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KRISLAI
Žinojome ir be jo. 
Kodėl ne čia? 
Nepamirškime pareigu. 
Meškos rolėje.
Gerai pavyko.
Vardan labdarybės. 
Kuo giriasi ?

Ra šo A. Bimba

“Azijiečiai ištroškę taikos,” 
sako mūsų vice-prezidcnta.0 
Nixon, sugrįžęs is ilgos kelio
nės ir praleidęs keletą šimtu 
tūkstančiu doleriu iš valdžios 
iždo.

Nieko naujo. Visa Amerika 
ir visas pasaulis žinojo, kad 
azijiečiai ištroškę taikos.

Taikos ištroškęs visas pa
saulis. Nereikia jokiu ilgu ke
lionių tai suprasti.

•
Gerai, kad pradėtas vajus 

už amnestiją politiniams kali
niams. Jų .yra keletas desėtku.

Prezidentas Eisen howeris 
galėtu pasimokinti kad ir iš 
Vakarinės Vokietijos., Ten 
naujų metų proga būsianti pa
skelbta plati amnestija.

Kodėl mūsų valdovai nega
lėtų parodyti nors tiek žmo
niškumo. kaip Vokietijos?

Žinoma, kad nauji metai 
v.71t mūsų užgrius nė nelaukus.

Mums tik reikia ruoštis juos 
gražiai ir išmintingai pasitik
ti.

S u si pr at u s i a m. pažangiam 
lietuviui reikia turėti mintyje 
savo pareigas.

žiūrėki/me, kad mūsų na
rystė organizacijose būtų ge
rame stovyje, žiūrėkime, kad 
spaudos rėmimo reikalai būtų 
dienotvarkyje.

Numeskime j šalį pesimiz
mą, apsileidimą, nusiminimą.

Pasižadėkime: -Tegu 1954 
metai bus dar vaisingesnį ii 
darbingesni visose veiklos sri
tyse.

Dabar jau visiems aišku, 
kad mūsų valstybės sekreto
rius Dulles savo kolegoms 
Francūzijoje meškiškai patar
navo. Jo gąsdinimais pasipik
tino ir tie, kurie šimtu procen
tų pritarė Amerikos politikai.

Francūzai sako: Nejaugi 
francūzų tauta pasiliko be jo
kio politinio nugarkaulio?

a Praėjusį savaitgalį K. Petri- 
kienė buvo patraukus į vidur- 
vakarius. Aplankė Clevelan- 
dą, Detroitą ir Chicagą.

Ji sugrįžo labai pakilusiu 
ūpu. Visur buvo gražiai pasi
tikta. Visur rado nuoširdų 
darbininkišką atsiliepimą.

1 •
Baisios suktybės siejasi su 

taip vadinama “labdarybe.“
Didžiausias supuvimas iški

lo New York o mieste.
Kasmet milijonai dolerių 

surenkama neva prakilniems, 
labdaringiems tikslams, o jie 
surieda į “labdarių” kišenes.

•
Nereikia stebėtis kitais, 

žiūrėkite, kaip ilgai ir sėk
mingai tūkstančius dolerių su- 
sirankioja lietuviškas BALFas. 
Per keletą metų keletas paš- 
lemėkių iš BALFo gyvenimą 
pasidaro. Keletas jų tais su- 
rinktais labdarybės vardan 
pinigais po keletą kartų išsi- 
trankė po visą Europą.

Keisti tie mūsų iš valdžios 
lizdo išdrėbti demokratai. Su
šilę jie darbuojasi, kad įrodyt, 
jog jie toli gražu esą pralen-

I

DEAN PRIPAŽĮSTA, JOG 
ŠIAUR. KORĖJA NENORI 
PANAUJINI KARO
liet Syti g. Rhee grasina kitų 

j menesi užpult Šiaurinę Korė jų
Washington. — Ameri-į 

kos pasiuntinys Arthuras 
Dean, sugrįžęs iš Korėjos, 
raportavo prezidentui Ei- 
senhoweriui, kaip jis ten 
derėjosi su Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkais apie su
rengimą politinės valsty
bių konferencijos dėl tai
kos darymo.
Dean pripažino, kad šiau

rinė Korėja nenori panau- 
jint karo ir pageidauja su-
sitarimo su amerikonais.

(Bet pats Dean pertrau- 
I kė derybas su šiauriniais 
liaudininkais, reikalauda
mas atsaukt “Įžeidimą.” 
Sako, jie įžeidę Ameriką, 
tvirtindami, kad su ameri
konu užgyrimu pereitą va
sarą buvo iš stovyklų pa- 

j leista 27,000 ginčijamų be- 
■ laisvių pas Pietų Korėjos 
tautininkus.)

Pietinė Korėja grasina 
panaujint karą

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų už
sieniais ministras Pyun 
Yung penktadienį sakė:

— Mūsą valdžia pasilaiko 
sau teisę įsiveržti i šiauri
nę Korėją, jeigu iki 1954 
m. sausio 28 d. nebus tai
kiai sujungta šiaurinė Ko
rėja su Pietine Korėja.

Dujomis tapo numarinti 
zaikvagiai, vaikžudžiai

Jefferson City, Mo. — 
Nuodingomis dujomis ta
po numarinti kalėjime Car] 
Hall ir Ronnie Heady’ienė. 
Jiedu nubausti už tai, kad 
pagrobė ir nužudė milijo
nieriaus vaiką Bobby 
Greenlease, 6 metų amž.

Kuomet vaikas buvo jau 
nužudytas, tai jiedu iš
gavo iš tėvo $600,000, ža
dėdami sugražinti sūnų 
“sveiką.”

Suėmus vaikžudžius, at
gauta tiktai apie $300,000. 
Spėjama, kad policija su
vogė kitus $300,000.

Latras Carl Hall buvo 
gavęs $200,000 iš savo tėvo 
palikimo, bet greitai pra
švilpė pinigus ir metėsi 
kriminaliniais būdais “už
darbiauti.”

Paryžius. — Francijos 
seimas penktadienį rinko 
šalies prezidentą. (Bet ei
nant Laisvei presan, dai
ne buvo išrinktas.)

kę McCarthy. Jie esą smar
kesni ir geresni ragangaudžiai 
už makartinius pablūclelius.

Taij) išdėstyta Demokratų 
partijos nacionalinio komiteto 
išleistame aplinkraštyje “Fact 
Sheet.”

Užsieniniai korespon
dentai pirmesniame po
kalbyje su Pietų Korėjos 
prezidentu Syng-m. Rhee 
klaidingai, suprato ir pa
skelbė, būk Rhee sutiktų 
atidėti karo panaujinimą 
90 dienų po sausio 28 d.

Anglija nesiskubins 
atsaukt armiją iš Suezo

-----------  inonstrantus, kurie reikalavo važiuoti jam atgal, Demonstran- 
London. — Anglijos mi- ' tu iškabą Mixon skaito.

n.istrų pirmininkas Chur
chillas sakė savo seimui 
jog nesiskubins ištraukti 
anglų armiją iš Suezo ka
nalo srities, nepaisant, kad 
Egiptas reikalauja. Dar
bo Partijos atstovai seime 
taipgi parėmė Churcrillą 
šiuo klausimu.

Vadinami “labdariai” 
vogė net korėjiečiams 
aukotas dovanas

New York. — Valstijinė 
tyrinėjimų komisija sura
do, kad viena apgavikų šai- 
ka rinko aukas bei drabu
žių ir kitų daiktų dovanas 
neva nukentėjusiems žmo
nėms per karą Pietinėje 
Korėjoje, o ypač našlai
čiams; Bet išviliotus pi
nigus žulikai sau pasilaikė, 
o kitas dovanas pardavinė
jo krautuvėms, bizniau
jančioms senais daiktais.

Kita raketierių šaika 
naudojo net busimojo ma
joro Wagnerio vardą, per 
telefoną kaulydama aukas 
neva labdarybei.

Visokie apgavikai, pasi
vadinę vyskupais, kunigais 
bei minyškomis, taip pat 
kolektavo pinigus sau į ki
šenę vardan nebuvėlių baž
nyčių bei misijų.

Bombnešis sprogdamas 
Pražudė 19 žmonių

Guam sala. — Didžiulis 
Amerikos bombonešis, su
gedęs ore ir nepataikyda
mas nusileisti aikštėn, nu
krito ant karininku namu 
ir susprogo, užmušdamas 
bei sudegindamas 19 žmo
nių, įskaitant ir lakūnus.

(Taigi nelaimėje žuvo 3 
daugiau, negu pirmiau bu
vo pranešta.)

London. — Virš jūros 
dingo Amerikos bombone
šis su 9 lakūnais.

Paryžius. — Prasidėjo 
karinio Atlanto kraštu są
ryšio ministrų sueiga.

ORAS. — Vis šalta ir 
giedra.

v. J. vice-prezidentas Nixon, atvykęs j Burma, susitiko cle-

Žvėriškas sūnus prisipažįsta 
nunuodijęs tėvų ir motinų

New York. — Policijos 
kvočiamas, Harlow Fraden, 
20 metų amžiaus, prisipa
žino nunuodijęs savo tė
vą, miestinį daktarą Wm. 
Fradeną, ir motiną, moky
toją.

Sykiu su. tėvžudžiu su
imtas jo draugas universi
teto studentas Dennis Wep- 
man, 20 metų, liudijo kaip 
jiedu suplanavo tėvžudys- 
tę.

Harlow Fraden, baigęs 
chemiko mokslą New Yor- 
ko Universitete, tinginiavo, 
atsisakydamas darbo ieš
koti; atskirai nuo tėvų gy
veno ir pyko, kad tėvas per 
mažai pinigų jam duoda. 
Tad padarę sąmokslą su 
Wepmanu sekamai nunuo
dyti Hariowo tėvą ir moti
ną, kad galėtų gauti 
$150,000 pagal testamentą.

Harlow nusipirko bonką 
šampano ir smarkiausių 
nuodų potassium cyanide.

Parėjus pas tėvus, Har
low sakė:

— Jau suradau užsiėmi
mą ir einu dirbti.

Tėvas ir motina labai nu
džiugo, kad sūnus pradeda 
susitvarkyti.

Tad Harlow kviečia tė
vus į virtuvę: J

—Einame išsigerti1 šam
pano ant to džiaugsmo.

Paduoda tėvui ir motinai 
po stiklinę užtaisyto nuo
dais šampano, ir jiedu iš
gėrę tuojau pargriūva ant 
grindų. Bet dar nemiršta 
ir dejuoja, skausmais var
stomi.

Tad sūnus paima gulin
tiems tėvui ir motinai už 
plaukų ir įgrūda gerklėn 
jau tirštų nuodų. Tėvai po 
to greit numiršta. O sūnus 
už poros dienų praneša po
licijai, kad radęs negyvus 
tėvus.

Miestiniai daktarai ant 
greitųjų suranda, kad tė
vai, matyt, patys nusižudę 
(pernai rugp. 19 d.), pagal 
susitarimą.” Policija su
tinka su daktarų raportu.,

i KAIP TėVžUDYSTe 
AIKŠTĖN IŠKILO

Harlow, gavęs $150 000 
tėvo palikimo, pirko bran
gius automobilius ir labai 
išlaidžiai gyveno viečbu- 

Įtyje. O bepinigis jo drau
gas Dennis Wepman vargo 
ir skurdo.

Taigi vieną naktį šią sa
vaitę Wepmanas nueina 
pas Harlow į viešbuti ir 
prašo pinigų. Tas atsisako 
duoti. Dėl to jiedu susi
muša. Wepmanas amskaL 
do Harlowui galva; paskui 
nueina į saliūną. Ten ran
da ir užšnekina gražią 
merginą, vieną iš Jungti
nių Tautų raštininkių. Sy
kiu begeriant, Wepmanas 
suminkštėja ir papasakoja 
merginai, kaip jo draugas 
Harlow nužudė tėvus.

Mergina apie tai pasako 
pažįstamam daktarui. O 
tas ją siunčia; — Tuojau 
pranešk policijai!

Taip ir buvo suimti Har
low ir Wepman.

Dabar jiedu nusiųsti į 
Bellevue Hospitalį, kad gy
dytojai ištirtų nenaudėlių 
protą.

Harlow jau nuduoda, būk 
pakvaišęs. Stengiasi tuo 
būdu išvengt mirties baus
mės elektros kėdėje.

Valdžios.komisija užgina 
spalvinę televiziją

Washington. — Valdinė 
susisiekimų komisija už
gynė National Televizijos
planą gaminti spalvinius 
televizijos imtuvus. Tie 
imtuvai rodys ne tik spal
vuotas programas, bet ir 
paprastąsias — baltai -iuo- 
dai-pilkai, be jokių pašali
nių prie tašų.

Spalvinės televizijos apa
ratas iš pradžios lėšuos iki 
$1,000. Manoma, kad tik
tai po trejeto metų atpigs^ 
kada naujieji aparatai bus 
jau daugmėniškai gami
nami.

CHURCHILL SIŪLYSIĄS 
SOVIETAM “APSAUGĄ” 
NUO VOKIEČIU
Tačiau remia vakarų Europos 
armijų prieš Sovietų Sąjungų

London. — Ministrų pir
mininkas Churchillas sa
kė, Anglija siūlys užtikrin
ti Sovietų Sąjungai apsau
gą nuo naujo užpuolimo iš 
vokiečių pusės. Anglijos 
užsienio reikalu ministras 
Anthony Eden duos tokį

Prancūzai vėl giriasi 
laimėjimais Vietname

Hanoi, Indo - Kinija. 
— Francūzai skelbia, kad 
nubloškę Vietnamo komu
nistus atgal paliai Rau
donosios Upės žiotis ir nž-
ėmę apie 500 kaimų. Ko
munistai, sakoma, be mū
šio apleidę tuos kaimus, ne
sitikėdami atsilaikyt prieš 
didesnes francūzų jėgas.

Greičiausias Iškhiva 
neskrido 1,600 
myliij per valandą

Muvoc, Calif. — Rakieti- 
nis lėktuvas skrido virš 
Moiaves dykumos tokiu, 
greičiu kaip 1,600 myliu taiką su jąja, 
nėr valandą, tai yra, sr.iar- (Sovietų Sąjungą, 
kiau kaip antra 
garsą.

Karinė slaptybė
ko, kiek minučių jis lėkė. ‘ popiečiu armijos plana, pa- 
Bet suprantama, jog tik- j naikinti karinį Atlanto sa
tai dalį valandos. Nes per į ryšį, kaipo grūmojimus So- 
ištisą valandą būtų neat- i vietoms, ir įsteigti nekari- 
laikęs karščio, pasidaran-, nę demokratinę visos Vo- 
čio iš trynimosi su oru. Į kieti jos respubliką.)

Tas lėktuvas, vaimoja- Į-------------
mas karinio majoro Ch E. i gerjja fyjg padoHUS 
Yancrnrin nn nare nalriln •» *

Į7V4 VKJ

Jį aukštyn jš | Sovietų pareigūnus
Yaegerio, ne pats pakilo 
nuo žemės. <
nešė bombonešis ir paleido 
oran.

Cenzūruotas pranešimas 
teigia, kad šis lėktuvas 
taikomas ne karui, bet ban
dymams greitesnių už gar
są skridimų.

Garsas paliai žemę lekia 
763 mylias per valandą, 
o 30,000 pėdų aukštyje — 
660 mylių per valandą.

FBI apklausinė jo ir 
kanadinius šnipus

Ottawa, Kanada. — At
siųsti iš Jungtinių Valsti
jų FBI agentai slaptai ap
klausinėj o rusą šnipą Igo- 
ri Guzenką ir “kitą kana
dietį,” kaip praneša Kana
dos teisingumo ministras 
Garson.

Eisenhowerio repub)iko
nai su savo ragangau- 
džiais kongresiniais 
nė to jais stengiasi 
iš kanadinių šnipų apie va
dinamus komunistus 
vusiose Roosevelto 
Trumano valdžiose.

| pasiūlymą Kįeturių Di- 
į džiųjų užsieninių ministrų 
• konferencijai — Jungtinių 
i Valstijų, Anglijos, Sovie- 
i tų, Sąjungos ir Francijos. 
į Konferencija įvyks Berly- 
. ne kitą mėnesį.

Churchillas dar nepra- 
i nešė, kokia tai būtų So- 
I vietoms apsauga.
I Bet jisai ūžgyrė karinį 
Atlanto kraštų sąmyšį ir 
rėmė Amerikos planą —su
daryti bendrą Francijos, 
Vakarų Vokietijos ir kitų 
vakarinės Europos šalių 
armija, kuri būtu nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą.

Churchillas sakė, kad 
Anglims diplomatai 4qu ir 
dabartiniuose nn si tari
muose su Amerikos ir 
Francijos atstovais Pary
žiuje ragina užtikrin'i So
vietu Sąiunnai “šiok’a to
kia apsauga.”

Jie tariasi, kain lakytis 
vienu frontu prieš Sovie- 

i tus toie konferencijoje.
Berlyno konferencija, sa

koma. svarstys klapsimus 
anie Rvtinės ir Vakarinės 
Vokietijos suvienijimą ir

(Sovietų Sąjungą pir
tie! už mesniuose savo pareiški

muose reikalavo apšaukti 
nepasa-i tarptautinės vakariniu eu- - _ « I *-

Maskva. — Buvęs Sovie
tų vidaus reikalų ministras 

• Lavrentijus Berija su sa
vo sėbrais ne tiktai šnipi
nėjo svetimiems kraštams 

i ir planavo nuversti Sovietų 
: santvarką, bet žudė teisin- 
; gus Sovietų valdininkus, 
! kaip parodo vyriausio So
vietų prokuroro kaltinimai 
prieš Beriją.

Berija su savo bičiuliais, 
tarp kitko, nužudė M. S. 
Kedrovą, seną Komunistų 
Partijos narį, buvusį ne
paprastos valstybinės ko
misijos pareigūną.

Berija taip pat žudė ki
tus padorius Sovietų val
dininkus, kad jie neiškeltų 
aikštėn, kaip jis šnipinėja 
vakariniams imperialis
tams, sabotažu oja ^alies 
pramonę, tramdo ūkį, te
rorizuoja teisingus piliė- 

Ičius, kursto tautines Ta*tyri-
sužinoti, rybų Respublikas prieš mi

sų tautą, daro provokato- 
bu- riškus skundus pneš sąži- 
bei ningus Sovietų valdybės 

tarnautojus, ir kt.
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SAKO, LEWISAS REMIA RYANINIUS
BUVO PASKELBTA, jog angliakasių unija, vado

vaujama Lewiso, paskolino ar padovanojo New Yorko 
laivakrovių unijai $50,000.

Šiuo metu New Yorke ir kituose Atlanto uostuose 
veikia dvi laivakrovių unijos: viena, kurią Amerikos 
Darbo Federacija išmetė iš savo eilių, ir nauja, kurią 
pradėjo organizuoti ADF. Pirmajai vadovauja raketie- 
riaus Ryano bičiuliai. Pasirodo, jog John L. Lewis sko
lina pinigus pirmajai.

Kuriais sumetimais jis tai daro, nežinome. Kai ku
rie spėja, būk Lewis manąs anksčiau ar vėliau pritrauk
ti prie savo unijos laivakrovius ir kai kurias kitas uni
jas. Jei jam tai pavyktų sudaryti, tai būtų trys unijų 
grupės: ADF. CIO ir lewisine.

Sekamą trečiadieni bus pravestas laivakroviuose 
balsavimas dėl to, kurios unijos jie nori, kuriai nori 
priklausyti: naujai-federacinei, ar senajai? Balsavimas 
bus pravestas pagal valdines taisykles. Po to bus ban
doma sudaryti su laivų kompanijomis kontraktas, kad 
išvengus laivakrovių streiko.

Neatrodo keista, jei senoji laivakrovių unija šian
dien skolinasi pinigus. Atsiminkime, kad ją ilgai valdė 
raketieriai-kriminalistai, kurie grobė pinigus be jokios 
atodairos.

BERIJA ATSIRADO
VISAI NESENIAI komercinė spauda ir radijas 

bliovė, kiek tik galėjo, apie tai, būk L. P. Berija pabėgo 
iš Sovietų Sąjungos kalėjimo ir esąs kur tai Madride, 
ar kur Portugalijoje, ar kur nors kitur “Vakaruose.”

Tuos kvailus paskalos paleido, sakoma, tūli mūsų 
valdininkai Washingtone. Ir jiems nemaža tuščiagalvių 
buvo pradėję tikėti. Tūli redaktoriai rašė net editoria- 
lus, statydami klausimus: ar verta pabėgėli Beriją j 

’ Amerika isileisti ar neverta?v

Per tūlą laiką Berija buvo pamirštas, jis buvo din
gęs. Matyt, per tą laikotarpį Berija grįžo iš Vakarų lais
ves į kalėjimą, ten kur jis priklauso. Šiomis dienomis, 

; kaip žinia, Maskvos spauda paskelbė oficialį Berijai ir 
jo sėbrams kaltinimo aktą,—aktą, pagal kurį kriminalis
tai bus teisiami. Jų teismas prasidės, sakoma, neužilgo.

KĄ IŠKEPS?
ŠIOMIS DIENOMIS prezidentas Eisenhoweris, jo 

partijos (republikonų) vadovai ir Kongreso lyderiai ta
riasi dėl to, kokią programą siūlyti Kongresui, kai jis 
susirinks sekamų metų pradžioje.

Be abejojimo, gera programa (ir jei ji būtų pravesta 
gyveniman) gali dikčiai padėti republikonams laimėti 
1954 metų kongresinius rinkimus. Bet ar republikonai 
gali pasiūlyti gerą programą? Mes abejojame. Repu
blikonų partija—stambaus kapitalo, finansinio kapitalo 
partija. Eisenhowerio valdžia—stambių turčių valdžia. 
Todėl ką toji valdžia siūlo, ji siūlo atsižiūrėdama į tur
čių interesus, o ne į liaudies interesus.

Na, bet pamatysime!

Viesulo suardytame name, Vicksburg, Miss., policistas ir 
jo pagelbininkai ieško žuvusiųjų Viesulas nušlavė 14 blokų, 
užmušė 28 žmones, sužeidė 230, benamių liko 1,200.

2 psl,—Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Gruod.-Dec. 19, 1953

VILNIAUS TURGUOSE
Anksti pagyvėja gat

vės, vedančios į Lietuvos 
sostinės kolūkinius turgus. 
Dar tamsu, o jomis jau va
žiuoja viena paskui kitą 
automašinos ir vežimai. 
Kolūkiečiai veža į miestą 
parduoti įvairius žemės 
ūkio produktus: mėsą, pie
ną, vaisius, daržoves...

Vos prašvitus prasideda 
prekyba centriniame mie
sto turguje — Halėje. j

Didžiuliame mėsos-pieno 
pavilijone trinksi svars
tyklių lėkštes, girdėti mėsą 
kertančių kirvių smūgiai. 
Pavilijonas neseniai re
konstruotas — pastatas pa
sidarė aukštesnis, švieses
nis, siejos jo dabar apda
rytos glazūruotomis plok
štelėmis. Visi pardavėjai 
— baltais chalatais, su ant
rankoviais. Visa tai jie 
gauna turguje. Kainos už 
naudojimąsi darbiniais 
drabužiais neseniai suma
žintos 65 procentais, mo
kestis už vietą sumažintas 
30 procentų, už prekiavimą 
iš vežimų — 70 procentų. 
Tai sutaupo valstiečiams 
žymias sumas. Kolūkiečiai, 
parduodantieji greit gen
dančius produktus, už ne- i 
žymią apmoką naudojasi i 
šaldytuvu.

Greta pavilijono —■ de-1 
šimtys nuolatinių kolūki-1 
nių prekybos būdelių. Šiais 
metais turgai sudarė su
tartis del produktų tiekimo 
su.235-iomis Lietuvos res
publikos žemės ūkio arte
lėmis. Štai Dotnuvos ra- j 
jono “Aušros” kolūkio -:
milijonieriaus prekybos i
palapinė. Čia visuomet i
pardavinėjamos da r ž o v ės.
medus, lašiniai, pieno pro
duktai, vaisiai, čia pat

yra Vilniaus rajono Kiro- 
vo vardo ir “Naujo gyveni
mo” kolūkių, Dotnuvos ra
jono Marytės Melnikai tės 
vardo ir K. Požėlos vardo 
bei daugelio kitų kolūkių 
prekybos palapinės.

Kolūkinė prekyba Lie
tuvos sostinėje be paliovos 
plečiasi. Prieš metus Vil
niuje buvo keturi kolūki
niai turgai, dabar jų yra 
penki, o netrukus bus ati
darytas šeštas. Vykdomi 
dideli darbai sutvarkant 
turgus.

Pradėjo veikti didžiulis 
mėsos pavilijonas Kalvari
jų kolūkiniame turguje. 
Jame įrengtas garinis ap
šildymas, krovinių keltu
vas, kiekviename prekybi
niame skyriuje yra karš
tas vanduo. Pavilijonui pa
statyti išleista daugiau 
kaip milijonas rublių. Ne
seniai patvirtintas dvime
tis • generalinis planas Kal
varijų kolūkiniam turgui 
toliau sutvarkyti. Visa 
turgaus teritorija bus už- 
asfaltuota, atsiras nauji 
pavilijonai. Šiems dar
bams asignuojamos stam
bios lėšos.

Kas metai padidėja pro
duktų pardavimas Vil
niaus turguose. Antai, per 
šių metų 9 mėnesius mies
to turguose parduota dau
giau, negu per atitinkamą 
pereitų metų laikotarpį: 
mėsos — 144,7 tonos, dar
žovių — 1583 tonomis, vai
sių — 571 tona. Kartu su
mažinamos kainos. Šie
met vaisiai ir daržovės, pa
vyzdžiui. atpigo dvigubai, 
palyginti su pereitais me
tais, mėsos kainos sumažė
jo 10-15 procentų ir tt.

L. Va in y s.

“Tūkstantis po šimtą!”
AR PADUOSIME JIEMS 

j PRIETELIŠKĄ RANKĄ
Kai Lietuvių Namo Ben- 

Idrovės suvažiavimas nusi
tarė pravest vajų namo 
skoloms likviduoti šūkiu 
“tūkstantis po šimtą,” tai 
tenka tarti žodį - kitą apie 
kai kuriuos šio namo entu
ziastus.

Jau tūlas laikas atgal — 
dar prieš šį suvažiavimą— 
du brooklyniečiai savo var
dus įamžino, sumokėdami 
po $500! Jais yra Walter 
Lukmin ir Jonas Urbonas 
(jau miręs).

Bendrovės prezidentas 
Motiejus Klimas. Jis pre
zidentauja nuo pat bendro
vės susiorganizavimo. Jis 
gyvena New Jersey valsti
joj. Per metus jam kainuo
ja arti šimto dolerių važinė
jimas į direktorių susirin
kimus kas antra savaitė. 
Ir jis savo išlaidų sąskaitos 
bendrovei nepriduoda. Kai 
suvažiavime nusitarta pra
vest vajų šūkiu “tūkstantis 
po šimtą,” tai jis ne tik už 
save paskyrė iš paskolos 
šimtinę, bet ir mirusiai sa
vo žmonai atminti paaukojo 
šimtinę.

Stasys Titanis. šis namo 
entuziastas yra įdėjęs į na
mą nesuskaitomų nemoka
mu darbo valandų. Po 
bendrovės suvažiavimo iš 
jo šeimos bendrovė jau ga
vo net $300—į garbės na
rius įsirašė jis pats, jo 
žmona ir sūnus.

Kai šie ir kiti bendrovės 
nariai taip širdingai į namo 
reikalą atsiliepia ir visų ki
tų bendrovės narių priete- 
liškos rankos didžiam ben
dram tikslui laukia, tai ar

bus numota ant jų šalta; 
ranka?

Nesuvilkime jų!
Didelė dauguma mūs la

bai lengvai galime pasvei
kint juos su šimtinėmis 
namui iš skolų išlaisvinti, 
savo vardus įamžinti.

Nepalikime jų vienų šio
se didžiose pastangose!

Richmond// ill ietis

N. Y. teisinas uždraudžia 
pikietavimus už uniją

New York. — Valstijos | 
apeliacijų teismas padarė i 
tokį sprendimą, kad atme-į 
te nuo seniai pripažintą j 
darbo unijų teisę pikietuo- 
ti neunijines darbavietes, 
raginant darbininkus įsto
ti į uniją.

Taip teismas nusprendė 
prieš Darbo Federacijos 
Alkoholiniu K r autu vi u į 
Tarnautojų Uniją. Įsakė 
jai tuojau atšaukti pikie- 
tus nuo neunijines Subway 
Liquor Krautuvės.

Turkijos valdžia užgrobia 
respublikiečiy turtus

Ankara, Turkija. —• Tur
kų valdžia pervarė mitari
mą savo “demokratinia
me” seime užgrobti nuosa
vybę Respublikiečių Liau
dies Partijos, kuri valde 
šalį nuo 1921 iki 1946 me
tų.

Fašistuoja^ti dabartinė 
Turkijos valdžia sako, kad 
respublikiečiai anais lai
kais pralobo, pasisavinda
mi daug valstybės turto: 
todėl šis turtas turi būti 
sugrąžintas esamajai val
džiai.
t
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Grain Growers Going 
in for Sports

By P. PŪKIS

VILKAVISHKIS. — The Sunday morning’s 
calm in the collective farm was disturbed 
by the sounds of a lively march tune. All 
the inhabitants of the collective farm settle
ment came onto the streets. Along the 
central street marched an orderly column 
of sportsmen led by the orchestra of the 
collective farm musicians. The suntanned 
youths and girls, dressed in sports uniforms, 
marched gaily with heads uplifted.

This was a parade of the rural sports
men which opened the sports festival in the 
Komsomol Collective Farm, Vilkavishkis 
district.

It was not a matter of a few months 
to attain success in the development of 
mass sports in the Lithuanian countryside.

Thirteen years ago, in old Lithuania il 
was a luxury for the peasants to engage 
in sports. To tend the hogs, plough the 
fields and earn their daily bread by pains
taking labor — such was the lot of the 
Lithuanian grain growers. As for mass 
sports in the village no one even gave it 
a thought.

It was only when the peasants united in 
collective farms and began to cultivate the 
land collectively that the life of the Lith
uanian villagers changed beyond recogni
tion. The Lithuanian peasants began to 
lead a prosperous and cultured life and be
gan to develop new interests and require
ments. They acquired a taste for sports. 
The rural enthusiasts of physical culture 
oegan to explain to the young collective 
farmers that sport strengthens the organ
ism, that it cultivates in the youth such 

. ualities as discipline, spirits, dexterity, 
boldness and stamina. On the initiative 
of the sportsmen organizations began to 
be formed in the Lithuanian villages. A 
rural sports organization was formed in 
1!)18 in the Komsomol Collective Farm, 
Vilkavishkis district, under the instruction 
of A. Staniulis, a village teacher.

The village sportsmen were supported by 
A. Skladaitienė, chairman of the collective 
farm. At first <>,000 rubles were allocated 
out of the collective farm funds for the 
purchase of sporting goods and two hectares 
of land for the building of a stadium and 
sports grounds. With great enthusiasm 
the young people set about building a sta
dium, sports grounds and race course. Ever 
larger groups of young builders gathered 
after work at the Sheshupe river, where 
the contours of the future collective farm 
stadium were already visible on the beauti
ful meadow.

Training began as soon as the stadium 
and sports grounds were completed. The 
people desiring to play football turned out 
to be so many that two teams had to be 
formed. Throwing the weight was taught 
by Savichius. Together with a few other 
collective farmers he had been sent to at
tend preliminary instructors’ courses. On 
their return work went with a will, sections 
were organized in cycling, basketball and 
football, in track and field sports and 
swimming.

Very soon a now problem had to .be 
solved. The desire had already arisen to 
outstrip others in the rural sports festivals 
mat were organized in the. district.

Justina Kirvelaityte was the first one to 
receive a trophy. She learned to shot put, 
and throw the discus and hand grenade 
And won first place in the competitions of 
ihe rural sportsmen of the Vilkavishkis 
district. After that she was included in 
the picked team of the district which took 
part in the Kaunas competition, Here too 
Justina made a good showing. At the Vil
nius rural .youth competitions Justina Kir
velaityte again won first place and became 
i he champion of the Republican sports 
festival.

After the necessary training under the 
instructorship of the Republic’s well-known 
trainers Justina Kirvelaityte as a member 
of a Latvia’s picked team, took part in the 
USSR youth sports festival in Odessa and 
set up a new record in throwing the 
grenade.

The ordinary peasant girl whom no 
one had heard anything about until now,

Hein rich Heine
Gruodžio 13 d. sukako lygiai 156 me

tai, kai gimė žymusis vokiečių tautos po
etas Heinrich Heine; poetas mirė 1856 
metais.

Heine buvo pažangus rašyto j as-kū rė
jas ir jį gražiai vertino Marksas ir En
gelsas. Jis sukūre neužmirštamos lyri
kos.

Žemiau paduodame porą neilgų eilė
raščių, kuriuos parašė, pagal Heinę, Jo
nas Kaškaitis.

JEIGU ŽVAIGŽDĖS
f Iš Heinricho Heines)

J-eigu žvaigždės danguose regėtų,
Kaip kenčiu aš tyloje nakties,—

Mano liūdesį mažint norėtų,— 
Skristų žemėn maldyti manęs.

Jei girioje, paunksnio j tankynės,
Mano kančią lakštutė žinot’,

Tai galybe giesmės sidabrinės
Mano liūdesį ji apraudot’. . .

Bet nežino nieks mano kankynės,—
Nesuprato dar jos net ir ta,

Dėl kurios—nuo dienos tos lemtinės
Man krūtinėj žaizda atverta . . .

Jonas Kaškaitis
KARALIENĖS PAŽAS
flš Heinricho Heines.

Muz. Antano Rubinstein o.)
Karalius buvo senas,

Sunki širdis, žila galva.
O to karaliaus senio—

Pati jaunutė, gyva! ' '
Tarnavo jaunas pažas—

Mitrių akių, gražios minos—
Nešiojo šilko šlebę

Valdovės tos jaunos . . .
Dainelę gal girdėjot?

Ji skamba taip liūdnai, skurdžiai,
Ji skamba taip liūdnai, skaudžiai . . .

Abudu mirt turėjo,
Abu numirt turėjo:

Mylėjos jie taip saldžiai! . . .
Abu numirt turėjo:

Mylėjos jie taip —
taip saldžiai! . . .

(Iš ^Prošvaisciuy )

“Ne visada katinui
užgavėnes”

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 
rimtai ruošiasi neužilgo imti mokytis 
Ostrovskio keturių atidengimų veikalą 
“A’c visada katinui nzfjavėnėsP

Veikalas kartą jau buvo bendroje su<- 
eigoje skaitytas. Kai kurioms rolėms 
aktoriai jau užkviesti ir apsiėmė, o ki
toms, be abejojimo, atsiras. Šiuo metu / 
yra nurašomos rolės, —tenka manyti,x 
kad neužilgo jos bus gatavos. Na, o tuo
met prasidės repeticijos.

“Ne visada katinui Užgavėnės” yra 
graži komiška drama ir, palyginti, ne
sunki pastatyti, mūsų sąlygomis priei
nama. Tie asmenys, kurie sutikote da
lyvauti vaidinime, būkite pasirengę, nes 
tuoj būsite pakviesti į repeticiją. Ar.

became a well-known s p o r t s \\ •om a n, a 
champion and record holder among the 
USSR collective farmers. And this is not 
and accidental phenomenon. The sports move
ment which spread to the Lithuanian vil
lage like a life-giving spring flood, brought 
out hundreds such talents among the peo
ple.

There is not a single district in Lithuania 
today which, should not have sports organ
izations in the villages where the youth do 
not go in sports in their spare time. Tens 
of thousands of working peasants are today 
engaged in shorts. And all this work in 
the countryside is directed by “Kolūkietis.” 
Ihe Republican spoils society.
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RAGINA SVEIKINTI
POLITINIUS KALINIUS

Komitetas politiniams kali
niams šelpti prisiuntė mums 
visų šiuo metu kalėjimuose 
esančiųjų politinių kalinių var
dus ir pavardes ir prašo, kad 
mes paskelbtume juos laikraš
tyj.

Daugiau: Komitetas prašo, 
kad skaitytojai, siųsdami kalė
dines korteles - linkėjimus savo 
artimiesiems, pasiųstų 
politiniams kaliniams, 
iš tikrųjų nesunkus,
da gali būti didelė, nes tai la
biau sutvirtintų politinius kali
nius moraliai.

jas ir
Darbas

o liau

I
A, Al

71 188,

žemiau talpiname visą gautą
jį sąrašą su politinių kalinių 
vardais, pavardėmis ir adre
sais:

Dorothy Rose Blumberg, Box 
A, Alderson, >W. Va.

Regina Frankfeld, Box 
derson, W. Va.

Benjamin J. Davis,
B8454, Terre Haute, Ind.
■ Eugene Dennis, PMB 

jrJ Atlanta, Ga.
John Gates, PMB 71487, At

lanta, Pa.
Gus Hall, PMB 68051, Lea

venworth, Kan.
George Meyers, PMB 

Petersburg, Va.
Irving Potash. PMB 

Leavenworth, Kan.
Jacob Stachel, PMB 

Danbury, Conn.
Robert Thompson,

New York City.
John Williamson,

19353, Lewisburg, Pa.
Carl Winter, PMB 

Lewisburg, Pa.
Roy Wood, PMB 963 1, Ash

land, Ky.
Philip Frankfeld, PMB 732 17, 

Atlanta, Ga.
Maurice Bra verman, P M B 

į 20423, Lewisburg, Pa.
dames Dolsen, Alleghany

Countv Workhouse, Box 56, 
Blawnox, Pa.

Theodore Jordan, 2605 Stato 
St., Salem, Ore.

George Crawford, 500 Spring 
St., Richmond, Va.

Jesse Helling, P. (). Box 97, 
Oklahoma State Penitentiary, 
Oklahoma City, Okla.

Johnny Craft, Mississippi 
State Penitentiary, Parchman, 
Miss.

Candelario Montoya, 
do State Penitentiary, 
City, Colo,

Lt. Leon Gilbert, c/o 
er’s Relief Committee.

Jose Saiz, Colorado State 
Penitentiary, Canon City, Colo.

L. C. Akins, R. S. R., Snipe,

Clarence Hill, New Jersey 
State Prison, Trenton, N. J.

Morton Sobel, Alcatraz Is
land, San Francisco, Cal.

Joseph Brandt, Cuyahoga 
County Jail, Cleveland, Ohio.

A. Krchmarek, Cuyahoga 
Jail, Cleveland, Ohio.

George Watt, Cuyahoga Jail, 
Cleveland, Ohio.

Martin Chancey, Cuyahoga
214281 Jail, Cleveland, Ohio.

Robert Campbell, Cuyahoga 
67769,; County Jail, Cleveland, Ohio.

M i’5. Rosalie Ingram, Wai lie 
and Sam Ingram, Reidsville 
Prison, Reidsville, Ga.

George Claybon, Reidsville 
Prison, Reidsville, Ga.

Major Benton, 
son, Raleigh N. C.

Wesley Robert
Quentin Penitentiary, San Quen
tin, Cal.

Fletcher Mills, Route 3, Box 
115, Montgomery, Ala..

Harold Christoffel, Norton 
Jail, Box 25, Norton, Va.

Ray Vigil, Colorado State 
Penitentiary, Canon City, Colo.

Colora-

Prison-

Komedijantas Jack Benny su filmų artiste Marilyn Monroe 
viename pokilyje Los Angeles mieste.

CHICAGOS ŽINIOS

Toronto, Canada
Labai sėkmingas parengimas

Metinis 
rengimas,

Liaudies Balso pa- 
kuris įvyko gruo- 

visapusiai buvo pui- 
gera programa, ge-kos: buvo 

rai sutvarkytas aptarnavimas 
ir visa kita.

jas užeiti j 
• tas baliui) 

padainuoti. Nors dai- 
buvo labai išvargu- 
turėjo patenkinti jų 
ir padainuoti porą 

jiems.

LYNN, MASS
Atvykęs čionai persekioti 

General Electric firmos darbi
ninkų vadus, McCarthy gavo 
stiprų politini smūgį. Tuojau 
po jo čia vykdytų kamantinėji
mų įvyko balsavimas pasirink
ti uniją. Nežiūrint buvusio ar
šaus puolimo ant United Elec
trical, Radio & Machine Work
ers tuose kamantinėjimuose, 
UE gavo daug balsų, nors rin
kimų ir nelaimėjo.

Būtų buvęs beveik stebūklas, 
jeigu po tokios ilgos aršios 
propagandos UE būtų laimėju
si. Bet ir tas, kad taip puo
lama unija vis viena gavo 4,806 
balsus, yra makartizmui dideliu 
smūgiu.. Laimėjusioji rinki
mus CIO unija gavo 5,546 bal
sus. <S’-a.s

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE
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)

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

SIGNS CO., 5722 Race Street. 
Ala. 4-4300.

\ (247-249)

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)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS HELP WANTED FEMALE

Kerstenas atvažiavo ir išva
žiavo

8659,

Tombs,,

P .51 I Central

Wells,

Pri-

Washington, D. C “ 7
Vietinė progresyviška visuo

menė nesėdi Washingtone ran
kas nuleidusi, laukdama, iki 
reakcija sulaikys savo biaurų 
siautėjimą. Viską, kas skamba 
progresu, reakcija tuojau ban
do užgniaužti, panaikinti.

Miestas turi daug gražių sa
lių, kuriose būtų galima atlik
ti kultūrinio veikimo. Bet ka
da pabandė tas sales rendavoti 
kokiam nors pažangiam tikslui, 
lekcijai, salių savininkai atsa
ko: nėra vakansijos, užimta.

Progresyviška visuomenė pa
sijuto kebliame padėjime. Ne
turėjimas kur susirinkti — 
kenksminga judėjimui. Liko 
priversti naudotis privatiniais 
namais. Bet namuose atlikti 
kultūrinio veikimo beveik ne
galima, per maža vieta ir kitos 
kliūtys.

Mieste yra mažas progresy
vių Žydų Kultūros Centras. La
bai apleistas. Salė mažiukė, su 

Mvargu gali sutilpti ne daugiau 
kaip 80 asmenų. Bet visgi sa
vas. Tarnauja draugiškoms or
ganizacijoms. Progresyviška vi
suomenė kreipėsi pas Žydų 
Kultū ros Centro namus, žino
ma, gavo brolišką sutikimą.

Per dvi savaites laiko vis
kas tapo atremontuota. Dabar 
yra patogi vieta parengimams. 
Pažangūs žmonės vykdo susi
rinkimus, lekcijas, paskaitas ir 
pokilius.

Bet tas atremontavimas at
siėjo brangiai. Viskas baisiai 
pabrango. O fondų, kaip visa
da, nėra. Tai buvo nutarta 
prašyti aukų pas progresyviš- 
ką visuomenę.

Gaspadinės prirengė 
vakarienę, ; 
tos kavos, 
riai artistai 
pakvietimo 
užmokėdami

Vakaras buvo labai smagus. 
Artistai suvaidino įdomų aktai 
Muzikantai be paliovos grojo 
laisviečių melodijas. Susirin
kusieji buvom gerame ūpe. Pir
mininkas trumpai paaiškino 
šio .susirinkimo tikslą. Patai-

symas Kultūros Centro kaina
vo penkis šimtus dolerių. Iž
das mūsų tuščias, nėra pinigų. 
Tai, kaip matote, mieli draugai, 
mes turime šį vakarą sukelti 
pinigų užmokėjimui už atnau
jinimą mūsų Kultūros Centro. 
Čia matote tą stalą. Kas turi 
draugišką širdį, pats prieis 
prie jo ir dės savo auką, kiek 
išgalėdamas.

Netrukus stalas liko apipiltas 
pinigais. Raštininkas užraši
nėjo tų aukotojų vardus. Ko
misija suskaitė $650 aukų.

Tai tikrai draugiškas pasi
elgimas.

žmonės ilgai linksminosi, šne
kučiavosi iki gilaus vakaro.

S t e p anas ./ onišk i e t is

Detroit, Mich
Saul Grossman, vietinio Svc- 

turgimiams Ginti Komiteto 
sekretorius, šaukiamas i teis
mą Washingtone gruodžio 21 
d. Teismas įvyks pas teisėją 
Iloltzoff. Jis persekiojamas 
už tai, kad atsisakė duoti sa- . 
vo organizacijos knygas ir 
užrašus Neamerikinių Komite
tui. To iš jo reikalavo, kai ko
mitetas lankėsi Detroite. Už 
atsisakymą Įkaitino paneigi
me Kongreso. Jeigu nuteistų, 
galėtų bausti vieneriems 
tams kalėjimo 
bauda.

Kadangi' teismas ša ūkiamas 
pirm to komiteto sugrįžimą Į 
Detroitą, numatoma, kad 
nuosprendis Grossmano byloje 
turės didelės reikšmės visoms 
Detroito organizacijoms. Jis 
turės reikšmės visos šalies or
ganizacijoms. Del to Grossma
nn i gint? komitetas atsišaukia 
į visus protestuoti prieš ver
timą Grossmano “tapti išda
viku ai- eiti i kalėjimą.”

Protestus siunčia 
ingtoną, adresuotus 
liani prokurorui 
General) Brownell.

me-
ir pinigine pa-

Paradas generolų, pulkinin
kų, kunigų ir vienuolių liudi
ninku

Stebėjus visas keturias sesi
jas Kersteno kongresinės ko
misijos veiklą Chicagoje, vie
nas dalykas piršte piršosi : 
Su Rusija nebus galima susi
tarti I

Tą mintį
“prielankūs
ir patys kongresmanai, ypa
tingai Wisconsino republiko- 
nas kongresmanas . Kersten.

Kas liudijo?

no

Visą pirmąją sesiją ketvir- 
) priešpietį užėmė liū- 

buvusio Smetonos ge- 
Stasio Raštikio. Rašti- 

angliš-
pritrūdavo, new-

nerolo
kis jau kalba neblogai 
kai, o

metų rudeni prasidėjo Euro
poje karas — Hitleris užpuo
lė Lenkiją, čechoslovakiją,

karau. Dar nekariavo 
.Sąjunga, Lietuva dar 
užpulta.

nebuvo

sis, nekariaujančios valstybės 
pradėjo daryti naujas sutartis

trys kiti Lietuvos valdiniu kai 
buvę pakviesti Maskvon. Ten 
jie tarėsi su Molotovu ir vienu 
tarpu net su pačiu Stalinu. 
Šioje vietoje vienas kongres
manas paklausė Raštikio, ■ ar 
Maskvoje lietuviai buvo vai
šinami vodka ir kaviaru ? At
sakymas: Ne! Tik jau pasira
šius sutartį baliavoję ir gėrę
tostus garbavodami

aas.
Viskas gal būtų išėję ge

rai, bet ir tos sutartys nesulai
kiusios Hitlerį nuo plėtimo ka
ro. Pagaliau padėtis susida
riusi “nepakenčiama” ir “pre
zidentas” Smetona išbėgęs iš 
Lietuvos. Raštikis pasitraukęs 
i miškus. . .

Kada vokiečiai okupavo

skanią 
su puodukais karš- 

Paprašyti savano- 
ir muzikantai. Ant

už įžangą po $1.50.

Lietu va, 
apie tą 
kuo mažiausiai, 
jog jo žmona buvusi bolševikų
įkalinta, o trys dukterys iš-

laikotarpį pasakojo
Tik sužinojęs,

psi.—Laisve (Liberty) - Šeštadienis

į Wash- 
genera- 

(Attorney

D-tis

19,

Baigiantis karui gen. Rašti
kis su kitais pasitraugęs Vo- 
tiejon ir patekęs D P kempei) 
Amerikos zonoje. Kartu su 
juomi buvusi ir jo žmona. Da
bar abudu gyveną Washing
tone.

Esant DP kempėje kartą 
du “rusai enkavedistai” be ži
nios Amerikos okupacinių pa-

ano

ir fotografijos įtraukti į kon
gresines komisijos rekordą.

Raštikio dukters laiškus 
anglų kalbon išvertęs Jurgėla 

į ir ten pat perskaitė. Duktė 
maldauja tėvus grįžti Lietu
von ir praneša, jog jaunesnio
ji sesutė mirusi. Kitos dvi lan
kančios mokyklą ir labai 
siilgusios tėvelių. Iš laiškų 
manau, jog mergaitės jau 
be Sibire, o Lietuvoje, bet
Raštikis išskaitęs “tarpe eilu
čių,” kad bolševikai tik norį 
jį parsivilioti ir . . . nužudyti. 
Tad nepaklausęs dukterų mal
davimo ir nusprendęs su žmo
na vykti Amerikon.

pa
mi
nė-

generolas, bet vyriausias Sme
tonos kariuomenės čyfas. Kal
bėjęsis su “prezidentu” prieš 

išbėginių j Vokietiją 
1940 metais.

pat jo 
biržielio mėnesi,

Nors, kaip buvo numanu iš 
jo liudijimo, Raštikis nebuvo 
Lietuvoje laike egzistavimo 
tarybinės valdžios pirm naciai 
užpuolė, bet apie tą I 3 mėne
sių laikotarpį daugiausiai pa
sakojo — viskas “no good.’’

Kada jau buvo matyti, jog 
liudininkas ne ką begali pri
dėti, vienas komisijos narių 
paklausė :

Po tamstos pergyventų pa
tyrimų, ar galėtum patikėti 
Rusijos sutartimi ar pažadais? 
Aišku, atsakymas buvo —ne!

Panašius klausimus komisi 
jos nariai statė veik visiems 
liudininkams ir atsakymai bu-

Programos pažiba ir šiemet 
buvo viešnios iš Čikagos — E. 
Bagdonienė ir H. Kvailiams- 
kienė. Jos dainavo solo ir du
etus, lietuviškai ir angliškai, 
o prie to dar sudainavo vieną 
duetą iš operos “Norman.’' 
Jos dainavo labai puikiai. Su 
kuo til< teko pasikalbėti, visi 
negalėjo atsigėrėti daininin
kėmis. Jų dainavimu taip susi
žavėjo jaunimo laikraščio ba
liaus rengėjai, kad atėję mal
daute maldavo 
gretimą 
buvo, ir 
nininkės 
sios, bet 
prašymą 
dainų ir

Programą labai gražiai pa
pildė vietinės meno jėgos. 
Bangos Choras, vadovaujama;) 
jaunos gražios mokytojos, ati
darė koncertinę programą ir 
padainavo tris liaudies daine
les. Nors choras nedidelis, bet 
sudainavo labai harmoningai.

Labai gražiai paskambino 
ant piano Feliksas Lauruse- 
vičius ir Robertas Simanas. Jie 
skambino solo ir kartu, ant 
vieno piano. Jauna mergaitė 
gana gražiai pagrojo ant pia
no akordino ir padainavo. Su 
piano akordinu pagrojo ir pa
dainavo svečias iš Hamiltono 
Vj'tas Pampalas.

Mūsų gražiosios šokikės, 
Joan Yanchis, Patsy Gall ir 
Julie Myles, labai gražiai pa
šoko du šokius, — vienas buvo 
tap dance, o kitas havajiškas. 
Ypatingai publikai patiko ha
vajiškas šokis.

Programą vedė P. Lauruse- 
vičius, Bangos Choro pirmi
ninkas.

Koncertinei programai pasi
baigus, rengėju pirmininkas 
S. Žostautas atsikreipė j publi
ką aukų dėl Liaudies Balso 
išlaikymo. Viso buvo suauko
ta $542.00. Į šią sumą įeina ir 
tos aukos, kurias prisiuntė P. 
Pajuodis, londonietis, ir A. ir 
M. Doveikai, hamiltoniečiai, 
su pasveikinimais.

Po to sekė vaišinimasis ir 
šokiai, kuriems griežė 6 mu
zikantų orkestras.

Publikos niekas neskaitė, 
bet jos buvo pilna auditorija.

Rengėjai reiškia pasitenki
nimą ir dėkoja publikai už 
tokį skaitlingą atsilankymą ir 
paramą. O už tuos trūkumus,

Didėja knygų paklausa

Viln. miesto knygynas Nr. 
1 1 pirma laiko įvykdė metini 
Knygų pardavimo planą. Nors 
knygų kainos buvo žymiai su
mažintos, tačiau šiais metais 
čia parduota Įvairios literatū
ros už 18 tūkstančių rublių 
daugiau, negu per visus perei
tus metus.

Pagyvėjo knygų prekyba ir 
kituose respublikos sostinės 
knygyuose.

Padidintas trikotažo fabriko 
pajėgumas

KAUNAS. — ‘‘Gegužės Pir
mosios” trikotažo fabrikas ga
vo iš broliškųjų respublikų 
naujų clektromotoi ų partiją 
siuvimo cechui. šiuo metu 
kiekviena siuvimo mašina turi 
savo elektromotorą. Dėka to. 
ceche darbo našumas pakilo 
iki 20 procentų.

Plečiamas prekybos tinklas

Panevėžys. — Paskutiniai
siais metais smarkiai išaugo 
valstybinė ir kooperatine pre
kyba. Atidaryta dešimtys nau
jų prekybos taškų. Dabar 
mieste ir jo apylinkėse veikia 
33 maisto produktų krautu
vės, 40 pramoninių prekių 
parduotuvių, 37 visuomeninio 
maitinimo punktai, 36 masinio 
vartojimo prekių kioksai. Var
totojų patogumui atidaryta 
nemaža specializuotų parduo
tuvių. Tai — trys duonos, trys 
mėsos-žuvies krautuvės, du 
gastronomai, o taip pat dar
žovių, vyno-rūkalų, avalynės, 
kultūrinių prekių, baldų, indų 
ir kitos parduotuvės.

Prekybos tinklas artimiau
siu metu bus dar labiau išplės
tas. Vien tik Panevėžio mieste 

rūbų ir
tu.

Rep.

A malgame.i tų S i u včj ų l Jji i j os 
prezidentas Jacob S. Potofskis 
atsišaukė į narius ir bendrai vi
suomenę. Ragino su justi .1954 
metų kongresiniams rinkimams. 
Tiems rinkimams reakcija turi( 
planus ir juos vykdo jau antri, 
metai. Gi darbininkų judėjime 
dar daug kas 'snūduriuoja.'

Potofskis sake, kad makar- 
tistai Kongrese stengiasi nu
kreipti mūsų dėmesį nuo tikrų
jų šios dienos ekonominių ir liuoti mintis, 
politinių problemų. “1954 me
tai yra metais didžio nuospren
džio Ir likimo,” sakė jis. Uni- 
jistų lyderis tai pareiškė kalbė
damas valstijinėjc CIO kon
vencijoje Morrison Hotclyj.

N. C.

atsiprašo.
KoresP.

Boston, Mass
Progresyvių Partijos sušauk

tas pirmasis po rinkimų masi
nis mitingas čia sutraukė apie 
1,500 publikos. Jis buvo šauk- 

I tas protestui prieš makartistų 
ragangaudišką užmojį atimti i 
nuo žmonių minties laisvę. Pro
testuota prieš užmojį kontro-

Panamos valdovai mojasi 
sunaikint Koin. Partiją

Panama. — Šios respu- 
blikelės valdžia prašė sa
vo seimą uždaryt ir bausti
nai užgiri,t Komunistų Par
tiją kaip “demokratijos
priesą.

Valdžia pašalino du 
c i on ai i o 
sorius, 
komunistais, ir suėmė
lis kitus progresyvius po
litikus.

Na-
Instituto profe-

apšaukdama. juos

atidaroma 
sportinių reikmenų krautuvės,

Respublikos sporto mokyklos

TYPIST. Opportunity for recent 
High School graduate to learn all 
aspects of office procedure. Must 

good typist. 5 day week. Apply: 
Hydro! Chemical Co.

4428 Market St.
(247-249)

be

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. 80th St.

(243-249)
Gen. Cooking;

charge, for bus. epic. Live 
room. Must lx? fond of 
Ref. and exp. req. Steady 
good home for right

HOUSEKEEPER.
complete
in; own
children.
position;
woman. Tel. Cu. 8-9941 after 7 P. M.

(243-249)

Anekdotas
Vidujinė priežastis

“Ši karališkai iškeptoji 
višta kažkokį netikusį sko
nį turi,” pastebėjo neseniai 
ėmusi šeimininkauti jau
namartė. “Regimai, man 
teko ko nors i ją nedadėti.”

“Mieloji, tokis skonis ga
lėjo pasidaryt ne iš to, kas 
neįdėta, bet kas neišim
ta,” šaltai atsakė jaunosios 
vyrelis.

Sutaisė Kas Kitas

Daugelis sako: kur būsiu, 
kur ne, bet Laisvės banke
te tai tikrai būsiu. Banke
tas Įvyks vasario (Feb.) 7 
d. Tad, prieteliai, iš anks
to įsigykite banketo bilie
tą, t

Minėjimas
gruodžio 20 dieną, 

kūčių minėjimo va- 
svetainėje, 29 En-

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS. 

Kūčių
Sekmadieni, 

i vyks tradicinis 
karas, Lietuvių
dicott St., pradžia 5 vai. vakare.

šj puikų parengimą ruošia abi Li
teratūros Draugijos kuopos bendrai. 
Moterys gamins visą eilę senoviškų 
lietuviškų Kūčioms patiekalų. Tai 
bus jdomus pobūvis ir pasisotinsite 
skirtingu maistu nuo paprastai ren
giamų pramogų. Linksmai laiką 
praleisite.

Kviečiame visus dalyvauti. D. i.

Tarpe vyriausių kalbėtojų 
buvo laikraštininkas Augus 
Cameron iš New Yorko, dva
siškis Kenneth de Paul Hughes 
iš Cambridge, Lynn GE darbi
ninkas Nathaniel Mills, kuris 
pasipriešino McCarčiui, kai jis 
čia siautėjo, taipgi advokatas 
Oliver Allen. Mitingas buvo 
suruoštas Charles Street Uni
versal istų Salėje. T. /V.

Vasarinės vakacijų įstai
gos dabar jau reikia spau
doje garsinti, nes žmonės 
susiplanuoja vakaeijas iš 
anksto. Taigi iš anksto no
ri susirasti tinkamas vaka- 
cijom vietas. Garsinkitės 
Laisvėje.

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

Lictuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijos vyriausioje kūno 
kultūros ir sporto valdyboje 
Įvyko pasitarimas, kuriame 
buvo svarstomas klausimas 
apie vaikų ir jaunimo sporto 
mokyklų darbą. Pasitarime 
dalyvavo sporto mokyklų di
rektoriai, Kūno kultūros ii 
sporto valdybos darbuotojai ii 
sporto aktyvas.

Pirmosios sporto mokyklos 
respublikoje sukurtos 1951 
metais. Šiemet respublikoje 
Įsteigtos 5 tokios mokyklos, jų 
tarpe Vilniaus futbolo mokyk
la, vaikų sportinės mokyklos 
Mari j a m p o 1 ė j c, ’U k mergėje, 
Biržuose ir Utenoje. Dabar 
Lietuvoje yra 18 vaikų ir 
jaunimo sporto mokyklų, ku
riose veikia sporto gimnasti
kos, lengvosios atletikos, plau
kymo, fubolo, krepšinio, tink
linio ir kitos sekcijos. Mokyk
lose > mokosi daugiau kaip 
3,000 busimųjų sportininkų.

Pasitarime buvo numatytos 
priemonės sporto mokyklų 
darbui toliau pagerinti.

MONTELLO, MASS.
Banketas pasitikimu! naujų me

tų. Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė, j vyks Gruodžio-Dec. 31 
d., 8 Vine St., Brocktonc. Pradžia 
7 vai. vakare. Bus duodama turkių- 
indikų vakarienė, gera šokiams mu
zika. Banketas tęsis iki vėlumos.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
šauniame parengime užbaigimui se
nų metų ir pradėjimui naujų. Visi 
linksmai praleisime laiką.

Rengimo Komisija
(248-250)

PARDAVIMAI
Jaunų žąsų Pardavimas

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

R. D. 2, Stockton, N. J.
Tel. Lambertville 995JI

(248-249)

iMATTHEW A
; BUYUS
• (BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

c

»

Jei tamsta negalite apdo
vanoti Laisvės rengiamu 
meno kūrinių parodą rank
darbiais, tai prisidėkite pi
nigais.

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. X 

MArkct 2-5172



NewWko^Ė^^Žinloi
Ateikite linksmintis 
sykiu su Aido Choru

zacij u

I b asom r is itėmyti. jog’ ai-
liečiu ir visu .Aido (’boro prie-

toliu, rėmėju ir choro pramo-
g’u mėgėju- p irmkalėdims po-
būvis jau <;i -'(•-1 adieni ( -ian-
dien). gruodžio !’>.

Pi 0gramo ie ims dailiu, juo-
k u. kitu Įvairu mu. Turėsime ir
geru vaišiu. < ’ia rasite visko.
kas reikalinga gerame baliuje.
Kviečiami* ir tikimės, kad jūs
būsite su mumis. .Atsiminkite.
kaip būtumop • nusivylė, i eigų
mes neateitum e i kilu organ i-

C.D.

Atveskite vaikus pas 
Kalėdų Dieduką

(i j uodžio
ren-
eg-

Kviečia ir tie

NEW YORK
REAL ESTATE

BARG ENAS-FIRKIN Y S 
DIDELIS LAIMĖJIMAS 

East 87th St. ir 2nd Ave.

liūkus ; 
kaip 
mėgsta.

sueigas

ateitumėte su

Rengia lietuvišką 
kūčių pobūvį

pašinuMott rų Klubas 
pasidarbuoti. kad 
21-tos vakaras būtų 
tuviškomis kūčiomis. Paga
mins keliolikos kūčiškų patie
kalų vakarienę. Bus ir Įvairu
mų. Tad kviečia \isus praleis
ti tą vakarą su jomis Liberty 
Auditorijoje.

Tarnavo sargu, bet 
nežinojo sargybos

New Yorke vykdomas tyri
mas Building Service Emplo
yes Lokalo 32-E gerovės fon
do. Vienu pašauktų liudyti bu
vo Joseph Teichman, tam 
fondui (Alcor) globoti buvęs 
samdomas trust istas. Jis sakė
si nežinodavęs, kam ir už ką 
būdavo 
žinojęs 
unijos 
žmona

Agentūros.

išmokami pinigai. Ne
il et to, kad nušautojo 
viršininko Thomas F.

a-

Areštavo tėvus už 
surišimą vaiko

Vienuolikos metų berniukas 
tapo atrastas bute surištas. Jo 
patėvis jam surišęs rankas ir 
kojas. Ant kaklo užrišo virvę, 
o kitą jos galą ant gembės. 
Tarnpy masis pasi 1 i u osu oti,
reikštų smaugimąsi. Vaiko nu
gara buvo išraizgyta mėly
nėmis nuo mušimo.

Anot policijos,
pažino norėję vaiką 
ti” paklusnumo, 
įsakyta nei si leisti 
tą tėvams nesant
madienį jis Įleidęs tetą. Už tai 
buvusi

tėvai pi’isi- 
“pamoky- 

Jam buvę 
nieko Į bu
na m ie. l’ir-

ta bausmė.

Yorko Gth Avė. tarp 
52nd St. apšviesta pa- 

lempomis. Patys
48 iki 
gerintomis 
prekybininkai tam prisidėjo 
su $50,000. Ateinančiais me
tais žada visą taip apšviesti.

New Yorke jauna motina 
naktį išgirdo vagį nuvažiuo
jant jų auto. Išbėgusi iš buto 
pasigavo taksi ką, jame vaikėsi 
savo auto po miestą ir areš- 
tuodino vagį.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

ATMINČIAI

ANDRIAUS JESIULAIČIO
Sukako vieneri metai, Jut i mes jau be mylimo 

vyro ir tėvelio liūdime.
Andrius Jesiulaitis mirė gruodžio 19 d., 1952 

metais. Jo kūnas ilsisi Cypress kalnelyje, B’ooklyne.
Mes giliu liūdesiu tavęs netekę nors tavo kapą, 

mielasis, lankysime ir puošime per ilgus metus.
Žmona. Vera, duktė Biruta, suirus William, 

brolis Petras ir du, anūkai.
VERA JAS1ULAIT1EEĖ

Wagneri spiria, kad 
aptaksuotu algas

pa

Miesto darbininkai 
kreipsis i AFL

<o miesto visu AFL uniją vėli
mą Prašys, kad visos unijos

ialumo išpažinti.
Miestiniu darbininku 

nautoju unijos virs

mas kaip priešiškas komunis
tams Tačiau Įbrukimą l (><).- 
mm miesto darbininkų “loja
lumo” blankų i rankas jis 
skaito darbininkų Įžeidimu.

lino iš unijos nužiūrėtus esant 
komunistais ar artimais jiems.

mantinėjimas liečia visu dar
bininku ‘konstitucines teises.” 
Dėl to prieš pasikėsinimą ant

igaičmis kovoti

Inžinierius atsikirto 
McCarčiui

Inžini.erius Albert Shado-
witz atsisakė McCarčiui liu
dyti apie savo politines pa 
žvalgas. Sykiu 
jis tai daryti gavo asmenišką 
patarimą nuo prof. Einšteino.

Pareiškimas apie Dr. Ein
šteino patarimą klausovus nu
stebino. Tūli suskubo patik
rinti. Paskambinus mokslinin
kui, jis patvirtino patarimą

čiui, kad j’is nekooperuos 
šiuo nei bent 
ju komitetu.” 
atsisakymui 
stitucijos 
mentu, ne

Klausiamas pasakyti, ai 
yra komunistu, Shadovvitz

kuriuo tyrinėto-
Taipgi kad tam 
vadovausis Kon- 

Pirniuoju Amond-

at-

klausimą dėl to, kad tas klau-

mentą. Atsisakysiu atsakyti 
bile klausimą, kuris bi-jautusi 
i mano teisę mąstyti taip, kaip 
aš noriu, ar kuris naikintų 
man garantijas laisves žodžio

pašaipiškai
jam pastebėjo, kad jis “gali 
pasakyti mums” ai- jis yra 
komunistų partijos nariu, Sha- 
dowitz atsake:

Ir šuneliai kentėjo 
’labdarybės” skriaudą

laikraščio

metas

kurio komer- 
puslapius.

■je rasi atžy- 
es.” Dabar

yra “labdarybės” žmogui ir 
beveik kiekvienai jo kūno da
lytei. Pagaliau, neužmirštas ir 
žmogaus prietelius šuo.

bėnis posėdyje buvo

pernai- sūri n ko 153 
dolerių šunų mok- 
iš to viso šunims 

ir “kitoms labdarybems” toko

tūkstančius

kas kita išėjo rinkėjams auką, 
administravimui fondu ii- tt.

Sūnų Įtarė nužudyme 
tėvą už turtą

Į Fraden, baigęs chemisto mok
slą Columbia Universiteto. įta
rė, kad jis nužudė savo tėvus.
Jo tėvai. Dr. ir Mrs. Fraden, 
buvo atrasti mirusiais nuo cy
anide rugpjūčio 20-tą. Aplin
kybės ir tuomet atlydžiusios 
abejotinomis, tačiau medika- 
liškas raportas pažymėtas, 
kad “laikinas” nuosprendis 
Įvyki laiko saužudyste.

Viskas buvo nutilę. Bet šio
mis dienomis Harlow susipy
ko. susimušė su vienu savo 
bendru. Tas ji Įtarė. Policija 
paėpiė abu tardyti. Pradėjo 
išryškėti keistų aplinkybių. 
Atsiminė, kad tik dviemis sa
vaitėmis anksčiau vasarnamy- 
ie buvo atrasti uždusę jo te-

tėvai buvo sus- 
pinigii pastan- 

j'i imtis darbo, 
turtingi. Jeigu

tabdę davimą 
gose prispirti 
O tėvai buvo 
pasirodytų nekaltu, jam tektų
apie 150 tūkstančių jų turto.

Vėliausios žinios sako, kad 
sūnus prisipažino.

žinoma, kad galiu, bet ga- 
noriu

tame

liu ir nesakyti, jei aš 
nesakyti. Aš to noriu!”

McCarthy dar norėjo 
kvosti apie uniją, bet ir
nieko nepešė. Negavo jis šnipų 
iš kitų tardytų tą dieną. Ko
mitetas dar tebepasilieka New 
Yorko Foley Square teismabu- 
t.vje.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai {rengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Miesto politikos žinovai 
stebi, kad iš milijonierių blo
ko yra smarkiai veikiama j 
miująji majorą Wagneri taksų 

(klausimu.. Ji(? nori, kad Wag- 
! neris. vietoje kovoti už dau
giau paskyrų miestui iš valsti- 

I jos iždo, kovotų už aptaksa- 
! vimą algų miesto reikalams. 
Dabar algos yra taksuojamos 
tiktai federabnei ir valstijos 
valdžioms.

Wagneris tą planą seniau 
buvo siūlęs vieton kėlimo fe- 
ro. Toks buvo ir gub. Dewey 
noras. Darbininkai smarkiai 
protestavo prieš taksavimą al
gų. Pats Wagneris paskiau bu
vo

Tuščias apartmentas. 10 apari men
tu. 60 kambarių. 25x100. jeiga $6,- 
274. Kaina $29,500. Ant rankų, $9,- 
500. Balansas per 10 metų, 5%. Pa
statas gerame stovyje.

Sav. P J.. 7-6985
(249-251.)

SPECIALUS
Su dideliu nuostoliu parduodame. 
4 pastatai, visi tušti. 7 apartmentai. 
1 krautuvė. Garu šildoma. 35 kam
bariai. Tinkama asmeniui, kuris mo
ka visokius darbus prie budinkų. 
Už visus keturis $13,500. Pinigais 
$5,000. Du blokai iki subvės.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

S:
i? 
va

tą planą 
patarėjai

atmetęs.

ji nusilenkti 
kaip kad 

nuolankavo O’Dwyeris su. 
pellitteriu.

bernatoriui,

Tačiau 
)-ei- 
gu- 
jam 
1m-

$

LINKSMŲ KALfiDŲ " 
DOVANOMIS NUO « 

PICKWICK
VAIKAMS KRAUTUVE 

71-59 Austin St. BO. 3-0101 
Forest Hills, N. Y.

Pilnai visokių gražių vaikams 
drabužėlių. Koutų, siūtų, kepurių.

Snow suits ir kitko. 2 
Geriausias pirkimas—geriausios a 

kokybes - Žemiausios kainos.
(244-247) Ž-SJC»įa JKįss jt jįiįs x» 4-

su

cs#

MAŠINISTAI 
5-10 MET PATYRIMO KAIPO 

Pilnai Mokančių Mašinistų 
Turret Lathe 

Nustatymui Vyrai 
OPERATORIAI 

5-10 METŲ PATYRIMO 
Bench Lathe 
Drill Press 

Engine Lathe
Rankinės Sriubų Mašinos

. Turret Lathe
Milling Machine

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Tinkamos Pašalpos 

Turi būt J. V. Piliečiai 
KREIPKITĖS DABAR—

PRADĖSITE DIRBT PO ŠVENČIŲ, 
JEI PAGEIDAUSITE.

Pasitarimai 9 A. M. 4:30 P. M. 
Kasdien.

Prašome Kreiptis Asmeniškai
; Mr. A. T. Schwab

BULOVĄ
RESEARCH & DEVELOPMENT 

LABS., Ine.
75-20 Astoria Blvd., Jackson Heights

REIKALINGAS
DEŠRŲ DARYTOJAS

Turi būti patikimas, mokantis dešrų 
darytojas. Kosher Mėsinyėia.

S. BENDER, SONS
1262 St. Nicholas Ave., N. Y. C.

TO. 7-0716
^BUSINESS"” 

OPPORTUNITIES

Laisvės banketas bus va
sario (Feb.) 7 d., 1954 m. 
Ar Tamsta, jau turi banke
to bilietą? Kaina tik $3.00J

y1*.

<<»^Fobulou$. Oriental ož 
A • A PERMANENT 
\^/ For HOLIDAY GLAMOR 

Complete With $ I ft 
Ming-Cut and Style ■"
SENSATIONAL DISCOVf Rv

Ju<t Wtt and PlRCA B
l>k» a Natural Wav* y

WITHOUT SETTING Y J < teeuty fdliari Applaud ?

SULLA MING HAIRDRESSERS 
«3I LEX. AVE. (63-64 Sts.)

Tel. Umplelon 8-3(46

(247-249)

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

Minks-Pcrsians-Beavers. Jack
ets, Capes ir Stoles. Koutai $50 
ir viršaus. Stoles nuo $25. Nauji 
ir mažai naudoti. Gatavai pasiu
vame—sutaisome ir perdirbame.

MODERN THRIFT SHOP 
347 W. 57th St., N. V. C.

JU. 2-3476

& TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

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

Vi

%

to.

SEZONINIAI SVEIKINIMAI 
RELIGINIAI DAIKTELIAI 

Sveikinimų Korteles 
ELEANOR’S ARTCRAFT 

Importuoti 
“DOVANOS ir DAIKTAI’’ 

66-33 Grand Ave. 
Maspeth 78, N. Y.

(244-247) į

FISH MARKET & APPETIZING 
[steigta virš 50 motų. Gera bruzdi 
Yorkville sekcija. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Prieinama renda. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, priežastis kiti interesai.

Šaukite Savininką
Te!. RE. 4-5449

(243-249)

S LINKSMŲ KALfiDŲ «
į] LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
$ Fine Plants
$ Mandagus patarnavimas,
$ prieinamos kainos. $
g GRAND FLORIST $
| E. W. CASPER, sav. S

GROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų. Pilnai įrengta. 
Gera veikli kampinė 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.

Tol. EVergreen 2-8068
1244-250)

i?
esti CP.ijeWij S»ėjrCS!ji».w

UŽSISAKYKITE DABAR
KALĖDOM IR 

NAUJIEM METAMI
te Antienos-, Žąsienos, Kalakutienos 
■ Mėsos

ZACH BROS.
Meat Market

Puikiausia Kokybe Visuomet 
1020

Manhattan Avė.
EV. 3-3891.

g
227-A g 

Nassau Ave. a 
EV. 3-2663 | 

(249-250)tf
fe'kt $;#5»as teas ę>as ę?as ^issJCtas^asJ^ia fewss ęšįty

$ LINKSMŲ ŠVENČIUI k
S MŪSŲ k
g GILLIAS DRUG STORE |

DRAUGAM ir KOSTUMERIAM «

K

<:625 Middle Neck Rd., Great Ncck^ 
Mes laikome Hydrox Ice Cream—-

( Delicious Chocolates— rj
į Perfiumus—Kosmetikus. S
j Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų M 
į patogumo. Telefonuokite: S 
( Great Neck 2-0100 g 

Great Neck 2-0300 S
ubK

| i
LINKSMŲ ŠVENČIŲ | 

Nuo Jūsų 
Groserninko

B. J. TENNIS
Geriausios rūšies vaišės ir dar- į 

žovės. Puikiausi Bird’s Eye 
sušaldyti valgiai. Viršiname 

patarnavime ir greitame 
pristatyme.

2 Bond St., Great Neck 
Phone Great Neck 2-0429 S

f
Sis •’ftKasJSi»*ias $as Kasias Sws ftas

^isJ^^asJ^isJ^asJ^isJ^asJ^asJ&aseLasJęs'isJjtas^if: 
f CARL GROEPLER’S | 
a Service Station $
^•Ekspertai Automobilių Taisytojai^, 
te Wheel Alignment With .«
ą Bear Precision Equipment 
P Kampas N. Main & Davis Sts.

Freeport, L. I., N. Y. § 
| Tel. FReeport 9-2895 |

te (243-250)2

KALĖDŲ SPECIALUMAS
Padarykite Naujų Melų Rezoliuciją baikoms ir linksmybei per 

ištisus ’54 m. ir visados. Išmokite šokti su visais.
Nesėdėkite pašalyje, kada kiti sau baikauja. Jūs taipgi galite 

įsisukti į linksmumą, baikavimą ir populiariškumą—Veikite Dabar!!.* 
SPECIAI.fi KALĖDINĖ KAINA—6 ŠOKIAI—$21.00. Mokina priva
tiniai Mokytojai; Amerikos pirmaeiliai.

Rhumba * Lindy 16 Fox Trot * Mambo 
Pasirinkite DON

606 Madison Ave., N. Y. C.
PL. 5-9166
Atdara kasdien 12-10 P. M.
Sekm. 2-6 P. M.

Tango * Samba 
PALLINI Užsitikrinimui

Queens—153-1.7 Jamaica Ave. 
OL. 8-8280

Atdara kasdien 12-10 P. M.

Virginia 9-6125

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

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

____ -- ’S .W " «

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

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. 7-8643

(244-250)

BEAUTY SALON
Pilnai h’ 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 KRAUTUVĖ 
SU FONTANU

Bruzdi vieta. Arti parko ir moky
klos. Padaro gerą pragyvenimą. 
Puikus biznis. Paixluodamo labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte^ 
rest). Šaukite savininką.

184 East 7th St, N. Y. C. 
OR. 4-9360

(248-254)

DAILYDĖS IR STALIORIAUS 
KRAUTUVĖ

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

AL. 4-8939
(248-254)

LUNCHEONETTE

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

Mr. Rabkin, 24 E. 83rd St, N. Y.
MU. 9-0568—2:30—5:80 P. M.

(248-250)

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. 7-8281

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PEČIUS

Parsiduoda pečius, gesu ir anglim 
1zr>vpnnwn<? fr>5r>rrl SilHn vnnrlnrii T n- 
bal gerame stovyje Ir kaina labai 
prieinama. Prašome kreiptis: 
61-34—56tb Rd., Maspeth, hJL, NX

Jtel. DA. 6-1843
X248-250>

OPERATORĖS

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

265 W. 40th Street, N. Y. C. 
ant 14-tų lubų

(248-250)

R EI KALINGA 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.

INdepcndcnce 3-2412
(247-253)

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

J. 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) 
FINGERWAVER________ S

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
(243-249)

‘male’ and FEMALE
PRIŽIŪRĖTOJAI—PORA

Oceanside žydų Centre. Fumišiuotas 
apartmentas priskaitant $200 į mė
nesį. šaukite 9:30 A.M. iki 4:30 P.M.

90 Brow St., Oceanside, L. I.
RO. 4-4213

__________________________ (248-254)

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

RE. 9-9398
ar

Great Neck 2-6596J
______________(243-%19)

REAL ESTATE V

SU NUOSTOLIU
Trijų šeimų namas ir tuščia krau
tuvė. [eiga $135 į mėnesį. Garu 
šildoma. Gera kaimynystė. Pilna 
kaina nužeminta tiktai iki $7,750. 
Pinigais $2,500.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

PUIKI JEIGU 
NUOSAVYBĖ

19 Bungalows priskaitant namą su 
6 apartmentais. Įeiga $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
(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)

RESTAR ANTAS
Arba priimsime porą kaipo daliniui* 
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)

MOTERIŠKŲ RANDARBIŲ IŠ D IR- 
BYSTĖS KRAUTUVĖ. Pilnai įreng

ta. Puikios sąlygos. Geras pragyveni
mas. Biznį galima padidinti. Savi
ninkas parduos labai prieinamai.

Sav. BA. 5-0858
(249-255)

V’ALYMO-KRIAUČIAVIMO 
KRAUTUVĖ

Gerai įsteigta. Bruzdi kampinė vie-, 
ta, priešais subvės. Modemiški įtai
symai. $300 į savaitę. Biznį gali
ma padidinti/ Savininkas parduos 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų.

Sav. SOUTH 8-1645
(249-251)

4 psl.—Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Gruod.-Dec. 19, 1953

SPECIAI.fi



