
KRISLAI
Vyskupo Poltaroko balsas.
Klausykite jo, kurie šmei

žiate Lietuvą.
$175,000 žydu dienraščiui.
Balsas iš Washington©.

Rašo R. Mizara

Panevėžio v\ 
tijiero Poltaroko 
vakar dieno* I 
labai įdomus.

čios bažnyčios, kurias aptar
nauja 741 kunigas. . .” rasi

straipsniu autorių.-

mūsiškiams pranciškonams a 
marijonams, kurie nuolat |»h- 
pa, bėk Lietuvoje bažnyčios

Sibirą ’

nes Lietuva didelė ši 
permaža. tai permaža 
kad daug kunigu prie? 
metu išdūmė pas Uiti e

Bet aš nemanau, k; 
permaža-.

Kodėl Lietuvos vy; 
valdo kanauninkai? h 
kupai ?

kaip ta dūšia be viltos, tran
kosi po pasauli be vietų, sązi- 

graužiami, kad paliko 
tuos, kuriems buvo prisiekę 
ištikimai tarnauti!

Atsimenate, visai neseniai 
klerikalu spaudoje buvo rašy
ta,. būk Aušros Vartų koply
čia Vilniuje uždaryta.

Paklausykite, ką sako vys
kupas Poltarokas:

“Kasmet vykdomas patepi 
mas švęstu aliejumi. 1953 me
tą spalio 11 dieną aš Aušros 
Vartų bažnyčioje, stebuklin
goje vietoje, atlikau Vilniuje 
gyvenančių vaikų patepimą...”

j dulkes sumala visus prie: 
k os Lietuvai spaudos m ei 
Ji plepa pati nežinodama I

tuo, kad šią savaitę turi “pil
nas rankas” sniego.

O visgi kur kas geriau bū
tu be sniego ir be šalčiu i

. Ana diena teko būti Manha- l *
tvane ir susitikti vieną žydu 
kilmės amerikietį, sena pažįs
tamą.

Aš jam, prie puodelio ka
vos, pasakoju musu bėdas, 
nes jis lietuviškosios spaudos 
neskaito, o jis man — savo 
bėdas, kadangi aš žydiškosios 
neskaitau, tai ir nežinau.

. —Dienraštis Freiheit, — sa
ko prietelius. — dabar veda 
finansinį vaju, kuris tęsis per 
4 mėnesius.

—Kiek žadate surinkti?
—Esame pasiryžę surinkt; 

riek mums būtinai 
norime leisti dien-

$175,000. 
reikia, jei 
raštį.

“Šimtas septyniasdešimt 
penki tūkstančiai dolerių!” 
galvojau sau ir per tūlą laiką 
tylėjau, nežinodamas, ką sa
kyti. Bet mano prietelius pa

siskubino :
—Per pirmąjį vajaus mėne

sį surinkome $40,000. Praėju
siais metais per tą patį mene 
sį buvome surinkę tik apie 
pusę tiek; vadinasi, šiemet 
žmonės duosnesni, geriau su
pranta savo reikalus, ryžtin-

(Tąsa 3-čiame pusi.)
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DULLES ŽADA SMOG I 
KINIJAI, JEIGU VĖL 
KILTU KARAS KORĖJOJ

i pardavinet Sovietam atliekamą

]>vi])ažino
Sovietu pasisiu

kurie

EISENHOWERIS PERŠA 
BAUST Už “SUOKALBI” 
KAIP UŽ SUKILIMĄ

Korėja sumažino savo armiją

sekretorius John* Foster į liai pačią fronto liniją 
Dulles sakė Senato komite-i 
tui užsieniniais reikalais:

— Jeigu pasinaujintų ka
ras Korėjoje, tai ameriko
nai atakuotų jau ir Kini-;

prina savo pozicijas.

bei
ir atominėmis!
leninėmis bom-1

■ sto užgiriu tą planą, kuri 
jau seniai siūlė generolas 
MacArthuras, buvęs vy
riausias komandierius To
limiesiems Rvtams. • o
šiaurine Korėja atlieka

ezidentas Fisenhowe-1 
bekalbėdamas su ko-1

siaurinė Korėja (liau
dies respublika) sumažino 
savo armija. Jinai

nai tam priešinasi. Jie 
kia, gal “pats rusų va

sviesto bei valgomų-i parblokš Sovietų, valdži 
ėjų iš valdinių Ameri- --------
sandeliu. Sandeliuose i MAŠINŲ PARDAVINf 
rgždžiai laikoma. 262 I J1MO KLAUSIMAS

■ milijonai svaru sviesto, ku-- 
prezidento i

Korėjos liaudininkai 
karo panaujinimo.)
Kartoja atominius 
grasinimus užpuoli!

tent:

>> siūlomus streiku suvaržymus

š farmerių | Marshall
. seniai si

eas, Honey I Sąjungos, sakė, jog sovietu 
luktų kompani-1 niai valdininkai pageidau 
iš Minnesotos,! ja iš Amerikos pirkti įvai- 
valdžios leidimo j rjų nekarinių

i parduoti Sovietams
! giau kaip 100 milijonų to-į minti.
i nų” valgomųjų aliejų ii''pat it

\'cngs, D. o.

mašinų
“dau-l eiliniams reikmenims 

Šis klausimas

ne

ei
ga- 

taip

a “į! Vietnamiečiai gresia Anglai prašo mėsos 
*' 1 apsupi francūzų Fu i dovanu iš Amerikospriešui, ypač atominėmis a 1 T T

bei hvdrogininėmis bombo-i < <

puolimą, tai

! tį per daug savo kariuome- 
| ri.ės užjūriuose.

jau stebėtinai daug ( 
savo kraštui atstatyti 
ūkiniam gyvenimui atkur-j

Tebeina ginčai apie 
y kdči vietą 4-riy Didžipju 

L konferencijai Berlyne

Bet nėra įrodymų, , kad 
Šiaurinė Korėja statytų 
naujus karinius įrengimus

Berlin. — Anglų, ame
rikonų ir francūzų komen-

Irano studentai nutarė 
maršuoti, nepaisant, kad 
valdžia uždraudžia

Teheran, Iran. — Tūks-i 
tančiaį Teherano Univer-' 
siteto studentų, nepaisant 
valdžios uždraudimo, nusi
tarė maršuoti į paminėji
mą trijų studentų, kuriuos 
žandarai nužudė pernai gr. 
7 d. Tada studentai buvo 
demonstravę prieš Irano 
valdžią todėl, kad ji 
naujino diplomatinius 
sius su Anglija. ■

‘ r y

Egipto studentai iš naujo 
subruzdo prieš Angliją

Hanoi, Indo - Kinija, —j London. — Anglija ] 
Vietnamo liaudininkai - ko- šo padovanoti jai mėsos 
mnnistai artėja ir gresia i Amerikos valdinių 
apsupti Dien Bien Fu, pa- j lių,.kur ta mėsa 

atliekamiskutinę francūzų tvirtovei 
šiaurvakariniame Vietna- • 
mo kampe, netoli rubežiausi

į Francūzų komandą pra-; 
neša, kad liaudininkai su-

. davė francūzams skaudul v
smūgį 
nianie Indo - Kinijos fi’on-

. būT ! Pravda smerkiamoji Ketinių Didžiųjų už-'
sieninių Ministrų konfe-i anglį! amehkoiltl 
rencija laikytų tris is ketu-' v -į • • v * 
rių posėdžiu \ ..1... ...1- 
Berlvno ruožte.

Sovietų komendantas pa

vakariniame j užtikrinimus

skaičiai posėdžių turi įvyk
ti rytiniame Berlyne, kaip 
ir vakariniame.

Anglai - amerikonai dėl 
to ginčo laikinai pertraukė 
pasitarimus su sovietiniu 
komendantu.

Kinijos ir Sovietu 
oarama Šiaur. Korėjai

Peking, Kinija. — Šiau-

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
smerkė anglų - amerikonų 
pasižadėjimą “užtikrinti, 
kad nei Vokietija nei jokia 
kita vakarų šalis neužpuls 
Sovietų Sąjungos.”

Pravda rašo, jog tas už
tikrinimas yra tiktai me
nas, o mono tikslas — pa
veikti Franciją ir kitus va
karų Europos kraštus, kad 
greičiau užgirtų 
Amerikos planą.

karinį

is
sa n de

ja ikoma 
.pervir-

Anglijos valdžia vis dar 
griežtai racionuoja mėsos

asmeniui tiktai už 30 centų 
pirkti per savaitę. O už 30 
centų galima gauti du 
“porkčapsus” arba tiek pat 
avienos ar veršienos.

Anglijos fabrikantai 
keliauja Maskvon dėl 
prekybos sutarties

London. — Trys dešimtys 
anglų fabrikantų 
į Maskvą, kur mėgins 
daryti 
sutarti

Tarp

Washington. — Korės-; (O bausmė už sukilimo 
pondentai trečiadienį pra-1 veiksmus yra sušaudymas, 
še prezidentą Eisenhowe-' pakorimas arba mirtis 
rį, kad plačiau paaiškintų j elektros kėdėje.) 
savo pasiūlymą Kongre
sui — atimti ir pilietybę 
visiems tokiems 
čiams, kurie bus 
už subkalbiavima

Protestai prieš kitus 
amerikie^ E^enhowerio pasiūlymus

# e i

nuteisti; Darbininkų organizacijos 
skelbti,! j]« net kai kurie demokrati- 

įkad reikėsią varu nuversti ■ nįai Kongreso nariai pei- 
! Jungt. Valstijų valdžią. ; kg Eisenhowerio pasiūly- 

Korespondentai teiravosi, ma> ka(] streiko klausimą 
; kažin apgalima būtų pagal, spręstų visi darbininkai 
salies Konstituciją atimti per slaptus, valdžios pri- 
pilietybę čiagimiams ame- žiūrimus balsavimus. Nes 

rikiečiams? ■ taį jar griežtesnis
Prezidentas atsakė, jog i streiko teisės aprėžimas, 

j jis norėjo,, kad suokai-! negu pagal esamąjį Tafto-

tų lygiai baudžiami, kaip ir i 
tie, kurie darytų pačius su
kilimo žygius, stengdamie
si nuversti Amerikos val
džia. 1 v

Prezidentas nedavė aiš
kaus atsakymo į šį klausė

nu-

keliaus 
pa- 

platesnę prekybos 
su Sovietų Sąjun-

vy kstančių M a sk- 
g’lų yra savininkai 

didžiųjų fabrikų, statan
čių mašinas bei gaminančių 
techninius įrankius, c

Egiptas uždarė 
fanatikų broliją, 
kaip angly įnagį

Kairo, Egiptas. — 
deMo Naguibo valdžia už-! 
darė ir baustinai užgynė 
Musulmanų Broliją, religi-į 
nę mahometonų fanatikų į 
organizaciją, kuri “išvien! 
su anglais planavo nuvers
ti esamąją Egipto valdžią.”'

Slaptoji policija suėmė 
tos organizacijos galvą Ha- 
ssaną ei Hodeibi ir dau-| 
giau kaip 100 jo bičiulių.

Valdžia kaltina juos kaip 
šalies išdavikus ir teroris-l 
tus. I

rezi

■ sprendžia.
Darbo unijos taip pat 

, protestavo, kad prezidentas 
užgyrė vietinius atskirų 

i valstijų įstatymu^ kurie 
1 net aršiau varžo unijas ir 
streikus, negu pats Tafto- 

. Hartley’o įstatymas.

Kairieji italai smerkia 
Amerikos atstovę, kad ji 
kišasi į Italijos reikalus

Kairo, Egiptas. — Vėl 
demonstravo tūkstančiai 
egiptėnų studentų, šauk
dami: “Šalin Angliją iš! 
Suezo kanalo ir Sudano!” .

Policija blaškė demons
trantus, o šie priešinosi. 
Tapo sužeista 19 asmenų 
suimta penki studentai.

ir

v

: rinės Kinijos Liaudies Res- 
l publika pranešė per radi
ją, kad jos broliai - sąjun
gininkai, Sovietų vyriausy
bė ir liaudiškoji Kinija, 
atsiuntė milžinišką daugy
bę medžiagų.

Tas medžiagas šiaurinė 
Korėja vartoja atstatymui 

■ gyvennamių, fabrikų, ge
ležinkelių bei kitų įrengi
mų, kuriuos amerikonai 
sunaikino oro bombomis.

kurti vokiečių armiją 
karinėje Vokietijoje ir 
jungti ją į tarptautinę 
miją su Frakcijos ir 
vakarinių europiečių
riuomene prieš Sovietų Są
jungą.

Nušovė teisėją ir 
pats persišovė

Roma. — Italijos komu
nistų spauda ir du progre
syviai senatoriai smerkė 
Amerikos ambasadorę C. 
Boothe Luce už kišimąsi į 
vidujinius Italijos reikalus.

Luce ant greitųjų sugrį
žo iš Amerikos su grasinan
čiu įsakymu:

Italijos valdžia turi 
o\i komunistus iš ka- 

abrikų. O jeigu ne, 
atims ginklų 

kuriuos \ davė

su
ar

ki tu u

Anglija dalyvaus atominėse 
derybose su Sovietais

Warren, Pa. — Elektri
nis darbininkas Norman 
Moon teisme nušovė 
skrities teisėją Allison ą 
Wade, kuomet teisėjas 
kė, kad Moon mokėtų 
sišalinusiai savo pačiai 
$30 per savaitę.

ap-

pa-

uz-
An-

Haiti areštuoja streikie- 
rius ir progresyvius.

Haiti valdžia suėmė ke- 
lioliką streiko vadovų prieš 
cukrinių nendrių plantaci
jas. Kaltina juos I 
“svetimo krašto agentus." 
Areštavo ir kelis progresy
vius seimo narius.

Soviety pilietis 126 metu 
! -smarkus medžiotojas 
j

Maskva. — Sovietų pi
lietis Ottonas Geiker, Sibi
ro gyventojas, 126 metų am
žiaus, yra savo gyvenime 

kaip nušovęs daugiau kaip 200 
” meškų ir taip pat sume

džiojęs daug tigrų, šernų, 
vilkų ir briedžių.

London. — Amerika 
tikrino, kad pakvies ir 
gliją į derybas su Sovietų 
Sąjunga kas liečia tarptau
tinį atominių medžiagų 
fondą civiliniams visų šalių 
reikalams, pagal preziden
to Eisenhowerio pasiūly
mą.

Nušovęs teisėją, Moon 
paspruko laukan ir mėgino 
automobiliu pabėgti; bet 
kai policininkai jį pasivijo, 
tai Moon paleido kulką 
gerklėn, pavojingai, 
mirtinai susižeisdamas. 
po nuvežtas ligoninėn.

sau 
gal 
Ta-

London. — Anglija pirko 
100,000 tonų špižo iš Sovie
tų Sąjungos.

Jeruzale. — Izraelis pra
šo priimti ir jo atstovą į 
busimąją Keturių Didžiųjų 
konferenciją (Berlyne.

New York. — Kavos sva
ras krautuvėse pabrango 
iki $1.10.

Turku prezidentas dar 
derinsis Amerikai

Washington. — šį mene-1 
sį žada- atvykti Turkijos į 
prezidentas Bay a r į Jung
tines Valst. Jis 
Amerikai dėkingumą 
karinį ir finansinį 
stiprinimą prieš 
Sąjungą.

Turkijos valdžia 
siuntė 
Kalimą Alyotą, savo žinių j 
ministrą . Alyotas skelbia, i Jungtinės Valstijos nuo 
kad Put krja tai kalsčiau-. l)erny^į0 spalio mėnesio 
šia Amenkos (kaugė. ■ dave leidimą Japonijai tei- 
ko, niekur Turkijoje neina- sti ir bausti tokius jankius, 
tvsite plakatų, saukian-. Rul.ie ,asiženfria prieš -a. 
ciu: ‘ Amerikonai, vaziuo-! wnus nuošaliai nuo ame. 
kite sau namo.’ . i Hkiniu st klu

Tas urez. Bayaro pasiun- _____
tinvs kartu stengiasi dar i NUSMERKTI MIRTI

j iss
i rini
j tai 'Amerika 
užsakymus, 
tiem fabrikam.

P i' G'už ^ponija apkaltino tris 
t VIT XI jankius kaip plėšikus

. Tokio, Japonija. — Japo- 
a * j nu teismas apkaltino tris 

Bayaro pirmtaką | Amerikos jūreivius kaip

pakelti amerikonų ūpą 
nrieš Sovietu Sąjungą. Va
dina ja “tokia pat užpuoli
ke. kaip ir buvusioji cari
nė Rusija.”

DU N. J. ŽMOGŽUDŽIAI
Newark, N. J. — Apskri

ties teismas nusmerkė 
mirti elektros kėdėje Jo- 
sepha Grillo ir Silv. de Vi
tą. Jiedu nužudė policinin-

ORAS. Būsią sniego ką, bandydami apiplėšti di- 
arba lėdyjančio lietaus. dėlę valgių sankrovą.
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DAILY WORKERIUI 30 METŲ
SAUSIO 13 DIENĄ sukako lygiai 30 metų, kai išė

jo iš spaudos pirmas angliško darbininkiško dienraščio 
Daily AVorkerio numeris.

Daily Workeris buvo pradėtas leisti Chicagoje; jį 
ieido tam tikslui suorganizuota bendrovė, tačiau, dėl 
visos eilės priežasčių, — vyriausiai dėl visokių puolimų. 
— leidėjai keitėsi. Šiuo metu Daily Workeri leidžia ■ 
The Publishers New Press, Inc.

Dienraštis buvo pradėtas leisti Chicagoje dėl to, 
kad tasai miestas yra beveik mūsų šalies gyventojų cen
tre; miestas pramoningas.

Bet ilgainiui paaiškėjo, jog New Yorkas kol kas 
yra daug tinkamesnis angliškam darbininkiškam dien
raščiui leisti už Chicagą. New Yorke daugiau darbi- 
unkų ir čia daugiau klasiniai sąmoningų darbininkų, 
daugiau organizuotų darbininkų negu Chicagoje. O toks 
laikraštis, kaip Daily Workeris, aišku, vyriausiai turi 
remtis darbininkiška parama.

Pirmuoju laikraščio redaktorium buvo gabus žur
nalistas, kalbėtojas ir darbininkų veikėjas Louis Eng- 
dahl; pirmuoju administratorium buvo Sam Hammer- 
nuark. Redaktorius jau mrhė prieš apie 20 metų, gi 
administratorius tebėra gyvis; sulaukęs 82 metų am
žiaus; šis vyras dar vis tebekruta ir tvarko vieną kny
gų parduotuvę Chicagoje.

Prie laikraščio pradėjo dirbti ir dailininkas-saržis- 
tas (karikatūristas) Fred Ellis — gabus, visame pa
saulyje žinomas saržistinio teptuko meistras. Mums ro
dosi, kad Fred Ellis dar ir šiandien tebėra arti Daily 
Workerio, prie kurio buvo prieš 30 metų.

Netenka nei sakyti, jog Daily Workerio kelias bu
vo ir tebėra sunkus. Turtingieji jį boikotuoja., neduoda
mi jam jokių skelbimų, na, o tuos, kurie jį skaito, re
akcininkai visaip persekioja!

Leisti anglišką dienraštį, šiandien yra labai sunku. 
Ir kaikada jau atrodo, kad šis laikraštis ims ir užsida
rys, daugiau jau nebepasirodys. Bet ne!

Jungtinių 
gresas turi 
skaitant kongfesmanus ir! 
senatorius.

Advokatai sudaro dau-; 
giau kaip pusę visų Kon-' 
greso Atstovų Rūmo ir Se- j 
na to narių.

Taigi mažiau kaip puse 
Kongreso 
žmonėms iš 
ėmimų.

Trečdalis 
kaip pusėje 
tai 
biznieriai.

O paskutinė kongresma- 
nu ir senatorių dalis susi
deda iš įvairių kitų profe
sijų — mokytojai, inžinie
riai, profesoriai, laikrašti
ninkai, mišrūs politikieriai 
ir kiti.

Senate nėra nė vieno, ku-

Valst. Kon- yra turtuoliai iš vadinamo 
“aukštojo” vidurinės kla
sės sluoksnio, kurie tar
nauja didiesiems bizniams, 
patys svajodami pakilt į 
milijonierius.

Imant lygiai per visus, vi
dutinis kongresmano “už
darbis” pirm išrinkimo į 
Kongresą, buvo 22 tūkstan
čiai dolerių per metus. O 
vidutinis senatorių “uždar
bis” pirm išrinkimo, pada-

mi riu telieka' 
visu kitu užsi-1U €

šioje mažiau į
yra fabrikam; linant lygiai per visus, bu- 

bankininkai bei kiti i

mai pavadinti darbininkų, 
atstovu. Tarp kongresma
nų, beje, yra penki buvusie
ji, bet ne dabartiniai darbo 
unijų viršininkai.

Kongrese yra grupė mi
lijonierių. Dauguma kitų

KAIP AMERIKIEČIAI 
KOVOJO PRIE VALLEY 
FbRGE
Sunki revoliucionierių 
padėtis.

Kovotojai už Jungtinių 
Vklstijų nepriklausomybę 
daug kartų turėjo sunkių 
kovų, pergyveno kritiškų 
laikų. Taip buvo ir tada, 
kada Amerikos revoliucinė 
armija, vadovystėje gene
rolo Jurgio Washingtono, 
virš 175 metai atgal, šalo 
ii- kentėjo prie Schuylkill 
upės — Valley FOrge.

Mokyklose daug kalba
ma apie amerikiečių lai
mėjimus prie Valley Forge, 
bet mažai dėstomos tos są
lygos, kas amerikiečius pri
vertė pasitraukti į 
Forge, kokius vargus

Rašo D. M. šolomskas
Trys anglų armijos tu

rėjo susijungti Albany, N. 
Y., miesto srityje ir sunai
kinti Naujosios Anglijos 
amerikiečių jėgas.

Viena ąnglų armija mar- 
šavo iš Kanados išilgai 
Champlain ežero į pietus: 
kita nuo rytų, nuo Onta
rio ir Oswego mar savo į 
vakarus; o generolas Howe 
turėjo žygiuoti iš New 
Yorko pagal Hudson upę j 
šiaurę.

Šį anglų planą sumaišė ge
nerolas Kosciuško, 
netoli Saratogos, ant 
mis kalno, pasirinko
amerikiečiams poziciją, ir 
jie ne tik ten atsilaikė, bet 
privertė anglų generolo j

kuris
Be-

gerą
vo 47 tūkstančiai dolerių.

Bet senatoriai ir kon- 
gresmanai sakosi “tarnaują 
šaliai,” gaudami tiktai po 
15 tūkstančių dolerių algos 
iš valdžios per metus. ,.,ncllvcjv>

Ar tad kongresmanas i jje iškovojo pergalę, 
geraširdiškai aukoja “vi- keletas faktų. '■ " 
suomenės labui” po 7 tūk-; 
stančius dolerių per metus, ■ 
o senatorius pasiaukoja net; 
32 tūkstančiais dolerių peri 
metus? O gal jie tikisi ka-; 
da nors už “pasiaukojimus” j 
kitaip atsigriebti iš aukšto-!

buvo veik tris kartus dau
giau, tai jie laimėjo mūšį, ii 
26 d. rugsėjo užėmė Phila- 
delphijos miestą. Jurgis 
Washington su savo dali
niais pasitraukė 15 mylių 
nuo Philadelphijos į Valley 
Forge.
Amerikiečių valgai ir kovos

Kada Washingtonas pasi
traukė į Valley Forge, tai 
Amerikos Revoliucija buvo 
kritiškiausioje pad ė t y j e . « 
Turtingesni elementai jau 
netikėjo, kad Amerikos su-' 
kilėliai laimės. Sukilėlių 
valdžia neturėjo pinigų. Už
sienyje su panieka kitos 
valstybės žiūrėjo į 
tauščikus.” Jeigu

Valley ! Burgoyne armiją pasiduo , •
jie tį amerikiečiams. (Apie tai Į aia 

negu I plačiau rašiau pirmiau šia-; 
Štai i me skyriuje.)

Kada anglų generolo į 
Howe armija išlipo Staten i

gina Kongrese?

Priėjęs finansinio liepto galą, Daily Workeris su
runka: gelbėkite! Ir tuojau atsiranda prietelių ir 
draugų, kurie stoja jam talkon su auka! Vadinasi dar
bo žmonės supranta šito dienraščio svarbą ir neleidžia 
jam mirti, bet verčia gyvuoti ir gyvuoti.

Daug darbininkų šį dienraštį skaito beveik pasislėp
dami; jie leidžia jo kopijas iš rankų į rankas. Ne vi
sur laikraščių kioskose šį dienraštį galima gauti pirk
ti, nes reakcininkai puola tuos, kurie drįsta D. W. par
davinėti. Bet jį skaito ne tik darbininkai; jį skaito 
ir daug kongresmanų, senatorių, aukštų valdžios parei
gūnų, valdinių tarnautojų (pastarieji labai slapta); jį 
skaito daug inteligentų, — mokytojų, darbo unijų va
dovų, technikų, advokatų ir bendrai visuomenininkų. Jį 
skaito tie, kurie nori matyti “abidvi medalio puses.”

Tūli net sako: skaityk vieną New York Timesą, tu 
tematysi tik vieną medalio pusę, bet skaityk ir Daily 
VVorkerį, — matysi ir antrąją pusę.

Tiesa, nemaža yra darbininkų, kurie šitaip sampro
tauja:

—Man užtenka matyt vieną “medalio pusę,” dar
bininkišką pusę, todėl samdytojų klasės spaudą* skaityti 
atsisakau.

VIŠTA, KIAULĖ, ŠABAS
mėnesį $150 dėl visos šei
mos. Darbininkas gali tik 
pasižiūrėti į vištą, o jos mė
są palikti rabinui sušveisti.

Žydas darbininkas, valgy
damas silkę, negalės atlikti 

( sunkų darbą; jis bus silp- 
muose kiaulienos valgymas | nas, ir darbo neteks. Jam 
nemažėja, ir kiaulių augi-j 
nimas eina tolyn.

Kiaulienos prohibicijo 
šalininkai net 
barzdas kratydami, šaukia, 
rėkia, idant kiaulienos val
gymui būtų greičiau pada
rytas galas. Mat, kiaule 
tai lyg atominė bomba, ku
ri sunaikins 
biznį, .jeigu

Izraelio valdžia, po įtek
me rabinu ir sufanatizuotu 
košerninkų, deda pastangas 
įvesti kiaulišką prohibiciją. 
Jai jau net galvą skauda, 

4iad Nazaretho apylinkėje 
ne tik valgyklose, bet ir na-

vii gręsia pavojus; nes is mažo I 
uždarbio negalės nusipirk
ti košernos mėsos, už ją du-; 

parlamente, beltavai mokėdamas.

visa košerini 
nebus tuojau?

pavyks įvesti

Be abejojimo, jie teisūs, kadangi darbininkiška 
spauda nuolat parodo ir “kitą pusę,” suteikdama skai
tytojui medžiagos apie tai, kas darosi pas samdytojus, 
ką jie galvoja.

Jau ilgokas laikas, kai gimė Daily Workerio bro
liukas — sekmadieninis laikraštis “The Sunday Wor
ker.” Šis yra savaitraštis. Jo kaina kur kas pigesnė. 
Lseidinėja šeštadieniais, taikomas sekmadieniams, padi
dintas ir paįvairintas, daro gražaus įspūdžio. Sunday 
Worker turi kur kas daugiau prenumeratorių už Daily 
VVorkerį.

Kaip bebūtų, Daily Workerio išeidinėjimas yra la
bai reikšmingas Amerikos darbininkiškoje žurnalistiko
je dalykas.

Savo jubiliejui atžymėti, Daily Workerio leidėjai 
sausio 22 dieną New Yorke ruošia didžiulį koncertą ir 
šokius. Pramoga įvyks Chateau Gardens, po num. 105 
E. Houston St.

Gi sausio 31 d. dienraštis išeis žymiai padidintas su 
gapsybe sveikinimų.

Tarp Amerikos lietuvių Daily Worker taipgi yra ge
rai žinomas.

Jei jiems 
į kiaulišką prohibiciją, tai 
į ten įvyks tas pats, kas įvy- 
i ko Jungtinėse Amerikos 
; Valstijose, kuomet buvo 
įvesta svaiginančių gėrimų

i prohibiciją.
Jei kokis spykyzininkas 

nesidalino pelnu su policija,1
I nepapirko prohibicijos 
agentų, tas buvo areštuoja-

! mas ir baudžiamas. Tai bu- ( 
į vo nepamirštinas šmugelis1 
. ir raketas.
I Richmond Hill, N. Y., ant; 
j Liberty Avė., buvo įrengtas i 
, brangus saliūnas. Atvažia- '■ 
I vo policijos vežimas; poli- i 
eininkai priekines duris iš- 

Į daužė, įėję vidun kirviais 
I barą sukapojo,, alaus paipas! 
; suplojo, net šilumos radia
torius kūjais sudaužė. Tai 
buvo tikras razbaininku

I gaujos darbas, o iišpiltas 
alus gatvėje visą popietį 
smirdėjo.

j KOŠERNINKA1 VISUR
tRukšmauja

Keliolika metų atgal, 
New Yorko Amalgameitų 
Banko prezidentas Elet bu
vo nuvažiavęs į Birobidža
no savivaldinę sritį pažiū
rėti, kaip tenai gyvena žy

jei įvyks kiaulienos valgy
tu o d ra u d i m as. Po 1 i ci j a 
areštuos valgyklų savinin
kus, valgytojus ir baus. 
Baus ir kiaulių augintojus,

kus. Prasidės košerims te
roras.

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Pcnktadien., Sausio-Jan. 15, 1954

Birobidžano žydai augina 
kiaules ir valgo jų mėsą, tai 
prakalbose susirinkusiems 
New Worko košerninkams

įdure. Jie pradėjo nervuo-

VIŠTA
Vištiena, kaip jau vi

siems vra žinoma, lengva ir 
skani mėsa.
ligoniams pataria ją valgy
ti, ypač virtą. Bet ar Iz
raelio žydui darbininkui 
yra prieinama vištiena? 
Ne! Dabartiniu laiku tenai į

ro laivyną ir jo 
pristatydavo savo armijos1 
dalinius karui prieš Ame
rikos revolicionierius. Ka
dangi trylikos valstijų di
džiuma, kurios*sukilo prieš 
Angliją, yra Atlanto Van
denyno pakraštyje, tai An
glija karo laivyno pagalba 
permesdavo savo jėgas tai 
vienur, tai kitur. Tokis ar
mijos kilnojimas vandeniu 
tais laikais buvo labai ‘pa
rankus. Atminkime, kad 
sausžemio susisiekimas bu
vo labai sunkus, nes nebuvo 
nei gelžkelių, nei plentų. 
Upės ir jūros buvo geriau
si keliai, o sausumos keliai 
buvo labai prasti.

1776 metais Anglijos ar
mija iš 30,000 vyrų, koman
doje generolo Howe, iš karo 
laivų išlipo ant Staten sa
los, dabartinės New 
ko miesto dalies, 
mos Richmond.
buvo suplanavus sumušti 
Amerikos revoliucionierių 
jėgas, kurios kovojo Hud
son upės srityje. Netoli' 
Saratoga viena amerikie
čių armija, kur veikė ir 
Tadas Kosciuška, buvo su
pama iš visų pusių.

pagalba salon, tai New Yorko apy-
linkėję buvo generolas Jur
gis Washingtonas su 18,000 
amerikiečių. Bet jo 18,000 
prieš 30,000 anglų negalėjo 
atsilaikyti, ir jis pasitraukė 
iš New Yorko į New Jer
sey valstiją. Washingtonas 
traukėsi į vakarus, kad ati
traukti anglų jėgas,

kurios 
j kiek ir teikė amerikiečiams

i tik norėda- 
I mos pakenkti Anglijai.

Washingtono armija, 
kaip rašo Saul Pett, buvo 
“pusiau išbandėjusi, visiš
kai nuvargusi, pusiau basa, 
daugelis kareivių turėjo 
ant abiejų kojų vienos ko
jos batus, stokavo apsiren
gimo, neturėjo blanketų.”

Yor- 
vadina- 
Anglija

pienę, o ji buvo skaniai pa
gaminta Amerikoje gimu
sios ir augusios žydės, me
dicinos daktaras paklausė 
manęs:

—Ar dar ’ vis Lietuvoje 
toki religingi žmonės, kaip 
pirmiau buvo?

Jis turėjo mintyje ne tik 
lietuvius, bet ir žydus. Jam 
atsakiau, kad kaip pirmiąu 
senos kartos žmonės buvo 
fanatiškai religingi, tokiais 
jie ir dabar yra.

Jo tėvas atsakė:
—Tai gerai!
Pabaigus vakarienę ir dar 

kiek pakalbėjus apie Lietu- 
i vą, daktaras ir jo draugas, 
■ irgi kokis profesionalas, iš- 
į eina Jaukan, ir aš sykiu su 

jais.
Lauke dakįtaras išsitrau-

Prakalboms pasibaigus jie 
žydiškai šaukė, rėkė, net 
kumščius rodydami kalbė
tojui. Mes, kitakalbiai, ne
supratome tos jų isterijos, 
bet - prakalbų pirmininkas 
mums paaiškino, sakyda
mas:

—Jie smerkia Birobidža
no žydus, kam anie augina 
kiaules ir valgo jų mėsą. Jie 
juos net žydais nevadina, 
bet žydų tautos išgamomis.

AR DAUG YRA 
KOŠERNINKŲ 

Kada ėjo Literary Digest I 
žurnalas, jame tilpo straips-. 
uis, kuriame buvo nurody- kė iš kišenės! pakinką ciga- 
ta, jog 60 procentų žydų retų;
(jei gerai atsimenu) nepai-j 
so košero, ypač Jungtinėse 
Valstijose. Likusieji 40% 
irgi nėra visi košerninkai,' 
nes tame skaičiuje yra ne- i 
mažai “nedaverkų, 
pusryčiams valgo 
bei kumpį su 
Taigi, pagal to 
straipsnį, tik maža 
dalis fanatiškai laiko 

Daktarai net rį.

Gi darbininko uždarbis per į

” ]
lašinius 

kiaušiniais.
žurnalo 

žydų 
koše-

ŠABAS
1932 metu rudeni buvau 

pakviestas i šabas vakarie
nę Bronx’e, N. Y., už atve
žimą iš Lietuvos namie da
rytų vyšninių saldainių.

Valgant šabasinę vaka-

mija vos pajėgė nueiti 14 
mylių per virš savaitę lai
ko! Neveltui Washingto
nas pareiškė, kad "nuo 

:.......  kad ■ ^rcmdyicine i k i V oil e n
jos negalėtų maisuoti lin-1 galima buvo atsekti 
kui Albany n Bemis k'a no. : -() armįja( pagal kraujo pė- 

Generolas Howe pasiun- I das.”
Washingtonas turėjo 11,- 

000 tokių kareivių. Jis 
traukėsi į Valley Forge to
dėl, kad Schuylkill upė ir 
kalnai teikėjam viltį geriau 
atremti anglus. Miškai tei
kė viltį, kad kareiviai ga
lės pasistatyti žiemavojimui 
namelius.

Ir ot čia tai ir išgelbėjo 
Amerikos revoliucionierii .

tė Washingtono jėgų pasivi- i 
jimuj savo pagelbininką ge
nerolą Cornwallisą. Tas pa
sivijo Washingtono jėgas 
prie Delaware upės ir jau 
gyrėsi, kad “baigta su Ame
rikos revoliucionieria is.’’ 
Bet Washingtonas su savo 
daliniais skubiai persikėlė 
per Delatvare upę į Penn- 
sylvaniją.

Anglai, matydami, kad baronas generolas Steuben, 
amerikiečių jėgos nedidelės,. kuris buvo Washingtono ar
tai Trenton mieste šventė i mijos organizatorius ir ap- 
Kalėdas ir baliavojo. Jurgis , rūpintojas. (Tiesa, kaip 
Washingtonas per savo į Saul Pett rašo, Steubenas, 
/valgus tą sužinojo ir nu- sakoma, nebuvo nei baro- 
sprendė, kad ir su mažesnė-: nas, nei generolas; jis buvęs 
mis jėgomis, bet suduoti an- į paprastas vokiečių kara- 
glams smūgį, kurie to ne- į liaus Frederiko kareivis, 
laukia. - i bet prasikaltęs ir pabėgęs

Anglų armijos dalinį į Ameriką; o norėdamas pa- 
Trentone sudarė jų pasam- tekti į revoliucionierių ar
dyti vokiečiai — hessiečiai. mija, pasiskelbė bir 
Tad Washingtonas su 2,-1 “baronu ir generolu.”)

buvusiu

400 amerikiečių ant’ valčių 
ir ledų lyčių persikėlė iš 
Pennsylvanijos pusės per 
Delaware upę atgal į Tren- 
toną ir netikėtai užklupo 
anglų armijos dalinius. Tuo 
būdu jie daug hessiečių iš
mušė ir virš 1,000 suėmė į 
nelaisvę.

vieną padavė savo 
draugui, kitą sau ir užsi
rūkė, o aš žiūriu į juos.

—Ar ir p'ąts rūkai? — 
blausia daktaras. ,

—Taip, —' atsakiau jam. 
kurie i ,Gavau ir aš; cigaretą. Sto- 

vinie visi trys ir rūkome.
—Aš stuboje nerūkiau,— 

tarė daktaras. — Nenoriu 
rūkymu erzinti savo seną 
tėvą. Bet aš daugiau į ša- 
basinius varžymus netikiu.

Tas parodo, kaip profesi
onalai ir šiaip laisvesnė jau
nuomenė apgaudinėja savo 
šabasinius tęvus. Stubose 
per šabasą nerūko, o išėję 
lauke dūmud kamuoliais į 
viršų pučia. J. N.

Howe ir Cornwallis apie 
tai išgirdo, tad jie, turėda
mi savo centrą Princeton 
miestelyje, ėmė traukti sa
vo kariuomenę iš Morris- 
towno ir kitur, kad užklupti 
Washingtoną Trentone. Bet 
Washingtonas ir čia juos 
apgavo. Vieton jų laukti 
Trentone, tai jis su savo ka
riais, eidamas šoniniais ke
liais, užklupo anglų jėgas 
Princeton miestelyj, kur jie 
vėl amerikiečių nelaukė. Čia 
vėl buvo suduotas anglams 
smūgis.

Anglai, turėdami daug 
laivų, nusprendė užpulti 
Washingtona iš užnugario. 
Jie pasodino 18,000 savo 
kariu ant laivu ir nuvežė į 
Delaware upės žiotis ir ten 
išlipo, kad žygiuoti linkui 
Philadelphijos.

Jurgis Washingtonas, pa
jutęs, kad anglai jau ir jo 
užnugaryje, tai ūmai per
sigrupavo ir su 8,000 ame
rikiečių, į pietus nuo Phila
delphijos, prie Brandywine, 
rugsėjo 11 d., pastojo an-

900 na- 
Greene 

pasįs- 
armiją

užėmė

Bet kaip ten bebūtų, 
Steubenas parodė neišse
miamos energijos, kad at
gaivinti revoliucionierių ar
mijos jėgas, kad ją pamai
tinti. Patvarkė, kad kiek
viena 12-kos kareivių grupė 
turi tuojau statyti sau na
mą (būdą) ; kurie pirmiau
siai pastatys, tai gaus $12. 
(Tais laikais nemaži pini
gai.) Sužviegė pjūklai, stu 
taušl<ejo kirviai ir plaktkn 
kai. Į trumpą laiką buvo nu
kirsta virš 40,000 medžių 
ir .pristatyta virš 
mų. O generolas 
geruoju ir piktuoju 
tengė aprūpinti 
maistu.

Armijos stovykla
virš 2,000 akrų žemės. Ap
linkui išaugo eilės apkasų. 
Ant 426 pėdų aukščio 
Mount Joy kalno Washing
tonas įsitaisė savo apžval
gos punktą. Kelis mažus 
anglų bandymus vienur ki
tur atrėmė.

Bet amerikiečių vargai 
buvo dideli. Prasidėjo li
gos; prie bado ir vargo pri
sidėjo priešo demoralizaci- 
niai veiksmai. Daugelis 
kareivių nušalo rankas 
kojas. Visi didesni namai 
buvo paversti į ligonines. 
Atsirado net oficierių, ku
rie pabėgo. Iš 11,000 Wa
shingtono karių, atvykusių 
į Valley Forge, per žiemą 

(Tąsa 3-me pusi.)



CLEVELAND© ŽINIOS
Iškėlimas dirbtuvių ir 
b irbes didėjimas 
sudaro problemas

Akivaizdoje daugėjimo iš
keliamu dirbtuvių, kur ran
dasi pigesnių darbi" inkų, 
mažinimas darbo valandų 
ir didėjantis atleidinėjimas 
iš darbo sudaro didesnes 
problemas unijoms, UE 735 
News plačiai apibūdina, 
kaip jų lok. 735, šapose ei
na diskusijos už sudarymą 
programos, kaip pravesti 
UE unijos praeitos konven- 
ciojs sumanymus išrišimui 
tų problemų.

Wilker Products kompa
nija, kur dirbo 150 darbi
ninku, išsikrausčiusi į Py- 
tinę Pennsylvaniją, kur dar
bininkų algos yra 25 cen
tais žemesnes, negu Cleve
lander Tas davė smūgį vi- 
saz>n miestui ir unijos loka- 
lui todėl, kad toje šapoje 
dirbo 100 nuošimčių mote
rys. O moterims ir šiaip 
yra darbų trūkumas (’leve- 
landė.

F. O. Russell kompanija, 
kur dirbo 250 darbininkų, 
padalino po Ohio mažesnius 
miestus, kur darbininkų al
gos yra žemesnės ir pasku
ba didesnė. Tas palietė ma
žumų darbininkus, nes Rus
sell samdė negrus ir japo
nus darbininkus. Lokalas 
stengėsi likusiems be darbo 
gauti darbus kitose šapose, 
kur randasi U E lokalas 
735, bet tas yra vargu ga
lima ,nes ir tose šapose dar
bai mažėja, ir galimas dak- 
tas, kad ii- tose šapose pra
dės atleidinėti darbininkus, 
kada darbai susimažins.

, Tokie šapų iškėlimai ir 
besididinanti bedarbės pro
blema paliečia kiekvieną 
upiia ir darbininkus Cleve- 
i ,.e. Pavyzdžiui: U E ir 
CIO unijos nustojo 500 na
rių dėl to, kad Westing
house kompamja iškraustė 
darbus į Viceburg, Missis- 
sipppi. Keller-Kohn kom
panija, kur darbininkai su
siorganizavę į CIO Amalga
mated Clothing Workers 
uniją, 450-tų darbininkų 
darbus iškėlė į Baltimorę. 
Electric Vacuum Cleaners 
kompanija, kurioje randa
si IAM-AFL unija, iškėlė 
800 darbų į Cincinnati, O.

UE lokalas 735 planuoja 
sutikti šią problemą su 
griežta kova apsaugojimui 
darbininkų gerovės. Speci
ale atyda bus kreipiama 
apsaugojimui moterų, ma
žumų darbininkų ir senes
niu darbininku teisiu. C. V V
Smitho Akto aukos 
dėkoja draugams

^Ohio Bill of Rights Con- 
fem-nce (civilių teisių gyni
mo organizacija) savo bu- 
letine įtalpino ilgą laišką 
lOties Ohio žmonių, areš
tuotų sulyg Smith Aktu. 
Laiške, tarp kitko, sako
ma:

—l^aliuosavimas mūsų po 
kaucijomis išvakarėse šven
čių yra garbinga pergale 
Clevelando ir Ohio demo
kratinėms pajėgoms. Sukė
limas tokių didelių kaucijų 
tapo įvykdytas neatsižvel
giant į valdžios agentų (F. 
B. I.) pastangas sutrukdyti 
tą darbą atsilankymu pas 
asmenis ir gązdinimu no
rinčių prisidėti prie įkėli
mo kaucijų fondo. (

—Mes, dešimtis kaltina
mų Smith Aktu, išreiškia- 

'c giliausią s u p r a t i m ą 
svarbos ir širdingiausiai 
dėkojame daugybei draugų, 
kurie sukėlimui tokių dide
lių kaucijų taip sunkiai dir
bo, kad atsiekti šią garbin

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Pcnktadien., Sausio-Jan. 15, 1954

gų pergalę. Mes taipgi tei
kiame padėką dėl Ohio Bill 
of Rights Conference ir jos 
rėmėjams už jų narsias pa
stangas kovoje už apgyni
mą konstitucinių teisių, 
įskaitant ir už neperdideles 
kaucijas.

Toliau jie dėkoja už at
neštas ragažes vaisių ir rū
kymo jiems esant kalėjime 
ir tiems šimtams draugų, 
kurie pasiuntė sezono šven
čių atvirukus, nors po jais 
ir nepasirašę.

—Mes esame įsitikinę, 
kad su kilimu judėjimo 
prieš fašizmą mūsų šalyje 
ir prieš visus jo makartiz- 
mus, ragangaudžius, Jim 
Crow, deportacijas, polici
jos brutališkumus ir tt., 
kad Ohio valstijoje bus at
siekti laimėjimai už demo
kratines teises. Mes esame 
pasiryžę prisidėti su didele 
parama toje kovoje laike 
mūsų pačių Smith Akto 
teismo.

—Mes esame tikri, kadi 
gausime jūsų nuolatinę mo< 
valę ir finansinę paramą 
apvainikavimui mūsų per
gales pastangų.

—Su karščiausiais sezono 
linkėjimais:

Freda Katz, David Katz, 
E. C. Greenfield, Joseph 
Dougher, Lucille Bean
court, Robert C. Camp
bell, Joseph Brandt, Mar
tin Chacey, Georgę Watt, I 
A n t h o n v K r ch m a i ’e k. V

Bas mus dar glūdi 
gražaus jaunumo

Kas metai nueinu į 'Nau
jų Metų pasitikimo pažmo- 
nius, o kartais pasitaiko nu
eiti pas lietuvius ir kitatau
čius, kad pasimatyti su dau
giau draugų. Bet niekuo
met nelaukdavau iki ateina 
Nauji Metai, gal todėl, kad 
nepratęs kur išėjęs būti iki 
vėlumos. Bet šių Naujų: 
Metu laukti buvau nusita
ręs su visais savo draugais 
ir draugėmis.

Išėjau iš namų jau vėlo
kai ir nuėjęs į LDS Klubo 
svetainę radau ją pilną 
Naujų Metų pasitikimo pa- 
žmonio dalyvių. O kada į 
pažmonius susirenka daug, 
tuomet galima rasti ir tuos, 
su kuriais retai tenka pasi
matyti ir su jais randi 
daug ko pasikalbėti. Šiame 
pažmo'n.yje radosi ir drau
gas Jonas Brazis su žmona 
iš Akrono, kuriedu dažnai 
atvyksta į mūsų svarbes
nius parengimus ir sueigas. 
Draugai Braziai praeitą ru
denį buvo nuvažiavę pasi
dairyti į Floridą, buvę su
stoję St. Petersburge ir ma
tęsi su man ten įgytais vei
kliais draugais ir draugė
mis. Draugams Braziams 
Florida patinka ir jiedu ma
no, kad, kai tik ateis jų 
pensijos gavimo laikas, jie
du persikels ten gyventi. 
Bet Akrono ir taip pat Cle
velando pažangiajam judė
jimui bus didelis nuostolis 
netekus tokių gerų draugų.

Dar buvo apie 20 minutų 
iki 12-tos valandos arba, ti
kriau sakant, iki Naujų 
Metų, , draugas J. Žebry§ 
pradėjo dalinti pąžmonio 
dalyviams žibančias kepu
raites, dūdeles, barškučius 
ir juosteles. Tuojau pasida
rė didesnis gyvumas tarpe 
visų: vieni taikė sau kepu
raites, kiti išmėgino dūde
les, barškučius. O kada 
muzikantai užgrojo Naujų 
Metų maršą, visi stvėrėsi į 
poras ir pradėjo suktis su 
tokiu smarkumu, kad var
giai šių laikų1 jaunimas bū-- 
tų galėjęs jiems prilygti.

Baigus muzikai groti, pra
sidėjo sveikini maiši su ma
loniais bučkiais, linkėjimais 
vieni kitiems laimingų ir 
taikių Naujų Metų. Už- 
mesdami vieni kitiems juos
teles ant kaklų, traukė vie
ni kitus link savęs, kad pa
bučiuoti su Naujų Metų lin
kėjimais.

Tai buvo paroda mūsų 
užsilikusio jaunumo, kurio 
mes neprivalome neigti įsi
kalbėdami sau pasenimą ir 
n e begalėj imą, daugiau veik
ti. Ugdykime savo jaunu
mą, prisilaikydami sveika
tos dėsnių ir pasirinkdami 
sau tinkamiausią veikimą, 
nes šis laikotarpis vis dau
giau ir daugiau reikalauja 
mūsų veikimo su didesniu 
pasišventimu. Re p.
Aldona Vit’by 
miesto ligoninėje

Visų mylima Aldona Vir
by, Wilkelis Funeral Home 
direktorė, kuri tiek daug 
yra pasidarbavusi del mūsų 
muzikos — meno srityje, 
susirgo. Pastaruoju laiku 
jos mylimo gyvenimo drau
go liga be vilties išgydymo 
ir paskiau jo mirtis susilp
nino gal tik laikinai, jos 
nervus ir dabar turėjo pa
siduoti į miesto ligoninę. 
Todėl aš, kaip ir daugelis 
kitų, linkiu draugei Aldonai 
laimingo ir greito pasveiki
mo. J. N. S.

Chicagos Žinios
Mirė 7 dieną sausio:

•Jurgis Petkevičius, kilęs is 
Prienų valsčiaus. Palaidotas 
sausio I 1 d., Spring Valley,

Michael Kriščiukaitis, gimęs 
Panevėžio apskr., Upytės pa
rapijoje. Palaidotas sausio 
9-tą. šv. Kazimiero kapinėse.

Anto.nette Urbonas, gimusi 
Šiaulių apskr., Tryškiu para]). 
Palaidota sausio 9 d.

Kitos naujienos

švenčiu proga pas bridge- 
portiecius Juozą ir Auna Po
vilaičius laukėsi .jo brolis An
tanas Povilaitis iš Kanados.

•
Miesto . valdžia nutarė mo

kytojams pridėti algos. Virši
ninku priedas sieks iki $650 
metams. Bet pradiniu priedas 
mažas. Mat, kam mažai mo
kėjo, tam dar mažiau ir pri
dės.

Ciceriečiij LLD 92-ros kuo- 
pos rengtas Nauju Metų susiti
kimo vakaras įvyko su menine 
programa. Gražių dainų, su
dainavo Moterų Choras ir mū
sų mėgiamas duetas — Moc
kienė ir Stanevičienė. Piano 
ir smuiko muzikos suteikė J. 
Balakas su dukteria. Balakų 
visa šeima yra muzikantai.

LKM Choras išsirinko val
dybą ir yra pasibrėžęs planus 
daugeliui darbų. Jau numatyti 
sekami: Vasario LL.— kon
certas, kovo 11 — rėmėjų pa
gerbimo banketas, balandžio 
II-tą statys operetę “Rio Ri
ta.” Visa tai Įvyks Mildos sa
lėje.

Pastruoju laiku i chorą įsto
jo kelios naujos narės ir jau
nas orkestro vedėjas Ronald 
Povcloiiis. Grižo Morta Pleč
kaitienė. Choras prašo visus 
žadančius įstoti tai padaryti 
dabar, kad galėtų dalyvauti 
operetės p a sta ty m e.

Roselando žemaičiai ruošia
si pastatyti vieno veiksmo 
naują' komedija “Dar Tiktai 
Dar.” Jau surinkti ir vaidy- 
los. O kitai daliai programos 
kviečia Aido Chorą, taipgi šo
kėjas. Įvyks vasario 21 dieną.

Cicero.je apie 1,900 Goss 
Press darbininkų paskelbė 
streiką. Yra nariais AFL uni
jos.

1. V.

WHEAT per bushel: $2.44 to $2.06, down 15.6 pct.

Lawrence. Mass.

CORN per bushel: $1.77 to $1.58, down 10.7 pd.

Agrikultūros sekretorius Ezra Benson aiškina, kad kviečiai 
ir komai bus nupiginti, o ryžiai ir kiti javai bus pabranginti. 
Tam pavyzdžiai šiame paveiksle paduoti. Bet tie nupiginimai 
ar “brangininimai” farmerius biednina, farmu produktu 
naudotojus apiplėšia, o spekuliantam suteikia didelius pelnus.

Įvairios naujienos

American Woolen Co. akci
jų savininkų pirmininkas \V. 
G. Smith darbuojasi už palai
kymą tekstilės dirbtuvių Nau
joje Anglijoje. Jisai pareiškė, 
kad .jeigu gaus 51 nuošimtį 
proxies už palaikymą, tai bus 
pertvarkytas visas komitetas. 
Visi dabartiniai viršininkai 
bus išvyti laukan, nes jie ne
moka vesti biznio. Prieš 2o 
mėnesius jie kompaniją įvarė 
skylėn ant $11 milijonu. Da
bartinis prezidentas White 
gauna po $125,000 algos, kiti 
viršininkai po $80,090. O kiek 
jų yra, jie visus pinigus suė
da.

A kcininkų pirmininkas 
Smith sako, jog jis turi tokių 
akcininkų, kurio apsiima bizną 
varyti už pusiau mažesnes al
gas.

Vertas pagyrimo toks žmo
gus. kuris darbuojasi už pa
turėjimą dirbtuvių, supranta, 
kaip sunku būtų žmonėms be 
darbo.

Linkiu, kad šėrininkai nu
balsuotų dirbtuves palaikyti 
ir išvyti iš vietų pūstagalvius. 
kurie patys sunaudoja pini
gus, o darbininkus išstumia už 
vartų,

- •
Naujas aldermanas Scanlon 

pareiškė, kad nepersekios 
gemblininkų ir kad nereikią 
policijos, kuri buvo paskirta 
gaudyti gemblerivs. Pasirodo, 
kad gali ateiti tie patys laikai, 
koki pirmiau buvo prie jo pa
ties, kai rasdavo moteris už
muštas kur tamsioje vietoje. 
Kai buvo išrinktas Casey, jis 
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South Boston, Mass
Kviečiame Visus ir Visas į

BANKETU
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvvks Sekmadienį

SAUSIO 24 JANUARY
Piliečiij Kliubo Salėje 

318 Broadway, So. Boston

Čia pasiliksminsime ir tuo pat kartu parem.sinie 
dienraštį Laisvę. Mūsų dienraščio finansinė padė
tis yra sunki. Visi rūpinkimės kiek išgalėdami pri-

[ sideti finansiniai cjienraščio išlaikymui.
4*
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buvo išnaikinęs tokias pikta
darystes.

šimtas automobilistų gavo 
tikietus 'už parkinimą mašinų 
palei myterius nakties laiku. 
Jau keli mėnesiai nevalia tu
rėti mašinų ant gatvių, (jpe- 
ruotojai manė, kad palei my
terius galės laikyti, bet apsi
vylė, visi gavo tikietus su pa
šaukimu į policijos stotį atlik
ti “išpažintį” ir pasimokei: 
už įstatymu laužymą.

•

Kažin katras yra tikrasis’ 
Jėzus? Romos katalikai skel
bia, kad jų Jėzus gimė gruo
džio 25 d. O ortodoksai grai
kai šventė 7 d. sausio. Reikė
tų paklausti pono Grigaičio, 
nes jis dalyvauja su šventa:? 
redaktoriais.. Jis turėtu žinoti.

•_•
288 žmonės apsirgo nuo ne

gerų valgių ir 6 mirė. Miesti
nio Sveikatos Department o se- 

, kretorius Daniel J. Costelo 
j užrekordavo, kad jie ligą ga
vo nuo vištienos. T’ai gera pa
staba nepirkti vištų su apsipe- 
šusiomis plunksnomis, nes 
daugiausia yra nesveikos (ir 
sveikos vištos tūlais sezonais 
keičia plunksnas). Taipgi rei
kia gerai nuplauti daržoves ir 
kitus valgomus produktus. „

Gaisragesių rekordai paro- 
Ido, kad per metus buvo 1,800 
i gaisrų. Tik per telefoną pa- 
i šaukimu 91. Per vienerius me
tus ambulancai važinėjo 3,120 
kartų. Dėl Lawrence tai yra 
pusėtinai daug.

L. K. Biuras

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pust.) 

nuo raupų, kitų ligų ir šal
čių žuvo virš 3,000 žmonių.

Washingtonas ir jo drau
gai žiūrėjo linkui Philadel- 
phijos, New Yorko ir Nau
josios' Anglijos puses ii’ 
laukė išsigelbėjimo.

Ir štai amerikiečių lai
mėjimai prie Bemis kalno, 
kur anglų armija ne vien 
buvo sumušta, bet ir suim
ta. Tai buvo pirmi dideli 
amerikiečių laimėjimai ir 
tai įvyko apie 150 mylių 
nuo Valley Forge, bet tai 
buvo bendroji pergalė.

Su Steubeno ir kitų pa
stangomis laipsniškai at
gavo jėgas ir Washingtono 
armija Valley Forge. Ge
gužės mėnesį 1778 metais 
jau ši armija vėl buvo tin
kama ne vien gintis, bet ir 
daryti užpuolimą. Tjio pa- 

I čiu kartu Francija išstojo 
i prieš Angliją. Tai buvo 
kitas didelis Amerikos re
voliucionierių laimėjimas.

Tiesa, dar penkis metus 
reikėjo kariauti, iki, galų 
gale, Anglija sutiko, . kad 
Jungtinės Valstijos nėra 

i jos kolonija. Bet ir po to 
į Anglijos sutikimo, ji dar 
, prie kiekvienos progos vėl 
1 puolė Jungtines Valstijas, 
i kad jas padaryti savo kolo- 
; nija. Tas jai ginklų pagal- 
! ba nepavyko.

Dabartiniu laiku gi abie
jų šalių turčiai bendrai vei
kia ir stengiasi “užmiršti 
Amerikos Revoliuciją.”

Wilkes-Barre, Pa.
, LDS 7-1 a kuopa rengia puikią va

karienę, lietuvių tautiškos parapijos
1 svetainėje, 206 Parrish St. įvyks
1 sekmadienį, sausio- (Jan.) 17 d., du-
• rys atdaros nuo 4-tos vai. po pietų, 

vakarienė bus duodama 6-tą vai.
Į vakahe.
Į Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 

dalyvauti. Bus gera vakarienė, o 
i po vakarienės gros gera muzika šo- 
i kiams; kurie norės, galės pasišokti.

Vakarienės kaina lik $1.00.
Kviečia Komitetas. (8-10)

Bostonas ir Apylinkė
SO. BOSTON, MASS.

Gintarų radijo konferencija yra 
šaukiama sausio (Jan.) 17 d., 318 
Broadway, prasidės 1 vai. po pie
tų. Kviečiame dalyvauti visų or
ganizacijų komitetus ir prašome or. 
ganizacijų išrinkti delegatus j šią 
konferenciją.

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

Gintarų Radijo Valdyba (6-10)

Bostono apylinkėje 
svarbus šaukimas

Draugės ii' draugai, LLD 
7-tos Apskrities Komiteto na
riai, dalykai susideda svarbūs, 
todėl tenka veikti drausmin
gai, taip, kaip pats reikalas 
mus ragina.

Ve kame reikalas: mūsų ko
mitetui visam reikia būtinai 
turėti šį sekmadienį — sausio 
17-tą, posėdį. O čia kaip tik 
vra šaukiamas tą pačią dieną 
buvusio radijo leidėjų suvažia
vimas. Taigi, šaukime tai]), 
kad keptumėm du zuikius vie
toji’ vieno kiškio.'

Darykime taip, kad LLD 
Komiteto visi nariai būtumėm 
So. Bostono svetainėje kaip 
10 va), ryte. Ten sutvarkysime 
savo apskrities svarbiuosius 
reikalus ir po tam — apie vi
durdienį, dalyvausime kitame 
suvažiavime, kur bus vėl la
bai svarbūs reikalai tariami 
buvusio radijo klausimuose.

Prisilaikykime šio šaukimo 
reikale draugiško drausmingu
mo.

LLD 7-tos Apskr. pirm.
J. M. Karsonas

Klaipėda. — Jau antri me
tai Klaipėdoje veikia Valsty
binės filharmonijos įsteigtas 
muzikinis lektoriumas. Prieš 
kelias dienas šis lektoriumas 
pradėjo naująjį sezoną.

B. Volka

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

ATTENTIONImmediate openings 
for Cutter, Spreader. Must bo ex
perienced. Full or part 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. Sozzi, 410 
W. Kings Highway, Timber Creek 
2-1585.

(8-10)

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

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER. Settled woman, 
must be fond of children. Fine home. 
Ref. req. Steady position for right 
person. Phone KI. 5-1275 (from 2 
to 6 P. M.) or Woodlawn 1- 5368.

(810)

OPERATORS. 3 slash pocket mak
ers; 1-4 needle band operator. Exjx 
single needle operator on boys jack
ets. Day or night shift. 131 N. 10th 
Street, 2nd fl.

(8-10)

HOUSEKEEPER. Cook. Settled 
woman. 30 to 45 yrs. of age. Care 
ofc 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- 
1359. ____________________ (8-10)
CLERK TYPIST. Exp. Exc. position; 
Central City location, with Company 
benefits. Stenography helpful, but 
not nec. Steady work. Phone Mr. 
Kraber, WA. 2-7000 for appt.

(815)

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, Wayne 0888 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 Berks 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- 
J 5523. BERNARD’S BEAUTY SA- 
Į LON 707 Biirmont Rd., Drexel Hill,

Pa. ' (9-14)

HOUSEKEEPER. Woman 35‘to 40. 
For general hsewk and cooking. Live 
in. Exc. sal. Perm, home in sub
urbs. Fond of children. Reef. req. 
Write: MRS. WM. SILVERMAN. 
724 E. Allegheny Ave.

(10-15)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

giau nusistatę prieš keliančią 
galvą reakciją.

Ant rytojaus ateina is 
Washingtono korespondencija 
ir laiškas su pašto perlaida ant 
$25. Rašo mūsų bendradarbis, 
Steponas Joniškietis.

Washingtone gyvuoja lite
ratūros mėgėjų ratelis. Jis 
ruošia paskaitas, pramogas, 
draugiškus pobūvius.

Neseniai, štai, viename to
kių pobūvių susidarė $125 
pelno/

Kam jį skirti?
Rengėjai nutaria: $100 

dienraščiui Freiheit, o $25 — 
Laisvei, dėl to, kad pobūvyje 
dalyvavo mūsų bendradarbis.

Steponai: pareiškite nuo 
mūs tiems geriems washingto- 
niečiams nuoširdžią padėką.

Smulkiau apie tą pobūvį 
skaitytojas neužilgo ras S. Jo
niškiečio k ore s p o n d e n c i j o j e.

i MATTHEW A. i
: buyus •
J (BUYAUSKA8) J
i LAIDOTUVIŲ i
5 DIREKTORIUS 1
t «

; 426 Lafayette St. J
5 Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-S172 J 
» «



Mūsų sveikinimas 
chicagiečiams4

šio menesio 291 30 ir 31 dd. 
Chicagoie Įvyks dideles pa
žangiųjų lietuviu iškilmės. Tai 
bus atidarymas Chicagos Lie
tuviu Kultūrinio Centro. Mes, 
Brook lyno ir apylinkės lietu
viai, turime juos širdingai pa
sveikinti ir palinkėti jiems le
siausio pasisekimo.

šis klausimas iškilo riė- 
mondh.liškės LLD 1S5 kuopos 
susrrihkime praėjusi trečiadie
ni. Nutarėme kuopos vardu či- 
kagiečius pasveikint su penki
ne. Taip pat su dolerinėmis 
sveikina V. Kazlauskas. Cn. 
Balčiūnas. J. Grybas. J. Ju.o- 
zevičius ir A. Bimba, kad viso 
pasidarė visa dešimt irę.

Ką sakote kiti brooklynio- 
čiai" Pasveikinkite rikagiečius 
ir jūs.

Beje. mūsų kuopa nutarė 
pasveikinti ir Laisvės jubilieji
ni suvažiavimą su dešimtine. 

Taip pat nutarėm,* greitoje 
ateityje ruošti vieną kitą ap
švietus prelekciją. Temykite.

Po susirinkimo turėjome ge
ras vaišes. Dėl didelio šalčdo 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Dalis nariu jau pasinio- 
kūjo duokles už šiuos nutils.

Neatsilikite ir kiti.
A. B.

____ k________________

Tarp Lietuviu
Sausio 2 ir 3 dienomis Įvyko 

Brooklyno Lietuviu Studentu 
Sąjungos suvažiavimas. Da
lyvavo gal virš šimtas studen
tu. daugiausia naujieji atei
viai. Taipgi atvyko jų ideolo
gijos sargai,, smetoninkai ir 
kunigai. SąskridĮ- baigė su 
koncertine programa.

Moterą Apšvietus Klubas 
savo susirinkime sausio 21-mą 
svarstys, kuo ir kaip pasirody
ti Laisvės Bendrovės direkto
rių ruošiamoje Rankdarbiu 
Parodoje. .Ji Įvyks kovo 13 ir 
14 dienomis. Liberty Auditori i 
joje. Klubas turi ij- kitu svar- j 
bių reikalu. O užbaigus tari
mus, Įvyks nariu ruošiama sa
vo valdybai pagerbti arbatėlė. 
Narės prašomos ,visos ateiti ir 
savo drauges atsivesti.

ž. R.

American Can streiką 
baigė su laimėjimu

American Can Co. darbinin
kai baigė streiką beveik su 
tokiais pat laimėjimais, kokius 
buvo gavę anksčiau baigusie
ji streiką Continental Can Co. 
firmos darbininkai. Jų algų ir 
kitiems pagerinimams bendrai 
firma sutiko pridėti po 15 c. 
per valandą. Iš^tų'S ir pusė 
cento eis tiesioginiai algoms, 
o kiti Į gerovės fondus ir pri
lyginimui žemesniųjų algų 
prie aukštesniu vienoduose 
darbuose.

Taipgi gavo dar du šven
tadienius — penktadienj pirm 
Velykų ir rinkimų dieną. Su
tartis paliečia 20,000 darbi
ninkų New Yorkę ir ■'kitur, viso 
40 šapų. Sutartis galios iki 
spalio 1, 1955 metų. Tačiau 
algų ir kitus finansinius reika
lus sutikta persvarstyti atei
nantį spalį.

Ne ilgai džiaugėsi 
išsilaisvinimu

(larryKariškis kab'nys 
Whible, 21 metų, sykiu 
tais dviemis kaliniais buvo iš
trūkęs iš militariško kalėjimo 
ant Governors Island. Jis ten 
buvo laikęmas už pabėgimų 
iš Camp Kilmer. Tolimesniam 
bėigmui palengvinti jis pasi
čiupęs svetimų auto, bet tapo 
sugautas Brooklyne už 5 va
landų po pabėgimo.

Flush inge 4 asmenys vos ne
užduso gasu, priėjusiu iš van
dens Šildytuvo. Visi buto lan
gai buvęs uždaryti gasui de
gant. X

NeHYorko^/6Ž7A?7lnl(>4
Miesto bedarbiai 
vis daugėja

Paskutinę gruodžio mėne
sio savaitę New Yorko miesto 
aplikantai nedarbo apdraudos 

ginus su 1952 me tų ta pačia

apie 202.()0()

M i neto ji skaitlinė 

'Pūkštančiai žmonių dar Hepa
riną po nedarbo apdrauda.

'rūkstančią kitu nedarbo 

• Nuo daugelio nedarbo apdrau- 
: da atėmė republikoniško val
stijos Seimelio Įvt'slas Hughes 
-Brees Įstatymas. Praėjusią 

įmetu bėgiu neišdirbusieii 20

unijos sujudo reikalauti, kat 
tas Įstatymas būtų panaikin

Oueens ir Nassau apskrities 
gyventojams va miens prista
tymo firma reikalauja, kad 

i valdžia leistu keltis kainas, 
j Pakeltu nuo 33 c. iki $ ' per 
■■ menesi.

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Ivvks Sekmadieni4 • c.

Vasario 7 February
• • • •

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

K

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

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai

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

Telephone E Vergreen 4-8174

j NEW YORK CITY

L ■ < > * c

Ar norite skaniai pavalgyti, kaii nuvyksil(> į New Yorko Miestą?

Tad užeikite į lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Sale vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

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

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždara*

Gyventojai kovoja 
uz savo namus

Pasiruošiant 
i ibi svarstyti

viešam pose-
Yorko

kimą, rendauninkai, mažą na
melių savininkai ir smulkūs 
biznieriai masiniai susibūrė 
protestuoti prieš atėmimą nuo 
ją namų, taipgi biznio, f

Valdinė 
komisija yrą 
blokų plote, 
namus. .Jie' 
venti vidutinių piliečiu ir bied- 
nuomenės. Nugriautųjų vieto- 

miestui planuoti

nugriauti esamu

(;niversiteti>i

puošniais apartmentais, su 
landomis po $4S už kambarį. 
Tokiu ponams tinkamu 
2. ĮS I apartmentai. O du 
jektai būtą vidutinėmis 

’ domis.

pro- 
re li

Gyventojai sako, kad ir tos 
būsimos “vidutines” rendos 
bus tokios, kurios i projektus 
neįleis dabartiniu gyventojai.

SKELBKITeS laisvėje domiais.”

Pasipelnęs iš ryšių 
su gembleriais

New Yorko demokratas 
natorius Joseph Zaretski 
kėlė republikonų lyderiui 
Ii. Sprague kaltinimą, kad 
pelnikavosi iš gemblerysi 

is-

Jis

vo, kad gub. Dewey adminis
tracija vykdytų apipusišką 
"visuotoną ir bešališką” tyri
nėjimą raketierizmų pritvin
kusių arkliu lenktynių.

Zaretskis parodinėje, kad 
republikonai vieni nieko nega- 

arti
mu gubernatoriui padėjėju 
politiniais klausimais ię repub
likonų visašališkojo komiteto 
nariu
w a y skandalui/ Spra 
to komiteto pasitraukė.

gue ‘‘mokėjo 21 tūkstančius 
doleriu už pusės milijono do

jo dalinais Įmokesčiais. Mokė 

serųkad pirm pirkimo tu 
(stock) Sprague “suinžinie- 
i’iavo” Įstatymą, kuriuo truk
dė atidarymą tą lenktynių 
ir kad jo tą trukdymą parėmė 
valdinė Harness Racing Ko
misija. Zaretskis sakė:

“Vienok tiktai 8 mėnesiais 
vėliau komisija davė Yonker- 
sui 
to. kai Sprague tapo savinin-

leidimą.

Zaretskis Įvardino ir tūlus 
kitus republikonus. "

Veik visuose pajūriniuose
L. I. miesteliuose ši ir kitą mė

saugų naudojimąsi valtimis 
ir laivukais. Mėgstantiems bū
ti ant vandens verta tomis pa
mokomis pasinaudoti.

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 

I.—..     'I

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 PEISfr, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LA^E, Ph. G.

Tel. EV. 7-62M

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

< Savininkas i*
306 UNION'AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
? Gerai Patyręs Barberis <

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
* ;

MODERNISES ^MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

P. M.
By Appointment 

Except Th’ . & Holidays

Turėjo turto, bet 
gyveno paprastai

Brooklyne staiga mirė \V.
A. Roes, 66 metu. Jis per apie 
10 metų yra buvęs Brooklyno 
Borough Hal) prižiūrovu ir 
dirbęs kitus valdinius darbus. 
Nuo 1912 metų gyveno iš pen
sijos, pasirenduodamas po $5 
mokamą kambarį 123 Park 
Place. Jam mirus sužinota, 
kad jis turėjo $136,000 ver
tės turto pinigais ir ivairiaės

Komercine spauda stebisi, 
kad jis tiek turto turėdamas 
gyveno paprastai. 1

Progresyviai planuos 
savo programą

Progresyvių Partijos \ado- 

rinkimas bus eilinis, be 
betvarkis nepaprastas.

mą. O ta veikla turės būti pla
ti. nes šiemet Įvyksta Kongre
so rinkimai 

šildomojo pečiaus išeinančiu 

ko. Po suteikimo pirmosios, pa
galbos, dauguma išvyko namo,

vybė buvo pavojuje.

Sniegu apslidintose Now 
Yorko gatvėse sekmadienį ir 
pirmadieni Įvyko daug auto 
nelaimių.

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

ll. DIENER 
Building Materials 

IIMT-Qlove Rd. 
PortNlIichmond, S. I 

Tek GI. 8-0620

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

VYRAS AR MOTERIS ~
Būkit Patys Savo Bosais
$400 | MfcNESf LAISVALAIKIU 

Pirmu Kartu Pasiūloma
VISIŠKAI NAUJAS DALYKAS 

Pripildymui ir kok'ktavimui pini
gų iš mūsų mašinų šioje teritori
joje. Nereikia pardavinėti! Darbo 
tinkamumui jūs turite turėti karą, 
paliūdijimą, $640 pinigais užsiti- 
krinimui teritorijos ir invento
riaus. įdedant 8 valandas savaitė
je j tą 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 te- 
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. HA verhill 2-5911
(6-10)

TELEVISION SERVICE

T. V. SERVICING
Dėl puikiausio atlikimo darbo, grei
to pribuvimo ir puikiausia ’žemos 
kainos už patarnavimą ant jūsų te
levizijos ar radio sėto. (Mes aptar
naujame visas 5 I^oroughs N. Y.)

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

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

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

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED FEMALE

BAR A GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli kampinė ■ 
sekcija Brooklyno. Daro gerą pra- j 
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Nuošalus savininkas; parduoda 
šią. puikiausią biznio progą už labai 
prieinamą kainą.

šaukite rytais ir vakarais: t 
BU. 2-2696

OPERATORĖ

Prie upholstered day beds. Nuolati
nis darbps. ; Puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės: (pirmos lubos)
E719 — E. 137th St.. Bronx

HEALTH IAN
Patyrusi, pilnai mokanti Operatorė. 
Geros valandos, gera mokestis, nuo
latinis darbas. Linksmos darbo są
lygos'. Kreipkitės:

339 Avenue U, Brooklyn 
Tel. ES. 2-9056

MALE and FEMALE
FINGERWAY ER

Patyrusi pilnai mokami (vyriški? 
ar moteriškė). Nuolatinis darbas 
Pilnam gr 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)

HELP WANTED—MALE
Pl.VMBKHS

Li 
pa

Nuolatinis darbas, su Driving 
cense. Naujai konstrukcijai ir 
taisymams.

Skambinkite (>. v. v.
Port Washington, 7-2116

(10-12)

FOR RENT
PA SI REN DA VO J A K R AI Tl' V Ė 

L. I.
Ideališka dėl kosher 
(arti Bohack Market), 
kitokiam bizniui. Puiki 
einama kaina.

Tele fonu ok i tee:
Sl’nset. 5-9515

Tinkama ir
vieta. Pri-

(911)

PARSIDUOD/1 KEPYKLA 
Pilnai įrengta, 
sekcija. Baro 
Biznis lengvai 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką.

Gera veikli Bronx . 
gerą pragyvenimą. ! 
padidinamas. šią

Tel. KI. 2-9594
(9-13)

Sveiks!
Izabelė

iš
Izabelė

Sutkienė grįžta 
ligoninės
Sutkienė šiuom lai- 
net dvi operacijas, 
tulžį ir apendicitą.Jai išėmė

Po operacijos ji gerai jaučia- 

dienomis grįš iš ligoninės na
mo.

Ignas Sutkus (Republic Bar 
& Grill savininkas) linksmas, 

džiaugiasi žmonos stiprėjimu. 
Mrs. Sutkionę tos ligos vargi
no per daugeli metų. Labai 
turėdavo būtiz atsargi su val
giu ir nieko negalėjo dirbti, 
apsirgdavo. Dabar, tik po ope
racijos, jau daugiau ką valgo 
ir jaučiasi gerai.

Rep.

Žiaurų Įstatymą gali 
panaikinti, bet...

“Mūsų draugai, kurie dar 
nežino apie to Įstatymo reikš
mę Amerikos ateičiai/’ turi 
būti informuoti. Taip pareiš
kė majoras Wagneris kalbė
damas veikėjams organizaci
jos, kuri Įkurta darbuotis už 
atša u k i m ą W a 11 e r- M c C a rra n 
Įstatymo.

Organizacija jau turinti 45 
skyrius New Yorko valstijoje. 
Vienu jos vadu yra brookly- 
nietis buvęs kongresmanas V. 
L. Anfuso.

bu-

Suknelių išsiuntėjai 
laimėjo streiką

Suknelių iššiuntinėtojai 
vo paskelbę streiką, reikalau
dami sutarties. Bėgiui trijų 
valandų tapo pripažintas jų 
lokalas 60-A ir pažadėta tar
tis. Lokalas atstovaus išsiuntė- 
jus gaminių, modelius, kirpė
jus, preserius. ir išvežiotojus, 
kurie neįeina Į reguliarius 
JLGWU siuvėjų lokalus.

psl.—Laisvė (Liberty)- Penktadien., Sausio-Jan. 15, 1954

BEAUTICIANS
Patyrusios pilnai mokančios. NtmlaA 
finis darbas, 5 dienų savaitė, geros 
valandos. Aukščiausia alga, linksmos

; darbo sąlygos. Kreipkitės:
RAY & VINCENT HAIRSTYLISTS
6302 Bay Parkway (kamp. 63rd St.)

Brooklyn—Tel. BE. 6-7093
(10-16)

Patyrusi 
finis darbas, 
pasirinks, 
bo

BEAUTICIAN
pilna operatorę. Nuola- 

ar 3 dienom, kaip 
Gera alga, puikios dar- 

sąlygos. Kreipkitės:
CAPUTO’S BEAUTY SALON

3305 Church Ave., Brooklyn
Bl'. 4-9789 dienom

ar UL 6-4185 vakarais
(10-14 I

BINDERY—CARBON COLLATORS
Proga užsidirbti $50 į savhite ir vir- 

! šaus. Puikios darbo sąlygos. Kroip- 
■ kites:

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

<4-1 Of

COUNTERG1RLS
Patyrusios be patyrimo. Gera alu 
valgis, uniformos, apmokamos' vak’ 
ci jos. Kreipkitės:

B ELM O R E C AI 'ETERIA
407—4th Avė. (kampas 28th Si.) 

N . Y. C .
<81 ė I

HAIRDRESSER
Moteriškė. 5 dienų 
valandos, nuolatinis 
darbo sąlygos, graži 
madieniais uždara.)
EMILY A SAL BEAUTY SALON 

2485—65th St., Brooklyn

savaitė. Geros 
darbas, puikiom

Kreipkitės:

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

STATIONERY ’—FOUNTAIN 
LUNCHEONETTE

Pilnai ir moderniniai įrengtas 
Air conditioned. Gera veikli sekcija 
Kevv Gardens. Jeigos $1,500. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, pardavimo priežas
tis asmeniški 
mokėjimai. 1 
pasimatykite:

7748

keblumai (Patogus iš
šaukite savininką ar

Vleigh Place 
. Kevv Garden Hills, L. L 

Tol. RE. 9-9719
< 10-16)

PARSIDUODA RESTAURANT AK 
įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai į 
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ai' pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
šaukite Savininką:

Tel. TAylor 7-9892
(9-11)

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. TY. 2-5269

(5-11)

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)

] G AS STATION
Piranpuoja 12,000 galionų per mė
nesį. Gera veikli sekcija, prieinama 
Ircpda. Tinkama pusininkams. Idea
liška mechanikui. Daro gerą pragy
venimą. biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą p Sr-io- 
da labai prieinamai. Šauki1ė'(fWav:- 
ninką:

SHora Road 5-2457
(8-14)

G AS STATION
8 karam garadžius. Ideališkas me
chanikui. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenūmj^Biznis lengvai 
padidipamasyšią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda už labai 
prieinamą kainą, šaukite ^savininką: 

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

(8-14)

LUGGAGE STORE
Taipgi parduoda handbags, lietsar
gius, wallets, ir tt. Gera biznio sek
cija, daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. .3 
apartmentas tučias. 
valia.

rūmų 
Akcijos laisva 

Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis liga. Ma
tykite ar šaukite savininką:

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

(9-13)

PARSIDUODA GROSERNft
Taipgi parduoda frozen foods ir hlų 
Gera veikli sekcija. Neša $l,20C 
iki $1,400 į savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

Tel. Mo. 5-8640
((10-16)




