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KRISLAI VALDŽIA MOJASI
Geriau, negu tikėtasi. 
Smarkiai ruošiasi. 
Bažnytinis barbarizmas. 
Vienas prieš 400. 
Japonijos socialistai. 
Geru anglišku knygų. 
Tai bent ‘drama!”

Rašo A. Bimba

ti praėjusi sekmadienį 11žirt■ 
fordo parengiirm. Tai buvo 
Giraiėiams pagerbti pare.

Žmonių buvo daug, — daug 
daugiau, negu rengėjai tikėjo
si. Kai kurie turėjo grįžti na
mo nuo svetainės. Nebebuvo 
jiems tikietu.

Nuotaika buvo graži ii' link
sma, programa gera. Visi jau
tėsi smagiai.

Ona ir Petras atrodė labai 
gerai, — kaip tikri jaunave
džiai.

Kalbėjausi su daugeliu 
žmonių. Visi jie sakė būsią 
ateinantį sekmadieni Water- 
būryje. Ten Richmond Hill 
mėgėjai statys komediją.

Tikiu, kad waterburieciu 
parengimas taipgi gražiai pa
vyks.

tik kas gerai veikia, 
ui? gurą rezultatu.

Ispanija yra kraštas, kuria
me viešpatauja fašistinis baz- 
nytis barbarizma. Dar ir šian
dien ten moterys neturi žmo
gaus teisiu.

Vyras yra bosas ant visko. 
Jei ištinka perskyra. vyras 
automatiškai pasiima ne tik 
visus šeimos turtus, liet ir vai
kus. Motina išmetama laukan 
be jokios priežiūros ir prie
glaudos.

Mūsų Šalyje susiorganizavo 
realtciniu komitetas. Jis ren
ka parašus. Nori surinkti \ isą 
vieną milijoną parašą.

Prieš ką ir kam ?
Ogi paspaudimui valdžios, 

kad jinai nė nesapnuotu apie 
pritarimą Kinijos Liaudies 
Respubliką įsileisti į Jungtines 
Tautas.

Bot Kinija turi daugiau 
kaip 400 milijonu žmonių. Tai 
ką tas vienas milijonas reiškia 
prieš keturis šimtus milijonu'

Pasirašys tik toki žmonės. 
’ urie neturi jokio supratimo 
apie istoriją ir tautą santy
kius.

Pradeda bruzdėti Japoni
jos socialistai. Jie parlamente 
turi 71 atstovą.

Jū sukis skamba:
“Kova už taiką ir krašto iš

laisvinimą iŠ amerikoniškojo 
imperializmo!*

Iki Šiol šitie socialistai buvo 
II iro h i to pastų m d ė I ia is.

Ar ji'C pasitaisė ir nuo da
bar rūpinsis savo krašto rei
kalais, turės parodyti netoli
ma ateitis.

Lietuviu Literatūros Drau
gijoj yra nariu, kurie ima ir 
skaito tiktai angliškas knygas.

Jie šiemet gali pasirinkti 
vieną iš poros labai gerą kny
gą, parašytą čia gimusio ir 
augusio lietuvio.

Knygą autorius yra Phillip 
Bonosky.

Jau perskaičiau abidvi jo 
knygas. Viena knyga pavadin
ta “Brother Bill McKie,’’ kita 
— “Burning Valley.”

Kaip žinote, LLD anglu
(Tąsa 3-me pusi.)

DEPORTLOT A. JAKŠTį 
PILIETI UMJISTĄ
Valdžia spėja, kad jis seniau

Didelė garbė buvo dal.wau-

Detroit, Mich. — Vai-' 
džios agentai suėmė Anta-i 
na Jakštį, 72 metų amžiaus, j 
Amerikos pilieti, buvusį, 
Automobilių Darb. unijos! 
narį.

Valdžia mojasi atimt jam 
amerikinę pilietybę ir de- 
portuot jį iš Jungt. Valsti-į 
jų, pagal Walter-McCarra-1 
no įstatymą. 0 jau perei- į 
ta kovo mėnesi buvo suim-, 
ta Jakščio žmona, 61 metu j 
amžiaus, taip pat skiriama į 
deportavimui pagal tą įsta- ■ 
tvma.

Jakščius gina Michigano 
Komitetas Sveturgimiams 
Ginti.

Jakščiai yra jau daugiaui 
kaip 45 metus išgyvenę šio-; 
je šalyje. Jiedu turi du gi
musius Amerikoje vaikus. 
Vienas yra Antrojo pasau
linio karo veteranas.

Gyvatiniai skiepai 
gydo polio-paralyžią

Miami, Fla. — Floridos 
Universiteto mokslininkai 
padarė skiepus iš gyvatės 

• kobros nuodu ir tais skie- v
pais išgydė jau kelis kūdi
kių paralyžiaus (polio) li
gonius.

Apie tai praneša dr. 
Murray Sanders, universi
teto medicinos profesorius. 
Jis drauge su kitais moks
lininkais per kelis metus 
išbandė gyvatinius skie- 

, pus beždžionėms, pirma 
negu pradėjo skiepyti jais 
žmones.

Kobra yra mirtinai nuo
dinga gyvatė.

Pamišėlis per klaidą 
nušovė “ne tą daktarą”
pamišėlių įstaigos, John 
Sherback nušovė gatvėje 
daktarą Ed. D. Spaldingą, 
širdies ligų specialistą. Po
licininkų suimtas žmogžu- 
dis teisinosi padaręs klai
dą, nes jis norėjo nušauti 
kitą daktarą, Wm. T. 
McAlonaną.

žmogžudžio kišenėje ras
tas sarašas žmonių, ku- 
riuos jis nusmerkė mirti. 
Sąraše, apart dr. McAlona- 
no, buvo visi protligių įstai
gos tarnautojai ir viena 
slaugė, žmogžudis sako, 
kad jie blogai elgėsi su juo 
toje ligoninėje; todėl jis 
nusprendė juos nužudyti.

Chicago. — Jungt. Vals
tijose ir Kanadoj sustreika
vo 30,000 darbininkų, dir
busių plienines dėžes (ke- 
nus).

Valdžia įtaria, kad jiedu 
priklausę Komunistų Par
tijai 1930 metais. Už tai 
grasina atimti pilietybę ir 
ištremti juos iš Jungt. Val
stijų, kaip “pavojingus’ 
Amerikai.

Antanas Jakštis pirm 4 
metų pasitraukė iš darbo 
automobilių fabrike ir gy
veno jau iš pensijos.

Plieno trustui dovanota 
400 milijonu dol. taksu

Washington. — Pasirodo, 
kad valdžia dovanojo U. S. 
Plieno kompanijai 400 mi
lijonų dolerių taksų už tai, 
kad kompanija ketino sta
tyti naujus fabrikus.

Ta kompanija 1935 .me
tais gavo 68 milijonus dole
rių gryno pelno, o 1950 me
tais — jau 215 milijonų do
leriu. • *■

Višinskis atmeta 
pasakojimus apie 
kankinimą belaisvių

United Nations, N. Y. — 
Sovietų atstovas Andrius 
Višinskis vadino “niekšiš
kais sužiniais melais” Ame
rikos skundus, kad Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
kankinę bei žudę belaisvius, 
amerikonus ir jų talkinin
kus.

Kalbėdamas Jungt. Tau
tų seime, Višinskis teigė, 
kad Amerika tais “fabri
kuotais melais stengiasi 
pridengti tikruosius ame
rikonu žiaurumus,” kurie, 
anot Višinskio, “prilygsta 
Hitlerio žiaurumams.”

Višinskis, tarp kitko, pri
minė amerikinio pulkinin
ko James Hanley’o rapor
tą iš 1951 metų. Hanley 
tada prisipažino, jog dėl 
propagandos, norėdamas 
pakelti karinį saviškių ūpą, 
raportavo, būk šiaurinės 
Korėjos komunistai nužudę 
daugiau kaip 5,000 belais
viu. €

Višinskis tvirtino, kad 
Amerikos karininkai tyčia 
parinko ir įmokino tūlus 
sugrąžintus belaisvius, kaip 
jie turi “liudyti apie komu
nistų žiaurumus.” O kai 
kurie iš nelaisvės sugrą
žinti jankių lakūnai, “gel
bėdami savo kailį,” liudijo 
pagal Įsakymą. Taip jie 
“pasitaisė,” nes nelaisvėje 
jie buvo pasirašę liudiji
mus, kad jiems buvo įsaky
ta mėtyti bakterijas į Š. 
Korėją, sakė Višinskis.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui naujų skaitytoji]
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Elizabeth, N. J., vajininkai ............................. 2,186
D. G. Jusius, Worcester, Mass. . . ................... 1,612
Philadelphia, Pa......................................  1.452
B rook lyno vajininkai ..........................................  1,442
L. PiTiseika, Chicago, III........................................ 1,016
Rochester, N. Y., vajininkai ................................. 912
Geo. Shima it is, Brockton, Mass.......................... 880
L. Tillwick, Easton, Pa.......................................... 864
Hartfordo vajininkai ............................................. 832

J. Krasauskas, Norwood, Mass...........  760
New Britain. Conn.. Vajininkai 7O|
LLD Moterų Klubas, Binghamton, N. Y. 578
P. Beeis I’". Klaston, Croat Neck. N. Y............. 551
V. Padgalskas. Mexico, Mo......... 510
Baltimore, Md., Vajininkai 516
Harrison. N. J.. Vajininkai ...........   .. 150
S. Pcnkauskas, Lawrence. Mass. 116
Chester. Pa., Vajininkai 38-1
J. Bla/.onis, Lowell, Mass......................................................................... 320
V. Ramanauskas. Minersville. Pa. 293
Patersonietis .............................................   292
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Bridgeport, Conn., Vajininkai.................................................. 288
P. Šlekaitis. Scranton, I’a.............  268
J. Did.jun, New Haven, Conn. ...... 256
C. K. Urban, Hudson, Mass...................... ... 256
Newark, N. J. .Vajininkai 252
A. Navickas. Haverhill, Mass................................................................ 218
Los Angelos, Calif., Vajininkai ............................................................ 224
J. Urbonas Pittsburgh, Pa. ................................................. 207
V. Kvetkus, Cambridge, Mass..................................... 192
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. 192
J. Portikas, McKees Rocks, Pa., ..... . 192
V. Smalstienė. Detroit, Mich. . 192
J. Kazmer, Pittsburgh, I’a............................ 180
A. Kubilskis. Coal Center, Pa. 160
J. A., Rochester, N. Y. . 152
A. Gudzin, Scotia, N. Y.........  ............................. 128
LLD 77 kp„ Cliffside, N. J................................................. 128
Plymouth Wilkes-Barre. Pa......................................... 128
Geo. Urban, N. Braddock, Pa...............................................................  96
A. Kuzmickas. Girardville, Pa.  81
S. Rauduve, Pittston. Pa...................................................   61
J. Masteika, Dorchester. Mass......... 61
A. P. Dambrauskas, Haverhill Mass............................................. 61
J. Zubrys, Cleveland. Ohio ....................................   61
Bayonne, N. J., Vajininkai .................... 32

(Tąsa 2-ranie puslapyj)

Ar bus skleidžiama makartiška 
knygpalaike N. Y. mokyklose?

New York. — Mokyklų 
valdyba išleido ragangau- 
dkšką knygpalaikę, taiko
mą mokytojams, moki
niams ir “visuomenės va
dams.”

Ją parašė reakcininkas 
Hamilton A. Long, kuris 
kitoje savo knygpalaikėje 
1950 metais šmeižė prezi
dentą Rooseveltą, apšauk
damas jį Amerikos “išdavi
ku” Antrajame pasaulinia
me kare. Prie “išdaviku” 
jis tada priskaitė ir gene
rolą G. C. Marshallą, ka
riniu Amerikos štabu va
dą, ir kelis Roosevelto mi
nistrus.

New Yorko mokyklų val
dyba atspausdino 50,000 eg
zempliorių naujosios ma-

PATI UŽMUŠĖ VYRĄ, 
KURIS JAI UŽRAŠĖ
VISĄ SAVO TURTĄ

Brooklyn, N. Y. — E. H. 
Renner’ienė prisipažino 
užmušus plaktuku savo vy
rą lovoje; sako, tai todėl, 
kad jis per dažnai kraus
tydavosi iš vienų namų į 
kitus.

Biznieriaus vyro testa
mentas rodo, kad jis užra
šė jai visą savo turtą, dau
giau kaip $100,000.

ORAS. — Vėsu ir gal bus 
lietaus.

kartiškos Longo knygpa
laikės, pavardintos “Permit 
Communist - Conspirators 
to be Teachers?” (Ar Leis
ti Komunistam - Suokalbi
ninkams Būti Mokyto
jas?)

Tai darbininkiškas Daily 
Worker aikštėn iškėlė, kas 
tą makartiška šlamštą pa
rašė, tad Daily )Vorker ir 
užklausė mokyklų superin
tendentą Williama Jause
ną: — Ar jūs vis tiek sklei- 
site šia brošiūra? 4- €

Jausenas nieko neatsakė. 
Joseph B. Cavallaro, aukš
tesniosios apšvietos komi
sijos pirmininkas, taip pat 
tyli, vengdamas atsakymo 
į šį klausimą.

AMERIKOS SKOLA 
DIDĖJA

Washington. — Šalies iž
do sekretorius Humphrey 
sakė, jog sekančiais metais 
valdžia turės įsiskolinti dar 
9 bilijonais dolerių, jeigu 
nebus pakelti taksai bei su
mažintos išlaidos.

Alaskoj pakilo protestai 
kad Eisenhowerio valdžia 
20 procentų numuša pašal
pą našlėms ir našlaičiams.

Berlin. — Lenkijon pa
bėgo Amerikos kareivis St. 
Zdanovski.

DULLES KRITIKUOJA 
joe McCarthy už 
PRIEVARTOS POLITIKA

! Atmeta McCarlhy’o reikalavimą 
prispaust Amerikos talkininkus

Washington. — Valsty
bės sekretorius John Uos
tei' Dulles su prezidento 
D. Eisenhowerio nžgyrimu 
jau atvirai kritikavo ra- 
gangaudj senatorių Joe 
McCarthy kaip ardytoją 
užsieninės Jungi. Valstijų 
politikos.

Pasikalbėjime su kores
pondentais antradienį Du-

Kongresmanu komitetas 
tardo vakarines unijas

San Francisco. — Kon
gresmanu Neamerikinės 
Veiklos Komitetas prade
da čia kvosti šešias didžią
sias vakarinių valstijų uni
jas. Ketina pasišaukt ir- 
kovingąjį Laivakrovių Uni
jos vadovą Harry Bridge- 
sa.

K o n g resi n i a i i -aga nga u- 
džiai stengsis išravėti nu
žiūrimus komunistus iš va
dovybes .'tose unijose.

Streikas vis dar 
sulaiko komercinius
N. Yorko dienraščius

New York. — Teigiama, 
kad dar per kokias 24 va
landas nepasirodys septyni 
užstreikuoti k o m e r ciniai 
dienraščiai.

Antradienio vidudienį 
buvo sušauktas foto-eravi- 
ruotojų unij. narių susirin
kimas, kur vadai pranešė 
apie derybas su dienraščių 
leidėjais.

Visųpirma sustreikavo 
400 graviruotojų,. paveiks
lų pa ruošėja i spausdinimui, 
reikalaudami pakelt savai
tinę algą $15. Kiti 20,000 
s j k t u stu v i n i ų darbiniu kų
neina darban, reikšdami 
paramą g i 'a v i r u o t o j a m s.
Taip ir sulaikyta dienraš
čiai, turėjusieji viso 5 mili
jonus ir 500 tūkstančių 
k a. sdi e n i n i ų s k a i ty toj ų.

Leidyklos siūlė - pridėti 
graviruotojams tik po 
$3.75 uždarbio per savaitę. 
Jos taipgi ])erša mišrią ko
misiją, kad nuspręstų, ko
kiomis sąlygomis gravi
ruotojai turi grįžti dar
ban. Komisija susidėtu iš 
unijos, leidėjų ir valdžios 
atstovų.

EISENHOWERIO PRI
ŽADAS FRANC1JAI

Washington. — Praneša
ma, jog Eisenhoweris pri
žadės Francijai daugiau fi
nansinės paramos, jeigu ji 
užgirs Amerikos planą dėl 
tarptautinės vakarų Euro
pos armijos prieš komuniz
mą, v

lies ypač smerkė McCar- 
thv už reikalavimo sustab- < *
dyti medžiaginę paramą 
Anglijai bei kitiems Ame
rikos talkininkams, kurie 
vis dar ves prekybą su Ki
nijos Liaudies Respublika 
ar kitais komunistiniais 
kraštais.

Dulles, ]irisi mindamas 
pastarąją McCartliy’o kal
ba, pareiškė:

— McCarthy neigė mū
sų valdžią labiausiai už tai, 
kad mes “per daug manda
giai" kalbamės su savo tal
kininkais, kad mes siutinė- 
jame jiems tiktai “perfiu- 
muotus” pareiškimus. O 
pasak jo. tai mes turėtume 
vartoti grūmojimus ir bau
ginimus. kad priverstume 
juos vykdyti mūsų įsaky
mus...

Tuo būdu jis (McCar
thy) atakuoja pačią širdį 
užsieninės Jungi. Valstijų 
politikos, — kai]) sako Du
lles.

McCarthy taip pat smer
kė esamąją valdžią už “per 
švelnų" elgimąsi su komu
nistais.

iMcCarthy, iš savo pusės, 
žada susišaukti korespon
dentus ir pokalbyje su jais 
“atsišiepti” prieš Dullesą.

Žemės drebėjimai 
vėl kamuoja Graikiją

Athenai, Graikija. — Pa
sikartodami, nauji žemės 
drebėjimai vidurinėje Grai
kijoje sugriovė 96 namų ir 
apardė 3(10 kitų.

Vėl buvo purtomos Joni
nės graikų salos, kur • že
mės drebėjimai pereitą va
sarą jiražudė kelis tūks
tančius žmonių.

Ragangaudžiai kvočia 
IW0 ir Jaunimo Lygą

Washington. — Valdinė 
komisija “neištikimiesiem 
kontroliuoti,” pagal sena
toriaus McCarrano įstaty
mą, kvotė vadovus IWO 
(didžiosios broliškos pa- 
šalpinės - apdraudinės or
ganizacijos) ir Darbo Jau
nimo Lygos. Prikaišiojo 
“komunistine veiklą” ir 
reikalavo, kad tos organi
zacijos užsiregistruotų kai
lio “subversyvės,” arba 
“priešingos Amerikai.”

Liudytojais prieš jas ko
misija pastatė samdytus 
šnipus J. I.autnerį ir Marę 
St. Markward.

Washington. Pereitą 
mėnesį dar puse procento 
nupuolė farmeriams kai
nos už . grūdus.
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GUATEMALA SKUNDŽIASI
IŠ VISŲ LOTYNŲ Ameril <os respublikų, nedidukė 

Guatemalos respublika, esanti Centrinėje Amerikoje, 
šiandien yra laisviausia ir pažangiausia.

Guatemalos liaudis pasiryžo išsilaisvinti iš ameri
kinės United Fruit Kompanijos, kuri ten per ilgą laiką 
šeimininkavo, žiauriai išnaudodama to krašto žmones. 

\Guatemalos valdžia duoda bežemiams žemės, leidžia 
^darbininkams laisvai organizuotis į darbo unijas,, su
keikia laisvę darbininkams kovoti už savo interesus.

Visa tai nepatinka Washingtonui.
Aną dieną Jungtinių Tautų asemblėjoje Guatemalos 

atstovas Dr. Guillermo Toriello Garrido tiesiog pasakė: 
tūli Jungtinių Valstijų valstybės departmento pareigū
nai suokalbiauja įsiveržti į Guatemalos vidujinius rei
kalus ir nuversti esamąją tos šalies vyriausybę.

Tie pareigūnai, sakė atstovas, yra sukišę savo pi
nigų į United Fruit Kompaniją ir dėl to jie, vadovauda
miesi, tarp kitko, savo asmeniškais interesais, ryžtasi 
visais būdais neprileisti Guatemalos liaudžiai atsipalai
duoti nuo tos kompanijos ten viešpatavimo.

Tenka tačiau manyti, kad Guatemalos liaudis mokės 
apsisaugoti ir apsiginti nuo suokalbininkų. Iš kitos pu
sės, republikonų administracija Washingtone turėtų ži
noti, kad veržimasis Į tokią mažą šalį, kaip Guatemala, 
turinčią tik 3,000 kareivių armiją, Amerikai užduotų 
dar didesnį smūgį, negu kadaise uždavė veržimasis į 
Nicaragua.

KODĖL NESITAIKYTI?
EINA RIMTI gandai, kad Francūzijos vyriausybe 

kdlba apie taiką Vietname, apie taiką su to krašto pa
ti*! jotais, su to krašto liaudimi.

r Prancūzai pradėjo karą prieš Vietnamo patri jotus 
prieš 7-nerius metus. „Karas lėšavo daug vietnamie
čiams, bet jis taip pat daug lėšavo ir francūzams,—lėšavo 
turtu ir žmonių gyvybėmis.

Kiekvienas galvojantis žmogus šiandien prieina išva
dos: kaip bus kaip nebus, o francūzai Vietname karo ne
laimės. Jeigu tai]), tai ko jiems kariauti? Kodėl ne
baigti ten karą, suteikiant tos šalies žmonėms laisvę ir 
nepriklausomybę, kurios jie taip trokšta ir dėl kurios jie 
pasiaukojusiai kariauja?

Tik vienas mūsų valstybės departmentas nenori, kad 
Vietname būtų įvykdyta taika. Bet francūzai, tiek daug 

•nuostolių panešę, turėtų to nepaisyti.

Kas Ką Rašo ir Sako
JIE, MAT, ATSTOVAU

JA TAUTAI
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
“Tėviškės žiburiai, kal

bėdami apie lietuvių ir lat
vių bėglių santykius, skun
džiasi, kad nėra tarp ją gerti 
ryšių, Besitariama dėl atei
ties. Bet jie kalba visos 
tautos vardu. Girdi, “La-i 
tvija artimiausia Lietuvos 
kaimynė, latvių tauta vie
nintelė pasauly mums taip 
artimai gimininga, to pa
ties kamieno, o vis dėl to, 
dėja, iki šiol — nežiūrint 
kai kurių asmenybių bei 
grupių pastangų — susigy
venimo abiejų tautų taijie 
vis dar maža.”

“Taigi, kaip matote, jei 
Lietuvos ir Latvijos bėg- 

-'liai. nesugyvena, tai, Tė-

“Mums atrodo, kad ne-
■ protinga kultūringiems 
žmonėms tai]) be saiko pūs-

■ tis ir kalbėti visos tautos 
I vardu, kuomet visiems yra 
' gerai žinoma, kad keli de- 
: sėtkai tūkstančių bėglių, iš
sisklaidžiusių po visą pa
saulį. jokiu būdu nėra visa 
tauta.”

Mes pridėsime: jie, tie 
, bėgliai ne tik neatstovauja 
lietuvių tautos, — daug jų 
yra aršūs tautos priešai.

TEISYBE!
Vilnis rašo:
“Graikijos karalius Pau

lius, kuris nėra graikas, ir 
kurio valdžia yra daugiau 
policinė negu kas kita, De
troite pareiškė, kad jo val
džia ir Amerikos valdžia 

' yra ‘vienodų idealų.’
viškės Žiburių supratimu, 
nėra sugyvenimo abiejų ‘ 
tautų tarpe. O kai]) gi ti-: 
knimoje yra? Kiek maty- , 
ii iš Tarybų Lietuvos span-; 
dos, dabar Latvijos ir Lie-; 
tuvos tautos sugyvena la-; 
bai gražiai, gražiau, negu 
kada anksčiau. Jos ne tik 
nesipyksta, bet dar ben
dradarbiauja, jų mokslinės

“Jei taip būtų, Amerikos 
žmonės neturėtų priežas
ties didžiuotis.

“Kada karaliai ima sa
vintis musu valdžios . ide
alus Amerikos žmonėms, 
reikia labiau budėti.”

Graikijos karalius yra 
panašus į tą karaliuką, ku
rį Smetona ir jo artimieji

ir kultūrinės grupės lan- bičiuliai norėjo “uždėti” 
kosi pas savo kaimynus. į ant Lietuvos žmonių spran- 
Nebesipyksta ir sportinin-i do, būtent Urachą (“Min
kai. ’ daugi II-ji”).

J. ŠIMKUS. >

Lietuviško hitlerininko
užrašai

(Tąsa)
Dabar .Įeit. Valatka per ka
reivius pakvietė mane j savo 
kambarį ir čia pamačiau 7 
kareivių girtus veidus. Vienas 
kareivis kirto man į ausį sa
kydamas, kam aš taip bran
giai imu už tabaką. Leitenan
tas nieko nesakė ir nesudrau- 
dė, o dar pridūrė, kad, girdi, 
k’ž lupikavimą reikia gerokai 
primušti ir išvedus j lauką 
šviečiančia kulka peršauti. 
Giltiems to ir tetrūko, šiaip 
taip pabėgau nuo jų ir nuė
jau j kareivines gulti. Atsivi
jo ir tapau girtos minios auka. 
Sumušė galvą, kūną, rankas, 
nebuvo kūne viutos, kur nebū
tą smūgių žymią. Vėliau susi
mušė tarpusavy ir su vokie
čiais. Vos-vos vieni kitų neiš- 
šaudė. Tik majoras kiek apra
mino. Sužvėrėjo kareiviai, aie 
ko nebijo, net mirties. Ir kaip 
nesužvėrės, jeigu kiekvienas 
mažiausia yra nužudęs po 50 
belaisvių.

Nukentėjau ir neturėjau 
kam pasiskųsti. Primuštas be 
poilsio ir pastoges šaltyje pra- 
vaikščiojau visą naktį bijoda
mas, kad kas nors nenušautų, 
štai tau ir Kalėdos. O juk 
vokietukai sako, kad Kristus 
geboreh.

26. XII. Persikraustėm į 
Smolensko g-vė 32 Nr. Virši
los gavome atskirą kambarį, 
šiltą, patogų. Pasitaisiau lovą 
ir atsiguliau, nes po sumušimo 
smarkiai sirgau.

27. XII1. Sergu ir guliu. Gu
lėdamas dažnai, apsiverkiu ir 
galvoju apie savo šeimą. Taip 
negera, kad ir gyventi nesino
ri. Nerandu net žodžių savo 
liūdesiui išreikšti. Kaip per
galvojo, koks likimas mūsų 
laukia, kada grįšim namo, ir 
ar iš viso g riši m, t a i 
v ė I a ša r o s pačios
i- i t a si. Vien tik maldomis 
gyvenu. Kaltinu save, kodėl 
nei.ssisukau nuo to važiavimo. 
Gal Lietuvoje vis butų buvę 
geriau, bent su šeima drauge 
būčiau gyvenęs ir vargęs. 
Naujasis Dulagas, nesenai at
vykęs iš Francūzijos. šiek 
tiek geresnis. Gyvenu viltimi, 
kad netrukus paleis bent atos
togų į namus.

31. XII. Artėja Nauji Metai, 
o aš vis dar tebeguliu. Prisi
menu, kaip seniau su žmone
le sutikdavome Naujus Metus 
valso ir bokalo sūkury. O da
bar? Dabar mes tūnim kažkur 
Gžackc, vietos žmonių neken
čiami, vokiečių pajuokiami ir 
niekinami,, dažnai nuskriau- 
džiami. Dabojamo belaisvius, 
bet ir mes juk paversti belais
viais. Niekas su mūsų valia ir 
norais .nesiskaito. Virtome bra- 
diagomis, žudome nekaltus 
žmones. Argi visa tai dievas 
gali dovanoti?
Todėl pasilinksminimams čia 

ne vieta. Aplink tik pilka ka
reivių masė, sužeistų ir mirš
tančių vaitojimai, žvėriškas 
elgesys su belaisviais ir vietos 
.gyventojais. Kartais atrodo, 
kad mes čia esame uždaryti 
kalėjime, tik su tuo skirtumu, 
kad langai be grotų ir laisvai 
galime išeiti į miestą. Prisime
nu žmonos laišką: “Kad nors 
vieną valandą pabūtum su 
mumis ir tu pajustum, kokia 
beprasmė yra tavo kančia.” 
Juk teisingai žmona sako, kad 
mes lietuviai vokiečiams esa
me tik pirštinės, kurias jie no
ri sukruvinti, nudėvėti ir pas
kiau purve sutrypti. Ach, ta 
mano žmonele. Ji visuomet 
buvo išmintinga. Bet aš jot 
nepaklausiau. Dabar gulėk ir 
lauk nežinomos ateities. Esu 
robotas, pastumdėlis. Kur stu
mia, ten einu, kur veža, ten 
važiuoju, ką nurodo, tą da
rau. Išplėšė iš širdies jausmus 
ir gailesį, atstūmė nuo gyveni
mo ir prieš akis pastatė tik 
nuogą mirtį. O ji gali pasiro
dyti bet kuriuo metu: dieną 
ir naktį. Skraido rusą lėktu

vai, girdisi patrankų griaus
mas ir fronto linija vis artėja. 
O partizanai! Mes jų neap
kenčiame ir bijome visi. Let 
kai pagalvoji, tai jie teisūs. 
Juk ne jie pas mus atėjo, o 
mes pas juos. Mes žudome 
juos, jie keršija ir žudo mus. 
Net ve kietu kai tai pripažįsta, 
bet sako, kad karas yra karas. 
Kaip vadovybė įsako, taip rei
kia ir daryti.

Todėl mano svajonės apie 
grįžimą tur būt tuščios. Gali 
dar ii’ mano sūnelį mobilizuo
ti. Juk Amerikos žemynas į- 
stojo į karą, tai gi karo pa
liaubų greit nėra ko laukti. 
Liūdesys kankina sielą, net 
nesinori gyventi. Kaip pagal
voji, koks niūrus likimas lau
kia ir kada mes grįšim į na
mus, tai vėl ašaros... Vien tik 
maldomis ir gyveni. Su viršila 
U. sekmadienį abu skaitom 
maldaknygę ir jis gailiai ver
kė ir mane graudino. Nežino
mybės miglose sklaidosi ir 
mano šeimyninis gyvenimas. 
Matyt, su žmonele prieš pat 
karą Vilniuje “Zacišėj” turė
jau paskutinę jaukią vakarie
nę... Bijau, kad mudviejų li
kimas nebūtų panašus j Igno 
ir Julytės tragediją “Vergijos 
Griuvėsiuose...’’

Ir vis dėlto nutarėm bent 
kiek atžymėti Naujus Metus. 
Turėjau dar pusbonkę ir dvi

dėžutes francJiziškų sard inkų 
Sulaukę 12 valandos nakties 
nugėrėm po čierkutę. Vokietu
kai linksminosi kakarines iš
vertę. Jie kitokį žmonės. Jie 
gyvena be jausmų. Jiems tik 
ši diena svarbu. O be to, jie 
gi ponai, ką jie nori, tą ir da
ro. Jie kariauja, grobia, tai ži
no, kad viskas tas jiems ati
teks. Aną dieną leitenantas 
gyrėsi, kad jis gausiąs 300 
hektarų dvarą, tik dar neap
sisprendęs, kur imti: Ukraino
je ar kitoje vietoje. O kas 
mums iš to ? Mes. greičiausia, 
tik galvą paguldysim ir nie
kas geru žodžiu mūsų nepa
minės.

Baigėm paskutinius lašelius 
ir nuėjom gulti laukdami, ką 
gero atneš mums Nauji 1942 

1 metai;

Naujus Metus sutinkant 
mieste nepaprastai daug šau
dė: tratėjo kulkosvaidžiai, 
šautuvai, automatai, pistole
tai, zenitiniai pabūklai. Rake
tomis švitėjo visa padangė. 
Nuo tos “linksmybės”' daug 
kas galą gavo...

(Bus daugiau)

Valdininkai bergždžiai 
išeikvoję milijoną 

dolerių
Washington.. — Valdinin

kai permokėjo milijoną do
lerių už perkamą iš Thai- 
lando tungsteną, kuris var-> 
tojamas plienui gerinti. 
Tyrinėjančioji kongresma- 
nų komisija teiraujasi, ko
dėl valdžia “neapsižiūri.”

LAISVES VAJUS
r • • ' • . ' •

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
L. Tilvikas, Easton, Pa., įšoko į laimėtojų skyrių. 

Jis prisiuntė naują prenumeratą, atnaujinimų ir aukų. 
Tai gražus dalykas, kad nedidukas Eastonas gali pra
lenkti kitus didesnius miestus.

Kaip matyt, tai Pittsburghas ir apylinkės miestai 
turi keletą draugų, kurie darbuojasi vajaus reikale. Bū
tų gerai, jeigu jie susitartų ir suvestų visus savo punk
tus bendrai, arba išrinktų savo vajaus reikalų vedėją. 
Tas duotų jiems geresnę progą įšokti į laimėtojų sky
rių—kuomet suveda punktus.

Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais 
ir aukomis: M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.; K. 
Čiurlis, Elizabeth, N. J.; D. G. Jusius, Worcester, Mass.; 
Philadelphijos vajininkai (Wm. Patten); Brooklynui pa
sidarbavo P. Buknys, R. Mizara ir J. Weiss; L. Prū- 
seika, Chicago, Ill.; L. Bekis ir J. Evans, Rochester, 
N. Y..; Hartfordo vajininkai; V. J. Valley, New Britain^ 
Conn.; S. Puidokas dėl Mexico, Me.; A. Lipčius, Chester, 
Pa.; V. Ramanauskas, Minersville, Pa.; Bridgeport, 
Conn., vajininkai; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; J. Didjuri; 
New Haven, Conn.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; V. 
Smalstienė, Detroit, Mich.; M. Paulauskas, Pittsburgh, 
Pa.; J. Purtikas, McKees Rocks, Pa.; V. Žilinskas,. Ply
mouth, Pa.; Geo. Urban, N. Braddock, Pa.; A. Kuzmic
kas, Girardville, Pa.; J. Žebrys, Cleveland, Ohio.

Adam Markūnas, Chicago, Ill., prisiuntė naują pre- 
numerątą.

Aukų šį sykį gauta sekamai:.
M. Klimas, Fairlawn, N. J., $25.
Po $5: A. Baronas, San Francisco, Calif.; G. ir A. 

Urbonai, N. Braddock, Pa.; per Anna Kazilonis (koresp. 
tilpo), Cleveland, Ohio; Sam Yorks, Saginaw, Mich.; 
John Kazlauskas, San Francisco, Calif.

F. Morkūnas, Hamilton, Ont.„ Canada, $3.
Po$2: J. Kazlauskas, New Haven, Conn.; P. Yan- 

kauskas ,Wilkes-Barre, Pa.; J. Malinauskas, New Brit
ain, Conn.; Senas Mexikonas; Wm. Kulik, Brooklyn, N. 
Y.; J. Ščebeda, New Britain, Conn.; Charles Wallent, 
Auburn, Mass.; J. Mitrikis,. Detroit, Mich.; B. Vikšrienė, 
New Haven, Conn.; A. Sinkevičius, Phila., f*a.; J. B. 
Laisvietis; Bridgeportietis; L. Gavrilovich, Brooklyn, N. 
Y.; J. Minkus, Brooklyn, N. Y.; St. Rumšą, Brooklyn, N. 
Y.; M. Vaikys, Palisades Park, N. J.; Stefanija Useyi- 
čienė, Phila., Pa.; Adele (Tvarijonas) Suvak, Miami, 
Fla.; J. Purtikas, McKees Rocks, Pa.; W. Lyles, Murrys
ville, Pa.; K. Matulionis, Pittston, Pa.; J. Žemaitis, Cle
veland, Ohio.

Po $1: J. B. Mardosa, Girardville, Pa.; V. Žilinskas, 
Toronto, Canada; J. Churinskas, Girardville, Pa.; B. Mi- 
notas, Toronto, Canada.

Is Easton, Pa. — fo $2; J. Zabotko, J. Meškauskas, V. 
Daniel ir Fr. Martinkus.

Iš Elizabeth, N. J. — Ch. Ruck, $3; Pv $2j. A. Trep- 
kus, Anna. Krnsinann (Linden); A. Rozanskas (Union).

Iš Hudson, Mass. — Paplausiu, $2. Po $1:. T. Or
lauskas ir J. Sadauskas.

Iš Pittsburgh, Pa. — Po $2:: V. Kisielius, J. Skauda, 
Dom. Sanda ir Pittsburgho patriotas.

Iš Rochester, N. Y. — Po $2:. Victor Bačiulis, J. 
Totorius. J. Labeika.ir E. Duobienė.

Stonius ir 
psichologija

Gal atrodo keistas pava
dinimas, kurį daviau ši
tam aprašymui, bet skai
tykite, o matysite, kad jis 
yra tinkamas.

Vienas universiteto stu
dentas pasisakė, kad jis 
negalįs koncentruoti min
tis mokslui, kuomet jam 
nuolat stovi priešaky jojo 
draftas (tuo laiku buvo ė- 
jimas į Korėjos karą). 
Daugelis jo draugų jau bu
vo apleidę mokslą dėl to
kių pat priežasčių. Jie pa
sidavė draftui arba liuos- 
noriai įstojo į armiją.

Kuomet tas studentas pa
sisakė apie savo nustojimą 
koncentracijos studijose, aš 
supratau jo problemą ir pa
sakiau jam sekančią kinie
čių pasaką:

Vienas kiniečių, filosofas 
paskelbė, kad jis turi bran
gų staliuką, brangiai iš
dirbtą, su magiškais raš
tais,, kurie padarys auksą 
iš ryžių sėklų. Žinoma, jis 
gavo daug kostumierių. Jis 
kiekvienam aiškino, kad 
stalelis labai brangus, ir tie 
ryžiai, katruos jis duos, ir
gi labai brangūs — kaš
tuos tūkstančius. Atsira
do pirkėjas su ganėtinai 
daug pinigų. Filosofas jam 
pardavė stalą, bet pasakė: 
“Kuomet meti ryžių sėk?

las ant šito stalo, neleiskie 
ateiti į vaidentuvę sloniaus 
pavydalui.”

Kuomet turčius parsine
šė namo staliuką, jis tuoj 
pradėjo berti ryžių sėklas 
ant staliuko, bet, kai tik 
pradėjo, tuojau jam įsivai
zdavo slonius ir jis negalė
jo tos vaizduotės prašalint, 
todėl ryžių sėklos ir likosi 
ryžiais, o ne auksu.

Tas pats dalykas įvyksta 
ir su mūsų jaunuomene. Ji 
norėtų gauti viską, kas jai 
priklauso, bet slonius (re
publikonų partija) jai ne
leidžia.

C. S.

Martino pasaka francūzam 
“dar pažemina Ameriką”

Paryžius. — Atvykęs Joe 
Martin, Amerikos Kongre
so Atstovų Rūmo pirminin
kas, viešai pasakojo fran
cūzams, “kokį laimingą gy
venimą turėjo buvusioje de
mokratų valdžioje komu
nistai, jų sekėjai bei pri
tarėjai.”

Francūzų spauda atsilie
pė, jog Martino pasaka že
mina ne tiktai demokratus, 
bet ir visą Jungtinių Vals
tijų valdžią.

London. — Anglijos mi
nistrų pirm. Churchill jau 
išlėkė Bermudon.

Iš Worcester, Mass. — Po $2: F. Kalanta, M. Pet- 
kūnas ir M. Zukienė.

Iš Chicago, III. — Po $2: F. Stasiukėlis, P. Jaku
čionis ir J. Daukus (Birmingham, Mich.).

Iš Waterbury, Conn. — Po $2: A. Buzienė, Charles 
Cvirka, J’, čepukaitis (Forestville). J. Rinkevich, Tho
maston, Conn., $1.

šie miestai stovi aukomis sekamai: /
Hartford, Conn.................................................. $346.33 r
Worcester, Mass............................................... 332.50
Brooklyn, N. Y....................................... J.........187.75
San Francisco, Calif.............................................101.00
So. Boston, Mass.....................      84.00
Philadelphia, Pa.....................................................79.50
Elizabeth, N. J....................................................  83.00
Waterbury, Conn...................................................82.00
Harrison,* N. J....................................................  81.00
Cleveland, Ohio .........  69.60
Rochester, N. Y. ................................................ 65.00
Lawrence, Mass.................................................. 63.00
Pittsburgh, Pa..................................................... 62.00
Chicago, Ill. ...................................................  57.Q0
Baltimore, Md........................................................ 53.50
Grand Rapids, Mich...........................................   37.00
Binghamton, N. Y............................................. 34.15
Paterson, N. J.........................  31.00
Easton, Pa...............................................................28.00
Brockton, Mass....................................... 27.50
Chester, Pa.......................................................... 27.00
Stamford, Conn................................................... 27.00
Newark, N. J.........................................................23.00
Wilkes-Barre-Plymouth, Pa........................ 22.00
Scranton, Pa........................................................ 18.00
Shenandoah, Pa................................................... 17.00
New Britain, Conn......... '.................................... 14.00 ,
Detroit, Mich. .................................................... 12.00
Bridgewater, Mass.............................................  10.00
Haverhill, Mass................................................... 10.00
Bridgeport, Conn................................................. 10.00
New Haven, Conn...................................    8.00
No. Braddock, Pa.................................................... 7.00
Coal Center, Pa................................................... 6.40
Cambridge, Mass........................... '...................... 6.00
Los Angeles, Calif................................................. 6.00
Lowell, Mass............................................................ 6.00
Mexico,. Me............................................................ 6.00
Hudson, Mass........................................................ 6.00
Norwood, Mass..................................................... 5.00
Minersville, Pa.........................................................4.00
Cliffside, N. J....................................................... 4.00
Girardville, Pa.....................................................  2.00
Pittston, Pa..............................................................2.00
McKees Rock, Pa......................................  2.00

Tai gražūs rezultatai šį sykį. Turime daugiau, bet 
reikia sutvarkyti ir paruošti kitam numeriui. Kai]) ma
tot, jau ir gruodis, artinasi šventės. Nepamirškite už
rašyti pažįstamui arba giminei dienrašti Laisvę kaipo, 
dovaną. Daugelis pavienių skaitytojų nepaėmė sau už 
pareigą gauti nors po vieną naują skaitytoją. Tas yra 
labai svarbu ne tik laikraščio prestižui, bet ir finansiš
kai.

Dėkiū visiems už puikų pasidarbavimą ir už aukas.
Laisvės Administracija
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LIT E BATŪROS DRAUGI JOS 

VEIKLA
ginu kultūrinio darbo pravestų 
tarpe narių ir bendrai tarpe

Svečiai ir sukaktis MIKUS

Lapkričio I5 d. Įvyko l,l,D 
vietinės kuopos mėnesinis susi
rinkimas, kur dalyvavo būrelis 
narių. Tai buvo neblogai, bet 
sekamas susirinkimas turėtu

Sekamas kuopos susirinkimą;, 
kuris atsibus gruodžio 13 d., 
bus taipgi tik mėnesinis susi
rinkimas. bet jis 
tuomi, kad 
raportas iš metinės 
konferencijos ir iš vietinio vei
kimo.

Mums aiškiai matoma, koks 
skirtumas tarpe tų lietuvių, ku
rio priklauso prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos, kurie jau pasie
kę aukštesni kultūrini laipsni, 
prasilavinę, ir tų, kurie neskai
tė ir neskaito geresnių raštų 

pa- 
ar- 
pa-

Juozui it Elenai Kalvai- 
jčiams Padėkos dienoje pri
puolė keturiasdešimt.metinės 
sutuoktu ves. Nors nuolatos 
jiedu susilaukia apščiai sve
čių, bet su šiuo supuolimu jie 

savo 
visais

pasikvietė savo šeimą, 
artimuosius draugus su 
praleisti linksmai dieną.

Visi buvome skaniai vaiši-

Praėjusiame

klausimas kuopos 
palikta sekamam

susirinkime pa- 
parengimelio 
naudai, bet 
susirinkimui 
tarima. Tai-

gi nepamirškite gruodžio 13-tos 
dienos susirinkimo, visi daly- 
vau kilu.

Mūsų kuopos susirinkimai 
nebūna ilgi, bet v ištiek išeina 
geriausia, kuomet susirinkimas 
laikomas patogiu laiku. Taigi

praėjusiame susirinkime ir nu-

anl i(i .< 
mėnesio. 
Sūnų ir 
susirinkimo, 
popiet, 
minti, 
ir prie

I:m(id ienis h’K 1,'i'n no 
tuojau po Lietuvos

I hikterų
Tai

Turime atsi

Lietuvos Sūnų ir Duk- 
augystės, tai tie turite 

pribūti į svetainę 2 vai. popiet,

susirinkimą.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 14-ta kuopa šiuo tarpu 
nepajėgia išv.vstvi didesnio vei
kimo kultūrinėje srityje, kaip 
reikėtų. Betgi mažesne .ska’e, 
kad ir prie tokiu patogumų, ko
kių mes turime, galima ši tą

Žiemos metu galima

su 
i r

pamargin i-

zne draugiškume ir kuopą kiek 
sustiprintų finansiškai. Be fi
nansų kuopai sunku verstis.

Mums tenka paremi Draugi-

leisti geresnes knygas, kad dau-

EVAI SIMANS

jos gyvenimo draugui 
DR. J. N. SIMANS
ir jos artimiesiems.

sisemti geresnį supratimą, 
eiau pažinti civilizaciją li
čiam gyventi kultūringiau.

ma išsiskirstymo sumanyta šį 
juodviejų jubiliejų kuom nors 
atžymėti. Jubiliejatai, nugirdę 
svečių planavimą, pateikė

D r. I. E. Levy ir šeima 
Cleveland, Ohio

Paskutinis pakvietimas j 
LDS 6 kuopos parengimą-va- 
karionę, kuri Įvyks gruodžio 
5 dieną Lietuvių svetainėje, 
315 Clinton St., Binghamton. 
N. Y. Rengėjai kviečia ir lau
kia visų viešnių-svečių, kaip 
šio miesto, taip apylinkes — 
seranton iečių, vvilkosbariečių, 
plymontiečių ir iš Eorest City 
apylinkes. Ateikite, atvažiuo
kite, būsite maloniai pi-iimtj 
su gardžiais valgiais, mūsų ga
bių šeimininkių pagamintais. 
'Taipgi bus muzika. Kuiie my 
lite šokti, galėsite pasišokti.

HELP WANTED —MALE
MECHANICS. Must be exp. for 

truck fleet. Steady work: good 
working conditions. Report for per
sonal interview. See Mr. Donahue. 
SHANAHAN TRUCKING CO.. 21st 
& Hulsemcn Sts. No phone calls.

(235-241)

ACCOUNTANT. JR.
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete office 
procedures. College graduate.

Apply 2320 Walnut Street 
(234-239)

kad tokia organizacija,

ją pasmaugti, kad ji nebegalėtų 
šviesti visuomenę, aiškinti žmo
nijai. kas yra skriauda ir kas

Būtų labai gražu, kad mu
su drauges sumanytų ir supla
nuotų mažus prirengimėlius 

kuopos susirinkimams.
Tai būtų arba galėtų būti, 

po kuopos susirinkimo kuklūs 
pasivaišinimai. čia gali būti

rimu, gražių 
dainavimo ir 

pamarginimu.

issireisktmų, pa- 
kitokių kultūrinių 

Susirinkimą už- 
ir “good time."

Man rodosi, kad šis būdas 
j suartintų mus, šiuo laiku gana

tiesa: betgi ne ant tiek nuse
nę, kad nepageidautumėm tu
rėti kiek smagesnių kultūrinių 
valandų. O iš to ii‘ kuopai nau-

mėginkime.
Draugi.jos

siK'iti 
daugiau 
kuriuos 
eiti ir 
Draugai,

jau su-

žmouių. Betgi
taip pat gerų 
man buvo sunku

su jais pasika
kurie manote, jog ir

yra ir 
žmonių,

su-

suma ir labai
lui, pasistenkite matyti mane 
ir priduoti “našlės skatiką.”.

./. .V. Karbonas

mojimui jų sukakties. 'Taipgi 
jų sūnus Juozas, duktė Elena 
ir jos vyras Louis, Ona ir 
Jurgis šilkai, Eva ir Vic iš 

r pen- A

MONTREAL, CANADA
Unijų fronte

ne'.'

pramogose.

žmonės, mėg- 
pažangiečių

kaip jautėsi. Mat. 
priepuoliai juodu 
vien nuo išėjimo i 
pasilinksminti, bet 
nuo kasdieninio dar

'Tačiau šiuo 
jaučiasi kur kas

$1 ypatai, 
rienę. šiaip Įžanga nemokama.

laiką nė
jo širdies 
trukdė ne
pramogas 
Juozą ir

tarpu jis .jau 
tvirtesnis, tru-

kata gerėjanti, tvirtėjanti, šie 
puikūs ženklai rodo, jog Juo-

mot

žmona Elena, nors dar- 
uzsivertusi, bet niekuo- 

ji nepavargus, 
, lartum jai

darbas būtų žaislas.

su sypsa 
nuolatinis

padėka už gražią auką ir nuo 
svečių už vaišes. Abii'in linki
me tvirtos sveikatos ir ilgo 
malonaus gyvenimo.

Svečias

Jei Tamsta dar neprenu-

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE
gauti Laisvei naujų skaitytojų.
Laisvės kaina .$8.00 metams.

Gruodžio & Decemberįvyks

NORWOOD, MASS.

žymus akordionistas Richard Barris.
koncertas bus vienetinis taip žymus parengimas visoje apy-

Kviečia /tundras Komitetas

LAISVĖS KONCERTAS
LIETUVIŲ SVETAINĖJE
,VE. NORWOOD, MASS.

VVorcesterio Aido Choras, vad. Jono Dirvelių, dalyvaus Laisves Koncerto progra
moj. Jie duos gražiu dainų repertuarą, kuris susidės iš solų. duetų ir viso choro

ORDER PICKER
25 to 30, high school graduate, for 
a modern wholesale grocery ware
house. Exp. not. necessary. Perma
nent, full lime work. 2 blks. S. of 
D <V Wyoming at Whitaker Ca
yuga. Perloff Bros. Inc. Applly 
10 to 12. Mr. Moffson

(234-237)

Batų darbininkai, kuriuos 
atstovauja National Syndicate 
of Shoe Workers unija, pasi
rašė kontraktą su batų išdir- 
bystės įmone, Daoust Lalonde 
of Montreal kompanija. Dar
bininkai buvo sustoję dirbti 
per visą savaitę, kuomet darb
daviai norėjo sulaikyti juos 
nuo unijos susirinkimo. Kon
traktas pasirašyta dviems me
tams,
nimas unijos, įskaitant ir for
malių padėjėjus 
skundų 
džiama numušti algas laike
kontrakto termino; sutrum
pinti darbo savaitę nuo 48 
iki 45 valandų; 2% “produe-

diskų francūzų ligoninė Ka
nadoje.

Visas darbas, apskaičiuoja
ma, kainuos $9,()()(),000.

širdingai užprašomi1 visus 
ir visas dalyvauti. Lauksime.

Vandens jvadoje žvejoti

Miesto vandens jvadoje (a- 
(|ueduct), nors ir išrūdytų 
smagu pasižvejoti žuvų, bet

Skaitytojų Balsai

kuriame įeina: pripaži

brangiai kainuoja. Taip bent 
patyrė du Villc Lasalle mies
to gyventojai, kuomet juodu

kuopos “vagių balių.” Ma
no nuomone, toks mūsų or
ganizacijos parengimo pa
vadinimas yra netinkamas.

Susirinkę

HELP WANTED—FEMALE

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. 9-6672.

(232-238)

CHOCOLATE COATERS. Full 
or part time. Must, bo exp. Any 
shift. Steady work. High salary. 
Apply in person or phone. 
SLAVIC'S. 900 Fayette St., Consho
hocken, Pa. Conshohocken 6-1692. 

(236-242)

pagerinimas 
procedūrosuždrau- vaujant. Teismas juos nubau

parengimą, 
savo mote-

Todėl ir

tion” bonų ; ir penki apt 
mi1 šventadieniai i metus.

Lapkričio 21 d., 21-riom va
landom buvo sulaikyta mieste 
susisiekimas, kuomet gatveka- 
riu ir autobusų vairuotojai Jr 
konduktoriai susilaikė nuo 
darbo, protestui prieš arbi- 
tracijos nuosprendį, kad jiems 
algos neturi būti pakeltos. Jie 
tą padalė prieš unijos vadų 
valią. Sulyg Kvebeko provin
cijos įstatymų, jie neturi tei
sės streikuoti, todėl ir nestrei-

valandas.

Katalikų Mokytojų Susivie
nijimas (unija), kuriam Kve
beko Darbo Santykių Komisi
ja atėmė čarterj už tai, kad 
mokytojus išvedė į streiką 
1949 metais, nors laimėjo by
lą Kanados Aukščiausiame 
Teisme, dar ir dabar neturi 
čarterio ir tik po Velykų suži
nos, ar atgaus teisę vėl atsto
vauti mokytojus. Mat, Darbo 
Santykiu Komisija apeliavo į 
Privy Council (Aukščiausiam 
anglų imperijos teisme) Lon
done, kuris lapkričio 24 d. 
pranešė, kad bylos nagrinėji-' 
mą atidėjo povelykinei sesijai.

Didins Notre Dame ligoninę
Notre Dame ligonine, kuri 

dabar teturi 700 lovų ligo
niams ir 60 lovelių kūdikiams, 
bus padidinta, pristatant nau
jus pastatus. Darbas bus pra
dėtas ateinantį pavasarį ir 
manoma užbaigti pabaigoje 
1956 m. ar pradžioje 1957 m. 
Kaip bus baigta konstrukcijos 
darbas, tai ligonine turės I ,- 
200 lovų ir 120 lovelių kūdi-

ii' teismo išlaidas.

Šykštus 2 neregių “draugas”
Du neregiai, Charles .Martin

ris ar pinigus?
toks pavadinimas tarp pir
meivių, man atrodo, nėra 
tinkamas.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

kalba knygų neleidžia. Ji nu-

da nariams, kurie angliškų

vena vienoje siu d 
Manufacturers St.,
21 d. susitiko vieną žmogų, — 
matomai, niekšą,— ir susi
draugavo su juo ir pasivadino 
jų stuboje pernakvoti. Deja, 
šis šykštuolis “draugas,” nere
giams gerai įmigus, atsikėlė ir 
išėjo, išsinešdamas su savim 
juodviejų $25 vertės radio, ru
deninius paltus ir poni batų.

Susižiedavo

2570

Mes žinome, kad vagys 
neužgimė. Tūli pradeda nuo 
mažo dalyko ir prieina prie 
didelio.

n i laikraščiai 
plėšikus ir tt.

pažiūrėkite, 
kasdien. Pil- 
apie vagis,

Gal jus geriausiais no
rais taip pavadinote savo 
parengimą, bet man atrodo, 
kad jis netinkamas.

Nesupykite už šią pasta-

Vickis Smetona susižiedavo 
su Helena. Vaitiekūnaite lap
kričio 21 d. Kadangi tą dieną 
pripuolė Helenos ir gimtadie
nis, tai jos tėvelių namuose

jaut jų giminėms ii- artimiems

gražiai atžymėtas.

Gimė

Kazys ir įsmilę Blynai su
silaukė sveikos ir gražios duk
relės. Motina ir naujagimė 
jaučiasi gerai.

Taipgi Vitas ii- Rita Mikaliū- 
nai susilaukė gražaus ii- sveiko 
sūnelio. Motina ir naujagimis 
jaučiasi gerai.

Pagerbti Girdauskai
Antanas ir Domicėlė Gir- 

dauskai, lapkričio 21 d., gra
žiai buvo pagerbti juodviejų 
10 metų vedybines sukakties 
proga.

Buvo išvažiavę
Juozas ir Ona Adakauskai 

su savo mašina porai savaičių 
buvo išvažiavę i Jungtines 
Amerikos Valstijas pasisve
čiuoti.

'Taipgi Autose Girniene bu-
kiams ir bus didžiausia kana- | vo išvažiavus i Jungtines Val-

A4

Brooklyn ietis

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Klubo susirinkimas jvyk.s 
gruodžio (Dec.) 6 d. (sekmadieni), 
prasidės 2 vai. popiet, klubo kam
bariuose, 408 Court St.

Šis susirinkimas yra metinis, tad 
visi klubo nariai malonėkite daly
vavai i.

Kviečia Komitetas (237-238)
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks gruodžio (Dec.) 7 
<1., Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Visus narius kviečiam** flalyvauli 
šiame susirinkime; čia išgirsite ra
portą iš ir pasekiųes brooklyniečių 
suvaidinimo komedijos. Taipgi ga
lėsite užsimokėti duokles už 1954
meti).

fin. rast.
(237-238)

NEW BRITAIN, CONN, 
rodoma Kilnių Komedija. Ren- 

llussian 
j vyk s

Americaj) National 
sekmadieni, gruodžio 
įdžia 1:45 vai. popiet.

Bus 
gia 
I lome. 
(Dec.) 6.
Vieta 376 Elm St.

Kviečiame lietuvius atsilankyti ir 
pamatyti šj graži) dalyką.

Rengėjai. (236-237)

stijas. Ji ton dalyvavo savo 
dėdės žmonos laidotuvėse.

Vaclovas Saladži-us yra su
sirgęs. Ligonis gydosi namuo
se. Taip pat jau senokai ir 
sunkiai serga Jonas Kliedus.

Rankdarbių Paroda
Laišves Bendroves Direktorių Taryba nutarė 
ir sekančiais motais turėti rankdarbių parodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 Mareli, 1954
Kvicčiaine visus dailininkus paremti šia pa

rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai m'aterialčs paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis 
d i e n rase i u i Laisve i.

Ši dviejų dienų paroda bus

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

u

Y*!
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Kuopos tuojau pasirūpinki
te minėtų knygų gauti iš Cen
tro ir savo angliškai skaitan
tiems nariams suteikti.

Kaip sakyta: knygos geros 
ir gana brangios. Todėl tik

už savo narinę duoklę.

Pabėgėlis A. Škėmas pa
rašęs dramą “Pabudimas.” Ji 
buvusi pastatyta ar suvaidinta 
Montreale. Vaidinimą matęs

Alano senas kolega Vytau
tas Kanados “Nepriklausomo
je Lietuvoje” šitaip apibūdina 
tą nelaimingą “dramą”:

“Pilno žmogaus nėra. Todėl 
‘Pabudime’ scenos be charak
terių: kunigas, ne kunigas;
komunistas, ne komunistas; 
lietuvis, ne lietuvis; žmogus, 
ne žmogus. Šešėlius paraus- 
vint (o gal ir žiūrovų veidus?) 
Įvedama seksualis motyvas, 
kuris prievartos priemonių is
torijoje stovi nežymiausioje

l ai bent, drama ! Jai ge
riausia tiktu pavadinimas “Pa- 
blūdimas.”

Philadelphia, Pa

Rengia 
vienijimo 
gruodžio

Vagių Balius
Lietuvių Darbininkų Susi- 
5 kuopa. Jvyks šeštadieni, 
(Dec.) 5 d., pradžia 7 vai.

Green St.
Šiame vadinamame vagių baliuje 

galėsite veltui įsigyti vertingų daik
tų, jei niekas jūs nepagaus imant. 
O jei pagaus ,tai užsimokėsite daik
to vertę. Bus skanių užkandžių, gė
rimų ir gera orkestrą šokiams.

Kviečiame atsilankyti. Rengėjai
(237-238)

dei Tamsta negali gauti* 
Laisvei naujo skaitytojo, tai. 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

SVARBUS PRANEŠIMAS
P ASIRO PINK SAVO IR SAVO ŠEIMOS SVEIKATA

Išmintinga ir būtinai reikalinga yra visados savo namuose 
turėti gerų vaistų. Kaip tai, Mat. švilpos 5 Rūšių Mostys, 
sudarytos iš gydančių žolių, kurios visada pagelbsti nuo dau
gelio visokių ligų.

No. 1, Mat. Švilpos Salve, for Skin Irritation.
Gydo visokias odos ligas: išbėrimus,, nudegimus, nušalimų, votis, 
at let he's foot, sinus, hayfever, žaizdas bei ronas (tik ne vėžj). 
Nuo nušalimo greit pagelbsti. Kaina $1.50.

No. 2, Mat. Švilpos Salve for Mxtcrnal Fains.
Nuo kojų, rankų skausmų, per vidurį, sprando, sąnarių, mus
kulų tirpimo, mėšlungio traukimo, pagelbsti ir kraujo cirkulia
cijai. Maloniai šildo ir apmalšina skausmus. Kaina .$1.50.

No. 3, Mat. švilpos Ointment for toothache.
Nuo dantų skaudėjimo, taipgi stiprina dantų smegenis (gums). 
Gera ir vaikams, kai puola dantukai. Kaina $1.00 už oz.

No. 5, Mat. švilpos Salve for Piles.
šitos mostys labai greit pagelbsti nuo piles, prašalina jas be 
pjaustymų, net jei būtų užsisenėjusios, bilc tik dar nėra vėžio. 
Nurodymas kaip vartoti yra ant dėžutes. Kaina $2.50.

Kartu su užsakymais siųskite ir money orderi registruo
tame laiške. Iš arčiau atvažiuokite asmeniškai. Krautuvės 
antrašas: 205 Sheldon St. Rezidcnciojs antrašass: 597 Broad 
Street.

MAT. ŠVILPA, P. O. Box 353, Hartford 1, Conn.

1953



NewYorko^Afz/Zlnlos
Galinauskai turėjo 
didele nelaime 

ir *-

Lapkričio 22 <1. (lalniaus- 
kai. šlei'viai. Milmanticnė iras 
susitarėme išvažiuoti i laukus, 
kol dar nešaltas oras. Nuva
žiavome į Milmantų namus ir 
ten linksmai praleidome die
ni). Vakare nuvažiavo
me kas sau. Galinauskai 
išvažiavo biski anksčiau. O 
mes su šlekiais ir Mdmantie- 
ne nuvykome aplankyti nau
jus Laisvės skaitytojus Keršu- 
lilis, kuriems pereitą metą 
sleivienė dienraštį užrašė. .Ap
žiūrėjome ju naujus mimus. 
Labai gražiai gvv< na ir tlrau- 

.. giški žmones

Ant rytojaus Gal inauski.i 
kaiminka telefonuoja, kad Ga
linauskai susitiko kelyje ne
laimę. Viską palikusi nuvykau 
juos aplankyti, kandu Gali- 
nauskienę-Gabalietie lovoje su 
apraišiota galva, O Galinaus- 
kas tuo metu buvo išvykęs pas 
daktarą. Galinauskienė dau
giausia nukentėjo. Galva la
bai sumušta. Kaktoje turi vie
nuolika stibių. Daug kraujo 
nubėgo, lai didele laimė, kad 
akie neprarado. Galinauskui 
tai krūtinę sutrenkė ir ranka 
pažeista. Daktaras sakė, kad 
ims šešetas mėnesiu, iki Gali- 
nauskienč pasveiks. O auto
mobilis liko tik laužas.

Galinauskai gyvena 225— 
27 1 ū6th St., Queens Mi
lage. Long Island.

Sako, girtas vytas įvažiavo 
i jų automobili ir tiek žalos 
padai ė.

Lapkričio 29 d. buvome 
juos aplankyti. Radome jau 
išimtus stičiirs, bet galva teb- 
ra Hiipleisteriuota.

Visą vasarą mes kartu va
žinėjome, linksmai laiką pra
leidome, lankėmės pas Lau
kaičius, Vilkus Long Islande 
ir ant pabaigos atsitiko toks 
nesmagumas.

Dobiniai, sleiviai ir Alilman- 
tienė linkime Galinauskams 
greitai pasveikti, o kitą vasa
rą vėl linksmai- laiką leisti,

O. Dobinienė

MATTHEW A
BUVUS
(BUYAUSKAS)

C

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Speciali* t ai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7*4241

Liberty Auditorijoje
Pirmad. Liet. Namo Ben

drovės direktoriai. šcriiiinku 
suvažiavimo išrinkti, laike pir
ma susirinkimą, kuriame bu
vo perrinkta direktorių val
dyba. Ta pati valdyba buvo 
vienbalsiai užtvirtinta.

Plačiai kalbėta apie nauju 
metu sutiktu viu parengimą. 
Nutarė duoti gražią dovaną 
tam, kuris suorganizuos tam 
parengimui didžiausi stalą. 
Dabar eina lenktynės. V. Kaz
lauskas, Walteris Brazauskas, 
Bernotas ir Katinas smarkiai 
d a rbuo.jasž

Kazakevičiaus muzika, jau 
paimta. Atrodo, bus didžiulis 
nauju metu pasitikimas.

Lietuviu Liaudies Teatras 
taipgi buvo pirmadieni susi
rinkęs. Pasiskyrė nemaža vei-

Aido Choras
Visiems Aido Choro na

riams svarbu dalyvauti pamo
kose ši penktadieni, gruodžio 
4 d., Liberty Auditorijoje.

Pasirinkome susimokinti o- 
peretę “Pepitą,” tai turime 
dabar visi ir mokytis, kari ją 
tinkamai perstatyti.

Choro Valdyba

Keliavo Į Washington?, 
su protestu

Dai bininkų K akarinės mo
kyklos New Yorke būrys stu
dentu lapkričio 25-tos rytą' 
basais išvažiavo i W'ashingto- 
ną. Jie nuvažiavo protestuo
ti prieš valdžios pasimo.iinią 
uždaryti Jefferson mokyklą. 
Tai mokykla, kurioje mokoma 
darbininkams naudingu moks
lu, Įskaitant ir uni.jizmą,

Kailiasiuviai užsidėjo ' 
asesmenta streikui<<

Ne wyork iečiai Kai I i asi u \ i u 
Unijos lokalai nutarė užsidė
ti dienos uždarbio asesmentus 
sudarymui streiko f o n d o . 
Streiko klausimas dar nėra 
nutarta, nes senoji sutartis 
dar pasilieka galioje ištisus 
metus su virštlm. Tačiau aky- 
reg.y.je didesnio samdytoju 
atsparumo kitose unijose, kai- j 
liasiu\iai nusprendė, jog ap
sirūpinti fondu nėia per anks
ti.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

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

PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai |rengtą ,

BAR & GRILL

<W

VINCAS SODAITIS 

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

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

kabi susimokinti ir kovo mėn. 
perstatyti.

Goriausio jiems pasisekimo!

K. I’otrikienė su savo pagel- 
bininkėmis suruošė pirmadie
nio vakare Auditorijoju susi
pažinimą su viešniomis — c.l.e- 
velandiete Kazilioniene ir bin- 
gliamton iet'• -J asi I ion i'ene, ku
rios buvo atvykusios i Liet. 
Namo Bendrovės suvažiavimą.

Susirinko gražus būrelis 
moterų ir keletas vyru. Sma
giai pasivaisino ir dar dvide- 
šimke sumetė sveturgimiu tei
sėms ginti.

M argi nu-motoru bol i įlinkių 
Ivga taipgi piemailieni lošė. 
Nemažas jų skaičius dalyvavo.

Tai buvo pilnas pereito pir
madienio vakaras.

Re p.

LDS hnkietas čia pat
LDS I;’» kuopos met i n is ban- 

kielas bus šeštadieni, gruodžio 
12 d., Liberty Auditorijoje.

Kuopos valdyba nuoširdžiai 
prašo visus šios kuopos narius 
šiame metiniame bankiete da
lyvauti.

Taipgi kvirčiami ir kitu 
kuopu nariai ir tie. kili ie prie 
LDS nepriklauso, smagiai Ka
karą praleisti kartu su 13 kp. 
nariais, skaniai pasivaišinti ir 
draugiškai pasilinksminti.

Kuopos patyrusios gaspadi- 
nes pagamins geriausiu valgiu, 
kuriu niekam netruks. Ban
dykite- visi iš anksto bilietus 
Įsigyt i.

Kuopictis

New Yorko mokytoju 
alga numažėjusi

Mokytoju Unijos paskelbt, 
daviniai sako, kad New Yor
ko miesto mokytoji! tikroj: 
šiaudu nine alga yra -13.7 pro
centais mažesnė už 125 kitu 
miestu ir distriktu mokytoju 
algas.

Mokytojai padėti tyrinėjo n 
davinius surinko pamušdami 
savo reikalavimą algų prie
do. Reikalauja pridėti po 
$750 metams.

DARYKITE PINIGUS NAMIE
A U GIN K 1'1’13 CI IINCHIL LA S

Al liekamame kambaryje, skiepo, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra Irukšmo ar dvokimo,

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

4 76 Amsterdam Ave. (83) 
SU. 7-3752

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

Sokmadien. 12 dieną iki 5 P.M.

(231-238)

Laukiamas juokų 
popietis Waterbury

ŠĮ sekmadieni, gruodžio ti
ll., iš Kultūrinio Centro arba 
Richmond llillio nuvažiuos 
mūsą grupe komed ijanti.i į 
Waterbury, Conn., ip ten 
2:30 po pietų, Lietuviu sve
tainėje, 103 Green St., vai
dins komediją “Geriau Vė
liau, Negu Niekad.” ir du di 
aiogus “Komų Gydytojas” ir 
‘‘Abiem Bloga,” taipgi dai
nuos komiškas dainas.

J. GRYBAS 
Kazio Tautkaus, dvarponio rolėje.

Taigi, gerbiamieji Water- 
bur io ir apylinkės lietuviai, 
mes jus visus šrdingai kvie
čiame sueiti, suvažiuoti pa
žiūrėti mūsų komedijantu vai
dinimo. Jie jau vaidino šią 
komediją Montviloj, Mass., ir 
Richmond llillyj ir prijuokino 
publiką, taigi prijuokins ir 
Waterbury. Dabar jums ten 
gera proga juos matyt. Tai
gi, nepamirškit ateiti.

Mes pasitikim, kad ten jūs 
sveikinsite mūsų komedijantus 
su pilna svetaine publikos. "

Taigi, geru pasekmių kaip 
aktoriams, taip ir publikai!

Gastrolių Komisija

Jauna motina nusižudė 
m traukiniu M

Mrs. Caroline Cook, 26 m., 
tapo mirtinai sutrinta po trau
kiniu Sth Avė, linijos 42nd 
St. stotyje, New Yorke. Ji 
išvažiuodama iš namu Arling
ton, N. J., sakiusi, kad ji pa
siilgo miesto. Norinti .per
mainos, pamatyti filmą. Vy
ras ją išleidęs, pasilikęs na
mie su vaikais. Jų vaikai yra 
vienas 4 metu, antras 4 mė
nesiu. Vyras sako, kad ji 
buvo pavargusi, nervinga, ta
čiau to nesitikėjo.

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

Arm on is tas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second Ave. (Greta14.-osgatvės) New York. City
Telephone: GR. 8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

PASISKAITYKITE MENU
Veal Cutlet ........................ $125
Borsch —• Ukrainian ........ 25
Chicken Noodle Soup ........ 20
Consomme .............................. 20
Cut Irt po Russky ................. 60
Stuffed Caldiage ................. 65
Pilav po Turkestansky .... 75 
Vareniki with cheese &

Sour Cream ..................... 65

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

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

Jie taip perdalino 
rinkimų distriktus

New Yorko Valstijos Seime
lyje ponai taip skubėjo per
dalinti' New Yorko miesto 
distriktus, jog neapsižiūrėjo 
nei to, ką sako Įstatymai.

Einant valstijos konstituci
ja ir miesto čarteriu, Valsti
jos Seimelio nariai ir Miesto 
Tarybos nariai turi būti gy
ventojais to distrikto, kuri jie 
atstovauja. Gi naujai perda
linus distriktus penki senato
riai jau be distrikto. Trys 
kaunsilmanai pasiliko viena
me distrikto, o kiti distriktai 
likosi be kaunsilmanų.

Dodgeriams pasamdė 
naują vedėją

Brook lyno beisbolės tymo 
manadžeri'um p a s a m d y t aa 
Walt Alston, 42 metu. Nau
jasis vedėjas kilęs iš Hamil
ton, Ohio. Jis vadovavo eilei 
vadinamu mažųjų lygu per 
apie dešimti metu, bet didžių
jų vadovybei! pasamdytas dar 
pirmu kartu.

Gazas nutroškino 
tris bemiegančius

Joseph Cimataglia, jo žmo
na ir jos sesuo rasti mirę nuo 
gazo duju savo namuose. 127 
Dean St., Brooklyne. *

Pasirodo, kad jie nuėjo 
gult užsidarę langus ir palikę 
deganti z gazą, kurio dujos 
juos amžinai užmigdė.

“Drunkometeriai” 
eisią teisman

Policijos Įvesti “drunkome- 
teriai,” kuriais tiriama auto
mobiliu vairuotojus, ar jie ne
naudoja svaigalu, būsią pa
traukti teisman išbandyti, ai 
jie yra legalūs.

A d vok. Asociacija perd įlo
sianti šĮ klausimą teismams 
svarstyti, o gal reikėsią eiti 
iki aukščiausio teismo.

Brownsvilles gyv e n t o j a i 
Zinkinai atsišaukė Į visuome
nę su prašymu kraujo. Jų sū
nelis, 6 metu, serga kraujo 
nykimo liga. Jeigu* atsirastų 
apie 300 kraujo davėjų, vai
ką galėtų išlaikyti gyvu. Gy
vena 672 Saratoga Avė.

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja pavieniam vyrui 

fornišiuotas kambarys, su visais pa
togumais: kaip tai privatiškas tele
fonas, virtuvė su įtaisymais ir 11. 
Gera transportacija, pusantro blo
ko nuo Union Square ir Third Ave. 
—BMT 141h St. Canarsie Line. Ga
lite kreiptis bile vakarą po 6-tos 
valandos; sekmadieniais ištisą dieną. 
Stasys Indrulis, 210 East 17th St., 
New York City. Telefonas Grama- 
acy 5-6558.

(237-238)

Pilemenij Sihirsky ............ 65
Blinchikl ................................... 65
Liver Steak — Veal ........ 1.25
Liver Steak — Lamb ........ 75
Broiled Lamb chops ........ 1.25
Broiled Pork chops ........ 1.25
Shashlik Uzbesky ............. 1-50
Shashlik Caucasian .......... 1.50
Broiled Steak ...............  2.50

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

CANDY STORE—FOUNTAIN
Nuolatinis kavos ir koksų 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: 
647 4111 Avė. (tarp 19 ir 20 Avės) 

Borooklyn. Teį. 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:
TeL IIY 3-8269 (7-9 P. M.)

1234-238)

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 
pragjwenima. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda už 
labai prieinamą kainą iš priežas
ties ligos. Šaukite savininką

TeL IIYacinth 6-7925
(233-239)

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.
30+ Kings Highway

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

* (2.35-237)
BAR & GRILL

Pilnai įrengtas. Daro gerą pragy
venimą biznis lengvai padidina
mas. Gera bizniui sekcija. šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. šauki
te ar pasimatvkite su savininku:

80-91 14th St., Astoria, L. L 
Tel. RA. 8-9798

(236-240)
GASOLINE STATION

Pilnai įrengtas, 12,000 galionų 
per mėnesį. Gera bruzdi sekcija, 
daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda šią puikiausia biznio pro
gą labai prieinamai, šaukite Savi
ninką:

Dienom: D A. 6-7+99 
Vakarais BA. 4-8988

(236-242)

AUTO REPAIR SHOP
Geso pumpos, lift, parking vieta. 

Pilnai įrengtos. Mechaniški ir vir
šų taisymam permitai. Gera bruz
di sekcija, daro gerą pragyvenimą. 
Daug biznio. Šią puikiausią progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite savininką:

Tel. G E. 8-8686
)236-242)

BEAUTY SALON

Gerai įsteigtas. Pilnai įrengtas, 
gera bruzdi sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. RA. 8-6170
(237-243)

I’ORTERIS NAKTIMS

48 valandos. $62 į Savaitę. Rei
kalingi paliudijimai. Turi kalbėti 
biskį angliškai.

Šaukite Mrs. Cotter
LA. 4-+240

(237-239)
RESTAURANT

Pilnai įrengtas. Gera bruzdi down
town Brooklyn sekcija. Biznis be 
pertraukos. $900 savaitinių jeigu— 
lengvai padidinamas. Žema renda— 
ilgų metų lysas. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Šaukite savininką: j

IN. 2-8924. Rytais
(237-243)

REAL ESTATE
GREENPOINT—BROOKLYN

FOR I.EASE—RENT
6,500 kt. pėdų—taipgi street floor. 

6,000 kt. pėdų neristriktuotame plo
te. . Pilnai apdrėkinama, prieš 
United Nations, puikiausia proga.

MR. KATZ 
EN. 2-8400

(237-239)

HELP WANTED MALE

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksmoss darbo sąlygos, 
Kreipkitės:

LOR-EVE BEAUTY SALON
2021 Church Ave., Brooklyn

Tel. BU. 7-2620
(237-243)

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Gruodžio-Dec. 3, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

RANKOM IšRAVINfcTI

Vien lik patyrusios. Pilnam ar 

daliai laiko. Kreipkitės:

MARGOT ORIGINALS

90-51 Corona Ave., Elmhurst 
Tel. HA. 9-1152

(236-2.371
NAMŲ DARBINTNft

Dirbti katalikų klebonijoje. Guo
lis vietoje. Suaugusi. Gera mo
kestis. linksmos darbo sąlygos 
K re i pk i t ės:

448 E. 185th St., Bronx
(236-242)

REIKALINGOS
STATĄ’ PATARNAUTOJOS

25 melų ar senesnes. Patyrusios 
dirbti prie fontano ir prie stalų 
patarnavimui. Daliai laiko. Gera 
mokestis ir geri tipai. Kreipkitės:

J. A G. LUNCHEONETTE 
38-07 Broadway, L. I. C.

________________________ (236-2381

ITNGERWAVER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas. 
$60 pradžiai. Linksmos darbo są- 
Ivgos. Kreipkitės:

JOSEPH’S BEAUTY SALON 
1584 Coney Island Ave.

Brooklyn
Tel. ES. 7-9584 

________ ___ (236-238)
STALŲ PATARNAUTOJOS

Gera alga geri tipai, nuolati
nis darbas. šiftai 11-9 arba 11-3, 
Kreipkitės:

LYNN’S LUNCHEONETTE 
42-02 Bell Blvd., Bayside

(235-239)

FINGER-WA VER—MANICURIST 
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)

BAKERY SALESGIRLS

Patyrusios. Gera alga. Nuolati
nis darbas. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės: 

FAMOUS BAKERY 
289 Schenectady Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 3-8469 
________________________ (235-241) 

HAIRDRESSER W
Pilnam ar daliai laiko. Nuonj| 

darbas, gera mokestis, linksmosAv* 
bo sąlygos. Kreipkitės: Z

MARGARET TOBIN 
BEAUTY SALON

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

_________________________(235-239)
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)

SUPERINTENDENT

25 šeimų namas, garu Šildomas. 
Bronx -• Melrose. 3 rūmai, šaldy
tuvas ir alga $60. Pageidaujama 
kalbančių angliškai.

Tel. l-'A. 4-5602
♦ (236-238)

HELP WANTED MALE
CABINET FINISHERS

Patyrę. Darymui pataisymų. Nuo
lat. 5 dienų savaitė. $1.72D j va
landą.

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

____________ (235.23.^.1 
MACHINE SHOP

Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 
įkainuota virš $12,000. Daroma ge
ras pragyvenimas. Daug biznio. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda už labai prieinamą 
kainą.

šaukite Savininką:
Tel. HY. 9-2112

(237-239)
REIKALINGAS PATYRĘS

PLUMBERIS IR

PAGELBININKAS

Gera alga. Nuolatinis darbas.
Skambinkite ES. 2-4198 po G v. vak,

(237-239)
DRY CLEANING—TAILORING
Pilnai įrengta. Gera bruzdi sek

cija, daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, šaukite ar ma
tykite savininką.

151-28 84th Ave., Flushing
Tel. IN. 8-2955'

(237-243)

POWER BRAKE OPERATORS

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 

1005 Green Ave 
Brooklyn, N. Y.
(arti Broadway)

(237-243)




