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KRISLAI
Apie praėjusi vaju ir mūsų

Kodėl ne kitur?

Raudnoji žvaigždė.”
Rašo R. M1ZARA

PALEIDŽIAMA 22.000 
! GINČIJAMŲ KORĖ JOS 
ĮKARO BELAISVIŲ

Advokatų Sąjunga reikalauja 
nubaust Rosenbergų advokatą

New Miestine i bedamas Roscnberc'u lai-.

.DARBO UNIJOS SAKO, 
PRIVATINĖ SVEIKATOS 
APDRAUDA PER MENKA

Ve

antradimio Lai- ; J v'
,sk.-ibias n.s-h.a. Eormozon. i Gian^o armija 

musu du rirast ic ' x ■' c r"! J <

idomus. Jis reikalingas .studi
javimo. Juo turėtu kiekviena' 
laisvinti* susirūpinti.

Nekalbėsiu čia apie i<iek\i< - 
ną, kuo nors prisidėjusi sa\<

Panmundžom, Korėja. — 
dijos genrolas Thimay- 
. neutraliu saliu komisi- 
s pirmininkas, sausio 20 

sugrąžino į Jungtinių

nau. kaip šitų eilučių rašy

vra pasidarbavę, bet n< <3 • - 
cialiai sąraše nedalyvavo ii< 
savo "punktus” atidavė ki
lioms va.jininkams.

Man rūpi paminėti tiuu va
lininkus, kurio gavo pirmąsias 
dovanas. Ryšium su tuo lenk.' 
pakalbėti ir apie tuos, i -m u 
negavo dovanu.

jrčjieėių ir kinų, kurie, pn- 
!s;ik amerikonų, atsisakę 
namo grįžti. Gen

I ja ragino belaisvius • lai-

teisimi, kad nubaustu
Už šia žmogžudyste 
linu prezidentui Eisen- j

cha, gynusį Julių ir Ethelę : rą Brownelli ir

.Blocha už “
1 €

okato.” ;
buvo nužu-į

as

Tarp dovanu laimėtoju 
Conn, valstijos yra: IlaUi’oi 
vajininkai ir \V;it<*rburio 
Svinkūnienū.

M.

keturi: D, G. Jusius, Šimaitis.

kas.

Ii

Pbiladelphijos vajininkai.
Bi’ooklyno vajininkai. Eliza
beth o vajininkai

Didelė, nuoširdi padėka vi
siems vajininkams. — tiems, 
kurie laimėjo dovanas ir ku
rie dirbo, nors jų ir nelaimėjo.

Bet kyla klausimas:

vis uo ti n os valdin ės a pd r and os
Washington. — Ameri-jdą kaip “socializmą.” 

kos Darbo Federacijos ir I nuolaidavo Amerikos 
elektrą, kuri Į CIO unijų vadovai, liudy-, dytojų Susivienijimui, 
nhergus.” Į darni Kongreso komitetui, i ris veikia 

jog labai permen- Į tinstąs, 
privatinė sveika-Į prieš valdinę apdrauda. 
imda, kulią pre-j valdinę apdrauda kal-

1loo-1

ti; nurodo paliaubų ..... . .......... _
tį, kuri sako, jog pati tai-Į kalbiavimą išdavinėti So-Į Tai už šį pareiškimą

a t o m i n i u s į d ai. A d v o k a tų S ą j u n
ns.” reikalauja bausti Blocha
Eisenhowe-1 teismas galėtu 
/mus do-Į duoti

Ad-Į visai atimti advokato

už tariamą Uuo- nužudė
ku- 

kaip gydymo 
piestu, stodamas

ti su nenorinčiais grįžti l)e- Prezidentas 
laisviais. Taigi jie dar bus į atmetė pr

i. 1 himay- j laikomi stovyklo je neutra-; vagoti jiems gyvybę.
> lai- liame Panmimdžomo ruo- Bloch todėl,

iį suspen- zidentas Eisenhoweris pir- į bp-() j w Abel, CIO ‘Plie-
1 i • . x » I » z « nO\ I/4A I < \ t « , d /\ y ■-y r 1 ' * _ _ 'so.nuo advokatavimo .

tei- įstatymą, pagal kurį ture

sija ga- Jau praėjo laikas, kurį Į 
a su jais: Jungtines Tautos buvo pa-j 

skyrusias taikos konferen-j 
komanda, icijai, ir dar nežinia, kada 
m tuo-: ji galėtų būti sušaukta, 

iau paleido 7,718 šiaurinių ----------------------------------
korėjiečiu i Pietini4 (tauti- • .. . »
ninku) korėją jau kaip i Amerikonai slopinsią 
•‘laisvus piliečius.” Kinus' • v 1' D I 
gi belaisvius siunčia į prie- Riaušes vakari) Berlyne 
plauka>, iš kur jie bus lai- i 
vais pergabenti į Formo- i OUVltUIb 
zbs salą, kaip rekrutai 
Čiang Kai-šeko kinų armi
jai. Tuo būdu čiangas

i lotinai

Bet amerikine

14,300 naujų kareivių.
Tndusų generolas

grąžinti šiauriniams 
rėjos liaudininkams 
pietinius korėjiečius.

Kodėl pirmųjų vajininkų sa-Į amerikoną ir vieną a 
rašė neturime Bostono? Kodėl ------------------------------------------
neturime Newarko? Kodėl ne
turime Pittsburgh©? Kodėl ne
turime miestų iš kietosios ^ng-

Pasirodo, jog ten. kur dir
bama, turima* ir pesekmių. 
Kur nedirbama. — nieko uo- 

. turima!

CIO RAGINA PREZIDENTĄ 
RŪPINTIS BEDARBIAIS

Detroit, Mich. — Walter 
Reuther, CIO centro pir-

deniui Eisenhoweriui laiš
ką. ragindamas negaišno- 
jant sušaukti plačią darbo 

j unijų, samdytojų ir visuo- 
I menes atstovu koni’erenci-

Bei lin. — Sovietų priešai į jiĮ( k,|ri tul.glų pIanlrott> 
vakariniame Berlyne ren- |4i)j|, aprūpinti bedarbių 
gėsi kelti ermyderį sausio I reikalus.
25 d., kada atsidarys Ke-!,_______________________

ThP'tunų Didžiųjų konferenci-į _ _ _

0*0 -

SU-

: Ispanija protestuoja prieš 
Anglijos karalienės

Madrid, Ispanija. —

no Darbininkų Unijos se- 
i kretorius - iždininkas; Nel
son Cruikshak, apdraudi- 

s\eikatos apdiau-^njs par})0 Federacijos di- 
amerikieuitams. • vektorius: dr. Morris A. 

Prezidentas gi, siulyda-; pran(j, Amalgameitų Rūb- 
isiuvių Uni jos atstovas, ir 
1 kiti.' ■

Jie, tarp kitko, išdėstė,

-'valdine :
da visiems

• se kompanijose,

— Jau aiškiai smunka ■ 
darbai įvairiose pramonėse.! 
Prekybos departmentas sa-i 
v o p raru 
mažina 
skaičių, 
tai 1,850,000.” 
gi yra jau apie 3 milijonus, riausybės 
250 tūkstančių bedarbių. \ viestija perspėjo, kad 

zidento Eisenhowerio 
ministro Dulleso skelbiama

! kviesti ja pataria 
rimuose labai su. Į Amerikai neapsigaut 
esamąjį, bedarbių | su atom-bombmnis 
surasdamas “tik

is tikrųjų Maskva. — Sovietų 
laikraštis

vy-

pre- 
ir jo

ja — Jungtinių Valst. Ang-Į Gal bomba sudraskius Churchillas labiau 
lijos, Sovietu Sąjungos nų. ... . -
Frakcijos 'užsieninių minis-’ Anglijos lėktuvą, . gerbia streiko teisę, 
"Lenk™ k— l(, liražudant 35 žmones negu Eisenhoweris

‘ I I

nest! pačiai Amerikai “mil 
j žinišką sunaikinimą.”

' nė sveikatos apdrauda uni- 
' jistams pagal sutartis su 
i samdytojais. Tokia ap- 
; drauda palaikoma įmokė- 
Į jimais iš darbininkų ir kom- 
' panijų pusės. Bet patyri- 
, mai rodo, kad privatinė ap
drauda apmoka tiktai apie 
15 procentų gydymosi lėšų, 
nors žada apmokėti 56 pro
centus su viršum.

žinomiausios kompani
jos privatinei sveikatos 
apdraudai yra Blue Cross 

Į ii* Blue Shield. Jos anmoka
i Amerikos valdovai gali ap. (tiktai mažasias bei viduti- 
.sirikti, “atsidėdami vien tik \nes lesąs ligoninėse. Pa- 

- hvdrooeni-'sk,n reikabuiama pne- 
’ - - • - - diniu apmokėjimų iš ser- 

" - ”” : gančiuiu. Bet kompanijos
i neturint iVisa^ nieko neduoda už nu- 

mDQinoQ uvnri ėiimą nas gvdvtoią nei už 
I jo apsilankymą ] namus.

savo policininkų, kad 
dvtu riaušininkus.

I * 4

Sovietinė valdyba
v

zbieta planuoja apsilankyti |
Gibialtare, anglų tvirtovėje _ SprOgūintojų bei vokie

čiu , šabo tažn inkų.
C * k

vajaus metu nebuvo užtunka
mai gerai darbuotasi, gauti 
naujų Laisvei skaitytojų, da
bar, tuojau. Neoficialus vajus 
privalo nuolat tęstis.

uBe to, reikia būtinai atsi- 
riu’Ati, kad šiemet švenčiame

. nijos kampą 1713 metais.
į Ispanija įspėja, kad jei-j 
Į gu karalienė atvyktų į Gib-
Gibraltarą gegužėje, kaip

•Į 1 pietiniame Ispanijos pus- 
:.<1\ i salio kampe, prie vandens

ve pradėjo eiti dienraščiu.
Mūsų metinis suvažiavimas, 

kuriame bus visapusiškai ap
svarstyti visi mūsų laikraščio 
reikalai, Įvyks vasario 7 dim

Svarbu, kad juo daugi;
suplauktų jam pasveikinimų. 
Juo daugiau pasveikinimų, juo 
suvažiavimas esti gyVesnis, fi

London. — Anglai fabri- ant atominių 
ragino premjerą nių ginklų... nes šiais lai- i 

kad Įkais negalima būtų sėkmių-1 
įsta- i gai vesti karą 

Į skaitlingos, n

' nėja, kodėl rakietinis ang-1 kantai 
lu keleivinis lėktuvas su- Churchilla reikalauti, u Iv"

aP‘ Į sprogo" ir nukrito į Vidur- Į šalies seimas išleistų
Į žemio Jūrą sausio 10 d., Į tymą darbininkams bal-Į 

kelį, einantį per Lenkiją ui >)ražudant 35 žmones. į suoti pirm einant streikai! Į jos. 
Rytų Vokietiją į rytinį Bei - Į Civilinės orlaivi jos mi-1 bei laike streiko. Sako, tu-i 
lyno ruožtą. Karinis ame-1 nisįras spėja, kad kas nors Į retų būti slapti, valdžios j 
rikonų laikraštis Neue Zei- į į)uvo užtaisęs lėktuve bom- Į prižiūrimi',balsavimai.

Sako, 15 išgriebtų iš Į Churchillas atmetė
kirši-Į mis” (kaip kad francūzų, 
va r-' italu ir kitu Atlanto kraštu

1 • • • • K

geležinkelį ypač nuo len-1 ...į
Churchillas

kad Į reikalavimą,
jie buvo sužeisti metalinė- j nantį darbo unijas ir 
mis skeveldromis iš apačios į žantį jų laisvę.
1 t » 11 r/ 41 L^ 41 1 i /i lx nlrtn tri ..

Amerikai per daug nepasi- Dar 5,000,000 angly 
! tikėti “popierinėmis savo v. . .. .
i talkininkų armijų divizijo- j HI0S13SI StFClKUOlI

<lllgo> Ld! p /MldlllO V dll- /I | V 1 !• • 1 • Į

denyno ir Viduržemio Jū- beleZlHkeiiai paleiflO
Anglija užgrobė ta Ispa- 26,000 darbininkų

New York. — Baltimore

O jeigu lėktuvas savaime 
sugenda ore ir dėl to ūmai 
staptelėja pirm krintant, 
tai žmonių galvos, priekin 
atsimušdamos, būna sužei-

siūlėTokius balsavimus 
prezidentas Eisenhoweris 
Amerikos darbininkams, Amerikos leitenantas 

“nublūdęs” pas rusus

m j°.)e kiltų demonstracijos

užreiškė,

leido dar 5,000 darbininkų.
Nuo šių metų pradžios vi

si geležinkeliai paleido 
daugiau kaip 25 tūkstančių 
darbininkų.

Filipinai nori prekybos 
su Sovietais ir Kinija

Egiptas baigia susitarti 
su Sovietais dėl prekybos

pingesnis.

Gi rytoj, sausio 22 <1., new- 
yorkiškis Daily Worker ruoši;; 
didžiulę pramogą savo 30 me
tų gyvavimui apvainkuoti.

Tai įvyks Chateau Gardens, 
105 E. Houston St., New Yor
ke. Pradžia 8:15 v. vakare.

Pramoga žada būti laba 
įdomi.

Daily Workerio kelias, mi
etas per 30 metų, buvo pamuš 
kelias. Jo vyriausias redakto
rius šiandien sėdi Atlantos 
kalėjime. Laikraštis nuolat su
siduria su ekonominiais sun
kumais. Tačiau jis gyvuoja, 
informuodamas savo skaityto
jus pačiais svarbiausiais klau-

(Tąsa 4—tame puslap.)

dama i protestus, 
kad jokia svetima
turi teisės uždrausti Ang
lijos valdovei lankytis ta
me savo imperijos krašte.

KINIJA IR SOVIETAI 
PAŽYMI DRAUGIšKU- 
MĄ VIETNAMIEČIAMS

vietų Sąjunga atžymi šį mė
nesį kaip draugiškumo mė
nesi Vietnamo liaudinin
kams, kariaujantiems prieš 
Franci ją.

Sovietų žinių agentūra 
TASS sako, vakariniai im
perialistai stengiasi per 
Indo-Kiniją įžiebti naują 
pasaulinį karą.

Manila. — E. V. Mendo-

Žymiai pakilo bedarbiu 
pensijų reikalavimai

Washington. — 
sausio savaite dar 
bedarbiu įvairiose 
se pareikalavo pensijų pa
gal nedarbo apdraudos 
įstatymą.

Pensijų reikalavimai pa
kilo 13 procentų aukščiau, 
negu paskutinę pereitų me-

467,500

ja darbo sekretorius.

Hollywood. — Mire ju- 
džių aktorius Syd. Green- 
street, 74 metų.

bos Rūmų, ragino sumegz
ti prekybos ryšius su So
vietų Sąjunga ir Kinijos

ko, jau laikas Filipinams 
paskelbti finansiniai - ūki
nę nepriklausomybę nuo 
Amerikos (kuri draudžia 
prekiauti su komunistiniais

GRANATA UŽMUŠĖ 
DU JANKIUS 
PRATIMUOSE

Fort Knox, Ky. — Beda
rant pratimus, netikėtai 
sprogo rankinė granata. 
Užmušė du kareivius ir su
žeidė du kitus.

to valdžia rengiasi netru
kus pasirašyti prekybos .su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Mainais už sovietines ma
šinas ir plieną Egiptas duos 
medvilnę (bovelną) bei ki
tus savo produktus.

Egiptas jau padarė pre
kybinę sutartį su Rumuni
jos Liaudies Respublika. 
Rumunija siųs Egiptui 
chemikalus, naftą- aliejų 
ir mašinas. Už tai Egip
tas apmokės Rumunijai 
medvilne, audeklais ir tra- f 4.
šomis.

Sunderland, Anglija. — 
Anglai praneša, kad nuo 
Lenkijos laivo Batory jau 
13-tas lenkas jūrininkas 
pabėgo Anglijon.

rikonų leitenantas Wm. D. Į 
Adkins pereitą savaitę pa-1 
sišalino i Sovietu kontro
liuojamą Austrijos dalį.

Amerikinė komanda sa
ko, gal Adkins “pablūdęs 
nuklydo pas rusus.” Reika
lauja jį grąžinai.

London. — Paskutiniu 
laiku jau šimtai, tūkstasčių 

i elektrininkų bei kitų Ang
lijos darbininkų streikavo 

; per 24 valandas, reikalau- 
' darni daugiau uždarbio. 
Į Grasina panašiai streikuoti 
į dar 5 milijonai darbininkų. 
Politikieriai už tai kaltina 
“raudonuosius.”

3,000 samdytojų uždarė 
vienai dienai savo fabrikus 
po to, kai darbininkai strei
kavo 24 valandas. Tokiais 
lokautais jie baudžia strei-

Singer mašinų darbininkai 
balsuoja, ar vėl streikuoti

Elizabeth, N. J. — Dau
giau kaip 5,000 darbininkų 
buvo sustreikavę prieš Sin- 
gerio siuvamųjų mašinų 
kompjųrfją. Tai todėl, kad 
ji pafeidinėja darbininkus, 
o jų vieton stato darbve- 
džius - boselius.

Bet antradienį darbinin
kai, CIO unijistai, grįžo į 
darbą, iki visuotinas na
rių susirinkimas nutars, ar 
iš naujo streikuoti ar ne.

Detek-
ir

AREŠTUOTI DU DE. 
DEKTWVAI ŽMOG- 
VAGIAI

San Francisco.
tyvai Harold Jackkm
Joseph Lear buvo pagrobę 
Leonardų Moskovitzą, tur
tingą nekilnamojo turto 
verslininką, ir išlaikė jį per 
64 valandas, reikalaudami 
pusės milijono dolerių at- 
parkų iš giminių. Tuojau, 
žmogvagiai, nieko negauda
mi, tapo aretštuoti.

ORAS. — šalčiau ir gal 
bus lietaus.
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UKRAINA IR RUSIJA
ŠIOMIS DIENOMIS sukako lygiai 300-metų, kai 

Ukraina susijungė su Rusija.
Šis įvykis yra plačiai ir ryškiai atžymimas pačioje 

Ukrainoje ir Rusijoje; atžymimas jis ir visoje Tarybų 
Sąjungoje.

Ukraina — milžiniškas kraštas ir turtingas kraštas 
Turtingas anglimi, geležies rūda ir tt. Žeme nepaprastai 
derlinga, — tai Europos kviečių aruodas. Bet šis kraš
tas kadaise skurdo ir skurdo;-tik po to, kai jame įsikū
rė tarybine santvarka, jis suklestėjo; Tarybinėje Ukrai
noje išsivystė milžiniška pramonė. Karo metu, tiesa, 
hitleriniai banditai buvo sugriovę miestus, sunaikinę fa
brikus, užlieję kasyklas vandeniu, bet šiandien visa tai 
atstatyta ir šalies pramonė yra kur kas didesnė už tą, 
kuri buvo prieš karą. Sugriauti miestai taipgi atstatyti 
ir nauji statomi. Visa tai pasiekta palyginti per trumpą 

i 'laiką.
Labai svarbu, kad šiuo metu Ukraina, ukrainiečių 

tauta yra pilnai apvienyta. Ukraina, atsiminkime, per 
ilgus metus buvo puolama, draskoma. Jos vakariniai pa
kraščiai buvo atplėšti.

Einant toliau į praeitį, privalome atsiminti, kad di
dieji Ukrainos plotai buvo okupuoti net ir Lietuvos, — 
Vytautas, sakoma, buvo pasiekęs net Juodąją Jūrą. 
Lenkijos ponai Ukrainą per ilgą laiką skaitė savo nuo
savybe, — panašiai, kaip jie skaitė ir Lietuvą. Kas gi 
nežino Lenkijos šlėktų šūkio; “Lenkija—nuo jūros iki 
jūros!”?

Ilgus metus lenkai dvarininkai viešpatavo Ukrai
noje; daug sykių Ukraina buvo nuteriota lenkų įsiver
žėlių. Tik no to, kai Ukraina susijungė su Rusija, jinai 
galėjo atsilaikyti, atmušant įsiveržėlius, tačiau ir tuomet 
ramybės ukrainiečiai niekad neturėjo.

Nebuvo Ukraina laiminga ir apsijungusi su Rusija 
tol, kol Rusiją (Ukrainą ir kitas tautas) valdė carai.

Carų politika visuomet buvo tokia: rusinti pavergtą
sias tautas. Rusindama kitas tautas, caristinė santvar
ka tolydžio engė ir pačią rusų tautą,—engė ją naudai 
dvarininkijos, naudai dvasiškijos, naudai liaudies priešų 

Skaudžiai ukrainiečiai kentėjo nuo tos carizmo po
litikos. Jų kultūra buvo trempiama, jų kalba neigiama. 
Ukrainiečiai netgi nebuvo pripažinta kaipo savystovi 
tauta. Įdomu tai, kad net ir enciklopedijos, išleistos prieš 
I-ąjį pasaulinį karą, nematė reikalo apie Ukrainą suteikti 
žinių. Antai Encyclopedia Britanica, išėjusi 1911 me
tais, rašo apie Ukrainą tik tiek: “Ukraina—tai pavadi
nimas, kadaise duotas vienai europinės Rusijos sričiai...” 
Tai ir viskas!

Ukraina atsistojo prieš pasaulio akis tik tuomet, 
kai ji patapo tarybinė, tik no 1917 metų revoliucijos. 
Tuomet apie ją pradėjo smulkiau rašyti ir enciklopedijos, 
tuomet pasaulis iš tikrųjų pamatė, jog tai nėra “Rusijos 
sritis,” tai nėra “Mažoji Rusija,” bet tai yra tauta, tai 
yra valstybė pilnoje to žodžio prasmėje.

Išsivadavusi iš caristinės priespaudos, Ukraina su
klestėjo, — suklestėjo ji kartu su visomis tarybinėmis 
tautomis. Jos kalba, jos tradicijos, jos kultūra, jos tau
tinis sąmoningumas pradėta puoselėti, auklėti, kelti 
aukštyn. Didieji josios sūsūs, kovoję už ukrainiečių lais
vę, kovoję (kartu su pažangiąja rusų visuomene) prieš 
carizmą, šiandien yra didžiai gerbiami ir vertinami.

Neužilgo mes išspausdinsime apie šiandieninę Ukrai
ną platesnį informacinį straipsnį, pateiktą rašytojo N. 
Michailovo. Jis ten, kalbėdamas apie ukrainiečių tautą, 
tarp kitko, rašo:

“Tarybų Ukraina pasiekė įžymius laimėjimus, vys
tydama savo nacionalinę kultūrą.

“Iki Spalio revoliucijos Ukrainoje beveik nebuvo 
vykdoma jokio mokslinio tiriamo darbo. Dabar respu
blikoje veikla 480 mokslinio tyrimo institutų bei įstaigų.

“1953 metais Ukrainos respublikos Mokslų akade
mijoje buvo 90 tikrųjų narių ir 105 nariai-koresponden
tai. Ukrainos mokslinėse įstaigose dirba apie 15 tūks- 

' tančių mokslinių darbuotojų.
“Respublikoje išėjo mokslą ir sėkmingai dirba dau

giau kaip 700,000 inžinierių, agronomų, gydytojų, mo
kytojų...

“Kultūra pasidarė prieinama įsiems gyvento
jams...”

Jei tik nebus pasaulinio karo, jei pasitęs ilgiau taika, 
tai Ukraina, kaip ir kiti socialistiniai kraštai, žengs vis 
pirmyn ir pirmyn į laimingesnį gyvenimą!

Mūsų senatas, kuris be 
abejo negali girtis intelek- 
ktualinių jėgų pertekliumy. 
savo eilėse dabar turi Chi- 
cagos universiteto ekono
mijos profesorių Paul 
Douglasą. Tarp savo ma
žiau išlavintu ir labiau atsi
likusių kolegų Douglas (ir 
mažas būrelis į jį panašių) 
stovi visa galva aukščiau.

Karo metu kartą girdė
jau Douglasą kalbant Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijo
je, kur jis nuo vienos plat
formoms su “Vilnies” re
daktorium V. Andruliu kal
bėjo apie svarbą laimėti 
anti-fasistini karą. Šian- 

' dien, žinoma, senatorius 
' Douglas groja kitą toną.
i Bet jis vis vien dar rodo 
| tam tikrą realybių blaives- 
* n į supratimą, ko negalima
pasakyti apie daugelį jo ko
legų senate.

Taip, antai, aną vakarą 
girdėjau jo pažįstamą bal
są oro bangomis. Tai buvo 
NBC programoje “Meet J 
the Press,” per kurią laik- i 
raštininkai stato klausi- į
mus pakviestiems sve- j 

’ čiams. Vienas klausimas j 
prof. Douglasui šiuo kartu ! 
buvo: “Ar jūs stojate už i 

j Kinijos atominį bombarda- i 
vima?”

, Ne, sakė Douglas, — ir1 
už tai jam dar nepriklauso Į 
dėkui. Bet jo aiškinimas!

, kodėl, svarbus: nes, jis sa-
! kė, atominė bomba, numes-; 
ta baltos rasės aviacijosį 
ant bet kokio Azijos did-j 

* miesčio ir sukelianti dau-i 
į gybę civilių aukų, dar la- ! 
'biau sukeltų Azijos žmo-i 
'nes prieš kolonializmą iri 
j baltąjį imperializmą. I

Pasaulis

įamitu

juda pirmyn, j 
Tik pažvelgki-1 

me i Sudan a. 
apgyvestas c 
mes žmonių, kurie susimai- j
šė su vietiniais negrais, ku-i 
rie atėjo iš Pietų, susilie- Į 
ję su senovės. Egipto kop
tais, vėliau pateko arabų 
galion ir perėmę Islamo ti
kėjimą. — iki visai neseniai 
buvo skaitomas vienu la-

j biausiai atsilikusių ir tau- 
' tiniai supainiotų kraštų pa
saulyje. Britai ir kiti balti 
kolonistai i sudaniečius 

į žiūrėjo kaip į egzotiškus 
I padarus su pasišiaušusiais 
. garbinuotais plaukais, žie- 
; dais nosyse ir auskarais 
Į lūpose.

Ir kas galėjo kalbėti apie 
j to krašto nepriklausomy
bės siekius?

Bet štai dabar Sudane 
vyko rinkimai. Tiesa, didi 

' dauguma rinkimuose daly- 
i vavusių dar beraščiai. Di-

Įvairūs išsireiškimai
Patyrimais įrodyta, jog 

60 metų asmeniui lengviau 
ką naujo išmokti negu še- 
šerių metu vaikui.

Dr. Alvin Johnson

“Kultūringas” — tai te
kis asmuo, kuris turi kan
trybės ramiai išsėdėti per 
tokį vaidinimą, ką priver
stų jį pasielgti “nekutūrin- 

i gai,” jeigu jis tos kantrybės 
i neturėtų.

Surankio Kas kitas

dėlė dalis gyventojų dar 
labai, ir labai atsilikę. Bet, 
kuomet prisiėjo balsuoti, 
'dauguma kažkaip jautė, 
kurioje pusėje jų reikalai, 
ir balsavo už partiją, kuri 
stoja už britų išstūmimą iš 
šalies.

Sudanas dar toli nėra 
nepriklausomas. Parlamen
tas, kuris susirinks Khar- 
tune, dar toli nėra pajėgin- 
gas arba tiksliai atstovau
jantis gyventojus, ir bri
tu machinatoriai ten dar 
galioje. Bet pirmas signa
las jau duotas: ir “anglo*- 
egiptiškas” Sudanas jau 
svajoja apie nepriklauso
mybę...

•
Bučkių ilgis matuoja 

morališkumą. Taip bent 
jaučia mūsų filmų cenzo-
riai. Jie dabar priėjo iš
vados, kad daugelyje filmų 
bučkiai perdaug aistringi, 
perilgi, perdaug apeliuo
janti į stebėtoju erotizmą.

Tad, ekrano bučkių ilgis 
bus trumpinimas, — neat
simenu tiksliai ant kiek se
kundžių.

Bet jokio trumpinimo, 
švelninimo, cenzoriai neno
ri brutalume. Ten dangus 
yra riba. Smogk sudužu
siu buteliu į moters veidą, 
tempk žmogų laiptais že
myn, kad galva šokinėtų 
kaip kamuolys ant cemento, 
laužyk rankų pirštų kau
lus iki ekrane girdimo tra
škėjimo, spirk parvirtusi i 
kaklą, — tai vis gerai iš 
cenzūros taško, nes vis pri
sideda prie brutališkos jau
nos kartos auginimo, kaip 
tai nori tie, kurie tą kartą 
nori naudoti karo laukui.

Štai leidinys, kurį paiimti 
į rankas kuo greičiau norė
čiau. Tik kažin, ar jis mus 
pasieks artimoje ateityje, 
leidinys yra “Lietuvių lite
ratūros istorijos konspek
to” Il-ra dalis, kuri dabar 
buvo išleista Lietuvos sosti
nėje Vilniuje.

Tame konspekte mono
grafiniai straipsniai para
šyti apie Žemaitę, Maironį, 
Kudirką, Vaičaitį, Bilūną, 
Janonį, Girą, Vienuolį! ir 
kitus mūsų klasikus. . Ten 
lietuvių literatūra nagrinė
jama iš klasinio taška- 
regio, ir 'ankstyvesnieji 
klasikai, kūrę buržuazinės 
ideologijos dominavimo lai
kais, įertinami iš to taško, 
ant kiek jie yra tapę kelių
ženklais į pažangą.

Venclova, Mykolaitis, 
Šimkus ir kiti dabartiniai
Lietuvos rašytojai ir litera
tūros žinovai yra tos kny
gos kūrėjai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Studijuojamas priešakinis 

metodas

VIEVIS. — Rajono kultūroj 
namuose Įvyko žemės ūkio 
specialistu, kolūkių pirminin
kų ir Vievio MTS traktorinių 
brigadų brigadininkų dviejų 
dienų seminaras.

Seminaro dalyviai išklausė 
pranešimus apie kvadratinį- 
iizdinj bulvių sodinimą, apie 
darbo organizavimą ir techni
kos panaudojimą sodinant 
bulves k vndratiniu-l iždiniu
būdu. Vievio MTS vyresnysis
agronomas Visockas plačiai 
papsasakojo apie tai, kaip 
organizuoti durpių-pūdinio 
puodelių gamybą.

Seminaro dalyviams buvo 
pademonstruotas kino žurnar 
las apie kvadratinio-1iždinio 
būdo bulvėms ir daržovinėms 
kultūroms sodinti pritaikymą, 
apie durpių-pūdinio puodelių 
gamybą ir k t.

Medicinos aparatūros fabrike

Medicinos aparatūros fab
riko kolektyvas neseniai Įsisa
vino naujos produkcijos gamy
bą. Tai receptūriniai stalai, 
spintos vaistams, sukamos vi
trinos ir kiti Įrengimai. Jie 
specialiai gaminami naujajai 
vaistinei, kuri greitu laiku bus 
atidaryta Basanavičiaus gat
vėje Nr. 43. Tai bus viena iš 
geriausių vastinių Vilniaus 
mieste.

Darbininkai mokosi
Naujoji Vilnia. — Visa eilė 

Dažymo aparatų gamyklos 
darbininkų, inžinierinių-tech- 
ninių darbuotojų vakarais mo
kosi vidurinėse mokyklose ar
ba neakivaizdiniu būdu stu
dijuoja šalies technikumuose 
bei institutuose. Naujosios Vil
nios darbininkų jaunimo mo
kyklą lanko . keturiasdešimt 
įmonės darbininkų.

Apie vieną n 
krautuvę-[

Jungtinių Valstijų ko
mercinė spauda, ypatingai 
N. Y. Times, plačiai buvo 
rašiusi apie neseniai Mask
voje, Raudonojoje aikštėje, 
atsidariusią didžiulę krau- 
tuvę-parduotuvę. Tai pati 
didžiausia tos rūšies krau- 
tuvė-parduotuvė visoje Ta
rybų Sąjungoje. Neseniai 
Vilniaus Tiesoje skaitėme 
M. Nikolajevo ir I. Grigor- 
jevo neilgą apie tą parduo
tuvę, — kuri oficialiai va
dinasi Valstybinė universa
linė parduotuvė, — raštą, 
“Laiškas iš Maskvos” pava
dinta. Mes čia didesne dalį 
jo paduosime mūsų skaity
tojams.—Redakcija.

uiją, didžiulę 
arduotuvę
vų deriniais visokiausi au-| 
diniai, šaltu sidabriniu bliz- i 
gėsiu spindi indai,’žėri kris-! 
tolo, dirbiniu briaunos, čia' 
pirkėjai randa plačiausią, 
galanterijos, indų bei ūki-1 
nių prekių, rašymo prekių, 
foto reikmenų, radijo apa
ratūros pasirinkimą.

Didelis pasirinkimas siu
vimo pramonės dirbinių — 
paltų, kostiumų, drabučių, 
baltinių, kepurių bei skry
bėlių, o taip pat avalynės, 
kailių, trikotažo dirbinių, 
įvairių prekių vaikams.

Čia viskas rodo rūpinimą
si pirkėjų patogumais. Pa
vyzdžiui, daug laiko galima 
sutaupyti sekcijoje, kur

tų prekybos darbuotojų, 
puikia pirkėjų aptarnavimo 
sistema yra visasąjunginė 
priešakinio prekybinio p^~ s 
tyrimo laboratorija. Paga/, t 
Valstybinę, univ e r s a 1 i n ę 
parduotuvę lygiuosis visos 
šalies parduotuvės.

V alstybinė universalinė 
parduotuvė aktyviai kovoja 
už įvairiu nrekiu asorti-
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mentą, už jų geriausią ko
kybę ir gražų išorinį ap- 
dailinimą. Tai gerai žino 
kolektyvai daugelio šimtų 
įmonių,, tiekiančių naujajai 
universalinei parduotuvei 
įvairias prekes.

Po naujosios milžiniškos 
universalinės parduotuvės 
Maskvoje per artimiausius 
trejus metus steigiama dar 
šimtas stambiu ir vidutiniu 
universalinių parduotuvių 
kituose stambiuosiuose

Kas mūsų šalyje nežino prekiaujama be pardavėjo, i miestuose. Geras parduo- 
"Tiėjęs prie vitrinos arba i tuves gaus ir tarybinis kaididžiulio pastato, nusidrie- Priėjęs prie vitrinos arba | 

kusio. priešais Kremlių išil-1 stando, kur eksponuojamos į 
gai visos Raudonosios aikš-; vienetinės prekės — rank- j

Jis pastatytas daugiau sluosčiai, siūlai, ;tės.
kaip prieš šešiasdešimt me
tu.

Iki revoliucijos šiuose rū
muose vyko prekyba po ky
lančiais aukštyn stikliniais 
stogo skliautais, kurių ben
dras plotas sudaro apie 
tris hektarus. Apie 250 ne
didelių, išsklaidytų parduo
tuvių ir krautuvių, priklau
siusių privatiems prekybi
ninkams, siūlė pirkėjams 
įvairias prekes.

Nepo metais čia buvo iš-

servetėlės

■ mas. Dabar kaime statoma 
! daugiau kaip 250 universa- 

apikąklai- j linių parduotuvių ir 800 
specializuotų parduotuvių. 
Apie du tūkstančius tokių 
parduotuvių bus pradėta 
statyti šiemet. Iš viso 1954- 
1956 metais TSRS miestuo
se ir kaimo vietovėse numa
tyta pastatyti ir atidaryti. 
40 tūkstančių parduotuvių.

muilas ir 
pasirenka 

jam reikalingą daiktą. Po 
to jis atplėšia nuo čia pat 
gulinčios knygutės iš anks
to paruoštą čekį ii’, sumokė
jęs į kasą, gauna daiktą tie
siogiai kontrolės skyriuje, 
be pardavėjo. Žymiai pa-! Toks milžiniškas prekybos 
lengvina uždavinį tam, ku ! tinklo augimas yra susijęs 

' su smarkiu liaudies vartoji
mo prekių gamybos kėliniu, 
kuris vykdomas partijos ir 
Tarybinės vyriausybės nu
tarimu.

1955 metais bus pagamin
ta maisto prekių beveik 85 
procentais daugiau, negu

i 1950 metais. Plataus varto
jimo pramoninių prekių ga
myba šalyje per artimiau
sius trejus metus padidina
ma beveik 50 procentu.

Kasmet šalyje bus • ■ 
. vis daugiau auui- 

avalynės, drabužių, me- 
sviesto, cukraus 

tu liaudies avi-tojinu 
kių.

ris pirks kelis daiktus įvai- i 
riose sekcijose, vadinamoji 
rinktinė kasa, kur galima 
iš karto sumokėti už visa, 
kas pasirinkta. Po to, pa

buvo atidaryta valstybinė 
universalinė pardu o t u v ė . 
Vėliau tie rūmai nebuvo 
naudojami prekyb i n i a m s 

’tikslams.
Dabar šie rūmai pradėjo 

į savo antrą gyvenimą. Juo- j bute, 
se atidalyta nauja, stam-! 
blausia TSR Sąjungoje to
buliausiais įrengimais, par
duotuvė, kur numatyta vi
sa, kas reikalinga įvairioms 
pirkėjo reikmėms patenkin
ti.

Kai atsivėrė Valstybinės 
universalinės parduotuvės 
durys, pirkėjai pamatė erd
vias, puošnias sales, kurių 
sienos ir lubos papuoštos 
gražiais raštais; masyvius 
prekystalius, talpias lenty
nas, pilnas įvairių prekių; 
gerai įrengtus salonus, kur 
pardavinėjami gatavi dra
bužiai, kepurės ir skrybė
lės, kailiai, avalynė; jaukiasi 
ateljė patalpas, kur priima
mi individualiniai užsaky- į 
mai drabužiams ir avalynei i 
siūti, demonstracinę salę į 
naujiesiems drabužių mode-, 
liams ir fasonams rodyti, j 
Viskas čia rodo aukštą pre-: 
kybos kultūrą. j .. I

I Valstybinės universali-1 
nes parduotuves sandėlius 
iš visų šalies kampų nepa
liaunamai gabenamos di- 
dižulės masės daugiau kaip;

i trisdešimt tūkstančių pa-1 
; vadinimų prekių.

Valstybinės universali-1

i galima perduoti čekius ap
tarnavimo biuro darbuoto
jui ir gauti visas prekes

į beveik 70 tūkstančių kva
dratinių metrų, t. y. beveik 

i trigubai didesnis už stam- 
1 blausios parduotuvės 'sosti
nėje — Centrinės universa
linės parduotuvės Petrov- 
koje plotą. Ištiesus visus 
jos prekybinių patalpų pre
kystalius į vieną eilę, jų il- 

' gis sieks pustrečio kilome- 
! tro. Vienu metu po parduo
tuvės skliautais gali būti 
20-25 tūkstančiai pirkėjų, o 
iš viso per darbo dieną 
Valstybinė unive r s a line 
parduotuvė gali aptarnauti 
iki 200,000 žmonių!

Šios milžiniškos prekybos 
įmonės etatus iš viso suda
ro maždaug penki tūkstan
čiai žmonių.

Prekybinėse pa t a 1 p o s e
džiugina akį.linksmais spal-

žus namo, sulaukti jų savo

Sunku būna motinai, jei
gu ji ateina. į parduotuve 
su vaiku. O čia ji, pamala- ; 
vusi jam nupirkusi vai- j minama 
kiška nalta arba kostiume-' niu, a
lį, gali atiduoti savo vaiką į 
jaukų, erdvų vaiku kamba
rį ir eiti toliau pirktis, ne
bijodama dėl jo.

V als ty bi nes u n i ve rsa 1 in ės 
parduotuvės rūmuose vei
kia užkandinės ir bufetai. I \ 
pašta’s ir telegrafas, įvairūs ■, 
kioskai, dirbtuves. i ‘

Tobula prekybinė techni-

sias šalyje “Gastronomas,” 
esantis tuose rūmuose, čia

ir ki-
pre-

prekybos
koks 
tin- *’ milžiniškas

klas reikalingas, norint pa- 
! skirstyti tą milžinišką liau-/ 
į dies vartojimo reikmenų!

dymo kamerų laikomi įvai
riausi greit gendantieji pro
duktai — mėsa, žuvis, vai
siai, tortai, pyragaičiai i 
daug kitų maisto prekių. 
Be to, prekybos salėse pa
statyti 34 šaldomieji pre- ; 
kystaliai ir 36 šaldomos vi- i 
trinos ant prekystalių. Sky- ■ 
rius, kur prekiaujama le
dais ir šviežiai įšaldytais ' 
vaisiais bei uogomis, aprū
pintas keturiais žemos lem- j 
peratūros prekystaliais.

Daug darbo reikalai! j an- j 
tieji prekių parengimo apr- ! 
davimui procesai mechani-1 
zuoti taikant motorines 

j piaustymo mašinas.

Montello, Mass.
LLD 6 kuopa laikė susi

rinkimą sausio 4 d. Narių 
buvo nemažai. Apie 16 pa- 

• simokėjo metines duokles, 
k' I Išparduota 15 kopijų Vil

nies Kalendoriaus.
Nutarta turėti draugiš

ką vakarą. Tam tikslui Iš
rinktas komitetas. Girdės 
jau, kad įvyks sausio 23-čią. 
Minėtą vakarą visi progre
syviai prašomi dalyvauti, 
nes turėsime ir svečią, taip 
oat gardžių užkandžių. 
Prie to bus ir pasilinksmi
nimas, muzika.

stam biau šioj i S ą j u n go j e 
i universalinė pardu o t u v č

nė prekyba sparčiai žengia į ' 
savo naują pakilimą. Tam j 
laikotarpiui būdingas milži- i 
niškas prekybos masto pa
didėjimas, rimtas jos mate- ' 
rialinės-techninės bazės au-1 
girnas, smarkus jos kultu- i 
ros lygio kilimas. Didingieji

binė universalinė parduotu
vė su jos gausiais skyriais, 
su puikiai organizuotu san-

Vajus gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų neišėjo 
taip, kaip norėta. Dar daug 
liko neatsinaujinusių. Jie 
visi prižadėjo atsinaujinti, 
turėsiu juos matyti. Anna 
Beržinienė buvo sustabdžiu
si Laisvę, bet pabaigoje va
jaus susiieškojo mane, už
sirašė iš naujo ant visų 
metų. Tokiai skaitytojai 
reikia duoti kreditą.

Yra ii1 tokiu, kurie skolin
gi metus laiko. O kai nu
ėjau pasiteirauti, gal galės 
atsinaujinti, vieton tarti ge
rą žodį, pasakė: “Eik, dau
giau neateik!” Sakau: “ši
taip. ko: “Taip.”

George Shimaitis
materialine - technine baze, 
su ištisa armija kvalifikuo-

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

2 psl.—Laisvė (Liberty)-- Ketvirtadien., Sausio-Jan, 21, 195



Oakland ir San Leandro
šie du miestai taip artimai | žygio atsilankiusieji sumetė 

virš $70, kurie buvo., paskirti 
pusiau — gynimui svpturgimių 
ir paramai dienraščio Vilnies.

» yra susilieję, kad paviršutiniai 
žiūrint atrodo kaip vienas mies
tas. Dėl to ir abiejų miestų
lietuviai bendrai darbuojasi ir 
draugauja.

San Francisco taipgi netoli. 
Bet jis atskirtas Pacifiko van
denyno užlaja, kuri yra kelių 
mylių pločio. Kai važiuojame 
j San Francisco5, turime perva
žiuoti aštudnių mylių ilgio tiltą, 
vadinamą Bay Bridge. Už per
važiavimą automobiliu vienam 
ar keliems kaštuoja 25 centai.

Nors 25 c. nedideli pinigai, 
bet kad tiltą pervažiuoja desėt- 
kai tūkstančių automobilių per 
dieną, pasidaro didele suma pi
nigų. Dėl to praėjusiais me
tais tilto pastatymas baigė iš
simokėti. Savaime kilo klausi
mas panaikinimo mokesties už 
pervažiavimą. Panaikinti jau 
įsteigtą tokį didelį šaltinį įplau
kų, politikierių samprotavimu, 
būtų buvusi beprotystė. Tad 
buvo sumanyta statyti kitą til
tą; jo pastatymui skolinti de- 
sėtkai milijonų dolerių; skolos 
atmokėjimui palikti mokesčiai 
už pervažiavimą jau išsimokė
jusių tiltų, o jei reikalas, bus, 
dar padidinti tą mokestį.

Bay Bridge tiesioginiai jun
gia Oaklandą su San Francis
co. Kitą tiltą prisieis statyti 
nuošaliau ir jau jungs šių mies
tų priemiesčius. Priemiesčių; 
yra abiejuose šonuose, jie pri
klauso skirtingoms apskritims. 
Tad politikierių tarpe kilo dide-!
Jis armyderis klausime, kur 
tiltą statyti. Kiekviena grupe 
norėjo, kad tas “pajus” būtų 
arčiau po jų nosia. kad galėtų 
giliau savo pirštus į jį įkišti. 
Armyderis .ėjo visą metą. Pa
galiau jau prieina prie susitari
mo. O susitarimas — statyti 
du tiltu.

San Leandro senas gyvento
jas ir geras plaukų kirpėjas
Vincas Burda, užlaikantis kir
pyklą prie kampo E. 11 th St. ir 
J7th Avė., Oaklando, buvo su- j 
ruošęs gražų sąskridį atžymėji-. 
mui savo 60-ties metų amžiaus ’ 
sukakties. Daugelis San Le-
andro, Oaklando ir San Fran
cisco lietuvių dalyvavo. Buvo 
nemažai ir kitataučių, ypatin
gai ^paeinančių iš Pabaltijo. į 
Nęx draugė B u rd i en ė per ii- • 
gils metus labai aktyviai da
lyvauja Pabaltijo tautų bendra
me veikime. O* nuo Burdienės 
neatsiliko ir Burda. Dėl to vi
si norėjo pagerbti ilgametį pa
žįstamą ir gerą visuomeninių 
darbų rėmėją.

Atėjusieji į sąskridį buvo la
bai gražiai ir maloniai priim
ti ir, pačių Burdų iškaščiais, į 
labai skaniai pavaišinti. Dėl to! 
įvertinimui ir pagerbimui šio!
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South Boston, Mass.
Kviečiame Visus ir Visas į

BANKETĄ
Į Paramai Dienraščio Laisvės I 
■, a

• Įvyks Sekmadienį •

i SAUSIO 21 JANUARY i
Į Piliečitj Kliubo Saleje į
• 318 Broadway, So. Boston ■
J Bus nepaprastai įdomi dainų programa, kurią j
J z išpildys visti labai mylimas |
į BROADWAY KVARTETAS j
j Vasario 7. d. įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų j 
j suvažiavimas. Mes turime pasveikinti suvažiavimą j 
į ir finansiniai paremti dienraštį Laisvę. Todėl LLI) • 
į 2-ra kuopa rengia šį banketą sukėlimui finansų su- 1 
! važiavimo proga. •
i Bus labai gera vakarienė, įvairi programa ir bus j 
j svečių iš Brooklyno ir iš kitų miestų. į
į Pradžia 4:30 vai. vakare. . _ . . i
: Kviečiame atsilankyti ir prašome nesivėlinti. į
j LLD 2-ra kuopa j

Linkime d. Burdąi Mar ilgai 
gyventi ir daugiau' ^įękių są
skrydžių surengti.

Nors d. Burda atžymėjo 60 
metų amžiaus sukaktį, bet at
rodo, kad dar lengvai galėtų 
gyventi kitą 60 metų, žinoma, 
daug kredito priklauso draugei
Burdienei, nes be jos pagalbos 
ir priežiūros “diedas” taip ge
rai neatrodytų.

Atsilankiusieji į sąskridį tą 
irgi pripažino: be įteikimo do
vanų d. Burdai. įteikė, kelias 
gražias dovanas ir d'. Burdie
nei. Jinai pilnai to yra užsi
tarnavusi ne tik gražiu pavyz
dingu gyvenimu, bet ir nuo
širdžiu, rūpestingu veikimui vi
suomeniniuose darbuose. Lin
kime abiem Burdam dar ilgai I 
gyventi ir darbuotis.

Kaip ir daugelį kitu, švenčių, 
taip ir kalėdines šventes vietos 
lietuviai praleido draugiškose 
sueigose vieni pas kiltus. Pas 
dd. Karosus būna paw skaitlin
goji sueiga, nes pas juos yra iš
sidirbusi lyg tradicinė vieta to
kiom sueigom. Ir .jie patys la
bai malonūs, draugiški, svietiš
ki žmonės. Jei būtų/’pakanka
mai jėgų paruošimui'1 ir aprū
pinimui visų, Karosai mylėtų 
matyti visus apylinkės lietuvius 
savo patalpose. f 

Naujų metų pasitikimai tu- 
į rėjome didelę, jaukią jr gražią 
i sueigą pas visiems gerai žino

mus, draugiškus ir malonius 
pažangiečius Šlegerius. Jų erd
vingame name skaniau buvome 
pavaišinti, maloniaiv Į priimti, 
linksmai pasitikome Naujus 

i metus. Ne tik Oaklando j r San 
; Leandro, bet ir San Francisco 
i lietuvių dalyvavo čia. Labai 

esamo dėkingi dd. šlegeriam už
suteiktą vietą, už priėmimą. Ir 
apgailestaujame, kad ant ryto
jaus nepasirūpinome pagelbėti 
apvalyti paliktą suterštą butą.

T.

Oakland, Cal.
Praėjusių metų pabaigoje tu

rėjome šiokią tokią pramogą, 
tai Vinco Burdos 60 metų gim
tadienį. Turėjome daug svečių 
iš Oaklando, San Francisco ir 
San Leandro. Linksmai laiką 
praleidome tarp žalių medelių 
ir kvepiančių gėlių. Draugai 
Burdai vaišino maistu ir gėri
mais.

Vėliu ame tu rė p w Ičty 
tokių minėjimų.

Kitą sueigą turėjome pas 

draugus Shlegerius palydėti se
nuosius metus ir sulaukti nau
jų. Bendrai surengėme, su va
kariene. O likusi? pelnas bus 
sunaudotas geriems tikslams, 
kur bus reikalas.

Pribuvo daug svečių iš arti 
ir iš toli, net iš Oregono. Mr. 
ir Mrs. Valaitis svečiavosi pas 
savo žentą Albertą ir dukterį 
Barborą Sabel. Svečiavosi pas 
Albertą motina John ir Mary 
Radęs. Draugai Valaičiai yra 
smagūs, ypačiai Mrs. Valaitis. 
Ji daug gražių dainelių padai
navo. Draugai J. ir M. Alvi- 
nai pilną mašiną lietuvių atve
žė iš San Francisco. Buvo sve
čiu iš Oaklando ir iš San Le
andro. Sulaukus naujų metų 
prasidėjo sveikinimasis vienišu 
kitais su linkėjimais viso gero 
naujais 1951 metais.

Sausio 8 d. turėjom metinį 
susirinkimą pas dd.. Taraškus. 
Visi kuopos nariai pasimokėjo 
duokles už šiuos metus ir Me
no Sąjungos už praėjusius me
tus. Valdyba mūsų LLD k u o-o 
pos pasiliko ta pati.

Greitu laiku turėsime kitą 
parengimą, su šokiais.

Po susirinkimo, gražiai įreng
tame pastate draugai V. ir A. 
Taraškai ir jų graži dukre- 
ly dalyvius pavaišino. Taria
me jiems ačiū.

(i. ir I'j. Lpčnui

Rochester, N. Y.
NETEKOME GEROS 

DRAUGES
Gruodžio 28 d. mirė Jennė 

Petrikienė. Rodos, buvo gana 
sveika ir drūta. Kalėdų švente 
džiaugėsi. Dar sūnus buvo at
ėjęs ant pietų. Dvyliktą va
landą paliko savo mamytę svei
ką ir linksmą.. Už dviejų va
landų atėjo jos draugė D. Jo- 
kubonienė atlankyti ją ir ra
do gulinčią ant žemės be sąmo
nės. Pašaukus ambulansą, nu- 
vežus į ligoninę, už 26 valau- ‘ 
du ir mirė neatgavusi šamo- į 
nes. Gydytojai pripažino, kad j 
dėl aukšto kraujo spaudimo I 
trūko gysla ant smegenų.

Velionė paliko liūdesy sūnų 
Albertą ir marčią, seserį ir 
daug giminių ir draugų. Bu
vo nare Moterų Klubo ir Vil
nies skaitytoja, šermenis lan
kė daugybė žmonių. Jos kars
tą puošė daug gėlių nuo sū
naus, sesutės, giminių, iš dirb
tuvės ir nuo Moterų Klubo.

Keleri metai atgal mirė jos 
vyras Augustas Petrikas, taip 
pat staiga, prie darbo. Velionė 
manė, kad dabar, kai sūnus pa
augo ir apsivedė, ji pradės dau
giau veikti žmonijos gerovei. 
Bet nelaboji mirtis išplėšė gy
vybę nelaiko. Moterų Klubas 
netekom geros draugės. Labai 
gaila. Dar būtų daug pasidar
bavusi, nes tik 62 metų buvo.

Likosi palaidota laisvai 31 d. 
gruodžio, iš Mr. G. Savage šer
meninės, 1080 North SU Klubo 
narės nešė gėles šalimis karsto. 
Daugybė karų palydėjo į Cedar 
River kapines. Graborius G. 
Savage labai gražiai patarnavo 
visiems, širdingas ačiū už ma
lonų patarnavimą.

Ilsėkis, brangi drauge, šal
tojoje žemelėje! L. f>.

Chicagos Žinios
Iškilo skandalas dėl Cook ap

skrities kalėjimo. Baptistų ku
nigas August M. Hintz sako, 
kad jis norėjo atlankyti ten 
esantį parapijoną, bet tik per 
didelį vargą tegalėjo prie jo 
prieiti dėl to, kad nedavė ka
lėjimo prižiūrovams kyšių.

J. ir L. Binkių sūnus Alber
tas sugrįžo iš militąrinės tarny
bos, išbuvęs dvejus metus. Il
giausiai tarnavo Vokietijos va
karinėse zonose ir tūlą laiką 
Francu i jojo. Kaipo gero me
nininko chicagiečiai laukia jo 
sugrįžtančio ir meno veiklom

Moterų Kultūros Klubo nare 
Mary Gelbutienė, Vilnies ben
dradarbės Nellie DeSchaaf mo

tina, vėl turęjo pasiduoti ope
racijai. Mercy ligoninėje.

Klerikalai ir tautininkai mi
nėjo dešimties metų sukaktį nuo 
Smetonos sudegimo Cleveland©. 
Minėjo su maldomis ir jo gar
binimais.

• 11 11
Dienraščio Vilnies skaityto

jų gavimui vajus baigsis su 
sausio 23-čia. Prašo visus se
nus skaitytojus ligo to laiko at
sinaujinti prenumeratas ir nau
jus užsirašyti dabar.

Dairy Products Marketing 
Co. vedėjas Meyer Brant sako, 
kad rusų siūlomoji kaina už 
mūsų šalies sviestą yra virš 
tris kartus aukštesne už armi
jos mokamą kainą.. I

Sustreikavę plumberiai paty
rė, kaip Taft-Hąrtley įstaty
mas veikia prieš juos. Tad jie 
tariasi juo energingiau dar
buotis už to įstatymo atšauki
mą. Kai tik apie 4,000 to .ama
to darbininkų išėjo į streiką, 
kontraktorių sąjungos prieš 
juos užvedė keleriopas bylas, 
vis paremtas tuo .įstatymu.

Sausio 8 mirė Jonas Kasiu
lis, kilęs iš Jurbarko valsčiaus.

Sausio 10 mirė Agota Pet
kus. Palaidota 13-tą. Liko vy
ras Povilas, sūnus ir sesuo.

Detroito Žinios
K.lubų-draugijų ateitis bloga.

Mūsų organizacijų ateitis 
sunkėja metai iš metų. Iš visur 
girdisi' nusikundimai ir kal
bos, kas reikės daryti, nes mū
sų narių eilės mažėja metai 
iš metų? Mirimai narių baigia 
draugijų, ypatingai pašaipi- 
niu/ išsemti iždus ir sutaupąs.

Gruodžio mėnesį šv. Jurgio 
Draugijos susirinkime teko 
patirti nusiminimas dėl narių 
mažėjimo. 1953 m. mirėdrau
gijos 7 nariai ir nemažai yra 
sergančių. Draugijos iždas 
baigiasi išmokėjimais pomirti
nėmis.

Susirinkime buvo diskusuo- 
jama, kas reikės daryti su iš
mokėjimais tiems, kuriems jau 
neliks visai ižde pinigų. Po ap- 
disksuavimo prieita prie su
pratimo, kad kol dar randasi 
pinigų, tai daryti tarimą ir vi
siems dar esant gyviems išsi
dalinti esamus pinigus, tai 
nors bus geresnė ir gražesnė 
užbaiga šios šv. Jurgio Drau
gijos. Taipgi bus šioks toks 
laimėjimas esantiems nariams, 
o ne pasilikti su gėda, kada 
likusiems jau nieko neliks.

Iš šito matosi koks likimas 
yra mažms draugijoms, ka: 
jos nesvarstė anksčiau prisidė
ti prie didesnių nacionalių or
ganizacijų, kaip kad LDS, ku
rio stovis užtikrina nariams 
apdraudą ir pašalpą.'

Cleveland, Ohio
DR. ZUKER AREŠTUOTAS 

DEPORTAVIMUI
Su lyg Cleveland Plain' Dealer 

pranešimu iš sausio 14, Dr. Zu
ker, tėvas Fredos Katz, kuri 
taipgi yra po $10,000 kaucija, 
tapo areštuotas. Kaltina už 
komunistinį veikimą jam bū
nant Jungtinėse Valstijose ir 
esant nepiliečiū. Reiškia, ne 
dabartiniu laiku, — šis Dr. 
Zuker areštas pirmu kartu su
riša jo vardą su Komunistų 
Partijos reikalais, sako Plain 
Dealer.

Dr. Zuker gimęs Minske. At
vykęs į šią šalį 1907 metais ir 
optometriją praktikuoja per 
35 metus. ■.

Dr. Zukerio duktė Katz pa
reiškusi :

—Mano tėvo Dr. Louis Zu
ker areštas Jungtinių Valstijų 
Imigracijos departmento yra 
veiksmas niekados nebuvusio 
pobūdžio. Valdžia ne vien nori 
atplėšti mano dukrelės Lenorės 
tėvą ir motiną ateinančiame 
Smith Akto teisme, bet, mato
mai, baimė bei desperacija juos 
verčia areštuoti ir Lenorės 60 
metų senuką, kuris yra sunkiai

ROCHESTER, N. Y.
MIRUS

JENNY PETRIKIENEI
Ręiškiame gilią užuojautą Isūnui, marčiai, 

giminėms ir visiems jos artimiems 
draugams. Velionei amžiną atilsį!

Miami, Fla.
Dėlei dd. Wilkelio ir Natalijos 

atsilankymo

Laisvęs num. 5-tarne žval- 
gininkas parašė verksmingą 
korespondenciją, kurioje pra
vedė skaitytojuose tokį supra 
timą, kad Sliekai pasikviesda
mi į svečius dd. Wilkeli ir Na
taliją kaip ir pasivogė (kid- 
nepino) juos.

Tačiau netarodo- kad tam 
Žvalgininkui taip jau labai 
rūpėjo susitikti tą, anot jo, 
idėjos draugą, kiek' norus pasi
naudoti ta proga, kad gniptei- 
ti Sliekams, nes jeigu žvalgi
ninkui būtų jau taip rūpėjęs 
tas idėjos draugas, tai jis ga
lėjo padaryti tą, ką padarė 
Sliekai ir kiti, kurio tikrai no
rėjo tai padaryti — susiraši
nėti su d., Wilkeliu.

Išrastas iš žvaigininko idė
jos draugas, jeigu jis buvo už
miršęs tą savo idėjos draugą 
veik per penkerius metus ligo
ninėje kovojantį su mirčia. 
bet dabar, kažin kodėl, jam 
staiga taip palupo tas idėjos 

I draugas?. . . \
Jo tame, rašiiryje perdėm 

jaučiama tokia dvasia, taikan
ti link Wilkellio ir Natalijos, 
kad, žiūrėkite, kolei tie jūs 
draugai Sliekai netikėliai. -Jie 
jūsų tinkamai nei nepriėmė. 
Jie galėjo arba turėjo sureng
ti didelę iškilmę, kur galėjo 
susirinkti daug jūsų draugų, 
ir 1.1. Bet jeigu Sliekai būtų 
gerai žinoję d. Wilkelio svei
katos padęt.į ir. būtų bandę 
panašiai padaryti, kaip dabar 
žvalgininkas kad siūlo (tik 
reikėję pašaukti per telefo
ną), — pašaukti ką? žvalgi-' 
ninką? Tai tuomet greičiau
sia būtų sakęs: jūs pasikvic- 
tčt, jūs ir žinokitės. O dabar, 
matai, mandraVoja — esąs ge
ras. . .

Kodelgi mes “pasivogėm” 
nuo žvaigininko savo svečius? 
Drg. Natalija yra Pittsbur- 
ghįetė, užtarianti darbo žmo
nių reikalus — mūs idėjos 
draugė. Mes su ja palaikome 
nuolatinius ryšius, ji jau per 
tūlą laiką vis žadėjo mus ne
užilgo aplankyti.

Draugas Wilkelis vis pagin
davo kada nors su mumis su
sitikti. Visa beda tame, kad 
jo sveikata vis buvo labai blo
ga, Bet viename laiške parašė, 
kai jaučiasi geriau ir jau iš
ėjo iš ligoninės. 1)1 mus atėjo 
mintis, kad pasiūlyti d. Nata
lijai susiekti ‘su d. Wilkeliu 
ir jeigu jo sveikata pavėlins, 
nepalikti* ir jo. rl a mintis ir 
proga, matomai, d. Wilkeli 
uždegė, jis parašė mums ti
pingą laišką, kad su Natalija 
jau susirašo ir, girdi, apsigink
luosiu vaistais ir imsim progą.

Ypatiškai nematę d. Wilke-

sergantis coronary širdies liga.
Toliau Frieda Katz savo pa

reiškime sakanti:
—Aš esir tikra, kad Cleve- 

lando žmonės, kurie žino mūsų 
visą šeimos gyvenimą, supras 
McCarthy’s tolygų veiksmą, 
koks buvo daromas su žydų tau
ta hitlerinėje Vokietijoje..

Rcp.

K. Žemaitienė
D. Jokubonienc
V. Buliene
L. Bekešienč
O. Gendreniene

įjo, mes rengėmės pasitikti jį 
l)e sU piknikais ir baliais, bet 
su prirengta lova, kaip ligos, 
a u kam uotam ligoniui ir 1.1. 
Bet svečiams atvykus, d. Wil- 
kolis mus labai nustebino sa
ro išvaizda ir gajumu. Jis tie
siai neatrodė ligoniu is viršaus 
pažvelgus, tiktai skubiau pa- 
spurdėjvs kartais nusiskundė 
kvapo pritrūkęs, kaip jis pats 
sako: Dabar, jiradėjus plau
čiams apgyti po operacijos, 
apart kvėpavimo organų silp
numo, šiaip esu sveikas, kaip 
ridikas, jaučiuosi gerai, val
gau gerai, už tai ir atkutai! 
pas tuos d. Wilkelio draugus 
greitai.

Mes svečius priėmėm ge- 
j-iausia, ka?p galėjome. Vežėm 
ir prietelius, pas kuriuos jis 
labiausia norėjo. Gi dabar,I .. , . . ' .

i žinodami geriau jo sveikatos 
I padętį, prie progos, jei d. Wil
kelis panorės, vėl kada nors 
atsilankyti į Miamį. pasisteng
sime jį priimti taip, kaip žval
gininkas Sako. Tik gaila, kad 

! jis, pasiūlęs telefoną, jį pa
slėpė po slapyvardžiu.^ Mes 
duodame žvalgininkui pasiū-

I lymą: Pakviesk d. Wilkeli Į 
svečius ir renk jam tokį suti
kimą, kokį siūlei per Laisvę ir 
nepamiršk mils pašaukti per 
telefoną 7-2984. Mes pisidėsi- 
me su darbu ir dalyvausime. 
Atkeršyk mums už nemokėji- 
hhą priimti d. Wilkelio.

v J. ir E. Sliekai

binghamtonTn- y.
Norisi -dar sykį priminti 

vietos ir apylinkės lietuviams, 
kad LDS 6 kuopos pasilinks
minimo vakarėlis įvyks Šešta
dienį, sausio 23 d., Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 
nemokama.'

Taipgi dar sykį norisi pri
minei, kad šis pašilių k minimo 
vakarėlis ištikrųjų bus links
mas, nes rengėjai deda visas 
pastangas, kad atsakančiai 
prisirengti visu kuo ir tinka
mai pavaišinti visus atsilan
kiusius į šj vakarėlį. Tad nėra 
abejonės, kad atsilankiusi 
publika bus pilnai pate n kin
ta.

Rengimo komisija sako: 
“Iki laimingo pasimatymo mi
nėtame pasilinksminimo vaka
rėlyje.”

Pir'mesniame parašyme apie 
šį vakarėlį buvo suminėti ren
gimo komisijos vardai, bet per 
mano neapsižiūrėjimą likosi 
praleistas d. K. Staniulio var
das, kuris irgi yra apsiėmęs 
dirbti minėtame vakarėlyje. 
Tai labai apgailestauju ir sy
kiu labai atsiprašau d. Staniu
lį už šią klaidą,

O. Wellus f

Montello, Mass.
Surprise Party, jvyks šeštadieni, 

sausio 23 d.. Liet. Taut. Namo salč- 
je, prasidės 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus dalyvauti. Turėsime ir 
svečių, bus draugiškų pasikalbėjimų 
prie skanių užkandžių ii- saldžių gė
rimų. Bus ii- dainų. Kviečia visus
i'engėjai. (14-15) V * « « « a « a « a
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

CLERK-TYPIST. High School Grad. 
Cap., exp. for Main Office. Select 
N. Phila. Co. Good hrs., transporta
tion and working conditions. Phone 
Mr. Nace, FR. 7-3500.

(14-16)

I-foUSEKEEPER. Gen. & cook. 
Settled woman. Live in; own rm. 
Good salary. Ref & exp. req. Steady 
position and good home for the 
right woman. Phone Norristown 5- 
4585. (13-19)
HAIRDRESSER. Manicurists (2). 
Thoroughly experienced. Highest 
salary paid. Good hours.

DA. 4-9545
(13-16)

CLERK TYPIST. Knowledge of 
bookkeeping. 5Vz days. Steady work: 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr. Rogers. Be- 6- 
1865? KEMPF, INC.. 51st & Grays 
Ave., Philadelphia, 48.

(12’14)
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)

i HAIRDRESSER. Shampoo Girl; Al-
I so needed exp. Manicurist; must be
I good, 5 day wk. Pd. Vacation.
I Steady wk for right girls. Apply 

in person or phone Clearbrook 9- 
5528. BERNARD’S BEAUTY SA
LON, 707 Burmont Rd., ^Drexel Hill, 
Pa. (9’14)

1 - ________ - ___ - - r ■ .1. Il- ----------

I 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, 
i 721 E. Allegheny Ave.

(10-15)

HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC

Experienced for Truck maintenance 
and repairs. Steady wk; good work
ing conditions. Apply in person. 
See Mr. Carr. Gearge B. Newton 
Coal Co., 58r<l A Baltimore Ave., 
Phila.

(13-15)

Baltimore, Md.
For Sale

APPLIANCES
January Clearance on famous 

makes. Refrigerators 8.2 cu. ft. 
$170. Refrigerators 10 cu. ft. $250 
Washers, 8 lb. automatic wringer.^ 
$79. Ranges, apt. size $70. Televi
sion, 17 inch table models $140; 
Television 21 inch console, $220. 
Deep Freezei’s, 7 cu. ft., $215. Irons,' 
dry $8.95. Irons, steam or dry. 
$11.95. Dishwashers, $150, fully 
automatic. Range, cluster burners, 
large, $89. LAN DAY’S FURNITURE 
& APPLIANCES, 1602 W. Baltimore 
St. ED. 6-5931-W. Free Delivery 
anywhere. (12-14)

Baltimore, Md.
PASKUTINES DIENOS 

WOEFEL’S BELAIR RD. 
UŽDARYMO IŠPARDAVIMAI! 
Rakandai—Rugs—Įrankiai. Par

duosime labai prieinamai.
Atdara kasdien 9 A. M.—9 P. M.

3413 Belair Rd..
(13-14)

Ar -Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Kliubo metinis 
susirinkimas jvyks sausio (Jan.) 21 
d., 10 vai. ryto, Kliubo name.

Šis susirinkimas yra labai svar
bus, tad visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. Taipgi čia išgirsite 
valdybos raportą iš 1953 metų.

DLK Valdyba
(12-14)

WORCESTER, MASS.
Sausio (Jan.) 24 d., sekmadieni, 

jvyks graži užkandžių parė. Ka
dangi Laisvės metinis suvažiavimas 
jvyks 7 d. vasario, tad čia besisve
čiuodami pasikalbėsime, kaip pa
sveikinti suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę. Kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame pai'cngimc. Pra
džia 5 vai. vakare. Rengia LDS ir 
LLD kuopų komitetas.

(12-14)

•.......
i MATTHEW A.!
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
i LAIDOTUVIŲ 5
; DIREKTORIUS !

» j

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. }
J MArket 24172 J 
» 1



Dr. Palevičius aiškins 
apie sveikatos apsaugą

Iš Detroito 
D. Palevičius 
Auditori joje 
sausio 2 1d. ■> 
mokamas. I 
visus susidomv 
katos apsauga

svečias Di. M. 
kalbės Liberty 

i sekmadieni, 
vai. įėjimas ne;

Jungėjai kviečia 
jiisius sivo svei-

U
DiL M. D. PALEVlčlLS

Auditori ja randasi prie' I i (> 
St. ir Atlantic Ave.. Rich nond 
Hill, už polos blokų nuo BMT 
Jamaica traukinio 111th St. 
stoties.

D)'. Palevičius kalbose temo.

Slogos arba “šalčiai": kaip 
jų vengti ir kaip galbėtis jais 
susirgus ?

Ką daryti susižeidus arba 
matant su/< istą'.'

Daktaras kalba visiems su- r
prantama lietuvių kalba ir vi
suomet atsakinėdavo i paklau
simus. Tikimasi, ka I jis neat
sisakys ir ši ka<tą atsakinėti.

N. K.

J. ir Alb. Vazniams 
surprise party

Sausio 1(> d., Liet. Am. Pi
liečių Klubo salėje. 2S(> Giri
on Avė., Brooklyne Įvyko sur
prise party pagerbimui Jono 
ir Albinos \’aznių sukaktimi 
25 metų jų vedybinio gyveni
mo. Pares surengimu pasirū 
pino Anatanas Morkūnas ii 
kiti Vaznių giminės ir drau
gai. Parėję pirmininku buvo 
Juozas Kairys (Mis Kairienė 
yra Vaznių giminaitė), Svotas 
Antanas Vaznys, svočia Mart 
Subačienė

Parėję dalyvavo arti dvie
jų šimtų svečių ir viešnių. Vi
si buvo gausiai pavaišinti ii 
baliavojo labai linksmoje nuo
taikoje. Pirmininkas Kairys 
pakvietė geroką eilę svečių iš
sireikšti pokilio tikslu. Kalbė
jusieji suteikė Jonui >r Albi
nai Vazniams gražių kompli
mentų ir linkėjimų.

Mr. Mrs. Vazniai v ra seni 
brooklyniečiai. Be.iy, jie turi 
ir sūnų I’etrą, 22 metų am
žiaus. Jie čia turi gražų skai
čių giminių ir draugų. Todėl 
giminės ir draugai ne tik žo
džių komplimentais, bet ir 
materialėmis dovanomis gau
siai apdovanojo jubiliejatus.

Jonas ir Albina Vazniai 
yra siuvėjai, tad ir parėję da
lyvavo daugiausia siuvėjų, nes 
dirbdami vienoje industrijoje 
ir priklausydami tai' pačiai 
unijai yra artimai susipažinę, 
tad ir susirinko pagerbti sa^o 
gerus draugus ir pažįstamus 
Joną ir Albiną Vaznius mi
nėtos sukakties pi-oga.

Reikalingiems buto
Nev\ Yorko Housing .Autho

rity skelbia išdavimą aplika
cijų gauti butams dviejuose 
New Yorko “uptown” projek
tuose. Bet aplikantai turi būti 
tik šeimos, kurios turi regulia
rių pajamų, bet ne daugiau 
<$3,000 metams. Aplikacijas 
galima gauti 9() I>enox Avė. 
arba 185 E. 98th St. Viena 
raštinė aptarnauja vieną, kita 
kitą projektą.

Nesveikuoju Anele 
Kanopa

Pataria laivakroviam 
i apvalyti uniją

Smagu dalyvauti 
Aido Chore

brook l.vniečių žinoma
gaspa-

1 birbiu inkų Dai-

man NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

--------------------------------------- ----------
OPERATORE

; Jaunųjų darbininkų 
konvencija

Prie upholstered day beds. Nuolati- i 
n is darbas. Puikios darbo sąlygos, •

Kreipkitės: (pirmos lubos)
7 l!t — E. 137111 St.. Bronx

(line Amdė Kanopienė 
su sunkiomis slogomis.

■ metė skausmai i pečius ir i 
galvą. Skausmų kankinama 
kreipėsi pas gydytojus, kurie 
adatom Įšvirkštimu vaistų Į 
skaudamas vietas šiek tiek su
mažino skausmus. Tačiau Mrs. 
Kanopienė vis dar prastai jau-

Jai isi- sai pataria patiems įaivakro- 
vianis skubiai ir visuotinai ap
valuti nuo raketierių savo uni
ją — II,A. .Jis ragina neatsi
dėti tam ant kitu. Taipgi pa- 

visai atmesti Ryaną, bu-

bios Aido Choro pamokos. 
Svarbios tuomi, kad atsilankė 
didelis skaičius choristu. Jei 
neklystu, tai I nauji pribuvo, 
prie to atėjo ir keli tie. kurie 
buvo laikinai pertraukę pamo-

Labo)* Youth League (LYL) 
šaukia nacionalę konvenciją 
vasario 19-22 dienomis, New

BEAUTICIANS
Patyrusios pilnai mokančios. Nuola- ’ 
finis darbas, 5 dienų savaitė, geros 
valandos. Aukščiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
RAY A VINC ENT HAIRSTYLISTS
6302 Bay Parkway (kamp. 63rd St.) 

Brooklyn—Tel. BE. 6-7098
( 10-16)

apre pus

taria 
vusĮ “amžinąjį

auga ir bujoja.

cm
moka Ityainii lo tėkštam 
dolerių metinės pensijos.

mėjusi gaspadinuvimu organi
zacijų bau kietuose ir \pstuviu 
pakiliuose, inkime jui griūt Automobilistams

Liko tiktai lo dienų išsiimti 
naują auto vairuoti budimo

<’'ia no) iu priminti vieną ma
lonu dalyką, tai tą, kad atėjęs 
Į chorą, turėjęs keletą panto- ■ 
kų, jautiesi kaip namie. Basi- i 
daro jauku ir malonu, tampi 
los dainų šeimos narys. Susiri
ši- su visais i tą bendrą meno 
mėgėju sąjungą, i dainą.

Po pamokti nueiname Į A u- I 
ditorijos ręstamautą. Ten už-;

Generation” tikisi 
antro šimto jaunų delegatų iš 
visos salios kraštų. Organiza
cija jau turi skyrius dauge
lyje miestų. Jaunimai planuos, 
kaip galėtų pi'isklėti laimėji
mui šiemetinių Kongreso rin
kinių demokratijos naudai.

REIKALINGA
VI DURAM 2 F; M OTERIŠK f: 

Prižiūrėjimui vieno vaiko. Guolis 
gražiame rūmo. Turi būt. katalikė. 
Reikalinga mokėti auto vairuoti. 
(Nereikia namų valymo. turime ki
tus.) Puikiausia mokestis, 
namųatmosfora. Puikiausia 
Reikalingi paliudijimai. 
Box J— 14, Room 830, 11 
St., N. Y. C.

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

Konvencijos atidarymui Į

I pištalietai. Piliečiai nustebę

Apie lo asmenų buvo išvyti 
9 laipsniu šalti ištikus gais-

1951 metu lontlės negalės vai
ruoti vasario 1-mą. Patartina 
nelaukti paskutinės dienos, 
išvengti ilgo stovėjimo eilėje.

siu metu lenteles padarytos 
taip, kad prisijungia prie se
nosios. 1953 metu registraci
jos lentelės dešinio šono apa
tiniame kampe.

gražiai pa juokaujame, pasi
kalbame.

Negana to, tą Įspūdi paiši
nėsi namo. Dainuotas dainas 
dainuoji namie, dainuoji1 dob
damas ir net atbudęs naktį lo
voje mokiniesi žodžius ir gai-

L-

Linksma 
seekeija. 
Rašykite 
W. 42nd

(11-15)

ASSISTANT BOOKKEEPER
Mokanti’ typing. Whojesah
Puikiausia proga tinkamai

vyks masinis mitingas 19-tos Į Kreipkite 
vakarą, Hunts Point. Palace, j 
953 Southern Blvd.. Bronx. , 
Tikietai gaunami LYL rasti- j 
nėję, 799 Broadway.

KRISLAI
(Tąsa iš- pirmo pusi.)

22 James Si., N. V.
Tel. CO. 7-2328

Grocers'.
merginai.

(.

( 11-171

ASSISTANT BOOKKEEPER A 
TYPIST

Priimsimo apsukrią mokino, turi bū
ti gera skaitHavimuo.se. Puikiausia 
proga išmokti knygvodystės. Kreip
kitės:

('API TO S BEAUTY S/VLO' 
3305 Clinreh Ave., Brooklyn 

BU. 4-9789 dienom 
ar UL 6-4185 vakarais

HAIRDRESSER
• Moteriške. 5 dienų 

valandos, nuolatinis 
darbo sąlygos, graži

I nūdieniais uždara.)
i EMILY A SAL BEAUTY SALON 

2485—65th St., Brooklyn

darbas, puikios 
mokestis. (Pir- 
Kroipkitės:

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Įvyks Sekmadieni

Vasario 7 February
• • • •

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

M-
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 Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

7,!ZA&7..VZZZ/

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai, pavalgyti, kai nuvyksi!p j Now Yorko Miestą? 

Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGV ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Salė 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 uždaras

kia daugiau linksmumo, dau
giau naujų minčių, lengviau 
širdžiai, daugiau malonumo ii 
pamiršimo kasdieninių bedu. 
Pranyksta visi skausmai, su
stiprini sielą, džiaugiesi gyve
nimu.

simais.
Beje-, 

k i e m.s I 
vuoti, 
k i e. m.s, 
nuolat

Bet

, visiems darbiniu];iš- 
laikraščiams sunku- gy-

(Mr. Stern)
METROPOLITAN 

EMBROSSING CO.
123 Bleeker St., N. 5 . C.

Tol. AL. 4-1160
(11-17)

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

šaukite rytais ir vakarais;
BU. 2-2696

kuriu skaitytoju
OPERATORĖS (9-15)

viena adata prie custom made i

gyvuojame ir žadame latinis darbas.
HTLLBRUN, INC.

11 W. 58th Street, N. Y.
(12-16)

rasite 
si ilgus.

labai svarbu dalyvauti 
Ateikite Įsirašyti, o al
siuos žodžius labai tei-

ūmiai sukako 30 metų, 
laskvoje pradėjo (‘iii 
ištiš “Krosna ja Zvcz- 
(Raudonoji žvaigždė).

SLAl IGfcS—REGISTRI OTOS

Auditor) jos

Naujokas

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KEPYKLA

Parsiduoda kepykla tirštai lietu
viais ir lenkais apgyventoje vietoje. 
Per daugelį metų įgyvendintas biz
nis, puikios įeigos. Gerai įrengia 
vieta. Savininkas atsistatydina po
ilsiui. Labai prieinama kaina. Kreip
kitės: 426 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (14-19)

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

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. 7-4I2B1

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn,
Gerai Patyręs

i

Virginia 9-6128

nybos ministerija.
Lietuvos Elta paduoda, tarp 

kitko, tokią žiną :
“1915 metais uz dideli ii*

sudėties politinio auk- 
ir kovinio tobulinimo 

aktyviu kareiviu,

vaisingą 
meninės
Įėjimo
darbą ir už
seržantu, karininku ir genero
lu mobilizavimą fašistinei Vo
kietijai visiškai sutriuškinti 
laikraštis buvo apdovanotas 
Raudonosios Vėliavos ordinu.”

Lapkričio 30 mėty 
sukakties vakaras

Viena nepaprastųjų Įdomy
bių angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker sukakties 
pramogoje bus masinis spek
taklis. Jame bus pavaizduo
tos tų 30 metų kovos už dar
bininkų reikalus, už taiką ir 
laisves ir to laikraščio rolė to
se kovose. Rolėse dalyvaus

rie dar yra gyvi. Taipgi bus 
dainų ir šokių.

Po pi’ogramos, tęsis šokiai,

penktadienio vakarą, sausio
22 d., Chateau Gardens,., 105 
E. Houston St.
Ave.) New Yorke.

Independent 6th
kinin Second Ave. stotis: IRT

stotis: nuo BMT Bowery sto
ties eiti Chrystie gatve apie 
•1 blokai.

SUSIRINKIMAI
Motorų Klubo susirinkimą

karo, Kultūros Centre, Drau
ges, ateikime šį syki visos, 
kurioms tik sveikata pavėlins, 
nes turėsime daug dalyku ap
tarti, gad mūsų užsibrėžti dar
bai būtu Įvykdyti. Tą galėsime

lankysime.
Po susirinkimo

Centro rcstaurane.

PETER GUSTAITIS. JR„ M. D.

žada mus
K ulturinio

Klubiete

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thuto. & Holidays

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

.Vietinei ligoninei 3-11, 11-7 valan-I 
dom. Taipgi slaugos pavadavimui sa- ' 
vaitgaliais.

Telefonuokite:
N Avar re 8-4600 ;

(12-18) 1

STATIONERY—FOUNTAIN 
LUNCHEONETTE

Pilnai ir moderniniai įrengtas
Air conditioned. Gera veikli sekcija 
Kc\v Gardens. Jeigos $1,500. Biznis 

i lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, pardavimo priežas- 

koblumai (Patogūs iš
šaukite savininką ar

t is asmeniški 
mokėjimai.) 
pasimatykite:

7748
Kw Garden Hills, L. I.

Tol. RE. 9-9719

Vleigh Place

(10-16)

REGISTERED OR

PRACTICAL
Penkių dienų savaite, nuolatinis dar
bas. Puikiausia alga. Puiki aplinka, 
puikios darbo sąlygos. Telefonuoki-

O L. 4-8100

MOTERIŠKĖ
Kuri nori narnų su. vaiku, nereikia 
valgių gaminti. Puiki aplinka, guo
lis vietoje, aski 
ir alga. ■* ' ■;

IN. 9-5631
(13-19)

BEAUTICIANS
Pilnai . mokančios operatorės-dėl sa
vai t galit). Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

G BEAUTY SPOT
533 W. Merrick Rd.
Valley Stream, L. I.

(13-19)

HELP WANTED—MaLE
BIAS BINDING MAN

Pilnai mokantis ant Judelshon wind
ing & cutting mašinos. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

VENUS TRIMMING 
BINDING CO.

39 W. 19th St., N. V.

A

(12-1-1)
VYRAI

Nauja Programa. Turi viso amžiaus 
progą vyrams, kalbantiems LIETU
VIŠKAI arba kitomis kalbomis. Iš
mokysime. 76 metų senumo Insur
ance kompanija; Neew Sales Dept. 
Komisas su garantijomis.

M U. 2-1631
(12-14)

REAL ESTATE

EAST NEW YORK
2 šeimų ant kampo mūrinis namas. 
Yra 6'2 tušti kambariai. Aliejum 
šildomas. Gerbse sąlygose. Turi par
duoti labai prieinamai.

608 New Lots Ave., Brooklyn 
Tel. NI. 9-1558

(12-14)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

— veiklus fi- 
Pilnai ir mo- 

Air conditioned.
5 dienų sa

lt) metų lysas. $2.- 
Gali būt leng- 

$32,000.

LUNCHEONETTE
Geriausia vieta 

nansinis (list riktas, 
derniškai įrengtas.
Gražiai išdekoruotas. 
vai tėję biznis. 
500 savaitinių įeigų. 
vai padidintos įeigos. Kaina 
Pusę reikia įnešti.

B. G. BICKS 
120 W. 42nd St., N. Y.

Tel. WI. 7-3822
(.14-18)

Freeporte prigėrė 14 metų 
berniukas Įlūžęs per lodą Į 
upelį. Skęstantiji bandė gelbė
ti kitas berniukas. Gelbėtojas 
pats tapo ištrauktas iš van
dens jau be sąmonės, bet jį 
atgaivino.

GAS STATION
Pumpuoja 12.000 galionų per mė
nesį. Gera veikli sekcija, prieinama 
renda. Tinkama pusininkams. Idea
liška mechanikui. Daro gerą pragy
venimą, biznis lengvai padidinamas, 
šią puikiausią biznio progą parduo
da labai prieinamai, šaukite savi
ninką:

SHore Road 5-2457
(8-14)

R karam garadžius. Ideališkas m/ 
chanikui. Gera veikli sekcija, dar<» 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda už labai 
prieinamą kainą, šaukite savininką:

MA. 4-9187 arba
MA. 1-1540 po 8 P. M.

(8-14)

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. M o. 5-3610
((10-16)

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengta. Gera veikli 
Daro gerą pragyvenimą, 
lengvą! padidinamas. Mažos 

puikiausią 
parduoda 

šaukite ar

sekcija.
Biznis 

išlaidos, 
biznio 
labai 

maty-

geras lysas. šią 
progą savininkas 
prieinama kaina.

j kite savininką.
337 E. 23 St., N. Y. C.

Tel. MU. 4-9325
(12-17)

LUNCHEONETTE A 
C ANDY STORE

Gera veikli sekcija Astorijoje. Pil
nai įrengta. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Parda
vimo priežastis liga šeimoje. Ma
tykite ar šaukite savininką: "

84-56 88rd St., Astoria 
Tel. RA. 8-9679

(12-17)
RESTAURANT & PIZZERIA

Laisniai ant alaus ir vyno. Pilnai 
įrengtas. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Puikiausia proga dėl 
šeimos ar pusininkų. Savininkas 
parduoda labai prieinamai.

TOM’S RESTAURANT
•19 W. Burnside Ave., Bronx 53, N. Y. 

FO. 4-9603
(13-19)

CANDY—STATIONARY 
FOUNTAIN

Gera, veikli sekcija Brooklyne. Pil
nai įrengtas, iš užpakalio virtuvė. 
5 metams lysas, daro $500 į savai
tę. 1 Biznis, lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
ar matykite savininką.

294 Union Ave., Brooklyn 
Evergreen 4-8412

(13-17)

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta 
Maspeth, L. I. Padaro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinai 
Inas. Maža renda. 5 m. lysas. Sa
vininkas parduoda šią puikią biznio 
progą labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką.

SCALA
60-22 Flushing Ave., Maspeth, L. 1. 

DA. 6-7454
(14-16)
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