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Šiaudiniai bedieviai.
Būta puikaus šūkio.
Stimpantis kuinas.
Patartina mokytis.

Rašo A. Bimba
— - - ....

Amerikinis Sveturgimiaim i 
Ginti Komitetas kreipiasi i vi
suomenę su prašymu.

Komitetas prašo kalėdinių 
sveikinimų žmonėms, kurie I 
pateko ragangaudžių nemalo
nėn.

būti tušti. Jie turi būti paremt 
pasižadėjimu ginti sveturgi 
mių teises. Taipgi komitetu 
reikia finansinės paramos.

Tokiems kalėdiniams svei 
kinimams pritars kiekviena: 
susipratęs sveturgimis ameri 
kietis.

R EPUBLIKONŲ VADAS
REIKALAUJA PAAŠTRINT Pri™ 9
TAFTO ĮSTATYMU

kaip “trustus”
- Republi- 'Washingtone deklamuoja: 
nas R. W.i Kokia tai didi nelaimė bū- 
paaštrinti tų, jeigu streikas karo me- 

[ dienraščius!
uz-

Gwuinn ragino į
Tafto - Hartley’o įstatymą tu uždarytų 
kai]) įrankį prieš skelbiau-( Taip republikonai 
čias streikus unijas. Jis i miršta rinkiminius savo pa- 

“sužmoninti”

skelbiau

pastiprin

itų bau- 
ista tymusdžiamos p.

prieš trustu
Gwuinn, antrasis Kon

greso Darbinės Komisijos 
Tūlas fašistinis sutvėrimas j d^hlS, gi ložė dantį yP<lČ 

vardu Long anais metais 1dabartini spaustuvių 
Rooseveltą vadino “išdaviku

Anglai nužudė 8,000 
| Kenyjos negrų i

V • • siurą Communists-
riusį visus 
dienraščius 
Jų uniją j

Nairobi, Kenya. — An- 
eiką, uždą-1 glų kariuomenė ir policija 
komercinius, tik per vienus paskuti- 
?w Yorke, i niuosius
i apšaukė j 8,000 Kenyjos negrų ir įka-
lopolija.” į lino 28,000. Negrai tuo tar- 

•• Kiti republikonų vadai pu užmušė 21 anglą kai]) 
-----------------------------------  savo prje£us

nužudė

New Yorko miesto mokyklų 
taryba nupirko visuomenes 
pinigais tūkstančius šitos bro- 
š»y\rOS kopijų ir platina mo-

Kiek bereikia, kad fašisti
nės sutros pakiltų i viršų ir 
užplūstų visas viešąsias mo
kyklas?

Raketinės Amerikos Lietu-

goję kermošius priėmė rezo
liuciją, kurioje sakoma:

Religinis Irano vadas 
stoja prieš Angliją

sumedžioti ir i koncentra-

Teheran, Irau. — Stip
riausias religinis Irano ma
hometonu vadas kun. Ata- 
jolla Kašani priešinasi dip
lomatinių ryšių panaujini-

00,000 negrų, vadovauja
mų tautinės organizacijos
Mau Mau.

vytų baltuosius savo paver-: 
gėjus bei išnaudotojus.

‘'Bažnyčia — didelis veik- j lliui SU Anglija 
snys lietuvybei išlaikyti; remti (pirm panaujinant 
lietuvių parapijas, stiprinti jo- turi būti išspręst 
se lietuvišką dvasią.” į čas dėl naftos-aliej

gin-

I monės, kad išeitu* Iranui 
i naudom O jei ne, tai kun. 

vikiška pakalenija ir plojo ir ■ KėlŠani ir toliau kovosiąs 
balsavo už tą rezoliuciją. 1 prieš bičiuliavimą su An- 

šiaudiniai bedieviai. Jie su- ! gli ja.
gedo, išsigimė, atsiklaupė' Irano generolų premje- 
prieš klebonus ir 
stiprinti jų parapijas!

ir Sfilsonas, ir visa ta menše-

prisiekė i ras Zahedi tuo tarpu pra-
V —• • • • -1 •

Kryžiokas vardu A. Lalas 
menševikų dienraštyje su pa
sibaisėjimu primena 19 10 me- 

Seinio

i nešė, jog panaujins 
lomatijos santykius su

tų Lietu
rinkimus.

Paleckis ir kiti rinkimuose

Nė vieno balso liaudies prie- 
ms!”

tinka. Jis parodo, kad tuose 
rinkimuose gerai ve'ike ir pa
sirodė miesto ir kaimo dirban
tieji.

Todėl jie i)' laimėjo, kad 
savo balsų neatidavė savo 
priešams.

A il
su 

amžiais apie naftos pramo
nę. v T

Generolai nuvertė prem
jero Mossadegho valdžią, 
kuri suvalstybino tą pra
monę. Dabar jie teisia 
Mossadeghą kaip Irano ka
raliaus “išdaviką.”

Jungt. Valstijų ambasa
dorius Hendersonas vei-

Republikonai tiktai neva 
mažina valdininkų skaičių

Republikonai laikosi 
senosios Trumano 
karinės politikos

x Washington.— Eisenho- 
werio paskirtas karinių

mirolai remia tuos pačius 
karinius planus, kuriuos 
vykdė buvusioji Trumano 
denio kr a tų vai dž i a.

Bet Radfordas reikalau-

gų kariniams tikslams, ne
gu išleisdavo Trumano de
mokratai.

Kuomet Eisenhoweris

keitė gen. Omar Bradley 
bei kitus aukštuosius ka
rinius vadus, nes nužiūrė
jo, kad jie palankesni de
mokratams, negu republi
konams. i

Nenaudoja galvos ir Demo
kratų partijos pirmininkas po
nas Mitchell. Jis sako, kad 
republikonai dar nepakanka
mai kovoja prieš “raudonuo
sius.” Demokratai kovoję ir 
daug smarkiau ir geriau.

Bet tas raudonasis baubas

litinis kuinas. Nieko jis neda
vę republikonams. Amerikai 
gi jis davė makartizmą, kurio 
pradeda bijoti ir padoresni 
demokratai.

k Ponas Mitchell norėtų su
pliekti McCarthy. Jis, matyt, 
bandys tuo stim pančiu kuinu 
įjodinti demokiatą atgal j 
Baltuosius Rūmus.

Bet prezidentas Eisenhower 
(Tąsa 3-me puisl.)

Washington.— Darbo Fe
deracijos centras per radi
ją tvirtino, kad republiko- 
nų valdžia daro monus, gir
damasi, būk mažina skaičių 
samdomų savo tarnautojų.

Valdžia neva uždaro vie
ną bei kitą Įstaigą ir palei
džia demokratus valdinin
kus bei tarnautojus. Tada 
perkrikštija įstaigą skirtin
gu vardu ir prisamdo re- 
publikonų . Taip ir užpildo 
vietas, iš kurių pašalino de
mokratus.

Louisianos valstijoje vie
sulas pražudė 9 žmones, o 
kitur dar 2.

Dempsey apsives 35 
milijonus doleriu

kumštininkų čampijonas 
Jack Dempsey susitarė su 
milijoniere našle Į Harmon

ti.
Jinai, dviejų vyrų našlė, 

turi 35 milijonus dolerių 
jų palikimų. Dempsey tu
ri dukterį nuo pirmesnio- 
sios pačios.

Dabartinė jo mylimoji 
džiaugiasi, “gausiu tikrai 
vyrišką vyrą.”

Dempsey sakosi vesiąs ją 
ne dėl pinigų, bet iš meilės...

Reikalaujama atmest kaltinimą (McCARTHY TELKIA SAU 
I ŠALININKUS PRIEŠ

Philadelphia. — Advoka-! jie būtų padarę bent kokį i T
tas Thomas D. McBride ; veiksmą prieš ją. 1 J IV IL1OLIN vV 1 jltJ
])ra.šė federalio apskrities ; Net valdžios prokuroras-1 _____________

pa-: kaltintojas Wilson White! r> • i . zzv f
prieš j pripažino šitokį dalyką: KoglH/l l(USli(US " bonib(irdllOtnaikint valdžios bylą 

9 vietinius darbininkų 
kėius. Jie kaltinami

Nors jau daugiau 
100 darbininku buvo 
siama bei nuteista 
Smitho įstatymą,

Ragina laiškais “bombarduot” 
prezidentu. už giriant McCarthy

jie “mokinę, jog reikėsi: 
varu nuversti bei sunaikin

lygas.”
Advokat. McBride sake:;
— Tas prieškonstitucinis i 

įstatymas reikalauja iš i 
anksto teisti ir bausti žino- !

tačiau 
atsitikime

mu s

nepaklusnius Ame-

Teisėjas Gancy 
ips va rs ty t i ]) ra šy m ą.

sutiko howeriui,

prezidentui 
bei tele-! jau 30,000 telegramų, bet 

ui Eisen-! anaiptol ne visos remia 
jie užgiriu; McCarthy prieš Eisenho-

u r-; na

McCarthy savo
tuos 9 žmones kai]) Įtaria
mus komunistus: Benja-

daryti po 20 ar 30 metų | Sherman Mi Labovitz, lr- 
nuo šios dienos. Juk ir pa- i vin Katz, Walter Lowen- 
ti valdžia nekaltina, kad 1 fels ir kt.

Cal. laivakroviai sulaikė darbu

San Francisco. — Dau- dalyvavo suvažiavę busais 
giau kaip 6,000 laivakrovių darbininkai iš Oakla^do. 
čia metė darbą, protestuo-1 Stocktono bei kitų Cahfor- 
dami, kad Kongresmanų; nijos miestų.
Neamerikinėsj Veiklos Ko-! . Šiem ragangaudžiam va- 
mitetas iš Washingtono at-įdovauja republikonas kon- 
vvko kvosti laivakrovių bei 
kitų unijų vadų.

Bent 2,000 laivakrovių ir 
| kitų darbininkų demonstra-
' vo prie City Hali, kur kon- 
i gresiniai ragangaudžiai
pradėjo tardyti unijų vei-

gresmanas Veide.
Vienas demonstracijos 

vadovų, Germ. Bulcke, in
ternational Laivakrovių 
Unijos vice-prezidentas, už-

munistus.
Demonstracijoje tai]) pat

— Mes čia liksimės 
dirbsime dar ilgai po 
kai jūs, ragangaudžiai, 
site visai užmiršti.

ir 
to,

FBI policijos šnipas 
kiekviename “klazete”

; turi sustabdyti paramą An- 
' glijai, Francijai bei kitiems 
.Amerikos draugams, kurie

|()S

naminę

mas su buvusios 
nu Hooverio \

ios polici-1 vo pasmarkini kovą prieš 
kiekviena-; komunizmą visais frontais.

sugretina-' sekreto-

džios bio- senhowerio pareiškimus, 
kiekvieno i kurie sakė, jog Amerika ne-

bilis kiekvieno darbininko,, mojimais 
garaže. Gerovė žiūri pro i taikiniui;

Indija sako, Amerikos 
politika šlubuos, jei 
nepripažins Kinijos

kvmus.

savo

Senatorius Knowland, 
republikonų vadas Senate, 
pritaria makartizmui. Ki- * i

i ne, sakoma, stengiasi be- 
I pusiškai laikytis ginčiuo
se tai]> McCarthy ir prezi-

Ragangaudžiai kviečia Iš darbo paleista 
Višinskį i kvotinius 
dėl Lietuvos

dar tūkstančiai 
auto, darbininkų

hru pareiškė amerikiniams• prjeg vienpusiška
korespondentams: .. . .

— Jeigu Jungt. Valstijos1 kaltinimą Siauv. Korėjos
nepripažins Kinijos LiauG -------

New York. — Specialis 
Kongreso komitetas toliau

tybės sekretoriaus Dulle- 
so, Sovietai 
tuvą, La G
1940 metais.

M

Mo-
stijoje paskutiniu laiku ta-

au-bančiai darbininkų iš 
tomobilių fabrikų.

International Harvester
traktorių fabrikas Melrose

dienį išplūdo Andrių Vi
šinskį, Sovietų delegatą 
Jungt. Tautoms; apšaukė 
jį “didžiausiu, dar nenu-l
baustu kariniu kriminalis- i
tu,” ir pakvietė Višinskį, .. . T z,
kad atsakytu i kaltinimus. c°rlJ?i'1’ grange ir
Komitetas pasakojo, kad|tuose I,L manose.

Sovietai prijungė sau tuos

Liudytojais prieš So
vietus komitetas statys 
buvusį prezidentą Herber

tų, International 
korporacijos pir- 
Th. J. Watsona ir 
trėmime Lietuvos, 
ir Estijos valdo-

Mašinų 
mininką 
“esamus

vus.”

Kalkutta. — Seimas Sik
kim valstybėlės, Himalajų 
kalnyne, pamatė pirmąjį 
amerikinį judį ir užgynė 
rodyti bet kokius judžius; 
sako, jie gadina jaunuolius.

ORAS. — Apsiniaukę, lie
tus ir nešalta.

iš kiekvieno 
ninku.

.Panašiai paleidinėjama
automobiliniai darbininkai

ki-

MICHIGANE JAU 
125,000 BEDARBIU

Detroit. — Mich įgano
Darbinė Komisija rapor-

dabar yra 125,000 bedarbių, 
daugiausia paleistu iš au-
tomobilių fabriku.

Daugelis tūkstančių ki
tų jau tik dalį laiko tedir

CIO Automobiliu Dar
bininkų Unija reikalauja 
pagerint nedarbo, pensijas.

New York. — Komerci
nių dienraščių leidėjai, gra
sina paskelbt lokautą vi
siems streikuojantiems sa
vo darbininkams, paskelbti 
juos pašalintais. *

sieninė
del to vis bus nesėkminga, hammed Z. Khan peikė an- 
Negalima gi ignoruoti te glų-amerikonų i

komu-1 mą vienpusiškai pasmerkti 
yra šiaurinės Korėjos liaudi- 

niūkus bei kinus už vadina- 
premjeras( mą “kankinimą ir žudy

mą’’ belaisviu, amerikonu 
ir jų talkininkų. Khan sa
ke, reikėtų išgirsti ir kitą 
pusę; duoti jai progą atsa
kyti į kaltinimus.

Amerikonai su savo ša
lininkais vis tiek pervarė

I didžiulio fakto, jog 
nistai - liaudininkai

užsispyp-

trims

lydovai Richardo

dento, dabartinėje jo kelio-

Dar nebūsią didelio karo
Premjeras Nehru pa 

reiškė nuomonę, jog dabai 
tiniu laiku dar negręsi 
naujas didelis karas. Saki

: mo rezoliuciją Šiaurinei 
I Korėjai ir kinams, jos pa- 
' dėjėjams.

bijo baisių tokio karo

NEPERTIKRINO Ne 
VIENO BELAISVIO

Pannumdžoni, Korėja. — 
Amerikonai ir Pietinės Ko
rėjos tautininkai aiškino 
jau devynioms dešimtims

čių, kodėl jie turėtų grįžti 
namo. Bet nė vienas nesu-

Tokio, Japonija. — čia 
pasakojama, kad Sovietai 
kasa tunelį tarp Sachalino 
salos ir Sibiro.

■ rainos, Baltarusijos, I^en- 
i kijos ir Čechoslovaki jos de- 
i legatai. Nuo balsavimo su- 

>, Indo- 
azijiniai-nezija

I>ong Islando, New York, 
dienraštis Star Journal 
tai]) pat užsidarė, nes jo 
darbininkai atsisako sta
tyti atsiunčiamus iš New 
Yorko biznių skelbimus.

Chicago. — Paskutinėmis 
dienomis pasiutę šunes ap
riejo vieną suaugusį čika- 
gietį ir vieną kūdikį.
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Cleveland, Ohio. — Jie 

tapo suareštuoti kaipo ko
munistai sulyg Smith Ak
tu “už suokalbį mokinti nu
versti mūsų valdžią spėka 
ir prievarta.”

diskušuoja koki klausimą, 
daug skaitą ir rašą. Knygų 
'esą galima gauti, ypatingai 
iš istorijos gan gerų. Kar
tą Greenfield parašęs pa
skaita iš Plato kūriniu, iš

Editor, ROY M1ZARA
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KODĖL BERLYNE?
TARYBŲ SĄJUNGA pasiūlė, kad Keturių Didžių

jų konferencija įvyktų Berlyne.
Mūsų šalies vyriausybė nelabai nori susirinkti Ber

lyne, tačiau, jei anglai ir francūzai su tuo sutiks, tai ir

Kodėl gi Berlynas yra gera vieta konferencijai?
Vyriausiai todėl, kad Berlynas šiandien valdomas 

visų keturių valstybių. Jų atstovai, suvykę konferen
cijom gali ramiai apsistoti savo zonose, o konferencijai 
vietą gali paskirti bile kurioje to miesto dalyje.

Ahelnai, mūsų vyriausybė nenori tos konferencijos. 
Kodėl ii nenori9 Matyt, todėl, kad jos politika yra šal-

kimo kambarys. Įėję į tą 
kambarį, radom būrelį pa
žįstamų, iŠ kurių vienį jau; 
atlankė areštuotus, o kiti į 
dar ruošėsi atlankyti. Tar
pe jų radome 4 iš areštuo
tų, kurie jau buvo paleisti 
po $5,000 kaucijos kiekvie
nas. Tai buvo David Katz, 
E. C. Greenfield, Lucy Be- 

! thencourt’ienė, 26 metų, iš 
Lorain (Lucija daugeliui 
clevelandiečių žinoma, ka
da ji atvažiuodavo į Cleve- 
landą su puertorikiečių gru-

kurių labiausiai susidomėję 
visi, tai Graikijos filosofo 

1 So kratės teismo, kuriame 
Sokrate gynė pats sdve, ka

rdą jis buvo kaltinamas nu
kreipime mąstymo Athenų 
jaunuolių. Sokrate buvo 
pirmutinė sufrėmavimo au-

Atsisveikinęs su Juozu 
Brandt, nuėjau pas kitą

kalbėjosi su Antanu Krch- 
mareku. Diena prieš tai 
Krchmarek buvęs nuvežtas 
pas federalį teisėją Charles 
J. McNamee, kuris turėjęs 
nustatyti jo apkaltinimą.

skundą ant Krchmareko,.

skaudus smūgis.

DAR KARTA PRIMENAME

sueigų padainuoti, pašokti 
i ir kartais net suvaidindavo 
j ką nors) ir J. M. Doughert, 
; iš S te u be n v illės. Mažai 
i teko pasikalbėti, nes jau 

AMERIKINIS KOMITETAS sveturgimianis ginti baigėsi lankymo valandos.
šaukia didžiuly konferencija organizavimui amerikiečiu Iš karto buvau manys at- 
kovai už atmetimą Walter-MeCa'rran akto. ! lankyti Robertą Campbell, i

Konferencija šaukiama šių metų gruodžio mėnesio ! bet patyręs, kad jį lankysi 
i kitas, pasirinkau Juozą , 
i Brandt. Prie langučio pa- Į 
i sakius, katrą nori atlanky- 
I ti, gauni kortą su jo var-

Mes jau esame apie ją rašę, bet matome reikalo 
ir dar kartą pabrėžti, jog konferencija bus labai

svarbi.

ji norinti denaturalizuoti .apie 10,000 sveturgimių pilie- j čiam pasirašyti ant kortos 
čiu. Ji pasiryžusi deportuoti apie 12,000 sveturgimių ne- j savo vardą, pavardę ir ant- 
piliečių. ' O kada turi Ka at"

Ka tai <ako? įnešęs, — vaisių, saldainio
kad grūmoja pavojus daugeliui žmonių tik 
e gimė ne šitoje šalyje.

Tai sako, kad amerikiečiai.—gimę Amerikoje arba 
užsienyje.—privalo sutelktomis bendromis jėgomis kovo
ti už tai, kad Įstatymas, pagal kurį sveturgimiai perse
kiojami, būtu atmestas, o io vieton priimtas geresnis, 
žmoniškesnis įstatymas.

Mes rašėme, jog senatorius Lehman, kongresmanas 
(■eilei' ir eile kitų senatorių ir kongresmanų sudarė nau
ją projektą įstatymui, reguliuojančiam imigracijos pro
blemas. šis įstatymas v ra taikomas vieton Walter-Mc
Carran istatvmo. • c

i ciam 
; via m
ir ta

reikia užrašyti, ku- 
jie turi būti perduoti 
tegutę pririšti prie 

k a- vBet, paprastai,
Į vienas gaima, dalinasi visi.

Areštuotieji randasi ant 
I 4-tu lubu, bet iki daeini iki 
i keltuvo, reikia pereiti per 
! porą • • •

kalbomis, girdamas Čecho- 
slovakijos komunistinę val
džią ir jos ekonominę tvar
ką ir taip toliau. Krchma-

jis tuomi nėra niekuo pra-'

ką savo akimis mate ir

Clevelande, jau išgyveno 
virš 30 metų ir kad jo vei
kimas buvo visiems žino
mas. Pasisakęs irgi, kad jis

rias valdvietes, įskaitant ii

mano hiliuje. tačiau jis kur kas geresnis, žmogiškesnis 
už Walter-McCarran įstatymą. '

Taigi šitoje konferencijoje, kuri įvyks kitą savaitę 
ir bus tie reikalai apsvarstyti, bus pradėtas 
is darbas už atšaukimą Waltcr-McCarrano

Chicago je, 
organizuot 
Įstatymo.

ni jų yra piliečiai, kiti dar neįsipilietinę. Tačiau jiems 
visiems nuolatos grūmos pavojus, jei Walter-McCarran 
Įstatymas nebus atmestas. Nei vienas sveturgimis šian-

Walter-McCarran istatvma taikomas smūgis. Ameriko
je gimę žmonės tą taipgi turėtų suprasti, nes įstatymas 
paliečia ir juos, tegu ir netiesiogiai.

veikinti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Trikotažo baltiniai viršum 

plano

kotfizo
sėkmingai Įvykdęs 9 mėnesiu 
bendrosios produkcijos gamy
bos plan 
plano dt

fabriko

pagamino viišum 
rntis tūkstančių tri

kotažo baltiniu. Trikotažiniu- į 
kai išleido pirmos rūšies ga
miniu I.S proc. (langiau, nt gii 
nestatyta pagal planą.

A. Vaikflsas

j iau antruosius metus. Kursuo
se Įgytas žiniiy jie panaudoja 
kolūkinėje gamyboje. šiais 
metais sudarytas naujas ag- 

1 rotcchninis ratelis.
1 Mokslas taip pat prasidėjo 
“Lenino priesakų,“ “Kelio j 
komunizmą’’ ir kitose žemės 

j ūkio artelėse veikiančiuose ra
iteliuose.

________________ _

Kolūkiečiams gyvenamieji

niais vartais. Praėjus pro 
pirmus vartus, sargas pa
klausia, ar neturi kokių me
taliniu daiktu su savim. 
Sakiau, turiu tik raktus, 
tai viskas ir, išsiėmęs iš 
kišenės, padaviau sargui. 
Paėjus porą žingsnių, kitas 
sargas sulaiko ir stato tą 
patį klausimą, ar turiu me
taliniu daiktų. Vėl atsa
kiau, kad neturiu, raktus 
atidaviau anam, rodyda
mas pirštu. Antrasis sar
gas, perbraukęs rankomis 
per mano kišenes, paėmė 
mano raktus nuo pirmuti
nio sargo, atidavė man ir 
parodė, kur keltuvas. Už
sikėlus ant ketvirtu lubu, 
paėjome siauru koridoriu
mi, iki priėjome prie lan
gučių, užtaisytų su mažom 
skylutėm geležiniais sie

virš 64,000 balsų. Teisėjas 
jam sumažinęs kaucija nuo 
$10,000 ant $7,500. ‘ Bet 
Krchmarek pareiškęs teisė
jui, kad ir ši kaucija jam 
yra per daug didele ir kad 
jam nėra būdo ją sukelti.

K r c h m a re k pa pasakoj (> 
apie vieną iš areštuotų, 
jauną narsuolį George 
Kwatt, kuris, tarnaudamas

jėgose, padaręs daug bom
bardavimo misijų ant Vo
kietijos. O kada jo bombe- 
ris tapo vokiečių nušautas

nų ir su jais kartu naikino 
iš vidaus vokiškus Prancū
zijos okupantus. Paskiau 
persikėlęs į Ispaniją ir ten 
susisiekęs su požeminiu ju
dėjimu. Karui pasibaigus, 
per Angliją parvažiavo į 
Jungtines Valstijas ir buvo 
apdekoruotas už narsumą.

Dabar suareštuotas ir sė
di kalėjime ir laukia, kada 
jc1 draugai ir prieteliai su
kels,$10,000 jo išleidimui po

Kolūkiečiai pradėjo mokslą

EIŠIŠKĖS, — 290 rajone 
kolūkiečių šiomis dienomis 
pradėjo mokslą <lgi ozootecli- 
niniuose kursuose. pirmieji 
užsiėmimai Įvyko aštuoiiiuose 
agrot (‘ch niniiiose ir dvylikoje 
zootechnuiių ratelių. Gausia; 
atsilankė Į pirmąjį užsiėmimą

lis čia veikia, jau 
metus. Jam vado

t reč a < >si u-

namai

PRIEKULĖ. — “Gegužes’ 
į Pirmosios“ kolūkyje, vis labiau 
i plečiama visuomeninių pastatų 
j statyba. Perduota naudojimui 

150 vietų kiaulide ij; tipinė 
mechanizuota karvidė, šiuo 
metu čia statomi gyvenamieji 
namai kolūkiečiams. | naujus, 
erdvius ir šviesius namus dar 
šiemet persikels gyventi eilė 
kolūkitčių seimų, šiame kolū
kyje pastatyta visuomeninė 
pirtis. Per palyginti trumpą 

Į laika čia išaugs graži gyven-
!virte.

. id.n.Muks. , S(atvbjnės brigados nariai
Ibi agrofot lininiai raudini Į Šneideris, Sinionavičius. Juo- 

pradėio darbą “Gegužės ry-: zas ir Bonas Mikalauskai žj- 
to“ kolūkyje. Penkiolika Inu-Įmini viršija dienos užduotis, 
kiniiikvstės darbininku niokosi į A. Kamašanskas

čių matosi lyg koridorius, 
bet taip blogai užsviestas, 
kad ir savo pažįstamą ga
lima tik iš kalbos ir pavy- 
dalo pažinti. Lankytoji] 
pusėje sėdintis sargas, pa
žiūrėjęs i mimo kortą, pa
šaukė Joe Brandt.

Su Brandt’u žodžiais pa
sisveikinus, apipyliau jį 
įvairiais klausimais: kaip 
jo sveikata, kaip jie maiti
nami, ar visi būna ir miega 
viename kambaryje, ar iš
leidžia ant oro pasivaikš
čioti, ar turi kokį progra
mą veikimui ir tt. Brandt 
man papasakojo, "kad svei
katoje jaučiasi neblogiau
siai, maistas esąs prastas, 
bet pakanka palaikymui 
gyvybės, ore pasivaikščio
ti visai neišleidžiami ir vi
duje ventiliacija esanti vi
sai bloga, tik su fenu pa-j 
maišo viduje orą, tai ir vis-' 
kas. mokėti ?

Veikimui programos kaip nis.

Joe Brandt, Martin Chan-

reikalaujama po 16,000 do
leriui kaucijos. O jų drau-
gai ii
žmonės. O vis vien jie tu
rės būti išimti, kad gautų, 
kaip jų advokatas Cavan
augh pareiškė, progos pasi-

sirengti prie teismo. 
adv% Cavanaugh 
teismo keliu

Todėl 
m ė g i n s 

sumažinti 
kaucijas.

Problema
— Ar galėtumėt apmo

kėt už operaciją, jei aš su
rasčiau, kad ji reikalinga? 
— klausia gydytojas.

— O ar tamsta surastum,

ap-

Sntaisė Kas Kitas

Biskis apie mirusįjį 
rašytoją Eugene O’Neill

Penktadienį, lapkričio 27 d., Bostone 
numirė Eugene O’Neill. Jis buvo vienas 
žymiausiųjų šiuo laiku Amerikoje rašy
tojų. Rašė jisai daugiausiai scenai kū
rinius ir jo veikalai tapo žinomi ne tik 
šioje, bet ir kitose šalyse.

Pastaruosius dvejus metus O’Neillas 
gyveno Bostone, Back Bay viešbutyje. 
Jisai nesveikavo ir gyveno veik visišku 
atsiskyrėliu. Jo gydytojas Rich. L. Oh- 
ler pareiškė, jog tiesiogin-e mirties prie
žastimi buvo bronchinė pneumonija, tai 
yra, kvėpavimo takų įdegimas. Mirė, ji
sai 65 metus išgyvenęs. Sulyg p r a neši
mo laikraštyje, palaidotas būsiąs priva
tinėse kapinėse. Autoriui mirštant, pas 
jį buvo trečioji jo moteris Carlotta 
Monterey ir slaugė.

Nors savo raštais O’Neillas buvo už
dirbęs daugiau milijono dolerių, tačiau 
pastaruosius kelerius metus jisai buvo 
invalidu, nes paralyžiui panaši vadina
moji Parkinsono liga sukaneveikė jam 
rankas ir jisai nebegalėjo rašyti. Fi
nansinė jo padėtis pastaruoju laiku, re
gimai, irgi ne geriausia buvo, nes tik 
šį rudenį Prpvincetowno miestelis ren
gėsi už nesumokėtus taksus parduoti 
O’Neillo seniau įsigytą smiltingo pajūrio 
sklypą, kur jisai buvo įsirengęs ipenką 
nameli. Ten jisai daugiausiai mėgo sa
vo 'literatinį darbą dirbti. Minėtųjų 
taksų ne kažin kiek ir buvę, $46.17. At
sirado, betgi, tūlas asmuo iš Brooklyn. 
N. Y., reginiai, O’Neillo kūrybos gerbė
jas, kuris tuos taksus užmokėjo ir tasai 
sklypas likosi dar autoriui.

Sakoma, vienas O’Neillo parašytas 
veikalas esąs dar neišleistas ir autorius 
patvarkęs, jog tik po 25-rių metų jį ga
lėsią spausdinti.

Eugene O’Neillas gimė spalių 16 d., 
1888 m., New Yorke. Jo tėvas James 
buvo žymus aktorius, kuris dažnai vai
dindavo Shakespeare’o veikaluose, pa
sikeisdamas rolėmis su paskilbusiuoju 
aktorium Edwin Booth.

1936 metais O’Neillui suteikta Nobelio 
Dovana už pasižymėjimą literatūroje. Ji
sai laimėjo net tris Pulitzerio Dovanas 
už savo draminius kūrinius.

Jaunystėje O’Neillas. atkreipė savėp 
dėmesį trumpais scenai veikaliukais, bet 
vėliau ėmėsi kurti pilno ilgio dramas. 
Paskui jisai sukūrė net tokių ilgų veika
lų, jog juos suvaidinti reikėdavo net 
penkių valandų laiko. Tokie veikalai bu
vo vaidinami paprastai per du atveju: 
pradėdavo popietyje, kaipo “matinee”; 
pusę suvaidinus darydavo pertrauką, o 
vakare vaidindavo antrąją pusę.

Pirmutinis tų ilgųjų kūrinių pasiro
dė 1928 metais, už vardytas buvo 
“Strange Interlude.” Antrasis panašaus 
ilgio veikalas, vardu “Mourning .Be
comes Electra,” scenoje ‘pasirodė 1932 
metais.

1946 metais O’Neillas sukūrė pasku
tinįjį savo stambų veikalą, pavardytą 
“The Iceman Cometh.”

1933 metais O’Neillas nustebino sa
vąją publiką, parašęs šildantį, humoris- 
tišką veikalą apie vaiko prietikius suau
gusiųjų pasaulyje. Veikalas vadinasi 
“Ah, Wilderness.”

Po 1946 metų autorių pradėjo minėto
ji liga varginti ir jis nebepajėgė nieko 
stambesnio pagaminti.

O’Neillas buvo trečiuoju kartu vedęs. 
Pirmąją, Kathleen Jenkins, jisai vedė 
1909 m. Vienatinis su ja prigyventas 
sūnus, Eugene Jr., treji metai atgal nu
sižudė. Su pirmąja mot-erim persisky- 
ręs 1912 metais, autorius vedė tūlą Ag
nės Boultonn. Su ja turėjo du kūdikius, 
kurių vienas, duktė Oona, dabar yra 
Charles Chaplinb moteris.

Tai tiek ant greitųjų radau laikraš
čiuose ir pats dalinai prisiminiau apie 
dabar mirusį žymųjį scenos kūrinių ra
šytoją. Tikiu, jog prie progos kas nors 
pasirūpins plačiau to žymaus kūrėjo gy
venimą ir literatinį palikimą nušviesti.

J. Barkus

LMS News and Views
l>tj Mildred Steuslcr

MORE ON TRAUBEL
It’s always safer to watch from the 

sidelines than to be in the thick of an 
argument. And even though you may 
disagree with some of the arguments 
brought out by the participants, you 
must admire them for standing up and 
giving their opinions. Like the turtle, 
we make no progress unless we stick 
our neck out.

Helen Traubel was fired from the 
Metropolitan Opera. That in itself is 
not so unusual. Fifteen other artists 
failed to get their contracts renewed b^., 
the Met. this season. There were* va» 
rious reasons —some valid, others per
haps not.

Our lady in question, Miss Traubel, 
gave an interview to the press citingį 
snobbery at the Met. and claiming she\ 
would rather sing for the populace any
way. Bravo! But how much of the 
populace, those lovers of the folk art, 
can be found in the night-clubs who paid 
Miss Traubel $10,000 for a week’s en
gagement? I’d sooner look for them in 
the top gallery at the Met.

The question of eJazz versus Classical 
music doesn’t seem to me to be the crux 
of this affair, just an accidental part. 
Each form has its place in the realm of 
music and ('ach serves its purpose. You 
couldn’t dance a fox-trot to the music of 
Wagner’s “Tristan and Isolde’^n.v 
more than you’d expect the DixiA... 
Five to do the Overture to “FaustA r

looking at this matter, however, hi 
the cold lipin of figures (financial 
figures, of course) night club entertain
ment nets Miss Traubel $9,000 a week 
more than singing on the Metropolitan 
stage. Seems we could hardly blame 
Miss Traubel, or any other singer for 
that matter, who has invested tremend
ous amounts of money in lessons from 
desiring to cash in on the investment.

That is, under the present conditions, 
we can’t. There are no government sub
sidies for artists either to train on or 
to maintain employment. There are no 
government owned or subsidized opera 
houses or theaters. Art is dependent on 
box-office income, fellowships, and the 
charity of the wealthy, when and if they 
choose to give it.

can you blame Mr. Bing, under these 
circumstances, for jealously guarding 
his artists as well as the money in the 
till? The Metropolitan, the only grand 
opera house in America, has a reputa
tion to uphold. The Met. (and we some
times wonder why under these condi
tions) is the goal and aspiration''of 
every operatic trainee. The Met. is 
Opera. Singing in opera requires of the 
artist a high degree of musicianship, 
ability, diligence, perfection and rever
ence.

Miss Traubel is such a trained artist. 
We admire her for attaining that de
gree of eminence. However, if Miss 
Traubel were as genuinely fond of the 
so-called plain people as she professes 
to be, she would be singing not at the 
plushiest night-clubs in town, but at 
Union meetings, street-corner, rallies, 
charity concerts, Peace forums or even 
the local pubs where beer is ten cents a 
glass.

Well, that’s my bit. It was an in
teresting discussion. Let’s have more of 
them. 1

San Francisco. Pašto 
Tarnautojų Fe d e r acijos 
vadovybė reikalaują, kad 
šalies valdžia pakeltų vi
siems jiems algą po $806 
per metus,

(Lib('i’iy)-čoštadien., Grnodžio-Deę. 5, 1953



J. SIMKUS.

Lietuviško hitlerininko 
užrašai

1

(Tąsa)

7. 1. (laivus skausmai nema
žėja, matyt, tie skausmai nuo 
nervinio susijaudinimo. Ir kai
rę akį pradėjo traukti. Naktį 
mažai miegojau, anksti atsikė
liau ir išėjau į darbą, žmonai 
pasiunčiau 750 rubliu ii- 25 
markes. Grįžęs iš lagerio vėl 
juntu didelį galvos skausmą. 
Kairė akis paplūdo krauju.

8-9. I. šiandien buvau pirty. 
Nuo Baravuchos tokios pirties 
dar neturėjau. Kūnas buvo 
toks pajuodęs, kad net baisu 
pažiūrėti. Nuo sušilusio kūno 
tiesiog juodos virves luposi. 
Diena slinko nuobodžiai. Kiti 
pasakojo anekdotus. I’av., du 
vokietukai išėjo mergeliauti ir 
susitinka sargyboje stovinti 
kareivį. “Wo ist but?”—klau
sia jiedu. K a re i v is pagalvojęs 
atsako: “In Moskau.” Tuo me
tu kažin iš kur tik buf! ir nu
sirito vokietis. Taip žmonės ir 
leidžia laiką.

9. I. Anksti rytą bombar
davo stotį. Pataikė j...

10. I. Keliuosi pusiau šeštą 
ryto, o grįžtu namo pusiau 
dešimtą vakare, šaltis siekia 
35 C. Su maistu \ is blogiau ir 
blogiau. Srebiam ruginę bui
zą ir valgom pasmirdusią ark
lieną. Skapas visai neteko ner
vu. Naktimis vaikšto kaip pa
mišęs, pats neatsimena, ką 
kalba. Bet ir visu nervai pai
rę. Vokietukai kartais visai 
panašūs į bepročius.

13. I. šiandien šaltis 10 (’. 
Kol nuėjau į lagerį, apšalau 
nosį. Iš baraku išnešė kibai 
daug sušalusiu belaisviu lavo
nu. Lageris įrengtas buvusiose 
kūtėse. Ir šalta, ir smirda, ir 
’ *<varu ir visos ligos kimba.

/piečiai belaisviu tai po uzsi- 
O/anė skleisti lapelius, kuriuo

se kaltina bolševikus. Bet čia 
kiekvienas durnius mato, kad 
dėl tu begaliniu belaisviu 
kančių kalti tik patys 
čiai. Mums atrodo, kad jie ty
čia taip daro, kad tik daugiau 
belaisviu išžudytu. šiandien 
sušaudėm vieną civilioką, ku
ris buvo su belaisviais ir ban
dė pabėgti. Buvau nuėjęs pas 
vokietukus, kurie dažnai į Lie

NEW JERSEY NAUJIENOS
šeštadienį, gruodžio 19 d., 

Ukrainą svetainėje, 57 Beacon 
St., Newark, N. J., bus suvai
dinta juokinga komedija. 
Brooklyno patyrę aktoriai pa
tenkins visu atsilankiusius. 
Tie, kurie iš prigimties nemy
li juoktis, turės juoktis. Juo
kus mylinti turės diržais su
siveržti. Ir tai gal bus pirmas 
šį sezoną tokis gražus paren
gimas.

Apart juokingos komedijos. 
įSietyno Choras duos koncer
tinę dalį programos, šį gražu 
parengimą rengia bendrai Sie
tyno Choras su Lietuviu Dar
bininką Susiv ienijimo Trecią
ja Apskritimi.

Tad LDS nariai ir visi my
linti gražius parengimus, pasi
žymėkite šeštadienį, 19 die
ną gruodžio, 7:30 vai. vakaic 
ir būkite 57 Beacon St.. New
ark, N. J.

Draugė Verteliene per ilgus 
metus gyveno Linden, N. J. ii 
dėl sveikatos sumetimą įsigijo 
vienos šeimos narna 19 Ave
nue? D. Riviera Dr., Riviera 
Beach Branch, Point Pleasant. 
N. J. Dabar ji' vėl rimtai su
sirgo. Šiuo tarpu pasikartoji 
širdies ataka ir, prie to, auk
štas kraujo spaudimas ją pa
guldė Į lovą.

Ir jai tolokai gyvinant nuo 
draugu ir pažįstamą, yra sun
ku ją aplankyti. Tačiau turin
ti savus karus gali tai pada
ryti. Drg. Verteliene, sveika 
būdama ir gyvendama Liude- 
ne, daug darbo yra įdėjusi, 
ypatingai į LDS vietinę kuo
pą ir'LDS Trečiąją Apskritį. 

tuvą važinėja. Nieko gero ne
sužinojau. Ir ten gyvenimas 
kasdien darosi sunkesnis. Su
žinojau, kad už korteles sun
ku gauti kokio nors maisto. 
O kai perka be korteliu, rei
kia baisiai brangiai mokėti ir 
sako, kad tai spekuliacija. So
dina į kalėjimą.

14. I.-17. I. Kareiviai gavo 
snapso. Pasigėrė ir mušėsi. 
Bendrai, sužvėrėję mūsų žmo
nės... Šiandien leitenantas 
Bolone padarė mums praneši
mą, kaip reikia elgtis su be
laisviais. Jis iškoliojo mus vi
sus, kad per švelniai elgiamės. 
Girdi, žmoniškumą palikite 
savo žmonoms, jeigu tokias 
turite. Jis pagrasino, kad jei
gu ir toliau taip elgsimės, tai 
jis atiduosiąs mus karo teis
mui. 1(>. 1. majoras is naujo 
mums atskaitė pamokslus. 
Nežinau, ko jie nori. Negi mes 
turime pastatyti kulkosvaidį ir 
iššaudyti visa lagerį. Juk, ro
dos, šaudo nemažai. . Kasdien 
po keletą sušąlą. • Nebeišture• 
siu. Sakė, kad jis rašysiąs ra
portą ir visus nepatikimuo
sius išformuosiąs. Bet mes is 
to galime susilaukti dar blo
gesnio dalyko. O jeigu kam 
pavyktu grįžti į Lietuvą, lai 
ir ten velniava. Sužinojau, kad 
ir ten bus mobilizacija. Sumo
bilizuos ir pasius į pirmąsias 
ugnies linijas. O mes čia, vis 
dėlto, šiokioj tokioj užfrontėj. 
Bendrai tvarka būryje yra pa
rijusi, kareiviai bruzda nepa
tenkinti, visi nori grįžti į mi
mus. savo viršininku neklau
so. Nors ir duodi įsakymus ir 
baudi, tai atrodo baisu, nes 
gali ko gero iš pat. ausies gau
ti mušti.

18. 1. Sekmadienis. Draugai 
žada paieškoti degtinės. Ma
joro denščikui dar kažkur per 
stebuklą pavyko sugriebti viš
tą. Nieko kito nelieka, kaip 
gerti, jei tik galima gauti.

Vienas vokietis grįžo iš Mo
žaisko. Papasakojo, kad vo
kiečiai susprogdino daug na
mu, jų tarpe ir tą namą, ku
riame mes buvome apsigyve
nę. Taigi vokiečiai paliks Mo
žaiską ir visas tas sustiprini
mu linijas prie Borodino.

(Bus daugiau)

Pora savaičių atgal A. Stri- 
peikai vėl padarė operaciją 
Elizabeth General Hospital ir, 
kaip pasirodo, tai pirmutinė 
operacija tpo susižeidimo ne
buvo sėkminga. Išbuvęs porą 
savaičių ligoninėje dabar vėl 
randasi namie ir gydosi.

Laimingo pasveikimo! Bet, 
kaip pasirodo, susižeidimas 
greitas, bet pasveikimas sun
kus.

Mes, pažangieji lietuviai, 
susilaukėme naujo šios valsti
jos pažangaus lietuvio gyven
tojo. Per ilgus metus gyvenęs 
Brooklyno, veikęs kriaučių 
5 1-tam skyriuje ir šv. Jurgio 
draugijoje »ir kitose organiza
cijose, J. Kairys apsigyveno, 
jei neklystą, Dover, N. J.

Teisybė, Dover yra tolokai 
nuo lietuvių koloniją didesnio 
judėjimo, bet tikimės, kad 
drg. Kairys prisitaikys prie 
aplinkybių ir prisiglaus prie 
tos lietuviu kolonijos ir tu 
organizaciją, kurios bus jam 
arčiau. Drg. J. Kairys apsi
gyveno pas žentą 'ir dukterį, 
kurie įsigijo čia nuosavą na
mą. Jis jau išėjo ant senat
vės pensijos, bet neatrodo, 
kad taip būtą senas.

Pora metą atgal drg. Kli
mas apleido Brook lyną ii ap
sigyveno New Jersey valsti
joje. Drg. Klimą mes matome 
tankiai ir beveik kiekviename 
didesniame ar mažesniame 
progresyvių lietuviu parengi
me.

Veikėju šioje valstijoje nė
ra daug ir jie pageidaujami.'

Pilietis

CHICAGOS ŽINIOS
DIPUKU* TEATRAS 
“VIENAS LR KITI”

Pastebėjau languose išstaty
tas spalvuotas “sainas” “Vie
nas ir Kiti,” kur buvo skelbia
mas tradicinis “Naujieną” ru
deninis perstatymas, ruoštas 
lapkričio 8 d. Nuėjau pažiūrė
ti.

Veikalas vaizdavo pagarsėju
sią dramą “Aušros Sūnus.” Gi
riasi gerai nusisekę ir gražiai 
praėję. žinoma, kitaip nesa
kys. *

Bet kaip su publika, kuri ta
po labai gražiai suvilta? At
vykę į parengimą pamatė iš
kabą: “Admission $2.00.” Vie
ni grįžo atgal, kiti pirkdami bi
lietus labai nemaloniai raukė
si. Sake, kodėl jie savo skelbi
me užgniaužia bilietą kainą? 
Aišku, jeigu pažymūs bilietą 
kainą, mažai kas eis.

Perstatymas rodo spaudos 
draudimą Lietuvoje 1861-1901 
metu laikotarpiu.

Pirmas ir antras veiksmai 
Rusteikos sodyboje, trečias ir 
ketvirtas — Rusteikos šluboje. 
Visas tas perstatymas žemiau 
kritikos. Publikai visai neaiš
ku, nesuprantama; kaip šlubo
je, taip ir 'sodyboje graibinėjas, 
bėginėja, pro langus žiūrinėja, 

(kaip kaimo berniokai su bobu- 
i temis, kas visai neatitinka ti- 
I krovei.

Vietoje žandaru arba kazo
ką, kurie darytą kratą, ieškotų 
draudžiamos spaudos, perstato
ma uniformoje be ginklu leib
gvardijos barabanščikai s u 
emblemomis ant pečiu, be ke
purių, šeimininkauja Rustei
kos 'šluboje. Ir tie ant pabai
gos šaudymai visai nesiriša su 
spauda. Tai tik kaimo bernio
ku nekullūringas elgesys.

'Tais laikais .spauda buvo ga
benama slaptai iš Kubilskio ir 

i MaU'lerodes spaustuvių Tilžė
je, iš Prūsą Lietuvos. 'Tai bu

S ) . PETERSBURG, FLA.
Kas pas mus girdėti?
Jau labai ilgas laikas, kaip 

nieko nesimato spaudoje iš 
mūsą miesto ir visos apylin
kės. 'Taip atrodo, kad čia nie
kas nieko ir neveikia. Bet tik
rovėje'visai taip nėra. Jeigu 
ir mažiau yra veikiama vasa
ros laiku. bot vasarą mes vi
suomet turime daug svečią,— 
jei ne savo šeimos, tai drau
gus, kurie gavę porą savaičių 
atostogų, čia atvažiuoja neva 
apžiūrėjimui, kaip ši mūsą 
Elorida atrodo, nes vieni giria, 
kiti peikia. Tai ir gerai, kad 
draugai apsižiūri pirmiau išė
jimo ant pensijos ir nusispren- 
džia, ar verta yra ir ar patiks 
čia visuotiniam apsigyvenimui.

Su tuo tikslu čia lankėsi 
Jurgis ii- Petronėlė Brazai iš 
Akron, Ohio. Jiems*. Elorida 
labai patiko ir jie rimtai ma
no, kuomet išeis ant pensijos, 
apsigyventi Floridoje. Būtų 
labai malonu, jei šie draugai 
apsigyventą St. Petcrsburge, 
nes jie yra labai malonūs ir 
draugiški žmonės. Mums to
kiu draugą čia labai reikia.

Lapkričio 15 dieną turėjo
me labai gražiui sueigėię, ir 
paminėjimą draugo J. Berno
to gimimo dienos. Tat labai 
gražiai praleidome dieną su 
mylimais draugais ir draugė
mis, nes su nekurtais draugais 
nes;matemv visą vasarą.

Prie tos progos buvo prisi
minta ir mūsą visu gerai žino
ma ir mylima draugė Evutė 
Simansiimė, kuri kas žiemą 
atvažiuodavo į Elorida ir vi
suomet stodavo prie veikimo 
kaitų su mumis. Labai gaila 
Evuiės ir mes jos šią žiemą 
labai pasigesime. Ilsėkis, mie
la drauge, šioje žemelėje. Nu
tarėm pasiusti draugui J. Si- 
mansui nuo mūsą visą gilią 
simpatiją per Laisvę ii* Vilnį.

Draugui Vilkeliui tai bene 
buvo už vis maloniausia susi
tikti su daug savo gerų lirau- 
gą-draugių, su kuriais buvo 
nesimatęs per tiek daug me
tu, būdamas ligoninėje ir ko
vodamas su mirčia. Jis sakė, 
kad jau tikrai niekad nemanė, 

vo daugiausiai dvą s i š k i j o s 
spauda—maldaknygės ir “šven
tąją” raštai, kurie nebuvo prie
šingi carizmui. Caristai gerai 
žinojo, kad kunigija ir dvarpo
ni ja nėra caro valdžios prie
šai. Ant šventorių tik dėl 
žmonių akių4 atiminėdavo mal
daknyges. Kontrabanščikai, ku
rie platino kunigų ir dvarinin
kų spaudą, nesislapstė po miš
kus iki pat rusų-japonų karo. 
Rusai karą pralaimėjo..

žmonės, per šimtmečius ne- 
bepanešdami savo skurdo ir 
vargo, sukilo prieš caro val
džią. Susirėmimai įvykdavo 
net tarpe kariuomenės. Gyvy
bės kritė, kaip šalnos pakirsti 
lapai nuo medžiu. Įvairios tau
tos sukilo. Slaptus atsišauki
mus platino liaudies studentai- 
revoliueionieriai. ir vietos slap
ta spauda — brošiūros, pro
klamacijos—iš nakties ant mū
ru sieną, tvorų pasirodydavo. 
Sunku buvo ją prašalinti, žan
darai su kazokais įdūkę skus
davo, kardais krapštydavo. To 

..viso bruzdėjimo caro valdžia 
nebegalėjo nuslopinti. Įsteigė 
Durną (parlamentą). Durnos 
atstovai caro minister)u j-eika- 
lavo: duokit žmonėms darbo ar 

■ duonos. Atsakymas buvo : te- 
i gul jie akmenis graužia. Durna 
' buvo paleista ir panaikinta. 
Į žmonės nebepajėgė akmenų 
į graužti. 1917 m. caristus pa- 
i siunčia tą akmenų graužti.

Bet tas dipuku veikalas, -I I ‘ .j veiksmu drama, labai mizernas 
1 ir netaktiškas. Jei ne dipukai, 
svetainė būtu buvus beveik 

: tuščia..
Užbaigus perstatymą, publika 

• buvo labai nepatenkinta, dau- 
I gelis greičiausiai šalinosi iš 
svetainės. Nebuvo nei šokiu, 

! nei muzikos, nei jokiu links- 
Į mybią, nei paties “Naujieną” 
I boso.

Vienas iš tų

kad jam teks kada nor susi
tikti ir nors trumpam laikui 
su draugais mintimis pasida
linti. Mūsą Jonas dabar
tiniu laiku yra pusėtinai pa
sveikęs ir sustiprėjęs ir, lyg 
paukštis paleistas iš klėtkos, 
negali laisve atsidžiaugti ir 
savo geriems draugams atsi- 
dėkavoti, kad jie .jo nepamir
šo, jam būnant kritiškoje pa
dėtyje. Mes visi linkime dig. 
Vilkeliui geros sveikatos ir il
gos daarbuotės su mumis dėl 
visos žmonijos geroves.

Kadangi mūsų draugai ir 
pažįstami jau seniai pageidau
ja ir klausinėja, kada bus su
rengtas mūsų gražus pikni
kas, nes tokios sueigėlūs čia 
visiems labai patinka, tat maz 
daug galima jau pranešti, kad 
toks piknikas yra rengiamas 
gruodžio 20 d; Bet vieta dar 
nėra surasta, ir kaip greitai 
bus surasta, taip greitai bus 
pranešta ypati.škai ar per 
spaudą. O kas link kalbos 
apie mūsą pikniką, tai nėra 
nei ko kalbėti, nes visiems yra 
gerai žinoma, kad tai netik 
piknikas, bet didele bus puo
ta, kurioje yra duodami gar
dūs šilti pietūs ir visokį prie
skoniai ir gėrimai.

Tat prašome nepamiršti 20 
dienos gruodžio.

Natalia

Baltimore, Md.
APLANKĖME EARMER1 US

Lapkričio 29, sekmadienį, 
mano žmona ir aš nutarėme 
važiuoti pas Mr .ir Mrs. V. Ki
čus paviešėti ir pamatyti jų 
gražaus ūkio? Pirmiau nebu
vome ten buvę. Pasikvietėme 
C. ir A. Jacobs (Juškauskus). 
Susėdę į mūsų Dodge’ių pasi
leidome važiuoti gražiu vin
giuotu keliu ir už puses valan
dos jau ir Kičą ūkis, virš 80 
akrų.

Radome šeimininkus ir jų 
svečius šnekučiuojant įvairiais 
klausimais. Visi kiek pasikal
bėję ėjome pamatyti gyvulių. 
Tokie tvartai man pirmu kar-

Iš LDS Trecios Apslcritics 
Konferencijos

Lietuviu Darbininką Susi
vienijimo Trečios Apskrities 
metinėje konferencijoje, kuri 
įvyko 22-rą d. lapkričio Eli
zabeth port, N. J., galėjai 
smulkmeniškai peržvelgti ne 
tik organizacijos gerąsias ir 
blogąsias puses, bet abelnai 
koloniją visą lietuviu judėji
mą. Veikimas su kiekvienais 
metais eina silpnyn.

Ne tik veikimas; bet ir mū
są senoji karta su kiekvienai.1 
metais sensta, su senatve kim
ba ir tingėjimo tinklas.

Tačiau, kur dedamos pas
tangos, tai kuopos ir ją < na
riai pasidaro gyvesni, jaunesni 
ir visas kolonijos veikimas, pa
žanga eina pirmyn. Bet jau 
iš eilės keli metai, kaip patir
ta iš komiteto raportu, ne ku
rios kolonijos laikosi nuošaliai 
ir neprisideda prie Apskrities 
bei jos veikimo. Tas negerai, 
bet taip vra ir fakto negali 
paslėpti. Kaktai patys uz save 
kalba.

Sėdint ir klausant Apskri
ties komiteto ir kuopą rapor
tus, darosi įspūdis, kad kiek
vienoje kuopoje yra jauną 
žmonių, tačiau tie jauni /.me
nės kokiu tai išrokavimu lai
kosi pasyviai, mažai ją lanko 
kuopą susirinkimus ir dar ma
žiau ją yra kuopą komitetuo
se, ir nekurios kuopos neturi 
gana atsakingu nariu eiti fi
nansų sekretorių part igas.

Toliau klausant kuopti ra
portus sužinai, kad beveik vi
są kuopą iždai silpnesni, b< t 
nekuriu siekia po kelis šimtus 
doleriu. Finansų sekretorių at
lyginimas yra nevienodas, ir 
nekurtos kuopos, pagal nariu 
skaičiui kuopoje', pusei imti ge
rai atlygina už. ją darbą.

Trečioji A pski ilis gal .vra 
laiminga tuomi, kad ji gyvuo
ja arti LDS centre ir kiekvie
noje konferencijoje dalyvau
ja centro sekretorius arba cciT 
tro pirm, ir jie duoda rapor
tus apie visą organizacijos ei
gą ir visą nariu darbu. Rapor
tas būna įdomus ir po jo pa
klausimai ir vėliau gyvos dis
kusijos visos organizacijos ge
rovei.

Taip, kad ir šioje konferen
cijoje po sekretoriaus pram-
Šimo ir išdiskusavus visą daly
ką, konferencija pasisakė, kad 
ji rems centro valdybos da
romus žingsnius apgynimui 
organizacijos nuo užpuolimo, 
kaip moraliai, taip ir finansi
niai. Delegtą pasiryžimas iš
laikyti organizacijos garbę ir 
jos vardą lietuviu judėjime 
yra labai svarbus, nes be or
ganizacijos būtume bereikš
miai ir neturėtume susirinki
mą bei gražią sueigą bei pa
rengimų.

Konferencija įgaliojo Ap
skrities komitetą suruošti po- 
ra žieminiu ir viena vasarinį 
pa re n g i m u s. K o nfe r e n c i j o j e 
dalyvavo 1 I kuopą su 2(> de
legatais. Tai mažai. Penkios 
kuopos nedalyvavo, neigi sa
vu kuopti veikimo raportus 
prisiuntė.

Renkant Apskrities komite
tą, darbas nėjo taip greitai. 
Mat, visi nori poilsio. 'Tačiau 
sudarytas iš sijną LDS nariu 
veteraną. Tik gaila, kad -L 
Katinas ii’ S. Stasiu kailis atsi
sakė. Jie abu čiagimiai ir jau
ni amžiumi. ApskYilies komi
tetas delegatus pamylėjo si; 
šilta kava ir sandvičiais. Kon
ferencijai nuskirti vietą ki
tiem metam palikta Apskri
ties komitetui.

tu teko matyti—taip moderniš
ki ii’ erdvi, gali tilpti arti 10(1 
raguočių ir kitokių. Pirmiau 
augino daug raguočių, dabar 
paliko tik 21. Šeimininkas sa
ko, nėra noro auginti, jeigu 
parduodant reikia atiduoti už 
8 c. svarą gyvo gyvulio.

Viską apžiūrėję, atsisveikinę 
Kičus, grįžome namo, nuspren
dę, kad jų ūkis gražiausias iš 
visų lietuvių ūkių Marylando 
valstijoje.

/’, Paserskis

Reikia priminti dar ir tas, 
kad LDS. Trečios Apskrities 
su LDS Antrais Apskritimi, 
pagal abieju sutartį, i. vajus 
neina taip, kaip turėtu eiti. 
Kaip vienos, taip ir kitos ap
skrities ribose nauju nariu ga
vimas silpnai stovi, ir jeigu 
taip eis, tai nei viena apski i- 
tis sutarto piniginio ■ atlygini
mo nelaimės.

Pilietis

K R1 S L AI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

žada visiems “raudonąjį biz
ni’’ sugadinti. Jis taip gerai 
iš valstybės aparato šluosiąs 
‘komunistus’’ t demokratus, 

nes komunistą tame aparate 
nesiranda), jog jau 195 1 me
tais kongresiniuose rinkimuose 
nieką.-. nebenorėsiąs ir kal
bėti apie “komunizmo pavo-

Ką tada veik.-. M< (’artliy !
Nereikia iiu.-iminii : jis pra

dės ėsti kiek žiimiiisTesnius 
lepunlikonus.

Is gilumos širdies patai imas 
broliams katalikams: pasimo
kinkite is popiežiaus. Popie
žius prisipažino, kad jis skabo 
visokia spauda. Jis n<sil>i jas 
nė pažangiosios spaudos.

Ir jūs skaitykite pažangiai.; 
spaudą. 'Tuojau pradči;ib 
skaityti dienrašti Laisvę.

Anekdotai
Bu pagirtinai.

Busdamas ir snukiai pūš
kuodamas, jaukas vyrukas 
vos-m-vds isikabiiio Į pa- 
'kuliiiiji vagoną, trauki

niui jau važiuojant iš sto
ties.

Kampe sėdintis senyvas 
vyras neigiamai pribuišį 
apžvelgė ir tarė:

— Kai aš tokio amžiaus 
ouvau, sūnuk, aš galėda
vau pasmylą pabėgėti, na
gais į traukini įsikabinti, 
ir ’nei kiek m'pridusdavaii.

— Gal ir taip, — praste
nėjo jaunasis, — liet aš ši

NORWOOD, MASS.

LAISVĖS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

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

13 St. George Ave. Norwood, Mass.

JONAS SABALIAUSKAS ONA DlRA'ELIENfc
Tenoras Sopranas

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

Program.) pildys pagarsėjęs Worcesterio Aido Choras 
ir paskiri choro nariai, vadovaujant Jonui Dirvcliui

'Taipgi programoje dalyvaus ir žymus akordionistas
RICHARD BARRIS

šis ža\ejaut is. koncertas bus \ ienatinis taip žymus 
parengimas \ i so j c apylinkėje, 'baigi kiekvienas dailę ir 
meną mylintis žmogus privalo atsilankyti. \

Kviečia Kendras Komitetas.

•> ps] ,_JL;)Dve (Liberl y)- šnšLmlion., G mod žm-Dor, 5, J 953

Philadelphia, Pa.
Help■ wanted27malb |

UP1K>LSTERERS. Must be exp. J 
Steady full time yr-round wk. Small '1 
shop, (’all Woodlawn 8-4481 Or ap- JI 
ply in person. JACK SEGAL UP- Ž. 
BOLSTERING SHOP, Nicholson 
Rd. A Penn Ave., West Colling* 
Wood Hts., N.

(239-242)

STORM WINDOW INSTALLER. 
Eor 3 track expander tyj>e window. 
Exp. only. Must have truck and 
tools. Good pav. Sub-contraci basis. 
Apply in person THRIFTY PRO
DUCTS INC.. 3320 I'Tankford Ave.

(238-244)

TRUCK MECHANICS. Must be 
expf Age 25-45. Steady wk. Good 
pay, plus all benefits. Apply in per
son. See Mr. Small. SINCLAIR RE
LINING CO., (» & Hunting Park.

(238-240)

MECHANICS. Must be exp. lor 
truck fleet. Steady work; good 
working conditions. Report for per
sonal interview. See Mr. Donahue. 
SHANAHAN TRUCKING CO., 21st 
& Hulsemen 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)

‘ HELP WANTED-FEMALE
I___________________

CHOCOLATE COATERS. Full 
| or pail lime. Must, be exp. Any 
i shift. Steady work. High salary. 

Apply in person or phone. 
SLAVIC’S, 900 Fayette St.. Consho- 
liorkcn, l’:i. Conshohocken 6-1692.

j (236-242)

traukini dar anoje stotyje 
praleidau, taigi man biskį 
toliau, jį teko vytis negu 
jums tekdavo.

.. — t
Moderniškai- i

— Kokias tu man deš
imkes (frankfortus) pri-4įj 
siuntei? — barasi šeiminiu- * j 
kė, nuėjus bučernen. — Tik 
pusė dešimkių mėsa pripil
dyta, o kita pusė duonos 
prikimšta!

— Bet tai moderniškiau
sios dešrutės, tamstele, — 
aiškina pardavėjas. — Iš * 
vieno galo atsikandi mė- 
sos, o kitame gale tau ga- 
tavai parengta duonos — 
nereik atskirai bandukių 
pirkt ir dar skaldyti. 'J

Sutaisė Kas Kitas j

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



New¥>rto^<M^ZlnkH
LDS 13-toji kuopa 
ruošias bankietui

LDS 13 kuopos st sirinl.inias 
Įvyko gruodžio 2 d., Liberty 
Auditorijoje. Perrinkta kuo
pos valdyba. Pirmininku, iš
rinkta M. Yakstienė, prot. 
seki’. M. Misevičiene, i/d. S. 
Vinikaitietie. los iau kelinti 
metai eina šias pareigas. Bet 
fili. sekretorium niekas neap
siėmė, tai palikta sekančiam 
susirinkimui išrinkti.

Labai gaila, kad musu kuo
pos finansų sekretorius Vincas 
Globičius su savo žmona iš
vyksta Wilkes-Barre ap.viin- 
kėn gyventi. Netenkame dvie
ju puikiu veikėju. O ją vietas 
nelengva užpildyti.

Persikėlė šeši nariai iš l()3 
kuopos i mūsą kuopą. 103 
kuopa likvida vosi. Kita dalis 
nariu persikėlė i LDS I kp.

Sekretorius Globičius rapor
tavo. kad visi mūsą kuopos 
nariai via pilnai pasimokė ię 
iki nauju metą. Tai puiku. -Jis 
raportavo ir iš 3-čios Apskri
ties konferonci jos Raportai 
priimti.

Daugiausia kalbėta apie 
musu kuopos metini bankietą, 
kuris ivvks gruodžio 12 d. 
Gaspadinėmis apsiėmė mūsą 
kuopos valdybos narės: M. 
Yakstienė, Misevičiene ir S. 
Vinikaitienė. Pora vyrą apsi
ėmė jom pagelbėti. Valgiai 
bus įvairūs, net keliu rūsiu. 
Prie mėsišku valgią bus ir sil
kių. Bilietas tik $2.50. Patar
tina visiems iš anksto Įsigyt; 
bilietus. Pradžia 7 vai. vak.

K». Narys

Trečiosios partijos 
klausiniu forumas

Sekmadieni, gruodžio 6 d., 
Jefferson School Auditorium, 
16 St. ir 6 Ave., Manhattane, 
įvyksta svarbios (tiškusijos. 
Pradžia K vai. vak.

Įžymūs Darbo Partijos vei
kėjai diskusijos trečiosios par
tijos klausima. Kviečia publi 
ką dalyvauti.

Darbielis

• •

: MATTHEW AG
: BUYUS ’
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ !
I DIREKTORIUS J
» <

J 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» «

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel EV. 7-A2M

Liberty Auditorijoje
Lietuviu Kultūrinio Centro 

vaidylos trečiadienio vakare 
turėjo pamokas. Mat. jie nori 
dar geriau išsimiklinti, kad 
puikiausia pasirodyti Water- 
buryje ši sekmadieni.

Gražiai jie pasirodė ir pub
liką prijuokino Montviloje ir 
Richmond Hille. Mano dar ge
riau pasirodyti Waterburyje 
gruodžio 6 d., taipgi Newarke 
gruodžio 19 d.

Kalbėjausi su d. Kazilionie- 
ne Aditorijos valgykloje. -Ii 
sakė turinti tam tikru reikalą 
pabūti savaitę New Yorke,

Petrui Šolomskui 
operacija pavyko

Trečiadieni buvo padaryta 
Petrui šolomskui operacija. 
■Jis telefonu iš ligonines pra
nešė. kad operacija pavyko.

•Jis randas Prospect Heights 
Hospital. St. -Johns PI. ir 
Washington Ave., Brooklyne.

Jis, veikiausiai, bus pasida
vęs vardu Peter Shell.

I.ankymo valandos: kiekvie
ną dieną Hi vai. ryte ir S vai. 
vakare. Room 208.

Veteranai tęsia 
sėdėjimo streiką

71 veteranu šeima, gyve
nanti Manhattan Beach Hous
ing projekte, paskelbė strei
ką. kuomet joms buvo išakyta 
išsikraustyti iš tą namą lap
kričio 30 d.

Kadangi1 .kitą namu jiems 
nebuvo gauta, tai jie atsisako 
išsikraustyti. Tada grasinta 
uždaryti jiems vandenį, gazą 
ir elektrą. Kad tai apsaugoti, 
jie sėdi namuose dieną ir nak
tį, saugodami savo šeimas.

Namą administracija yra 
nutarusi tą projektą gyveni
mui panaikinti. Administrato
rius Stichman sako, jog tos 
šeimos “nebėra ren'dauninkai, 
bet yra nelegalūs sėdėtojai.” 
Grasina juos už tai bausti.

Sužeisti 4 policistai
%

Ant 51 gatves ir 2 Avė., 
Manhattane, susikūlė du poli
cijos automobiliai ir tapo su
žeisti keturi poli'Cistai.

Sužeistieji nuvesti ligoni
nėn.

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

VINCAS, SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174
11-------------------------------------------------.----------------

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.
—       ...    ,   ,,—     ........... ,

11 a i pgi ap 1 a n k y s serga nč. i ą 
| draugę Raulušaitienę. buvusią 
j Clevelandietę.-

Grižirsi i Clevelandą Ka/.i- 
į lionienū raportuos iš Liet. Na
mo Bendrovės suvažiavimo. 

IGal ir ten atsiras tokiu, kurie 
įsirašys i Kultūrinio Centro 

I garbes nariu knygą ? Lauksi- 
I me.

*
A11 d i t o r i j o s g a s p a d o i • i u s 

Brazauskas jau dalina naują 
metą pasitikime bilietus par
davinėti. įsigykite ir platin
kite1.

J. G.

PRISIMINUS AGOTA 
KLIMIENĘ

Gruodžio 6-tą dieną, taigi 
rytoj. sukaks penkeri metai 
kai mirė Agota Klimionė. 
Richmond Hill., N. Y., gyven
toja. kurios palaikai ilsisi A- 
lyvu Kalnelio kapinėse, Mas- 
peth, N. Y. Ji mirė 1948 mo
lais.

Liūdi jos netekę vyras Mo
tiejus, duktė Emily Krūpsiu, 
sūnus Algirdas ir marti So
phie, sesuo Uršulė Senkevičie- 
nė. taipgi broliai Radusiai ir 
kiti artimieji.

Klimienė buvo eilinė! šeimi
ninko, motina, kukli moteris. 
Tačiau ji suprato kiekvieno 
darbo žmogaus prievolę —bū
ti organizuotu. To supratimo 
dėka ji iki mirties išsilaikė 
Lietuviu Literatūros Draugi
joje ir Lietuviu Darbininku 
Susivienijime. Rūme dienraštį 

j Laisvę ir visą darbininkišką 
spaudą. Lafikū spaudos ir or
ganizaciją parengimus. Net 
paskbatįsiuoju savo amžiaus 
dešimt močiu, nors apopleksi- 

j jos smūgiu sužalota sveikata 
I būdama, vis vii n stengdavosi 
nors retkarčiais į pramogas 
atvykti, jas paremti.

la'ūdna veliones netekimo 
sukaktį jos našlys Motiejus 
Klimas atžymi teikimu para
mos toms įstaigoms. kurias 
jiedu abudu brangino, ypatin
gai dienraščiui Laisvei. Visuo
meniniais darbais jis atžymi 
mirusius mylimuosius, nes tai 
gražiausias paminklas.

Filmos-Teatrai
Matykite filfha apie naują 

Kiniją
Jeigu kurie dar nematėte 

filmos “Battle for China,” ma
tykite, nes ji tikrai parodo, 
kifrp Kinijos liaudis kovojo 
prieš čiang Kaišeką ir laimėjo 
ir kaip dabar liaudiškoji vy
riausybė veikia del žmonių la
bo.

Tai viena geriausiu filmą.
r Matęs

Kviečia veterano 
gyvybę gelbėti

Leona Thompson, veterano 
Robert Thompsono žmona, 
kviečia publiką reikalauti Te
dera lio kalėjimu direktoriaus 
James Bennett perkelti Thom- 
psoną iš miestą vo Tombs ka
lėjimo “girtuokliu kambario,” 
kuriame yra pavojaus jo gy
vybei.

Po pavojingos smegenų ope
racijos Thompsonas jaučiasi 
silpnas, o dar jis turi dienas 
ir naktį praleiti tarp pasigė
rusią valkatą.

Jugoslavo fašisto sumuštas, 
jis dar vis negali atsigauti.

Ragina didinti 
bedarbių apdraudą

New Jersey Komunistu par
tija pasiuntė gub. Driscoll ra
ginimą pakelti bedarbių ap
draudą.

I’artija nurodo, kad šiuo 
metu iš darbu paleidžiama vis 

I daugiau ir daugiau darbiniu* 
I ką,, kurie būdami bedarbiu ei- 
I lėse gauna permažą atlygini- 
m ą.
—

i Policija prašo namų 
savininkų pagalbos

Maspetho policija atsišaukė 
i į namą savininkus ir publiką 
abelnai, prašydama padėti ko
voti su plėšikais, kurie1 jau a- 
piplėšė kelias dešimtis namu 
ir daugelį žmonių.

Policija skundžiasi, kad jai 
esą sunku vienai sugaudyti 
kriminalistus, kurie siautėja 
šioje apylinkėje ypatingai. 
Namu savininkai ir visi' kiti, 
nužiūrėję plėšikus, turėtą tuo
jau policijai pranešti.

Buvo sušauktas namu savi
ninką susirinkimas tuo klausi
mu ir aptarta, kaip sekmin- 

i ginu kovoti prieš plėšikiškus 
veiksmus.

“Draugiškumo mieste” 
nėra draugiškumo

Amityville miestelis randa
si Long Islande, apie1 35 my
lios nuo Times Square. Turi 
apie 5,000 gyventoju. Jis skai
tosi “Friendship Town.”

Bet Brook lyno negras biz
nierius Clarence Wilson labai 
suabejojo, ar tame mistelyje 
yra draugiškumo.

Jis ten statosi gyvenimui- 
namelį, bet jau du sykiu jo 
pastatą} buvo baltieji šovinis
tai padegę.

Wilson pareiškė, kad jis ne
pasiduos šovinistams. Jis pra
nešė apie tai policijai ir pri
minė, kad ji turėtu suteikti jo 
nuosavybei ir šeimai apsaugą.

Sumušė policista
Policistas John Pace bandė 

perskirti muštukus ant 116 
St. ir Lenox Ave., Manhat
tane, bet jis buvo ten smar
kiai ir pavojingai sumuštas.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

Minks-Persians-Beavers. Jack
ets, Capes ir Stoles. Koutai $50 
ir viršaus. Stoles nuo $25. Nauji 
ir mažai naudoti. Gatavai pasiu
vame—sutaisome ir perdirbame.

MODERN THRIFT SHOP
347 W. 57th St., N. Y. C.

JU. 2-3476 --------------------------------------------- ;----- 1

NEW YORK
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GREENPOINT—BROOKLYN
FOR. LEASE—REN'!’

6,500 kt. pėdų - taipgi street floor, 
6,000 kt. pūdų neristriktuotame plo
te. Pilnai apdrėkinama, prieš 
United Nations, puikiausia proga.

MR. KATZ 
EN. 2-8400

<237-239)

5 ŠEIMŲ
GREENPOINT—BROOKLYN
Gerai budavolas nlimas, alie.jum- 

šiltu vandeniu šildomas. 6 dideli 
rūmai tušti—ant pirmų lubų. Pil
niausiai ir moderniškai jrengti. Ge
ra rezidencine sekcija, arti moky
klų, kraut uvių ir transportaci.jos. 
$225 mėnesinių jeigu. Tikras pirki
nys už prieinamą kainą.

Šaukite Savininką:
Tel. EVergreen 3-4677

(238-240)

PARDAVIMUI AR 
IŠNUOMAVIMUI 

GREENPOINT—BROOKLYN 
VIEŠBUTIS

193 Rūmai ir Vieta Dėl 
DIRBTUVES

6,500 pėdų l-mos lubos 
6,000 pėdų skiepas

BARAS ir RESTAURANTAS 
BUDINKE

įdėtas Naujas Oil Burner 
Patraukliai jkainuotas 
1109 Manhattan Axe. 

Tel. EV. 9-6680
(238-244)

Majoras pasiskyrė 
makartistą Browna

Išrinktasis majoras Wagne- 
ris pasiskyrė naują i n vest i ga- 
cijoms komisionieriu. Tuomi 
komisionieriumi bus Putei 
Campbell Brown, iki šiol bu
vęs subversyvių veikimą kon
trolės tarybos nariu.

Demokratiniai žmonės ne
patenkinti tokiu paskyrimu. 
Mat, Brown yra toks pat ra- 
gangaudis, kaip ir kiti ma- 
kartistai. Tai kam jis į tokią 
vietą reikėjo skirti?

Pagerbtuvės
Maspetho Lietuviu Piliečiu 

Klubas suruošė bankietą savo 
gaspadoriui Vincui Kurui pa
gerbti, nes jis jau toji! vietoje 
išbuvo 15 motu. V. Kuras bu
vo taipgi apdovanotas auksi
niu laikrodėliu.

Metinis šio klubo susirinki- 
j mas įvyksta gruodžio 1$ d.

Maspethietis

Ginkluotas plėšikas atome 
i iš kompani jos dvieju pasli.i 
i .$2.30(1 jiems sustojus su auto 
į prie raudonės šviesos.

AUTO UŽMUŠĖ MOTERĮ/
Brook lynietč Constance 

Niebling, 64 metu, buvo au
tomobilio parmušta ir užmuš 
ta. Auto vairavo Frank La- 
mantia iš Mineola.

MOTERIS NUSIŽUDĖ GAZU
Tillie Fricken, 60 metu, ras

ta jos pačios namuose užtroš
kus! nuo gazą duju. Visi gazo 
kranai buvo atsukti ir ji gulė
jo pilnoje vandens maudynėj.

Norėjęs žmoną prigirdyti
Laureltonietė Elsie Males- 

ko, 31 metu, pasiskundė teis
mui, kad jos vyras norėjęs ją 
maudynėje prigirdyti. Todėl 
dabar ieškanti perskyrą, $60 
savaitinės alimonijos ir jos 
advokatui pamokėti $1,000. 
Vyras yra 46 metu.

Išmatų rinkėjai streikuosią

Long Islando privatiniai iš
matą rinkėjai ruošiasi strei
kui, jeigu nebus patenkinti ją 
reikalavimai. Unija reikalauja 
$15 savaitinio priedo, kompa
nijos siūlo tik $2. Streikas pa
liestu 1,500 unijistų.

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
(’ANDY STORE—FOUNTAIN

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

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

Berooklvn. Tel. ST. 8-8885
(231-210)

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. IIYachith 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)

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:

30-91 14th St., Astoria, I>. L
Tel. RA. 8-9793

’ (236-240)
GASOLINE STATION

Pilnai Įrengtas. 12.000 galionų 
per mėnesi. Gera bruzdi sekcija, 
daro gera pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda šia puikiausia biznio pro
gą labai prieinamai, šaukite Savi
ninką :

Dienom: DA. 6-7499
Vakarais BA. 4-8988

(236-212)

BEAUTY SALON
Gerai Įsteigtas. Pilnai įrengiąs, 

gera bruzdi sekcija. Daro) gerą 
pragyvenimą. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

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

PORTERIS NAKTIMS

48 valandos. $62 
kalingi paliudijimai.

savaitę. Rei-
Turi kalbėti

biskj angliškai.
Šaukite Mrs. Cotter

LA. 4-4240
(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:

IN. 2-3924. Rytais
(237-243)

BAR—GRILL
(REST.—PIZZERIA)

Kabareto laisniai. Gera veikli sek
cija. Pilnai įrengtas, daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Tuščias apartmentas. Sa
vininkas parduoda šią puikiausią 
biznio progą labai prieinamai, šau
kite ar matykite savininką:

281-283 Columbia St., Brooklyn 
Tel. MA. 1-9813

(238-244)

FLUSHING APYLINKĖJE
Dirbtuvė. Pilnai įrengta visokių 

viršų mechaniškiem taisymam. 14 

karų vieta, ilgų metų lysas. Skait
lingos jeigos - $6,000.

Tel. FL. 3-9113
(238-240)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei collision ir brake dirbtuvei, 

gerojo veiklioje sekcijoje, reikia 
gero pusininko. Daromas geras 
pragyvenimas dėl dviejų.

Šaukite Savininką:
Tel. ES. 2-0621

(238-244)

DRY CLEANING STORE
Puikiausia dėl siuvėjo. Gera bruz

di vieta (La Guardia Field apylin
kėje). Nėra kompeticijos—daro ge
rą pragyvenimą—biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. šaukite savininką:

Tel. HA. 9-7032
(239-243)

CORSET STORE
įsteigta virš 35 metų. Pilnai Įreng

ta, daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai iš priežasties nesvei
katos. Šaukite savininką:

BE. 6-5583
Ar BE. 6-0957

(239-243)

BEAUTY SHOPS (2)
Pilnai Įrengtos, gera veikli sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šias puikiau
sias biznio progas savininkas par
duoda labai prieinamai iš priežas
ties ligos. Šaukite savininką:

TI. 2-9710 (dienom) 
ar

KI. 2-4108 (vakarais)
(239-243)

4 psl.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Gruodžio-Dec. 5, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERA T< ) R ES—M ERRO \\
Patyrusios Rayon panties ar' 

išmokysim gera mokestis. Nuo-' 
Jatinis darbas, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

503 Broadway, N. Y. C.
(arti Spring St., 5th floor)

(239-2451

NAMŲ DARBININE
Dirbti katalikų klebonijoje. Guo

lis vietoje; Suaugusi. Gera mo

kestis. linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

143 E. 135th St., Bronx 
(236-242)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Gera alga gori tipai, nuolati

nis darbas. šiflai 11-9 arba 11-3.
Kreipkitės:

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

(235-239)

JTNGER-WA VER—MANICURIST
Patyrusi- pilnai mokanti. Aukš

čiausia alga, nuolat, 5 dienų savai
tė. Linksmos darbo sąlygos. Kreip- 
k i t ės:

BEVERLY ANNEX
110 Beverly Rd., Brooklyn

Tel. GE. 8-9893
(233-239)

BAKERY SAI.ESGIRL^
Patyrusios. Gera alga. Nuolati

nis darbas. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

FAMOUS BAKERY
239 Schenectady zkve., Brooklyn

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

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)
HELP WANTED MALE

CABINET FINISHERS
Patyrė. Darymui pataisymų. Nuo

lat. 5 dienų savaitė. $1.72Va j va
landą.

NORTH SHORE 
EMPLOYMENT AGENCY 

36-51 Main St., Flushing 
(235^2.39)

MACHINE SHOP (
Pilnai Įrengta. Gera veikli AfV 

įkainuota virš $12,0(X). Daroma ge
ras pragyvenimas. Daug biznio.

į šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda už labai prieinamą 
kainą.

’ Šaukite Savininką:
Tel. HY. 9-2112

(237-239)

REIKALINGAS PATYRUS
PLUMBERIS IR 

PA G ELBI NINKA S
Gera alga. Nuolatinis darbas.

Skambinkite ES. 2-4198 po 6 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.

151-23 84th Ave., Flushing
Tel. IN. 8-2955

(2.37-243)

POWER BRAKE OPERATORS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
1005 Green Ave 
Brooklyn, N. Y.
(arti Broadway)

(237-24S)

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksnioss darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

LOR-EVE BEAUTY SALON 
2021 Church Ave., Brooklyn 

Tel. BU. 7-2620
’ (237-243)

LAISVES DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

ir 

BANKETAS 
Įvyks

Vasario-February 7
♦ ♦

Laikas pagalvoti apie suma
nymus suvažiavimui, pasiruošti 
dalyvauti suvažiavime ir reng
tis banketui. Banketas ir suva-^ 
žiavimas bus—

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.




