
Laimingu nauju metu!
Sambūriai jiems pasitikti. 
a(jūsu krašte.

tJt^AČiajame pasaulyje, 
k Rašo R. MIZARA

, Laimingu Naują Metu! vi
sur skamba žodžiai, gražūs 
žodžiai.

Tačiau nemaža žmonių juos 
taria tik formaliai, šaltai, vi
sai nepagalvodami apie iu 
prasmę ir nesirūpindami, kad 
tam, kuriam jie adresuojami, 
iš tikrųjų naujieji metai bū
tų laimingi.

Mes nuoširdžiai trokštame, 
'kad visiems’ mūsų skait\to
jams ir visai pažangiajai, tai
kos ir laimingesnio gyvenimo 
trokštančiai, žmonijai 19'3 
metai būtų tikrai laimingi.

Mes trokštame, kad mūsų 
žmonės būtų sveiki, kad jiems 
sektųsi gyventi ir kovoti dėl 
taikos, dėl progreso, dėl lai
mės visiems dirbantiesiems!

Naujiesiems metams sutikti 
/Vyks daug sambūriu, pramo- 

' susiėjimų.
£ Čia pat pas mus, Kultūri
niame Centre, Richmond Hill, 
bus didelis pažangiosios lie
tuvių visuomenės pažmonys.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube, Brooklyne. Įvyks tas 
pats.

Bus mažesnių ir didesnių 
'•Pakylėlių kiekviename mieste.

Tebūva jie kultūriški ir 
draugiški.

Lai būva juose daromi pa
sižadėjimai, kad sekamais’ 
metais daugiau naudingų vi
suomenei darbu galėtume at
likti!

Džiaugiamės, kad 1952-rai- 
siais metais karo provokato
riams nepavyko uždengti visą 

. /pasauli? karo liepsna.
Juos nuo to sulaikė didis, 

platus taiką mylinčiųjų žmo
nių judėjimas, kurį apvaini
kavo Viennos Kongresas.

1953-čiaisiais metais tasai 
judėjimas apims dar naujus 
milijonus žmonių.

Daug svarbių Įvykių atsitiko 
šiais metais.

Mūsų krašto. — po 20 me
tų, — tapo išrinktas naujas 
prezidentas, re pu bl ikonas Ei- 
senhoweris.

Juo džiaugiasi ir didžiuo
jasi monopolistinio kapitalo 
atstovai, ji išstatę kandidatu.

Bet darbininkų klasė dėl to 
susirūpinusi, nes ji gerai ži
no, kad Eisenhoweris gins ne 
josios reikalus.

tįjt Šiais metais mirė CIO pre- 
j ridentas Philip Murray ir 

ĄDF prezidentas William 
Green.

Šiais metais rimčiau buvo 
iškeltas Amerikos' darbininkų 
judėjimo apvienijimo klausi
mas.

Bet jis dar vis tebėra tik 
diskusijų stovyje.

Visų amerikinių darbo uni
jų apvienijimo klausimas — 
patsai svarbiausias reikalas!

Tarptautinėje plotmėje 1952 
metai buvo tuo reikšmingi, 
kad pavergtosios Azijos ir 
Afrikos tautos pradėjo griež
tesnę kovą už savo laisvę.

Tarybų Sąjunga, — tame 
. skaičiu je, aišku, ir mūsų mo
tulė Lietuva. — padarė di
džiulį progresą ekonomikoje 
ir kultūroje.

Milžiniškos reikšmės ne tik 
Tarybų Sąjungai, o ir viso pa
saulio dirbantiesiems, turėjo 
įvykęs Maskvoje XIX-tasis 
Tarybų Sąjungos Komunistę 
Partijos suvažiavimas, priė
męs naują statutą ir nubrė
žęs planus perėjimui iš so- 
djalizmo į komunizmą.
t Šiais metais J. Stalinas pa
teikė didžios vertės veikalą, 
pavadintą ‘Ekonominės Socia
lizmo Problemos Tarybų Są
jungoje.”

'Kinijos Liaudies Respubli
koje, taipgi liaudies demokra-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Teisėjas sako, kad Tafto 
įstatas prieš streikus 
“sutinkąs su Konstitucija”
Dar pirmą sykį, teismas užgyrė 
\tą streiklaužišką įstatymą

Buffalo, N. Y. — Prezi
dentas Trumanas pavarto
jo Taft-Fartley’o įstatyrpą, 
liepdamas American Loko
motyvu Kompanijos strei- 
kieriams Dunkirke, N. Y., 
grįžti darban ir be pertrau
kos dirbti per 80 dienų.

CIO Plieno Darbininkų 
i Unija, atstovaudama strei- 
' kierius savo narius, kreipė
si į federalį apskrities teis
mų, kad atmestų preziden
to Įsakymą. Unijos advo
katai Įrodinėjo, kad pats 
T a f t o-Hartley’o įstaty
mas peržengia Jungtinių 
Valstijų Konstituciją. To
dėl teismas privalo atšauk
ti tą įstatymą kaip prieš- 
konstitucinį.

Federalis teisėjas John 
Knight atmetė unijos pra
šymą, surasdamas, kad 
Tafto įstatymas “sutinkąs 
su Konstitucija.” Tai dar

Atominis Anglijos mokslininkas 
May paleistas iš kalėjimo 
po sutrumpintos bausmės
Amerikoj gi Rosenbergai 
nusmelkti mirti tik už 
“suokalbiavimą šnipinėti”

Wakefield, Anglija. — 
Tapo paleistas iš kalėjimo 
atominis anglų mokslinin
kas Alan Nunn May, kuris 
1946 metų pavasarį buvo 
nuteistas 10 metu kalėti 
kaip “šnipas.” Jis buvo 
baudžiamas už tai, kad 
perdavė tūlam asmeniui 
rusui truputį sprogstamos 
atominės uraniumo medžia
gos. O tai tokia medžiaga, 
iš kurios Amerika pasiga
mino pirmąją atom-bombą.
Skirtinga teisdaryste

May paliuosuotas po 6 
metų ir 8 mėnesių bausmės. 
Treji metai ir 4 mėnesiai 
jam atleisti už gerą užsi
laikymą kalėjime. Jis yra 
41 metu amžiaus. €

Taip Anglijos teisdarys
te skiriasi nuo amerikinės.

Amerikoje Julius ir E- 
thelė Rosenbergai nusmer- 
kti sudegint elektros kėdė
je tik už tai, kad, sakoma, 
jie šuokalbiavę išduot .So
vietų agentams atominius 
Amerikos sekretus. Teisme 
jiedu nebuvo net kaltinami 
už sekretu išdavimą, v v

Anglijoj Alan N. May 
buvo apkaltintas už “ato-

tijų respublikose šiais metais 
pasiekta didžiulių laimėjimų 
visose gyvenimo srityse.

Visa, kas pažangu,'nesulai
komai žengė pirmyn.

Tas pats turės būti ir se
kamais metais.

Tai turėdami galvoje, drą
siai žengkime per naujųjų 
metų slenkstį!. ..

Richmond Hill 19, N.Y., Tree., Gruodžio 31,1952 . ★★

pirmą, kartą šis įstatymas 
patvirtintas federaliame 
teisme, nors valdžia jau 8 
kartus ji naudojo strei
kams laužyti.

Unija ketina kreiptis į 
Aukščiausią Jungtinių Val
stijų Teismą, reikalauda
ma panaikinti tą įstatymą.

America n Lo k o m o ty vų 
Kompanija, tarp kitko, ga
mina , nikeliuotus plieno 
vamzdžius, reikalingus ato
minių bombų fabrikams.

Prez. Trumanas todėl 
pareiškė, kad streikas, su
stabdęs tų vamzdžių dary
mą, kenkia šalies apsigyni
mui. .

Pusantro tūkstančio tų 
darbininkų streikuoja jau 
nuo rugpjūčio 29 d. Reika
lauja pakelt uždarbį po 26 
centus valandai. Kompani
ja siūlė tiktai 12 su puse 
centų priedo.

minio sekreto išdavimą 
kaip fakta”, ir už tai nu
baustas tik 6 metais ir 8 
mėnesiais, kalėjimo.

May buvo Kings Kole
gijos profesorius Londone 
iki 1946 metų kovo mene* 
šio, kada tapo suimtas.

Jisai dalyvavo atomi
niuose Amerikos, Anglijos 
ii- Kanados darbuose karo 
metu. Keturis kartus ke
liavo į atominę Chicago 
Universiteto laboratoriją 
1944 metais ir padėjo Ame
rikai išvystyti atomų bom
ba.

Nei teisme nei kalėjime 
May, prisipažinęs kaip ko
munistas, nedarė jokios at
gailos už savo poelgius. Ji
sai sakė, pati niokslo pa
žanga ir žmonijos gerovė 
reikalauja pasidalinti ato
miniais atradimais su ki
tom šalim.
Sugrąžinta visos 
pilietines teises

Paleistam iš kalėjimo 
May’ui buvo duota racio- 
n.avimo knygutė dėl maitoto 
bei kitų reikmenų pirkimo 
ir leidimas keliauti, kur tik 
jis nori Anglijoje.

’Jis gavo ir truputį pini
gų iš kalėjimo valdybos. 
May pilnai paliuosuotas, 
taip kad nereikės jam ro
dytis policijos stotyse nei 
pranešinėti, kur jis būna ir 
ką veikia.

Anglijos vidaus reikalų 
ministerija sakė, dabar 
May turės tokias pat teises^ 
kaip ir kiti šalies piliečiai. 
O užsieninių reikalų minis
terija pranešė, kad jeigu 
May norės užsienin keliau
ti, tai bus duota jam pas- 
port-as.

Į Laimingų 
| Naujai Metų!
| Mūsų skaityto jams va jin in- | 
! kams. bendradarbiams, rėmė- i 
I jams ir visiems taika myliu- j 
g tiems lietuviams linki Laisvės | 
į REDAKCIJA j
L ■ ADMINISTRACIJA |
I SPAUSTUVĖ I

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų jau pasibai
gė. Dėl švenčių, laiškų pristatymas labai vėlinusi, tad 
vajaus rezultatų dar neskelbiame, laukiame, pakol ateis 
visi laiškai, išsiųsti su sausio pirma diena. Nors jie ir 
vėliau pasieks Laisvės raštinę, punktai bus priskaityti 
kontestantams. Laiškų sulaukimui skiriame laiko iki 
sausio 7-tos, 1953. Ęet išsiuntimo diena, sulyg pašto ant- 
spaudos, turi būt nevėlesnė kaip sausio Linos,. Ii953 m.

Su sausio 1-ma d., 1953 m. Laisves prenumerata me
tams bus $8.00. Kanadoje ir vietiniams Queens County 
$9.00 metams. Kitur užsieniuose $10.00.

Vajų baigiame su vidutiniai geromis pasekmėmis. 
Širdingai dėkojame visiems, vajininkams už gražų dar
bą, atliktą taip sunkiose sąlygose. Jūsų triūsą platini
mui apšvietus labai brangina ne tik Laisvas redakcija ir 
administracija, bet ir visa pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė. Mes visi suprantame jūsų darbo sunkumą ir 
sveikiname jus kaipo apšvietus platinimo pionierius. 
Jūsų pasirįžimas, talentas pažinti žmones ir mokėjimas 
juos suinteresuoti skaitymu dienraščio Laisvės yra dide
lės svarbos visuomeninis darbas.

Pažindami jus, draugai ir draugės vajininkai, žino
me, kad jūs tą gražų darbą tęsite ir ateityje, todėl lin
kime jums geros, sveikatos ir to paties pasirįžimo savo 
tikslui ir 1953 metais *

LAISVES ADMINISTRACIJA.

DĖKOJAME VAJININKAM

jar*/..

Ragangandis sen. McCarr an 
prisipažįsta, jog prašė 
numušt gembleriam taksus

Washington. — Demok
ratas s.enatorius McCarran, 
ragangaudiškų įsta tymų 
meistras, buvo' priverstas
prisipažinti pasidarbavęs 
1950 metais, kad valdžia 
numuštų taksus gemblerių- 
raketicrių. Flamingo Fote
liui, La s Vegas Inies.te, Ne- 
vados valstijoje.

McCarran turėjo prisipa
žinti, - atsakydamas i teis- 
minius klausimus, kuriuos 
jam statė advokatas H. M. 
Gi’eens.puno, Las Vegas 
Sun laikraščio leidėjo.

Greenspun patraukė Mc- 
Carraną teisman kaip suo
kalbininką, kuris išvien su 
kitais mėgino sunaikinti tą 
laikraštį.-

Tyrinėjančio j i Senato ko
misija andai surado, jog 
Flamingo Fotelis; kurio 
naudai McCarran darbavo
si, yra “vienas iš. pelnin
giausių gehgsteriškų gemb- 
lerių namų visoje šalyje.”

McCarranas taipgi prisi
pažino, kad jis dovanai 
gaudavo valgius ir kamba
rius tame ir kituose Neva- 
dos viešbučiuose, ir nieko 
nemokėjo viešbučiui "EI 
Cortez,7 kur McCarranas

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
------------ —---------

Jungtinės Valstijos duoda 
Frankui 800 milionų dol.
už karo bazes Ispanijoje

I _________ .
% - —

Ginkluos pusę milijono Franko 
armi jos kovai prieš komunizmą

turėjo raštine rinkiminėse 
savo kampanijose 1944 ir 
1950 metais.

McCarranas sakė, jog as-
meniniai prašė taksų val
dininką Charlesą Oliphan- 
tą numušti taksus Flamin
go Foteliui. Tas Fotelis 
pirmiau priklausė Benja
minui (Bugsy) Siegeliui, 
kuri 1947 metais kiti gen- 
gsteriai nužudė.

^Oliphantas pernai buvo 
priverstas pasišalinti iš 
taksų valdybos kai]) suk
čius. •

Anglai reikalausią' 
baigt Korėjos karą

Juondon. — IJranešama, 
jog kai Anglijos premjeras 
Churchillas nuvyks Ameiti- 
kon į pokalbius su Eisen- 
howeriu ir Trumanu, tai 
ragins greičiau baigti Ko
rėjos karą .

Taip nutaręs . Anglijos 
ministrų kabinetas slapta
me savo susirinkime.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vis nešalta.

Madrid, Ispanija. —Jung
tinės Valstijos faktinai pri
darė pinigimai-karinę su- 

! tartį su Franko fašistų vai-1 
džia Ispanijoje. į

Franko gaus, daugiaū j 
kaip 800 milijonų dolerių.; 
Už tai duos Amerikai ketu- į 
rias dideles kariniu lėktų-i * *• 
vų stovyklas-bazes, iš ku-! 
rių galės veikti ‘ir atomi
niai bombonešiai. Be to,; 
bus leista 'Amerikai įsitai
syti karinio laivvno sto
vyklas Ispanijos, uostuose 

j Kadize ir Kartage.noje, 
j • Amerika gi įrengs kelias į 
I mažesnes stovyklas Ispa- 
nijos lakūnams, kurie bus 
lavinami kariaut lengvai- i 
siais • lėktuvais..

Amerika taip pat aprū
pins naujoviniais ginklais 
pusę milijono Ispanijos ar-' 
mijos ir aptvirtins Pirinė- ! 
jų kalnus, kuriais rūbe- i 
------- -------—--------------------- ;

McCarran reikalauja 
nauju įstatymą 
unijoms ardyti

Washington. — Raudon- i 
baubis demokr. senatorius 1 
McCarran ^.ūlė išleis- j 
ti naujus įstatymus, kurie1 
turėtų: ' '

L.eis.ti samdytojams pava-: 
ryt darbininkus iš darbo i 
už priklausymą bet kokiai! 

i vadinamai “subversyvei” ! 
; (“.neištikimai'’) organiza-| 
i ei jai.

.Užginti tokios orgamza-; 
j ei jos nariams užimti bet' 
; kokią vadovaujamą vietą ' 
i unijose.

---------------------------------- i

; Prancūzai sakosi
! atsigauną Vietname ;

Hanoi, Indo-Kina.—Fran- ■ 
cūzai skelbia, kad atgriebę į 
nuo Vietnamo liaudininkų 
Nasan tvirtovę ir Conoi, 
kur taip pat pagrobę mais
to ii* amunicijos sandėlius.

764 amerikiečiai žuvo 
kalėdinėse nelaimėse

Chicago. — Galutinai ap
skaičiuota, jog per kalėdi
nes šventes. 764 amerikie
čių žuvo visokiose nelaimė
se:

Automobiliai užmušė 588 
asmenis, 79 žmonės gais
ruose sudegė bei užtroško; 
7 užsimušė, krisdami su 
lėktuvais; 97 žuvo per šau
dymus. ir kt. <

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kad numušė 5 amerikonų 
lėktuvus.
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žiuojasi Ispanija su Frak
cija. Šių kalnų tvirtovės 
bus “antroji vakarų Euro
pos apsigynimo linija” 
prie< Sovietų Sąjungą ir 
jos draugus.
“Paskutinė atspirtis 
Europoj” prieš komunizmą

Jau devyni mėnesiai kai 
tesėsi derybos, tarp Jungįfc 
nių Valstijų ir Franko Is
panijos. Amerikos valdžia, 
pagaliau, paskubėjo susi
derėti su Franku dėl šių 
dviejų priežasčių:

1. Europiniai Atlanto są
ryšio kraštai neįstengė 
taip sparčiai apsiginkluoti, 
kaip Amerika reikalavo.

2. Francijos valdžia silp
ną, dažnai griūva ir kei
čiasi. Morokko ir kitos 
francūzų kolonijos verda 
maištais. Be to, Francijoį 
v ra “per dau g komunistų,v 
kurie ypač įsigalėję darbo 
unijose. Taigi Francijos 
negalima laikyti atspirties 
nugai’kauliu prieš komu
nizmą.
Todėl reikia pasitelkti Is

panijos fašistus kaip pati
kimą jėga ' planuojamam 
karui su Sovietų Sąjunga. 
Juk Ispanija gali likti ir 
“paskutinė atspirties papė
dė” prieš komunizmą Eu- 
ropoje/kaip jau seniai spė
ja anglų-amerikonų kari* 
ninkai. •

Amerika per mėnesį 
davė užsieniam ginklą 
už $329,000,000

Washington. — Karine 
valdyba gruode 29 d. pa
skelbė, jog vien tiktai per 
spalio mėnesį šiemet Tru- 
mano valdžia nusiuntė sve-
timiems kraštams 32i9 mili
jonų dolerių vertes ginklų 
ir įvairių karinių įrengi
mu.

Tai]) Jungtinės. Valstijos 
ginklavo ir ginkluoja vaka
rų Europos, Azijos, loty
nų Amerikos ir Artimųjų 
Rytų šalis kovai prieš ko
munizmą.

Korėjos liaudininkai 
buvo užėmę 2 pozicijas
Korėja, gruod. 30. —Šiau

rinės Korėjos liaudininkai • 
išvien su kinais per smar- - 
kias. kautynes atėmė dvi j
pozicijas is amerikonų ir 
jų talkininkų į vakarus 
nuo Čorvono.

Paskui liaudininkai ap
leido pozicijas, į kurias tad 
amerikonai vėl sugrįžo.

Washington. — RepųJjli- 
konai senatoriai ketina pla
čiau tyrinėti universitetų- ' j 
kolegijų profesorių “ištiki
mybę.” z
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Atsisveikinant su 1952 metais.
KĄ DAVĖ ŽMONI JAI 1952 metai, kuriuos paliekame 

istorijos puslapyj?
Negalima į tai atsakyti nei vienu žodžiu neigi vienu 

sakiniu.
Kapitalistiniame pasaulyj 1952-rieji metai buvo pek

liško ginklavimosi metai. Gi socialistiniame pasaulyj 
buvo didžios pažangos — ekonomikoje ir kultūroje — 
metai.

- Pavergtuose, kolonijiniuose kraštuose, — Azijoje ir 
Afrikoje, — buvo pavergtų tautų didžio subruzdimo 
metai, metai kovos už laisvę, už tautinę nepriklausomy
bę, už išsilaisvinimą iš imperialistų priespaudos, kurią 
tos tautos kentėjo per ilgus laikus.

Štai ką, trumpai suėmus, davė paliekamieji istorijoje 
metai.

—o—
KARO TROŠKĖJAI kadaise pranašavo, būk 1952-rieji 

metai būsią metais, kuriais prasidės trečiasis, pasaulinis 
karas. ,

Atsiminkime, vienas .amerikinis žurnalas (“Collier’s”) 
kadaise išleido specialę laidą su smulkiais ir “konkre
čiais” aprašymais apie tai, kaip 1952 metais karas prasi
dės, kaip Tarybų Sąjunga jį uždegs, kaip, vėliau, Ame
rikos atominė bomba Tarybų Sąjungą sunaikins, kaip, 
po to, Tarybų Sąjungos tautos bus išlaisvintos, ir kaip 
jos džiaugsis ir sveikins gengsterišką kultūrą, atneštą 
bombomis.

Visa tai neįvyko. O neįvyko dėl to, kad milijonai pa
saulio žmonių ryžtingai kovojo dėl taikos išlaikymo, ir 
kad Tarybų Sąjunga niekad nesvajojo apie karo pradė
jimą.

Korėjoje tebeverda. Tiesa ir tai, jog ka
ras Indo Kinijoje taip pat tebeina, vienok uždegti visą 
žmoniją, pasaulinio karo liepsna provokatoriams, ne
pavyko !

Daugiau: tarybinių tautų vadovas, J. Stalinas, šiais 
metais davė pasauliui naują visuomeniniai mokslinį vei- 

<kalą —_ “Ekonomines socializmo problemos Tarybų Są
jungoje.”

Jame Stalinas, pabrėždamas, jog Tarybų Sąjunga 
'.trokšta taikos ir dėl jos kovos, žymi, jog karas gali kil
ti greičiau tarp kapitalistinių valstybių, negu tarp kapi
talistinių ir socialistinių.
: Gi tik prieš savaitę laiko tas pats. Stalinas iškėlė pa
geidavimą, kad busimasis mūšų krašto prezidentas Ėi- 
sephoweris tartųsi su juo bendroje konferencijoje dėl 
pašalinimo visokių stambesnių nesusipratimų tarp šitų 

.‘dviejų kraštų. Jis tolydžio pabrėžė, jog karas tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos nėra neišvengiamas.

’Žodžiu, nežiūrint visokių provokacijų, 1952 metai iš- 
vengė būti kito pasaulinio karo pradžios metais,, ir tikė

tame, kad tokiais metais bus ir sekamieji, ir kiekvieneri. 
Ir taip bus, jei tik taiką mylinčioji žmonija ryžtingai ir 
neatlaidžiai kovos už taikos reikalą.

—o—
MUSŲ KRAŠTE 1952-rieji metai buvo “gerbūvio me

tai.” Tačiau tasai gerbūvis, kaip jį kadaise apibūdino 
. generolas Eisenhoweris, rėmėsi karine ekonomija.

Tai reiškia, kad šis gerbūvis, savo įščiuje turi baisias 
nedarbo, krizės perspektyvas. Tai reiškia, kad šis ger
būvis yra tik tol, kol mūsų kraštas, leisdamas dešimtis 
bilijonų dolerių, ginkluojasi, kol Korėjoje eina karas. 
Kaip greit tas baigsis, taip greit gali mūsų kraštą visu 
svoriu užgulti nedarbo, krizės siaubas.

—o—
1952-RIEJI METAI mūsų krašte buvo aštrios reakci

jos pakilimo metai. Visa eilė darbininkų judėjimo vei
kėjų buvo nusmerkti kalėjimai, einant Smitho įstatymu, 
nukreiptu prieš žmonių galvoseną.

Siautėjo ragangaudžiai, persekiodami mokytojus, 
artistus, rašytojus, mokslininkus, švietėjus, darbo uni
jų veikėjus.

Įėjo galion žiaurus, nežmoniškas Walter-McCarran į- 
statymas, vyriausiai nukreiptas prieš s.veturgimius, ta
čiau kartu liečiąs kiekvieną amerikietį.

Buvo išrinktas prezidentu Eisenhoweris, kuris išstums 
,.iš valdžios suolo Memokratų administraciją, valdžiusią 
Lkraštą pastarųjų 20 metų bėgyje.

Su Eisenhowerio valdžios, — kuri tapo sudaryta iš 
stįambiųjų korporacijų valdytojų, — atėjimu, mūsų kraš
to darbo žmonės jaučia, jog sekamieji metai bus kur kas' 
jiems blogesni, nes stambusis kapitalas juokų nedarys. 

Im. Dėl to šiandien vis garsiau girdimas obalsis: apvieny- 
h"ti visus organizuotus darbininkus, apvienyti CIO su 
:ladf ir su visomis, nepriklausomomis darbo unijomis, 
’*kad, būdami vienybėje, darbininkai galėtų atspariau at- 
•'silaikyti prieš monopolistinio kapitalo puolimą, prieš 
’•stambiųjų turčių daromus darbininkų judėjimui žaban- 
Rgus.

—o—
• TIEK TRUMPAI GALIMA prasitarti apie praeinan
čiuosius 1952 metus.

Apie tai, kokie uždaviniai mūsų laukia 1953 metais, 
pakalbėsime penktadienio Laisvėje.

MOTERŲ KAMPELIS
Dėl ko vienodiem produktam 
duoda skirtingus vardus?

Tas klausimas mane se
niai v a r g in o . Nuėjus į 
krautuves kartais pradeda 
galva< kvaisti vien tik nuo 
margumo tų dėželių ir mir
guliuojančių vardų. Dar 
sunkiau spręsti, kuris pro
duktas. būtų geresnis. O už 
vis daugiau erzina tas, kad 
kožnas pardavėjas siūlo 
vartoti skirtingą proporci
ją. Verčia eikvoti laiką 
skaitymui direkcijų. .

Tas galvosūkis nuvedė 
pas tūlų produktų gamin
tojus ir ekspertus teirautis. 
Jie aiškino sekamai:

Pamatinis amerikinės 
produkcijos tikslas yra pel
nas. Už jį lenktyniuoja fa
brikantas ir prekybininkas. 
Dėl to jau gaminamą ir už
patentuotą produktą, nors 
ir geriausias, jis būtų, kitas 
asmuo neturi teisės gamin
ti. Jo produktas turi būti 
kitoks. Bet stebuklo nesu
tversi. Pamatinė medžia
ga vienam tikslui gamina
mų prekių, daugumoje, yra 
ta pati. Ką daro norintie
ji pelno?

Pavyzdžiui paimkime mui
lą. Visokiausiose jo formo
se pamatine jo sudėtimi 
vra šarmas ir riebalai. Ką 
daro kiti, norintieji pradėti 
gaminti muilą, kuomet mui
lo jau yra prigaminta de
vyniomis galybėmis vardų’-'' 
Jie turi darytį biskį kito
kį ir kitaip pavadinti. Ki- 
tokybės atsiekia dėdami bis- 
kytį skirtingas proporcijas 
pamatinių produktų, dadė- 
jimu priemaišų, kartais tik 
kokių nors kvepalų ar da
žu,

“Naujos rūšys” dažniau
sia yra tik nauji vardai.

Nauji vardai, naujos for
mos seno produkto daro
mos 'dar ir dėl pakėlimo 
kainų. Nori pąkelti pro
dukto kaliną, bet bijo, kad 
pirkėjai nepradėtų vartoti 
kitų prekes. Kam pykdyti? 
Padaro mažesnes, skirtin
gas dėželes, uždeda naują 
vardą ir naują kainą. Pa
giria. Liekasi vilkas sotus 
ir ožka čiela. O jei ožka 
ir ne čiela,—kas jos paiso, 
bile tik yra pelno.

Daugeliu vardų ir formų 
viena ir ta pati prekė eina 
dar ir dėl to, kad šeiminin
kė rastų “pasiri n k i m ą. ” 
Makaronėlių, pyragaičių ir 
kitokių valgomų mažmenų 
fabrikuose iš vieno kubilo 
tešlos gaminiai eina i 
daug skirtingais pavadini
mais dėželių - maišelių. Jei
gu šeimininkei nepatiko 
produktas “baltosios rožės” 
pakelyje, ji gali' gauti ko
kios kitos rožės ar lelijos 
pakelį.

Pigūs pajams ir kėkams 
“fdingai” išverda vienu ir 
tuo pačiu kartu viename 
katile avietinis, žemuoginis 
ar koks kitokis. Kuriuo 
vardu pakrikštija supilant 
į bonką ar keną, priklauso 
nuo to, kuriam užsakymą 
gavo. Skirtumas gaunasi 
įpylus, ne uogų, bet che
miško skonio, kvapo, dažo. 
. “Avietiniame” kartais 
dar būna įdėta iš kitų kraš
tų atvežtų sėklelių, kurios 
traška, kaip, avietes.

Vartotojas tuose “f din
guose” gauna, tik krakmo
lą — baltu miltu su cukrum 
ir visai menka priemaiša 
ko maistingesnio. Fabri
kantas ir stambusis tarpi
ninkas prekyboje gauna 
daug pinigų. Jie perkasi

viską geriausią, visais sezo
nais. Eilinis mūsų žmogus, 
taip pat visais sezonais, 
perkasi jo pagražintą krak
molinę buizą. Rytą jos 
gaunam^ prie kavos nusi
pirktame “jelly dougnut’e, 
pietums pajuje, o vakarui 
dar tūlas parsinešame gra
žiai išpurtusį, tos buizos 
pilnutėlį eclair, 
“pasirinkimas.”
tinei šeimininkei.

Toks yra 
mūsų vidu-

VN. G.

Kai unijistai užtarė 
11 darbininkių

Visai dar netoli praeityje 
tie laikai, kai nuėjusios Į 
auto fabrikus prašyti dar
bo negrės išgirsdavo: “Nė
ra darbo, n esą m d o me.” 
Niekas nepaisė, kas atsitiks 
su jomis, kas atsitiks su jų 
vaikais, kuomet jos amžinai 
ieško darbo ir amžinai ne
gauna darbo.

Tačiau pažangūs unijistai 
pamatė, kad baltieji vyrai 
ir moterys, daugumoje, ne
išeina tuojau iš raštinės. 
Įeina ir pasilieka. Į depart- 
mentus pradėjo ateidinėti 
nauji darbininkai, bet tik
tai baltieji.'

Briggs - Connor šapo s 
darbininkai buvo pirmieji,, 
kurie sustabdė darbą ir 
masiniai nuėjo Į firmos raš
tinę reikalauti teisingos 
samdos. Pirmas atėjęs, pir
mas s turi būti pasamdytas, 
jeigu tik tam darbui tinka, 
nežiūrint i asmens rasinę 
kilmę ar tikybą. ,

r o to tuojau i sopas pri
ėmė 11 negrių. Tai įvyko 
prieš keletą savaičių. Da
bar tos. firmos šapose jau 
.dirba virš 200 negrių. At
sirado darbų, kurių pir
miau firmos sakėsi netu
rinčios. •

Unijistai nesiruošia ant 
tų laurų ilsėtis. Jie vykdo 
pažangų žygį pirmyn kele
riopai s būdais. Jau suver- 
bavo 15 .lokalų samdoje ly
gybės. reikalą remti. Krei
pėsi į firmą, kad prasisie
kusius darbe negrus vyrus 
ir moteris pakeltų į aukš
tesnį skyrių ir pridėtų mo- 
kesties. Kad negrų algos 
prilygtų baltųjų darbinin
kų algoms, tolygiuose dar
buose.

Aky regyje tokio, darbi- 
??inkų susipratimo kompa
nijoms būtų sunku laužyti

dyti praktikoje įgyvendintą 
demokratiją. Apgynimu ne
grų, ir moterų, unijistai ap
gina savo darbą, savo al
gas, savo gyvenimą.

N. D.

MEKSIKOJE SVARSTO 
MOTERŲ KLAUSIMĄ

Meksikos Seimo atstovų 
butas svarstė pasiūlymą 
suteikti moterims teisę 
balsuoti ir užgyrė. Biliūs 
pasiųstas Senatui apsvars
tyti ir užgirti.

Šeimininkėms
Avižiniai sausainiai

Puodukas miltų
puse šaukštuko druskos
pusė šaukštuko kepamos 

sodos
pusė puoduko riebalų, ge

rai sviesto
puodukas rudo cukraus
biskis vanilla
2 kiaušiniai'
puodukas ir pusė rolled

Antanas Vaivuskas

Grįžtant Į tėvynę Lietuvą
(Tąsa)

Keliones pradžia
“Bretagne” — 20 tūks

tančių tonų keleivinis pran
cūzų laivas. Jo kapitonas.— 
Murardas. Įgula susideda 
iš 250 žmonių. Keleiviu ne
daug. Europos žiema ne
traukia Amerikos juristų. 
Laivas naujutėlis, daro tik 
antrą reizą tarp Genujos ir 
La Platos. Modernioji inži- 
nierija gali juo pasididžiuo
ti. Kiekvienai laivo detalė 
kruopščiai atlikta. Gero 
įspūdžio teikia ir mūsų tre
čioji klasė: šviesu, švaru, 
ventiliuota. Prancū z i š k a 
virtuvė gamina gerą valgį 
ir jo pakankamai duoda. 
Apie kitas, piniguočių kla
ses netenka nei kalbėti; 
vien liuksusas. Mus nelei
džia į tą liuksusą nei pa
žiūrėti.

'Trečiosios klasės keleiviai 
neturi kai]) laiką sunaudoti. 
Nėra jokių žaidimų, jei ne
skaityti šachmatų ir kortų 
bare. Šioje klasėje taip pat 
nėra jękios bibliotekos, nei 
laikraščių. Už tai prancū
zai verti papeikimo. Su įgu
la susikalbame ispaniškai.

Grįžtančių jų į Tarybų Są
jungą grupė susideda iš 22 
asmenų, tame tarpe: 2 
ukrainiečiai, 6 lietuviai ir 
14 baltgudžių. Į Baltgudi- 
jos TS.R vyksta 11, į Lietu
vos TSR—-9 (drauge su mu
mis. į Klaipėdą vyksta vie
na balt g udžiu šeima), i 
Ukrainos TSR—2.

Mūsų grupėje — 4 šei
mos, 1 našlė, 1 jaunuolė, 3

oats (greitai išverda
mu jų)

puodukas smulkiai suka
potų riešutų.

Išsijok kartu miltus, so
da ir druska. Dadėk rie
balus, cukrų ir kiaušinius. 
Plak iki tešla pasidarys 
švelni. Dapilk avižas (oats) 
ir riešutus. Sumaišius ge
rai viską, įdėk į šaldytuvą, 
gerai atšaldyk.

. Iškočiok apie pusės colio 
storio. Supiaustyk į patin- 
kavo dydžio ir formos ga
baliukus. Kepk 350 laips
niu karščiu apie 12 minu
čių, iki apgels. V.

Today's Pattern

Inį 4L>IMI
Pattern 9387: weckit and skirt—

each takes only ONE yard of 
54-lnch in any of these sizes*—
12, 14, 16. 18 and 20

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.- Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

(Keliones įspūdžiai)
jaunuoliai, 3 mažamečiai, 2 
vyrai nevedę ir 2 vyrai ve 
dę (vyksta pas savo žmo 
nas). Viso moteriškos ly 
ties — 8, vyriškos 14. Se
niausias—65 metų amžiaus, 
jauniausias — 2 metų.

Prie repatriuojančiųjų 
grupės' dar galima pridėti 
vieną ukrainietę DP, su 3 
vaikučiais grįžtančią iš Bu
enos Aires. Sueinant su ja 
į pažintį, sakėsi esanti 
TSRS Ambasados. Buenos 
Airese tarnautoja. Neužil
go paaiškėjo, kad ji slepia 
savo praeitį, o tiesos tik 
tiek, kad ji grįžta į Tėvy 
nę kaip pabėgėlė, TSRS Vy 
riausybės apmokėtomis lė 
šomis.

Pirmoji prieplauka— 
Santos

Gruodžio 4 d. prieš piet 
pasirodė Santos pakraščiai. 
Aukšti kalnai kairėje, kiek 
toliau — ir visa priešakio 
platuma, vien kalnai, ties ku
rių viršūnėmis įkibę laikėsi 
debesėliai. Mūsų akims, 
jau daug metų {pratusioms 
matyti La Platos lygumas, 
šis vaizdas buvo nuostabiai 
žavėtinas.

. Prieplaukoje pro tirštus 
. debesis ir rūką n e p r a s i - 
■ skverbė saulės, spindu
liai. Panašėjo į ateinantį 
lietų. Nepūtė joks vėjas. 
Karšta, drėgna ir tvanku. 
Visas kūnas mirko nuo 
prakaito.

Lietuviams gerai žinomas 
Santoso uostas, čia išlipo 
veik visi Brazilijos feodalų 
atsivežtieji balta v e i d ž i a i 
vergai. Čia i ši i p o ir 
mano šeima 1926 metais. 
Kaip išbaidytus ir sugau
tus žvėrelius iš Santoso 
mus nugrūdo į tolimas ka 
vos plantacijas, kur pusan 
trų metu dirbome nuo auš
ros ligi sutemos. Mūsų jė
gas ir kraują be gailesčio 
čiulpė feodalas, kaitra ir 
vabzdžiai. Nuo kukurūzų 
duonos, nuo riebaluotame 
vandenyje išvirtų pupelių ir 
ryžių; be daržovių ir be 
vaisių, nors vaisių sodas 
dvare buvo didžiausias, 
mes, mažieji, vos vos per- 
sirgome vidurių kraujali- 
gėmis, dantų ir akių skau
dėjimus, musių ir kirminų

apkrėtimus, pūliuojanči a s 
žaizdas ant kojų, ranku. 
veido... Tėvas dirbo drg 
gi a u už kitus. Neturėjo ]Kr4 
ilsio nei sekmadieniais.De* 
ka tam, šiaip tai]) išlindo
me iš skolos “fazendos” 
krautuvėje ir po pusantrų 
metų vergovinio darbo var
gais negalais pakako susi
mokėti geležinkelio bilie
tams ligi San Paulo...

Nuo laivo denio dabar 
žiūriu į Santos dokus ir 
prieš mano vaizduotę atsi
veria vaizdas po vaizdo, 
įvykis po įvykio, pergyven
ti prieš 26 metus. Tartum 
tai buvo sapnas. Niekad 
nebuvau pagalvojęs, kad šį 
uostą dar kartą pamatysiu, 
ir kokiomis aplinkybėmis! 
Dabar vėl jį turiu prieš sa
vo akis, bet jau grįždamas 
į Motina-Tėvynę!

Iš tolo pažinau prieplau
koje mus belaukiant sese
ris, švogerius, seserų duk
teris, mano seną • draugi 
Kapso Sūnų ir kitus drįlTR 
gus. Kai laivą pririšo, 
naujais keleiviais užlipo 
mano tėvai, brolis, drau
gas Pusinis ir visi kiti. Su 
nekuriais draugais atnauji
name senas pažintis. Savo 
seserį Mariją ir jos vyrą 
nemačiau per penkioliką 
metų. Jų dukrelę Kasildą 
tik dabar pamačiau ir susi
pažinau. Tas. pats su mano 
sesers Elenos vyru Nelium: 
susipažinome kai jau rei
kia atsisveikinti!

Prieš penkiolika metų, 
slapstydamasis nuo polici
jos sekimo, apleidau savo 
tėvus, seseris ir mažą brolį 
Joną. Palikau San Paulo 
miestą, draugus. Dar bu-'u 
vau jaunas. Graudu darėsi® 
kai pamanydavau, kad taip 
anksti skiriuosi nuo myli
mųjų, tai]) mažai draugėje' 

; su jais pagyvenęs.
Nuo tada iš Montevidė- 

jaus man grįžti į San Pau
la nebuvo įmanoma. Dėl 
to nesigailiu. Urugvajuje 
mano gyvenimas nepra
slinko tuščiai. Geriausias 
to įrodymas buvo atsisvei
kinimas. Urugvajaus lietu
viai mane išlydėjo lyg savo 
vaiką, lyg savo brolį, lyg 
savo tėvą...

(Bus daugiau)

Darbo unijos prieš Walter-McCarran 
įstatymą

Nacionalėje sveturgi- 
miams ginti konferencijo
je, kuri buvo sušaukta 
gruodžio 13-14 dienomis 
Detroite, labai graži atsto
vybė buvo nuo darbo uni
jų. Pasirodo, kad beveik 
visos didžiosios darbo uni-1 
jos yra pasisakiusios prieš 
nelemtąjį Walter-McCar
ran. įstatymą. Keleto unijų į 
atstovai konferencijoje kal
bėjo ir nurodinėjo, kad ta
sai įstatymas yra atkreip
tas prieš darbo unijų judė
jimą ir todėl organizuo
tiems darbininkams prisi
eina prieš jį rimtai kovoti.

Konferencija paragino, 
kad visose darbo . unijose 
būtų sukurti specialūs ko
mitetai, kurie darbuosis 
dėl Walter-McCarran įsta
tymo atšaukimo. *

Kiek žinoma, iki šiol se
kamos darbo unijos yj’a sa
vo konferencijose pasmer
kusios Walter-McCarran 
įstatymą:

United Electrical, Radio 
& Machine Workers of A- 
mcrica> (UE)

Congress of Industrial
Organizations

Aiperican Federation of 
Labor

United Automobile Wor
kers of America (CIO)

International Association 
of Machinists (AFL)

Negro Labor Committee
United Hat, Cap and

Millinery International U- 
rion (AFL)

Internation?] Handbag, 
Luggage, Belt & Novelty 
Workers Union (AFL)
International Ladies Gar

ment W o r k c r s Union 
(AFL)

Amalgamated Clothing 
Workers. Union of Ameri
ca (CIO)

International Longshore- 
men’s & Warehousemen’s 
Union ' f

International* Union JKf 
Mine, Mill & Smelter Worn 
kers SIJ-

Jewish Labor Council

2 push—Laisve

Italian-American 
Council, Inc.

(Liberty)-Trečiad., Gruodžio-Dec. 31,

Labor/



lietuviu konferenc. gynimui sveturgimių
Priimta svarbi veikimo progr. 
Paaukota $500 Amerikiniam 
Komitetui

DETROIT, MICH. — šeš
tadienį, gruodžio 13, čionai į- 

»J*>ko svarbi lietuvių konfe
rencija sveturgimių gynimo 
reikalais. Ji nebuvo skaitlin
ga delegatais, bet ji atstova
vo daugiau 60 organizacijų.

Delegatai buvo iš Bostono 
ir apylinkės, iš New Yorko ir 
apylinkės, Detroito, Chica- 
gos, Cleveland© ir Stevensvil
le, Mich.

•

Atstovauta komitetai gyni
mui sveturgimių, draugijų są
ryšis, apskričių komitetai, Mo
terų Klubai ir daugybė kitų 
organizacijų. Payzdžiui, trys 
Chicagos delegatai atstovavo 
18 organizacijų, jų tarpe ap
skričių komitetus. Taigi, de
legacija neskaitlinga, bet re- 
presentatyvė. <

Pagirtina, kad nauja LLD 
kuopa, Stevensvillėj, geriau 
pasirodė už daugelį senų.

Pirmininku išrinktas A. 
Dapšis, sekretorium J. Pe
trauskas. Viena komisija, 

>k uri skaitė rezoliucijas, taip
gi sjhtvarkė mandatus ir skai
tė sveikinimus.

Sveikinimų buvo apsčiai, 
bet daug jų atsiųsta komite
tui Chicagon pirma konferen
cijos.

Su sveikinimais susiųsta ir 
priduota nemažai aukų.

Nacionalio Lietuvių Komite
to raportą davė V. Andrulis. 
Finansinį raportą davė St. 
Vešis.

Buvo raportai miestų komi
tetų, kaip New Yorko, Cle
veland o ir Detroito.

Raportai, ypač sekretoriaus, 
padengė ne vien komiteto 
veiklą, bet abelnai esamą si
tuaciją. Nurodyta, kad apie 
275 žmonės visoj šalyj norima 
deportuoti. Devyni jų yra 
lietuviai, taipgi apie’8 Lietu
voje gimę kitų tautybių žmo
nės.

Keturi suimtų deportavimui 
yra uždaryti kalėjimam ne- | 
leidžiami po kaucija. Trys 
kiti jau išleisti, viso buvo 7 
uždaryti.

Priimta keletas rezoliucijų, 
taipgi ilgoka veikimo progra
ma, kurios svarbiausias punk
tas yra stengtis sueiti į ben
drą veikimą su daugiau lie
tuvių organizacijų už atšau

kimą Walter-M<iCarran Lazw.
Tas įstatymas, imsiąs galio

ti gruodžio 24, skaudžiai pa
liečia visus imigrantus ir vi
siems reikia stoti už jo at
šaukimą.

Patartina stengtis šaukti 
bendras konferencijas tam 
reikalui. Tatai geriausia ga
lėtų atlikti žmonės, kurie 
stovi viduryje tarp kairiųjų 
ir dešiniųjų.

Planuojama kreiptis į visus 
lietuvių laikraščius ir visas 
organizacijas tuo reikalu.

Išrinktas nacionalis komite
tas iš apie .20 narių." Daugu
ma komiteto bus Chicagoj ir 
tvarkys visą darbą, bet taip
jau išrinkta po vieną ar du 
narius ir Detroite, Clevelan- 
de, New Yorke ir Bostono.

Kadangi konferencijai bu
vo gerokai pasiruošta, tai į 
tris valandas ji atliko daug 
darbo.

Konferencijai pasibaigus, 
vieni delegatai vyko į Ame
rican Committee for Protec
tion of Foreign Born bankie- 
tą, kiti į LLD 188 kuopos va
karienę.

Kiek teko patirti, abu pa
rengimai gerai pavyko.

American Committee ban- 
kietas ypač buvo labai dide
lis. ReP-

Ir bažnyčios kovoja prieš 
Walter-McCarran įstatymą

Nacionalėje sveturgi- 
miams ginti konferencijoje 
buvo raportuota, kačt'daug 
bažnyčių ir bažnytinių or
ganizacijų yra pasisakę 
prieš Walter-McCarran j- 
statymą. ‘Konferencijos de
legatams. buvo įteiktas to
kių organizacijų sąrašas.

Daugiausia vis tai pro
testantiškos bažnyčios, ku
rios atvirai išstojo prieš tą 
įstatymą. Bet taipgi sąra
še matome ir katalikiškų 
organizacijų, nors -katalikų 
bažnyčia, kaipo tokia, .nė
ra viešai pasisakius.

Štai tasai sąrašas: 
'National Council of Chur
ches of Christ

National Catholic Wel
fare Conference

Minnesota' Council of 
Churches

St. Paul Archdiocesatn 
Resettlement Committee

National Catholic Wel

fare Association
Massachusetts Congre

gational Conference
National Lutheran Coun

cil
/

Universalist Church of 
America

Union of American Heb
rew Congregations

Cleveland Baptist Asso
ciation

Metropolitan Church Fe
deration of Greater St. 
Louis

The Synagogue Council 
of America

Indiana Council of Chur
ches

Union of American Heb
rew Congregations

Lutheran Resettlement 
Service

Protestant Council of 
the City of New - York 
(B’klyn. Div.)

Delegatas

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

s-----------------------------------------

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

Season’s Greetings

WM. GRETZ BREWING CO.
Makers of Gretz Beer

Philadelphia, Pa.

Happy Holidays

To Friends and Patrons

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —45—

I ’ .j ■ Sveikinu su Naujais Metais draugus ir drau- § 
ž ges, linkėdamas naujų laimių, tvirtesnio drau- ji 
| giškumo. Taipgi linkiu taikos pasauliui. Į
| Draugiškai, p
| JOHN VAICEKAUSKAS, . |
I Binghamton, N. Y. p
g £

BEST MARKETS
Phila., Pa.
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(Tąsa)
Jos akimis praslinko nauja susierzini

mo banga... Teises! Teises į savo vai
ką!.. Jo vaikas! Vaikas šito vyro, šitos 
aklos akimirkos, kurią jis jau yra pa
miršęs, bet kuri mane riša visam gyve
nimui!.. Niekados!.. Mano vaikas man!.. 
Ji sako:

— Mano sūnus priklauso tik man.
— Jis priklausys tam, kuris jam pa

tiks.
— O! Aš žinau, kad jam patiks...
— Viliotoja!.. O jei vis dėlto jis kada 

nors tau priekaištaus, kad atėmei jam 
tėvą!

— Aš jo širdį taip puikiai pripildysiu, 
jog joje nebeliks nė menkiausio kampe
lio apgailestavimams, kad nėra tėvo.

—Tu esi savimeilės pabaisa.
— Aš tai sakiau.
— Tu J)ūsi nubausta.
— Na, tai tuo man blogiau, jei nesu

gebėsiu būti mylima! Niekas negalės 
man sutrukdyti jį mylėti ir padaryti, 
kad jis nebūtų mano.

— Jei tu ji ištikrųjų myli, pirmiau
sia turi galvoti apie jo ateitį. Daugybė 
moterų vaiko gerovei prisivertė nepatin
kamoms vedyboms...

— Tu mane erzini, — tarė Aneta, — 
girdama tokias moteris, kurios dėl mei
lės vaikui pasmerkia save melo, o kar
tais ir neapykantos vedyboms. Tu man 
.primeni tą motiną, kuri savo dukrai sa
kydavo, jog dėl jos ji iškentėjusi mote
rystėje pragarą. Duktė jai atsakė: “Ai
tu manei, kad pragaras gali būti vaikui 
geras židinys?”

— Vaikui reikia tėvo.

kiausiai gali nupirkti sutartimi pas_ no- 
tarą; tu negali save atiduoti, žiūrėda
ma į dangų ir sakydama: “Tai mano 
teisė.” Didis dieve! kur mes nueitume, 
jei žemė sukiltų prieš savo šeimininką 
ir sakytu: “Aš laisva. Teateinie sėjė
jai!..”

Net ir pasipiktinusi, Silvi negalėjo 
kalbėti rimtai.

Arieta nusišypsojo ir tarė:
— Papročius sukūrė vyras. Aš žinau. 

Jis pasmerkia moterį, kuri išdrįsta tu
rėti vaikų šalia moterystės ir nepasiau- 
koja visą gyvenimą savo vaikų tėvui. Ir 
daugeliui moterų tai yra vergija, nes jos 
savo vyrų nemyli. Daugelis jų pasiliktų 
laisvos ir vienos su savo mažyčiais, jei 
jos būtų drąsios . Aš pabandysiu tokia 
būti.

Silvi kalbėjo su gailesčiu:
— Vargšė nekaltoji! Tave nuo gyve- 

nimo vargų saugojo dvigubi langai: to
ji tave supanti buržuazija su savo prie
tarais ir su savo privilegijomis. Kai iš 
jos išeisi, ji jau nebeleis sugrįžti. Tada, 
tu pamatysi, kas tai yra gyvenimas!

— Na gerai, Silvi, tai tiesa; tu teisin
gai sakai, aš esu buvusi privilegijuota; 
ir gerai, kad ir aš savo ruožtu atsiimsiu 
jūsų kančių dalį.

MONTREAL, CANADA

— Ką gi daro tie tūkstančiai, kurie 
be jo apsieina? Kiek yra tėvo nepažinu
sių! Kiek yra tokių, kurie, kūdikystėje 
netekę tėvo, buvo vien tik motinos išau
ginti! Ar jie blogesni už kitus? Vaikui 
reikalinga jį šildanti meilė. Kodėl ma
nosios meilės negalėtų užtekti?

— Tu pervertini savo jėgas. Ar ži
nai, kas tavęs laukia?

— Aš žinau, aš žinau! Mano kaklą 
apsivijusios kūdikio rankytės.

—- O ar žinai, kokios kainos pasaulis 
iš tavęs už jį pareikalaus? Jau verčiau 
tau būti ištekėjusiai ir keturgubai neiš
tikimai, negu leisti, kad tave visi valkio
tų netekėjusios motinos vardu. Išdrįsti 
kentėti motinystės skausmus ir rūpes
čius, iš anksto neužsiantspaudavus ofi
cialių vedybų antspaudu, — juk už tai 
jūsų luomo moteriai neatleidžiama!.. Aš 
lai tiek to! Tai, ką tokios kaip mes da
rome su savo kūnu, tai neturi jokios 
Veikšmės. Jie netgi tuo suinteresuoti, 
tie tavų buržujai, jie net atrodo pasiruo
šę, kaip Luizoje, liaupsinti laisvąją liau
dies * sluoksnių merginų meilę. Bei bur
žuazinio luomo mergaitė — tai drausti
nė medžioklė. Tu esi jų žemė. Tave pui

— Per vėlai! Reikia to mokytis iš pat. 
mažens. Tavo amžiuje jau nebegalima... 
Laimei, tu turtinga, tu niekados nepa
žinsi medžiaginio skurdo. Bet pažinsi 
kitą, moralinį skurdą... Tavo giminė ta
ve atmes, viešoji nuomonė tave pa
smerks, kasdien tu kentėsi smulkius įžei
dimus... Tavo širdis švelni ir išdidi. Ji 
plūs kraujais.

— Ji plūs kraujais. Žmogus labiau 
gėrisi laime, kai reikia ją nusipirkti. Aš 
tenoriu tik tai, kas sveika ir garbinga. 
Viešoji nuomonė manęs negąsdina. % •

— O jei tavo mažytis dėl to kankin- 
sis?

— Jie išdrįstų?.. Gerai, su tais niek
šais mes drauge 'kovosime! — Sėdėdama 
tiesi ant savo lovos, ji kaip liūtas purtė’ 
savo plaukus.

Silvi ją stebėjo, norėjo išlaikyti savo 
griežtą veido išraišką, nepajėgė, susijuo
kė, gūžtelėjo pečiais;1 atsiduso:

— Vargšė kvailiukė!..
Aneta pataikaujamai ją paklausė:
— Tu mums padėsi?
Silvi karštai ją apkabino. Ir ji paro

dė sienai kumštį:
— Tepasisaugo, kas norės tave palies

ti !
❖

Ji išėjo. Aneta, ginčo nuvarginta, vėl 
paskendo savo svajonėje. Šį kartą su se
serimi partija buvo laimėta! Bet pasi
kalbėjus liko nerimas, Silvi ištartas žo
dis... Argi vaikas galėtų jai kada nors 
priekaištauti ?p .

(Bus daugiau)

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Sveikinu visus Montreal© ži

nių skaitytojus ir mano ben
dradarbius su Naujais 1953 
Metais ir linkiu laimingai ir 
linksmai juos sutikti ir pra
leisti.

Te klesti taika ir gerbūvis 
per ištisus metus visiems geros 
valios žmonėms pasaulyj!

Jūsų Korespondentas

Policija terorizuoja Louisville 
streikierius; visos katalikiškos 

unijos rengiasi protesto 
streikui

Veik 70 mylių nuo Montre- 
alo, Louisville miestelyje, apie 
700 audinyčios darbininkų 
randasi streiko lauke nuo ko
vo mėnesio 10 d. Ilgas strei
kas u-žsitęse ne tiek del algų 
pakėlimo, kiek dėl unijinės 
darbininkams apsaugos, kurią 
darbdaviai užsispyrę atimti. 
Darbininkus a t s t-o v a uja ir 
streikui vadovauja katalikų 
sindikatų unija.

Pora savaičių atgal ten kas 
tai išsprogdino kitos kompa
nijos, Ontario provincijos, 
naują autobusą, kuris buvo 
atvežtas pademonstruoti .kai
po naujas modelis. Kaltė 
puolė ant streikierių. Provin
ciale policija pasileido į dar
bą. Streikieriams nusirinkus į 
savo sale ‘taikiam susirinki
mui, policijos pasiuntinys per
skaitė jiems “Riot, Act,” po 
kurio bet koks susirinkimas 
skaitomas didžiausia krimina- 
lyste, ir pareikalavo juos iš
siskirstyti. Streikieriams atsi
sakius išsiskirstyti, policija 
paleido darban visus savo 
įrankius, įskaitant ir kulkas. 
To pasekmėj penki darbinin
kai buvo sužeisti sunkiai, kad 
reikėjo ligoninės pagalbos. 
Vienas' iš jų peršautas per 
smakrą kaklam Kulka išimta 
operacijos keliu. 25 streik ie
nai areštuoti.

■ /

Prieš tokį' žiaurų policijos 
terorą visos katalikų sindika
tų unijos Kvebeko provinci
joj, kurios afilijavusibs į Ca
nadian and Catholic Confede
ration of Labor ir turi apie 
100,000 narių, stipriai kalba 
už skelbimą generalinio strei
ko protestui prieš policijos 
terorizavimą streikierių. šių 
unijų vyriausias vadovauja
mas komitetas, šiuos 'žodžius

rašant, oficialiai dar nepa
skelbė streiko, kol galutiną 
tarimą padarys visuotiname 
savo susirinkime netolimoj at
eityj . Tuo tarpu suteikė tei
sę ir pataria atskiriems ioka- 
lams ir unijoms savu noru 
skelbti, sau nusistatytu laiku 
darbo sustojimą išreiškimui 
protesto. ■

Policijos žiaurumu, 1 kuris 
turi “palaiminimą” provincia- 
lės Duplessio valdžios, jaučia
mas organizuotų darbininkų ir 
abelnai žmonių didelis pasi
piktinimas visoj provincijoj.

Transportacijos darbininkai 
pasirinko vieną uniją

Transportacijos darbininkai; 
gatvekarių ir autobusų.vairuo
tojai ir konduktoriai per ilgą 
laiką buvo pasidalinę į ,dvi 
unijas. Gatvekarių darbinin
kai priklausė prie gelžkelie- 
čių brolijos, o autobusų dar
bininkai prie kanadiškos au
tobusų vairuotojų asociacijos. 
Kvebeko Darbo Santikių Ko
misija gruodžio 12 d. pravedė 
sSptus balsavimus abiejų uni
jų, prie kurios jie nori pri
klausyti. Darbininkai pasi
rinko 2,272 balsais prieš 654, 
kad jie nori priklausyti prie 
Canadian Brot h e r h o o d of 
Railway Employees and Other 
Transpprt Workers (CIO - 
CCL) unijos.

Dar viena lietuvaite Gabi 
mokinė 

i

Dūlią Pilkonytė, kuri lan
ko aukštesniąją mokyklą ir 
mokosi trečioje klasėje, kaipo 
gabi mokinė, savo klasėje iš
ėjo pirmoji ir’ gavo dviems 
metams stipendiją tęsti moks-

1 a

Naujų metų proga, sveikinu visus, savo draugus ir 
prietelius, kurie prisidėjo, prisideda ir dar prisidės 
kaip žodžiais, taip ir darbais, kad mano eilėraščiai, 

/kuriuos aš su giliu susikaupimu, kūriau per keturis 
desėtkus metų, būtų atrinkti ir atspausdinti knygoje.

Norėčiau įvardinti visus pirmūnus: sumanytojus ir rė
mėjus to reikalo, bet dėl vietos stokos, neįmanoma tai 
padaryti', nes tuomet reikėtų suminėti daug gerų žmo
nių. Bet kuomet jų vardai bus atspausdinti knygoje, tad 
juos ir sveikinu su Naujais Metais ir linkiu viso kuoge- 
riausio. A. DAGILIS

<9j________

■............ ...........

Worcesterieciams sveikinimas 
iš Floridos

Kadangi Worcester, Mass., išgyvenau virš 43. 
metus, turėjau labai daug gerų ir nuoširdžių 
draugų. Todėl skyrium visus draugus pasveikinti 
šventėmis neįmanoma. Prie to, nežinau visų ant-. 
rašų.

Užtai sveikinu visus draugus per dienraštį 
Laisvę ir linkiu visiems kuogeriausios sveikatos ir 
laimės ir geriausio pasisekimo kovoti už taiką.

Taipogi sveikinu visą Laisvės štabą.
Su pagarba,

Petras Butkevičius.
St. Petersburg.

Sveikinu su Naujais Metais, 1953, Laisvės,1 Vil
nies, Liaudies Balso Redakcijas, Administracijas, 
spaustuvių darbininkus ir visus tų laikraščių skai
tytojus. Taipgi ir Mass, valstijos Gintarų Žemes 
Radio programos vedėjus ir jos klausytojus; visas 
pažangiąsias organizacijas ir jų veikėjus.'

Linkiu visiems geros sveikatos darbuotis kultūri
nėje dirvoje ir linkiu spaudai ir organizacijoms pui
kiai gyvuoti. Nepaisant visų kliūčių iš reakcijos 
pusės, visi energingai žengkime pirmyn.

‘ ' i ‘George Shimaitis,
Montello, Mass.

MATTHEW A. 
BUYUS
(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5. N. J. 
MArket 2-5172

i
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

• < t .



Sveikina su Naujais 
Metais

Draugams laisvječiams

...Truputėlis iš atogrąžų 
krašto. Te jis gaivins Jūsų 
fizines ir dvasines jėgas bė
gyje 1953 metų.

Kapso Sūnus
1952-12-19
San Paulo, Brazilija

laisErlickų šeima sveikina 
viečius su Naujais Mot? 
prideda doleri Laisvei dova
nu, v

Vincas Bovinas, šiuo metu 
gyvenąs Miami. Floridoje, lin
ki visiems laisviočiams laimin. 
gų Naujų Metų.

Brockton ietis S. 
sveikina laisviečius su 
jais Metais.

Baronas
N a u-

Svečiai
Laisviečius ir kitas Lietu

vių Kultūriniame Centre įsi
kūrusias lietuvių įstaigas at
lankė Frank žavis ir sūnus iŠ 
Chester, Pa. švenčių atosto
gomis su visa šeima atvyko 
pabuvoti didmiestyje keletą 
dienų. Jisai pats jau buvo 
įstaigą matęs, bet norėjo, kad 
ir sūnus susipažintų su ja. 
Taipgi norėjo ir draugus at
lankyti.

Smagu buvo ir mums susi
tikti svečius ir matyti, kad d. 
Žavis po buvusio susižeidimo, 
jau 
mis 
dar 
vęs
iš peties vis dar nerangi lanks
tytis. Vienok linksmas, kad iš 
didelės nelaimės ištrūko ga
linčiu dar save aptarnauti ir 
dirbti.

vėl vaikšto laisvai savo- 
kojomis, nors, sakėsi, 
nėra visiškai pasiliuosa 

nuo skausmų. Ir ranka

Taipgi atlankė kaimynai iš 
New Jersey, Geo. Jamisonas 
iš Livingston ir d. Anuškis iš 
Newark. Rcp.

Aido Choras
Metinis Aido Choro 

rinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 9, 1953 m., 8 vai., Mu
zikos Kambaryje. Visi pra
šomi atvykti, nes bus pateikti 
raportai ir reikės išrinkti cho
ro viršininkus 1953 metams.

Choro prezid.

susi

Shirley Booth ramina 
Burt Lancaster filmoje 
“Come Back, Little She
ba,” rodomoje Victoria 
Teatre.

New Yorto ^p/Mslx mot
te

Bušų klausimas vis 
dar neišspręstas

Pirmadienio rytą New Yor
ko didmiestyje operuojančių 
busti kompanijų su darbinin
kais ginčas tebebuvo neiš
spręstas. Gręsė streikas.

Streikas, jeigu jisai įvyks, 
prasidės Naujųjų Metų rytą, 
ketvirtadienį, 
siaunakčio.

tuojau po pu-

tuo- 
dar-0 valandų

Jie dirba 48 va- 
Kompanijos, po ilgų

Darbininkai 
jau pereiti į 4 
bo savaitę, 
landas,
derybų, sutiko kada nors 1953 
metais leisti pradėti 44 valan
dų savaitę ir 1.954-tais metais 
pervesti ant 40. Ir tą žadėjo 
tiktai su sąlyga, jeigu valdžia 
leis kelti fėrą 
taksus.

Gubernatorius Dewey 
kurio valdžios 
ž in imas taksų, 
ti į derybas, 
abieji: New
majoras Impellitteri ir 
viršininkas Quill.

ar numažins

nuo 
priklauso ma- 
atsisakė 
nors to 
Yorko

prašė 
miesto 
unijos

Filmos-Muzika-Teatrai
Roxy Teatre

>Pirm švenčių, pasiruošiant 
statyti įdomų ant ledo vaiz
duojamą spektaklį “Ice-Colo- 

Teatras perdir- 
sceną. Pakai- 

kainavo $200,- 
sklandymo leduDabar

yra 2,600 ketvirtainių
Ir pridėta kelios aukš- 

sklandymui platformos,

ramą,’’ Roxy 
bo, padidino 
tos, priedai 
000. 
plotas 
pėdų, 
tesnės
pagelbstinčios kombinuoti lyg 
ir arenos su balkonais scenas.

Pirmu kartu ir ledines sce
nos bus daugiaspalvės.

Pradėtoje rodyti naujoje 
filmoje “Stars and Stripes 
Forever” vaizduoja Amerikos 
muzikos kūrėją ir vadą Sou- 
są. Daugiausia groja milita- 
rinę muziką.

Štai, jau ir Naujiems Metams 
pasitikti draugiškas pobūvis!

Gali mūsų žmonėms siūly- 
kokias tiktai nori linksmy-

‘Eisiu į Liberty Auditoriją. 
Tarp savųjų, per metų metus 
žinomų draugų, bile diena 
yra smagiausia. Juo daugiau 
tai tiesa jautrų gruodžio 31- 
mos vakarą, laukiant per
žengti dar viene.rių metų ru- 
bežių.”

Taigi, šio 
karą visi 
Auditoriją, 
noth st.,

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus' orkestras šokiai 
rengiami visiems, užsisakiu
siems ar neužsisakiusiems 
stalus. Įžanga $1.50.

trečiadienio va- 
k e liaus į Liberty 
Atlantic Avė. ir
Richmond Hill,

pėso baliavo- 
atsinešti ga-

Au d it ori jos 
visus savo 
stalais. Išaprūpinti 

užsisakius'cji pasiren-

Norintieji gru 
ti ir savo vaišes 
Ii tai padaryti, 
vedėjai stengsis 
svečius, 
anksto
ka vietą. Vėlesniems steng 
sis suteikti goriausią pagal iš 
galę. Visus kvįeVa 
užteks visiems.

ŠIRDINGAS AČIŪ
šį rašinėlį! rašau gruodžio 

26 d., 1952, Miami mieste, 
šiuo metu atmosfera čia daug 
skirtingesnė, negu buvo New 
Yorko man išvažiuojant. Kuo
met ten (New Yorke) reikė
jo nešioti viršutinį paltą, tai 
čia reikia pasidėti visus viršu
tinius apvalkalus ir vaikščioti 
marškiniuose. šilima dienos 
laiku siekia 80 laipsnių.-

Gamtinis vaizdas taip pat 
labai skirtingas. Iš žiemos 
atvaizdo čia įvažiuoji į va-

V ietos
Ar.

Tiria, kas užmušė 
berniuką

Bi’onxe, įkniubęs veidu že
mėn, tuščiame plote, penkta
dienį tapo atrastas 15 metų 
berniuko kūnas. Berniukas, 
Paul Peltz, buvęs šautuvų 
mėgėjas, keliomis dienomis 
anksčiau buvęs išėjęs iš na
mų iškeisti šautuvą. ’ Taip jis 
sakėsi tėvams. Tačiau jis už
muštas ne šautuvu, bet ten 
pat greta kūno rado kruviną 
cemento gabalą.

Ieškojime žmogžudžio, slap
tosios policijos agentai 
mis dienomis po 
kūno apklausinėje
jaunukų, bet pas juos-jokių 
parodymų negavę.

dvie- 
atradimo 
virš 70

Suėmė jaunus plėšikus

Stanley Teatro rodoma 
Lenkijoje gaminta nauja fil
mą apie tos šalies muzikos kū
rėją, užvadinta “Young Cho
pin.’’ Priedams rodo Gogo
lio “Night Before Christmas,’’ 
technispalvę. Muzika Rims- 
kio - Korsakovo.

di, saulė kaitri, ši atmaina, 
žiemos metu čia pribuvus, pa
daro žymų įspūdį. žinoma, 
todėl .čia ir lekia, važiuoja ir 
plaukia visoki ekskursantai. 
Todėl ir vietos traukiniuose 
dabartiniu metu sunku gauti.

Bet mano tikslas ne apie 
tuos ekskursantus ir Floridą 
rašyti. šiuo rašinėliu noriu 
išreikšti š i r d i n gą pddėką 
draugėms ir'draugams, Kurio 
suruošė ir dalyvavo tame gra
žiame mano išleistuvių poki- 
lyje. Man tai buvo nelauktas, 
netikėtas įvykis.

Pati sueiga buvo, ačiū ruo
šėjų kuklumui, kultūringas 

tinkamų, 
liečiančių 

Taip
tinkama meninė 
Tai vis dėka ruo-

LMS 3 apskrities.
Ypatingai j a u d i n a č i o 

džio padarė skaityta poema 
iš tolimo, svečio, ’kuris net 
Chicago j e gyvendamas atjau
tė šią mūsų sueigą. Asme
niškai nepažįstu Dr.' Rutkaus
ko, bet pažįstu Jus, daktare, 
iš jūsų kultūrinių darbų lie
tuvių tautos pažangai. Mano 
linkėjimai Jums, daktare, tęs
ti ■ garbingą kultūrinį darbą 
lietuvių .menui, kultūrai.

Nepaisant kurioj gatvėj ar 
kuriam mieste mes gyvename, 
bet visuomet galime prisidėti 
prie lietuvių pažangaus kul
tūrinio judėjimo palaikymo ir 
auklėjimo. Todėl nebus toli 
iš temos, kad ir šiame rašinė
lyje bus mano geriausi linkė
jimai, pradedant Naujus Me
tu, tai atlikti dar didesnius ir 
gražesnius darbus mūsų me
ninėje saviveikloje.

V. BOVINAS 
2370 S. W. 23rd Ter 
Miami, Fla.

Ar senatvės

įspū-

Naujų Metų lauktuves 
Carnegie Hall

Carnegie Hali, žymiųjų 
koncertų salė, Naujiesiems 
Metams laukti vakarą ir pu
siaunaktį šiemet turės dainų, 
komedijos ir kitokių linksma- 
vimų programas. y iena jų 
prasidės 8:30 vakaro, antroji 
11:20, pirm pat pasitikimo 
Naujų Metų, ir tęsis taip pat 
per pustrečios valandos.

šis koncertas bus skirtingas 
nuo kitų tuo, kad ten, kas no
rės, galės ir vaišintis.

Programoje, užvadintoje 
New Year’s Eve Frolics,’’da
lyvauja komikas Joey Adams, 
taipgi Betty ir Jane Keane, 
Alan Dale, Eileen Barton, šo
kėjų Nicholas Brothers ty
mas, Al Kelly, Whirlwinds, 
Murphy Sisters, Jimmy Nel
son su savo “dummy.”

kultūringų kalbų, 
mūsų meninį judėjimą, 
pat duota 
programa.
sėjų apdairumui.

Pokilis ruoštas 
ninių organizacijų 
Teatro ir LMS 3 
vardu. Ruošimo 
veikė S. Večkys, A. Rainienė, 
N. Buknienė, E, Mizarienė, o 
vyriausia virėja buvo d-gė 
Kanopienė. Draugė Eva Mi
zarienė ne tik priekyje komi
sijos veikė, bet ir pačiame 
pokilyje labai tinkamai vado
vavo programai. Prie s.talų 
ir virtuvėje gabiai gelbėjo H. 
Feiferienė ir Brazauskienė.

mūsų me- 
Liaudies 

apskrities, 
komisijoj

gražios 
kurią 

ir mu-

GLENN’S RESTAURANT & BAR ll

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

Širdingas jums ačiū.
Nepamiršiu ir tos 

muzikalės programos, 
.suteikė mūsų solistai
zikai. Ačiū jums, S. Kazo- 
kyte, Leo Jonikai ir B. šalinai- 
te-Sukaskiene, už gralius ir 
tinkamus solo. Na, o jūs, 
draugės, tas surprizinis kvar
tetas, tai tikrai buvo nauja 
staigmena. Ir kaipgi ne, to
kiu trumpu laiku, Bronės Ša- 
linaitės vadovybėje, pasirodo 
visai naujas moterų kvarte
tas, kuriame išstojo 
Elena" Brazauskienė,
Feiferienė, Nastazija Buknie- 
nė, Eva Mizarienė. Jūsū dai
nos skambėjo gražiai. Ne tik 
ačiū jums už dainas šiam po- 
kiliui, bet ir linkėjimai jums 
toliau palaikyti kvartetą, 
kių kvartetų reikia mūsų 
ninėje saviveikloje.

Ačiū kalbėtojams už 
žias kalbas ir dovanas, 
rios man buvo įteiktos
Evą Mizarienę , nuo ruošėjų 
komisijos, per Ąnną Visockie- 
nę ir V. J. Valaitį nuo Lais
vės Choro iš Hartfordo, per 
Mildredą StensleriemJ nuo

scenon
Helena

A. DONCOV

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
• Telefonas GR. 3-9865

I To- 
me-

gra

pe r

j DAINOS ir ARMONIKA

Žemos Ramos
; Į ČIA 'RENKASI LIETUVIAI,

■ 219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

( NfcRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE |
j I Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, «

i Dainos ir fioklaL Šauni Orkestrą. |

Auto nušoko 15 pėdų
Pamatęs pavojų susidurti 

su kitu auto, suktelėjo į šoną, 
auto nėrė per tvorą ant Edge
combe Ave. į Highbridgc 
Park, ten. atsimušė į medį ir 
apsivertė. Vienas asmuo 
vėjingai sužeistas, kiti 
lengviau.

Auto su 7* jaunuoliais

pa- 
trys

apsi-

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininkė,'leng

vos darbo sąlygos, guolis vietoje ar 
kitur. Smulkmeniškiau asmeniškai 
išaiškinsime.

Šaukite BOulevard 3-0522.
(254-256)

Reikalinga moteriške namų 
šos darbui ketvirtadieniais ir 
tadieniais, privatiniai namai 
Gardens. Šaukite: Longacre f 

(254-255)

Brooklyne suimti du jaunuo
liai, vienas 18 metų, kitas 16- 
kos.

• Vyresnysis, Robert Pope, 
gyvenęs 15 Crown St., buvęs 
pabėgęs iš militariškos tarny
bos. Negalėdamas dirbti, tu
rėjo kur nors gauti pinigų gy
venimui. O pinigų atsiradus, 
norėjosi ir paūžti. Anot poli
cijos, jisai nuo lapkričio 18- 
tos„ kuomet prasišalino iš tar
nybos, įvykdęs 22 vagystes ar 
apiplėšimus, kuriuose jis ga
vęs tarp 3-4 tūkstančiu dole 
rių.

Pope vedžiojęsis su savimi 
16 metų vyruką. Grasinimais 
šauti ar piauti jie atimdinėję 
pinigus. Tačiau buvę nepavo-- 
jingi, vieton peilio įromdavę į 
nugarą šukas. Kariškis turėjęs 
ir militarišką revolverį, bet 
neužtaisytą. Vienok, argi už
pultasis egzaminuos, kada 
kiti plėšikai tiek daug asmenų 
nušauna ar sužeidžia atsisa
kius paskubėti atiduoti pini
gus.

pensija yra amžina?

žinoti.

na K a z o k y t ė , vadovybėje
Bronės šalinaitės-Sukaskienės.

Rengia ir kviečia visus, 
Moterų Klubas.

Baltimore, Md

ruo- 
penk- 
Kew

. HELP WANTED 
MALE and FEMALE

MATTRESS CUTTERS. Exper
ienced. 40 hour week; steady work; 
good pay. Vacation-Bonus.

ALLIED BEDDING MFG. 
930 E. 22nd Street.

(250-1)

co.

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

COUPLE. Dependable and conge
nial man & wife with good referen
ces wanted immediately for home in 
suburban area, Northeast Phi la. 
Wife to cook and assist in general 
housework. Man to serve as butler, 
houseman and some station driving. 
Middle-aged couple preferred. Cheer
ful living quarters & pleasant 
ing conditions with part 
chambermaid help. Only 2 in

vertė tics 90th St, 
Ave. po susidūrimo su 
to auto, šeši susi žeidę

ir Park 
policis- 
jaunuo-

darni kraujo lašus ant tako. 
Vairuotojas nugabentas į ligo
ninę. Spėjama, jog nepavojin
gai sužeistas.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON. MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bas rengia gražų popiet), kuris įvyks 
sausio (Jan.) 4-tą, pradžia 4:30 v. 
uopiet, savoje patalpoje', 318 Broad
way. Kviečiame visus atsilankyti, 
čia įvyks kas nors nepaprasto.

Kviečia visus komitetas.
(255-1)

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks sausio-Jan. 5 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kambariuo
se, pradžia 7 30 vaj. vakare. Visi 
nariai esate prašomi atsilankyti j Šj 
susirinkimą, būtų labai gerai turėti 
skaitlingą susirinkimą ir pasimokyt i 
duokles.

Finansų raštininkas.

SO. BOSTON, MASS.
Ateinant) sekmadieni, sausio 4-tą 

d., jvyks smagus parengimas, pra
džia 4:30 popiet, rengia Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas. Bus ska
nių užkandžių, gėrimų, dainų ir ki
tokių pamarginimų. Bus ir surpry- 
zų. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(254-255)

MONTELLO, MASS. 1 
Banketas, Turkių

work
time 

fami-,

---- -...... , Vakarienė I
Lietuvių Tautiško Namo Di'.'YtgA- 

vė rengia puikų banketą pasitikimu.! 
Naujų Metų, jvyks gruodžio 31 d' 
savame name, 8 Vine Si., pradžia 
7:30. vai. vakaro. Bus gera muzika 
šokiams, o svarbiausia tai gausiai 
būsite . pavaišini i 
gėrimais, 
me visus 
1o tikrai

skaniais valgiais ir 
įžanga lik $2.00. Kviočia- 
itsilankyli, nes čia lurėsi-

Rengimo Komisija.
IQIJJMUl JI 1UIU JJVJĮJ. III JCUin ,

ly. Good salary, Please reply in de- j 
tail, giving full information 
yourselves and stating previous cm- ; 
ployers, or telephone Cornwells . | 
1038. Monday or Tuesday.

(255-6)

about I

HELP WANTED—FEMALE st
CLERK-TYPIST. High School 

graduate. Business experience not | 
essential. Good salary and opportu
nity. Advancement. Call: Woodlawn 
4-6884. Mr. Baar.

(255-2)

WORCESTER. MASS, 
j Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš- 
ka Draugija kviečia visus

i jų rengiamą šaunų vakarą 
' mui Naujų Melų. Jvyks 
131 d., Lietuvių Salėjo. 29

Pradžia 7 vai. vakare.
Čia bus puiki proga pasivaišinti 

užkandžiais i)- gėrimais, ir pasišokti 
prie geros muzikos. Pasimatysite su 

Į draugais ir pažįstamais ir linksmai 
j sulauksite naujus metus.

Rengėjai.
(254-255)

ateiti j 
sulauki- 
gruodžio 
Endicott

STENOGRAPHER. For general 
office work. Steady position. Good 
working conditions. Apply in person.

JOHN G. REUTTER 
708 Federal St.

Camden, N. J. - Woodlawn 4-1820 
( (253-255)

TYPIST CLERK
Motion picture industry. 5 day 

week. Steady position, good working 
conditions. Phone Mr. SCHWARTZ. 
MA. 7-5825 for interview.

, (25.3-255)

v z

g

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

:=
1

Kas bus su socialės 
apdraudos įstatymu?

Tas labai svarbu
Apie tai kalbės to įstatymo ži
novė Ina Wood. Ir galėsite 
klausti toje kalboje, kurioje 
kam patogiau angliškai ar lie
tuviškai, nes tos abi kalbos jai 
suprantamos.

Prelekcija įvyks jau šį sek
madienį, sausio 
vai., Liberty 
Atlantic Avė. 
Richmond Hill, 
mokamas.

Rojus

Įdomi paroda

ir

M i žara 
poetą 
kitus igirdėsite

nešimus.
Dainuos Aido

nų kvartetas ir

4 dieną, 3 
Auditorijoje, 

110th St., 
Įėjimas ne

, kalbės apie
Jasilionį.
svarbius pra-

Ti

Choro mergi- 
solistė Suzan-

Vengrų, Bela Bartok Artis
tų Associacija, turi išdėję tos 
šalies liaudies fotografijų ir 
visokių išdirbinių meno paro
dą. Apart įdomių fotografijų, 
keramikos ir medžio drožinių, 
moterų staklių ir adatos kūri
niai verti gilaus susidomėjimo. 
Paroda tęsis per šį. mėnesį, 
137 West 52 St., New Yorke. 
Įžanga 30 centų. Valandos 
2-|5 ir 7-10 kasdieną. Dvejais 
trepais. Mačiusi.

OPERATORS. Singer singlo needle 
machine. Experienced. Making com
plete garment on ladieij Sun Drosses 
and Sportswear. Excellent wages 
and working conditions. Afiply in 
person. CABANA BEACHWEAR, 
642 N. Broad St.

(250-1)

*>——

ForWEAVERS & TWISTERS, 
narrow fabric loom. Experienced. 
Steady work; good working condi
tions; good pay. Apply in person. 
PENNA RIBBON, 701 Somerset 
Street.

(249-255)

I HELP WANTED—MaLE
BAKER’S HELPER. Experienced. 

Modern Bakery. Steady work; good 
working conditions. Apply in per-

SALUS BAKERY, 2018 North 
Street.

(255-2)

son. 
31st

■

■ BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

shop man for 
also shop man 
& refinishing. 
A. M. only.
E. Elkhart St.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenyš, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

■I Jv >’ V Jr

AUTOMOBILE TRIMMERS (21)
First class .paid vacation and ho

lidays. Steady work and high wages. 
UNITED GLASS and TOP WORKS 

1055—1057 Haddon Ave.
Camden, N. J. — Woodlawn 4-5374 

(253-255)

FURNITURE FINISHERS 
for outside work on complaints. No 
car required. Also 
upholstery repairs; 
for general repairs 

Apply in person
A. D’Angelo, 2811

(253-255)

Ruth Hussey su Clifton Webb naujoje filmoje “Stars 
and Stripes Forever,”1 rodomoje Roxy Teatre. Webb 
vaidina John Philip Sousą, kurio muzika vaizduojama 
filmoje. Scenoje statoma “Ice-Colorama,” lyg ir cirko 
veiksmai and ledo. 4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Gruodžio-Dec. 31, 195r




