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IndiisŲ generolas įsako 
gražini belaisvius tiem; o x

kurie juos buvo suėmę

Prezidentas sifilo gerinti i
senatvės pensijas ir 
platinti Social Security

Kam tos kalbos apie atomi- j 
niu ir kitu masinio žmonių žu
dymo priemonių “kontrole?'

įteikia ne kontrolės. b«‘l 
griežto uždraudimo lokius 
pabūklus gaminti ir vaitoti.

štai ko reikia, štai tik kas 
užtikrins tokiu ginklu nevar
tojimą.

Kame mūsų ekonominės

na is biznio, kad 
užsidarinėja. kad 
pulkais darbininkai

dirbtuvė;- 
dideliais 
netenka

dū sugražinti savi
na ginčijamus b( 
abiejų pusių tiems, 
juos suėmė. Bet gi

visiems
čių, kodėl jie turėtų grįžti ' 
namo. Todėl viena ir kita 
pusė turi laikyti savo suim
tuosius,

no amerikonus Pietines i

New Yorko majoras Wagner (dešinėje) 
paskirtu policijos komisionierium Francis Adams 
komisionieriumi Edward Cavanagh.

pieti-suimtus amerikonus, 
nius korėjiečius bei

j Jungtiniu Tautu karius. 
Vyriausias gi amerikonu < * <

mus belaisvius, jau kaip ci
vilinius žmones, j Pietinę 
Korėją pas tautininkus. 
Amerikonai sako, tai būtų 
padaryta pagal paliaubų

čiiVLibfvadVs^se!Puerto Riko senatas ■ Vakam Vokietijos 
" -aVZIu, gan atsitik-, t^P Rt atarta.
i.i pavojingu įvykiu, jeigii į nepriklausomybe 
indusų komanda taip pirmi r J -
laiko paleistų gineijamus į , ‘

seimas prisitaiko 
amerikiniam planui

' •Šios

; sutarti.
Gen. Thimayja tvirtina,

Karinis stovis Egipte• J I 
prieš anglu bičiulius

atmetė siu

Washington. — Preziden- padidinta sei 
sausio 14 i ja per mėnesį.

ijos nusenusiem žmonėm, 
įsiūlymą tuojau parėmė 
epublikonas kongresma- 

nas Daniel A. Reed, 
gresinio lėšų komiteto 
mini n kas.
PREZIDENTO

Pakelti pensija žmonėms,, 
sulaukusiems G5 metu am-l

menesi.
Vidutinė pensija, lygiai 

padalinu? per visus iki šiol 
turinčius Social Security 
tebėra $50 per mėnesį.

Mokėt po 2 procentus į 
Social Security fondą nuo 
algų iki $4,200 per metus.

tame.

ekonomine

N e tame.
Mūsą nelaimė 

mes nemokame 
žmonėms mūsą 
“gerovę” įkalbėti

Taip išvedžiojo aną dieną 
susirinkę šimtai komerciniu 
garsinimą pranašai.

Jie priėmė šūki: “Sell pros
perity !”

Bet kaip tu varduosi lai. 
ko nebesiranda? I

Kuo, pavyzdžiui, “prosperi
ty” pirks bedarbis, arba sii-

Plačiai plinta kalbos apie 
Sovietu pasiūlymus Amerikai

ft kio ir pramonės produktu.
Prekyba, žinoma, negali bū

ti “one way street.” Amerika

ko nors konkretaus. Juo dau
giau prekybos, tuo sveikiau vi. 
. k ms.

reikia rinką. Socialistiniai 
raštai yra puiki rinka.
, Kvaila mūsą valdovą politi

ka ją beveik sunaikino. Ne
lengva bus ją atgaivinti.

juo- Į

mą. Nes šiaurinės Korė

jau atsiskirtu nuo Jungti-i 
niu Valstijų ir įkurtų ne
ini klausomą respubliką.

Puerto Riko atstovų rū- ■

gyrė sumanymą taip 
taisyti konstituciją, 
galėtų rekrutuoti v?
niu , vokiečių armiją ir su-j

rovės departmento sekre
torė Oveta Gulp Hobby ne
trukus pagamins Kongre
sui planą, kiek turėtų būti

padengt algas tiktai 
$3,600,

negavo

Laivas paskandino kitą 
laivą East Rivėje

Kairo, A ...
Į to valdovai įvedė pusiau-į mas jau keliomis dienomis į 

‘š fanatiš- j pirmiau atmete toki pasiū-'pasiuntiniai | pal.jnj stovį prįe
; paaiškinti |’ Mahometonų Broliją iri

I suėmė apie. tūkstantį jos!suėmė 
vadų.

kinis laivas Bethcoaster 
ketvirtadieni popiet smogė 
naftiniam laivui Verdon’ui 
ir nugramzdė ji East upėj, 
arti Williamsburgo tilto.

toną ir 6 jūrininkus iš van-!

Verdonas gabeno 10,000 
statinių naftos.

Nelaimė įvyko todėl, kad 
laivų vairuotojai nesupra-

, Anglų streikas prieš 
ar-' atominius fabrikus 

miją su francūzais bei ki-i 
tais vakarų europiečiais! 
prieš Sovietų Sąjungą. To |

ml Sen. Wiley nusigandęs Žuvo Filipinp lėktuvas 
pro- Guatemalos komunizmo į su 16 žmonių

Tiesioginis geležinkelis
Tarp Maskvos ir Petingo

Washington. — Repųbli- 
konas senatorius Wiley de

Roma. — Keleivinis Fili-

Sąjunga šį mėnesį taip su
jungs savo geležinkelius, 
kad traukiniu iš Maskvos 
galima bus atvažiuoti tie-

trinūs Amerikos respubli
ka, “jau tapo pavojinga 
t a r p t a u t i n i o k o m u n i z m o
papėde amerikiniame že
myne.”

Vyriausieji Guatemalos 
valdininkai yra progresy
viai.

mas
ore, 
me buvusiu žmonių.

I v *■

nusileisti, , susprogo 
užmušant visus 16 ja- • V • v. Žuvo j

amerikinio

Fondan moka ly 
giai po 2 procentus ir dar 
bin in kai ir samdytojai.
DASIDIRBIMAS

yra leidžiama tiktai iki.$75 
dasidirbti per mėnesį tu
rintiems Social Security, 
nepertraukiant pensijos.

Naujasis pasiūlymas rei-
London. — Anglijos Elek

trinių kų Unija, paskelbė 
streiką prieš tris atomi-! ]<alauja leisti gaunančiam 
mus fabrikus Reikalauja ; pengi)-ą dasidirbti iki $1,000 
padidmt uždai bi. , pgl, meįus> jokio pensijos

Valdiniai politikieriai už , sustabdymo. Taigi žmogus 
tai kaltina vadovaujančius Į galėtų užsidirbti po $200 
unijai komunistus. ; per 5 mėnesius, gaudamas 

sykiu ir senatvės pensiją.

I

Vietnamiečiai bombarduoja 
francūzus Fu tvirtovėje

Hanoi, Indo - Kinija. — ' 
Vietnamo liaudininkai da-

siog į Kinijos sostinę Pe- 
kingą, o Kinijos traukiniu 
— be pertraukos nuvažiuo
ti į Maskvą.

Prekiniai traukiniai ga-!

Griienther perša laimėt 
“praizą” prieš Sovietus

Brooklyno aidiečiai ne 
kais rekrutuoja naujus daino
rius. Daug apie tai kalbama 
ir rašoma. Girdėjau, kad Ai
das jau gauna nauju nariu.

Kas dirba, tam ir sekasi. 
Jeigu senieji aidiečiai nenuleis 
ranką ir pradėtą vają už na u- I 

, jas jėgas ves toliau energin
gai, paregėsite, jiems pavyks

DĖL VIETOS 4-RIŲ 
DIDŽIŲJŲ SUEIGOS

J, Washington.
Į įna, kad Amerika sutiks 
laikyti busimąją keturių 
Didžiųjų užsieninų minis
trų konferenciją — tiek pat 
posėdžių vakariniame Ber
lyne, kaip ir rytiniame, 
kaip kad Sovietų vyriausy
bė reikalauja.

1 vinius iš Maskvos į Pekin-1 
gą bei iš Pekingo į Maskvą, j

v i Anglijos protestnntiii
— i idnesa- v. ,v.

neapkenčia mišių

ther, amerikinis Atlanto 
kraštų sąryšio komandie- 
rius, pareiškė:

— Turime taip apsigin
kluoti, kad laimėtume 
mąją dovaną kovoj 
komunizmą. Šiame 
ke nėra jokios antros 
vanos.

prieš 
da ly

do-Leeds,. Anglija. — Valdi 
n is Anglijos radijas - tele 
vizija rodė iškilmingas ka 
talikų katedros mišias. Dėl' Franc, seimo pirmininkas 
to užprotestavo episkopą- tik truputį priešingas 

| lai bei kiti protestantai, ku- Amerikos planui?
to užprotestavo episkopą- (ik truputį priešingas

jo besusi-

lingiausią lietuvišką chorą 
Amerikoje.

Be to, milijonai ir milijonai 
jai; pražilusią ir nuplikusią 
piliečiu balsuoja visiškai kvai
lai, tačiau ar kas siūlo jiems

rie nekenčia mišių.
Protestantų organizaci

jos priminė valdžiai, kad 
mišios jau pirm 400 metų 
buvo oficialiai pasmerktos.

Valstybinė Anglijos rė

Paryžius. — Amerikiniai

•itimti balsavimo Teisę?
Prezidentas Eisenhoworis 

pasiūlė o aš šimtu procentu 
' paremiu.

Tegu 18 metu amžiaus vai
kinai ir merginos gauna teisę 
balsuoti ir būti išrinktais į vi
sas valdvietes!

Jeigu kuris 18 metą žmo- 
* gus dar neturi pakankamai 

proto išmintingai balsuoti, tai

Kadangi dievas labai ■ 
Rockefelleriui, tai Roc 
lleri's nepamiršta dievo!

Rockcfelleris paėmė iš 
vo” kišenės visą milijoną do
leriu ii-ypaaukojo Harvard 
universiteto Divinity School. 
Tegu ji kepa kunigus ir kitus 
žmonių proto maišytojus.

geras

testantizmas.

Newark, N. J.' — Smar
kiai apdegė Wilderotter 
departmentinė sankrova. 
Nuostoliai siekia 2 \ milijo
nus dolerių.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
lietus.

išrinktas Francijos seimo 
pirmininku socialistas And
re le Trokuer tik .švelniai 
priešinasi įjungimui fran- 
cūzų armijos j bendrą vaka
rinių europiečių armiją su 
vokiečiais prieš komuniz
mą, kaip kad Jungt. Valsti
jos reikalauja.

Philadelphia . —Pennsyl
vania geležinkelis palei
džia dar 700 darbininkų iš 
savo mašinšapių.

lėktuvas skrido iš Manilos ro apsupimo žygius prieš į 
i Londoną ir-bandė stapte- francūzus t v i rtoviškame į 

' ! [)ien Bien Fu mieste, šiaur-į
vakariniame 
jos kampe, 
patrankos jau 
ja tą miestą.

Prancūzai skelbia, 
per paskutinius 6 mėnesius ■ 
n u k(rvę 10,025 V ie tn amo. 
komunistus ir 
900. r 
nuostolius.

lėti Romoje.

Gen. Hull giria Čiang Kai- 
šeko armijos “galybe”

geFormoza. — Amer.
nerolas Hull, vyriausias ko- 
mandierius Tolimiesiems 
Rytams, lankėsi pas Čiang 
Kai-šeką, kinų tautininkų

Indo - Kini- 
Liaudininkų 
bombarduo-;

kad!;

. metus dirbti, gaudamas po 
i $90 algos per mėensį, ir 
nustotų tiktai vieno mėne
sio pensijos, nes tokia alga 
sudarytų $80 daugiau per 
ištisus metus, negu $1,000.

Prezidentas kartu siūlė 
paplatinti Social Security 
įstatymą, taip kad jis ap
imtų dar 10 milijonų ame
rikiečių — sau dirbančius 
farmerius, daktarus^ kuni

 

gus, advokatus, faštirtin-

Manoma, jog KongręSas 

 

užgirs daugumą šio pasiū- 
. Tuomet So-suėmė 11,- ivmo punktų.

Bet nesako apie savo cįa] Security pagerinimas
---------- c 7 . v ' j ___________________________

valdovą Formozos saloje. p
Čiangas suruošė jam karinį | SvCfly karSllUS FagHlH

Gem Hull gyrė čiangoi dar didint oro jėgas 
armiją kaip “didelę jėgą”; 
būsimajai kovai (prieš Ki-i 
nijos Liaudies

žada tikrai paleisti 
kerėjimus belaisvius

Hull pabrėžė, kad ame-i 
rikonai po vidunakčio iš 
sausio 22 į 23 d. tikrai pa
leis 22,000 ginčijamų belai
svių į Pietinę (tautininkų) 
Korėją.

Amerikonai jau paruošė 
laivus, kurie gabens dau
giau kaip 14,000 tų belais
vių į Formozos salą, kaip 
rekrutus ’ Čiang Kai-šeko 
armijai.

ieitų galion rugsėjo ar spa- 
! lio mėnesi. ♦ v

i SIŪLO UŽDARYT N. Y, 
• KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Stockholm, Švedija. — i 
Respubli- j §vedų karalius Adolfas ra-i 

i gino seimą paskirti dar ; 
į daugiau pinigų kariniam

- orlaivynui didinti.
Švedija jau dabar turi 

1,500 naujovinių karo lėk
tuvų, daugiausia rakieti-

likonas atstovas Wilson 
Van Duezer iteikė New 
Yorko valstijos seimeliui 

i sumanymą, kad baustinai 
■ uždraustų ir uždarytų Ko-

Wilder, Vermont. — šal
tis čia siekė 25 laipsnių že
miau zero.

Savo oro jėgomis mažiu
kė Švedija yra ketvirtoje 
vietoje pasaulyje — tik po 
Sovietų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų ir Anglijos.

S
i jis davė seimeliui 
pasiūlymą — ragin- 
tinių Valstijų Kon- 
kad užgintų. Komu- 
i nistų Partiją visoje šalyje.

Allahabad, Indija. Ne
paisant šalčių, sugužėjo mi
lijonas religinių indusų 
maudytis vadinamoj “šven
toje” Ganges upėje.

IZRAELIS pardavė $161,- 
000,000 BONŲ N. Y.

VALSTIJOJ
New York. — Izraelis nuo 

1951 m. pavasario iki šiol 
pardavė savo valstybės bo- 
nų už 161 milijoną dolerių 
vien tik New Yorko vals
tijos piliečiams.
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SMARKUS VYRAS!
MŪSŲ VALSTYBĖSE sekretorius, John Foster 

Dulles, smarkus vyras. Jis nuduoda tikrąjį ir vienin
telį pasaulio “bosą,” pasaulio valdovą, kurio žodis — 
viskas. . į

Jis nuduoda toki vyrą, kuris sakytų kitam, men
kesniam už save: jei tu manęs neklausysi, tai as tave 
suriestu į baron ką!

Kada tik mūsų valstybės sekretorius išstoja saky
ti kalbą, kada jis tik kur nors ką nors pasako, tai jokiu | 
būdu jis neapsieis be grasinimų!

Kadaise Paryžiuje Mr. Dulles suriko: jei Francu- i 
z.ija mūs neklausys, tai neduosime jai daugiau pašalpos. 
Ir baigta!

Vėliau jis pagrasino Kinijos Liaudies Respublikai, j 
Jei Kinija įsikiš į Indo Kiniją, jei ji išdrįs padėti to k ras- i 
to žmonėms išsilaisvinti, tai mes atomo bombomis nu- l 
baubsime jos, Kinijos, miestus.

Jei Kinija atliks bet kokį agresyvų žingsnį Korėjo- ' 
je, sakė Mr. Dulles, mes smogsime jai atominu smūgiu' .

Šiomis dienomis Mr. Dulles ir vėl sakė kalbą. Jis 
kalbėjo sausio 12 d. Savo kalboje mūsų valstybės se
kretorius padrąsino Tarybų Sąjungai. Girdi: jei Ta- 1 
rybų Sąjunga atliks kokius nors žygius, kurie Mr. 
Dullesui atrodys agresyvūs, tai mes (vadinasi, Jungti
nės Valstijos) pulsime tą kraštą ten, kur norėsime ir 
laisvai naudosime tokį ginklą, kokis mums patiks.

Beje, mūsų valstybės sekretorius pažymėjo, jog šių 
dienų jungtinių Valstijų (republikoniška) vyriausybė 
pasibrėžė kitokią politiką linkui socialistinių kraštų nuo 
tos, kokią turėjo Trumam) valdžia. Trumano politika 
buvo daug maž tokia, pasak ’ valstybės sekretoriaus: 
Neprileisti Tarybų Sąjungai bei kuriam kitam socialis
tiniam kraštui plėtotis geografiškai. Kitais žodžiais, 
neprileisti jokiam kraštui patapti socialistiniu. Ten. 
kur žmonės, liaudis, pradeda judėti, mūsų krašto jėgos 
turi būti pasiųstos padėti liaudies priešams, kad užkir
stų kelią socialiniam perversmui, kad sulaikytų liaudį 
nuo išsilaisvinimo. Išeidama iš to, Trumano vyriausybė 
kišosi į visą eilę šalių vidujinius reikalus, pradedant su 
Graikija. Gi Korėjon net amerikinę armiją pasiuntė, 
karą pradėjo.

Republikonų valdžios politika, pasak Dulleso, yra 
visiškai kitokia. Eisenhowerio - Dulleso vyriausybė 
yra pasiryžusi naudoti jėgą, — net ir atominę bombą,— 
bet kurią dieną, jei tik ji įsivaizduos, kad Tarybų Są
junga ar Kinijos Liaudies Respublika atlieka kur nors 
agresiją. Mūsų krašto vyriausybė, anot Mr. Dulleso. 
nepaklaus nieko, kur, kada ir kokį ginklą naudoti prieš 
Tarybų Sąjungą ar Kiniją. Ji pati apsispręs ir vykdys.

a d m u. u šalis šiandien yra labai ginkluota, to nie
kas negali užginčyti. Tai žinoma kiekvienam, kuris 
Kiek nors sekė pastarųjų metų ginklavimosi politiką.

Bet mes norime paklausti valstybės sekretorių: ar 
verta tuo taip didžiuotis? Ar verta taip nuolat ir nuo
lat ginklu grąsinti kitiems, na, net ir socialistiniams 
krantams? Kas gi būtų, pavyzdžiui, ką mes pasakytu- 
tume, jei tokius grasinimus kas nors darytų mūsų .ša
liai Maskvoje ar Pekine?

Prie ko visa tai veda? Tai veda ne prie gero.
Atrodo, jog Mr. Dulles žūt būt pasiryžo palaikyti 

pasaulyje įtemptą padėtį. O tokia politika kenkia karo 
baigimui Korėjoje. Tokia politika kenkia šaltojo karo 
sušvelninimui. Tai, beje, nuolat primena mums, jog ka
ro pavojus dar vis tebėra gyvas; klysta tie, kurie mano, 
būk Wall strytas apsiramino!

Kadangi šiemet įvyks kongresiniai rinkimai, tai 
mūsų šalies žmonės būtinai turėtų rimtai galvoti ir 
veikti, kad rinkimuose visokiems karo provokatoriams 
būtų užduotas tokis smūgis, kokio jie niekad nesitikėjo!

MALENKOVO ATSAKY
MAI Į KORESPON
DENTO KLAUSIMUS

Laisvėje buvo minėta tai, 
kad amerikinis Internation
al News Service korespon
dentas Kingsbury Smith 
(gruodžio 28 d.) buvo krei
pęsis pas G. M. Malenkova, 
Sovietų Sąjungos premjerą, 
su kai kuriais klausimais. 
Kadangi tie klausimai svar
būs ir Malenkovas į juos 
davė atsakymus, tai čia mes 
ir paduosime juos ištisai.

Pirmas klausimais. Kokie 
yra Jūsų linkėjimai ameri
kiečių tautai 1954 metams?

Atsakymas. Iš visos šir
dies linkiu amerikiečių tau
tai laimės ir taikaus gyve
nimo. Aš linkiu amerikiečių 
tautai laimėjimų vystant 
draugiškus santykius su vi
somis tautomis ir vaisingų 
rezultatų tauriame darbe 
ginant taiką nuo visokių 
mėginimų ją pažeisti.

Antras klausimas. Ar Jūs 
tikitės, kad naujieji metai 
pasižymės Amerikos ir Ru
sijos tautų draugystės ry
šių sustiprėjimu?

Atsakymas. Visų pirma 
reikia palinkėti, kad tarp 
mūsų šalių pagerėtų santy-

kurį susitarimo“ dalyviai 
prisiima iškilmingą ir besą
lyginį įsipareigojimą ne
naudoti atominio, vandeni
linio ir kitų masinio naiki
nimo ginklų. Toks susita
rimas palengvintų galimu
mą susitarti, kad būtų vi
siškai uždraustas atominis 
ginklas ir kad būtų įvesta 
griežta tarptautinė kontro
lė, kaip bus vykdomas už
draudimas naudoti atomi
ne energiją kariniais tiks
lais.

Kartu tarybinė vyriausy
bė laikytų būtinu susitarti 
del žymaus sumažinimo' vi
sų kitų rūšių apsiginklavi
mo bei ginkluotųjų pajėgų.

Visa tai, be abejo, suma
žintų valstybines išlaidas 
kariniams reikalams ir pa
lengvintų gyventojų ekono
minę padėtį.

PRELATAS MENDELIS 
IR SANTA CLAUS

Baltimorės lietuviškos pa
rapijos klebonas yra L. 
Mendelis. Jo kontrolėje yra 
ir Šv. Alfonso mokykla. Na, 
ir per praėjusių metų Ka
lėdas prelatas Mendelis nu
tarė neįsileisti i kalėdines 
Šventes Santa Claus!

LlT€ RATU RA e 
^BiRlĮknA s

Tai ne tautos balsas!
PUERTO RIKO seimas, -12 balsais prieš 14 pa- 

skelbė:
“Mes atmetame visas tokias nuomones, kurios 

perša Puerto Rikai atsiskirti nuo Jungtinių Valsti
jų ir Įsteigti savo pilną nepriklausomybę.” 
Nereikia nei sakyti, kad tie, kurie balsavo už tokią 

rezoliuciją, puertorikiečių tautos aspiracijų neatstovau
ja. Kiekvienam šiandien yra žinoma, jog dauguma 
puertorikieeiu trokšta nepriklausomybės, nenori, kad 
jų šalis būtų Jungtinių Valstijų provincija.

Gerbiamas Laisves skaitytojau: Ką darote del me
tinio Laisves bendrovės ščr’ininku suvažiavimo, kuris 
’vyksšių metų vasario 7 diena? Ar jau prisiuntėte jam 
savo sveikinimą?

2 psl.—Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Sausio-Jan. 16. 1554

kiai. Aš mamių, jog nėra 
objektyvių kliūčių tam, kad 
naujaisiais metais pagerėtų 
Tarybų Sąjungos ir JAV 
santykiai ir sustiprėtų tra
diciniai draugystės ryšiai

Kodėl neįsileisti? Todėl,, 
sakė prelatas Mendelis, kad 
Santa Claus esąs “visai 
svetimas Jėzaus gimimo1 
šventei.” Santa Claus’ą 
naudoja įvairūs biznieriai,!

OSKAR STRAUS
Sausio 11 d. Austrijoje mirė žynius 

austrų kompozitorius Oskar Straus. Jis 
į turėjo 83 metus amžiaus. Liko jo žmo

na Klara, sūnus Irwin ir duktė Kitty.
Oskar Straus yra parašęs daug opere

čių, —tai yra: davęs joms muziką. F 
viso, sakoma, jis sukūrė net 50 lengves- 

I nių ir sunkesnių operečių. Žymiausia 
■ iš jų, tačiau, yra “Cukrinis kareivis,”— 

operetė, ne kartą pasirodžiusi ir Ame- 
i rikos lietuvių scenoje. “Cukrinis karei- 
' vis” yra žinoma visame pasaulyje. Kom

pozitorius, rašydamas šią operetę, rėmė- 
' si rašytojo G. B. Shaw veikalu “Ginklai 

ir žmogus.” Gal dėl to ir kompozitoriaus 
darbas buvo labai mielai priimtas visa
me pasaulyje.

Austrija davė pasauliui du Strausus: 
i Johanną ir Oskarą. Pirmasis pagarsė- 
, jo savo valcais, o antrasis—operetėmis. 
' Tačiau jiedu buvo negiminingi, tik ne

šiojo bendras pavardes,—pavardes, ku- 
I rioms lemta ilgai gyvuoti.

LMS News and Views
By Mildred Stealer

Pittsburgh — city of hills, bridges, 
steel mill chimneys, cable cars and 
people of many races, creeds and nation 
a Uties.

Such were our collective impressions as 
we sped back east along that super
highway, the Pennsylvania Turnpike.

We had come to Pittsburgh to rein
troduce two native sons, Phillip Bonos
ky and Frank Balwood, two young men 
whose lives so closely paralleled but who 
had been unknown to each other up un
til a few months ago.

We brought books, and brought music. 
But it was we, the New Yorkers, who 
came away the more enriched. The 
town of Pittsburgh was not sleeping. 
Within the gray clap-boa »'d houses, 
perched so precariously on the rim of 
many hills, we “found shelves of books, 
the classics and the important new ones:

tarp mūsų šalių tautu. Ir 
.iš tikiuosi, kad taip bus.

Trečias klausimas. Kai] 
lūs vertinate galimumus 
išsaugoti taika visame pa

saulyje ir susilpninti tarp
tautinį įtempimą 1954 me- 

, tais?
Atsakymas. Visos tautos 

trokšta .tvirtos taikos, ir yra 
palankūs galimumai toliau 
susilpninti tarptautinį įtem
pimą 1954 metais. Vyriau- 

i ųybės ir pirmiausia didžių- 
i jų valstybių vyriausybes 
j negali >mįsiklausyti tautu 
i balso ir negali nesiskaityt’ 
i <u jų didėjančiu siekimu, 
tvirtos taikos.

Kai dėl tarybinės vyriau
sybės, tai ji darė, daro ir 
toliau darys visa, kad tau
tos gyventų taikoje, kad 
būtų susilpnintas tarptauti
nis įtempimas ir nustatyti 
normalūs santykiai tarp 
valstybių.

Ketvirtas klausimas. Ką 
Jūs laikote svarbiausi u 
žingsniu, kurį būtų galima 
padaryti taikos visame pa-

ivairios bizniškos įstaigos, į 
jis yra “gera dvasia, gy-i 

: vepanti tik knygose ir liau
dies laumių dausose, bet jis | 
nėra tikrasis dovanų davė-

' jas.”
.Šitai]) samprotaudamas, 

prelatas Mendelis išvijo iš'
i parapijinės mokyklos Santa ' 
Clausą, kuris tbn šeiminiu- j 
kavo per 32 metus (Kalė
dų proga). Visa tai kata
likų spaudoje sukėlė nema-' 
ža diskusijų.

Š Y P ŠE iVo s
Vėl klaidą darytų

Vienas komikas pasakė:
—Jeigu aš galėčiau iš ■ 

naujo gimti ir vėl gyventi, ; 
tai ir vėl daryčiau tas pa
čias klaidas, bet daug anks- ■ 
čiau jas pradėčiau daryti.

•/

Geras cielius
I 

Maudynėje užgauta obuo- j 
liti į užpakalį, Ona skun-1 
džiasi savo vyrui:

—Jeigu žinočiau, kas į I
šaulyje interesais 1954 me- | mane metė obuolį, tam plati- j 
tais? - | kus nuraučiau.

Atsakymas. Toks žings- —Atrodo, gerai patai- Į 
nis būtų sudarymas tarp kiau į cielių, — vyras jai 
valstybių susitarimo, pagal atsakė. ,

Tūkstančiai Indijos sostinės New' Delhi žnionin. nešini iš- , 
kabas, reikalaujančias Amerikai atitraukti rankas nuo Azi- ' 
jos, demonstruoja prieš Amerikos | siūlomą Pakistanui imli- j 
tarinę pagalbą. . |

“Draugo” premijuota
sis romanas-apysaka 
Chicagos Marijonų “Draugas” jau tre

ti metai skiria po $1,000 tam rašytojui, 
kuris dalyvaus jo skelbiamiame konkur
se, ir kurio romanas-apysaka susilauks 
iš jūrės pripažinimo.

P-er dvejis metus iš “Draugo” po $1,- 
000 gavo vienas ir tas pats rašytojas 
(dipukas) iš Detroito. Šiemet premiją 
(su $1,000) laimėjo kitas, dipukas, Al
girdas Landsbergis. .

Apysakos-romano pavadinimas: “Ke
lionė.”, Mes, žinoma, neskaitėme tos 
apysakos, bet ji jau pradėta spausdinti 
“Drauge.” Atrodo, kad “Kelionė” yra 
skiriama ne mūsų liaudžiai, ne eiliniam 
skaitytojui, o ponams, literatams. Taip 
mums atrodo iš pačių “Kelionės” pirmų
jų žodžių, kurie seka:

“Gilioje vienuolyno lango iškarpoje 
aikštė prie upės buvo tuščia, kaip naktį. 
Karštom dulkėm apnešti medžių lapai 
dengė pastatų baltumą. Senkančioj 
krantinėj, apnuogintieji akmenys drėg- 
nėjo ir tamsėjo gilyn.”

Kiek reikia galvojimo ir kantrybės, 
kad suprasti ir įsivaizduoti tai, kas čia 
pasakyta. \

Perdaug jau gražūd A'.

Tapybos paroda 
Budapešte

BUDAPEŠTAS. — Budapešto dailės 
muziejaus patalpose atidaryta rusų ir 
tarybinių dailininkų kūrinių paroda, 
kurią organizavo Vengrijos—Tarybų 
Sąjungos draugija.

Parodos atidaryme dalyvavo Vengrijos 
Liaudies Respublikos Prezidiumo pirmi
ninkas Ištvanas Dobi, užsienio reikalų 
ministras Janošas Boldockis, kultūros 
.ministras Jozefas Darvašas, žymūs ša
lies politiniai ir visuomeniniai veikėjai, 
TSRS ambasados Vengrijoje ir liaudies 
demokratijos šalių diplomatinių misijų 
bendradarbiai ir kiti.

Kalbą, pasakė Vengrijos Liaudies Res
publikos Prezidiumo sekretorius Ivanas 
Darabošas, kuris *>etbrėžė, kad parodos 
atidarymas, kuris yra nepaprastai svar
bus įvykis Vengrijos kultūriniame gyve
nime, turi suvaidinti žymų vaidmenį pa
dedant formuotis naujam realistiniam 
Vengrijos menui.

Po to kalbėjęs TSRS kultūros ministe
rijos atstovas Rudnevas išreiškė įsitiki
nimą, kad Vengrijoje organizuota tary
binio ir rusų nacionalinio vaizduojamo
jo meno paroda bus naujas indėlis sti
prinant draugystę ir kultūrinius ryšius 
tarp Tarybų Sąjungos ir Vengrijos tau
tų.

record players alternating between ope
ra and the songs of the working man; 
evidences of intricate handwork of the 
women; the simple a’T of the children.

In the heart of Pittsburgh looms the 
great Tower of Learning; but in each 
home a greater tower, that built upon 
generations of a national culture. Not 
one culture but the sum total of maup 
cultures cubed from many foreign lands: 
the ensure of Poles, the Russians, Cro
atians, Serbs, the Negro, the Czechs, the 
Swedes, the Danes, the Lithuanians. It 
took many hands to build HiP-tijwers, the 
bridges ,the factories ąjrd the homes of 
Pittsburgh.

In Duquesne, a smaller steel town-o. 
the outskirts of Pittsburgh, we visited a’ 
Serbian Club. A tambouritz orchestra 
Was strumming out folk songs, a long 
line of mode>'n American teen-agers were 
dancing the Kyla (ancient dance of the 
Indo-Europeans). All about the spacious 
room were murals depicting the dance, 
the costumes and the art of the Serbs.
Į Like the Serbs, the Lithuanians too 
have their clubs. For some reason wc 
noted that nationalistic sentiments 
weren’t so apparantly displayed. Out
side of an occasional dusty portrait o>' 
print there was little else than the 
language spoken to give any indication 
of the culture and customs of those 
people who built and frequent these 
clubs.

I am sure, however, that the spirit of 
unity in heritage is there. It certainly 
was in evidence Sunday afternoon at the 
L. M. Club on Orr St. whei’e the lecture 
and intimate concert was held.

The audience listened with warm in
terest as Phillip Bonosky ^spoke of h 
youth there among them; about hi? 
growing-up in those lean ‘30’s and of h> 
need and desire to put down in writii 
that which he, and I am sure many 
that audience, had also experienced. T1 
result, of course, was “Burning Valley,” 
a novel of a Lithuanian family’s struggle 
in a steel town.

As Phillip Bonosky was able to express 
it in words, another native son, Frank 
Balwood, expressed it with music. Frank, 
using the folk themes of the songs of 
his parents’ homeland, has created new 
music for the Americans. Alternating 
between the sad minor qualities of the 
songs of longing and the lifting melodies 
of the dance, Frank literally carried the 
audiencee “on wings of song.”

The people of Pittsburgh took these 
earnest, sincere artists to their hearts. 
Many purchased copies of Bonosky’s 
book to' read and to hold. Others reque^ 
cd Frank to record his songs so that they 
could also cherish them. And’ when I 
asked them to join me and F»’ank in 
singing the old familiar songs every 
voice responded eagerly.

Yes, the spirit is still there in Pitts
burgh.



BALTIMORE, MD
Iš lietuviu kriaučių veiklos

’ Sausio 6 d. kraiučiu unijos 
lietuviu 218 skyrius laikė ne
paprastą susirinkimą Lietuviu 
Svetainėje, 815 Hollins St. Ja
me buvo užginta valdyba dve
jiems metams. Buvusiems pir
mininkui J. Stočkui ir vice-pir- 
mininkui J. šalanskui pasi
traukus nuo skyriaus pareigu, 
ją vietoji* gruodžio 2-ros su
sirinkime buvo išrinkti kiti. 
Pirmininku išrinktais N. Česna.

J " I

viče-pirm. J. Kazalevičius.
Kiti visi valdybos nariai pasi
liko tie patys, pirmiau buvę.

Pateikus raportus Jungtinės

bos, po trumpu diskusiją ir 
klausimu bei paaiškinimu, ra
portai priimti.

t i balių su pramoga gegužės 
1-mą, skyriaus naudai. Skyrius

mažėja, o

pačios, šiais nu 
jos konvencija.

išlaidos. Per dvejus metus sky 
i’iįvs nustojo loo narių: išėji 
ant senatvės pensijos bei dė 
kitų priežasčių.

švenčių proga buvo suseip 
ti buvę unijos 
dabar randasi 
nėję, viso šeši
daugiau, bet kiti vra pasveikę 
arba mirė Likusiems suteik-

nariai, kurie 
miesto ligoni- 
Pirmiau bu\<

raportą iš 
klausimais.

V. Liuza 
dirbtuvių 
Didesnės 

vidutiniai.
Mažesnės, kuriu tarpe yra lie
tuviai savininkai, dirba ma
žai arba visai nedirba. Du lie
tuviai dipukai buvo pirkę šapą 
praėjusi liepos mėnesį, tai pa
lai kę šešis mėnesius užsidarė-

pa ant Aiskuith St. Siuvo mo
terims drabužius, šioje šapoje 
paleista apie 100 darbininkų.

Liuza pranešė, kad panai
kinta Chicagos lietuvių kriau
čių skyrius. Sakė, kad ir 
Brooklyno 
ra i, ateiną 
štorninkai,

skyriuje esą nege-
i ją susirinkimus

bizni kožnas

t -> netoleruojame savo

Manau. Liuza turėtu žinoti

ros politikos Brooklyno sky
riuje. tik ne dabar. Dabar jų 
reikalai geriau sutvarkyti, ne
gu mūsų. Jie eidami į susirin
kimus nešasi unijos kortą ir

susirinkumus lankyti. Kitaip 
vra mūsą skyriuje; neklausia
me. ai narys, ar ne

Po šio susirinkimo turėjom*, 
-žėrimu ir užkandžiu, tai bi;\(

nariais susirinki
mas.

Kriaučius

Lawrence. Mass.
Visoki°s žinios

ūkininkas
pasirašė
rence s>
statyti kopūstų ir žuvų per
metus. Miestas sumokės ši

Amžinai ilsėtis llaymomlui. 
še.mynai didelė užuojautai

11 I 
kontraktą su Law- 
<atos skyriumi pii-

ninkas ir pagrybautų, nes te
nai grybai auga. O sveikatos 
’\yriuje randasi lietuvių, ku

rie mėgsta grvbus valgyli.

dermanas gaudamas miestini 
automobilių liepė išimti tele
foną, nes jis nevartosiąs mies
tinio. bet savo automobilių 
Gal nenori žinoti, kur blogda- 
rys lįs į krautuvę. O gal nori 
miestui taupyt išlaidas, nes vi
si politikieriai taip sako. Bet 
kai išeina iš miesto, tai kiše-
n ės

gydymu pasitikėti. Mano kai- 
minka susirgo. Pašaukė gydy-

L. K. Biuras

raudonais spuo-
Los Angeles, Cal.

pylė si n k on. Pareiškė: jeigu 
būtu dar vieną šaukštuką pa
ėmusi, būtu mirusi. Bonkutę

kad tyrinės vaistinėje, kokių 
gyduolių davė. Bet kas gali 
žiiroti, keno klaida buvo. Mo
teris būtų mirusi ir nežinoju
si nuo ko užbaigė gyvenimą 
be laiko.

l.os Angeles unijistai ir ne 
nijistai darbo žmonės atsi

kerta ragangąudžiams.

Tarpe neseniai pašauktąją 
buvo Mrs. Eina Vandergoot ir 
Mrs. Evelyn Banks, dirbam

moti-

mai; ghso kompanijos inži
nierius Arthur Savage; Edison 
firmos stenografė Mrs. Elea
nor Dodge. Neamerikiniai juos 
visus paskelbė “nekooperuo
jančiais.”

na teismas.
Isidore Beaudoin, Metnucn 

gyventojas. 1950 metais mir-. 
damas paliko moteriai stubą. i 
puktė nesutinka gyventi su 
i notina, patraukė teisman, kad 
jai apmokėtu ar stubą atiduo
tu. Teisėjas pareiškė, kad 
duktė negali to gauti kol mo
tina gyva.

Tokiai dukteriai reikėtų ge
ro “botago’’ už tąsymą mo
tinos po teismus.

Jis atėjo lydimas 
Maynard Omerberg.

Laisvės šėrininku suvažiavi
mas. Būtu gerai, kad vįsu ko
lonijų visuomenė sukrustu pa-

35 metus dienraščiu. Laisvė 
visuomet ateidavo streikie- 
riams talkon, parodė tikrą ko

lai mojimų. 
Taigi, nors

lią. kaip eiti prie 
Jie ir bu\o laimėti, 
po vieną doleriuką 
visi prisidėkime.

Mirc Raymond Wenzel, vo
kiečių tautos, vedęs su lietu 
ve Anna Charis. Buvo geras 

•automobilių mechanikas. Pali
ko dideliam nuliūdime žmoną, 
jaunuolius 3 sūnus ir 3 duk
teris. Jį gerai pažino Law
rence lietuviai, nes jis daly
vavo su lietuviais.

Penki republikonų kongresmanai diskusuoja Kongresui pasakytą prez. Eisenhower kalbą.

Chicagos Žinios
Lietuviu Kultūrinis Centra 

atsisteigč

indamas pro Mildos namą

lėtas darbininku su naujovi- 
niais Įtaisais kaitina ir prau
sia Mildos sienas ir visą fron
tą.

Namas turi daug pagražini
mu. kurie buvo dulkėmis už 
išloti ir paslėpti. Dabar jie vėl 
išryškėjo, nuplovus Mildos vėl

visuonicninink ai.

atru,' nudžiugo pastebėję tai. 
Kada ateisite i Mildą, jau ra
site .ją visai kitokią.

.Senas, didelis lietusiu kultū-

steigtas, dėka naujai susikū
rusio Dramos Klubo, kuris nu
pirko namą ir atsteigia ji 
kaipo lietuvių kultūros centrą.

Dabar remontuojama

Mažesnėji svetainė

ta. šiuo tarpu joje yra

antram

riais. pasiskubinkite* tapti, 
daugiau nariu, tuo dengia

Beje. Antanas Olis veikiau- 
i šia praeidamas pro Mildą ge
rai jausis, kad io tėvo oasta-

leistas, dabar 
kaip lietuviu kultūros cenl-

Mildos pastato tūlose patal
pose masiniai veiksmai vykdo
mi jau dabar, 
atidarymas b
30 ir 31 dienomis 
loms laukiama ir

Tačiau oficialia 
sausio 29, 
Toms iški- 
sveikiiiimų, 
ne vien lik-

tolimu miestu.
Rep.

Chester, Pa
advokalo'

, unijistas. Bet jis atsisakė at
sakinėti į klausimus. Sakė, jog 
jis mokslininko Albei t Einštei
no patarimą nesiskaityti su to
kiais klausimais pripažįsta 
naudingu “kultūrinei musų ša
lies gerovei.” Jis toliau sakė: 

“Atsisakymu liudyti aš taip 
'pat pagerbiu pasitikėjimą ii. 
; drąsą mano žmonos, kuri su
pranta, kokios gali būti šio 

j akto pasėkos mums patiems ir 
! m ū s n va i k a m.s, už v i s svar
biausia, mūsų šalpai.”

Kiti nekooperuojantieji bu
vo telegrafų firmos formalias

; Floyd E. Rice 
unijistas Worden MacDonald,

i unijistas 
i Long Beach, 
j darbininkas
' Phillips ir jo žmona Eleanor,

d. pasimirė Jonas 
ir palaidotas sau- 

Charies Roman-Jau 
šermenines, Phila- 
Buvo senas V. L. 
Klubo narys, išbil

di metus. Mirė, su
laukęs 76 metų, gerai’ pagy
venęs, geras žmogus.

Vėlioms paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dukterį.

Sausio 1 
K aminskas 
šio 5 d., iš

Paša 1 pin io 
ves apie

Pilietis

Detroit, Mich
ir darbininkas

Clarence Simo iš 
telefonu firmos 

unijistas Samuel

Neamerikiniai gyrėsi ga 
du “kooperuojančius,” Cyi 
Gius ir Albert S. Kanagy.

X.

Jei Tamsta dar neprenu-

tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Philadelphia, Pa
HELP WANTED-MALE

PEKINAS, gruodžio 27 d. 
ženminžibao”

Grossmanui apginti komite
tas pradėjo kovą numažinti 
jam kauciją. Taipgi užves by
lą prieš pačią bausmę.

Grossmanas buvo kaltina
mas kaip paneigęs Kongresu,
Kai jis atsisako tapti ragan- 
gaudžiam.s išdavinėtoji! kitų 
žmonių. Federalist' teisėjas 
Holtzoff jį už tai nuteisė vie
nerius metus kalėti ir pasimo- 
kėti $1,000. Taipgi jo kauci- 

pakėlė iki $5,000. Lig šiol 
buvo $1,000.ii

S-as

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

LAISVĖS BENDROVES
DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Jau yra įmatomas kolonijų bruzdėjimas Laisvės 
bendrovės suvažiavimo reikalu. Kartu rūpinamasi ir 
atžymėjimui dienraščio Laisvės 35 metų sukakties. Jau 
ateina šiek-tiek finansinės paramos dienraščiui suva
žiavimo proga, šiomis dienomis finansine parama pasi
rūpino šie prieteliai:

Nuo Paskaitų Ratelio per S. Joniškietį iš
Washington,'D. C. $25.00

š i a n d i e n v e d a m a j ame 
straipsnyje, pavad i n t a m e 
“Didelė pergalė mūsų šalies 
pramoninėje statyboje,” ra
šo: “Tai, l?ad baigtos sta
tyti ir vakar iškilmingai pa 
leistos į darbą trys stam
bios Anšanio metalurgijos 
kombinato įmonės, yra 
stambus įvykis vystant pir
mojo penkmečio metais ir 
didelė šalies socialistinio in
dustrializavimo pergalė.”
“Sėkmingas tų trijų įmo

nių statybos užbaigimas, —

yra kinų tautos ir'tarybines 
liaudies didžiosios draugys
tės rezultatas. Tarybų Są
junga padėjo projektuoti, 
statyti, montuoti bei išban
dyti Įrengimus ir atiduoti 
eksploatacijai tas Įmones.

Pittsburghiečiai
A. Lipčius, Eddystone, Pa. 
Joe Bakanas, Chester, Pa. 
P. Smalstis, Detroit, Mich.

Šiuo kartu dovanų gauta $52.00; 
$32.00, viso jau gauta $84.00. Graž

7.00
5.00
4.00
3.00

2.00

2.00

račiau

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspaus
dinti, už dovanas ir tikime, kad visuomene paseks juos 
ir suvažiavimo proga dienraštis bus gražiai finansiniai 
apdovanotas.

Prašome visus Laistos bendrovės dalininkus iš ank- 
suvažiavime,

a po suvažiavimo — bankete.

Remkit atšaukimą McCarran
-Waiter įstatymo

Svarbi tam tikslui 
konferencija 
metų vasario 27 d. 
zorke įvyks svarbi 

konferencija už atmetimą 
McCarran - Walter įstaty
mo, kuris skaudžiai liečia 
sveturgimius amerikiečius, 
taipgi diskriminuoja imi
grantus ir žemina Ameri
kos prestyžą kitose šalyse.

Konferenciją šaukia de
legacija, dalyvavusi nacio- 
naleje konferencijoje dėl 
atšaukimo minėto įstaty
mo, — konferencija, įvyku
si Chicagoje praėjusių me
tų gruodžio 12 ir 13 dd.

Konferencija bus vieną 
diena, o vakare bus bankic- 
tas.

I jietuvių organizacijos, 
gyvuojančios New Yorke 
ir visoje valstijoje, ragina
mos siųsti delegatus. Pa
tartina taipgi pasveikinti 
konferenciją.

Atšaukimui minėto įsta
tymo susidaro geros sąly
gos. Pabaigoje Kongreso 
sesijos 1953 metais, 8 sena
toriai ir 24 kongresmanai 
įnešė bilių, kuris žinomas 
kaip Lehman - Celler Bill, 
kuris, jei būtų Kongreso 
priimtas, pavaduotų Me- 
Carran - Walter įstatymą.

Lehman - Celler įstaty
mo sumanymas turi silpny
bių, bet jis pamatiniai pa
keistu McCarran - Walter 
įstatymą. Jis, pavyzdžiui, 
neleistų deportuoti politi
niu kaltinimu sveturgimių 
nepiliečių, išgyvenusių šio-

Siu gi kaip ginti organizacijas, 
kurios norima įdėti į sub- 
versyvių sąrašą, ir kaip

sve-
turgimius.

Kviečiamos visos valsti-

Konferencijoje berods bus 
įkurtas New Yorko komi
tetas gynimui sveturgimių, 
kad palengvinus Ameriki
niam Komitetui darbą. Am. 
Komitetas rūpinasi visoje

Lietuviams reikia dau-. 
giau rūpintis gynimosi rei
kalais. Siuntimas delegatų: 
šion konferencijon dėl to

kalni.

Naujoje kolūkio gyvenvietėje

PAKRUOJIS. -- į naują 
gyvenamąjį namą. pastatytą 
“Pergalės” kolūkio gyvi neir
toje, persikėlė kolūkiečio Leo
no Mieliausko šeima. Tai jau 
21-oji šeima, persikėlusi į nau-

Visuose kolūkiečiu butuose

v w w w w w w w w w w

MATTHEW A.:
BUYIJS
(BUYAUSKAS)

tiekė mums pirmarūšius 
techninius įrengimus ir pa
rengė daug inžinierinių- 
techninių darbuotojų, bet ir

atacininkuv Tokia 
nesava" audiš- 

ka pagalba ekonominiu ir 
techniniu atžvilgiu neturi 
precedentų pasaulinėje is
torijoje.”

Lenkijos vakarinėse žemėse
VARŠUVA. Demokrati

nės Lenkijos vyriausybė 
skiria didelį dėmesį sujung
tų Vakarų žemių atkūri
mui ir tolesniam vystymui. 
Tos žemės ėmė vaidinti vis 
svarbesni vaidmenį šalies 
liaudies ūkyje. Per 8 su pu
se metų sujungtose žemėse 
įsikūrė anie 7 milionus len-

ATTENTION! Immediate openings 
for Cutter, Spreader. Must be ex
perienced. Full 
Children’s clothes, 
working conditions, 
lion for competent 
week MINIKIN 
ING CO., 612 W.

or part time. 
Good pay and 
Permanent posi- 
tnan. Apply all 

MANUFACTUR- 
Redwood St.

(8-11)

SHOE REPAIRERS. Exp. on calf, 
kid and patent leather, for new 
packing room. Steady wk; good 
wking conditions. Apply in person 
or phone SID STUTMAN, GR. 
4-6600. MARTIN ETTE SHOE CO., 
5128 Wyalusing Ave. (9-11)

HELP WANTED—FEMALE

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 v HOME. 
Miss Seibert, Wayne 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. W\NN 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- 
5523. '^BERNARD’S BEAUTY SA
LON, 7oSdlurmont Rd., Drexel HUI, 
Pa. (9-14)

HOUSEKEEPER. Woman 35 to 40. 
For general hscwk and cooking. Live 
in. Exc. sal. Penn, home in sub
urbs. -Fond of children. Reef. req. 
Write: MRS. WM. SILVERMAN.

(10-15)

augalininkystė ir gyvuli-

met grūdinių kultūrų der
lius keturis kartus viršijo 
1946 metų derlių.

Sujungtų žemių miestuo
se ir kaimuose vyksta taip 
pat ir svarbūs kultūriniai

tųjų, viduriniųjų, specialių
jų ir bendrojo lavinimosi 
mokyklų skaičius. Vien 
Vlroclavo, Ščecino, Gdans
ko ir Olštyno aukštosiose

Čia buvo atstatytos ir pa
statytos labai stambios įvai
rių pramonės šakų įmonės, 
jų tarpe vagonų gamykla 
“Pafavag” Vroclave, chemi
jos pramonės įmonės Vizų- mokyklose studijuoja be- 
ve, Bžege, Gožuve, Opolės veik dešimt kartų daugiau 
cemento gamykla ir Dycho-j studentų, negu prieš karą, 
vo elektrinė. Šiuo metu1 Auga kultūros namų, klu- 
Kendzežinoje (Gpolės vai- bu, bibliotekų ir kitų kul- 
vadija) statomas stambus į tūros - švietimo įstaigų tin- 
chemijos kombinatas. At-1 klas. 
einančiais metais jis stos į j 
veikiančių įmonių rikiuotę.

Dideli laimėjimai pasiek-! 
ti. žemės ūkyje. Sujungto 
se žemė.se pirmą kartą Len 
kijos istorijoje kilo žemdir

ei jos judėjimas, šiuo metu 
čia organizuoti tūkstančiai 
žedirbystės gamybinių ko
operatyvų. Dešimtys tūks
tančiu 
žemės

Nauja vidurinė mokykla

Anykščiuose 
; užbaigta naujos vidurinės mo- 
į kvklos rūmų statyba. Joje 
vienu motu mokysis 440 mo- 

I kinių, čia įrengtos erdvios ir 
i šviesios klasės, salė, chemijos- 
• fizikos ir kiti kabinetai.
metų gruodžio mėnesio 10 d. 

I įvyko naujos mokyklos rūmų 
j atidarymas. Mokyklos kolek- 
Įtyvas išreiškė pageidavimą šią 
mokyklą pavadinti Jono Biliū- 

1 no vardu.

Anykščiai.

1953

valstiečių stojo į 
ūkio kolektyvinio

South Boston, Mass

BANKETĄ
Paramai Dienraščio Laisvės

SAUSIO 21 JANUARY
Piliečiui Kliubo Salėje

318 Broadway, So. Boston

tų.
Jis padarytų kitus gerus 

pakeitimus ir tuo nuimtų 
sveturgimiams nusakomą 
McCarran - Walter įstaty
mu persekiojimą.

Konferencija planuos tai,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

jJLa’VlJ.i

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

M Arket 2-5172

Čia
dienraštį Laisvę. Mūsų dienraščio finansinė padė
tis yra sunki. Visi rūpinkimės kiek išgalėdami pri

sidėti finansiniai dienraščio išlaikymui.

pasiliksminsime ir tuo pat kartu pamušime

1954

%25c5%25beem%25c4%2597.se


Lekcija sveikatos 
klausimu sausio 24

LDS 13 kuopa nusitarė tu 
rėti sueigą sveikatos reikalai1 
sekmadieni, sausio 2 1 d., Li

Richmond
3 vai. po

—■rywn IIM .rr „rrr.rtl,. HĮ1

Mechaniškos smegenys j Naujai valdinei Įstaigai 
. . —J ‘ reikės daug doleriųyra gudrios

Demokratai pasiūlė 
taksy pakaitas

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

OPERATOR!

Prie upholstered day beds. Nuolati
nis darbas.

Kreipkitės:
719 —

Puikios darbo sąlygos.

(pirmos lubos)
E'. 137fh St., Bronx

HELP WANTED FEMALE

Tuo
M. D. Palevičius. Kai atvyksta 

Yorką, jis visada mums 
patarnauja. Tikimės, ir dabar 
jis mums duos lekciją sveika
tos klausimu.

New Yorko trafiko teisme 
aną dieną tapo išaiškintas, nu
teistas ir nubaustas motoristas 
Fennei, kuris labai negražiai

Prie to | 
smegenys.

u kitu motoristu, 
■ivedč mechaniškos 
K a i p ?

Tad visi, kurie* norite dau
giau žinių gauti, kaip savo

Trafiko biure yra vartoja
ma elektroniška mašina trafi-

Kuopos Narys

Filmos—Teatrai
teatre ro-

! rokuoti. Tūlas asmuo, net iš 
■ Mass., atsiuntė •"> trafiko tikie- 
I tus ir mokesti už juos. Priėjus; 
! vieną tikietą mašina pradėjo 
į “pykti.” Pradėjo tyrinėti. Al ' 
rado, kad brooklynietis ant sa
vo mašinos rasto pakabinto ti- 
kieto užrašus nutrynė, perdir
bo ant gretimos mašinos ii' ten

Naujasis miesto administra
torius Gulick sako, kad to 
naujai sudaromo departinen.to 
metinei veiklai rei'kės $3 18,- 
826. Tačiau ^tikrina, kad to 
departmento veikla sutaupys 

miestui pinigu kitur.
Paties Gulicko metine alga 

bus $30,000, jo pavaduotojo 
$22,500, o antrojo ir trečiojo 
pavaduotoju po $20,000. Da)-

mas su $6.500 ir sekretorius, 
su 5.00(). šie visi virš minėti 
valdininkai yra aukštųjų val
dininkų paskiriami, štabe dar 
dirbs 18 kitų darbininkų. Tuos 

tarnybai 
kuriu tin-apiikantu 

kamurną

civilinei 
sąrašu.

kimi

už suktybę, o apsuktam sugra
žino permokėtą sumą.

visoms
Įstaigoms ta 
kam i Įsta iga.

valdinėms 
us pareii-

gaikščių vedamas kautyni's.
-u įpintais tose kautynėse ro-
m ansa is.

vaite 
neath the 
vandens

sėkmingai rodo
12 Mile Reef, 

gelmiu vaizdais.

Darbininkų mokykla 
pradės pamokas

Neverta lenktyniuoti 
su traukiniais

Teatre me-

taksavimo

vartojimo
sumą gra-

Tarpe demokratu
V a 1st i jos Seimeliui 
pakartu yra:

Panaikinti auto 
taksus, o tokią pat
žinti miestui iš tų pinigu, ku
rie yra surenkami taksais už 
gasoliną ir auto vairuoti leidi
mus.

Atšaukti valstijos galią 
rinkti taksus nuo pardavimo 
šėrę, o leisti miestui tuos tak
sus nuo mieste parduodamu 
šėrii susirinkti miesto iždam

Atsteigti miestui 5 procentu 
taksus nuo arkliu lenktynių, 
kuriuos valstijos valdžia 
staruojii laiku nuo miesto 
ima.

Yra panašiu pasiūlymu
dėl daugelio kitu taksu ir tau
pymo priemonių. Tarpe svar
biausiu taupymo miestui žygiu

NAMŲ DARBININKĖ
Lengvas namų darbas. Prižiūrėti vie
ną vaiką, lankantį mokyklą. Visi 
elektriniai įrengimai. Nuosavas kam
barys, guolis vietoje. Gera alga. 
Nuolat. Linksma namų atmosfera 
Merrick, L. I. Skambinkite:

Or. 5-7720 ar Freeport 9-1662
(11-13)

BEAUTICIANS
Patyrusios pilnai mokančios. Nuok, 
’inis darbas, 5 dienų savaitė, geros 
valandos. Aukščiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
RAY & VINCENT HAIRSTYLISTS 
6802 Bay Parkway (karnp. 63rd St.)

Brooklyn—Tel. BE. 6-7093
, (10-16)

pa- 
at-

i)

paimtu atsakomybę už i kole
gijas. Tas sutaupytu miestui 
$15,000,000 per vienerius me 
tus.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Seniai įsteigta ir pilnai įrengta. Ge
ra veikli \ieta. Biznis lengvai pa
didinamas. Savininkas apleidžia 
miestą, parduoda šią puikiausią biz
nio progą tik už $800. Matykite 
šaukit e savininką:

JOE’S BEAUTY SALON
383 E. 195th St., Bronx

Tel. 1'0. 5-2209

For Sal<

TRICYCLE—( HAIX DRIVE

Didelis triratis dėl 
berniuko iki 8 metų 
klausiame stovyje 20 
Prieinamai dėl greito

TA. 3-9660 
ar LO. 3-7290

ar

mergaitės ai* 
amžiaus. Pui-

colių ratas.’ 
pardavimo.

FOR RENT

BEAUTK IAN
Patyi’Usi, pilnai mokanti Operatorė, i 
Geros valandos, gera mokestis, nuo
latinis darbas. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

EM—JAY BEAUTY SALON 
339 Avenue U, Brooklyn 

Te). ES. 2-9056

BINDERY SEWER
Patyrusi 
nam ar daliai 
Kreipkitės:

<9-13)

ant Smythe Mašinos. T‘il- 
mokest is

Y. ('.
Pel.

< 11-12)

BINDERY COLL A TORS

Patyrusios ant 
latinis darbas 
darbo sąlygos.

HARDING
102 Greenwich

Tel. BO.

carbon forms. Nutt- 
Gera alga. Puikiom 
Kreipkitės:
A HEAL, Ine.

( .
9-1590

Bijou 
nuo rodo 
& Sullivan.”

i centralinio Brooklyno 
Clinton Teatrą atsikėlė išgar
sintoji ‘‘The Robe.” Ji vaiz-

-New i orko veikianti vi
suomenišku mokslu mokyk'la 
Jefferson School pradės pa
mokas ateinančią savaitę. Vis 
dar priima aplikacijas, žiemi
niam semestrui nori turėt I,- 
000 studentu. Mokykla randa
si prie 6th Avė. ir 16th St.

Syosset, L. I.. gyventojai 
McLarron- sniegingą dieną sa
vo auto paliko namie, išėjo 
važiuoti i darba traukiniais.

truko daug ilgiau, negu tikė
josi'. Pasigirdo, o gal ii' matė
si. ateinantis traukinys, bet

krikšč iony- 
pa keistum 

ant komu-

Greta visoms mokykloms 
Įprastu klasių, Jefferson turi

jie leidosi

Leonard Weiss-jaunas 
lietuvis biznierius

PA SI REN I) A VO JA K R A III V f: 
L. I.

Ideališka dėl kosher 
(arti Bohack Market), 
kitokiam bizniui. Puiki 
einama kairia.

Tolefonuokitee:

BARMAID
30 iki 35 metų amžiaus. Patyrusi.
Patikima su paliudijimais. Kreipki-

Tinkama ir
viela.

GEORGE’S BAR A GRILL 
773 Grand St., Brooklyn 

TeL EV. 4-8825
< 11-13)

BEAUTICIAN
Patyrusi pilna operatorė. Nuola
tinis darbas, 5 ar 3 dienom, kaip 
pasirinks. Gera alga, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

( API TO S BEAUTY SALON
3305 .Church Ave., Brooklyn

BU. 4Š9789 dienom 
ar UL fy4185 vakarais

< 10-14)

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

2485—65th St., Brooklyn
(9-15)

savaitė. Geros 
darbas, puikio- 
mokestis. (Pir- 
Kreipkitės:

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR A GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli kampinė 
sekcija Brook lyne. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Nuošalus savininkas: parduoda 
šią puikiausią biznio progą už labai 
prieinamą kainą.

Šaukite rytais ir xakarais:
BU. 2-2696

<9-151

nisti.i ir unijistų. o (’aĮgulos 
vardą i .McCarthy visas veika
las artimai atitiktų šiandieni
nį Amerikos gyvenimą. Filme 
aš mačiau einančius mirti tei
sius ir didingus Julių ir Ethel-; 
asmenyse Romos ragangau- 
džių persekiojamų ir žudomų 
žmonių.

rai darbininkams. Valandoj

to ant trekiu.
nustumti, bet pats tapo mirti
nai suvažinėtas, o jai nulauž
ta nugara ir sužaloti viduriai.

ją

ninės. Už mokslą reikia mokė
ti nedidele mokesti. Alorton Cooper,

Kiti atėję Į kaimynijai Įdo
mūs ir'veitingi fimai via 
“Justice Is Done,” taipgi 
“From Here To Eternity.”

Primenu dėl to, kad šios 
kelios savaitės nėra perpildy
tos lietuviškais veiksmais. Tuo 
liuosesniu laiku pasinaudoda
mi žmonės galės vieną ar kiti*, 
pamatyti.

Majoras Wagneris atstatė 
iš valdininku pareigu 11. E. 
Rogers, seniau buvusi Manha- 

į ttan prezidentu, i)- Harry 
i Brickman, iždininko pavaduo-

kuoiami nuo Kefauver tyrinę 
jimo laiku.

F. M-s

įstaiga naujoje vietoje
American Peace Crusad, 

praneša 
ją vietą 
Yorke,
sausio 23 d. Įvyks atidarymo 
pramoga. Kviečia ateiti.

kad persikėlė j na u
35 W. 26th St.. New

Reikalauja pakeisti 
taksus ir davini

Demokratai Valstijos Sei
melio lyderiai assemblymanas 
Bannigan ir senatorius Maho
ney pašildė Seimeliui bilius. 
Jeigu jie būtu priimti, jie pa
dėtu majorui Wagneriui gauti 
jo reikalaujamą $145,000,(100 
priedą miesto reikalams.

assemblymenas Gans pasiūlė, 
kad Seimelis 
takšnoti biznius 
pajamų, bet nuo 
sako. kad tas 
spaustą turinčius 
o palengvintų
vos išsiverčia arba yra priver
sti bankrutuoti.

leistu miestui 
ne nuo visu 

pelno. Jie 
daugiau pa

tiems, kurie

L. I. miesteliai nori 
palaikyti gelžkelį

Ixmg Island 63 miestelių

gelžkelių kompanijai numa
žinti kompanijos taksu skolas 
tiems miesteliams. Prašo, kad 
kompanija palaikytų gelžkelį. 
Užvilkintais taksais firma pra
siskolinusi $3,5000,000. Mies
teliai sutinka priimti po 66 
centus už dolerį.

8th Avė., nusišovė 
ties apie finansus.

dėl rūpes- 
O ta

Yorko dalis skaitoma
vieta bizniui

Prieš koletą dienų netikėtai 
teko susitikti jauną (liktą lie- 
tu\i Leonard Weiss. Jis yra 
sūnus mūsų žymiojo seno vei
kėjo Joe \\zeiss.

Jis man sako: Aš jumis at
simenu nuo Jjaltaičio laidotu
vių. Abudu jose dalyvavome.

Malonu buvo su Leonardu 
žodi kitą persimesti. Paklau
siau, ką jis dirba, kuomi užsi
ima. Šakok Esu biznyje, už
laikau televizijų Kiautinę.

<‘111 ) HAIRDRESSER

Patyrusį pilnai mokanti operatorė

New 
gera

Eee T.V,., 26 Court St., 
Brooklyn. Maine 4-4970.

Reikalui esant (ag naują 
levizija perkant, ai* senai

Subway kaip vaistas dėl savaitgalių. Gera mokestis, pui-

STATIONERY—FOUNTAIN 
LUNCHEONETTE

Pilnai ir moderniniai įrengtas • ■ 
Air conditioned. Gera V’eikli sekcija 
Kew Gardens. Jeigos $1,500. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, pardavimo priežas
tis asmeniški 
mokėjimai.) 
pasimatykite:

keblumai (Patogūs iš
kaukite savininką ar

kins darbo sąlygos

puvęs policistas John J. I 
Doyle nuteistas 1 iki 3 metu 
kalėti. Kaltina, kad jis I larry 
Grosso teisme melavęs.

te
su-

nardo Weiss krautuvę minėtu 
adresu.

Senuolis

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Įvyks Sekmadieni

Vasario 7 February

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

Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-62M

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

į Savininkas j
306 UNION AVENUE > 

Brooklyn, N. Y.
g Gerai Patyręs Barberls ;

Virginia 9-61251

Rego Parke tapo suimtas 
vyras kaip valkata. Sako, 
kad jis miegojo subway trau
kiniuose. Vyrukas sakėsi esąs 
bedarbiu, bet gyvenąs .New 
Yorke. Tuomet jo klausė, ką 
jis daro apie pusiaunaktyje at

kė, kad kai ji suima

jimasis subways jo 
skaudėjimą prašalini

'Teisėjas Musrphy vis \ iena 
ji sulaikė kalėjime po $1,000 
kaucijos iki nuosprendžio, ką 
su juomi daryti.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPU 
Iš Visų Šalių
ARTHUR 

FENDLER
112 West 49th Street 

\ New York 19, N. V. Te). CO. 5-7091 
S|H'cia)izui>jiimės Lietuvon stamiH»nis

Senomis ir Naujomis

Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot! pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūsų visam am
žiui parkerinėmis kojomis. Pasi
darykite lankstomus C o f fe e 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
tt. (Tikri Phillipine Mahogany

15. DIENER 
Building Materials 

166 Clove Rd. 
Port Richmond, S. I. 

Tel. GI. 8-0620

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

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

MODERN THRIFT SHOP 
317 W. 57th St., N. Y. C.

JU. 2-3476

TELEVISION SERVICE

T. V, SERVICING
Dėl 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)

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thure. & Holidays

87-20 86th Street
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

FO. 4-9797

7718 Vleigh Place 
Kew Garden Hills, L. I. 

T< l. RE. 9-9719
< 10-16)

REIKALINGA 
VIDURAMŽĖ MOTERIŠKI:

Prižiūrėjimui vieno vaiko. Guolis 
gražiame rūme. Turi būt katalikė. 
Reikalinga mokėti auto xairuoti. 
(Nereikia namų valymo, turime ki
tus.) Piiikiausia mokestis, 
namųatmosfera. Puikiausia 
Reikalingi paliudijimai. 
Box J---14. Room 830, 11 
St.. N. Y. C.

Linksma 
seekcija. 
Rašykite 
\V. 42nd

P A RS ID U O D A REST AU R A 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:

Tol. TAylor 7-9892
(9-11)

ASSl ST A N T BO OKK EE PER

typing. Wholesale Grocers. .
. . I merginai. į

Mokant
Puikiausia proga tinkamai 
Kreipkitės:

22 James SI., N. Y.
Tel. CO. 7-2828

(11-17)

ASSISTANT BOOKKEEPER A 
TYPIST

Priimsime apsukrią mokinę, turi bū
ti gerą skaitliavimuose. Puikiausia 
proga išmokti knygvedystės. Kreip
kitės:

(Mr. Stern) 
METROPOLITAN 

EMBROŠSING CO.
123 Blecker St., N. Y. (’.

TeL AL. 4-1160
(11-17)

MALE and FEMALE

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti (vyriškis 
ar moteriškė). Nuolatinis darbas. 
Pilnam a1' daliai laiko, 5 dienų sa
vaitė. Gera mokestis. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

Charles Albert
1082 Clarkson Ave., Brooklyn 

Tel. EV. 5-9765

HELP WANTED
(7-13)

MALE
PLUMBERS

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

Skambinkite 6. v. v.
Port Washington 7-2116

(10-12)

MĖSININKAS

Li
pa-

Dirbti penktadieniais ir šeštadieniais.

Gera alga.

WAVERLY MEAT MARKET 
49 West 8th St., N. Y. C.

GR. 3-8685. Klauskite Mr. Al.
(1.1-13)

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

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

SHore Road 5-2157
(8-14)

G AS STATION
8 karam garadžius. Ideališkas me
chanikui. Gera veikli sekcija, daro 
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)

LUGGAGE STORE
Taipgi parduoda handbags, lietsar
gius, wallets, ir tt. Gera biznio 
cija, daro gerą pragyvenimą. B .t 
nis lengvai padidinamas. .3 rijmų 
apartmentas tučias. Akcijos laisva 
valia. šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis liga. Ma
tykite ar šaukite savininką:

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

(9-13)

PARSIDUODA GROSERNft
Taipgi parduoda frozen foods ir alų. 
Gera veikli sekcija. Neša $1,200 
iki $1,400 j savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. Mo. 5-3640
((10-16)

REAL ESTATE

STATEN ISLAND 
LINKSMYBĖ DĖL ’54 

IR DAUG, DAUG DAUGIAU METU 
Šiuose grynai naujuose 6 rūmų, mūriniuose veneer Ranch svajonių na
muose. Randasi ant Cedar Terrace, Grymcs Hill (tarp Northcote ir 
Cunard P).). Didelis gyvenamasis rūmas. 3 dideli miegrūmiai, ultra mo
derninė virtuvė su pristatyta didele kamara, reguliaris dining rūmas, 
spalvotom tilo ištaisytas maudymosi kambarys su įbudavotu krepšiu ir 
didele šėpa vaistams, erdva drabužių padėliui šėpa. Šiltas vanduo, alie
jum šildomas, cenvector radiation, pilnas skiepas, plesteriuotom šie* 
nom, pribudavotas garadžius. Trumpas paėjimas iki busų. krautuvii/1 
mokyklų (Public ir parapijinių) ir college. Plotas 50x100 . . .

KAINA $21,000
Gretimai lotas 52x 100 galima dasipirkti su namu, jei 
Mes taipgi priimame užsisakymus naujų namų, kurie bus 
mui pavasarį.

pageidaujama, 
gatavi užėmi-

Pamatymui Bet Kada
Kreipkitės 49 Longview ltd., ar Šaukite Gibraltar 2-7822

4 psl.—Laisvg (Liberty)-šeštadienis, Sausio-Jan. 16. 1954
- / *




