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Bent jau už tai nekalti 
komunistai.

H. L. Mencken.
Stebuklų nebus.
Gerai bus ir muzika.

Rašo A. Bimba

REPUBLIKONAI BANDO 
UŽSLĖPT TIKRĄJĮ 
BEDARBIU SKAIČIŲ

komunistus iš Italijos unijų

Washington. —

Ne visas kolonijas mus ea- i 
lime pasiekti gyvuoju 
ir pasikalbėti su Jr 
apie Laisvės reikalus.

šitai ateina bendrovės 
ninku suvažiavimas. 1 
ir svarbus metinis Įvyki

Laukiame sveikinimu 
sos plačios Amerikos. Prašinu 
pačius draugus tuo pasirūpint 
Mes iš redakcijos galime drau 
gus tiktai 
šyti.

ugnis 1

šeri

paraginti ir pajna-

Sausio 9 
metų nuo 
Clevelando 
aiškina, kaip 
gaisre.

Smetonos mirties 
Dirvoje Karpiu.*- 

Smetona zu\<

clclio mirti Karpius
- komunistų. O daug

įsitikinimą, kad tas .iuju va
das. tėvas ir mokytojas gavi 
galą “komunistų rankose.’’

Prašau juos patikėti ištiki
mam Smetonos garbintojui '
Clovelando Karpiui.

2,000,000 su viršum ninkams 
j, dar net iš tolo ne- kurios s

M a h () n e y t o d ė 1 u ž k 1 a u sė: 
— Bet kodėl gubernato- 
.is priešinasi įvedimui 

kų pensijų darbi- 
tokiose įmonėse, 

a m do tiktai po 4 
kus ar mažiau?

Washington. — Amerika to nepadarys, tai Amerika. 
Į ant greitųjų siunčia atgal i nukirs jai fmansiniai-gin- 
! Italijon savo ambasadorę ; klinę paramą.
Į Clare Boothe Luce, parva-1 ----------
žiavusią pasisvečiuoti. Roma— Italijos preziden-

AMERIKONAI PRADEDA 
TARTIS SU KORĖJOS 
LIAUDININKAIS

tei
gia, kad Eisenhowerio

tas Finaudi pakvietė pro
fesorių Amintore Fanfani * c v
sudaryt naują ministrų 
kabinetą. Fanfanis yra

Panmundžom, Korė; 
A n t r a e i I i a i A m e r i ko s 
stovai sutiko 
pasitarimus su šiaurinės
Korėjos liaudininkais bei 
kinais apie politinės konfe
rencijos sušaukimą taikai

DemoKi-atas koiiRi esma-; ya|^ja pj-|(j0 suĮ(railta 
nas John W. McCormack; . r 
kaltino Eisenhowerio vai- Sviesto, 0 kareiviams 
džią, kad ji dar nieko neda- (jno()a {į|ę margariną

i tvarkvma;
.Reikalauti,

■ būtinai' išvalytų komunis- ščionis demokratas.
tus, vadovaujančius didžio- Paskutiniu laiku sugriu- 

' sioms italų darbo unijoms,., vo ministrų kabinetas, ku- 
, ir kad griežtai pažabotų : rio premjeras buvo Pella, 
i augančias komunistų jė-' dešinysis krikščionis de- 
igas. O jeigu italu, valdžia mokratas.

Susprogo karinis lėktuvas, 
užmušdamas 6 žmones ir 
sunaikindamas 4 namus

• daryti Korėjoje.
Amerikos pasiutinys Ar- 

pamiujinti: thuras Dean pernai gruo
džio .12 d. pertraukė pasi
tarimus, protestuodamas, 
kad šiauriniai korėjiečiai 
įžeidė Ameriką. Mat, jie 
sakė, jogą tai su amerikonų 
žinia pereitą vasarą buvo 
sauvališkai paleista 27,000 

! ginčijamų belaisvių iš sto
vyklų į Pietinę (tautinin
kų) Korėja.

Demokratas smerkia 
gub. Dewey už bedarbių 

j slėpimą ir apleidimą

New Work. — Amerikos

valsti
jos senatorius Francis J 
Mahoney tvirtino, jog be 
darbių skaičius valstijoje

; sę milijono; o republikonai 
mėgina, užslėpti daugiau

Kadaise Amerikoje labai 
garsiai skambėjo vardas II. L. 
Mencken. Seniai apie kas nors 
bebuvo girdėta. O žmogus te
begyvena. Jau yra 73 m. am
žiaus. Sveikata jo menka. Ne
begali jis nei skaityti, nei
šyti, nors protiškai, matyt, te 
bėra blaivus ir apdairus.

Jis gyvena Baltimorėje.

ra-

minėms apie savo maistą 
Korė joje, praneša, kad ne-! 
gauna, tikrojo sviesto, o tik » 
margarina, dirbtini 4 ' » 1 C

Kareiviu gimines per lai
kraščius protestuoja, kad 

1 valdžia pūdo sandėliuose

Mahoney 
bernatoriaus Dewey siu.-1 
lymą tik pakelti sužeistiems ' 
darbininkams s a v a i t i n< 
pensiją ketvertu dolerių;'! 
sakė, tai politinis monas.

j mg .
pajuokė gu-1 ---------------

! Republikonai vėl 
y paaukština McCarthy, 

■ agangaudžiu vadą

Suėmė liudytoją apie 
pašovusius Reutheri

Philadelphijos rakei iečiai
Federal č džiūrė

: apkaltino penkis k 
I vių unijos viršininkus 
j Philadelphijos ir vieną iš

redaguodavo Įdomų žurnalą 
“The American Mercury." 
Skaitydavau aš tą žurnalą su 
ddeliu pamėgimu.

Mencken yra žodžio meis
tras. Sarkazmas ir pašaipa ,io 
“baisioji“ rykštė, kuria jis taip 
skaudžiai plakdavo valdinin
kus, diplomatus, politinius ra- 
ketierius.

Jrs buvo pripažintas vieni- 
iš gabiausių anglų kalbos eks
pertų. Parašė ir knygą “The 
American Language.’’ Savo 
raštuose Mencken bandė Įvesti 
•Meną kitą kalbos naujovę, net 
mažai kas iš to išėjo. ,

Nuo Mencken atsiėmė vis, 
Amerikos prezidentai — Tali. 
Wilson, Hardi/fg, Coolidge. 
Hooveris.

Bet kažin kodėl šis labai ga- j 
bus talentas, kaip atrodo, ne 
paliks Amerikos gyvenime me

Toronto, Kanada. —- 
po suimtas eks-kalinys 
n aid R itch i e,

m. pašovė

Long Beach, Calif.
Per lietaus ;
nis lėktuvas F-86 Sal:
užkliuvo už medžio, suspro-

I go ir krisdamas suardė bei 
j sudegino keturis 

vlu kuriuose pražudė 
j žmones.

Sudegė ir lakūnas, oro jė
gų majoras R, A, Blair. 0 
vienas širdies ligonis 
iš persigandimo.

“ ŠAUKIAMAS JUNGT.
audrą, rakieti- TAUTU SEIMAS

Z-X . k t' M • t *

New Delhi, Indija. — 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkė * Vi j a ja Lakšmi 
Pandit, Indijos premjero 
sesuo, išsiuntinėjo para- 

' ginimus visų Jungt. Tautų 
' atstovams susirinkti po- 
'sedin New Yorke pirm sau- 
|sio 23 d. Jinai ragina iš 
, naujo persvarstyti ginei-
• jamus dalykus kas liečia 
I Korėją.
I

(žymėtina, kad ameriko-
• nu komanda ketino naktį 
iš sausio 22 ir 23 d. paleisti 
iš stovyklų neutraliame 
ruožte 22,000 ginčijamų be
laisvių į Pietinę Korėją.)

namus, 
penkisgrand džiūrė apkaltino J.

P. Ryaną, buvusįjį laiva- 
krovių unijos prezidentą,, 
už $2,500 kyšio paėmimą iš
J. A. Kennedey trukų kom- ! tūkstančius dolerių iš Am- 

lui-j erican Sugar Refining 
tapo j kompanijos. Jie grūmojo 

! paleistas už $2,500 užstato i iššaukti laivakrovių streiką 
i prieš tos kompanijos prie- 
1 plauką Philade.lphijoj, jei- 
; gu kompanija neduos po 
! $6,000 kyšių kiekvienam.

Šie kyšininkai laikomi 
teismui po $2,500 iki $5,000 
užstatu.v

va k ro v i us. Ryanas

I iki teismo.

Jie išveržę 36; mirė

Sniegyną audros 
pražudė 200 žmonių 
vakarinėje Europojei Jis jau pirmiau buvo ap- 

l; kaltintas už nusukimą ke- 
| liolikos tūkstančiu doleriu 
Į iš unijos iždo. Už tai lai- 

Washington. — Republi-1 komas po $3,500 kaucija, 
konai senatoriai dar paauk
štino ragangaudį Joe ] 
Carthy, tyrinėjančios 
nato komisijos vadą, 
paskyrė McCarthy ir i 
nato taisyklių komitetą.

Taisyklių komitetas, tarp 
Walterj kitko, spręs McCarthy’o 

Automobi- Paišymą — paskirti šiemet 
$200,000 makartiškiams ty- 

yra: rinėjimams.
į ‘ Dar abejotina, ar Mc- 
' Carthy gaus tiek pinigų, 
i Nes Senate yra 48 demo
kratai senatoriai, 47 re
publikonai ir vienas nepar- 
tijinis, Wayne Morse, ku
ris smerkė makartizma. v

Mc

Jie

Puerto Riko seimelis atsisako 
paskelbti n epriklaųsomybę

Do-

kurie
1948 
Reutheri, CIO 
lių Darbininkų Unijos pir
mininką, kuris dabar 

! ir CIO centro prezidentas
Ritchie buvo papasako- i 

jęs Detroito policijai apie. 
keturis kriminalistus, ku
rie mojosi nužudyt Reuthe- 
rj, kaipo priešą gemblerių 
tarp automobilinių darbi
ninku.

' Auto. Darbininkų Uni
ja tuomet davė $5,000 Rit
chie pačiai už tai, kad jos 

i vyras išdavė tuos nenaudė- 
I liūs. Policija; tačiau, dar 
I laikė Ritchie savo priežiū- 

ko labai svarbaus, pastovaus. | roje viešbutyje kaip liudy- 
Jaunoji karta iš jo riobcsimo- Ritchie> tačiau> pa_

spruko “pro pirštus” dvie
jų policininkų ir persimetė

Sovietai norėtų pirkt 
atliekamo sviesto iš 
Jungtinių Valstijų

Puerto Riko seimelis, po | daugelis amerikonų 
ilgų ginčų, 42 balsais prieš į ma, kad jau perdaug 
14 užgyrė savo valdžios pa-; 
reiškimą:

“Mes atmetame visas to
kias nuomones, kurios per
ša Puerto Rikai atsiskirti 
nuo Jungtinių Valstijų ir 
įsteigti visišką savo nepri
klausomybę.”

Pirm to seimelis, 47 bal
sai prieš 10, atmetė siūly
mą įkurti nepriklausomą 
Puerto Riko respubliką.

Šis klausimas kilo todėl, 
kad prezidentas Eisenho-

■ ertorikiečių suvažiavo.
i jeigu Puerto Riko pasi-: 
skelbtų nepriklausoma nuo! 
Jungtinių Valstijų, tai tap-: 
tų užkirstas kelias masi- i 
nei puertorikiečių ateivy- 
bei. Tuomet Puerto Riko 
liktų Amerikos oro jėgų ir 
laivyno bazė.

(Vien į Didįjį Newyorka i 
yra sugužėję pusė milijo-1 
no puertorikiečių.)

Viena, Austrija. — Nuo 
Alpų kalnų virsdami, snie
gynai gyvus palaikojo 172 
žmones Austrijoj ir 23 Švei- 

, carijoj. Šalčiai ir pūgos nu
marino dar du asmenis Va
karinėje Vokietijoje ir tris į 

j Italijoje.
Kalnų sniegynai Austri-

► kelis kaimus 
i ir sunaikino desėtkus namu.

Gilūs sniegai Vengrijoje 
I ir Čekoslovakijoje sustabdė 
j geležinkelių traukinius.

Vietnamiečiai prakirto 
francūzu liniją

Per šalčius-pūgas

mur- i
PU- j

q joj apgriuvo

Šuman prašo amerikonus 
laikytis Europoje ir 
perša vokiečių armiją

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo komunistai-liau- 
dininkai pramušė francū- 
zų linijas' pietiniai - vaka
riniame fronte ties Chomoi 
miestu, tik 20 mylių nuo 
Kambodijos provincijos.

Patys francūzai pripa
žįsta, kad liaudinipkai pa
darė jiems skaudžių nuo
stolių. Bet sako, francū
zai jau atgriebia kai kurias

weris, kalbėdamas Jungti- į v r-j ampnlrWiai 
nėse Tautose pernai lapkri- L*uvu <UneriKl«Jdl

i čio 27 d., užreiškė, jog duo
Washington. — Praneša-i da Puerto Rikai teisę

Mūsų valstybės sekretorių.1)
Duiles ir Sovietų ambasado- į Kanadon. 
rius Washingtono Zarubin jai. ; 
veda pradinius pasitadimus 
dėl atominės energijos progra
mos.

Gerai, kad kalbasi ir tariasi 
Bet nelaukime ir nesitikėkime 
stebuklų.
' Iš abiejų pusių reikės dide
lių nusileidimų, kompromisu,

- yeigu bus norima prieiti prie 
susitarimo. Ir pačios derybos 
gali būti labai ilgos.

Tuomet Michigan o val
stijos prokuroras įtarė, jog 
turbūt, pats Ritchie kėsi
nosi nušaut Reuther j; to
dėl reikalauja, kad Kana
da išduotų jį teismui.

Jeigu “Keturi Didieji’’ susi 
rinktų Rytiname Berlyne, tai, 
girdi, juos smarkiai palinks-

(Tąsa 3-me pusi.)

Izraelis jieško dar 350 
milijonų dol. paskolos

New York. — Ateinantį 
pavasarį Izraelis pradės 
naujus savo valstybės bo
nus pardavinėti amerikie
čiams už 350 milijomi dole-

ma, kad Sovietų Sąjunga 
nori pirkti sviesto bei kitų 
valgių už 10 iki 150 milijo
nu doleriu iš valdiniu Ame
rikos sandėlių. Tie iš f ar
mėnų supirkti valgiai yra 
bergždžiai laikomi: sandė
liuose kaip perviršiai.

Amerikos valdžiai svar
sto ar pardavinėti juos So
vietų Sąjungai.

Dasipirkimais iš užsienio 
! sovietinė vyriausybė sten
giasi greičiau pagerinti sa
vo piliečiams gyvenimą.

rių.
(Ai^bjški Izraelio kaimy

nai tvirtina, kad jis pasi
laiko tiktai amerikiniais 
pinigais.)

siskelbt nepriklausoma, 
da tik jos seimelis tatai 
tartu.

Jungtinės Valstijos 
dina Puerto Rikos teritori
ją “laisvąja bendruomene” 
saryšvie su Amerika. Pu- 
ertorikiečiai nrinažistami 
Jungtinių Valstijų pilie-

Paryžius. — Buvusi s
■ Franci jos užsienio reika- 
l lų ministras Šumanas pa
sakojo korespondentams, 

, jog francūzai labiausiai bi
ją, kad Jungt. Valstijos ne- 

; ištrauktų savo armijos iš 
' vakarų Europos.

Anot Šumano, francūzai 
! netaip biją susidėti su bū- 
j simąją Vakarinės Vokieti- 
: jos armija i tarptautinę ka-
■ riuomenę prieš komuniz-
■ mą, kaip jankių pasitrauki- 
I mo iš Europos.
, > Tuo būdu Šumanas agi
tuoja Frakcijos seimą už- 
girti Amerikos planą, kuris 

! reikalauja sujungt vaka- 
I rinius vokiečius, francū- 
zus ir kitus vakarų europie
čius į bendrąją armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Socialistas-Francijos 
seimo pirmininkas

Paryžius. — Franci jos 
seimas išrinko ’savo pirmi
ninku socialistą Andre Le 
Trokuer’ą, už kuri balsavo 
300 seimo narių. Jį rėmė 
ir komunistai.

Už katalikų - dešiniųjų 
kandidatą P. Pflimliną bu
vo paduota 251 balsas. Jis 
yra šalininkas Amerikos 
plano, peršančio sudaryt 
bendrą armiją, vokiečių ir 
kitų vakarinių europiečių 
prieš Sovietų Sąjungą.

pa- New York. — Pūgos-šal- 
ga„ i čiai Didžiajame New Yorke 

ir apylinkėje nuo sekmadie
nio , nakties pražudė 24

i žmones. Kai kurie mirė nuo 
j persidirbimo, bekasant snie- i 
; gą nuo savo šaligatvių, 
! daugiausia širdies ligoniai.

Kituose miestuose bei

nu-

va

čiais.
MASINE IšEIVYBe Į 
JUNGTINES VALSTIJAS

(Jungtinės Viduti jos, su
teikdamos jiem pilietybę, 
plačiai atidarė duris puer- 
torikiečiams keliauti Ame
rikon, kaip pageidauja
miems pigesniems darbi
ninkams. Bet darbams ma
žėjant Jungt. Valstijose,

! ir sniegų audros numarino 
1 dar bent 40 amerikiečiu .
I *•

Kiek turi submariny 
Sovietai ir Amerika.

Paryžius. — Francinjos 
....... * kad 

300 
ka- 
kad 
turi

karininkai skaičiuoja, 
Sovietų Sąjunga turi 
submarinų. '' Anglijos 
rininkai skaičiavo, 
Jungtinės Valstijos 
200 submarinų.

Seoul, Korėja. — Nukri
tus žvalgybiniam ameriko
nų lėktuvui, užmušta du 
oficieriai.

Boston. — Audra apvožė 
valtį, beplaukiant jai į ka
ro laivą; nuskandino kapi
toną ir du jūreivius.

ORAS. — Vis šalta ir da
linai apsiniaukę.
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BLOGI SUMANYMAI
PIRMIAUSIAI prezidentas Eisenhoweris pasakė 

(sausio 7 d.) Kongrese kalbą apie padėtį mūsų šalyje.
Toji kalba, kaip jau buvo pas mus rašyta, nesužavėjo 

darbo žmonių, bet ji sužavėjo jų išnaudotojus.
Tiek užsieniniais, tiek naminiais klausimais prezi

dentas Eisenhoweris reiškė geismus pačių aršiausiųjų 
republikonų, pačių reakcingiausių elementų mūsų ša-

Kas Ką Rašo ir Sako
Smetoninius budelius 
prisiminus

Atsimenate, kaip Smetonos 
klika savo kruvina 1926 metų 
gruodžio 17 dienos smurtą pa
teisino. Girdi, komunistai gru- i 
mojo valdžios nuvertimu.

Taip budelis Smetona teisi
no ir po gruodžio 17 dienos j 
perversmo sušaudymą Lietu 
vos darbininkų vadų.

jtimi. jie buvo gruodžio 16 d., 
j mano, kaip tada ėjusio kariuo
menės štabo viršininko parei
gas, sukviesti į Kauną ir aš

Įspėjęs , kad ta proga bus pa
prašyti padaryti išsamius pra
nešimus ne vien apie padėti 

i pulkuose, bet ir, bendrai, apie

iš Kazio Škirpos kalbos apie

metų lapkričio menesį.

“. ..Man tikrai skaudu apie 
tą nelemtąjį įvykį šia proga 
užsiminti. Bet turiu tai pada

ryti. nes kitas buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas (Ule-

šioje pačioje vietoje ir tokia

įvykį daug netiesos. Jis pa
vada stovėjome 
krašto’ ir todėl 

jis griebęsis ‘to žvgio Tėvynės 

spaudė, rašydama apie Eisenhowerio su-1" (I.1 1 • Į ■ Išeitų. lyg
į mylėjo Tėvynę, 
i o kiti nieko nematė ir Tėvynės 
j nemylėjo, 'l ai, gerbiamosios i) 
gerbiamieji, niekas kita, kaip 
bandymas pratempti dramblį 

i pro adatos skylutę, anot tos

Kai kuriais, 
piktino net Anglijos konservatoriai,—pasipiktino jie, be- i«‘eiškė neva 
je, tais dalykais, kurie 
reikalus.

manymą nupilietinti Amerikos komunistus, tarp kitko, 
priminė, jog tuo būdu norima grįžti i 18-tąjį amžių.

JEIGU PREZIDENTAS nepatenkino žmonių save 
kalba, tai jis juo mažiau patenkino savo Kongresui pa
siūlymais, įteiktais sausio 11 d.

organizuotų

ni ūsu tautos meilės (lėliai.’ 
jis tik vienas 
matė pavoją,

I T .nuotaikas miestuose ir vie- 
I tovėse, kur buvo mūsų ka- 
j riuomenės garnizonai.

‘Pasitarime, kuriame, daly- 
j vavo apie 50 asmenų, prezi- 
! duojant pačiam kariuomenės 
i vadui, geli. Žukauskui, ne vie
nas iš suminėtų atsakingų ka- 

. riškių vadų ir viršininkų nepa- 
! tiekė jokių aliarmuojančių in
formacijų, kad būtų grėsęs vi
daus pavojus iš komunistų 

i pusės, kaip gruodžio konspi- 
ratoriai buvo prasimanę ir 

I skelbė po to Įvykio Atbulai, 
visi pranešėjai, be išimties, 
užtikrino karo vadovybę, jog 
tokio pavojaus visiškai nebu
vo, kad komunistiniai elemen
tai visai neskaitlingi ir nesu- 
siorganizavę ir, kad civilinių 

įgyventoji! mitingavimai, pasi
naudojant demokratinėmis 
liasvėmis, visai nepalic 
kiuotės karių sveikos 
tinės dvasios ir karinės 
mes. Kai kurie, pulkų

Hincks andai pareiškė, kad Ka
nados žmonės kasmet turi su
kelti po <500 milijonu doleriu 
protiniams ligoniams gydyti.

Jis apskaičiuoja, kad Kana
doje yra apie 1,500,000 nesvoi- 
kapročių.

Tai ką jau kalbėti apie Jung
tinių Valstijų nesveikapročių 
problemą, kurių čia yra keletas 
milijonų ?

■ { Nesveikapročiai sudaro ne- 
; mažą problemą ir ^milžiniškas 
į išlaidas tiek Kanados. tiek 
I Jungtinių Valstijų gyvento

jams.

tiniams ligoniams trūksta čia 
tinkamų Įstaigų, ypač ligoni
nių, kuriuose prie gero gydy
mo ir prižiūrėjimo -galima bū
tų milijonus pagydyti.

ŠYPSENOS
Kaimynas: — Ko tu, Bal

Antras Kaimynas: — Ką 
gi nebūsiu nuliūdęs? mano 
šuo, kurį aš taip mylėjau, 
vakar pabėgo sykiu su ma
no pačia.

draus-

darbininkų reikalus.
Pasiūlymai, kuriuo^ prezidentas įteikė, 

nei farmerių nei darbininkų.
Farmeriams žadama didesni trūkumai,

“Tada nebu vo nei jokio! 
rimtesnio bolševistinio pąvo- . 
jaus, wei buvo ka gelbėti nuo

didesnis var-
patvirtinu ne tik del to, kad 
.17 gruodžio smurtui pasiprie
šinau, bet pirmoje eilėje pasi-

opozi- 
i vinių partijų veikėjai mėgina 

iš pasalų kurstyti jaunesniuo
sius karininkus bei siekia juos 
įvelti Į politiką ir juos tuo bū
du demoralizuoja. .

Vadinasi, jokio pavojaus 
Griniaus valdžiai iš komunistų 
pusės nebuvo. Komunistų va-

jog tūlu

GRAŽŪS ATSILIEPIMAI
I SUVAŽIAVIMĄ

Prašome duoti žinių apie tai, kas kur veikiama at- 
žymėjimui 35 metų dienraščio Laisvės sukakties. Su 
Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimu ,vasario 7 d., 
nrasidėdeda atžymėjimas šios gražios sukakties ir jis 
tęsis ištisus šiuos metus.

Pirmieji atsiliepimai į suvažiavimą yra šie:
“Gerbiama Laisvės Redakcija!

Šiuomi prisiunčia me $26, kaipo auką Laisvei nuo 
LLD 57 kuopos, Cleveland, Ohio. Prašome prisiųsti 
pakvitavimą.

Draugiškai, F. Skleris.”
Graži dovana iš tolimos kolonijos. Dėkojame atiko-

I pas savo, vieną parapijoną, 
j ir kai paskambino prie du- 
Į rų, išėjo maža mergaitė 
j įvesti kunigą į vidų. Kuni- 
I gas, vienok, atsisako eiti į 
| vidų, sakydamas: “ne, aš| 
i Verčiau lauke palauksiu, nes: 
mano kojos labai purvinos.”!

Mergaitė: — O, tas nieko' 
i nereiškia, tamsta juk su če- ’

phijos įteikė $7.00 dovaną Laisvei suvažiavimo proga. 
Jo dovaną aplaikėme per A. J. Smitą. Dėkojame gerb. 
A. Degučiui už dovaną ir A. J.Smitui iš skubų jos pri
siimti mą.

‘Laukiame daugiau žinių iš kolonijų dėl suvažiavimo 
ir.dėl atžymėjimo dienraščio jubiliejaus. Svarbu finansi
nė parama, bet taipgi svarbu, kad šis suvažiavimas bū
tų skaitlingas. Pranešdami žinias iš finansinio vajaus, 
priminkite ir tai, kas iš kur atvyks į suvažiavimą.

Suvžiavimo proga yra rengiamas šaunus banketas. 
Kviečiame visus dalyvauti ir bankete. Bilietas tik $3.00. 
Malonėkite iš anksto įsigyti banketo bilietus.

Suvažiavimas prasidės 11 vai. dieną, o banketas— 
tuojau po suvažiavimo, ne vėliau 6 vai. vakaro.

Kadaise, kai Eisenhoweris buvo kandidatas prezi
dento vietai, jis žadėjo, kai bus išrinktas, taisyti Tafto- 
Hartley įstatymą. Dabar jis turi progą tai padaryti. 
Bet ką gi jis siūlo? Jis siūlo šį įstatymą taisyti darbi
ninkų nenaudai, o samdytojų naudai.

Tiesa, organizuoti darbininkai Eisenhowerio kan
didatūros nerėmė, jis tai žino. Bet dėl to neturėtų būti 
kerštaujama.

Prezidentas Eisenhoweris, pasirodo, ryžtasi vykdyti 
makartistų politiką,‘gi makartizmas yra amerikinis fa
šizmas.

Į pagal visų Lietuvos karinome-* 
Į nes pulku ir divizijų vadi. 
; pranešimus. Kyšyje su respub-

niaus 60 metu amžiaus sukak-

vien Lik lain,

ne
pamiršti, kad šiemet Įvyks kongresiniai rinkimai.

PERDAUG AUTOMOBILIŲ
SKELBIAMA, jog mūsų šalyje vienu sykiu susidarė 

perdaug automobilių. Iš viso šiandien esama 250,000

tiesicg nežino, kur juos dėti; jie yra gaminti 1953 m.
Tačiau automobilių fabrikantai raminasi, jog tai. 

girdų nesąs labai rimtas dalykas. Tasai automobilių per
viršius būsią galima kaip nors iškišti, o šiemet automo
bilių fabrikantai gamybą smarkiai sumažins, na, tai ir 
viskas bus okei.

Mums svarbu yra ne tai kad “perdaug automobilių.“ 
Mums svarbu pabrėžti tai, kad tūkstančiai automobilių 
išdirbėjų šiandien yra nedarbo lauke!

Automobilių iš tikrųjų nėr perdaug, nes daugelio 
Amerikos žmonių jų neturi, nors norėtų turėti. O ne
turi dėl to, kad neturi pinigų, neturi kuo pirkti. O kai 
automobilių pramonės karaliai paleidinės iš darbu dau
giau darbininkų, tai automobilių susidarys dar didesni

I kad pateisinti 
! smurtą.

Lietuvos istorija niekado;
i nepamirš šitos smetoniniiikų

PASTABOS
Klausimas, kodėl apie 7 mi

lijonai Italijos darbininkų so-

tus ir kodėl komunistii. socia
listų ir krikščionių demokratų 
vadovaujamos unijos tuos striu
kus bendrai rėmė? >

Atsakymą suteikia “Nation
al Guardian” korespondentė 
Ursula Wasserman iš Berga
mo, Italijos. Ji paduoda seka
mus davinius:

Italijos darbininkai teuždir
ba, abelnai imant, po 25,650 li
rų j mėnesį (apie $10). Ketu
rių šeimos pragyvenimui į mė
nesį išeina maždaug 61,160 Ii-į kad Amerikos generolų planas 
rų. ( 
vienas 
tai galima suprasti, kaip
džiai darbininkų šeimos 
gyventi.

Reikia rimtai galvoti apie priėjimą prie 30 
darbo savaitės. Tai sudarytų daugiau darbų 
mažesnis perviršis įvairių produktų.

valandu 
ir būtu

Ugniagesiai darbuojasi, kad išimti geležinkeliu inspektorių, 
papuolusi oo vagono ratais Philadelphijoje. Jis buvo sunkiai 
sužeistas.

Panelį: — Žiūrėk, Jonai, 
• šuo be uodegos bėga!

Jonas: — Tai mažmožis.
i Ypatingiau išrėdytų, jei uo-

Pati i savo vyrą: — Kas- 
žin, ar visi vyrai tokie kvai-

Jeigu Amerikos, Anglijos ir į 
b’rancūzi jos skelbtas boikotas i ‘ i
Sovietams 1918-20 metais ne-| 
paklupdė jaunučio socialistinio Į 
krašto, tai ka reiškia šiandien j

1 boikotas visoms i
1

šalims, kurios sudaro daugiau 1

Prancūzų laikraštis “Tribune į 
des Nations” paduoda savo mi- j 
litarinio analisto nuomonę apie j 
amerikiečių ruošimąsi atomi-■ 
nomis bombomis sunaikinti So-j 
vietų Sąjungą.

Minimas rašytojas aiškina. |

Apie katalikų bažnyčią 
Lietuvos tarybų socia
listinėje respublikoje

Rašo I
Kazimieras Poltarokas,

Panevėžio vyskupas,
niaus arkivyskupijos

kapitulos vikaras
Vakaruose neretai reiš- Į 

kiamos neteisingos nuomo-j 
nes apie katalikų padėtį j 
Lietuvoje. Kartais tiesiog: 
atrodo

maldos, laikomasi švenčių, 
pavyzdžiui, Atlaidų ir di- 

Vil- I džiųjų metinių švenčių, to- 
, kių kaip Kalėdos, Velykos, 

: Sekminės, Dievo Kūnas...
Švenčiamos tos dienos iš
kilmingai, su procesijomis, 
skambant varpams.

jog sąmoningai
Vyras. — Na,. įkas čia, j siekiama suklaidinti pašau-į 

juk dar tiek daug yra ne- lio viešąją nuomonę. Aš j 
vedusių. noriu čia bendrais bruožais'

-------- I papasakoti apie Lietuvos:
Baltruvienė: — E, gi, kai- i TSR tikinčiuosius, apie tau i 

kokioj padėty yra jų religi
niai reikalai.

minkėle, aš. ir bažnytėlėj 
šiandien buvau . . . Visus 

socialistinėms į darbus mečiau ir nuėjau...
Šitokia diena!... Dievas ži
no, ar besulauksime didžio
jo ketvergį kitų metų? 
Nors gi pasimeldžiau... Ir 
kas'per gražumas buvo...

šeimos teturi darbą, 
skur- 

turi

Minima korespondentė 
kad Italijos darbininkai 
giausia sutaupo kitoms reikme
nims mažindami maisto porci- j 
jas.

rašo, 
dau- 1

Palyginimas: amerikietis. I
i proporcionaliai imant, sunau-i 
’ (loja Į metus apie 128 svarus 

mėsos, Sovietu Sąjungoje apie 
100 svarų, o Italijoje—tik 28 

! svarus. Pusbadžiai gyvendamos 
' Italijos šeimos turi nemažai

liti.
štai dėl ko Italijos darbinin

kai, reikalaudami didesnių al
gų, vieningai streikavo.

Anglijos laikraštis “Birming
ham Post” nusiskundžia, kad

t i prekybą su socialistiniais 
kraštais kenkia tiek Amerikai, |

Minimas laikraštis nurodo, 
kad Vakarų Vokietijos indus- 
trialistai ir . biznieriai susiran
da kelius, kad ir slaptai, par
davinėti .socialistiniams kraš
tams ne tik savo produktus, bet 
ir amerikiečių atsiųstus. Tą. 
patį padaro ir Japonijos biznie
riai. Toji amerikiečių valdovų 
drausmė tiems biznieriams su
teikia geriausių progų pasida
ryti didžiulius pelnus.

į dvi valandas išdaužyti Sovie
tų industrijos centras yra ab-1 
surdiškas ir beprotiškas. Jis

planas yra tik
tam, kad pagązdinti Sc 
vadus, bet praktiškai jis nie-

yraj 
visairealistai, tokių gązdinimų 

nebijo, tokiu būdu Amerikos

jiems jokios naudo

Anglijos darbietis parlamen
to narys ir rašytojas Tom Dri- , 
berg Amerikoje lankėsi perei
to lapkričio mėnesi.

Sen. McCarthy buvo pasikvie- 
'ęs j j Į vieną raganų gaudyme 
(tyrinėjimo) posėdį.
Jk Grįžęs Londonan Driberg pa-j 
rase įspūdžius. Pasipiktinusiai ' 
jis nurodo, kaip McCarthy pa
stato pašauktuosius tykinėti j 
tokią poziciją, kad jie prasižen
gia ragangaudžiams atsakyda
mi Į klausimus arba neatsaky
dami. Atsakydami Į klausimus 
jie nustoja teisės naudotis Kon-

są ir galį būt patraukti atsa
komybėn.

Driberg stebisi, kaip Ameri
kos žmonės leidžia taip sauva
liauti tokiems elementams, kaip 
McCarthy, kuris visiškai'' nesi
skaito .su demokratinėmis žmo
nių teisėmis.

Kanados Protinės Sveikatos

jęs pamokslą pasakė L.
Kriapšienė: — Tai Jezu- 

sėlį palaidojo?
Baltruvienė: — Palaido

jo, palaidojo... aš pati ma
čiau.

Kriapšienė:—Dieve duok 
jam dangų... Aš jo nema
čiau ir nepažinau.

Davatka, aimanuodama: 
—Dievuliau brangus! Kai 
pamisliji apie smertį, tai 
niekis ir vyriškis. Bet kai
pamisliji apie vyriškį,

— Dabartiniuose lai
kuose juk nepasilieka žmo
nes bepročiais iš meilės?

Jis: — Keistas klausimas, 
argi tiek daug žmonių ap-

Turtuolis: — Tamsta no
ri vesti mano dukterį? štai: 
jaunoji gauna $15,000 krai
čio, senesnioji — $30,000, o 
seniausioji — $45,000!

Jaunikis:—Gal turi tams
ta dar kokią nors, visai se
ną?

Mokytojas klausia vaikų: parapijose. 
—:Kaip Viešpats dievas su
tvėrė pasaulį?

Mokinys: — Kai pirmiaus 
buvo viskas pigu, Tai gerai 
buvo sutverti, įet dabar te
pabando, kuomet jau viskas 
labai pabrango!

Klausimas: — Ko:ks skir-

vykdyti visus religijos nu
rodomus ritualus, krikštyti

i bažnyčiose, tuoktis, laido® 
' dalyvaujant kunigui. i

Vaikus pirmajam šven
tos komunijos priėmimui 
ruošia tėvai. Kunigai, 
prieš prileisdami vaikus 
prie sakramento, patikri-

tinės provincijos su dviem 
a r k i vyskupijomis — Vil
niaus ir Kauno — bei ketu
riomis vyskupijomis: Pane
vėžio, Telšių, Vilkaviškio 
ir Kaišiadorių. Panevėžio 
vyskupiją valdo vyskupas. 
Be to, būdamas Vilniaus 
arkivyskupijos kapitulos' 
vikaras, Panevėžio vysku- i 
pas jau penkti metai kartu 
valdo Vilniaus arkivysku
piją. Kauno arkivyskupiją i 
ir Kaišiadorių bei Vilkaviš-' 
kio vyskupijas valdo kapi
tulos vikaras kanauninkas' 
Juozas Stankevičius. Tel-j 
šių vyskupiją valdo kanau- ; 
nin.kas Petras Maželis, kuri; 
paskyrė jo pirmtakas —' 
vyskupas.

Lietuvoje yra 688 vei- i 
kiančios bažnyčios, kuriasi 
aptarnauja 741 kunigas. 
Kunigams parengti Kaune : 
veikia, Tarpdiecezinė pen
kiametė Didžioji seminaru: 
ja, turinti teisę suteikti i 
akademinius laipsnius.

Kandidatais į seminariją 
priimami abiturientai, iš-! 
laikę papildomai egzaminą' 
iš tikybos ir lotynu kalbos. 
Šiuo metu seminarijoje mo-į 
ko|JJ75 studentai. Praėju- i 
siajs^mokslo metais aš su
teikiau kunigo titulą sep- i 
tyriiolikai klerikų. Visi jie 
sėkmingai dirba bažnyčių'

reikiant paruošti, norint, 
kad švenčiausio Sakra
mento suteikimas būtu at
liktas pagal bažnyčias 
kalavimus.
minti apie religijos ii1 doro
vės reikalavimus, kunigai 
skaito katekizmo pamoky- 

i mus, gomilijas, o per šven- 
I tęs sako pamokslus. Kuni
gai lanko ligonius namie ir 
ligoninėse, suteikia jiems 
komuniją.

Vyskupas ir vyskupijų 
valdytojai
vyskupijas, dekanai — de-

rei-
Siekdathi’ pri-

savo

Į nieji — parapijas. Kasmet 
j vykdomas patepimas švęs
tu aliejumi. 1953 metų spa- 

j lio 11 dieną aš Aušros Var
tų bažnyčioje, stebuklin
goje vietoje, atlikau Vilniu
je gyvenančių vaikų pate
pimą. Tam pat tikslui aš 
spalio 25 dieną apsilankiau 
Panevėžyje. Rugpiūčio mė
nesį buvau nuvykęs Kreke- 
navon (Panevėžio vyskupi
ja) į Švenčiausiosios Pa- 

Jžengimo į 
Vietinio ko
davę tikin

tiesiems kolūkiečiams ato
stogų, kad jie galėtų daly
vauti iškilmėse.

neles Marijos

Vištfse Lietuvos parapi 
jose reguliariai vyksta pa

šio vyro, ir redaktoriaus?
Atsakymas: Redaktoriui 

yra žinomi visi jo bendra
darbiai, o vyrui—ne!

Surinko Mikas

Redakcijos Atsakymai
Mikui Betroitiečiui. Porą 

jūsų rašinių, 1 i e č i a n č ūvį 
“Šviesoje” tilpusius raštus* 
perdavėme “Šv.” redakci
jai.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naują skaitytoją. 
Laisvės kaina $8.00 metams.



Daugiau dėmesio kreipkime 
* apsigynimo reikalams

Laike Nacionales Konferen
cijos, atšaukimui McCarran- 
Walter Įstatymo, lietuviai de
legatai laikė savo pasitarimą, 
kuriame priimta ši veikimo 
šiems metams programa:

1. Šaukti miestu ar sričių 
konferencijas lietuviu organi
zacijų dėl priėmimo Lehman- 
Celler biliaus, kuris pravestas 
Kongrese pavaduotų McCar- 
ran-Walter įstatymą, skau- 
džiaKųjaliečiantį sveturgimius.

Pirmas dalykas tuo klau
simu, tai raginti Kongreso Ju
diciary Komitetus pravesti 
viešą to biliaus apklausinėji
mą t •

2. Dėti pastangas suorga
nizuoti lietuvių komitetus gy
nimosi reikalams didesnėse 
lietuvių kolonijose, ypatingai 
reikia subrusti Bostone ir apy
linkėje tokis komitetas sukur- 
F „ .

3. Išplėsti didesni veikimą 
gynimui L. Prū»eikos (Chica- 
goje) Jono Urbono, Uršulės 
Paich (Pittsburghe) ir Jakščiu 
(Detroite). Taipgi daugiau

veikti gynime visų deportavi
mui persekiojamų.

4. Padėti dviem mūsų nacio 
nalėm organizacijom apsiginti 
nuo uždėjimo jų į “subversyvj 
sąrašą,” ką pasimojo padaryti 
Generalis Prokuroras, Wash
ingtone.

5. Ginti visus deportavimu 
ar nupilietinimu persekioja
mus veikėjus.

Reikia teikti paramos ir 
tiems, kurie patys savo lėšo
mis veda bylas, žinoma, ku
rie nori paramos.

Taipgi didinti abelnai vei
kimą prieš deportavimo ir nu- 
pilietinimo isteriją.

Raginame visus laisvės ii 
žmogaus teisių palaikytojus 
prisėdėti prie šio svarbaus dar
bo, Įplėšti tą darbą ypatingai 
didesnėse lietuvių kolonijose 
Amerikoje^—'

Gynimas persekiojamų vi
suomenės veikėjų yra pareiga 
visų norinčių palaikyti laisvę 
ir civiles teises šioje šalyje.

LIETUVIŲ KOMITETAS 
GYNIMUI SVETURGIMIŲ

) Porteris nuvalo nosį buvusio prezidento Truma.no stovylos, 
esančios prie Senato buto Washingtone. Kaip! Washington© 
politika, taip ir Trumano nosis apsipurvina.

MONTREAL., CANADA

“Tūkstantis po šimtą!”
“KaipJS>dangaus iškrito”...

Kai Lietuvių Namo B-vės' 
suvažiavime buvo diskusuo- 
tas Įnešimas pravest vajų 
šūkiu “tūkstantis po šim
tą,” tai niūdžerzietis Janu
šonis pasisakė sekamai:

—Šis pasiūlymas mums; 
kaip iš dangaus iškrito. Tai; 
vienintelė gera ir veik vi-j 
siems lengvai priimama iš
eitis. Reiniu įnešimu, pats Į 
pasižadėdamas šimtinę su-' 
mokėt.—

Ir šiandien garbės narių j 
sąraše jau turime, rodos, I 
74 šimtininkus. (Pora jų!

dovanoję po $500?)
Aišku, ši ilgoka Bendro

vės narių eilė paaukojo po 
šimtinę ne dėl to, kad jie 
nebūtų galėję jų sunaudot 
kitaip; jie davė jas dėl 
to, kad jie yra idealis
tai, kad Jiems rūpi visuo
meniniai reikalai, kad jie 
laiko bendrą tikslą glau
džiai prie savo širdies. Pa
darydami gražią pradžią, 
jie kviečia ir visus kitus 
Bendrovės narius i save 
eilę.

Dar ir dar esate prašo
mi paklaust savęs: ar iš ti
krųjų jūs pažeistumėt savo 
gerbūvį, jei įstotumėt į 
garbingą šių pradininkų 
eilę?

Bendrovė turi apie 1,300 
narių. Galima sutikt, kad 
gal apie 300 narių iš tikro 
neišgalėtų paskirti š i a m 
kilniam tikslui po šimtinę. 
Bet apie 1,000 narių tikrai

lengvai gali tai padaryti.
Tiesa, doleris kiekvienam 

žmogui yra pagelbininkas 
asmeniniam tikslui siekti. 
Bet visuomenininiai sąmo
ningam žmogui negarbinga 
būtų dolerį laikyti savo gy
venimo tikslu.

Sukruskim ir padarykim 
Ši liaudiškai demokratiniu 
lietuviu centra iki sekamo 
s u v a ž i a v i m o be jokių 
skolų!

Jei dėl kokių priežasčių 
negalite savo šimtinės pri
statyt dabar, tai esate pra
šomi pasiųst Namo Valdy
bai savo pažadą. Tai pa
tarnaus kaip akstintojas 
kitiems. Jūsų pažadas bus 
priimtas kaip ir pinigas.

Kad nekalbėt tuščiai — 
kad nesiremt tik kitais, tu
riu pasisakyt, kad:

Esu vienas pačių biednų- 
jų, bet esu pirkęs už $100 
šėrų, dovanojęs $100, pasko
linęs $1,000, suvažiavime 
pažadėjau (jei vajus bus 
pravestas) paaukot antrą 
šimtinę, ir šiuomi pasiūlau 
Namo Bendroves Valdybai 
tą antrą šimtinę atsiskaityt 
iš mano tūkstantdolerinės 
paskolos. Ir nesijaučiu, kad 
tai mane pražudys.

Kas sekamas? Kalbėkit, 
draugai Bendrovės nariai! 
Paduokit mums savo para
mos ranką! Visi po mažy
tę $100 sumelę — ir mūsų 
bendras tikslas bus taip 
lengvai pasiektas!

S. Maksimiškis

TYKIAUSIAI SUTIKTA 
NAUJI METAI

Tradicinis žmonių įprotis 
per šimtmečius ir po visą 
pasaulį priimta iškilmingai 
i>‘ triukšmingai sutikti nau
jus metus. Neatsilikdavo 
nuo to ir Montrealas. Ta
čiau ne šiais (ir ne perei
tais) metais. Jei, pavyz
džiui, New Yorko Times 
Square susirinko apie vie
nas milijonas žmonių, už
miršę savo kasdieninius 
vargus ir rūpesčius, links
mai ir triukšmingai sutik
ti naujus metus, tai Mont- 
reale —kur pirmiau būda
vo užkimštos ž m o n ė m i s 
gatves — ant Reel ir St. 
Catherine gatvių šiemet vos 
vienas dižiūruojantis poli
cininkas stovėdamas žiūrė
jo i tykias gatves ir stebė
jo pravažiuojantį vieną ki
tą apytuštį gatvekarį.

Kodėl taip tykiai viskas 
! praėjo? Todėl, kad Duple- 
| šio valdžia privertė nuo 10 
rval. vakaro uždaryti visas 
i pasilinksminimų vietas, net 
ir paprasčiausias šokių sa
les, ir žmonės neturėjo nie
kur kitur nueiti, jei ne bent 
vienas pas kitą ,savo drau
go namuose, užsidarę duris 
sutikti naujus metus.

PAGERBTI KAUŠPĖDAI
Sezoniniu švenčiu išvaka

rėse ,artimų draugų bei pa
žįstamų netikėtu “užpuoli
mu,” pagerbti Petras ir L. 
Kaušpėdai juodviejų 15-kos 
metų vedybines sukakties 
proga.

X.__________ _________ ________________* . , 
1 n i Fi South Boston, Mass.

Kviečiame Visus ir Visas į

BANKETĄ
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadienį

/ SAUSIO 24 JANUARY
Piliečių Kiiubo Salėje

318 Broadway, So. Boston

Čia pasiliksminsime ir tuo pat kartu paremsime
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į dienraštį Laisvę. Mūsų dienraščio finansinė pade- { 
■ Į
! tis yra sunki. Visi rūpinkimės kiek išgalėdami pri- i 
j sidėti finansiniai dienraščio išlaikymui. j
1 ' *
3 psl.—Laisvė (Liberty)-KetvirtaJicn., Sausio-Jan. 14, 1954

SUSIŽIEDAVO
Vytautas Skripka (Jur

gio ir Pranės Skripkų sū
nus) laike švenčių susižie
davo su anglų tautybės 
mergina. Neteko patirti, 
kada juodvi-ejų vestuvės 
įvyks. ■

DAR APIE SVEČIAVI- 
MĄSI

Ilgų švenčių proga buvo 
atvažiavę pasisvečiuoti H. 
Mitkus su žmona (Nellie 
Kielaite) ir savo dviem du
krelėm, iš New Jersey, pas 
jos tėvus—Kielus.

Taipgi Irena Kavaliūtė su 
vyru Jack Shaket, iš Kings
ton, Ont., buvo atvažiavę 
pas jos tėvus—Kavalus.

O Frank Šiuplevičius bu
vo išvažiavęs svečiuose į J. 
A. V., Philadelphia, Pa.

SUSIŽEIDĖ
Kazys Kielą sunkiai su

sižeidė ranką, darbavietėje._____  i
MIRĖ

Po ilgos sunkios ligos, 
sausio 2 d., mirė Katrina 
Linauskienė (Anužytė), su
laukusi 63 metų amžiaus. 
Velionė paliko nuliūdime sa
vo vyrą Kaimierą, sūnų 
Stasį ir dukterį Suzaną. 
Palaidota per Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią, Co
te dus Neigęs kapinėse.

O gruodžio 30 d. mirė ne
seniai atvažiavęs lietuvis 
Jonas Kriščionaitis, sulau
kės 47 metu amžiaus. J.A-

WORCESTER, MASS.
TERORAS SIAUTĖJA
Sausio 6 d. areštavo Ed- 

warda Kielą. Prieš jį užve- 
dė deportavimo bylą. Pa
leistas po $2,000 kaucija iki 
tardymo, kuris turės įvyk
ti ne už ilgo. Per radiją 
pasakė, kad jis atvykęs į 
šią sali li907 metais. Ilgus 
metus išdirbęs H. H. Brown 
Shoe Co.

Kai pas tos kompanijos 
vice-prezidentą William J. 
Shea buvo atsiklausta nuo
monės apie Kielą, Mr. Shea 
pasakė: “Kiela yra labai 
tykus žmogus ir geras dar
bininkas, kas dieną darbe. 
Jisai dirba kompanijai jau 
pirm mano atvykimo čionai 
prieš devynerius metus. Aš 
nežinau, kaip ilgai jis yra 
čia dirbęs pirm mano atė
jimo.”

Mr. Shea sakė, kad jo 
kompanijai nebuvę praneš
ta apie Kielos praeitį. Ne
pranešę nei to, kad nori de
portuoti. Kokia ta praei
tis? Kielą įtaria, būk jis 
buvęs komunistų partijos 
nariu nuo 1919 iki 1936 m.

Sužinojus, kad Kiela yra 
nariu CIO United Shoe

Chicagos Žinios
Pianistė Sophie Kent 

šventes praleido Chicagoje 
pas tėvus ir kitus artimuo
sius. Ji tūlą laiką jau gy
veno Kalifornijojee.

Mirė Kizlaitienė, LDS 
109-tos kuopos narė. Ta 
lųoteris dėl nesveikatų bu
vo prisikentusi daugybę 
skausmų per praėjusius ke
liolika metų. Prieš virš 10 
metų buvo netekusi abiejų 
kojų, o vėliau nuplauta ir 
viena ranka.

Mirė Frank Pilitauskas, 
b r i d g e p o r tietis, kilęs iš 
Skaudvilės, Raseinių apskr. 
Palaidotas Lietuviu Tauti
nėse kapinėse.)

Važiuodamas automobi- 
liumi mirė Steve Salahub. 
Jo auto sustojo prie Oak 
Hill kapinių tvoros.

._ . '
Leidėjas /iri redaktorius 

kaimynijos/ laikraščių Leo 
Lerner pareiškė, kad ma- 
kartizmas siekia “atviro 
karo ir militariškai užval
dyti Kiniją.” Jis sakė, kad 
tik liaudis gali sustabdyti 
ta naujos rūšies fašizmą.

L V.

Philadelphia, Pa.
HELP: "WANTED^EMALE

NURSE. Graduate. Exp. Night duty; 
11 P. M. to 7 A. M. For Convales
cent Home in Devon, Pa. Live in or 
out. Phone CATHCART HOME. 
Miss Seibert, Wp.yne 0883 or Miss 
Sawin, EV. 2-4200.

(9-11)

HAIRDRESSERS. Thoroughly exp. 
all around operators. Steady wk.; 
good wking conditions. Sal. no ob
ject if qualified. Apply in person or 
phone.. WYNN BEAUTY SALON. 
5601 Berio. St. Tr. 7-2906 '

(9-11)

HAIRDRESSER. Shampoo Girl. Al
so needed exp. Manicurist; must be 
good. 5 day wk. Pd. Vacation. 
Steady wk for right girls. Apply 
in person or phone Clearbrook 9- 
5528. BERNARD’S BEAUTY SA
LON, 707 Burmont Rd., Drexel Hili, 
Pa. (9-14)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

mintų komunistinė muzika. 
Gal net iš Maskvos atvažiuotų 
visas didžiulis choras.

Taip pranašauja komercine 
spauda.

Reikės visko, kam tą pasita
rimą privesti prie' Įsusitarimo. 
Pamatysite.

Gera muzika gal padėtų wi- 
nėtos konferencijos nervus iš
laikyti ant pavadžio.

Blogo tai jau nepadarytų.
Mes stojame už muziką — 

iš Maskvos, iš New Yorko, iš 
Londono ir iš Paryžiaus.

Detroit, Mich.
Fordo lokalas kovos 
prieš ragangaudžius

Auto Workers Fordo Lo-1 
kalo 600 Generate Taryba 
smerkė čia atsikraustantį 
kongresinį Neamerikinių 
Veiksmų Komitetą. Taryba 
atstovauja 60,000 to lokalo 
darbininkų.

Taryba savo rezoliucijoje j 
pareiškė, kad “Kongresas I 
privalo tyrinėti nedarbą au- į 

i to industrijoje ir ypačiai 
Detroito srityje, kur tūks
tančiai auto darbininkų yra 

I be darbo dabar ir dar neį- 
mato galimybių darbą gau
ti.” Įspėja, kad neameriki
nių tardymai “bus vartoja- 

' mi puolimui organizuotų 
darbininkų per republiko- 
nus...” • ‘

Greta kitko, taryba atsi
šaukė į unijos tarptautinę 
tarybą vykdyti unijos 14- 
sios konvencijos rezoliuciją. 
Toje rezoliucijoje unija ir 
jos skyriai buvo raginami 
“išstoti, kalbėti ir atsikiiy^ 
ti” prieš McCarčius, Mc- 
Carranus, Jennerius ir Vel- 
•des.

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7-ta kuopa rengia puikia va

karienę, lietuvių tautiškos parapijos 
svetainėje, 206 Parrish St. įvyks 
sekmadienį, sausio (Jan.) 17 d., du
rys atdaros nuo 4-tos vai. po pietų, 
vakarienė bus duodama 6-tą vai. 
vakare.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Bus gera vakarienė, o 
|x) vakarienės gros gera muzika šo
kiams; kurie norės, galės pasišokti. 
Vakarienės kaina tik $1.00.

Kviečia Komitetas. (8-10)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

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

SPAETH CHFAKOLET 
'6758 Ridge Ave.

(3-9)

HOUSEKEEPER. Cook. Settled - 
woman. 30 to 45 yrs. of age. Care 
of 3 rm. apt. and complete charge 
of baby. Live out. $30 plus fare. Ref. 
req. 6 day week. Phone GE. 8-7600 
before 6 P. M. After 6 call VI. 4- 
135^ (8-10)

CLERK TYPIST. Exc. position; Cen
tral City location, with Company 
benefits. Stenography helpful, but 
not ncc. Steady work. Phono Mr. 
Krabor, WA. 2-7000 for appt.

(8-14)

OPERATORS. 3 slash pocket mak
ers; 1-4 needle band operator. Exp. 
single needle operator on boys jack
ets. Day or nigl^t shift. 13! N. 10th 
Street, 2nd fl.

(8-10)

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

HOUSEKEEPER. Settled woman, 
must be fond of children. Fine homo. 
Ref, req. Steady position for right 
person. Phone KI. 5-1275 (frofn 2 
to 6 P. M.) or Woodlawn 4- 5868.

(810)

ATTENTION! Immediate openings 
for Cutter, Spreader. Must be ex
perienced. Full or pari time. 
Children’s clothes. Good pay and 
working conditions. Permanent posi
tion for competent man. Apply all 
week MINIKIN MANUFACTUR
ING CO., 612 W. Redwood St.

(8-11)

UPHOLSTERER. Exp. Steady work; 
good working conditions. Good 
wages. 5 miles from Bridge. Apply 
in person or phone: F. Sozzl, 410 
W. Kings Highway, Timber Creek 
2-1585.

(8-10)

SHOE REPAIRERS. Exp. on calf, 
kid and patent leather, for new 
packing room. Steady wk; good 
wking conditions., Apply in person 
or phono SID STUTMAN, GR. 
4-6600. MARTINETTE SHOE CO.. 
5428 Wyalusing Ave. (9-11)

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

i Workers of America Loka- 
lo 24-to, atsikreipta ten in
formacijų apie jį. Unijos 
viršininkas tikrino, kad 
apie Kielą mažai žino. Tai 
rodo, kad jis persekiojamas 
už tą seną, seną praeitį, jei
gu iš viso tokia partinė jo 
praeitis buvo.

Ar ne stebuklas? Tai ko 
seneliams * darbini n k a m s 
tenka nuo ponų susilaukti 
prie amžiaus galo! D. J.

Kolūkio elektrifikavimas

KALVARIJA. — “Bangos” 
kolūkio nariai vis plačiau pa
sinaudoja ąlektros energija, 
kurią teikia ant Šešupės pasta 
Lytoji hidroelektrine.

Elektros energijos pagalba 
dirba kolūkio kuliamosios ir 
pašarų smulkintuvai, elektra 
varo neseniai eksploatacijai 
perduotą kolūkio malūną. 
Kolūkis Įsigijo 5 elektrinius 
motorus.
Naują šiluminę elektrinę pa

sistatė “Naujo gyvenimo” že
mės ūkio ąi’tęlės kolūkiečiai. 
Ji teiks elektros energiją ir 
kaimyniniams kolūkiams. Hi
droelektrinę ant Pakalnių u- 
pelio stato “Vienybės” kolūkio, 
nariai.

. f

Eite kitų organizacijų jau 
yra pasisakiusios prieš re- 
publikonų bandymą pakiš
ti žmonėms po akimis ra- 
gatfgaudizmą vieton darbo 
ir geresniu uždarbiu.

N. X.

Bostonas ir Apylinkė
SO. BOSTON, MASS.

Gintaru radijo konferencija, yra 
šadkiama sausio (Jan.) 17 d., .318 
Broadway, prasidės l vai. po pie
tų. Kviečiame dalyvauti visų or
ganizacijų komitetus ir prašome or
ganizacijų. išrinkti delegatus į šią 
konferenciją.

Visos organizacijos turi būt atsto
vaujamos, nes konferencija yra la
bai svarbi visiems Massachusetts 
valstijos pažangiesiems lietuviams.

Gintarų Radijo Valdyba (6-10)
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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 
tiųkamu technišku apdirbimu yra labai rei- * 
kalinga turėti kiekvienos šeimos knygyne.

Pasirūpinkite tuojau ją įsigyti.
Gaunama Laisvės knygyne.

Persiuntimo kaštus apmokame. 
Užsakymus prašome siųsti:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė.

' Richmond Hill 19, L. L, N. Y.

I

,---------------------------------------------------------------------------------- ' ------- ---- •

Rankdarbių Paroda
Laisves 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. Taipgi 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.

Truma.no


ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rajono meno saviveiklos 

apžiūra

TROšK T N AI. — Peiliai 

lapkričio ' 26 dieną čia Įvyko 
rajono meno saviveiklos rate
liu apžiūra. Joje dalyvavo !'()<) 
saviveikliniu k ų.

Su dideliu pasisekimu pasi
rodė "Lenino keliu” kolūkio 
choras. Darniai nuskambę jo

kolūkiečiu atliekamos dainos 
apie taiką apie laimingą nau
jąjį’ gyvenimą. tiražini pasiro
dė dramos ratelis, kuris suvai
dino J. Paukštelio komediją 
"Vaiduokliai.” žiūrovai šiltai 
sutiko liaudies šokiu ratelio 
pasirodymą.

Apzūroje pirma kartą daly
vavo "Kalnapilio,” Kazimiero 
Štaro vardo kolūkiu saviveik
los kolektyvai.

Pirmąją vietą meno savi
veiklos rateliu tarpe laimėjo 
kaiūkio "Lenino keliu” savi
veiklininkai.

doriausiai pasirod ži ilsiems 
meno saviveiklos rateliams 
Įteikti rajono kultūros sky
riaus Garbės raštai.

Kiekvienoje MTS — veterina
rijos gydytojas

Lietuvos Žemės ūkio ir pa
ruošų ministerija baigia kom
plektuoti veterinarijos darbuo
tojų kadrus mašinų-traktorių 
stotyse. 109 mašinų-traktorių 
stotyse jau patvirtinti vyres
niais veterinarijos gydytojais 
specialistai su aukštuoju ir 
viduriniu mokslu. Artimiau
siomis dienomis vyr. veterina
rijos gydytojai bus pasiųsti ir 
i likusias respblikos MTS. .

Kolūkių veterinarinis patar
navimas pastaruoju metu žy
miai pagerėjo. Dabar kiek
vienos MTS zonoje yra ve
terinarijos apylinkės ir vete
rinarijos punktai. Viso jų res
publikoje veikia 370 — šimtu 
daugiau. negu 1950 metais. 
Visuose rajonuo centruose yra 
veterinarijos ligoninės. Dabar 
veikia 13 veterinarijos bakte
riologijos /laboratorijų, o iki 
šių metų pabaigos bus atida
rytos dar dvi tokios laborato
rijos.

Gruodžio mėnesio pradžioje 
Gruzdžiuose pradėjo veikti 
vienų metų mokykla kolūkių 
veterinarijos felčeriams . pa
ruošti.

Tūkstantis individualinių 
namų

KAUNAS. — Mieste plačiai 
išsivystė individualiniu namu 
statyba. Vien 1953 metais 
300 darbininku, tarnautoįu ir 
inteligentu pradėjo namu sta
tybą, jų tarpe 50 Juliaus Ja
nonio vardo popieriaus fabri
ko darbininku.

Šiuo metu 1,000 kaimiečiu, 
kuriu daugumą sudaro darbi
ninkai, stato nuosavus namus. 
Valstybė individualiems staty
tojams teikia didžiulę paramą. 
1953 metais jie gavo vieno mi
lijono 670 tūkstančiu rubliu 
ilgalaikę paskolą,. kuri 1952 
metu viršija beveik pusantro 
karto.

Plečia asortimentą
ŠIAULIAI. — “Rūtos” kon

diterijos fabriko kolektyvas iš
leidžia nauju rūšių konditeri
jos gaminius. šiomiš\ dienomis 
pradėtas gaminti naujos rūšies 
šokoladas. Vartotoju ^patogu
mui jis išleidžiamas įvairaus 
svorio plytelėmis. Jau perduo
ta prekybos tinklui daugiai; 
kaip 4 tonos naujos rūšies 
"Kavinių” saldainių. Taip pat 
pradėtas gaminti formuotas 
obuolinis marmeladas.

V. Balkevičius

Nauji laboratoriniai. Įrengimai
KAUNAS. — Daug naujų 

Įrengimų iš broliškųjų tary
binių respublikų šiomis dieno
mis gavo žemės ūkio akadc- 
mja. Į mokomąsias dirbtuves 
atgabenti Įrengimai, kuriais 
bus atliekami aukšto spaudi
mo siurblių reguliavimo ir 
k a r b i u ra c i j os d arba i.

Ne>vYork>^/Wa7liil<iv
Atidės laivakroviy 
derybas toliau

Valdinės Darbo Santikių 
Tarybos viršininkas Charles 
'r. Doudis pilnai priešė gub. 
Dewey pasiūlymą "tyrinėti” 
buvusius laivakrovių balsavi
mus. Numatoma, kad tuo bū
du kompanijos bus paliuosuo- 
tos nuo derybų su laivakro- 
viais bent keliems mėnesiams. 
O kol bus vykdomas tyrinėji
mas. nei viena unija nebus 
oficialiai pripažinta darbinin
kų atstove.

Lėktuvų darbininkai 
tariasi streikui

I . . t . v .American. Airlines virs 6,- 
*)()() darbininkų tariasi skelb
ti streiką, jei firma nepridės 
mokesties po 16 centų per va
landą. Dabartinė mokestis sie
kia nuo $126 ik $2-12 per sa
vaitę. Taipgi reikalauja uniji
nės šapos sąlygų.

Firmos lėktuvai aptarnauja 
keliolika didmiesčių.

SKELBKITĖS LAISVeJE

Pi t;

Pi
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BANKETAS
Rengia Laisves Bendrovė

Ivvks SekmadieniV • K.

Vasario 7 February
• • • •

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

f“-

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

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

VINCAS SODAITIS
Užlaiko

PETRAS KAPICKAS
Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Ver green 4-8174

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyt i. kai nuvyksite j Nevy Yorko Miestą?
Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bai
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second Ave. (Greta 14-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS

Atdaras kas dienai, tik antradieniais uždaras

’4

N

Aidiečiai prašomi grįžti ir 
nauji kviečiami ateiti į chorą

Visi buvus. aidiečiaT^r visi

žadantieji tapti aidiečiais ge
riausia pasitarnaus chorui, vi
suomenei ir sau, jeigu ateis, i 
chorą dabar, tuojau. Tas tuo
jau turėtų Įvykti ši penktadą,’- 
nį. sausio 15-tą. O kam nesvei
kata ar kita svarbi priežastis 
neleistų ateiti 15-tą. ateikite 
artimiausia proga, po 15-tos.

Priežastis tos paskubos: Ai
das jau mokinasi operetės 
"Bepila” dainas. Tos dainos 
veik visiems naujos, ims laiko 
gerai jas išmokti. Yra skam
bių dainų, bet reikia Įspūdin
gai sudainuoti. Dėl'to ir yra 
svarbu pradėti jas dainuoti vi
siems kartu, pradėti tuojau. 
Bent vieną Aidas yra jau pu
sėtinai pramokęs.

Į paskiausią Aido Choro 
pamoką sausio 8-tos vakarą 
atėjo pagirtina grupė buvusių 
aidiočių ir jie buvo dabartinių 
aidiečių. šiltai pasitikti. Atėjo 
nedainavusių Aide., Dar kiti 
ruošės ateiti, bet ipesveikata 

j atidėjus jų atėjimą. Atėjusieji 

£

mokinosi operetės dainą, pra
dėjo ir baigė pamoką su visų 
jau išmokta liaudies daina.

Aidas ir mokytoja Mildred 
Stensler lauks visų sausio 
15-tą.Pamoka Įvyksta kas 
penktadienio vakaro S vai., 
Liberty Auditorijos Muzikos 
Kambaryje. Pamoką baigia 
10 vai.

\ Rep.

Berniukai išliko gyvi 
saloje per audrą

Trys maži berniukai išplau
kė iš Mastic Beach kiaura val
timi ir be irklų paplaukioti po 
pietinė jūrų Įlanką sekmadie
nio popieti. Ne už ilgo apsi
niaukė, pradėjo snigti ir vai
kai nebematė kranto. Sušlapę, 
sušalę,' visgi jie laimingai pa
taikė ant Fire Island, beveik 
už 5 mylių nuo tos vietos, iš 
k up jie pradėjo.

Vaikų nesulaukę, dviejų 
tėvai ir vieno globėjai apie 8 
va).- raportavo policijai. Susi- 
mobilizavo apie 50 ieškotojų. 
Vaikus atrado detektyvas Jim 
Townsend, motorine valtimi 
nuplaukęs i salą. Jis galvojo, 
kad vaikai galėjo Į salą tiks
linai plaukti. Arba ten link pu
čiąs vėjas galėjo juos ten nu
gabenti. Jis nusprendė jų ten 
ieškibti pirmiausia. Apie pu
siaunakti jis vaikus atrado su
siglaudusius krūvutėj vienoje 

• vasarą vartojamoje pašiūrėje. 
Jie buvo pusiau apstingę nuo 
Šalčio. Užkūręs ugni, jisai juos 
gaivino, tryne, šildė iki pribu
vo nuo kranto galbėtojai jau 
paryčiais. Kad vaikai randasi 
ant salos, jis buvo pranešęs 
per "walkie-talkie” radi juką, 
kurį jis atsivežė su savimi, 

į Berniukai yra 9 ir 11 metų.

į . - ■ ------------ ----------- -- -   l 
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

. 221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

-------- --------- --- ------- ■ J

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. 7-42BS

BARBER SHOP
j ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 88th Street

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

Reikalavimai atšaukti 
Hughes-Brees Įstatą 

v
Daug organizacijų yra pasi

sakę už atšaukimą Ilughes- 
Brecs Įstatymo. Tas Įstatymas 
daugaliui pasunkino gavimą 
nedarbo apdkąu/1 o s čekių, c 
milijonams nuolatinių bedar
bių visiškai atima progą, ne
darbo apdraudą gauti.

Kalbama, jog New Yorko 
valstijos (JO viršininkai ta- . 
riasi veikti i Valstijos Seimeli. ■ 
kad tą Įstatymą atšauktų. Iš
sigandę darbininkų sąjūdžio, 
Seimelio republikonai yra liu
ke Įstatymą aplopyti dadėji- 
m u apie 350,000 sfnulkių sa
pnei ų i apdraustųjų sąrašus. 
Unijistai nurodo, kad tas su- 
lopymas nepadės ilgalaikiams 
ar visuotiniems bedarbiams. 
Jie sako, kad tiktai atšauki
mas to Įstatymo pagerins be
darbių padėti.

Gubernatorių ragino 
mažinti nedarbą

New Yorko valstijos demo
kratų organizacijos pirmjnin- 
kas Richard II. Balch pasiun
tė gub. Dewey. telegramą, Jo
je ragina veikti, kad mažėji
mas darbų nepvirstų “Į pavo
jingą depresiją.’’

PAGERBĖ SCHAEFFERI €
Saiisio 9-tos vakarą įvyko 

metinis žydų Liaudies Phil- 
harmoniško Choro koncertas, 
sujungtas- su paminėjimu to 
choro organizuotojo ir vedė
jo Jacob Schaeffer. Su choru 
programoje dalyvavo solistai 
Alive Richmond ir Edgai 
Mills, taipgi Symphoni.sk. Sty
gų Orkestras. Publikos buvo i 
pilnutė Town 11 all.

\Suhacfferis, žymus ir pa- | 
žangus. muzikas, mirė 1936' 
im tais. '

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

BUSINESS 
OPPORTUNITIES 
“ VYRAŠ AR “MOTERIS 

Būkit Patys Savo Bosais 
$100 I MĖNESI LAISVALAIKIU 

Pirmu Kartu Pasiūloma 
VISIŠKAI NAUJAS DALYKAS 

Pripildymui ir kolektavimui pini
gų iš mūsų mašinų šioje teritori
joje. Nereikia pardavinėti! Darbo 
tinkamumui jūs turite turėti karų, 
paliūdijimą, $640 pinigais užsiti- 
krinimui teritorijos ir invento
riaus. įdedant 8 valandas savaitė
je j tų biznį, jūs pasidarysite pro
centais ant kolektų gryno uždarbio 
iki $400 per mėnesį su labai gera 
galimybe jsidirbimui pilnam lai
kui. Jeigos pakiltų atitinkamai. 
Dėl pasitarimo paduokite savo 1e- 

telefoną. Tel....................................
Rašykite: W. W. V., 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(8-10)

CELLULOID 
COVERERS

Užtikrinti
Myrna Wood Heel Co.

104 Essex Street 
Haverhill, Mass.

Tel. HAverhill 2-5911
(6-10)

4----------- ---- ------------------------------------------------

TELEVISION SERVICE

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

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

Tel. NE. 9-2986
(2-11)

NEW YORK NEW YORK
■ .M — " — . » — — M — ■ — » . -i* - II ■ į „ ■ — Į, į _ I * n ' •” ’ ' '

HELP WANTED FEMALE ’ HELP WANTED—FEMALE
BAR A GRILL

Pilnai įrengtas. Gera veikli kampinė 
sekcija Brooklyn!'. Daro gera pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Nuošalus savininkas; parduoda 
šią puikiausią biznio progą už labai 
prieinamą kainą.

Šauki,te rytais ir vakarais:
(• BU. 2-2696

(9-15)

MALE and FEMALE
FING ERWA VER

Patyrusi - pilnai mokanti (vyriškis 
ar moteriškė). Nuolatinis darbas. 
Pilnam ar daliai laiko. 5 dienų sa
vaitė. Gera mokestis. Linksmos dar- | 
bo sąlygos. Kreipkitės:

Charles Albert
1082 Clarkson Ave., Brooklyn 

Tel. EV. 5-9765
<7-13)

BUSINESS
OPPORTUNITIES 1

LUGGAGE STORE
Taipgi parduoda handbags, lietsar
gius, wallets, ir tt. Gera biznio sek
cija, daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. .3 rūmų 
apart mentus t.uėias. Akcijos laisva 
valia. Šią puikiausių biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis liga. Ma
tykite ar šaukite savininkų:

831 Saratoga Ave., Brooklyn 
Tel. HY. 6-6007

(9-1.3)

FOR RENT
RASIR EN D A V OJA KRAUTI V f:

L. 1.
Ideališka dėl kosher delicatessen 
i art i Bohack Market), 'rinkama ir 
kitokiam bizniui. Puiki vieta. Pri
einama kaina.

Telefonuokitee: 
SUnset 5-9515

<911) i

For Sale

PARSIDUODA KEPYKLA
Pilnai įrengta. Gera veikli Bronx 
sekcija. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas . 
parduoda labai jtrieinamai. Šaukite ; 
savininką.

Tel. KI. 2-9591
(9-13) i . » ...... i

Tarp lietuviu
K. B. Kraučiūnas su žmona i 

sausio 14-ta išvyksta i Floridą 
atlankyti ten gyvenančią duk
terį Aldoną su jos šeima. Sy
kiu pasidairys ir i tai, kaip 
dabar ^gyvenasi tame šiltesnia- ; 
me mūsų šalies krašte.

Kraučiūnas apsistos Miami 
mieste, tad daugeliui floridą-’ 
nų lietuv. teks j Į susitikti O jis 
yra toks žmogus, >tu kuriuo ne- ! 
pajunti pusdieni ar vakarą pa- ’ 
likęs. Jis gali dainuoti liaudies 1 
ar komiškas daineles, suma
niai papasakoja šimtus anek
dotų—visokių rūšių anekdotų, 
ir turi Įdomių atsiminimų iš 
veiklos choruose, teatrų gru- 
pėse.

Kaziūnė Sukackienė po ope- ! 
racijos sveiksta. Tačiau tas 
procesas yra ilgesnis, negu .ji 
norėtų. Kadangi spėkos dar 
neleidžia toli ir ilgai vaikščio
ti ar važinėti, tad ji pasiilgsta 
draugių ir draugų, ypačiai 
dienomis, kai jos draugė ir 
duktė išeina Į darbą. Dėl to 
labai Įvertina pas ją užėjusias 
drauges.

Triksorių vakaras turėjo 
gausiai ir gerų vaišių, bet trik- 
su ir publikos mažokai. Daly
viai vieni tenkinosi savitarpi
niais įvairiais lošiais ar smul
kiais trikseliais, o kiti — dai
navimu ir anekdotais.

r“ ,r •

Mirė Andrius Stremikis, gy
venęs 422 Lorimer St., Brook- 
lyne. Liko žmona Eugenija, 
dukterys Ona Lukošiūnienė ir 
Magdalena Slavickienė.

Jonas Valaitis su Alekr 
Vasiliausku Įsigijo užeigą East 
New Yorke.

Dienraščio Laisvės metinis 
dalininkų suvažiavimas ir ban
ketas Įvyks vasario 7 d. Jau 
laikas laikraščio prieteliams 
užsisakyti sau, savo šeimai ir 
draugams bilietus. Viskas bus 
1 /i berty A u d i tor i j o j e.

LDS 1-ji kuopa ruošiasi šau
niam banketui. Jį rengia va
sario 20-tos vakarą ir prašo 
visus narius ir draugus tą 
vakarą rezervu otis banketui.

4 psl.—Laisvg (Liberty)-Ketvirtadien., Sausio Jan. 14, 1954

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti Operatorė 
Geros valandos, gera mokestis, nuo
latinis dilbas. Linksmos darbo są- 
lygos. Kreipkitės:

em-may beauty salon
339 Avenue Ui Brooklyn

Tel. ES. >5-9056
<9-1.3,

OPERATORE

Prie upholstered day beds. Nuolati

nis darbas. Puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės: (pirmos lubos)
719 — E. I37th St., Bronx

<^15) 

BINDERY—CARBON COLLATORS 

Proga užsidirbti $50 į savaite ir vir
šaus. Puikios darbo sąlygos. Kreip
kitės:

HARDING A HARDING
16 Jay St., N. V. C.

<1-10)

COUNTERGIRLS 
Patyrusios be patyrimo. Gera alga, 
valgis, uniformos, apmokamos vaka
ri jos. Kreipkitės: <

BELMORE CAFETERIA " 
407—Ith Ave. (kampas 28th St.) 

N. Y. C.
(8]fJ

HAIRDRESSER
Moteriškė. 5 dienų savaitė. Geros 

I valandos, nuolatinis darbas, puikiom 
■ darbo sąlygos, graži mokestis. (Pir

madieniais uždara.) Kreipkitės: 
EMILY A SAL BEAUTY SALON 

2485—65th St., Brooklyn
<9-15)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PA RSID UO D A REST A URA N T A S 
įsteigtas 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
<9-11)

BILLIARD PARLOR
Gerai įsisteigęs, 7 stalai ir kiti įren
gimai. Gera biznio sekcija Williams- 
burge, Brooklyn (arti Bar & Grill), 
daro gerą pragyvenimą. Savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką:

(Te!. STerllng 8-9238
(5-9>

BUTCHER SHOP \ ‘
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija, 
feigos $800 į savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

APplegate 7-4127
(5-9)

BAKERY—FRENCH PASTRY
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis len
gvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką:

1186 Castle Hill Ave., Bronx 
Tel. TV. 2-5269

(5-11)

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. Šaukite 
Savininką:
Nightingale 8-4875

(5-9)

LAIKRODŽIŲ TAISYMO 
..ir..

JEWELRY SHOP
Gerai įsisteigusi, gera vieta down- 
tonw—Boro Hall—Brooklyn. Pilnai 
įrengta. Tikrai gera biznio proaa. 
Savininkas parduoda labai prie^a» 
mai. Matykite ar šaukite savininką: 
387 Pearl St. (arti Willoughby St.)

(Brooklyn)
Tel. UL. 5-8058 ar Worth 2-8271

(6-10)

LUNCHEONETTE—RESTAURANT 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
$850. savaitinių jeigu. Biznis lengvai 
padidinamas. Geras lysas. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite Savininką:

127 Chamber St., N. Y. C. 
Tel. WO. 2-9207

(6-10)

GAS STATION
Pumpuoja 12,000 galionų per mė
nesį. Gera veikli sekcija, prieinama 
renda. Tinkama pusininkams. Idea
liška mechanikui. Daro gerą pragy
venimą, biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą parduo
da labai prieinamai, šaukite savi
ninką :

SHoro Road 5-2487
(8-14)

GAS STATION
8 karam garadžius. Ideališkas me
chanikui, Gera veikli sekcija, de.M 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda už labai, 
prieinamą kainą. Šaukite savininką:

MA. 4-9187 arba
MA. 4-1540 po 8 P. M.

(8-14)

Symphoni.sk



