
I

LAISVĖ-LIBERTY
dienraštis Rytinėse valstijose

Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ............._.... $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00 
Kanadoje .......... ........ ............. ...............
Kitur užsienyje ....._______________ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

Richmond Hill 19,'N. Y. šeštad.. Sausio (.Jan.) 23, 1951

THE LITHUANIAN DAILY

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastei/n States

110 12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virinta 9-1827—1828
PRICE ,5c A COPY

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
7

Mirė du rašytojai.

Ne Šiaurės, o Pietų. 
Pavėlavę sveikinimai.

Rašo R. M1ZARA

< l • 11 *

mm- žymus ipdku tau
tos poetas .Julianas Tinimas, 
sulaukęs 59 metu amžiaus.

O šiomis dienomis Maskvoje 
mirė rusu rašytojas BoijsjV

buvo laimėjęs stalinine pn’mi
lą.

Roclusterio lietuvių. 
di.min<> Draugystė yiemet 
čia savo 5o metų sukak

Ta proga gediminiečiai pa
skelbė vajų naujiems nariam-

lę.
Girdėjau.

Draugystėje yra. nemaža jau
nimo. todėl jai mirtis negru- 
moja, kaip daugeliui k’tu Jie- 
tmi<ku saviše.lpos d’u.ugii'i.

Man rodosi, kad daiiuem 
Amerikos lietuvių lokalinių 
savišalpos draugijų perankst: 
išmirė (o kitos rengiasi ta 
daryti) vyriausiai dėl to. ua<. 
joms priklausė tik vieni vyra

. moterų neįsileido.
J-ei toms draugijoms būtų 

priklausę ir moterys, tai ir 
jaunimo būtų buvę galim;.

Rochesterio <led imino 
Draugystei priklauso abiejų 
lyčių žmonės.

PREZIDENTAS PRAŠO 
GINKLAVIMUISI APIE 
45 BILIJONUS DOLERIU
/Lbooiboin siūlo $2,425()()(), 
kiliem krošlom $5,275JHH)JHH4

biudžetą — pajamų ir iš-1 vo, jog per minimąjį 12 mė- 
laidų sąmatą — sekamiems' nešiu laikotarpį 
finansiniams metams,

. dedant mm 1954 rn.
įsiskolinti

nų doleriu.
viso--------------

' leriij valdžios lėšoms per | 
tuos 12 mėnesių. Saviems, 

. kariniams reikalams ir tai- 
I kininkams ginkluoti jis 
I skyrė 44 bilijonus, 906 mili- 
• jonų dolerių, 
I procentu visų

Traukiniu nelaimėje
Pakistane užmušta 300

’Teismas nuglosto Židikus, 
kurie ėmė kyšius už 
reikmenis armijai

į Amerikonai George Saxe 
' ir Marie O. Gallotti imda- 

kompani- 
Ju ngtin.ių 

atstovai.
' jų kyšius, kaip
Į Valstijų armijos

tingus amerikinei armijai 
dalykus.

Generalinis, prokuroras •^l LENINĄ MINĖDAMI, 
sumaišo girtuoklius su _ _ _ _ _ „J
vadinamais “šnipais”

Washington. — Kadangi

2,200 valdininkėliu 
Komunistinius šni- 

s “pavojingus 
u ž s i 1 i kusius 

valdžios
i elementus,”
• nuo demokratu

kyšiais p a p i Kkinėdamos' pavaryta už vadinimą “šni- 
tuos meklerius, atiduodavo j pinėjimą” ir kiek už girtuo- 

klystę, paleistuviavimą vy
rui su vyrais bei kitus as- 
m e n i n i u s i š k i y ]) i m u s.

■ jiems 4 procentus pinigų, 
'kuinuos Amerika sumokė- 
! davo joms už karinius už- 
i sakymus.

Tiedu žulikai, Amerikos 
valdžios pareigūnai, paga-

man patraukti. teismas 
ir pri si kai t i m us.

SOVIETAI PABRĖŽIA
SAVO PAIKOS POLITIKA

i

' iMaškva. —Ketvirtadienį j atre, "P. N. Pospelo 
minint 30 metų sukakti nuo ■ nas iš Komunistų 
Lenino mirties, Sovietų | centro sekretorių, 
Sąjunga jo paties žodžiais !kė: 
pabrėžė savo taikos politi-1 —Leninas mokė, 
ką ir galimybę ramiai su-; pageidaujamas ir
gyventi su kapitalistiniais • dalykas sumegsti diploma- 
kraštais, jeigu jie to norė-1 ti jos ir prekybos ryšius su 
tų. ’Visais kraštais, taigi ir su

Į Kalbėdamas minėjimo su-į Jungtinėmis Valstijomis.

parei

kad tai 
galimas

H e r be r ta s B row n el 1! "
kė pranešti, kiek jų 
ta už skirtingus mi

sų- i
lai yra, (><s; Greitasis traukinys visu 
alies iždo lė-' smarkumu smogė j lėtai va-1 

žiavusį prekinį traukinį, i 
aše 14 bilijo- i užmušant 300 ar daugiau į 

nų, 100 milijonų doleriu to-i žmonių, kaip teigia naujės-i 
jkioms •‘šalutinėms” islnj-. ni pranešimai. i I zL.....
j doms, kaip palūkanų atmo-■ Iš pradžio buvo pranešta, *■ I " H. ilXcl H gcLIlI 11

didžiausią oitaisyvą” prieš
Vietnamo liaudininkus

kejimas už karines pasko- į kad apie 100 užmušta ir ke- 
i las, pensijos buvusiųjų ka- Ii šimtai sužeista.

jog vien tiktai joe McCarthy dar nežada 
tui-i išmokėti Kandinatuot i prezidentus

Žymėtina, 
j palūkanų už senąsias sko- 
' las Amerika I

\ ienas musų skaitvtoja^ , 
Brooklyn^ pastebi, kad pri<‘- 
savaite mano Krisluose bu\< 
padaryta klaida: Sakyta, jop ! ginkluoti jr 
australiečių --mokslinė eksia- 
diuija išplaukė į4“šiaur;ni Po
lių,” gi turėjo būti pasarvta

dolei-iii per metus. i Washing.ton.
Atominiams bei ;hydro-Į • - i • 

geniniams ginklams prezi-Į 
dentas ‘ skyrė 2 bilijonus, 
425 milijonus dolerių per

medžiaginiai 
komunizmą 

llč 5 bilijo
nus doleriųnūs, n

per metus.
Lėšas gi įvairiems civili

mai: j

Bus statoma oro 
jėgų akademija

j teisė vienus metus kalėti, i’ m*Js° krūvon, kad atrodytų i 
i bet tą' pačią valandą su-j didesnis skaičius “šnipui

Egiptenai nukovę dar 
du angly kareivius

Vėl pa 
‘smai’kėjo egiptėnų brūzdė-!sakė: 
! iirnny rnnoš Ano'liin <»

'nino žodžius:
“Mes manome, kad pil- 

inai galimas daiktas įsteigti 
i ir palaikyti draugiškus ry- 
: sius su Anglija ir Franci- 
■ja.”

Dar 1920 metais Leninas

nuo

McCarthy

lr< rt ’•*- Erancūzų komandierius Paksane ii' Thakhek mies- 
H'enri Navarre sakė, jog tų, Laoso provincijoje, ban- 

A dobar jie pradeda “tikrąjį, I dydami “į reples suimt 
vnač todėl1 ofensyvą prieš 14,000” Vietnamo liaudiniu-

■ (š, ''Vietnamo komunistus -1 kų toje srityje.
munizmo priešas, kfd 1956 |lial,dininkus-

metu rinkimuose galėtų j Kitas francūzų koman- 
kandidatuoti į Jungt. Vai-' dos narys tvirtino, kad su 
stijų prezidentus. , .Amerikos finansine ir gin- 

Taigi McCarthy, kalbė- i kline pagalba jie “per be
damas Fabrikantų Sąjun- j lėtą menesių visiškai nu- 
gos, bankiete Ciceroj, Ilk, Į šluosią Vietnamo komums- 
ketvirtadienį pasibažijo: ! tus.”

Prancūzai šiomis dieno
mis atgriebė Thakheka.

Anglai protestuoja, 
egiptenai nužudė dar

■ anglų kareivius ir sužeidė i dysime. 
i vieną, kaip geležinkelio sar- 
i gus, Suezo kanalo ruožte.

Eisenhoweriene pakrikštijo 
atomini submarina Nautilus

Groton, Conn. — 
■ den to Eisen ho werio 
! na Mamie

Tegul Jungtinių Vals- 
kad tiių kapitalistai palieka 
ju i ramybėie, o mes ių nekliu- 

o

Leninas laikvdavo ypač 
svarbiais prekybinius So
vietų Sąjungos santykius 

; su buržuazijos šalimis, kai
po veiksni, tarnaujanti il- 

I Česniam sugyvenimui tai
koje tarp tu dvieiu santvar-. 

iku — socialistiniai - sovie
tinės ir kanitalistinės.

Susirinkimui pirminin
kavo Nikita Kruščiovas,

; “ T ke ' (E i sen h o w e r) y r t 
; mano kandidatas. Aš nie 
I kaip ir jokiu būdu nekandi 
datuosiąs j prezidentus 
1956 metais.”

“Su naujais metais, drau
gai ! <

“Linkiu, kad bėgyje atei
nančių metų būtu atsiekti tai- 
l. os ir bendro sugyvenimo už
simojimai: tiek tarp mūsų iš
eivių kolonijų, tiek tarp pa
saulio tautu ir vyt iausybių!”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 328 bal
sais prieš 36 užgyrė bilių, 
siūlantį pastatyt karinių

siais 
no ji 
West

se-

Pointe ir Laivyno
siu metu gruodžio 3 dieną, o 
mane pasiekė tik šiomis die
nomis.

Dainininkė Konsti) neiją 
Menkeliuniutė, iš Milano. Ita
lijos, siunčia naujametiniu:' 
linkėjimus visiems savo drau
gams ir pažįstamiems, ypatin
gai visiems laisviečiamy.

Naujosios a k anemijos 
pradžiai skiriama 26 mili
jonai dolerių. Bet jos pa-

riu.
€

KcPgresmanų nutarimas 
perduotas Senatui tvirtinti.

kis žiemos šventes praleido 
Floridoje pas Praną, savo bro-

Nikis linki geriausių laimiu 
laisviečiams, buvo paklvdusi 
ir tik prieš keletą dienų mane 
pasiekė.
I Gyvenime, mat, visaip pasi
taiko.

Tūlas Bud z<>ika aną 
p ran c i š k o n ų Darbininke 
dino įdomų klausimą.

Budzeika norėtų, kad 
viškos organizacijos i

diena 
pajta

“viešas diskusijas” bei deba
tus i\airiA'ms visuomeniniam.1' 
reikalams nagrinėti.

Sumanymas neblogas. Ka- 
dais'* tokių diskusijų-debatų 
Amerikos lietuviai turėjo daž
nai. Bot ar pranciškoi; iškon 
organizacijos sutiktų rengti 
diskusijas, kurios** lygiomis 
teisėmis dalyvautų ir bepote- 
riai ir bedieviai?

T e m 11 t o k ho m s d i s k u s i i o m s,

I lietu- 
rengtij

ajšku, yra užtenkamai, —■ 
svarbių temi.i, liečiančių o- 
piausius mūsų visuomeninio 
gyvenimo klausimus temų.

Tokio. — Japonijos prem-l 
jeras Yošida perša padi
dinti japonų -armiją iki 
265,000 per 5 metus.

i Tuo tarpu francūzai ir 
i jų morokiečiai iš laivų 
įsiveržė į pietinę liaudinin
kų uostą Tuyhoa, “šturmą-

i vo” jį ir užėmė, — nors 
I Vietnamo liaudininku ka- 
; riuomenė jau 24 valando
mis pirmiau buvo išsikrau
sčius iš Tuyhoa.

Viduriniame fronte fran-

mėnesį užėmę šį miestą 
prie Mekong upės, kuria 
Laos rubežiuojasi su Thai- 
landų (Siamu).

Francūzai praneša, kad 
jiems dabar talkauja ir 
200,000 Vietnamo tautinin
kų, kuriuos Amerika nau-

(Jau aštunti metai fran
cūzai skelbia savo ofensy- 
vus prieš liaudininkus, bet 
liaudininkai per tą laiką 
atėmė iš francūzų daugiau

DVIGUBAS TAKSŲ 
NUMUŠIMAS Už DVI
GALVI KŪDIKĮ

Indianapolis, Ind. — Dvi-

čio tėvams bus 
taksai kaip už

12 d.

numušti 
du vaikus, 
pernai gr.

tarus Vance Chattin sakė 
taksų valdybai, “aš jį lai
kau ne vienu, bet dviem kū
dikiais.”

TAI NE PIRMAS 
McCARTY’O ŠMEIŽTAS

Washington. — Valstybės 
departmentas surado, kad 
ragangaudis senatorius Joe 
McCarthy be jokių faktų 
įtarė buvusios demokratų 
valdžios narius, būk jie iš
veržę $150,000. kyšių iš 
vienos draugiškos Ameri
kai šalies už žadamus jai 
patarnavimus.

153 BELAISVIAI GRĮŽTA i Plėšikai pagrobė
Į ŠIAURINE K0M3A : S5,000 iš ligoninės

Panmundžom, Korėja. —

ja, neutralių šalių komisi
jos pirmininkas, penktadie
nį atidarė stovyklos var
tus 453-ims komunistiniams 
belaisviams, p arei kšda- 
mas: I

mi, kaip civiliniai žmonės. 
Galite keliauti, kur norite, 
— į šiaurę ar j pietus.

Belaisviai susikrovė savo 
daiktus i nesinius ir pradė
jo kelionę j šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

Šių belaisvių sąstatas te
kis :

21 amerikonas, 1 anglas, 
327 pietiniai korėjiečiai ir 
104 šiauriniai korėjiečiai.
Tuos 104 šiauriečius ame

rikonai buvo priskaitę prie

zmo
(Meimi) sausio i 1 v J • • • ' ftrivv mnna J VA ia.-v.avz v uu,
kstiio pH,mą.i>ini..masis Komunistu;par. 

atomini Amerikos subma- ..^ (,.o sekretor|ns.
rma Nautilus, sudauzyda-^ , „remieras Ma
ma buteh sampano i jo lenkovas, ]r.sipn;o 
pnmgai. ministras Viačeslavas Mo-

Submarinas tapo nuleis- lotovas, gynvbos ministras 
tas vandenin, bet dar ne-į maršalas Nikolajus Bul- 
užbaigtas atomini&jo inži-į ganinas ir kt. 
nas. Teigiama,^ąd tik '
ateinančia vasara submari- 
nas galės pradėti plaukio- Žmogvads apiplėšė
jimo‘" pratimus, naudojant artjstllS CllgatUS
atomų jėgą. I °

Atominė uranium 235;
medžiaga darys karštį, o orpeSti’os
karštis gamins garą, kuris CuR.at jf. jo žmona artjstė,
ir suks submarino masine-; atlikę savo ,.0)es teatre, su-
karštis gamins garą,

Los Angeles. — Kuomet
i vadas Xavier

išiam subniarinui valdžia 
išleido 55 milijonus 
riu. €

i Žuvo dar vienas jankis, 
| besiunčiant belaisvius 

Philadelphia. - Trys plė-|oas Čiang Kai-Šeka 
šikai įsibriovė į Kensington i‘ 
Ligoninę; grasindami sau-1 
dyt, nugąsdino 11 tarnau
tojų ; pasigrobė $5,000 ai- d. — Karinis laivas Jnchono 
go m sudarytų pinigų

W ashington. — A tvy ko 
iš Čechoslovakijos pasiun
tiniai, kurie stengsis pa
platinti prekybą su Jungt. 
Valstijomis.

Inchon, Korėja, saus. 22

įr prieplakoj sudaužė valtį, 
j nuskandinant dar vieną 
| amerikoną.

Diena pirmiau ameriki-
• i j • i j-nis karo laivas nuskandino |

“atsisakančiu namo grįž
ti.”

Taip baigiasi pasakoji
mai, būk šiaurinė Korėja 
bei Kinija nepriims jų, iki 
būsimo ji taikos konferenci
ja gintinai išspręs visų be
laisvių klausimą.

saviški laivuką, pražudant 
28 Amerikos marinus.

Amerikonai savo valti
mis ir laivukais padeda 
kraustyti buvusius belais
vius kinus i Amerikos karo 
laivus,, kurie gabena i For- 
mozos sala, kaip rekrutus 
Čiang Kai-šeko tautininku 
armijai. Tie belaisviai, 
anot amerikonu, “atsisakę 
namo grižti” i Kinijos Liau
dies Respubliką.

sėdo automobiliu ir pradė
jo važiuoti, netikėtai ima 

dole- įr išlenda vyras, kaip žmog- 
vagis, kuris buvo pasislėpęs 
užpakalyje automobilio. Jis 

• parodo revolverį ir sako:
— Esate mano imtiniai. 

Atiduokite pinigus ir bran- 
gumynus. O jeigu ne, tai 
aš jus nušausiu.

Nusigandę Cugatai su
tiko. Plėšikas liepė pava
žiuoti iš vidurmiesčio ir 
grūmodamas revolveriu 
privertė juos atiduoti jam 
$150 pinigais ir brangius 
laikrodėlius, deimantinius 

i auksinius pauosalus, 
vertus viso $21,550. Bet 
Cugatų nuostoliai maži, nes 
tie brangumynai buvo ap
drausti.

Trenton. — New Jersey 
valstijos seimelio nariai nu
sitarė pakelti sau metinę 
algą nuo ligšioliniu $3,000 
iki $5,000.

ORAS. — Giedra ir vis 
‘ šalta.
1
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100 RINKTINIŲ KORPORACIJŲ
ANĄ DIENĄ NEW YORK TIMES paskelbė, jog 

pastarųjų trejų metų bėgyje 100 stambiųjų amerikinių 
korporacijų buvo gavusios iš valdžios 64 procentus visų 
karinių reikmenų užsakymų.
• Daugiausiai, tačiau, gavo General Motors, o po to 
seka Boeing Airplane Kompanija, gi trečioje vietoje stovi 
General Electric Kompanija.

+ i

Skaitytojui gal nebus lengva įsivaizduoti, ką visa tai 
reiškia, kol jis neprisimins, kad mūsų šalis per pastaruo
sius trejus metus išleisdavo po virš 50 bilijonų dolerių 
pinigų kariniams reikmenims (“apsigynimui”) gaminti.

Ir milžiniška tų bilijonų dolerių dalis Įėjo Į stam
biausiųjų korporacijų kišenes!

džiaugiašlIjet nesupranta
k

NAUJIENOS džiaugiasi tuo, kad prezidentas Ei- 
senhoweris pasisakė už atėmimą iš komunistų piliety
bes— tų komunistų ar nekomunistų, kurie būsią nuteis
ti kalėjiman einant Smitho įstatymu.

Bet Naujienos, rašydamos apie tai, pasirodo, nesu
pranta pačios prezidento kalbos esmės. Jos rašo, būk 
prezidentas siūlęs tik iš sveturgimių komunistų atimti 
pilietybės teises. Iš tikrųjų, prezidentas siūlė atimti 
pilietybės teises iš visų komunistų, čiagimių ir sveturgi- 
Timų, — iš visų tų, kurie bus nuteisti kalėjiman einant 
Smitho įstatymu!

Tai yra dalykas, dėl kurio jau dabar kyla pro
testai iš visų kampų, ir kuris turės būtį apspręstas 
aukščiausiame šalies teisme.

Bet kodėl šituo sumanymu turėtų džiaugtis Naujie
nos? Argi jos jau tiek suglušėjo, argi jau tiek to laik
raščio redaktoriai išprotėjo, kad turėtų užgirti kiek
vieną juodžiausią sumanymą?!

30 METŲ BeTeNINO
iSAUSIO 21 DIENĄ sukanka 30 metų, kai mirė V. 

I. Leninas.
Šis įvykis buvo iškilmingai atžymėtas visoje Tary

bų Sąjungoje ir liaudiškose respublikose.
Leninas mirė prieš 30 metų, bet jo darbai, jo mo

kymai; jo vardas per tą laiką nei kiek “nenudilo,” o vis 
kilo aukštyn, populiarėjo, nepaisant to fakto, kad reak
cininkai, liaudies priešai bandė jį visaip žeminti.

Kas buvo Leninas? Kodėl Tarybų Sąjungos tautos 
jį-taip myli ir gerbia? £

Leninas silorganizao Rusų komunistų partiją, jai 
vadovavo, kol privedė prie pergalės visoje Rusijoje.

Leninas vadovavo Spalio revoliucijai.
•Leninas buvo pirmas Tarybų Sąjungos premjeras.
Jis buvo gilus teoretikas-marksistas, išvystęs mark

sizmo mokymus ir pritaikęs juos gyvenimui imperialis
tinėje epochoje.

Kai kurie sako: Leninas Tarybų Sąjungai yra tas, 
kas Jungtinėms Valstijoms buvo Jurgis Washingtonas. 
gi Stalina^-- kas Jungtinėms Valstijoms buvo Thomas 
Jeffersonas.

Mums rodosi, jog nei vienas palyginimas nėra pilnai 
teisingas. Bet dėl to nesiginčysime. Užtenka priminti, 
kad Leninas buvo didelis vyras, kokių pasaulis yra labai 
skūpus. Jis buvo genijus pilnoje to žodžio prasmėje ir 
tą pripažįsta net ir jo priešai, kurie kadaise, kai jis buvo 
gyvas, jį visaip niekino.

Amerikos makartistai, tiesa, ir šiandien ugnimi 
spjaudo ant Lenino ir jo raštų . Jo raštai skaitomi stib- 
versyviais, panašiai, kaip Markso, Engelso ir kitų naujo
sios gadynės mokslininkų, galvotųjų ir pranašų raštai.

Įvairios Žinios
Lenkijos įmonės pirma 

laiko įvykdė gamy
binius planus

i įvykdė taip pat šalies įmo-
1 nes, gaminančios sunkveži-
: mius, motorus, motociklus 

.. VARŠUVA. — Lenkijos i 
traktorių gamybos pirma-' 
gimis — gamykla “Ursus”

:r dviračius. Jos šiemet da
vė 30 procentų daugiau pro
dukcijos, negu pernai.

—pirma laiko įvykdė gamy
binį planą. Gamyklos kolek
tyvas jau gaminą produkci
ją 7954 metų sąskaita. Me
tai iš metų Lenkijos trak
torių gamintojai didina 
mašinų žemės ūkiui gamy
bą. Jeigu 1949 metais ga
myklos kolektyvas pagadi
no kiek daugiau kaip 2,500 
traktorių, tai šiemet jis da
vė šalies žemės ūkiui 6,700 
mašinų.

Metinį gamybinį planą

žvejyba Kinijoje
; ŠANCHAJUS.—Laikraš- 
■ tis “Fuszianžibao” praneša 
Į apie žvejybos laimėjimus 
i Fuczianio provincijoje, pa- 
i siektus per pastaruosius 
metus. 1952 metais žuvies 
sugavimas šioje provincijo
je, kuri yra vienas iš pa
grindimų Kinijos žvejybos 
rajonų, padidėjo daugiau 
kaip dvigubai palyginti su 
1949 metais.

PASTABOS ->
Kalbėdamas lietuvių stu

dentu suvaž i a v i m e New 
Yorke, senojo Lietuvos re- 

I žimo “generalinis konsulas” 
Budrys pareiškė, kad (kaip 
praneša “Vienybė”): “7š- 
laisvintasis žmogus pasi- 

| rinks ir civilizacija ir rali-

Atrodo, kad Budrys tarp 
i civilizacijos ir religijos ma
lto tam tikrą prieštaravi- 
I mą... Kaip kitaip išaiškinti 
j tą išsireiškimą?

ten* prasidėjo, ji staiga pa
liko Washingtona, kur vie
šėjo, ir oru nusiskubino į 
Romą. Tuomi ji norėjo pa- 

; rod^i, kokia ji energinga ir 
1 veikli diplomatė.
j Bet italai visai kitaip su- 
i prato jos kelionę. Skubin
damas], ji parodė, kad ji 
I net neslepia fakto, jog m'ai- 
i šos i į vidujinius Italijos rei
kalus. Jei ne,—koks tikslas 
šalies ambasadoriui taip 

| skubintis i savo postą, kri- 
1 zis ar ne?

VI. Mozūriūnas.

MTS mechanikas

I i

i “Vienybė” savo Sausio 15-! 
! tos numeryje su nepasiten-1 
I kinimu pasakoja, kad Vii- Į 
niaus r a d i j a s apibūdino į 

i Adomą Mickevičių kaip “di- į 
dįjį lenkų poetą” O kaip ! 
kitaip jį galima apibūdinti? 
Ar ne vaikiška teigti (kaip 

' tai teigdavo lietuviški su- 
i per-patriotai), kad Micke
vičius lietuvių rašytojas? 
Tokie savinimaisi nesudaro 
garbės jokiai tautai. Mic
kevičius buvo labai labai

i artimas Lietuvai, bet virš 
' viso,—kūrėjas lenkų kalbo- 
I je, lenkų literatūros klasi- 
i kas.

“Vienybė” savo praneši
mus iš Lietuvos, .nežiūrint 

i kokiais tendencingais juos 
į nepadaro, visgi antgalviuo- 
i ja gan žmoniškai:

s/o.s žinios iš targbinčs

partijoje, 
vaujamos 

V eZ/oa^Fanfanio 
L/r-

Italai, net dešinieji, jau- į 
čiasi užgauti. Jų tautinei ' 
savigarbai buvo suduotas 
smūgis. -“Siniora Luče” 
traktuoja jų šalį kaip kolo
niją.

Fanfan io kabinetas atsto- | 
vauja “visą politinį spėk- 
trumą” nuo kaires iki deši
nės, sake spaudos antgal- 
viai. Ar tas reiškia, kad i 
valdžia buvo įtrauktos dar
bininkiškos partijos, komu
nistai arba bent kairieji so
cialistai, kurie kartu turi 
daugiau kaip trečdali tau-j 
tos balsų?

Kur tau! Tas “visas 1 
spektrumas” reiškiu visas 
grupes krikščionių dėme
le r a t u (demochrisi'ian i) 1

nuo Lelios vado- 
dešinės iki paties' 
“kairūs.”

tavos." Bent antgalvyje iš
laikytas rimtumas, vietoje į 
desperatiškų kitų laikraš
čių antgalvių: “Iš pavergtos ■ 
Lietuvos,” “Iš kenčiančios! 
Lietuvos,” ir “Iš kraujuo-1 
jančios tėvynes.”

Siniora Lučė (taip italai i 
ištaria Amerikos ambasadų-! 

! rėš Claire B. Luce vardą) ' 
susilaukia vis daugiau ir 
daugiau nedraugingos nuo
taikos toje šalyje. Kai pa
skutinis kabinetinis krizis

Kuomet generolas Mac- 
Arthuras buvo sugrąžintas į 
iš Tolimųjų Rytų ir perėjo į 
į civili gyvenimą, jis pareiš
kė, kad, kaip senas kareivis,4 
dabar pamažu pasitrauks,' 
“išgaruos.”

Šiomis dienomis rašytojas 1 
Mencken konstatavo: Mac- 
Arthuras nyksta iš Ameri- 
kos žmonių atminties gan 
patenkinančiai, jis neturi 
temų savo bombastikai, iri 
pradedama ji pamiršti.

.1. N. i

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Garbės narių įsirašymas 
šiuo metu jau sumažėjo. 
Daugiausia įsirašė tik £le, 
kurie šerinink. suvažiavime 
pasižadėjo įsirašyti. Tokių 
pasižadėjusių paliko neįsi
rašę tik keturi, kurie, tiki
masi, greitu laiku savo pa
žadą išpildys. Iš tolimesnių 

i kolonijų mažai tesigirdi.
Gal dar vis laukia geresnės! 
progos? Mes manome, ne-! 
reikėtų nieko laukti. Rei-1 
ketų tuojau prisidėti su sa
vo šimtine.

Šiomis dienomis iš savo, 
paskolų po šimtinę paskyrė 
į garbės narių skyrių seka-Į 
mi: ’• Į

S. Maksimiškis, Brook-, 
i lyn, N. Y., antrą šimtinę. 
| A. Salietis, Brooklyn, N.
Y., antrą šimtinę.

Jeigu jau kiti skiria net j 
! po dvi šimtines, o turime ii’' 
tokių, kurie paskyrė po ; 
penkis šimtus dolerių, tai i 
viena šimtinė nėra tail?' 
sunku sukrapštyti ir prisi
dėti prie Lietuvių Kultūri
nio Centro skolų atmokoj i- ; 
m o*

Vincas Kazlauskas prida
vė $26.00 nuo savo nauji’ i 
metų pasitikimo parengi-1 
mo stalo.

A. Jakštonis, Trenton, N. 
J., grąžino savo paskolos ■ 
palūkų čekutį $4.00.

Tai vis parama pasko-I 
loms mažinti. j

Win. Patten, Gloucester į 
Heights, N. J., rašo Lietu-; 
viu Namo Bendrovės direk- 
toriams:

“Aš širdingai pritariu jū

sų pasimojimui išlyginti 
paskolas garbes nariais. 
Gal vėliau ir mes, camde- 
niečiai, galėsime prisidėti 
prie to gražaus ir garbingo 
darbo. Bet tuo kartu, dar 
tenka palaukti, kaip kitų 
kolonijų draugai atsilieps į 
ta klausima.” c- c

Bet kam laukti? Reikė
tų tuojau prisidėti su šim
tinėmis ir tuomi parodyti 
gražų pavyzdį kitoms kolo
nijoms.

Į klausimą, ar draugijos 
bei kuopos gali rašytis į 
garbės narių skyrių, atsa
kome, kad bile kas, kas tik 
susimoka šimtine ar dau
giau, gali įsirašyti į garbės 
uirių skyrių.

O tie išėrininkai, kurie 
norėtų savo serais įsirašyti 
i garbės narius, pirmiausia 
turėtų savo serus kam nors 
parduoti ir tada prisiųsti 
Centrui šimtinę.

Širdingai ačiū visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie 
paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. 
Y. •

LNB Direktorių Vaidyba

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų seimas 
nutarė reikalauti, kad 
Amerika nemažintu savo 
armijos Korėjoje. '

Great Bend, Kan.—Sude
gė orlaivių garažas ir 27 
privačiai lėktuvai.

MENO PASAULYJE
“Gyvenimas eina savo keliu”

Lietuvių Memi Sąjungos Centras yra 
gavęs ir perdavęs"savo dramos komisi
jai trijų veiksmų dramą iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo—vieno iš vidutinio dy
džio mūsų šalies miestų, šios dramos 
autorius yra Andrius Skripka.

Veikalui reikalingos paprastos (kam
barines) scenerijos ir dešimt veikėjų, 
kas reiškia, kad tai veikalas, kurio vai
dinimas prieinamas ii* mažesnėms dra
matinėms grupėms.

P. Bonoskio maršrutas
LMS trečios Apskrities Komiteto vei

kėjai yra susitarę su Phillip Bonoskiu, 
“Ugnies Slėnio” ir “Brolis Bill McKie” 
autorium, surengti kultūrinius pobūvius 
keliose Rytų kolonijose.

Rašytojas Bonoskis jau’ skaitė paskai
tą apie savo kūryba bendrame LMS ir 
LI.D pobūvyje New Yorke, kuriame įvy
ko ir pilonas šio žymaus kūrėjo susiti
kimas su lietuvių publika. Panašus po
būvis įvyko Pittsburghe, kur LMS veikė
jai bendradarbiavo su kitomis lietuvių 
oi'ga.n i,zaci jomis.

New Yorko pobūvyje dalyvavo pro
gramoje taipgi dainininkas L. Jonikas, 
kompozitorius F. Balevičius ir grupė 
“Melodija,” o Pittsburghe, — Balevičius, 
LMS III Apskr. Komiteto sekretorė M. 
Ste.nslcr ir unijų veikėjas F. Vitkauskas.

Planuojama, sąlygoms leidžiant, pra
vesti panašius pobūvius Philadelphijoje, 
Bostone, Worcesteryj ii’ kitose lietuviš
kose kolonijose.

Taipgi pranešama, kad Bonoskis at
vyksi kartu su kitais LMS menininkais iš 
Rytų į organizacijos festivalį Chicagoje 
<i pavasarį.

“Ne visada katinui užgavėnes”
New Yorko Lietuviu Liaudies Teatras 

repetuoja Ostrovskio dramą-komediją 
“Ne Visada Katinui Užgavėnės.” Vei
kalas verstas Lietuvoje ir ten dažnai 
statomas, ypatingai provincijos teatruo
se. 

t

Beje, pi’aeitais metais sukako 100 
metų nuo Ostrovskio gimimo.
•Veikalas įdomus ir patrauklus.

“Aidas” statys “Pepitą”
“Aido” choras . New Yorke ruošiasi 

statyti romantiškąją Meksikos motyvų 
operetę “Pepitą,Mairią praeityje statė 
kitas “Aidas,” Roselande.

N. Y. “Aidas” paskutiniu laiku yra 
pagyvinęs savo veikimą ir sustiprėjęs, 
pasidaręs skaitlingesniu.

•_____ Į

LMS veikėjai New Yorke planuoja su
rengti istoriko Simano Daukanto jubi
liejaus paminėjimo vakarą. Tuo reika
lu jau kreiptasi į paskaitininkus.

Seno artisto Lauciaus
, Jubiliejus
KAUNAS. — Visuomenė pagerbė vie

ną iš seniausių respublikos artistų — 
Kauno muzikinio dramos teatro aktorių 
Juozac Laucių ryšium su jo gimimo die
nos 60-osiomis metinėmis.

J. Laucius pradėjo savo kūrybinį kelią 
prieš Bū metus Ufos miest-e raudonar
miečių teatre, kur jis evakuavosi pirmo
jo pasaulinio karo metais. Grįžęs į tė
viškę, artistas įstojo į pirmąjį Lietuvos 
profesinį kolektyvą, iš kurio vėliau su
sikūrė Kauno teatras. J. Laucius daly
vavo 7,000 spektaklių, ‘ suvaidino juose 
.170 vaidmenų. ’ Artisto vardas žinomas 
žiūrovui, mačiusiam jį pirmuose lietu
viškuose meniniuose kino filmuose “Ma
rytė” ir “Aušra prie Nemuno,” kuriuo
se jis vaidino svarbius vaidmenis.

Rudens diena palengva geso, 
Nudažius dangų raudonai. 
Jis pro dirbtuvių langą šviesų 
Žiūrėjo toliu. O tenai 
Keliukas bėgo kauburėliais, 
Pilkavo nearti laukai, 
Klevai plikas šakas iškėlę, 
Prie jų išvaikščioti takai.
Neteko jam gyventi kaime, 
Bet išlydėdami draugai 
Ir spausdami rankas ilgai 
Linkėjo jam surasti laimę. | 
Ir štai jis čia, vos kelios dienos. 
Dirbtuvės tapo jo namais. • 
Dar be šeimos, kol kas dar vienas 
Bet dirbti gali jis ramiai.
Aplink jaunimas dar beūsis, 
Bet vyrai šaunūs ir geri. 
Sunkumais jie tau nesiskųsis, 
Jei reikia darbą padaryt. 
Tiktai žinių mažoka turi, 
Vis į mechaniką jie žiūri, 
Kaip tą ar tą jiems pataisyt, 
Kad vėl jis nesugestų ryt.
Jie žino, ką remontas reiškia 
Pavasari, kai reikia art.
Sustoja traktorius ir, aišku, 
Tu prie vagos sėdėk ir verk. 
Visi planai nueina vėjais, 
Ir griūva grafikai visi.
Kelias dienas taip išstovėjęs, 
Jau negali jų ištaisyt.
O kaimas laukia jų pagalbos; 
Jo plačios dirvos ir laukai 
Naktim žvaigždėtom tartum kalba 
Ir klausia jie, kada ateis 
Gaudimas traktorių galingas 
Su plūgais verčiančiais vagas, 
Kada jie taps laukais derlingais, 
Kada jie* auksą neš, kada?
Jis pro dirbtuvių langą šviesų 
Tarytum mato ateity, 
Kaip, aukso kilimus ištiesus, 
Šnarės ši lyguma plati, 
Kaip augs namai, kolūkių fermos, 
Bėgs į mokyklą jo vaikai, 
O rudens šaltelis širmas 
Atjos jau suartais laukais.
Jį siuntė partija į kaimą, 
Ir jis suras širdy jėgas 
Atras ir jo ii’ savo laimę, 
Kai žemę traktoriai vagos... 
Rudens diena palengva geso, 
Nudažius dangų raudonai, 
Čia matė jį prie lango drąsų 
Ir reikalinga būtinai.

(Iš “Tiesos”)

Milijonai kny^ų
KAUNAS.—Milijonus gražiai įrištų 

knygų išleidžia Vinco Mickevičiaus-Kap
suko vardo spaustuvė. Įžymiojo revoliuci
onieriaus ir kovotojo už Tarybų valdžią 
V. Mickevičiaus-Kapsuko vardu ši spaus
tuvė buvo pavadinta prieš penkeris me
tus. Nuo to laiko ji smarkiai išaugo. Da
bar čia veikia rinkykla, iškiliosios spau
dos ir knygų įrišimo skyriai. 1948 me
tais šioje spaustuvėje buvo išspausdintos 
tik dviejų pavadinimų knygos, o dabar 
čia kasmet išleidžiama 150 pavadinimų 
knygų daugiau kaip 2,250 tūkstančių eg
zempliorių tiražu. Čia spausdinami 
marksizmo-leninizmo klasikų veikalai, 
mokykliniai, vadovėliai lietuvių, rusų, 
lenkų kalbomis.

Nemažus laimėjimus Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko vardo spaustuvės kolek
tyvas pasiekė šį mėnesį. Išspausdinti 
Gorkio, Gogolio, Cvirkos, Vienuolio raš
tų tomai. Spausdinami taip pat Venc* 
lovos ,Tilvyčio ir kitų kūriniai.

Ypač gerus rezultatus šiuo metu pa
siekia iškiliosios spaudos skyrius. Aukš
tus darbo rodiklius pasiekia mašinų sky
riaus darbininkai Paulavičius, Subačius, 
knygų įrišėją Škleinikaitė ir kiti.

I\. Andziulis

2 psl.—Laisve (Liberty)-šeštadienis, Sausio-Jan. 23, H/54



Lewiston-Auburn, Me.
čia yra apavalų, audeklų, 

kurpalių ir kitokių medžio iš- 
djftbysčių. Dar yra ir špižių 
i^jykla, skerdyklos ir ryzau- 
nios. Dabar juda vidutiniai. 
Tačiau iš kitur nepatartina va
žiuoti čionai darbo ieškoti.

Čia sunkiai serga pavienis 
Baltrušaitis. Tai turtingiausias 
lietuvis iš visų pavienių.

Užėjau pas Laisvės skaity
toją Selemonienę. Badau jos 
drauge Liaudanškienę pietau
jant. Tai ir mane pavaišino 
skaniais valgiais. Mat. Solo- 
monienė savo ūkyje priaugi
na: karvių, kiaulių ir vištų, ir 
papjauna. Tai prisikenina 
šviežios mėsos Tik Lovutė ne
gali pati piauti vištų, tai jai 
tą užduotį atlieka jos draugė.

•
Čia sutikau ir šymeklienę. 

Tai yra gabi audėja — nytys 
jai tik ryja šeivas. Ir gražių 
audeklų rietimai taip ir slenka 
K staklių.

Laisvės skaitytoja Liaudan? 
skienė užkvietė mane ant Ka
lėdų ir su skaniomis pat rėvo
mis patraktavo. Ji gali pa
ruošti gaidžių valgių. Jos duk
tė Le.vana yra baigusi profe
sorės mokslą ir jau apsivedusi 
su amerikonu inžinieriumi B. 
Franklinu. Tai ramaus būdo 
inteligentas. Teko pasikalbėti 
ir su jo žmona. Tai yra jau
na ir sentimentališka. gero 
velijanti inteligentė. Ji varto
ja tris kalbas: anglu, rusų n 
lietuvių.

A. Petrov

Montello, Mass.
Sausio 1G d. staigiai susir

go drg. Marijona Potsienė. 
Buvo nuvežta į Goddard Hos
pital. Ten jai padare operaci
ją. kur: pavyko gerai. Potsie
nė yra gera Laisvės patrijotė 
ir vietoje žinoma darbuotoja.

■ •

Sausio 18 d., laidojant Ellic 
Chaponis (Markevičiūtę) i 

Melrose miesto laisvus kapus, 
drg. Stigiene pasakė gerą, tin
kamą prig jauno amžiaus mi
rusios atsisveikinimo prakal
bą. Priminė, jog Markevičiams 
garbe, gad jie buvo dukter; 
gražiai ir laisvai išauklėjo

Laisvės skaitytoja Elsie Za- 
leckaitė apleido Brockton. 
Mass., nes čionai šaltas oras. 
Išvažiavo j Miami, Floridą, — 
ten, kur gėlės žydi, paukščiai 
čiulba, šiltas jūrių vanduo ir 
karšti saulės spinduliai.

Geo. Shimaitis

i South Boston, Mass. •
| Kviečiame Visus ir Visas į i

į BANKETĄ |
i Paramai Dienraščio Laisvės i

Į
• Įvyks Sekmadieni i

| SAUSIO 24 JANUARY I 
j Piliečių Kliuho Saleje Į
• 318 Broadway, So. Boston i
1 I
j Bus nepaprastai įdomi dainų programa, kurią j 
1 išpildys visų labai mylimas Į
| BROADWAY KVARTETAS Į

I
 Vasario 7 d. įvyksta Laisvės bendroves dalininkų 1 

suvažiavimas. Mes turime pasveikinti suvažiavimą ! 
ir finansiniai paremti dienraštį Laisvę. Todėl LLD • 
2-ra kuopa rengia šį banketą sukėlimui finansų stiy J

! važiavimo proga. j
' i . . • i ij Bus labai gera vakarienė, įvairi programa ir bus ■ 
j svečių iš Brooklyno ir iš kitų miestų. j
j Pradžia 4:30 vai. vakare. !
Į Kviečiame atsilankyti ir prašome nesivėlinti. !
| LLD 2-ra kuopa į

ELIZABETH, N. J.
Visokios naujienos

Nedarbo rykštė jau prade
da plakti1 darbininkus. Singer 
kompanija jau paleidžia daug 
darbininkų iš darbo. Jersey 
gelzkelio komp. irgi paleidi- 
nėja. Kompanijos paleidinėja 
darbininkus planingai, atsar
giai. neleidžia iš sykio po 
daug.

•

Vietinė policija suareštavo 
žmogų gulintį ant šaligatvio. 
Paskaitė už girtą. Nuvežė į 
kalėjimai’/, trijų valandų at
rado kalėjime mirusį. Pašaukė 
gydytoją. (lydytojas surado, 
kad žmogus smarkiai sudau
žytas: atmušti plaučiai, sulau
žyti šonkauliai. Pasirodė, kad 
negirtas buvo, bet kas nors ji 
pervažiavo su automobiliu. 
Policija pasidarė sau nesma
gumo. Juk tai yra kriminalis 
nusikaltimas sulaužytais kau
lais žmogų nuvežti į kalėjimą, 
vietoje vežti į ligonine.

Nelaimingasis buvo John

Cliffside, N. J.
AI ūsų naujienos

LDS 1 15 kuopa turėjo mo
lini susirinkimą. Buvo šaukia 
mas per atvirutes ir garsinta 
Tiesoje, tačiau iš 2G narių at
silankė tik 10. Daug kalbėta, 
kaip geriau ir ilgiau galėtu
me palaikyti kuopą, kadangi 
mūsų keli nariai pasimirė, o 
naujų iki šiolei negavome. Bet 
L Stasiukaitis raportavo, kad 
jis turi naują narį ir sekreto
rė E. Petkevičienė • išpildė 
blanką dėl naujo nario.

Sekė valdybos rinkimai. 
Vienbalsiai išrinkta senoji val
dyba. tik turėjome dariiikti 
vice-pirmininką į vieta K. Ma
žeikienės, ba Mažeikienė išėjo 
gyventi pas sūnų Jersey City. 

; Mūšiu kuopos valdyba: J. Ba- 
i kūnas pirmininkas, E. Petke
vičienė fin. sekretorė, K, De- 
renčius protokolų sekr., \V. 
Petkeviče'vice-pirm., J. Stasiu- 

į kaltis kasierius, Adelė Bakū- 
nienė organizatorė.

Pabaigus rašyti apie įvyku
sį mitingą, sumaniau parašy
ti naujieną tokią, kokios Cliff- 
sidėję tarp lietuvių nebuvo bu
vę.

Al. Bakūnas, LDS narys, ii 
jo du draugai Bill Beck ir J. 
Hanson išvažiavo i Maim* val
stiją briedžių šaudyti. Tai įvy
ko .pirm Kalėdų. Al. Babu

inas pats pirmutinis nušovė di
delį briedį. Jiems ėmė I valan
das išvilkti briedį iš girios, o 
visi trys yra jauni, dideli, drū
ti vyrai. Antrą briedi nušovė 

Rafferty, 58 metų, buvęs mies
to gaisragesys.

•
(Inion County kalėjimo ad

ministracija paskelbė kalinių 
stovį 1953 metais. Pasirodo, 
kad per aštuonerius metus 
kalinių skaičius pasidaugino 
antra tiek. •

Kalinių amžius: nuo 2G iki 
35 metų 129, nuo 16 iki 25 
metų 375, nuo 3G iki 45 me
tų 298. šios skaitlinės parodo, 
kad senesnio amžiaus mažiau 
papuola i kalėjimą, jaunesnio 
amžiaus daugiau.

Kalinių prasižengimai, dau
giausia, paneigimas teismo 
(“contempt of court’’). Ant
ras kalinių prasižengimas — 
no savo automobiliu pasivaži
nojimas, tai yra, automobilių 
vagys. „Likusioje grupėje yra 
visokių prasikaltėlių.

Šis kalinių raportas paro
do, kur- šiandieninė civilizaci
ja eina.

Ukrinas

Bill Beck, o J. Hanson nušo
vė tik zuikį.

Parvažiavus į stubą. kur 
buvo sustoję ant ilgesnio me
džiojimo, Bill Beck .rado tele
gramą, kad jo tėvas mirė. 'Pad 
nebaigę medžioklės turėjo 
skubėti važiuoti namo. -L Han
son parvažiavo be briedžio. 
Bot jis ilgai nelaukęs nuvažia
vo į New Jersey valstiją ir 
ten nušovė briedį. Tai dabar 
visi trys Ivgūs. Pernai nušovė, 
o šiemet pradčjoim> valgyti.

J. B.

Camden, N. J.
Campbell Soup ir kelių ma

žesnių šapų darbininkai per
rinko savo unijos valdybą. 
Yra nariais United Packing
house Workers Lokalo 180-A. 
Nežiūrint, • kad prieš esa'mąją 
valdybą buvo vesta makartiš- 
ko pobūdžio agitacija, darbi
ninkai ją vėl išrinko kai]) ge
rai ginančią darbininkų reika
lus ša pose.

Balsavime Ben Butler, neg
ras, gavo 1,G55 balsus, o jo 
oponentas Joseph Ward 1,-i 
020 balsų. Kiti ant Butlerio 
tikieto išrinkti dar didesniais 
procentais balsų. Balsavime 
dalyvavo virš 2,900 darbinin- 
k ų.

Rep,

Chester, Pa.
Chesteriečiai po' biskį ju

da, kaip ir po senovei. P. 
Šlajus išvažiuoja į Floridą 
biskį pasišildyti saulėje po
rą mėnesių. Povilai, geros 
kloties jums!

NELAIMĖ NAMIE
Marcelė Valikonis, paval

giusi pusryčių, žiūrėjo 
pro langą, kaip paukšteliai 
laksto ant sniego, ieškoda
mi maisto. Ji sumanė juos 
pamaitinti. Pasiėmusi duo
nos šmotą, išėjo laukan. 
Einant paslydo koja, virs
dama nusilaužė ranką. Jos 
/sesuo Mrs. Masden išgirdo du ir stalių cechai bus papil- 
i ją šaukiant pagalbos. Tuo- dyti naujomis staklėmis.

3------------------—- ---------------------------------------------------------------------------n

Muzikos Mylėtoji; Atydai!
UNITED ORCHESTRA

Amerikonų, Estų, Einu ir Latvių užkviečia pas save naujus 

liuosnorius narius, muzikos ir dailės mylėtojus.

Pamokos kiekvieną sekmadienį 11 A. M.
Estonian Hall, 2061 Lexington Ave., 
Kampas 125th St., New York City

.j v j ntr
r ■ • t* ' U-

Konduktorius John Sermolin
' Telefonas CYpress 5-5127

a ——----------------------------------------- ---- —------------- a

jau nuvežė į Taylor ligoni
nę. Pabuvusi keletą dienų, 
sugrįžo namo.

Draugai ir draugės turė
tumėt aplankyti Marcelę.

Pasimirė seniausias gydy
tojas Dr.’G. C. Webster, 
sulaukęs 95 metų. Jis buvo 
Crozer ligoninės įkūrėjas ir 
daug pasidarbavęs dėl apy
linkės gyventojų.

Pilietis

Baltimore, Md.
Sausio 9 d. Mariais. An

derson, negrė artistė-dainį/ 
ninkė, pirmu kartu būvi 
leista koncertuoti Lyric Te
atre. Visos sėdimos vietos 
išparduotos iš anksto. 0 
koncerto vakarą tik stovin
tiems galėjo gauti vietos, 
vietos.

Buvo ilgai kovota už teisę 
naudoti šį puošnų teatrą ir 
negrams piliečiams. Daug 
kartų vykdyti pikietai, rei-
kalaujama panaikinti Jim- 
Crow segregaciją ir,- paga
liau, pavyko. Kova laimė
ta. Teatro savininkai ta
po priversti skaitytis sti 
žmonių reikalavimais.

___  • — _
•

Sausio 16-ta, Workmen’s 
Circle Hall, 1029 E. Balti
more St., Joseph Starobin, 
Daily Worker koresponden
tas, sakė kalbą. Jis kalbė
jo temoje: Ar Indo-Kinija 
bus kita Korėja? Labai aiš
kiai pateikė savo patyrimus 
iš kelionės Kinijoje ir Indo- 
Ki n i joje, Tarybų Sąjungoje 
ir kitose šalyse.

Žmonių buvo pilna salė. 
Vėliau atėjusieji netilpo, 
turėjo stovėti prie durų.

Prakalbas rengė Baltimo- 
rės komitetas spaudos lais
vei. Buvęs

IS LIETUVOS
Vartotoju kooperacijos pra
monės kombinatai

Lietuvos vartotoji! koopera- 
i cija, plėsdama savo pramonės 
kombinatuose prekių gamybą, 
didina prekių ^apyvartą vieti
nių resursų sąskaita.

Vienuolika pramonės kom
binatų pagamino 1953 melais 
trikotažo dirbinių 4.5 karto 
daugiau, negu 1950 metais,
alaus — 2.5 karto, plytų ir 
kalkių — 2 kartus, bealkoho
linių gėrimų — 3.5 karto dau
giau. Taip pat žymiai išplėsta 
veltiniu, vaisių-uogų vyno, bal
dų ir siuvinių gamyba. Be bal
dų gyventojams parduoti pra
monės kombinatai gamina 
taip pat didelį kiekį įrengi
mų prekybos tinklui ir visuo
meninio maitinimo įmonėms.

Ateinančiais metais prie 
kombinatų numatoma atidary
ti individualinio siuvimo madų 
ateljė, G naujus cechus beal
koholiniams gėrimams gamin
ti, sutvarkyti natūraliųjų vai
sių-uogų sulčių išleidimą. Bal-

Lawrence. Mass.
Amalgamated Workers 

Unijos prezidentas Jacob 
S. Potofsky kalbėjo vietinio 
ACWA 187-to Lokalo su
rengtame mitinge Central 
Catholic Auditorijoje. Taip
gi buvo prisaikdintas nau
jas komitetas. Publikos da
lyvavo apie 700.

Kalbėtojas pusėtinai tar
kavo dabartinę republikonų 
administraciją ir patį pre
zidentą, sakydamas, kad 
daug prižadėjo, bet nieko 
neduoda. Jau praslinko me
tai, o Kongresas dar nieko 
nenuveikė, tik alasavoja. 
Gi nedarbas plečiasi.

Potofskis ragino, kad šie
met, ateinančiuose kongre
siniuose rinkimuose, demo
kratai gerai sukrustų ir iš
rinktų daugumą demokratų 
kongresmanų, supliektų re- 
publikonus. Ragino reika
lauti, kad būtų pataisyti 
social security ir Taft - 
Hartley įstatymai. Taipgi 
palietė ir Lawrence darbi
ninkų algas, kokios jos yra 
mažos, o kompanijos dar 
vis aimanuoja, nori algas 
sumažinti. Nežiūri, kaip 
darbininkai galėtų gyventi.

Kas link kraustymo dirb
tuvių į pietines valstijas, 
CIO lyderis Potofskis pa
reiškė, kad tuo būdu kom
panijos pabėgs nuo organi
zuotu darbininku tik trum
pam laikui. Darbininkai 
ir ten susiorganizuos ir pri
vers kompanijas su jais 
skaitytis.

Taipgi kalbėjo majoras 
Buckley ir kongresmanas 
Lane. Visi tą pačią dainuš
ka dainavo, kad Lawrenciu- 
je blogai su darbais. Beveik 
visas miestas be darbo. Vi- 

l si pareiškė, kad dar yra vil- 
; tis išgelbėti nuo didelės de
presijos.

Bepigu jiems taip kalbėti. 
Jie gali laukti, nes jiems 
nedarbo nėra. Bet darbi
ninkams šmėkla stovi prieš 
akis ir mintis kankina apie 
darba. ‘’S. •

•

Paėmus geltonlapius kar
tais gauni ir gerai pasi
juokti iš abiejų partijų, re
publikonų • ir demokratų. 
Vienu ir kitu viršūnės nori 
kitus pralenkti raudonbau- 
bizmu. Sušilę giriasi perse
kiojimą pažangiųjų atlikę 
geriausiai. Kasžin ar tie gal
vočiai supranta, kad jie tais 
savo darbais paniekina visą 
šalį, • kuri pirmiau buvo 
laisva šalimi? Čia sutilpo 
viso svieto laisvi žmonės. O 
šiandien nori ją padaryti ti
krai juodašimtiška šalimi.

Jeigu demokratai nori 
skaitytis tikrais demokra
tais, jie turėtų pasitaisyti. 
Duokite žmonėms darbo su 
pakankamu atly g i n i m u , 
kad jiems užtektų duonos, 
tada nebus raudonųjų; ne
reikės eikvoti nei pinigų jų 
persekiojimui.

•

Bedarbių raštinėje įvyko 
nepaprasta scena ir rašti
ninkams galvosūkis.

Pabaigęs čekius, vienas 
bedarbis bandė gauti darbą. 
Pasitaikė, kad galės būti 
priimtas. Bet jam pasisa
kius, kad jis yra 35 metų, 
bosas jam atsakė, kad “tu 
per senas, mes tokių ne
ini am.”

Supykęs, žmogelis atėjo j 
social security pensijų sky
rių, atsisėdo prie senelių, 
kur užsiregistruoja gauti 
senatvės pensiją. Išsėdėjo 
2 valandas. Atėjęs rašti
ninkas paklausė:

“Ko lauki?”
“Laukiu senatvės pensijai 

užsiregistruoti.”

“Kiek taū metų?” 
“35.”
Valdininkas pradėjo rėk

ti : “Čionai registruojami 
tik 65 metų.”

Darbininkas taip pat sti
priai pradėjo savo istoriją: 
Aš pabaigiau nedarbo če
kius. Nuėjau darbo ieško
ti. Sakė, kad aš per senas. 
Tai ką aš darysiu? Jeigu 
aš per senas dirbti, tai turi
te man mokėti senatvės pen
siją.

Žmonės sužiuro. Jiems 
buvo gera pamoka. Jeigu 
visi bedarbiai taip padary
tu, valdžia turėtu ka nors 
daryti su kompanijomis, 
kurios 35 metų žmones pa
daro senais. J-eigu toks per 
senas, tai 50 metų sulaukęs 
nei negalvok darbą gauti.

•_

Atsikraustė nauja fir
ma, The Mutual Manu- 

I facturing Co. Jie gamins 
i vaikams drapanas. Iš Eve
rett Mills pasirendavojo 

' 25,000 pėdų kambarį. At- 
. sikraustė iš G 1 o u c e s t er, 
į Mass. Kiek darbininku € 
■dirbs, nepasako, bet gal 
i pradės dirbti apie vasario 
: mėnesį.

Turėjome Maple Parko me
ilinį susirinkimą. Pusėtinai bu- 
jvo ilgas, nes jame būna visu 
Į metu raportai ir komiteto rin- 
' irimai. Užbaigčm pagirtinai. 
[Vienas tarimas yra pasveikinti 
i Laisve :»5 metu sukaktyje su 
; dešimtine.

! Tipgi nutarta turėti banke
tą vien tik dėl šėrininku. Šė- 
rininkams jokio nuošimčio ne

įmokama, tai duoti gerai pa
lūžti, visiems susieiti, draugiš
kai pasikalbėti. Banketas i- 
vyks 2o d. vasario, L. P. Klu
be, 11 Bei’keley St.

Katrie šėrininkai būnate ki
tuose miestuose, atvažiuokite. 
Įžanga bus veltui, nereikės 
mokėti. Valgis bus iš restau- 
rano. Taipgi tą patį vakarą 
bus ir naujo komiteto priėmi
mas (instalation). Norint dau
giau informacijų, kreipkitės 
pas komisiją: S. Penkus, A. 
Cross ir F. Zula. Toliau gy
venantieji gausite tikietus per
laiškus, o katrie būsite klube, 
tai .gausite tikietus ten. Bū
kite linksmi ir laukite ban
keto.

S. Penkauskas

WORCESTER, MASS.
X

Sausio (Jan.) 24 d., sekmadienį įvyks graži už
kandžių pare. Kadangi Laisves metinis suvažiavi
mas įvyks 7 d. vasario, tad čia besisvečiuodami pa
sikalbėsime, kaip pasveikinti suvažiavimą ir finan
siniai paremti dienraštį Laisvę. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkes dalyvauti šiame parengime.

Bus Lietuvių Svetainėj^, 29 Endicott St.
Pradžia 5 vai. vakare. Rengia LLD kuopų 

komitetas.

3 psi.—Laisvė (Liberty )-Šestadięnis, Sausio-J an. 23, 1954

ŽOLELIŲ ARBATA
Mes ^pamename, kad Lietuvoje mūsų motinos sudžiovindavo 
įvairias žoleles ir valiodavo jas dėl tam tikrų ligų gydymo, 

žolelės yra vienas iš geriausių gamtos gyduolių.

Mėtų arbata—1 svaras $1.75, t -Išvaro 90c.
Ramulukų žiedų arbata—1 svaras $1.95, K- svaro $1.00.
Liepų žiedų arbata—1 svaras $1.00, U2 svaro 65c.
Raudonų dobilų arbata—1 ,sv. 1.90, Ii svaro $1.00.
Alfalfa arbata—1 svaras 85c, Įj svaro 55c.
šalavijų (sage) arbata—1 svaras $2.15, % svaro $1.35.
Thomson’s V-12-V Salt—8 oz. box -10c.
Garden Green Herb Tea-j- 1 ox. pak. 55c.
Golden Wheat Germ, Grade A—1 lb. 45c.

MARIŲ AUGMENŲ Piliuket, turi daug lodino.
Kelp.—500 tablets, $1.85; 200 tablets, 85c.
Dulse-Kelp—500 tablets, $1.95; 200 tablets, $1.00.
Garlic and Ęarsley—300 tablet's, $2.95; 75 tablets, $1.15.
10 Minerals in one—200 tablets, $1.90; 100 tablets, $1.00.

Siųskite tuojau užsakymus. Persiuntimą apmokame.’
J. W. THOMSON, RFD 1. Rd. 32, N. Franklin, Conn.

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. Phono 
Mr. Nace, FR. 7-8500.

(14-16)

HOUSEKEEPER. 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)
~HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC
Experienced for Truck maintenance 
and repairs. Steady wk; good work
ing conditions. Apply in person. 
.See Mr. Carr. George B. Newton 
Coal Co., 58rd &■ Baltimore Ave., 
Phila.
___________________ ________ (16-18)
DRAFTSMEN. DESIGN. Expert- 
enced in heating, ventilation, air 
conditioning, plumbing; for com
mercial and industrial lypc build
ings. Apply in person • to Mr. 
Vanderslice. H. L. SHAY, Archi
tects, 1801 Packard Bldg.

(15-21)

ATTENTION AUTO MECHANICS 
F3xp. for truck maintenance and re
pairs. Steady work; good working 
conditions, .union wages. Apply in 
person. See Mr. Carr. GEORGE B. 
NEWTON COAL CO., 58rd & Balti- 
more Ave.

; (16-18L

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

: MATTHEW A.
• BUYUS
J (BUYAUSKAS)

I LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS

; 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J.
J MArket 2^172

Pranešimas
NEW YORK CITY IK

NEW JERSEY

Šiuomi pranešame, kad LDS 3-ji 
Apskritis rengia banketą, kuris 
jvyks šeštadienį, kovo (March) 20 
d., Elizabeth, N. J.

šį banketą suruoš Bayonnės ir 
Elizabetho kuopos. Prašome kitų 
organizacijų minėtose kolonijose nie
ko nerengti tą dieną ir kviečiame 
visus dalyvauti mūsų rengiamame 
bankete.

Rengimo Komisija (15-17)



Kviečiame pasiklausyti 
daktaro prelekcijos 
apie sveikatą

Iš Detroito svečias Di. ?.l. 
D. Palovičius kalbės Liberty 
Auditor; joje -į sekmadieni, 
sausio 21 d., *> vai. lojimas ne
mok.imas. Kenkėjai kviečia 
visus susidomėjusius savo svei
katos apsauga.

Auditorija randasi prie lio 
St. ir Atlantic Avė., ftichnond 
Ilil), už poros bloku nuo BMT 
Jamaica traukimo Illth St. 
stoties.

Dr. Paleviėius kalbės tomo.
SP

Slogos arba “Gličiai“: kaip 
ju vengti ir kaip galbėtis jais 
susirgus ?

Ką daryti susižeidus area 
mat a id sužeista'.'

N. K.

Dar apie Nauju Metu 
laukimui stalą

Puvo rašyta apie tai, kas 
iyvko tą vakaru, tad nereikia 
to kartoti. Reikia tik pažymė
ti, kaip mūsa stalas laukė 
Nauju Metu. Mano nuomone, 
tai laukta labai gražiai. Sve
čiai buvo patenkinti visu kuo, 
pej? turėjome įvairiu valgiu ir 
gana daug jų buvo.

Valgius gamino gerai mums 
žinomi draugai Lisajai. Jiems 
priklauso visas kreditas to 
sunkiausio darbo. Tai neleng
vas darbas viską supirkti, pa
gaminti ir atgabenti.
f Paklausi nėjus daugumos 
svečiu, kaip jiems patiko prie 
mūsų stalo vaišūs ir nuotaika, 
atsakymas buvo visu vienas: 
“Geros.”

šiais metais turėjome sve
čių mažiau, nes pradėjome 
vajų vėliau, ne kaip praėju
siais metais. Kita priežastis, 
tai kitų rengėju atkalbinėji
mas mano grupes svečių prie 
jų stalu. Na. taip ir atsirado 
keletas svečių, kurie kibo prie 
pigesnės meškerės ir šiandie
ną yra turtingesni vienu dole
riu.

Mano supratimu, jeigu bū
tu gavės keletą svečių iš lau
ko puses, tai būtų buvę namui 
daugiau paramos, bet atkalbė
ti nuo v’cno stalo prie kito ir 
dar už mažesnę kaina, tai 
ant tiek namui mažiau liko 
nuo grupės ir nuo tų, kurie 
būtų atėję iŠ lauko puses.

Kaip ten nebuvo, vienok 
labai gražiai pasitikome Nau
jus Metus.

v. K.

Triksy vakarui praėjus
Sausio 9 d. Liberty Audito

rijoje vakaras labai gražiai 
pavyko. Nors buvo lietingas, 
bet gražus būrelis svečių su
sirinko. Galėjo būti daug dau
giau sportininkų.

Buvo garsinta “bus tokių ir 
kitokių triksorių.” vienok jų 
nebuvo. Gaila", kad pasižada, 
o nateiną, neišpildo pažadų. 
Buvo pasimatyta su tūlais mė
gėjais', bot veltui. Gal būt ti
kėjosi pasiūlymo didelio atly
gi nimo ° Vis viena turėjome 
keletą triksų ir gėmių, kuriais 
buvo prabustas vakaras ir ren
gėjai turės pelno. Turėjome 
skanių užkandžiu.

Vienai grupei susidarius iš 
vyrų ir motoru, pradėjo su 
dainomis, o baigė su juokin
gomis pasakomis. (» jos pra
juokino visus.

Triksoriu$.
AUKOJA NERAGINAMAS

Prieina prie įritinęs M. Do- 
binis ir sako: “štai penkinė, 
pasiųskite ('hicagos Vilniai. 
Aš esu jos skaitytojas.“

Taip ir reikia. Nelaukite 
prašymo bei raginimo paremti 
savo darbininkišką spaudą.

A. B.

New \ orko Senate buvo ra 
portuota, kad didmiesčio sri
tyje bent 6,000 karčiamų par
duoda šmugelišką degtinę tik
slu apeiti aukštas kainas ir 
didelius taksus.

NwYorto^g^anloi 
f .

Įvyks organizacijoms 
ir nariams svarbi 
konferencija

Walt c r- M c (’ana n įsiūly
mas vra išleistas ateivių pii- 
sekojimui. Tariau praktika 
parodo, kad jis paliečia \ isa 
šeima. visus amerikonus. Dėl 

į to prieš tą įstatymą kovoti. 
I reikalant i jo atšaukimo, yra 
'sukrute darbuotis ir daugelis 
i demokratinių senų amerikinių

šiais metais, Kongrseo tin 
kimų metais, yra galimybių iš
reikalauti to įstato atšaukimo, 

i tik reikia gerai paMdarbųot i.
Darbui už atšaukimą to 

i įstatymo Didžiajame New 
į Yorke įvyks masinė konl'er'm- 
biją vasario 27-tą. Tai konfe- 
■rencijai delegatus rinkti lai
kas jau dabar, kežuos organi
zacijos artimiausiame susirin
kime. Kviečia iš visos valsti
jos ij-apylinkių. 'Tikisi ne vien 
tik pažangiųjų, bet taip pat 
bažnytinių ir unijų, nes visus 
paliečia, tas žiaurus įstatymas.

Kelios dešimt,vs kongresma- 
nu yra pasisakė už atšauki
mą to įstatymo. Daug kitų dar 
pasisakys. Bet tų pavėlavusių 
pasisakymas daug [iri klausys 
nuo masinio eilinių žmonių 
veiksmo. Dėl to svarbu, kad 
šioje konferencijoje visos cr- 
organizaci jos turėtų skaitlin
gas delega.cijas. Didelė ar ma
ža organizac.. rinkite delegatų 
juo daugiausia. 0 išrinkę de
legatus apie tai praneškite 
konferencijos šaukėjams. 
Suite imi. 23 West 26th St.. 
New York lt), N. Y.

Konferencija bus tik vieną 
dieną. Baigsis su masiniu ban
ketu.

Koresp.

Du ginkluoti plėšikai atėmė 
iš alaus ir sodos agentūros 
Brooklyne $485 Trečiasis sau
gojo iš lauko. Apiplėšimas į- 
v.vko ka tik atidarius įstaiga.

BANKETAS
Rengia Laisves Bendrovė 

Įvyks Sekmadieni

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.*
Vakarienė 6-fa vai. vakare. Bilietas $3.00

Po vakarienės šokiai. Vien'šokiams įžanga 75c
George Kazakevičiaus Orkestrą

Prašome iš anksto įsigyti bilietus

Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone E Ver green 4-8174

Virginia 9-612S

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

2—3’, 6—8 P. M.
By Appointment , 87-20 86th Street

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

Seimelyje ginčijasi . 
dėl raceway skandalo

Valstijos Seimelio nariai de
mokratai atrodo pasiruošę ke
denti Į republi komis už j u ry- 

jšius s\i arkliu lenktynių skan- 
■ dalu, j

Senatoriaus Zaretski. kuris 
iškėlė rcpublikonu č.vfo Spra
gile i \ ši su You keršo raceway 
skandalu, buvo paklausta, ar 
š.s klausimas yra vertas jam 
Veik v;są laiką dėti. Zaretskis 
atsakė. kad klausimas yra 
taip svarbus, “jog g.Ji išrinkti 

, gubernatorių šį lapkritį ir pre
zidentu už dvieju metii.“ Za- 
retskis sako, kad "pirmu kar
tu per dešimtmetį republiko- 
nii partija yra defenseve“ vai- 
.-ti.jos Seimelyje.

Kitos grupės. tiesioginiai 
nepaliečiamos to ginčo, rūpi
nasi. kad tari) ginču dėl to 
skandalo kiti svarbus klausi
mai liks Seimelio nei liepa- 

,liesti. Tais kitais svarbiais yra 
darbu, algų, mokyklų, namų, 
socialiu saugumo ir civiliu tei
sių klausimai.

Demokratai yra įt< ikę Sei
meliui b’lius. bet bijomasi, 
kad jie ti.i bilių l-.ovuigai'neap
gins būdami įklimpę kovoji
me republikonu už ta skanda
lą.

Jiems daug kainavo 
auto vairavimas

New Yorko tral'iko teismų 
3 asmenys prisipažino kaltais 
vairavime auto esant, girtais. 
Visiems trims atėmė leidimus, 
viena nuteisė 3() dienu kalėti, 
o du nubaudė po $2(H)

Keturi asmenys norėjo kito 
teismo. Pasiruošiant tam teis
mui", pirmu kartu teismabuty- 
je buvo pademonstruotas 
“drunkometeris.“ Jo daviniai 
bus vartojami teisme prieš 
užsigynusius, kad j:e nebuvo 
girti.

McCarrano Įstatymas 
įsako sveturgimiams 
persiregistruoti

\\’a)tcr-.Vl c(’arrai) įstaty
mas įsako kirksienam s\etur- 
gimiui. persiregistruoti kas me
ili/ Liečia visus, kurie dar no
rą tapę pilnais piliečiai^. Re- i 
gist racija vykdoma sausio mė
nesį. Speciales formas duoda 
pašte ir ten reikia sugražinti 
jas išpildžius

Kitas to pat įstatymo punk
tas reikalauja raportuoti ge- 
ncraliam prokurorui kožną- 
adreso pakaitui ne vėliau 1(1 
dienu po pakaitos. 'Taipgi įsa | 
kas sveturgimiams visuomet 
turėt su savim originalą regis
tracijos kortą, su pirštų nuo-} 
t rankomis.

I 'ž bile kurio tų puntų ne- į 
išpildymui gali bausti kalėji
mu, pinigiškai arba deportavi
mu.

Laivakrovius ragina i 
susiburti i ILA

Eilinių laivakrovių leidžia- į 
mas laikraštukas “Dockers 
News” paskiausijoe savo lai
doje ragina, darbininkus susi
burti į ILA ir ti/ojau parei
kalauti firmas sdi unija derė
tis už naują sutartį. Ragina 
statyti darbininku reikalavi
mus.

Laikraštukas visuomet ragi
no darbininkus kovingai gin
ti demokratiją unijoje, šalin
ti iš unijos raketierius ir ra- ■ 
ketierizmą. Dabar jis pasmer
kė AFI, viršininkų broliavimą- 
si su gub. Dewey ir su firmo
mis. Pareiškia, kad tuo delsi
mu .AEL viršininkai gelbsti 
kompanijoms nustumti tolyn 
derybas. Gelbsti neigti darbi
ninkų reikalavimus.

Ginkluotas plėšikas atėmė 
iš algų nešėjos virš $2,000 
šapos keltuve, miesto centre.

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. 7-62 M t

iAb tony’s 
up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas s
306 UNION AVENUE \ 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis ?

NEW YORK
business

OPPORTUNITIES

REIKALINGAS PUSININKAS
Gerai įsteigiame maisto markele. 
Daroma gerus pragyvenimas dviem. 
Daug biznio dar galima dadėti. 
Puikiausia proga tinkamam žmogui.

Telefonuokite savininkui:
(Klauskite Mr, Walsh)

BA. 1-1050
(15-19)

HOUSEFl[RNTSBINGS STORE
Gera veikli Bronx sekcija, daro ge
rą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Saukite savininką:

Tel. LU. .3-7590

FLOOR SCRAPING BUSINESS
Dirbtuvė, mašinos pilnai įrengta- 
gera veikli sekcija. Ford 1950 Sta
tion wagon. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Saukite 
savininką:

.J E. 7-7510
(15-16)

dressmaker shop
Gerai įsteigta, pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija. Nebrangi renda. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai.

Saukite Savininką:
CY. 5-8612 arha. LC. 1-7812

(15-! 9)

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai? ,

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPU 
Iš Visų Šalių
ARTHUR 

FENDLER
112 West 491 h Street

New York 19. N. Y. Tel. CO. 5-7091 
Specializuojamus Lietuvos stampomis

Senomis ir Naujomis

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FVTROS

Minks-Persians-Beavers. Jack
ets, Capes ir Stoles. Koutai $50 
ir viršaus. Stoles nuo $25. Nauji 
ir mažai naudoti. Gatavai pasiu
va m e--mi taisomo ir perdirbame.

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

JU. 2-3176

BARB ER S—B E AUTU T A N S
Pertaisykite Savo Dirbtuves

(.Lengvais išmokėjimais)
Geriausios kokybes modž.iagos, 
greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarna\imas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers SI.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

SOFA—$10.00
KEDft—$5.00

Pertaisyti Kaip Nauji 
Jūsų Namuose

New heavy Webbing Springs, 
Ret ied,, Interlocked, New dust

proof Linings. Kaipo dėl geriau
sio darbo ir ilgo laikymo

Matykite
CARTER-COHEN

1052 Anderson Ave., Apt. IA 
Bronx. Ti l. JE. 7-7186

(15-18)

'Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot! pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūsų visam ahi- 
žiui parkerinčmis kojomis. Pasi
darykite lankstomus Coffee 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
lt. (Tikr| Phillipine Mahogany 
viršai.)

B. DIENER
Building- Materials 

166 Clove Rd.
Port Richmond, S. I.

Tel. GI. 8-0620

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KEPYKLA

Parsiduoda kepykla tirštai lietu
viais ir lenkais apgyventoje vietoje. 
Per daugelį metų įgyvendintas biz
nis, puikios įeigos. Gerai įrengta 

A’ieta. Savininkas atsistatydina po
ilsiui. Labai prieinama kaina. Kreip
kitės: 426 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (14-19)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MANICURIST—SHAMPOO
! Patyijisi visame darbo. 5 dienu sa-

1 vaibY i Uždara pirmadieniais.) Go
ra alga. Linksmos darbo sąlygos.

i R H. 1-8529
I
į (15-21 )

ASSISTANT BOOKKEEPER A 
TYPIST

Priimsimo apsukrią mokine, turi bū
ti gera skaitliavimuose. Puikiausia 
proga išmokti knygvedystčs. Kroip- 
k i t os: ■

j • (Mr. Stern)
METROPOLITAN 

EMBROSS1NG CO.
12.3 Blecker St., N. Y. C, 

Tel. AL. 4-1160
| (11-17)

OPERATORES

I Su \ iena adata prie custom made 
i brassjors ir girdles. Patyrusios. Nuo

latinis darbas,
HILLBRl N, INC.

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

| ■ ................................. ........ ................ ................ ..........................- —

SLAUGĖS—REGISTRUOTOS
Vietinei ligoninei 3-11, .11-7 valan
dom. 'I'ajpgi slaugės pavadavimui sa
vaitgaliais.

T'<-lcfonuokito:
N A varre 8-1600

(12-18)------ ------------------------------------------
MOTERIŠKĖ

Kuri nori namų su vaiku, nereikia 
valgių gaminti. Puiki aplinka, guo
lis vietoje, askiras kambarvs, valgis 
ir alga.

Saukite; IN. 9-563!
(13-19)

BEAUTICIANS
'Pilnai mokančios operatorės - dė) sa- 

I vaitgalių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Krei.pkitės:

BEAUTY SPOT 
533 W. Merrick Rd. 
\’alley Stream, L. I.

(13-19)... . .....___________ _____________ __ A.
BEAUTICIANS

Patyrusios pilnai mokančios. Nuola
tinis darbas, 5 dienų savaitę, geros 
valandos. Aukščiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
RAY & VINCENT’ HAIRSTYLISTS
6302 Bay Parkway (kamp. 63rd St.) 

Br<»ok)yn—Tel. BE. 6-7093
(10-16)

MOTERIŠKĖ-

' Abolnai namų ruošai. 6 dienos sa

vaitėje. Nereikės virti. Guolis kitur. 
Nuolatinis darbas.

GR. 5-0457 (N. Y. C.)

(16-18)

NAMŲ DARBIN1NĖ
Mergina ar moteris. Guolis vietoje, 
atskiras kambarys--televizija. Vis) 
įrengimai elektriniai. Suaugusių šei
ma. Kiek nors kalbanti angliškai 
Gera mokestis. Linksma namų ai
ni os f o ra. Pa 1 i ūd i j ima i.

Tel. NE. 4-1340

FINGERWAVER
Pilnai patyrusi greita dirbti salo
ne, įsteigtame 17 metų. Park Ave
nue klientai. 5 dienos trumpos va
landos. Viršiausia alga. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

126 E. 34 St. (pirmos lubos)
(Tarp Park ir Lexington Avės.) 

N. Y. C.
(16-17)

SLAUGĖ

Stall duty. Mažai Bronx ligoninei.
3-11. P. M.

Ti'lel'onuokite Miss Lagace
Tel. C Y. 9-1100

(1G-17)

MANICURIST—SIIAPOOIST
Nuolat. Aukščiausia alga. 5 dienos. 

Linksma d<Vbo atmosfera.

Kreipkitės:
212 W. 23rd SI. (prie 7th Avė.)

N. Y. C.
(16-17)

BEAUTICIAN
Patyrusi—pilnai mokanti. 5 dienos, 
arba daliai laiko, kaipypageidaujate. 

Gera mokestis. Linksiua darbo at
mosfera.

šaukite: BO. 3-1290
(16-22)

MALE and FEMALE

A PT A RN AUTO J AS—PO RA
Dėl mažo apartmontinio namo arti
Central Park. Puikus pilnas apart- 

mentas tuščias jūsų rezidencijai, 
šaukite:

UN. 5-1340
(16-17)

Vaidijasi už vaikus
Buvęs Jugoslavijos konsula

to tarnautojas Djūrovic už
sispyrė neleisti žmonai išsivež
ti į Jugoslavija vaikus. .Jis

4 psL—Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Sausio-Jan. 23, 1954

| NEW YORK___
!’ BUSINESS

OPPORTUNITIES
STATIONERY—FOUNTAIN ' 

LUNCHEONETTE 7
Pilnai ir moderniniai įrengtas — 

j Air conditioned. Gora veikli sekcija 
i Kew Gardens. įeigos $1,500. Biznis 

■ lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio pro;^ .savininkas parduoda 
labai prieinmnai, pardavimo priežas
tis asmeniški keblumai (Patogūs iš- 

j mokėjimai.) Saukite savininką ar 
; parimaiykite*:

7748 Vlelgh Place
I Kew Garden Hills, L. L

Tel. RE. 9-9719
_____________________(10-16)

PARSIDUODA GROSERNĖ
Taipgi parduoda frozen bxxls u alų. 
Gera veikli sekcija. Nc-ša $1,200 
iki $1,400 j savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Saukite savininko;

Tel. Mo. 5-3640
|1(10-16)

' LUNC HEONETTE A
I CANDY STORE

Gera veikli sekcija Astoflijojo. Pį]. 
nai įrengtą. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengxai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 

j parduoda labai prieinamai. Parda-
vimo priežastis liga šeimoje. Ma-

I t s kite ar šaukite savininką:
.31-56 33rd St., Astoria 

Tel. RA. 8-9679
(12-17)

RESTAURANT & PIZZERIA
j Laisniai ant. alaus ir vyno. Pilnai 
i įrengtas. Gera veikli, sekcija, daro

gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Puikiausia proga dėl 
šeimos ar pusininkų. Savininkas

I parduoda labai prieinamai.
TOM’S RĘSTAI RANT

■19 W. Burnside Ave., Bronx 5.3, N. Y. 
FO. 4-9603

; (13-19)

( A N D Y—STATION ARY 
FOUNTAIN

Gera, veiki] sekcija Brooklyne, Pil
nai įrengtas, iš užpakalio virtuvė, 
5 metams lysas, daro $500 į savai- 

i te. Biznis lengvai padidinamas, šią 
į puikiausią biznio progą savininkas 
; parduoda labai prieinamai, šaukite 
į ar matykite savininką.

294 Union. Ave., Brooklyn 
Evergreen 4-8412

j ‘ (13-17)
LUNCHEONETTE

Pilnai įrengta. Gerą veikli vieta 
Maspeth, L. I. Padaro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidina*

; mas. Maža renda. 5 m. lysas. Sa
vininkas parduoda šią puikią biznio 
progą labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką.

i SC ALA
60-22 Flushing Ave., Maspeth, L. I.

DA. 6-7454
(14-1C'I

LUNCHEONETTE
Geriausia vieta —- veiklus fi

nansinis distriktas. Pilnai ir mo
derniškai įrengtas. Air conditioned, 
Gražiai išdekoruotas. 5 dienų sa
vaitėje biznis. 10 metų lysas. $2,- 
500 savaitinių jeigu. Gali būt leng
vai padidintos įeigos. Kaina $32,000. 
Pusę reikia įnešti.

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

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

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
įsteigtas prieš 15 motų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
šaukite Savininką:

Tel. TAylor 7-9892
(15-17)

CLEANING & TAILORING
Visi įrengimai visiškai nauji, mo
derniški. Gera veikli sekcija. 
$350 iki $400 savaitinių jeigu. Biz
nis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai.

Matykite arba šaukite savininką: 
181 W. 116th St., N. Y. C.

Tel. RI. 9-9539
(15-21)

MILK ROUTES
FOR SALE

Brooklyne. Puikiausios įeigos. " 
Geras Trokas.

šaukite:
BU. 4-3090

(15-21)

LUNCHEONETTE
Fountain. Alaus leidimas. Prie dide
lio kelio. Trumpos valandos. 6 die
nos. Mažos išlaidos. Ilgas lysas. Ge
ri parkinimo patogumai. $50,000 me
tinių jeigu. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda su nuo
stoliu iš priežasties ligos. $17,000. 
(Puikiausi išmokėjimai.)

Greenlee, Broker 
Tel. FR. 9-0186

(16-17)

aiškinasi norįs vaikus apsau
goti “nuo komunizmo ” O ji
nai sako, kad jo dangstymasis 
komunizmo baime yra melas. 
Kad jis turi amerikinę meilu
žę ir kad dėl to suiro jų pori
nis gyvenimas.

4
New Yorke suimti du jau 

suaugę vyrai kaip plėšikai. Jie 
prisipažino, kad jie įvykdė 15 
apiplėšimų, bet 16-me pakliu
vo.




