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KRISLAI
Sovietai pirko namą.
Bulvarinis laikraštis apie jį.
Eugene O’Neill.
Jo darbai.

Rašo R. Mizara

Praėjusią savaitę bu k arinis 
New Yorko dienraštis Daily 
News parašė Įvedamąjį apie 
“Višinskio namus.”

Kaip žinia. Tarybų Sąjunga 
nupirko New Yorke namus, 
kuriuose apsigyvens tos šalies 
užsienio reikalu ministro pa
dėjėjas ir atstovas Jungtinėse 
'Tautose Andrius Višinskis.

Bulvarinis laikraštis dėl to 
šitaip samprotauja: jeigu Ta
rybų Sąjungą nupirko Višins
kiu) New Yorke gyventi na
mus, tai tas rodo .kad ji nenu
mato, jog greit prasidės tre
čiasis pasaulinis karas. Ji. ta
rybinė vyriausybė. vadinasi, 
nemes ant New Yorko li.vdro- 
geninės bombos. nes jei ją 
mestu, tai užmuštu ir \'išins- 
ki.

šitame pasakyme. rodosi, 
yra logikos. Tačiau tas pats 
redaktorius, apsigalvojęs, pri
duria: Tarybinė vyriausybė, 
betgi, gali paaukoti Višinskį 
ir h vdrogeninę bombą \ ištiek 
"* .V*s/ ant New Yorko. . . Ta- 

ĄJ.nė vyriausybė, girdi, esam 
7 deširdė.

Daily News redaktorius, ta
čiau, užslepia tą faktą, kad 
Tarybų Sąjunga dar nėra nie
kur ant jokio miesto numetu
si nei atominės neigi hydroge- 
ninės bombos. Ir ji niekada 
nėra niekam grasinusi, kad 
tokią bombą, kada nors ir kur 
nors mes.

Bet tai nėra svarbu gelto
nosios spaudos r< (Liktoriams. 
Jiems yra svarbu tik tai, kad 
juo daugiau žmonių būtu su
kurstyta prieš Tarybą Sąjun
gą, kad juo didesniam skai
čiui žmonių būtu apnuodintas 
kariniais nuodais protas.

Praėjusį penktadienį Bosto
ne mirė vienas žymiausiąją, 
jei ne pats žymiausias, ameri
kinių dramaturgu. Engime 
O’Neill.

Jis mirė sulaukęs (>3 metu 
amžiaus. Mirė nuo plaučiu už
degimo,
jį Jau per keletą metu rašy
tojas nesveikavo: jis turėjo 
taip vadinamą “Parkinsono li
gą.” Drebėjo jo rankos ir dra
maturgas negalėjo ranka nie
ko rašyti. Jis bandė diktuoti, 
bet tai jam nelabai vyko.

Daug pastangą O’Neill dė
jo išsigydymui, deja, niekaip 
negalėjo atsteigti savo sveika
tą.

I — ’—
Eugene O’Neill gimė New 

Yorke. Jo tėvas buvo žymus 
aktorius, tačiau sūnaus toji 
profesija nesužavėjo.

Jis buvo auklėjamas katali
kiškai, lankė kataliku mokyk
las, o kai vėliau pateko į 
Princeton Universitetą, tai po 
trumpo laiko jį iš ten išvarė 
už i.šdaužymą tūlo k rautu v- 
ninko lango.

Po to jaunas O’Neill plačiai 
keliavo po pasaulį. Buvo pre
kybiniu laivą jūrininku. Matė 
Afrikos šalis, matė ir gan ge
rai pažino tūlas Lotynu res
publikas. Kur tik atsidūrė, ten 
stebėjo žmones, ją veiksmus; 
stebėjo gamtą. Visa tai rašy
tojui padėjo būti “platės-

ANGLIJA VĖL RAGINA
AMERIKĄ TARTIS SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA 

i

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Eden, kalbėdamas šalies 
seime, pageidavo, kad Jugt. 

| Valstijos priimtų naująjį 
j Sovietų pasiūlymą — su
ruošti Berlyne Keturių 
Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferenciją — A- 
merikos, Anglijos, Sovietų

I Sąjungos ir Francijos.
Seimas karštais delnų 

' plojimais ir šauksmais svei
kino Edeno kalbą.

Anglijos ministrų pirmi
ninkas Churchillas jau pir
miau linkėjo, kad Amerika 
užgirtų tokią konferenciją, 
kuri svarstytų ypač Vokie
tijos klausimus.

Amerika sutiksianti.I 
i

Washington. — Teigia
ma, kad Jungtinės Valsti
jos sutiks eiti į Keturių 
Didžiųjų ministrų konfe
renciją. Manoma, tatai bus 
galutinai nuspręsta prezi-
dento Eisenhowerio suei-

Anglijos mašinistai 
skelbia streiką 

4*

London. — Anglijos ma
šinistu ir laivastačiu uni
jos skelbė 24 valandų strei
ką šiam trečiadieniui. Tos 
unijos turi 3 milijonus na
rių. Reikalauja pakelti už-

I darbi 15 procentų.
Valdžia stengiasi sulai- 

' kyti juos nuo streiko.
i ' '_____________________________________

1

i Francija svarsto Vietnamo
| liaudininko pasiūlymą

______________________

Paryžius. — Pranešama, 
kad Francijos premjeras 

I Laniel su kitais ministrais 
rimtai svarsto Vietnamo 
liaudininkų - komunist. pa
siūlymą tartis apie 7-ių m. 
karo baigimą.

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo liaudininku ra
dijas pareiškė, jog tik vie
nas jų valdininkas tik neo
ficialiai sakė švedų ko
respondentui, kad Vietna
mo liaudies valdžia norėtų 
pradėti derybas dėl pa
liaubų su Francija.

niam.”
Jis sukūrė 10 scenos veika- 

i lą, — trumpučių ir ilgą, men
ką ir gerą. Bene populiariau
si jo veikalai yra: “The Hai
ry Ape” ir “Anna Christie.’’

Patys didžiausi O'Neill vei
kalai : “Mourning Becomes 
Electra,” “Strange Interlude” 
ir “The Iceman Cometh.” Vi
si trys labai ilgi ir dėl to re
tai .jie buvo kur pastatyti.

Už savo literatūrinį . darbą 
rašytojas gavo Pulitzer’io ir 
Nobelio premijas.

Rašytojas buvo tris kartus 
vedęs. Jo vyriausias sūnus 
1950 metais nusižudė, o viena 
duktė, Oona, ištekėjo už žy
maus artisto Charlie Chaplino. 

goje su Anglijos ir Franci
jos premjerais Bermudojė.

Dullęso pareiškimas
Amerikos valstybės se

kretorius John Foster Du
lles, kalbėdamas specialėje 
komisijoje, pareiškė, kad 
Amerika jokioje konferen
cijoje su Sovietais “neatsi
sakys savo principo ir rei
kalaus, kad Sovietų Są
junga paliuosuotų Lietu
vą, Latviją ir Estiją.”

Sovietai pardavinėja 
Angli jai auksą

London. — Trys Sovietų 
lėktuvai atgabeno 17 tonų 
aukso, 15 milijonų dolerių 
vertės. Auksas iškeičia
mas Anglijos pinigais sva
rais sterlingų.

Sovietų vyriausybė su
randa, jog parankiau yra 
svarais sterlingų apmokėti
už dalykus, perkamus iš 
Anglijos bei anglų imperi
jos dalių.

Sovietų Sąjunga Įgabeno 
Anglijon ir kiekius plati
nos, už kurią gavo angliš
kų pinigų. Platina yra ke
lis kartus brangesnė už 
auksa. €

Senatoriai tyrinės, 
ar Brownell bandė 
patarnaut gembleriam

Washington. — Republi- 
konas senatorius William 
Langer, pirmininkas teisi
nės Senato komisijos, pra
nešė, jog komisija tyrinės 
skundą prieš generalį Jun
gtinių Valstijų prokurorą 
H. Brownell’j.

Tai yra federalio apskri
ties teisėjo W. W. RitteF- 
io skundas iš Salt Lake Ci
ty. Ritter is sako: 

t.

Kuomet buvo tyrinėjami 
gembleriai kriminalistai, 
tai jie mėgino papirkti ar 
kitaip paveikti grand džiu- 
rės narius. Tada teisėjas 
prašė, kad generalis pro
kuroras duotų FBI agen
tus, idant galima būtų su
rast džiurės gadintojus. 
Bet Brownell nedavė tal
kos.

Tačiau, ir be Brownellio 
FBI agentų patarnavimo 
buvo surasti kaltais gem- 
blerių vadai broliai Clyde 
ir Eugene Smalldone. Tad 
už mėginimus sudarkyti 
džiurę jiedu ir nuteisti 60 
metų kalėti ir $14,000 pa
baudos sumokėti.

New York. — Dar ne
buvo numatoma sutarties 
tarp komercinių dienraščių 
leidyklų ir streikierių.

Antradieni pasirodė tik
tai Daily Worker, kaip vie
nintelis dienraštis anglų 
kalba.

Žemdirbystės sekretorius Ezra T. Benson leidosi gastrolėn 
po sausros sužalotas farmas. Nuvyko užęerinti supykusius far- 
merius. Farmeriai supyko dėl negavime pagalbos nukertėju
siems nuo sausros. Juos dar daugiau supykdė Eisenhowerio 
administracijos nusistatymas dėl kainu už farmu produktus.

Georgetown, Br. Guiana, j riuomenes ir lakūnų; at- 
— Prog. Liaudies Par-j šaukė konstitucines laisves, 
tiia laimėjo rinkimus Co- j pašalino progresyvius mi- 
rentyne miestelyje, Britiš-! nistrus ir uždarė to kiniš
kojoj Guianoj, Anglijos ko į to seimą. Didžioji daugu- 
lonijoje, šiauriniai - ryt. j ma seimo narių buvo pro- 
Pietų Amerikos kampe. Agresyviai.

Progresyvių laimėjimas I Tam savo smurtui patei- 
reikšmingas todėl, kad an- j sinti, anglai padirbo pasa- 
glų valdžia jau nuo spa- i ką, kad Guianos progresy- 
lio mėnesio 8 d. suspenda- Į viai ruošėsi nuversti ang- 
vo vietinę Guianos kons-! liškąją santvarką, “Įkurti 
tituciją ir įvedė pusiau ka- komunizmą ir pervesti 
rinį stovį. i Guiana Į Sovietų Sąjungos
.Į Corentyne miestelio ta-! globą.”

rybą tapo išrinkti 4 progre- { Kitas Anglijos tikslas tai 
šyviai ir tik du kitų par-1 buvo nuslopinti darbinin- 
ti jų kandidatai. i kų streikus ir demonstra-

Anglija spalyje atsiuntė! cijas prieš anglus dvari- 
naujus būrius savo ka-' ninkus bei fabrikantus.

Progresyviai laimi rinkimus 
Britiškojoje G uian o j<’. 
nepaisant Anglijos smurto

Pietinės valstijos žada 
vis nepriimti negrų i 
baltųjų mokyklas

Washington. — Generali
nis Jungtinių Valstijų pro
kuroras buvo įteikęs Aukš
čiausiam Teismui paragini-

: mą, kad įsakytų priimti ne
grus lygiomis su baltaisiais 
į mokyklas piet. valst., pa
gal 14-tą šalies Konstituci
jos pataisą.

Pietinės Carolines val
dovai dėl to jau užprotes
tavo . Išvedžioja, kad ta 
Konstitucijos pataisa “ne
pritaikoma” dabartiniams 
laikams.

’ Baltųjų valdžios kitose 
pietinėse valstijose taip 
pat žada vis išskirti ne
grus mokinius nuo baltųjų, 
nepaisant, jeigu Aukščiau
sia Teismas ir įsakytų vyk
dyt lygybę.

Washington. — TASS, 
sovietinė žinių agentūra, 
nesiūs savo korespondentų 
į Bermuda, kur prez. Ei- 
senhoweris tarsis su Ang
lijos ir Francijos premje
rais.

Aukščiausias Teismas
I pernagrinės sprendimą 
prieš komunistų advokatą

Washington. — Šalies 
Aukščiausias Teismas suti
ko svarstyti apeliaciją ad
vokato Harrv Sacher’io.• z

Federalis apskrities tei
sėjas Harold Medina nu
baudė Sacherj 6 mėnesiais 
kalėjimo už tai. kad Sache
ris, gindamas 11 komunis
tų vadovų, “paniekinęs tei
smą,” per smarkiai kalbė
damas. Sacheris jau atbu
vo tą bausmę.

Be to, Advokatų Sąjun
ga New Yorke nutarė iš
braukti Sacherj iš advoka
tūros profesijos, ir vietinis 
federalis teismas užgyrė 
nutarimą.

Tai prieš tą nutarimą 
Sacheris ir davė apeliaciją 
Aukščiausiam Jungt. Val
stijų teismui.

Cleethorpe, Anglija. — 
Pajūryje surastas lavo
nas atominio Anglijos mok
slininko A. L. Bettisono. 
Policija spėja, kad jis gal 
nužudytas.

ĮLENKI JA SAKO. ŠIAUR. 
KORĖJA ŽMONIŠKAI 
UŽLAIKĖ BELAISVIUS

United Nations. N. Y. —į lianas Naškovski užginči- 
Amerikos delegatas 11. (’a-j jo tokius priekaištus ir nu- 

i bot Lodge Jungt. Tautų ■ rodė, jog didžioji dauguma 
seime (asamblėjoje) kalti-1 belaisvių pripažino, kad jie 
no šiaurinės Korėjos liau- buvo žmoniškai užlaikomi. 

. dininkus, kad jie kankinę/Patai sakė ir Amerikos go
bei žudę “beveik 38,000” a- 

I merikiečių ir kitų belaisvių. 
I Lodge pasakojo, kad tatai 
buvo daroma stovyklose, 
kurių “perdėtiniai buvę so-

Į vietiniai oficieriai.”
Lenkijos atstovas Ma- i i---------------------------— —-

Franko seimas užgiria 
sutarti su Amerika

Madrid, Ispanija. — Is
panijos fašistų seimas 
vienbalsiai užgyrė karinę 
savo valdovo sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis. 
Sutartis duoda Amerikai 
kelias svarbias karo laivy
no ir oro jėgų stovyklas Is
panijoje.

Už tai Amerika suteiks 
Franko valdžiai šimtus mi
lijonų dolerių ir apginkluos 
Franko armiją naujais a- 
merikiniais ginklais.

Fašistu užsienio reikalu 
ministras sakė seimui, kad 
Ši sutartis “nepažeidžia Is
panijos nepriklausomy-

I lies.”
I

I

! Kaltinama moteriškė 
už didžiausią Pietų 
Korėjos gaisrą

I

I ----------------------------
■>

Pusan, Korėja. — Gais- 
| ras pereitos savaitės gale 
į sunaikino šeštadalį Pusa- 
į no, mili jono gyventojų mie- 
! sto, Pietinėje Korėjoje, 
i Kadangi supleškėjo ii; ka- 
! rinė amerikonų stovykla, 
tai iš pradžios buvo įtaria

ma “sabotažninkai jiade-j 
j gėjai.” • j

Dabar gi suimta viena 
■ moteriškė kaip kaltininkė, 
i Sakoma, jinai paliko na-1 
; mie užkurtą medinėmis 
anglimis pečiuką, išeidama 
miestan. Tai iš pečiuko ir 
kilęs tas didžiausias Ko
rėjos istorijoj gaisras.

milijonų dolerių medžiagi
nių nuostolių. Daugiau 
kaip 30,000 žmonių liko be 
pastogės. Penketas sude
gė, keli šimtai sužeista.

Anglu arkivyskupas ragina 
susitart su Sovietais

York, Anglija. — Epis- 
kopalų bažnyčios arkivys
kupas Cyril Garrett sakė, 
Jungtinės Valstijos ir So
vietų Sąjunga turi tuojau 
pradėti derybas ir susitarti 
uždraust atominius bei hv- 
drogeninius ginklus.

Japonijoj vėl drebėjo*, že
mė.

j nerolas Dean, ilgiausiai bu- 
I ves nelaisvoje, kaip priminė 
i Naškovskis.

Kai kurie amerikiniai la
kūnai, būdami nelaisvėje, 
pasirašė liudijimus. kad 
jiems buvo įsakyta mėtyti 
ligų bakterijas į šiaurinę 
Korėją. Sugrįžę pas sa
viškius. jie atšaukė tuos 
liudijimus, bet ir po to pri
pažino, kad padoriai buvo 
elgiamasi su belaisviais.

Naškovskis vadino “tik
raisiais žiaurūnais” ameri
konus. kurie oro bombomis 
naikino civilinius šiauri
nės Korėjos miestus ir kai- 

! mus. Be to, amerikiniai 
; lėktin ai nužudė ir daug sa- 
i viskių, kartotinai atakuo- 
I darni belaisvių stovyklas, 
kaip sakė Lenkijos delega
tes.

i Syng. Rhee nepajėgia 
nuslopini partizanu

Seoul, Korėja. — Syng- 
mano Rhee tautininkų val
džia Pietinėje Korėjoje vėl 

: įvedė griežtą karini stovį, 
■ kad armija ir policija išme- 
1 džiotų komunistinius par- 
i tizanus, ypač kalnynuose.

G jau kelis kartus pir
miau tautininkai gyrėsi, 
kad “galutinai ntnlavę” 
partizanus.

Partizanai užpuldinėja 
i karinius Pietų Korėjos bei 
amerikonų traukinius, jie 
sprogdina jų ginklų ir a- 
municijos sandėlius, ata
kuoja jų kariuomenės da
linius, grobia ginklus ir kt.

Kanados šnipas neliūdysiąs 
jankiams ragangaudžiams

Ottawa, Kanada. — Igor 
Guzenko, rusiškas Kana
dos šnipas, atmetė Wash- 
ingtono ragangaudžių rei
kalavimus — liudyti jiems 
apie vadinamus “sovieti
nius šnipus,” kurie, pasak 
republikonų, buvę demo
kratinėse prezidentų Roo- 
sevelto ir Trumano valdžio
se.

Guzenko pareiškė, jog 
jis nieko daugiau nežino, 
kaip tiktai tiek, ką pasako
jo Kanados teisme prieš 
“atominius šnipus” 1945 
metais.

Pati Kanados valdžia ne
nori paskolinti jankiams 
tą šnipą.

Albany, N. Y. — Telefo
nų kompanija reikalauja 
pakelti kainas jos vartoto- 
tojam dar pustrečio pro
cento.
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GALYBĖ! |
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, New York graviruotojų | 

streikas dar tebesitęsia.. Iš visų didmiesčio stambiųjų ! 
laikraščių pasiiode tik pora ir tie (pavyzdžiui Herald* 
Tribune) teišėjo tik astuonių puslapių.

Galimas daiktas, kad streikieriai susitaikys (del | 
reikalaujamo algų padidinimo) su samdytojais ir komer- - 
cine spauda rytoj ar užporyt ir vėl pasirodys. Bet ne | 
tame dalykas. Dalykas yra tame: šis streikas parodo, 
ką gali padaryti organizuoti, solidariai veikdami darbi
ninkai.

Sustreikavo tik apie 100 graviruotojų.— rodosi, tai 
mažas skaičius ir kaip toks skaičius galėti) sulaikyti Į 
laikraščių išleidimą,—laikraščių, kurių personalus suda- ! 
ro tūkstančiai žmonių.

Bet sulaikė. O sulaikė dėl to, kad kiti darbininkai, 
nebūdami streiko lauke, solidarizavosi su streikieriais. 
atsisakė peržengti pikietuotojų eiles!

Taip, darbininkai, veikdami solidariai, vieningai, ga
li daug ko pasiekti, jei tik sieksis. ‘

CHURCH 1LLLI 79 METAI
ANGLIJOS ministru pirmininkas Churchillas lapkri

čio 30 d. minėjo savo 79 metus amžiaus.
Niekas neužginčys, kad Churchillas neturi gabumų 

politikoje. Bet ne tik tame jo gabumai glūdi. Jis yra 
gabus oratorius ir publicistas. Be to, laisvu laiku, jis ir 
tapytojas.

Tai neišsemiamos energijos vyras, daug patyręs, 
nes jam teko didžiulė rolė vaidinti ypatingai antrojo 
pasaulinio karo metu.

Ir šiandien Churchillas dar vis gajus, dar vis An
glijos ministrų pirmininkas. Sakoma, šiandien jis turis 
Anglijoje daugiau Įtakos, negu kada nors turėjo.

Kodėl jis šiandien tiui žmonėse daug Įtakos?
Todėl, kad Churchillas stoja už tai, idant būtų baig

tas šaltasis karas: jis stoja už tai, kad būtų tartasi su 
Malenkovu. Bats Churchillas žada vvkti i Maskva ir tar
tis su Tarybų Sąjungos premjeru ir kitais vadovais.

Kodėl tai jis daro?
Todėl, kad Churchillas numato daug toliau negu 

vienaakiai Washingtono politikai. Jis gerai žino, jei tre
čiasis pasaulinis karas prasidėtų, tai Anglijos imperija 
subyrėtų į šmulius; ji neišsilaikytų . Vargiai begu galėtų 
išlikti kapitalistinė santvarka bet kurioje kitoje šaly
je. Churchillas tai numato ir dėl to, būdamas ištikimu 
tarnu anglų imperialistų, iis nori, kad šaltasis karas bū
tų 'baigtas ir kad būtų užtikrinta pastovesnė pasaulinė 
taika. Jis netgi pasakė, jog noris gyventi tol, kol bus 
užtikrinta taika su Tarybų Sąjunga.

Tai Churchillas daro ne dėl to, kad jis Tarybų Są
jungą mylėtų. Ne! Kadaise, tuojau po pirmojo pa
saulinio karo, Churchillas darė viską socialistiniam 
kraštui pražudyti. Bet jis ir kiti atkando dantį, atsimu
šė kakta į socialistinio granito sieną. Ir šiandien Chur
chillas jau gerai žino, kad nėra tokios pasaulyje jėgos, 
kuri galėtų tą kraštą sunaikinti.

Antrojo pasaulinio karo metu sąjungininkų vadovy
bę sudarė trys žymūs vyrai: Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas. Pačiu kritiškiausiuoju momentu jie mokė
jo susikalbėti ii- nutaikyti fašistiniam priešui smūgius į 
pačias skaudžiausias vietas.

Deja, Rooseveltas ir Stalinas jau pasitraukė iš gy
vųjų tarpo. Kai]) būtų gera, jei šiandien ir jiedu gy
ventų !

“Amžinasis prezidentas” Joe Ryan atsistatydino- iš vcild’os į
tarnybos lai va k ro viii unijoje (ILA ) kaip teisiamas už rake- 
tizmą. Tačiau jis ryžosi pasilikti amžinu pensijonicriumi, liau
ti oo $10,000 oensijos metams. Tam tikslui sušauktoje kon
vencijoje, Philadc’ phijojr, jo vieton prezidentu išrinktas 
kapitonas VV i 11 i a rr» Renrllov ( rĮnšjno ) ,

P A SKALDYT A DAR VIENA 
DARBININKO ŠEIMA

Charles A. Doyle lapkričio 
23 d. apleido Jungtines Valsti
jas po penkerią metu pavyz
dingos kovos prieš deportavi
mą. Kas jis? Už ką jį iš
trėmė ?

Doyle buvo uniją organizuo- 
tojas. Tūlą laiką veikė kaip 
(■IO Gas, Coke and Chemical 
Workers Unijos vice-preziden- 
tas. Bosai ir ją atstovai val
džioje niekad ant Doyle gi'ros 
akies neturėjo. Vienok aršus 
persekiojimas prasidėjo su Įsi
galėjimu- raudonbaubizmo. Kai 
jis 19 18 metais nuvyko i savo, 
unijos vykdančiojo komiteto! 
posėdį Kanados pusėje, rube- 
žiaus valdininkai atsisakė jam 
leisti sugrįžti j J. V., nors lei-
dimas sugrįžti jam pirmiau bu-į 
vo d (iotas.

Išlaukęs Kanadoje šešetą su

J. ŠIMKUS.

Lietuviško hitlerininko
užrašai

(Tąsa)
19. XII. Iš ryto su belais

viais nuvykau prie buvusios 
komendantūros, kur buvo duo
tas parėdymas sunešti į ke
pyklą malkas. Galu gale ga
vimu naujas patalpas. Senos 
patalpos virto ligonine ir drau
ge išeinamąja vieta-. įteikia 
pasakyti, kad vokiečiai bai
siai kiauliški, švaros visai ne
daboja. nors m1s mėgsta pa
mokyti. Lietūs vėl labai pras
ti: lęšiukai su kukurūzu bui
za ir vėl kažkokio sutvėrimo 
drebėzgai. Vemti verčia. Rei
kės, turbūt-, skustis komendan
tui. Vakare priemiesty kilo 
didelis gaisras. Matyt,
zanu darbas. Sudegė kažkoks 
karinis sandelis. Sužinojau, 
kad vokiečiai jau suspėjo 
daug kur pasitraukti 15-20 ki
lometru. Viršininkas pranešė, 
kad ir mes vyksime su belais
viu transportu. Nuotaika kiek 
pasitaisė.

20. XII. ši rytą vok iečiai 
sušaudė 31 rusus-civiliokus. 
.Jie sako, kad tai partizanai. 
Mums atrodo, kad tik jų kerš
tas už vakar sudegintą sandė
li. Persikėlėm i naują butą. 
Rusu lėktuvai, labai aukštai 
skraidydami, mėtė bombas ir 
jos sprogo toli nuo mūšą 
Skundėmės dėl maisto, žadė
jo patikrinti. Vakare, gerda
mi arbata, daug kalbėjomės 
apie l<aro perspektyvas. Atro
do, daugumas pesimistiškai 
nusiteikę.

21. XII. Nubudau baisaus 
griausmo prižadintas. \ okie- 
čiu artilerija šaudė visą nak
tį, o rusai, matyt, vystė nak
ties puolimą. Išėjau j gatvę. 
Miestas tuščias, jokio judėji
mo. Kažkaip neramu, šiurpu 
pagalvoti, kad neatsidurtume 
ugnies linijoj. Tur būt vokie
čiai pasitrauks ir is Možaisko, 
nes vakar daug ką degino, 
kas neįmanoma išgabenti. Pi 
pietą vėl nuėjau skustis del 
maisto. Iškoliojo ir pridūrė, 
kad patikrins. įdomu, kiek 
laiko tikrins. Tur būt, kol pa
stipsime.

22. XII. Iš virtuvės grižo ii 
pranešė, kad tuoj išvažiuojam. 
Atvyko viršininkas. Įteikė lei
dimą ir pranešė. kad turiu 
vykti j Viazmą su belaisviais. 
Aš paskirtas ešelono viršinin
ku. Stotyje belaisvius jau ra
dome suvarytus į vagonus. A- 
pie 11 vai. išvykome. Apie ry
tą jau buvome Viazmoje.

23. XII. Laimingas ešelo
nas! Vog penkis belaisvius te- 

i

1VI a k a r t iz m a s u u s k r i a u de 
Amerikos darbininkus

\aiėią, jis sugrįžo ir pasidavė nuo vaiką.
imigraciji s valdininkams. Tie Tokios šeimos deportavimu 
jį įkalino Ellis Islande be kau- makartizmas ž i a u r i a i na
cijos. Doyle buvo vienu tu .skriaudė ne vien tiktai tą su- 
penkiu, kurie 1918 metu kovo! ardytą šeimą. Jis nuskriau- 
mėnesi bado streiku iškovojo j dė visą Amerikos unijinį judė- 
teisę būti išleistais po kaucija; i j imą. Tačiau tuomi to judėji-

Koncentracijos kempės palai-Į mo nesustabdė. Jis žygiuoja 
k-ymo šalininkai pralaimėjo, bet] pirmyn. 7’-«

I radome negyvus ir nė vienu 
| neteko nušauti. Bet bloga, 
I kad mus vėl sius atgal. O taip 
j norėjosi atgal jau nebevažiuo
ti. Kad tįk greičiau iš tos Rū- 

i sijos. Ir vokietukai ta pačia 
jliga serga. 
1

24. XII. Išvykdami iš Viaz- 
! mos matėme begalines mases 
I sužeistu vokiečiu, atgabentą-iš 
i fronto. Kol kas juos sutalpinu 
j aplink stotį esančiuose namuo- 
j se ir stotyje. Mums teko stovė- 
į ti lauke. Išvykome 12 vai. 3(1 
Į min., o Gžacką pasiekėm (: 
vai. vakari4. Apsinakvojome 
stoty. Vokietukai pasistatę 
eglutę, uždegė vieną žvakutę.

parti- j gurkšnoja degtinę, kerta vai-
gins ir dainuoja kalėdines dai
nas... O aš guliu ant grindą, 
kur biskį yra paklota sumaltą 
ir utėlėtą šiaudą... Liūdna pa
sidarė prisiminus šeimą. Gal
vojau, kaip jie ten šiokią die
ną gyvena; Buvome nuėję pas 
komendantą, kad. Kalėdoms 
duotu kokią padoresnę vietą, 
bot negavom. Su puskarininki; 
Z. atsisėdę užkandom po bis- 
ki duonos su konservą lieka
nomis—tai ir atšventūm kū- 
čias.

25: XII! Ryto metą pasiun
čiau kareivį ieškoti mūsą bū
rio. Pasirodo, jis visai netoli. 
Susitvarkęs nuėjau pas leite
nantą Valatką. Bet jis ir kit 
mane sutiko labai šaliai. Ma
tyt, kažko pyko ant manęs. 
Paaiškėjo, kad piktumo prie
žasčių gyva galybė. Radau i.-‘ 
žmonos atsiusta laišką. Kiek 
tai man suteikė džiaugsmo: 
Radau šeimos fotografiją, žiū
rėjau ir verkiau. Laišką skai
čiau balsiai ir graudžiai rau
dojau. Rodos, kad kaip nors 
galėčiau, pabėgčiau nuo viski; 
ir parvažiuočiau namo. Bet i 
deja, visos viltys žlugo. Sake. į 
kai tik Dulagas vyks i Vokie
tiją, tai mus paleis namo. Da
bar I) u 1 a g a s v y k s t a. 
o mus p e r d a v ė kitam 
D u 1 a g u i, čia Gžacke pasi
liekančiam. Paskiau išsigė-

i reni. uždainavom ir prasidėjo 
i muštynės. Nusigėrė kareiviai, 
i nusigėrė ir karininkai. Nuken
tėjau ir aš. Kažkada kažko
kiam kareiviui parda\iau ta
bako mažą pakuti už I mar
kes. kuris šiaip jau kainuoja 
60 fenigu. Aš neprašiau tiek, 
bet tiek davė. Kuo as kaltas.

(Bus daugiau)

Johnstown, Pa. — Me- 
i dinio namelio gaisre Ben- 
shoff kalnuose sudegė mo
tina su dviem dukterim.

ncatleido. Jį tampė po teis
mus kaip neva nelegališkai įva
žiavusį Į šią šalį.- Daug savai
čių jį išlaikė kalėjime Buffalo 
ir Jamestown. Nuteisė metus 
kalėti. Bet apeliacinis teismas 
kalėjimo bausmę atmetė.

Tačiau bosai ir ją atstovai 
kaip nors turėjo ji prašalinti iš 
vadovybės unijai, šią metą ko
vo mėnesio 17 dieną jis vėl ta
po nugabentas j Ellis Island il
l's ten nebuvo išėjęs iki škoti- 
jon išvažiavimo dienos.

Doyle išgyveno šioje šalyje 
30 mėtą. Vedė Amerikoje gi
musią, moterį. Yra tėvas 1 
vaiką ir jau turi 2 anūkus. 
Amerikoje gimusiai jo žmonai 
teko skaudus pasirinkimas: ke
liauti iš savo gimtosios šalies, 
palikti vaikus ii- anūkus, arba 
ski utis nuo vyro. Ji pasirin
ko iškeliauti sykiu. Gi tėvas 
spėka ir prievarta atskiriamas

Saldžiosios bulvės

Soliste Anderson pralaužė dar 
vieną diskriminacijos ledą

Šiomis dienomis Balti- 
morės ponai, pagaliau, su
tiko išrenduoti Lvric Tea
trą dainininkės Marian 
Anderson koncertui. Del 
to ginčas ir derybos vykdy
ta jau arti metai laiko.

Nesakoma, ai* tas susita
rimas su teatro savininkais 
užtikrina,-kad teatras bus 
išrenduojamas ir kitiems 
negrams ar mišriems baltų
jų su negrais veiksmams.-

Šis dainininkės laimėji
mas sugrąžina mintį į ga
na tolimą praeitį. Sykiu j 
primena garbingą velionio 
Roosevelto ir Eleanoros 
Rooseveltienės rolę.

Dainininkei tuomet buvo 
norėta surengti koncertą 
Washingtone. Tam norėjo . 
gauti Amerikos Revoliuci
jos (aiškiau: kontr-revoliu- 
cijos) Dukterų salę. Ponios 
nutarė Andersoniutės ne
įsileisti. Rooseveltai tada 
jau buvo Baltojo Namo šei-
mininkei. Ką jie darė? Gal! 
nusileido tuolaikinėms ra
gangaudėms?

Rooseveltai nenusileido, girsti žymiųjų radio stočių 
Tačiau ir prievartos, teroro programose. Taip lapkri- 
nevartojo savo politiniams čį0 21 d. vakarą New York 
priešams sudrausti. Nesi-! rpįmes programoje pasigir- 
griebė smurto, kokio da-1 jos įgįedota Avė Maria, 
baltiniai valdovai Mėkiaį yaį pati, su kuria ji a- 
prieš rooseveltinius ii J1-j nuomet pradėjo programą 
meninius Mrs.. Roosevelt. ties Linko]no statula par
buvusi salės savininkių or- j Aye Mafi _ ui ma]. 
ganizacuos nare, is ten vie- j da iesmč Maldoms aš ne.

Dar daugiau. Turėdami 11*1'111- laemu jos giedama 
visuotiną Baltojo Namo Avė Mana man atrodė sir- 
šeimininkų pritarimą, nau-: dingmusia malda uz visus 
jadalybininkai nusprendė, i makartiecių persekioja- 
kad .Andersoniutės konccr- i nmosius. Atrodė galinga 
tas turi įvykti. .Koncertui! malda už laisvę ir lygybę 
vietą parinko viešame mie- j jos tautos žmonėms ir vi
sto parke. O prie Linkol- siems darbo žmonėms. Ža
no statulos padarė estradą, vinga ta jos malda.
Pati Mrs. Roosevelt su šei- i G—i

Kanadietes pareikalavo lygios 
mokesties už lygą darbą

Nejaugi Kanados valdi- Tūlos dėl to visai negali 
nin.kai ir fabrikantai pir- dirbti, nors jų ekonominė

vie

miau negirdėjo apie moterų 
lygybę su vyrais?

Pasirodo, kad lyi 
klausimu kanadiečiu 
na ausis kurčia taip, 
ir Jungtinių Valstijų 
dininku ir fabrikantu, 
ligą atitaiso tiktai milijonų 
balsu vienu kartu suriktas 
trenksmas.

miesto Kanados
Toronto
Moterų <. 

Kongreso pareiškimas sa
ko :

“Mes pripažįstame, 
Kanados moterys turi 
gelį teisių, kurių neturi tu

dau-

varzoTačiau 
socialiai prieš jas nuosta
tai, šeimyninė atsakomybe 
ar ekonominės kliūtys stab- 

teisių, kurios įstatymiškai

Daugiausia sunkumų jom 
sudaro apribotos progom 
dirbti ir daug mažesnė mo

rais.
kad ištekėjusios moterys 
pirmiausia atstatomos iš 
darbo nedarbui užėjus. At
statytosios negauna mo
tinystės pašalpos, , o daž
nai joms neduoda net ne
darbo apdraudos.

Didžiausių: sunkumu mo
terims sudaro nebuvimas 
kūdikiams priži ū r ė t u v i ų 
dienomis.

ma ir draugais atėjo būti 
greta dainininkės.

Tą neužmirštamą Vely
kų- dieną Andersoniūtė dai
navo parke 75,000 miniai. 
Ten buvusieji niekada ne
užmirš to koncerto, kai]) 
neužmirš įvykdytojo Peek
skill sporto aikštėj sureng
to koncerto Robesonui. Ne
užmiršo to nei linčininkai. 
Jie ir šiandien keršija Roo
sevelto Naujosios Dalybos 
valdžios dalyviams ir rėmė
jams už kožną pažangų 
žygi-

Andersoniutės nuostabiai 
pajėgus ir malonus balsas 
yra pripažintas vienu tokiu 
ištisoje žmonių gentkartė- 
je. Tačiau makartistai no
rį jį nuslopinti kaip paver
gtos tautinės mažumos bal
są. Kaip balsą, kuris bent 
retkarčiais ryškiai iškyla 
prieš mažųjų jos brolių dis
kriminavimą.

Nežiūrint diskrimi na
vimo jos asmeniškai, An- 
dersoniūtės rekordu o t as 
daigas ne kartą taikosi iš- 

padėtis reikalauja dirbti.
Delegatė iš 

vincijos Jane 
kad tos srities 

Quebec pro-

mu.
Mrs.

moterys no- 
su nwkamo- 
provinci joje, 

kad Fort Wil-

kiniai paeina iš nedamokč- 
to darbo, šeimų mažos pa
jamos yra Į) r i c ž a s t i m i

mieste tūla

9129 m

Tarp ncdamokčtų, vargu
liui darbo šeimų mirtis šie-

| mis Ontario 
Ji nurodė, 

Jiams popieriui medžiagų 
paruošimo ir popieriaus iš- 
dirbystėse metinė alga 
yra apie $2,613. Kad toje 
srityje kūdikių mirtingu
mas yra 32 iš tūkstančio 
gimimų. Gi Hull srityje, 
Quebec provincijoje, toje 
pat industrijoje metinis 
uždarbis yra apie $1,880. 
Ten kūdikių mirtinguiųas 
yra 63 iš tūkstančio gimi- 

kėlė gedulo ženklą su užra
šu: “Didžioji katė mirė, 
palikdama 11 našlaičių.” 
šermenų žiūrėti subėgo 
tiek daug vėpsotojų, kad 
policija turėjo įsakyti mo
teriškei savo katės šerme- 

2 psl.—Laisvė (L:beri.v)-Trcčia<lien.,

Tamsios spalvos yra va
dinamos yams, šviesiosios 
—Sweet potatoes. Jos ypa
tingai tinka prie stipraus 
skonio mėsų, kai]) kiaulie
nos, kalakutiends, antienos. 
0 šventiškai priimta dar 
daugiau pasaldinti. Čia vie
nas tokiu receptų:

G vidutinės, išvirtos ir 
nuluptos bulvės

kietai ])ri kimšta s puo
dukas rudo cukraus

vienas ketvirtadalis puo
duko sviesto ar kitu rieba
lų.

vienas ketvirtadalis puo
duko vandens

pusė šaukštelio druskos.
Sudėk išilgai pusiau ar į 

ketvirtadalius perskeltas 
bulves į pateptą blėtą ar 
skauradą. Viską kita su
maišyk, ])avirk 5 minutes 
ir supilk ant bulvių.

Jei pečiuje kcĮ)i, laikyk 
375 E karštyje a]) i e 30 mi
nučių ir retkarčiais palais
tyk tuo syrupu. Kepant 
ant liepsnos, kepk labai pa
mažu ,apversk ir aplaisti- 
nėk tuo syrupu.

Kvapui tūlos į syrupą de
da gvaizdi kėlių (cloves). 
Kitos vietoje vandens var
toja ananaso ar kito geros 
spalvos ir stipraus skonio 
vaisiaus sunkos.

N. K.

Bobutė padėjėja 
prie gimdymu

Italijoje šiomis diciL 
mis apdovanota auksinu I 
Garbės Medaliu 87 metu bo
butė Giuseppina Vigonia. 
Ji per savo gyvenimą pa- 
gclbėjusi prie gimdymų, 
buvusi priėmėja 12,875 kū
dikiu. 4.

Moteriškė tikrai daug 
padirbėjusi. Tačiau tas 
sykiu rodo išgąstingą pa
dėtį. Jeigu viena bobutė 
tiek kūdikių priėmė, šaly
je turi būti milijonai gim
dytų be gydytojo pagalbos.

Touay's Pattern

14 — 16
IR 20

ONLY
ONE YARD

* n r ___ I I iimiiiii I I ,

Imi
Thrift apron' l’atlern

<(iiir<‘3 only ONlC A AKI) of 3!» in<’h 
fabric for either size — Mii-sen 
small—IL O' or medium—IN, 20.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume-

tern Dcpt, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



“Geriau Vėliau, Negu 
N iekacl“

Gruodžio C> d., sekmadieni. 

2 :3l) \ ai. po put u, 1 <>•“> (J įveli 

St . Waterbury je. įvyks per- 
statymas-komedi ia “(oriau 
Vėliau, Negu Niek oi.” Lošėjai 

bus brookiynieėiai. Kaip ži

noma. brooklynieč iai yra ’go
ri komikai, tai juoku bus iki

tile Products paleido 55, Wa 
terburio firmos 150, Bridge- 
porto 2.!) I I ; \\ aterburyje

kartu I ,35 I ; M eriden 702 : 

New Britain |o| ; Middletown 
5 12; Willimantic 252. Taigi 
toksai yra Labor Department!* 
raportas. Ne labai gražiai 
skamba.

Reporter i.••

J. ji d/,i:\t.\s 
Jom* Kikilio rolėje.

\ aliai. Tad \\ ai oi burieciai n 
iš apylinkes lietuviai, bukite 
*ą vaidinimą pamat.v 11, kad 

vėliau nereikėtų gailėtis. Pa 
oai t iniu la 11 u losima i m i v y k- 

sta da ž uai. t aigi v n pi < 
■ kily vaut i <ionie persi at v me.

Cliffside, N. J.
LDS 115 kuopa surengė 

K. Steponavičiaus minėjimą

Jau piaejo pusė metu kai 

netekome musu mylimo drau
gi* Kazio Steponavičiaus. Tim 

’arpu gavome žinia, kad Dr.
\. Petriką turi parašę.-; pa

skaitą apie mirusi Steponavi'- 

-’•iii. Tai mes. vietos lietuviai.
1 n ut a rome pakviesti D r. Pel ri - 
ką, kad lis atvažiuotu ir pa
skali v t u. Nors mes daug žino 
hune apie Kazio Si.epmav; • 
ėiatis gyvenimą ir gerus dar- 

. bus. bet ne tiek, kiek dakta- 
Į ras I ’etrika žino. I ,ah;ii gra- 

; žus aprašymas ir teisingas, 
’graudus.I

I
Kai ga.v ome alsa k.vmą mm 

, Dr. Petrikas, kad iis galis ai 
Įvažiuoti lapkričio 15 d.. Į m 

į mes šilk vielom lietuvius V le 

į t mu s ir is a peliukes.
I T. I ’et i i ka pa rod<• ..pa I v uo 

t us paveikslus, kaip Kazys
j Steponavičius važinėja po sa> 

’ < > go I v na. Po tam pa rod ė vi 

i<o.- šermenis, kaip K. Stepo-
■ na ■. u- ms gid i k a r-i e t a i pe dau •

P iv eik' lus pabaigus rodyt

pirmininkas -i. Lakūnas atsis- 
I o jos paaiškino. kokiu būdu 
surengtos šios paskaitos ir pa- 

I prašė I T. I ’ei rika pradėti pa 
skaita. Daktaras skaito apie 

! dvi valandas. P įskaitoms pa

sibaigus, daktaras užklausė, 

■ar kas turite k o k i i.i k la i si m ą. 
i (tavo atsakymą, kad viskas

C1G It'-ie konvencijoje, Clevelande (iš kaires i dešinę); 
United Rubber Workers prezidentas L. S. Buckinaster, CIO 

j prezidentas Walter Reuther, United Steelworkers preziden
tas D .vie J McDonald. Apačioje konvencijos sesijos vaizdas.

NEW HAVEN, CONN.
Musu draugai rengiasi atei

nančius 1951 midus pasitikti 

su gerais norais ir naujai iš
rinktomis valdybomis. Visu 
pareiga gruodžio mėnesį lan

kyli susirin kimus, kad būtu 
galima išrinkti darbščiu.-, val

dybos narius visur, kur lik 
mūsą draugai priklauso.

ir kad įdėtą laikraštyje jo pa

veikslą. Visi sutiko ir suanko- 
io I!) dol Aukojusiu vardu čia 
negarsi name, nes aukas pri- 

davč-m I )r. Petrikai, o jis ka

lino pagarsinti visu vardus.
Jerry Bakenas

Muo Redakcijos: Tie vardai 

jau tilpo Laisves num. 233, sy

kiu su velionio Steponavičiaus 

paveikslu.

Jonas Didžiūnas apsirgo. 
Daktaras liepia būti namie 
apie mėnesi ar daugiau, kol 
pasveiks.

Juozas Kalvaitis. Higga
num, Conn., džiaugiasi pasvei
kęs. Jau pradeda ir dirbti pb 
biskutį.

ūkininkas Jurgis Polockas, 
Wallingford, Conn., buvo sun
kiai apsirgęs, bet jau sveiksta. 
Užklaustas, ‘^kaip jautiesi?”’ 
•Jurgis atsakė: “Bridi, nėra 
laiko ūkininkui sirgti.”

Petras Lipkus, Branford, 
Uoun.. Stone Wall Grill, buvo 
pagavęs didelį šaltį. Jau švink
sta.

Iš Brooklyn. N. Y., Jonas 
Juška rengiasi kelionei, gruo
džio (j d. žada būti Waterbu
ry, Conn., ir ten suvadinti ko-

Bridgeport, tonu. Brockton, Mass.

V iskam pasibaigus, A. Pa
kėniene pasiūlė, kad mes visi 

draugai K. Steponavičiaus at
minčiai paaukotume spaudai

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks Gruodžio 6 December

NORWOOD. MASS.

LIETUVIU SVETAINĖJE
AVE. NORWOOD, MASS.

RSF i u. u*.: Jii ’ ' ■ ■

nio.l gražiu dainų repertuarą, kuris susidės iš sulų, duetu ir viso choro

programoje dahvaus ir žymus akordionistas Richard Barris.

koncertas bus vieno! inis taip žymus parengimas visoje apy-

mediją. Visi, iš visu apylinkių 
tik ir tariasi apie kelionę i 
Waterbury gruodžio 6 dieną.

J. S. K.

i Newark, N. J.
Sielyniečiai ruošia linksmą 

vakarėli 4

Sietyno Choras ruošia vaka
rėlį šeštadienio vakare, gruo
džio 5 (ličiui, Ukrainą salėje, 
57 Beacon St., Newarke.

Nežiūrint liūdini laiką, ku
riuos siety mečiai1 pergyveno, 
netekus vieno uoliausiu choro 
darbuotoją, kurio niekas ne
pavaduos chore, lai mūsą my- 

■ limo artisto Edvardo Skučo. 
, koris jau ilsisi ir nejaučia tos 
dalelės spragos, kurią jis pali-. 
ko, bet visgi gyvenimas eina 
sava vaga ir mes negalime 

| liūdėl.i visuomet, šiame vaka
rėlyje bus dainą ir įvairią 
žaismių su dovanomis, užkan
džiais ir lt.

Choriečiai kviečia Siaus sa
vo bendrus, simpatikus ir bu
vusius narius apsilankyti šia
me pirmame sezono parengi
me. Mes gi tikimės kad visi 
atsilankę būsite pilniausiai pa
tenkinti. O po šito parengi- 
mėlio seks ir daug didesnis, 
kuris įvyks, .manoma, apie 
J.9—2d šio menesio.

Lauksime iš visos apylinkės. 
Kviečia Sietynas

St. Petersburg, Fla.
Klaidos pataisymas

Buvau rašęs Laisvėje, kad 
Petras Butkevičius aukavęs 
$50 Laisvės fondu.i. Gi minėtas 
draugas aukavo $50 LLD 
kuopai, o kuopa, kur mato 
reikalą, aukoja prakilniems 
reikalams.

Užkliuvęs

Mirtys
Cion senesnesės kartos tur

būt kaip ir kitur, lietuviai re
tėja. Nelaboji mirtis išskiria iš 
gyvąją tarpo.

Kiek laiko atgal mirė Vin
cas Žukauskas. Paliko du sū
nus j’air vedusius ir su šeimo
mis. Buvo ramaus būdo ir pri
klausė prie keletos lietuviu 
d rau gi j u.

Vėliau mirė P. Radzeviči'C- 
ne, moteris Jurgio Radzevi
čiaus, kuris būdamas gyvas 
nemažai dirbo lietuviškose or
ganizacijose. Nors Radzevičie
ne nebuvo veikli, bet mūsą 
organizacijose priklausė ir jas 
rėme. Paliko sūnus Vito ir 
William vedusius, kurie su šei
momis priklauso mūsą organi
zacijose. Reikia pagirti, kad 
tėvai gražiai išmokino savo 
vaikus, kuriems mirus vaikai 
užima organizacijose vietas, .

Rodos

Ligoniai
nuo liepos mėnesio

smarku 1< ai sirgo St eponas

Thompsi nas, dabar \ ra ])a-

sveikęs. •

Yra sorgą nt is A i f o ilsus

Švėgžda, randasi L ridg*'|)oi't

I lospital Turėjo * ’jr r;’*

'Ti k imasi iiiuž.i ig< * n is\ mm i.

Abudu atiodo d •ūli. bet,

mat, liga ir drūUL e:''.i;v.

Darbai
z*

Jau ir Bridgeport e baigiasi 
darbi,i medaus mėnesis.

Underwood ('o. paleido 
daug darbininką ir nekurios 
kitos dirbtuvės taip daro. 
Daugeliui si žiema gali būti 
nesmagi.

LDS parengimas
Lietuviu Darbininką Susi

vienijimo vietine kuopa rengia 
smagu pažmoui •— “Social 

land Card Party.” 'Tai bus šeš- 
I tadienj, gruodžio 5 d., Lietu
viu salėje. 107 Lafayette St.. 
7 :30 vai. vak.

Bent koki Susivienijimo pa
rengimai yra gerai paruošti, 
o šitas, kaipo pirmas šį sezo
ną, tai bus tikrai geras.

LDS Skylark Cl. turėjo porą
parengimų ir neblogai pavyko, 
bet kažin kodėl nei nepasigi- 
ria. Mat, smarkioji korespon
dente Betty W., sulaukus tre
čios dukrytės, daugiau turi 
darbo, o kiti gal užmiršo ra
šyti.

LDS tiečiosios kartos nariai 
daugėja. J. ir -L Rigelys sū
nus ir W.. ir E. Rodgers sūnus 
jau yra LDS nariais, A. ir B. 
Wickuns dukrytė ir J. ir J. 
Sledžiona dukrytė bus tuojau 
nariais. Tai vis praeitos vasa
ros naujagimiai.

LDS Narys

Minersville, Pa.

Apie politiką ir kitus dalykus

Pereituose miesto rinkimuo
se čia tapo išrinktas demokra
tas miesto majoru antram ter
minui, kuris, apart kitko, pri
žadėjo taksus numušti. Weil, 
pagyvensimo pamatysim*1.

O repu.bi ikonai nekaip te
pasirodė šiuose rinkiniuose. O 
gal veikiausiai juos taip nu- 
puldė lie darbai mazėdami. 
Juk ir čia tie šiūmekeriai jau 
ilgokas laikas, daugumas ją, 
lik pusę, laiko dirba, 'lokiu bil
du ir čia naujam darbininkui 
yra jau netaip lengva gauti 
pastovų darbą.

O pagaliau reikia prisiminti 
| ir tą, kad šiemet Brocktono 
i Brotherhood unija, darydama
1 nauja kontraktą su “shoe” fab-
į likau ta is, vos Ii k iškovojo 5%
I dėl darbinink ą. . . Ir tai ne
nuostabu, nes ši imi ja tėra ]o-

įkalinę — tik B r* *(■ k t1 • j i e bei

i jos apylinkėj1 ‘ (' veikiau',]. T;: d
suprantama. t-; *.d tokiai m--
tvidai unijai ii u ’• ) u \ u > }. a 11 -

ma L. 1 * t i i l .s i *'■*■( 'U-
niae, i "i;-aiai .mm . i '■ ■ t .• t• . l.. >1 •
minkinm, m..į; i.m * i*'i pi
a.])?,'iuJc - ■. e:‘- "e ■ ■ i.i ga-

lingn < JO ir.ij I . •< i •.

tjf’i. e i ‘1 ■ mekenų.
T; s • . • l-.-.d ' ■• i so j e

je i.o k ie

darbininkai nekaip gerai su-
stovi.

įveistai su toj.iais pilieciais,

kad jie jei ne už republ)kimus 
i balsuoja, tai už demokratus, 
[o čia buvo persistatęs ir 3-čias 
; kandidatas. i miesto majorus, i * ‘.veik ir bepartyvis. Tačiau 
žmogelis nelaimėjo.

Sakau, kad būtu labai klai- 
; dingą kaltinti vienus rcpubli- 
konus už visus blogumus, nes 
reikia atsiminti, kad esame sa
vo laikais turėję ir labai gerų 
republikonų ir labai blogu de- 

Į mokintų. Atsiminkime “mei- 
į ninginius” demokratus ir jų 
i puolimą aut siaučią streikie- 
irin, o pereitą vasarą ant busų 
draiverių streiko.

Bet šiandien Washingtone 
republikonai labai blogai vei-

šiomis dienomis buvo susir
gęs K. Senkus, pi ogres,y vis I
mūsų miesto vertelga, kuria I 
užlaiko užeigą ant Sunberry i 
St. Buvo padaryta operaci.jr . 
aut vidurių. Operacija pasise- į 
kė laimingai, ir Senkus jai 
namo parvažiavo lapkr. 2i d 
Dabar jis linksmas ir sveikas ,

K. Senkus y ra labai prielan 
kils žmogus ir ę;< ras remej;' 

mūsą progresyviu judėjime 
Jis nežiūri tik sa\ęs. ka'U i’’ 
kiti vertelgos. Bet iis žiur i 
kad ir kiti turC*tų laimingos 
gyvenimą,

Taigi mes senesni draug 
ir sueinam pas jį išsigerti ’ 
pasikalbėti apie šią dienu be 
ganei u,s reikalus.

Linkiu draugui būti sveik 
ir laimingai gyvuoti ir ant to
liau.

V. Ramanauskas

New Britain, Conn,
l/aiikant;s pas žmones Lais

vės reikalais, rasta žmonių 
sn sveikatos pašlijinui. Ona 
Mirkevičienė labai nusiskundė 
su savo sveikata. Jei nepage
rėsią, veikiausia prisieisią pa
siduoti į ligoninę sveikatingu-
mo sutvirtinimui.

Linkime Onai susveikti. su

kia dėl biedną žmonių.
A. Wcnglow

Pittsburgh, Pa.
Širdinga padėka

Mirus mano gyvenimo drau
gui Kazimierui Kairiui lapkri
čio 1 1-tą dieną, 1953 m., dė- 
kavojame visoms draugijoms 
už gėles ir visiems draugams, 
kurie pirko gėles ir šiaip 
kuom prisidėjo, už skaitlingą 
dalyvavimą šermenys*' ir paly
dėjimą į kapus.

Šii (tingiausiai dėkojame J. 
Miliauskui už pasakytą kalbą, 
išlydint iš namu. 'Taipgi dėko
jame J. Mažukiiai už pasaky
ki kalbą ant kapą.

Taipgi grabnešiams ir \ i- 
iem.š, kurie tik kuo jnisulej'i 
u pagalba mums liūdesio \a- 
andoje.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

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

(235-241)

ACCOUNTANT. JR.
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete office 
procedures. College graduate.

Apply 2820 Walnut Street
(234-239)

ORDER 1’JCKER
23 to 3<). high school graduate, for 
a modern wholesale gi*occry ware- 
lious*-. Exp. not. necessary. Perma
nent, full time work. 2 blks. S. of 
I) Ar Wyoming at Whitaker & Ca
yuga. Perloif Bros., Inc. Applly 
JO to 12. Mr. Moffson.

(231-237)

HELP WANTED—FEMALE

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

(232-238)

CHOCOLATE COATERS. Full 
<>r part time. .Must be exp. Any 
shift. Steady work. High salary. 
Apple in person or phone. 
SLA' IC’S, 900 I'ayette St., Conaho- 

i tie* a ii, j’a. Conshohocken 6-1692. 
(236-242)

Pranešimas
XEW BRITAIN. CONN,

Bus rodoma Filmų Komedija. Ren
gia Russian - American National 
Home, nyks sekmadieni, gruodžio 
(Dec.) 6. Pradžia 1:45 vai. popiet. 
Vieta 376 Elm St.

Kviečiame lietuvius atsilankyti ir 
pamatyti šj gražų dalyką.

Rengėjai. (236-237)

PARDAVIMAI
ELIZABETH, N. J.

Parsiduoda 3 aukštų mūrinis na
mas su krautuve apačioje ir su 3 
gyvenimui kambariais. Taipgi su 
maža stubuke užpakalyje. Rondos 
neša j mėnesj $140.00,

Krautuvė groseris ir bučerne. 
jrengta su visa tam bizniui reika
linga mašinerija. Parduodama už 
labai prieinama kaina ir galima 
pirkti su mažai pinigų, nes savinin
kas suteiks reikalinga paskola. 
Pardavimo priežastis savininko 
senatvė. Kreipkitės:

M. Butėnas
XI Pin* St., Elizabeth. N. L 

Tel. Elizabeth 3-9615 
Savininką galima matyti kasdiena.

(236-238-240)

Bostonas ir Apylinkė
M. Petrausko atminčiai 

koncertas Norwoode

ir .". \ ji ules, i r; iii taip , 

aug a U . :w. . ' r;.. U jaut i-
i •• -uimm. p: įdavė 

■ i t* '■.'• j ry ■ , * i į 11 ,.•.•> U(i,l- 
•’.S •."10

■■ si i i c- ’:ą • dė’:, ją v , •> m c
i '♦ s.' jo.

Žmona Alena Kairienė 
T Duktė Alena

Sūnus Albertas
Marti Marie, ir
Anūkas Albertas

Ką jūsų kolonija surengs 
•ž tikrinimu i Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

t virte t i.
ščebedai parėmė sveturgi- 

mii.i gynybos reikalą su dviem 
doleriais. Dėkui jiems už pa
ramą. Pinigai perduoti kur 
reikia.

Š*‘U ir Imi darbas pradeda 
šlubuoti, bet dar yra ir virš
laikius dirbančiu.

Vietinis

Daugelis bostoniečių ir apy
linkės lietuvių—koncertų my
lėtojų rengiasi šį sekmadienį, 
gruodžo (> (L po pietų vykti 
į Nonvoodą, kur Lietuvių Sve
tainėje, Worcesterio Aido 
Choras, vadovystėje Jono Dir
vinio duos klasikinį koncertą 
atminčiai lietuviškų dainų kū
rėjo— kompozitoriaus Miko
Petrausko.

\ ai.singiausią savo kūrybi- 
■ nio gyvenimo dalį Mikas Pe
trauskas praleido Bostone, 
kurdamas lietuviškas dainas 
ir operetes, mokindamas jau
nuomenę muzikos ir dainavi
mo, rengdamas koncertus ii 
perstatydamas sa\o sukurtas 
opeietes su pagalba jo vado
vaujamo Gabijos Choro ir sa
vo mokinių.

.Jo mylėtasis choras Gabija 
jau miręs, bet šiek tiek jau- 
i.'.'suis W'orcesterio Aido Cho- 
r:r d ai gyvas ir, būdamas va
dovystėje gabaus muziko Jo
no Dirvelio, duos vjršminėtąjį 
koncertą Bostono apylinkes 
lietuviams, kaipo priminimą 
netolimos garbingos mūsų 
kultūrinio klestėjimo praei
ties.

šiame koncerte bus dainuo
ta keletas Miko Petrausko 
sukurtų rinktinių dainų. Nėra' 
reikalo aiškinti, kad Aido 
Choras, gyvendamas naują, 
žydėjimo laikotarpį, su savo 
solistais ir duetistais yra pil
nai prisirengęs pateikti klau- 
sovams žavingą ir tobulą dai
nų popietį.

Todėl koncerto rengėjai 
kviečia Bbstono, Montello ir 
visos šios plačios apylinkes 
lietuvius skaitlingai šiame 
koncerte dalyvauti. Nusitarki
te. šį sekmadienį būtinai būti 
Norvvoode — Aido Choro kon
certe. Koncerto pelnas yra 
skiriamas spaudos ir kitiems 
kultūriniams reikalams.

3 psl.—Laisvė ( Liberty)-'Trečiadiim.. Gruodžio-Dec. •> 1953



NewYorto^M^zfellnlos
Renkitės prie LDS
13 kuopos bankieto

jums is
minti.

į OŽIO IX (I..

• joje LDS |. 
kietą.

g i ll o

l>an-

šios kuopos pirmiau ruoštu 
bankietą dalyviai jau gerai 
žino, kaip jie esti skoningai 
paruošti, šiame bankiete bus 
ir daugiau skanumyną. Tik 
reikia visiems ruoštis la.me da
lyvauti.

įsigyti įžangos ( .alite

Audi t ori j o j e. Nepamiršk i te
LDS 13 kp. Narys

Petra ŠolomskaC

jau galima lankyti
Kaip buvo vakary 

laidoje r 
šol omskas 
tai dabar 
kad ii ten galima

randasi ligoninėje, 
jau gavome žinia.

St. Johns
PI. ir Washington A v 
Brook lyne.

Jis, veikiausiai, bus 
vęs vardu Peter Sholl.

Lankymo 
vieną dieną 
vai. vakare.

S
Room JOK

Nauji Metai nebetoli
30 dieną beliko iki Nauju 

Metą. O tai reiškia, kad ne
trukus ir vėl visi susitiksime 
Liberty Auditorijoje pasitikti 
naujus metus.

Lietuviu Kultūrinis Centras 
ruošiasi vėl turėti didžiulę vi
gų kultui iečių sueigą ir iškil 
mingai sutikti naujus metus.
Girdėjau, kad Vincas Kaz

lauskas jau organizuoja savo 
stalą, taipgi Jonas Katinas ir 
kiti. Pasiskubinkite prisidėti.

Rep.

Brooklyniet is Vester Sim
mons, 40 metą, patrauktas 
teisman už pavojingai sumu
šimą podukros. Sumuštoji yra 
13 metą.

MATTHEW A ’ 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

& TONY’S
'^įf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hevves

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

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

Receptų Specialia tai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 742U

Lietuviu Namo Bendrovės suvažiavimas 
buvo skaitlingas ir pavyzdingas

tuviu Namo Bendroves metinis 
suvažiavimas pavyko visais al-

Direktorių raportai ir linan- 
is raportas buvo šėriiiin- 

kams

biznio Įeigomis p;
noi

Pasirodė is raportu, kad mūsą 
Kultūrinis Centras nebl 
verčiasi, 
dengia biznio išlaidas, 
ir neturi gėrimą leidimu.

biznio įplauką tam tikslui ne-

kai rimtai

platu vaju 
nariams

>las. Tada sėriniii- 
lą klausima paėmė 
Sumanyta pravesti 
amžiniems garbės

nutarė vajų
1 .(>()() Turk ienos,

nariu, .sumokant
viso

suma$ I (10.000. 
atmokėti 
morgičiu.

Tam vajui pradžia padare 
patys suvažiavimo dalyviai. 
18 šėrininką, sumokėdami po 
šimtinę, susirašė Į tą garbės 
nariu skyrių. 21 šėrininkas pa

Susitikimas su lietuviu rašyto jum 
buvo kultūringai atliktas

menininku ir vieli- 
su- 

jaunu lietuviu 
rašvtoium biru;

su

d it ori joje
nes 1.1.D kuopos suruošt 
siti k imas 
amerikiečiu

M ižara 
mūsą poetą

pirmiausia pa
ir daliniu-

autorių

kino turini ne tik minimos 
knygos, bet ir kitos P. Bonos- 

“Brother Bill McKie.” Pirmoji 
knyga apibudiną plieno dar
bininką gyvenimą ir kovas, 
antroji — automobiliu darbi- 
nink u.

autorius.
kartais

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

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

VINCAS SODAITIS PETRAS KAP1CKAS
Užlaiko Puikiai įrengia Virginia 0-6125

Al liekamame kambary.jp, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvokimo.

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

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

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

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

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

Telephone E Vergreen 4-8174

minas savosios kultūrinė 

gi gražiai plaukė. Susidarė 
85 15 suma. Bendrai su pasko
lomis ir pažadėjimais susina- 

šėrininkus,

suroms

suvažiavime 
ir jie prie to 
Mūsą Kultū- 

šėrininkai kal- 
ulikti be jokiu 
bus. jeigu visi

vajaus prisidėtu.
rim’s (’('litras.
bč|o. turi p;

8 I 00.0(H). 
toriais- dau- 
kurie nuošir-

jau metai. Taipgi

Po suvažiavimo Įvyko meti
nis Namo Bendrovės bankie- 

buvo kiekvienam 
Direktoriai ir ją 
kai, vvrai ir mote gražiai 

kuriuos

saro gėlomis papuose.

rioms atžymėti buvo spėri 
gėrimu ir gražią dainelių.

Rep.

i'šsireiskimą. Gražini ir visiems 
suprantamai jis aiškino, kaip

Baranausko šeimos Į Įžymu 
rašytoją. Tai buvo smagu pa- 
sklnusyti ir daug ko iš jo pa
simokinti.

Muzikale programa pateikė 
merginą “Meliodija,” šaiinai- 

nikes. Pranui Balevičiui 
kompanuojant.

Auką surinkta virš $l(i.

ir gavo skanią užsigėrimų.

tas sekmadienio popietis. Dau
giau tokiu parengimu !

“Bmning Valley.’’
Rep.

x4FL kontroliuos 
uosto sunkvežimius

Teamsteriu viršinin- 

sunkvežimiais prekių i 
iš uosįto 
atlieka- . . . . \jo unijos nariu, 

‘load oriai” tu orui

uostą pristatymo ar 
išvežimo darbas bus 
m as tiktai 
Privat iniai 
susirūpinę.

| Veteranas didvyris 
pavojuje kalėjime

Mrs. Leona Thompson 
jos advokatas Robert Lewis
lankėsi Washingtone prašy

ir

ti, kad jos vyras Robert 
Thompson būtu perkeltas iš 
New Yorko Tombs kalėjimo. 
Kalėj’imu valdininkas atsisakė 

Tuo tarpu Tliompsonas, ka-

taip vadinamoje “drunk 
,” kur laiko pavojinguslank

girtus perėjūnus. Ten guolis 
be matraso. Prašymas (tak

sėk u. Thomp- 
aršius galvos 
Po pavojingai 
galvos kalėji- 

sonąs kenčia 
skaudėj’i m us. 
sumušimo jam 
me ir dėl to vykdytos opera
cijos galvos skaudėjimai ga
li būti ženklu didelio pavo
jaus.

Mrs. Thompson atsišaukė i 
visuomenę siusti laiškus ir te
legramas kalėjimą valdininkui 
James Bonnett, Federal Di
rector of Prisons, Home Own
ers Doan Corporation Build- 

D. C.

Darbininku bazaras
American Labor Party me

tinis Pažaras įvyks gruo
džio 11, I 2 ir 1 3 dienomis. 
Manhattan Plaza, 66 E. 4th 
St., New Yorke. Pastebėtina.

♦
jog vieta nauja. Per eilę metą 
šie Pažarai būdavo rengiami 
St. Nicholas Arenoje.

Bazarą kas metai atlanko 
tūkstančiai publikos. Juose iš
parduoda šimtus tūkestančiu 
daiktą nuo mažiausią smuik- 
manelių iki brangią kailiniu, 
rakandą ir automobiliu.

Pažarui dalis prekių suren
kama aukomis iš asmenų ii 
biznierių. Daug ko gauna 
tiktai už pagarsinimą bazare. 
Bet daugumą gauna dėka uni
joms. Unijistai per ištisus 
mėnesius pirm bazaro tam 
dirba. Jie iš fabrikantą pi
giai perka arba gauna me
džiagą. o patys aukoja dar
bą. Jie prisiuva tūkstančius 
drabužiu, pridaro rakandą. 
Tuo būdu gautas prekes ga
li prieinamomis kainomis par
duoti. Radę “bargeną,” žmo
nes išeina patenkint 
rai kas metai auga.

si d aro po keletą dešimtą tūks
tančiu doleriu pelno ir iš to 
apmoka didelę dali veiklos 
per ištisus metus, šiemet, kon
gresiniu rinkimu metais, ta 
parama partijai- bus ypatin
gai reikalinga. Tad visiems 
verta bazarą atsiminti, ji lan
kyti ne vien tiktai dėl geru 
pirkiniu, bet ir dėl to, kad 
tokia darbininku organizacija 
yra verta paremti. D-tis

algos.

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

Darbininkų laikraštis 
reikalavo radio laiko 
atsakyti McCarčiui

Angliško darbininką dien
raščio Daily Worker vertėjas 
Alau 
radio 
joms 
ko ir 
senatorių i McCarthy. 
rius 
boję praėjusį antradieni puo
lė 
v o 
IĮ.

Max skelbia pasiuntęs 
ir televizijos kompani- 

rcikalavimą “lygaus lai- 
patogumą” a tsa k y m u i

Senato-
radio ir televizijos kai

I nitą laikrašti. Jo kalba 
transliuojama po visą

Mitingas protestui 
prieš bandymą 
atimti mokyklą

Newy or kiečiai pasipiktinę 
generalio prokuroro Brownell 
užsimojimu atimti nuo darbi
ninką mokyklą — Jefferson 
School. Mokykloje yra tei
kiami vakariniai kursai kiek
vienam darbininkui prieina
momis kainomis. Mokina dar
bininkams būtimi mokslą, 'ra
čiau yra ir bendrąją mokslu 
klasės, taipgi mokinama įvai
riose šakose.

Daugciis lankiusią tą mo
kyklą jauną žmonių tapo žy
miais unijistais. Taipgi eilė 
iš mokyklą išėstą geriausią 
mokytoją stojo mokytojauti 
toje mokykloje.

Pastaruoju laiku Brownellis 

la uja, kad mokykla 
truotųsi1 kaip “k o m u n 
fronto organizacija.”

Protestui prieš užmojį 
darbininkams laisvę moky- 
savo pasirinktoje mokyklo- 
rengiamas masinis protes

regis- 
i s t u

atim
ti

to mitingas. Jis įvyks gruo 
džio 2 dieną, 8:15 vakaro, Ju 
goslavą Salėje, 405 41st St.
N e w 
ma.

tarti

Visi su praniautieji 
d a i • b i n i n k u mokyki ą 
kviečiami dalyvauti.

rei- 
už-

Moterys reikalavo 
lygybės samdoje

Kelią dešimtą organizaciją 
atstoviu konferencija Brook- 
lyne nutarė reikalauti, kad 
samdytojai imtu darbiniukuš 
tiktai pagal sugabumą atlikti 

ypatingo dėmesio kre i p t i 
krautuvėms, restauranams ir 
kitoms visuomenei patarnavi
mo Įstaigoms. Moterys sako;

“Mums svarbu geras 
m a n d a g u s p atarų a v i m as. 
patarnautojo spalva, tautybė 
religija ar pažiūros muftis vi 
sai neapeina.”

prie-

Senoji laivakrovių 
unija prieš AFL

Užėmęs prasišalinusio 
ra liaus” llyano vietą jo 
tolius kapitonas Bradley ža
da perorganizuoti 72 ILA lo
kalus. Iš to.spėja, kad Brad
ley pastatys senosios unijos 
aparatą prieš naują AFL, uni
ją balsavimuose. Pajūryje ne 
už Ilgo įvyks balsavimai. pa
sirinkimui unijos.

Eiliniai laivakroviai bijosi, 
kad po Bradley “perorgani
zavimo” International Long
shoremen’s Association rake- 
tiorizmas pasiliks tas pats, tik 
apvilktas nauju kailiu.
Majoro pavaduotojas

Išrinktasis 
ris pasiskyrė 
ju (deputy

majoras Wagne- 
savo pavaduoto- 
mayor) Henry 

$25,000 metinės

87-20 8Bth Street 
WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

NEW YORK
*Į BUSINESS

OPPORTUNITIES

APPETIZING STORES (2)
Pilnai įrengti.' Abu geroje vei

klioje sekcijoje Brooklyn.', Daro 
gerą pragyvenimą. Žema renda. 
lysas. Savininkas su nuostoliais 
parduoda šias puikiausias biznio 
progas, nes turi kitus biznio in(o- 
resus.

Šaukite Savininką:
Tel. DI. 2-8511

(234-236)

C A ND Y STOR E—FOUNT AIN
Nuolatinis kavos Ir keksų biznis. 

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

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

Berooklyn. T<>l. ST. 8-8885
(234-240)

APPETIZING STORE
Taipgi parsiduoda saldainiai ir 

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

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

(234-238)

ITALIAN AMERICAN PASTRY' 
SHOP

Puikiai įrengta del kepimo duonos 
ir pastry. Puikiausia bizniui vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai galima padidinti, ši puikiausia 
biznio proga parduodama už labai 
prieinamą kainą. Šaukite savininką.

ESplanade 2-3921
(232-238)

AUTO REPAIR SHOP
Gerai įsteigta. Pilnai įrengta. 

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

Tel. HYacinth 6-7925
(233-239)

MACHINE SHOP
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 

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

šaukite Savininką:
Tel. HY. 9-2112

(234-236)

DELICATESSEN—GROCERY
Gerai isigvvenes. Pilnai įrengtas, 

tzora veikli sekciia. Daro gera nra- 
eyvenima. Biznis lengvai nadidina- 
mas. Savininkas narduoda labai 
prieinama kaina. Priežastis parda
vimo pusininku nesutikimas.

šaukite Savininka:
Coney Island 6-2166

(235-23G)

BUTCTRRR SHOP
Pilnai įrengta. Gera, bruzdi sek

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

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

DRY CLEANING — TAILORING
Pilnai įrengtas. Gera veikli sek

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

Pamatykite ar Šaukite Savininką.
304 Kings Highway

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

(235-237)

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 pasimatykito su savininku:

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

(236-240)

GASOLINE STATION
Pilnai įrengtas. 12,000 galionų 

per mėnesį. Gera bruzdi sekcija, 
daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda šią puikiausią biznio pro
gą labai prieinamai. Šaukite Savi
ninką:

Dienom: D A. 6-7499
Vakarais BA. 4-8988.

(236-242)

AUTO REPAIR SHOP
Geso pumpos, lift, parking vieta. 

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

Tel. G E. 8-8636
1236-242)

Miesto valdžia leido nu
pirkti -40,000 kopijų makar- 
tiečių išleistos brošiūros, agi
tuojančios pulti pažangiuosius 
mokytojus kaip komunistus. 
Ji bus išdalinta visiems mo
kytojams.

PAIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajicškau moteries ar merginos, 
tinkamos šeimyniškam gyvenimui. 
Vienam labai nuobodu gyventi ir 
užlaikyti namus ir biznį. Rašykite: 
George, 11059 Dodge, Van Dyke, 
Mich.

4 psl.—Laisve (Liberty)-Trečiadien.» Gruodžio-De<į 2, 195$

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

RANKOM IfcRAVINRTI
T

Vien (ik patyrusios. Pilnam ar 
daliai laiko. Kreipkitės:

MARGOT ORIGINALS
90-51 Corona Ave., Elmhurst

Tel. HA. 9-1152
(23G-237I

NAMU DARBININft
Dirbti katalikų klebonijoje. Guo

lis vietoje. Suaugusi. Gera mo
kestis, linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

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

REIKALINGOS
STALU PATARNAUTOJOS

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

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

(236-238)

ITNGERWAVER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 

(5 dienų savaitė, nuolatinis darbas. 
$60 pradžiai. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

JOSEPH’S BEAUTY SALON 
1534 Coney Island Ave.

Brooklyn
Tel. ES. 7-9584

(236-238)
STY LV PAT A r N AUTO JOS

Gora alga gori tipai, nuolati
nis darbas. šifiai 11-9 arba 11-3, 
Kreipkitės:

L Y NN’S LU NCH EON ETTE
42-02 Bell Blvd., Bayside

(235-239)

NAMU RUOšRJA
VIRĖJA

G kambarių namas. 5 suaugę. 
Guolis vietoje ar kitur. $35-$40. 
Maloni namų atmosfera. Paliudiji
mai.

JErome 7-6973.
(235-237)

ITNGER-WAVER—MANICURIST
Patyrusi pilnai mokanti. Aukš

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

BEVERLY ANNEX
110 Beverly Rd., Brooklyn

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

SLAUGE — R. N. f; 
Dieninėm pareigom. 8 valandų 1 
las. Kreipkitės: ' *

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

Jamaica 
Tel. JAmalca 6-3575 

(230-236)
BAKERY SALESGIRLS

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

FAMOUS BAKERY 
239 Schenectady Ave., 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)
MALE and FEMALE

MANICURIST—HAIRSTYLIST
Patyrę, pilnai mokanti, gera alga, 

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

Telefonuokite: 
EX. 2-4250 

(232-238)

SUPERINTENDENT • (.
25 šeimų namas, garu šildomas. 

Bronx — Melrose. 3 rūmai, šaldy
tuvas ir alga $60. Pageidaujama 
kalbančiu angliškai.

Tel. FA. 4-5602
(236-238)

HELP WANTED MALE

CABINET FINISHERS
Patyrę. Darymui pataisymų. Nuo

lat. 5 dienų savaitė. $1.72’.^ j va
landą.

NORTH SHORE 
EMPLOYMENT AGENCY 
36-51 Main St., Flushing

’ (235-239)

Laimės ieškotoja
New Yorke Pennsylvania 

stotyje atrasta miegant 16 
metų mergšė tapo nugabenta 
į Policijos ■ stotį. Išaiškino, 
kad ji prasišalinusi iš namų 
Spartansburg, Pa. Mergaitė, 
viena iš 9 vaikų šeimoje, no
rėjusi prasisalinti nuo didelės 
šeimos sunkumų ir rasti laimę 
did miestyje.

kambary.jp



