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KRISLAI
Sveikintinas žygis. 
Išmintingi vyrai. 
Apie piktybės vertelgas.
Duokite jiems proto.
“Skrajojantis skvodas.“

Rašo A. Bimba

Labai gerai ir protingai pa
sielgė oro iėgu ministras Mr. 
Talbott. Jis atmetė militari- 
nio teismo nuosprendi ir palie
ka leitenantą Radulovičiu tar
nyboje.

b'cnt jau čia makartiški ra- 
gangaudziai pralaimėjo. Jie 
norėjo tą jauną vyrą sunaikin
ti. Nepavyko.

Šimtas trisdešimt keturi 
mokslininkai ir profesoriai 
smerkia prokuroro Brownell 
pastangas padaryti marksisti
ne Jefferson School of Social 
Science subversyviška. Jie tei
gia, kad ta mokykla turi tei
sę gyvuoti ir mokyti marksiz
mą.

Jie sako:
“Mūsų konstitucinė žodžio 

laisvės teisė būtinai apima 
amerikiečiu teisę užlaikyti 
mokyklas, kuriose jie mokina 
ir mokosi tiesos, kaip jie ją

Bile koks bandymas 
nuslopinti mokymą ir moky
mąsi marksizmo tokioje ištai
goje, kaip Jefferson School 
of Social Science sudaro rim
tą pavoju visokiam laisvam 
studijavimui.“

Ir vėl labai gražiai prabilo 
Aukščiausio Teismo narys 
Douglas. Atvirai ir griežtai jis 
pasmerkia makartinius ragan- 
gaud žius.

Darosi niekam nebe saugu. 
Jau paprastas jankis paskel
biamas raudonuoju ir perse
kiojamas.

Jau nebe saugu ne tik ko
munistui, bet ir socialistui ir 
paprastam liberalui. R a gan- 
gaudžią akyse jie visi vienodi.

šis teisėjo Douglas išstoji
mas gal no vienam amerikie
čiui atidarys akis.

Ragangaudžius Douglas iš
vadino “neapykantos siliko
nais.” Bet jie taip pat yra ir 
didžiausios piktybės šinko- 
riais. Piktą jie šalyje sėja, iš 
piktybės jie politiniai tunka.

•
jį Skaudžiai nusivylęs ir smar
kiai užpykęs koks ten Naujo
kas Clevelando Dirvoje šau
kia: Duokite šviežio oro!”

Kame dalykas?
Ogi ve kame: Naujokas ma

no, kad dabartiniai Amerikos 
Lietuviu Tarybos vadai ir ne
tikę ir susidėvėję žmonės. 
Juos reikią pakeisti kitais. 
Naujokas siūlo Tarybos rakete 
pryšakin pastatyti smetoninin- 
kus.

Vieną raketieriu pakeitimas 
kitais, man atrodo, nebūtu nei 
išmintingas, nei naudingas žy
gis.

Čia reikia ne tiek šviežio 
oro, kiek blaivaus proto. Rei
kia, kad šitas visas Amerikos 
Lietuviu Tarybos raketas bū
tą visuomenės atmestas, pas
merktas ir likviduotas.

. Romos bažnyčia suradusi 
inaują būdą kovai prieš komu
nizmą. To naujo būdo auto
rium esąs kardinolas Lercaro.

Pasirodo, kad Emilia pro
vincijoje, Italijoje, privisę tiek 
komunistų ir šiaip “raudoną- 
jų”, jog kunigams biznio vis 
mažiau ir mažiau belieka.

I AMERIKA GAL PRIIMS 
SOVIETUS Į TAIKOS 
KONFERENCIJĄ KORĖJAI
Bet, sakoma, Sovietų atstovai
Neturėtų spren

I ___

Panmudžom, Korėja. — 
i United Press praneša, jog 
j Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pasiūlė, kad Sovietų 
Sąjunga galėtų tiktai su 
patariamuoju balsu daly
vauti, kaip viena iš neutra- 

i lių šalių, busimojoj politi- 
I nė j konferencijoj taikai 
i daryti Korėjoje.

Teigiama, kad Amerikos 
pasiutinys Arthur Dean, 
tu r būt, priims tą pasiūly
mą.

Iki šiol Dean kartojo, 
kad Sovietų Sąjunga ga
lėtu dalyvauti konferenci- 

| joj tiktai kaipo “kariavusi” 
| komunistinė valstybė iš
vien su Šiaurine Korėja ir 
Kinijos savanoriais, o to
kiame atsitikime Sovietų 
atstovai turėtų ir spren
džiamąjį balsą.

Bet jeigu Sovietų Sąjun
ga dalyvautų kai]) neutra- 
lė šalis, tai negautų spren
džiamojo balso.

Kitos neutralūs šalys, ku
rias Šiaurinė Korėja rei
kalauja pakviesti Į konfe
renciją, yra Indija, Pakis
tanas, Burma ir Indonezi
ja.

Franc, seimas vis bijo 
'vokiečių armijos 
I

Paryžius. — Francijos 
seimas tiktai 275 balsais 
prieš 244 pareiškė pasitikė
jimą premjerui J. Laniel’- 
iui kas liečia vykdymą ka
rinių Amerikos planų va
karinėje Europoje.

Bet seimo priimta pasiti
kėjimo rezoliucija tai]) su- 

i taisyta, kad neužgiria a- 
merikinio reikalavimo — 
atkurti vokiečių armiją ir 
įtraukti ją išvien su fran
cūzais į tarptautinę vaka
rų Europos armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Generolo de Gaulle šali
ninkai seime susilaikė nuo 
balsavimo. Kitaip gi tai 
Laniel būtų negavęs nė to 
menko pasitikėjimo.

Paryžius. — Nukrito ka
rinis Amerikos lėktuvas, 
pražudant 6 kariškius.

-—————_
Minėtas kardinolas suorga

nizavo ir pasamdė dvidešimt 
vienuolių, įtaisė jiems didelį 
(roką (sunkvežimį) sir garsia
kalbiais ir paleido ton plovin
ei jon.

šitas “skrajojantis skvodas” 
važinės po kaimus ir reika
laus, kad alkani valstiečiai 
grįžtų prie bažnyčios. Kurie 
neklausys, tie bus pasiųsti 
peklon !

Šitaip jau prastai Italijos 
dvasininkams!

Nesinori tikėti, kad toks 
vienuolių skvodas jiems smun
kantį biznį bepataisytų.

džiamojo balso
K on ferenci j os v i e t a 

ir laikas
Šiaurinės Korėjos liau

dininkai ir kinai siūlė lai
kyti politinę konferenciją 
New Delhi, Indijoj, pra
dedant gruodžio 28 d.

Vietnamo liaudies 
valdžia sutiktų 
derėtis su francūzais

P a ryži u s. — Vietna- 
mo liaudininkų prezidentas 
Ho či Minh sakė korespon
dentui Švedijos laikraščio 
Expressen, kad sutiktų de
rėtis su francūzais apie ka
ro baigimą.

Liaudininkai - komunis
tai per 7 metų karą yra už- 
,ėmę daugiau' kai]) pusę 
Vietnamo, Indo - Kinijoje.

Francijos atsiliepi
mas.

Paryžius. — F r a n cijos 
valdininkai sakė, kad jeigu 
Ho Či Minhas • diplomati
niais keliais, o ne vien tik 
per laikraštį, pasiūlytų de
rėtis dėl paliaubų, tai Fran- 
cija eitų į derybas.

Jugoslavu valdžia paleis 
tūlus politinius kalinius

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovas Tito 
ketino paleisti 7,194 poli
tinius kalinius, fašistus bei 
tokius, kurie buvo baudžia
mi už pasipriešinimus Tito 
valdžiai.

New Yorko Times ko
respondentas, tačiau, pa
stebi, jog Tito dar laikys 
kalėjime daugelį kitų, ku
rie suimti kaip Kominfor- 
mo šalininkai bei Sovietų 
Sąjungos draugai.

TITO IR ITALIJA GAL 
ATŠAUKS ARMIJAS 

Iš PASIENIŲ
Jaice, Jugoslavija. — 

Jugoslavijos prezidentas 
Tito pareiškė, kad sutiktų 
atšaukti savo armiją nuo 
ginčijamo Triesto ruožto 
pasienių, jeigu ir Italija sy
kiu ištrauktų savo armiją 
iš tų pasienių.

Roma. — Pranešama, kad 
Italija priims tą Jugosla
vijos pasiūlymą.

La Paz, Bolivija. — Ka
rinis teismas čia rengiasi 
tardyti 1,013 suimtų fašis
tinių sukilėlių prieš Bolivi
jos valdžią.

New Delhi, Indija. — At
vyko Jungt. Valstijų vice
prezidentas Nixon.

Foto-graviruotojų streikas REPUBLIKONAI MOJAS!
sulaikė šešis komercinius 
New. Yorko dienraščius

New York. — Nuo šeš-

PANAIKINT SEN AI VES 
PENSIJŲ ĮSTATYMU

tadienio ryto sustreikavo 
400 foto - graviruotojų 
Darbo Federacijos unijis- 
tai, prieš šešis komerci
nius New Yorko dienraš
čius. Jiems pritardami, nė
jo darban ir 20,000 kitų 
s pa u s t u v i n i ų darbiniu kų.

Streikas sustabdė New 
Yorko Times, Daily News, 
Daily Mirror, World-Tele
gram, N.Y. Post ir Journal 
-American.

Tuo tarpu išėjo tik labai 
sumažintas Herald Tribu
ne, kuriam atlieka foto - 
graviravimo darbą atski
ra kompanija; taip pat 
Daily Worker ir Brookly- 
no Eagle.

Pietų Korėjos gaisre 
sudegė 5,000 namų >

Pusan, Korėja. — Perei- i 
tos savaitės pabaigoje siau
tėjo milžiniškas gaisras 
Pusane, kariniame ameri
konų centre Pietinėje Ko
rėjoje. Supleškino apie 
5,000 namu ir jankiu stovy-1 
kla. *

Pranešama, kad gaisre 
žuvo bent 3 amerikiečiai ir 
2 korėjiečiai.

Amerika šaltai atsiliepia
i Sovietu siūloma Keturiu b c
Didžiųjų ministrų sueigą

Washington. — Amerikos 
valst. depą rtmen tas nei-' 
giančiai atsiliepė į Sovietų 
Sąjungos pasiūlymą — su
ruošti Berlyne konferenci
ją Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų — Jungt. 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Francijos.

V aisty bes depą rtmentas 
sako, naujasis Sovietų pa
siūlymas “negana aiškus” 
ir kartoja tūlus senesniuo
sius posmus kas liečia Va-į 
karinės ir Rytinės Vokie
tijos sujungimą į vieną ne
karinę, demokratinę vokie
čių valstybę.

Anglija ir Francija re
mia pasiūlymą.

London. — Anglijos mi
nistrų pirmininkas Chur- 
chillas ir Francijos val
džia pritaria Sovietų siū
lomąją! Keturių Didžiųjų 
užsieniniu ministru kon
ferencijai.

Anglijos ir Francijos 
premjerai ateinančiuose 
pasitarimuose su prezi
dentu Eisenhoweriu Ber- 
mudoje tikrai ragins Ame
riką priimti šį Sovietų pa
siūlymą.

London. — Anglijos mi
nistrų pirmininkui Chur- 
chiilui suėjo 79 metai am-' 
žiaus.

Foto-graviruotojai
ruošia metalines klišes 
spausdinimui iš fotografi
jų bei braižinių.

Streikieriai reikalavo 
naujos sutarties, kur būtų 
pridėta jiems algos po $15
per savaitę. Laikraščių 
leidyklos iš pradžios siūlė 
tiktai $3.75 priedo.

F o t o - g r a v i r u o t o j a į iki 
streiko gaudavo $12?) iki 
$131, kai]) sako leidėjai.

Streikieriu atstovai ir 
leidyklos derėjosi ik po vi
dunakčio iš sekmadienio į 
pirmadienį. Dar nepaskel
bė, ar susitarė.

Susitarimas bus pa ves
tas spręsti patiems gra
viruotoji! unijos narims.

Saržentas pasmaugė 
pulkininko dukterį

Tokio, Japonija. — Ame
rikos armijos saržentas 
Maurice Shick prisipažino 
pasmaugęs ir griovin įme
tęs savo pulkininko Jactį- 
nardo Rothschildo dukterį 
Susana, 9 metu amžiaus.

Tas saržentas iki šiol bu
vo karinės ligoninės . pri
žiūrėtojas. Tardomas, ji
sai sako neturėjęs intenci
jos išprievartauti mergaitę.

Atsisakantieji grįžt 
amerikonai belaisviai 
smerkia giminių laiškus

Panmundžom, Korėja. — 
Devyni iš atsisakančių grį
žti amerikonu belaisviu nu- € « 

neatidarydami B. Pearson, 
bei sienio reik. 

Vals-, reiškė savo

metė šalin 
18 laiškų nuo giminių 
draugų iš Jungtinių 
tijų. Protestavo, kad' to
kie laiškai daro belaisviams 
dvasinę prievartą — gąs
dina vadinamu “baisiu gy
venimu” pas šiaurinės Ko
rėjos bei Kinijos komunis
tus ir visokiais “gerumais” 
vilioja grįžti namo.

Karinė cenzūra dabar pa
skelbė tūlas ištraukas iš tų 
laiškų, kuriuos jankiai be
laisviai numetė neatplėš- 
dami. Juose rašoma apie
tokias “puikias” ameriki
nes pramogas, kaip beisbo
las bei futbolas, ir apie na
miškius bei artimus pažįs
tamus.

Viso 21 amerikonas ka
reivis bei saržentas atsisa
ko grįžti.

KAS AMERIKOS VADO
VAS — McCarthy ar

EISEN HOWERIS?
Washington. — Demokra

tų partijos pirmininkas St. 
Mitchell teigė, kad dabar 
eina varžybos tarp prezi
dento Eisenhowerio ir ra- 
gangaudžio senatoriaus J. 
McCarthy’o dėl to, katras 
taps tikruoju Jungt. Vals
tijų vadovu.

Demokratai kaltina juos kaip 
\ pasaliu gus to įstatymo priešus

Washington. — Republi-Į ko, kai]) sudaužyti visą į-
komi vadovaujama, kon- 
gresmanų komisija neva ty
rinėja faktus, kai]) galima 
būtų “pagerinti” senatvės 
pensijų — Social Security 
— įstatymą. Bet iš tikrų
jų jie tiktai priekabių ieš- 
---------- i_______________

Rhee planuoja išvien 
su Čiangu kariauti 
prieš komunizmą

Seoul, Korėja. — Sugrį
žo Pietinės Korėjos tauti
ninkų prezidentas Syng- 
manas Rhee, kuris per tris 
dienas slaptai tarėsi su 
Čiang Kai-išeku, kinų tau
tininku vadu, Formozos sa
loje.

Sugrįžęs Rhee pareiškė: 
“Kariaukime! Nes žodžiais 
negalėsime sustabdyti ko
munizmą.”

Korespondentai užklau
sė, ar čiang Kai-šcko ar
mija bus vartojama Korė
joje, jeigu pasinaujintų ka
ras prieš Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

Rhee atsake: “Apie tai 
pasikalbėsime, kada ateis 
tam laikas.”

Kanada varžo amerikonam 
klausinėjimą jos šnipo

Ottawa, Kanada. — L.
Kanados už- 
ministras, pa

salios seimui:
Kanados valdžia leis j- 

galintam Jungt. Valstijų 
.pasiutimui klausinėti jos 
■ šnipą rusą Igorį Guzenka 
įtiktai tokiais apribojimais: 
I

K1 ausin ė j i m u s pri žiū rėš 
> kanadiniai valdininkai, 
i Klausinėjimai turės būti 
vedami pagal Kanados i- 
statymus. Tiktai su Kana
dos leidimu galima bus pa
skelbti tūlus Guzenkos at- 
sakymus į amerikono klau
simus.

Guzenka buvo vyriausias 
Kanados valdžios liudyto
jas 1945 m. byloje prieš 
tariamus atominius šni
pus.

Jungtim Valtijų Senato 
tyrinėjantis komitetas ir 
pati valdžia reikalavo leis
ti laisvai kvosti Guzenka ir J 
jo atsakymus paskelbti. 
Republikonas to komiteto 
pirmininkas sen. Jenner 
ir kiti ragangaudžiai ti
kėjosi iškvosti tokius at
sakymus, kad galėtų su
rišti buvusias prezidentų 
Roosevelto ir Trumano val
džias su vadinamais “so
vietiniais šnipais.”

' statymą dėl senatvės pen- 
į sijų ir nedarbo apdraudos, 
•— pareiškė demokratai
■ kongresmanai Herman P. 
; Eberharter ir John D. Din
gel 1, viso tyrinėjančio ko
miteto nariai.

Republikonai, nagrineda- 
i mi šį įstatymą, neranda 
| jame nieko gero, bet jau 
! surašė didelę knygą viso- 
i kių pasipriešinimų ir kri- 
! tikos prieš senatvės ap- 
; drauda.

Žymėtina, kad republi- 
I komi valdžia pavarė Ar- 
! th u ra J. Altmeyerį, kuris 
j buvo Social Security komi-
■ sionierius nuo pat to įsta
tymo išleidimo 1935 met.

i Altmeyeris gi daugiausia ir 
padėjo prez. Roosevelto val
džiai suplanuoti senatvės ir 
nedarbo apdraudos įstaty
mą.

Pavarius Altmeyeri, Ei- 
senhowerio valdžia pasky- 

| re to įstatymo priešininkę 
i O. Gulp Hobby’ienę kaip 
sveikatos - gerovės minis
trę ir vyriausią Social Se
curity direktore.

Demokratai supranta, 
kad republikonai šiuo tar
ini dar nedrįs panaikinti tą 
įstatymą iki 1951 m. kon
gresinių rinkimų. Bet jei
gu republikonai busimuo
sius rinkimus laimėtų, tai 
ir pultųsi ardyti šio įsta
tymo pamatus.

Maistu apsinuodijo 
100 kareivių

Fort Dix, N. J. — Pusry
čių kiaušiniais ir kumpiu 
sekmadienį apsinuodijo 100 
naujokų kareivių.

40 apsinuodijusių jau pa
leista iš ligoninės, o 60 dar 
tebegydoma.

Mirė Eug. O’Neill, įžymus 
Amerikos rašytojas

Boston. — Nuo plaučių 
uždegimo mirė Eugene O’
Neill, 65 metų amžiaus, įžy
musis sceniškų veikalų ra
šytojas.

Per kelis paskutinius me
tus jisai sirgo Parkinson’s 
liga, kur rankos jam taip 
drebėjo, kad O’Neill nega
lėjo rašyti.

London. — Anglijos mi
nistrų pirmininkas Wins
ton Churchill, minėdamas 
79-metinę savo amžiaus su
kaktį, pareiškė viltį dar 
tiek gyventi, iki įvyktų pa
stovi taika tarp vakarinių 
kraštų ir Sovietų Sąjungos.

ORAS. — šiltoka giedri.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

- Every day except Sundays, Mondays and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .........

? United States, per 6 months .... 
..... $9.00 per 
$5.00 per sixQueens Co

$8.00. Canada and Brazil, per year $9.00 
$4.50 Canada and Brazil, 6 months $5.00 
year Foreign countries, per year $10.00 
mos. Foreign countries, 6 months $5.50

•Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act ol March 3, 1879.

KANADA NUSILEIDO,
BET NE VISIŠKAI

PAGALIAU Kanados vyriausybe, spaudžiama Wa- 
shingtono, sutiko, kad buvęs Sovietų ambasados tarnau
tojas, o vėliau tapęs šnipu, būtu apklausinėtas kuri,o nors 
amerikinio komiteto, ieškančio šnipų. Tokiuo komitetu, 
kuris labai reikalavo Guzenkos, yra semitinis komitetas, 
vadovaujamas sen. Jenner, o jam padėjo valstybės se
kretorius Mr. Dulles.

Kanados valdžia buvo pasakiusi pirmiau, jog Gu
zenko neturįs nieko daugiau pasakyti, ką pasakė Kana
dos valdiniams organams. Bet sen. Jenner nerimo ir rei
kalavo, idant Kanados valdžia leistų jam apklausinėti 
Guzenko.

Po dviejų tokių reikalavimų, kanadiškė valdžia su
tiko, bet sutiko tokiomis išlygomis, kurios nepatinka 
amerikiniams ragangaudžiams.

Lester B. Pearson, Kanados užsienio reikalų mi
nistras, pasakė parlamentui daug maž taip: Mes sutin
kame, kad amerikonai apklausinėtų Guzenko, bet jie, 
amerikonai, turį atvykti i Kanadą. Klausinėti Guzenką 
jie galį, tačiau privalą klausinėti sulyg ta procedūra, ku
rią naudoja Kanados valdžia. Be to, po apklausinėji
mo, amerikonai neturį teisūs skelbti viešai tuos daly
kus, kuriuos Kanados valdžia draus skelbti.

Išlygos, kaip matome, žmoniškos. Duodama šias iš
lygas, Kanados valdžia žemai nusilenkia Washington!!!. 
Tačiau sen. Jenner’iui ir to negana. Jis prašo valstybės 
sekretorių Dullesą, idant jam, Jenneriui, būtų suteikta 
pilna laisvė daryti su Guzenkos “liudijimu,” ką jis tik 
nori!

Nežinome, kaip bus toliau, bet dabar jau darosi aiš
ku vienas: Kanados valdžia priešinga terliojimui nekal
ti! žmonių, gi amerikiniai ragangaudžių komitetai ryž
tasi kryžiavoti kiekvieną, kuris nepritaria jų politikai.

Amerikiniams ragangaudžiams nepatinka ir pats 
Kanados užsienio reikalų ministras, Mr. Pearson. Jie 
jį jau buvo surišę su Harry Dexter White dalyku. Jie 
tiesiog skelbia, būk Kanados užsienio reikalų ministras 
esąs “komunistų globotojas.”

Iš tikrųjų gi Mr. Pearson, kaip ir kiekvienas galvo
jantis kanadietis (ir amerikietis) šlykštisi tais žmonių 
“apklausinėjimais,” kuriuos atlieka Amerikos makartis- 
tai. O šlykštisi dėl to, kad makartista.i moraliai linčiuoja 
nekaltus žmones. Jie net buvusįjį prezidentą Trumaną 
padarė šnipų globotoju!

Labai svarbu, kad Kanados užsienio reikalų minis
trui pilnai pritaria ir juo pasitiki kanadiečiai, tiek libe
ralai, tiek konservatoriai.

KAI) KABINO, TAI KABINO!
PRAĖJUSIĄ s; ivaitę sen. McCarthy, kaip žinia, sa- 

kalbą, kuri buvo transliuota per radiją ir per televi
ziją.

Na, bet jis ir davė! Kiek žmonių jis puolė! Puolė 
komunistų vadovus, puolė “šnipus,” puolė buvusįjį pre
zidentą Trumaną.

Washingtono ekspertai, atidžiai “šifravę” McCar- 
thyo kalbą, suranda, kad jis netiesioginiai puolė ir pre
zidentą Eisenhowerj. Pasirodo, jog tam senatoriui jūra 
iki kelių!

Įdomus dalykas ir tas: McCarthy pareiškė, būk 
Tramanas žodis žodin paėmęs iš Daily Workerio ma- 
kartizmo apsklembimą.

Kitais žodžiais: buvusis prezidentas mokosi iš Daily 
Workerio!

Tai, žinoma, nėra tiesa, bet tam senatoriui, kuris 
dekiasi kada nors būti Jungtinių Valstijų furjeriu, vis
kas yra galima.

ŽINIOS IS
Specialistai kolūkiuose

Panemunė. — Devyniolika 
žemės ūkio specialistu įsijungė 
i kolūkinę gamvbą. Jau maty
ti pirmieji jų darbo rezultatai.

Agronomas Virškus, šiite 
metu dirbąs “Tarybų Lietu
vos“ kolūkyje, pasakoja:

—Pradėjęs dirbti kolūkyje, 
aš supratau, kaip čia reikalin
gas specialistas. Būdamas vie- 
toje. aš laiku pastebiu esan
čius trūkumus ir kartu su kol
ūkio valdyba stengiuosi juo 
ištaisyti.

Žymiai paspartėjo darbai ii 
“Kelio i komunizmą’' ko’iūk.s- 
je, kuriame pradėjo dirbti ag
ronomas M ikalauskienė.

Mašinos kolūkiams
KAUNAS. Šiomis d'ęiio-

LIETUVOS
Imis Lietkoopsąjungos respub
likinė bazė gavo 20 lokomobi- 
lių. Visos masiųos pagaminto: 
dais metais Votkinsko maši
nų gamykloje. Lokomobilius j- 

j dgijo Mariam poles rajono Ju- 
I lijęs žemaitės vardo kolūkis 
!aip pat Raseinių, Jurbarke 
ir kitų rajęnų žemės ūkio ar
dės.

Maskvos ir Gorkio įmonė: 
utsiųntė transporto priemones.

; Tai automašinos, savi k rovė/ 
• uitomašinos.

.Gausūs Laimikiai
I

KLAIPEDA. — Nidos mo-
I tori nes /.vėjy bos stoties aptar- 
! liaujamų kolūkių žvejai lęnk- 
tvniuoja dėl metinio žuvies 
sugavime plano įvykdymo iki 
hi pk rič iol sept i tosios.

Kas Ką Rašo ir Sako
“LIAUDIES BALSAS”
ĄĘIĘ SAVE

Kanados lietuvių laikraš
tis Liaudies Balsas rašo 
apie savo reikalus. Tarp 
kitko jis apbūdina padėtį 
šitąip:

“Kanadoje, kaip ir kitur, 
dauguma laikraščių yra 
privatiškas biznis. Grupės 
žmonių pelnosi per laikraš
ti. kaip jų draugai per fa
brikus. Tokie laikraščiai, 
aišku, yra privatiškas žmo
nių reikalas . Liaudies Bal
sas, kaip ir daugelis kitų 
pažangių laikraščių, yrą vi
suomenės laikraštis, leidžia
mas visuomenės reikalam: 
gvildenti ir be jokio pasi
pelnymo . Už tai jis yra vi
suomenės reikalas. Visuo
menė, pritarianti laikraš
čio pakraipai, turi rūpintis 
juomi, kaip savo namais ar 
kuo kitu.

“Yra sakoma, koks gas- 
padorius. tokie ir namai 
Jei jis darbštus ir gerąi 
prižiūri, tai ir namas gra
žus. Tas tinka ir mums vi
siems, Liaudies Balso patri
otams. Kaip mes jį verti
nam, kiek mes juo rūpina
mės, taip jis ir išrodo. Da
bar, kaip ir kas gali jam 
padėti ?

“Visų pirmiausia imkime 
finansus. Jums nereikia 
aiškinti, kad be pinigo šian
dien negalima nei žingsnio 
žengti. Už viską reikia mo- 

i keti. Jeigu Liaudies Balsas 
geriau stovėtų finansiniai, 
aišku, galima būtų jį gra
žiau atspausdinti, ant gar-1 
žesnio popierio, dėti vertin-| 
gesnių paveikslų. Galima i 
būtų pasigaminti paveikslų 
iš Lietuvos statybos, kultū
rinio veikimo. Fotografijų 

! yra užtektinai, tik neužten- 
' ka finansų. Liaudies Balso 
darbininkai turi viską tai
kyti sulyg turimais finan
sais. Taigi, daugiau jūs, 
skaitytojai ir rėmėjai, reni-’ 
site, tuo bus lengviau page
rinti jį, pagražinti.

“Antroj vietoj yra ben
dradarbiavimas. Reikią at
minti, kad buržuaz i n i a i 
laikraščiai, sukeldami dide
les sumas biznio skelbimais, 
gali pasisamdyti korespon
dentus, pasiųsti juos į įvai
rias šalis, surinkti žinias .iš 
visų pasaulio kraštų. Met 
negalime samdytis kor.es- 

į pondentus. Mes net negali
me p r e n u m e r u o t i žinių 
agentūrų biuletinius. Met 
naudojamės tiktai veltui 
siunčiamomis informaci jo
jomis įvairių visuomeninių 
organizacijų. 0 jų nelaba* 
daug. Tai labai svarbu 
kad jo skaitytojai ir rėmė
jai kuo plačiau bendradar
biautų. Mes net negalime

I turėti vietinių korespon
dentų, kurie galėtų daly
vauti visuose lietuvių pobū
viuose, aprašyti juos. Čia 

i "kaitytoji! uždavinys.
“Tagi, kaip matote, nuc 

i to, kaip mes visi rūpinamės, 
priklauso plūst! ląikraščic 
serumas. Kuo daugiau mes 
jį remiame finaliniai ir 
b e n d r a d a r b i avimu, tuo 
lengviau jam išsilaikyti ir 
tobulėti. Juo daugiau ben
dradarbiai padeda raštais, 
tuo daugiau laiko '.turį re
dakciją pąieskęti įdomesnių 
ir gražesnių raštų.”

London. — Didžponis lor
das Montagu bus teisiama^ 
už bandymą išžaginti jau
name ti berniuką, c- V

Pittsburgh. — Policinin
kė Adessa Williams sus
penduota už vagiliavipią 

' krautuvėse.

PASTABOS
Jacques Kayser pašie

piančiai rašo P a r y ž i a u s 
laikraštyje “Le Monde” 
apie amerikinius politikie
rius, kurie reikalauja Tary
bų Sąjungos vyriausybės 
darbais įrodyti, kad būtų 
galima susitarti.

“Jūs norite veikimo?” at
sako Malenkovas — ir tada 
eksploduoja hydro g e n i n ę 
bombą. Tarybų Sąjunga da
bar lygiagrečiai stovi su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Francūzų žurnalistas sa
ko, jog tik tokią jėgos kal
ba Washingtonas tesupran
ta.

Chicagos dienraštis “Trib
une” pastebi, jog Illinois 
valstijos prokuroras Boyle 
aiškinęs, kad komunistų pla
nas esąs sunaikinti Ameri
kos jaunimą iš Kinijos siun
čiamais narkotikais ir kito
kiais nuodais.

Kadangi šiuo metu narko
tikų naudojimas tarp Ame
rikos jaunimo yra pasiekęs 
aukštą laipsnį, tai tuo klau
simu tėvai ir publika akel
iai yra suinteresuota ir rei
kalauja valdžios veikimo, 
kad sulaikytų tą žalingą 
nuodų naudojimą.

Bet valdininkai, vietoje 
kaltinti save ir visuomeniš
kas įstaigas už nepakanka
mą veikimą prieš narkoti
kus, visai neteisingai kalti
na komunistus.

•

Bostono laikraštis “Tra
veler” paduoda tokią žinią:

Milton Babcock, Bostone 
senovinių daiktų parodos 
direktorius, neleido įstatyt 
parodon Rusijos senovinių 
daiktų.

Tą savo elgesį sekamai jis 
pateisina: “Raudonieji ru
sai bando užgrūsti mūsų 
parodą vogtais senoviniais 
dalykais... kad užmušinė
ti Amerikos kareivius Ko
rėjoje.” ,

Tai daugiau negu idio
tiškas pasiteisinimas. Ką g; 
rusų senoviniai dalykai tu
ri bendi'o su Korėja?

* I___ •____ I —“ •
Ragangaudis senatorius ! 

Wiley suradęs naują “šė
tonišką konspiraciją”: Tik' 
pagalvokite: ’ '

Socialistinės šalys užver- 
čią Jungtinių Valstijų mar- , 
ketus su kalėdiniu medukų į 
ornamentais (papuošalais).

Dabar jam teks sudaryti 
specialų komitetą šiai “ko.n- j 
spiracijai” tyrinėti ir tą 
pavojų sunaikinti.

Newarko viešojo saugu- • 
mo direktorius John B. Kee-1 
nan paskelbė suradęs kitą . 
“šėtonišką konspiraciją.”

Jis pasiūlė Kongresui ty- • 
rinėti komunistus su nemo-1 
ralių - begėdingų knygų ir ■ 

Taylor Reed, angliakasys per 25 metus, sėdi prie savo 
jtubelės varganame mainieriu kaimelyje Hfird,fc»vrly, Ky. 
Recd stojo savanoriu Uryited Mine Workers organizatorių 
Clay ir Leslie apskrityse. Recd primena tą vakarą, kada jis ir 
listrikto 30-jo atstovas Bill Perkins buvo sustabdyti Clav ap
skrityje kaip “trukdytojai trafiko.” Policistas pro auto langą 
parodė mašininį šautuvą. Perkins dar bandė aiškinti, kad jie 
nekliudo t,rafi|cui, bet Recd ji perkalbėjo įspėdamas, kad 
“mus abu sušaudys.“ Vienas organizatorius tąp.o p\ižudyfas.

kitokių leidinių paplitimu 
po šį kraštą.

Tai esąs komunistu dar
bas paskleisti nemoralybę 
tarp Amerikos žmonių.

Man prisimeną Lietuvoje 
motinos pasarga vaiku
čiams : Nuštilk ir būk geras, 
nes, kitaip, juodasis vel
niūkštis tave nusineš.

Komunistiniu baubu, pa
vadavusiu velniūkštį, dabar 
Amerikos publika gązdina- 
ma ir terorizuojama.

Kolumnistė D o r o t h y 
Thompson visai netiki tam, 
kad atominėmis ir hydroge- 
ninėmis bombomis, taipgi 
geresniu ginklų ištobulini
mu būtų galima nugązdinti 
Tarybų Sąjungos žmones ir 
sulaikyti komunizmą. Tam 
ji duoda sekamą paaiškini- 
ma:

“Jungtinėse Valstijose 75 
procentai žmonių gyvena 
miestuose ir dėl to atomi
nės atakos šiai šaliai yra 
pavojingesnės, kaip Tary
bų Sąjungai . Taipgi komu
nistai lengviau gali nura
minti nusigandusius, pani
kos apimtus žmones. Dėl to 
atominiame ginklą v i m e s i 
Tarybų Sąjunga visada tu
ri pirmenybę.”

Ne ginklais ir atominė
mis bombomis karo pavojų 
galima prašalinti. Pirmau
jančių valstybių susitari
mas gali sudaryti pastoviai 
taikai pagrindus.

Ar žinote, kad valdiškos 
išlaidos per 12 mėnesių pa
siekė 101 bilijoną ir 500 mi
lijonų dolerių? Tai išeina 
kiek vienam g y v e n t o j u i 
maždaug po $464 į metus. 
Tiek mes turime visokiais 
valdiškais taksais sumokė
ti.

Daugiau kaip pusė tų iš
laidu nueina militariniams 
reikalams . Tai sunki našta, 
kuri vis nuolat didėja ir 
sunkėja.

Benjaminas Franklinas 
suteikia sveiką patarimą 
rašytojams:

. “Jei nenori būti užmirš
tu taip greitai, kaip tik nu
mirsi ir supūsi, tai turi pa
rašyti tokius dalykus, kurie 
būtų verti skaitymo, arba 
padaryti tokius darbus, ku
rie būtų verti aprašymo.”

Šis patarimas tinka tiek 
rašytojams, tiek ir visiems 
veikėjams. Tiktai gražius 
ir naudingus darbus visuo
menė įvertins per ilgus me
tus. Gri-kjs.

New York. — American 
Airlines lėktuvas DC-7 at
skrido per 6 su puse valan
das iš Los Angeles į New 
Yorka. v

J. ŠIMKUS.

Lietuviško hitlerininko 
užrašai

(Tąsa)
8. XII. Smolensko stotis d i 

dėlė. Judėjimas milžiniškas, 
Mat, magistralė: Smolenskas- 
Varšuva-Berl.vnas ir kitos 
svarbios geležinkelio sakos. I’e 
pietų grįžtam sanitariniu trau
kiniu atgal. O taip norėjus, 
vykti toliau, vis toliau Minsko- 
Vilniaus kryptimi... Iki Jaree- 
vo važiavome pusiau su bėda, 
o paskiau traukinys stovi ii 
stovi, čia kuro trūksta, čia ke
lias išardytas ir taip be galo. 
Tiesa, vėl biauri nelygybė. 
Važiavo (> vokiečiai, tai juos 
Įleido Į vagono vidų, o mums 
Įsakė būti koridory, kad ne- 
priterštume vagonų. Tuo tar
pu pro langą pats mačiau, 
kaip vokietukai vedė karą si. 
utelėmis, pamiršę savo karą 
už rasižmą ir fiurerį. Kad ii 
su utėlėmis, vis mat karas. 
Pakeliui mačiau nužudytų be
laisvių krūvas, sukrautas kaip 
supjautų malkų. Vokietukai 
apspitę fotografuoja ir juo
kiasi. Matyt, jų širdys kai}) 
arklių. Vienoj stotelėj netoli 
Jarcevo prastovėjom visą nak
tį. Vėl kelias sugadintas. Ga
lima sakyti, 1 naktys be mie
go.

9. XII. Apie vidurnaktį pa
siekėm Viazmą. Nakvojam.

10. XII. Važiuojam toliau. 
Baisiai norisi valgyti. Tiesiog 
badaujam. Vokietukai valgu 
sausainius ir utėliaujasi. Mane 
tas taip nervuoja, kad nega 
liu susivaldyti. Vienas utėlin- 
gas vokietis pasiskolino i: 
draugo milinę ir antklodę, ap
leido utėlėmis, tai dabar ii 
tas draugas kariauja... Visi 
pirštų nagai kruvini nuo utė
lių ir tais pačiais pirštais kiša 
Į burną (sausainius. Apsivemt. 
galima, nors žai na j žarną 
lenda nuo alkio. Borodinu 
stoty sužinojau, kad Japonija 
paskelbė k a r ą A n g- 
1 i j a i ir A m e r i k a i, 
Amerika Japonijai, Vokieti
jai ir Italijai. Prasidėjo tikra: 
pasaulinis karas. Sunku pasa
kyti, kaip viskas baigsis. Vo
kietukai riečia nosis.

11. XII. Radau rusu bom-t 
bardavimo pėdsakus. Mūsų 
namuko langai irgi buvo iš
byrėję. Pasirodo, per bombar
davimą žuvo apie b<) v o k ie
čių. I vieną mūrą kai pataikė, 
tai visus palaidojo. Dabar ze
nitinę pastatė. Tegu pabando 
dabar rusai atskristi.

12. XII. šiandien du mūsiš
kiai buvo apdovanoti po ta
bako pakelį. M<it jiedu nušo
vė 4 bebėgančius belaisvius, 
šią naktį vėl mus bombarda
vo rusų lėktuvai. Zenitinės 
nieko nepadėjo. Vėl n e t o- 
li mūsų namo nukrito bomba 
ir nuo sienų nugriuvo visa? 
tinkas. Baisiai nejauku. Ryto 
metą savo akimis mačiau 
bombų sudraskytus vokiečius. 
Kai nustojo bombarduoti, tru
putį miegojau. Sapnavau žmo
ną. Gal jai ir labai sunku, bei 
nieko negaliu jai padėti.

13. XII. Visą dieną prasva
jojau apie grįžimą į Lietuvą. 
Baisiai išsilgau šeimos. Grįžę: 
iš kelionės Valatka papasako
jo, kaip dolmoČeris šviečian
čiomis kulkomis nušovė 10 be
laisvių. O kiek jų nužudė kiti 
sargybiniai. Kraujais nulieta: 
kelias mo stoties iki Viazmos 
lagerio. Skraidė rusų lėktu
vai, bet apsauga jau stipri, 
šią naktį sudegi dideli namai, 
kur buvo drabužių sandėlis. 
Sako, j kad padegimas.

14. XII. Baisiai niūrus sek
madienis: Kankina mint.\s a- 
pie namus. Prieš akis sto\ i 
praeitis, kai su žmonele išei
davome pasisukti valso bango
se. Ilgesys ir baimė graužia. 
Ką aš rasiu sugrįžęs? Ar ne
bus žmonelei vokiečiai ko nors 
blogo padarę. Ištyriau vieną 
aferą, teisingiau biznį. Teko 
du nubausti už per didelį gob
šumą.

15. XII. Šiandien vėl Valat
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ka. dolmečeris ir 28 kareiviai 
su belaisviais išvyko į Boriso
vą. Skraido rusų lėktuvai. 
Kažkas negerai darosi. Vaka
re pas mus apnakvino 2G vo
kiečių sužeistus Kareivius, 
vykstančius iš fronto. Mieste 
baisus judėjimas, įvairiausių 
tipų mašinų ir sunkvežimių. 
Rodos, visa Europa juda. Sa
ko, vokiečiai pergrupuoja ka
riuomenę. Sklinda gandai, 
kad mūsų Dulagas bus panai
kintas ir mus paleis namo.

16. XII. Sujudimas nesuma
žėjo. Mums Įsakė paruošti 
žmones transportui. Turbūt 
vvksiin į kitą vietą. Dolmcee- 
ris K rakus pasakojo, kad bol
ševikai pradėjo puolimą prie 
Maskvos, ir kad jiems sekasi, 
ypač naktį. Rusai esą labai 
drąsūs, nebiją šalčių. O vokie
čiai tų privalumų neturį. Ma
tysim, kas bus toliau. Gavau 
įsakymą pasilikti su 10 žmo
nių vietoje. Mūsų butas virt*' 
tikra ligonine. į

17. XII. Baisiai liūdna, šir
dis nerami. Lyg kokią nelaimę 
nujaučia. Kariuomenė trau
kiasi, Kažkokie pasikeitimą’ 
vyksta, neramios žinios iŠ 
fronto. Už sienos sužeistųjų 
vaitojimai, kurių dabar prive
žė daug: be kojų, be rankų, 
paleistais viduriais. Du miru
sius išnešė. Sužeistieji pasako-

: ja, kad rusai juos taip baisiai 
į bombardavo, jog jie stebisi, 
I. kaip dar gyvi iš to pragaro iš- 
i lindę... Ir vėl atsidengia karu 
i bedugnė. Vėl matysiu visas 
i karo baisenybes. ypač, kad 
, mane, kažkodėl, palieka čia. 
i Buvau pas naujus viršininkus. 
* prašiau maisto. Liepė kreiptis 

į seną komendantūrą. Visą 
dieną išbuvau neėdęs. Visą 
dieną mąsčiau apie savo švh»* 

mą. Kas bus su manim. Bvl 
aš "pasitikiu Aušros Varui' 
agnosėliu. Jis man pagelbės. 
Vakare užsidegė naftos rezer
vuarai. Naktį baisiai bombar-

I davo.
18. XII. Šį rytą užbėgo vie

nas pažįstamas vokietukas ii 
pasakė, kad vokiečių kariuo
menė traukiasi. Visi ruošiasi 
išvykti. Bet mums sako, kad 
reiksią pasilikti kokias 20 
dienų. Kągi jie mano! Kodėl 
mos turime likti? Sunki nuo
taika. Atnešė pietus, kuriuos 
gavome iš belaisvių ligonines. 
Pietūs labai blogi, juos valgo 
tik belaisviai: arklienos plau
čiai ir kukurūzos sriuba. Tie
siog protestuodamas neval
giau. Atidaviau Maksui. Tas 
suodė. Na, ir pilvas to žmo
gaus! Kai gauna vištų—sury
ja po dvi, po tris iš karto, o 
kai nėra jų—ryja smirdančią 
arklieną. Vakare gavome juo
kingai menką da\inį: po rie
kutę duonos ir dirbtinio me
daus po 15 gramu. Atrodo, 
kad mus maisto atžvilgiai 
skriaudžia. Turbūt mlisų d.r\ 
nius suėda koks nors vokietis. 
Pagaliau šiandien galutinai 
atsiskaičiau su skyrininkais. 
Nebegrauš trūkumas kasos 
knygoje.

(Bus daugiau)
|-------- -- -------------------------------------

Šypsenos
Trijų dukterų tėvas, no

rėdamas pasigirti kavalie
riui, sako:

—Mano dukterys bus pil
nai aprūpintos. 25 metų 
imžiaus Marytei paskyriau 
$1,000 pasogos, 35 metų 
Elzbietai $3,000, o 40 metų 
Zosei — $5,000. •

—Tai gal turite dar se
nesnę? — klausia kavalie
rius.

Ar žinote, kodėl okeanu, 
vanduo yra sūriausias prie 
ekvatoriaus, o ne toks sū
rus prie polių?

—Todėl, kad prie polių 
mažai silkių yra.



NORWOOD, MASS
Jau tik keletas dienu beliko 

iki didžiojo mūsą spaudos pa- 
gruodžiorengimo, kuris Įvyks 

6-tąi dieną, Norivoode.
Šiame parengime, 

spaudai paramos, bus 
ir 80-metinė gimtai 
kak t is
kompozitoriaus Miko 
ko.

atžymėta 
ienio su- 

talentingo lietuviu 
Petraus-

riausia, jeigu skaitlingai daly
vausime ir tuomi prisidėsime 
prie spaudos stiprinimo.

Sumanymas šiam parengimui 
kilo ne iš norivoodiečiu, bet, 
abelnai, iš kitą koloniją drau
gą, praėjusiame Laisvės pikni
ke rugsėjo mėnesi, Worrceste- 
ryje. Mal, tuomet jau buvo ži
noma, kad Aido Choras yra nu
sitaręs duoti du koncertus šio ’ 
rudens sezonu Massachusetts ■ 
valstijoje. Viena kolonija buvo , 
ją pasiskirta Worcester, o an
trą skyrė Bostono apylinkei.

Taigi, šis spaudos parengi
mas nėra vien tik Nonvoodo,
bet visos šios apylinkės. Dėlei 
to draugas Arėjas jau atsišau
kė per Laisvę i bostono apy
linkes lietuvius, kad skaitliu-

fa

ma it is.

kolonijose yra kas nors daro
ma. Taigi, tikimės, kad 
koncertą suvažiuos daug pro-

MIRUS

J1EVAI SIMANAUSKIENEI

draugui daktarui Juozui Simanauskui ir 
kitiems giminėms ir artimiems 

pažįstamiems.

LLD 45 kuopa
St. Petersburg, Fla

WATERBURY, CONN.
Matykit. gerą komediją 

riau vėliau, negu nii

madienį, gruodžio 6 d., Venta 
svetainėje, 103 Green St., Wa
terbury, Conn. Pradžia 2:30 
popiet.

rienę. už prieinamą kaiilą.
Drauges ir draugai, nepa

mirškite gruodžio 6, sekmadie
nį. Veikalas 
ga pigi, todėl 
lankyti visus.

kviečiame atši
lki pasimatymo! 

Kičui, Ycvkeliūnicnč

Philadelphia, Pa
HELP WANTED male

MECHANICS. Musi be exp. for 
truck fleet. Steady work; good 
working conditions. Report for per
sonal interview. See Mr. Donahue. 
SHANAHAN TRUCKING CO.. 21st 
& Hulscinen Sts. No phone calls.

(2.35-241) ♦

vau ja visi 
Kraučūnas

Vaidinime daly- 
geri juokdariai: K.

J. Juilžeutas, J. 
Bašinskas, G. Kli

mas, V. Bunkiene, M. Juškienė 
ir J. Šimkiene. J. Juška—reži
sierius.

Iš 103 Klubo parengimo 
įspūdžiai

Lapkričio 11 d. 
balius, žmonių

di

juk galėjo būti daug daugiau,

Worcester, Mass Montello, Mass

MECHANIC. With knowledge of 
electricity, to repair battery, operat
ed elec, indust, trucks and other 
material: handling equipment. Near 

Apply MATE
EQUIPMENT 
Bala-Cynwyd. 

(233-235)

54th Ai City Line.
RIAL HANDLING
CO, 111 Union Ave.

BUVO PUIKUS PAMINKLAS 
MIKUI PETRAUSKUI

Lapkričio 22 d. vietinis Ai
do Choras, vadovaujant .Jonui 
Dirveliui, surengė koncertą. JĮ 

.skyrė paminėjimui 80 metu su- 
■I kuklios. nuo gimimo kompozi-

Kompoz i torius Petrauskas 
yra parašęs daug lietuviškų 
operečių ir apvaži nėjęs visas 
šios apylinkės kolonijas su ją 
perstatymais. Taigi, ar nebū
tą gražu, jeigu rastųsi asmuo, 
kuris buvo arčiau susirišęs su 
kompozitoriumi ir šiame spau
dos koncerte duotą tiumj)ą ap- 
žvalgąi iš jo darbuotės meno 
srityje? Gaila, kad tokio as-

neiApie programą nereikia 
kalbėti: ji bus graži, žavėjanti,

daug pastangą pasiruošimui šią 
koncertu programoms. Ir už 
tą ją sunku darbą negauna jo
kio atlyginimo apart kelionės.

tono apylinkės lietuviu visuo 
menė nesuvils Worcesterio Ai

is kitu kolonijų draugu

Kalbant apie tokiu sukaktu 
vią atžymojimus, bone bus go

[ vans spaudos Koncerte (>-t.ą d. 
| gruodžio Nonvoodo.

Iš anksto tariame ačiū vi- 
, siems, kurie pasirengę daly- 
Ivauti. Ilmi/imo KoDiilctu^

Philadelphia, Pa.
Maklior i u

^liisu didmiestyje yra viso- 
’Viau-sią makliorią. bet siuom 
■sykiu tik apie lietui Akuosius 
norisi prisiminti. Paskiausiais

ma .o
dar kokiuo...i r

kodėl prieš nebalsuoji, 
Neverta, žiopliu daugu- 
tave paskelbs raudoriii

“Lietu \os mil uoto jais.’ 
ni.iu jie buvo visokiausi 
būdavote jai.” korpm

26 MOKYTOJUS 
“NUKRYžl AVOJO”

nėms atsibodo klausytis tą vi
kiu ..bendrovių’’ skelbėju, o
kili ir kišenius patuštino

žmonių galvas, ir taisosi prie 
pinigą su Grigaičio (buvusio 
bedievio) ir šimučio Taryba.

baisiisis “sūdąs” prieš profe
sorius ir mokytojus. Kadaise 
buvo laikai, kuomet bent kokis 
darbuotojas, daug ar mažiau 
mokytas, užėmęs kokią, vietą, 
jei nepatinka viršininkams, jĮ 
atleidžia arba paprašo, kad 
patsai rezignuotą. Dabar ren
giama didžiausias cirkus. Kiek 
čia būta nužiūrėta nepatikimą 
vyriausybei mokytoją! Juos

džiausiąs \ isą klumpiu sulie
simas — “seimas.” Reikia pi-

kad. nu
važiuos

surasti nauju pi ai au.vrni. en
tuziastu, agitatorių už tarybi-

radijo ir televizijos perleisto
ms. Suvažiavo ponai, 
iš šalies sostinės.- Na, 
mantinėjo, kai]) kas 
Iaiikraščiai kiekvienoje 
didžiausiomis raidėmis 
svietui, kaip didžiausią

aukšti

norėjo-, 
laildoje 

skelbė 
nauje-

na atėjo, svietelio gi 
karais vėl panaujino

radę eta
mesi n vi iiir • *

atgal jie buvo 
augusi eilei gin- 
verslininka Jis

lios metu dirbo, nernate-negir-

.Dlofcrius, bet nesigailėjo ir sa
vą pinigu tokiems ją “sei
mams.” Pagaliau apsižiūrėjo, 
kiek jam kainuoja, ir paši

r.ll-

ginamu gėrimų užeigos 
ninką, — ne daugiausia 

»mananli apie tarybiniu!’
ksrs. Tai jį naudoja, 
naują rkliuka.’’ Nt 
kaip iioi s prisisegti st a 
Richinondo dalias (Irau 
įgaliojimą jii atstovybei minė
tai) “seiman.“

Dabar skelbiama, kad 26 mo
kytojai pavaryti iš darbo. Ki
tur kalbama apie dideli trūku
mą mokytoju ir mokyklą. Taip
gi žinoma, kad radijo ir televi
zijos didžiosios stotys labai 
brangiai kainuoja, o čia dėl at
leidimo iš darbo keliu mokyto
ją taip daug daroma išlaidu...

Bet čia irgi esama skymo.
misi-

finos nenori leisti vaiku i vie

Aidiečiai sudarė, veik visą 
dainą programą, kuri buvo la- 

vi.sas choras 
ir pabaigoje 
vienu mergi- 
vyrą grupė.

bai graži. Aido

programos. Buvo 
nu grupė ir vieną
Visuose išstojimuose labai pui
kiai harmoningai dainavo. Dir- 
velienės ir Sabaliausko duetas
buvo dar skambesnis, negu 
Laisvės koncerte. Montellietč 
Aldona. Wallen, soprano solo, 
taipgi lakai gražiai, jautriai 
padainavo per du išstojimus.

Tai buvo programos pildyto- 
jai. kai]) tikri prolesij'onalai.

Liuosybės Choro koncertas ir 
šokiai atsibuvo lapkričio 21, 
Lietuviu Tautiško Namo žemu
tinėje saloje. Choras, po va
dovyste Albert Potsius, pradėjo 
koncertą, sudainavo 
mis. Užbaigiant irgi 
v o tris. Iš publikos 
chorą pagiria. Sako: 
vo gerai.

Programą pradėjo 
Aldona Wallen ir John Binney. 
Jiedu dainavo solus ir duetus, 
Abudu jauni. Gerai pasirodo 
su dainomis, paliko 
gerą ĮspūdĮ.

Stoughtoniečiai 
Cliff Wallant davė 
duetus.

tris dai- 
sudaina-

sudaina-

publikoje

ikordiono 
Tai dar jauni beriliu- 

’•rojo keletą, kavai k u 
gražios muzikos. Gražiai buvo 
apsirengę. Tėvams 
tams yra garbė, kad

Wallan- 
jie nesi-

Tačiau skaitlingu- ' po gražu akordiona ir leisti

tiktai pažangesnieji susirinko.
Svečiu iš kitu miestu ši svki ir- t V 4 k • 4
gi labai mažai. Kodėlgi Wor
cesterio tai]) skaitlinga lietiniu 
kolonija ir tai]) kiltam ir stro
piai prirengtam koncertui tik 
apie porą šimtu tesusirinko?

Mūsų trio, Rose Stripinis, W. 
ideikis, Albert Potsiirs buvo

Ar-
i ir čia 
is kliudo? l). J.

Lewiston-Auburn, Me

turėjo būti pamoka 
dėl atsargumo.

neseniai Vasiliauskas 
o nuo gazo. Rodos, ta, 

kitiems 
Matyt, tačiau,

nelaimūs nieko 
B. Kauneckis 
eidamas gulti, 

paliko savo žmoną stubos ruo
šoje. Bo tam Kauneckienė, už
baigus ruošą, sušildė vandenį 
aut gilzinio pečiaus ir robinį 
maiši.i pripylė. Nelaimė Įvyko

nepasimokino.

luomi, 
krano — ir nuėjo gulti.' Tada 

išsiveržė Į miegamąjį 
kambarį iv 
šią amžinai.

Dar
baryje

laime,
buvo atdaras,

jau

vai. naktį, sunkiai da- 
kambarin, rado žmo- 
numirusią ! Tapo pa

Velionės kambario 
>uvo uždarytas kietu

dies dainelių. Viena pusėtinai 
ilga. Sutartinai ir gerai jie sa
vo užduotis atliko. Publikai 
patiko..

Visi minėti programos pildy-, 
tojai buvo po kelis sykius iš-1 
šaukti. Taip pat vykusiai su
dainavo duetus Aldona Wallen 
ir Rose Stripinis. Pianistu bu
vo R. Kelk-.

Ypač nesimatė mūsą jaunimo. 
Kodėl jaunimas mūsų parengi
mą nelanko, sunku pasakyti.

Žotl/miS

Hartford, Conn
le. M. Klubo susirinkimas 

Įvyko lapkričio 16 d. Narėmis 
neskaitlingas, bet pasitarimus 
turėjo gerus.

Ligoniu lankymo raportas per 
L. Žemaitienę buvo geras. Tū

džiaugėmės esančios sveikos). 
Mrs. Skardžius pateko automo
bilio nelaimėn. Tapo skaudžiai 
sutrenkta, bet dabar jau ge
riau. M. Yuškiene buvo ligo
ninėj, o dabar randasi namie, 
šlaunis užgauta puolant, tebė
ra serganti. V. Sirvidienė, gy
venanti Blommfteld’e, jau tū
las laikas serga. Nors po bis
lx i atsikelia iš lovos retkarčiais, 

dik-
L.- Kaimeckimiė-Paulauskaitė

)iivo gimusi 1889 m. Lietuvi)-j ,1('h)hoji liga

lomiu 1902 m„ 
98 m.

Velioni", pa Ii 
<vje ir seseri, 
Samakalis' Nev 

1 seserėčias ir 
Palaidota su

A lit.

veimi brolėną.

sergančias nares, bet, ką. da
rysi. L. Žemaitienė jas lanko, 
kiek gali jos spėkos. Bet ne

susirinkimas. Pribuvo skyme- 
riai, apsižvalgė, kad nema
žai susi) inkiisiii nariu. Apsi- 
gando. Pasitarė atidėti kitam 
susirinkimui.

Kitame susirinkime visai ma
žai nariu susirinko, čia jau iš
prašoma, jei ne kiek daugiau, 
tai nors pasveikinimas “seimui“ 
su dovanėle $25... Įdomu labai 
tas, kad daugelis balsavusiu už 
tą “vaduotoją” .sumanymus,pri
vačiai. kalbant, ne tik neprita
ria, bet sarkastiškai juokiasi iš 
tokių triksininkų. Na, pa-

kylėjai “raudoni.“ Leiskim Į 
bažnytines mokyklas. Bažnyti
nes užlaiko mokiniu tėvai, sy
kiu mokėdami taksus ir už 
miestavas. Tuomet užteks mo
kyklą, o seselės juodos, nepa
raudonuos niekuomet! 'faksai, 
žinoma, nesumažės, tai ir cir-

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

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

čia apsivedė Symėkliukus

oją K. Steponaiti. Jo. žmoii 
pagamino skania, vakariene,

visu patrovą.
I’»uvau susi

Stuk us. Ją ūkis 
moderniškiausiai,

na'ij vbėmis.
Pas K. Martinku ant stalo

Keleiiis. Marlmkienč irgi si 
nius Įlietus paruošė.

kyti ir dovanėles nunešti. Mat, 
ji daug dirba rinkime prenu
meratą Laisvei.

Linkiu visoms greit pasveik
ti ir nelabąsias kančias nuga
lėti.

Nusitarėni turėti Kalėdų pa- 
■uodžio 20 d., sekmadienį, 
t, 3 vai. Visos nares isi- 

K lubas 
Maistą 

o išlai-
proporcionaliai nares su
si syki ateikim visos su

temykit dieną ir laiką.

pagamins 
das

žiai senus metus baigsime gra
žiame pažmonyje.
kiekvieną narį čia
giliu—tai smagiau.
dinės pasistengs .skaniai visus
pavaišinti. U. K.

Kviečiame 
būti; dau- 
0 gaspa-

V. BI NKIENE 
Monikos Tanikienčs rolėje

balių surengė 102, Klubas, o 
klube priklauso suvirs 7()(> na
rių. laigi, kyla klausimas, kur 
tie nariai buvo, l odei jie ne
galėjo ateiti i savo parengi
mą? Is tikrąją gėda tiems na
riams, kurie nesilanko ant sa
vo parengimą. Aš tikras, kad

(food starting salary. Excellent 
opportunity to learn complete office 
procedures. College graduate.

Apply Ž32O Walnut Street 
(2.31-239)

ORDER !’1( KEK
25 to <30, high school graduate, for 
a modern wholesale grocery ware
house. Exp. not necessary. Perma
nent, lull time work. 2 blks. S. of 
D & Wyoming at Whitaker & Ca
yuga. Perloff Bros . Inc. Appily 
10 to 12. Mr. Moffson.

(234-237)

patenkinti ir 
ateityje vėl 
Todėl jūsų

Bernai, kuomet 
juos, visi buvote 
pageidavote, kad 
juos turėtumėm,
reikalavimą bandome 
Brooklyniečius 
vėl turėsime pas 
užtikrinta, kad 
iki sočiai.

vaidintojus ir
mus, ir esu

Kviečiame mūsą 
rėjus ir meno mylėtojus 
lankyti. Tai]) 
draugus iš kitą koloniją: Hart
fordo, New limeno, Bridge- 
porto ir iš kitur. Turėsite pro
gą susipažinti ir i savo koloniją

visus prita- 
atsi- 

pat kviečiame

atvažiuosite, mes aprūpinsime

Miami, Fla
La])kričio 19 d. atlaikytas 

barborią masinis susirinkimas: 
sušauktas per Journeymen 
barborią unijos lokalą 523 
Musicians salėje, 5J2 N. Mia
mi Ave. Trumpas kalbas pa
sakė uijos pareigūnai ir orga
nizatoriai, seni veikėjai, A. 
Francis, J. J. Keene, G. Hun
ter ir kiti unijos nariai, kurią 
buvo susirinkę kuo ne pilna 
salė. Kylant, pragyvenimo 
reikmenų produktams rr butą 
nuomoms, nutarta griežčiai1.

las, kurios neprisilaiko unijos 
patvarkymu ir nustatytu dar
bo valandą ir kainą, kurios 
daro didelę žalą unijinėm kir
pyklom ir ją darbininkams. 
Nepaklusnuosius didžiuma 
balsu nutarta užpikietuoti, su
mokant pikietninkams 
das iš unijos iždo. Taipgi 
minuota lokalo valdyba 
liautiems metams, kūrins 
'(alsuos ateinančiame' susirin-
kimo

Miami Ryčiu ie

nuo-

pe buržuaziniu viešbučiu tu
ristams sezono laiku nuo lap
kričio pirmos pakėlė kainas 
už plauką nukirpimą iki $1.50, 
už barzdos nuskutimą $1. Bei 
čia neliečia lietiniu darbinin
ką, kuri-o lankiausiai, ne visi, 
pasiieško neunijinės kirpyklos 
irba apsikerpa vieni kitiems 

namie, tai sulupo doleri ir vii-

li i us ai 
mestus

liecia tuos senus ledi- 
kitokius šaldytuvus, iš-

skT.v])o gale pamestus, kaipo 
netinkamus vartojimui, ta! 
“Miami Herald’’ praneša, kini 
Jaacksonvillč.s miesto gaspado- 
riai konsilmanai ir kiti mies
tai pravarė Įstatymą, kad toki 
netijikami aisbaksiai būtą su
naikinti. Savininkams nepa-
klausius, 
$100 ir
i kalėjimą pile sunkiąją dur

69 dienu pasodinimu

V, J. Stankuj

savi parengime.) t u svetimas 
dalykas. Visi turėtą dalyvau
ti ii savo kaimynus pasikal- 
binti, nes klubas, atsitikus ne
laimi i. moka ligos pašalpą, 
mirus—išmoku pomirtinę iš
nariniu mokesčiu. Nariai niu- 
ka ])o $12 Į metus, o sirgdami 
gauna po $1 i dieną, mirus, 
$250 pomirtinės. Jeigu ne pa

tairengimai ir 
klubas būtą 
tavęs.

Paimkime
ni. Labai mažai lankosi nariu ’ c.
i klubą — nedaugiau kaip oi),

seniai

kurie matosi klube dažnai. 
Teisybė, yra žmonių negerian
čiu, be 
žiūrint 
kurie

matosi, kad yra 
niekad neina Į

nariu,

HELP W ANTED FEMALE

HOUSEWORK & COOK for Doc
tor and family. Small house. Conv. 
Io trans. Pleasant permanent home. 
No laundry. Sleep in fond of child
ren. $35.00 neck. TE. 9-6672.

(232-238)

Philadelphia, Pa.,
Mirė Vilainina Valintienė 

Sekmadienį, lapkričio 29 d. 
pasimirė labai sena ir nuoširdi 
Laisvės skaitytoja Vilamina 
Valintienė. Pašarvota savo na
muose, 1314 So. 51st St. Bus , 
išlydėta iš namų i amžiną po

laimė.

Jie sirgę

ištinka kokia ne
ateina ir dairosi,

m<

tas. daugiau metą,
Senas Narys

Newark, N. J
akarelį šeštadieni, 
Parengimas jiyks 

57 Beacon Street, 
S vai. vakaro, 

programa, 
kviečia

SIETYNO CHORAS rengia pasi
linksminimu i 
gruodžio 5. 
Ukraine Saloje, 
Neivarke. Pradžia
Bus užkandžių ir dainų 

; taipgi žaismių. Choristai 
visus sykiu smagiai praleisti 
rų. įžanga $1. Sietyno Choras.

Iš namu išlydėta bus 10 v.ryt.
Širdingai prašomi giminės, 

draugai ir prieteliai, kuriems | 
tik sąlygos pavėlina, dalyvauti 
šermenyse ir palydėti velionę 
j kapus.

Įvairūs išsireiškimai
Žmogaus talentas (gabu

mas) bręsta vienatvėje; 
charakteris (būdas) gi vys
tosij audringose gyvenimo

Goethe

Moteriškes ir sloniai nie
kuomet neužmiršta.

Dorothy Parker
Surankiojo žemaitis

NORWOOD, MASS

LAISVĖS KONCERTAS
Įvyks Sekmadieni

Gruodžio 6 Decembei

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
rgc Ave. Norwood, Mays

J O N A S S A B A1J AO SK A S ONA D1RVELIENĖ
•Soprunas

solus ir duetus, taipgi bendrai su 
visu choru.

pagarsėjęs Worcesterio Aido Choras
nariai, vadovaujant Jonui Dirvcliui

i programoje dalyvaus ir žymus akordionistas
RICHARD BARRIS

Tenoras

Jiedu dainuos

si.s ža\ėjantis koncertas bus vienatinis taip žymus 
parengimas visoje apylinkėje, l aigi kiekvienas dailę ir 
meną mylintis žmogus privalo atsilankyti.

K liečia Bendras Komitetas.

1953



New Wko^Ė^0^2i nio$ NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

STALŲ PATARNAUTOJOS

MIRE
mirė

Rd., Jamaica. L. I. Buvo Lais
vės skaitytojas ir jos rėmėjas.

vai. ryto, 
ne.

d., lo
ka pi lie

Iš Liet. Kultūrinio
Centro gėlyno

šiuo vėlyvuoju rudens 
tu mūsų (’('litro kieme 
pievutė dar gražiai žali 
Bet jis žada gražiai pasipuoš

j Iš gimtadienio 
sukakties

Peiktinas pasielgimas nis darbas.
Kreipkitės:

geri tipai, nuolati- 
šiftai 11-9 arba 11-3,

me
Jackūno (Jackson) pagerbi
mui pare jo GO metų sukak
tyje1. Surengta Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo patalpo-

čio 22-rą dieną, įvyko LDS 
16-tos kuopos parengimas

rty Auditorijoje, Rich-
Jame buvo vai- 

“G oriau Ve
il.” Nebuvo

publikos, kiek turėjo bū- 
Ir kalte tame, kad tą pa- 
dieną ir tuo pačiu laiku

ANN’S LUN CI I EON ETTE 
42-02 Bell Blvd., Bayside 

(235-239)

kios ligos,
ni i rė po ilgos ir sun sais, našlaitėmis. dafodiliais 

ir tulpėmis. šių geliu bus

menei 11 iii. 
dinta komedija
liau Negu Niek

sės rėmėjas ir Laisvės 
tojas. Nors ir sunk 
pr i spa u s ta s, gi i lėd a m a s 
patale, vienok jis vis i 
kas dedasi pasaulyje, 
vo Laisvės su 
Skaitė, iki visai 
žėjo. Paskiau 
apie pasaulinius 
amato buvo kriaušius ir stiprus 
unijistas.

Paliko dideliame liūdesyje 
savo mylimą gyvenimo draugę 
Onutę Jonušienę, b-u v u s i ą 
Kvietkienę, kuri priguli prie 
Moterų Apšvietus Klubo.

Taipgi liko sūnus Krank, 
duktė Anna ir tolimesni gimi
nės.

Ilsėkis, Petrai, 
sunkų gyvenimą.

mirties 
rūpinosi, 

1 .aukda- 
žiniomis. 

;os suma- 
klausdavo

Tulpių kiekį žymiai padau
gino south boston ietė 
Kazlauskienė, vėl jų

karališkas pirm 
perstat ė šio va k 
pakvietė Aleką Velička būti

atsiųs

im rūpint i oi'

jų tulpių tūlam Centro kai
mynui. Ji gi atsiuntė jų net 
keletą tuzinų, be užmokesčio. 
() kiek bus gauta iš kaimyno 
už du tuzinus, tai, sako, pa
silaikyki! gėlyno reikalams.

Dėkui jai jau už trečią do
vaną !

Pievutė šiemet, neatsižvel
giant į ilgą sausra, buvo iš-

visą v;
jai irtai:-

valgių ir gėrimų 
r linkėjimai 

dar GO
sveikinimai 
šonui sulaukti
Sveikino šie jo prieteliai : Ch.
Kundrotas, . J.

činskas,
Bart k us,

metu.

Baltaitis, V. 
Petkiene, J. 

A. Čepulis, P. Vil- 
L Stakvilevičius, J.

ti, 
čia 
įvyko LDS 3-čiosios Apskrities 
konferencija Elizabeth, N. J. 
į tą konferenciją, mat, va
žiavo daug draugų ir drau
gių iš paties Kultūrinio Cen
tro. Richmond Ilillio, iš South 
Brooklyno, 
Nowarko. 
su mažino 
minėtame

NAMŲ RUOšfcJA
VIRftJA

G kambariu namas. 5 
Guolis 
Maloni 
mai.

vietoje ar kitur, 
namu atmosfera.

JEronie 7-6973.

suaugę.
$35-840.

Paliūdiji-

(235-237)

SERGA

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
—------------ --- .... ... ... ....

APPETIZING STORES (>)
Pilnai įrengti. Abu geroje vei

klioje sekcijoje Brooklyno. Daro 
gerą pragyvenimą. Žema renda, 
lysiis. Savininkas su nuostoliais 
parduoda šias puikiausias biznio 
progas, nes turi kitus biznio inte
resus.

Šaukite Savininką:
Tel. DI. 2-8541

(234-236)

BAR & GRILL
Pilna?. įrengtas. Gera veikli vie

ta. $800 savaitine jeigu. Biznis 
lengvai padidinamas. Žema rendti. 
9 m. lysas, mažos išlaidos. Savi
ninkas parduoda labai prienamai. 
Apleidžia miestą. šaukite’ savi
ninką.

MAin 2-9898.
(234-235)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Lapkr. ‘28 d mirė Vincas 
Kati k as. 72 metų amžiaus. Ve
lionis buvo LDS L"»9 k p. narys. 
Gyveno Central Brooklvne.

šermeni-
nėję. Laido
9 vai. rvto.

Įeis galion policines 
kontrolės Įstatymas

Šj antradienį, gruodžio 1 
mą, Įeis galion naujasis gu
bernatoriaus Dewey įstatymas

įstatymas buvo taikomas ne
va prieš ra kaltelius. Kol kas 
jokiam raketieriui nei plaukas 
nuo galvos nenukrito. Bet iai- 
vakroviai ir visi uosto darbi
ninkai turės pereiti policinės

gištracijos negalės dirbti no'.- 
te.

Republikonų kandidato j 
majorą ILogeimano rink imi; 
kampanija kainavusi $72,5(h).

MATTHEW A ' 
BUVUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

& TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor, Hewes

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

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

Receptu Specialists!:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-42M

Street
st.

iš Great Necko ir 
Ir, žinoma, tuomi 
publiką 

parengime ,juo-

Petras šolomskas, dienraš
čio Laisvės technikas, praėjusį 
sekmadienį išėjo, j ligoninę. 
Petras jau senokai nesveikavo, 
tačiau vis dar galėjo dirbti 
ir dirbo. Laukė, kad gal pa

Aišku, reik 
vandenėlio.

ir sekamam sezo- 
be maisto negyve- 
reikalui du gėlyno 
jau davė po $2—

lo i) 
pamaitini 
n u i, nieks 
na. šiam 
entuziastai
P. A. ir Jordan. ŠI.50 dm 
gausime iš kaimyno už tulpes.

Dėkui visiems' 
riai, gėlininko 
puikus Centro 
mūsų ir visu 
grožėj imas.

J Ūsų . dole- 
darbas bus 
papuošim as. 

praeivių pasi- 
Rep.

Unija ragina valdžią 
su unija derėtis

CIO 
t'ni jos 
Quill

Transport Workor.'i

m irst i ii i a n:
Transit Authority 
me ragina tuojau su unija 
susiderėti dėl naujos sutar
ties. Senoji baigsis gruodžio 
31-mą. Sakė, jog žinoti pa-

įskaitant milijonus keliautojų 
miesto J in i jom is.

Cnija reikalauja po .25 c. 
per valandą mokesties priedo: 
3 savaičių atostogų po išdirbi
nio vienorių metų, greičiau 
pakelti į aukštesnį laipsnį, 
nemokamos m e d i k-a lės ap- 
d raudos, anksčiau pradeda
mos 
m u. 
k i.i.

pensijos ir kitu pagerini- 
Liečia d l,<)b() darbiniu

jūsy kolonijaKą 
užtikrinimui Laisvei 
1954 metais?

surengs

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Prie garbės stalo sėdintieji 
irgi pasveikino j u bij ie jautą.
šioje grupėje buvo čikauskas 
ir jaunuolis čikauskas, 
Valant if'iiė, J. Valanti 
Dauži( kas

()na
I).

Visapusiškai apsvarsčius ši
ta dalyką pasirodė, kad yra 
įšaltas aukščiau minėtos kon
ferencijos komitetas, kuris 
neperkėlė konferencijos į kitą 
dieną vieton lapkričio 22-ros.

randasi

visu sveikinimu ir pat-
Jacksonas

O daugiau-

ti, nes svetainiukę arba kam
barį dėl konferencijos leng
va gauti. O jau teatrininkams 
su steidžiumi jokiu būdu ne-

Heights ligoninėje. Pradžio
je savaites dar buvo vykdo
mi būtiniausieji tyrinėjimai, 
šiuo tarpu nei lankymui va
landos nenustatytos, nes nėra 
žinios, kuriomis valandomis 
jis bus užimtas pas daktarus. 
Apie lankymą bus pranešta

C ANDY STOK E—FOUNTAIN
Nuolatinis kavos ir keksu biznis. 

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

Matykite ar šaukite savininką: 
647 41 lt Avė. (tarp 19 ir 20 Avės)

Berooklyn. Tel. ST. 8-88H5
(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:
Tel. HY 3-8269 (7-9 P. M.)

(234-238)
r i u s ir
šia s\(
mą. kurių sumanymu jo gim
tadieniui paminėti tą bankie- 
tą surengė.

mainymą dienos negalima bu
vo nė manyti. Todėl mes ir

Linkime Petrui atrasti kelią 
sveikatą ir greitai sugrįžti

pas mus!

Jubiliejantas aplaike ir 
žiu dovanėliu, bankicte

Apskrities komiteto neatkrei- 
pimas atydos arba nepaisymas

Dėl Petro pasitraukimo

I i<‘ jl.l.

jam
nuo šių šeimų :

Gal apleidau 
ne paini liejos, 
atleisti.

Mūsų dainininkai 
bauskas ir Aleka 
sudainavo keletą

tai malo-

dainelių.

Net ii publika, kuri klubo 
ban kietus. lanko, jau yra įpra-

ir gėrimų, surinka:

dainuoti!

n ('buvo

gėrimu
taipgi buvo jvalias. 
skaniai pagaminti,

gaminimą, 
no seniai 
ma klubui 
gamintoja 
t iene.

įsa

Mat. juos gami- 
visiems gerai žino- 
bankietuose valgių 
Josephine Augu-

Prašė Wagnerio veikti 
prieš ragangaudžius

New Yorko Universiteto 
studentai per savo laikrašt; 
The Hdccati’on Sun kreipėsi ; 
VVagnerį. Jie ragina naujai 
išrinktąjį majorą veikti prieš 
ragangaudystę m o k y k-tose, 
Kagangaudystė turi būti su
stabdyta. Mokytojams saly-

kenkiantis pasielgimas. Juk 
žinoma, jeigu mes teatrininkų 
nepaisysiu), tai jie gali ir mu
su nepaisyti. O jie gi kas
met mums visiems tarnauja 
su savo vaidinimais.

Beje, šitam mūsų parengi
me nebuvo matyt žmonių iš 
Great Necko, iš South Brook- 
lyno, iš Nowarko ir iš Eliza- 
betho. daigi, mūsų šio paren
gimo vaidintojai į šių kolonijų 
draugus žiūri žvairomis aki
mis.

žinoma,

jr kitokių visokių neapsižiū
rėjimų mes visi mokinamos.

LDS 46 kp. komisija

Žymaus smuikininko 
koncertas New Yorke

Yehudi Menuhin, pasaulinio 
masto smuikininkas, koncer
tavo New Yorke lapkričio 30. 
Carnegie Hall. Pradžia 8:30.

Menuhin daug kartų apke
liavo didžiuosius pasaulio cen
trus koncertuodamas. Yra 
skaitomas vienu žymiausių šio 
laikotarpio artistų.

Paleistų pataisoms smulkių 
prasikaltėlių ir kalinių pri- 
žiūrovams atėmė policisto žy
mę ir teisę važinėti subvėmis 
už dyką. Paliečia 943 vyrus 
ir 119 moterų.

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

(231-238)

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Jrengtą Virginia 9-6125

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

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

476 Amsterdam Ave. (83) 
SU. 7-3752

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

Sekmadien. 12 dienų iki 5 P.M.

BAR&GRILI
Brooklyn; N. Y

Telephone E Ver green 4-8174

32 Ten Eyck St

mažos spėkos
Del to ir laikraštis išeis viso
mis dienonps tik d puslapių

dar sumažėjo.

d i dės.

Brooklyne sulaikyti teismui 
du 1G metų jaunuoliai, 
įtarė apiplėšime dviejų 
tų vaikų. Nuo vieno 
35 centus.

Juo.*j 
9 me- 
atėmę

Opozicija McCarran 
Įstatymui didėja

Louise PettiboneProfesorė
Smith ka tik

New Yorko į Kaliforniją .p 
atlankė daug didmiesčių. Ten 
kalbėjo masiniuose susirinki
muose ir pagelbėjo tų miestų 
žmonėms planuoti sveturgimių 
apgynimą.

Profesorei sugrįžus į New 
Yorką, lapkričio 22-rą buvo 
sušaukta spaudos konferenci
ja. Profesorė pateikė viltin-
gą vaizdą. Kaip unijose, taip 
bažnyčiose ir studentų susi
rinkimuose ji girdėjo pasipik-

mais. Vis daugiau žmonių pra
deda domėtis sveturgimių ap
gynimu. Vyriausia, pradeda 
veikti panaikinimui tų perse
kiojimų priežasties — Wal- 
ter-McCarran įstatymo.

Tuo tarpu “unijos nei baž
nyčios neatrado patenkinan
čio būdo išjudinti visus narius 
prieš tą įstatymą, 
tą tą padarius, 
prieš pataisymą ar 
to įstatymo bus

Bet k ar- 
j u dėjimas 
atšaukimą 
nesu valdo

mas,” sako profesorė.

Pas vieną ponią 
tiek žvangučių!

švelniai pasikaustę 
pirm švenčiu atlankė 
ninko Shuberto butą, 
išnešę jo
įkainuotus $59,159. 
tai gyvena gerai 
me Ritz Tower 
Yorke, 23-me aukšte.

vagya 
teatri- 
Iš ten 

žmonos aukselius, 
Shuber- 

apsaugota-
Ilotel, New

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

2—3; 6—8 P.M.
By Appointment 

Except Thurfl. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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)

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 HYadnth 6-7925
(23,3-239)

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

(233-235)

MERGINA
Lengvas namų ruošos darbas

Guolis vietoj, privatiniai namai

Kcw 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
vaite pradžiai. Nuolatinis darbas. 
Telefonuokite:-

Great Neck 2-9670
(233-237)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi 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)
FING ER-W A VER—M A NICURI ST

Patyrusi pilnai mokanti. Aukš
čiausia alga, nuolat, 5 dienų savai
tė. Linksmos darbo sąlygos. Kreip
kitės:

BEVERLY ANNEX
110 Beverly Rd., Brooklyn

Tel. GE. 8-9898
(233-239)

SLAUGE — R. N.
Dieninėm pareigom. 8 valandų pf- 
tas. Kreipkitės: '

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

Jamaica.
Tel. JAmaica 6-8575

_________ _ (230-236)
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. 8-2727

(233-235)

MACHINE SHOP
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 

įkainuota virš $2,000. Daroma ge
ras pragyvenimąs. Daug biznio, 
šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda už labai prieinamą 
kainą.

Šaukite Savininką:
Tel. HY. 9-2112

(234-236)

DELICATESSEN—GROCERY
Gerai isigyvenes. Pilnai įrengtas, 

gera veikli sekcija. Daro gera nra- 
gyvenima. Biznis lengvai nadidina- 
mas. Savininkas parduoda labai 
prieinama kaina. Priežastis parda
vimo pusininku -nesutikimas.

Šaukite Savininką:
Coney Island 6-2166

(235-236)

BUTCHER SHOP
Pilnai įrengta. Gera, bruzdi sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. Žema ren
da — Lysas. Savininkas parduoda 
šią puikiausią biznio progą labai 
prieinama kaina, šaukite savininką:

Tel. LE. 5-1960
(235-239)

DRY CLEANING — TAILORING 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda šią puikiausią biznio 
progą už labai prieinamą kainą.

Pamatykite ar šaukite Savininką.
304 Kings Highway

(arti W. 6th St.) Brooklyn
Tel. DE 9-9205

(235-237)

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

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

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

BAKERY SALESGIRLS
Patyrusios. Gera •’alga. Nuolati

nis darbas. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

FAMOUS BAKERY
239 Schenectady Ave., Brooklyir 

Tel. PR. 8-8469
_______________________ J235-241)

VIRĖ J A—N AM Ų DARBININKE
Atskiras kambarys ir maudįį^ę.’ 

Dirbimui moderniniuose. privati*’ 
niuose namuose. 2 suaugę, 2 nwr 
gailės (12 ir 16 metų). Nėra sun
kaus darbo. Gera mokestis, links* 
ma namų atmosfera. Su paliudijimu.

šaukite Mūsų Kaštais: 
Great Neck 2-5420

HAIRDRESSER
Pilnam ar daliai laiko. Nuolatinis 

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

MARGARET .TOBIN 
BEAUTY SALON

46-17 Queens Blvd., Sunnyside 
Tel. RA. 9-9887

(235-239)
MALE and FEMALE

MANICURIST—HAIRSTYLIST
Patyrė, pilnai mokanti, gera alga, 

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

Telefonuokite:
EX. 2-4250

(232-238)
HĖiyWAi^

CABINET FINISHERS
Patyrė. Darymui pataisymų. Nuo

lat. 5 dienų savaitė. $1.72*2 i va
landą.

NORTH SHORE
EMPLOYMENT AGENCY
86-51 Main St., Flushing

(235-239)

BODY & FENDER MAN I
Expert as — vedimui moderninkr 

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

Sparkle Plenty Auto Laundry
Tel. Nightingale 9-2485

(233-235)
PLUMBER

prie
ALTERATIONS & JOBBING

Aukščiausia alga, nuolatinis dar
bas. Su auto vairavimui laisniais. 
(Harlem).

šaukite tuojau
Tel. HA. 9-4557

(234-235)
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 transport arijos. Maty
kite savininką:

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

(231-235)
1380 MERRY AVE.— BRONX »

Tikras mūrinis, frilnai atskirtas, 2 / 
šeimom namas. Tik 3 metų senumo. 
Pastatytas ant lYs pilnų lotų. Gera 
sekcija, arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikras pirkinys už 
labai prieinamą kainą. Šaukite sa
vininką:

UN. 3-8890
(229-235)

4 psl.—Laisve (Liberty)-Antradicn.» Gruodžio-Dec, 1, 1958




