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KRISLAI
Konferencija Įvyks.
Ape tą jomarką.
Tebesitęsia.
Apie kultūrinius ryšius.

Rašo R. Mizara

Taigi Bcrniudos konferenci
ja sutiko su sovietiniu pasiūly
mu, kad būtu sušaukta keturių 
didžiųjų užsieniniu reikalu 
ministrų konl'erencija.

Tokia konferencija Įvyks, 
matyt, pradžioje1 195 1-tųjų 

■ motų.
T<*nka džiaugtis, kad taip 

bus.
Tarptautinius nesusi prati

mus reikia spręsti pasitari
mais. derybomis, o ne ginklu!

“Po dviejų dienų Amerikos 
Lietuvių Tarybos sušaukto kon
greso visiškai Įsitikinta, kad tai 
buvo daugiau jomarkas, o ne 
kongresas . . . vietoj lauktų 800 
atstovų, suvažiavo tik per 300, 
ir tai beveik pusė to skaičiaus 
buvo iš Chicagos . . .

šitaip rašo J. Valiušis Vieny
bėj e.

Prie progos mes paduosime 
daugiau komentarų apie tą jo
marką, kuriame Grigaitis su 
šimučiu turėjo progos pasisa
kyt 2į°kie jiedu “dideli vy-

šiuos žodžius rašant, sekma
dienio vakarą, graviruotojų 
streikas N. Yorko mieste* dar 
vis tebesitęsė. Stambieji dien
raščiai sulaikyti. Tik Herald 
Tribune, per keletą dienų ne
išėjęs, vėl pasirodė, bet tik as
tuonių puslapių.

Herald Tribune* atsisako 
spausdinti reklamas, — atsisa
ko dėl to, kad leidėjams rūpi 
solidarizuotis su užstre'kuotų 
d i en rašč i ų ’ e i d ė j a i s.

Komercinė spauda šiuo me
tu būtų užversta skelbimais, 
nes gyvename kalėdini sezoną.

Sakoma, New York Times už 
skelbimus gautų nemaž, kaip 
po $100,0(10 ])(*)• dieną, o Dai
ly News — apie milijoną dole
rių per savaitę.

Streikas visa tai atėmė.

International Press Institute 
paskelbė Įdomų raportą apie 
tai, ką Amerikos žmonės skai
to, ir ką jie nusimano tarpiau
siuose dalykuose.
^Vidutinis amerikietis laikraš

tį skaito apie 18 minučių kas
dieną, sako raportas, bet užsie
ninėms žinioms skaityti tepa- 
aukoja tik 2 minutes.

Dėl to vidutinis amerikietis, 
kasdieninės spaudos skaityto
jas, labai menkai tenusimano 
užsieniniais klausimais. Pa
vyzdžiui: 10 procentų užklaus
tą j M nežinojo, kas dabar yra 
Tarybų Sąjungos premjeru, ir 
tik 27 procentai težinojo, kuri 
politinių partijų šiandien val
do Britaniją!

Angliją aplankė trupė sovie
tinių artistų, gastroliavusių po 
tą šalį.

Nepaprastą Įspūdį angliškoje 
publikoje paliko 22 metų am
žiaus smuikininkas Igor Ois- 
trachas. Londone šis virtuozas 
griežė Beethoveno Violin Con- 
j^rto su Londono Eilharmoni- 

Muzikos kritikai pasitiko jau
ną smuikininką su glėbiais 
komplimentų.

Anglija gerai daro, kad pa
laiko kultūrinius ryšius su Ta-

i TEBEINA TELEGRAMŲ 
kova tarp McCarthy 
IR EISENHOWERIO
Dvigubai daugiau telegramų 
remia ragangaudi McCarthy 

, »

Washington. — Eisen
howerio sekretorius sek
madienį paskelbė, kad gau
ta 7,846 telegramos ir ke
liolika šimtu laišku, atsi
liepiant į senatoriaus Joe 
McCarthy’o klausimą ame
rikiečiams: — Ar pritaria
te mano siūlomai užsieni
nei politikai? Ar remiate 
Eisenhowerio užsieninę po
litiką?

Sakoma; kad dvigubai 
daugiau telegramų užgiriu 
ragangaudi sen. McCarthy 
prieš Eisenhoweri.

Be to, McCarthy skun
džiasi, kad Eisenhowerio 
sekretoriai “sulaiką” dau
geli tokių telegramų.

Žymėtina, kad McCar- 
thy’o šalininkai jau pereitą 
penktadieni iš ryto gyrėsi, 
būk prezidentui suplaukę 
“30,000” panašių telegra
mų.

Eisenhowerio republiko- 
nai dejuoja, kad McCarthy 
tokiomis savo varžybomis 
su prezidentu .puldo repu- 
blikonų jėgas namie ir že-

Vietnamo liaudininkai 
užėmė Laos miestą

Hanoi, Indo-Kinija. — 
Vietnamo liaudininkai - 
komunistai atėmė iš fran
cūzų ir tvirtovišką Mu- 
ongkhoua miestą Laose, 
vienoje iš trijų Indo-Kini- 
jos provincijų.

Amerikiniai francūzų 
lėktuvai dabar masiniai 
bombarduoja liaudininkus, 
mėgindami išmušti juos iš 
to miesto.

Sudaniečiai balsuoja 
už vienybę su Egiptu

Kairo. Egiptas. — Dar tę
siasi visuotinieji balsavimai 
Anglo-Egiptiniame Sudane. 
Už prisijungimą prie Egip
to paduota 5 kartus dau
giau balsų, negu už vadi
namą Sudano “nepriklauso
mybę.”

Anglija piršo Sudanui to
kią “nepriklausomybę,” kad 
jis galėtų vis pasilikti anglų 
globoj.

Seniau Sudanas buvo 
egiptinės valstybės dalis, 
iki anglai jį užkariavo.

Dabartinė Egipto valdžia 
yra pasižadėjus “išvyti” an
glus iš Suezo kanalo ruožto 
ir Sudano.

rybų Sąjunga.
Laikas ir mūsų šaliai pagal

voti apie tai. Kodėl nebūtų 
galima apsikeisti artistais, ta
lentais tarp Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų?

mina Amerikos įtaką už
sienyje.

Šen. McCarthy reika
lauja griežtos politikos 
prieš Angliją, Franciją bei 
kitus Amerikos talkinin
kus, kurie veda prekybą 
su Kinijos Liaudies Respu
blika ar kitais komunisti
niais kraštis. Jis ragina 
sustabdyti bet kokią Ame
rikos paramą tokiems tal
kininkams,

O Amerikos valstybės 
sekretorius Dulles ir Ei
senhoweris sakė: —Negali
me grūmojimais bei įsaky
mais valdyti savo talkinin
kus, kaip kokius pastum
dėlius. 
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Šveicarai valgo jau 
šunis ir kates.

Zurich, Šveicarija. — 
Daugelis Šveicarijos žmo
nių jau valgo šunieną ir 
katieną.

Komunistu laikraščiai ra
šo, jog tatai parodo be
turčių skurdą “geroviško- 
je” kapitalistinėje Švei
carijoje.

Bet valdžios atstovas, 
kalbėdamas šalies seime, 
nušnekėjo, kad “kai kurie 
žmonės geriau mėgsta šu
nieną ir katieną, laikydami 
ją sveikesne” už jautieną, 
aviena bei kiauliena.

Socialistas gi seimo na
rys Hans Oprecht siūlė iš
leisti įstatymą, uždrau- 
džiant vogti kates ii* šunis 
dėl mėsos.

Streikas vis dar sulaiko
6 N. Y. biznio dienraščius

New York.----- Valdžios
tarpininkai būtinai reika
lavo, kad streikuojantieji 
šešių komerciniu dienraš
čių foto - graviruotojai 
tuojau pasiduotų arbit rati
nei komisijai spręsti jų 
ginčą arba kad priimtų lei
dyklų siūlymą pridėti po 
$3.75 algos per savaitę.

400 graviruotojų atstovai 
vėl atmetė tokius pasiūly
mus, reikalaudami po $7.50 
priedo per savaitę.

Iš pritarimo graviruoto
jam neina darban ir 20,000 
kitų spaustuvinių bei re
dakciniu darbininku, c t-

Vėl pradėjo išeidinėti N. 
Y. Herald Tribune, bet tik
tai 8 puslapių ir be jokių 
skelbimų. Foto - gravira
vimo darbą šiam dienraš
čiui atlieka pašalinė kom
panija. Todėl graviruoto
jų streikas nepaliečia. Tri
bune.

Toledo, Ohio. — čionaiti- 
niam laikraščiui Blade 
9,864 piliečiai susiuntė te
legramas bei laiškus už 
Eisenhowerį ir tiktai 324 
už McCarthy.

c-

Nixonas Pakistane tariasi apie 
karines oro stovyklas Amerikai

Karachi, . Pakistan. — 
Atvyko Jungt. Valstijų vi- 
ce-prezidentas Richard Ni
xon. Pakistano valdžia su
ruošė jam karini paradą ir 
iškilmingas priimtuves.

Associated Press teigi’1 
kad Nixonas tarėsi su te 
krašto valdžia apie leidi
mą Amerikai įsitaisyti ka
rinių lėktuvų bazes-stovy- 
klas Pakistane. Už tai 
Pakistanas nori, kad Jung
tinės Valstijos naujoviška1

Irano karininkai šaudo 
demon str no j ančiu s pri eš 
Angliją studentus

Teheran, Iran. — Kai tik 
premjero Zahedi’o genero
lų valdžia paskelbė, kad pa
naujina diplomatijos ry
šius su Anglija, tuojau tūk
stančiai studentų išėjo į 
demonstraciją š a u k d a- 
mi, “šalin Angliją!” Prie 
studentų prisidėjo būriai 
darbininkų ir smulkiųjų 
biznierių. • '

4.

Valdžia liepė kariuome
nei ir policijai šaudyti de-

Repuhlikonai atiduoda 
šalį milijonieriams, 
sako sen. Douglas

St. Louis, Mo. — De
mokratas senatorius Paul 
H. Douglas sakė, jog Ei
senhowerio repuhlikonai 
atidavė šalies valdžią mi
lijonieriams, fabrikantams 
ir korporacijų advokatams.

D o u g 1 a s, kali) ė d a m as
Jefferson - Jacksono die
nos pokilyje, tarp kitko, 
nurodė, kaip Eisenhowe
rio valdžia pervedė kom
panijoms naftos - aliejaus 
bei natūraliu geso versmes, 
esamas po jūrų pakraš
čiais, ir atidavė privačiam? 
kapitalistams įvairius ki
tus gamtos turtus. O vien 
tik ta nafta verta apie 29 
bilijonų dolerių.

Eisenhowerio republiko- 
nai sulaužė net tris Aukš
čiausiojo Teismo sprendi
mus, kuriais buvo įsakyta 
laikyti povandeninius naf
tos šaltinius visos šalies 
turtu.

SUNKUS REPUBLI- 
KONAM GALVO

SŪKIS
Washington. — Ameri

kos Darbo Federacijos ko
mentatorius Edwards sa
kė:

— Prezidento Roosevel- 
to valdžia per 6 mėnesius 
suplanavo ir įvykdė Social 
Security įstatymą.

O Eisenhowerio republi- 
konų valdžia jau beveik iš
tisus metus darbuojasi, 
kaip galima būtų sunaikin
ti tą įstatymą dėl senatvės 

apginkluotų jo armiją ir 
duotų apie 50 milijonų do
lerių.

Protestuoja Indija, Af
ganistanas ir Sovietai 
Prieš Amerikos planuo

jamą sutartį su Pakistanu 
protestavo Indija, Afganis
tanas ir Sovietų Sąjunga.

Pakistanas ypač šiurkš
čiai atmetė Sovietų pro
testą, sakydamas “nesi- 
kiškite i naminius mūs rei
kalus.” ' 

monstrantus. Taip ir liko 
nušauta bent 2 studentai 
ir sužeista daug kitų.

Įtakingiausias religinis 
mahometonu vadas kun. A. 
Kašani įsakė jiems nešioti 
juodus gedulo (žėlavų) 
ženklus, p r atestuojant, 
kad Irano valdžia sumez
ga diplomatinius ryšius su 
Anglija ir eina i derybas 
su anglais dėl jų sugrąžini
mo į Irano naftos pi-amo- 
nę.

Eisenhowerio kalba 
Jungt. Tautom apie 
atominius pavojus

United Nations, N. Y. —* 
Prezidentas Eisenhoweris 
šL.antrad. parlėks iš Ber- 
mudos ir 4 valandą popiet 
kalbės Jungt. Tautų sei
me apie atominio karo pa
vojus. Pareikš ne tik sa
vo paties nuomonę, bet ir 
Anglijos ir Frakcijos mi
nistrų pirmininkų nuomo
nes apie atominius pavo
jus.

Eisenhowerio kalba bu
vo parašyta Bermudoj ii' 
užgirta Anglijos ministrų 
pirm. Churchillo ir Fran
cijos premjero Laniel’io.

Viesulas užmušė 28 
žmones Vicksburge

Vicksburg, Miss. — Vie
sulas pražudė bent 28. žmo
nes šiame mieste, sužeidė 
230 ir sunaikino 937 na
mus; padarė 25 milijonų 
doleriu nuostoliu.

Prez. Eisenhoweris, tele
grafuodamas iš Bermudos, 
paskelbė Vicksburga dide
lės nelaimės vieta. Tuo pa
skelbimu įpareigojo šalies 
valdžią sušelpti nukentė
jusius nuo viesulo žmones.

Washington. — Pirma
dieni buvo minima 12 me
tų sukaktis nuo japonų už
puolimo prieš Perlų Uostą, 

pensijų ir nedarbo apdrau- 
dos, ir vis dar nepajėgia 
surasti “praktiško” tokiam 
žygiui plano.

3 VAKARINIAI DIDIEJI
ŽADA EIT Į DERYBAS
SU SOVIETU SĄJUNGA
Bet stato savo sąlygas 
sueigai su Sovietais

Bermuda. — Anglijos mi
nistrų pirm. Churchillas ii 
Francijos premjeras Da
niel paveikė prezidentą Ei
senhoweri, kad jau ir jis 
priima Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą suruošti Ketu
rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferenciją Ber
lyne. Iš pradžios Eisen
howeris sake, jog Sovietų 
vyriausybė visųpirm turė
tu irodvti “ščvras” savo 
intencijas.

Eisenhoweris, t a č i au. 
įsiūlė Anglijai ir Franci jai,

Pienas N. J. pabrango 
iki 28 c. kvortai

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijos pieninis 
direktorius C. W. Arm
strong leido kompanijoms 
pakelti pieno kainą dar pu
se cento iki viso cento vie
nai kvortai.

Taigi vartotojai dabar 
turės mokėti po 27 su puse 
centus už kvortą A rūšies 
meno, o kvortai homoge
nized pieno pridėti dar 1 
centą. Už antros rūšies, B 
pieną reikės mokėti apie 26 
centus kvortai.

Kompanijos gi už perka
mą iš farmerių pieną mo
ka tiktai po dešimtuką vie
nai kvortai, kaip kad skun
dėsi farmeriai savo susi
rinkimuose.

Amerikonukai gležnesni 
už europiečių vaikus

Washington. — N a cion a- 
lė švietimo Sąjunga sura
do, kad Austrijos ir Itali
jos vaikai stipresni už to 
paties amžiaus amerikonu
kus.

Ta organizacija ištyrė 
4,458 amerikiečius moki
nius nuo 6 iki ll9 metų am
žiaus ir palygino su 1,987 
austrukais bei italukais to
kių pat metų, kas liečia ga
bumą greitai toli eiti, svo
rius kelti bei nešti ir kitus 
veiksmus atlikti.

Tuos fizinius kvotimus 
išlaikė 92 procentai italu- 
ku bei austruku ir tiktai 22 
procentai amerikonukų.

Sykiu susprogo 4 
kariniai lėktuvai

Marietta, Georgia. — Ore 
sukliuvo, sprogo, sudužo ir 
sudegė keturi rakietiniai 
Amerikos lėktuvai. Žuvo 
visi keturi milicijos oficie- 
riai lakūnai. Jie darė pra
timus sutartinai skraidyti 
kaip grupė.

kad išvien su juo- statytų 
tam tikras sąlygas, pirm 
sušaukiant tą konferenciją. 
Tos sąlygos bus išdėstytos 
bendrajame oficialiame 
Eisenhowerio, Churchillo ir 
Danielių pareiškime, kuris 
greitai bus viešai paskelb
tas. Pirm paskelbimo pa
reiškimas buvo pasiųstas 
Adenaueriui, Vakarines 
Vokietijos premjerui užgir- 
ti.

Tuo tarpu neoficialiai 
pranešama, kad Trys Va
kariniai Didieji, tarp kit
ko, statys tokias sąlygas:

Iš anksto pripažinti ka
rinį Atlanto sąryši ir Ame
rikos planuojamą tarp
tautinę vakarų Europos 
armiją, įtraukiant į ią ir 
busimąją vakariniu vokie
čių armiją “atspirčiai prieš 
komunizmą.”

Eisehoweris dabartinėje 
Bermudus konferencijoje 
darė didžiausią spaudimą 
Francijai, kad sutiktų su 
vakariniu vokiečių apgin
klavimu ir įtraukimu į ben
drąją vakarų Europos ar
miją sykiu su francūzais, 
italais, belgais, holandais 
ir luksemburgiečiais.

Konferencija taip pat 
svarstė klausimus apie 
francūzų karą prieš Viet
namo liaudininkus, Indo- 
Kinijoje, ir apie taikos da
rymą Korėjoje.

Bermudoje susirgo 
Francijos premjeras

B e r m u d a. — Susirgo 
Francijos premjeras Jo
seph Laniel, atvykęs į čio- 
naitinę konferenciją su 
prezidentu E i se n h o w e r iu 
ir Anglijos ministrų pirm. 
Churchillu. Apsikrėtimas 
bakterijomis suskaudinc 
Danieliui žemutinę plau
čių dalį.

Taigi Francijos užsienio 
reikalų ministras Bidault 
tarėsi su Eisenhoweriu ir 
Churchillu, kuomet La
niel lovoje gulėjo.

Elizabeth, N. J.
Mirė Karalina Pa vi diene
Gruodžio 6 d. pasimirė 

Karalina Pavidienė, sulau
kusi 85 metu amžiaus. Pa
šarvota Bužinsko koply
čioje, 151 — 2nd St. Lydės 
trečiadienį gruodžio 9 d., 
9 vai. ryto iš lietuviu baž
nyčios.

Pavidienė paliko nuliu- 
dime dukterį Stasiukaitie
nę, sūnus Antaną ir Joną 
Pavidžius, taipgi šešis anū
kus.

Žinią telefonu pranešė J.. 
Stasiukaitis.

Roma. — Italija ir Jugo
slavija jau atšaukia savo 
armijas nuo pasienių ginči
jamos Triesto žemės.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc. 
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE. RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
•   —— - —.— . — . —   — -- — ■    —— — —■—— .

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year   $8.00 Canada and Brazil, per year $9.00 
United States, per 6 months .... 14.50 Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Queens Co............... $9.00 per year Foreign countries, per year $10.00
Queens Co......... $5.00 per six mos

PASTABOS abiejų kraštų santikių su
derinimo. Tad kodėl delsti, 
kodėl nesi tarti?

Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act ot March 3, 1879.

VEIKSMAI DĖL AMNESTIJOS
KOMITETAS, besirūpinąs amnestija politiniams 

kaliniams, — nuteistiems su lyg Smitho aktu,—kreipiasi 
į visuomenę, prašydamas talkos.

Savo atsišaukime Komitetas skelbia, jog šiandien, 
kai ruošiamasi minėti žiemos šventes, Kalėdas, būtinai 
tenka rūpintis tais 13-ka politinių kalinių, nuteistų ka
lėj iman nuo 2 iki 5 metų.

Komitetas nurodo, jog apart tos 13-kos, 80 žmonių yra 
žemesniu teismų nuteisti kalėjimai! bei teisiamų; dauge
lio jų yra apeliacijos aukščiausiame šalies teisme, žo
džiu, Smitho akto aukų yra daug, joms reikia padėti. 
Padėti galima visaip, bet vienas svarbus darbas—kova 
už amnestiją jau esantiems kalėjimuose žmonėms.

Gal kai kas paklaus, argi republikonas prezidentas, 
kurio partijoj veikia toks asmuo, kaip McCarthy, su
tiktų amnestuoti politinius kalinius, nuteistus už “su
laužymą Smitho įstatymo?“ Žinoma, kad sutiktų, jei 
tik būtų tvirtesnių, platesnis iš plačiųjų žmonių masių 
reikalavimas, raginimas? Argi republikonas Hardingas 
nesuteikė kadaise amnestijos E. V. Debsui?

Taigi Komitetas ir atsišaukia: padėti jam ir auka 
ir gyvais veiksmais pravesti šį darbą,—darbą už amnes
tiją. Komiteto pirmininko adresas: Edward Barsky.

Savaitraštyje “National 
G u a r d i a n ” J. N. McCol
lough iškelia svarbų mūsų 
krašto valdiškų rinkimų 
klausima. %

McCollough nurodo, kad 
5,141,849 Kalifornijos bal
suotojai išrinko 30 kongres- 
manų, kuomet Alabamos ii 
So. Carolines 1,704,712 
balsuotojų išrinko 29 kon- 
gresmanus.

Tai kur čia lygybė? Kur 
čia demokratiniai rinki
mai?

Mes gerai žinome tai, kad 
pietinių valstijų dauguma 
piliečių, ypač negrai, tak
sais ir teroro pagalba ne- 
prileidžiami prie balsavimų 
vietų. Todėl mažumos dik
tatūra ten ir viešpatauja.

Naujai išleista Tarybų 
Sąjungos Enciklopedija at
žymi, jog žydų tikėjimas, 
kaip ir kitos religijos, tar
nauja valdančiajai klasei 
kaip įrankis darbo žmonių 
klasei išnaudoti ir ją dva
siniame pavergime laikyti. 
Tai naudingas kapitalis
tams ir imperialistams 
įrankis.

Toks aiškinimas, supran
tama, labai nepatiko ne tik

M..D., 667 Madison Ave., New York 21, N. Y. šiuo adre
su tenka kreiptis visais dėl amnestijos reikalais.

FA BRIK A NU J SI EK IM A1

hotelyje Įvyko National Association of Manufacturers 
58-tasis metinis suvažiavimas.

Šiai organizacijai priklauso stambieji fabrikantai. 
Fabrikantai supranta organizacijos reikšmę ir todėl jie 
savo organizaciją palaiko ir organizuotai kovoja už sa
vo interesus.

Šiame suvažiavime fabrikantai, tarp kitko, pasisakė 
už gamybos spartinimą, už pagaminimą daugiau pro
duktų per trumpesnį laiką. O tai reiškia nieką daugiau, 
kaip paskubos sistemą, speed-up sistemą.

Fabrikantų kalbėtojai pabrėžė: vyriausia kliūtis, 
stovinti kelyje Į aukštesnį produktyvumą yra darbininkų 
unijos! ..

Taigi, reikia manyti, jog po šito suvažiavimo fa
brikantai dės daugiau pastangų unijoms sudaužyti ne
gu dėjo iki šiol.

Darbininkams pamoka: jie privalo juo uoliai dar
buotis savo unijoms išlaikyti, privalo juo, daugiau neor
ganizuotų darbininku įtraukti i darbo unijas.

NEPAPRASTA PADĖTIS KENYJO.IE
IŠ NAIROBI. K enyjos sostinės, pranešama, kad ter 

britai per vienerius metus nužudė 8,000 afrikiečių, ne
grų, 28,000 jų sukišo į kalėjimus ir 60,000 nuskyrė būti 
patalpintais į koncentracijos stovyklas. Per tą laiką, sa
ko pranešimai, baltųjų tebuvo užmušta tik 21.

Kenyja — turtinga sritis Afrikoje, kurioj šeiminiu- 
kąųja britai. Negalėdami iie kitaip laisvės išgauti, susi
organizavo į slaptą Mau Mau organizaciją ir per ją ko
voja.

Britų valdovai, todėl, prieš metus laiko paskelbė 
Kenyjoje “nepaprastą padėtį.” Na, ir mes dabar mato
me tos “nepaprastos padėties“ pasekmes.

Bet tegu Londono viešpačiai supranta, jog “nepa
prastomis padėtimis“ jie neišgelbės savo žiauraus šei
mininkavimo; Kenyjos žmonės privers juos suteikti ne
grams daugiau laisvės krašte, kuris jiems priklauso, c 
ne britams.

įvairios Žinios
Rumunijoje

BUKAREŠTAS. — Ru
munijoje skiriama daug dė
mesio kaimo darbo žmonių 
agrotechninių žinių gilini
mui. Tuo tikslu pirmą kar
tą šalyje įvedama nauja, 
tobulesnė masinio žemė? 
ūkio švietimo sistema. 
S tam bi u ose daugiašakiuose 
k o 1 e k t y v i n i u o se žemės 
ūkiuose suorganizuoti tri
mečiai 
kursai.

agrozoOte c h n i k o s

jai, bet ir kitiems, kurie 
darbo žmonių išnaudojimu

Paryžiuje einąs laikraš
tis “Tautu Tribūna” rašo, 
kad 1952 metais United 
States Rubber kompanija 
sugrobė 65 procentus Indo- 
Kinijos gurno išdirbystės 
■tako (Šerų) ir tuomi pasi
ėmė tą vyriausią toje šalyje 
išdirbystę savon kontiolėn

Amerikos 
taipgi perima 
lėn ir kitas to

korporacijos, 
savo kontro- 
krrvšto išdir-

WashingtonoŠtai dėl ko 
valdžia rūpinasi, žūt ar būt. 
apginti Amerikos turčių in- 
vestmentus Indo-Kinijoje.

Ar žinote, kad afrikiečių 
(ne baltųjų) metinės įeigor 
-iekia apie $18, kuomet bal 
tieji turi nuo 35 ik 60 kar
tų daugiau jeigu, ngu ki
tų rasių žmonės?

Tai rodo didžiulę ten ne
lygybę, neapsakomai sun
kią biednuomenės padėtį.

Afrikos žmonės narsiai 
kovoja prieš tokią nelygy
bę, prieš jų nesvietišką 
priespaudą ir išnaudojimą. 
Afrikos žmonės siekiasi ne
priklausomo i gyvenimo, ko
kio amerikiečiai siekėsi 
1775 metais, kovodami prieš 
Anglijos imperialistus.

j ir gyvulininkų. Likusiuose
i k o 1 e k t y v i n i uose žemės 
i ūkiuose organizuojami tri- 
į jų ir šešių mėnesių kursai.
I Iuose mokysis apie 63 tūks- 
tančius kolektyvinių žemės

' ūkiu nariu. 1I • c

I Karachi. —
; atmetė Sovietų
• protestą prieš
i Amerikai įsitaisyti 
: nes lėktuvų stovyklas 
! kistane.

Pakistanas
Sąjungos.

leidimą 
kari-

pradėjo veikti 86 • 
žemės 1

kursai
kolektyviu iuose
ūkiuose. Juose mokosi dau-i
gi au ka i p 6,6(M) la u k i n i n k ų '

Redakci jos Atsakymai
A. K. — Jūsų šypsenos apie 

kelines ij- marškinius perrrie- 
bios, Nesirnaudosime. Vistick 
ačiū už rašinėjimą.

2 psi,—-Laisvė (L:bci4v) Antradion., Uri;odžio-!K‘C. 8, 1953

nėra jokios nuostabos. Bet 
šis barzdaskutis turi 103 
metus amžiaus. Bet jis sa
ko jaučiasi, kaip 
jaunuolis.

Kita, jis norėtų 
prie kovos prieš
imperialistus, kurie dar vis 
tebelaiko savo leteną Egip
to teritorijoje.

25 metu&

prisidėti

Maskvos “Pravda,” pri
mindama antrojo pasauli
nio karo metu Tarybų Są
jungos glaudų bendradar
biavimą su • Jungtinėmis 
Valstijomis, ragina ir šiuo 
metu atnaujinti p a n a š ų 
jendradarbiavima.

Toks be n d r a da r bia v i m as, 
minimas dienraštis sako, 
būtų naudingas abiejų kraš
tų progresui, ir pasaulinei 
taikai.

Tai pakartotinas primini
mas iš Tar. Sąjungos pu
sės, kad reikėtų tartis dėl

Nedarbas pradeda palies
ti ir televizijos įmones. RCA 
televizijos įmonė Cincinna
ti, Ohio, užsidarė. 1,200 
darbininkų neteko darbo. 
New Yorko .valstijoje jau 
apie 600 televizijos darbi
ninku išmesti i bedarbių ei
les. Taipgi ir kįtose vals
tijose padėtis ne geresnė.

išdirbystė 
Buvo daug 
Bet greit 

Ne-

O 'televizijos 
skaitosi jauna, 
iš jos tikėtasi, 
visos viltys nupuolė, 
darbas ir toje išdirbystėje

Amerikinei industrijai 
reikia naujų ir didesnių 
rinkų. O tai galima atsiek
ti susitariant su socialisti
niais kraštais. Iš to būtų 
naudos tiek Amerikos žmo
nėms, tiek socialistinių 
kraštų žmonėms.

G rinkis

Tarybų šalies mokyklose
SKAIČIAI IR FAKTAI ’ Vitebsko srityje 8-10 klasių 

Tarybų šalyje nepaprastai j mokinių skaičius nuo 1948 iki 
daug dėmesio skiriama liaudies i .1953 metų padidėjo 11,441 

žmogumi.

LIETUVOS TSR
Lietuvos Valstybiniame biu

džete numatyta 1953 metais 
išleisti liaudies 
708,000 rublių 
rublių daugiau, 
tais. Palyginti 
Lietuva, vidurinių 
skaičius respublikoje 
daugiau kaip 4.5 kaito, b sep- 
ty n m eč i ų —3 0 karti).

šiais metais įsteigiamos 29 
naujos vidurinės ir 114 septyn
mečių mokyklų. Vidurinių mo
kyklų baigiamųjų klasių moki
nių skaičius padidėjo beveik 
tris kartus, palyginti su pra
ėjusiais metais, ir prašoko 10,- 
300 žmonių.

UZBEKIJOS TSR
Uzbekijos TSR Valstybiniame 

biudžete 1953 metams numaty
ta asignuoti švietimo reikalams 
1,510,317 tūkstančius rublių, t. 
y. beveik trečdalį viso respubli
kos biudžeto.

Respublikoje yra daugiau 
kaip penki tūkstančiai moky
klų, kuriose šiais metais mo
kosi apie vienas milijonas trys 
šimtai tūkstančių mokinių.

41 tūkstančiu žmonių padidė
jo mokinių skaičius Uzbekijos 
mokyklų 8-10 kląsėse.

MOLDAVIJOS TSR
Kasmet auga moksleivių skai

čius Tarybų Moldavijoje. Šiais 
metais čia mokosi 385,000 mo
kinių.

Apie 1,500 jaunų 
pradėjo dirbti

TS R S Va 1 st.v b i n i am e

švietimui ir kultūrai išvystyti. 
Praėjusiais mokslo metais besi
mokančiųjų žmonių skaičius T. 
S. R. Sąjungoje sudarė 57 mi
lijonus.
biudžete 1953 metams išlaidos 
liaudies
vystyti numatomos d a u .g i a u 

milijardų rublių su
žyra i a i viršija i šiai- 

tikslams praėjusiais

švietimui kultūrai

kaip 62 
mos, kas 
das šiems 
metais.

1953
švietimui 355,- 

—21,469,000 
negu 1952 mė
sų buržuazine 

m o k y k 1 ų 
padidėjo

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Lietuvių Namo B-vės suvažiavimas buvo skaitlingas; 
18 jsirašė i garbės narių skyrių, sumokėdami po $100; 
21 pasižadėjo įsirašyti; sveikinimais sukelta $545.

Lietuvių Namo Bendrovės šėrininkų suvažiavimas, 
įvykęs lapkričio 28 d., buvo bene geriausias iš visų kitų.

Išklausę ir užgyrę direktorių ir finansinį raportą, 
šėrininkai rimtai svarstė, kaip atmokėti paskolas, ypač 
tas, kurių tūli skolintojai reikalavo pačiame suvažiavi
me. Šį klausimą nuodugniai apdiskusavę, šėrininkai nu
tarė paskelbti vajų garbės nariams įrašyti ir tęsti jį, 
iki bus sukelta pakankama pinigų suma paskoloms at
mokėti.

Ant vietos 18 įsirašė į garbės narių skyrių ir 21 
pasižadėjo vėliau įsirašyti. Jie davė savo garbės žodį, 
kad savo pasižadėjimą ištesės.

Su sveikinimais taipgi suplaukė graži suma, viso

RTFSR- Valstybiniame biu
džete 1953 metams numatoma 

š v i et i mo m i n isteri jos 
ir priemonėms 17,856 
rublių, kas sudaro 30 
viso respublikos biu-

įstaigoms 
milijonus 
procentų 
džeto. Rusijos Federacijoje yra 
apie 118 tūkstančių mokyklų, 
kuriose mokosi beveik 17 mili
jonų vaiki) ii\ dirba 800 tūks
tančių mokyto i ii.

Besiplečiančiam viduriniojo 
mokslo tinklui ,/aprūpinti mo
kytojų k a d i- a i s respublikoje 
įsteigti 23 nauji pedagoginiai 
institutai.

Kasmet '\yyriausybė skiria di
deles lėšas inokykloms statyti 
bei įrengti. Per pastaruosius 
penkeriujŲmetu's išleista dau
giau kaip pusė milijardo vado
vėlių, daugiau kaip 220 milijo
nų egzempliorių grožinės 
r at ū ros vaikams.

UKRAINOS TSR
1953 metais j 28,685-ias

publikos mokyklas atėjo dau
giau kaip pusė milijono pirmo
kų. Palyginti su praeitais 
tais, jų skaičius padidėjo 
tūkstančių.

Ryšium su perėjimu į 
suotinj vidurinį (dešimtmetį)

res

Paštas atsisakė išleisti 
ska i t y t o j a m s dvi laidas 
žurnalo “New World Re
view,” kuris seniau vadino
si “Soviet Russia Today.” | 
Kiek pirmiau paštas sulai
kė veteranu laik r a š t u k a 
“Vet’s Voice.”

Sulaikyti šie leidiniai to
dėl, kad jie padavė teisin
gus davinius, kaip Korėjos 
karasibuvo pradėtas ir kad 
tūkstančiai Amerikos jau
nimo bereikalingai ten sa
vo gyvastis praradę.

.Kas gi sakė, kad Ameri
koje nėra spaudos cenzū
ros? Jeigu jos nebūtų, tai 
paštas nebūtų tų žurnalų 
sulaikęs.

Skaitau spaudoje tok j 
pranešimą iš Egipto sosti
nės Kairo. Tūlas barzda
skutis El Hag Alv Ibrahim 
Mohsen pasiuntė laišką vai 
džiai prašant jam leidimo 
įsirašyti Į milltarinę tarny
bą.

Jeigu militarinio amžiaus

ni e-

v’- kyklose.
Moldavijoje

moky toj ų 
respublikos mo-

metai iš metų
mokslą, padidėjo vidurinių mo- aUga mokyklų tinklas, statomi

Ukrainos sos-kyklų skaičius.
tinėje, K i j v ve, pavyzdžiui, 
įsteigtos 4 naujos vidurinės 
mokyklos, Charkove — 6, Dnie- 
propetrovske—5.

Respublikos aštuntosiose kla
sėse mokosi 117 tūkstančių mo
kinių daugiau, negu pernai..

Žymiai padidėjo pedagogų 
skaičius. UTSR švietimo mi
nisterija šiais metais pasiuntė į 
mokyklas daugiau kaip 1(5 tūks
tančių jaunų dėstytojų, baigu
sių respublikos universitetus, 
pedagoginius ir mokytojų in
stitutus, pedagogines mokyklas.

BALTARUSI JOS TSR
Baltarusijoje šiais mokslo 

metais įsteigtos 129 naujos vi
durinės mokyklos, 
publikos sostinės 
kyklose mokosi 
žmonių — 2,000 
giau, negu 
metais.

žymiai padidėjo mokinių 
skaičius 8-10 klasėse. Jeigu 
1952-53 mokslo metais Bresto 
srityje 8-10 klasėse mokėsi 7,- 
460 žmonių, tai* dabai- šių kla
sių mokinių skaičius padidėjo 
iki 9,510. šiais metais į Bres
to srities mokyklas atvyko dirb-

49-iose res- 
Minsko mo- 

apie 40,000 
žmonių dau-

praėjtįsiais mokslo

žmogus tatai padaro, tai ti apie 400 jaunu pedagogų.

n a u j i mokykliniai korpusai, 
šiais metais mokyklų pasta
tams statyti išleidžiama dau
giau kaip 10 milijonų rublių. 
Kaimuose dabar statomi 82 
mokykliniai pastatai. 1953-54 
mokslo metų pradžioje respu
blikoje pradėjo veikti trisde
šimt naujų mokyklų.

ARMĖNIJOS TSR
Tarybų Armėnijoje šiuo me

tu veikia 992 mokyklos. J res
publikos kaimų rajonus šiais 
metais nuvyko dirbti 800 jaunų 
mokytojų.

Respublikos biudžete liaudies 
švietimui 195.3 metais asignuo
jama 330 milijonų rublių.' žy
mi šių lėšų dalis išleidžiama 
m o k y k I ų pastatams statyti, 
šiems tikslams šiais metais 
skirta 14 milijonų rublių, vie
toj 10 milijonų rublių perei
tais metais. Per pastaruosius 
dvejus metus respublikoje pa
statyti 25 mokykliniai pastatai, 
iš jų'14—kaimo vietovėse.
K ARELI JOS-ŠUOMIJOS TSR

35 naujas mokyklas gavo 
šiais metais Karelijos-Suomijo.s 
TSR vaikai. Iš(. viso respubli
koje mokslo metų pradžioje bu-
v o 700 mokyklų.

$545. Sekami sveikino suvažiavimą:
Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J........................ $20.00
M. Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y.............................20.00
W. Deksnys, Stamford, Conn............................... 20.00
S. Yurkin, New Britain, Conn. ........................... 20.00
LLD 51 kuopa, Ohio lietuvių ūkininkų .......... 15.00
LLD 2-roji Apskritis, Brooklyn, N. Y........ ........... 15.00
C. Garnys, Central Brooklyn, N. Y.................... 15,00
M. F. Krungliai, Woodhaven, N. Y........................ 15.00
P. & A. Dennis, Clifton, N. Y......... .................. 15.00
LLD 185 kuopa, Richmond Hill, N. Y................. 10.00

LDS 13 kuopa, Richmond Hill, N. Y....... 10.00 
• M. Yakštienė, Woodhaven, N. Y.......................... 10.00

Frank Varaška, Brooklyn, N. Y............................ 10.00
Ch. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. ................. 10.00
Jonas Barzdaitis, Brooklyn, N. Y.....................,. 10.00
S. ir J .Cedronai, Flatbush, N. Y........................ 10.00
Jonas Kaulinis, Huntington, N. Y.......................... 10.00
Julia Anskis, Brooklyn, N. Y................................ 10.00
LDS 103 kuopa, Ridgewood, N. Y.......................... 10.00
V. Bunkus, Brooklyn, N. Y........... ........................ 10.00
LLD 55 kuopa, Ridgewood. N. Y............................ 10.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y...............................10.00
Joe White, Ozone Park, N. Y...................................10.00
A. Žiurinskas, Brooklyn, N. Y.......... .................. 10.00
Charles DeGutis, Miami, Fla...............................   10.00
A. Kalakauskienė, Ridgewood, N. Y..................... 8.00
Pirmas skaitytojas, Rochester, N. Y................ 6.00
M. Tameliene, Flushing, N. Y...................   5.00
F, Lideikis, Great Neck, N. Y.............................. 5.00
Jonas Gužas, Brooklyn, N. Y............................ 5.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y....................................... 5. i
Peter Sedar, Fulton Canal, Ohio ....................... 5.1
M. ir M. Kūlikai, Brooklyn, N. Y............................ 5.0( z
K .ir 1. Levanai, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
Petras Babarskas, Hollis, N. Y...........................  5.00
Zigmas Gailiūnas, Brooklyn, N. Y...........................5.00
Mikolas Tankus, New Milford, N. J....................... 5.00
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
A. Bečienė Great Neck, N. Y.....................................5.00
S. Radusis, Bavonne, N. J........................................... 5.00
J. J. Mockaičiai, Bridgeport, Conn. 5.00
A. Yocis, Bridgeport, Conn..................................... 5.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y...................... 5.00
K. Petrikienė, Brooklyn, N. Y...................................5.00
Julius Kalvaitis, Brooklyn, N. Y..........................  5.00
J. Grybas, Richmond Hill, N. Y. .............................. 5.00
Frank Vaitkus, Richmond Hill, N. Y..................5.00
Vincent Hilliad, Maspeth, N. Y........... ...............  5.00
R. Čuberkienė, Fairlawn, N. J..............................   5.00
John Litvinskas, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
Antanas Globičius, Newark, N. J....................  5.00
V. Daniel, Easton, Pa................ ..............................  5.00
J. Purvėnas, Brooklyn, N. Y. ..............  5.00
Mr. ir Mrs. černevičiai, Maspeth, N. Y................5.00
L. Mankienė ............ i......................  5.00
Anne Spencer, Brooklyn, N .Y............................  5.00
Moterų Apšvietos Klubas, Brockton, Mass. 5.00
Frank ir Kazimiera Čereškai, Brockton, Mass. 5.00 
V. Kancevičius, Haverhill, Mass.............................. 5.09
A. Philipse, Stamford, Conn................................... 5.00*’
Beilis Tuškevičius, Scranton, Pa.............. ............ 5.00

■ John & Julia Gittzus, Bedford, Mass........ 5.00 
Paul Šlajus, Eddystone, Pa.................................. 5.00

Detroito Moterų Progresyvis Klubas............ .. 5.00
A. ir P. Mickevičiai, Brockton, Mass. ..................... 5.00
LLD 6 kuopa, Montello, Mass.........................  5.00
Ant. Abromaitis, Brooklyn, N. Y, ........................4.00
J. ir K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y..........4.00
Floridiečiai ........................... į.......................... 2.00
Ch. Gavelchas, Wloriton, N. J............................. 2.00
Alice Tamm, Brooklyn, N. Y.....................................2.00
K. J. A., Easton, Pa.........................   2.00

Kitu kartu paskelbsime vardus tų, kurie suvažiavi
mo metu įsirašė į garbės nariu skyrių.

Tariame širdingai ačiū visiems ir visoms, kurie svei
kino suvažiavimą, kurie įsirašė į garbės narių skyrių, 
kurie pasižadėjo netolimoje ateityje įsirašyti ir kurie 
dalyvavo metiniame bankiete.

Vardu šėrininkų, dalyvavusių suvažiavime, nuošir
džiai prašome tų šėrininkų. kurie nedalyvavo suvažiavi
me, taipgi 
šytis į gar 
šimtinę.

Jeigu Šiuo metu tūliems neparanku susimokėti šim
tinę, tai piisiųskite savo pasižadėjimą vėliau įsirašyti 
į garbės narių skaičių. ,

Lietuvių Namo Bendrovės reikalais prašome rašyti 
sekamu adresu: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. LNB Direktorių Valdyba

prisidėti su finansine parama. Prašome ra- 
bes nariu skvriu, tam tikslui paskiriant ix>^

V ‘ ( /V



J. ŠIMKUS.

Lietuviško hitlerininko 
užrašai

(Pabaiga)
19. I.-22.I. Baisiai Įkyrėjo 

tos kasdieninės scenos: maty
ti sušalusius belaisvius ir lavo
nų krūvąs. šalčiai didėja. 21 
I. buvo 43 c., o 22 1. nukrito 
iki 35 C. Keletą dienų paei
liui Skapas iš kažkur vis iš
traukia po baklagę degtinės 
ir vakarais ją ištustinam. Ei
na gandai, kad Skapą, kaip 
nesveiko proto, paleis Į atsar
gą. Jei tai įvyktų, tas žmogus 
būtų labai laimingas, šią nak
tį degė miestas. Nežinia, kas 
padegė.

23. I. Grįžęs iš lagerio tik
rai sužinojau, kad Skapas pa
leidžiamas. Jis džiaugėsi. Bet 
ir aš jam padėjau džiaugtis, 
kad jam pagaliau pavyko iš
trūkti iš šito pragaro. O ga) 
ir kitus pradės paleisti? Lau
ksim, kas bus toliau. Reiks 
vėl suorganizuoti žmonai 
siuntinį ir pasiųsti pinigu, 
šiandien šaltis 16 C. Tris kar
tus nušalau nosį.

24 I. S&apaš vis tik vyksta 
namo. Kokia jam laimė! Kad 
aš būčiau jo vietoje! Gaunu 
naują paskyrimą. Bet vėl turė
siu bėdą su vokiečių kalba. 
Iki šiol šiaip taip susigraibiau, 
kas liečia lagerį. Dabar reiks 
mokytis visų žodžių, kuri'1 lie
čia farflegungo reikalus. O 
kai tik nemoki vokiškai, tai 
vokietukai tave už paskutinį 
durnių laiko ir dar j sprandą 
suduoda. Kaip, girdi, vokiškai 
neišmoksti. Juk, girdi, ir į 
Lietuvą grįžęs be vokiečių kai- 

• bos niekur neapsieisi. O man 
ta kalba tokia prikli ir, žino- 

\ ma, sunki, žmonai parašiau
t laišką, surengiau siuntini ir
f pasiunčiu 7,000 rublių. Ap-
kstem belaisvius ir nuslė- 

nuo vok iečių. Naktį skrai- 
rusų lėktuvai. Nukilto 

trombą i abwehr biurą. Palai
dojo 12 vokiečių.

25. I. šiandien sugraibiau 
dar 2,000 rublių ir Įdaviau 
parvežti žmonai.

26. I. Karštai atsisveikinau 
su Skapu. Visa dieną jautėsi 
labai prislėgta nuotaika, ta
rytum aš čia likčiau kažko
kiam nežinomam likimui. Va
kare kepurę išmainiau Į (4 
litro degtinės. O už rankinį 
laikroduką gavom visą puodą 
degtinės. Per naktį viską išgė
rėm.

27. I, Pasiutusiai skaudėjo 
galvą. Naktį vaidinosi numirė
liai. Pradėjau rėkti ir išbudi
nau visus.

28. I. šiandien sužinojau, 
kad bombardavo Viazmos sto
tį. Kaip tik tuo metu stotyje 
buvo daug belaisvių. Jie visi 
išbėgiojo ir išsislapstė. Tą pa-

. čia naktį bombardavo ir Smo
lensko stotį.

Ši naktis buvo nerami ii 
čia: dundėjo kanuolių griaus- 
)ias, sporgo granatos ir bom

bos. širdy labai neramu. Juk 
gali būti ir netikėtumų, štai 
man berašant lėktuvas skrai
do ir bombarduoja, širdis, ro
dos, iškris iš krūtines. Bet ma
nau, kad Aušros Vartų agno- 
sėlis apsaugos mane. Bombos 
krinta per 300-1 (H) metrų nuo 
mūsų namo.

1. II. Sekmadienis. Buvau 
farflegungo. Gavau gefange- 
nišką duoną. Daug šią dieną 
galvojau, kaip surasti būdą, 
kad dėl ligos galėčiau sugrįž
ti į namus. Užtad. ir naktį sap
navau, kad buvau pas gydyto
ją ir jis man prirašė gydymą
si iki rugsėjo mėnesio. Matyt, 
kad tik sapne tokie stebuklai 
tegali atsirasti.

2. 11. Gavau 3 litrus degti- 
-nės, tai gėrėm iki sąmonės ne
tekimo. Pasirodo, kad lošiant 
kortomis aš išlošiau 2,000 rub- 

^^lių. Negaliu suprasti, kaip tai 
"man atsitiko.

3. 1I.-4.II. Pasiutusiai skau
da galvą. Pagiriomis vis nu
geriu, bet nuo to nesidaro ge
riau. Beveik negaliu rašyti- - 
rankos dreba. Visą naktį gir
dėjau patrankų griausmą. Ma

tyt, rusai vėl puola. Juk ne
senai vokiečiai buvo rusų ap
supti. bet kažkokiu būdu išlin
do iš to maišo. Netikėtumų 
galima laukti.

7. II. Sekmadienis. Liūdnai 
slenka diena. Nuo galvojimų 
galva sukasi. Naktį sapnavau 
bombardavimą ir didelį gais
rą, o aš važiavau. Gal tai reiš
kia. kad aš parvažiuosiu na
mo? Ištikrųjų tikrą gaisrą su
kėlė prieš mane majoras, kad 
aš esą vogęs kareivių maistą, 
snapsą, kavą. Kai tą.sužinos 
kareiviai, tai man teks bėgti. 
Tegu dievai mane baudžia už 
visas mano nuodėmes. Tik ta 
kančia, tokiomis sunkiomis 
s ą I y g o m i s, y r a p e r- 
daug žiauri. Daug ką galvo
jau, bet labiausiai apie važia
vimą namo. Ryt eisiu bandyti 
į ligoninę, širdį taip spaudžia, 
krūtinėje kaitų. Rodos, šian
dien, kai lėktuvai skraidė, 
mestų į mūsų namą bombą, 
būčiau labai patenkintas žūda
mas nuo jos. Neberods gyven
ti. Bet... dar turiu viltį į Auš
ros Vartus...

CHICAGOS ŽINIOS
JONUI JOKUBKA1 
PADARYTA OPERACIJA

Lapkričio 28 d. Jonui Jo- 
kubkai padaryta operacija Bil
lings Memorial ligoninėj. Ra
šant šiuos žodžius neteko pa
tirti, kaip jam sekasi, bet gy
dytojai sakė, kad viskas bus 
gerai.

Buvo nuvykę rosela nd iečiai 
Urmonas ir Valantienė, taipgi 
chicagiečiai Jonas Mažeika, jo 
sūnus Andrius su žmona.

Andrius ir jo žmona davė 
kraujo Jokubkai. Kiek pir
miau. rodos, davė kraujo Minė 
Y u don (Botyriūtė).

Reikia pagirti jaunus žmo
nes už tokia pagalbą.-

Buvo nuvykę kraujo duoti 
Jack Gordon ir Edvardas Jo- 
kubka, Jono brolis, bet šiuo 
tarpu jie dar nedavė.

Jono Jokubkos žmona ir A’. 
Andrulis irgi laukė, kad gavus 
progą patirti, kaip operacija 
pavyko, bet jiems pasakyta, 
kad ilgokai nebus galima Joną 
matyti, nes ligonis yra priežiū
roje daktarų ir slaugių, nieko 
kito neleidžia.

Jie turėjo grįžti namo ir vė
liau atvykti.

Andrius Mažeika ir jo žmo
na svečiuojasi Chicagoj. Pa
girtina, kad jie taip gražiai pa
gelbėjo savo tėvo draugui.

Tikimasi, kad ligonis greit 
pasveiks . Jis jau geras laikas 
ligoninėje. Pirma operacijos 
stengtasi jo jėgas susti print, ir 
tai pavyko. Jis dėl to galėjo 
lengviau atlaikyti operaciją.

Drauyas

Bendras frontas prieš ragan- 
gaudi kongresmaną

Šiomis dienomis buvo atlai
kytas labai svarbus organizuo
tų darbininkų politinis susi
rinkimas. Jį sušaukė nepri
klausomos darbo unijos. Susi
rinko 275 atstovų ir plačiai ap- 
diskusavo bendrą frontą busi
muosiuose kongr. rinkimuose. 
Numatyta, k/ad ateinan
čiuose rinkiniuose bus dedamos 
pastangos sudaryti plačiausią 
bendrą frontą prieš kongres
maną Veide. Kaip žinoma, 
Veide yra vienas iš pačių ar
šiausių Amerikos ragangau- 
džių. Jis yra pirmininkas Ne- 
amerikinių Veiksmų Komiteto, 
kuris jau seniai patapęs stam
biausiu reakcijos įrankiu prieš 
visokį progresą.

Veide yra gryno kraujo ma- 
kartistas.

United Electrical Workers 
unijos atstovas Russ Nixon pa
reiškė : '.

“Makartizmas yra atstatytas 
prieš kiekvieną grupę, kuri at
sisako atsiklaupti prieš didžio
jo biznio administraciją. Dar
bininkų judėjimas yra jėga, 
kuri pastos kelią šiam pavojui.”

9. II Buvau pas gydytoją. 
Jam skundžiausi nuolatiniu 
kosuliu, diegimu šone, akių 
apsilpimu, galvos ūžimu, au
sies užkrėtimu ir silpnu girdė
jimu, visišku nervų suirimu ir 
visos energijos išsekimu. Davė 
vaistų ir liepė ateiti po savai
tės. Matyt, nenori kreipti dė
mesio į tokius ligonius. Po pie
tų majoras siunčia į lagerį. 
Reikia- eiti.

10. II. šiandien didele eg
zekucija. Kažkodėl vokiečiai 
sušaudė 50 belaisvių. Sako, 
keršiję už kažką. Vakare iš
tikrųjų pradedu jaustis ne 
kaip. Gal ne juokais teks sirg
ti.

11. II. šiandien popieriuje 
surašiau visų savo ligų litani
ją ir įteikiau gydytojui. Pra
šiau, kad mane atleistų namo.

12. II. Naktį taip baisiai 
bombardavo, kad atrodė, jog 
paskutinę minutę gyvenu. Vis 
dėlto ryto sulaukiau. Jokio at
sakymo į mano skundimąsi.

13. II. Visą naktį kažkoks 
košmaras kankino. Miestas vi
sai ištuštėjo. Patrankos jau ir 
dieną griaudžia. Su nepap
rastu nekantrumu laukiu ryt
dienos, kad tik greičiau tas 
laikas bėgtų. Bet naktis visų 
baisiausia...

(Tuo baigiasi įrašai.)

Susirinkimas pasiuntė buvu
siam prezidentui Trumanui pa
sveikinimą už pasmerkimą ma- 
kartizmo.

Susirinkime buvo pareikštų 
minčių, kad ateinančiais me
tais reikia darbininkams labai 
anksti susirūpinti įvairių par
tijų nominacijomis. Reikia žiū
rėti, kad būtų nominuoti pažan- 

j gūs kandidatai. Praeityje tuo 
reikalu nebūdavo rūpinamasi. 
Kai nominacijos praeina, daž
nai nebebūna darbininkams pa
sirinkimo —nebūna pažangaus 
kandidato, kurį būtų galima 
rinkimuose paremti.-

Reikia tikėtis, kad po šio 
unijistų politinio susirinkimo 
ruošimasis prie busimųjų kon
gresinių rinkimų bus paspar
tintas visuose distriktuose.

Reporteris

Miami, Fla.
ĮVAIRIOS ŽINELĖS

Lapkričio 20 dieną ištiko ne
laimė Juozą Aukštakalnį, great- 
neckietį. Einant skersai gatvę 
buvo automobilio parmuštas, 
sulaužytos abi kojos ir kitkas 
sužalota. Patalpintas Daktarų 
Ligoninėje, Coral Gables.

Juozas .sirgo šunų lenktynių 
gemblerystės liga, kuri jį pri
vedė iki bankrūto, nes tas biz
nis išbudavotas ne 'savininkų 
pralaimėjimui.

Lapkričio 24 dieną atsibuvo 
miesto balsavimai. Išrinkti 3 
komisijonieriai — Abe Arono- 
vitz, B. Hearn, R. Christman.

Aronovitz, daugiausia balsų 
gavęs, užims miesto majoro kė
dę. Prie dviejų senų komisijo- 
nierių jie. penkiese valdys ir 
tvarkys Miamės miestą. 
Thanksgiving dieną jie visi bu
vo prisaikinti.

Prieš rinkimus jie prižadėjo 
labai daug naujų reformų pra- 
vest, o svarbiausia tai iš po di
džiųjų lietų vandens apsemtas 
gatves nusausint, kad su auto 
mašinomis nereikėtų kaip per 
ežerus važiuoti. Pagyvensime, 
pamatysime.

Lapkričio 27 dieną Bayfront 
Parke, pagal miesto knygyną, 
atsidarė publikai ne m o k a m i 
koncertai, vadovybėj La Mona
ca. Solistavo sopranas Eliza
beth Hangar.

Koncertai per visą sezoną at
sibus trečiadienių ir penkta
dienių vakarais, 7 : 45.

Lapkričio 2!) dieną laisvie- 
čio George Dami.naičio ir žmo
nos dukra Regina ištekėjo už 
Zigmo E. Kaulakio. Iškilmin
gos vedybų ceremonijos atsibu
vo Plymouth Congregational 
bažnyčioj, Cocoanut Gr. sek
cijoj, dalyvaujant keturiom pa-

DETROITO ŽINIOS
Maloni viešnia atvyksta 

pas mus
Lietuvių Moterų Klubas 

čia stropiai ruošiasi pasi
tikti K a triną Petri kienę, 
kuri sustos pas mus gruo
džio 11 d. Moterys rengia 
jai prakalbas tą vakarą, 
Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Po prakalbų bus 
vaišės viešnios sutikimui.

Kaip daugeliui žinoma, 
Petrikienč yra labai gera 
kalbėtoja. Ji yra žymi vi
suomenės veikėja. Kiek lai
ko atgal brooklyniečiai iš
kilmingai minėjo jos gim
tadienį, pagerbdami ją už 
jos nuoveikius.

Mes, detroitiečiai, turėsi
me progą tą patį padaryti.

Taigi, visi ruoškimės 
gruodžio 11 dienai, būkite 
tą vakarą Draugijų svetai
nėje. Girdėsime gerą kal
bą ir pasivaišinsime su ma
lonia viešnia.

Mūsų darbščiosios mote
rys stropiai dirba geres
niam pasiruošimui sutikti 
viešnią. Tikimasi labai daug 
svečių moterų ir vyrų.

•

Kitos geros žinios
Lapkričio 22 d. Michigan 

Komitetas Sveturgimių Gy
nimui turėjo konferenciją, 
kuri geriausiai p a v y k o. 
Daug darbo unijų atstovų 
dalyvavo.

Lietuvių Komitetas Gy
nimui Sveturgimių irgi ge
rai pasirodė, įteikdamas au
ką $100. )

Lietuvių komitetas šiemet 
sukėlė gynimosi reikalams 
jau apie $1,000 . Tai gra
žus darbas.

Šiuo tarpu komitetas dir

HARTFORD, CONN.
Mūsų rudeniniai parengimai' 

gerai pasisekė

Spalio 18 d. buvo surengta 
vakarienė spaudos naudai. La
bai gerai pasisekė, žmonių da
lyvavo labai daug ir visi buvo 
patenkinti. Ačiū rengėjam, o 
labiausia gaspadinėm, kurios 
turėjo taip rūpestingai ir sun
kiai dirbti. Taipgi ačiū visiem, 
kurie dalyvavo tame parengi
me!.

Kitas parengimas buvo lap 
kričio 1 d. L. S. ir D. Draugi
ja surengė vakarienę, kuri 
taipgi labai puikiai pavyko. 
Žmonių dalyvavo daug. Vaka
rienė buvo gera. Tiktai su gė
rimais buvo, nesmagumų. Da
lykas tame : Į Kuomet svečiai 
pradėjo vakarieniauti, sugedo 
pumpa, nebuvo galima alaus 
įleisti. Bet viską pataisėme. 
Svečiai buvo patenkinti.

Šios vakarienės surengimu 
rūpinosi Draugystės valdyba. 
Čia reikia atiduoti gaspadinėm 
garbe, kad jos taip sunkiai 
dirbo ir nesiskundė, kad jos 
buvo pavargusios.

Vardu Draugystės aš joms 
tariu širdingai ačiū. Taipgi a- 

mergėm ir tiek pat pabrolių, 
daugeliui giminių ir artimųjų 
draugų. Nutraukta daug foto
grafijų.

Tą patį va k. įvyko vestuvių 
bank iotas Trowel Trade Salėj, 
3350 N. W. 7th Avė. Prie už
kandžių ir išsigėrimų, grojant 
orkestrui, jaunavedžiai su tė
vais, giminėmis ir draugais 
linksminosi iki vėlumui nak
ties . Viso dalyvavo apie šim
tas žmonių.

Rašant šiuos ždžius, Miami 
Herald paduoda, kad mūsų 
Floridos valstija žymiai, pakilo 
gyventojų skaičiumi. Dabar ji 
pastovių gyventojų turi 3,112,- 
000. 1950 metais buvo 2,771,- 
305.

Abelnai šios šalies gyvent, 
skaičius pakilo iki 155,767,000. 
1950 metais buvo apskaičiuota 
150,697,361 gyventoj as.

V. J. Stankus 

ba, kad gražiai pasveikinti 
nacionalę konferenciją, ku
ri įvyks Chicagoj gruodžio 
12 ir 13, atšaukimui Mc- 
Carran-Walter įstatymo.

Komitetas nori pasveikin
ti su gera auka, bendrai su 
kitais tokiais lietuvių komi
tetais.

Reikia pasiųsti ir delega
tus, kaip anais metais pa 
darėme.

Katrina Petrikienė gruo
džio 11 d. čia kalbės ir 
vyks į Chicagą, tai galėsi
me ir ją nuvežti.

•

Deportavimai plinta
Nuspręstas deportavimui 

italas, penkių vaikų tėvas. 
Du jo sūnūs yra Korėjos 
karo veteranai, tarnaują 
Marine korpe. Jam įsaky
ta būti pasiruošusiu depor
tavimui Italijon gruodžio 
9 d.

Michigano komitetas gy
nimui sveturgimių rūpinasi 
jo byla.

Joseph Ragui, 20 metų, 
būdamas Korėjoj apkasuo
se, parašė laišką savo tėvo 
gynimui. Daugelis Ameri
kos žmonių sujudo prieš 
jo deportavimą, bot neuž
tenkamai, kad priversti 
justicijos department^ ne
liesti Louiso Ragnio. Jį 
vistiek stengiasi deportuoti.

Reikia daugiau budėti, 
stipriau kovoti prieš depor
tavimus.

Būtina atšaukti McCar- 
ran - Walter įstatymą, kad 
sulaikyti deportavimus. Dėl 
to svarbu, kad nacionalė 
tam tikslui konferencija 
Chicagoj juo geriau pavyk
tų. Korespondentas

čiū visiems, kurie dalvavo šia
me parengime. Kiek teko gir
dėti, tai Draugystei atliks gra
žaus pelno.

Taipgi įsitėmykite, kad 
Draugystes metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 10 dieną, 
Laisvės Choro svetainėje, .157 
Hungerford St. Pradžia 7:30 
vai, vakare. Visi nariai turite 
dalyvauti. Kurie nedalyvaus, 
turės užsimokėti bausmę. To
dėl ateikite visi.

Dabar štai dar vienas pa
rengimas, tai užbaigti senus 
metus ir pasitikti naujus me
tus. Šį parengimą rengia Na
mo Bendrovė, Atsibus Gruo
džio 31 d., Laisvės Choro sve
tainėje, 157 Hungerford St., 
Hartford. Vakarienė bus duo
dama kaip 8:30 vai. vakare. 
Svetainė bus atdara kaip 7 v.

Rengėjai užtikrina, kad va
karienė bus pirmos klasės, gė
rimo bus užtektinai nuo pra
džios iki pabaigos. Tikictą nu
sipirksite ir daugiau išlaidų 
nebus. Tikintas $5. Vakaras il
gas, išlaidos didesnės. Todėl 
ir tikietas tu r būt brangesnis. 
Tikietus bandykite pasipirkti 
tuojau, nelaukite paskutinės 
dienos. Kviečia rengėjai.

S-tis

Lawrence, Mass.
Miesto ligoninėje surado 

400 svarų sugedusios mė
sos ir turėjo į bačką išmes
ti. Tuo tarpu ligoniai ir 
darbininkai būna nedaval- 
gę.

Tai prasižengimas suga
dinti maistą. Tokie virši
ninkai, kurie neatlieka savų 
pareigų, turėtų būt praša
linti.

Majoras Buckley, norėda
mas pasigarsinti, kad jį vėl 
ton vieton išrinktų, suma
nė padaryti dviejų dienų 
šventę pakliuvusius Šiau
rinėje Korėjoje nelaisvius 
minėti.

Tai vis bandymas gudra
vo ti ir piliečius suvedžioti. 
Jeigu ne rinkimai, tai jis 
tokių dalykų nebūtų daręs.

James F. McCadaisLow- 
ellio kolektavo pinigus iš 
cigaretų mašinų. Calumet 
Klube, 391 Broadway, ban
ditas nutėmijo, kad kolek
torius turi pinigų, tai išei
nant paleido šūvį ir pabėgo. 
Kolektorius mirė beveža
mas ligoninėn. Banditas 
bėgdamas revolverį nume
tė.

Pacific Mill kompanija 
traukia teisman Virginian 
Carolina Chemical korpo
raciją ant $109,847 už ne
gerus chemikalus, kurie bu
vo jai parduoti dėl dažy
mo siūlų. Kompanija, var
todama tuos chemikalus, 
turėjusi tiek nuostolių.

•

Rūkydamas lovoje vienas 
rūkorius padegė namą, 86 
Center St., iš kurio turėjo 
išsinešdinti net 10 šeiniu, 
kad apsaugoti savo gyvas
tis. Ugnis padarė namui 
nuostolių $1,200.

Filmų korporacija lai
mėjo bylą prieš kunigiją ir 
majorą, kuris buvo užgynęs 
rodyti filmą “The Moon Is 
Blue.” Dabar bus rodoma. 
Teismas tokiems nenaudė
liams nosis nušluostė, kurie 
nepaisė ir šalies konstituci
jos teisių. Pamokini ihas 
kitiems ablavukams.

Didelė padėka Jonui Že- 
koniui už patarnavimą. Jis 
jau kelis kartus mus ir lo- 
vvelliečius po konferencijos 
ar kitų susirinkimų nuveža 
į stotį. Tik gaila, kad Že- 
koniai apleidžia So. Bosto
ną ir išvyksta j Floridą 
žiemai.

Linkiu Jonui ir Elenutei

“Laisvės” Bendrovės Dalininkų ■ 
SUVAŽIAVIMAS

Buvo pranešta, kad suvažiavimas įvyks sau
sio (Jan.) 31 d., 1954 m. Tačiau, dėl kitų paren
gimų, įvykstančių Kultūrinio Centro Auditorijo
je tą dieną, suvažiavimas tapo nukeltas i vasario 
(Feb.) 7-tą dieną, 1954 m. *

Prašome Laisvės bendrovės dalininkų įsitė- 
myti dienos pakeitimą ir kviečiame iš anksto 
ruoštis suvažiavimui. Kiekvienas dalininkas turi 
būti suvažiavime ir suteikti savo iniciatyvos ben
drovės ir dienraščio naudai.

Suvažiavimas ir po suvažiavimo banketas 
bus vasario (Feb.) 7 d., 1954, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. Visi 
dalininkai yra prašomi nesi vėlinti į suvažiavimą, 
nes bus geriau, jei suvažiavimą užbaigsime nors 
apie 6 vai. Vakarienė bus duodama tuojau po 
užbaigimo suvažiavimo.

' Labai lauksime svečių iš kitų kolonijų at
vykstant į šį metinį mūsų sąskridį. Šiais sun
kiais infliacijos laikais dienraščio išlaikymas da
rosi sunkesnis. Turime labai rūpestingai paimti 
tą svarbų reikalą šiame suvažiavime. Todėl 
prašome organizacijų, kurios turi Laisvės ben
drovės šėrų, atsiųsti savo atstovus ir prašome 
paskirų asmenų šerini nkų dalyvauti suvažiavime.

Laisvės Administracija

SVARBUS PRANEŠIMAS
FAS1B0F1NK SAVO III SAVO &E1MOS SVEIKATA

Išmini Inga ir būtinai reikalinga yra visados savo namuose 
tureli gerų vaisių. Kaip tai, Mat. Švilpos 5 Rūšių Mostys, 
sudarytos iš gydančių žolių, kurios visada pagelbsti nuo dau
gelio visokių ligų.

No. 1, Mat. švilpos Salvo for Skin Irritation.
Gydo visokias odos ligas: išbėrimus, nudegimus, nušalimų, votis, 
at let he’s foot, sinus, hayfever, žaizdas bei ronas (lik ne Vėžj). 
Nuo nušalimo greit pagelbsti. Kaina $1.50.

No. 2, Mat. švilpos Salve for External Pains.
Nuo kojų, rankų skausmų, jx?r vidur), sprando, sąnarių, mus
kulų tirpinio, mėšlungio traukimo, pagelbsti ir kraujo cirkulia
cijai. Maloniai šildo ir apmalšina skausmus. Kaina $1.50.

No. 3, Mat. švilpos Ointment for tootliaclic.
Nuo dantų skaudėjimo, taipgi stiprina dantų smegenis (gums). 
Gera ir vaikams, kai puola dantukai. Kaina $1.00 ut o®.

No. 4, Nuo Odos Niežėjimo—Hash Poison Ivy. Kaina $1.50 
No. 5, Mat. švilpos Salve for Files.

šitos mostys labai greit pagelbsti nuo piles, prašalina jas be 
pjaustymų, net jei būtų užsisonėjusios, bile tik dar nėra vėžio. 
Nurodymas kaip vartoti yra ant dėžutes. Kaina $2.50.

Kartu su užsakymais siųskite ir money orderį registruo
tame laiške. Iš arčiau atvažiuokite asmeniškai. Krautuvės 
antrašas: 205 Sheldon St. Rezidcnciojs antrašass: 597 Broad 
Street.

MAT. ŠVILPA, P. O. Box 353, Hartford 1, Conn.

3 psl.-—Laisvė (Liberty)-Antradit'n., Gruodžio-Dec. 8. 1953
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Philadelphia, Pa. » 
HELPWANTED—MALE |

UPHOLSTERERS. Must be exp. 
Steady full time yr-round wk. Small J 
shop. Call Woodlawn 3-4481 or ap
ply in person. JACK SEGAL UP
HOLSTERING SHOP, Nicholson 
Kd. & Penn Ave., West Colling
wood Hts., N. J.

(239-242)

STORM WINDOW INSTALLER. 
For 3 track expander type window. 
Exp. only. Must have truck and 
tools. Good pay. Sub-contract basis. 
Apply in person. THRIFTY PRO
DUCTS INC., 3320 Frankford Ave.

(238-244)

TRUCK MECHANICS. Must be 
exp. Age 25-45. Steady wk. Good 
pay, plus all benefits. Apply in per
son. Sec Mr. Small. SINCLAIR RE
FINING CO.. G & Hunting Park.

(238-240)

MECHANICS. Must be exp. for 
truck fleet. Steady work; good 
working conditions. Report for per
sonal interview. See Mr. Donahue. 
SHANAHAN TRUCKING CO.. 21st 
& Hulscmcn Sts. No phone calls.

(235-241)

HELP WANTED—FEMALE

CHOCOLATE COATERS. Full 
or part time. Must be exp. Any 
shift. Steady work. High salary. 
Apply in person or phone. 
SLAVIC'S. 900 Fayette St., Consho
hocken, Pa. Conshohocken 6-1692. 

(236-242)

PARDAVIMAI
ELIZABETH, N. J.

Parsiduoda 3 aukštų mūrinis na
rnas su krautuve apačioje ir su 3 
gyvenimui kambariais. Taipgi su 
maža stabuke užpakalyje. Rondos 
neša j mėnesi $140.00.

Krautuve — groseris ir bučernė, 
įrengta su visa (am bizniui reika
linga mašinerija. Parduodama už 
labai prieinama kainą ir galima 
pirkti su mažai pinigų, nes savinin
kas suteiks reikalinga paskola. 
Pardavimo priežastis — savininko 
senatvė. Kreipkitės:

M. Butėnas
8(. Pine St.. Elizabeth. N. J. ' 

Tel. Elizabeth 3-9615
Savininką galima matyti kasdiena. « į 

(236-238-240) J

Padėkite savo vajininkaifil 
gauti Laisvei naujų skaitytojų* 4 
Laisvės kaina $8.00 metams.

laimingai nuvažiuoti ir ži«e- a 
mą šiltame ore praleisti, o 
pavasarį sugrįžti ir daly- 
vauti “Laisvės” piknike.

L. K. Biuras



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Žemės ūkio specialistai 

kolūkiuose

KAZIĄ Iii DA. — Penkio
lika žemės ūkio specialistu 
šiomis dienomis pradėjo dirb
ti Kaziu Rūdos MTS aptar
naujamosios zonos kolūkiuose.

Penki nauji specialistai at
vyko i mašinu-lrakloriu stoti. 
MTS vyr. agronomo pareigos“ 
pradėjo dirbti O. Morkūnaitė. 
kuri yra baigusi Lietuvos že
mės ūkio akademija ir ilgą 
laiką dirbo rajono vykdoma
jame komitete. I MTS grizo 
keturi traktorininkai. Tai — 
R. Lumskytė, A. Mikalauskas. 
A. Zaksas ir P. Važnaitis. šiuo 
metu jie remontuoja trakto
rius ir kitas žemės ūkio ma- 
šianas. Sekančiais metais, pra
sidėjus lauku darbams, jie 
vėl padės kolūkiečiams dirbti 
žemę.

Bendromis jėgomis

TROšK T N A I. - - Visuome
niniams kolūkio pastatams 
statyti būtina daug statybiniu 
medžiagų. Siekdami aprūpinti 
statybas reikalingu plytų kie
kiu, Mičiurino vardo. “Tvirto 
ąžuolo,’’ “ Draugystės.“ “Spin
dulio.“ “Aukštakalnio“ ir 
“Gimtosios žemės“ k o'ūkia i 
bendromis jėgomis baigia sta
tyti tarpkolūkinę žiedinę ply
tine. Ji jau pagamino pirmuo
sius simtus tūkstančiu plytų.

1. Girčys

Plečiamos įmonės

KAINAS. — “Pirmūno“ 
plataus vaitojimo metalo dir
biniu fabrike pastatytas nau
jas erdvus emaliuotu indu ce
chas. Dabar čia montuojami 
nauji įrengimai, gauti iš bro
liškųjų respubliką. Paleidus 
šį cechą, emaliuotu indu ga
myba padidės apie I kartus. 
2.5 karto išaugs štampavimo 
cecho pajėgumas.

Naujas gamybinis korpas < 
baigiamas Įrengti K. Giedrio 
vardo medžio apdirbimo kom
binate. ’lai Įgalins Įmonę dvi
gubai padidinti baldu gamy
bą. “Kauno audiniu“ šilko fa
brike naujame kerpe baigta 
montuoti paskutinioji staklių 
partija.

Taip pat. plečiama J. Grei- 
fenbergerio vardo metalo dir
biniu gamykla ir eilė kitą Įmo
nių.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

4

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

PE1ST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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. 7412*1

NeH'York(>^/6Ž2fe/Zliil(ii
Kalėdinės amnestijos 
susirinkimas

Nacionalis komitetas išrei
kalauti Smitho akto kaliniams 
amnestijos ruošia kalėdinės 
amnestijos susirinkimą ketvir
tadieni, gruodžio 17 d., Man- 

Ith St.,hattan
New 5

skaitlingai dalyvauti ir prisi
dėti1 prie reikalavimo per Ka
lėdas išlaisvinti politinius ka
linius, kurie pagal Smitho ak-

Komitetas kviečia visus rei-

Thompson būtą iškeltas, iš ka
lėjimo urvo, kuriame jis pa-

katėmis ir kurio gyvybei 
šia pavojus.

Reikalauja pakelti 
25 centus i valanda

thority
1 1.0(H) 
centus

reikalavimą pakelti 
darbininku algas po 25 
i valandą.

Jogu nebus skaitytas! su 
unijos reikalavimais, tai gruo
džio 15 dienos darbininku su
sirinkime bus kas nors daryta. 
Aišku, bus nusitarta streikuo
ti.

Reikalavimai apima taipgi 
pensiją ir kitus klausimus.

Du detektyvai kaltinami 
kyšiu ėmime nuo sukčių

Williamsburgo detek- 
Barnett Rothenberg irtyvai, 

Charles Smith, buvo suimti ir 
atsakomybėn patraukti 
ėmimą kyšiu nuo sukčių, 
kia teismo.

Kontrolierius būsiąs finansiniu 
patarėju rpaJ°rt,i Wagneriui

rinktojo majoro Wagnerio ‘fi
nansiniu patarėju, nepaisant 
to, kad jis visai nubankrūtino 
miestą.

500 raketieriams klausimu

liūs 
lūs

mu,

ana NEW YORK NEW YORK

Hollander vis tyrinėja tu

pagamino net 500 klausi 
surištą su tuo tyrinėjimu

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4 th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

VINCAS SODAIT1S

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

HELP WANTED—FEMALE

Liberty Auditorijoje
Paulina Jasilionienė iš Bin

gham to n o atvyko j Namo Ben
drovės šėrininką suvažiavimą 
pasiryžusi atlikti gražu ir pa-

Paskirdama Liet. Kultūri
niam Centrui iš paskolos šim
tinę, ji Įrašė savo mirusį vyrą 
Stasį Jasilioni Į garbės nariu

Ji gerai žino, kad mūsą ini- 
rusis poetas 
K ultūriniame Centre ir jį my

nei k ėjo sukelti 
tūkstantinę pa-

Nebe

LDS 13 
tą būti 
Brown Room.

toli šeštadienis, grup
ei. Tą vakarą turėsime 
bankietą, kuri ruošia 
kuopa. Publikos tu rė

pi Inas Auditorijos

Gresia evikcija 150 
veterany šeimy

skolino.
garbes

nariu ant visados.

Sveikatai naudingas
Jau buvo rašyta, kad mos 

turėsime Įvairią žaismių pa
rengimą sausio 9 d. 
Auditorijoje. Dabar norimo

Yra žaislą ir triksu 
Įvairiausiu : mediniu, iš audi
mo, stiklo, dūmą, vandenio. 
Yra triksoriu ir tokią, jeigu

Įvairiu

rėsi prapulti. Mostelės ranka 
ir vėl atsirasi. Tūkstančiai 
Įvairiu triksu randasi. Tai bus 
interesinga juos stebėti, Tai 
reiškia, jog niekas nesulaikys 
nei vieno nuo to parengimo, 
nors kopėčiom lytu ar paklo

ju ūsu kū-
nui, sielai ir protui.
niausiąs daktaras, 
ginusi vitaminai tiek sveikatos 
nesutvirtins, kaip kad šis pa
rengimas.

. nė bran-

pirkinėti vakarienei reikalin
gus dalykus, O ją reikia daug, 
kad skaniai ir sočiai pavai
šinti svečius.

Rengėjai kviečia visus šios 
kuopos narius, taipgi ir kitu 
LDS kuopą narius šiame ban-

giam i ir nenariai, visi, kam tik 
paranku dalyvauti.

Forum apie McCarthy
La i k rastis “National Guar

dian“ ruošia forumą temoje, 
“Ar gali McCarthy sunaikinti 
penktąjį* Konstitucijos prie
dą,“ kuris apsaugo persekio
jamą žmonių teises?

Forumas bus gruodžio 10 
dieną, Fraternal Clubhouse, 
llo W. 48th St.., Manhatta- 
ne.

Bus gerą kalbėtoją, kurie 
aiškins, kas yra makartizmas 
ir kaip jis yra demokratijai 
pavojingas.

Bankietas naujiems 
metams pasitikti

Amerikos Lietuviu Piliečiu » c
Klubas rengia bankietą nau
jiems metams pasitikti. Ban-

Yra žmonią, kurie jokiu bū
du nepajėgia atsiskirti nuo te- Į 
levizijos nors vieną vakarą. I 
Parengimai ir susirinkimai 
jiems į šalį.

Mes kviečiame ir televizijos 
mylėtojus Į šį parengimą. Jūs 
galėsite 
setus

at sine št i tel e v i z i j os
Į Liberty Auditoriją ir 

galėsite tėmyti ^.televiziją n 
triksus tuo pačiu kartu. Tad 
nuostoliu neturėsite, bot gero

Tikimės turėti daug svečią 
iš arti ir toli.

Tėmykite sekamus praneši
mus.

Bandė meilintis, 
pakliuvo bėdon

Triksorius

Itufus Wil form bu vo pradė
jęs ant BMT Broadway-Ja
maica stoties meilintis prie 
merginą, net ir kabinėtis. Bu
vo pašauktas policistas. Ru-

kautynės. Gavęs kelis kumš
čius, policistas ji nutempė i

vakare, 28(1 Union
Brooklyne. Pradžia 8 >

vauti lietuviu visuomenė ir iš 
anksto Įsigyti bilietus, kuriu 

f kaina žema, $3.5i) asmeniui. 
[Valgią ir gėrimą duosim Įvai- 
I riu. Muzikantai gros ameri
koniškus ir lietuviškus šokius.

Bilietai galima gauti pas 
rengėjus ir pas gaspadorią

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

PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone E Vergreen 4-8174

Komitetas

Dokininkai laimėjo 
apeliaciją svarstyti
lion, nepriklausoma dokininku 
unija, laimėjo teisę apeliuoti 
Į aukštesni teismą dėl valdžios 
žygiu suregistruoti visus doki
ninkus.

Gruodžio 1 d. jie buvo pa
skelbę vienos drenos .streiką, 
kuris padėjo jiems laimėti 
apeliaciją.

Dabar dokininku registravi
mo klausimas bus sprendžia
mas teismuose.

LAISVES DALININKU 
SUVAŽIAVIMAS 

ir

TIBANKETAS
Jvyks

Vasario-February 7
Laikas pagalvoti apie suma

nymus suvažiavimui, pasiruošti 
dalyvauti suvažiavime ir reng
tis banketui.’ Banketas ir suva
žiavimas bus—

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

Board of Estimate nepaisė 
veteranu sėdėjimo streiko 
Manhattan Beach barakuose. 
Nutarė išvaryti visas šeimas 
iš tą baraku, o juos nugriauti. 
Tai paliečia 150 šeimą.

Išrinktasis majoras Wagner 
prašė namu komisionierią 
Stichmaną palaukti su evik
cija ir baraką nugriovimu, iki 
šeimos gaus kitur vietą pasi- 
renduoti.

Bet daugelis šeimą su ma
žomis Įeigomis negali aukštas 
rendas mokėti, o žemu remiu 
namą visai negauna. Todėl 
susidaro problema, kur tos šei
mos turės

Tūlos ją 
a u kštomis

CANDY STORE—FOUNTAIN
Nuolatinis kavos ir ‘keksų biznis. 

Taipgi parduodama rašomosios me
džiagos. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Labai žema renda, 
3 metų lysas, apšildomas kambarys 
užpakalyje. Savininkas 
nuostoliu, nepaprastai 
Priežastis liga.

Matykite ar šaukite 
647 4th Avė. (tarp 19

Bcrooklyn. Tel. ST. 8-8885 
(234-240)

parduoda su 
žema kaina.

savininką: 
ir 20 Avės)

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Daro gerų pragy

venimą --biznis lengvai padidina
mas. Gera bizniui sekcija. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai.' šauki
te ar nasimatvkitc su savininku:

30-91 14th Št., Astoria, L. T.
Tel. RA. 8-9793

(236-240)

dėtis.
pasiėmė kambarius 
romiomis, 
kambariu

GASOLINE STATION
Pilnai įrengtas. 12.000 galioną 

Gera bruzdi sekcija, 
pragyvenimą. Biznis 

padidinamas. Savininkas 
šią puikiausia biznio nro- 

prieinamai.

bet ne
išlaikyti. 

Turės vis tiek apleisti ir ieško
ti pigesniu, kurią beveik visai 
negalima rasti.

Rendauninkas

per mėnesj. 
daro gerą 
lengvai 
parduoda 
gą labai 
ninką:

Dienom: DA. G-7499 
Vakarais BA. 4-8988

(236-242)

BEAUTY SALON

Savi-

FARMINGDALE 
SANITARIUM

, PADeKA
Būdama ligonė jau 

ilgą laiką, ir nežinodama, 
kada, pasveiksiu, noriu iš-

per

tiniams ir tolimesniems sa
vo draugams.

ačiū clev-elandiečiams, kad 
manęs nepamiršta, už užuo
jautos atvirutes, lankymą 
-ir dovanas. Ypatingai dė
koju Moterų Klubui už do
vaną; taipgi draugėms 
Sklerienei, Didžiariekienei, 
Masilionienei ir Kazilionie- 
nei.

Taipgi dėkoju savo vieti
niams draugams — long- 
ailandiečiam ir brooklynie- 
čianis, kurie mane asmeniš
kai aplankė ir atsiuntė la'iš- 
kųs ir atvirutes. !

\^čiū mamytei ir Jonui 
Valentams už aplankymą 
ir dovanas, — ypatingai 
Valentienei, kuriai yra taip 
sunku vaikščioti.

Jūsų aplankymas ir už
uojautos mane labai pasti
prino, 
jums

Esu giliai dėkinga 
visiems, gerieji drau

Ameba Rauhišaitiene
" (Rollin)

Kodėl negrų šeima 
išmesta ant gatvės?

William G. Cotter, jo žmo
na ir penki vaikai tapo išmesti

jekto.
Kodėl jie išmesti? Jie mo

kėjo randą. Jie laikėsi tvar
kingai, kaip ir kiti rendaunin- 
kai.

Jie išmesti ant gatvės todėl, 
kad to projekto savininkai 
diskriminuoja negrus.

Kova ėjo per ilgą laiką, 
kad sulaikyti evikcija. Dar ir 
dabar kova tęsiama teismuose

mą.
Rendauninkas

Kailiasiuvią algos pakilo

uni-Ben Gold, kailiasiuvią 
jos prezidentas, raportavo 
tos unijos pildomajai tarybai, 
kad kailiasiuvią algos šiuo lai
ku išgautos didesnės, nepai
sant didėjančio nedarbo ir 
puolimo ant darbininku.

Virginia 9-6125

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

2—3; 8—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

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

Gerai' įteigtas. Pilnai įrengtas, 
gera bruzdi sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. RA. 8-6170
(237-243)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera bruzdi down

town Brooklyn sekcija, 
pertraukos.
lengvai padidinamas.
ilgų
nio 
ba i

Biznis be 
$900 savaitinių jeigu 

Žema renda- • 
meti) lysas. Šią puikiausią biz-
progą savininkas parduoda la- 
prieinamai. Šaukite savininką:

IN. 2-3924. Rytais
(237-243)

sek- 
pra-

BAR—GRILL
(REST.—PIZZERIA)

Kabareto laisniai. Gera veikli 
cija. Pilnai įrengtas, daro gerą
gyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Tuščias apartment as. Sa
vininkas parduoda šią puikiausią 
biznio progą labai prieinamai. Šau
kite ar matykite savininką:

281-283 Columbia St., Brooklyn 
Tel. MA. 4-9813

(238-244)

FLUSHING APYLINKĖJE
Dirbtuvė. Pilnai įrengta visokių

viršų mechaniškiem taisymam. 14 

karų vieta, ilgų metų lysas. Skait
lingos jeigos $6.000.

Tel. FL. 8-9118
(238-240)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei collision 

geroje veiklioje 
gero pusininko, 
pragyvenimas dėl

ir brake dirbtuvei, 
sekcijoje, 
Daromas 

dviejų.
Šaukite Savininką: 

Tol. ES. 2-0621 
(238-244)

reikia
geras

DRY CLEANING STORE
Puikiausia dėl siuvėjo. Gera bruz

di vieta (La Guardia Field apylin
kėje). Nėra kompcticijos — daro ge
rą pragyvenimą—biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. šaukite savininką:

Tel. HA. 9-7082
(239-243)

CORSET STORE
įsteigta virš 35 metų. Pilnai įreng

ia, daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai iš priežasties nesvei
katos. šaukite savininką:

BE. 6-5588
Ar BE.^ 6-0957

(239-243)

BEAUTY SHOPS (2)
Pilnai įrengtos, gera veikli sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šias puikiau
sias biznio progas savininkas par
duoda labai prieinamai iš priežas
ties ligos. Šaukite savininką:

TI. 2-9710 (dienom) 
ar

KI. 2-4108 (vakarais)
(239-243)

MACHINE SHOP
Pilnai jrengta. 2,500 kt. pėdų ant 

antrų lubų. Reikalauja gero darbš
taus pusininko. Puikiausios jeigos. 
Daug gero biznio. Gera proga tin
kamam vyrui. Šaukite savininką:

Tol. RA. 8-5971 arba
RA. 8-8008 po 6 P. M.

(240-246)

OPERATORES—MERROW
Patyrusios • Rayon panties ar 

išmokysim gera mokestis. Nuo
latinis darbas, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

508 Broadway, N. Y. C.
(arti Spring St., 5th floor)

(239-245)

NAMŲ DARBTNINE
Dirbti katalikų klebonijoje. Guo

lis vietoje. Suaugusi. Gera mo-

kestis, linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

418 E. 185th St., Bronx
(236-242)

BAKERY SALESGIRLS
Patyrusios. Gera alga. Nuolati

nis darbas. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

FAMOUS BAKERY
289 Schenectady Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 3-8469
(235-241)

HELP WANTED MALE

BENDER, STEELRULE
( LICKER DIES

Puiki Proga. Nemokamai

Medi kalis aprūpinimas.
Tel. SPring 7-5005

(240-24?,)

DRY CLEANING—TAILORING
Pilnai įrengta. Gera bruzdi sek

cija. daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, šaukite ar ma
tykite savininką.

151-23 84 th Ave., Flushing

(237-243)

POWER BRAKE OPERATORS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:
1005 Green Ave 
Brooklyn, N. Y. 
(arti Broadway)

(237-243)

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksmoss darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

I.OR-EVE BEAUTY SALON 
2021 Church Ave., Brooklyn 

Tel. BIT. 7-2620 x 
(237

REAL ESTATE

. 5 ŠEIMŲ 
GREENPOINT—BROOKLYN 
Gerai budavotas namas, aliejum- 

šiltu vandeniu šildomas. 6 dideli 
rūmai tušti - ant pirmų lubų. Pil
niausiai "ir moderniškai įrengti. Ge
ra rezidencinė sekcija, arti moky
klų. krautuvių ir transportacijos. 
$225 mėnesinių jeigu. Tikras pirki
nys už prieinamą kainą.

Šaukite Savininką: 
Te]. EVergrecn 8-4677 

(238-240)

PARDAVIMUI AR
IŠNUOMAVIMUI

GREENPOINT—BROOKLYN
VIEŠBUTIS

198 Rūmai ir Vieta Dėl 
DIRBTUVES

6,500 pėdų 1-mos lubos
6,000 pėdų skiepas

BARAS ir RESTAURANTAS 
BUDINKE

įdėtas Naujas Oil Burner 
Patraukliai įkainuotas 
1109 Manhattan Avė.

Tel. EV. 9-6680
(238-244)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BEAUTY SALON
Pilnai ir medoreniškai įtaisyta. 

Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinama' 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, 
pirkėjas. 
P. M.

jeigu atsiras greitas 
Šaukite savininką 7—10

LO. 5-9296.
(240-246)

Perlčtai vaikščioja

BAR &GRILL
Gerai įsteigtas, pilnai įrengtas 

gera veikli vieta. Daro gerą pra
gyvenimą . Biznis lengvai padidina
mas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką

Tel. AU. 3-9530
(240-244)

Kai subvią darbininkipunija 
išstatė naujus reikaravanus, 
tai reporteriai užklausė unijos 
prez. Mike Quill, ar jis ir vėl 
sulėtins subves, tai Quill jiems 
atsakė: “Subvią traukiniai 
taip lėtai dabar vaikščioja, 
kad jau nebegalima daugiau 
sulėtinti.“

Susirinkimas
GROSER NE—ITALIAN

Gera bruzdi vieta, pilnai jrengta, 
daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinan'įas. šią 
biznio progą savininkas
labai prieinamai. Matykite ar 
kite savininką: •

1847 Eastern Parkway 
Brooklyn. Tel. DI. 2-6247

(240-242)

puikiausią 
parduoda 

šau-

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos .susirinkimas 

įvyks ketvirtadieni, gruodžio (Dec.) 
10 d., pradžia 7:30 vai. vakare, 110-1 
06 Atlantic Avė. Visi nariai main- / 
nėkite atsilankyti, nes paskutinis 
mėnuo šių metų ir visi turime už
simokėti duokles, kurie dar neuž
simokėję. Be to, bus ir kitų svar
bių dalykų aptarimui.

(240-241)

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradien., Gruodžio-Dec. 8, 1953




