės.

Tai sveikas Pcderacijos 
žygis.

Braddock, Pa.
Ką gi jie davė?

Viešoje užeigoje dirbant 
per daugelį metų, tenka per
leisti pro ausis visokių argu
mentų. Pavyzdžiui, 1952 me
tais prieš prezidentinius rin
kimus net reikėdavo vatos į 
ausis prikišti, kad nepažeistų 
ausų bubnelių. O kas taip ar
gumentavo? Daugiausia mote
rys. Girdi: Republikonai sus
tabdys nepaskelbtą karą Ko
rėjoje; republikonai numus 
taksus. Na, ir republikonai ta
po išrinktais. Karas atslūgo 
Korėjoj, taksai pakilo, maistas 
ir kiti dalykai, ypatingai ren- 
dos, taip pakilo, kad nekurto
se vietose reikia mokėti nei 
40 proc. aukščiau buvusių ren
du kontrolės lubų. O darbai 
baisiai mažėja. Po 3—4 dienas 
i savaitę bedirba.

Westinghouse ir C-opper 
Wel<l kompanijos paleidžia, 
šimtus darbininkų. Tai ir gy
venk, jeigu* nori su šeima.

Teisybė, lapkričio 3-čią bal
savimuose kirto loki smūgi 
pa.s mus republikonams, kad 
i;v daugiau gal ir nebedrįs 
kandidatuoti ant republikonų 
1.1 kieto.

J’ruma n ui prezidentaujant, 
išperėta ragangaudžių šaikos 
su Juozu McCarthy priešaky
je. Dabar pačiam Trumanu; 
Brownell davė įsakymą, kad. 
atliktų išpažintį prieš tuos ra- 
gangaudžius, kuriuos pats iš
perėjo! Senų žmonių, ypač 
dziūkų, yra posakys: Nekask 
kitam duobės, ba pats gali 
Įkristi!

Taip atsitiko ir su ponu 
Trumanu.

Laisvės vajaus reikalai
Šiame metiniame Laisvės 

vajuje Braddocko nesimato 
vajaus žcmlapyj. Gal kas pa- 
ipanys, kad mes aptingome. 
Tai būtų klaida. Man pačiam 
teko darbuotis pi'acituosc 
Laisvės vajuose, bet šiuo laiku 
mano žmona tapo paduota Į 
Braddock General ligoninę,

Aprubžiuos važiuotus greitį 
provincijoje

Kad sumažinti automobilių 
nelaimes, Kvebeko provincijoj 
bus pravestas įstatymas, ku
riuo vadovaujantis, bus aprti- 
bežiuotas važiavimo greitis 
ant vieškelių. Lig šio] tokio 
provincialio įstatymo nebuvo. 
Važiuotų reguliavo atskiri 
miestai savo ribose.

Specialiai bus uždrausta 
važiuoti: (I) nedaugiau kaip 
60 mylių ant gerų vieškelių, 
jei prie jų nėra gyvenamų na
mų ai' kitii pastatų; (2) ne
daugiau kaip 5o mylių ant 
vieškelių,' jei prie jų prieini: 
gyvenamų namų ai' kitų pa
statų; (3) nedaugiau kaip l<’ 
mylių ant kalnuoti! ir žvyruo
tu kelių, jei tiesūs ir matosi 
kur važiuoti; (1) nedaugiau 
kaip 30 mylių per miestus, 
miesčiukus ar kaimus; (b) 
nedaugiau kaip 20 mylių ant 
išsisukinėjusių kelių kalnuose, 
ant pavojingų užsisukimų ir 
komerciniuose d įstrik tuose, 
priešakyje mokyklų, ant ke
lių ar gatvių grižkelių, arba 
skersai gelžkelių.

Vadovaujantis šiuo Įstaty
mu, jei jį provincialis seimeli.' 
priims, automobilių vairuoto
jai, jei jie nesilaikys minėti! 
taisyklių, griežtai bus bau
džiami.

Gimė
-Juozas ir Anelė Kaušylai 

susilaukė antros ir sveikos du
krelės. Motina ir naujagime 
jaučiasi gerai.

Serga
Marijona Gudienė, Royal 

Victoria ligoninėj*1, aplaikč. 
vidinių operaciją. Ligonė jau 
randasi namuose, sveiksta..

Antanas Bulokas irgi kuris 
laikas buvo ligoninėj'*1, bot 
dabar jau randasi namuose ir 
sveiksta.

Jonas Jurkštas susirgęs. Li
gonis randasi namuose.

J.

j Room 209 ir kitąi savaitę tu
rės eiti ant operacijos štilio.

Man pačiam reikia dirbti 
dienomis rytais. Vakarais rei
kia lankyti ligonę. Tokiu- būdu 
ir nesimato Braddocko ant 
Laisvės vajaus žemlapio. Bid 
visgi nenoriu pasilikti su zero, 
tai pasiunčiu money orderį 
ant $2 1. Tai dvi atnaujintos 
Laisves prenumeratos ir nuo 
G. ir A. Urboną! $"> dėlei 19b I 
metų Laisvės budžeto.

G. Urbonas

Cleveland, Ohio
Atlankom draugę, 
^arėmėm spaudą

Lapkričio 4 d. būrys drau
gią susitarusios aplankėme 
drg. V. Mockaitienę. Bora 
savaičių pirmiau jai buvo pa
daryta operacija, is kurios 
draugc'i gerai pavyko pakilti.

Draugė Mockaitienė gerai 
žinoma clevelandicčiams. Ji
nai visuomet gaspadiniauja. 
Ar lai šermenyse, ai' paren
gimuose, ar vestuvėse mes ją 
visuomet malonu' darbuose. 
Jinai niekad neatsisako bile 
reikale, mažame mį- dideliame 
darbe. 'Taipgi LDS Klube, 
kuomet buvo sveika, seniai 
kepa žuvis (fish fry). . .

Todėl net 17 draugių ją 
atlankė, žinoma, būtų -buvęs 
lar didesnis skaičius, bet 
draugės greitai sumanė, tai 
ne visoms buvo duota1 žinia.

Drg. M. Tyzenhouse parū
pino valgių. Su dd. pagalba 
sutiesėme ant stalų. O dar d. 
Mockaitienė pridėjo skanu
mynų, tokiu būdu buvo geri 
pietūs.

Be abejo, ncbu\’O pamirš
ta ir spauda. Po pietų visos 
drauges davė gerus linkėji
mus draugei Mockaitier.ei ’ ir 
jos šeimai. įnešta,! kad to
kiame pobūvyje dar daugiau 
atsižymėtume paremd a m o s 
lietuvišką spaudą, ir ant vie
tos surinkome virš $10. Pa
dalinome po $5 Laisvei ir Aki
niai. Taip ir baigėsi1 sėk
minga diena. Anna

Montello, Mass.
Parengimas teatro-komodi- 

jos “Geriau vėliau, negu nie
kad“ gerai pavyko. Atsdiuvo 
lapkričio 1 I, Lietuvių I antiš
ko Namo žemutinėje salėje. 
Publikos buvo su viršum du 
šimtai. Po komanda J. Grybo 
atvažiavo 10 artistą! i* Brook
lyn, N Y. Pilnai išpildė \a- 
Karo programą. Vadovybėje 
režisieriaus J. Juškos suvaidi
no komediją ii' dar pridėjo 
“Kornii daktarą” ir “Abiem 
bloga.“ Jie visi savo roles 
atliko gerai. Gal kaip kur ir 
buvo biskis kokių trūkumų, 
bet vaidinimuose tas visuomet 
pasitaiko.

Kriaučiūnas ir Grybas, prie
dams, dar keletą dainelių pa 
dainavo. Jiems pianu skani- 
bino (). Mineikytė.

šiuo parengimu mūsų pu
blika likosi patenkinta.

Mūsų gerų draugų matėsi 
daug iš Bostono ir apylinkės. 
Norwood. Stoughton ir kele
tas iš Bridge waler, šis paren
gimas duos nemažai pelno. 
Aukų surinkta $15. IK.

Mes, renginio komisija, la
bai esame dėkingi brookly- 
nieėiams artistams, kad ji*' ln- 
rėj«> liek energijos tokią ii- 
gąi kelionę atvažiuoti ir mus 
prijuokinti su savo komedijo
mis. Taip pat dėkojame ii 
publikai, kurie atsilankėte ii 
pagelbėj’ote tą parengimą pa
daryti sėkmingu. Ypatingai 
dėkojami' tiems, kurie aprū
pino svečius nakvynėmis, taip
gi valgių aukotojams ir ga
mintojams. Žolynas

Newark, N. J.
SI J‘,TY,N|() CHORAS rengia pasi

linksminimo vakarėlį šeštarlicnj, 
gruodžio 5. Parengimas jvykfi 
Ukrainii Salėje, 57 Beacon Street, 
Newarke. Pradžia. S vai. vakaro. 
Bus užkandžių ir dainų programa, 
laipgi žaismių. Choristai kviečia 
visus sykiu smagiai praleisti vaka
rų. . Įžanga $1. Sietyno Choras.

< 233-235)

London. — Anglijos kara
lienė Elzbieta II išvyko ke
lionėn, kiti' žada per 6 mė
nesius aplankyti visas An
glijos imperijos dalis.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

NORWOOD, MASS.

LAISVĖS KONCERTAS
|vyks Sekmadienį

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

13 St. George Ave. Norwood, Mass.

JONAS SABALIAUSKAS ONA DIRVELIENfi
Tenoras Sopranas

Jiedu dainuos solus ir duetus, taipgi bendrai su 
visu choru.

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

'Taipgi programoje dalyvaus ir žymus akordionistas 
RICHARD BARRIS

ši.s žavėjamis koncertas bus vienatinis taip žymus 
parengimas visoje apylinkėje. Taigi kiekvienas dailę ir 
monąi mylintis žmogus privalo atsilankyti.

Kviečia Bendras Komitetas.

3 pusi.-Laisve (Liberty) -šeštadienis, Lapkr.-Nov. 28, 1953

Philadelpliia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MECHANIC. With knowledge of 
electricity, to repair battery, ojicrat- 
ed elec, indusl. trucks and other 
material; handling equipnv'nt. Near 
54th City Line. Apply MATE- .N 
RIAL HANDLING EQUIPMENT 
CO., Ill Union Ave. Bala-Cynwyd.

(233-235) *

ACCOUNTANT. JR.
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete of lieu Š 
procedures. College graduate.

Apply 28'30 Walnut Street 
(231-239) j

ORDER PICKER
25 to 30. high school graduate, for A 
a modern wholesale grocery ware- 
house. Exp. not necessary. Penna- eT 
nent, full lime work. 2 blks. S. o( I 
I) & Wyoming at. Whitaker & Ca- J 
yuga. Period Bros., Inc. Applly 
10 to 12. Mr. Moffson.

(234-237)

HELP WANTED—FEMALE

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

Phone GE. H-4866 ė
(232-234) H

HOUSEWORK COOK for Doc
tor and family. Small house. Conv. 
to trans. Pleasant permanent home. 
No laundry. Sleep in fond of child
ren. $35.00 week. TE. 9-G672.

(232-238)

Waterbury, Conn.
Gruodžio 6 d. bus vaidinama 

labai juokinga komedija “Ge-
I riau vėliau, negu niekad.“ Vai
dins svetainėje 103 Grct'U St., 
Wati'iburyj. Pradžia 2:30 po
piet.

Vaidintojai atvyksta iš Brook
lyn, N. Y., po vadovyste Jono 4 
Juškos. 'Todėl visos Conn, vals
tijos lietuviams bus proga pa
matyti linksimi veikalą! ir gar
džiai pasijuokti. Juokas ir 
džiaugsmas yra didžiausias 
vaistas sveikatos ir gyvybės 
palaikymui.

'Ta komedija dar pirmu kar
tu bus statoma Waterburyje. 
Prie tos komedijos priedui dar 
bus suvaidinti du dialogai : 
“Kornąi daktaras“ ir Abiem 
bloga.“ Todėl visi, kas gyvas, 
ateikite pamatyti, nes visas pel
nas skiriamas dienraščiui Lais
vei. Ih/rcs raidinio jas

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.
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Moterų Klubo susirink imas 
įvyko skaitlingas ir turtingas 
raportais iš Įvairiu parengimu.

Pirmininke padėkojo (irr,il
goms uz jai suteiktą dovaną 
jos pagerbimo b.ankiete ir už 
dovanas tautu parodai, kuri 
pavyko sėkmingai. .Varde Mo
tery Klubo tariame širdingai 
ačiū visoms ir visiems už pri
sidėjimą Įvykdyti tas šaunias 
pramogas.

Pirmiausiai nutarėme rengt! 
kūčią su Įvairiausiais valgiais, 
kad atsilankė visi būtų pa
tenkinti.

Viena draugė prisiuntė do
vaną, rankomis numegstą ša
liką. Mes labai Įvertiname 
jos tą dovaną ir tariame dė-
kui. si draugė da\ė mums ge
ra pavyzdi. Mes visos turė
tumėm pasirjulyt i su rank
darbiais ateityje.

Baigdamos snsiiin k imą ga
vome žinią, kad ateinantį su
sirinkimą, lai yra gruodžio 
17 tą, draugai vyrai rengiasi 
mums suruošti didelį vaišiu 
vakarą. Suruošti toki, kokio 
mes dar neturėjome. Lauk
sime su m kantrumu, nes labai 
norisi matyti, kas tokio ten 
bus.

Po susirinkimo turėjome ge
ru, skaniu vaišiu ir stalą pa
puoštą gėlėmis, gražiu linkė
jimu kortukiu. Mat, si syki 
buvo mūsų gerbiamos pirmi
ninkes, iždininkes ir dar lia
nos labai darbščios draugės 
gimtadienio anvaikščiojimas. 
Tai ištikruju praleidome kul
tūriškai ir linksmai vakarą.

Klubietė

Užstreikavo barankas
Išvežjotojai užstreikavo .“>2 

iš 34 baranky (bagels) ke
pyklų mieste. Reikalauja po 
$12 algos priedo per 6 dienu 
savaite, trečios sakaitės ato
stogų. Taipgi reikalauja mo
kėti virsi aland inę mokesti 
po išdirbtu 8 valandų penk
tadienio vakarą. Tas šiftan 
kartais prasitęsia iki 15 in
land u.

MATTHEW A. i
BUYUS ;
(BUYAUSKAS) 1

LAIDOTUVIŲ 1
DIREKTORIUS 1

J 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
> <

______________

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gera) Patyręs Barberls

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

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

Receptų Specialtotal:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6231

Prašome atvykti Į Kultūrinio 
Centro bankielą lapkričio 28 d.
Kuo yra lietuviams Kultii 

rinis Centras? Atrodo, kad, 
tam atsakymą esate suteikę 
jūs patys, to centro Įsteigėjai 
Esate atsakę masiniu susido
mėjimu. Atsakėte tūkstan
čiais išpirktu šėru, suteiktomis 
paskolomis ir aukomis.

Tai jūs norėjote tokios Įstai
gos, kurion galėtu ateiti kiek
vienas lietuvis laisvai. Kad 
galėtu ateiti be kamantinėji
mo jo ar jos pažiūru, be at
sižadėjimo Įsitikinimu, Tokią 
Įstaigą turite ir pavyzdingai

Garsaus rašytojo paskaita ir 
pagerbimas šj sekmadieni
“Melodijos” Dainos Ir Kita 
Meniška Programa Pabūvyje

Laisvoje jau buvo rašyta, 
kad jaunas Amerikos lietuvis 
P. Bonoskis (Baranauskas) 
parašė naują knygą.

si sekmdieni mos turėsimo 
progą su šiuo jaunu lietuviu 
susitikti, pasiklausyti jo pa
skaitos, pasikalbėti draugiš
kai, pasivaišinti ir ji pagerbti. 
Paskaita - pagerbimas Įvyks 
ŠĮ sekmadieni, lapkričio 29-tą 
dieną, Lietuviu Kultūriniame 
Gentim, Richmond Hill. Pra
džia trečią valanda po pielu,

Televizijos stočiai 
Įteikė protestą

Ci\ iliniu Laisvių I nija pa- 
siuntė tolei izi jos s t o č i a i 
WABD-TV atvirą laišką. Ja
me pareiškė protestą prie:- 
atėmimą balso darbininku va
dui George Blake Charney. 
Protestu pareiškia, kad lai 
“yra cenzoriškas aktas.”

Organizacija ragina stotie:; 
vedėjus “originaliai koiib ak
inėtą programą at.stoigti ati
tinkamu laiku ir artimoje at
eityje.”

Barnis, darbininku vadas 
komunistas, būtu kalbėjęs po 
rinkimu iškilusiais svarbiais 
klausimais, 'tarpi tu buvo ir 
prokuroro Brow nellio puoli
mas ant buvusio prezidento 
Trumano. čarnis, kaip advo
katas ii- kaip buvęs nepri
klausomas kandidatas i pro
kurorą, žino Įstatymus. Jo 
kalba buvo paruošta istaty 
ma.is leidžiamose ribose.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868

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

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Virginia 9-6125

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

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

Except Thųrs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
"... • - -r- . ■■^1'

Telephone EVergreen 4-8174

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet ...................... $1.25 Pilemenij Sibirsky ....... 65
Borsch — Ukrainian ....... 25 Blinchikl ............................ .... 65
Chicken Noodle Soup .... ... 20 Liver Steak — Veal ..... ... 1.25
Consomme .......... .............. ... 20 Liver Steak — Lamb ........ 75
Cutlet po Russky ............ ... 60 - Broiled Lamb chops ....... 1.25
Stuffed Cabbage ............ ... 65 Broiled Pork chops ..... ... 1.25
Pilav po Turkestansky . ... 75 Shashlik Uzhesky ......... ... 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian 1.50

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

ALL HOME MADE DESSERTS — 15c
Kompot Jello Pudding Pies Sponge Cake

Banana Cream Cake Apple Pie
TEA, COFFEE, MILK — 10c. --Ji

4 pual.-LaitvB (Liberty)—šeštadienis, Lapkr.-Nov. 28, 1953

ią užlaikote lig šiol. Jos at
eitis priklauso taipgi nuo jū 
su. Tikimės, kad visi, ku
riems galima, busite savo vie
toje ir šioje motinoje iškilmė
je. Tad —

j Tenka tik priminti, kad me- 
i finis bankietas jau čia pat. I
j Įvyks ši šeštadieni, lapkričio 
i 28 d.. Liberty .Auditori joje, 
j Atlantic Avė. ir I 11 th Si.
Richmond Hill, N. Y. Vaka
rienė $*’>. Pradžia 6 vai.

Iki pasimatymo!
Dalininkas

šia proga grupe “Melodi- 
j ja” ir kitos meno jėgos duos 
! atatinkamą trumpą meninę 
j programą, si popieti ruošia 
(bendromis jėgomis LMS ir 
11,1.1). Rengėjai skaito tą pobū- 
■ vi svarbiu kultūriniu Įvykiu 
' ir kviečia visus lietuviškos 
j Kultūros mylėtojus atsilankyti.

Autorius P. B. turės su 
savimi knygą “Ugnies Klonis,” 
romaną apie Pen nsy l\a n i jos 
lietuviu gyvenimą. Knygą ga

ilimu bus nusipirkti, Bonoskis 
I autografuos kiekvieną nupirk
it ą kopija.

•R.

Spaudos graviruotojai 
reikalauja sutarties

New Yorko komerciniu did- 
lapių gravijūros darbininkai 
pagrasino firmoms striuku. 
Streiką pradės ateinanti šeš
tadieni, jeigu pirm to l'irmoii 
nebus su jais susitarusios. Už 
streiką balsavo 298. prieš 35.

Darbininku sutartis pasibai 
gė spalio 31-mą. Kompanijoj) 
delsia derybas dėl naujos su
tarties. l’ni-ja reikalauja 815 
per savaitę algos priedo ir 
kitu pagerinimu. Kompanijos 
pirm balsavimo streikuoti te
siūlė tik $3.75, Įskaitant vis
ką— algų priedą, šventes, ge
rulės fondą.

Dabartinė tos šakos darbi
ninku algos aukščiausioji ska
lė yra $120 per savaitę die
niniams ir $131 naktiniams už 
36 ir puses valandų savaitę.

Streikas paliestu Journal-. 
American, Mirror, News, Bost, 
Times ir World Telegram and 
Sun.

Smėlis užgriuvo darbe
Woodsid ietis Richard Lewis 

tapo apgriūtas smėlio darbe, 
kasant vynai ravą Long Įs
iaudė. Jo sandarbininkai spė
jo ji atkasti, ištraukti dar 
gyvą,' tačiau jau pavojingai 
nuvargintą. .Jo padėtis ne
aiški.

Prašys daugiau pinigų 
laužynams griauti

Majoro komitetas žada pra
šyti iš federates valdžios 25 
milijonu doleriu laužynams 
nugriauti 220 akiai plote. Tam 
tikslui jau išleido 40 milijonu. 
Bet visas darbas kainuos 100 
milijonu doleriu. Trūkstamą 
dali (trečdali) privalo pridėti 
patsai miestas.

Ai- dabartiniams tu laužy
nu gyventojams bus iš to nau
dos ' Būdavo nauda Roose- 
velto ir LaGuardia laikais. 
Bet dabai’ tik maža dalis te
gali sugrįžti i tose vietose at- 
statysimus naujus namus. Dėl 
ko? Už mūsų taksus sumokė
tus pinigus tie plotai, nuper
kami, lūšneles nugriaunamos, 
plotai nuvalomi. Paskui tie 
plotai pavedami privatinėms 
kompanijoms. Jos stato bran
giomis raudomis namus. Sta
to puikius apartmentus miesto 
centre ponams. O darbinin
kai, kurie ten gyveno, turi 
ieškotis sau kitu laužynu kur 
nors toli užmiestyje. Jie pri
versti išeiti dažnai labai to
li nuo savo darbo, toli nuo 
giminiu, nuo savo bažnyčios 
ir klubo.

Vogta linksmybė 
greit pasibaigė

New Yorke suimti du 16 
metu vyrukai, atvažiavę iš 
Matta pan, Mass., Bostone 
vogtu auto, Hartforde jie 
Įsilaužę grosernėn. New Yor
ko Central parke nuo mote
riškes pagrobę piniginę.

Tačiau pakliuvo jie ne už 
blogumus, bei už išgąsti. Bėg
dami nuo moteriškės jie Įsu
ko prieš trafiką i kelią, ku
riuo važiuojama tik i vieną 
pusę.

Sužalojo šeimą ir save
Queens gyventojas David 

Klegenh e i m ei’ žiauriai sužalo
jo savo žmoną ir mažą dukry
tę. Tai padaręs, sužalojo ir 
savo. Visu gyvybė atrasta 
pavojuje.

Spėjama, kad jis staiga pa
mišo. Tačiau turėjimas po 
ranka ii’ sumanymas vartoti 
šautuvo kulbę, ledo skaldy- 
tuvą, bi itvą ir marinančias 
dujas vėl keičia nuožiūrą. Jis 
yra dalininkas mezgyklos 375 
Kent Ave., Williamsburge.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys Bagdzinskus
VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second Ave. (Gretai4-osgatvės) New York City
Telephone: GR. 3-9865

PILKAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM 
Aulams kas dieną, tik antradieniais uždaras

BODY & FENDER MAN
Expertas -.. vedimui moderninio

fabriko. Didžiausio biznio kampas 
Brooklyne. Darbas 'kaipo mana- 
džerio ar partnerio. Didelė proga 
tinkamam asmeniui. Kreipkitės:

Sparkle Plenty Auto Laundry 
Tel. Nightingale 9-2485

i (233-235)

PLUMBER 
prie 

ALTERATIONS & JOBBING
Aukščiausia alga, nuolatinis dar

bas. Su auto vairavimui laisniais. 
(Harlem). •

Saukite tuojau 
Tol. HA. 9-4557

(234-235)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

MACHINE SHOP
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 

įkainuota virš $2,000. Daroma ge
ras pragyvenimas. Daug biznio. 
Šią puikiausią biznio proga savinin
kas parduoda už labai prieinamą 
kainą.

Saukite Savininką:
Tel. IIY. 9-2112

(234-236)

AUTO REPAIR SHOP
(25 x 50). Ant bizniškos gatvės, 

East New York sekcijoje, Brooklyn. 
L shaped nuosavybė. Taipgi už 
kampo, privatinės reidencijos pusė
je, 2 šeimom 11 kambarių namas, 
aliejum šildomas, 12,500 keturkam
pių pėdų žemės plotas 5 lotai. Pui
kiausia biznio namų nuosavybe. Pri
einama kaina. šaukite savininką:

Tel. AP. 7-3843
(234-240)

Svečiai
Jonas Kazlauskas iš San 

Francisco,, Calif., aplankė 
dienraščio Laisvės Įstaigą ir 
apdovanojo su penkine. Ta 
proga taipgi apžiūrėjo ir kitas 
Lietuviu Kultūriniame Centro 
Įsikūrusias Įstaigas. Pradžioje 
atoi'iiančios savaitės žadėjo / 
grįžti į San Francisco. I.aimin- 
gos jam kelionės.

Kazlauskas anksti rudenį 
gavo 10 dienu atostogų iš 
darbo. Tomis dešimtimi dienu 
jisai pasiryžo atlankyti savo 
du sūnus, dukterį ii’ brolius, 
gyvenančius New Jersey. Tuo 
atvykimu taipgi buvo pasimo- 
jęs atlankyti rytinėse valstijo
se esančias lietuviu Įstaigas. 
Neužmiršo ii* vidurvakariuose 
esančiųjų. Buvo planavęs sus
toti iir Chicagoje griįždamas 
namo.

Kazlausko originali planą 
pakrigdė ištikusi auto nelai
me jau atvykus i lytines val- 
tijas. Buvo skaudžiai apžalo- 
tas, kojos kaulas skilęs. Gy
dymasis užtruko 7 savaites. 
Tačiau savo planu jis neatsi
sakė. Pakilęs iš lovos atvyko 
atlankyti mus. Džiugu pami
nėti, kad atvyko savomis ko
jomis ir jau be lazdų. Jam pa
vyko nugalėti nelaimę.

Neivyork iečiai ragi narni
taupyti vandeni. Rezervuarai 
pavojingai nusekę.

APPETIZING STORES (2)
Pilnai įrengti. Abu geroje vei

klioje sekcijoje Biwklyne. Daro 
gerą pragyvenimą. Žema lenda, 
lysas. Savininkas su nuostoliais 
parduoda šias puikiausias biznio 
progas, neš turi kitus biznio inte
resus.

Šaukite Savininką:
Tel. DI. 2-8541

(234-236)

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli vie

ta. $800 savaitine jeiga. Biznis 
lengvai padidinamas. žema renda. 
9 m. lysas, mažos išlaidos. Savi
ninkas parduoda labai prienamai. 
Apleidžia miestą. Šaukite savi
ninką.

MA in 2-9898.
- (234-235)

CANDY STORE—FOUNTAIN
Nuolatinis kavos ir. keksų biznis. 

Taipgi parduodama rašomosios me
džiagos. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Labai žema renda, 
3 metų lysas, apšildomas kambarys 
užpakalyje. Savininkas parduoda su 
nuostoliu, nepaprastai žema kaina. 
Priežastis liga.

Matykite ar šaukite savininką: 
617 4th Avė. (tarp 19 ir 20 Avės) 

Berooklyn. Tol. ST. 8-8885
(234-240)

APPETIZING STORE
Taipgi parsiduoda saldainiai ir 

riešutai. Pilnai įrengta. Ultra mo
derniški fixtures. Daro gražų pra
gyvenimą. Lengvai padidinamas 
biznis. Šią puikią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tol. HY 3-8269 (7-9 P. M.)

- (234-23R)

PARSIDUODA GAS STATION 
AR PRIIMSIM MECHANIC 

PUSININKĄ
Gera biznio vieta. Daro gerą 

pragyvenimą dėl 2 ar daugiau. Daug 
biznio. Puikiausia proga tinkamam 
asmeniui. Šaukite savininką:

Shore Road 5-9469
(233-235)

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. 5-8963

(228-234)

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.

ESplanade 2-3921
(232-238)

AUTO REPAIR SHOP
Gerai įsteigta. Pilnai įrengta. 

Gera biznio sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda už 
labai prieinamą kainą -iš priežas
ties ligos. Šaukite savininką

Tel. HYaeinth 6.-7925
(233-239)

AUTOMATIC LAUNDRY
Pilnai įrengta. Gera biznio sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinama kaina. 
Matykite savininką:

353 Tompkins Ave., Brooklyn
Tel. STerling 3-3828 z

(233-235)

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gruodžio 1 d., 7:30 
vai. vakare, A. L. P. Klubo salėje, 
280 Union Avė. Šiame susirinkime 
bus renkama kuopos valdyba se
kantiems metams. Visi kuopos na
riai kviečiami dalyvauti. Valdyba 

(234-235)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio (Dec.) 2, 8 vai. 
vakare. Tai paskutinis šių metų 
susirinkimas. Visi nariai turėtų ja
me dalyvauti. Reikės išrinkti nau
ją valdybą. Taipgi prisirengti prie 
mūsų metinės vakarienes, kuri 
įvyks gruodžio 12 d. Valdyba

——■ ■1 ....... . .... ...... .
DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

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

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

47G Amsterdam Ave. (88) 
SU. 7-8752

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

Sekmadien. 12 dieną iki 5 P.M.
(231-238)

HELP WANTED—FEMALE

MERGINA

Lengvas namų ruošos darbas
Guolis vietoj, privatiniai namai

K«-w Garden Hills, L. I.

Tel. Liggett 4-0899
(233-239)

NAMŲ RUOŠAI—
JAUNA MOTERIŠKE

(Nėra skalbimų.) Rūmas ben
drai su 11 metų amžiaus mergaite. 
Linksma laukų apylinkė. $30 į sa
vaitę pradžiai. Nuolatinis darbas 
Telefonuokite:

Great Neck 2-9670
(233-2371

EX PERT W ATER WA VER

Tik ant panikų. Nuolatinis dar
bas. gera mokestis. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

OSCAR F. BERNNER, INC.
152 West 441 h St., N. Y. C.

(233-234)

FINGER WAVER—MANICURIST
Pat y nisi - pilna operatorė. Nuo

lat, 5 dienų savaitė, gera alga. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

JOSEPHINE’S BEAUTY SALON
59-06 Woodside Ave., 

Woodside
Tel. HA. 9-4888

(233-235)

FlNGER-WAVER—MANICURjlST
Patyrusi pilnai mokanti. Aukš

čiausia alga, nuolat, 5 dienų savai
tė. Linksmos darbo sąlygos. Kreip
kitės:

BEVERLY ANNEX
110 Beverly Rd., Brooklyn 

Tel. GE. 8-9393
(233-239)

REIKALINGA MERGINA/
Peržiūrėjimui ir atskirstymui Dry 

Cleaning krautuvėj. Gera alga, nuo
latinis darbas. Puikios darbo sąly
gos.

Telefonuokite: HO. 4-7464 
(232-234)

SLAUGE — R. N.
Dieninėm pareigom. 8 valandų šif- 
las. Kreipkitės:

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

Jamaica
Tel. JAmaiea 6-3575

(230-236)

METALUI VYRAS ir LYDYTĖ V'
Trokų Viršų Taisytojas

G. & N. COMMERCIAL AUTO z 
REPAIR

2563 Ewen Street, Bronx 
(West 230th St.) Tel. KI. 8-3027 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės dabar.
(232-234)

HAIRDRESSER
Patyrusi - - pilna operatorė, 5 die

nų savaitė, nuolat. Aukščiausia al
ga pridedant komisą. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ART LANE
68-02 Fresh Meadow Lane

Flushing
Tel. FL. 3-2727

(233-235)

MALE and FEMALE

MANICURIST—HAIRSTYLIST
Patyrę, pilnai mokanti, gera alga, 

nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė. 
Linksmos darbo sąlygos. Tiktai 25 
minutės nuo Times Square.

Telefonuokite:
EX. 2-4250

(232-238)
REAL ESTATE

WOODSIDE
Grynų plytų 2 šeimų namas. 9 rū

mai, prisideda ištaisytas skiepas. Mo
derniška tilo virtuvė. 5 rūmai tušti, 
geros įeigos. 2 karam- garadžius. 
Daug kitų įrengimų. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Mah'L 
kite savininką:

51-82 48th St. 
Tel. ST. 4-5676

(231-235)
t ■*

1380 MERRY Al’E.- BRONX
Tikras mūrinis, pilnai atskirtas. 2 

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

UN. 3-8890
(229-235)

NEW ROCHELLE
Puikiausi namai ir industrijinė 

nuosavybė. 5’,i 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- 
niam naudojimui. Užtvertas iš 2 šo
nų 18 tonų hoive scale prisideda. Sa
vininkas abu parduoda labai prieina
mai.—Apleidžia valstiją. Šaukite sa
vininką:

Tel. NE. 2-5673
(232-238)

Brook lyno prokurorui pa
duota skundas, kad vienas 
Brooklyno biznierius ^apsuko 
valdžią. Pasamdytas moky
kloms uždėti stogus, jis už
dengęs 3 klodų storiu. Bet 
mokestį paėmęs už 4 klodus.




