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KRISLAI
Laivas be vairo.
Užmiršta tema.
Žada nenusileisti.
Tinkamiausia dovana.
Šluoja savuosius.
Melo uždanga.

Rašo A. Bimba
- ■

Puošniame kotelyje Astoi
.susirinko 1.200 svečių. Bran
gini užsimokėjo.

Susirinko ponai ir ponios. 
Juqs sukvietė New Yorko Li
lian sinių Rašytojų Susivieni
jimas.

Visi susirūpinę Amerikos a 
toitimi. Republikonai valdžio
je. Ką jie duos?

Skaitau New York Timese:
“Atidarymo choras suglau

dė Wall Streeto nuomonę a- 
pie administracijos . finansinę 
politiką i tris eilutes:

“Kur link mes einame? Me? 
nežinome.

“Kur link mes krypstame? 
Mes netikri.

“Kas atsitiks? Ogi velnią:* 
žino !**

* * :Įc

šitaip apie šiuos laikus gal
voja ir samprotauja finansi
nės galvos. kurios vairuota 
Wall Streeto biznį.

joins atrodo, kad mūsų vai- 
'tvbė neturi vairo, neturi gai- 

,vių.
Negalima sakyti, kad t e r. 

susirinko ir kalbėjo pusgal
viai. Juk jie yra tikraisiais šio 
didelio ir turtingo krašto vieš
pačiais.

* •+ ♦
Keista ir pikta: (’10 kon

vencijoje beveik visai buvo 
pamiršta svarbiausia darbo li
nijų problema. Beveik nė ne
prisiminta apie organizavimą 
n eorga n ižu o t i.i darbininkų.

CIO jau kelinti metai nebe
auga.

Tai tragiška, tai nenatūralu. 
Beveik penki milijonai organi
zuotų darbininkų su desūtkais 
milijonų dolerių ižde per me
tus negali nė šimto tūkstančių 
suorganizuoti!

Walter Reuther ('IO vairuo
ja ne geriau už Philip Murray.

* * -4t

Gera naujiena iš Philadel- 
phijos. Rašo mūsų korespon
dentas.

Philadelphija nenusileisi a li
ti. Philadelphi jos pažangioji 
^Jsuomenė planuojanti visą ei- 
*į> smarkių parengimų.

Pirmutins jų parengimas 
bus gruodžio 5 d. Jį ruošia 
Susivienijimo 5-toji kuopa.

Taip ir reikia. Mes gi vė
liname jiems geriausio pasise
kimo.

♦ * ♦
Jau artinasi ir Kalėdos su. 

Naujaisiais motais, tuo tarpu 
eina Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytojų.

Pagalvokite apie užrašymą 
laikraščio savo giminėms arba 
artimiems, kurie Laisvės dar 
neskaito.

Nėra ir negali būti gražes
nės ir išmintingesnės dovanos.

♦ * ♦
Eisenhovi oris pasigyrė, kad 

jau ateinančiais metais nebe
būsią jo valdžioje nė vieno 
komunisto.’

Betgi valdžioje nėra nū vie
nio komunisto. Medžioja'mi ir 
šluojami iš valstybės aparato 
demokratai. Lengviausia jų 
atsikratyti, juos pasmerkti ir 
išmesti paskelbus juos raudo
naisiais arba jų agentais.

Ta darbą labai sėkmingai
(Tąsa 4-tam pusi.)

DULLES GAILISI, KAD
BUVO NUGINKLUOTI

I JAPONAI IR NACIAI
------------------- .------------------

Amerika, pasak jo, klydo, kad po 2-jo pasaulinio karo 
nepalaikė vokiečiu ir japonu armijų prieš Sovietus

STEVENSONAS SAKO

Washington. — Ameri- 
: kos valstybės sekretorius 
į John Foster Dulles lapkri- 
l čio 24 d. gailestaVo, kad 
! Jungtinės Valstijos po 2- 
! rojo pasaulinio karo sutiko 
išsklaidyti Hitlerio ir Japo-

■ n i jos armijas.
Pokalbyje su korespon

dentais Dulles sakė, reike- 
i jo palaikyti vokiečiu ir ja- 
• ponų armijas, kaip atsar- 
i gas prieš Sovietu Sąjungą, 
i Bet Amerika, anot Dulleso, 
“tada apsiriko, manydama, 
kad galima bus visuomet 
taikiai sugyventi su Sovie
tu Sąjunga.”

(Eisenhowerio valdžia 
dabar taiso vadinamąją

Ceilonas perspėja 
vengti amerikonu

Kolombo, Ceilon. —Ceilo- 
no valdžia perspėjo savo 
pareigūnus vengti “drau
giškų” gertuvių su ameri
konais, kad neišplepėtų a- 
merikonams žinių, kurias 
Ceilonas nori paslėpti.

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad Ceilono 
premjero Kotelavelos mi
nistrų kabinetas šaltai žiū
ri Į Jugtines Valstijas.

Amerika bandė sulaikyti 
Ceiloną nuo gurno (robo) 
pardavinėjimo liaudiška- 
jai Kinijai, kuri perka jį 
aukštesnėmis kainomis, ne
gu amerikonai siūle. Bet 
Amerika atsisako pirkti 
gumą iš Ceilono tokiomis 
kainomis, kokias jis gauna 
iš Kinijos.

Ceilonas yra savi valdinė 
anglų imperijos dalis.

Kanada, tnr būt, paskolins 
šnipą Jungtinėm Valstijom

United Nations, N.* Y. — 
Kanados užsienio reikalu 
ministras Lester Pearson 
sakė, kad jo valdžia galės 
leisti slaptajai Jungt. Val
stijų policijai paklausinėti 
rusą šnipą Igorį Guzenką. 
jeigu jis pats sutiks. Bet 
tuomet Kanados policija 
jau neužtikrins Guzenkai ir 
jo šeimai apsaugos.

Guzenka, buvęs Sovietų 
ambasados raštininkėlis 
Kanadoj, buvo svarbiau
sias kanadinio teismo liu
dytojas prieš nužiūrimus 
“atominius Sovietų šnipus.”

Nuo tada jis slaptai gy
vena po svetimu vardu ir 

j nuolatinėje Kanados poli
cijos sargyboje.

Kanados valdžia pirmiau 
atmetė prašymą paskolin
ti Jungtinėms Valstijoms 
tą šnipą.

klaidą. Ragina Japoniją re- 
krutuot 300,000 vyru armi
ją ir reikalauja sudaryt pu
sę milijono vakariniu vo
kiečių armijos, Įjungiant ją 
į bendrąją šešių vakarinės 
Europos • kraštų armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.)

Egiptėnai vis dažniau 
užpuldinėja anglus

London. — Anglija pro
testavo Egiptui, kad egip
tėnai vis dažniau užpuldi
nėja anglus Suezo kanalo 
ruožte. ,

Per dvi paskutines sa
vaites egiptėnai dar 44 sy
kius užpuolę anglų karei
vius bei jų įrengimus ir da
rę plėšimo žygius prieš an 
glus.

Triesto bedarbiai 
nuolat demonstruoja

Triest. — Jau ketvirtą 
dieną čia demonstravo tūk
stančiai bedarbiu.

Po to kai anglai-ameri- 
konai paskyrė Italijai Trie
sto žemes ruožtą A, tai jie 
paleido iš darbo dar virš 
1,000 žmonių.

Karinė anglų-amerikonų 
valdyba Triesto uostamies
tyje skaičiuoja viso 17,000 
bedarbiu, c

Tai bus ne trijų, bet 
14 šalių konferencija

t

London. — Ateinančio
je konferencijoje dalyvaus 
ne tiktai Anglijos premje
ras Churchillas, preziden
tas Eisenhoweris ir Fran- 
cijos premjeras L aniel. Jo
je taij) pat dalyvaus ketu
riolikos Atlanto kraštu są
ryšio generalis sekretorius, 
anglų lordas Ismay, kuri 
Churchillas pakvietė į tą 
konferenciją.

Vadinasi, bus atstovauja
mas visas karinis vakarų 
blokas prieš Sovietų Są
jungą.

Čiangas sako, tik ginklai 
galėtu suvienyt Korėją

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko valdininkai Formo- 
zos saloje šneka, kad nau
joji komunistinės Kinijos 
ekonominė sutartis su Šiau
rinės Korėjos liaudininkais 
— tūi yra parodymas, kad 
Jungtinės Tautos negalės 
ramiu būdu prijungti Šiau
rinę Korėją prie Pietinės 
(tautininkų) Korėjos.

Taigi, pasak čiankininkų, 
jau tiktai .ginklais galima 
būtų suvienyti Korėją.

Atšipęs dantis į buvusi prezidentą Trumaną, ncamerikiniu 
ponas Harold H. Veide rado naują cieliu. Sekami buvo Phila- 
delphijos liaudies mokyklų mokytojai. Iš kaires: komitetui
patarėjas Robert Kunzig, Veide ir kongresmanas Kit Clardy 
iš Michigan, republikonas.

McCarthy giriasi, kad 
būsiąs “svarbiausias” 

C

klausimas rinkimuose Radulovichių tarnybon
New York. — Raganų 

gaudytojas republ. senato
rius Joe McCarthy, kalbė
damas per radiją-televiziją, 
atmetė prezidento Eisen
howerio pranašavimą, kad 
iki kongresinių 1954 metų 
rinkimų jau bus užbaigtas 
klausimas kas liečia “ko
munistus valdžioje.”

McCarthy užreiškč, kad 
vedama kampanija prieš 
komunistus bus “svarbiau
sias 1954 metų klausimas.” 
Ir tada prieš republikonus 
balsuos tiktai tie, kurie ne 
sutiks su “apvalančiąja” jo 
politika, kaip McCarthy di
džiavosi, lyg pats būtų tik
rasis amerikiečių vadas.

Jisai nušnekėjo, kad de
mokratų valdžioje “komu
nistai ir šnipai net knibž
dėte knibždėjo.”

Jugoslavija atmeta anglu- 
amerikonų planą Triestui

Belgrad. — Jungtin. Val
stijos, Anglija ir Francija 
siūlė Jugoslavijai iš ank
sto užgirt jų nutarimą, ku
riuo skiria Italijai ruožtą 
A Triesto žemės, ir tik po 
užgyrimo eiti į derybas su 
amerikonais, anglais, fran- 
cūzais ir Italijos valdovais 
— tartis apie tolesnius 
Triesto žemės pertvarky
mus.

Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministras Popovičius 
atmetė tą siūlymą. Parei
škė, kad Jugoslavija, pirm 
einant i derybas, nepripa
žins Italijai jokios teisės 
į Triesto žemę.

SMARKI KARINIU OR
LAIVIŲ STATYBA

Washington. — Orlaivių 
kompanijos per savaitę iš
moka 50 milijonų dolerių 
algų statantiems karinus 
lėktuvus darbininkams.

Oro jėgų ministras 
sugrąžina leitenantą

Washington. — Oro jėgų 
sekretorius Harold Talbott 
panaikino trijų pulkininkų 
sprendimą prieš leitenantą 
Milo Radulovichių. atsar
ginį lakūnų oficierių.

Pulkininkų komisija buvo 
nusprendus pašalinti Ra
dulovichių tiktai todėl, kad 
jo tėvas skaitydavo komu
nistinius laikraiščius, o se
suo kartais nueidavo į ko
munistų rengiamus susi
rinkimus. Todėl, pasak tų 
pulkininkų, ir pats Radu- 
lovichius galįs būti “pa
vojingas šaliai.”

Talbottas atmetė pulki
ninkų “filosofiją” ir, tarp 
kitko, pareiškė:

“Radulovichius yra rim
tas, subrendęs karininkas. 
Jis garbingai' ir gerai iš
tarnavo 6 metus kai]) oro 
jėgų oficierius.”

Pravda kaltina Ameriką 
už santykių bloginimą

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Prav
da rašo:

— Aiškus dalykas, kad 
jeigu pagerėtų santykiai 
tarp Jungtinių Valstijų . it' 
So vi e tų Są j 1t ilgo s; jei gn 
prasidėtų bendradarbiavi
mas tarp tų dviejų šalių, iš 
to būtų naudos vienai ir 
kitai; tuomet sumažėtų ir 
tarptautiniai ki virčiai.

Bet Jungtim Valstijų va
dai, priešingai, vis aršiau 
kursto amerikiečius prieš 
Sovietų Sąjungą, sako lai
kraštis Pravda.

Nixonas Burmoje
Rangoon, Burma. — At

vyko Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidentas Nixon. Sa
kė, Amerika nedaro Bur
ma i jokio spaudimo ir ne
sikiša į naminius jos rei
kalus.

REPUBLIKONŲ VALDŽIA
RYMO ANT ŠMEIŽTI)

I

Bet Eisenhowerio valdžia, anot Stevvensono, negales toli
■ nuvažiuot savo makartizmu ir "'paralymvimais”

yądovauli pasauliui, ka
dangi jinai rymo tikim ant 
“tuščiu pasižadėjimų, šmei
žtų. atidėliojimu ir reikalų 
paralyžin' imo."

“Pu pi'.hlil'djj.ii valdovai 
jau memo makartizmą iš 
McCarl hy’o i r varto a jį 
kaip savo šmeižti] politikos 
įnagį."

Rėkaudami pries buvu
siąją Trumano valdžią kaip 
neva komunistu globoją, 
“jie iš pradžios mosikavo

; Atlanta, Georgia. — Bu
vęs demokratu kandidata."

I į prezidentus Adlai Steven
son antradieni kalbėjo (T- 

. orgi jos valsti jos seimelv '<• 
į kad:

Eisenhowerio valdžia ne
ilgai tegalės valdyti sali bei 

-- i----------- 2------------

Suomija teisia 7 
vadinamus šnipusA

Helsinki, Suomija. , tik raudonais marškiniais.
Prasidėjo teismas iirtes 7 o dabar mosikm da i:m kru
žmones, kai]) įtariamus šni i \ inai< maiSki'd ni-. mėgin-
pus. Suomijos valdžia kal i dumi sulersl dem.okratų
tina juos už slaptų žinių iš
davinėjimą “vienai sveti

pari i ja, kaip m 
nia Amerikai

wa nui-tiki-

mai valstybei" (sup^isk “L< tikru jo e i 'T ui i manas
daugiau pasidarbavo, kad 

i'sulaikytu komunizmo mar- 
j savim;], negu liet Kuris ki
ltas žmogus pasaulyje.

“O i epiiblikonai. Šaukda- 
i mi Trumana i kvotimus, i ‘i kai)) vadinamą komunistų 
i glebėj;], tiktai pažemino A- 
' mc-rika viso pasaulio aky- 
i se,” užreiškč Steven<onas.

Aukštasis teisėjas
: IVm. Douglas smerkia

Philadelphia. —- Aukš- 
j čiansiojo 'Teismo Tcisėjav 
i William O. Dt'Ugla< antra- 
' dieni smerkė "ragandau- 
' džius ir maųivkantos sklei
dėjus" tarp amerikiečių.

Jis kalbėjo pokilyje Kvei- 
' keriu Kmnitelo dėl Is’uty- 
iriu Leidimo, sakydamas:

■ Vyrai ir moterys šian
dien yra pasmerkiami vien 

; tiktai pagal posakius, pik
iui įtarimus ir už suėjimą 
i <u kitais žmonėmis. G to- 
, kie pasmerkimai kelia ne- 
' pasitikėjimą kituose kraš- 

, tuose prieš Ameriką.
»

i Amerika atidėlioja Triesto 
klausimą Jungt. Tautose

United Nations, N. Y. — 
Sovietu delegatas Andrius 
Višinskis siūlė Jungtinių 

: 'Tautų Saugumo Tarybai 
■its t e i g t i Triesto kraštą 
kaip savivaldinę šalį, pagal 
didžių talkininkų nutarimą 
i)o Antrojo pasaulinio karo.

Bet amerikonai su savo 
' šalininkais Saugumo Tary- 
I boję vėl neribotam laikui 
atidėjo ta klausimą.

Anglai, amerikonai ir 
' Prancūzai planuoja suruoš- 
I ti savo konferenciją su Ita- 
! lija ir Jugoslavija dėl Tri- 
1 esto žemes padalinimo tarp 
| Italijos ir Jugoslavijos.

Rusijai).
Tarp kaltinami] ju yru 

1 kariai, 2 darbininkai ii 
viena .moteris.

Jau 155J67JJOO
amerikiečiu

Washington. — Valdinė 
Cenzo Biuras skaitlinei;) 
kad Jungtinės Valstijos de
bar turi 155 milijonus, 797 
tū k s t a n č i u s gy v e n t o j ų.

Nuo 1950 m. balandžiu 
1 d. iki 1952 m. liepos 1 d. 
amerikiečių skaičius pa
daugėjo 5 milijonais ir 71 
tūkstančių.

Philadelphia stato 
savo “Radio City”

Philadelphia. — Atradie 
nį oficialiai buvo atidaryti 
darbai Philadelphijos P<jnv 
Centrui statyti. Tas ])ro- 
jektas lėšuos 100 milijonu 
doleriu ir bus panašus į 
New Yorko Radio City, Ro- 
ckcfellerių Centrą.

įvairūs Penu Centro ’pa
statai užims aštuoniu akru 
plotą toje vietoje, kur pir
miau buvo senoji Pennsyl- 
vanijos geležinkelio stotis 
arti City Hali. Bus pasta
tyta, didžiuliai rūmai rašti
nėms, viešbučiui, teatrui, 
susirinkimų salėms, paro
doms, krautuvėms ir kt.

Bermudas konferencija, sa
koma, “ne prieš Sovietus”

New York. — Selmvn 
Lloyd, Anglijos delegatas 
Jungtinėse Tautose, sakė, 
jog prezidento Eisenhowe
rio sueiga su Anglijos ir 
Francijos premjerais Ber- 
mudoje “nebus nukreipta 
prieš Sovietu Sąjungą."

Andrius Višinskis, Sovie
tų delegatas J u n g t i n ė m 
Tautom, tvirtino, jog ta 
konferencija — tai vakaru 
mobilizavimas prieš Sovie
tų Sąjungą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
pusėtinai šalta.
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tiražus pasakymas. Taip ir turėtų būti kultūringoje 
šalyje . Bet argi taip yra? Žinoma, ne. Kiek šiandien 
yra apskusta nekaltu žmonių, valdinių tarnautojų, vi
suomenininkų ir kitokių žymių asmenų, tačiau apskųs
tieji jų nežino.

štai, pasišaukia asmenį kuris nors vienas iš kon
gresinių komitetų ir pradeda jį terorizuoti. “Tu esi 
tokis ir tokis,“ sako- pašauktajam. “Prisipažink, kad esi 
tokis."

Terorizmo jamas asmuo užklausia: kas jums sakė, 
kad aš esu tokis ir tokis? Jam atsakoma: ne tavo biznis 
Žinoti, kas ką apie jus sakė.

Taikant prezidento formulę, pareikštą antradienį, 
kiekvienas įskųstasis, kiekvienas inkvizuojamas asmuo 
rodosi, turėtų, save gindamas, griežtai reikalauti, kad ji 
skundikas būtų pastatytas prieš akis į akį, o inkvizito
riai turėtų jį pristatyti. Bet taip nėra. Abejojama, ai 
republikonams šalį valdant taip kada nors bus.

Prezidentas, matyt, taip kalbėjo tik dėl viso ko.

TAI IQ GI DARYTI?
PREZIDENIAS Eit-enhowe ris išstojo prieš tuos, 

kurie siekiasi žmones moraliai užmušti,—character as
sassination.

ĮVAIRUMAI
NAUJAS ATRADIMAS APIE 
ŽMOGAUS ISSD YSTYMĄ

Pilt Down vietovėje,Angli
joje, 1911-15 metais buvo iš 
žvyru atkasti kai kurie se
novės žmonių kaulai. Tač 
ištyrę juos mokslininkai ii 
paskelbė, jog tai palaikai 
žmonių gyvenusių pirm pu
sės milijono metų. Tokia, 
žmogaus senovė buvo nusa
kyta ypač pagal surasta 
galvos kiaušą ir apatini

Kalbėdamas praėjusį pirmadieni tūlos žydų orga
nizacijos sambūryje, prezidentas sakė:

“šitoje šalyje, jei kas nors jūsų nemėgsta bei kalti
na, tai jis turi atsistoti prieš jus ir tai pasakyti...’’

žandikauli, c
Bet anglu mokslininkai, 

iš naujo tyrinėdami tą va
dinamąjį Piltdown Žmogų 
irba Aušrinį žmogų (Eoan- 
hropą), dabar padarė išva

lą, kad jis gyveno tiktai 
nrieš 50 tūkstančiu metu. 1 v c

Iš pradžios buvo duota 
tiems pat laikams pusė mi
lijono metų, žiūrint ypatin
gai j žandikaulį ir jo dan
tis . Žandikaulis panašus, 
<aip šiandieninių orangu-1 dedant nuo “Adomo, 
■angų veislės beždžionių. Jo 1 ....
dantys taip nudilę, jog at
rodo, kad žmogiškas “sutvė
rimas” bevalgydamas nudi
lino.
rudes, kaip pačių seniausių

Žandikaulis taip pa- jš žemesnės rūšies gyvūnų,
— saką moksline amerikie-

Bet Anglijos Oxfordc 
Universiteto profesoriai J. 
E. Weiner ir W. S. Le 
Gros Clark surado, jog kas 
lors 

“PATAISĖ” ainio
SKANDALAS skandalą seka New Yorko važiuota 

sistemoje.
štai ir vėl pranešama, kad požeminių traukinių ju

dėjimas bus suretintas, suretintas tarp 1 ir 4:30 vai. 
po pietų dienomis, taipgi naktimis . Transit Authority 
skelbia, jog popiečiais traukiniais važiuojantiesiems sto
tyse teks išlaukti tarp 10 ir 30 minučių traukinio. Nak
timis—traukiniai kursuos kur kas rečiau, o ekspresiniai 
traukiniai kai kuriose linijose bus visiškai sulaikyti.

Tai prie ko prigyveno mūsų didmiestis!
Kadaise New Yorkas didžiavosi savo transportacija: 

ji buvo pigi ir, palyginti, greita. Tai buvo tuomet, kai 
važiuojantieji mokėjo po centus už forą; tai buvo La 
Guardia majoravimo laikais.

Bet netrukus po to, kai La Guardios vietą užėmė 
O’D wye ris, viskas ėmė krypti neigiamon pusėn. Neužil
go buvo pakeltas foras į 10 centų. Buvo sakyta: pama
tysite, kokia atmaina bus važiuotoje: viskas bus page
rinta, patobulinta, pagreitinta. Pamatėme! Važiuotės 
sistema užuot gerėjus, blogėjo.

Pagaliau į ši reikalą įsikišo ir gubernatorius Dewey, 
Jis su Jmpellitteriu, pasimojo “gerinti” važiuotės siste
mą mieste. Jis užsispyrė pa kelti važiuojantiesiems fėrą 
iki 15 c. To neužteko: gubernatorius užsispyrė, kad mies
to važiuotės sistema būtų tvarkoma ne miesto adminis
tracijos, bet specialiai suorganizuotos įstaigos. Na, ii 
Dewey su savo šalininkais pravedė savo. Paskirta Tran
sit Authority, — važiuotės sistemos valdyba. Ši Įstai
ga tuojau pakėlė žmonėms fėrą iki 15 centų, žadėdama 
pagerinti važiuotę, ją pagreitinti, traukinių ir busų ju
dėjimą pa ta n kinti.

Dabar matome, kokį pagerinimą TA atliko!
Ką į tai pasakys naujai išrinktasis miesto majoras 

VVagneris? . Jis turėtų tuo susirūpinti, nes jis tai žadėjo. 
Be to, patys žmonės, darbo‘žmonės, kurie naudojosi trau
kiniais ir basais, privalo tarti savo žodį.

na tyrė, kad beždžioniškas 
žandikaulis tyčia nurudin
tas chemikalais kalio chro
mo (potassium bichrom
ate) ir geležinės druskos 
Dantys taip dirbtiniai nu
zulinti, kad atrodytų, žmo
gus, kramtydamas maistą, 
juos nudilino.

Taigi koks nors “šuleris,” 
nusimanydamas apie seno
vines atkasenas, tyčia su
klusta vo žandikaulį, kaip

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

KAIP BRENDO AMERI- ;
KIEČIŲ REVOLIUCIJA | 

PRIEŠ ANGLIJĄ

nių revoliuciją ir karą daug 
skaitome, bet apie tai, kaip 
brendo revoliucija, kas prie 
jos vertė Amerikos žmo
nes, tai žinių nedaug. Štai 
tos sąlygos suglaustoje for
moje.

Kolumbas j Karibiškųjų 
Jūrų salas atplaukė 1492 
metais — atrado Ameriką. 
Po to sekė ir kitų tyrinėto
ju kelionės. Anglija tais

iu mokslininkas Sebastian 
Cabot. Gi daugiausiai Ame
rikoje įsivyravo tais laikais

1497-1498 metais iš An
glijos, per šiaurinį Atlantą, 
i Newfound landą ir Kana-

Amerikos revoliucijos iš
vakarėse Ispanija valdė1 veik 
visą Pietinę ir Centralinę 
Ameriką ir didesnę pusę
dabartinių Jungtinių Vals
tijų ■— nuo vakarų pajūrio 
iki Mississippi upės. Tarpe 
buvusių trylikos pradinių

Šeimos reikalai kai kada perhaukia net rafrangaudystę. Ge- 
neralis prokuroras Herbert Brownell (viduryje) atėjo i io 
brolio Dr. Samuel M. Brownellio nrisiekdinimo apeigas. Jisai 
paskirtas J. V. švietimo komisijonieriumi. Ponia gerovė- mi
nistras Ovcta Culn Hobby svkru su jais skaito Brownellio 
paskyrimo dokumentą.

ją su dabartine Britanijos 
imperija, bet ir ii nenusilei- 

j valstijų — New Hampshire, 
I New York, New Jersey, 
! Pennsylvania, Delaware.
Maryland. Virginia, North 
Carolina, South Carolina, 
Georgia, Connecticut. 

---------------------—— ----------—------------------------ -----— i Rhode Island ir Massachu-
2 pus’.—Laisvė (Liberty)-Penktadienis, l apkr.-Nov ?7, 1953 j . p. ĮVI ississi))]>i upės

kad tie mokslininkai pra
nešė pereitos savaitės pa- 
baigoje.

Jų nuomonę patvirtinai ir 
dr. K. .P. Oakley, vadovas 
Anglų Sąjungos dėl Mokslo 
Pažangos.

Kuomet žmogaus kaulas 
būna žemėje, tai jis mažu- 
oamažu traukia savin fluo
ro elementą iš žemes. 0 
kiek šio elemento kaulas 
būna savin sutraukęs, sulig 
to ir nustatoma kaulo senu
mas.

Tačiau, ir atmetant žan
dikaulį, pati kaukolė rodo, 
kad jos savininkas gyveno 
oirm 50 tūkstančių metų.

negu kunigai ir rabinai 
skaičiuoja nuo pasaulio 
“sutvėrimo,” krūvon sude
dami žydų tautos patriar
chų bei vadų amžių, pra- ■ - M v

Bet šis atradimas anaip
tol nesumuša D a r w i n o 
mokslo apie evoliuciją, tai 
yra, žmogaus išsivystymą 

liucijos mokslą, kuris nuro-

Gyviams palaipsniui besi-

dalus, ilgainiui išsirutulio
jo viena jau daug tobules
nių gyvūnų rūšis, kaipo 
bendrasis busimųjų žmonių 
ir beždžionių kamienas.

Iš bendrojo kamieno to
liau kilo jau dvi skirtingos 
gyvūnų rūšys, lyg du me-

vieno gyvūnijos liemens, 
le, ir išsivystė žmo- 

7 V

nės, o iš kito praplito viso
kiu beždžionių veislės.

L. V

taip pat buvo ir Francijos 
kolonijų.

lt »L 1 r Ittuirlimn I » A 1 O F 1 1 1 i

užima apie 900,000 ketvir
tainių mylių, tai yra, apie 
vieną ketvirtadalį dabarti
nių Jungtinių Valstijų, ir 
revoliucijos laiku jos turėjo

jonų gyventojų.

jos kolonijos. Kiekviena

Anglijos planą. Bet ne vi
sose valstijose buvo vieno-

Connecticut ir Rhode Is-

kus, nes ju valdžią išsirink
davo vietos gyventojai, su
prantama, daugiausiai tur-

Delaware
| u ivicu y vcuotipv<u-
I džią sudarydavo, tiktai tur
tingieji —“prapertminkai.” 
Gi kitoms astuonioms vais
tijoms viršininkus skyrė 
Anglijos karališka valdžia.

Auga prieštaravimai
Angli ja, kaip ir kiekviena 

kolonijų valdovė, siekė, kad 
Amerikoje jos kolonijos bū
tų paklusnios, darytų taip,
kaip Anglijos karalius ir jo 
valdžia su turčiais nori, kad 
Anglija galėtų iš tų kolo
nijų turėti kuo daugiausiai 
naudos, nepaisant kolonijų 
gyventojų.

Amerika gi turtinga gam- žmonių laisvę.
I iniai. Jos gv\mn1(>jai. būrė- I Moterys tuojau

sj i daiktą, kūrė miestus, 
steigė fabrikus pagal tą ga
dynę ir juto, kad jiems “ša- 
lis-motina” Anglija kliudo.

Tarpe kolonijų valdovų— 
Anglijos, Francijos, Ispani
jos — nuolatos ėjo karai. 
Siautė tie karai ir Ameri
koje, kas dar labiau sunki
no gyventojų padėtį.

1651 metais Anglijos par
lamentas pravedė Prekybos 
I s t a t y m ą (“Action o f 
Trade”) . Pagal iį Anglijos 
kolonijos turėjo vesti pre
kybą tik pagalba Anglijos 
laivų . Amerikos kolonijos 
neturi išvežti tokias prekes, 
kaip cukrus, tabakas, gele-

medis, į jokią 
n i Anglija ur

rikai turi būti pirma pri
statytos i Anglija, o jau

Amerika. Ir Amerikos ko
lonijos neturi pačios gamin
ti tokius dirbinius, kuriuos 
gamina Anglija.

Suprantama, kad tai buvo 
sunkūs pančiai Amerikos 
bizniui. Tas kirto smūgį 

išveži-
inas ir atvežimas ai 
laivais kirto smūgį 
s t a t ė j a m s Amerikoje.

kontroliavimas p r e k y b os 
yra panašus į šių dienų 
Amerikos imperialistų kon- 

bos.

vare įstatymą, draudžiantį 

Pirm to amerikiečiai daug t°no uždaro prieplauką, ko] 
žuvies parduodavo Franci- bostoniečiai sumokės už ar- 

jm.uuu.vo pigiai batą Bet 1774 metais, rug- 
gaudavo cukraus ir moliasų. sęįo ° dieną, susi i i Wo kur

šio Įstatymo sulaužymui ^stovai Philadelphijoj 
amerikiečiai griebėsi slapto! 
gabenimo tų dalykų.

žuvies parduodavo Franci- 
jai, o iš pastarosios pigiai 

varo taip vadinamą Writs 
Assistance įstatymą, pagal 
kurį jos valdininkai salėjo 
be jokio kitokio leidimo 
veržtis į amerikiečių sandė
lius, net į jų gyve^namius,

Anglijos įstatymus buvo

1764 metais Anglija už
deda tiesioginius taksus 
ant savo kolonijų gyvenin

krus ženklelius, kad pa
dengti karų padarytas iš
laidas ir “išlaidas tų kolo
nijų apgynimo.” Anglija 
Amerikoje laikė iki 20,000 

vertė ant Amerikos žmonių 
pečiu.

pasi priešini m a s
Prasidėjo ir kiti Anglijos 

spaudimai prieš Amerikos 
kolonistus. Ameriki e č i a i 

miausiai iie iškelia obalsi 

larlamentas 

jiems įstatymus daryti, nes 
ten nėra Amerikos gyven
tojų atstovų.

Patrick Henry Virginijos 
seimelyje įnešė rezoliuciją, 
kurioje sakė, kad taksus 
gali užsidėti tik pačios ko
lonijos gyventojai, o ne kas 
kitas. Tuojau sekė slaptas 
susiorganizavimas “Sons of 
Liberty” organizacijos ko
vai prieš Angliją.

Portsmouth mieste, New 
Hampshire, susirinko minia 
ir nešė į kapus grabą, ant 
kurio buvo užrašyta, kad 
Anglija laidoja Amerikos

“ Daughters of Liberty 
(Laisvės Dukterų) organi
zaciją ir kitą “Spinning So
cieties” (Verpėjų). Prasidė-
jo Amerikos kolonijose vie
šas boikotavimas Anglijos 
prekių. Visur kilo protes
tai prieš Angliją.

Gi Anglijos karalius bu
vo jaunas Jurgis Trečiasis 
—despotas, ištvirkėlis ir di
delis užsispyrėlis. Jis šau
kė, kad jei “daugiau laisvių 
turi kolonijų gyventojai, tai 

’ mažiau jie turi džiaugsmo.”
1767 metais karalius Jur

gis pervaro naują Įstaty
mą, pagal kuri amerikie
čiai turi mokėti taksus už 
stiklą, šviną, popierį, arba
ta ir tt.

Naujiem taksam dar dau
giau amerikiečiai priešta
rauja. .

1770 metais karalius Jur

kiečius.
Bostone kareiviai nušovė 

tris ir nemažai žmonių su
žeidė. Kolonijų gyventojai, 
į tai atsakydami, sušaukė 
savo atstovų Kongresą, ku
riame tarėsi, kaip atremti 
Anglijos spaudimą.

1772 metais geresniam 

sudarė taip v a d i n a m u s 
Committees of Correspond
ence.

Samuel Adams šaukė at
remti Angliją.

arbatos į Amerikos prie-

Bostone susirinko 7,000 mi- 

vo į jūras. (Boston Te< 
Party.)

Anglija nubaudimui Bos 

i ir atlaikė Pirmąjį Kolonijų 
Kongresą, kur nutarė, kad

tys kolonijų gyventojai.
Iš visų kolonijų eina 

maisto ir kitokia pagalba 
Bostono ir Massachusetts 
gyventojams .

Bostone sėdi britų gene
rolas Gage su 3,000 “rau- 
donsermėgių” karių ir nori 
priversti amerikiečius pasi- 

liai. Jis siunčia 800 karei
vių į Lexington miestelį, 
kad areštuotu amerikiečių 
kongreso prezidentą John 
Hancocką ir dvasinį jų va
da Samueli Adamsa.

Bet amerikiečiai v i e n 
Massachusetts vai s t i j o j c 

tu vyru, vadinamu “minute- 
men,” šiaip taip ginkluotų 
ir pasirengusių nagai pirmą 
signalą stoti prieš anglus.

Paul Revere ir William 
Dawes raiti leidžiasi nak- 
ties laiku pranešinėti “min
ti te-men” žmonėms, kad jau 
išmušė apsigynimo valan
da. Anglai puola ir Con
cord miestelį, kur amerikie-

sandėlių.

amerikiečių ir anglų karei
viu mūšis. Amerik iečiai c 

šaude į anglus iš visur — 
pro langus, slėpdamiesi už 
akmenų, pro medžius. An
glai veikė tik eilėmis. Ame- 
rikiečių kiekis vis augo.

Anglai, netekę 300 karei
vių traukiasi, o amerikie
čiai neteko tik apie 100 ii
visu keliu ugnimi anglus 
vaišino. “Minute-men” kie
kis vien Bostono apylinkė
je pasiekė iki 16,000.

Tuo kartu kiti amerikie
čiu būriai New Yorko vals- v
tijoje užėmė Ticonderoga ir 

įsteigė I Crown Point tvirtumas, kur

United Mine Workers dis- 
trikto 30-to atstovas Bill Per
kins parodo unijistų kortas. 
Jos liudija, kad ir kruvinoje 
Leslie apskrityje, . Kentucky, 
galima suorganizuoti uniją. 
Bet kas nors turėjo tam pasi
aukoti. Vienas organizatorius 
tapo užmuštas. Keli sumušti 
ir sužaloti. Patsai Perkins kar
tą buvo pašautas, o bandė ji 
nušauti jau keletą kartu. 
Kiekviena kova, kuri vykdo 
ma už darbininkų ir liaiMdie.* 
gerovę yra reikalinga aukų. 
Darbininkai niekad nieko ne
gavo iš ponų malonės

Dėl A. Dagilio 
•1— vv* ederascm fe

Anksčiau esate skaitę Me
no Skyriuje, kad A. Dagilio 
eilėraščių knyga “Skaus
mai ir Sielvartai” jau išė
jo iš spaudos, šiuomi pra
nešame, kad pasiuntėm po 
kopiją visiems tiems, kurie 
esate užsisakę knygą iš 
inksto.

Jeigu dar nesate gavę sa
vo užsakytą kopiją, malonė
kite pr,‘įnešti Atiministrao 

i jai, nes kartais gali ir “ke
lione įe” pasimesti.

Ačiuojame dar sykį už iš 
inksto užsisakymą. Tięj 
kurie dar neturite šios pui
kios knygos, prašome užsi
sakyti. Knygos kaina $1.00. 
Mes užmokame persiunti
mą. L. Administracija

pačiupo 220 kanuoliii ir 
joms amunicijos.

1775 metais, birželio 17 
dieną, įvyko mūšis prie 
Bunker Hill (Bostone). Lai
kinai amerikiečiai pasitrau
kė, bet jie ten laimėjo mo
ralę pergalę, nes amerikie
čiai neteko tik 450 žmonių, 
o anglai virš 1,000.

1775 metu gegužės 10 die
ną Philadelphijoj įvyko An
tras Kongresas, kuris nu
tarė karu atremti Angliją 
ir išrinko Jurgį Washingto- 
ną Amerikos kolonijų armi
jos vadu.

1776 metų liepos 4 dietai 
Philadelphijoj vėl susil indo 
Amerikos kolonijų atstovai 
ir ton priėmė Thomo Jcf- 
fersono p a r a š y t ą Nepri
klausomybes I ’arciškimą.

Pirm įvykstant šiam Kon
gresui, jau visų valstijų, 
apart Now Yorko, seimeliai 
buvo nutarė atsimesti nuo 
Anglijos.

Prasidėjo oficialus ame
rikiečiu karas prieš Angli
ją — už laisvę, kuris baigė
si laimėjimu tik 1783 me
tais.

Anglijos karaliui sunku 
buvo gauti savanoriu pačio
je Anglijoje, tai jis pasi
samdė 30,000 Hess-Kassel 
vokiečių, kuriems išmokėjo^ 
•>22,000,000 dolcriiĮ. Bet jie 
kuro nelaimėjo, o 12,000 jų 
buvo užmušta tame kare.

Columbijos Universiteto 
prezidentas G r. L .Kirk sa
ko: — Gal mes per daug 
jaunuolių mokiname tik pu
sėtinai gerai, o ne pilnai ge
rai. •
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Lietu visko hitlerininko
užrašai

(Tąsa)
19. XI. Nuobodi (lietui. Su 

Rudausku atsitiktinai apžiūrė
jom cerkvę, kurioje vokiečiai 
įrengė ligoninę, (iražus pasta
tas. Sienose šventųjų paveiks
lai, kryžiai. Vokiečiai su pa
nieka žiūri i visa tai. 21 mūsų 
žmogus šiandien išvedė «S'»() 
belaisvių j Viazrną.

\’akare įsakė mums persi
kelti i kitas patalpas. Naujos 
patalpos labai blogos, (ūmiau
sias patalpas užgrobė vokie
čiai. Jaučiasi pažeminimas ir 
nelygybė lielux ių atžvilgiu : 
darbo reikalauja kaip iš vo
kiečių kario, o tolygių gyveni
mo sąlygų neduoda. Mes ga 
lim susitvarkyti, darbo nebijo
me. bet kodėl tokia didelė ne
lygybė? Vokiečiams geresnis 
valgis, geresnis drabužis, ge
resnis butas, o tau—sunkesnis 
darbas ir pareigos. O juk gy
vybe rizikuojame vienodai : ir 
jie. ir mes. Tokia yra teisybe 
paSui u ly.

šiandien, pagal gautas ži
nias, prasidėjo Maskvos štur
mas. Vokiečiai sako, kad jie 
niekuomet nemanę. jog su 
bolševikais teksią taip ilgai 
kariauti. Dabar jie mano, kad 
karą baigsią 19 12 melų pava 
sari.

20. XI. Pasirodo, mūsų bu
tas anksčiau buvęs kažkoks 
sandėlis. Gauta nauja belais
vių partija. Yra daug net civi
liai 'apsirengusių. Ar tai ka
riai, ar civiliai — sunku pa
sakyti. bet vokiečiai liepia su 
jais elgtis kaip su kaliais.

21. XI. Besitvarkant gaunu 
įsakymą vykti su belaisviais į 
Viazrną. 15 vai. po pietų i>vy- 
ka\<. Belaisvius st kimšom po 
|(H> ir daugiau žmonių i vago
nus ir pagal vokiečių Įsakymą 
--aklinai uždarom. Nė vienam 
vagone nėia krosnių.

22. XI. Viazma. 7 vai. ryto. 
Atidarom vagonus. Kiaurus 
vaizdas. Keletas apalpusių, 
neatsikelia. V ienas išėjęs iš 
proto. Juos buvo Įsakyta su
šaudyti. Vieną vagoną račiau 
atidarytą ir pusė belaisvių 
pakeliui pabėgę. Belaisvių sto
vykloj’e mačiau tempiant u z 
kojų nuogus, susalusius belais
vius. Nuėjom i vokiečių virtu
ve pavalgyti. Davė ant juoko. 
Norisi valgyti šėtoniškai, o nė- 
——— ———, ■. ■ ■■    ĮĮ - - - - j 

Lawrence. Mass.
Keturi plėšikai primušė 

72 metų senelį Alfred Gin
gras, 34 Holly St. Atėmė 
paskutinę dvidešimtinę. Tai 
Įvyko anksti sekmadienį. 
Policija ieško tu piktadariu. 
Toki piktadariai turėtu bū
ti aštriai nubausti.

Mrs. Catherine B. Byron 
nominuota kandidatu į ma
jorą. Tai dar pirmu kar
tu Lawrence istorijoje no
minuota moteris.

Mrs. Byron yra darbinin
kė. Dirba miestiniame dar
be, prižiūri moterų skyrių. 
Jos vyras irgi yra miesti
nis darbininkas. Moteli; 
yra gerai pamokyta, išėjusi 
kolegijoje ir universiteti 
mokslą. Ji pusėtinai kriti
kuoja dabartini majorą 
Buckley už neveiki imi. Ji 
sako:

Dirbtuve k r a tįsio s i iš 
Lawrence?. Žmones nedir
ba. Pragyvenimui reikme
nų kainos auga. Taksai di
desni. Darbininku būkle vis 
blogėja.

Pasirodo, jeigu ta mote
ris laimėti] .tai gal geriau 
sutvarkytu. Moteris žino 
še i m y n i n į g;y v e n i m ą. G a I 
ne tai}) greitai prisidėtu į 
gemblerystę ar raketieriz- 
mą. Žino, kai]) sunku mo

ra ko. Iš gyventojų taip pat 
nebėra ko paimli. Pernakvo- 
jame stotyje. Stotyje mačiau 
koletą Prancūzų ir dar kažko
kios tautybės žmonių. Jeigu 
ne jie. x'okieciams būtų sunku. 
Viazmoje didelis Kariuomenes 
judėjimas, vvksta pergrupavi
mai. Maskvą numatoma paim
ti lapkričio 23-29 dienomis.

23. XI. G vai. vakaro išvy
kom j Gžacką. Ten nakvojo
me. Pilna stotis kareivių. At 
rodo nuvargę ir nelinksmi.

24. XI. Išvykom K Gžacko. 
( garoxkos stotyje persėdom. 
Vykstam toliau. Vos sugrįžus 
i Možaiską. užskrido bolsex i- 
kų lėktuvai. Numestos bombos 
pataikė i šaudmenų sandelį, 
kuris sproginėjo k o k i as 2 
valandas. Sako, esą keliasde- 
šimts užmuštų vokietukų.

25. XI. Buvau belaisviu sto
vykloje. Leitenantas Zoling iš-

įsigalvojo būdą belaisviams 
kankinti. Stovykloje yra duo
bė, kur pilamos paplavos ir 
metamos šiukšlės. Tam belais
viui, kuris leitenantui labiau
siai nepatiko, jis liepia tūpčio
ti prie pat duobės kranto, o 
betupčiojant jį Įgrūda j duo
bę. Kai belaisvis iš duobės iš
lenda, tada leitenantas ap
daužo belaisvį bizūnu. Kai ku
rie mūsiškiai šiandien gavo 
laiškus iš namiškių, o man 
žmona nieko neatsiuntė. Kas
dien ir Lietuvoje, pasirodo, 
dalykai sunkėja. Ypač su mai 

istu dalykai blogi. Kazin, kaip 
! mano žmonelė gyvena? Vaka- 
i re nusiminęs nuėjau gulti ii 
I ilgai negalėjau užmigti.

26. XI. šiandien i- ii. Valat
ka seiga, lai aš ji p.uxadtmju. 
Gumm įsakymą 15 žmonių ko
mandiruoti į Viazrną. Suren
ku juos ir nuvedu prie trauk i- 
nio. Pavakaryje daly vavan 
naujai paimti.) belaisvių krato
je. šiek tiek grobio kliuvo ir 
man, nors geriausi grobį, kaip

į visuomet, pasičiumpa vokie
čiai. Zoling ir šiandien kola- 
vojo naujus belaisvius. Bizūnu 
buvo be skaičiaus.

27. XI. šiandien ir vėl vyks
tu į lagerį. Nuotaika nebloga. 
Per vakarykščią medžioklę 
pavyko, kaip vokiečiai sako, 
“suorganizuoti” 2 poras vailo
ku. Galėsiu porą žmonai pa

rsiųsti. o kita—man pačiam
teks.

(Bus daugiau)

tinai auginti šeimyną, jei
gu pragemblinęs savo algą 
vyras pareina su tuščiomis 
kišenėmis.

Patartina piliečiams bal
suoti už moterį i majorus 
ir pažiūrėti, kaip moteris 
valdys miestą. Dabar law- 
renciečiams gera proga per
sitikrinti.

James P. Holihan, buvęs 
Diamond Spring Brewery 
prezidentu, išrinktas Mass. 
Bravarnią Associaeijos pre
zidentu. Jis vra ir direkto
rius J. V. B r a. v a r n i n k u 
Eundacijos . Turi (’erą įta
ka. 
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Svenkonis staigiai mirė nuo 
širdies ligos Orlaivyno ba
zėje, Randolph Kield, San 
Antonio, Texas. Paliko mo
tiną dideliame nuliūdime. 
Tėvas jau seniai miręs. Mo
tina turėjo daug vargo, kol 
užaugino sūnelį. Auginda
ma laukė pagalbos senatvė
je, bet mirtis nepaiso moti
nos širdies skausmo. Palai
dotas su bagnytinėmis ir 
mi Ii tarinėmis apeigomis.

L. K .Biuras

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

Kazimievas Steponąvicius
Šių metu gruodžio -G d. sukaks puse metų, kai 

mirė tasai energingas kairiosios srovės darbuoto
jas ir visu mylimas draugas

I< A ZIMIE RAS S rIŽE P 0 N A VIČ1U S

Pažangioji Amerikos lietuviu visuomenė nie
kad neužmirš šio jai taip brangaus draugo ir nuo-
širdaus Veikėjo. Jo mirtis
dclę ir todėl mes jo

I Isėkis po sunkiu darbą i 
drauge!

Ik St cponax’iciene
J. Lakūnas
A. Bakūniene
V. Petkevičius
K. Pel kevičieiie
A. Petriką
M, Pelrik ietie

DETROIT, MICH

Mirus Draugei

elronei LiminskicMIC!
užuojautą jos draugui Joseph 
i (dėtr.s Aida, Jenų (‘unningham 
\ stiliui John, broliui John Bur- 
; art iinmnis giminėms ir pažįsta-

miems.

ir M. Gonaičiai

O.
G.

ir O. Daukai
Demsk ieno

ir M. Baceviči: 
ir K. Jočioniai 
ir M. Smalsčiai

Philadelphijos Žinios
Laukiame ko tokio sma

gaus ir gražaus
Mūsą pažangiečiai nenori 

būti jau taip atsilikę nuo 
kiti] miešti]. Kaip matyti iš 
pranešimi], daugelyje lietu
viu koloniją įvykdomi sėk
mingi parengimai, kaip me
an srityje, taip ir pasisma
ginimą. Bet. philadelpie- 
•iu a t s i I i k i m a s ne tik 
jaučiamas, o ir nusiskundi
mą nemažai gaunama, kad 
•ia niekas įiesurengiama, 

'Teko girdėti, kad yra. 
Sanuojama bent keleliui 
>aiuiią parengimu. Kada jie 
isi bus įvykinti, sužinosi

me vėliau. I laba r apie vie
ną. ji] jau I uriu pluošti] ži• 
iii], Jai “Vagių Balius,” 
rengiamas Lietuviu Darbi
ninką Susivienijimo petik- 
’os kuopos. Tai bus gruo
džio 5 d., RUBA HA!.L, 414 
' Ireen SI. Tai bu;> gražiui 
ubatvakaris.

Kaip patyriau, šį paren
gimą ruošia išimtinai tik 
moterys penktos kuopos. 
Vyrams tenka tik atsilan
kyti ir pasilinksminti, o 
moterėlės .— ir sąmoningo:-;

I ir garbingos, — jos niekad 

paliko musu tarpe di- 
taip pasigendame!
r kančią mušti mielas

M. Puzonieiie
P. Karsokienė 
I). Masiulevičienė
B. šagamngienė
(■h. Dermeius
W. Stasiukaitis
J. Ališauskas

ir

D. Kadžiai 
Pranskevičius 
Miller

A ntoiiiett.e ir (loo. Smith
G. ir M. 'I’amuliai
I). ir U.. Kasparkai

V. Stasikinienė

V. Smalstienė

neapvilia, kur jos darbuoja
si. Svečiu laukiama ir iš 
tolimesniu apylinkių. Čia 
žada suvažiuoti visi Lais
vės vajininkai, tai be vargo 
galima bus atsinaujinti bet 
kuri laikraštį bei naujai už
sisakyti.

() gal sužinosi me ką nau
jo ir nuo teatralės komisi
jos. O lietuviškas t (‘atras 
visuomet čia mylimas sve
čias. . .

Tik nepamirškime užsi
prašyti. kuo (įauginusia sve
čiu. Slaliorius.
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Baltimore, Md.
J. Kasparavičius buvo pa

siruošęs važiuoti į Laisvos 
koncertą. Dieną prieš kon
certą, pasitaikius blogam 
orui, jisai pavojingai apsir
go ir su daktaro pagalbą, 
turėjo gydytis namuose. 
Ruošėsi važiuoti dviese, bet 
negalėjo. Tad Laisvės pa
ramai aukoja $5.

Draugas

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

WATERBURY, CONN.
Kas praėjo ir kas ateis

I

Lapkričio 13 d. vienos vi- i 
; dūrinės mokyklos studen-| 
i tai sustreikavo pirkę valgi 
1 pietą laiku, kuris yra par
davinėjamas. Jie pareiškė, 
kad jie nori šilto valgio 
pietį] laiku. Šitas įvykis tur 
būt yra pirmas Waterbury, 
kad vaikai turėtą tiek , su- . 
pratimo ir drąsos skelbti 
streiką. Ta diena nė vie- 
nas nepirko nieko, ne pie
no. Pienims turėjo atsiimti 
apie 400 bonkučiu, o senvi- 
čius turėjo išmesti, kadangi 
buvo penktadienis, o iki pir
madienio mokyklos nėra.

Mokyklos viršininkai me
ta bedą ant uniją ; girdi, vai
kai išmoksta nuo tėvu. Tė
vai priklauso unijose, kal
ba apie streikus, streikuo
ja,''tai ir vaikai tai)) ir pa
darė. 0 vietinis laikraštis 
padarė išvadą, kad tai yra 
stebėtinas dalykas; girdi, 
jie žino, kad toje .mokyklo
je yra. keletas durnelii], o 
keletas šimtą kitu galėjo 
būti suvedžioti.

Atvažiuoja brook h n iečiai
Gruodžio G d. į Waterbu

ry atvyksta Brooklyno vai
dintojai, kurie žada suvai
dinti komediją “Geriau vė-1

Cleveland, Ohio
Geri virėjai, geri pietūs

I.DS 55-lo,s Kiiopo.yC\j);izi))<>- 
nyje su pietumis, luęTs lm\o 
garsinamas, l;a<l .iameHms tih 
vieni vyrai virėjais-Gv aptar
nautojais, buvo kas naujo, ne
paprasto ir \erta čia p;iz\- 
meti. Kadangi l,i pati popiet] 
įvyko Negrų Darbo Tarybos 

j svarbus susirin k imas, kuriaim 
i ir man norėjosi dalx xauti, Lai 
nusiskubinau į I .DS s\< t ai (To 
anksčiau, negu, buvo garsinta. 
Nuėjęs pas išlaukines svetai
nės duris rašiau pastatytą sai
gą, kuris neįleidžki į svetainę 
nei \ ieno, kas neturi iš ankstu 
nusipi) kęs tikinto. Ileiškia,. ne. 
turi tikinto, tai nesipainiok 
svetainėje po kojomis, (’’ia jau 
ant. pirmo žingsnio pasirodė 
kas nepaprasto, — pii miau
lokiu gri('žt uinu nobū(ln\<>. 
Tas mane paskatino grcicia.u 
žengti prie svetainės xithijiuiu 
durį], kad pamatyti, kiek jai, 
ten .svetainėje jie turi svečiu. 
Nejaugi, manau, jie tiek daug 
tikietų bus pardavę is anksto?

Pažengęs arčiau durį], iš
girdau dūzgimą, lyg biriu a 
vilyje, o pradaręs duris pa
mačiau, kad jau visi stalai sve
čių užimti ir dar diktokai sta-’ 
šių dairosi ar nepamatys kur 
tuščią kėdę. Tik man ant lai
mės pasimatė tuščia kėde, ku
ri buvo kibomi aplieta ir nic- 
kam nesinorėjo į ją sėstis. Bet 
gero j i d ra u <»č; K i i pi-riu' uia;; 
:.ą kėdę nušluostė ir aš Cžiau- 
giatisi. kad galėjau *u pirmu
tiniais kartu pavalgyli ir (tai j 
bus laiko nuriti į susirinkimą, j 
O naujų svečių vks dar atrina1 
ir atrina. ('ia pasirodė irg; 
kas nepaprasto, kad tol;ia i 
daugybė tikietų bu\'o parduo
ki iš kalno.

vyrai a ptarnaul o.iai irgi 
vartojo kiloki.-] mr(-id;t, negu 
;nūsij• drauges moterys, kurios 
:nio \ irluvrs iki stalų skubi
nasi su dviem, trim \algm a p- 
dėtom lėkštėm. ()gi sį karti) 
Itilius Krasnickas atrėmęs j 
pilvą didžiausia lac;i. apkrau
tą lėkštėmis su valgiais, <uiia 
sau is paleiigvo, o draugas 
Zubrys, eidamiiH gretomis, ima 
uu j taros ir (leda .ant stato. 
Kava irgi buvo atnešama puo
dukais ant tos didžiules taros.

I ’ioti’is i rgi bu x o geri : stiu
kas buvo suminkštintas, gerai 
iškoptas ir skanus. Daržovių 
X'irt.i] ir žaliu buvo pakanka
mai, buvo kiekvienam padėta 
po puoduką tomeičių sunkos, 
stikliukas vyno ir už.sigarda- • 
vimo.

Tai taip mūsų vyrai pirmu 
kartu pasirodė su pūdų patie-

liai.i, negu niekad.’’ Įvyks 
sekmadienį, Venta 1 lull, 103 
Green St. Vaidinimas pi il
sies 2:30 popiet.

Gerbiama lietuviu visuo
menė kviečiama, is plačios 
apylinkės dalyvauti šiame 
į ia rengime. B r o o k I y n i eč i a i 
yra pilnai pasirengę per 
dvi valandas prijuokinti vi-

Prasideda nedarbas
Lapkričio 12 d. Waterbu

ry American’e tilpo prane
šimas iš diddžiuju kompa
niją American Brass Co.. 
Scox’ill Mfg. Co., Chase 
Brass K Copper (o., kad 
jos pradeda dirbti tik po 32 
valandas savaitėj. Taipgi 
jau pradeda atleidinėti iš 
darbo tai vienur, tai kitur.

Teko sutikti keleli], ku
rie jau atsidūrė bedarbiu 
eilėse. Tenka ir išsikalbėti 
apie dabartinius “gerus lai
kus” ir kad bedarbė gali 
ateiti. Vra visokiu išsireiš
kimą. \ ieiii nenori tikėti, 
kad bedarbė1 ateiti] dabarti
niu laiku; girdi, žmonės pa
pratę gerai gyventi ir nori 
dar geriau gyventi; taigi 
bedarbes nebus. O gal ir 
nebus, o gal ir Ims!

Diedas

kimi; ir aplarii'ix imu. ir past- 
rude labai gerai.

ALsipra au draugės Plausic- 
nės, kad apleidau jūsų vardą, 
. I ėka\oda mas x isiems sax’o g(>- 
rioms :lraugams ir draugėms 
už suteiktą maloni] patama- 
\ nia laike mano mylimos l<- 
yiitės šermenų ir laidotu'. ;u. 
Todėl dabar nuoširdžiai deka- 
\ojti jums, (Irauge, už jūsų 
darbą patiekimo pietų ir ap
tarnavime laido! ii\-ių dalyvių.

J. N. Siman.s

Jei I amsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

NORWOOD, MASS.

LAISVES KONCERTAS
jvyks Sekmadienį

Gruodžio 6 Dt^’cjubcr
Pradžia 2-rą vai. po pietų 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

13 SI. George Ave. Norwood, Mass.

JONAS SABAI JAI IShA.S <>NA 1>IKA ELIENfc

'O-noiah Sopranas

Jiedu dainuos solus ir duelus, laipgi bendrai su 
visu choru.

Pioųtaoiii pildys pagarsėjęs Worccsterio Aido Choras 
ir paskiri choro nariai, vadovaujant Jonui Dirveliui

'Taipgi programoje dalyxaus ir z.x'mus akordionistas
RICHARD BARRIS

šis za xc ja n I is koncertas bus x ienai mis taip žymus 
parengimas \ isoje apylinkėje. 'Taigi ki(‘kx icnas dailę ir 
meną mylintis žmogus privalo atsilankyti.

Kviečia Bendras Koiailetas.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED — MALE

MECHANIC. Willi knowledge ot 
'leei l ieity, lo repai)’ boilery, operai- 

('.j <■](>(•. indus). J rucks and other 
material; handling equipment. Near 
altli & City Line. Apply MATE- j 
RIAL HANDLING EQUIPMENT 
CO., Ill Inion Ave. Bula-Cynwyd.

(233-235)

A(X’()UNTANT. JR.
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete office 
]>roceedurcs. College graduate.

Apply 2320 Walnut Street 
(230-233)

HELP WANTED—FEMALE

WOMAN. Settled. Cooking & down- 1 
stairs work. Small family, Sleep in. ] 
Must have good references.

Phone (iK. 8-1866
(2.32-23-1)

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

(232-238)

MALE and FEMALE

J.IA1R COLORIST. Male or female. 
Must be experienecd. Steady work; ? 
good opportunity.

Plionc PE. 5-2t»88 lor appointment. •, 
(231-233) Į

................  * I
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoju? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

SIETYNO (’H( )RAS rengia pasi- 
link-miniiiio vakarėlį šc'štadienj, 
gruodžio 5. Parengimas jvyks 
Ukraina Salėje, -57 Beacon Street, 
Newarke. Pradžia S \'al. vakaro. 
Bus užkandžių ir dainų programa, 
laipgi žaismių. Choristai kviečia 
v isus sykiu smagiai praleisti vaka- 
rą. J/.anga $1. Sietyno Choras.

(233-235)

Nuoširdi padėka 
Detroito draugams

(-leveland, Ohio.— širdin
giausiai dėkoju visai Detro
ito draugų ir draugių gru
pei, suteikusiai per Vilnį ir 
Laisvę malonios užuojautos 
mano nelaimėje, netekus 
Savo numylėtos Evutės. 
Toks malonus draugių ir 
draugų atsinešimas sutei
kia man ramumo, ir jis pa
siliks mano atmintyje ant 
visados.

Su draugišku 
nuoširdumu, 

Juozas N. Simans
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OPPORTUNITIES

Civilinių laisvių Unija 
tiria Garnio incidentą

Kultūrinio Centro metinis
hankietas jau rytoj

Ilaisvėje jau 
kad televizijos 
TV buvo sutikusi 
darbininku vado 
Taipgi jau buvo
kalbėti neleido, 
landomis pirm 
sutartį atšaukė.

buvo minėta, 
stotis VVABD- 

transiliuoti 
('a) ii i o kalbą, 
pranešta, kad 
keliomis va- 
transiliavimo

Čarnis buvo paskelbęs, kad 
jo kalba bus anie Brownellio 
puolimą ant buvusio prezi
dento Trumano.

Tuojau po atėmimo čarniui 
balso televizijoje. Civiliniu 
Teisiu Lilijai specialis patarė
jas Clifford Forster pareiškė, 
kad jis atsikreins į televizijos 
stotį, reikalaus paaiškinimo. 
Stotis savo programoje aiški
nosi, būk kalbą sustabdžius 
dėl to, kad tai paskaitė “ko
munistine pro pa garnį a.”

Šis šeštadienis, lapkričio 28, 
yra ta diena. Iš arti ir iš to
liau šėrininkai atvyks apsvars
tyti tos svarbios lietuviu kul
tūrinės Įstaigos reikalus. Su
važiavimo posėdis prasidės 1 
vai. Baigsis apie 6 vai O už
baigę dienos darbą, visi sy
kiu vakarieniaus.

Vakarieniauti su dalinin
kais sykiu kviečiami visi Lie
tuviu Kultūrinio Centro prie- 
lėliai. Kviečiami ir visi geru

bankinių mėgėjai. Laukiame 
visu.

Bankieto pradžia 6 valandą.
Vakarienės kaina S:’,. Vieta: 

Liberty .Auditorija. Atlantic 
Ave. i)- I I Oth St., Liehmond 
Hill, N. Y. Iš visur klauskite 
kelio i Richmond Hill.

Bankietą rengia ir visus 
k v i i1 e i a.,

Natrio Bendrovės
Direktoriai.

Garsaus rašytojo paskaita ir 
pagerbimas šį sekmadienį

čarnis sako, kad stotis jo 
kalbos temą žinojo iš anksto. 
Tą žino visi. Būsima kalba ir 
jos tema buvo pagarsinta 
laikraščiuose New York 
Times, Yonkers Herald States
man, National Guardian ir 
kai kuriuose darbininku laik
raščiuos*?.

Žada įleisti valdžion 
ir darbininkus

Naujai išrinktasis majoru 
Wagneris dabar planuoja, ką 
jisai įsileis į ankštųjų valdi
ninku aparatą. Jis žada ne 
už ilgo tai paskelbti. O kol 
kas a pa. ratas sudaroma, gir
disi spėliojimu, kad ir darbi
ninku atstovybė būsianti -Įleis
ta jo valdžion bent su pata
riamuoju- balsu.

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

“Melodijos“ Dainos Ir Kita 
Meniška Programa Pabūvyje

Amerikos lietuviai, kurie 
pasižymėjo daugelyje sričių, 
iki šiol neturėjo savo atstovo 
grožinėje Amerikos literatū
roje. Tai yra, joks lietuvis 
ar lietuviu kilmės rašytojas 
neatsirado Amerikoje, kuris 
sukurtu žymesni kūrini šios 
šalies anglu kalbos literatū
roje.

Bet šiais metais jaunas A- 
I merikoje gimęs lietuvis tą 
I padėtį plikeitė: jis paraše 
I knygą, romaną, Kuris žada 
tapti Amerikos literatūros 

J svarbiu kūriniu. Ir kas dar 
svarbiau, tas romanas yra pa
remtas ant Amerikos lietuviu 
gyvenimo.

Tas rašytojas yra P. Bonos- 
I ky, kurio tėvo pavardė buvo 
Baranauskas. (Beje, Bonosky 
sako, kad ne jis pavardę kei
tė, jis verčiau vadintųsi Ba
ranausku. Atsakom i ngas jo 
tėvas, kuris atvykęs į šią šalį 
beraštis, pirmoje darbovietė
je, plieno fabrike prie Pitts- 
burgho, buvo “užrašytas“ 
kaip Bonosky, nes prievaizdai 
Baranauskas skambėjo per
daug komplikuotai...) Bonos
ky paraše romaną “Ugnies 
Klonis“, kuris išėjo šį mėne
si, bet apie kuri jau plačiai

kalbama skaitančioji' \isuo- 
m ('nėjo.

šį sokmdioni mes turėsime 
progą su šiuo jaunu lietuviu 
susitikti, pasiklausyti jo pa
skaitos. pasikalbėti draugiš
kai, pasivaišinti ir ji pagerbti. 
Paskaita - pagerbimas Įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 29-tą 
dieną, Lietuviu Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill. Pra
džia trečią valanda po pietų.

šia proga grupe “Melodi
ja“ ir kitos meno jėgos duos 
atatinkamą trumpą menino 
programą, šį popieti ruošia 
bendromis jėgomis LMS ir 
LL1). Rengėjai skaito tą pobū
vi svarbiu kultūriniu įvykiu 
ir kviečia visus lietuviškos 
Kultūros mylėtojus atsilankyti.

R.

Aido Choras
Aido Choro pamoku šį 

penktadienį nebus. Sekamos 
pamokos bus gruodžio 4 d.

Valdyba

Franco atsiuntė savo 
ieatra ne menui

• c*

Praeinant pro Broadhurst 
Teatrą, New Yorke, pamačiau 
prie teatro dalinant lapelius. 
Juos išleido ir skleidžia prieš- 
fašistiniu pabėgėlių komitet- 
tas ir Linkolno Brigados Ve
teranai.

Lapelis įspėja, kad teatre 
veikia fašisto diktatoriaus 
Franco atsiusta grupe. Greta 
kitko, rašo:

“Po fašizmu kultūra yra su
naikinta. Franco režimas už
mušė ar ištrėmė tokius žymius 
artistus, kaip Frederico Gar
cia Lorca, Manuel Altolagui'i- 
re, Juan Ramon Jiminez, Mar
garita Xirgul, R'afel Altami
ra, Francisco Giner, taipgi ne
suskaitomą daugybę kitu. Jo
kia kultūra negali klestėti 
ši a n d i c n i n ė j e I span i j o j e.

“Kuomet Franco atsiunčia 
ispaniško teatro grupę Į Jung
tines Valstijas (jokia grupė 
negali išvažiuoti iš Ispanijos 
be diktatoriaus Franco užgy
nimo), tai yra tiktai tikslu 
bandyti gauti paramos jo fa
šistiniam režimui, kurio dau
guma amerikonu nekenčia. 
Per eilę metu toki Franco pa
sini nebuvo Įleidžiami i Jung
tines Valstijas. Bet dabar, ka
da administracija pasirašė ka
ro sutartį su Franco, jie ban
do tą režimą padaryti gerb
tinu Amerikos žmonių akyse.“

Lapelį skaitęs.

AUTO REPAIR SHOP
Gerai įsteigta. Pilnai įrengta. 

Gera biznio sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda u2 
labai prieinamą kainą iš priežas
ties ligos. šaukite savininką

Tel. HYaelnth 6-7925
(233-239)

AUTOMATIC LAUNDRY
Pilnai įrengta. Gera biznio sek

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

358 Tompkins Ave.., Brooklyn 
Tel. STerling 8-3828

(233-235)

Traukinius praretins 
su pradžia gruodžio

Transit Autoritetas paskel
bė, kad už pakeltą lerą turė
sime ilgiau palaukti trauki
niu. Paskubos valandomis 
žada palikti taip, kaip yra. 
Bet kitomis valandomis visu 
traukiniu, b tisu ir trolleys lau
kimas prailginamas nuo pu
sės minutės iki 8 m i n u čiu. 
Tūlu BMT traukiniu reikės 
jaukti net po pusę valandos.

Pakaitas pradės vykdyti 
ateinantį mėnesi taip greitai, 
kaip spės tam prisirengti.

Sugrįžusios iš Europos Mrs. 
Willkie ir Mrs. Theodore Roo
sevelt, Jr., apgailavo New 
Yorko nešvarą. Jos sakė, kad 
mūsų New Yorkas atrodo blo
giau už daugeli Europos kelin- 
taeiliu miestu.

MATTHEW A. i
ISCYUS •
(BIJYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ !
DIREKTORIUS 1

426 Lafayette St. ;
. Newark, 5, N. J.

M Ar k et 2-5172

& TONY’S
UP-TO-DATE

BARĖER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-9288

Brooklynietis Jack Wood
ard, 27 m., nuteistas Į Sing 
Sing 2(1 iki 40 metu kaip pa
vojingas plėšikas.

Nuvažiavęs netoli Narrows
burg medžioti., brooklynietis 
Leonard R. Tancona tapo nu
šautas kito medžiotojo. šū
vis ji pataikė sėdint mašino
je.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadionį, gruodžio (Dec.) 8 vai. 
vakare. Tai paskutinis šių metų 
susirinkimas. Visi nariai (urėti) ja
me dalyvauti. Reikės išrinkti nau
ją valdybą. Taipgi prisirengti prie 
mūsų metinės vakarienės, kuri 

I įvyks gruodžio 12 d. Valdyba

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai

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

Telephone E Vergreen 4-8174

<jr I—•■•S- -i—*—t ■?—j—? i—J—į -,—5—C- ’“3"-«• -r—3—

Montrose Liquor Store, Ine.
FAVORED BRANDS OF 

WINES, LIQUORS AND CORDIALS

Didelis pasirinkimas ivai

Sidney Lazarus
Savininkas. —,1.-5251 

n n

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

♦
7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

(prie Broadway)

NEW YORK
MALE and FEMALE

MANICURIST—HAIRSTYLIST
Patyrė, pilnai mokanti, gera alga, 

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

Telefonuokite:
EX. 2-4250

(2,32-238)

HELP WANTED FEMALE

HAIRDRESSER
Patyrusi - • pilna operatorė, 5 die

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

ART LANE
68-02 Fresh Meadow Lane 

Flushing
Tel. FL. 3-2727

(233-235)

HELP WANTED MALE

BODY & FENDER MAN
Expert as — vedimui moderninio 

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

Sparkle Plenty Auto Laundry 
Tel. Nightingale 9-2485

(2.33-235)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MERGINA
Lengvas namų ruošos darbas

Guolis vietoj, privatiniai namai

Kcw’ Garden Hills, I.. I.

Tel. Liggett 4-0899
(2.33-239)

NAMŲ RUOŠAI—
JAUNA MOTERIŠKE

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

Great Neck 2-9070
(233-237)

EXPERT WATERWAVER

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

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

(233-234)
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PASKAITA IR VAIŠĖS
Lietuviu kilmes rašytoj’o, romano apie Amerikos 

lietuviu gyvenimą “Ugnies Klonis“ autoriaus
P. BONOSKIO 

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

• TRUMPA MENINĖ PROGRAMA
• KITI KALBĖTOJAI
• VAIŠĖS

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

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

VISI KVIEČIAMI. ĮĖJIMAS LAISVAS

Rengia LMS 3 Apskr. Kom. Ir LLD 185 Kuopa

Glenn’s Restaurant & Bar
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

Armonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

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

219 Second Ave. (Greta 14-osgatves) New York City
Telephone: GR. 8-9865

PASISKAITYKITE MENU

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOM
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

Veal Cutlet ...................... $1.25 Pilemenlj Sihirsky ....... .... 65
Borsch — Ukrainian ....... 25 Blinchlki ............................ 65
Chicken Noodle Soup .... ... 20 Liver Steak — Veal ..... ... 1.25
Consomme ......................... ... 20 Liver Steak — Lamb ........ 75
Cutlet po Russky ........... ... 60 Broiled Lamb chops .... ... 1.25
Stuffed Cabbage ............ ... 65 Broiled Pork chops ..... ... 1.25
Pllav po Turkestansky . ... 75 Shashlik Uzbesky ........ ... 1.50
Vareniki with cheese Shashlik Caucasian ...... ... 1.50

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

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

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

: .............— II

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

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

PARSIDUODA GAS STATION 
AR PRIIMSIM MECHANIC 

PUSININKĄ
Gera biznio vieta. Daro gerą 

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

Shore Road 5-9469
(233-235)

GARAGE & GAS STATION .
2 pumpos. Pilnai įrengtas. 8 melų 

lysas, geras biznis apskritus metus. 
Daromas geras pragyvenimas. Sa
vininkas parduoda tik už $1.800 - - 
atsitraukia poilsiui. Tuojau matyki
te savininką.

Ill Rockaway Beach Blvd.
Rockaway Park. Tel. BE. 5-8963

(228-234)
BEAUTY SALON

Seniai įsteigtas. Gera bruzdi sek
cija. Daro gera pragyvenimą. Žema 
randa. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieinama 
kaina. Pardavimo priežastis kiti in
teresai. šaukite savininką:

Tel. GLenmore 5-9149
(2.31-233)

ITALIAN AMERICAN PASTRY 
SHOP

Puikiai jrengta 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.

ESplahade 2-3921
(232-238)

CLEANING-TAILORING
Largo corner storo in good busy 

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

(232-233)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

atlieka Įvairios kongresinės 
tyrinėjimo komisijos.

šluoja laukan savuosius!
* ♦

Reakcinė lietuviu spauda 
užleido storą melo uždangą 
tarpe savo skaitytoju ir Lietu
vos.

Juk Vienybė, Darbininkas, 
Naujienos, Draugas, Keleivis 
galėtų gauti Vilniaus Tiesą ir 
iš jos patiekti savo skaityto
jams informacijų apie Lietu
vą: apie jos darbus, kūrybą, 
didžiulius pasiekimus pramo
nėje, žemės ūkyje.

Tie laikraščiai iširusiais ir 
prasimanymais maitina savo 
skaitytojus, o teisingų žinių 
nesistengia paduoti.

Bet tai juk kvaila politika. 
Ji pakenkia ne Lietuvai, bet 
savo skaitytojams, kurie, aiš
ku, norėtų sužinoti tiesą apie 
tai, kas dedasi jųjų senojoje 
tėvynėje.

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi pilna operatorė. Nuo

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

JOSEPHINES BEAUTY SALON 
59-06 Woodside Ave., 

Woodside 
Tel. HA. 9-4888

(233-235)

IT NG ER-W AV ER—M ANICUR/IST
Patyrusi pilnai mokanti. Aukš

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

BEVERLY ANNEX
110 Beverly Rd., Brooklyn 

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

REIKALINGA MERGINA

Peržiūrėjimui ir atskirstymui Dry 
Cleaning krautuvėj. Gera alga, nuo
latinis darbas. Puikios darbo sąly
gos.

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

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

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

Jamaica
Tel. JAmaica 6-8575 

(230-236) •

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT

Viduramži pora. Nėra garo. Ap
valymui ir mažiem pataisymam. 3 
rūmų apartmentas. Telefonuikito 8 
iki 10 A. M. ar 6 iki 8 P. M.

Tel. DI. 6-8625
(232-233)

METALUI VYRAS Ir LYDYTOJAS
Trokų Viršų Taisytojas

G. A N. COMMERCIAI, AUTO 
REPAIR

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

Nuolatinis darbas. Kreipkitės dabar.
(232-234).

REIKIA CAR WASHERS—6
Pilnam ir daliai laiko. Nuolatinis 

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

ALARD AUTO LAUNDRY 
159 Lakeville Rd.

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

(231-233)

REAL ESTATE

WOODSIDE
Grynų plytų 2 šeimų namas. 9 rū

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

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

(231-235)

GARDEN CITY SOUTH
Colonial, grynų plytų, slate stogas, 

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

Kaina — $19,900.
Tel. HE. 2-6910 J.

(231-233)

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

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

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE *

476 Amsterdam Ave. (88) 
SU. 7-8752

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

Sekmadien. 12 dieną iki 5 P.M.

(231-238)

1380 MERRY A\E— BRONX
Tikras mūrinis, pilnai atskirtas, 2 

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

UN. 8-8890
(229-235)

NEW ROCHELLE
Puikiausi namai ir indus! rijinė 

nuosavybė. 5*^ rūmų namas arti 
prie visų patogumų. Garo šiluma, 
komb. storm langai ir durys. Nau
jas plumbing ir kiti Įrengimai. Taip
gi didelis 125x90 kiemas industriji- 1 
niam naudojimui. Užtvertas iš 2 šo- ’x 
nų 18 tonų howe scale prisideda. Sa
vininkas abu parduoda labai prieina
mai.—Apleidžia valstiją, šaukite sa
vininką:

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