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KRISLAI
“March of Dimes.”
Vienas numiręs, kitas 

paklydęs.
Ko galima tikėtis?
Mokslininko nuomonė.
Gal jau dasikarto.

Rašo A. Bimba

jus. pavadintas 
Dimes.” Pinigai 
mui žmonių, y pi 
riuos pasiguldė

‘‘Maruli oi 
eina gulbėj i-

Pastangos vajaus 
tikslas garbingas.

k artistai jj užklupo.

muinistais privš Ameriką!

Jie sako, kad karo metu 
Mrs. Adams vedė su RooseveL

derio iš kalėjimo.

buvo komunistu vadas. Jis ir 
. visi komunistai karščiausiai 

rėmė karo pastangas.
Už ka jis turėjo sėdėti ka-

Įėjime?

leido.
Siu dienu ragangu 

( ačiau, ir tai ' dabar 
Roosevelto didžiausiu 
kaitimu.

skaito
prasi-

Kur dabar Browder? Gyve
na sau vienas. Su komunistais 
seniai nieko bendro nebeturi. 
Seniai išmestas iš partijos.

Nors žmogus nudardėjęs i 
prieškomunistines balas, bet 
makartistai dar ir jo nepalie
ka ramybėje.

1 BEDARBIŲ SKAIČIUS
I SAUSYJE VIRŠYSIĄS 

DU MILIJONUS
— Valdiniu-: ninku ir geležinkeliečių.
, kad ši mė-i Žiemos laiku ypač suma-

Jungtinėse Valstijose vir-ivirame ore. 
sys jau du milijonus. Valdžia, t;

Paskutinį pereitų metų | bedarbių s 
mėnesį buvo paleista dar i pakilsiąs tik 

i 180,000 fabrikinių darbi-• lijomi.

Vėl susirinko Kongresas, ši 
sesija žada būti šturminga.

Prez i d ent o Eise n h o \v e r i o 
programa nepraeisianti taip 
lengvai, kaip buvo manyta.

Kol kas dar nė nežinoma, 
kokia ta jo programa yra.
rėš išryškėti prezidento prane
šimuose Kongresui.

Demokratai nepasitenkinu, 
kad prezidentas nusitaria su 
jais dėl Amerikos užsieninės 
politikos.

Tiesa, jis šiomis dienomis į 
buvo juos pasikvietęs pas sa- 
4<e “ant pusryčiu”: pavaišino, 
papasakojo apie savo politika . 
Ir paleido eiti namo. Nė nepa- j 
klausęs jų. ką jie mano apie . 
tą politiką.

I Eisenhower grasina Kinijai 
j atomų bobomis, “jeigu 
jinai panaujintų karą

AMERIKA PER PUSMETI 
ĮSISKOLINO DAR VIRŠ 
9 BILIJONŲ DOLERIŲ

Washington.— ITeziden-' tiktai sausio (id., kaip tei- 
s Eisenhoweris neseniai' gia New Yorko Daily News 
Eė vadovaujantiems re- korespondentas.
įblikonams senatoriams; Amerikos valdžia vadina 
‘i kongresmanams,

šiemetį j e i g u K i n i j a ‘ ‘ ]

t

Fabrikai ir geležinkeliai i Perša anglam statyt 
paleidinėja darbininkus atominius lėktuvus

Washiogton. — Eisenho- laidas su pajamomis 
werio valdžia per paskuti- Suprantama, jog šiemet 
nius 6 mėnesius praskoli-i dar padidės valdinės skolos, 
no šalies iždą dar 9 bilijo-1 Prezidentas todėl pageida-

, kadi Kiniją užpuoliku todėl, kad nais ir 61 milijonu dolerių | vo leisti šalies iždui įsisko- 
panaujintų” ; kinai padėjo šiaurinės Ko- nors prezidentinių rinkimų linti dar 15 bilijonų dole-

karą Korėjoje arba įsikištų ; rėjos liaudininkams kare, 
i Vietnamo liaudininkų ka- ■ prieš Pietinės Korėjos tau
rą. prieš francūzus lndo-Ki-, tininkus, amerikonus ir jų 
nijoje, tai Jungtinės Valsti-■ talkininkus.
jos bombarduotų komiuns- Bet Kinijos Liaudies Kes
tinę Kiniią a t o m i n ė m i s į publika sako, jog tiktai sa- 
bombomis. , vanoriai kinai talkrivo šiau

ši Eisenhowerio grūmoji-1 riniams korėjiečimns; taigi
mą Kini jai atidengė vienas I Kinija oficialiai nedalyvavo 
Senato republikonu vadas ■ tame kare. '

vajuje republikonai buvo rių, taigi viso iki 290 bili- 
žadėję sulyginti valdžios iš-! jonų dolerių.

> ‘ 1 7 -T .nA ' - London. — Lėktuvu fabri- 1kompanija paleido 600 dar- ‘ |
• • • • •- rvežiu ir l^an^as Sir 1 homas Sopo-i

sausio 11 ' with ragino Angliją prade-L e • • ■ •
hi statyti atominius lėktų, j p Seimas pasitiki
; vams inžinus, nes Amerika > i-

South Bend, Ind.—Stude-1 jau savo statomais rakieti- i| flol
baker automobilių korpora-1 
/-Si., •>1 z, i rl'ž i«i Q ■

vagonų fabrikų, o
d. paleis dar apie 1,200.

500 darbininku.

ežmkelis pasiuntė 
100 darbininku.

pralenkia

, Niumh 3 nenaudėliai,
11 S'0' ' , • . . v ,
namo kurie mojosi nužudyt

auto, darbininku vada
c ■

General Electric 
arotesftoja prieš 
darbų davimą Anglijai

Detroit. — Policija, paga- j 
■ l/au, suėmė tris piktada- • 
! rius, kuriuos kaltina už pa- j 
: simojimą nužudyt Walteri 
j Reutheri, CIO Automobiliu 
i darbininkų unijos pirminm-

premjeru Lanielu dėl
4 Didžiųjų konferencijos

neralis visų CIO unijų pre
zidentas.

Areštuota

ĘR Paryžius.—Francijos sei-> Premjeras Laniel sakė 
mas 319 balsų prieš 249 pa- j vo seimui, jog Fra.ncija 
reiškė pasitikėjimą premje-;

■ rni J. Danieliui ir jo minis-i 
I trų kabinetui. Laniel pra- į 
' še pasitikėjimo, kad Fran- 
cija galėtų garbingai da
lyvauti Keturių Didžiųjų j 
konferencijoj Berlyne, pra- j 
dedant nuo sausio 25 d.

Tai bus k o n f e r e n c i j a 
Amerikos, Sovietų Sąjun- i

uz
i kelių savaičių po tos konfe- 
’ rencijos turės ijiutarti, ar 
I užgirt amerikini planą 
- tarptautinės vakarinių 
| ropiečių armijos prieš 
; muniza.

Amerika perša ton armi- 
jon įjungt francūzų kariuo
menę sykiu su busimąja 

i Vakarinės Vokietijos armi- 
su Italijos, Belgijos,

del 
eu-

iJgos, Anglijos ir Francijos Holandijos ir Luksemburgo 
streiklaužiai | užsienio reikalų ministrų. Į armijomis.

Schenectady, N. Y. — Ge
neral Electric kompanija 
protestavo, kad Amerikos 
valdžia duoda Anglijai ka
rinių darbų užsakymus dar 
už $3,651,476. Tuos darbus
galėtu atlikti amerikinė' ° Eelrone> buvęs kalėjime; 
General Electric i kriminalistas, ir Pietro,
' Protestas nurodo, kad i Lombardo, dar tebelaiko-. 
Amerika tokiais užsaky-;mas federahame Leaven-1 

i wortho kalėjime už auto-: 
j mobilių vogimą ir jų parda- i 
vinėjimą Įvairiose valstijo-'nuostolį Jungtinėms Vals.

Tu- tijoms: atiminėja amerikie- 
I čiams darba, o šalies iždui c '

Demokratų vadai taip pat 
perša ginkluot Pakistaną

ITALIJAI DRĮSI 1 DAR 
ARŠESNĖ KRIZĖ

I gina įsiskolinti daugiau 
' kaip 275 bilijonus dolerių. 
Į Jįlet valstybės iždas jau yra 
į užsitraukęs 274 bilijonus ir 
Į 600 milijonų dolerių pasko- 

Peking. — Du Čiang Kai-1 lų. Vadinasi, telieka tiktai 
šėko kariniai lakūnai su i 400 milijonų dolerių iki pa- 
amerikiniu rakietiniu lėk-1 skolos “lubu,” kurias uždė
tu vu perskrido iš Formozos I da esamasis įstatymas. Tai- 
salos i Kinijos Liaudies; gi valdžia geidavo, ka/J 

i Respubliką. Jie smerkia į Kongresas pakeltų paskolą 
l Čiang Kai-šeką, kad jis pa-1 lubas iki 290 bilijonų, 
i vertė Formozą “amerikinio i-------------------
! imperializmo kolonija.” i GINČAI DeL KOŠERO

Du Čiango lakūnai 
perskrido Kinijon

GINČAI DeL KOšEROI
i Jeruzalė. — Rabinai Izra- 
! elio seime reikalauja užgint 
; kiaules auginti bei kiaulie
ną iš svetur įgabenti. Pa- 
i žangesni politikai stoja už 
i kiaulieną kaip pigesnę

Bonn, Vokietija. — Vaka- 
rinės Vokietijos teismas | 
nusprendė, kad Volkswa-' 
gen automobilių kompanija 
turi atsilyginti žmonėms 90 
milijonų dolerių, kuriuos jie 
iš anksto sumokėjo dar Hit
lerio laikais už žadėtus, birt 
iki šiol nepristatytus “liau
diškus automobilius.” Pats 
Hitleris agitavo vokiečius 
užsisakyti tuos “tautinius” 
automobilius.

■ Teismas nusprendė, kad 
nacių kompanija kalta už 
žadėtus automobilius ■

Indija demonstruoja 
prieš Amerikos 
ginklus Pakistanui

Smarkiai ir daug skaitau 
apie atominius “stebūklus.“ 
Daug medžiagos suradau vie
nos žymios veikėjos man pri
siųstoje Kalėdą Dovanomis 
knygoj “Scientific American”

Akin Įkrito jvieno žymaus 
mokslininko nuomonė apie 
H-bombą. Rašo Louis N. Ri
denour.

Kam buvo H-bomba išgal- ' 
vota ?

Girdi, Sovietams sunaikinti.
Bet, sako mokslininkas Ri

denour: ;
• “Mes turime kelis didelius 

cielius; Sovietų Sąjunga tetu
ri vieną ar du.”

* Vadinas, mums 
daug didesnis.

Išvada: H-bomba 
džiausią beprotystė ir 
giausia saužudystė!'

pavojus

yra di- 
pavojin-

M ak arti n ė pavietrė prade
da dasikarsti daugybei žmo-

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjero Nehru Kon
gresinė Partija ruošia de
monstraciją, protestuoda
ma dėl to, kad Jungtinės 
Valstijos žada naujoviškai 
apginkluoti Pakistaną.

Indijos valdžia bijo, kad 
taip apginkluotas Pakista
nas mėgintų atplėšti šiauri
nę Kašmiro provinciją nuo 
jos.

IZRAELIO STUDENTŲ 
STREIKAS

Jeruzalė. — Sustreikavo 
G,000 Izraelio studentų; 
protestuoja, kad valdžia 
uždarė techninę mokyklą 
Haifoje. Valdininkai gi tei
sinasi, kad reikia lėšas tau-

pablo-
Valstijų politikai vis blo-jgėjo. 
giau žiūri į Italijos daly

ta 194į) metų ba-; kus. Bijo dar didesnio ita- 
pašovė Reutheri lų pasinešimo į kairę.

Sugriuvo Italijos minis- 
I trų kabinetas, vos tik 5 
! mėnesius atsilaikęs su savo 
; premjeru Pella. Premjeras 
| buvo dešiniojo sparno 
i krikščionis demokratas. Ir 
jį nuvertė kairesnieji krikš- 

! čioniu demokratu vadai.
Italijos valdovai dabar

landyje
per langą jo paties virtuvė-1‘ 
je. Šūvis neatitaisomai, su
žalojo jam dešinę ranką.

Valstijos prokuroras tei
gia, kad šie gengsteriai

Washington. Demo-; 1949 metu gegužėje kėsino- 
kiatų senatorių vadai re-;sį nužudyt ir Reutherio 
n}ia Jir!zidePt° Eisenhowe" i brolį Viktorą,Skuriam iššo- 

’tipriai apgin- į vįeną apį.
. ’‘V. Žymėtina, jog tuos geng- 

užtikrinti, kad į eterius vartojo Briggs au
giniais • tomobilių viršų kompanija 

kaip mušeikas prieš strei-

L 117 jJlClllU, oLljJI IclJ C1 

kluoti Pakistaną, bet ragi- 
; na sykiu 
! Pakistanas . I 
, neužpuls Indijos.

Sen. John Sparkman, bu- j kierius ir prieš veikliuosius 
vęs demokratų kandidatas į Į tinijistus, kaip parodė ty- 
vice-pi ezidentus, sakė, Pu-; rinėjančioji Senato komisi- 
kistanas turėtų būti gin- ja jau 19'51 metais. 
kluojamas kaip mūsų talki-; Jieškoma ir daugiau 

; ninkas-Azijoje prieš Sovie-1 žmogžudišku šaikos nariu. 
I tų Sąjungą bei Kinijos ko ' 
I munistus.

Jersey City policija už
darė “Moon Is Blue” judi

nią. Sakoma, kad jau kyla 
kalbos ir republikonuose tam 
varjotui ragus aplaužyti.

Šioje Kongreso sesijoje bū
sią bandoma McCarthy, sau
valiavimą suvaržyti.

Pagyvensime ir pamatysi
me. Gal gi kas nors ir susipras 
Kongrese prieš reakcinę pa
vietrę pakelti balsą.

Pravda ragina Franciją 
taikytis su vietnamiečiais

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog “kai kurie Ame
rikos rateliai stengiasi il
giau pratęsti francūzų karą 
prieš Vietnamo liaudinin
kus.”

Pravda ragina Franciją, 
nepaisant amerikinių impe
rialistų, pradėti derybas dėl 
taikos su liaudininkais.

naujo premjero, kuris galė
jų suvienyt visus, dešiniuo
sius prieš komunistinį spau- 

1 iimą iš kairės, kaip rašo 
New Yorko World - Tele
gram ir keliolika kitu 
Scripps-Howard laikraščių, 
paduodami šitokius faktus:

> Italų kairėjimas
Pereitą birželio mėnesį 

seimo rinkimuose daugiau 
kaip 10 milijonų italų bal
savo už komunistų kandi
datus bei einančius su jais 
kitus kairiuosius. Italija gi 
turi 47 milijonus gyventojų, 
įskaitant ir vaikus. Per 
tuos rinkimus komunistai 
laimėjo 38 vietas daugiau 
naujame Italijos 'seime, ne
gu turėjo senajame.

Kairiųjų judėjimas per 
paskutinį pusmetį ' juo la
biau sustiprėjo, o gyvenimo

Maisto ir kitų dalykų kai
nos per daug aukštos. Be
darbių yra daugiau kaip 2 
milijonai.
Unijų vienybė streikuose
Įvyko eilė visuotinų strei

kų, kur drauge su “raudo
nųjų” unijomis streikavo ir 
kitos unijos, vadovaujamos 
katalikų ir dešiniųjų socia
listų. O bus ir daugiau to
kių streiku.

Dar sumažėjo Italijos dir
binių išgabenimas užsienin 
parduoti. Ji daugiau pirko 
iš užsienio, negu pardavė.

Ekonominės padėties 
blogėjimas

Ekonominė Italijos padė
tis blogėjo, nepaisant Ame
rikos duodamų šimtų mili
jonų dolerių per metus. Bet 
dabartinė Jungtinių Valsti
jų Kongreso sesija “beveik 
tikrai numuš” tas dovanas

Amerika turi 2,400 lėktuvr 
Tolimuosiuose Rytuose1

Tokio. — Generolas O. P. 
Weyland, amerikinių oro 
jėgų vadas Tolimuosiuose

tinęs Valstijos turi apie 2,- 
400 karinių lėktuvų Japoni- 

j joj, Korėjoj, Filipinuose, 
Okinawoj ir Guame.

DIDŽIULIS GAISRAS

Sovietai tarsis su Amerika 
apie civilinę atomų jėgą

Maskva. — Sovietu vy
riausybė sutiko tartis su 
Amerikos valdžia apie su
darymą tarptautinio atomi
nio fondo civiliniams reika
lams, pagal prezidento Ei- 
senhowerio pasiūlymą.

Prezidentas, neseniai kal
bėdamas Jungtinių Tautų 
Centre, New Yorke, siūlė, 
kad Įvairios šalys dėtų tam 
tikrus kiekius savo atomi
nių medžiagų į tarptautinį

Perth Amboy, N. J. - fond:.1- Fondas būtų paves- 
Gaisras nusiaubė Atlantic *-:ls Jungtinėms. ----------

and Pacific maisto kompa- globoti ir dalinti tas .me-
Gaisras Tautoms

nijos marketą; padarė apie 
milijoną doleriu nuostolių.

Silpnas karinis ramstis
Washin.gtono valdininkai 

jau pirmiau vadino Italiją 
“silpniausiu” nariu karinio 
Atlanto kraštų sąryšio prieš 
komunizmą. Dabar gi jie 
dar labiau abejoja, ar Ame
rikai pavyks įtraukti Itali
jos kariuomenę į tarptauti
nę vakarų Europos armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikonai tardo kelis “ge
rus” belaisvius, kurie nužu
dė keturis kitus kaip ko
munistus.

Teheran, Iran. — Polici
ja skelbia, kad vienoje 
krautuvėje užtiko 1,000 ga
balų dinamito, kuris buvęs 
taikomas kovai prieš val
džią.

džiagas dar neturintiems 
atominės jėgos kraštams, 
kad jie galėtų išvystyt ato
minę jėgą civiliniams savo 
reikalams — fabrikams, 
gydymui bei kitiems nau
dingiems dalykams.

New York. — Jau pava
rgta 79 mokytojos bei mo
kytojai, kurie neatsakė Į 
ragangaudžių klausimus.

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šalta.
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ĮVAIRUMAI
Cigar etų kompanijos bandys 
įkalbėt, kad rūkymas neveda 
linkui plaučių vėžio

KAIP TAI IŠAIŠKINTI?
KAS KIEKVIENERIAIS metais, jų pradžioje, New 

YORK Times išleidžia plačias pramonės, agrikultūros ir 
biznio apžvalgas bei analizus. Vieną dieną tasai laikraš
tis paskiria daug vietos naminei ekonomikai apžvelgti, 
kitą dieną—pasaulinei, trečią dieną—amerikinių kraštų.

Finansinio ir biznio skyriaus redaktorius John G. 
Forrest parašė ilgą straipsnį apie praėjusių niėtų eko
nomiką Jungtinėse Valstijose. ■ 4 Į

“Ekonominė tautos padėtis yra sveika,” pradeda Mr. 
Forrest savp straipsnį. 1953 metai tūlais požvil^aįs bu
vo patys geriausieji Amerikai metai, nurodo jis. 61,- 
900,000 asmenų dirbo ir sutaupė $24,000,000,000!

65 procentai amerikiečių šeimų turėjo savo automo
bilius; daugiau kaip 50 procentų šeimų gyveno nuosa- > neturį su plaučiniu j vėžiu, 
vuose namuose.

Jungtinės Valstijos praėjusiais metais pagamino 42 į 
procentus viso pasaulio elektrinės pajėgos. ,

Plieno Jungtinėse Valstijose* praėjusiais metais buvo • purtai rodo, jog labai retai 
pagaminta 111,500,000 tonų. kas sirgo ir mirė nuo plau-

Stambiosios amerikinės l""g - ! - - 1
metais padarė $20,300,000,000 pelno!

Tai tik keletas trumpų skaitlinių, paimtų iš New 
York Timeso ekonomijos apžvalginio skyriaus, išėjusio 
sausio 4 dieną.

IS
KAIP MAŽOJI SERBIJA 
SUMUŠĖ DIDŽIĄJĄ 

! AUSTRO-VENGRIJĄ
Pradžioje Pirmojo pasau- 

'i linio karo pasaulį nustebi- 
gy_ no, kada mažosios Serbijos 

! armija 1914 metais du kar- 
Bet jeigu sukaupia mies- tus skaudžiai sukūlė didelės 

to dūmus bei dujas' iš oro Austro-Vengrijos armiją, 
ir sutirština į dervą, tai šia 
derva tepant gyvuliukui 
odą, jis taip pat suserga vė
žiu, panašiai kaip nuo ci-

Kai 1953 metų rudenį bu
vo plačiau paskelbti dakta
riški pranešimai, kad tarp 
cigaretų rūkytojų randasi 
daugiausia amerikiečių su 

Į vėžio liga plaučiuose, tai 
' tuojau ir nupuolė cigareti- 
. nių kompanijų Šerai. Sykiu 
bent New Yorko valstijoje garėtų dervos, 
dikčiai sumažėjo cigaretų lvt4V4 _

i pirkimas, kaip rodo valdi-' plaučių vėžio stumia ir 
nis jos raportas . 1 kymąs ir nuodingi

i Dėl to sujudo didieji ei- i nkd dūmai-garai. 
i garėtų ir tabokos bizniai,' Jeigu rūkytojas, 
Į kuriems rūkytojai per me-; rus sveikatai, eina 
i tus praperka apie tris tūks- dytoją, tai beveik visuomet ’ du Balkanų karus 1912 ir 
tančius milijonų dolerių. Į gauna patarimą: 1913 metais, kuriuose daug
Taigi dabar tie bizniai sam- —Mažiau rūkvk arba vi-! neteko savo jėgų. Austro-
dys “bešališkus” saviškius 
mokslinčius, kad įrodinėtų, 
jog cigaretai “nieko bendra

kasdien per metus, ir 
vuliukas suserga vėžiu.

Taigi įrodoma,' kad linkui 
• rū- 

miesti-

Tokiu vėžiu, suprantama,! 
suserga ir kai kurie nerū- 

i kautieji, bet medikaliai ra-

ISTORIJOS
Rašo D. M? šoloumkas .

nė, kad dabar jie jau apsi
Rašo D. M. šolorfftkas
Pirmas serbų laimėjimas

stro - Vengrija jau turėjo dirbs su mažąja Serbija.
mobilizuotą armiją iš apie Bet gruodžio 3 d. gene- 
2^000,000 vyrų; ir 400,006 rolas Putnikas vėl įsakė šer
ių metė prieš Serbiją. Gi ^ų jėgoms, srityje Rudniko, 
Serbija pradžioje karo tu- atremti priešą. Serbų ata
rėjo mobilizuotų jėgų tik kos pavyko. Sekamą dieną 
apie 300,000 vyrų. .Austro-! ir kituose frontuose serbai

REIKIA PRIPAŽINTI tą faktą, kad tie, kurie pra
našavo 1953 metams nedarbo krizę, buvo klaidingi. Ne
darbo nebuvo. Buvo taip sakant ’’germetis.”

Tačiau ne viskas jau taip yra tikrovėje gražu, kaip 
New York Timesas bando parodyti.

Imkime bendrai Amerikos darbo žmonių gyvenimą 
ir palyginkime jį su 1952 metų bei su 1951 metų gyveni
mu. Tuojau surasime, kad 1953 metais jis buvo kur kas 
sunkesnis!

Tiesa, kad Amerikoje daug žmonių turi savo auto
mobilius, — tūliems automobilius šiandien yra nepava
duojamas susisiekimo įrankis, jis būtinai reikalingas. 
Bet laikraštis nepasako, kiek tų automobilių žmonės 
turi pirkę ant išmokesčių!

Tiesa ir tai, kad daug amerikinių šeimų turi nuo
savus gyvenamuosius namus, — bet kiek tų šeimininkų 
iš tikrųjų yra įsitikinę, kad jie tuos namus išlaikys? 
Juk milžiniška tų namų dauguma yra užmorgičiuota! '

Tegu rytoj ar poryt prasidės didesnė krizė, nedar
bas, tai daugelis automobilių savininkų, daugelis namų 
savininkų, kaip greit neteks darbo, taip greit neteks ir 
automobilių bei namų! Tai gerai žino kiekvienas, ku-

apkūlė austro-vengrų jėgas. 
Gruodžio 15 d. serbai atsiė
mė sostinę Belgradą, ir 
priešas vėl buvo išmestas iš 
Serbijos. ŠĮ kartą austro- 
vengrų nuostoliai užmuštais 
ir sužeistais buvo dar dides
ni, kaip laike pirmo jų pra
laimėjimo. Į serbų rankas, 
vėl pakliuvo 46,000 austro- 
vengrų kareivių ir of icier i ų, 
taipgi daug ginklų ir amu
nicijos. Taip 1914 metais 
per šešis mėnesius Serbija 
sėkmingai atrėmė priešo 
puolimus?

Ligos ir nauji priešai **
1914 - 1915 metu žiema 

Serbijai buvo sunki. Nors 
jš Rusijos Dunojaus upe 
pribuvo 20,000 naujų šau
tuvų, 50,000 kareiviams žie
minių rūbų ir kitokios pa
galbos, bet šalis buvo pa
vargusi trijų metų kare, 
tai yra, laj)<e Balkanų ka
rų 1912-1913 m. ir pasau
linio karo pradžios. Armi
joje prasidėjo ligos. Vienu

Vengrija, turėdama Čeko
slovakijoj galingą metalo 
industriją ir su pagalba Vo
kietijos buvo gerai apgin
klavus savo karines jėgas. 
Bet jos buvo silpnybė—mo- 
ralis arųiijos žemas stovis, 
nes tos armijos didžiuma 
buvo iš, slavų tautų, prieš 
kurias Austro - Vengrijos 
valdovai ėjo į karą.

Ę’jta padėtis buvo Serbi
joj.’ Žemdirbystės šalis, ji 
neturėjo karinės industri
jos; jos armija buvo pras
čiau ginkluota; ginklų ir 
.amunicijos gaudavo iš ca- 
ristinės Rusijos, kuri taip 
pat ginklų srityje buvo 
silpna, bet už tai serbų ar
mijos buvo geras ūįias, nes 

■ visi jautėsi, kad jie yra už- 
Ikant, dar tadtf nepradėjo ! Pulti'- kad ™ tautinei 

K„oniamS ! ^saulinis karas. vei pavojus.
g c ’ Austro - Vengrija buvo; Vokietijos ir Austro-Ven- 

* dvilypė imperija, kurios plo- grijos valdovai manė, kad 
didžiumą jie lengvai nugalės Serbijos 

—Če- armiją, ir tada per Serbiją 
Kar- j ir Vokietijai paklusnią Bul

gariją (kur viešpatavo vo
ir | kiškas karalius) susijungs 

•su Turkija, ir. viena kitai 
Austro - Vengrijos valdo-; teiks reikalingos pagalbos. . — v • • rii 1 — 1 X i X r ••

Ir buvo dėl ko nusistebėti. 
Tais laikais Serbija buvo 
nedidelė; užėmė tik 34,000 
ketvirtainių mylių ir turėjo 
mažiau kaip 5,000,000 gy
ventojų. Gi Austro - Ven
grija užėmė virš 260,000 
ketvirtainių mylių ir turėjo 
daugiau kaip 50,000,000

, stiklių- i^ventojų.
, pas gy-1 Serbija vos buvo baigusi

—Mažiau rūkyk arba vi- i neteko savo jėgų, 
sai mesk rūkymą.

Vadinasi, visi daktarai ži 
no, kad rūkymas blogai pa 
liečia sveikata, C 7 
paisant ir pats

Vengrija per daugelį metų 
rengėsi karui ir prie kiek^ 
vienos progos stengėsi ų^- 

nors to ne-į pulti Serbiją. •
gydytojas grija tą norėjo padaryti ;ir

■ laike Balkanų karų, tik Vo- 
„įsitiki™!“”“ '‘"““’“i “ęiti"-

• Austro-Vęb- j

korporacijos praėjusiais činio vėžio iš tu, kurie vi- į 
! sai nerūkė. ■ Milžiniškoji' 
dauguma šios ligos kanki
nių buvo žmonės, kurie 

'smarkiai rūkė per 20 metų I 
j ar daugiau.

Bandymai gyvuliams
i Universitetai bei kitos ty- tų kompanijos 
i rinėjimų įstaigos darė 
; kius bandymus pelėms ir ti. 
j kitiems gyvuliukams: 

Sutirština cigaretų
i mus, taip kad pasidaro 
' votiška derva. Patepa 
i kia derva

Pūkštančiai 
patvirtina, kai 

i kenkia širdies 
i džiovininkams, vi dūrinių, 
i skaudulių (olserių) ligo-1 
; niams ir gręsia gangrena 
i bei mirties pavojum tiems, 
! kurie serga Bulrger’s liga 
kojose.

Pagaliau, ir pačios cigare- į
> me d rista!

, vai neapkentė Serbijos, nes! Todėl Austro - Vengrija su 
imate, kad pietų slavai nori į pirmomis karo <”
i nuo Austro - Vengrijos at-' metė prieš Serbiją tris savo 
| simesti ir jungtis su i

tų ir gyventojų 
j sudarė pavergti slavai 
koslovakija, Galicija, 

j patų Ukraina, Bosni j a 
■ Hercegovina, Dalmatija 
! Slovėnija.

to- tvirtinti, kad “sveika-rūky- 
Daugiausia, ko jos ti- 

rkisi su savo pirktais moks- 
dū-1 liniukais įrodyti, tai kad 

‘nestumiąs į plau-, 
ar kitas ligas.

1 N. M.

buvo 50,000 kareivių ir ofi- 
ci-erių. Stokavo daug reik
menų. Tuo kartu Austro- 
Vengrijai į pagalbą pribuvo 
vokiečių 11-ta armija. Bu
vo padarytas suokalbis su

to- ■ čiu veži 
gyvuliukui odą!

Jokia dantine košė netarnauja 
dantim apsaugoti nuo gedimo

Patikrinti nurodymai
Dantų gydytojai surado 

ir patikrino, kad:
Geriausiai

i radiją bei laikraščius, būk Į tis, jeigu

Amerikos Dentistu Susi vie- v
nijimo prezidentas, smerkė
apgavingus skelbimus per

dienomis Bulgarija, kuri mobilizavo 
. . . 1 50,000 armiją ir pasirengė

savo Į armijas (2-rą, 5-tą ir 6-tą), užpulti Serbiją iš užnuga- 
; kilmės serbais. Todėl, kada j 412,000 vyrų, vadovystėje rio....... --------, ------- , .7^7

'1914 m. birželio pabaigoje j generolo Potioreko. Perėjo i 
Sarajevo mieste buvo nu-! per Dunojaus ir Drinos ! 
šautas Austro - Vengrijos; upes ir iš šiaurvakarių įsi 
sosto įpėdinis, tai jinai pa- ■ veržė į Serbiją, 
statė Serbiją! tokius reika-1 
lavimus, kursiu jokia neprį-. 
klausoma ir!save gerbianti 
šalis negalėjo išpildyti. Tą 

j karalaitį nudėjo serbas stu
dentas.

50,000 armiją ir pasirengė

Yra sakoma, jog Amerikoje šiuo metu žmonės yra 
įsiskolinę už visokius pirktus daiktus (įskaitant namus) 
tarpe 75-80 bilijonų dolerių.

Kitais žodžiais, monopolistinis kapitalas turi sulei
dęs savo nagus į kiekvieną Amerikos žmonių gyvenimo

saugoja dau- , 
i kiekvieną sykį | 

(paste) tuojau po valgio jie būna i 
j arba - milteliai palaiką dan-'
i tų sveikatą. pasfl(]^iue; vandenį drus-j

Kalbėdamas New Yorkolka ar pamuilavus. O būb-;
i apskrities dentistu susirin-; nijamos dantinės košės nie-l 
' kimui, dr.
reiškė:

tam tikros košės

TAIP, 1953'METAI praėjo be nedarbo, be krizės, ta
čiau tais metais daug žmonių jau drebėjo, o drebėjo, 
kadangi nežinojo savo ateities, nežinojo, kas bus rytoj! 
Padėtis buvo nervinga ir tokia pasiliko šiems metams. O j dantiniai milteliai bei ko 
tai ir parodo laisvojo verslo santvarkos netinkamumą, v" ' J ’ ’ 1 
žalingumą. Darbininkas žmogus rodosi ir dirba, rodosi 
turi savo automobilį, turi savo ir namelį, tačiau jis visa 
tai turėdamas, dirbdamas, yra priverstas drebėti dėl 
rytdienos. Jis gerai supranta: kaip greit bosas pasakys, 
jog tau nėra darbo, taip greit jis atsistos ant pražūties 
kranto!

Apie tai, kad nedarbas gali prasiplėšti šiemet, jau 
kalba visi, net ir didieji optimistai. Kalba ir pats pre
zidentas Eisenhoweris, ir darbo unijų vadovai, ir eiliniai 
darbininkai.

Nedarbo, krizės “laisvojo verslo” santvarkoje nieks 
negali sulaikyti, jam kelią pastoti. Bendrai valdančioji 
klasė dažnai bando šią krizę pašalinti padidintu ginkla- 
vimusi, karu. Bet karas gimdo dar didesnę krizę. Ka
re gali žlugti pati santvarka, kuri gimdo krizę ir skurdą 
darbo žmonėms. Be to liaudis kovoja prieš karą ir tai 
kliudo samdytoju klasei jį pradėti.

daroma pratimai gelbėt 
Brooklyn? po “A-bombos”

Brooklyn, N. Y. — Po- 
licijos valdyba ir civilinio 
apsigynimo vadai antradie
nį ruošė Brooklyne plačius 
pratimus, kaip reikėtų gel
bėtis po “sovietinės atom- 
bpmbos sprogimo.”

Policijos ir apsigynimo

1915 metais Rusijai ne- 
! vyko karas. Ant Serbijos 
' užpuolė bendrai Austro - 
' Vengrijos, Vokieti jos 

Serbija išstatė apsigyni- j Bulgarijos jėgos. Jie Serbi- 
į mui 1-mą, 2-rą ir 3čią -ar-1 ją okupavo, bet apie 150,- 
mijas komandoje seno ir pa- 000 serbų armija pasitrau- 
tyrusio generolo Putniko. kė į Graikijos Korfu salą.

i (Oficialiai skelbėsi koman- Vėliau ta armija dalyvavo 
: dieriumi sosto įpėdinis ka-'su kitomis talkininkų jėgo- 
ralaitis Aleksandras, bet 
komandavo Putnikas.) Ser
bų jėgos buvo apie 250,000 
vyrų, ir jiems gelbėjo dar

mis Solonikų fronte, ir 
1918 metais ten pirmiausiai 
buvo sulaužytas Austro - 
Vengrijos, Bulgarijos, Tur
kijos ir Vokietijos frontas. 
Vokietija ir Austrija buvo 
nugalėtos.

Po Pirmojo pasaulinio ka
ro Serbija, Juodkalnija ir 
buvusios Austro^įfengrijos 

vine i jos

iar karo .nepaskelbusi, Au- 
i stro - Vengrija jau įsake 
| savo armijai; ir kariniams

; nuvalomi šepetuku varto-; laivams ant Dunojaus upės I 7do 1\mdka^n1ečiu^pTZ 
jant paprasta vandeni ar-!’1,.nlilal.rill0t; sPrhiio« sosti- JuoctKainieeių. 11 a
k.. Urmine, vonrinni rirnc.l oom p1, -?1, be T t ' , . džioje serbų armijai pakako

| BelglMą. Toks a n t j jnk|u h. ‘ municijo nes 
į Serbijos . hzpuohmas _ buvo i ]aivaj Dunojaus iš 
: padarytas, ir su Vokietijos j Rusijog susp-jo lajku at.

! plaukti.
Mūšiai ėjo kalnų srityje.

i Pradžioje generolo Putniko
L valgiu belimpa npon Puolia Fra nei ia i lsa^ymu 

i saldainiu Per dnua saldu-1’a CpU *?-1 a besitraukiant apsilp-salctamių. 1 ei daug saldu- ir Anglija. Juodei Austro- . . _
! mynu varto pinas labiausiai > VniwriinU vadovai ^tnt? ! mni" dUSll° 'engiu jefcas. aadinadant s ' . .Y; a .. Vat.e • Viduryje rugp ūčio se,r-j gadina cianus. Serbijai tokius reikalavi-.. .. n . d -

Dantims taip pat reika-l<ad nastaroii neiralėtu i raiteliai sudavė au- 
i lineas tinkamas maistas i‘nU?’ • ii B na i gų ! strains pirmą smūgį; pasingas t nKamas na stao, jų isi)1idyt]> kad karas butų I. . - 1 b •- j- 
i kuriame butu ga”a kalkiniu ■ KU1 '1S0S seio4 puoie
(calcium) dalių, apart prpl I lulhvcnSlamas; neprašytus “svečius.

Fitzgerald pa-P<0 £er° neprideda prie še- j kaįzerj0 žibia, kuris jauno-! 
’ petuko su tyru vandeniu. , rgj0( kafl prasidėtų 'pašau-■ 

. • Norint palaikyti dantų !|jnjs karas, nes jis manė į 
—Dantų Gydytojų Susi-j sveikatą, reikia mažiau var-i ,lg^s gerįau-p'rie jo pasiruo-1 

vienijimas nesuranda jokio toti cukrinių valgių bei į į “ _
* įrodymo, kad garsinami į saldainių. T

u. . , , - . i sudarė kelis kartus didesnęserbai traukėsi,! ... ___  , ....  .

i šės bent kiek saugotų dan- 
! tis nuo gedimo. Tie skelbi- 
j mai žalingi ypač todėl, kad 
i įkalbinėja žmonėms klaidin- 
i gą pasitikėjimą tais daly- 
| kais ir sulaiko nuo tinka-1 teinu, i 
mos dantims priežiūros. 1 vitaminų.

viršininkai sugalvojo, kad: 
• “Buvo numesta atomų 

bomba ' prie Pennsylvania 
ir Atlantic Avenues Brook
lyne, užmušant Ii 
žmones ir sužeidžiant 
173.”

Tokiais pratimais 
m a ypač patirti, kaip 
tai galima būtų suteikti pa
galbą nukentėjusiems, jei
gu sprogtų tikra atomų 
bomba.

112,-

nori- 
grei-

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktadienis, Sausio-Jan. 8, 1954

AR ŽINOTE, KAD-
NUSENUSIOS MAŠINOS yra 48 demokratai 

Plieno fabrikai ir įvairios ;
dirbtuvės Jungtinėse Vals
tijose dar tebevartoja dau
giau kaip pusę nusenusių 
mašinų, kurios pastatytos 
pirm 10 iki 20 metų.

Naujoms fabrikinėms ma
šinoms statyti Amerikoje 
samdoma tiktai apie 50,000 
darbininkų.

įvairių mineralų irĮčiams darbininkų, o kai kū- 
U | riuos visai apkurtina.

Už tai tik vieno New 
! Jersey fabriko darbininkai 
per teismą reikalauja iš 
kompanijos 5 milijonų \do- 

! lerių atlyginimo.
Dar daugiau reikąlauja- 

ma už apkurtinimį bei 
klausos sužalojimą Pitts- 

■ burghe ir kituose metalo 
j pramonės centruose.

jublikonai ir vienas nepri
klausomas.

KŪDIKIŲ DERLIUS
Pernai metais Jungtinėse 

Valstijose gimė 3 milijonai, 
950 tūkstančių kūdikių, tai 
yra daugiau negu bet kada.

RADIJO MUZIKA IR 
STUDENTAI

Daugelis amerikinių stu
dentų pripratę, kad radijas FARMŲ PARAZITAI IR 
jiem grotų bei dainuptų, 
kuomet jie mokinasi. Pasa
koja, kad prie radijo jiems 
geriau sekasi .

Bet profesorių padaryti 
tyrimai liudija, kad didžio
ji dauguma tų pačių stu
dentų greičiau bei geriau 
išmoksta tyloje, be jokių 
radijo garsų.

Au
stro-vengrų k o m a n d a to 
nelaukė. Todėl serbų pasi
sekimas sumaišė užpuolikų 
planus. Austro-vengrai pra
dėjo bėgti atgal, mesdami 
kanuoles ir kitus ginklus. 
Iki 24 d. rugpjūčio serbai

■ išgrūdo austro-vengrus lau-: 
jkan už Savos, Drinos ir Du- 
I nojaus upių. Serbai suėmė 
I virš 50,000 austro-vengrų j 
; nelaisvę, pačiupo daug ka-

1 valstybę, negu buvusi Ser
bija. Ta valstybė yra žino
ma kaip Jugoslavija, kas 
reiškia pietinių slavų vals
tybė. Dabar toje šalyje įsi
galėjusi Tito šaika; bet ir ji 
amžinai negalės ten viešpa
tauti. L

VALDŽIA KETINA 
IŠTIRT ŽALINGUS 
SALDAINIŲ DAŽUS

KONGRESO SUDĖTIS
Jungtinių Valstijų Kon

grese dabar yra 219 repu- 
blikonų ir 215 demokratų 
kongresmanų ir vienas ne
priklausomas, o senatorių

FABRIKU TRUKšMAS
ŽALOJA KLAUSĄ

Metalinių fabrikų bildėji
mas ir visoks trukšmas pa
gadina klausią tūkstan-

CHEMIKALAI
Jungtinių Valstijų žem

dirbystės sekretorius Ezra 
T. Benson raportuoja, kad 
šios šalies farmeriai bei 
daržininkai išleidžia apie 
tris • tūkstančius’ milijonų 
dolerių per metus, pirkda
mi chemikalus,' kuriais nai
kina visokius javų, daržo
vių bei vaisių parazitus. ■

Bensonas, tačiau, nepa
sako, kaip DDT ir kiti far- 
miški chemikalai apnuodi
ja maisto produktus.

Jungtmių Valstijų Maisto 
ir Vaistų Valdyba šį mė
nesį pradės tyrinėti, ar rei
kėtų užgint vadinamus 

‘ FDC dažus, kuriais kompa
nijos dažo saldainius bei 

i ... TTV ; saldžiuosius gėrimus.nuolių ir amunicijos. Uz-;
puolikai daug neteko už-! Valdybos atstovas pripa- 
muštų kareivių ir oficierių,! žino, jog moksliniai bandy- 
o kas labiausiai, tai pakilo mai įrodė, kad “tie dažai 
serbų ūpas. labai, labai kenkia . gyvu-

. 1 .. - ; liams.” Tačiau jis dar abe-Antras serbų laimėjimas : joja> a). -ie kenksmin. 
Vokietijos ir Austro-Ven-1 gi žmonėms.

grijos komanda pradėjo 
rengtis prie-Jar didesnio 
ant Serbijos užpuolimo. 
Pradžioje rugsėjo 1914 m. 
jie jau buvo baigę prisiren
gimus ir pradėjo naują puo
limą ant Serbijos. Serbų- ar
mija vėl traukėsi, dar to
liau, kaip pirmu kartu — 
paliko Savo sostinę Belgra
dą. Vokieči ai ir aust rai m a-

Taigi tas valdininkas iš 
anksto mėgina nuglostyti 
biznius, kurie dailinančiai^) 
dažais gadina maisto pro
duktus bei gėrimus.

Maskvos Pravda ragina 
Franciją tartis su Vietna
mo liaudininkais dėl karo 
baigimo.



NEW HAVEN, CONN
LLD 32 kuopa laikė me- 

tLnį susirinkimą. Viskas at- 
xLta gerai. Valdyba liko se
noji, su užgyrimu. * Daug 
draugų pasimokėjo duokles. 
Būtų labai gerai, kad at
einančiame susirinkime visi 
pasimokėtų. Atsibus 22 d. 
sausio.

Kuopa taria Amilei Mill
er ačiū už pagaminimą gerų 
užkandžių baigus susirinki
mą, ir tom draugėm, kurios 
pagelbėjo patarnauti tą va
karą.

Turime ligoni. Jonas Di
džiūnas ne 
Gydytojas sulaikė iš 
Draugai linki greitos svei- kas neturime, 
katos. ■ Į

vaikutis išpuolė per
Sustabdžius kara,

šeimai 
duris.
vaikutis rastas apdaužytas. 
Patartina vaikus ginti nuo 
durų. Iškritusiam gali bū
ti ir mirtis.

Apšvietus Draugija ren
gia pietus vasario 7 d. Bū
tų ne .pro šalį atsimokėti 
draugėms, atsilankant jų 
parengime. Jos mus visada 
aplanko. Daugiau sužinoti 
galima pas vietos drauges.

Keistas atsitikimas: Va
žiuojant automobiliu visai

LLD 32 kuopos a lydai! 
kaip jaučiasi. Jau turime 1954 metus, ku- 

darbų. rių laukėm, o nutarimų kol 
. Gal būtų ne 

pro šalį pagalvoti, kas bū
tų geriau parengti. Būkime 
visi sekantį susirinkimą.

HARTFORD, CONN
LANKĖSI MALONŪS

Naujų metų šventėmis, i 
pakeliui į Chicagą, Dr. J. F. 
Borisas su žmona užsuko 
pas Žemaičius ir kitus pa-į 
žangius prietelius. Jiedu; 
apsilankė New Britaine ir,

susieiti ir su daktaru svei
katos reikalais plačiau iš
sikalbėti, naudos būtų buvę 
labai daug. Bet, kad to lai
ko vis stoka, o jiedu skubo-

nę.

minti
nau

t i ir Kalifornija.
Labai buvo malonu su 

šiais gražiai nusiteikusiais 
svečiais pasidalinti
mis apie jų gyvenimo 
jus planus. Daktaras pali 
ko puikaus patarimo svei 
katingumo reikalais, 
daktaro gražų strai
pastebėjome Tiesoje apie
Sveikatos p a 1 a i k y m ą . 
Straipsnis vertas kožnam 
atydžiai perskaityti.

Ot, kad būtų buvę galima; 
didesniam žmonių būreliui

Priemiesty j Wilson ne- 
1 perseniai buvd apsigyvenęs 

N-ew B rita i no pažangie- 
1 čiams gerai žinomas N. 
Kozlenko, rusų t a u t y b ė s 
žmogus. Jisai vėžio ligos 

■skaudžiai nukankintas mi
rė. Iškilmingai palaidotas 

g. . sausio 2 d. Laidotuvėse da- 
I lyvavo įvairių tautų žmo
nės, kartu ir lietuviai. Lai
dotuvėse nugirsta, kad ir 
kitas geras rusas veiklus 
draugas Waterburyje ūmia 
mirčia pasimirė. Visų tau
tų ateivi ją giltinė skina be 

atodairos. Patyręs

Johnson City, N. Y.
PADĖKA

Pirmiausiai dėkojam se
sutei Bronei už surengtą 
puikią parę dėl mūsų ves
tuvių pokilio. Širdingai dė
kojam visiems draugams ir 
draugėms už taip skaitlin
gą atsilankymą ir už visas 
mums suteiktas puikias ir 
naudingas dovanas.

Dėkojame s -e k a m i e m s 
draugams ir draugėms:

L. ir U. šimoliūnam, P. 
ir A. Mačiukam, J. ir K. 
Vaičekauskam, P. ir K. Juo- 
zapaičiam, V. ir E. Čeka
nauskam, A. ir H. Pagiega- 
lam, A. ir J. Kaminskam, 
J. ir N. Stroliam, J. ir M. 
Mašinauskam, P. ir V. Sa- 
sutam, I. ir A. Vėžiam, S. 
ir H. Kaminskam iš Mara
thon, N. Y., V. Kaminskie
nei, O. Pabalienei, A. Kli
mui. Taipgi širdingai dė
kojame savo artimai gimi
naitei Onai Skirgailienei iš 
Chicagos, ir O. ir M. Čer- 
kauskaitėm iš Scranton, 
Pa., ir jų broliui W. čer- 
kauskui iš Philadelphijos. 
(Mūsų gerų draugų ir 
draugių kitataučių vardų 
čia neminėsim.)

Prašome visų draugų ir 
draugių, progai pasitaikius, 
mus aplankyti.

Pasiliekam 
kais

su draugiš- 
linkėjimais visiems.

Frank ir Victoria
Zmi trati ė-Miller

Columbia, N. J.
-IR MANO PADĖKA

aš

CHICAGOS ŽINIOS
Gesindami gaisrą laužynių 

srityje neseniai žuvo penki 
gaisragesiai. Atjausdami jų 
šeimas, chicagiečiai joms su
dėjo $14,000 aukų pirm šven
čių.

gruodžio 29 d. Tau- 
kaphlėse. Tūkstančiai 
iš kitų miestų yra j j 
lietuvių pramogose ir

Gruodžio 25-tą mirė įtakin
gas lietuviuose Verslininkas 
ir sportininkas Dan Smith. Pa
laidotas 
tiškose 
lietuvių 
susitikę
jo paties užeigoje 8228 Kean 
Ave., Willow Springs, prie
šais Lietuvių Tautiškas kapi
nes. Liko žmona, duktė ir 
daug kitų jo artimųjų.

Jau keletą savaičių sei‘ga 
biznierius Jonas Griškėnas. 
Skaudama koja pamažu eina 
geryn.

Milddred (Savu kaitė) Fri- 
berg su sūneliu Carl ii sesers 
sūneliu William Cook šventes 
pasitiko Pcnnsylvanijoje, kur 
gyvena jos motina, dvi sese
rys, vienas brolis ir daug kitų 
artimųjų.

Ciceros Namo Bendrove 
gerai gyvuoja. Patalpos būna 
užimtos veik kas šeštadienį ir 
sekmadienį 

4 »

F. Stasiu kūlis po 
automobilių nelai- 
laiką turėjo išbūti 

Pastaruoju laiku

į
Philadelphia, Pa

rine Rastutis, 31-rną mirė Ka
zimieras Apšega.

Jaunos lietuvės gimdyvės 
šiemet nusinešė pirmojo šių 
metų naujagimio rekordus. 
Loretto ligoninėje Natalija 
Petroshus iš Melrose Park pa
gimdė j rpirmąjį, o Marian 
Dunn-Gubista buvo antroji šių 
metų 
nėse.

motina Chicagos ligoni-

Miami, Fla.

DETROIT, MICH
Su tolima ir malonia viešnia

Buvo mums labai g( ra .pro
ga surengti prakalbas d. K.- 
Pctrikienei, kuomet ji važia
vo j Chicagą. Jau daug metų 
prabėgo, kaip mes buvome 
girdėję kalbant Katriną Pet- 
rikienę. Žmonių i prakalbas 
susirinko daug ir visi atydžiai 
klausęsi jos turiningos kalbos. 
Jštikrųjų, kad ir per visą nak
tį draugė kalbėtų, tai nema
nau, kad kam pabostų jos 
prakalbos klausytis.

K. Petrikienė taip aiškiai 
aiškina, riša moterų klausi
mus su šių dienų įvykiais, ne
teisingais puldinėjimais ant 
sveturgimių ir organizacijų 
veikėjų, nors ji jau atšventė 
60 metų gimtadienį, bet tebėra 
pilna jėgų ir energijos.

Mes, det.roitietės, lauksime 
ir vėl progos gauti draugę su 
Va u m is pabūti ir pasidalinti su 
nMimis mintimis. Po prakalbų 
buvo vaišės. Klubo drauges, 
narės sutaisė gražiai stalus ir 
juos apdėjo visokiu maistu ii 

Maisto daug 
tai už

ja pasidalinti mintimis. Bet 
chicagiečiai jos laukė. Tai 
drauge tupėjo mus apleisti tą 
pati vakarą.

širdingą ačū draugei K. Petri
kio ne i už mus aplankymą h’ 
už tokią gražią ir įdomią 
mums pasakytą prakalbą.

Korespondentė

Baltimore, Md.

vyrukai

jehigh St., bėikalavę
Klubiečiai atsksakč

This is-Q

MITE-W
HELP WANTED-MALE

šilta arbatėle, 
sunešė ir sudovanojo, 
tai buvo labai Įvairus 
nūs.

Laike vaišių klubo pirmi
ninke pranešė,’ kad turime ir 
dovanėlę m.pirkę draugei K. 
Pctrikienei ir ją Įteikė kaipo 
atminčiai nuo grupės moterų, 
klubo narių. K. Petrikienė la
bai širdingai padėkavojo. Pir
mininkė paprašė draugų ir 
draugių primindama, kad už
kąsti ir arbatėlę gavo veltui, 
tai kad prisidėtų prie kalbėto- 
j^SKelionės lėšų padengimo ii 

k on f ere ne i j os pas ve i k i n i m o.
Visi labai gražiai parėmė tą 
kilnų ir svarbų šių dienų klau- 
imą gausiai aukodami.

Labai gaila, kad K. Petri
kienė tik taip trumpai su mu
mis galėjo būti. Mes būtume 
ją daugiau pavaišinę ir būtų 
buvę labai malonu*daugiau su

Grupė vyrukų čia tapo nu
teisti už užpuolimą ir vanda
lizmą prieš vietinio estonų 
klubo vedėjus ir klubą. Vienas 
16 metų vyrukas nuteistas 60 
dienų kalėti. Kiti trys nuleisti 
pasimokėti po $50 ir iškaščiiis 
padengti. O penktasis paliktas 
jaunukų teismui.

Švenčių 
norėję 
South 
gėrimų,
duoti. Vyrukai paskui sugrįžo 
nešini lazdomis, akmenimis ir 
išdaužė 5 langus. KlubieČiams 
išbėgus žiūrėti, vedėjas Vaina 
Tanbaur ir trejetas Rietuvių 
dipukų tapo apdaužyti. (Lie
tuviai čia dalyvauja su esto- 
nais). Pribuvus policijai, už
puolikai išbėgiojo. Tačiau po
licija juos surankiojo apylin-

Waterbury, Conn
Susižiedavo

švenčių proga čia paskelb
ta susižadėtuvės jaunuolio 
Paul Staneslovv, daktaro ir 
Mrs. John ^Staneslovv sūnaus, 
3U Miss Olga Dorothea Bruun 
iš Ithaca, N.. Y. Sužadėtuves 
paskelbė Mr. ir Mrs. Geoffrey 
Bruun, jaunuolės tėvai.

Abu suižadėtiniai lanko Cor
nell Universiteto Meno ir

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktadienis, Sausio-Jan. 8, 1954

*
po operaei-

*

veiksmų pjesę-ko- 
‘Paskutinį Kartą.” 
korespondentas I) a n 

kad komedija

drau- 
gardžius visokius 

dėl pamylėjimo 
U. šimoliūnienei,

Imdama šią progą ir 
noriu išreikšti savo padėką 
šavo gerom draugėm ir 
draugam, kurie nepasidi
džiavo ir atėjo į mano su
rengtą pažmonį paminėji
mui mano sesutės vestuvių 
įvykio.

Dėkoju sekamom 
gėm už 
pyragus 
svečių:
V. Kaminskienei, O. Paba
lienei, Vėžienei ir Martai 
Kaminskienei.

Sekamos draugės daug 
prisidėjo su darbu per vi
są dieną: U. Šimoliūnienė, 
Marytė Čerkauskaitė iš 
Sjcrantono ir A. Klimas.

Dar karta visiems ačiū!
/L Z vii tr aite

Detroit, Mich.
Automobilistų unijos loka- 

lo 600 axle vieneto preziden
tas Alex Semion buvo pasi
ruošęs reikalauti visuose uni
jos skyriuose tuojau įsteigti 
Bedarbių Tarybas. Deja, ne
darbo problemai svarstyt kon
ferencijoje jam nepavyko 
gauti progą pasisakyti. Jis ke
liais atvejais bandė gauti pro
gą kalbėti, bet negavo.

Buvusių Dodge darbininkų 
yra paleista 20,000. Jų laik
raštuko “Dodge Main News” 
redaktorius William Stachiw 
palroiškė, kad negalima atsi- 
dėt ant to, kas planuojama to
limai ateičiai. Bedarbių pagal
bai reikalingi žygiai jau da-

Vilnietis 
sužeidimo 
mėje tūlą 
ligoninėje,
jau buvo sugrįžęs namo, bet 
dar gydytojo priežiūroje. 

* *
Ona Remeikienė 

jos sveiksta.
* *

Eks-Mainierių Choras LLD 
79-tos kuopos parengime pa
statė trijų 
medi j ą 
Vilnies
Yla pažymi, 
gera ir kad turėtų būti suvai
dinta daug kur kitur. Taipgi 
rašo, kad “A. P. Ragauskas 
parašydamas šią komediją ir 
savo lėšomis išleisdamas pasis
tatė sau garbingą paminklą...”

Pjese vaizduoja Amerikos 
lietuvių -farmerių gyvenimą.

-t« -i-

lloselandiečių Moterų KhP 
bas turi1 97 nares gerame Sto
vyje. šventėmis pasiuntė mb'Cs 
atlankyti ligoninėje 
iielį Juozą Lankelį, 
to ra nūs. Klubas 
Chicagos Lietuviu 
.liam Centrui įrengti bendruo
se darbuose su kitomis organi
zacijomis. Taipgi' ruošiasi mi
nėti Motorų Dieną su kultūri
ne programa.

Panašūs balsai girdisi iš'ki
tų Michigano ir Ohio automo
bilių ir jiems dalių gaminimo 
centrų.

I. D. S.

Jei Tamsta dar nepre&u- 
m e moji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas- 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Mokslų ..v Kolegiją. Jinai dar 
neseniai pradėjo. O jisai jau 
eina baigiamuosius kursus. 
Pirm įstojimo j šią kolegiją 
Paul Staneslovv lankė ir baigė 
Darrow School, New Lebanon,

Miamiečius aplankė draugai

AUTO MECHANICS
Experienced. Must be 1st class. Ex
cellent working conditions. Vaca- 
tion^with pay aftcr_l year. Steady 
work. All Benefits. Apply in per
son. See Service Manager.

SPAETH CHEVROLET
6758 Ridge Ave.

(3-9)

MACHINIST. 1st class all around 
man. On modely work; jigs and 
fixtures. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person. Sec 
Mr. Wood. WING CORPORATION, 
620 Viola Street, Camden, N. J.

(2-8)

pas 
viso

lai-

Miami

Mos vi-

Drg. J. Vilkelis aprašo 
nyje api'e apsilankymą 
M.iamės draugus. Apart 
ko, drg Vilkelis sako:

“Labai gaila, kad dėlei 
ko stokos neteko a 
kitus gerus draugus, 
apsigyvenusius.”

Tikrai gaila, drg. V. 
si tos pačios idėjos
norėjome su jumis visais, kaip 
tai, su J. Vilkeliu, su Natalija 
ii’ jos gyvenimo draugu, pasi
matyti ir, kaipo seniai nesima
tę, pasikalbėti, bet. . . Tūli 
manėme, kad netikėtai ir nie
kam nieko nesakius užgriuvo- 
te Miamę, bet iš J. V. aprašy
mo sužinome štai ką: “Drau
gai Sliekas ir Sliekienė buvo 
mus kvietė atvažiuoti pas juos 
į svečius, todėl jie mūsų 'tikė
josi Ir laukė.’’ .

Pirmiausiai tai buvo apsi
leidimas draugų, kurie jumis 
kvietė, kad jūs St. Petersbur- 
giečiai negalėjote daugiau sa
vo senų bei naujų Miamėje 
gyvenančių drangų ir draugių

YOU NEVER CAN TELL ABOUT THIS 
CREATURE. WHEN YOU ASK HIM 
WHETHER HE'S GOING TO REGISTER I 

; AND VOTE, HE JUST SAYS "WEIL, ų
I MIGHT AND I MIGHT NOT? J

DPH*! BE A MITE-NOT? 4

REGISTER1. VOTE!

Give a BUCK to FAC
•«o • .»r v •

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Medus su Arbata

CABINET MAKERS Wanted at once. 
Good place for right man. Write 
giving age, exp. and wages. B.—127— 
711 Jefferson Bldg., Philadelphia 7, 
I’a.

(4-6)

AUTO PAINTER

1st class. Good working conditions.
Vacation with pay. Bonus. Apply:

SPECK—CADILLAC—OLDS.
148 Garrett Rd., Upper Darby, Pa.

or call AL. 4-1522
(1-7)

HELP WANTED FEMALE

STENOGRAPHER. Experienced or 
will consider recent High School 
graduate. Salary $50. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phono Mr . Berni, 
KI 5-5600.
REINHART, INC., 2016 Naudain St.

(4-7)

COOK.<zExp. 6 days per wk. Good 
wages, steady wk. Good wking cond. 
Apply in person. CLEARFIELD 
LUNCH, 1600 W. Clearfield St.

(256-6)
FOR SALE

Orui atvėstant, reikia būt at
sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikjmiui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS ^.25 
Gaunamas Laisvės įstaigoj

TURKEYS, live or dressed. Nichols 
& Christie Chicks. Pullorum clean. 
BECKS HATCHERY, MT. AIRY 
116, MD.

(250-7)

k •

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

Galima buvo matyti vot ko
kiu būdu. Mes čia turime la
bai prieinamą parką, ką jau 
labai daug kartų ten turėjome 
gerus pietus. Tą parką gerai 
žino ir tie draugai, kurie ju
mis kvietę, dd. Sliekai.

K( nebuvo galima taip, 
kaip isada, per telefoną pra- 

žfi draugams, kad atvažiuo- 
iš St. Petersburgo draugai, 

ir mes turime juos visi maty- 
Jt+ ir pasikalbėti? Buvo galima 
ant greitųjų surengti “Beskei 
Dinner,” kaip praeityje. Tai 
ir svečiai būtų buvę patenkin
ti savo apsilankymu ir mes vi
si, kurie ten būtume suvažia
vę ir drg. Vilkeliui nereikėtų 
sakyti, kad labai gaila. . .

Draugai, tokių klaidų veng* 
kimo visi.

Žvalgininkas

SKELBKITES LAISVfiJE

esantį se- 
ir pas ve-

Kultūri-

Pirm švenčių smarkiai susir
go Jonas šleiva, muzikantas, 
šio rašto rašymo laiku radosi 
Cook County Hospital.

Gruodžio 29 d. mirė Joseph 
•ikietis, 30-tą mirė Kathe-

BINGHAMTON, N. Y.
Turėjau progą praleisti la

bai linksmai Naujus Metus 
sausio 1-mą pas draugus Auna 
ir Joseph Kiralius, 95 Atbert 
St., Johnson City, N. Y Ten 
buvo sukviesta būrys draugų 
ir draugių ir visi linksmai lei
dome laiką prie skanių val
gių ir gėrimų, kuriuos Anna 
moka. visokius pagaminti.

Bevalgant skanius valgius ir 
visokius gardėsius, sumanėme, 
kad reikia nepamiršti ir mūsų 
dienraštį Laisvę, paremti. Visi 
sutiko, paaukavo kiek kas ga
lėjo. Visiems labai ačiū. Auko
tojų vardai:

i J. ir A. Kiraliai.......... .. . $2
J. ir N. Stroliai ......... 3 
John ir Mrs. Yeraševcai. . 3 
Paulina Yasilioniehė ....2

Pagiegalai ..........2
Steni u lis .............. 2
Sadauskai ..........2

Charles
J. ir M.
Anna Dedulionienė
Viso pasidarė $17.
Pasidarbavo tani 

Paulina Yasilionienė 
Stroliehė. ■

tikslui 
ir Nellie

N. $

A. Dagilio Poezijos Knyga

“Džiaugsmai ir Sielvartai”
136 puslapių. Kaina $1.00

Yra daug labai gražių eilių, puikus pasi
skaitymas. Ši knyga savo gražiu turiniu ir 
tinkamu technišku apdirbimu yra labai rei-

> kalinga turėti kiekvienos šeimos knygyne. . •

Pasirūpinkite tuojau ją įsigyti. 
Gaunama Laisvės knygyne.

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, H d 
sausio (Jan.). Šis susirinkimas bus 
metinis, todėl kiekvienas narys pri
valo dalyvauti. Turėsime išrinkti 
Šiems metams kuopos valdybą ir 
reikia užsimokėti duokles už šiuos 
melus. A. K. (1-5i
--------------------------------------------------------------j----------------------

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, Sausio-Jan. 11 d., 
prasidės 7 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje, 29 Endicott St. Yra svarbių 
reikalų aptarimui; malonėktc visos 
dalyvaut. A. V. (-4)

WORCESTER, MASS.
LLD .11 kp. .susirinkimas įvyks 

K) d. sausio, 29 Endicott St., 10:30 
ryto. Kadangi įvyksta metinis 
Laisvės suvažiavimas, tai tuo klau
simu turėsime pasikalbėti. Yra ir 
LLD reikalų. Būkim visi.

Kuopos ekr. J. M. L.

MATTHEW
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

’i

c

>
426 Lafayette St

Newark, 5, N. J.
MArket 2-5172

fe

Persiuntimo kaštus apmokame.
Užsakymus prašome siųsti:

L A IS Ve

110-12 Atlantic Avė.
Ytichmond Hill 19, L. I., N. Y.

<7*

Rankdarbių Paroda
Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 
ir šiais metais turėti rankdarbių aprodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis-ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 Mareli, 1954
Kviečiame visus dailininkus paremti šią pa

rodą savo meniniais kūriniais. 'Jaipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai materialės paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis 
dienraščiui Laisvei.

Ši dviejų dienų paroda bus

KULTŪRINIAME CENTRE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. ¥;

♦y-

*7-

4*

4*



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Trečioji elektrinė vienoje Zinlot NEW YORK

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CIO

'Bužorai-1 
išktlmin-

jnas Į darbą. Eelektrinei nau
dojamas vietinis durpių kuras. 
Naujoji elektrine apšvies dar
bininku butus ii- bendrabučius, 
teks energiją lentpjūvei ir re
monto dirbtuvei, kuria numa
tyta čiia pastatyti.

Naujoji elektrine 
Bezdonių I)\ i

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

č i 11 ės m aš i n u -1 ra k t o r i ų 
jr Arvidii žuvivaisos i

Mechanizuoti

šiomis

Naujoje 130 vietų 
mechanizuoti visi 

o rt'kalau jautieji

pristatonias

Mechanizuota ta?p pat gal
viju veisline ferma Marytės 
Melnikaitės vardo kolūkyje.

V. Aukštaitis

Ragino paskelbti 
Moses raportą
Miestui Planuoti Koniosijos 
nariai pernai metų kovo mene
sį buvo įgalinti patyrinėti lau-

irtą. Jie tą raportą 
bet visuomenei ne

Piliečiu organizacijos dabai

pirma.
planus.
kad jie po priedanga laužynų • 
naikinimo- nori iš blogu lau
žynų išstumti biednuomenę i 
dar blogesnius, su aukštomis 
rendomis. Kaltina, kad laužy- 

Į nu vietose nori pastatyti puoš- 
i iiius namus ne tiems, kuriems

o UK pasietu vygoyi;
Kaltina valdininkus [

Miestinei Budžeto Komisin
iai jau Įteikti reikalavimai ne- 

Moses planams pinigųskirti 
pirm

'vyriškis, stii kuriuo ii buvo iš-
I
i važiavusi pasivažinėtti.

uiti mašinų jau kuris laikas į 
stovinėjo dvi verpimo masinos; i 
(> su jumis kartu nedirbo pu- i 
sė tūkstančio verpsčių. Dėl I 
Įrenginių stovinėjimo šukuoti- i

gamybos plano.
— Detalių reikia palaukti.

— nieko geresnio nesugalvoję, 
sakydavo kai kurie “Drobės”
darbuotojai. Tuo tarpu atidi- 1 
nių planui ivkdyti neužtekda- j 
v o verpalų. į

— Ko čia laukti, reikia jas 
pertvarkyti. — nusprendė in
žinierius Vladas Varža. Ne
trukus jis pateikė pasiūlymą.

šio racionalizatorinio pasiū- 
mo dėka, paleidus į darbą pa

pus ę tūkstančio
verpyklos našumas

Robert Wagner ir Terry Moore filmoje “Beneath the 12-Mile 
Reef,’’ Roxy Teatre, 50th St. ir 7th Ave., New Yorke. Ši 
20th Century-Fox filmą yra pirmoji

Mirė jaunas darbo 
žmonių veikėjas

New Yorke sausio 3-čią 
re Sam Hali, 13 meti). Masinis
Ihidotuvių apeigoms susirinki-

mi-

Hali kilęs iš pietinių 
ir ten daugiausia dar- 
organizavo darbinin- 

vadovavo kovoms už 
Buvo labai religingas.

vų Salėje, 105 W. list St., 
New Yorke. Sunkiai sirgo nuo 
praėjusios vasaros.

Sam 
valstijų 
bavosi, 
k u s ir 
teises.
Už savo atėjimą pas komunis
tus Hali duoda kreditą ma
žam berniukui, savo mokiniui. 
Mokinant vaikus, religinėje 
Sunday School berniukas jo

van- nizmą. Hali nieko apie tai ne-

Pakėlė kavos kaina
* Kompaniškose krautuvėse

I centų svarui. A & P krautu
vėse kainos yra 89, 90 ir 91 
centas už svarą.

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Vasario 7 February

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Koki tie triksai
Triksorių parengimo komi

sijai jau yra pranešta, kad 
atrado toki žmogų, kuris gali 
parodyti “dangų” ir kas jame 
darosi. Kaip atrodo? Tai jau 
friksorių sekretas. Reporteris, 
kuris tai sužinojo, komisijai

Bet būdamas tokiu, kuris no
rėjo sužinoti tiesą .ir bendrai 
daug žinoti, kad galėtų ge
riau pagelbėti žmonėms, jis 
susiieškojo atitinkamų marksi- 
tinių knygų. Iš knygų jis at
radęs, jog komunizmas moki-

PARSIDUODA
BAKERY PASTRY SHOP

Pilnai įrengta. Gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Puikiausia biznio 
proga porai ar pusininkams. Par
duoda už prieinamą kainą, šaukit* 
Savininką:
Nightingale 8-4375

REIKALINGA COUNTERG1’ IL
A. M. iki 1 P. M. Gerįę 

puikios
Valandos 7 
mokest is. 
Kreipkitės:

Coffee
188 E. 1561 h

< 5-9)

B A KER V—FRENC11 PA ST R Y
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis len
gvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ai' šau
kite savininką: z

1136 Castle Hill Ave., Bronx
Tel. TV. 2-5269

(5-11 )

REAL ESTATE

'NORTH YONKERS
3 šeimą namas plyti) Jr stucco, at
vira ugniavietė. 2 apartmentai tuš
ti, tile virtuvė i)' maudynė, 
sąlygose, didelis plotas, arti 
porta'cijos, prieinama kaina.

Tel. Y O. 5-8027

gerose
trans-

• 5-7)

Darbininkai sėdėjimu 
gina savo darbus

darbo

Shop 
St., Bronx 
2-9927

MERROW OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie vaikam 
sweaters. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygų-. 
Kreipkitės:

Metre Knitting Mills

(Ridgewood), Brooklyn 
Tel. HE. 3-1202

• 5-7)

BINDERY—COLLATOR—CARBON

Nuolatinis darbas, gera mokestis 
puikios darbo sąlygos: Kreipkitės:

86 l’ulton St., N. Y. C.
• 5-61

BOOKKEEPING MACHINE 
OPERATORE

Keletas progų Westchesteryje asme
nims su patyrimu prie banko dar);'t

Kreipkitės į .Arčiausią ‘
1 County Trust Co. Ofisą
Ar i Personalą White Plains 6-4000

• 5-6 i

verpsčių, 
padidėjo tiek, kad vilnos kar
štuvai, - kurie pirmiau nebuvo 
pilnutinai apkrauti darbu, da
bar jau, dirbdami su visu pa
jėgumu, nebespėja arprūpint) ■ 
verpykla reikiamu kiekiu pra- ’ ■
karštos sluoksnos. Iškilo klau- : į 
simas, kaip padidinti pra k a r- Į’ 
Stos sluoksnos paruošimą, 
sančiom is sąlygomis.

Varža išsprendė ir ši kl

Vakariene 6-1 a vai. vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

simą.
Pa d i d ė j u s io Į re n g i m u 

mo 'dūką, 
per metus 
pagaminti 
tūkstančių 
medžiagos.

i
našu- ;

“Drobės” fabrikas ! 
galės papildomai i 
daugiau kaip 126 į 
metru kostiuminės i

Tobulina mezgimo mašiną

VILNIUS. — Vytautas Si
korskis Vilniaus “Spartos” fa
brike dirba jau nebe pirmus 
metus. Tai vienas iš žymiausių 
Įmonės racionalizatorių. Prieš 
kurį laiką jis pastebėjo, kad 
kojinių mezgimo mašina 
da nemažai broko. Dalį 
ginių 'dėl per mažo siūlų 
pimo tenka išmesti kaip 
kas. Sikorskis, gerokai 
bėjęs, mašinos

SODAITISVINCAS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

duo- j 
mez- 
įtem- 
atlie- 

padir-
konstukcijoje 
ataisų, kurių 

dėka brokas žymiai sumažėjo.
Šiuo metu V. Sikorskis dirba 

prie naujo racionalizatorinio 
pasiūlymo, kurio tikslas padi
dinti mašinos pajėgumą. Nu
matoma, kad pritaikytas ga
myboje naujasis pasiūlymas 
duos galmybę per pamainą 
pagaminti 50 porų kojinių 
daugiau, negu jų pagaminama 
dabar.

NEW YORK CITY

Bušų kompanijoms 
leido kelti fėra

Pirm pat Naujų Metų seno
ji miestinė Budžeto Taryba 
nutarė leisti privatinėms busų 
kompanijoms pakelti f erą po 
3 centus. Naujasis f eras įves
tas sausio 1-mą.

i matęs. Matęs linksmų, matęs 
j verkiančių. Bet, kad tą viską 
matyti, turi būti “negriešnas.”

Kaip bus, kaip nebus su tuo 
i dangumi ir angelais, bet trik- 
! fįorius ir jų triksus tikrai ga- 
dėsime matyti sausio 9 d., šeš
tadienio vakarą, Liberty Audi- 

I tirijoje. Kas norėsime visokių 
juokingų dalykų matyti, tie 
neiskentėsime namie tą vaka
rą, nors ir magnetas trauktų 
pi1 i e televizijos.

dies gerovei, vi.^ai nežinoda
mas, kad tai komunizmas.

Paskiau jis susirado anksty- 
besnių už save komunistų, 
įstojo į organizaciją ir tapo 
vadovaujančiu tos organizaci
jos pareigūnu savo gimtojoje 
Alabamoje ir North Carolina. 
Taipgi keliavo po kitas valsti
jas organizuodamas darbinin-

Permutit Co. Brooklyno ša- 
pos darbininkai praėjusį pir
madieni paskelbė sėdėjimo 
streiką. Jie protestuoja prieš 
iškėlimą šapus i Lancaster. 
Pa., be suteikimo atpildo pa
siliekantiems be darbo.

MANICURIST
Po naują metą. Nuolatinis darbas, 5 
dieną savaitė, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos, šaukite ar ateikite 

savaitę.
ROBERT KING STUDIOS

27 \V. 72nd St., N. Y. C.
Tel. TR. 1-6867

3ą

BINDERY GIRLS
I Pilnai patyrusios. Nuolatinis darbas, 
i gera

Teisėjas kalbės 
brooklyniečiams

Naujai išrinktasis
K engėjai kviečia visus ateiti 

ir atsinešti “gėmius,” su ku
riais galėsite lošti. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Įžanga ne
mokama.

Dr. A. Petriką
DANTt GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-62 N

7.'‘JWUl/n

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksitę j New Yorko Miestą?
'Pad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKI4

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

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

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS 
*“*UJ

Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

a TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

Unija reikalauja.-Aad tie. 
kurie važiuos į. Lancaster, bū
tų užtikrinti darbą. O. kurie 
negalės važiuoti, kad 
tinkamą atstatymo’ iš 
m o k esti. K o m pan p j a
po $12.60 už kožnus 
t u sumetus.

gautų 
darbo

iscjirb-

mokestis, puikios darbo sąly- 
Kroipkites:

J. & A. BINDERY
100—6th Ave., N. Y. C.

Tel. RE. 2-0931
((1-5)

miesto
___ _______j,........ - -oo, J v., ir 
valstijos senatorius Fred G. 
Morritt kalbės bi’ooklyniečių 
rendauninkų rengiamame ma
siniame mitinge sausio Ll-tą. 
Vieta: Paragon Hall, 2 Brook
lyn Ave., netoli Fulton St.

Kalbėtojai aiškins padėtį 
namų srityje ir bendrai su 
rendauninkais tarsis, kuo ga
lėtų abieji prisidėti gavimui 
tinkamų įstatymų gyvenamų 
namų pagerinimui.

Darbininkai tų sąlygų ne
priėmė. Jie sako, kad po su
sikrovimo milijonų dolerių 
pelno kompanija išgali atsi
teisti geriau. Firmos pelnai 
kas metai auga: 1950 metais 
gryno pelno turėjo $633,000, 
1951 m . — $692,000, 1952 
metais — $868,000. šapa prie

Brooklynietis Paul DeMaio 
tapo nubaustas pasimokėti $5 
už per greitai jodinėjimą ant 
Ocean Parkway. Sako, kad 
jis sudarė pavoju kitiems jo
ti inėtoj a ms.

50 metu ir tūli darbininkai yra 
išdirbę po virš 30 metų. Pasta
ruoju laiku ten dirbo virš šim
tas darbininkų, 
deniui išvalyti

Gamina van 
priemones.

atstovauja
Radio and

Streikierius 
ted Electrical, 
chine Workers Lok a las

Baigė Continental 
Can streiką

Ma-

OPERATORE IR PRIE STALŲ 
DARBININKE

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BLAU UPHOLSTERY 
539 E. 81st St., N. Y. C.

BINDERY—CARBON COLLATORS

Proga užsidirbti $50 j savaitę ir vir
šaus. Puikios darbo sąlygos. Kreip
kitės: ft

HARDING & HARDING
IG .lay St., N. Y. C.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(4-101

BILLIARD PARLORi
; Gerai įsisteigęs, 7 stalai ir kiti įren

gimai. Gera biznio sekcija Williams- 
burge, Brooklyn (arti Bar & Grill), 
daro gerą pragyvenimą. Savininkas 

i parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką: o

(Tel. STorling 8-9238
(5-9)
------- V

Aido Choras %
Choro pamokos Įvyks šio ir kad darbininkai grįš į dar- 1 

penktadienio vakarą, 8 vai., bą. Tačiau kita panašias reik- 
Liberty Auditorijoje Music menis gaminanti firma, Ame- 
Room. Visiems seniems ir nau- rican Can Co., skelbė, 
jiems choristams svarbu daly- į uos firmos sutartis su 
vauti,
ruošti naujoms

BUTCHER SŲOP
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija 

Į Jeigos $800 į savaitę. Biznis lengvai 
i padidinamas, šią puikiausią biznio 
I progą savininkas parduoda labai 

prieinamai. Šaukite savininką: .
APplegate 7-4127

(5-9)

unija 
nes pradedame pasi-I neliečia Am. Can Co. streiko.

programoms. Continental streikas“ tęsės) 
Choro Valdyba Į 36 dienas, New Yorko ir kito

se šapose. Lietė 1 1,500 CIO 
United Steelworkers narių.

Bendroje sumoje priedas 
skaitomas po 15 centų per va
landą, bet ne viskas gauta al
gose. Aštuonis ir pusę cento 
sutiko pridėti prie algos ir mo
kėti nuo praėjusio spalio 1 
dienos. Kiti centas ir pusė prr- 

Į dedama j šventadienių ir atos
togų fondą.

Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot i pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūsą visam am
žiui parkerinėjnis kojomis. Pasi
darykite lankstomus Coffee 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
tt. (Tikri Phillipine . Mahogany 
viršai.)

B. DIENER 
Building Materials

166 Clove Rd.
Port Richmond, S. I.

Tel. GI. 8-0620

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Kambariai užpakalyje, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. Šią puikiausią biznio pro
gą savininkas parduoda labai 
namai. Matykite ar šaukite 
ninką:

LA BOHEME
1159 Flatbush Ave., Brooklyn f * < 

Tel. UL. 6-9777

priei

(3-7)
BEAUTY PARLOR

Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
įlenda $50.—Lysas. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties ligos. Uždara tre
čiadieniais. Šaukite savininką:

Tel. EVergreen* 4-9025 
Ar vakarais šaukite

STagg 2-6970

TELEVISION SERVICE

T. V. SERVICING
Dėl puikiausio atlikimo darbo, grei
to pribuvimo ir puikiausia žemos 
kainos už patarnavimą ant jūsą te
levizijos ar radio seto. (Mes aptar
naujame visas 5 Boroughs N. Y.)

COMPLETE T. V. SERVICE 
106-20 Northern Blvd., Corona

, Tel. NE. 9-298G
(2-11)

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

By Appointment 
Except Tbure. & Holidays

87-20 85th Strefet
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

ki centai .bus (3-7)

duodami ne visur ir ne visiem. 
Jų dalis skirta damokėti tose 
šapose, kur mokama mažiau, 
negu kituose miestuose, taip
gi sugretinti moterų algas su 
mokamomis vyrams tokiuose 
pat darbuose.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
[steigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Šaukite Savininką: •

Tel. TAylor 7-9892
(4-6)

REAL ESTATE

PAIEŠKOJIMAI 2 ŠEIMOM MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui. Keptuvė, dvigubas ga- 
radžius, 5 rūmų apartmentas tuš
čias, įeigos už rendavojamą apar'- 
mentą (ar įrendavojimas 5 rūix. 
apartmentas)). Plotas 50x100. Gera 
sekcija * —arti visų komunikacijų 
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Pamatykite nuosavybę:

. 88-06 97th Avė., Ozone Park
ar šaukite Midway 7-0949

(3-7)

Brazilijoje gyvenantis Petras Čip- 
linskas paieško savo brolio Jono 
Ciplinsko, gyvenančio Amerikoje, 
Manchester, Conn. Prašo atsiliepti 
šiuo antrašu: Petras Ciplinskas, 
Ageneia de Correio Vila Aastaeio, 
Sao Paulo, Brasi].

■ (2-5)

4 psl.—Laisvg (Liberty)- Penktadienis, Sausio-Jan. 8, 1954

\




