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KRISLAI
Smarkus vajus.
Nepamirškite, draugai!
Ne tiek pikta, kiek gaila.
Ir čia yra dvi pusės.
Visi jie nori.

Rašo A. Bimba

I

Kultūrinio Centro vajus už 
Įrašymą geros valiom lietuviu 
Į garbūs nariu sąrašą, labai 
gražiai pradėtas.

Maksimiškio straips. “Tūk- 
Jktantis po šimtą” turėtu susi
laukti plačiausio atsiliepimo.

Planas išmintingus ir prak
tiškas.

Tuo tarpu neišleiskime iš 
minties dienraščio Laisvės va
jaus. Jis eina prie pabaigos. 
O neina taip, kaip turėtu eiti.

Dienraštis pasilieka labai 
sunkioje ekonominėje padėly
je. Didelės pagarbos verti tie 
kolonijų veikėjai, kurie visuo
se savo veiklos žygiuose tini 
mintyje Laisvės finansinius 
reikalus. Kiek\iena proga 
svarbi. Kiekviena dienraščio 
naudai suruošta pare. — ar 
tai draugu pagerbtus iii for
moje, ar kurio nors veikėjo 
bei eilinio nario gimtadienio 
proaąų — yra graži ir garbin- 

/^ama. 
_ • •

O štai pasaka — baisi ir 
^liūdna pasaka, paimta iš gy
venimo, iš korespondencijos.

Korespondentas rašo: Buvo 
geras žmogus, numirė dar ne
senas. Kadaise skaitė Laisvę. 
Bet paskutiniais keleriais me
tais nebeskaitė, m bepi imume- 
ravo.

Kas atsitiko?
Žmogus, girdi, nuėjo i bizni 

— pirma i krautuvės, paskui 
i saliūno. Ir laiko nebeturėjo 
laikraščiui skaityti!

Nebeturėjo laiko nei skai
tyti, nei septynetą doleriu pre
numeratai užsimokėti !

Ir vargšas mirė dar nesenas, 
biznyje ir doleriuose paskon 
dęs.

Ar ne baisu ?
Štai pavyzdys klaidingo ke

lio.
žmogus buvo geras, bet ne

mokėjo gyventi. Taip baisiai 
jis tą savo gyvenimą susinai li
no, jog iš nieko nebepaliko.

Laiką, visą laiką, žmogus 
nusinešė i kapus, bet biznis ir 

•iai pasiliko čia.

i Nesimato jokio galo nesusi
pratimams tarpe žydu ir ara
bu. Tarpe Jordano ir Izraelio 
kruvini susikirtimai nesiliauja.

Ar galima viena kuria pu
sę pasmerkti?

Labai sunku, h- vieni ir kiti 
turi tiesos. Arabai jaučiasi, 
kad iš jų namai ir žemė buvo 
atimta.

Žydai turi istorinę teisę i 
savo tėvynę.

Vienas dalykas aiskus: jei
gu kapitalistiniai imperialistai 
nesikištu ir neerzintu, žydai ir 
arabai greičiau išlygintu tuos 
nesusipratimus.

•

žiūrėkite, kiek bėdų, nesu
sipratimu ir susi k i iii m u buvo 
tarpe lietuviu ir lenku, kai 
Lietuvą ir Lenkiją valdė po
liai: arba tarpe lietuviu ir vo
kiečių, kai Vokietiją valdė ka
pitalistiniai tironai.

šiandien nebegirdi te apie 
jokius nesusipratimus. Darbo 
žmonės visus klausimus gra
žiai išsprendė.

(Tąsa 3-me pusi.)

SYNG. RHEE RUOŠIASI 
PANAUJINT KARĄ PRIEŠ 
ŠIAURINĘ KORĖJĄ
Kviečia amerikonus vėl išvien 

į su juo atakuoti komunistus
j Seoul, gruodžio 10 d. — 
Pietinės Korėjos tautinin
ku prezidentas Syn.gma-

I nas Rhee šaukė Jungtines 
i Tautas išvien su juo pa- 
■ naujinti karą prieš Šiau- 
i rinės Korėjos liaudininkus 
i ir kinus komunistus, jeigu 
j kitą mėnesi dar nebus pa- 
: daryta tokia taikos sutar- 
’ tis, kokios jisai nori.

Rhee spiriasi, kad tai- 
I kos sutartis atiduotu jam 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką, tokiu būdu su
vienijant korėjiečių tautą.

Amerikos pasiuntinys 
grasina apleisti derybas

Prezi de n to Kiše n h o we- 
rio pasiuntinys Arthuras 
Dean grasino apleisti de
rybas su Korėjos liaudinin
kais bei kinais Panmundžo- 
me ir “grįžti namo per Ka
lėdas,” jeigu anie vis dar 
reikalaus priimti Sovietų 
Sąjungą kaip neutralę vai-

Pulkai Irano armijos 
saugojo Nixona

Teheran, Iran. — At
lėkus Jungt. Valstijų vice
prezidentui Richardui Ni- 
xonui, jį iškilmingai pasi
tiko Irano premjeras gen. 
Zahedi ir 100 kitų aukštų 
valdininku.

Visas kelias nuo lėktuvų 
aikštės i sostine Teheraną 
buvo apstatytas tūkstan
čiais kariuomenės. Kiti 
tūkstančiai kareiviu ir žan
darų su paruoštais durtu
vais bei kitais ginklais ser
gėjo visas gatves, kur tik 
Nixonas važiavo.

Kariuomenė ir policija 
įnirtingai puolė bandan
čius prieš Nixona demon
struoti studentus bei dar
bininkus.

Pakviestas į palocių, Ni-
xonas pietavo pu karalium 
R. Pahleviu ir jo minis
trais. Jis ypač ragino Ira
no valdžią greitai susitar
ti su Anglija ir priimti an
glus atgal į naftos pra
monę Irane. 

--

Anglu laikraštis ragina 
atsimest nuo Jungt. Tautų

London. — Lordo Bea- 
verbrooko dienraštis Dai
ly Express, turintis 4 mili
jonus ėmėjų, ragino Angli
ją atsimesti nuo Jungtinių 
Tautų. Sako “Jungtinės 
Tautos kenkia taikai vyk
dyti pasaulyje ir ardo ang
lų imperiją.”

stybę į politinę konferenci
ją taikai daryti Korėjoje.

Dean vadina Sovietus 
“kariautojais” ir sako, jie 
galėtų dalyvauti konferen
cijoj tiktai kaip kariniai 
Šiaurinės Korėjos ir kinų 
komunistu talkininkai.

; Nė vienas pietinis 
korėjietis belaisvis 
nesutiko namo grįžti

Pan m u n dž o m, K orė j a.— 
i Pranešama, kad jau visi 
227 pietiniai korėjiečiai be
laisviai atsisakė grįžt į 
Pietinę Korėją.

Visai bergždi buvo Pie
tinės Korėjos tautininkų 
bei amerikonų įkalbinėji
mai, kad grįžtų tie belais
viai.

Amerikos karininkai da
bar ragina 22 amerikiečius 
belaisvius namo grįžti, šie 
amerikiečiai jau kartoti
nai pareiškė, jog pasiliks 
pas šiaurinės Korėjos liau
dininkus bei persikels į Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Ispanų fašistai pavarė 
2,000 streikieriu

Bilbao, Ispanija. — Nuo 
gruodžio 2 d. streikavo 
daugiau kaip 5,000 darbi
ninku čionaitinėse laiva- 
statvklose bei kitose pra- 

-monėse, reikalaudami dau
giau uždarbio.

Už tai fabrikantai, pagal 
Franko fašistų valdžios 
įsakymą, jau visai pašalino 
2,000 darbininku.

Streiko vadai suimti ir 
! bus teisiami kai]) Franko 
diktatūros priešai.

Amerika grasina pertrauki 
derybas su Šiaur. Korėja

Panmundžom. Korėja.— 
, Amerikos pasiuntinys Ar- 
i thur Dean grūmojo per- 
| traukt derybas su Šiauri- 
| nes Korėjos ' liaudininkais 
! bei kinais, jeigu jie vis dar 
I reikalaus priimti Sov. Są- 
' iungą kaip neutralę sali i 
i busimąja politinę konfe- 
; renciją taikai daryti Ko- 
Irėioje.

Dean apšaukė Sovietų 
| Sąjunga “kariniu užnuoli- 
i ku” prieš Pietinės Korė
jos tautininkus.

East Springfield, Ohio.— 
Religinių giesmių giedoto
jas Frank Holt, susipykęs 
su pačia, užmušė 3 mažiu
kus savo vaikus ir sužeidė 
2 kitus.

Pietų Korėjos diktatorius Rhee ir Čiang Kaišekas eina po 
karine apsauga pasitarti Formozojc. Jie susitarė bendrai 
veikti prieš komunizmą.

miniu karu ir garbinimas 
rymančios ant ginklų poli-j 
tikos.

Ta kalba aiškiai parodė, 
kad Jungtinės Valstijos ne
nori atliuosuoti tarptauti
nius įtempimus, nepaisant 
glėbio Eisenhowerio fra
zių, sakančių, kad Ameri
ka (neva) pageidauja tai
kos.

Kaip Maskvos radijas, 
taip ir Sovietų laikraščiai 
pabrėžė, jog Eisenhoweris

G. ELECTRIC ŽADA IŠVYTI 
VISUS RAGANGAUDŽIŲ 
ĮTARTUS DARBININKUS

MASKVOS RADIJAS SAKO, 
EISENHOWER1S Iš TIKRŲ JĮ' 
KRASINA ATOMINIU KARU

Maskva. — ČionaitinisI vis dar palaiko grasinantį 
radijas sakė: Į atominį Amerikos Baru-

— Prezidento Eisenho-icho planą, nepaisant, kad ■ 
verio kalba, sakyta Jung-i jisai perša sudaryti tarp-j 
tinių Tautų seime, iš tikrų-1 tautinį atominių medžiagų | 
jų buvo grūmojimas ato- fondą civiliniams reika-j

New York. — General 
Electric kompanija pasi
skelbė, kad tuojau pašalins 
iš darbo “visus pripažįsta
mus komunistus, šnipus bei 
sabotažuotojus.”

O jeigu kurie . darbinin
kai neduos atsakymų į už
klausimus, statomus sena-

Žada pamažini armiją, 
o padaugint lakūnus

Washington. — Gynybos 
sekretorius Wilson keti
na pamažinti nuolatinės 
Jungt. Valstijų armijos 
skaičių nuo dabartinių 3,- 
500,000 iki 3,200,000/ Už 
tat bus didinamas karinių 
lakūnų skaičius.

Peking. — Kinijos radi
jas sakė, Jungtinės Tautos 
veikia kaip karinis Ameri
kos įnagis.

lams, t ____ I I
Kongresas, tu r būt. at
mestų prezidento siūly

mą.
Washington. — Demo-į 

kratai ir republikomti se-i 
natoriai bei kongresmanai i 
labai abejoja, ar Kongresas; 
užgirtų Eisenhowerio su-j 
manymą — įsteigti tarp- ’ 
tautinį atominių medžiagų, 
fondą ir dalinti tas me-1 
džiagas šalims, kurios dar 
jų neturi.

I tines McCarthy’o komisi
jos, tokie liks suspenduoti 
per tris mėnesius, iki bus 
patikrinta jų “ištikimybė,” 
kai]) sako ta kompanija.

General Electric fabri- 
; kai įvairiuose miestuose 
i samdo apie 230,000 darbi- 
| ninku. Juos atstovauja 
J u n g t i n ė Elektrinin.kų, 
Radijo Darbininkų ir Ma
šinistų Unija.

CIO vadai pirm 4 metų 
išbraukė šią uniją, tvir
tindami, kad komunistai ją 
valdo.

PRIEKABE palei- 
DINeTI DARBININ

KUS
General Electric darbai 

mažėja bei mažės. Taigi 
kolnpanija bandys visi] 
pirma paleisti nepasiduo
dančius makartizmui dar
bininkus, nepaisant kaip 
ilgai jie būtų dirbę.

(SOVIETŲ SĄJUNGA VĖL 
REIKALAUJA UŽGINI 
ATOMINIUS GINKLUS
Višinskis sako., civilinis atomų 
fondas savaime nevestu i taika 

<- G <

United Nations, N. Y. — 
Andrius Višinskis, Sovietų 
delegatas Jungtinėm Tau
tom, pakartojo reikalavi
mą griežtai, besąlyginiai 
uždrausti atominių ginklų 
vartojimą.

Kalbėdamas Jungt. Tau-

Norvegai demonstruoja 
prieš gen. Marshallą 
kaip karo kurstytoją

Oslo, Norvegija. — Stu
dentai ir darbininkai sy-Į 
k i u demonstravo prieš 
Amerikos generolą George 
Marshallą, atvykusį pa
siimt skirtą jam tarptauti
ne Nobelio .dovana už “tai-! *• .* i
ką.”

Demonstrantai šaukė, 
“šalin karo kurstytoją!”

Kuomet Marshallas atė
jo į Oslo Universiteto salę 
priimti tą dovaną, tai žmo
nės šauksmais nuo galeri
jų smerkė Marshallą ir 
mėto prieš - amerikinius 
lapelius.

Izraelio valdininku u 

streikas dėl algų
Jeruzalė. — Apie 300 i 

aukštokų Izraelio valdiniu-i 
ku streikavo 21 valandas,!

* i

reikalaudami pakelti algas.! 
Pareiškė, kad jeigu reika-

i lavintas nebus patenkintas, 
tai toliau streikuos ilgiau.

į Tarp streikieriu buvo 
i dr. Walter Evtan, genera- 
į lis užsienines ministerijos 
; direktorius: dr. šmuel Ben 
Dor, amerikinio tos minis
terijos skyriaus vadas, ir 
kiti atsakingi valdininkai.

50,000 laišku, telegramų 
atsiliepė i makartizmą

^YVashingtoų. — Į prezi
dento Baltąji Rūmą' sulė
kė jau virš 50,000 telegra
mų bei laišku, atsiliepiant 
i ragangaudžio senatoriaus 
McCarthy’o klausimą: — 
Ar amerikiečiai užgiria jo 
peršamą griežtą užsieninę 
politiką, ar remia (taikes
nę) Eisenhowerio politiką?

McCarthy reikalavo su
stabdyt bet kokią paramą 

• Anglijai bei kitiems kraš
tams, kurie nesiliaus pre
kiavę su Kinija ar kitais 
komunistiniais kraštais.

Eisenhowerio sekreto
riai sako, dauguma tele
gramų remia Eisenhoweri, 
o daugiau kaip puse laiškų 
kalba už McCarthy.

Į tu seime trečiadienį, Višin
skis sakė:

— Prezidento Eisenho
werio pasiūlymas įkurti 
tarptautinį atominiu me- 

| džiugų fondą civiliniams 
reikalams — ‘‘tai dar nėra 
joks užtikrinimas, kad ato
minė jėga būtų naudojama 
taikos reikalams, jei pirm 
to nebūtų užginta vartoti 

; atominius ginklus. Tiktai 
! visiškas atominių ginklų 
uždraudimas galėtų patar
nauti pasaulinei taikai ir 
bendradarbiavimui.”

Sykiu Višinskis ragino 
įvesti tinkamą tarptautinę 
inspekciją bei kontrolę ato
minei pramonei įvairiose 
šalyse. Bet jis atmetė 
amerikinį tam plana.

Višinskis jau pirmiau 
sakė, kad Amerikos siūlo
ma. perdaug landi kontro
lė smaugtu civilinę atominę 
gamybą Sovietų Sąjungoje 
ir veiktų kaip karinė šnipi- 
jada prieš Sovietų valstybę.

Patvirtinta bausmė
Grafteriui Moranui

Albany. N. Y. — Aukš
čiausias New Yorko vals
tijos teismas patvirtino 
bausmę grafteriui Jame- 
sui J. Moranui, buvusiam 
gaisragesių komisionie- 
riaus pavaduotojui New 
Yorke.

Moran nuteistas pus- 
Į tryliktų ik 25 metų kalėti 
j ’.iž tai, kad išveržė pusę mi
lijono dolerių iš namų sa
vininkų, kurie norėjo įves- 

, ti aliejinius apšildymo pe
čius vieton anglinių. Kas 
neduodavo kyšio, tai ne
gaudavo leidinio dėl alieji
nio pečiaus.

Moranas per savo agen
tus taip pat išverždavo po 
$10 iki $35 iš kontraktorių 
už kiekvieno aliejinio pe
čiaus įtaisymą.

Muranas yra draugas bu
vusiojo newyorkinio ma
joro William O’Dwyerio.

Francija platina prekybą 
su Sovietu Sąjunga

Paryžius. — Francijos fa
brikai jau pagamino ir 
siunčia Sovietų Sąjungai 
100 tūkstančių tonų spe
cialiai apdirbto plieno pa
gal užsakymą. Padaugėjo 
ir kitų francūziškų dirbi
nių pardavinėjimas So
vietams.

ORAS. — Vėsiau ir dali
nai apsiniaukę.
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EISENHOWERIO KALBA
KADAISE PREZIDENTAS Eisenhoweris yra pasa

kęs daug niaž taip: jis noris pasilikti istorijoje ne kaip 
karo prezidentas. bet kaip taikos prezidentas, darbavęsis 
taikos labui.

Aišku, vienas dalykas norėti, o kitas—tokiuo būti. 
Privalome atsiminti, jog prezidentas Eisenhoweris vie
nas pats nesprendžia didžiu tarptautinių klausimų. 
Sprendžia juos jo ministrai, jo patarėjai, jo partijos bo
sai. (Ji jo partijoje, fepublikonų partijoje, šiandien do
minuoja tokiu elementai, kaip McCarthy.

Žinoma, istorija parodys, kuo buvo, ką veikė Eisen
howeris. eidamas šalies prezidento pareigas. Kaip ten 
bebūtų, jo kalba, sakyta .Jungtinių Tautų asemblėjoje. 
gruodžio 8 d., buvo įdomi, buvo svarbi kalba. Joje buvo 
kas nors naujo ir atrodė, jog prezidentas Eisenhoweris 
norėtų matyti pasaulyje taiką.

Eisenhoweris Įdomiai žodžiais nupiešė tą jėgą, kur’ 
glūdi šių dienų atomo ir hydrogeno bombose. Tai jėga, 
kurią vidutiniam piliečiui sunku įsivaizduoti. Paleista 
toji jėga į darbą, gali sunaikinti ištisus miestus, ištisas 
Šalis.

Ir prezidentas, kalbėdamas apie tos didžiulės jėgos 
buvimą mūsų arsenaluose, pripažino, kad pati mūsų ša
lis gali būti užpulta., kad ji nėra laisva nuo atomo bei 
hydrogeno bombos.

šiandien nėra nuo to pawjaus laisva nei viena šalis, 
nei jokia šalis pasaulyje!

Kitais žodžiais, prezidentas pripažino, jog ir kiti 
kraštai, pavyzdžiui Tarybų Sąjunga, prieš kurią ruošia
mas karas, — turi tokius pačius ginklus, tokias pačias 
bombas, kaip mūsų šalis. Mūsų šalis neturi monopolio 
nei ant atomo, nei ant hydrogeno bombų. Mūsų šalis 
negali didžiuotis, kaip kadaise, prieš penketą metų di
džiavosi: užpulsime Tarybų Sąjungą su atomo bomba ir 
sunaikinsime, paklupdysime. Ne, tie laikai jau praėjo.

Prezidentas, tai pripažinęs, pasiūlė, kad būtų Įkurtas 
tarptautinis atominių medžiagų fondas, kad iš to fondo 
būtu gaminama civiliniams reikalams dalykai, nes tas 
prives prie atomo energijos pajungimo naudingiems 
žmonijai tikslams, o ne bomboms.

Tačiau, ką dabar reikėtų daryti su atomo bombo
mis, prezidentas aiškiai nepasisakė.

Na, ar nebūtų gerai, jei, sakysime, prezidentas pa
reikštų, kad visos pagamintosios atominės bombos tu
rėtų būti sunaikintos ir kad būtu uždrausta gaminti 
naujas bombas?

Tai, be abejojimo, paliestų tris šalis: Jungtines 
Valstijas, Didžiąją Britaniją ir Tarybų Sąjungą. Visos 
šios*trys šalys turi atomines bombas.

Jeigu tokį pasiūlymą prezidentas būtų padaręs, tai, 
aišku, jis būtų užtenkamai kiekvienam suprantamas, 
nes tai konkretus dalykas. Dabar gi iš šitos prezidento 
kalbos dėl pagamintųjų bombų likimo nėra aiškių siū
lymų.

Tiesa, trumpoje- savo kalboje prezidentas ir nega
lėjo visko smulkmeniškai pasakyti. Galimas dalykas, jog 
visa tai, ką jis sakė, atitinkami Jungtinių Tautų orga
nai paims dėmesin, pradės tai diskusuoti, o bediskusuo- 
jant viskas išryškės.

Įdomu ir tai, ką gi prezidentas Eisenhoweris mano 
daryti su tuo gaišiuoju ir “neklaidinguoju” Barucho 
planu 7

Na, matysime, kaip ten toliau viskas bus.

Mack E. Arrtette, 61 metu, is Lake View, S. C., užsideda 
kauciją Wilmington, N. C., po to, kai jis buvo su kitais 13 
Ku Klux Klano nariu areštuoti ir kaltinami nuplakime Lake 
View moteries ir jos brolio.

ėdesiui dėti šunims bei ka
tėms. apskaičiavo, kad J.

600 tūkstančiu šunų ir 26 
milijonai, 700 tūkstančių
kačių

—Sovietų Sąjunga dar 
nepralenkė mūsų kas lie
čia hydrogeninę gamybą. 
Sovietai, tačiau, jau karš
tai lipa mums ant kulnų, 
stengdamiesi mus pralenk
ti.

Žymėtina, kad hydroge- 
ninė bomba gali būti de-

IS
BALATON EŽERAS IR 
PASKUTINĖS NACIŲ 

VILTYS
Hitleriška pasaka

Po smūgių naciams prie 
Maskvos ir Stalingrado jau 
ne tik-hitlerininkų pasekė
jai, bet ir patys naciai ne
galėjo kalbėti apie “nesu- 
mušamą vokiečių armiją.” 
Hitlerininkams vis darėsi 
sunkiau įtikinti savo pase-

ISTORIJOS
Rašo D. M. šoloinskas

apie 40 upių ir upelių. Ka
dangi į rytus nuo ežero

upė, tai ežeras ir upė yra 
sujungta keliais kanalais.

Iš vakarų, tiesiai ties Ba
latono ežeru, veikė Antroji 
nacių armija, kurią sudaro 
septynios pėstininkų divizi
jos (apie 140,000 vyrų), 
tankai ir galinga artilerija.

Iš pietų pusės turėjo ata
kuoti Hitlerio “F grupė,”

900,000 daugiau šunų.
Šunų laikytojai Ameri

koje per metus išleidžia 
200 iki 300 milijonų dole-4
rių, pirkdami jiems konser
vuotą (kenuotą) maistą.

Ant viso žemės rutulio

nu ir kačių, negu vedusių 
žmonių porų, kai]) skai-

SOVIETINĖS KNYGOS
KINIJOJE

blika nuo 1949 metu 
išleido daugiau kaip 
lijonų egzempliorių

iki šiol 
10 mi- 
Stali-

sykių smarkesnė už papi 
stąją atom-bombą.

IŠDYKUS SENAS 
PROFESORIUS

Profesorius Maurice J. 
Lewi pereitą sekmadienį 
minėjo i95-metinę savo am-

užkariaus pasaulį.
Kada Tarybų armija arti

nosi prie Vokietijos sienų, 
tai hitlerininkai sugalvojo 
tokį pasiteisinimą ir naują 
pasaką. Jie tvirtino, kad 
“raudonųjų” jėgos gulė ant 
Vokietijos ir jos sėbrų, kai]) 
“tamsūs debesys.” Hitleri
ninkai buvo priversti trauk
tis. Bet besitraukiant jie 
sujungė savo jėgas Balato
no (Platteno) ežero srityje, 
Vengrijoje. Kada ten pri-

kad ten plaukia ir Duno
jus. Ant vieno ežero kran
to stovi benediktinu vie
nuolynas, ant kito Scoban- 
čo tvirtumos griuvėsiai.

ninkų divizijų. Naciai, be
siruošiant prie to žygio, 
metė į ši frontą naujausius 
savo tankus, kurie vadinosi 
“Karališkais tigrais,” taip-

Galingos hitlerininkų jėgos šarvuotas kanuoles.
Hitleriui ir jo armijos ko- dinama 

ninndoi vvVn SlclUJ’iniOmaudai vyko “apsupimai, 
kariaujant prieš buržuazi
nes šalis. Bet kare prieš 
Tarybų Sąjungą patys na
ciai patekdavo Į apsuptųjų

. s “Ferdinandais.” 
Šiaurinio puolimo ruožte 
hitlerininkai taip daug su
telkė didžiųjų ginklų, kad 
ant kiekvieno kilometro bu
vo po 76 jų tankus ir po

padėtį, kur jų jėgos buvo tiek pat kanuolių.
naikinamos.

Hitleris ir jo komanda vis 
tikėjo, kad, galų gale, jiem

rybinės armijos jėgas, su-

Šiame ruožte buvo Tar. 
Sąjungos Trečiasis Ukrai
nos frontas, kuriam vado
vavo maršalas F. I. Tolbu- 
chinas, dabar jau miręs. Šis

artėjo Tarybų armija, tai S naikinti jas ir laimėti ka- frontas išvien su Antruoju 
prasidėjo baisus mūšis, ku-j To jis siekė prie Kurs- 
ris tęsėsi kelias dienas. Bet \ į<0 1943 metais, tą pat bau-

To jis siekė prie K tirš

čių laimėjimu.

ne-
ir nesipriešinu

min.inkas Long Islando 
Universiteto kolegijos ko
joms taisyti.-

Subėgę laikraščių ko
respondentai prašė p 
kyti tokio ilgo amžiaus 
kretą.

Prof. Lewi atsakė:
— Manau, sekretas

i . j • i • M, * tame, kad aš niekuomet; n.us knygų Lenino, bei Ma- . .L.
■ lenkovo raštu. Ypatingai• sl^liesi1nau T ,
’ dauK . išleidžia sovietiniu Pėdoms. I at butų bergz- 

; dzias energijos eikvojimas.m o

brikiniams darbams.
Dauguma tu raštu 

verčiama kinų kalbon 
kas met išeina ir šimtai] 
tūkstančiu e g z e mplioriu i

bet;

2 psl.—Laisvė (Liberty)- I k t ;> <1.. (‘r'loJ/io-Drc. II I95:i

noriu ir kada tik noriu.

bar surukau tiktai po 
cigarų per dieną. S(

p a u s d i n a n t s o v i e t i n e s
Z............... ‘LkU../. ,,lz.U :,^Z..”

pers-1 
k n v-' « I

Bet nepatartina Laisvės 
aitytojams imti tokius

Šią pasaką jie tvirtino 
per kokius dvejus metus. Ir

leris, tikėdamas į burtus,

traukė milžiniškas
prie Balaton ežero ir kovo 
pradžioje 1945 metais ten 
įvyko baisūs mūšiai, bet jie 
baigėsi nacių pralaimėjimu, 
kaip ir prie Stalingrado.

Apie Balaton ežerą
Balaton ežeras yra dide-

dė ir prie Balatono ežero 
li945 metais.

Kada tarybinė armija

Ukrainos frontu buvo po il
go apsupimo ir žiaurių ko
vų paėmęs Budapeštą, Ven-

miu ją

į Lewi. Juk ne visus gamta 
! yra apdovanojus tokia

PINIGŲ DEGINIMAS
neseniai 

pinigams 
deginti pečių Chicago j, Fe- Į
deralio Rezervo banko rū
syje. Dabar toje “krema- 
torijoje” kasdien sudegina-' mais 
ma milijonas dolerių po
pierinių pinigu, daugiau-! 
šia dolerinių, penkinių ir j 
dešimtinių.

Deginama nusidėvėję,; 
purvini, apdriskę, rašymais! 
išmarginti bei suterlioti i 
pinigai. Pirm metant juosi 
pečiun, jie surišami į pun-1 
delius, per kuriuos mašina’ 
išmuša skyles.

Ginkluoti valdžios sar- i 
gai akylai daboja, kad nie
kas negalėtų pasiglemžt 
nusmerktų sudegint bu- 
maškų. Pirmiau tiktai 
Washingtone buvo degina
mi nusidėvėję, apiplyšę bei 
suterlioti pinigai. Dabar 
gi įtaisyta jiems kr.emato- 
rijos įvairiose Federalio

Tokio, Japonija. — Ad
mirolas T. Yošikava viešai

Kiek 
senusių 
ton \ 
naujų.

sunaikinama mi- 
pinigii, tiek jų vie- 
ildžia atspausdina

KALKĖS vištoms

kiaušinių per

dėti apie 3 
medžiagos, 
sumalama 
menys bei

200

lo reikia pri- 
svarus kalkių 
Amerikoj tam 
kalkiniai ak- 
oisterių kiau-

GINčAS APIE HYDRO- 
GENINES BOMBAS

Pastaruoju laiku Ame-' 
r i ko j pasklido baimingi 
gaidai, kad Sovietų Są
junga pasigamina jau dau-1 
giau hydrogeni.njų bombų,

persiorganizavimo, papildy
mo ir pasirengimo darbus, 
kad pulti Vieną, Austrijos 
sostinę.

Tarybinio fronto koman- 
! da sužinojo, kad hitlerinių- 

jimus į pietus ir į šiaurę, tai ' ruošiasi Balatono ežeio 
yra spragas tarpe Duno-1 Pavei'sU Pa^a" 
jaus ir Balatono, ir te" ta- j 
rybinę armiją sunaikinti.

Tam tikslui naciai sutrau
kė galingas jėgas. Perme
tė iš vakarų fronto savo 
Šeštąją SS tankų armiją, 
kuri gruodyje 1944. metais! 
sudavė smūgį amerikiečių i 
armijai 
žygis). Tai buvo jaunų hit- ■ 
lerininkų armija. Ją suda- ( 
rė septynios tankų divizi-! 
jos, trys pėstininkų divizi-

ir pasiekė Balatono ežerą, 
tai ji buvo tarpe Dunojaus 

I ir Balatono ežero. Hitleris
jėgas suplanavo uždaryti jai iše

jūros Vengrijoje. Ežeras tu

puses prie jo dar jungiasi 
pora kitu ežeru, kas sudaro 1 v t 7
dar didesnį vandens plotą.

žuvimi, ir nuo senovės jo

i ką į tikrovę. Todėl Tarybų 
l armija gerai pasirengė, kad 
į pradiniuose apsigynimo 
1 mūšiuose sunaikintų kiek 
; galint daugiau priešų ir jų 
įrengimų, o jau tada perei- 

i ti į ofensyvą ir pribaigti 
i Hitlerio jėgas.

Belgijoje (Bulge | žiaurūs mūšiai ir pasek 'r‘«‘ 
1945 metais kovo 6 dVvią 

Hitleris pradėjo savo ofen 
šyva Balatono ežero srity-

bendrai apie 200,000 vyrų, 
1,600 tanku ir 1,700 įvairiu 
kanuolių. Šios Hitlerio jė
gos turėjo pulti tarybinę 

mui Į Balaton ežerą įteka armiją iš šiaurvakarių.

japonams. žemes vendens srovė dažnai

GILIAUSIOS SENOVĖS MILŽINŲ KAULAI
Kinų mokslininkas

gerai paruoštų apsigynimui 
pozicijų naikino priešo jė
gas. Bet Hitleris ir jo ko
manda metė vis naujas sa
vo jėgas į mūšį. Pirmoje 
dienoje naciai vietomis pa
sivarė dvi mylias pirmyn. 
Tas juos dar daugiau pa
drąsino, nes jie manė, kad 
jų planas gerai sekasi. An
trą, trečią dieną jie dar 
daugiau savo jėgų metė į 
mūšį. Taip per dešimtį die
nų ėjo žiaurūs mūšiai. Hit
lerininkai iš trijų pusių 
puolė, o tarybiniai kovūnai 
priešą naikino.

Kovo 16 dieną, kada jau 
Hitlerio rezervai pasibaigė, 
kada jo armija pavargo, 
daug buvo netekus žmonių 
ir karinių įrengimų, tai 
maršalas Tolbuchinas davė 
tarybiniu m

dr. I na i tada, 1941 m. gruodžio 
ir 

buvo tik

surado Javos saloje, dabar
tinėje Indonezijoje, kauko
lę žmogaus, gyvenusio pirm 
750 tūkstančių metų, kaip 
kad pripažįsta amerikiečiai 
ir kitų tautų mokslininkai. 
Dr. Dubois užtiko šį radinį, 
beardydamas suakmenėju
sią lavą, išplaukusią iš se
novinio ugniakalnio. Sura
do ir tūlus kitus kaulų pa
laikus. Tatai pavadino Ja
vos Žmogum.

Javos Žmogus taip pat tu
rėjo nedidelį smegeninį

Pei Wen-čung išvien su vo- 5 d., užklupo traukinį ir 
kiečiu Franzu Weidenrei-' apiplėšė. Tai buvo tik 
chu bei kitais tyrinėtojais dviem dienom pirmiau, ne
surado 1926 metais seniau
sius iki tol žinomus žmo- kiečius Perlų Uoste, 
gaus palaikus, kalnų urve L Iš traukinio dingo ir “Pe- 
prie Čukutino, už 35 mylių j kingo Žmogaus” kaulai, 
nuo Pekingo, Kinijos sostą-Į Kinų mokslininkas Pei 
miesčio. Galvos kiaušas bu-' Wen-čung atvirai kaltino 
vo žmogiškas, bet nedičkis. į japonus, kad jie pavogė 
taip kad jame galėtų su-; tuos kaulus ir nugabeno 
tilpti tik pusė šiandieninio j Japonijon. 
žmogaus smegenų; o a pati-1 
nis žandikaulis rupus ir ne 
paprastai didelis, panašus į, Kolegijos profesorių, tvirti- kiaušą ir labai didelį žan- 
didžiųjų bezdžionių - gorilų j no, jog dėžės su senovinio ! dikaulį. Tai buvo kitas gi- 
žandikaulius. ; žmogaus kaulais buvo sūdė-1 ]iOs senovės milžinas—dvy-

Kiti kaulų palaikai rodė i tos į prekinį Amerikos lai-i likos ar trylikos pėdų aukš- 
va Ticntsine, šiauriniame; čio. 
Kinijos uoste, bet laivas nu- ■ 
skendęs kelionėje per Paei
ti ko Vandenyną.

Niekas, tačiau, tikrai ne-!

Franzu

jog tas žmogiškos veislė? 
‘‘sutvėrimas” galėjo būti iki

000 svarų. Mokslininkai iš
vadino. jį “Pekingo Žmo
gum.”

Akylai tyrinėdami tuo?

pražudę
Eastern

Sako:

tas milžinas gyveno pirn 
milijono metų.

Bet tuos labai 
mokslui palaikus 
japonai, kaip rašė 
World žurnalas.

Kada japonų armija grū
mėsi linkui Pekingo, tai 
amerikietis dr. Henry S 
Houghton, Pekingo Medici
nos Kolegijos direktorius,
įprašė Amerikos ambasadą, pilsi žmogaus kaulų milte 
kad traukiniu persiųstų Į

gu japonai užpuolė ameri-

Bet našlė Weidenreicho, 
Į vieno iš Dėkingo Medicinos

žino, kur dingo “Pekingo 
Žmogaus” palaikai.

Anglų - amerikonų moks
linčiai, pagaliau, pradėjo 
spėlioti, kad japonai karei
viai, radę tuos palaikus; 
traukinyje, nesuprato jų 
svarbos ir pardavė štmdak- j 
tūriams kinams. Šundakta-1 
riai gi sumala nežinomų . 
žmonių kaulus ir pardavi-1 
nėja kaulinius miltelius ki
tiems kinams kaip vaistus. I

AFRIKOS ŽMOGUS
Trečio panašaus milžino 

kaulus 1?-18 metais surado 
mokslininkas Robertas 
Bloom Pietinėje Afrikoje. 
Tokie žmogynai ten gyve
nę pirm kelių šimtų tūks
tančių metų.

vis tvirtina, kad žmogus 
sutvertas tik pirm kokiu 
6,000 metų.

Tačiau, popiežius oficia
liai dar nėra uždraudęs ma
nyti, kad žmogus galėjo iš
sivystyti iš žemesnės rūšies

| gyvūnų. Juk ir televizinis 
' katalikų vyskupas Fulton 
Sheen rašo vienoje teologi
nėje. savo knygoje, kad

dangę uždengė tarybiniai, 
lėktuvai; žemė sudejavo po

nuo trenksmo tarybinės ar
tilerijos. Priešas buvo par
blokštas, jo planai nuėjo

il itlerio da- 
į apsupimo

U k r a i n o s
fronto ofensyvas baigėsi 
balandžio 13 dieną . Nuo 
kovo 16 dienos iki balandžio

Bet republikonas senato
rius Sterling Cole, pirmi
ninkas kongresinės atomų 
jėgos komisijos, šitai]) su
ramino amerikiečius, perei- tiru

kaulus. O Amerikos laivas

ių i vandenį ir išgersi, tai 
sm ar! būsi “lytiškai labai 

kus prie mergų.”

JAVOS ŽMOGUS
Holandų daktaras 

gene Dubois

1 lą” po to, kai gyvūnas pa- 
Eu- siekė gana aukštą išsivys- 

1892 metais 1 tymo laipsnį. N. M.

Armija. Suimta į nelaisvę 
130,000 hitlerininku karei- 
vių ir ųficierių, sunaikinta

• ir suimta 1,345 tankai. 2,- 
250 kanuolių ir daug kity

• ginklų.
Balandžio 13 dieną Tary

bų armija išlaisvino Vieną, 
Austrijos sostinę, iš hitleri
ninkų nagų.

skutinis ofensyvas Balato
no ežero srityje.



MONTREAL, CANADA
DUPLESSIS PADARĖ ATSI
TRAUKIMĄ PRIEšDARBL 

NINKIŠKAME PASIMOJIME
Kvebeko provincijos premje

ras Mourice Duplessis, pasižy- 
mojęs priešdarbininkiškas - 
priešunijistas reakcionierius, 
kuris pasimojo surakinti rete
žiais VISAS provincijoj unijas, 
pasiūlydamas provincijos sei
meliui įstatymą (Bills 19, 20 
and 22), kuriuo, jei būtu pri
imtas, visoms unijoms galėtu 
būti atimtas čarteris, vadovau
jant bile unijos vadui, jei, Du- 
plessio nuomone, jis “prakti
kuoja komunistines doktrinas“: 
uždrausti streikuoti visiems 
viešųjų darbų darbininkams ir 
pavesti visus unijų streikui 
balsavimus valdžios kontrolei.

Pasimojimas pravesti toki 
įstatymą iššaukė visų unijų 
piktą pasipriešinimą. Visi trys
provincijoje didžiųjų unijų cen
trai — Catholic Syndicate Con- 

\ federation of Labor, Canadian
* Congress of Labor (CIO) ir

Trades and Labor Congress
(AFL) — bendru frontu išreiš- 

. kė stiprią opoziciją prieš šio 
i > įstatymo p ra vedimą. Viso to 

ak'regyj, pereitą savaitę Du
plessis buvo priverstas padary
ti atsitraukimą. Vietoj paves
ti seimeliui, jis sutiko atiduoti 
persvarstymui Vyriausiai Dar
bininkų Tarybai (The Superior 
Council of Labor), kurią suda
ro 30 atstovų: 8 darbo unijų, 
8 darbdavių, 8 sociologist!! ir 
ekonomistų ii 6 be balsavimo 
valdžios atstovai.

šis Dupjessio žygis yra tik 
atsitraukimas .■ Jo pasimojimas i 
pravesti priešdarbininkišką 1 įstatymą dar nėra sumuštas ir 
iki jis bus visiškai sumuštas, 
pareikalaus didelių pastangų iš 
visų unijų ir abelnai darbo 
klasės žmonių. Tačiau reikia 
tikėtis, kad jis bus sumuštas.

■p/eNRAšTIS Le CANADA 
UŽSIDARĖ

t Kanados francūzų dienraštis, 
kuris išeidavo rytais ir skaitė
si oficialus liberalų organas, Le 
Canada, po 50 metų gyvavimo, 
pereitą savaitę užsidarė. Jo 
leidėjai užsidarymo priežastį 
aiškina tuo, kad viskas labai 
pabrango: popierius, visa spau
dos medžiaga ir darbininkai, 
todėl finansiniai trūkumai pri
vertę sulaikyti laikraščio toli
mesnį išeidinėjimą.

Dalinai gali būti tiesa, nes 
neišpasakytas brangumas eko
nominiai spaudžia visus laik
raščius. Ir jei tokia ekonominė 
padėtis susidarė kapitalistiniam 
laikraščiui, tai reikia žinoti,

kad darbininkiškiems laikraš
čiams, iškaitant ir mūsų Liau
dies Balsą, taipgi dienraščius 
Laisvę ir Vilnį, juo sunkiau 
verstis.

Tačiau Le Canada užsidary
mui yra ir kita priežastis ir 
tai pagrindine, kad šis dienraš
tis paskutiniu laiku nustojo tos 
dvasios, kurioj jis buvo įsteig
tas pirmųjų leidėjų. Pradžioje 
jis griežtai kovojo už Kanados 
francūzų liaudies reikalus, už 
liberalizmą, bet vėliau, ypatin
gai bėgyje pastarųjų kelių me
tų, jis buvo atlikęs be nugar
kaulio. Neturėjo p o z i t y v ė s 
krypties. Duplessis ir jo Union 
National partija atakavo be 
pasigailėjimo liberalus, bet Le 
Canada, nors liberalų organas, 
veik nieko neatsakė. Atitolo ir 
nuo francūziškų Kanados liau
dies reikalų. Parsidavė kapita
lo reikalams ir negynė, bet ko
vojo prieš unijas. įgijo “gerą 
vardą“ kapitalo, bet nustojo 
žmonių įtekmės. Tas ir priver
tė jį užsidaryti.

PRALAUŽTA ŽEMĖ UNIJOS 
PASTATAMS

Dresmei kerių Internacional 
Ladies Garment Workers Uni
on ruošiasi įsigyti nuosavus pa
status, kuriuose bus patalpinta 
visos unijos raštinės, salės su
sirinkimams ir kita. Pasta
tams užpirkta jau ir vieta. 
Gruodžio 4 d. oficialiai buvo 
pralaužta žemė, dalyvaujant 
Trades and Labor Congress of 
Canada prezidentui Percy Ben- 
gough. Vieta užpirkta. Pasta
tai bus pabudavoti ant kampo 
Plateau ir Jeanne Mance gat
vių (tarp St. Catherine ir On
tario). Apskaičiuojama, kai
nuos apie $500,000.

Namo statymui fondas kelia
mas iš narių. Kiekvienais me
tais, kol reikiama suma pinigų 
bus sukelta, kiekvienas unijos 
narys taksuojamas keturių va
landų uždarbiu. Unija, kartu 
sudėjus suknelių ir moteriškų 
paltų siuvėjus, turi 10,000 na
rių.

SERGA

M. Žemaitiene (Bertos Deca- 
rie motina) paskutiniu laiku 
pradėjo nesijausti gerai. Pa
guldyta Royal Victoria ligoni
nėje sveikatos patikrinimui.

Agota Žilinskienė irgi susir
gusį. Ligone randasi namuose.

J.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Lietuviu Namo Bendroves ščrininkų suvažiavime 
šasi ščrininkai pridavė po šimtinę įsirašymui į garbės 
narių knygą, o po suvažiavimo dar už penkis buvo pasi- 
simokėta po šimtinę. Tai viso susidaro $1,100. Sekami 
/įrašyti į garbės narių knygą:

* Pranas Černevičius ir Ona černevičienė iš Maspeth, 
N. Y., taipgi miręs Onos černevičienes pirmasis vyras 
Jurgis Grablauskas.

Leonas Tilvikas, Easton, Pa. ,
Antanas Zavišius, Jersey City, N. J.
St. Susna, Brooklyn, N. Y.
Feliksas Malkaitis, Easton, Pa.
Stanley Yurkin, New Britain, Conn.
Leon Gavrilovich, Brooklyn, N. Y.
Julius Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.
Walter Brazauskas, Richmond Hill, N. Y.,
Kitą sykį paskelbsime vardus visų tų, kurie ščrinin- 

kų suvažiavime ir po suvažiavimo paskyrė po šimtinę ar 
daugiau iš savo paskolų.

Pirmiau paskelbti! $515 aukų ir dabar $1,100 gar
bes narių mokesčio suma jau išmokėta tiems skolinto
jams, kurie per suvažiavimą reikalavo grąžinti po tam 
tikrą paskolų sumą.

Dabar lauksime daugiau naujų narių įsirašant j 
garbes narių knygą. Lauksime, kada išpildys savo pa
sižadėjimą tie, kurie suvažiavime tai padarė.

Žinote gerai, kad šios įplaukos niekam kitam ne- 
• naudojamos, kaip tik mažinimui paskolų.

R. Širdingai ačiū visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu reikalais malonėkite rašyti 
sekamu adresu: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

3 pgj,—Laisvė (Liberty)- Penktad.. . Griiodžio-Der. II. 195:’.

WORCETER, MASS.
I.Lb 11 kuopos susirinkimas įvyks 

gruodžio 13 d., 29 Endicott .Street, 
10:30 ryl;i. Visų prašau dalyvau
ti. Kurie dar negavot knygos už 
šiuos metus, ateikit atsiimti. Čia 
girdėsim raportų Laisvės vajininko 
ir delegatų, raportų 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 vakariene. Kugelio, sil
kių ir kitų skanumynų . Kviečiame 
visus atsilankyti.

Rengimo Komisija, (242-243)

CONGRESSMAN DRIPP

“Mes turime tuojau pagauti šnipus. Na, tai kas buvo Bal
tajame Name dar pirm Trumano?”

BROCKTON, MASS.
ČIA PRASČIAU NEGU 

DIDMIESČIUOSE
“Laisvę“ skaitant jau ne kar

tą teko patčmyti, kad Didžiojo 
New Yorko miesto darbo žmo
nės labai smerkia miesto val
dininkus už važiuotos forų pa
kėlimą iki 15 centų.

O mes taipgi turėtumėm kur 
kas dar smarkiau reikalauti sa
vo valclininku, kad busu va
žiuotos fėras būtų numuštas. 
O už tokią aukštą foro kainą 
yra kalti daugiausiai tie mūsų 
demokratai, nes būdami valdi
ninkais po pereitų metų ilgo bu
sti draiveriu streiko leido kom
panijom pakelti važiuotos forą 
iki 15 c Ar tu pravažiuoji ke
lius blokus arba kiek viršaus 
mylios —• mokėk 15 c.

čia jau su tokiu pasitvarky- 
mu yra didelis biednų žmonių 
apiplėšimas, o ypatingai vietos 
gyventojų, palyginus su did
miesčių. Nes ten už nusta
tytą forą galima bent ir labai 
toli pavažiuoti. Taip galima ir 
Bostone.

Newark, N. J.
Teatras ir koncertas

Ši kombinuota meno va
karą rengia bendrai Siety
no Choras ir LDS III Ap
skritis sekmadienį, gruo
džio 20. 2:30 vai. durys at
sidarys, o programa prasi
dės 3 vai. po pietų, Ukrai
na Salėje, 57 Beacon St.

Nepaprastai juokingą ir 
Įdomią komediją “Geriau 
Vėliau Negu Niekad” su
vaidins brooklyniečiai liau
dies artistai.

Prie vaidinimo bus duetų, 
dialogų ir komiškas duetas, 
kuriuos atliks Jonas Gry
bas, K. Kriaučiūnas ir kt.

Sietyno Choras duos 
linksmų liaudies dainų, va
dovaujant Mildred Stensler, 
pianu palydės Frank Bale- 
vicius.

Vaidintojams vadovauja 
Jonas Juška.

U k ra įnirčiu koncertą s
Toj pat ukrainu salėje 

gruodžio .1.2 d., pradedant <S 
vai., Įvyks puikus koncer
tas — daug dainų ir įvai
rių kitų meno šedevrų.

Kviečia ir lietuvius atsi
lankyti ir smagiai laiką 
praleisti.

(L Albinas

Brocktono miestelis kaip ir 
kasmet, jau puikiai prireng
tas Kalėdoms bei Naujiems 
Metams. Suprantama, gal dau
guma biznierių prisidėjo prie 
Main gatvės tų eglaičių apšvie
timo. Bot ar jie šiemet darys 
tokį pat biznį, kokį turėdavo 
anais metais? šiuo laiku labai 
daug žmonių nedirba . . .

Manau, kad dabar dauguma 
verčiama atsiminti tuos Roose- 
velto laikus, kai buvo įsteigta 
“unemployment social securi
ty,” kurios raštines dabar dau
gelis darbo žmonių aplanko, 
kad nedirbant gauti pašalpą...

Sakau, kas dabai’ būtų, jei
gu šios įstaigos nebūtų, kaip 
ii’ bejuokaudamas išsireiškiau. 
Ogi tada republikonams ne
reikėtų mūsų sviestą siųsti j 
Vokietiją, o mums duoti dykai. 
Atrodė, lyg dipukas taip juo
kavo.

Sakau, tų mūsų ponų tikslas 
yra, kad ten tuos žmones ne 
sušelpti, bet sukiršinti.

/L B,cp.s7o((’

Lawrence, Mass.
įvairios žinios

Gruodžio 2 d. ryte kilo gais
ras šv. Petro ir Povilo bažny
čioje ant Chestnut St. Buvo 
pašaukti gaisragesiai ii’ gais
rą užgesino.

Kaip žinia, keliolika metų 
atgal “lietuviškas dievas per
kūnas“ smoge šitos bažnyčios 
bokštan ir nunešė visą šoną.

•
Miesto valdyba nutarė pa

skirti $100,000 vandens stoties 
pagerinimui. K o n t r a k t o r i u s
bus iš New Yorko. Pasirodo, 
kad nuosavybių savininkai tu
rės mokėti daugiau už vande
nį,

'■ • "u" ►
Arkivyskupas Cushing tu

rėjo susirinkimą su nariais li
gonines The Bon Lecours. Kal
bėdamas pareiškė, kad reikią 
partraukti ant astuonių sa
vaičių L. M. Btidenz, kad jis 
mus pamokintų, kaip kovoti 
prieš komunizmą Bostone ir 
Lawrence. Galima užtikrinti, 
kad tas šnipas sutiks pribūti, 
nes .juk Judesius ir sutiko 
Kristi,) išduoti.

Lawrence policija kvočia 
stubas aplink West St. Ieško 
žmogžudžio, kuris nušovė in- 
ši’ūrinco kolektorių. Policija 
skelbia, kad ji turinti kelis 
svietkus, kurie mate banditą. 
Mano, kad apie West St. jis 
būna pasikavojęs.

Tokie banditai turi būti su
imti.

L. K. Biuras

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienį, gruodžio (Dec.) 
14 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott SI.

Visos narės malonėkite atsilan
kyti ir atsiveskite naujų narių j 
šį susirinkimą. Turėsime rinkti se
kantiems metams valdybą ir yra ki
tų svarbių reikalų pasitarimui.

Valdyba. A. W. (242-243)

Chicago, 111.
Gražiai palaidota M. Žebrai- 
tienė

Lapkričio 29 d. pasimirė 
Magdalena žebraitienč ii 
gruodžio 2 d. ji buvo iškil
mingai palaidota. Nors oras 
pasitaikė prastas, bet susirin
ko daug publikos palydėti ją 
i tautiškas kapines.

Kalbėjo L. Prūscika ir St. 
Vč.sys. Sugiedojo kelias dai
nas A. Dočkienč ir K. Stanke
vičienė.

Po laidotuvių daugelis susi
rinko Į Mildos salę, kur žeb- 
raičių šeima juos pavaišino.

Magdalena gyvendama pu
sėtinai ilgą gyvenimą -— 81 
metus, ir tame skaitliu.ie 5C 
metų Amerikoje. — nepasi
žymėjo aukštu akademišku 
mokslu, prakalbininkyste, ne
paliko parašiusi tomus knygų, 
nei jos balsas neliko uzrekor- 
duotas Metropolitan Operos 
plokštelėse. Bet ji paliko ką 
nors svarbesnio negu menas, 
dailė, literatūra ar muzika — 
dukterį, sūnų, žentą, marčią 
ir mylim;.! vyrą.

Chicagiečiams pi ogi (’šy
viams daugiau žinomi Tex 
Žebraitis ir Mildred ( hesna— 
sūnus ir duktė. Kas jie šian
dien vra progresyviame įmle- 
dėjime, ki<'di';t< į > H K o pi 
tėveliams, »» y p it imoii v< lioiio; 
Magdalena i.

50 metų atgal Magdalena 
Katiliūtė, palikusi savo tėve
lius Šun.sk iio.-j , M ai i j an, poles 
apskrityje, atvy ko i “pažadė
tą žemę“ Ameriką. čia netru
kus sukūrė šeimynini židinį 
su Andrium žebraiciu. -L-«u- 
navedžių porelė apsig.vv mm j 
angliakasyklų srityje pietinėje Į 
Illinois valstijos dalyje. Pra
dėjo auklėti šeimą — du sū
nus ir dukterį.

Galima Įsivaizduoti motino' 
širdgėlą, kada jos pirmagimis 
sūnus žuvo nelaimėje. Nuo ta 
da Magdalena pašventė visa 
savo likusį gyvenimą, iink;i- 
mani išauklėjimui likusių vai
kų — sūnaus Justino ir dnk-. 
terš Mildred.

Pagaliau motinos troškimai 
išsipildė. Duktė ir sūnus su
kūrė savus šeimyninius židi- 
nitbs ir pavyzdingai gyvena. 
Gal būt persitikri'nusi, jog sa
vo užduoti atliko pavyzdingai. 
Magdalena žebraitienč pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Kaip 
sako šeimos nariai, mirties ji 

TEATRAS-KOMEDIJA
"Geriau Vėliau Negu Niekad

1’0 REŽISŪRA JONO JUŠKOS

Kazio 'J’aiiikaus, dvarponio rolėje,
JUDŽENTAS

Jono Kikilio rolėje.

įvyks Sekmadienį

Gruodžio 2© December, 1953
U KR AINIJ SALĖJE

57 BEACON STREET, NEWARK, N. .L

Gci’biaina Lietuvių Visuomene! Kviečiame iš plačios apylinkes dalyvauti šiame 
parengime ir linksmai praleisti laiką. Brooklyniečiai yra puikiausiai prisirengę 
per dvi valandas prijuokinti publiką.

Pradžia 3:30 dieną
* .MalonUi kviečia rengėjai — LDS 3-čia-Apskritis ir Sietyno Choras

nebijojo ir mirė veikiausiai Įsi
tikinusi, kad savo misiją že
mėje atliko nepapeikiamai.

Lai bus jai lengva jos pa
veldėtos tėvynės Amerikos že
mele! Šeiniai reiškiu širdin
giausią užuojautą.
MOTERYS LAUKIA PETRU 
KIENĖS ATVYKSTANT

Gruodžio L‘> d., 2 vai. po 
p i ('tų. Mildos salėje kalbės 
plačiai žinoma visuomenės 
veikėja, buvusi “Moterų Bal
so“ redaktorė, Katrina Petru 
kienė iš Brooklyn, N. Y.

Kiek žinoma, bi.^s atvykusių
1 nacionalę konferenciją at
šaukimui McCarran-Walter į- 
statymo lietuvių delegatų i-š 
Bostono, Brooklyno apylinkių, 
taipgi ibttsburgho, Clcxeiando 
ir Detroito.

Jie bus pas\ eikinti, pavai 
šinti, kai]) ir chicagiečiai sve
čiai.

Atsiminkite: gruodžio L>,
2 vai. po pietų, Milda salėje!

Chicagietės moterys ruošiasi 
ir laukia Katriims Pet.rikieiics.

Rep.

K R I S L A I
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Ir Inives prezidfiitas i Ier- 
bert Hoo\ei'is. norėtų Lietuvą. 
“išlais\ iid i“ i- da> bim.ikų ir 
sugražinta aoeam.-’. D1 t i»•s
reik.d.ai.ja u l.mir r<-.-r,mna 
Kerstenas.

Lygiai taip nutarė ir šimu- 
čio-Griicaici(: . urnas Cl)i<ago- 
je.

J o paties n ikal.iuja ir 
maskuoti liudininkai.

Visa bėda tam1, kad ta mū
sų Lieti vėlė ne iš vietos nesi* 
im'ina Lietuves ponijai nebe
liko jokios progos atsigriebti.

Kaip atrodo, tai j’ai, tai
pouijai, Lietuvoj< nebestiprą-
žilis nei 1 loovori’ ti, nei Keisti’-
nai, nei ma.skuo t.i liūd įninka i.

--- •_
štai kokie t>•andai plinta:

'Tie inaskuoti Ii ūd i n in kai yra
niekas kitas, kaip Grigaitis ir 
Šimulis. Kai jų galvos apdeng
tos, niekas nežino, kas po 
maska slepiasi.

šitaip juk iš paskutinio asi
lo galima padaryti geriausi 
“liūd ininką.”

Keleivis šaukia: “Rusams 
saldus lietuvių kraujas!“

Ar tik nebus Keleivio re
daktoriams protas susimaišęs.

Philadelphia, Pa.
IIELI’Tv A NTW^MALE

STORM WINDOW INSTALLER. 
For 3 track 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)
AUTO MECHANICS. Must be 1st 
class. Gen. mechanic who can qual
ify for Slate inspec. Operate repair 
shop on percentage. Income depend
ing upon ability. Warm, well lighted 
shop. Pleasant and modern working 
conditions. Tel. Clearbrook 9- 2566.

(243-249)
" HELP WANTED FEMALE

BILLING MACHINE OPERATOR. 
Experienced typist and general of
fice clerk. 40 hr . 5 day wk. Per
manent position; good working con
ditions. Apply in person. See Mr. 
Henderson. BUFF HENLEY PA
PER CO., 230 So. 30th St.

(243-249)
HOUSEKEEPER. Gen. Cooking: 
complete charge, lor bus. epic. Live 
in; own room. Must be fond of 
children. Ref. and exp. req. Steady 
jjosition: good home for right 
woman. 'J'el. Cu. 8-9911 alter 7 P. M.

(213-249) i ___________________________ ■
VARI-TYPIST. Experienced on Cox
head DSJ Composing Machine. Posi
tion open immediately. Steady posi
tion. Pleasant surroundings. Apply 
in person or phone Mr. Pinkliam, 
Woodlawn 6-3176. HUBBARD AS- 

j SOCIATION. 527 Cooper St., Cam- 
1 den, N. .1.

(243-245)
REAL ESTATE-

Locust Point
1317 Andre Street. Musi sell. 6 
rooms, bath, hot-air, oil heat. Alu
minum storm doors and windows. 
Newly decorated. Mr. Free. RO.l- 
1669. Agent.

(243-245)

—PARDAVIMAI
•Jauny Žąsy Pardavimas

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

K. D. 2, Stockton, N. J. 
Tel. Lambertville 995J1 

(242-243) >

Detroit, Mich.
Mūsų L. L. D. 188-tos kuopos 

metinis parengimas įvyks tuoj — ,i 
gruodžio (Dec .) 12 d., prasidės 8 
vai. vakare, pas mūsų draugus Ma
cijauskus, 1995 Yemans, Ham
tramck. Tai bus “turkių” ir dar 
kitų paukščių skani vakarienė. Tai
gi visi draugai ir draugės nepatin
gėkite atsilankyti. Susirinkim skait
lingai čia linksmai praleisti laiką. 
Taipgi tuomi paremsime spaudą, 
apsigynimų ir kilus reikalus.

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



NpwYoilo^/Z/y/aZlnloi
LDS 13 kp. bankietas 
ši šeštadieni

V

| Mateušas Simonavičius 
grįžo iš Floridos

Mokytojai smerkia 
fašistą šlamštą

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING SPORE

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

BEAUTY SALON

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

ITNGERWAVER

Gruodžio 12 <1.. kaip 7 vai. 
vakare, turėsimi1 šaunią puo 
tą, kokiu retai kur galima 
gauti.

(iaspadinės yra patyrusios 
puotu gaminime. Jos žada pa
gaminti Kauno mados vaka
rienę. Pažiūrėsime.

Tad visi dalyvaukime Li
berty Auditor)’joji šį šeštadie
nio vakarą. Jeigu dar neturite 
bilieto, tai galėsit*' tą pati va
karą Įsigyt i.

Kp. Narys

Neseniai grižo iš Miami, 
Floridos, Mateušas Simonavi- 
čiu«, kur jis per tūlą laiką il
sėjosi. Ten būdamas, jis kal
bėjos su visa eile lietuviu,- ku
rie. sakė jis, gyvena gražiai.

Užklaustas, kiek svečiu-tu- 
ristu su vyko į Miami, M. S. 
atsakė: kol kas nedaug, bet 
atrodo, jog neužilgo ten pra
dės daugiau suvažiuoti.

Įvairumu vakaras
Aido t’horas ruošia Įvairu

mu vakarą šeštadieni, gruo
džio 19 <1.. Liberty Auditori
joje ir kviečia visos plačios 
apylinkės lietuvius atsilanky
ti. Pradžia 7 vai.

Beje. M. S. žmona, Simona- 
vičienė, ten pasiliko ilges
niam laikui.

Kadangi M. Simonavičius 
I negalėjo dalyvauti Lietuviu 
Į Namo Bendrovės šėrininku su
važiavime, tai, grįžęs iš Flo
ridos, jis įteikė $100, kad pri
sidėti prie tą garbingą nariu 
skaičiaus, kurie jau po $100 
davė.

Rep.

Mrs. Bose Russell, legisla- 
tyvė atstovė mokytoją unijos, 
pareiškė, kad mokyklą virši
ninku peršama ir mokytojams 
siuntinėja m a k n y g palaikė
“Permit Communist-Conspira
tors to be Teachers” yra pilna 
fašistinio raugo.

Ją parašė Hamilton Long, 
toks pat žmogus, kaip ir sen. 
McCarthy. Je neturi nieko 
bendro su apšvieta, pilna vi
sokiu šmeižtą ir progresyvią 
žmonių niekinimą.

Mrs. Russell pareiškė, kad 
mokytojai nenori nei skaityti 
tokio šlamšto, už kurį mokyk
lą viršininkai sumokėję $2,01)0 
ir perša mokytojams.

NEW YORK
’■ BUSINESS"
OPPORTUNITIES

Gera bruzdi, sekcija—Bay Ridge. 
Pilnai įrengta, gerai įsigyvenę. .SI 00 
savaitinės jeigos. Gali būti lengvai 
padidintas biznis. Savininkas par
duoda šią puikiausią biznio progą 
lik už $1,000. šaukite savininką:

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

Kovoja už ligoninę

PAUKŠČIŲ IR BARBEQUE STORE 
įsteigta 3’,<> metų. Geras order 

trade-delivery service. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Gera vieta Long Islande. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai —šei
ma važiuoja j Californiją. Šaukite 
savininką:

ROslyn 8-4060
ar

BO. 3-8762
(243-249)

CANDY—STATIONERY
Pilnai jrengtas, gera veikli sek

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

1861 Broadway, Brooklyn 
Tel. GL. 2-9421

(241-245)

ITSII MARKET & APPETIZING 
įsteigta virš 50 metų. Gera bruzdi 
Yorkville sekcija. Daro gerą pragy- 

j venimą. Biznis lengvai padidinamas.
Prieinama renda. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, priežastis kiti interesai.

Šaukite Savininką
Tel. RE. 4-5449

(243-249) |

Kalėdinis parengimas

CLEANING STORE
Gera veikli sekcija., pilnai įrengta, 

daro gerą pragyvenimą. Puikiau
sia proga siuvėjui. Renda $65 j 
menesį, lysas. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Šaukite savininką:

SHeepshead 3-2489
(241-24.3)

Tame vakare bus dainą, 
juoku, šokiu, užkandžiu, Įsi
gėrimu. masiniu žaidimu ir ki
tokią pamarginimą.

Smagumas užtikrintas vi
siems. jaunimui1 ii' senimui.

Tad gruodžio II) d. niekur 
kitur neikite, kaip tik Į ši pa
rengimą.

Choro Valdyba

Vyrai vaišins moteris
Moterą Klubo susirinkimas 

Įvyks gruodžio 17-tą, 8 vai. 
vakare. Kultūriniame (’entr*1.

Draugės. ateikime ir atsi
vesk i me savo drauges, prira
šykime jas prie klubo.

Bus daugiau, tai geriau ga
lėsime užbrėžtus darbus Įvyk
dyti. Turėsime galutinai nu
tarti, kaip vykdysime kūčią.

Dar mums pirmininkė par
veš ką nors naujo iš tolimes
niu koloniją, nes ji lankosi šio
mis dienomis.

Penkios draugės apvaikš
čios savo gimtadieni. Mes jas 
turime pagerbti. O tik daly
vaudamos tą galime padaryti.

Dar nepamirškime. kad 
draugai vyrai žadėjo ateiti su 
specialėmis vaišėmis. Tai bus 
Įdomu. Būkime visos

Klubietė

Laužysią streiką
Sudarytas specialis biuras 

tam, kad laužyti atmatų išve
žiotąją streiką.

Streikuoja 1,5(10 išvežioto
ji). kurie dirba dėl 500 firmą.

Ištiko keletas susikirtimu 
tarp streikieriu ii1 tą, kurie 
bando atmatas išvesti.

Mirė sužeistas darbe
Richard Powell, 35 metu, 

nuo ištikusios eksplozijos lėk
tuvą dirbtuvėje, Farmingdale, 
L. L, buvo sužeistas ir ligoni
nėje mirė.

Pasigrobė $25,000 deimantu .

Plėšikai įsiveržė į milijonie
rių Mr. ir Mrs. Murray apart
ments ir pasigrobė visokią 
brangakmeniu $25,000 vertės.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

IMATTHEW A.:: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
! LAIDOTUVIŲ I
J DIREKTORIUS J
» z -H-O-e <

* 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J 
» •

t;

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. T42M

Bedford-Stuy vesant gyven
toją vadovybė, negrai ir bal
tieji, pereitą savaitgalį atlaikė 
eilę susirinkimą, kuriuose pa
reiškė grieštą protestą prieš 
pasimojimą atidėti šioje apy
linkėje naujos ligoninės staty
mą.

ši Brooklyno sekcija yra tir
štai apgyventa, ypač negrais, 
o ligoninės visai neturi. Ar
čiausia ligoninė už 30 minučių 
kelionės ir toji perpildyta.

Ligoninią taryba buvo su
tikusi pirkti ligoninei vietą ir 
tam skirti virš milijoną dole
riu. Bet dabar toji taryba jau 
rekomenduoja padidinti kitą 
ligoninę, vietoje statyti ligoni
nę šioje sekcijoje.

Vairuotojų “liga” Queense su
laikė busus 6 valandas

Pereitą sekmadieni dvieju 
Queense busu komp. vair. bu
vo “apsiigę” i)' 6 vai. nei vie
nas busas nepasirodė. Po še
šių valandą pradėjo kursuoti.

sis streikas skaitomas ne
oficialiu. Sakoma, tik dėl “li
gos” darbininkai į darbą lai
ku neatėję. Unija i)- kompani
jos tyrinėja “ligos” priežastį.

BAK&GK1LL j
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. Į

Telephone E Ver green 4-8174

NEW YORK CITY

P:

t; 
F 
r'/ 
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Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksi f e j Now Yorko Miestą?

Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS TR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second Ave. (Greta ii-o* gatvės) Nevy York City 
Telephone: GR. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS

Atdara* kas dieno, tik antradieniai* uždara*

y

LDS 200 kuopa rengia kalė
dinį parengimą gruodžio 20 
d., Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hille. Pradžia 2 vai. po

BEAUTY SALON
Pilnai ir medoreniškai įtaisyta. 

Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinamas. 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, jeigu atsiras greitas 
pirkėjas. šaukite savininką 7 K) 
P. M.

LO. 5-9296.
(240-246)

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

Tel. RA. 8-6170
(2.37-24.3)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera bruzdi down

town Brooklyn sekcija. Biznis be 
pertraukos. $900 savaitinių jeigu- ■ 
lengvai padidinamas. Žema renda-— 
ilgų metų lysas. šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Šaukite savininką:

IN. 2-3924. Rytais
(2.37-24.3)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei collision ir brake dirbtuvei, 

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

Šaukite Savininką:
Tel. ES. 2-0621

(2.38-244)

DRY CLEANING STORE
Puikiausia dėl siuvėjo. Gera bruz

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

Tel. HA. 9-7032
(2.39-24.3)

Patyrusi Pilnai mokanti. Nuolat. 5 
dienų savaitė, geros valandos. Gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos. 
(Uždara trečiadieniais.) Kreipkitės:

MORRETA’S BEAUTY SALON
599 E. Tremont Ave., Bronx 

Tel. TR. 8-8136
(243-2491

REIKALINGA MOTERIŠKĖ
Priežiūrai negaluojančios senyvos 

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

MICKENBERG
542 Willoughby Ave., Brooklyn . 

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

PARDAVĖJA KEPYKLOJ
Patyrusi. Nuolatinis darbas, ge

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

BENKERT’S BAKERY
28.30 Steinway St., Astorlit, L. I.

(241-245)

I si parengimą kviečiami ii’ 
prašo- 
ir vai-

suaugusieji, bet kartu 
m i su savimi atsivesti 
k ličius.

kuopaJau per eilę motu ši 
rengia tokius vaikučiams pa
rengimus. Juose vaikučiai su
daro programą ir gauna kalė
dines dovanas. Rep.

Streikas sėkmingas
Broo k 1 y n e A m erica n Can 

Co. darbininkai šimtu procen
tų streikuoja. Dirbtuvė užda- 

nuolatos vaik-
št idėja.

Darbininkai 
cento į valandą 
panija, atrodo, 
darbininkų reikalavimus pa
ten kinti.

pakelti. Kom-

Po)’ visą šalį streikuoja ke-. 
nu išdirbystės 33,000 darbi
ninkų, kuriems vadovauja 
CIO plieno darbininku unija.

a #į CARL GROEPLER’S .ft 
« Service Station y
^Ekspertai Automobilių Taisytojai^ 
» Wheel Alignment With 4 
g: Bear Precision Equipment
y Kampas N. Main & Davis Sts. ft 
to. Freeport, Iz. L, N. Y. «
R Tel. FRcenort 9-2895 4:Įf Tel. ITteeport 9-2895 .
| (243-250)J

COUNTRY SUEDES J
AND SPORTSWEAR j

Kailiniai—Palepinai ft
Rankom austo rupaus audimo Z 

to. pasiūti eksklusiniai siūlai, 4 
jp topperiai ir koutai. $ 
o 412 Northern Blvd. G R. 2-6824 ft 
§ Malle west of Middle Neck Rd. « 
į (242-244)į

f LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Nuo Jūsų

# Groserninko
I® B. J. TENNIS

Geriausios rūšies vaišės ir dar 
žovės. Puikiausi Bird’s Eye 
sušaldyti valgiai. Viešiname 

patarnavime ir greitame 
.u, pristatyme.
S 2 Bond St., Great 
s Phone Great Neck

4

Neck f
2-0429 4
C242-244)j

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* uždaryta

G AS STATION 
GENERAL REPAIR

Geras biznis, Brooklyno, kampi
nė vieta. 14,000 galionų, 3 pumpos, 
.3 karam vietos viduje, 2 pils, 1 lift. 
10 metų lysas. Daro gerą pragyve
nimą. šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis ^įga. šau
kite savininką po 8:30 P. M.

TEL. WY 2-3349
(242-248)

LU NCI IEONETPE—FOUNT AIN
Pilnai įrengtas, gera biznio vieta, 

daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
už labai žemą kainą. Šaukite sa- 
vininką:

Tol. GEdney 4-9682
(242-248)

DRY CLEANING 
LAUNDRY STORE

Su route unit. Parduoda pilną 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. Parduosimo 
ar priimsimo pusininką. Puikiausia 
biznio proga tinkamam asmeniui.

Matykite Savininką:
UY’S LUNCHEONETTE
25 Broadway, Brooklyn 

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

BEAUTY SHOP
įsteigta 7 metai. Pilnai įrengta, 

gerai veikli vieta. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Žema renda. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, priežastis liga. 
Šaukite savininką:

Dickens 2-8439
Ar

HYAclnth 6-6412
(24.3-249)

~REAL ESTATE

PARDAVIMUI AR
IŠNUOMAVIMUI

G R EEN POI NT—BROOK L Y N
VIEŠBUTIS

193 Rūmai ir Vieta Dėl
DIRBTUVĖS

6,500 ]H"dų 1-mos luhos 
6,000 pūdų skiepas

BARAS ir RESTAURANTAS 
BUDINKE

įdėtas Naujas Oil Burner 
Patraukliai įkainuotas 
1109 Manhattan Avė, 

Tel. EV. 9-6680
(2.38-244)

SELDEN, L. I.
4 Rūmų Bungalow

75x220, arti visų krautuvių. Ap- 
kainuota greitam pardavimui. $5.000. 
Mažo įnešimo tereikalinga.

Telefonuokite:
RALPH VARRICCHIO 

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

VI. 3-5445
(241-24.3)

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

Virginia 9-6125

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

2—3; 5—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thura. & Holidays WOODHAVEN, L. I./n. Y.
. ..’...................................................................  1 r,

CORSET STORE
įsteigta virš .35 metų. Pilnai įreng

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

BE. 6-5533
Ar BE. 6-0957

(2.39-24,3)

BEAUTY SHOPS (2)
Pilnai įrengtos, gera veikli sek

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

TI. 2-9710 (dienom)
ar

KI. 2-4103 (vakarais)
(2.39-24.3)

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)

BAR & GRILL
Gerai įsteigtas, pilnai įrengtas 

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

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

CHROME DINETTE STORE
Gera biznio vieta Ridgewoode. Pilnai 
įrengta, daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Savi
ninkas parduoda šią puikiausią biz
nio progą labai prieinamai. Par
davimo priežastis kiti biznio inte
resai. Mažai tereikalaUja įnešti pi
nigais. Šaukite savininką:

Tel. WAlker 5-0020
Ar pasimatykite krautuvėje
6114 Myrtle Ave., Brooklyn

(243-244)

MĖSOS—GROSERIŲ—VAISIŲ— 
ALAUS KRAUTUVĖ

Gera bruzdi JJnyridge sekcija. Pilnai 
įrengta. $1,800 savaitinių jeigu. Biz
nis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką:

6809—4th Ave., Brooklyn
Tel. BE. 8-0166 ar BE. 8-3309

(243-249)

OPERATORĖS—MERROW
Patyrusios - - Rayon panties...ar

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

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

(2.39-245)

MOTERIŠKĖ

Lengvam Namų Darbui
2 vaiktii, vienas mokyklos am

žiaus. Gera mokestis, guolis vie
toje. Visi patogumai. Šaukite:

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

mTle-m<Tfemale
HAIRSTYLISTS—HAIRDYERS

Patyrę. Dirbti naujoje dirbtuvėje. 
Nuolat. 5 dienų savaitė. Geros va
landos—gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Telefonuokite:

RE. 9-9398
ar

Great Neck 2-6596J
(243-249)

HELP WANTED MALE
PORTERIS NAKTIMS

48 valandos. $62 j savaitę. Rei

kalingi paliudijimai. Turi kalbėti 

biskį angliškai. «
šaukite Mrs. ('otter |

LA. 4-4240 \
(241-24V)

BENDER, STEELRULE
CLICKER DIES

Puiki Proga. Nemokamai 

Medikalis aprūpinimas.
Tel. SPrlng 7-5005

(240-24.3)

POWER BRAKE OPERATORS

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

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

(237-24.3)

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksmoss darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

LOR-EVE BEAUTY SALON
2021 Church Ave., Brooklyn

Tel. BU. 7-2620
(237-24.3)

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

MALE and FEMALE

REIKALINGI DARBININKAI
VYRAI—MOTERIŠKES

Po ilgoko laiko streiko mes atsidarėme ir priimame aplikacijas 

ant gerai apmokamų darbų.

ŠIE DARBAI YRA DUODAMI
IŠSILAVINUSIEMS Hl NELAVINTIEMS

Mos išmokysime jus dėl išlavintų darbo progų.

HAT CORPORATION OF AMERICA

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

Volunteer 6- 5561

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

4 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Gruodžio-Dec, 11, 1953




