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A KRISLAI
Magdalena Žebraitienė.
Baigėsi.
Sako: ji buvo bevertė.
Ką duos Berlyno konfe

rencija ?
Rašo R. Mizara

Š. m. lapkričio 29 d. Chica- 
goje mirė Magdalena Žebrai
tienė, sulaukusi arti 81 metu 
amžiaus.

Velionė buvo ilgametė pro- 
J^gresyvių organizacijų narė, 

uoli spaudos ir visokio kultū
rinio darbo rėmėja.

Su velione, kaip ir su visa 
malonia ir svetinga Žebraičių 
šeima, man teko susipažinti 
Herrine, Ilk, prieš virš 30 m.

Magdalena Žebraitienė iš
augino gražią šeimą: dukrą 
Milda Česniene ir sūnų Justi-• • ♦

na. Tiek sūnus, tiek marti, tiek 
duktė, tiek žentas — visi pa
žangūs žmonės, visi tokie, 
kaip mirusioji motina ir kaip 
senas tėvas, Andrius Žebrai- 
tis.

Lai būva jai lengva Lietu
vių Tautinių Kapinių žemė, o 
josios vyrui, dukrai, sūnui ir 
visiems giminėms — šitoje 
liūdesio valandoje nuoširdi vi- 
s«'*\aisviečių vardu užuojauta!

« -JĮ:

UeTmudos konferencija bai- 
♦ gėsi.

Paviršium žiūrint, ii buvo 
sėkminga, tačiau, klausantis 
politinių korespondentų ko
mentarų, — ji buvo fiasko.

Konferencija buvo laikyta 
prie uždarų durų, tačiau šian
dien sunku paslėpti nuo spau
dos. kas vyksta net ir prie už
daru dinų.4 *

Spaudos korespondentus tai 
labai pykino: jų ten buvo su
skridę apie 200 ir nei vienam 
neteko į konferencijos posė
džius nosies įkišti!

Jei konferencijoje būtų da
lyvavę Tarybų Sąjungos at
stovai, tai, be a be jojimo, jiems 
už tai būtų tekę pipirų, net 
dabar! . . .

* * *
Walter Lippman rašo: tai, 

kas buvo nutarta konferenci
joje, buvo galima lengva; nu
tarti diplomatiniais kanalais.

Atrodo, bene svarbiausias 
nutarimas, atliktas Bermudos 
konf. bus tas: nusistatymas, 
klūp visiems trims laikytis Ke- 
tuVių Didžiųjų konferencijoje 
Berlyne, — konferencijoje, 
kuri įvyks pradžioje sekamų 
metų.

Susitarta: laikytis bendrai, 
kad Molotovas negalėtų kurį 
vieną pasigauti!

* >9 ♦

Mes, aišku, nesutinkame nei 
su Lippmanu, nei su kitais jo 
vienminčiais. Murns rodosi, ge
ras dalykas karts iš karto pa
tarti tam tikrais bendrais 
klausimais, siekiančiais taikos.

Jeigu Bermudos konferen
cija nepavyko, jeigu, sakysi
me, Eisenhoweris negalėjo 
Įtikinti Laniel’io, kad Eranci- 
ja privalo nusilenkti prieš vo
kiečių ginklavimąsi, tai tas 
dar neparodo, jog konferenci
jos nereikalingos.

Laniel iš tikrųjų negalėjo 
nieko tikra Eisenhoweriui pa- 

£Jadeti, kadangi pats nežino, 
kiek dienų jis bus Erancūzi- 
jos premjeru. 

♦ * *
Yra žmonių, kurie šitaip 

galvoja:
Jei Washingtonas griežtai

(Tąsa 3-me puisl.)

EISENHOWERIS SIOLO NAUDOT ATOMŲ JĖGA TAIKAI
Pasibaigė streikas prieš 
šešis komercinius New 
Yorko dienraščius 

--------------------------------- ;•

Leidėjai prideda $3.75 algos 
savaitei; komisija tirs faktus

New York. — Antra
dieni popiet baigėsi vie
nuolikos dienų streikas 
prieš šešis didžiuosius ko
mercinius New Yorko dien
raščius: Foto - graviruoto
jų Unijos susirinkimas nu
tarė grįžti darban šito
kiomis sąlygomis:

Graviruotojams bus pri
dėta po $3.75 algos per sa
vaitę, kaip kad dienraščių 
kompanijos siūlė iš pat pra
džios. Bus duota ir viena 
daugiau apmokama šven
tė per metus, negu iki 
šiol.

Bus sudaryta trijų žmo
nių komisija faktams ty
rinėti kas liečia streikavu
siu darbininku reikalavi
mus. Graviruotojus atsto
vaus George Meany, Dar
bo Federacijos preziden
tas. Leidėjų atstovas ko
misijoje bus R. W. Slocum, 
Philadelphijos dienraščio 
Inquirerio vedėjas. Jiedu 

. pasirinks trečią komisijos 
narį.

Komisija, po faktų išty

Maskvos radijas sako, jog Trys 
Vakaru Didieji “veidmainiauja”

Maskva. — čionaitinis 
radijas sakė, jog Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
valdovų nutarimas eiti į 
konferenciją su Sovietų 
Sąjunga yra “nenuoširdus 
jų manevravimas,” kad 
suramintų bijančius karo 
vakarinius kraštus.

Maskvos radijas nurodo, 
kad prezidentas Eisenho
weris ir Anglijos ir Fran
cijos premjerai slaptoje 
savo konferencijoje susita
rė laikytis vieno fronto 
prieš Sov. Sąjungą. Ten 
jie pagamino ir notą, su
tinkančią su sovietiniu pa
siūlymu — suruošti Ketu

Sen. Knowland sutinka 
su Joe McCarthy

Washington. — Senato
rius Knowland, republiko- 
mi vadas Senate, užgynė 
ragangaudžio McCarthy’o 
pranašavimą, kad valdžios 
apvalymas nuo komunistų 
bus svarbusis klausimas 
ir kongresiniuose 1954 me
tu rinkimuose.

Knowlandas užginčijo 
prez. Eisenhowerio tvir
tinimą, kad jau pirm tų 
rinkimų bus palaidotas 
klausimas apie komunistus 
valdžioje.

rimui, duos patarimus, ar 
New Yorko dienraščių lei
dėjai galėtų pridėti foto- 
g ra v i r u o t o j a m s d a u g i a u
kaip $3.75 per savaitę. Bet 
patarimų vykdymas nebus 
privalomas.

400 foto - graviruotojų 
sustreikavo lapkričio 27 
d., reikalaudami pakelt al
gą $15 per savaitę. Baskui 
nusileido iki $7.50 priedo. 
Bet leidėjai kietai laikėsi 
savo pradinio pasiūlymo — 
pridėti tik $3.75.

Iš pritarimo graviruoto
jams nėjo darban ir 20,000 
kitų laikraštinių darbinin
kų— raidžių rinkėjų, spau
sdintojo, redakcinių dar
bininkų i)’ raštinių tar
nautojų, priklausančių 7- 
nioms skirtingoms uni-į 
joms.

Taip ir buvo sustabdvti j 
šeši dienraščiai: N. Y. Ti-! 
mes, Journal - American, į 
Daily News, . Daily Mirror, | 
N. Y. Post ir World-Tele-į 
gram.

P. Beris K Klaston, Great Neck, N, Y...................... 810
J. Krasauskas. Norwood, Mass. 760
New Britain, Conn.. Vajininkai 70-1
Baltimore. Md., Vajininkai 632
LLD Moterą Klubas, Binghamton. N. Y.............. 578
V. Padgalskas, Mexico, Me.............  510
I larrison, N. J.. Vajininkai -150
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.........    416
Chester. Pa.. Vajininkai 416
Bridgeport, Conn., Vajininkai 352
,1. Blazonis, Lowell, Mass...................... 320
C. K. Urban, Hudson. Mass. 320
V. Ramanauskas, Minersville. Pa. 293
Patersonietis ...................... 292
S. Kuzmickas, Shenandoah. Pa................................................................... 288
J. Didjun, Neew Haven. Conn. 288
J. A., Rochester. N. Y. 271
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 2G8
Newark. N. J. .Vajininkai 252
A. Navickas. Haverhill, Mass................................... 2-18
Los Angeles, ('alii'., Vajininkai .............................................. 224
J. Urbonas. Pittsburgh. Pa. .'............................................................ . 207
V. Kvetkus. Cambridge. Mass.......................... .192
M. Paulauskas. Pittsburgh. Pa. .. 192
J. Portikas, McKees Rocks. Pa..................     192
V. Smalstieno, Detroit. Mich.................................. 192
J. Kazmer, Pittsburgh. Pa.............................. 180
W. Vilkauskas. Nashua. N. H..................................... 180
A. Kubilskis, Coal Center, Pa...................................................... IGO
Plymouth Wilkes-Barre. Pa......................... IGO
S. Raudinė. Pittston, Pa........................................ IGO
A. Gudzin, Scotia. N. Y.............................................   . 128
LLD 77 kp., Cliffside, N. J..................................    128
Geo. Urban. N. Braddock. Pa. .......... ... 96
Geo. A. Bražinskas, So. Boston, Mass................................ 96
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. . 84
J. Masteika, Dorchester. Mass..................   64
A. P. Dambrauskas, Haverhill Mass............................................ 64
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .................. 6-1
II. Žukas. Binghamton, N. Y. ..........     56

(Tąsa 3-mo puisl.)
rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferenciją Berly
ne.

Bet jau pati atskira va
karinių didžiųjų konferen
cija Bermudoje parodo, 
kad jie nesistengia atliuo- 
suot tarptautinius įverži- 
mus, sako Maskvos radi
jas. Jis kartu smerkia 
Bermudos konferenciją už 
tai, kad tenai nutarta lai
kytis karinio Atlanto kraš
tų sąryšio ir vykdyti ame
rikinį planą dėl vakarinių 
Europos kraštų armijų su
vienijimo į tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun
ga-

Kruvini susidūrimai 
atmaty vežikų streike

New York. — Streikuoja 
darbininkai kompanijų, iš
vežiojančių atmatas val
gyklų, viešbučių bei kitų 
privačių įstaigų.

Nepažįstami vyrai ry
tinėje miesto dalyje pavo
jingai peiliais subadė ke
lis žmones, kurie krovė at
matas į trokus, atvažia
vusius iš kitų miestų.

ORAS. — Nešalta ir gal 
bus lietaus.

LAISVES VAJUS
Gavimui naujų skaitytojų

KONTESTANTIJ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Elizabeth, N. J., vajininkai ........................... 2,470
M. Svinknnienė, Waterbury, Conn...................  2,295
Brooklyno vajininkai ..............  1,862
Hartfordo vajininkai ........................................ 1,744
D. G. .tusius, Worcester, Mass........................... 1,612
Philadelphia, Pa..................................................  1,564
Rochester, N. Y., vajininkai ........................... 1,136
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.......................  1,062
L. Prūseika. Chicago. III...................................... 1,016
L. Tilwick. Easton, Pa......................................... 928

United Nations, N. Y. — 
ez. Eisenhoweris antra

Trys Vakaru Didieji mandagiai 
priima Soviety siūlomą sueigą

— ----- 1 X

Washington. —Jungtinės kraštų sąryšis ir Amerikos
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija .taikiai priėmė Sovie
tų pasiūlymą, kad visų šių 
keturių valstybių užsienio 
reikalu ministrai sueitu į 
kon f e r en c i j ą Be r ly n e.
Anglų, amerikonų ir fran- 

cūzu švelniai sutaisyta no
ta Sovietams sako, konfe
rencija galėtų įvykti 1954 
metų sausio 4 d., ir tikisi, 
kad ta sueiga “vestų linkui 
Vokietijos suvienijimo ir 
taikos sutarties padarymo 
su Austrija.”

Kinijos klausimas
Sovietų vyriausybė pa

geidavo, kad Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
sueiga pakviestų ir Kinijos 
Liaudies Respublikos mini
strą į Berlyno konferenci
ja.

Trys Vakarų Didieji da
bartinėje savo notoje da
linai daro nuolaidą dėl Ki
nijos. Jau sutinka, kad 
Berlyno sueigoje galima 
būtų bent pakalbėti apie 
Kinijos kvietimą į konfe
renciją.

Vakarai laikosi karinių 
savo sutarčių

Nota sako, kad Atlanto

-0

planas, peršantis sukurti 
tarptautinę vakarinės Eu
ropos šalių armiją prieš 
komunizmą — tai esą. “vien 
tiktai apsigynimo” pada
rai.

Ton armijon Amerika 
siūlo įtraukti ir pusę mili
jono vakarinių vokiečių ka
riuomenės.

(Sovietų vyriausybė jau 
kartotinai smerkė Atlan
to sąryšį ir tarptautinės 
vakarinių europiečių armi
jos planą; sakė, tai yra pa
siruošimai užpuolimo ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.)

MIRĖ ĮŽYMUS IŠRA
DĖJAS CH. HALL

Boston. — Mirė išradė
jas Chester I. Hall, 65 me
tų. Jis, šalia kitko, išrado 
elektrinį fonografą, duo
nos spragintąją (toaste- 
rį), automobilių inžino ter
mostatą ir daug kitų prak
tinių dalykų. Viso buvo 
užpatentavęs 739 išradi
mus šioje šalyje ir užsieny
je.

Ragina įsteigt pasaulinį 
atominių medžiagų fondą 
ei viliu iams rei kalan i s
Prezidentas tikisi draugišku 
santykiu su Sovietų Sąjunga

nuoširdžiai pasisveikino, 
paspausdami vienas kitam 
ranką.

Tarpt aulinis atominių 
medžiagų fondas

Prezidentas, įspėdamas 
prieš atominio karo baisy
bes, siūlė įkurti tarptautinį 
atominių medžiagų fondą, 
kurį globoti] Jungt. Tau
tos. Amerika, Sov. Sąjunga 
ir kiti kraštai turėtų duo
ti fondui po tam tikrus kie
kius uraniumo bei kitokių 
atominių medžiagų. O jos 
būtų dalinamos įvairioms 
kitoms šalims, dar neturin
čioms tokių medžiagų.

— Tuomet reikėtų pa
skatinti visus pasaulio kra
štus, kad stengtųsi kuo 
plačiausiai išvystyti ato
minės jėgos naudojimą ci
viliniams gyvenimo rei
kalams, — sakė preziden
tas.

ŠALIN PASTUMIA
BARI C HO PLANĄ

šiuo savo pasiūlymu Ei
senhoweris faktinai at- 

; meta atomini Barnelio pla
na, kurio iki šiol Amerika 

4 Z

laikėsi.
Barucho planas reikala

vo visųpirma griežtai su
kontroliuoti atominę ga
mybą Sovietų Sąjungoje 
bei kituose kraštuose: tuo 
tarpu laikyti atominius 
Amerikos sekretus, ir tik
tai, galų gale, juos atideng
ti po to. kai bus galutinai 
pažabota atominė pramo
nė visur kitur.

Kiti Eisenhowerio pa
siūlymai

Prezidentas taip pat siū
lė:

—Pradėti mažinti nai
kinančiąja jėgą, esamą ato
miniuose pasaulio sandė
liuose.

Atidaryti naują kelią į 
taikias diskusijas ir pada
ryti bent pradinį žingsnį 
linkui to, kad galima būtų 
išspręsti daugeli sunkių 
klausimų per privačiai bei 
viešas konferencijas... kad 
pasaulis tikrai eitų link 
santaikos.

dienio pavakarėje pasakė 
svarbia kalba Jungt. Tau
tų seime (asamblėjoje).; 
Daugiausiai kalbėjo apie’ 
reikalą vengti pragaiš
tingo atominio karo ir siū
lė pasauliniu plotu išvysty
ti. atominiu medžiagų var
tojimą kasdieniams žmo
nių reikalams.

Prezidentas taipgi pareiš
kė vilties, kad galima liūtų 
sumegsti draugiškus ben
dradarbiavimo santykius 
su Sovietų Sąjunga.

Višinskio atsiliepimas
i Korespondentai po Ei
senhowerio kalbos užklau
sė Andrių Višinskį, vy
riausią Sovietų delegatą 
Jungtinėms Tautoms, kaip 
jam atrodo ši kalba. Višin
skis atsakė: “Tai labai 
svarbi kalba — nepapras
tai įdomi.”

Jungt. Tautų centro va- 
j dai po prezidento kalbos 
i pakvietė jį j vaišes, kur 
Eisenhoweris ir Višinskis

Baisi naikinančioji • 
: atomų jėga

United Nations, N. Y. — 
Prez. Eisenhoweris, kal
bėdamas Jungt. Tautu sei- 

i me. atžymėjo, kad:
Šiandieninės atomų bom- 

j bos yra daugiau kaip 25 i 
sykius smarkesnės už dvi I \ i
pirmutines bombas, kurios 
1945 metais sunaikino Ja
ponijos miestus Hirošimą 
ir Nagasaki.

O viena hydrogen inė 
bomba galėtų sunaikinti 
tiek, kaip milionai tonų 
smarkiausių . neatominių

1 karo sproginių TNT.
Jungt. Valstijos turi sa- 

I v o sandėliuose “daug sy- 
! kių datigiau sprogstamo
sios jėgos, negu visos bom
bos ir patrankų šoviniai, 
kurie buvo paleisti iš kiek
vieno lėktuvo ir kiekvienos 

j patrankos k i ekviename 
i fronte per visus Antrojo 
i pasaulinio karo metus.”

Prezidentas pripažino, 
• kad Sovietų Sąjunga tu
ri ne tik paprastų atom- 
bombų, bet ir hydrogeni- 
nių.

Jisai sakė, nėra jokios 
tikros Amerikai apsaugos 
nuo atominio užpuolimo iš 
oro, nors po baisiam priešo 
suduotam smūgiui Ameri
ka ir galėtų atkeršyti, nu
siaubdama priešo šalį ato
miniais savo ginklais.

“ANTROJI GEGUŽĖ” 
ANGLIJOJE

London. — Anglijoje da
bar toks šiltas oras, kad 
vadinamas “antru gegužės 
mėnesiu.” Gausingai žy
di gėlės. Daržininkai ren
ka ir pardavinėja šviežias 
žemuoges ir avietes.

Dienos laiku rytinėje ir 
pietinėj Anglijoje vidutine 
temperatūra per kelias pa
skutines dienas buvo 72 
laipsnių.
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Sensacijos, — k.j jos duos?
GALIMAS DAIKTAS, KAI) sensacijas mėgstan

tiems žmoneliams taip vadinamo kongresinio Kersteno 
komiteto “apKlausinejimai.” įvykę New 'i orke, yra la
bai žingeidūs, įdomūs. Tačiau rimtiems žmonėms visa 
tai atrodo į tuščią vodevilį.

Tik įsivaizduokime: štai, storas “kankinys,” sako
ma, kunigas su maska, atsistoja “liudyti.” Jis pasa
koja: per aštuoniolika dienu komunistai jį mušė, kan
kino, spardė ir laikė dėžėje, panašioje į karstą (gra
bą), bet kai jiems nusibodę tai daryti, tuomet kunigėlį 
paleido, į Sibirą nevežė. Ir šiandien šis “didysis kanki
nys,” šis storas, kai]) gera bačka, asmuo atlieka svarbu 
numerį politiniame vodevilyje.

Kodėl jis nešioja maska? Kodėl jis bijosi parodyti 
savo veidą? Gėdinasi žmonių? Bijosi? Ko jis bijosi? 
Juk jis gyvena toli nuo tų. kurie jį laikė per aštuo
niolika dienų “beveik karste.”

Toji maska yra dėl efekto. Jo pasakos apie “kanki
nimus” ir “karste laikymą” neturi nieko bendro su re
alybe. Tai vienas eilinių melų, skleidžiamų tų, kurie ka
ro metu tarnavo Hitleriui, o paskui pas jį bėgo ieškoti 
prieglobsties. O gal šis maskuotasis- buvo net ir ne 
kunigas. — galėjo būti bent kokis dvikojis su užmauta 
ant galvos maska. — užtenka.

Sensacijų buvo ir daugiau.
Buvo pakviestas mašinų fabrikantas 'Thomas Wat- 

<on liudyti. 1938 metais, jis sakė, biznio reikalais bu
vo nuvykęs į Pabaltijį. Watson pareiškė, kad tuomet 
jis Lietuvoje ir Latvijoje ir Estijoje pastebėjęs, kad 
“žmonės buvo laimingi, visko turėję, ir turėtąja laisve 
buvo pa,tenkinti...”

Kokie žmonės, ponas Watson?
Tai tie patys, kurie karo metu pabėgo pas Hitlerį. 

Jie tuomet, fašizmo laikais, buvo turtingi, laisvi ir lai
mingi. Bet kaip gi gyveno darbo žmonės, liaudis? Ar 
tuomet nubuvo perpildyti kalėjimai politinių anti-fašis- 
tinių kalinių? Ar varguomenė nekentė baisios pries
paudos, — politikės ir ekonominės priespaudos? Taip, 
kentė! Tail), toji kančia ir privertė Pabaltijo kraštų 
žmones ieškoti išeit’es. Jie tą išeitį ir surado 1940 me
tais.

Atvirai pasakysime: tokie, kaip p. Watson, Pabal
tijo tautų gyvenimo nesuprato 1938 metais, nesupranta 
ja ir šiandien.

Liudijo čia ir buvęs prezidentas H. Hooveris. Ko
kią gi jis sensaciją iškėlė? Kokį numerį jis čia atliko? 
Ogi štai kokį: “Pabaltijo tautos nėra giminingos sla
vams, viena jų, estai, yra artima giminė vengrams ir 
suomiams.”

Tai sensacija! Nejaugi Kerstenas to nežinojo? 
Argi tik dėlto reikėjo šauktis net pas buvusįjį šalies 
prezidentą, kad tai paaiškintų ? !

Tiesa, Hooveris liekasi Hooveriu. Jis atsiminė, kad 
turis reikalo su tais, kuiie nori karo, tai ir pasakė, jog, 
girdi, užeis kažin kokia pasaulinė ar gamtinė katas
trofa, na, ir Pabaltijo kraštai busią išlaisvinti, — fa
šistai galėsią juos tuomet pasiimti lengviausiai! 
O kaipgi, ar toji katastrofa Pabaltijo krantų nepalies? 
Hooveris nepasakė. Žinome gerai tai, jog Hooveris 
visuomet buvo aštrus 'karybų Sąjungos priešas, — jis 
tokiuo yra ir šiandien.

Iš New Yorko Kerstenas išvvko i Detroitą, o iš ten 
vyks į .Cbicagą ir vi> rinks sensacijas!

0 visgi tai yra bloga, jei tokie dalykai pas mus 
vykdomi. Atsiminkime, kad už tas vodeviliškas sen
sacijas visuomenė turi sumokėti.

Tarybų šalyje visos tau
tos — didelės ir mažos — 
turi lygias teises, ir šioji ly
gybė užtikrinama praktiko
je ir griežtai saugoma ta
rybinės konstitucijos.

Surištos glaudžia* drau
gyste ir savitarpio pagal
ba, Tarybų Sąjungos tautos 
užtikrina savo s a u g u m ą 
nuo išorės priešu ir spar
čiai žengia pažangos keliu. 
Todėl tautų draugystė yra 
viena galingų varomųjų jė
gų tarybinei socialistinei vi
suomenei vystytis.

Kokia vaisinga yra tautų 
draugystė ir broliška savi
tarpio pagalba socializmo 
sąlygomis, galima pamaty
ti, paėmus kaipo pavyzdį 
Latvijos TSR — savo teri
torijos ir gyventojų skai
čiaus atžvilgiu nedidelę res-

Robert Goodwin (dešinėje) išmetama.* iš McCarthy tyrinė
jimo General Electric Co. darbininku. Kairėje sėdi valdžios 
šnipas Tcto, kuris skundžia Goodwin ir kitus darbininkus 
kaip komunistus. Kadangi Goodwin ncltooperavo su McCar
thy ir pasipriešino tyrinėjimui, tai jis prašalinamas iš tyri
nėjimo kambario ir išmetamas iš darbo
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tinio režimo laikais Latvija 
buvo atsilikusi šalis,tiek 
ekonominiu, tiek ir politi
niu atžvilgiu priklausoma 
nuo Vakarų. Jos' silpna 
ekonomika faktiškai buvo 
svarbiausiųjų kapitalistinių 
Europos šalių ekonomikos 
priedėlis. Nedarbas, betei- 
siška ir varginga darbe 
žmonių padėtis — visa tai 
buvo tada latvių tautos da
ba.

1940 metais Latvijos dar
bo žmonės i vedė tarvbu val
džią ir įstojo į Tarybų Są
jungos tautų šeimą.

Nuo to laiko praėjo 13 
metų. Latvija pergyvenu 
dar hitlerinių armijų ant
plūdį, kuris padarė respu
blikai nepaprastai daug ža
los, ir todėl keletą metu tru
ko atstatymo darbai. Ir vis 
dėlto Latvija įstengė iš pa
grindų pertvarkyti savo 
pramonę ir žemės ūkį.

Jei senojoje Latvijoje 
pramonės gamyba per 2G 
metus tepadidėio tik pus
antro karto, tai tarybinėje 
Latvijoje per 11 metų, ne
paisant karo padarytų su
griovimų, pramonės gamy
ba padidėjo 3.G karto.

Visi laimėjimai, kuriuos 
latvių tauta pasiekė savo 
kuriamajame darbe, tape 
galima žymiu mastu dėka 
TSRS tautų draugystės ii 
broliškosios jų savitarpio 
pagalbos.

Vien per kelerius pasku
tinius metus Latvija gavo 
iš kitų respublikų, iš Mask
vos, L e n i n g r a do, Uralo. 
Donbaso, Baku, Tbilisio, 
Minsko ir kitų miestų ga
myklų daug tūkstančių 
įvairių staklių, mašinų, 
agregatų, motorų, milijo
nus tonų akmens anglies, 
šimtus tūkstančių tonų naf
tos produktų, juodųjų ii 
spalvotųjų metalų, minera
linių trąšų, medvilnės, vil
nos, odų ir kitos žaliavos, 
daug pramonės prekių.

Latvijoje yra daug įmo
nių, kurios pilnutinai aprū
pintos naujausiąja techni
ka sukurta broliškųjų są
junginių respublikų.

Dėka visapusiškos pagal
bos, gaunamos iš visų tary
binių tautų ir ypač iš rusų 
tautos, kurios vaidmuo Ta
rybų Sąjungos gyvenime 
ypatingai didelis, Latvijos 
respublikoje po karo buvo 
atstatytos visiškai naujos 
technikos pagrindu tokio, 
stambios gamyklos, kaip 
Rygos radijo ir elektros 
aparatūros gamykla, vago
nų gamykla, metalurgijos 
gamykla, Kegumo hidroe
lektrinė ir kįt. Įkurtos 
naujos stambios įmonės: 
‘Avtoelektropribor,” ‘ ‘ H i - 
drometpribor” ir kitos.

Latviją dabar g a m i n a 
elektrinius traukinius, au
tomatines telefono stotis.

galingus elektros variklius, 
plaukiojančius kranus, pa
tobulintus tramvajaus va
rgonus, kilnojamąsias elek
trines.

Dabar svarbi a u s i o m i s 
pramonės šakomis respublu 

j ko j e tapo mašinų gamyba 
iĮ ir metalų apdirbimas. Nau- 
| jajame p e n k m e t y j e šios 
; pramonės šakos vystysis 
j toliau ir prie jų prisidės 
i dar naujos itin svarbios ša
rkos — staklių gamyba ir 
laivų statyba.

Tarybų Sąjungos tautoms 
I padedant, pervestas į ko- 
| lektyvinį, socialistinį vysty- 
į mosi kelią Latvijos žemės 
i ūkis. Dabar respublikoje | 
; sukurtos 107 MTS, kurios 
i yra aprūpintos naujausiąja 
technika — tilksta n č i a i s 
traktorių, kombainu ir dau- v v

m ų. D e š i m ty s gy v c n amų j ų Į 
namų išaugo Jelgavoje, Lie-' 
pojuje, Cesyje ir kituose! 
miestuose. Padidėjo kolū-I 
kinės valstietijos pajamos. į 
Jei 1949 metais respubliko-| 
je buvo tik 2 kolūkiai-mili- i 
jonieriai, tai 1952 metais jų | 
jau buvo 88.

Latvių tauta aukštai ver-į 
tina pagalbą, kurią jai tei-1 
kia broliškosios tarybinės i 
tautos, ir pasiaukojamai 
darbuojasi vardan visos Ta
rybų Sąjungos gerovės ir 
klestėjimo. Latvijos darbo 
žmonės aktyviai dalyvauja i 
vykdant didžiąsias staty-| 
bas prie Volgos ir Dniepro, 
siųsdami tenai respublikoje 
pa ga m i n tu s plati ki o j a nei u s 
kranus, įrengimus, statybi
nes medžiagas, telefono įtai- 
sinius ir tt.

Rygos vagonų gamyklos 
elektriniai vagonai kur
suoja visuose elektrifikuo-

gybe kitų žemės ūkio ma
šinų. Vien 1951 metais res- 

! publika gavo, be traktorių, 
250 kombainu, 400 kuliamu- 
jų, 3.5 tūkstančio kitų že
mės ūkio mašinų. Visa ši
ta technika sėkmingai ap
tarnauja 1,513 kolūkių.

Žemės ūkio mechanizaci
jos lygio atžvilgiu Latvija 
pralenkė labiausiai išsivys
čiusias kapitalistines Euro
pos šalis.

Visuomeninė g a m y, b o s 
priemonių nuosavybė ir ne
būvi mas vieno žmogaus iš
naudojimo kito žmogaus 
sudarė pagrindą įvairių tau
tu ir kalbu žmonėms dar
niai ir susitelkusiai dirbti. 
Šiuo atžvilgiu Latvijoje pa
žymėtina hidroelektrinė su 
simboliniu pavadinimu — 
“Tautų draugystė.” Ji pa
statyta trijų respublikų 
sandūroje ir buvo statoma 
B a 11 a r usijos, Latvijos ir 
Lietuvos kolūkiečių. Įren
gimus šiai statybai atsiun
tė rusu darbininkai iš Ura
lo ir Leningrado. Latvijo
je dažnai galima rasti ga
mybinius kolektyvus, kur 
drauge su latviais darniai 
dirba rusai, lietuviai, balta
rusiai, estai, ukrainiečiai 
ir kitų tautų atstovai.

Tarybų Latvijos darbo 
žmonėms savo p a t y r i m ą 
perteikia visos Tarybų Są
jungos Liepojos metalurgų 
socialistinis bendradarbia
vimas su Ukrainos metalur
gais, Rygos statybininkų— 
su Maskvos ir Leningrado 
statybininkais. Platus ir 
veiksmingas pasidarė taip 
pat latvių ir kitų tarybinių 
tautu bendradarbia v i m a s 
kultūros srityje, o taip pat 
ir sprendžiant svarbiausias 
liaudies ūkio ir mokslo pro
blemas.

Didieji socialistiniai per
tvarkymai Tarybų Latvijo
je įgalino iš pagrindų pa
keisti patį latvių tautos gy
venimą ir pasiekti žymius 
laimėjimus vystant jos kul
tūra .

Senojoje Latvijoje 11 pro
centų buvo neraštingi, iš 
viso čia tebuvo 71 vidurinė 
mokykla. Dabar neraštin
gumas Latvijoje visiškai 
likviduotas, respub 1 i k o j e 
yra 1,500 mokyklų. Paly
ginti su 1940 metais, vidu
rinėse mokyklose dabar 
mokosi trigubai daugiau 
vaikų. Respublikoje sukur
tas platus aukštųjų moky
klų tinklas, daug teatrų, ki
nų, kultūros namų, pirmą
syk įsteigta Mokslų akade
mija, kurioje dirba keli šim
tai mokslinių davbuotojų.

Tarybų Latvijos darbinin
kams ir tarnautojams, kaip 
ir daugeliui Tarybų šalies 
darbo žmonių, statomi nau
ji mimai su gerai įrengtais 
butais. Vien 1952 metais 
Rygoje atiduota naudotis 
50 dideliu gyvenamųjų mi

tuose Tarybų Sąjungos ge
ležinkeliu ruožtuose. Kam
čiatkos, Pietų Sachalino ir 
Karelijos miško kirtėjai! 
sėkmingai naudoja Rygos 
ga m y klos “ G1 a vlesz a pča s t j ’ ’ 
kilnojamąsias elektri nes. 
Latvijos mechaninė turbinų 
gamykla savo produkciją 
siunčia į Kazanę, Saratovą, 
Ukrainą ir tt. Uolienos va
lymo mašinos vyksta į Gru
ziją ir į Uralą. Telefono 
aparatai ir galingi radijo 
imtuvai su gamyklos 
“VEF” ženklu, o taip pat 
gamyklos “Sarkana zvaigz- 
ne“ dviračiai yra žinomi vi
suose Tarybų šalies kampe
liuose kaip puikios kokybės 
produkcija. Pirmarūšis li
noleumas iš Liepojos, pato
gūs ir dailūs baldai iš Ry
gos ir Valmieros, gera lat
viška miško medžiaga, že
mės ūkio mašinos ir daug 
kas kita, pagaminta Latvi
jos respublikoje, pasklinda 
po visą Tarybų Sąjungą. I

Latvių tauta padėjo Bal
tarusijai atstatyti josios j 
sostinę Minską, kurią buvo! 
sugriovę fašistai, ir kartu 
su kitomis tarybinėmis tau
tomis padeda toliau vystyti 
Minsko pramonę ir kultū
rą. Didelę pagalbą Latvi
ja teikė ir tebeteikia ki
tiems savo kaimynams — 
Estijos TSR ir Lietuvos 
TSR.

Latvių tautos pasiekimai 
mokslo ir kultūros srityje 
tampa žinomi visoms tary
binėms tautoms. Antai, Ry
goje sukurtas svarbus gy
domasis preparatas prieš 
tuberkuliozę PASK perduo
tas visoms TSRS klinikoms. 
Garsiųjų Tarybų Latvijos 
rašytojų A. Upyčio, V. La- 
cio, A. Saksės, A. Grigulio 
ii* kitu kūriniai leidžiami 
daugelio Tarybų šalies tau
tų kalbomis, o eilė latvių 
dramaturgų pjesių tvirtai 
Įėjo Į tarybinį repertuarą.

V. štenberg.

VAIKĖZAS NUŽUDĖ 
SAVO GERADARIUS

Miami, Ela. — Tapo areš
tuotas Alien R. Smith, 18 
metu amžiaus. Kaltina
mas, kad apvogė ir nušovė 
savo geradarius Gelestę 
Holton’ienę ir Rob. Milto- 
ną. Jiedu buvo išėmę tą 
pusbernį iš pataisos namų, 
kur Smithas buvo laiko
mas kai]) jaunukas pa
dauža.

Suimtasis prisipažįsta, 
kad Holtomcnė ir Miliū
nas gerai, tėviškai jį už
laikė.

Po dvigubai žmogžudys
tei Smithas spruko Holto- 
nienės automobiliu, kurį 
paskui toliau paliko.

New Yorko važiuotos 
darbininkų unija reikalau
ja pakelti algą 25 centais 
per valandą.

Ruth Neuer ir Meriel Bush vaikščioja Philadelphi jos 'gat
vėmis apsidengusios specialiu dengtuvu, kad apsisaugoti n io 
pavojingu dūmų ir rūkų.

PAREMKITE ŠĮ SVARBŲ 
DARBĄ 

V

Gruodžio 12 ii' 13 Chica-i 
go j įvyksta Nacionalė Kon
ferencija už atšaukimą Mc- 
Carran-Walter imigracijos I 
įstatymo.

Šis įstatymas, kaip jau j 
žinoma, skaudžiai paliečia | 
s ve tu r g i m įu s a m e r i k i e č i u s. 
Jis taipgi pažeidžia Ameri
kos prestyžą kitose šalyse, i 
Jisai diskriminuoja naujus 
imigrantus, laiko kai kurių 
tautybių žmones žemes
niais už kitu.

' Arti šimto įžymiu Ame- 
rikos intelektualų — visuo-, 
menės veikėjų, profesorių,' 
darbo unijų pareigūnų—re
mia šią konferenciją.

Ši konferencija yra svar
bi. Ji turėtų būti remiama 
visomis jėgomis.

Lietuviu Komitetas Gvni- 
mui Sveturgimių skatina 
lietuvių organizacijas daly
vauti joje. Kurios organi
zacijos dar neišrinko dele
gatų, valdybų nariai priva
lo dalyvauti.

Tolimesnių kolonijų kelios 
organizacijos, ar jų valdy
bos, bendrai susidėję gali 
pasiųsti vieną ar porą de
legatų.

Konferenci ja prasidės šeš
tadienio rvte, 9 valanda, 
Walsh’s Hali, 1014 North 
Noble St, Chicagoj.

šeštadienio vakare bus 
banfcetas toj pačioj salėj.

Sekmadieni konferencija 
irgi tęsis nuo 9 valandos iki 
1 popiet.

Lietuvių Komitetas ragi- 
n a skaitlingai dalyvauti 
konferencijoje, taipgi siųsti 
sveikinimus jai.

Sveikinimus galite siųsti 
Lietuvių Komiteto wZi^y- 
bai, ji perduos lumfenhe’ 
jai.

Atšaukimas McCarran - 
Walter įstatymo žymiai su
mažintų persekiojimus - de
portavimus nepiliečių sve
turgimių visuomenes veikė
jų, taipgi nupilietinimą pi
liečių.

To istatvmo atšaukimas 
pasitarnautų Amerikos 
žmonėms, šalies prestyžui, 
nes būtų atsteigtos ameri
kinės tradicijos ir žmonių 
teisės, kurias tas įstatymas 
paneigia.

Paremkite ši svarbu dar
bą.

LKGS Valdyba 
3116* S. Halsted St. 
Chicago 8, Ill.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė jau leidžia savo 
piliečiams - pilietėms tuok
tis su svetimšaliais.

“Laisves” Bendroves DalininKy
SUVAŽIAVIMAS

Buvo pranešta, kad suvažiavimas įvyks sau
sio (Jau.) 31 d., 1954 ni. Tačiau, dėl kitų paren
gimų, įvykstančių Kultūrinio Centro Auditorijo
je tą diena, suvažiavimas tapo nukeltas į vasario 
(Feb.) 7-tą dieną, 1951 m.

Prašome Laisvės bendroves dalininku isitū- 
myti dienos pakeitimą ir kviečiame iš anksto 
ruoštis suvažiavimui. Kiekvienas dalininkas turi 
būti suvažiavime ir suteikti savo iniciatyvos ben
drovės ir dienraščio naudai.

Suvažiavimas ir po suvažiavimo banketas 
bus vasario (Fob.) 7 d., 1954, Liberty Auditori
um, IIO-OG Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 1 1 vai. ryto. Visi 
dalininkai yra prašomi Besivėlinti į suvažiavimą, 
nes bus geriau, jei suvažiavimą užbaigsime nors 
apie 6 vai. Vakarienė bus duodama tuojau po 
užbaigimo suvažiavimo.

Labai lauksime svečių iš kitų kolonijų at
vykstant į šį metinį mūsų sąskridį. Šiais sun- 
kiais infliacijos laikais dienraščio išlaikymas da
rosi sunkesnis. Turime labai rūpestingai paimti 
tą svarbų reikalą šiame suvažiavime. Todėl 
prašome organizacijų, kurios turi Laisvės ben
drovės serų, atsiųsti savo atstovus ir prašome 
paskirų asmenų šerininkų dalyvauti suvažiavime.

laisvės Afhnhnstrflrija



LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

K. čiurlis Elizabetho vajininkus, padėjo pirmon 
vieton.

M. Svinkūnienė stipriai laikėsi toje vietoje, bet šį 
sykį nepasisekė. Bet ji daug dirba vajaus reikale, ir ne
būtų nuostabu, jeigu ji vėl užimtų vieta pirmoj eilėj.

Brooklyniečiams gražiai pasidarbavo Julius Kalvai
tis su atnaujinimais ir aukomis. Taip pat ir Jonas 
Grybas.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., irgi darbuojasi, kad 
Hartfordas gražiai išsilaikytų laimėtojų lentelėje. Ji 
prisiuntė pluoštą atnaujinimų ir aukų.

Nors nelabai sveikuoja,oet visvien bando kiek ga
lėdamas pagelbėti Philadelphijos vajininkams A. J. 
Smithas. Linkime jam geros kloties.

Rochesterio vajininkai gražiai darbuojasi. Šį sykį 
J. Evans prisiuntė atnaujinimų ir aukų.

L. Tihvick, Easton, Pa., prisiuntė atnaujinimų ir 
aukų.

Greatneckiečiai P. Beeis ir F. Klaston bendradar
biaują vajuje ir, matyt, jie artinasi prie laimėtojų 
skyriaus.

Sekami vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų ii* aukų:

P. Paserskis, Baltimore, Md.; A. Lipeius, Chester, 
Pa.; J. Jocis, Bridgeport, Conn.; C. K. Urban, Hudson, 
Mass.; J. Didjun, New Haven, Conn.; J. A. Rochester, 

4 N. Y.; W. Vilkauskas, Nashua, N. H.; S. Rauduvė, Pitts
ton, Pa.; V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; Geo. A. Bražins
kas, So. Boston, Mass.; A. P. Dambrauskas, Haverhill, 
Mass.; H. Žukienė, Binghamton, N. Y.

Aukų šį sykį gauta sekamai:

Wilkes-Barre—Plymouth, Pa...............................32.00
Paterson, N. J. .. ............................................... 31.00
Easton, Pa...................................................... .  •. 31.00
Chester, Pa.......................   27.00
Stamford, Conn..................................................  27.00
Newark, N. J.......... ........................................... 23.00

.New Britain, Conn............................................. 19.00
'Scranton, Pa........................................................ 18.00
Shenandoah, Pa................................................... 17.00
New Flaven, Conn...................   15.00
Detroit, Mich......................................................  12.00
Haverhill, Mass................................................... 12.00
Bridgewater, Mass. .......................................... 10.00
Bridgeport, Conn................................................. 10.00
Nashua, N. H. .................................................... 8.00
No. Braddock, Pa.................................................... 7.00
Coal Center, Pa................................................... 6.40
Cambridge, Mass. ............  6.00
Los Angeles, Calif.........................................  6.00
Lowell, Mass............................................................ 6.00
Mexico, Me............................................................ 6.00
Hudson, Mass........................................................ 6.00
Norwood, Mass..................................................... 5.00
Minersville, Pa.........................................................4.00
Cliffside, N. J.................................      4.00
Great Neck, N. Y................................................. 4.00
Pittston, Pa.............................   4.00
Girardville, Pa..................................................  2.00
McKees Rock, Pa..................................................  2.00

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau gražių 
laiškų. Prie progos patalpinsime.

Tariame širdingai ačiū visiems tiems, kurie taip gra
žiai parėmė dienrašti finansiškai, ir vajininkams už pa
sidarbavimą. Nepamriškime, kad artinasi šventės. Už
rašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną kam nors.

La is ves A d ministrą ci,j a

Philadelphia, Pa.Nuo LLD 28 kuopos juokų vakaro, Waterbury, 
Conn., $30.

Juozas Gedeminas, Hartford, Conn., $20.
Juozas ir Elena Kalvaičiai ir grupė svečių, Higga

num, Conn., $15.
Po $10: John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla.;

P. Tamašauskas, Newark, N. J.; Rėmėjas iš WhiteP lains, 
w N. Y.; LLD 50 kuopa (per J. A.), Rochester, N. Y.; E.

Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa. (atminčiai savo vyro 5 
metų mirties sukakties, — vyras, Cclestinas mirė lap- 

w kričio 20).
J. Rudman, New Haven, Conn., $7.
Po $5: P. Gumbulevich, Ansonia, Conn.; J. Aukshu- 

nas, New Britain, Conn.; A. Degutis, Philadelphia, Pa.; 
r'^buso (pelnas per J. Šmitienę), Philadelphia, Pa.; 

Diržuvaitis. Brooklyn, N. Y.
A. Pagiegala, Johnson City, N. Y., $4.

0 Po $2: A. Mikalausky, Rockford, Ill.; J. Anglis, E. 
Billerica, Mass.; Joe Kemon.t, W. Frankfort, Ill.; V. Ži
linskas, Richmond Hill, N. Y.; Julius Kalvaitis, Brook
lyn, N. Y.; Anna Raszcik, Alliance, Ohio; J. Stancius, 
Easton, Pa.; P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y.; J. Seve
rinas, Rochester, N. Y.; M: Giriūnas, So. Boston, Mass.; 
John Stanley, Rochester, N. Y.; Ben Brown, Haverhill, 
Mass.; Ch. Juozapaitis, Cokeburg. Pa.; Mary Thomas, 
Granby, Conn.; K. Gutonis, Philadelphia, Pa.; P. Jasi- 
lionienė, Binghamton, N. Y.; Ona Mažuikienė, Dorches
ter, Mass.; M. Pektinas, Great Neck, N .Y.; M. Baliūnas, 
Waterbury, Conn.; Mrs. Ketchin, Windsor Locks, Conn.; 
J. Cedronas, Brooklyn, N. Y.; A. čerkasas ir K. Beniulis, 
Brockton, Mass.; St. Grigaliūnas, Langhorne, Pa.; J. 
Mayer, Stoughton, Mass.; A. Vinickas, Great Neck, 
N. Y. " -

Po $1; Geo. Mockevičius, Rochester, N. Y.; H. Žu
kienė, Binghamton, N. Y.; J. Mataitienė, Philadelphia, 
Pa.; Paul Eonik, Easton, Pa.

Is Baltimore, Md. — Po $2: J. Deltuva, P. Paserskis, 
J. F. Deltuva.

Iš Elizabeth, N. J. — A. Staniulis, Hampton, N.J., $7. 
Po$2:M. Grekauskas (Hampton); LDP Kliubas, A. Šalt
ienas ir J. Cidaras.

Is Nashua, N. H.—T. Lapin,$3. Po$2: V. Sipuliauskas, 
ir A. Viečkis. Našvietis, $L

j Is Hartford, Conn. — Manchesterio draugas, $10. 
*Z). Krasnickienė (S. Coventry); $7 J. Shiman (Canter

bury, $6. M. Nixon, $5. A. Wallow (Danielson), $3. Po 
$2. R. Kazilionis ir F. Laureckis (Brooklyn); M. Valen
tine (Jewett City); I). J. Barnet (Canterbury); J. Mar- 
gaitis (Wilson): Ch. Akcin ir J. Saurusaitis (East Hart
ford); D. Pocius, (Rockville); F. Yurgelas (So. Wind
sor); L. Stankienė (Wallingford); Alex Kornik (Meri
den); F. J. Repšys ir P. Čelkonis.

H. Tureikienė, Philadelphia, Pa., prisiuntė naują 
prenumeratą.

Mirė Jonas Braškis
Lapkričio I!) d. mirė John 

Brack (Braškis). Palaidotas 
lapkričio 23 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse su bažnytinėmis a- 
pcigomis. Graborius I). J. dra
minas suteikė mandagu patar
navimą.

Velionis paliko nuliūdime 
savo mylimą žmoną, su kuria 
išgyveno ilgus metus ir išau
gino gražiai šeimą -- du sū
nus ir (lukteri.

Jonas dar nebuvo senas mo
tais, bet buvo sunkios ligos 
varginamas. Mat, mirtis i am
žių nežiūri.

Velionis kiek metų atgal 
skaitė Laisvę ir dalyvaudavo 
pažangiųjų parengimuose. Bet 
paskutiniu laiku dėl laiko sto
kos pasiliko be dienraščio. Vi
są gyvenimą buvo biznyje, tu
rėjo bekernę ilgus metus. Pas
kutiniu laiku turėjo užeigą 
ant Cedar ir Allegheny Ave.

Lai jam būna ramu ilsėtis, 
šioje liūdesio valandoje šei
mai tariu užuojautos žodi,

P. Wala.ntienė

Aplankius Meškauskienę ir
Navalinskus

Lankantis dienraščio Lais
vės reikalais lapkričio 17 d. 
užėjau pas d. Anna Mešką- 
Meškauskienę, 3017 Bawl c 
St. Paklausiau, kaip sveikata. 
Sako, neblogai, bet pora dienų 
atgal nukritusi laiptais žemyn. 
Gerai, kad spėjo susilaikyti, 

Hartford, Conn..................................   $440.33
Worcester, Mass................................................ 332.50
Brooklyn, N. Y................................................ 300.20
Waterbury, Conn....................................  114.00
San Francisco, Calif........ ..................................  1.01.00
Elizabeth, N. J.......... ;.......................   98.00
Philadelphia, Pa.............. ................................... 92.50
So. Boston, Mass................................................ 80.00
Harrison, N. J..................................................... 81.00
Rochester, N. Y. ................................................  80.00
Cleveland, Ohio .........  69.60
Lawrence, Mass.............................. ’................... (>3.00
Pittsburgh, Pa...........................................  (>2.00
Baltimore, Md.........................................................^>.50
Chicago, III.......................................................... r>7-00
Binghamton, N. Y.............................................. 41.15
Grand Rapids, Mich. .. .......................................... 37.00
Brockton, Mass. .. ...............................................  23.50

šie miestai stovi aukomis sekamai:

Robert Smith, tik ką grįžęs iš Korėjos karo be abiejų rankų 
ir kojų, džiaugiasi sūneliu, kuris gimė jam esant ligoninėje.

tai pažeidė tik dešinį ki'lienį. 
Atsitiko taip: Kulnis įkibo j 
padalką ir tada j’i krito že
myn.

Pasarga visiems: Lipant že
myn reikia atsargirmo. Linkiu 
draugei greitai susveikti.

Tą pačią dieną užėjau pas 
d ra ugus Navai i nskub-Nelesh, 
512 1 Valley St. Kadai' abu na
mie. Navalinskas dirba nakti
mis. Abu sveiki. Navalinskas 
pergyveno sunkią gerklės ope
raciją apie du metai atgal ir 
turėjo operaciją ant kojų gys
lų tik prieš Labor Day. Džiau
giasi, kad sveikata eina geryn 
ir gerai jis išrodo. Linkiu 
draugui greitai ir pilnai su
sveikti.

Draugė Aš

Pranešimas
DETROIT, MICH.

Mūsų L. L. D. 188-tos kiauros 
metinis parengimas įvyks tuoj — 
gruodžio (Dec .) 12 d., prasidės 8 
vai. vakare, pas mūsų draugus Ma
cijauskus, 1995 Ycmans, Ham
tramck. Tai bus “turkių’’ ir dar 
kitų paukščių skani vakarienė. Tai
gi visi draugai ir draugės nepatin
gėkite atsilankyti. Susirinkini skait
lingai čia linksmai praleisti laikų. 
Taipgi tųomi paremsime spaudų, 
apsigynimų ir kitus reikalus.

O ant rytojaus įvyks LLD 188 
kuopos metinis susirinkimas, prasi
dės .11 vai. ryto, 2934 Ycmans St. 
Čia išgirsime raportų iš mūsų va
karienes ir bus kitų svarbių reika
lų . Tad ir čia susirinkime skaitlin
gai. Turėsime pasitarti ir spaudos 
rėmimo ir platinimo reikalais. 
Taipgi bus rinkimas valdybos 1954 
metams. Valdyba (242-243)

DETROITO ŽINIOS
Žmonės , miršta

Tik trumpame laike, dabar, 
išsiskyrė iš šio pasaulio kele
tas gerai žinomų asmenų. 
Kiek jų atsimenu, čia juos pa
žymėsim: Po neilgos ligos, mi
rė William Vasukonis, po ope
racijos ligoninėje (jis buvo ži
nomas kaipo “Big Bill”) ; pa
liko nuliūdymc savo moterį ir 
du sūnus, marčias ir anūkus.

Vasukonis buvo geras, 
draugiškas žmogus, su politi
ka neužsiimdavo, bet bažnyč. 
neidavo, juokdavosi iš kunigų. 
Bet kai numirė, tai šeimyna 
palaidojo jį su bažnytinėmis 
ceremonijomis.

Velionis Vasukonis priklau
sė prie klubų, ir prie kitų lie
tuvių grupių.

Antras mirė M. Batulevi- 
čius, apie 65 metų amžiaus. 
Jis priklausė prie lietu vii. 
klubų, ir anais metais dalyva
vo progresyvių lietuvių kon
greso suvažiavime, kaipo de
legatas nuo Lietuvių Pa.šalpi- 
nio Klubo. Bažnyčion ir jis 
neidavo; užsiimdavo su politi
ka. Bet kai numiiė, l.ai ir jis^ 
tapo palaidotas su baznetinė
mis ceremonijomis, ir jo lavo
nas buvo apdėtas su rožan
čium ir apstatytas kryžiais.

Trečias mirė Bronius Ka
džius. Gyvas būdamas jis da
lyvaudavo veikalų vaidini
muose ir kitokiuose veikimuo
se.

Ketvirtas mirė Walter Gil
lis. Jis irgi neidavo bažnyčion, 
netikėjo kunigams. Let jam. 
mrius tapo nugabentas bažny
čion ir palaidotas su religinė
mis apeigomis. Gillis ilgokai 
sirgo kokia lai vidurių liga.

Penkta mirė Amili. l.imins- 
kienė. Paliko nuliūdime savo 
vyrą Juozą, keturias dukras ir 
vieną sūnų. Liminskas priklau
so prie progresyviu laisvų 
organizacijų, skaito laikraš
čius. Jų dukros priklausė prie 
Aido Choro ir dalyvaudavo 
veikalų vaidiinimuose. Velionė 
Liminskicnė tapo palaidota 
laisvai.

Pažymėjau tik penkis miru
sius, kuriuos geriausia pažino
jau. O miršta daug senesnio 
amžiaus žmonių. Paėmus lik' 
tris klubus, juose kasmet mir
šta po 8—9 narius. Detroito 
JJetuvių Klubas dar neseniai 
gyvuoja, o .jau yra mirusių na
rių apie 50.

Senesnieji miršta, o jaunuo
liai nestoja į organizacijas. 
Jei tap bus, jei tie mūsų trys 
klubai nesusivenys'į vieną or
ganizaciją, tai' jiems visiems 
gręsia likvidavimosi pa\ojus. 
Tūli nariai, nepermątydami to 
pavojaus, priešinasi klubų vie
nybei.

Valdybų rinkimai
Artinasi organizacijų prieš- 

metiniai susirinkimai, kuriuo
se bus renkamos valdybos 
ateinantiems metams. Svar
bu pažymėti, kad ir mūsų 
trys klubai’ rinks sau valdy
bas (kitos organizacijos turi 
savas bėdas). Nuo valdybų 
priklauso geras veikimas ir 
gy va vi mo pase km i ilgumas.
Detroito .Lietuvių Klubas da
bar neblogai gyvuoja. To kiu- 
bo pirmininku yra P. Smaislis. 
Bet jis tanki'ai nusiskundžia, 
kai kai kurie kiti valdybos na
riai nekooperuoja. Susirinki
muose tankiai kyla triukšmas 
dėlei valdybos narių nesusita- 
rimo ir nevedimo gerai finan
sinių reikalų. Tūli valdybos 
nariai tingi arba nepaiso, kad 
klubo visi reikalai eitu geroje 
tvarkoje. Taigi ateinantiems 
metams nariai turėtų išrinkti 
gerus narius į valdybą, kurie 
dirbtų solidariškai. Gerai bū
tų, kad lie nariai, kurie neno
ri ar negali kooperuoti su vi
sa \aldyba, visai nekamlida- 
tuotii. Tas reikalinga dėl klu
bo gerovės.

Taip \a<iii>amas llamlram- 
cko Klubas irgi gyvuoja, ne
blogai; turi savo mimą ir iš- 
sigėrimų įstaigą. Gerai oūtų, 
kad atsirastų jaunuolių, kurie 
užimtų valdybos ' iotas ir pa 

tarnautų klubui. O jaunuolių, 
čia augusių ir su gerais mok
slais, yra tame klube suvirs 
70.

Trečias, Lietuvių Pilietini- 
mo Pašalpos Klubas yra silp
niausias. Nebeturi’ jokio vei
kimo. O kai susirinkimas įvyk
sta, tai dalyvauja apie 15—20 
narių.

Susirinkimus jie laiko Ispa
nų svetainės skiepe, nes netu
ri1 savo namo ir ižde pinigų 
nedaug. Vienok dabartinė val
dyba ir tūli kiti nariai prie
šingi susivienyt su kitais klu
bais.

Vienybės klausimas
Girdėjau, kad priešmeti- 

niuose ar metiniuose klubų su
sirinkimuose tūli nariai iš nau
jo kels klubų suvienijimo 
klausimą, žiūrėsime, kurie ir 
kiek narių priešinsis? YGi bū
tinas reikalas klubams susi
vienyti. Jei susivienytų, tai 
būtų tvirta lietuvių organiza
cija Detroite ip galėtų dar ge
rai gyvuoti per keliolika me
tų. Būtų iš ko išrinkti gerą 
valdybą, susimažintų visokios 
išlaidos ir lietuviai turėtų kaip 
ir savo Centrą Detroite, bū
tų malonu visiems susieiti ir 
ką nors veikti dėl narių ir vi
sų Detroito lietuvių gerovės. 
Dabar gi esame susiskaldę: 
trys maž-daug vienodi klubai, 
o kur dar kitos organizacijos 
ir grupės, taip, jog nebeuž
tenka sekmadienių susirinku 
nuims. Pa rengimai irgi silpni, 
todėl, kad pasidalinę į viso
kias grupes. Tūli nariai pri
klauso net keliose organizaci
jose, tad ir vasaros laike pra
sėdi svetainėse, negaudami 
progos pa kvėpuoti tyru oru 
ir pasišildyti pries saulę. Daug 
narių priklauso visuose trijuo
se klubuose. Ar jie stengsis, 
kad klubai būtų suvienyti? 
Valstybės vbenijasi, kompani
jos vienijasi i stambias kor
poracijas, kad geriau galėtų 
gyvuoti. Tai kodėl mes, ameri
kiečiai lietuviai, artimų paž- 
valgų žmonės, negalime susi
vienyti ?

Klubo parengimas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas llamtramcke rengia 
didelį metinį parengimą—kon
certą ir šokius, sausio 30 d., 
1954 m., Lenkų svetainėje, 
Plewa Hali, 11470 Mitchell, 
kampas Casinere, antrame 
bloke į rytus nuo Joseph Cam- 
pau, Ilamtramcke. Pradžia 7 
vai. vakare. Tikimasi, kad bus 
gražus parengimas ir susi
rinks daug publikos.

Tyrinėjimas apie Lietuvą
Laikraščiuose buvo praneš

ta, kad gruodžio men. į Det
roitą atvažiuos kongresmano 
Kersteno komisija (ar komi
tetas?) apklausinėjimui tūlų 
lietuvių apie Lietuvą, kaip Lie
tuva likosi dalimi Sovietų Są
jungos ir 1.1. Kad bus tyrinė
jama, tai nėra nieko nuosta
baus. Bet man atrodo, kad yra 
vienas keistas ir man nesu- 
prantams dalykas, būtent, kad 
liūdi n in kai bus apsimaskavę, 
kad jų niekas nepažintų. Tai 
dar nebuvo tokio atsitikimo,

SVARBUS PRANEŠIMAS
FASIROFINK SAVO IR SAVO SE1MOS SVEIKATA

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

No. 1, Mat. švilpos Salvo for Skin Irritation.
< lydo -visokias odos ligas: išbėrimus, nudegimus, nušalimą, votis, 
;iih'the's tool, sinus, hayfever, žaizdas bei fonas (tik ne vėžį). 
Nuo nušalimo greit pagelbsti. Kaina $1.50.

No. 2, Mat. Švilpos Salvo for External Fains.
Nuo kojų, rankų skausmų. Įier vidurį, sprando, sąnarių, mus
kulų tirpimo, mėšlungio (raukinio, pagelbsti ir kraujo cirkuliu- 
rijai. Maloniai šildo ir apmalšina skausmus. Kaina $1.50.

No. 3, Mat. Švilpos Ointment for toothache.
Nuo dantų skaudojiino, taipgi stiprina dantų smegenis (gums). 
<;<•!.a ir vaikams, km puola dantukai. Kaina $1.00 už o^.

No. I, Nuo <h|os Niežėjimo—Rash Poison Ivy. Kaina $1.50 
No. 5, Mat. Švilpos Salve lor Piles.

šitos mostys labai groji pagelbsti nuo piles, prašalinu jas be 
pjaustymų, not jei būtų užsisenejusios, bile tik dar nėra vėžio. 
Nurodymas kaip vartoti yra ant: dėžulės. Kaina $)J.5O.

Karlu su užsakymais siųskite ir money orderi registruo
tame laiške. Iš arčiau atvažiuokite asmeniškai. Krautuvės 
antrašas: 205 Sheldon St. Rezidenciojs antrašass: 597 Broad 
St reel.

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

:» |}sj.—Laisvė (Liberty)-K<d,vįr<nd . Gruodžio-Der. Į:». 1953

Philadelphia, Pa. «
HE1U»A¥ANTED—MALE

UPHOLSTERERS. Must be exp. * 
Steady fuH time yr-round wk. Small 
shop. Call Woodlawn 3-4481 or ap
ply in person. JACK SEGAL UP
HOLSTERING SHOP, Nicholson 
Rd. & 1’enn Ave., West Colling
wood Hts., N. J.

(239-242)

S'J’ORM WINDOW INSTALLER. 
Eor 3 (rack expander type window. 
Exp. only. Must have truck and 
tools. Good pay. Sub-contract basis. 
Apply in person. THRIFTY PRO
DUCTS INC., 3320 Frankford Ave.

(238-244)
HELP "WANTEb-—FEMALE

CHOCOLATE COA'FERS. Full 
or part time. Must be exp. Any 
shift. Steady work. High salary. 
Apply in person or phone. 
SLAVIC’S, 900 Fayette St, Consho
hocken, I’a. Conshohocken 6-1692. 

(236-242)

PARDAVIMAI
Jauny Žųsų Pardavimas

Turime priauginę daug žąsų, vi
sos jaunos, mėsingos ir parduodame 
už labai prieinamas kainas. Kreip
kitės tuojau: CHARLES RECE, 

R. I). 2, Stockton, N. J. 
Tel. Lambertville 995J1 

(242-243)

SUSIRMKMAi “'
WORCETER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d., 29 Endicott Street. 
10:30 ryla. Visų prašau dalyvau
ti. Kurie dar negavot knygos už 
šiuos metus, ateikit atsiimti. čia 
girdėsim raportą Laisvės vajininko 
Ir delegatų raportą iš LLD kon
ferencijos.

Kuopos sekretorius (242-243)

MONTELLO, MASS.
šeštadienio vakare, gruodžio 

(Dec.) 12 d., Liet. Taut. Namo apa
tinėje salėje bus namie gamin
tų valgių vakarienė. Kugelio, sil
kių ir kitų skanumynų . Kviečiame 
visus atsilankyti.

Rengimo Komisija (242-243)

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams. j

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

užsispirs Vakarų Vokietiją 
ginkluoti be Prancūzijos pri
tarimo, tai gali atsitikti seka
mas: (1) Francūzijoje susi
formuos' Liaudies Fronto vy
riausybė, (2) gi Vakarų Vo
kietijoje Adcnaueris bus pa
siųstas velniop, o jo vietą už
ims aiškūs, atviri hitlerininkai.

Kitais žodžiais, gali viskas 
taip atsitikti, kaip prieš Ant
rąjį pasaulinį karą.

Tačiau yra vilties, kad bu
simoji Keturių Didžiųjų Kon
ferencija Berlyne, kuri svars
tys Austrijos ir Vokietijos 
reikalus, atliks ką teigiames
niu.

kad valdiškose įstaigose ii ū- 
dininkai už niaskos paslėptu 
savo veidą. Kaip mes žinosi
me, kas jis per vienas, ir ar 
teisybę sako? Aš nesirūpinu 
apie Lietuvą, nes no mano rei
kalas. Mano nauja tėvynė da
bar yra America. Bet jei bū
čiau liudininkas, aš nesidė
čiau maskos. Tegu visi žinotų 
mano pavardę, kad aš nebi
jau ir ką žinau, sakau teisybę. 
Tėmysime, ar daug bus ap- 
simaskavusių liūdininkų ir kas 
iš to išeis?

Charles J. Martin,
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo Pirmininkas
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Aido Choras
mok i nt is Į

operetę
datiy veikiančių

Šį šeštadienį turėsime 
kauniškę vakarienę

“Susirgo” nuo skubumo

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
BUSINESS

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

aidinčius ;»• naujus, merginas, 
moteris ir vyrus, kviečiamo 
ateiti i Aido Choro pamokas.

)S 13 kuopos bankieto 
aulinės, pasitarusios tarp 
s. praneša spaudai, kad 
suruoš kauniške vakarie-

Auditorijoje.
choro pamo-

Kokia toji kauniškė 
rienė bus, tik vienos

mes
gas pa

su žino-

ir nežinome, kokius ten val
gius gamina, tai dabar Liberty 
Auditorijoje galėsime sočiai 
prisivalgyti Kauno mados val
gio.

Tad visi būkime. Pakvies- 
kime ir saviškius., draugus ir 
kaimynus dalyvauti šioje va-

Queens-Nassau Transit Line 
busai buvo sulaikyti tūlą lai
ką pirmadieni, kuomet busų 
vairuotojai nepasirodė darbe.

Griže darban jie informavo, 
kad buvo “susirgę” dėl pas
kelbtos naujos skubumo sis
temos. Tokiu būdu jie pareiš
kė savo protestą prieš skubu
mą.

CLEANING & TAILORING STORE
Gera bruzdi sekcija—Bay Ridge. 

Pilnai įrengta, gerai įsigyvenę. $100 
savaitinės įeigos. Gali būti lengvai 
padidintas biznis. Savininkas par
duoda šią puikiausią biznio progą 
tik už $1,000. Šaukite savininką:

Po 6 P. M. GEdney 4-6856
(241-245)

CANDY—STATIONERY
Pilnai įrengtas, gera veikli sek

cija, gerai įsisteigusi. Daro gerų 
pragyvenimų. Ilgas lysas, laikoma 
atdaras 6 dienas į savaitę. šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai,
žastis pardavimo liga. Matykite 
vininką ar šaukite:

1861 Broadway, Brooklyn 
Tel. G L. 2-9421

(241-245)

Prie-
sa-

si me Gina savo mokyklą

nesame buvo Kaune Kp. Narys
600 studentų ir jų

čiame i Aido Chorą.
Taipgi Aido Cho 

įvairumų vakarą
ruošia Liberty Auditorijoje

rijoje. Penkeri motai suėjo, kai 
mirė Kultūrinio Centro rėmė
ja Agota Klimienė.

skolos, net apstirusiu 
.čiau minti, nes man

Choro Valdyba

Kad tą liūdną sukakti ispū-
atmokėti paskolas.

Gerai draugas Kalvaitis pa-

Metinis bazaras
paminklą paskirti, jo 
Motiejus Klimas, Liet.

draugų atlaikė susirinkimą Je
fferson School of Sočiai Sci
ence auditorijoje.

bandymą Washingtone pa
versti šią progresyvę mokyklą 
subversyve ir reikalavimą kai-

CLEANING STORE
Gera veikli sekcija., pilnai įrengta, 

daro gerų pragyvenimą, 
šia proga siuvėjui, 
mėnesį, lysas. 
nio 
bai

Puikiau- 
Rcnda $65 j 

Šią puikiausią biz- 
progą savininkas parduoda la- 
prieinamai. šaukite savininką:

SHeepshead 3-2489
(241-243)

Amerikinė 
rengia mi tini 
11, 12 i> 13

Įsirašė.

* * *
Auditorijos gaspadorius 

Brazauskas pirmadieni 
duoda šimtinę ir sako:

w.
pri

ši ui
dd.. Manhattan 

i th St.

bus turtingas. visokiais daly
kais. Bus gero pasirinkimo isi-

Taipgi svarbu priminti, kad 
dalyvaudami bazare galėsite

UŽ progresą.

kriminaci ją.
Darbictis

Chicagos suvažiavimo
K.

Civiliu teisių gynimui
Be jokio prašymo ir be agi

tacijos mūsų rūpestingo ji dar
bo žmonių teisių rėmėja Mrs. 

is paskyrė visus $25 
teisiu gynimui, šūdin
iai padėką už šitą 
parama tam dideliam 
Gražu būtų, kad ir

civiliniu
giausia
stambią
reikalui
kiti, kurie stv doleriu dar su
gyvena, atsimintų Amerikos 
žmonių kovą už išlaikymą ci
viliniu teksiu paremti.

MATTHEW A 
BUVUS
(BUYA USKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

j 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 kalnas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
M BV.

tiems tai

Julius
atneša
— Maniau 100 skirti iš pa

— Maniau vėliau šią 
tinę priduoti', bet pasiž; 
mas man neduoda ran 
tai priduoda' šimtinę dabar.

šimtine ir sako :

40,000 policistų
turėjo 19.000 reguliarių poli

158 pagelbinius policistus, ku
rie veikia civilinio apsigynimo

re policija kooperuoja.

Kol kas pagelbmiai policis-
i nesinešioja ginklų, bet jie! 

turi teisę nužiūrimus areštuoti. ! 
Tai pasidaro galinga '10,000 j

tai

policijos armija.

Daugelis rūpinasi, ar tik ne
bus toji jėga panaudota prieš 
darbo žmonių veikimą, prieš 
streikus ir tt.

narių skyrių.
Rep. J. G.

Pradėjo pasitarimus

nijos atstovai pradėjo pasita
rimus su N. Y. City Transit 
Authority dėl kontrakto at
naujinimo. Senasis kontraktas

bi,000 subvių ir

kitokių pagerinimų.

busų dar

ir suteikti

šaukiamas

GASOLINE STATION
Pilnai įrengtas. 12,000 galionų 
mėnesį. Gera .bruzdi sekcija, 

gerą pragyvenimą. Biznis 
padidinamas. Savininkas 
šią puikiausią biznio pro- 
prieinamai. šaukite Savi-

per
daro
lengvai
parduoda
gą labai
ninku:

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

(236-242)

REIK ALI N G A M OTERIŠK ft
Priežiūrai negaliuojančios senyvos 

moteriškos. Rūmas ir valgis pasi
rinktina. šaukite po 5:30 P. M.

MICKENBERG
512 Willoughby Ave., Brooklyn

Tel. EV. 8-4912
(241-243)

BEAUTY SALON
Gerai įsteigtas. Pilnai įrengtas, 

gera bruzdi sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. šaukite savininką:

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

PARDAVft  J A KEPYKLOJ
Patyrusi. Nuolatinis darbas, ge

ra mokestis, geros valandos. Daliai 
ar pilnam laikui. Linksmoss darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

BENKERT’S BAKERY
2830 Steinway St., Astoria, L. I.

(241-245)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera bruzdi down

town Brooklyn sekcija, 
pertraukos.
lengvai padidinamas.
ilgų 
nio 
bai

Biznis be 
$900 savaitinių jeigu - 

Žema renda— 
metų lysas. Šių puikiausių biz-
progą savininkas parduoda la- 
prieinamai. Šaukite savininkų:

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

OPERATORftS—MERROW
Patyrusios - - Rayon panties-ar 

išmokysim gera mokestis. Nuo
latinis darbas, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

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

(239-245)

TEISINGIAUSIAS MIESTAS
Del foto-graviruotojų strei

ko veik visi New Yorko lai
kraščiai kelia dienas nepasi
rodė.

Važiuojant iš darbo vienas 
darbininkas kitam sako: ži
nai, kuomet mieste nėra spau
dos, tai New York as pasidarė 
teisingiausias miestas visoje 
šalyje. Nes melo niekas tiek 
nepaskleidžia, kaip tie didla- 
piai, kurie dabar neišeidinėja.

Nugirdęs

lizdus
'Policija sekmadieni užpuo

lė kelis gemblnimo lizdus 
Maiihatte.nc ir Patersone. 102 
gembleriai buvo areštuoti.

Kilęs viešbutyje gaisras dau
geli išgązdino, keletą sužeidė

Hotel Sherman Square kilęs 
gaisras daugeli žmonių išgąz
dino. Tuo tarpui vienas elevei- 

sugedęs vos neužmušėvisų unijistų susirinkimas, ku- toris
kokias I apie 15 žmonių. Juos išgelbė-aptarta,riarne bus

priemones naudoti, kad unijos 
: reikalavimus laimėti.

jo eleveiterio operuotojas, už
dėjęs kontrolinius breikus. Ke
li žmonės sužeisti ir apdeginti.

BEAUTY SALON
Pilnai ir 

Bruzdi viela, 
stoties. Biznis 
Daroma geras 
su nuostoliu,

Šaukitepirkėjas.
P. M.

medoreniškai įtaisyta, 
arti Kings ' Highway 
lengvai padidinamas, 
biznis. Parduosime 

jeigu atsiras greitas 
savininką 7 10

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei collision 

geroje veiklioje 
gero pusininko, 
pragyvenimas dėl

i)' brake dirbtuvei 
sekcijoje, 
Daromas 

dviejų.
Šaukite Savininką: 

Tel. ES. 2-0621

reikia 
geras

5-9296.
(240-246)

GROSERNfc—ITALIAN
Gera bruzdi vieta, pilnai įrengta, 

daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. šių puikiausią 
biznio progų savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ar 
kite savininką:

1847 Eastern Parkway
Brooklyn. Tel. DI. 2-6247

(240-242)
REAL ESTATE

šau-

PARDAVIMUI AR 
IŠNUOMAVIMUI 

GREENPOINT—BROOKLYN
VIEŠBUTI 

198 Rūmai ir Viela Dėl
DIRBTUVftS

6,500 pėdų 1-mos lubos 
6.000 pėdų skiepas

BARAS ir RESTAURANTAS 
BUDINKE

Įdėtas Naujas Oil Burner 
Patraukliai įkainuotas 
1109 Manhattan Avė.

Tel. EV. 9-6680
(238-24I)

SELDEN, L. I.
4 Rūmų Bungalow

75x 220, arti visų krautuvių. Ap- 
kainuota greitam pardavimui. $5,000. 
Mažo įnešimo tereikalinga.

Telefonuokite:
RALPH VARRICCIUO 

111-40 Lefferts Blvd. 
South Ozone Park, L. I.

(241-243)

(238-244)

DRY CLEANING STORE
Puikiausia dėl siuvėjo. Gera bruz

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

Tel. HA. 9-7082
(239-243)

CORSET STORE
įsteigta virš 35 metų. Pilnai įreng

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

BE. 6-5538
Ar BE. 6-0957

(239-243)
BEAUTY SHOPS (2)

Pilnai įrengtos, gera veikli sek
cija. Daro gerų pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šias puikiau
sias biznio progas savininkas par
duoda labai prieinamai iš priežas- 
1 ies ligos, šaukite savininką:

TI. 2-9710 (dienom) 
' ar

KI. 2-4103 (vakarais)
(239-243)

MACHINE SHOP
Pilnai įrengta. 2,500 kt. pėdų ant 

antrų lubų. Reikalauja gero darbš
taus pusininko. Puikiausios jeigos. 
Daug gero biznio. Gera proga tin
kamam vyrui. Šaukite savininką:

Tel. RA. 8-5971 arba
RA. 8-8003 po 6 P. M.

(240-246)

NAMŲ DARBININft
Dirbti katalikų klebonijoje. Guo-

vieloje. Suaugusi. Gera nio-
kosi is, linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

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

MOTERIŠKE

2 
žiaus. 
toje.

Lengvam Namų Darbui 
vaikai, .vienas mokyklos

Gera mokestis, guolis
Visi patogumai. Šaukite:

Tel. IL. 9-1104
(242-244)

am- 
vie-

HELP WANTED MALE
PORTERIS NAKTIMS

48 valandos. $62 j
kalingi paliudijimai.

savaite. Rei-
Turi kalbėti

šaukite Mrs. Cotter

LA. 4-4240
(241-243)

BENDER, STEELRULE
CLICKER DIES

Puiki Proga. Nemokamai
Medikalis aprūpinimas.

Tol. SPring 7-5005

DRY CLEANING—TAILORING|
Pilnai įrengta. Gera bruzdi sek- > 

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

151-23 34lh Ave., Flushing
Tel. IN. 3-2955

(237-243)

POWER BRAKE OPERATORS

VINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai

BAR&GRILL

PETRAS KAPICKAS

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

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksi t o j New Yorko Miestų?
Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikių užeigų.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Sale vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second Ave. (Greta 14-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS

Atdaras kas diena* tik antradieniais uždaras

Steve M ii one, naudotų au
tomobilių pardavinėtojas, re
volverio šūviu užmušė Vito 
Tomasulo, kuris pirkęs iš jo 
automobilių grąžino, kaip ne
tikusi.

Milone kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudys! ė j c.

COUNTRY SUEDES 
AND SPORTSWEAR 
Kailiniai—Balerinai

Rankom austo rupaus audimo 
pasiūti eksklusiniai siūtai, 

topperiai ir koutai.
412 Northern Blvd. GR. 2-6824 S 

S Malle west of Middle Neck Rd. « 
J (242-244) I

LINKSMŲ ŠVENČIŲ |
Nuo Jūsų $

Groserninko s
B. J. TENNIS |

Geriausios rūšies vaišės ir dar- 
žovės. Puikiausi Bird’s Ėye »

sušaldyti valgiai. Viešiname $
patarnavime ir greitame .jį

pristatyme.
2 Bond St., Great 

Phone Great Neck
Neck į
2-0429 2
(242-244)j

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

G AS STATION
GENERAL REPAIR

biznis, Brooklyne, kampi- 
14,000 galionų, 3 pumpos, 

vietos viduje, 2 pils, 1' lift, 
lysas. Daro gerą pragyve-

Geras 
nė vieta. 
3 karam 
10 metų
nimą. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai, 
kite

Pardavimo priežastis liga. Šau- 
savininką po 8:30 P. M. .

TEL. WY 2-8849
(242-248)

gera 
prie 
gerų

GROŽIO SALIONAS
Pilnai įrengta, įsisteigusi, 

veikli sekcija. Park Slope, 
subway ir busų stoties. Daro
pragyvenimą. Savininkas parduoda 
šią puikiausią biznio progą tik už 
$500. Turi kitus interesus. Šaukite 
savininkų vakarais:

BU. 2-7521

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN
Pilnai įrengtas, gera biznio vieta, 

daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. .Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
už labai žemą kainą. šaukite sa
vininką:

Tel. GEdney 4-9682
(242-248)

DRY CLEANING 
LAUNDRY STORE

Su route unit. Parduoda pilnų ar 
paskirai (išmokysime). Daro gerą 
pragyvenimą. Puikiausia biznio pro
ga už labai žemą kainą. Priimtume 
gerą pusininką. Matykite ar šau
kite savininką:

152 Smith St., Brooklyn
Tel. TR. 5-7609—8 A. M.—8 P. M.

(242-248)
LUNCHEONETTE

Gera veikli vieta. Pilnai įrengta, 
daro gerą pragyvenimą. Parduosime 
ar priimsime pusininką. Puikiausia 
biznio proga tinkamam asmeniui.

Matykite Savininką:
HY’S LUNCHEONETTE
25 Broadway, Brooklyn 

Tel. EV. 4-9846
(242-248)

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Thues. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N. Y.
.....■■X.'— ;--------- ........................... .......................------------ •. ,,i --------- .»i-X

BAR &GRILL
Gerai įsteigtas, pilnai įrengtas 

gera veikli vieta. Daro gerą pra
gyvenimą . Biznis lengvai padidina
mas. Šią puikiausių biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite savininką

Tel. AU. 3-9530
(240-244)

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

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

(237-2431

Paskelbė streiką
Apie 1,500 atmatų kolekto

rių, kurie dirba privatinėms 
Įstaigoms, paskelbė streiką.

Darbdaviai siūlo pakelti $1 
i savaitę.

Amerikos Darbo Federaci
jos unija vadovauja streikui.

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksmoss darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

LOR-EVE BEAUTY SALON
2021 Church Ave., Brooklyn

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

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

MALE and FEMALE

REIKALINGI DARBININKAI
VYRAI—MOTERIŠKĖS

Po ilgoko laiko streiko mes atsidarėme ir priimamo aplikaeijas
ant gerai apmokamų darbų.

ŠIE DARBAI YRA DUODAMI

IŠSILAVINUSIEMS IR NELAVINTIEMS

Mes išmokysime jus dėl išlavintų darbo progų.

HAT CORPORATION OF AMERICA

Kreipkitės asmeniškai prie Dept ar Reception Desk.
Plant 1 arba telefonuokite:

Volunteer 6- 5561

29 Osborne Ave., East Norwalk, Conn.
(241-243)

4 psi.—LaisvS (Liberty)-Ketvirtad., Gruodžio-Dec, 10, 14o&




