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KRISLAI
Streikai.
Laidotuvės Maižogajoj.
Kalėdinis prezentas.
Pagalvokim apie ji.

Rašo R. Mizara

Mūsų didmiestyje šiemet 
vyksta daug darbininkui strei
ku.

Jei ko. tai su sausio 1 d. tu
rėsime dar vieną streiką. — 
važiuotos darbininku streiką.

Unijos prezidentas Michael 
Quill sako, jog tikrai taip bus, 
jei “miesto tėvai" atsisakys 
išklausyti darbininku reikala
vimus.

Darbininku streikai rodo du 
dalykus: nuolatinis pragyve
nimo sunkūjimas verčia juos 
streikuoti, reikalaujant dides
niu algų: ėjimas i streiką ro
do tai. kad darbininkuose au
ga kovingumas.

New Yorko stambiųjų dien
raščiu darbininku ir tarnauto
ju streikas buvo vienas iš gra
žiausiu darbininku solidaru
mo pavyzdžiu.

šis streikas uždavė smūgi ir 
kongresiniam Kerstmio komi
tetui.

Komitetas atvyko i New 
/ JiFką apklausinėti “liūdyto- 

kaip tik tuo metu, kada 
nei vienas didesnis mieste lai
kraštis neišėjo.

Vadinasi, lauktas pasigarsi- 
nimas niekad neįvyko. Keršte- 
no ir jo sandarbininku nusivy
limas buvo neapsakomai dide
lis.

Viename laikraštyje skaito
me: “Vyskupas Paltarokas 
esąs dar gyvas.’’

Girdi, “Paltarokas su ki
tais 25 kunigais s. m. rugsėjo 
men, pradžioje dalyvavo pre
lato Leono Žebrausko laidotu
vėse, kurios įvyko Maišogaloj 
(netoli Vilniaus)

Mes nežinome, kodėl tas 
laikraštis įkerge žodį “dar,“ 
— juk rimtai nebuvo rašyta 
kad Paltarokas mirė.

Įdomu čia prisiminti ir tai: 
prelato Žebrausko laidotuvė
se dalyvavo 25 kunigai ir vys
kupas. Na, o priešiška Lietu
vai spauda nuolat plepa, būk 
ten bažnyčios uždarytos, viso
kios pamaldos sulaikytos, ku
nigai ir vyskupai esą “išvežti 
i Sibirą”. . .

Už savaitės laiko turėsime 
žiemos šventes, Kalėdas.

Šiuo metui nemaža žmonių 
perka savo artimiesiems kalė
dinius prezentus; dažnai pa
sitaiko, kad nuperka visiškai 
mažai reikalingą daiktą.

Kodėl neduoti draugui bei 
pažįstamam dovanos, kuri jam 
tarnautų per apskritus metus, 
kurią jis iš tikrųjų įvertintų?

Tokia dovana gali būti Lais
vės prenumerata.

Tik pagalvokime: asmuo, 
gaudamas Laisvę, kasdien ja 
skaitydamas, prisimintų tą, 
kuris jam ją užsakė. Be to, 
per apskritus metus jis turė
tų žinių šaltinį, — žinių, ku
rių niekur kitur jis negautų.

Pagalvokime apie tai. ger
biamieji skaitytojai.

Mūsų dienraščio vajus eina 
prie pabaigos. Per šventes, ta
čiau, galima subrusti ir pasi
darbuoti tiek, kad apvaini
kuoti vajų didesniais laimėji
mais.

Be to, galvokime ir apie 
metinį laisviečių suvažiavimą, 
įvyksiantį vasario 7 dieną.

KINIJA REIKALAUJA 
IŠVYT RHEE AGENTUS 
IŠ IMTINIŲ STOVYKLŲ

EISENHOWERIS NEDUOS
SAVO TALKININKAM
ATOMINIU SLAPTYBIŲ

Tokio. — Kinijos Liau
dies Respublika per radi
ją protestavo, kad stovyk
lose vadinamų “atsisakan
čių grįžti belaisvių,” 22,000 
kinų bei šiaurinių korėjie
čių, viešpatauja fašistiniai 
agentai Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidento S. 
Rhee ir Ciang Kai-šeko,

N. Yorko laivakroviai 
balsuos, katrą uniją 
pasirinkti

Valdinė fWashington. —
Darbo Santykių Komisija 
isakė dviem skirtingom 
laivakrovių unijom New 
Yorke suruošti balsavi
mus kita trečiadieni, kad 
darbininkai nusitartų, ka-l 
tros unijos jie nori. Bal-I 
savimus prižiūrės valdžios i 
atstovai.

Viena unija yra senoji 
ILA, kurią Am. Darbo Fe
deracija pašalino iš savo 
eilių; surado, kad šią uniją 
valdo raketieriai Joe Ryan 
ir Anastasia 
bra is.

su savo sė-

Kita laivakrovių unija 
yra Am. Darbo Federaci
jos naujai suorganizuota.

Katra unija laimės bal
savimus, tai kompanijos ii’ 
darys sutarti su ja. Tuo 
būdu tikisi išvengti strei
ko.

Senoji unija grasino 
streikuoti prieš pat Kalė
das, kuomet išsibaigs esa
moji sutartis.

Francuos seimas 
žada nepasiduoti 
Amerikos grasinimam

Paryžius. — Francijos 
seimo komitetas užsieni
niais reikalais išleido pa
reiškimą, neigdamas Ame
rikos valstybės sekreto
riaus Dulleso grasinimą 
Frakcijai. Komitetas sa
ko:

— Nesiduosime, kad Du
lles ar kiti pašaliečiai mus 
stumdytų, versdami Fran- 
ciją užgirt vokiečių armi
jos atgaivinimą. Jokie už
sieniečių paliepimai ne
privers mus tuojau akių 
plotu susidėti su vokiečiais 
į tarptautinę vakarų Eu
ropos kraštų armiją prieš 
komunizmą.

Ta klausima mes visa
pusiškai apsvarstysime sa
vo šalies seime.

(Dulles grūmojo sulaiky
ti Francijai kąrinę bei fi
nansinę paramą, jeigu ji
nai neužgirs Amerikos pla
no dėl bendros vakarinių 
europiečių armijos suda
rymo prieš Sovietų Sąjun- 
gą-)

I kinu tautininku valdovo 
i Form ozo j e.

O tie agentai, diriguoja
mi Amerikos karininkų, 
terorizuoja belaisvius;

! grūmoja žiauriai apsidirb
ti su tokiais, kurie norė
tų pasiklausyti Kinijos bei 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų pasiuntinių, kaip sa-

; kė Kinijos radijas.
Kinija todėl reikalauja, 

! kad neutraliu šalių komisi- 
, ja priverstų generolą Thi- 
hnayją panaudoti karinę 
i jėgą ir varu išvyti -Čiango 
; ir Rhee agentus iš stovyk-

Nes tik tuomet belais
viai nebijotų klausyti pa
siutimu aiškinimu, . kodėl 
jie turėtų grįžti namo.

Gen. Thimayja koman
duoja indusų kariuomenę, 
kuri vardan neutralūs ko
misijos tvarko belaisviu; 
stovyklas.

Ta komisija susideda iš 
Indijos, Švedijos, Lenki
jos, Šveicarijos ir čecho- 
slovakijos atstovų.

Thompson nuteistas 
dar 4 metus kalėti

New York. — Federalis 
teisėjas Grg. F. Noonan 
priteisė Rob. G. Thomso- 
nui, įžymiam komunistų 
vadovui, > ketverius metus 
kalėti “už paniekinimą” 
pirmesteojo teismo spren
dimo.

Thompsonas 1949 me
tais buvo nuteistas trejus 
metus kalėti už tariamą , 
“suokalbiavimą su kitais | 
komunistais prievarta nu
versti Amerikos valdžia.”

Thompsonas pasišalino į 
vakarines valstijas, nepa
siduodamas kalėjiman, pa
gal galutinį apeliacinio tei
smo įsakymą 1951 metais.

Už tai dabar teisėjas ir 
pridėjo jam 4 metus prie 
pradinės trejų metų bau
smės.

Thompsonas savo pareiš
kime teismui pereitą tre
čiadienį sakė, jog makarti- 
zmas persekioja komunis
tus ypač todėl, kad kovo
ja už taiką, kuomet ame
rikinis imperializmas ruo
šiasi įžiebti trečią pasauli
ni kara.

Thompsonas tebėra pu
siau ligonis nuo to laiko, 
kai kriminalistas kalinys 
švininiu vamzdžiu pavo
jingai suskaldė jam galvą 
federaliame kalėjime.

Antrajame pasaulinia
me kare Thompsonas buvo 
apdovanotas aukštos gar
bės medaliu už narsa, v

Kalkutta, Indija. — Ma
noma, provokatoriai pa
skleidė žemėlapius, rodan
čius, kad Kinija “planuoja 
užimt Indijos plotus.”

ORAS. — Giedra ir šal
ta.

i

New Yorko unijistai dokeriai pikietuoja prieplaukoje pro
testui prieš kontrolės įstatymą.

Židikai, apsimetę veteranų 
“gelbėtojais,” išviliojo 
virš 21 milijoną dolerių

New York. — Apgavikų 
šaika, pasivadinus Sužeis
tu Amerikos Vetaranu or
ganizacija, per trejus me
tus išviliojo iš amerikiečių 
21 milijoną, 480 tūkstančių 
dolerių. Savaip tuos pi
nigus išeikvojo bei pasisa
vino, ir nedavė veteranams 
jokos tiesioginės pagal
bos.

Tuos žulikus numaskavo 
tyrinėjančio ji New Yorko 
valstijos komisija.

Aukoms rinkti jie be lei
dimo naudojo vardus pre
zidentų Trumano bei Ei- 
senhowerio; generolo Brad
ley, buvusio karinių šta bei senatorių sumanymus.

Ulbricht reikalau ja priimt Rytų 
Ir Vakarų Vokietija i Keturių 
Didžiųjų konferencijų

Berlin. — Rytinės Vo
kietijos premjero pavaduo
tojas Ulbricht ragino Va
karinės ir Rytinės Vokieti
jos valdžias dalyvauti Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijoj — 
Jungtinių Valstijų, So
vietų Sąjungos, Anglijos ir 
Francijos. Konferencija 
įvyks Berlyne, 1954 metų 
sausyje.

Ulbrichtas pareiškė, jog

Karininkai slopina 
naftos streiką Irake

Basra, Irak. — Irako 
valdžia * įvedė karo stovį 
prieš streiką, kuris sustab
dė naftos fabrikus. Poli
cijos bei kariuomenės su
sikirtimuose su streikie- 
riais vienas asmuo užmuš
tas ir 15 sužeista.

Tuos naftos - gazolino 
fabrikus valdo išvien ame
rikonai, anglai, francūzai 
ir holandai.

Streikieriai reikalauja 
daugiau uždarbio ir kitų 
pagerinimų.

bų vado; generolo
Gray, valdinės Veteranų 
Administracijos viršininko 
ir kitų įžymių žmonių.

Tyrinėtojai kvotė tos 
šaikos pirmininką M. H, 
Draperį. Jis pasakojo, kad 
už sukolektuotus pinigus 
buvę duodami patarimai 
sužeistiems veteraną mis ir 
raginamas Kongresas iš
leisti naudingus jiems įsta
tymus.

Tyrinėtojai, tačiau, su
rado, kad tie ano'av’kte 
tiktai kopijavo teisėte ve- 
tevaniškų organizacijų pa
tarimus ir kongresmanų

Rytinė Demokratinė Vo
kietijos Respublika ir Va
karų Vokietija turi išrei
kalauti, kad Keturi Didie
ji priimtų jas į konferenci
ja-

Jisai sakė, konferencija 
privalo spręsti du pama
tinius klausimus — kaip 
sujungti Rytinę ir Vakari
nę Vokietiją į vieną demo
kratinę, nekarinę vokiečių 
valstybę ir padaryti taikos 
sutartį su ja.

Anglai paleido karinį 
nacių kriminalistą

Bonn, Vokietija. — Ang
lų valdyba Vakarinėje Vo
kietijoje paleido karinį na
cių kriminalistą Karlą 
Wm. Beine.

Jis 1948 metais buvo 
nusmerktas mirti už be
laisvių žudymą; paskui 
mirties bausmė pakeista 
amžinu kalėjimu, toliau 
sutrumpinta iki 10 metų. 
Dabar anglai jį visai ap- 
liuosavo tiktai po 5 metų 
bausmės.

Preziden- į 
sakė, jog' galima

Washington. — 
tas Eisenhoweris 
dar nėra nusisprendęs, ar 
raginti Kongresą, kad leis
tų dalinti atominius Ame
rikos ginklus savo talki
ninkams, susidėjusiems į 
karini Atlanto kraštu są
ryši. </ *.

Prezidentas, atsakinė
damas i korespondentų 
klausimus, tuo būdu užgin
čijo pasižadėjimus Charles 
Wilsono, Amerikos gyny
bos sekretoriaus.

Wilsonas, antradienį 
kalbėdamas P a ryži u j e,
tvirtino, kad Eisenhowe
ris “sutinkąs” atidengti 
ir duoti jiems atominių 
ginklų.

Trečiadienį gi prezidentas 
pareiškė, jog nesiūlys 
Kongresui, kad leistų pa-
rodyti talkininkams tik
rąsias atomines slaptybes, 
— kaip moksliniai paruo
šiama atominis sprogimas 
ir kaip daromi atominiai 
ginklai.

Bombonešio nelaimė 
pražudė 16 asmenų

Guam sala. — Ore ap- 
šlubes didžiulis Amerikos 
bombonešis B-29 mėtero 
nusileisti aikštėn, bet ne
pataikė ir krisdamas smo
gė į lakūnų oficievių na
mukus, eksploduodarias.
Taip liko užmušta bei su
deginta 9 bombonešio la
gūnai, o pačiuose namu
kuose 2 suaugę asmenys ir 
5 vaikai.

Bombonešis sunnil ino 
aštuonis oficierių namukus 
ir kelis kitus.

Maskvos spauda smerkia 
“Amerikos buožę Francijai”

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Amerikos val
stybės sekretorius Drlles 
grasino ‘didžiąja ameriki
ne buože,”- versdamas 
Franci ją užgirti vokiečiu 
armijos atkūrimą Vakari
nėje Vokietijoje.

Pravda sako, “Jungti
nės Valstijos atiduoda 
Franci j a į vokiečiu malo
nę.”

Japonų laivukai šaudy
sią kliudančius juos Ki-\ 

nijos laivus.
Tokio. — Japonijos val

džia įsakė ginkluotiems sa
vo Taivukams šaudyti, jei
gu juos kliudys Kinijos ko
munistu laivai.

(Kinija sako, Japonijos 
laivukai šnipinėja kranti
nius Kinijos apsiginklavi
mus.)

Bonn. — Anglai-ameri- 
konai paliuosavo dar 101 
karinį nacių piktadarį.

Eisenhoweris sakė, jog 
būtų perleisti tik

tai kai kurias atomines 
Amerikos žinias Anglijai, 
Francijai bei kitiems tal
kininkams, bet prezidentas 
laikysis pamatinio purkto 
atominiame, šios šalies įsta
tyme, kuris užgina atideng
ti svetimom šalim, kaip 
Amerika gaminasi ato
minius ginklus.

Berija prisipažino 
kaltu kaip Sovietų
Sąjungos išdavikas

Maskva, gruodžio 17 d. 
— Lavrentijus P. Berija, 
buvęs Sovietu vidaus rei
kalų ministras, ir šeši jo 
bendrai prisipažino, kad 
veikė kaip vakarinių kraš- 

; tų kapitalistų agentai, suo- 
, kalbi a vo nuversti sovietinę 
i santvarką ir sugrąžinti ka- 
’ pitalizmą.

Taip prisipažino išdavi- 
į kais ir V. N. Merkulov, bu- 
! vęs valstybinės kontrolės 
; ministras; V. G. Dekano- 
i zov, buvęs sovietinės Gru
zijos vidaus reikalų minis- 

! tras, ir trys kiti buvusieji 
aukšti Sovietu pareigūnai 

; -B. Z. Kobulov, S. A. Gof- 
lidze, P. Y. Mešik ir L. E. 
Vlodzimirski.

Ju prisipažinimai ^aro- 
i dn. kad Berija ten nuo 
’ 1919 metų veikė kaip Ang

lį ios šnipas, paskui ?nipi- 
nėjo ir naciams. Valiau 
gi su savo bičiuliais pla
navo užgrobti Soviete val
džia. sunaikinti Komunis
te Partija, simrtete dar
bininku ir valstiečių san
tvarka. ir atkurti burž'iazi- 
ios viešpatavimą. Be to, 
jie darė kriminalius tero
ro žygius prieš Soviete pi
liečius, iki Berija ir tūli 
jo šaikos nariai tapo su
imti pereitą vasarą.

Vengrija surado dar 
rris vakarų šnipus

Viena, Austrija. — Pra
nešama, jog karinis Ven
grijos teismas surado kal
tais tris žydų politikierius 
dr. Z. Benedeką, L. Stoeck- 
lerį ir G. Schay, kaip vaka
rinių valstybių šnipus 
prieš Vengrijos Liaudies 
Respubliką.

Eisenhoweris gąsdina 
majorus atomine ataka

Washington. — Prez. Ei
senhoweris sušaukė miesto 
majorų konferenciją ir 
bauginančiai ragino juos 
greičiau ir geriau paruosti 
miestines apsaugas nuo 
priešų atominio užpuolimo 
iš oro.

Konferencijoj dalyvavo 
175 miestų majorai.
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ĮVAIRUMAI
Šveicariški ir amerikiniai laikrodžiai

ŠIRDIES LIGA IR NATURALIS GYDYMAS

SAUVALIAVIMAS, NETURĮS SAU 
LYGIŲ

PAGALIAU jau tartas paskutinis teisino žodis dėl 
fraternalės organizacijos, — International Workers Or
der,—likimo.

Šiomis dienomis apeliacinis teismas New Yorke už- 
gyrė teisėjo Greenburgo sprendimą, kad TWO reikalus 
imtų tvarkyti Now Yorko valstijos Insurance depart- 
mentas.

Ligi šiol, atsiminkime, organizacijos reikalus vedė 
išrinktieji IWO narių viršininkai, nežiūrint to, kad jie 
buvo kontroliuojami pastatytu draudimo department!' 
atstovu, nuolat ten buvusiu. IWO viršininkams buvo 
mokėtos algos, nes jie ėjo pareigas, kurioms buvo narių 
išrinkti. Ėmė algas ir tie taip vadinamieji “kontroliuo
tojai.”

Dabar, vėliausiu teismo nutarimu, Insurance depart- 
mentas ima organizaciją į savo rankas pilnai, visiškai, gi 
išrinktuosius narių viršininkus atstato, pavaro laukan. 
Už ką? Kodėl? Todėl, kad šitie pareigūnai tam ti
kriems ponams Albany politiškai nepatinka! Dėl to bu
vo nutarta ir pačią organizaciją likviduoti.

IWO nariai savo peticijose prašė, kad būtų leista 
jiems sušaukti suvažiavimą, kuriame būtų išrinkti nau
ji pareigūnai, jeigu dabartiniai kai kam taip nepatinka. 
Tačiau i tą prašymą draudimo departmentas nekreipė 
dėmesio. Suvažiavimą šaukti neleido, bet pasiryžo vesti 
visą bizni “prie galo.” Na, ir privedė prie galo! Orga
nizaciją visiškai likvidavo. Teisėtai išrinktus viršinin
kus - pareigūnus pašalino. Tai tau ir demokratija!

Insurance “departmentas, aišku, turėtų teisę pasa
linti fia.ternalės organizacijos viršininkus, jei jie elg
tųsi neteisingai, jei jie būtų sukčiai. Bet gi dabartiniai 
IWO viršininkai buvo teisingi žmonės. Prezidento par
eigas ėjo žymus Amerikoje dailininkas Rockwell Kent,

(Teras laikrodėlis yra su
dėtingas ir delikatnas inži
nerijos darbas. Turi 125 
svarbias dalis — spiruo- 
kles, ratukus, akmenukus 
(jewels), ašių kės, sunarini- 
mus ir k t.

Jis taksi 157 milijonus, 
580 tūkstančių sykių per 
metus. Jeigu kasdien tik 
kelis kartus mažiau arba 
daugiau taktelėtų, negu rei
kia, tai per savaitę pasida
rytų apie minutę skirtumo.

Perkant rankini (wrist) 
ar kišeninį laikrodėlį, todėl 
pravartu apsidairyti; ne
pirkti iš bile “dziegormeis- 
tro”; vengti ir tokių krau
tuvių, kur priversta laikru
deliu kaip klemsų ir parda
vinėtojai rėkauja, šaukda
mi praeivius pas save.

Laikrodžių biznyje taip 
pat daug raketierių-apgavi- 
ku.

Taigi patartimi pirkti iš 
patikimesnių krau tuvių,
vpač iš tokių, kur yra meis
triškas laikrodininkas.

AMERIKINIU KOMPA
NIJŲ MONAI

Tačiau ir vadinamos “gar
bingos” kompanijos neapsi
eina be monų. Paprastai 
pardavinėja šveica r i š k u s 
(Swiss) ir “amerikinius” 
laikrodėlius. »

. Šioje šalyje daro laikro
dėlius su “akmenukais” ke
turios kompanijos — Ha
milton, Elgin, Waltham ii 
Bulovą, kurios garsinasi 
“tikrai amerikiniais” laik-

t

iždininko pareigas ėjo žymus veikėjas Peter Shipka | rodžiais. Bet Bulovą yra 
Sam M ilgiom buvo generalinis sekretorius, o Davė tiktai šveicarų kompanijos 
Greene — protokolų. Prieš nei vieną šitų vyrų drau- skyrius Jungtinėse Valsti- 
dimo departmentas negalėjo surasti blogo žodžio, apart jose.
■to, kad jie, girdi, buvę politiškai kairūs. Waltham, Elgin ir Hamil-

Na, ir per 21 metus gyvavusią fraternalę darbo . ton perka iš Šveicarijos ma
žmožių organizaciją pasmaugė, — pasmaugė be jokios i Šinerija - vidurius visiems 
atodairos. < v a di n a m i e m.s amerikini a n i .<■

Tenka pasakyti, kad IWO turėjo virš 160 tūkstan- | laikrodėliams, turintiems 
čių narių ir apie septynis milijonus dolerių kapitalo, at- po 17 akmenukų ar mažiau.
sargos. —Akmenukai gi sudaro

IWO priklausė įvairiausių tautų ir rasių žmonės. 
Čia jie rado prieglobstį, broliškumą, draugiškumą ir pi
gią apdraudę. Kiekvienas, net ir priešas, pripažins, kad 
IWO buvo tvirta finansiškai, teisingai vadovaujama or
ganizacija. Nežiūrint viso to, ji tapo pasmaugta!

Tai gėda.
Reikia pripažinti ir tai, kad IWQ viršininkai ir na

riai, po to, kai ant ju buvo pasimotVt? kai buvo pasikė
sinta uždaryti organizaciją, parodė stebėtinai didelio 
pajėgumo ir ryžtumo kovai už būvį, kovai už išlaikymą 
organizacijos.

Deja, jiems neatėjo į talką tiek žmonių, kiek rei
kėjo. Jei būtų susidariusi didesnė talka, IWO būtų iš
laikyta, reakcininkai nebūtų drįsę ją uždaryti.

Pasitraukdami iš savo vietų, IWO pareigūnai išlei
do į narius atsišaukimą, skelbiant, kad uždarymas IWG 
nereikš, jog Amerikos žmones liausis kovoję prieš ma- 

j&artizmą. Ne! Makartistai, puldami IWO, tikėjosi, jog 
Su jos likvidavimu, kova prieš reakciją sumažės, jie 
klydo. Visa tai tik labiau paakstins 1WO narius ko- 

“Voti Dries reakciją, prieš knygų degintojus, darbininkų 
Organizaciją puolėjus. Be to, jie ryžtingai laikysis ir 

•kovos, kad būtų išgelbėta jų apdrauda, nepaisant, ka 
likvidatoriai darys.

Minios žmonių, daugiausia negru, laukia nuogos įeiti i 
Aukščiausio Teismo Washingtone posėdžius ir klausytis aiš
kinimų, kain pietuose negrai yra persekiojami ir kad negrų 
diskriminacija turėtų būti panaikinta.

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktadicn., Gruotl.-Dcc. 18, 1953

sklandesnes vietas laikrodi- 
! nių ašiukių galams.

Dabar amerikiečiai išper- 
, ka bent 10 milijonų laikro- 
i dėlių per metus, ir 86 iš 
j kiekvieno šimto yra Švei
carijoj gaminti bei turi 
! šveicarišką mašineriją, zbet 
’ pavadinti amerikiniais var- 
I dais.

PIGIAI PERKA, 
BRANGIAI PARDUODA

Amerikinės kompanijos 
perka 17-kos ak m e n u k ų 
laikrodinę mašineriją už -4 

j ir moka savo valdžiai $2.10 
i muitu už įgabenimą arba 
, viso $6.10, taigi, pigiau, ne
gu Amerikoje lėšuotų tokią 

'mašineriją padaryti. Pas- 
! kui mašinerija įdedama į 
i amerikinius viršelius.

Kompanijos prideda sau 
įpie puspenkto dolerio pel-! 
no už šveicariškus laikro-; 

(džio vidurius, o krautuvėj 
• miškui užvaro dar ko'verta i f ' '•1*1i dolerių ueFo vien lik ant , 
j vidurių intencijos. Po te! 
seka pelnų pelnai už Ame-1 
rikoje darytus viršelius bei | 
padailinimus.

Visi laikrodėlių biznieriai 
pabrėžia, “nagi, žiūrė’-—17 , 
akmenuku!” Būk tie ak--' 
menukai 1 a b a i brangus 
daiktas . Iš tikrųjų gi ak-

1 menukas (dirbtinis saliras) i 
i lėšuoja tiktai penktuką.

Amerikoje dabar gamina-' 
ma arba, klastucjama tik 
tokie akmenukiniai laikro
dėliai, kurie turi 21 akme- j 
nuką. šveicariška mašine- i 
rija tokiam laikrodėliui lė-! 
šuo ja $5, bet Amerikos val
džia už tai ima $10.75 mui
tų, taigi viso — atsieina 
$15.75. Amerikoje gi pa-

> daryti 21-no akmenuko ma- 
i šinerija lėšuoja tiktai $11.- 
| 50.

Bet laikrodėlis su 21 ak- 
; menuku pardavi n ė j a m a s 
I beveik antrai tiek brangiau, 
negu su 17 akmenukų, štai 

i kur ypatingai pelnosi ame- 
i rikinės kompanijos.

KLASTAVIMAS
Dar daugiau. Kai kurios 

i perka iš Šveicarijos 17 ak- 
! menuku mašineriją, įbruka

•1 savo akmenukus taip, kad 
jie nepagerina laikrodžio ir 
dažnai net pablogina. Pa
vadina “tikru 21-no akme
nuko laikrodižu,” ir ’ taip 
apgaudinėja pirkėjus.

■ džiu,” ir taip apgaudinėja 
pirkėjus.

Dėl tos žulikystės jau 
pernai buvo įteiktas skun- 

i das Amerikos valdžiai, ku- 
i ri, tačiau, dar neatsiliepė.
i N. M.

š Kaip atrodė rytų Europos 
žmonės pirm 40,000 metų

Kaip seniai gyvena žmo- 
i nes Lietuvoj, Rusijo j bei ki- 
| tose rytinės Europos šaly
se? Šį klausimą padeda 

i atsakyti senoviniai palai- 
1 kai, kuriuos pernai vasarą 
■ surado sovietiniai moksli
ninkai, vadovaujant akade
mikui A. Formozovui.

Jie atkasė užgriuvusi kal
nų urvą arti Bachčisara- 
jaus miesto, Krymo pussa- 
lyje. Urve gi surado vai-- 
ko kaukolę ir griaučius iš 
senosios akmeninių įrankių 

j gadynės. Tame' pačiame 
! urve buvo surasta titnagi- 
> niai įrankiai—rankinis kal- 
jtas; iš titnago padarytas 
i smailus įrankis, aštrus iš 
'abiejų pusių, ir titnaginiai 
j drožtuvai, kuriuos anos ga- 
| dynės žmonės vartojo vie
ton peilių.

Arti tos vietos sovietiniai

Arklių protėviai gyvenę šioje 
; šalyje pirm 50 milijonų metų

Pastaruoju laiku gauti gal- j Gamtinės Istorijos Muzie
jų kaulai 8-nių pirmykščių i jų New Yorke. O iki at- 
' arkliukų, gyvenusių šios i sargiai iškrapštys visus 
šalies žemėje pirm 50 bei j kaulus iš tų uolų, tai su- 
60 milijonų metų. ! gaiš keletą metų.

Newyorkinio Amerikos į -------------------
Gamtos Istorijos Muziejaus i 
mokslininkai atkasė, šiuos j 
palaikus Colorado valstijo-1 
je, Huerfano klonyje.

Tie arkliukai buvo sente- i 
viai šiandieninių arklių. C; 
kad jie gyveno pirm tiek i 
milijonų metų, tatai suži-1 
nota, darant tyrimus che-1 
mikalais bei atominiais 
įrankiais. v I

Naujasis atradimas ro-j 
do, jog šie dabartinių ar- į 
kliu protėviai buvo mažių- Į 
kai — nuo 10 colių iki pusės i 
tiek aukščio, kaip šiandie-1 
niniai arkliukai-pomes, ku-: 
rie kinkomi i vaiku vežimė
lius.

Senovinis arkliukas turė
jo panašius dantis, kaip da
bartinių arklių, o jo kojos 
buvo penkiapirštės. Tačiau, 
penki pirštai jau pradėję 
nuaugti i vienos kanopos 
pavidalą.

Apie tai praneša profe
sorius George Gaylorc 
Simpson, viršininkas seno
vinių gyvūnų skyriaus ta
me muziejuje.

Jo vadovaujami moksli
ninkai taip pat atkasė kau
koles bei griaučius kelių ki
tų senovės gyvuŲų, gyve
nusių pirm. 50 milijonų me
tų toj Colorado vietoj, arti 
kurios dabar yra Walsen
burg miestelis.

Išnykusiųjų gyvūnų pa
laikai apaugę kietomis uo
lomis. Jeigu kaulai būtų 
ant greitųjų imami iš uolų, 
tai galėtų sutrupėti. Te 
vengdami, mokslininkai to
dėl iškirto didelius pačios 
uolos gabalus, šveriančius 
net po du tonus, ir parga
beno uolas su kaulais jose j

mokslininkai taip pat atka
sė palaikus mamonto, lau
kinio galvijo ir tūlų kitų 
jau seniai išnykusių gyvu
lių.

Vaiko kaukolė turi aukš
toką kaktą, atsikišusius 
antakių kaulus, labai atsi
kišusi smakro kaula, stam- c v 7 ■
bins, žandikaulius ir trum
pą, gana platų veidą.

Moksliniais būdais pati
krinus, todėl sprendžiama, 
jog tos rūšies žmonės gy
veno bent 40 tūkstančių 
metu nuo dabar. Tai buvo 
gyventojai Ukrainos, Rusi
jos, Pabaltijo ir kitų ryti
nės Europos plotų, kaip tei
gia profesorius Formozo- 
vas, pasiremdamas šiais at
radimais, dabar gamina vi
są pavidalą, kaip turėjo at
rodyti anos gadynės žmo
gus. ‘ J. C. K.

Kai kurių gyvūnų 
veislingumas

Amerikietis Eugene 
Burns savo knygoje apie 
lytinį laukinių gyvulių gy
venimą įrodinėja, kad iš 
poros dramblių (slonių) per 
750 metų galėtų prisiveisti 
19 milijonų slonių, iš poros 
kralikų (triušių) per trejus 
metus — pusketvirto mili
jono kralikų, o iš poros 
žiurkių per trejus metus 
nrisiveistų net 350 milijonų, 
žiurkių.

Kodėl gi tie gyvuliukai 
taip neužplūsta pasaulio? 
Todėl, kad juos naikina 
žmonės, maisto stoka, ligos, 
kiti žvėrys bei žvėriukai ir 
visokios gamtinės priežas
tys.

Išrasta nauja lanksti 
ir stipri maliava

Išrasta nauja lanksti ma
liava, kuri taip panaujina 
nusitrynusius čemodanus 
(lagaminus), port Gelius be; 
kitus iš odos padarytus da
lykus, kad jie atrodo kaip 
nauji.

Dažai įmaišyti į tokią 
plastikinę medžiagą, kac 
maliava taip pat atsilaikė 
prieš pelėsius, kandžius, 
šarmus, alkoholį, sūrų ma
rių orą, karštį ir šaltį, kaip 
rašo amerikinis žurnalas 
Popular Mechanics.

Ši maliava tinka ir krės
lams bei kitiems namų bal
dams, ir per trejetą valan
dų išdžiūva.

Jau iš pirmesnio rašto 
I šiuo klausimu matote, prie 
! kokios išvados turime eiti, 
! kad natūraliu būdu gydyti 
širdies silpnumus, ir kaip 
sudrūtinti normalį širdies 
veikimą. Tai yra labai pa
prastas dalykas, kurį gali
ma suprasti kiekvienai aiš- 

i kiau protaujančiai ypatai.
Štai čia paduosiu keleto 

maisto produktų vertybę, 
kurie peni ir stiprina širdį.

Natūropatijos daktaras 
j Silk sako:

— Daugelio laboratorijų 
j patyrimai priparodo, kad 
calcium (kalcis) gerai pa
liečia ir skatina veikimą 
širdies organų.

Calcium druska taip pat 
* prilaiko nuo šienligės (hay 
! fever), veikia prieš džiovą 
j ir prieš dusulį (asthmą) bei 
prieš dusulio pūlius. O to
kių pūlių atsiradimas tie
sioginiai paliečia širdį.

Tavo kūnas reikalauja 
kasdienio calcium maisto, 
ir turi būti užtikrinta, kad 
toje tavo mityboje būtų 
tinkamų medžiagų ir sudė
tinių, skirtingų elementų. 
O sekantieji dalykai turi 
būti pamatiniai maisto me
džiagų šaltiniai: nekaitin
tas pienas, varškė, apricot, 
ožkos pienas, 1 e m o n a i, 
limes, figos, orindžiai, spi- 
načai, Roquefort sūris, 
smetoninis sūris ir žali ko
pūstai ,smulkiai supjausty
ti.

Kitas mums reikalingas 
elementas yra potassium 
(kalis). Tai yra viekas iš 
svarbiausių cheminių ele
mentų, kad būdavot kūno 
raumenis, audinius bei ce
les (narvelius, ląsteles).

Taipgi ir širdis, turinti 
didesnius raumeninius or- 

į ganus, reikalauja punktua- 
l liškai sudėtinių elementų 
į kasdieniame maiste.

Kad iš tikro būtų atbuda- 
vojami tavo raumenys ir 
užgytų pažeistos dalys, su
mažėtų skausmas, kad gau
tum malonų, sveiką jaus
mą visame kūne ir kad 
greit atsigautų spėka, tai 
paduodame sekančius pasi
tikimus potassium šalti, 
n.ius, kurių vertybė pati
krinta, būtent: Endive, as
paragus, watercress, dan
delion, salotos, romaine, es
earole, parsley, obuoliai; 
swisschards, džiovintos aly
vos. Pastebėsiu, kad en
dive sezonas yra vasario 
mėnuo. ,

Dabar eisime prie kitų, 
sekančių valgių trečiame 
skyriuje. Tai yra rupiau
sios miežių kruopos, džela- 
tina, pyčės, dates, rudiej’ 
ryžiai, medus, figos, uogos 
rupi avižiene (steel-cut oat
meal), žalio kiaušinio try
nys.

Tie valgiai laikys tavo 
širdį sveiką, jeigu naudosi 
neapleisdamas viršmmėtur 
maisto produktus.

Nustok naudojęs viską 
kas tik padaryta iš baltų 
miltų ir balto cukraus. ■

Naudok natūralę medici
ną, tai yra, daržoves ir su
brendusius vaisius. Apru- 
bežiuok vartojimą stalinės 
druskos . Mažai jos naudok 
arba visai ne.

Labai patarnauja tokia 
mityba, kur yra skirtingų 
proteinų, kaip kad šviežias 
minkštas ąūris (pot cheese, 
varškė), grietinė, riešutai., 
skirtingos pupos bei soy 
pupos ir tt.

Vieną dieną kas savaitę 
galima pagyventi tik vaisių 
syvais arba daržovių sun
ka.

Tiktai toks yra šaunus ii 
garbingas kelias eiti, kad 
pašalinti rūkštis-nuodus iš 

savo kraujagyslių ir kitų 
kūno organų.

Tatai, aišku, padės tau 
subudavoti didelį atsparu
mą, energijos atsargą, kad 
reikale būsi pilnai drūtas, 
apsiginklavęs apsiginti nuo 
pavojingiausio sirgimo.

Turiu pasakyti, kad ma
no aprašymas praėjusiuose 
ir šiuose paskutiniuose 
straipsniuose buvo pašvęs
tas tam, kad suteikti žino
jimą daugiausia senesnio 
amžiaus asmenims, kada 
žmogų visokios “kvarabos” 
ima daugiau kamuoti.

Bet žymėtina, kad dar 
atsiras daug tokių, kurie 
sakys: Tai kaipgi būtų ga
lima gyventi be porkčapo, 
kumpio ar steiko, nesuval- 
gius svaro?

Taip, kam galima, tai la
bai gerai. Žmogus turi 
spręsti sulig savo sveika
tos.

Praeitame Laisvės kon
certe, man stovint prieme
nėje, už salės durų, priėjo 
vyras ir klausia, .ar aš jį 
pažįstu. Sakau, ne. O jis 
sako:—Ar atsimenate, kaip 
savo patarimais gydėte ma
no seserį? Jinai pasnikavo 
išvežta toliau nuo New 
Yorko.
Aš atsiminiau, kad tai bu

vo 1938 metais. Sveikatos 
Kultūros Draugija tada

I laikė prakalbas, ir ta mo- 
! teriškė kreipėsi į vadovau- 
! jaučius draugijos narius, 
sakydama, kad jos daktarai 
nepagydo, liepia pasiduoti 
operacijai, bet jinai nenori 
ir bijo. Tada jai nurodyta 
Robert Anderson sanatoi^ 
ja, Pandom, N. Y. Ten .r< 
rodosi, išpasninkavo 11 die
nu. 4-

1 Ant galo, klausiu: O kaip 
gi tavo sesutė dabar jau
čiasi? Jisai atsakė, kad 
yra sveika, ir labai džiau- . 
giasi. Aš gi sakau, smagu 
girdėti.I

Šiuomi baigiu šįr dies 
klausimą gvildenti.

K. Depsas

Keisti atsitikimai
Nuodinga gyvatė įgylė 

Brazilijos gyventoją Fr. 
Felicianą; tad jis tuojau 
griebė ir kando gyvatę.

Gyvatė padvėsė, o jis iš
liko gyvas.

Kalinys telefonavo polici
jai. kad pragriuvo skylė jo 
kalėjimo sienoje Ann^polvj. 
Md. Atėjus policija stebė
josi, kodėl jis nespruko pro 
skyle, v <

Tabokos biznieriai iš 47- 
aių šalių laikė pasauliai sa
vo suvažiavimą Amsterda
mo salėje, kurios siejos bu
vo aųlipintos iš kabomis: 
“Uždrauskite rūkyti!”

Kansas Citv. Mo. — Gele
žinkelio konduktorius nra?c 
numušti jam taksus už 
dvieju pačių užlaikymą. Sa
kė, viena pati gyvena vie
name geležinkelio linijos 
gale, o kita — kitame. Tak
sų biuras atmetė prašymą, 
pastebėdamas, kad antros 
pačios užlaikymas yra išdy/ 
kavimas, o ne reikalas.

Konduktorius areštuotas 
už dvipatystę.

St. Etienne, Franci ja. — 
Pereitą sekmadienį bažny
čion suėjo nuotaka, jos tė
vas, motina, pamergės ir 
jaunikio pabroliai. Nesu
laukdami jaunikio ėmė ieš
koti ir surado jį pasikorusį 
namie po skiepo balkiu.
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LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Miami, Fla.

Kultūrinis Centras laukia kalėdinių dovanų
Kalėdos jau nebetoli. Visi ruošiasi ka nors nupirk

ti, kad apdovanoti savo mylimuosius, savo artimuosius, 
savo gimines.

Lietuvių Kultūrinis Centras taipgi laukia kalėdinių 
dovanų. Jis nekantriai laukia su šimtinėmis naujų gar
bės narių.

Kiekvienas naujas garbės narys, pasimokėjęs šim
tinę, žymiai prisideda prie Kult. Centro skolų mažinimo.

Pastebėjote, keletas šėrininkų įrašė į garbės narius 
mirusiuosius. Mes turime daugelį gerų mirusių drau
gų ir draugių, kurie užsitarnavę gražios pagarbos. įra
šydami juos i garbės narių knygų, mes suteiksime jiems 
gražia pagarba ir taipgi amžinų paminklų.

Šiomis dienomis sekami įsirašė į garbės narių kny
gų, susimokėdami po šimtinę:

Mateušas Simonavičius, Brooklyn, N. Y.
Juozas Weiss, Brooklyn, N. Y.
John Kolis, Woodhaven, N. Y.
Ona Titanienė, Woodhaven, N. Y.
K. K., Brooklyn, N. Y.
Sekami aukų pridavė:
M. Kraujalis, Brooklyn, N. Y., $10.00.
Alex Giedra, White Plains, N. Y., $5.00.
Juozas Evans, Gardner, Mass., $2.00
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

UHIUAGOS ŽINIOS
reporterių Sesija dar nepra
sidėjusi. Liudininkai kamba- 

prakaituo-rio

švininiu” čia

Piktas apgaudinėjimas žmonių

Pagaliau kongi'esinė komisi
ja atvyko Chicagon. Liudinin
kų apklausinėjimas prasidėjo.

Visuomenės 
Lietuvos “išla 
toks “aukštas,’
sesijoje publikos a t.s 
giai- 21 (įskaitant \ 
porterį). Popietinė.io 

daugiau — 25.
taipgi įeina jūsų reporteris 

ir Grigaitis, kuris teikėsi te:s- 
mabutyje pabūti Ivgiai 15 mi
nučių.

Ant rytojaus “Naujienos” 
skelbia, jog Kerstcno tyrinėji
mu vietinė spauda esant: susi- 
interesavusi, jog . . .. “greitai 
perduoda žinąs.”

Bent ši syki “N.” neperdė- 
jo. Iš tikrųjų didieji vietos 
laikraščiai taip greitai perduo
da žinias, jog smulkmeniškai 
aprašo ką kuris liudininkas 
sakė keliolika valandų pirm 
sesijai prasidėsiant. štai vie
nas pavyzdėlis:

Ketvirtadienį pirmoji sesija 
turėjo prasidėti’ 19-tą vai. ry
to. Dar prieš paskirtą laiką 
jau buvau netoli federal i o
teismo, 
kioskos 
didžiausiu 
galviu per 
Pi:

“Stalin, 
vealed here!”

Nusipirkau laikrašt 
9:15. Skaitau ką i

i liudininkai ir mąstau: Pasi\č- 
1 linau! Apklausinėjimas jau 

bus pasibaigęs. Vistiek einu i 
teismo kambarį. Ten ramiu 1 l 
publikos ir apie tiek laikraščių

kurią atidarė kongresmanas 
Kersten (Wisconsi.no republi- 
konas) pasakydamas trumpą

1W35, mažiausiai dvi 
das po to, kai 
“faktai” buvo 
“Chicago American 
Edition’’ laidoje.

valan- 
liūdinink ų 

atspausdinti
Racing

Reporteris

Seattle, Wash
Išėjo po kaucija

KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ
LINKĖJIMAI

Praeityje minimų švenčių proga siųsda- 
vome linkėjimų kortas kaip vietiniams 
draugams ir draugėms, taip ir į kitus 
miestus, šiais metais malonėkite priimti 
mūsų linkėjimus — linksmai praleisti Ka
lėdas ir Naujus Metus — per dienraščius 

“Laisvę” ir “Vilnį.”

JURGIS ir MATILDA žEBRYS 
Cleveland, Ohio

Gruodžio 6 d. turėjome sve
čių iš St. Petersburg, Fla. At
vyko Natalija Lanigienė su 
vyru, buvusia Martinkiene, 
pittsburghiete, ir Jonas Vilke
lis. Jis iš po sunkios ketverių 
metų ligos žymiai pagerėjo ir 
sustiprėjo. Tačiau dar vis var
toja vaistus, skundžiasi trum
pu kvėpavimu, ypač kaip 
sparčiau gatvėje pradeda 
žingsniuoti. Jie čia per porą 
dienų aplankė daug savo senų 
draugų, pasikalbėjo ir pasi
vaišino. Išvažiavo kupini , vi
sokių įspūdžių.

Worcester, Mass.
Gruodžio 20 d., tai bus ne- 

deldienis 5 vai. vakare, 29 En
dicott St., svetainėje, 
Kūčių vakarienė. Čia 
gaspadinės paruoš stalą 
kaip mūsų tėvų kraštas

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALĖ

Įvyks 
inūsų 
taip, 
seno

vo Kūčių vakarą, prie Įvairių 
užkandžių. Bus gražus prisi
minimas senųjų laikų. Čia abi 
L. L. D. kuopos užprašo visus 
ir visas dalyvauti.

Iki pasimatymo Kūčių

AUTO MECHANICS. 1st class. All 
around man for general auto repair 
shop. Must be familiar with all 
makes and diagnose troubles. $2 
per hr. to start. St. Empl. Apply 
in person or phone. PAUL’S AUTO 
SERVICE, 426 Callowhill Street. 
LO. 8-5985.

(247-249)

va-

J. M. L.

SHEET METAL WORKERS. Must 
be exp. in gqparal fabrication, in 
shop. Sidy wk; gd working cond. 
Apply in person. PENN NEON 

SIGNS CO., 5722 Race Street.
AL. 4-480(1.

(247-249)

netoli
žiūriu ant laikraščių
“Chicago American’’

dviejų eilučių ant-
visą pirmą pusla-

nazi war plot re-

Hu vo

pmmffi

Pagaliau laimėta kova, kad 
iš kalėjimo po kaucija būtų 
paleista Mrs. Barbara Hartle. 
Ji yra viena iš šešių Smith 
Akto aukų. Už ją užstatyta 
$20,000 kaucija. Ir visi kiti 
penki nuteistieji paleisti po 
kaucija. Visas kaucijas sudė
jus i daiktą, susidaro 
niška $105,000 suma.

Kaip žinia, 
kiti nuteisti 
Daschbach,

mi 1 ži

apart
yra šie:
Terry

Huff ir Paul M.

Hartle, 
John 

Pettus,

B o wen.
Be to, paleistas po kaucija 

Dr Herbert J. Phillips, kuris- 
apkaltintas pažeminime teis
mo. Mat, pašauktas liudyti, 
jis atsisakė būti išdaviku kitų. 
Teisėjas tai paskaito teismo 
pažeminimu. Jam gręsia trijų 
metų kalėjimas.

Rep.

UžraAyklt Laisve Savo Draugui

w»fil WE NUO iŠ A (MBWioiI GIRKTMAS. (J&eW 
AHL LWOFF NOTICE-...-

psl. —Laisvė (Liberty)-Penktadien , Gruod»-Dcc. 18. 1953

MACHINIST. Experienced. All 
around man for small shop in Pa
per Plant. Steady work; good 
working conditions; good men on
ly need apply. Phone or apply in 
person. AMERICAN PAPER PRO- 
DUCTS CO.. 2113 E. Rush Street, 
RE. 9-7123. (Bring this ad when 
applying). (247-249)

Kanada skolina Guzenką 
Amerikos ragangaudžiam1 Miesto centre Du Pont kir- 

,, 7 kėdžių, jau antra sa- 
Pikietuo- 

ja už neprisilaikymą barberių 
", unijos plaukų kirpimo kainos. 
$:šapos bosas Miranda uniją 
J apskundė į teismą, remiantis 
J Taft-Hartley įstatymu. Sakė. 
B kad pas jį jokio streiko nėra. 
S Tačiau bylą pralaimėjo ir bar- 
•3 beršapė pikietuojama kožną 
3 dieną.

Ibvkla
.vaite pikietuojama.

LINKSMI! ŠVENČIŲ!
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Sveikinu savo draugus ir drauges Los 
Angeles ir apylinkėse, taipgi Yucaipos 
draugus ir drauges, su šventėmis ir 

Naujais Metais!

Miami Herald paduoda ži- 
■ nią, kad Chicagojc nuo pirmos 
; gruodžio visos kirpyklos pa- 
: kėlė kainas. Dabar už nukir- 
pimą plaukų šeštadieniais ima 
$1.75 ir suai gusii-ms ii- vai
kams.

Kaina įvestu pasidarba vu* 
Mastei' Ikii bi’is I Dijui.

Ottawa. — Kanados val
džia, pagaliau, sutiko, kad 
Jungtinių Valstijų senato
rius William E. Jenner, 
pirmininkas tyrinėjančios 
Senato komisijos, gali at
vykti ir klausinėti rusų šni
pų Igorį Guzenką, ką šis 
žino apie spėjamus “sovie
tinius agentus” buvusiose 
prezidentų Roosevelto bei 
Trumano valdžiose.

Bet klausinėjimus tčmys 
valdininkai; jie 

ir Guzenkos at- 
Tad amerikiniai

HELP WANTED FEMALE

TYPIST. Opport uni 1y for recent 
High School graduate to learn all 
aspects of office procedure. Must 
be good typist. 5 day week. Apply: 

Hydrol Chemical Co.
4128 Market St.

(247-249)

KAROLIS PEČIULIS
Los Angeles, Calif.

k '
5a ft>x ft# ftaa ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft# ft#ft# ft:

HARTFORD, CONN
Visko po biskĮ

Laisvės Choro .susirinkime 
buvo nutarta, kad choras duo
tų Kalėdų party nariams ir 
pritarėjams. Tas buvo daro
ma per metų metus choro gy
venimo, kad laimingai užbaig
ti senus, o pasitikti naujus 
metus. Taigi, visi Įsitėmykite-, 
kad tos ceremonijos įvyks 
gruodžio 23 d., po choro pa
mokų, 9 vai. vakaro, 157 Hun
gerford St. (Laisvės No. 241 
diena buvo pažymėta klaidin
gai).

Naujų metų pasitikimas

Lietuvių Namo Bendrovė, 
kurios namas randasi po num. 
155 ir 157 Hungerford St., 
rengia šių metų praleidimą ir 
naujų pasitikimą. Tas viskas 
Įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
31 dieną, Laisvės Choro sve
tainėje, 157 Hungerford St. 
Tikieto kaina $5. Bet už tą 
bus duota vakarienė ir 
nuo 7:30 vakaro iki 2 
Taip pat bus šokiai.

Komisija prašo visų
pirkti tikietus iš anksto, kad 
nebūtų kliūčių su maistu ir gė
rimu. Taipogi komisija prašo 
visus narius ir pašalinius at
vykt Naujų Metų laukt čionai. 
Kurie dalyvausite, nesigailėsi
me
metus.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų

singiausia išmoka pašalpą li
gojo. Taip pat draugija yra 
laisva. Ji nepersekioja nė ti
kinčiųjų, nė laisvųjų. Nariui 
mirus, taipgi atlieka viską 
taip, kaip narys pageidavo.

tų palaidotas su religinėmis 
apeigomis, jį nuneša ten. O 
jeigu buvo laisvas, jį taip ir 
laidoja, kaip jis norėjo. O ka
da esame gyvi, tai turime su
gyventi kaipo broliai ir sese
rys, nes esame vienos tautos 
sūnūs ir dukterys.

Pastabos

ge rti

pasi-

JLz Vx U CV ’

kanadiniai
cenzu'uos

tyrinę’ 
skelbt i

S c n ji s M i a mieli s kyme- ■
do s

1 !
1 i

JEI VETERANAS BLO bus ! i
GA? MOKVblS. T M j e.

Vienas Kinijos valkielistas 
generolas gruodžio 8 d. kalbė
jo Wadsworth Auditorijoje. 
Jis reikalavo, kad Kinija būtų 
“išlaisvinta” nuo Kinijos žmo
nių. Bet jis savo nosies nenori 
į karo frontą kišti. Jis reika
lauja, kad tas būtų atlikta su 
mūsų, Amerikos jaunų vyrų 
gyvybe ir krauju. Tai matote, 
koki elementai dabar važinėja 
po Jungtines Valstijas ir 
drumsčia švarią atmosferą.

Gruodžio 9 d. ant Coolidge 
St. buvo atrasta negina Irene 
Fiederawief. Matyti, kieno no- 

' reta paimti kokiems tikslams. 
Jos pačios šalikas apsuktas 
tris sykius aplink kaklą ir už

neš tas jau yra patirta per verstas. Kada pamatė, jog ne-

Draugijos susirinkime buvo 
renkama valdyba 
metams. Visa pasilil 
išskyrus pirmininką, 
rinktas naujas, M. 
Hero pasisekimo!

Komisija išdavė 
buvusio baukieto, ki 
pelno $240.41. Nariai džiafg- 

■-’■m ingai sutiko raportą iy ta
ria dideli ačiū visiems daly
viams ii- gaspadinėms, kurios 
gamino maistą.

Draugijos naujas pirminin
kas užims vietą, tai turėtume 
jam parodyti, kad mes padi
diname veikimą. Svarbiausia 
yra gavimas naujų narių 
Hartfordo lietuviai turėtume 
įsitūmyti. kad ši draugija t.ei-

gyva, to tikslo nepaisė. Nu
mesta tarpe štaketų tvoros ir 
įrankių sandėlio. Šioje siste-x 
mojo pradėjo žmones suniek- 
šėti.

1954-tiems 
ko senoji, 
Tapo iš-

Patyręs

raportą

Prancūzai žada apgint 
paskutinį Thai miestą

Hanoi, Inro-Kinija. — 
Prancūzai žada -atkakliai 
ginti Dien Bien Fu, pasku
tini svarbu miestų Thai 
apygardoje, šiaurvakari
niame Vietnamo kampe.

Šiomis dienomis Vietna
mo liaudininkai užėmė du 
tvirtoviškus miestus -toje 
srityje, Laičau ir Tuan 
Giao.

moki1. . 
trauktas 
d žios apgau dinėto jas.

Tad teisėjas Thomson 
ir nusprendė: — Jeigu tu 
negausi bent vidutiniai 
rų lapsnių už mokslų, 
eisi kalėjimai! vieniems 
10 metu. A-

teisman

liu molų 
link,-,;. .

■ . ■ i> iki luinos.
s dalyvauti šiame 

/m angimi1 užbaigimui so
il' pradėjimui naujų. Visi 

praleisimo kliką.
Rengimo Komisija

(248-250.)

vi-

ou-
visuotinas

Roma. — Antradienį 
vo paskelbtas 
7,000,000 darbininkų strei
kas Italijoj per 24 valau-

PARDAVIMAI
Jauną žąsų Pardavimas

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

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

(248-249)

das. SKELBKITeS LAISVĖJE

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. Sec Mr. 
Henderson. BUFF HENLEY PA
PER CO., 230 So. 30th St.

________  (243-249) 
HOUSEKEEPER. Gen. Cooking; 
complete charge, for bus. epic. Live 
in; own 
children, 
position: 
woman.

room. Must be fond of 
Ref. and exp. req. Steady 
good home for right 

H 1. Cu. 8-9941 after 7 P. M.
(243-249)

se.
m U’

Washington. — Gynybos 
kjei.uiius Wilson prane- 

g 1954 m. vasario 
bus armijon draf- 

u- oOO naujokų.

: MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TEATRAS-KOMEDIJ A
"Geriau Vėliau Negu Niekad

PO REŽISŪRA JONO JUŠKOS

J. JUDŽENTAS 
Jono Kikilio rolėje.

J. GRYBAS
Kazio 'Fau(kaus, dvarų

^iber, 1953

57 BEACON STREET, NEWARK, N. J.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Kviečiame iš plačios apylinkės dalyvauti šiame 
parengime ir linksmai praleisti laiką. Broo klyniečiai yra’ puikiausiai pusnengę 
per dvi valandas prijuokinti publiką.

Pradžia 3:30 dieną
Maloniai kviečia rengėjai — LDS 3-čia Apskritis ir Sietyno Choras

/

Wisconsi.no


ŽINIOS IS LIETUVOS
Pasiryžimas padėti socialisti
niam kaimui

UKMERGE. — Atitarnavę
nustatytą laika Tarybinėj Ar
mijoje, kariai grįžta i rajono 
kolūkius bei MTS. Prisidėti 
prie respublikos kolūkiu su-
stiprinimo pageidauja net tie. 
kurie iki šiol neturėjo jokios 
specialybės. Jie vyksta moky
tis, Ukmergės ATI'S šiomis die
nomis pasiuntė i Vepriu že
mės ūkio mechanizacijos mo
kyklą buvusi kari II. Jelius- 
ką. šioje mokykloje mokosi 
penkiolika išėjusiu Į atsargą 
kariu. Tai P. Bačiulis, č. Ivaš
ka ir kiti. Grįžęs karys J. 
Morkūnas pradėjo čia dirbu 
instruktoriumi.

į gimtąjį “Naujojo gyv<mi
mo’’ kolūkį prieš kelias die
nas sugrįžo V. Balkevičius, J. 
Talala, širdingai juos pasiliko 
primosios laukininkystės bri
gados nariai. Abu jie anksčiau 
buvo šios brgados darbo pir
mūnai.

J. Čiegis

Petrašiūnai statosi

KAUNAS. — Buržuazijos 
valdymo laikais Petrašiūnai 
buvo suskurdęs Kauno prie
miestis. Iš pagrindu šios gy
venvietės vaizdas pasikeitė 
tik tarybinės santvarkos me
tais. Gyvenvietė pasipuošė 
naujais gyvenamaisiais na
mais. administraciniais pasta
tais.

Gražiai atrodo “Nemuno” 
metalo dirbiniu fabrikas. įmo
nės teritorijoje iškilo aukšti 
balto mūro gamybiniai karpai, 
o šalia ju — puošnus fabrike 
administracinis pastatas Di
deli ii gražu Įstaigos namą 
pasistatė taip pat Petrašiūnų 
elektrinė.

Kitame Petrašiūnų miestelio 
gale išsirikiavo neseniai pa
statyti medžio apdirbimo 
kombinato mūriniai pastatai. 
Išsiplėtė “Bituko” silikatinių 
plytų fabrikas.

Per pastaruosius metus vien 
tik Juliaus Janonio vardo po
pieriaus fabrikas pastatė 8 
dviejų aukštų gyvenamuosius 
namus. Du gyvenamieji namai 
po 24 butus statomi elektri
nės darbininkams. Gruodžio 
mėnesio pradžioje naujuose 
butuose apsigyveno “Bituko” 
fabriko darbininkai.

Ateinančiais metais statybos 
darbų apimtis padidės du kar
tus.

Anksčiau Petrašiūnai netu
rėjo kanalizacijos. Dabar per 
Petrašiūnų centrinę Vilniaus 
gatvę pravesta 2 kilometrų il
gio kanalizacijos magistralė.

Gyvenamiej namai

Nėries pakrantėje, Karolio 
Požėlos gatvėje statomas nau
jas penkių aukštų 72 butų gy
venamasis namas. Statybos 
darbai atliekami pagal naują 
daugiabučio namo tipinį pro
jektą. Šis namas turės beveik 
tris tūkstančius kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto.

Tai bene pirma statyba šia
me kvartale. Prieš kurį laiką 
buvo atiduotas eksploatacijai 
gyvenamasis namas Komuna- 
rų gatvėje. Sekančiais metais 

-čia bus statomi dar du dau
giabučiai gyvenamieji namai. 
Neries pakrantėje visi šie pa
statai sudarys gražų architek
tūrinį ansamblį.

Dovana sportininkams
Vilnius. — šalia Valstybinio 

stadiono šiomis dienomis pra
dėjo darbą ekskavatorius: jis 
ruošia vietą naujo sport, pa
stato pamatams, čia statomas 
“Spartako” draugijos dviejų 
aukštų sportinis paviljonas.

Naujame pastate bus įreng
ta sportinių žaidimų (krep
šinio, tinklinio, teniso) salė su 
balkonais žiūrovams, poilsio 
ir užsiėmimų kambariai, erd
vūs dušai, bufetas.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

■■■■■■■■■CTMCasaMWMawmaMmMMHmSMwawBmms ■ ■ uni nirr- i -i........i.iiwwinrrnmni

NowYorko^/WaZInlot
Surengė vaišingą 
bankieta

Richmond Ilill’io LDS 13 
kuopa įvykdė savo metini ban- 
kietą Liberty Auditorijos pa
talpose gruodžio 12-tą. -Jis 
įvyko tradiciniai vaišingas ir 
skirtingas nuo kitų. Skirtingas 
tuo, kad paduota trys mėsiški 

j patiekalai, bet tokioje formo- 
' ie. km i skaitoma neprieina
ma masiniams bankiniams, nes 
užtrunka daug laiko paga
minti. * .

Kuopos narys ir Centro pre
zidentas J. Gasiūnas įvykdė 
trumpą kalbų programą. Iš
kviesti tarti žodį kitą Centro 
Valdybos narė Jeskevičiutė, 
Centro sekretorius J. Siurba. 
taipgi keli nariai kitų organi
zacijų ir įstaigų, kaip svečiai. 
Greta padėkų šeimininkėms 
už šaunią vakarienę, pasakyta 
linkėjimų organizacijai ir pa
skelbta eile būsimų veiksmų. 
Tūli pasakė ir kitų bėgamų 
reikalų.

šeimininkėmis šio pobūvio 
darbavosi Marcelė Yakštienė, 
Stefanija VinikaTenė, Mari
jona AI isevičienė. .Joms prie 
padavimo į stalus talkino Ane 
Yakštienė. Ne veltui vakaro 
pirmininkas sakė, kad moterys 
vadovauja šiai kuopai. Visi 
buvo joms dėkingi. Tik oras 
pasitaikė rūstus — lijo, c tas 
taip nepriprasta šiemet. Da- 
leistina. jog dėl to kai kurie 
žmonės susilaikė nuo dalyva
vimų bankiete.

Rep. ;
_________ _ ____ i

Piliečiai klausia: ko 
Wagneris tyli?

Darbininkų spaudoje ir su
sirinkimuose garsiai kalbama, 
kad dabar pradėtasis “lojalu
mo’’ tardymas miestinių dar
bininkų vykdomas su Wagnc- 
rio žinia. Ne tik su žinia, bet 
ir su pl-itarimu. Blankas iš
siuntinėja Wagnerio paskirti
ms Peter Campbell Brown, o 
Wagneris tyli.

PETRAS KAPICKAS
Įrengtą

VINCAS SODAITIS
, Užlaiko Puikiai

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

Telephone EVergreen 4-8174
—

B

R

K

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksite j Now Yorko Miestą?
Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bai
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second A Ve. (Greta 14-os gatvės) New York City 
Telephone: G R. .8-9805

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS 

Atdaras kas diena. Hl< antradieniais uždaras

Reikalavo paskelbti 
laužynu raportą

Keliolikos pilietinių organi
zacijų atstovai' kreipėsi i mies
tinę Budžeto Tarybą Reikala
vo. kad ji sustabdytų skyri
mą pinigų šalinimui laužynų 
iki ims paskelbtas miestinės 
statybos koordinatoriaus Ro
bert Moses raportas.

Nurodoma, kad jeigu visuo
menė žinotų tame raporte e- 
sančius faktus, pažiūra i da
bartinius laužynų šalinimo 
planus būtų visai kitokia. Pa
gal tą kiltų visai, kitokį vi
suomenės reikalavimai. Tuo 
vadavau jautis ir Budžeto Ta
ryba turėtų pakeisti savo pla
nus.

Raportas žymi, kad 10 pro
centų iš tariamųjų laužynų 
prašalintų 170,000 šeimų ta
po nustumtos į dar aršesnes 
laužynus ir priverstos mokėti 
daug aukštesnes remias. Gi 
tose vietose, kur buvo laužy
nus, pastatyti puikūs, blizgan
ti apartmentai. Bet pastatyti 
ne tiems, kurie toje vietoje 
buvusiuose namukuose gyve
no. Pastatyti turtingiesiems, 
kad jie galėtų miesto centre 
turėti gražia rezidenciją.

Kita “labdarybė” sau 
gero pridariusi

Laisvėje jau buvo rašyta 
apie National Kids Day foun
dation, Inc. Jos savininkai su
rinko neva vaikų gerovei $3,- 
073,000 Išleido surinkėjams 
$.■1,252,000. Tam tikslui, ku
riam rinko, išleido tiktai 
$302,000, Dar lieka klausi
mas, ar tas, kas daryta, buvo 
vaikams naudinga.

Kita iš daugelio panašių 
paliestųjų pažiūrėti “labdary
be” buvo Marine Corps Lea
gue Brooklyno skyrius. Aukų 
rinkimui ji naudojo 'vardus 
majoro Impel litteri ir kitų 
aukštų valdininkų. Bet. rink
liavos 85 procentus išleido su
rinkėjams.

fc

£

| Pobūvis su linksmu 
į Aido Choru

Kur choristai, ten dainos, 
grožis ir linksmybė. Tai dėl to 
visi, kas gyvas, šį šeštadienį, 
19-ta, trauks i Liberty Audi
toriją. čia Aido Choras vyk
dys savo įvairumų vakarą.

Svečiams gerai priimti pa
ruošia gausą vaišių. Bet dar 
daugiau džiaugsmo bus iš 
dainų, masinių žaismių, juokų, 
šokių. Turės ir muziką š(e 
kiams.

Aidas kviečia visus buvusius 
choristus ir prietelius atvykti 
su jais pasilinksminti tą va
karą.

B. C.

Mokyklos tarnautojas 
atsikirto McCarčiui

McCarthy šiomis dienomis 
vykdo savo ant demokratinių 

i žmonių ablavą New Yorke.
Jam nesiseka bandymai pa

sidaryti naujų šnipų.
Greta kitų pašauktų pas jį 

buvo Benjamin Wolman, 
Brooklyno 3-čios Liaudies Mo
kyklos viršininko pavaduoto
jas. Jis sakė, kad jis būtų 
priešingas šalinimui mokytojo 
iš pareigų tik dėl jo politinių 
ryšių. Mokytojai turi būti 
traktuojami pagal jų užsilai
kymą pamokų kambaryje.

Apie save jis liūdijo, kad jis 
nėra dabar ir nėra buvęs ko
munistu. Bet kai reikalavo liu
dyti apie žmoną, jis atsisakė. 
Wolman pareiškė, kad įstaty
mai nereikalauja vyrą liudyti 
prieš žmoną, ar žmoną prieš 
vyrą.

Mrs. Wolman atsisakė liu
dyti apie savo politinę kryptį. 
McCarthy ją kaltino subversy- 
vume, vadovaudamasi tuo, 
kad jos vardas įrašytas darbi
ninkų mokyklos kataloge kaip 
mokytojos.
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Fabulous, Oritntal^^ 

PERMANENT 
For HOLIDAY GLAMOR 

Complete With $ I ft
Ming-Cut and Style I"
SENSATIONAL OISCOVERV 

Ju«t W.t and Plat* 
Lika a .Natural Wav*

WITHOUT SETTING 
laoufy Cdltora Apploua

STELLA MING HAIRDRESSERS 
131 LEX. AVE. (63-64 Sts.) 

Tel. TEmpleton 8-3146

(247-249)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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

Virginia 9-6125

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

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

Except Thure. & Holidays WOODHAVEn/l7iTn. y'

j Mažųjų lietuviukų 
sueiga būna Įdomi

Kasi yra matęs mažųjų lie
tuviukų kalėdinės eglaitės po
būvį, tas jokiu būdu nepraleis 
nepamatęs sekamos. O ta se
kamoji Įvyks jau ši sekmadie
nį, Liberty Auditorijoje. Pra
džia 2 vai. po pietų.

šias sueigas mažiesiems su
rengia LDS angliškai kalban
čiųjų narių kuopa 200. Patys 
mažiukai dalyvauja meno pro
gramoje. Programai, vadovau
ja jaunos LDS narės. Nepap
rastai Įdomi* tai matyti. O 
paskiau įvyksta išdalinimas 
dovanėlių.

Kviečia visus: mažus, jau
nus ir senus. Kviečia narius ir 
ne narius. Prašo atsivesti 
savo vaikus, anūkus ar kai
mynus.

Rep.

Kvietė ir publiką 
į butams posėdi

Miestinė laužynams šalinti 
komisija vėl susirinko svarsty
ti laužynų šalinimo planą. 
Greta to, ji žadėjo tyrinėti ne
teisėtus rendų pakėlimus ir 
spekuliaciją buto išrendavi- 
mo srityje.

Komiteto pirmininkas Vo
gei, Brooklyno demokratas, 
sako, jog komitetas “priims” 
ir nuo visuomenės informaci
ją tais klausimais. Assembly- 
manas Austin yra komitetu: 
patarėju.

Kūdikis žuvo gaisre
Bronxe namų gaisro mirti

nai apdegė 6 mėnesių mergai
tė. O dvi jos sesutės dvynukes 
pavojingai apdegė ir nuken
tėjo nuo dūmų. Tos yra 20 
mėnesių amžiaus. Gaisras na
me iškilo kūdikių tėvams išė
jus i darbą, o kaiminkai pri- 
žiūroveL išėjus i krautuvę.

Žada keisti taksavimą
Naujasi majoras Wagner 

žada siūlyti Įstatymų leidė
jams pakeisti biznio Įstaigų 
taksavimo sistemą. Dabar yra 
ta k s liejama nuo visų pajamų. 
Jis siūlys takšnoti nuo pelno.

$ LINKSMŲ ŠVENČIŲ | 
Š MŪSŲ |
g GILLIAS DRUG STORE K 
% DRAUGAM ir KOSTUMERIAM g 
5625 Middle Neck Rd., Great Neckg 
« Mes laikome Hydrox Ice Cream— g 
g Delicious Chocolates— [t-
g Perfiumus — Kosmetikas. k

Dvi susiedijom krautuves del jūsų g 
B patogumo. Telefonuokite: g 
« Great Neck 2-0100
g Great Neck 2-0300 5
k: u

| LINKSMŲ ŠVENČIŲ |
Nuo Jūsų 2

Groserninko ft
? B. J. TENNIS ft

Geriausios rūšies vaišės ir dar-
T žovės. Puikiausi Bird’s Eye # 
* sušaldyti valgiai. Viešiname X 

i? patarnavime ir greitame ft
S pristatyme.
£ 2 Bond St., Great Neck £
» Rhone Great Neck 2-0429 J? t I

I CARL GROEPLER’S | 
p Service Station 4
^Ekspertai Automobilių Taisyt ojai-S 
& Wheel Alignment With .ft 
■b Bear Precision Equipment f 
ft Kampas N. Main & Davis Sts. 4 
h Freeport, L. I., N. Y. |
j Tel. FReeport 9-2895 j
•j! (243-250)^

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

FISH MARKET & APPETIZING 
įsteigta virš 50 metų. Gera bruzdi 
Yorkville sekcija. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas, 

j Prieinama renda. šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, priežastis kiti interesai.

Šaukite Savininką
Tol. RE. 4-5449

(243-249)
I.UNCIIEONETTE

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

Matykite Savininką:
UY’S LUNCHEONETTE
25 Broadway, Brooklyn

Tel. FA’. 4-9846
(242-248)

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)

GROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų. Pilnai įrengta. 
Gera veikli kampine sekcija Ridge- 
woode. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. 4 rū
mai gyvenimui, šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda už 
labai prieinamą kainą, šaukite sa
vininką.

Tel. EVergreen 2-8068
(244-250)

APPETIZING & DAIRY 
Pilnai įrengta. Gera bruzdi vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinama kaina. Šaukite 

savininką:
Tel. JE. 7-3643

(244-250)

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—10 
P. M.

LU. 5-9296
(244-250)

SALDAINIŲ KRAUTUVE 
SU FONTANU

Bruzdi vieta. Arti parko ir moky
klos. Padaro gerą pragyvenimą. 
Puikus biznis. Parduodame labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. Šaukite savininką.

181 East 7th St„ N. Y. C. 
OR. 4-93G0

(248-254)

DAILYDES IR STALIORIAUS 
KRAUTUVE

Ilgai įsteigta, bruzdi vieta. Geras 
pragyvenimas. Biznis galima padi
dinti. Parduosiu prieinamai iš prie
žasties kitų interesų. Šaukite savi
ninką.

AL. 4-3939
(248-254)

LUNCHEONETTE

Pilnai įrengta. Gera bruzdi vieta. 
Puikios pjogos. Šis biznis padarys 
jums gerą pragyvenimą.

Mr. Rabkin, 24 E. 38rd St„ N. Y.
MU. 9-0568—2:30—5:30 P. M.

(248-250)

Protestuoja prieš 
ragangaudystę

Įtakingas tarp miesto įstai
gų darbininkų laikraštis Civil 
Service Leader pasmerkė “lo
jalumo’’ kamantinėjimus kaip 
“inkviziciją.” Jis pareikalavo, 
kad tos blankos būtų “tuojau 
atšauktos.”

Ar Jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

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 kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptą Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-623S

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PEČIUS

Parsiduoda pečius, gesu ir anglim 
kūrenamas, taipgi šildo vandenį. La
ba! gerame stovyje Ir kaina laba!
prieinama. Prašome kreiptis:
Bl-34—56th Rd., Maspeth, L.I*. NX

Teį PA. 0-1843 I

K248-250X
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OPERATORES

Patyrusios prie paprastų suknelių, 
$16.75 vertės. Gera alga; nuolatinių 
darbas. Puikios sąlygos.

265 \V. 40th Street, N. Y. C. 
ant, 14-1 ų lubų

(248-250)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi - Pilnai mokanti opera
torė. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė. Gera mokestis. Linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės: 
JOAN’S BEAUTY SALON 

144-07 Northern Blvd.
Flushing, L. I.

INdependencc 3-2412
(247-253)

NAMŲ DARBININKE 
VIRĖJA

Žemiau 40 m. amžiaus. Maži mo
deminiai namai Bayside. Draugiška 
atmosfera. 1 Auklėjimo Mokyklos 
mergaitė, 3 m. Nuosavas kambarys 
ir vonia. Sekmadieniais ir kas an
trą ketvirtadienį nedirbama. $45 i 
savaite. Paliudijimai.

Hollis 4-2553
(246-248)

MANICURIST
Mokanti ir patyrusi prie viso darbo, 
Nuolat. 5 dienų savaitė. Gera alga» 
Malonios sąlygos.

•L THORPE BEAUTY SALON
29 West 56th St.. N. Y. C. 

CO. 5-9045
(246-250)

LĖKŠČIŲ PLOVĖJA
Mašina. 5 dienų savaitė. 11 A. M.— 
2:30 P. M. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Puikios darbo sąlygos.

MANNY’S LUNCHEONETTE 
180 Washington St. arti Fulton St.

N. Y. C.
BE. 3-9453

(246-252)

JAUNA MOTERIŠKE
Prie siuvimo ir kitokio darbo Dry 
Cleaning krautupvėje Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

BEAUTE CLEANERS
127-27 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(245-251)

FINGERWAVER
Patyrusi—Pilnai mokanti. Nuolat, 5 
dienų savaitė, geros valandos. Gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos. 
(Uždara trečiadieniais.) KreipJr *.n

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

Tel. TR. 8-8136
(243-249)

MALE and FEMALE

PRIŽIŪRĖTOJAI—PORA

Oceanside Žydų Centre. Furnišiuotas 
apart men t as priskaitant $200 į mė
nesį. Šaukite 9:30 A.M. iki 4:30 P.M, 

90 JBrow St., Oceanside, L. I.
RO. 4-4218

(248-254)

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)

REAL ESTATE

PUIKI ĮEIGŲ 
NUOSAVYBE

19 Bungalows priskaitant namą su 
6 apartmentais. Jeiga $7,500. Kaina 
$30,000. Reikia $12,000 pinigais. 
Taipgi 25 kambarių apartmentinis 
namas. Visi moderniniais įtaisymai. 
Tiktai $10,000 (Reikia $5,000 pini
gais).

N. BERKMAN
2075 Grand Concourse, Bronx .

Fordham 5-2207 y
(246-252)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CANDY—FOUNTAIN 
STATIONERY

Gerai įsisteigęs, geras biznis, kam
pinė vieta. Pilnai įrengtas. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką 11-3 
P. M.

Beachview 2-9565
(245-251)

RESTARANTAS
Arba priimsime porą kaipo dalinin
kus. Pilnai įrengtas. Gera vieta. 
Po subvės įėjimo. Puiki proga. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties kitų interesų.

A. & A. COFFEE SHOP
7108 New Utrecht Ave., Brooklyn 

BE. 6-9745
(246-252)

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)




