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KRISLAI
Dienraščiui 35-ri metai. 
Personalai.
Daug vandens nubėgo. . .
J u tikslas.

Rašo R. Mizara

Neseniai' sukako 35-ri me
tai, kai Laisvė buvo pradėta 
leisti dienraščiu.

Nežinau, kodėl šią progą
mūsų žmonės pramiegojo, ko
dėl nebuvo šis Įvykis a įžymė

jus?
35-ri metai dienraščiui to

kiam, kaip Laisvė, yra didelis 
dalykas.

Tenka bent dabar daugiau 
pastangų dėti, kad einamasis 
mūsų laikraščio vajus būtu pa
tvirtintas.

Laisvės medžiaginė būkit 
niekad nebuvo tvirta, nėra ji 
tvirta ir šiandien. šiandien, 
galima sakyti, esame finansiš
kai biednesni negu kada nors 
esame buvę. Priežasčių nerei
kia aiškinti.

Kurie skaitytojai išgalite, 
pasveikinkite savo dienrašti su 
35-riu metu jubiliejumi!

Beje, nepamirškime, kad 
šių metų dienraščio dalininkų 
-šėrininkų metinis suvažiavi-

Įvyks 1954 metų vasario 
7 dieną.

Lai mūsų organizacijos susi
rūpina suvažiavimui sveikini
mu prisiųsti.

Aną dieną apsidairiau, pa
galvojau apie tai. kas buvo 
prieš 35-rius metus, kai Lais
vė buvo pradėta dienraščiu 
leisti.

Tuomet laikraštis buvo 
spausdinamas (hand st ryt e. 
Brook lyne. Jo personalas bu
vo apie tokio pat didumo, koki 
turime šiandien.

Iš tų, kurie tuomet Laisvė
je dirbo, tebėra mūsų perso
nale tik du: S. V. ir šitų žod
žių rašytojas. Vieni pasimirė, 
kiti pasitraukė.

Juozas Valatka ir V. Lai
kius mirė Chicago j e.

V. Zaperiackas ir Juozas 
Undžius išvyko i Lietuvą; L. 
Prūseika dirba Vilnyje; J. 
Naudžius, V. Paukštys, J. 
Burkus, R. židžiūnas pasi
traukę’gyvena “kas sau.“

Tuometinės Laisvės knyg- 
tfedės pavardės nebeatsimenu, 
wt atmenu tiek, kad ji buvo 
gera, darbšti1 mergina.

Per 35-rius metus daug van
dens patiltėmis nubėgo, daug 
kas pasaulyje pasikeitė. Apie 
visa tai mūsų dienraštis skai
tytojus informavo.

Daug gerų mūsų bendra
darbių, gausiai rašiusių dien
raščiui, išsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Tas pats atsitiko su dau
geliu mūsų laikraščio platin
tojų, rėmėjų, skaitytojų.

Tie, kurie tuomet sielojo- 
mės Laisvės reikalais, darome 
tą patį ir šiandien. Mūsų visų 
obalsis: Laisvė privalo eiti 
dienraščiu ir eis!

EISENHOWERIS TIKISI, 
KAD SOVIETAI DAR 
SVARSTYS JO PLANA
Sovietų valdininkai, sakoma, 
susidomėję civiliu atom-fondu

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris tikisi, 
kad Sovietų vyriausybe 
rinitai apsvarstys jo pa
siūlymą sudaryti tarptauti
nį atominių medžiagų fon
dą ir dalinti jas kitom ša
lim, kurios dar neturi tų 
medžiagų.

Savo kalboje Jungt. Tau
tų seime prezidentas ragi
no tokiu būdu skatinti įvai
rias šalis, kad jos tyrinėtų, 
kaip išvystyti atominę .jė
gą civiliniams savo reika
lams — elektrai darvti, fa
brikams varyti, ir tt.

Andrius Višinskis, Sovie
tų delegatas Jungt. Tau
toms, kritikavo tą pasiūly
mą todėl, kad prezidentas 
nelietė svarbiausio reikalo 
—užginti atominių ginklų 
vartojimą.

Maskvos radijas ir spau
da darė išvadą, kad Eisen- 
howerio kalba iš esmės bu
vo grūmojimas atominiu

I karu.
Bet prezidentas dar ne

laiko šia kritika oficialiu ‘ * •! Sovietų valdžios atsiliepi- 
' m u į jo pasiūlymą.

Tad prezidentinis se- 
i kretorius James Hagerty 
ketvirtadienį ir perskaitė 
korespondentams Eisen- 
howerio pareiškimą, kuris 
sako:

— Negalima buvo net ir 
laukti, kad Sovietų vyriau
sybė per 24 valandas tikrai 
atsilieptų į mūsų pasiūly-

mą. Mes todėl tikimės, 
kad Sovietų vadovai pla
čiau apsvarstys ir pripa
žins mūsų pasiūlymą rimtu 
ir praktiniu pirmuoju žing- 

■ sniu linkui atominės san- 
' taikos.

United Press pranešimas
Maskva. — United Press, 

: amerikinė žinių agentūra, 
| davė tokį pranešimą iš 
Į Maskvos:

— Valdiniai Sovietu ra- 
I teliai giliai susidomėjo 
i prezidento Eisenbowerio 
I kalba apie tarptautinio 
! atomų fondo įsteigimą, lai- 
| kydami šį pasiūlymą ver- 
1 tu akylai išnagrinėti.
I f

Egiptas pageidauja 
prekybos sutarties 
su Kinijos respublika

Atlanto kraštai dar 
smarkiau ginkluojami

P a r y ž i u s. — Ateinantį 
pirmadieni čia susirinks 
Atlanto kraštų sąryšio mi
nistrai, o kariniai jų eks
pertai reikalaus, kad 1954 
metais būtų paruosta jau 
108 divizijos tų kraštų ar
mijos, tai yra, 10 divizijų 
daugiau negu dabar.

Atlanto sąryšio genero
lai, be to. reikalaus prista
tyti dar 1,200 naujų - kari
nu lėktuvų.

Berlin. — Angiai-ameri- 
konai skelbia, krd šiemet 
vwo 300,000 rytinių vokie
čių persimetę į Vakarų Vo
kietiją, į anglų-amerikonų 
globą.

Tiesa, sunkiau šiandien 
mums ir dėl to, kad mūsų gre
tas retina mirtis. Tai uždeda 
pareigą pasitikusiesiems dau
giau dirbti ir laikraštį remti.

Palyginti su nedideliu pasi
aukojimu mes galėsime dien
raštį leisti iki 1961 metų ; tuo
met Laisvė švęs savo auksini 
jubiliejų.

Iš Detroito pranešama, kad

ir ten, Keršte n o komitetui be- 
klausinėjant, buvo atvykęs 
“liudytojas,’’ ant galvos užsi
movęs maišą.

Kas jis? Gal tas pats, ką 
“liudijo” New Yorke. O kas 
čia “liudijo”? Niekas nežino.

Reikia atsiminti, jog- šitie 
“apklausinėjimai” yra atlieka
mi tam, kad sukurstyti juo 
daugiau žmonių karui prieš 
Tarybų Sąjungą.

Ragangaudis McCarthy ir jo advokatas Roy M. Cohn per
trauke New Yorke tyrinėjimus taip greitai, kaip tik prasidėjo 
fotoengreiveriu streikas ir laikraščiai nebeišeidinė jo. Re did- 
lapių pagalbos McCarthy nenori tyrinėjimus tęsti, nes neturi 
progų pasigarsinti.

priklausei Komunistų

rytinės Europos kraštus

N. Y. RAGANGALDŽIAI
KVOČIA 100,000
MIESTO DARBININKŲ
[Grasina pavarvt net tuos,, kurie 
tik netyčia parėmė progresyvius

New York. — Miesto Ci
vilinių Tarnybų Komisija 

* ir tyrinėjimų komisionie-
rius James 11. Shells iš
leido blankas, reikalauda
mi, kad visi 100,000 miesti
nių darbininkų-tarnaiitojų 
atsakytu į 12 ragangaudiš- 
ku klausiniu, kurie stato
mi tose blankose.

O tai tokie klausimai:
Ar esi Komunistu Par-

aukomis ar kitokiu būdu 
parėmei vieną iš tų organi- 

i žarijų? Ar pasirašei kokią 
; nors peticiją (prašymą, 
atsišaukimą), skleidžiamą 
pa n a.š i u o rga n i zaci j ų ? A r 

! parėmei bent kokį jų pa- 
i reiškimą? Ar davei savo 
'parašą peticijai, nominuo- 
| jaučiai komunistu kandida
tus rinkimams? ir tt.

t vai njirys organizacijų, ku-

Washington. — Tri jų Va-i Dulleso ir H. Hoovei io
karinių Didžiųjų viešas pa-; pareiškimai.
i eiškimas <i])ic įvykusią* Gernmcios konferen-
Beimudoje jų konfei epcfią i cįja mėgino užslėpti, \a- 

iau užtyli negu | f|infĮama “taikos keliais,”
! tatai atviriau parodė Ame
rikos valstybės sekretoiaus

rehilbis ir Fraru ^1 ostej J ul c/,^i armijos atkūrimą
Bet prezidentas Eisen

howeris, J 
jeras Churchillas ir Fran- 
cijos ministras priminin-

neištikimomis”
kada

Pravda Įspėja Francija 
prieš vokiečių

Unija kreipiasi į (eismą, 
kad uždraustų makar- 

(iškus kvotimus

'kričių ir Miestui Tarnau- 
ojų Unija per savo advo- 
<ata Jerrv Wurf'a dėl to

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia ruošiasi pripa
žinti Kinijos Liaudies Re
spubliką ir padaryti plačią 
prekybos sutartį su ja, kaip 
praneša New Yorko Daily 
News korespondentas.

Egiptas taipgi pasiuntė 
specialius savo atstovus į 
kitas komunistines šalis, 
kad sumegstų prekybinius 
su jomis ryšius.

Egiptėnai vis šalčiau. žiū
ri į Ameriką, kaip Angli
jos bičiulį.

Egipto valdžia pereitą 
savaitę kreipėsi į Ameri
kos valstybės sekretorių 
Dullesą, prašydama daryti 
spaudimą Anglijos minis
trų pirmininkui Churchi- 
llui laike Bermudus kon
ferencijos, kad angiai at
šauktu savo armiją iš Sue- 
zo kanalo ruožto. O jeigu 
ne, tai Egiptas pareikš vi
sišką savo neutralumą gin
čuose tarpe rytų ir vaka
ru.

Bet nei prezidentas Ei
senhoweris nei Dulles ne
darė anglams tokio spau
dimo.

Bendras vakarų frontas dėl 
sueigos su Sovietais

Paryžius. — Kitą savai
mę čia sueis Jungt. Valsti
jų, Anglijos ir Pranei jos 
diplomatai; tarsis, kaip 
vienu frontu laikytis prieš 
Sovietų Sąjungą busimo
joje Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų konferen
cijoje.

Japonijon atvyko Ame
rikos laivyno sekretorius 
R. B. Anderson. Apžvalgi- 
nėjo japonų karinio lai
vyno įrengimus.

reiškime truputį aiškiau! 
kalba apie savo intencijas j 
link rytinės Europos kra

damas specialia 
sinei komisijai, — 
kės išlaisvint”

ryškiau tai komisi-
munistų laikraštis 
da, minint 9-rnetinę 
tarpinės pagalbos si

n

bortinis Europos padali- ].a’r 
nimas. Mes tu ame vilties, ųus

taikus kelias, kuriuo einanti

ropa vaidinti savo rolę, kai
po laisvi kraštai laisvoje 
Europoje.”

Prez. Eisenhower griežtai 
reikalavo, kad Francija 
užgirių vokiečių armiją

Paryžius. — Francijos 
užsienio reikalų ministras 
Geo. Bidault, sugrįžęs iš 
Bermudos konferencijos,

vo ir bus draugiškai nusi
teikus link Amerikos.

Bidault, tačiau, skundė
si, jog prez. Eisenhoweris 
toje konferencijoje “per 
daug nekantriai 
Francija” tuojau
amerikinį planą, kuris rei-

spyrė

ar
miją prieš komunizmą. O 
ton bendron arini joh turė
tų būti įjungta Ičariuome- 
nė Vakarinės Vokietijos, 
Francijos, Italijos, Bclgi- 
os, Holandijos ir Lukšom-

Iki šiol dar tiktai Vaka
rų Vokietija užgyrė ši pla
ną.

Detroit. — Dipukas “Įjro- 
fesorius” Pr. Padalis pasa
kojo, kad sužinojęs apie 
“naujus partizanų” žygius 
prieš Tarybų' valdžią Lie
tuvoje.

“tur but, 
išvaduoti’

neg una

is
vaduotinos” rytinės Eu
ropos priskaitoma ir Ryti
nė Demokratinė Vokiečių 

| Respublika ir naujosios 
į liaudiškos demokratijos:

Truman atmeta McCarthy’o 
į kvietimą i debatus

Washington. — Harvardo 
Universiteto “laisvoji sa
kykla” pasiūlė ragangau- 
džiui senatoriui • McCar- 
thy’ui, kad eitų į debatus, 
kur galėtų pasakoti apie 
vadinamus šnipus, kuriuos

kratų valdžiai.

ntinis demokratui kalbėto-

McCarthy
jams, kad jis sutiktų de
batuoti tiktai sti pačiu bu
vusiu prezidentu Truma
nn.

Bet Trumanas tik nieki
nančiai numojo, , ranka Į 

su
tokių McCarthyj’u.

Na, o McCarthy ir čia vis 
tiek dar “pasikėlė aukš
tyn,” — būk Trumanas “bi
jąs stoti akis i akin prieš • i ”

Madrid. — Sudužo Is
panijos lėktuvas, užmu
šant 25 žmones.

kreipsimės i teismą, kad 
užgintu dalinti miestiniams 
New Yorko darbininkams 
blankas su tokiais klausi
mais.

Mes priešinamės , komu
nizmui, ir mūsų konstitu-

rav- imti komunistus ir jų se

nežmoniš-
ietų Į kus klausimus.
imu-: Juk žmogus galėjo tik

kiečių militarizanas.
Pravda nurodo į ameri■ ■ 

kini planą, kuris liepia \ a-!

tuoti pusę 
čiu, kurie

droš irs 
arm i jos

tatai

sakoma, veik- jog to nedarė.

europiniu vaK.ii 
prieš komunizmą

franeuzų-rusų

šimtmečius saugojo Frau 
ciją nuo užviešpatavimo i:

Kaip Rhee “apsivalo” nuo 
politinių konkurentų

Seoul, Korėja. — Pietinės 
orėjos tautininku pre-

zidentas Syngmanas Rhee 
“išvalė” iš savo partijos. 
Lee Bum Suką ir aštuonis 
kitus įžymius politikus.

Daugelis pietinių korė
jiečių kalbėdavo apie Su
ką, kaip apie busimąjį pre
zidentą. Todėl Rhee pa
siryžo ji nušluoti, nepai
sant, kad Sukas, keliauda
mas po svetimus kraštus, 
gyrė Rhee.

nusmerkė mirti 
Euna, tautinio 

apšauk- 
i kali no

laikraščio leidėją, 
dama jį “šnipu,” ir 
jo draugą Čun Hun 
ką, buvusį vidaus r 
ministrą.

ORAS. — Nebalta ir 
bus lietaus.

ma

šiol

atsakytu, 
tai galėtų

Taigi šie kvotimai verčia 
miestinius d a r b i ninkus 

• bei tarnautojus nesužiniai 
įdaryti neteisingas priesai-

Tuo būdu vielinė valdžia

ko miestui makartizmo

VIETNAMIEČIAI 
UŽĖMĖ DAR VIENA 
MIESTĄ

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai atėmė iš 
Prancūzų Tuan Giao, esamą 
tarp dviejų francūziškų 
tvirtovių, L. Čau ir Dien 
Bien Fu miestų. Tokiu bū
du liaudininkai perkirto 
francūzam tiesioginius su
sisiekimus tarp tų dviejų 
svarbių miestų.

Tiffin, Ohio. — Medinio 
namo gaisre sudegė Hele
na Fitzpatrick su 3 vaikais.

getų, pirm atvykstant An
glijos karalienei.
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ASEMBLĖJA I IŠSISKIRSČIUS
JUNGTINU/ TAUT! aštuntoji rcguliarė asemblč- 

jos sesi ja, užsidarė ir nemaža delegatų išvyko į atitinka
mus savo kraštus žiemoj šventėms.

Ką gi iš tikrųjų naudingo ši sesija atliko?
Vyriausias klausimas tebestovėjo prieš asemblėjos 

akis—Korėjos klausimas. Buvo praleista nemaža laiko, 
pasakyta daug kalbų tam, kad į Korėją būtų grąžinta 
taika, kad ten karas niekad nepasikartotų. Reikėjo 
asemblėjai suorganizuoti politine konferenciją, kurioje 
būtų sudaryta taika Korėjoje. Bet tai nebuvo atlikta, 
nes mūsų šalies delegacija užsispyrė “ant savo ir pra
vedė “ant savo.“ () to pasėkos tokios: politinė konferen
cija tebestovi klausinio ženkle. Nieks tikrai nežino, ai 
ji įvyks ar neįvyks.

Kadangi asemblėja tą klausimą teigiamai spręsti 
atsisakė, kadangi jis buvo išspręstas viensaliskai, tai 
neužilgo Panmundžoman buvo sušaukta kita konferen
cija. kurią -atdaro Jungtinių Valstijų atstovas Dean, 
taipgi Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai. Čia ir vėl 
buvo pradėtos diskusijos: kada, kur ir kas sudarys po
litinę konferenciją? šiuos žodžius rašant, atrodo, kad 
<i konferencija neatliks nieko teigiamo. O jeigu tail), 
tai. reikia manyti, neužilgo i New Yorką suskris Jung
tinių Tautų asemblėjos atstovai į specialu sesiją.

Iš tikrųjų, sprendžiant Korėjos klausimą, buvo rei
kėjo pasikviesti Kinijos Liaudies Respublikos ir Šiaurės 
Korėjos atstovus. Su jais reikėjo spręsti politinės kon
ferencijos vieta, laiką ir sudėti.

Bendrai, sprendžiant bet koki azijini svarbesnį klau
sima, sprendimuose turėtų dalyvauti Kinijos Liaudies 
Respublika. — toji šalis, kuri vaidina ir vaidins vadovau
jamą vaidmenį 'U* tik Tolimuosiuose Rytuose ,o ir visame 
pasaulyje.

Ką gi daugiau ši asemblėjos sesija sprendė? Spren
dė ji nemaža kitų klausimų, bet nei vieno iš tikrųjų ne
išsprendė. Pavyzdžiui, buvo iškeltas nusiginklavimo 
klausimas, bet jis buvo paliktas “suinteresuotoms” vals
tybėms baigti spręsti. Visa eilė “klausimų” buvo dirbti
nai atsukti prieš Tarybų Sąjungą jai pažeminti ir pra
varyti, bet jie nieko teigiamo neatliko.

Prieš uždarysiant šią sesiją, prezidentas Kisenhowe- 
i is pateikė savo planą atominėm medžiagom sukaupti ir 
jas panaudoti civiliams reikalams. Deja, jis nieko ne
pasakė apie tai, ką darvti su atominėmis bombomis? 
Ką daryti su hydrogeninėmis bombomis, jau esamomis 
arsenaluose? Jis nepasakė, kad reikėtų tuojau sulaikyti 
tų bombų gaminimą. O jeigu to nepasakė, jeigu jis ne
siūlo užd’austi naudoti karo metu atomines bombas ir 
kitokius ginklus, tai ir jo kalba nedavė tų vaisių, ku
riuos būtų davus, jei jis būtu aiškiai ir atvirai pasisakęs.

Sveikinu su savo gimta- l 
dieniu

Artinasi Kalėdos. Arti
nasi ir mano gimtadienis. | 
Tuomi aš didžiuojuosi. Jė
zus Kristus gimė gruodžio; 
25 d. ir aš gimiau gruodžio: 
25 d. Tik skirtumas tame, i 

, kad Jėzus gimė daug me-; 
tų pirmiau, jau baigiasi dtu 
tūkstančiai metų. O aš gi-' 
miau 1881 rii. gruodžio 25 
d. Tai jau turėsiu 72 metus

: amžiaus.
Ant to pasididžiavimo 

Į užsisakau Laisve dviem 
metam, nors mano prenu
merata dar nepasibaigusi. 
Siunčiu money orderį t ant, 
$25. Kas liks viršaus, ski
riu dienraščio Laisves fon- 
du i. i

Sveikinu su Kalėdomis i 

I žiniošTL
I
Į Mėsos gaminiai

Panevėžys. — Mėsos kom
binato darbininkai siekia pa
gamini' daugiau ir geresnė.' 
kokybės mėsos gaminiu. Ypač 
gerus rezultatus pasiekia deš
rų gamintojai. Jie. nuolatos 

Į dvigubai viršydami užduotis, 
1 jau paruošė 92 tonas dešiu se- 
■ kančių metu sąskaita. ž.vmiai 1*4. •
i daugiau, imgu numatyta pla- 
I ne. Įmonė išleidžia konservu 
i ir tauku.i Dar daugiau mėsos gaminiu 
į bus išleidžiama sekančiais me- 
i tais. Dešrų gamybą numato
ma padidinti pusantro karto, 
|O paukštienos — penkis kar- 
Į t u s.
i A. Kiias

iu Naujais Metais Laisvės 
personalą, menininkus, vei
kėjus, Laisvės korespon
dentus, o labiausia Pauliu 
už jo feljetonus, kurie man 
daug sveikatos suteikia. 
Taipgi sveikinu visus Lais
vės skaitytojus, visus savo 
draugus, kurių mažai be
turiu.

Atvažiavau į šią šalį 1901 į 
m. kovo 23 d. Jau 28 metai i 
kai esu šios šalies pilietis. 
Bet dabar sveikata jau ne
be kokia. Kankina mane 
strėnų skausmai ir kiti ga-' 
lai.

Linkiu visiems geriau
sios laimės ir džiaugsmo. 
Trokštu, kad pasaulyje gy
vuotu taika.

Jonas Maknawich, 
Rahway, N. J.

LIETUVOS
metinėms — rajono centre 
darbo žmonės gavo puikią do
vaną — naują 200 vietų kino 
reatio pastatą.

Iš viso kaimo vietovėje šiii( 
metu yra 33 klubai-skaity k lo; 
ir 12 bibliotekų, kurios turi 
36 tūkstančius tomų knygų 
fondą.

i TSRS, ordinų ir medalių Įteiki- 
' mas grupei apdovanotųjų

KAUNAS. — Spalio 19 d. 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo pirminiu, pa
vaduotojas M. JunčRs-Kučins
kas Įteikė 'grupei apdovanotų- 

1 jų ordinus ir medalius.
Lenino ordinas buvo Įteik

JUNGTINU/ TAI TI/ prezidentė, Vijaya Lakshmi 
Pandit, uždarydama šią asemblėjos sesiją, pasakė įdomų 
dalyką. Ji, būtent, reiškė vilti, kad ateityje asemblėjose 
turėtų sakyti kalba- tokie vyrai, kaip Churchillas,- kaip 
Malenkovas, kaip busimasis Prancūzijos prezidentas, pa
našiai, kaip sakė prezidentas Eisenhoweris.

Iš tikrųjų, tai originali mintis. Kodėl gi negalėti! 
kartą per metus atvykti patys didžiųjų valstybių didieji 
vadovai ir tarti čia savo nuomone?’

Gal taip ii* bus. Atsiminkime, jog eina rimti gandai, 
kad Tarybų Sąjungos vyriausybė žada neužilgo Jung
tinių Tautų asemblėja kviesti laikyti savo sesiją Mask
voje. Spėjama, jog J9 15 metų asemblėjos sesija bus lai
kyta Tarybų Sąjungos sostinėje.

Miltai ir kruopos

PAKRUOJIS. — Valstybi
nio malūno kolektyvas šiomis 

I dienomis Įvykdė metini gamy
bos planą, žymiai viršyta spa- 

i lio mėnesio užduotis įmonės i • *
' darbininkai jau pateikė res- 
I publikos darbo žmonėms vii- 
' šunį plano daugiau kaip tris 
i 1 ūksiančius tonų millų bei 
i kruopų. Malūno kolektyvo na
ršaus darbo- dėka gauta šimtai 
i tūkstančių viršplaninio pe.lno. 
i Nemaži laimėjimai taip pat 
i pasiekti kovojant už produk- 
Į vijos kokybę ir rūšingumą. 'L 
soms trims rūšinio malimo br

igadoms suteiktas puikios ga
minių kokybės brigados var-

Valstybinis sekretorius Dulles (kairėje) sveikinasi su CIO 
prez. Reuther ir Anaalgamcitų siuvėjų unijos prezidentu 
P.otofsky CIO konvencijoje, kur Eisenhovverio programa buvo 
a tmesta.

.. ______ ■ - - - -'A
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tas už ilgametį ir nepriekaiš
tingą darbą Kauno miesto mo
kytojai O. Markėmieno' ir ge
ležinkelio stoties viršininkui 
D. (rladkovui.

Medaliai “Už pasižymėjimą 
darbe” buvo Įteikti Kauno mo
kytojoms G. Miliūnienci ir M. 
žebrauskaitei.

Medali “Už pasižymėjimą” 
gavo Petrašiūnų elektrinės in
žinieriai-! ech nik a i darbuoto
jai S. Adomaitis, S. Bal tusę vi
kius, J. Medišauskas, S. žirgu
lis ir kiti.

Ordinai ir medaliai buvę 
Įteikti Kauno skyriaus gele
žinkelio darbuotojams.

M. J u nčas-K uėins k as nuo
širdžiai pasveikino apdovano
tuosius gavus ordinus ir meda
lius ir palinkėjo jiems toles
niu laimėjimų.

d as.
Siekdami patensinti augan

čius vartotojų poreikius, malū
no darbininkai yra pasiryžę 
šiemet patiek! i darbo žmo
nėms 5,009 tonu miltų ir kruo
pų daugiau, negu praėjusiais 

I metais.
A. Miltakis

Auga kolųkinįo kaimo kultūra

MOLĖTAI. — Visaliaudinei 
šventi i — Spalio 36-osioms

Plečiama gamybaI
šiomis dienomis Vilniaus 

'“Krosnies” plytinė iš Smoiens- 
j ko gavo 2 mechaninius presus 
formuoti kokliams, o taip pat 
speciali.i presą su molio maišy
tuvu ir valcais. -lis yra skirtas 
ivarioms keramikos medžią- 
goms gaminti.

“Krosnies“ Įmonė baigia.! 
Įrengti specialų cechą, pritai
kytą darbui žiemos sąlygomis, 
čia bus formuojamos čerpės, 
architektūriniai akmenys. Pir
mą kartą respublikoje bus 
gaminamos grindinės plytelės.

A. Petronis

llT€ RATU RA = 
fllcRAS

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50
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Rusų muzikos genijus
(P. L Čaikovskio 60 metų mirties 

sukakčiai paminėti)

Sunku surasti labiau populiarų ir tarybi
niu žmonių mėgiamą kompozitorių, negu 
Čaikovskis. Didvsis menininkas-realistas pa
liko nemirtingus, neprilvgtamo išraiškingu
mo kūrinius — ryškiausius savo epochos ir 
savo liaudies dokumentus.

Čaikovskio kūriniai, persunkti liaudišku
mu ir gilia, gyvenimiška tiesa, visada jau
nino ir .jaudins tarybinį klausytoja, sukelda
mi didžiulę pagarbą ir pasigėrėjimą šiuo 
muzikos meno korifejumi.

Čaikovskis gimė 18 10 m. Votkinsko mies
telyje (dabar Ldmurtijos A TSR miestas). 
Pirmieji Čaikovskio muzikiniai įspūdžiai su
rišti su motina, karšta muzikos gerbėja, ku
ri mėgo skambinti fortepionu ir dainuoti. 
Dideli Įspūdį būsimam kompozitoriui pali
ko liaudies dainos, kurios kas vakarą at
skrisdavo iš netoliese esančio darbininkų 
kaimelio.

šešiasdešimtieji metai Rusijoje buvo 
priešakinės visuomeninės minties suklestėji
mo metais. Ryškus persilaužimas vyksta ir 
rusų mene, atskirai imant ir muzikoje: 
ruošiami pirmieji visiems prieinami koncer
tai, kuriamos muzikinės organizacijos, kon
servatorijos Peterburge (18G2), Maskvoje 
(18G6).

I ro metu Čaikovskis tampa muziku pio- 
fesionalu. Palyginti vėlai pradėjęs pilna
verčius muzikos užsiėmimus (22 metų), jis 
konservatorijoje labai daug ir Įtemptai dir
ba. Ypač didelę reikšme turėjo jo užsi
ėmimai pas puikų rusų muziką A. C,. Ru- 
bmšteiną — konservatorijos direktorių.

Tuojau po konservatorijos baigimo čai- 
uovskis gauna pasiūlymą dėstyti muzikos 
teoriją tik ką atsidariusioje (1866) Maskvos 
Konservatorijoje, kuriai vadovavo Čaikovs
kio pedagogo brolis N. (L Rubinšteinas 
puikus pianistas ir dirigentas, vėliau tapęs 

Čaikovskio artimiausiu bičiuliu ir gerbėju). 
Greta pedagoginio darbo, Čaikovskis suku
ria pirmuosius stambius savo kūrinius—pir
mąją simfoniją (“žiemos svajonės“), ope
rą “Vaivada’’ (pagal Ostrovski). 1869 m. 
įvyko šios operos premjera, tačiau visiškai 
nepatenkintas savo kūriniu (čia prisidėjo ir 
oe galo nevykęs, skurdus pastatymas), Čai
kovskis sudegino partitūrą, kai kuriuos epi
zodus panaudojęs sekančiai operai “Opriė- 
nikas.” Didelę reikšmę turi ir to meto kri
ti kine Čaikovskio veikla. Eilėje savo straips
nių jis rašo apie didžiulę Glinkos kūrybos 
reikšmę, kviečia muzikus tęsti rusiškos na
cionalines muzikos vystymą, pradėtą Glin-

Tuo metu Čaikovskis suartėja su “Galin
gojo sambūrio’’ kompozitoriais (Balakire- 
\ as, Borodinas, Rimskis-Korsakovas, Mu- 
sorgskis, Kini). 187 1 m. Rusų Muzikinės 
Sąjungos siforganizuotame operos konkur
se čaikovskiui paskiriama pirmoji premija 
;ž operą “Kalvis Vakula’’ (pagal Gogol};, 
kuri po 1 1 metų buvo perdirbta ir pavadinta 
■'Kurpaitėmis.” Septyniasdešimtųjų metų 
pabaigoje Čaikovskis jau žinomas kompo
zitorius— keturių operų (Vaivada, Undine, 
Opričnikas ir Kalvis Vakula), baleto “Gul
bių ežeras,” simfoniniu poemų “Audra,” 
“Ealum,” “Romeo ir Džiuljeta,” “Erances- 
ka da Rimini,” dviejų simfonijų, piimojo 
.'ortepioninio koncerto ir eilės romansų au
torius. Beveik visi šie kūriniai jau pasi
žymi būdingais Čaikovskio kūrybos bruo
žais — turinio gilumu, subtiliu mokėjimu 
atskleisti muzikiniuose vaizduose vidinį 
žmogaus pasaulį, visapusišku muzikinės 
medžiagos išvystymu, meistrišku orkestro 
\ aldymu.

Iš po kompozitoriaus plunksnos pasii'o- 
do opera “Eugenijus Oneginas” ir ketvirto
ji simfonija. Jeigu “Onegino” pagrindą 
sudaro jaudinančios nuoširdumu, intymios 
scenos, tai simfonijoje—mirtina žmogaus ir 
likimo dvikova.

89-tais metais pasirodo operos “Orleano 
mergelė,” .“Mazepa,” “Burtininkė,” uvertiū
ros — “1812 metai ’ ir “Hamletas,” progra
minė simfonija “Maniredas” (pagal Bairo
ną). caiKovMČs tampa Rusijoje neginčija
mai popui lariausiu kompozitoriumi. Ldd8- 
1889 m. Čaikovskis Įvykdo dvi dideles kon
cernuos Keliones į užsieni, diriguodamas sa
vo kurmius Paryžiuje, Londone ?r kituosi 
.•■.tampiuose pasaulines kultūros centruose. 
Visur jo koncertai praeina su nepaprastu 
triumfu.

89-90 metais Čaikovskis sukuria stambiau
sius savo kūrinius: V ir VI simfonijas, ope
rą “Pikų dama,” romansus “Naktis,” “Vėl 
vienas, kąip anksčiau” ir kt. Visi šio kū 

riniai persunkti iliilžiniška gyvenimiška jė
ga. meile žmogui ir gyvenimui, bet visų jų 
finalas nepakeičiamai tragiškas. šių kū
rinių tematika glaudžiai surišta su tomis 
nuotaikomis, kuriomis gyveno tuo laiku ru
sų liaudis ip inteligmit i ja — tai buvo Alek
sandro III valdymo laikotarpis, reakcijos 
siautėjimo epocha, kada buvo smaugiamas 
bet koks laisvos minties pasireiškimas.

Ir vistik net paskutiniu kūrybos periodu, 
tokioj slegiančioj aplinkoj, pasirodo kūri
niai, kupini šviesaus lyri-zmo, džiaugsmo, 
gyvenimo meilės, tai opera “J< lanta,“ tre
čias fortepioninis koncertas, baletas “Mie
gančioji gražuolė.”

Paskutinius savo gyvenimo metus Čai
kovskis praleidžia pamaskvėje—Maidanove 

(Tąsa 3-me pusi.)

LMS News and Views
/>’// Mildred Sterdcr

MANY GREET PHILLIP BONOSKY 
AT LECTURE

“I feel as if I’ve really come home.” 
This is how author, Phillip Bonosky, 

expressed himself when he spoke to the 
gathering at the lecture sponsored by 
the LMS and the Lithuanian Literary 
Society on November 29 at Richmond 
Hill, N. Y.

Phillip, sandy-haired spectacled young 
man, stood before the people of his fa
ther’s native land and in simple sincer
ity admitted that lie was proud and honored 
to be here to meet them. He told about 
the things he remembered of his far 
and of his childhood.

He was one of eight children, the smi 
of Lithuanian immigrants. His father 
worked all his life in the steel mills of < 
western Pennsylvania. Phillip grew up 
in the “hard ’30s.” At eighteen he left 
home to try to get work He was not to 
come back until he had roamed this new 
land of ours (the hard way—in freight 
cars and hitchhiking) working, watching 
and learning.

During this period of searching, ad
justing and of growing up, Phillip did 
not come in contact with any of his own 
nationality group. He had almost for
gotten the sound, of his father’s native 
language. He admitted to remembering 
out one sad song that his parents used 
to sing at home, and the silly childish 
ditty “verdu, verdu košę, vaikai atsilo
šę.”

Phillip, however, had not forgotten 
his heritage. When he realized that he 
must and that he could write a novel, he 
went back to the place of his childhood 
a^d wrote of the people and the scenes 
he remembered most. Hence, his first 
novel, “Burning Valley,” centers around 
the life of a Lithuanian immigrant family 
living and working and praying in th.2 
dirty, dusty bowl of an American steel 
town.

Those who attended this gathering 
met and talked with this capable young 
writer. Many jjurchased copies of his 
new book which he willingly inscribed 
in his bold hand.

We learned about this new friend, but 1 
honestly feel our new friend learned as 
much from us. It was an enlightening 
and entertaining afternoon for Phillip. 
He confessed surprise that such a strong 
Lithuanian culture still exists in a land 
so far from the homeland.

A short talk was given by Rudolf Ba- 
ranik and Roy Mizara was the chairman 
for the afternoon. Musical entertain
ment was presented by the “Melody 
Singers,” Leon Yonik and Frank Bal- 
wood. Later in the evening, over the 
last pot of coffee, a musical jam session 
took form'with Phillip joining in the 
singing. /

To add further the honors heaped up
on Phillip Bonosky, the Lithuanian 
Literary Society announced last week 
that it has chosen Bonosky’s two books, 
“Burning Valley” and “Brother Bill 
McKie”, as the English books to be giv
en to their members for this year.



CLEVELANDO ŽINIOS NORWOOD, MASS.
Reik ia saugoti laisvę, kol nc- 
pervelu, sako Dr. Silver

Kabinas A. 11. Silver, kal
bėdamas j savo parapijomis, 
sakė:

— Kurie siekiasi galios pul
dinėdami komunistus, tie ne- 
apsirubežiuos komunistais; jie 
prašalins nuo savo kelio visus 
sau nepatinkamus žmones: iš 
mokyklų, universitetu, bažny
čių ir iš visur, kur jie nebūtu.

—Jau laikas, jeigu dar ne- 
pcrvėlu, pasisakyti prieš tuos, 
kurie paneigia mūsų teises, 
apeidami Teisiu Kiliu,— sake 
Dr. Silver.

Dr. Silver mano, kad Jung
tinių Valstijų bažnyčios turėtų 
imti vadovybę žygyje apgyni
me Amerikos gyvenimo būdo, 
gindami Teisių Kilių.

Anaiptol rabinas Silver nė
ra komunistas. Jis niekina 
komunistus ir Tarybų Sąjun
gų. Bet ir jis Įžiūri pavoju iš 
m a karti z m o.
UE pralenkė kitas unijas sa
vo darbštumu

į United Electrical. Radio 
and Machine Workers (UE) 
unija savo darbštumu pralen
kia kitas Clevelando unijas, 
iškovodama savo nariams di
desnes algas ir geresnes darbo 
sąlygas. Taip raportavo stew- 
ardų susirinkime, kad UE lo- 
kalas 735 šiais metais išside- 
rėjimuose gavo algų pakėlimą 
abelnai iki HU cento i valan
dą daugiau, negu bet kuri ki
ta Clevelando unija. Apart to, 
raporte dar sakoma :

—Mes prasilaužėme iki 7 
apmokamų šventadienių. Pir
miau tik 3 šapos su 1(H) dar
bininkų turėjo daugiau, negu 
6 dienas. Pasekmėje 1953 me
tų derybų 13 šapų, dirbančių 
daugiau, negu po 2.5(H) darbi
ninkų, gauna po 7 ir daugiau 
"r lokamų šventadienių.

—Mes pagerinome, išside
rėjome po daugiau, negu 2 
savaites apmokamų atostogų, 
išdirbusiems mažiau 15 im tų. 
Šis pagerinimas atsiektas 8-se 
šapose po suvirs 1.250 darbi
ninkų.

—Ir pirmu kaitų l’-se ša
pose mes laimėjome 3 apmo
kamas dienas išlikti iš darbo 
atsitikime mirties darbininko 
šeimoje.
Ragangaudžiai čia buvo ujami

Ohio Neamerikinės Veiklos 
Komisija buvo atvykusi me
džioti progresyvių žmonių, 
didžiumoje unijų vadų ir vie
no mokytojo. Apklausinėjimas 
ėjo kriminaliniame teismabu- 
tyje per 2 dienas. Bet, kiek 
matosi iš komercinės spaudos, 
apklausinėjami didžiumoje 
atvirai išsireiškė, kaip jie ma
no apie tą ragangaudžių ko
misiją. Pavyzdžiui, negrų ra
sės žmogus, A<l m irai Kilpat
rick, buvęs viršininku Mine? 
Mill and Smelter unijos, pa
šauktas į liudijimo kėdę, atsi- 
(neše su savim Nepriklausomy
bės Deklaraciją ir Konstitucb- 
ją. Kada Komisijos adxokatas 
paklausė jo, ar tu kadaise dir
bai pas Wellman Bronze kom
paniją? jis atsake: Jūs suži
nojote, tai kuriems galams 
dar mane klausiate? Užklaus
tas, ar jis nevadovavo geguži
nės sueigoje, Kilpatrick atsa
kė: Aš ątsisakau atsakyti j to
kį kvailą klausimą. Taipgi ir 
kiti visi jūsų klausimai yra 

Rusų muzikos genijus 
(Tąsa nuo 2 pust.) 

ir Kline.
1893 m. spalio 29 d. buvo oirmąt kaitą 

atlikta jo paskutinė—šeštoji simfonija, au
toriui pačiam diriguojant — tai buvo visų 
didžiausias triumfas visame jo kūrybos ke
lyje, o po devynių dienų, lapkričio (> d., 
Čaikovskio jau nebebuvo.

Čaikovskio kūrybos šedevrais teisingai lai
koma opera “Pikų dama’’ ir VI simfonija, 
šie du kūriniai atstovauja labiausiai Čai
kovskio mėgstamiems žanrams—operai ir 
simfonijai.

“...Opera ir tiktai opera suartina jus su 
žmonėmis . . . padaro jus prieinamą ne lik
tai atskiriems- rateliams, bet, esant dėkin
goms aplinkybėms—visai liaudžiai . . . ” 
taip rašė kompozitorius savo' laiškuose apie

kvaili. (.) mes vis dar tebelau
kiame, kada jūs legislatūroje 
išloisite Įstatymą prieš diskri
minaciją ir už civiles teises vi
siems. Aš savo valstijos kapi- 
loliuje negaliu surasti valgyk
los, kurioje aš galėčiau gauti 
valgyti, pareiškė Kilpatrick 
komisijos advokatui Isaac’sui.

Panašiai atsakinėjo ir kiti 
9. Pašauktųjų apklausinėjimui 
draugais buvo kimštinai pilnas 
teismabutis.

Bet daleiskime, kad ragan- 
gaudžiai nė nebūtų gavę sau 
pageidaujamų atsakymų, su 
kuriais pasiremdami jie galėtų 
Įkalinti tuos žmones, kurie va 
davaudami unijose ar kitur 
dirbo už darbininkų gerovę. 
Bet komisija turėjo ir kitą 
mierj, kad apšmeižti, apjuo
dinti tuos žmones, kad darb
daviai išmestų juos iš darbų ir 
Įtrauktų .juos i juodąjį sąrašą.
Joseph Starobin kalbės 
Clcvelandc

Joseph Starobin yra Daily 
Work orio užsienio korespon
dentu, važinėjęs rinkdamas 
žinias po Kinijos Liaudies 
Respubliką, Tarybų Sąjungą, 
Vakarinę Europą ir net po In 
dokiniją. Jis plačiai važinėjo 
ir arkliais jodinėjo po Indoki- 
ni.jos išlaisvintus kraštus nuo 
Erancūzojos imperialistų ver
gijos.

Pastaruoju laiku* Starobin, 
grįžęs iš didelės kelionės, va
žinėjo po vakarines valstijas: 
Californiją, Oregoną, Wash- 
ingtoną ir kitas, su prakalbo
mis. i kurias publikos susirin
ko labai daug.

Cievelande Starobin kalbės 
penktadienio vakare, gruodžio 
18 d.. Ukrainą svetainėje. 
1051 Auburn Ave. Paranku 
nuvažiuoti West 1 l-tu busu 
81, kuris išeina nuo Prospect 
ir Ontario.
Gražiai palaidotas Jonas 
Virby

Draugas Jonas Virby-Vir
bickas, Wilkelis Funeral 
Home direktorės vyras, kuris 
ilgokai pasirgęs mirė lapkri
čio 28 d., tapo gražiai paly
dėtas i Lakeview kapinyną. 
Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių.

Giliausia užuojauta > Jono 
žmonai. draugei Aldonai n 
visiems jo artimiesiems.

Rep.

Newark, N. J.
Iš Sietyniečių linksmo 

parengimo
Gruodžio 5 sietyniečių pa- 

rengimėlis gražiai pavyko vi
sais atžvilgiais.

Po vaišių svečiai susėdę prie 
stalų smagiai ne tik klausėsi 
Sietyno dainų, kurias parinko 
mokytoja Mildutė ir visus 
choristus sukomahdavojo ap
link pianą, kurį mūsų gabusis 
muzikas Pranas Kalevičius ge
rai valdo akompanuodamas dai-
nas.

Sudainavom apie pustuzinį 
įvairių dainelių.-

O kadangi susirinkę norėjo 
vis daugiau, tai Mildutė iššau
kė J. Grybą su Vilniaus dai
na, o publika atkartojo galū
nes jo solo.

Tadas su ukrainiečių daina 
ir publika padėjo. Petras Gra
bauskas solo — “Ta Barbora

operą.
Semdamasis neįkainuoja imi Nnedžiagą 

iš liaudies kūrybos, išaugindamas iš jos, 
kaip iš sėklos, puikius vaisius, Čaikovskis 
vėl grąžino ją savo liaudžiai.

“Aš visa savo siela norėčiau,—sakė jis,—r 
kad mano muzika paplistų, kad vis. (ridėtų 
žmonių skaičius, mylinčių ją.”

Čaikovskio svajonė išsipildė. šiandien 
Tarybų šalyje jis ypatingai mėgiamas ir 
gerbiamas. Nors ir kaip didelis buvo jo 
populiarumas praeityje, dar niekad didžio
jo kompozitoriaus kūryba taip giliai nepa
plito liaudyje, kaip šiandien.

Petro Iljičiaus Čaikovskio kūryb a — tai 
didžiulė muzikinio meno mokykla, puiki 
jaunųjų kompozitorių auklėjimo priemonė 
realistiniais ir demokratiniais meno pa
grindais. Alg. Žiūraitis

Dr. George Gardner (viršuje kairėje) aiškina scnatiniain
komitetui, kuris tyrinėja jaunuolių kriminaly stos. Dešinėje
tyrinėjimo pirmininkas teisėjas Thomas Gill -apačioje Mary 
Ribble rodo 7,500 laišku apie jaunuolių kriminališkus darbus.

HARTFORD, CONN.
ŠAUNIAI PAGERBTI 

VEIKĖJAI
Tai ir kitas bankietas jau 

praėjo su gražiomis pasekmė
mis, su malonia nuotaika iš 
svečių pusės ir su prižadais iš 
rengėjų. Lapkričio 29 d. Lais
vės choro svetainė kimštinai 
prisirinko žmonių, kur daugiau 
be tikintų nebeleido.

Programa atidaryta laiku per 
d. Oną šilkienę. Ji trumpai, 
jausmingai pateikė paaiškinimą 
apie Petrą ir Oną Giraičius, 
kaip juodu jaunystės žydėjime 
susitiko ir sutarę sukūrė šeimy
ninį gyvenimą. O laikas taip 
greitai prabėgo, jog jau jie mi
ni savo 50-nes vedybinio gyve
nimo sukaktuves. Taipgi, jog 
juodu iš Pennsylvanijos vals
tijos atsikėlę i Hartfordą, čia 
greitai sutapo su vietos pažan
giuoju judėjimu, draugijomis, 
menine veikla, vaidyba ir tt.

Ji gi be vilkinimo perstatė 
svečius duetistus Oną Dirvelie- 
nę ir Joną Sabaliauską iš 
Worcesterio sudainuoti pagar
bai Petro ir Onos Giraičių. Juo- 
dviem pianu akompanavo Elen 
Smith ir smuiką Jonas Kirvelis, 
tasai gabusis muzikas.

Duetistai su pirma daina taip 
sužavėjo klausovus, jog j tie
dviem pasipylė griausiu i ilgiausi

Stora Boba.” Ant galo moky
toja iššaukė visą publiką, kuo 
ir užbaigom gražų, linksmą va
karėlį.

Sietynietės prisinešė prikepu
sios (tik, nelaimei, nesužinojau, 
kurios), apart Mildutės, kuri 
vežėsi net keturis pyragus, ki
tų negaliu nei Įvardinti, mugi 
joms padėkot. Prie kavos tie 
pyragai čia visiems labai pati
ko.

Daugiau tokių vakarėlių.
širdingai ačiū choro moky

tojai, Pranui ‘Balevičiui ir vi
siems a ts i I a n k i u s i e m s.

(i. Albinus 

aplodismentai iš publikos. Nuo 
čia prasidėjo sveikinimai, linkė
jimai tiem vietos nenui įsiau
tiem veikėjam draugam Girai- 
čiam. O jų buvo nuo vietos ei
lės draugių, draugų, nuo sve
čių, nuo organizacijų ir net iš 
taip toli, kaip iš Floridos. Ta
čiau kas kitas apie tai parašys. 
Betgi kalbelių, linkėjimų pro
grama baigta su gražiausiais 
linkėjimais nuo Antano Bimbos 
varde viso Laisvės štabo, šie 
jo keli išreikšti simpatingi žo
džiai pataikė tiesiai į širdį visų 
dalyvių, sykiu ir pagerbiamųjų.

Tai ir vėl pradėta menine 
programa. Laisvės choras su
sirikiavęs mažame kamputyje, 
nes tokioje spūstyje nebebuvo 
liuosesnes vietos, vad. Wilma 
Hollis sutartinai sudainavo, ro
dos, tris daineles . čia vėl sve
čiai duetistai užėmė vietą ir su 
tvirtais balsais sutartinai links
mino dalyvius.

Vos tik jie suspėdavo atsi
kvėpti, kaip publika iš juodvie- 
jų vėl reikalaudavo daugiau ir 
daugiau dainuoti. Bet prisiar
tino laikas nutraukti gražiąsias 
daineles, nes gaspadinės pra
dėjo vaišinti gerokai praalku- 
sius su jautiena .dešrelėmis, ku
geliu, daržovėmis ir dar kuo. 
Pagaliau tie mūsų .gerieji sve
čiai magaryčioms sudainavo 
porą dainelių ir tuomi progra
ma buvo baigta. Ji buvo tikrai 
graži, jaudinanti žmonių sielą. 
Daugiau tokių sutartinių!

Visiems patiko, kad taip bu
• vo vikriai aptarnauta prie sta
lų. Mat, komisijos iš anksto 
gauta graži talka moterų ir vy
rų, kurie dirbo iš širdies. Tik 
tiem buvo nuobodžiau, kuriem 
nebebuvo pirmuose staluose 
vietos. O daugeliui prisiėjo 
laukti antros kaleinos iki gavo 
pasivaišinti. Visiem visko bu
vo suteikta iki sočiai.

Komisijoj’ ir maisto ruošėjos 
buvo draugės moterys: O. Vil
kienė, M. Lukštienė ir V. Kaz- 
lovienė ,o kita skaitlinga grupė 
joms prigelbėjo. Visiem didele 
padėka už puikų darbą.

Kuomet viskas vyksta gra
žiai parengime, tai kas nors tu
ri sukliūti. Taip dėjosi ir šia
me pokilyje. Pirmininko kal
bos stygom sukliuvus, tai ne 
visi nugirdo, ką jis iškvietė pa
kalbėti, bei ką pranešinėjo. 
Jam šį šposą gamta primetė, o 
jisai nuskriaudė besiedą. Kaip 
tyčia, pavaduotojo jam nebe
si rado, nes visi darbais buvo 
užimti.

Po visų ceremonijų buvo šo
kiai ‘prie smagios orkestros..

Drauf/inyas

KONCERTAS GERAI 
PAVYKO

Spaudos koncertas, rengtas 
gruodžio () d., praėjo sėkmin
gai.

Dėl šio koncerto teko turėti
daug susirūpinimo, nes buvo 
skelbiama, kad ateina šturmas.
Ir jis atėjo. Bet gamta lošė 
mūsų naudai — šturmas kelio
mis valandomis pavėlavo, tai
parengimas praėjo sėkmingai. 
Gal būt kai kurie dėl to ii* pa
būgo atsilankyti. Bet vistiek 
publikos buvo pusėtinai, ir ku
rie atsilankė, turėjo daug dva
sines naudos ir pasitenkinimo.

Tarp skaitlingos publikos te
ko matyt ir Dr. J. Repšį. Tai 
vienatinis mūšų tarpe profesi- 
jonalas, kuris apart savo pro-1 
fesijos rūpinasi ir visuomenė į 
niais reikalais. Dėl to, man at- ‘ 
rodo, kreipiantis prie jo svei
katos reikalais galima gauti 
teisingą patarimą.- j

Dėl programos — ji buvo
viena iš puikiausių. Worccste- sileidimo knygoj, 
rio Aido Choras dabar yra šios padėt užmarštin 
apylinkes pažiba. Reikia ati- naujo veikt.

Scranton, Pa.
Geras farmerys; Vilnies 

kalendoriai

Tas Tunkhaniko farmerys, 
tai tikrai geros širdies žmo
gus. Ami nedėldieni jis su sa
vo moteria atvažiavo atlanky
ti mano moterį. Mat, maniškė 
pastaruoju laiku sunkiai sirgo. 
Pasitaikė, kad atėjo Adomas 
ir Petras atsinaujinti Laisvės 
prenumeratą. Man, žinoma, 
labai patinka, kad žmogus 
pats apsirūpina ir net atneša 
i namus pinigus. Mat, yra ii 
tokių, pas kuriuos turi eiti po 
kelis kartus iki atsinaujina. 
Na, o čia vat tau i namus at 
nešė ir padavė kiek reik. (J 
aš \is dar noriu gauti kiek 
daugiau, kad sustiprinti Lais
vės budžetą. Sakau, na, o 
kaip Adomai ir tu, Petrai, ai 
negalėtumėte kiek paaukoti 
i Laisvės fondą? O jie, rodos, 
kad susitarę, sako: Ar dar 
tau negerai, kad mes laiku at
sinaujinami*, nė tau važinėti 
pas mus reikia, nė šiai)) gai
šuoti. Sakau: gerai, vyručiai, 
gerai! Į

Bet Tunkhaniko farmerys 
tuoj’ mane perUaukia ir sako; 
Tu džiaukis, kad jie tau i na
mus atnešė už prenumeratą, 
o aukų j Laisvės fondą tai as 
duosiu. Ir išsitraukęs $5 pa
davę. Labai ačiū tau, farme- 
riuk, už tokią auką.

’Puriu pranešti1 visiems, ku
rie pirkote iš manęs Vilnies 
kalendorių 1953 metų, kad 
aš gavau pranešimą iš Vilnies, 
jau gatavi kalendoriai ir se
kantiems metams ir tuoj bus 
siuntinėjami pagal užsaky
mus. Aš žinodamas, kad Vil
nis visados išleisdavo gorus ir 
žingeidžius kalendorius kas 
metai, manau, kad ir šis lei
dinys bus geras ir visiems pa
tiks. Todėl užsisakiau nema
žą skaičių ir kiekvienas, kuris 
tik norėsite, galėsite .gauti 
pas mane. Kalendoriaus kaina 
tik 50 c. Tikiuosi, kad už ke
leto dienų juos gausiu ir kas 
tik norėsite, galėsite gauti.

P. Šlekaitis

Montello, Mass.
Liuosybčs Choras dalyvaus 

pas latvius

Liuosybčs Choras gavo už- 
kvietimą per Sugar dalyvau
ti Latvių Darbininkų Susivie
nijimo bankiete, minėjime (>0 
metų jubiliejaus, kuris įvyks 
gruodžio 1.0 d., 7:30 vai. va
kare, 23 Kendworth St., Rox
bury, Mass.

Choras apsiėmė dalyvauti 
ir po vadovyste Ali). Potsius 
išpildys dali programos. Taip
gi dalyvaus choro trio: Rose 
Stripinis, Alb. Potsius ir W. 
Yodeikis. Bus ir Aldona Wal- 
lan.

Latvių Choras, vadovystėje 
E. Sugar, pasirengęs duoti ge
rą programą. Jis išpildys dalį 
koncerto programos. Latviai 

duot didelį kreditą choro mo
kytojui J. Dirveliui, kuris yra
Įdėjęs tiek daug pastangų, kad 
pastatyt chorą, tokioj išsilavini
mo aukštumoj, kad savo daina
vimu gali publiką giliai su
žavėt. Aš manau, kad tie, ku 
rie dalyvavo šiame koncerte, la 
bai ilgai nepamirš jų žavėjan- 
čio dainavimo.

Čia norėtųsi primint kitose
kolonijose gyvavusioms daini
ninkų grupėms, kurios dabar 
neveikia ir kaipo kliūti tam 
stato gyvenimo aplinkybes — 
ilgas darbo valandas ir tam pa
našias. Juk worcesterieciains 
mana nekrinta iš dausų. Jie 
irgi- negyvena pagal šventraš
čio posaki: nei sėja, nei pjau
na... Jie visi, imant ir jų mo
kytojui, yra darbo žmones, ir 
jeigu jie gali padėt tiek pa
stangų, kad pasiekt tokį išsila
vinimą, tai kodėl kitiems tai 
negalima? Aš manau, kad žo
dis “negalima” yra įrašytas ap- 

ir reikia jį
ir pradėt iš

Tas pats

Nashua, N. H.
Pataisau klaidą

Mano pereito.j koresponden
cijoje Įvyko nemaloni klaida. 
Ten pasakyta, rašant apie 
Krušienę, jog mirdama paliko 
dvi dukteris ir vieną sūnų. Tu
rėjo būti: paliko du sūnus ir 
vieną dukterį. Anti’oji duktė 
jau mirus. Ji buvo V. Aluko- 
nio moteris, gyveno Lynu, 
Mass., kuris buvo ir tebėra 
Laisvės skaitytojas.

Mirimai
Numirė Ela Malavičienė. 

Velionė buvo ilgą laiką inva
lidė. Tapo palaidota ant Koo
peratyviškų kapinių. Paliko 
nuliūdime vyrą, tris dukteris, 
vieną žentą ir vieną sūnų su 
marčia, tris anūkus ir vieną 
anūkę. Buvo gero būdo mote
ris ir su visais gražiai sugyve
no. Uz tai ją ir i amžino poil
sio vietą palydėjo geras bū
rys žmonių.

Taipgi pasimirė Mikulčnas, 
dar nesenas. Jis buvo laidotu
vių direktorius. Paliko nuliū
dime motiną ir kelias tetas. 
Buvo nevedęs, tapo palaidotas 
su bažnytinėmis ajieigomis ir 
ant tikinčiųjų kapinių.

Pasimirė R. Gojus. Sirgo il
goką laiką. Paliko nuliūdime 
du sūnus ir dvi marčias, vieną 
(lukteri su vyru ir I anūkus- 
anūkes. Tapo palaidotas su 
bažnytinėmis, apeigomis, ant 
tikinčiųjų kapinių.

Ligoniai
Gaila, kad nsveikuo.ja mūsų 

geras Laisvės skaitytojas J. 
Egeri. Buvo pas gydytoją. Ne
žinia kas bus:- gal reikės pa
siduoti operacijai.

Taipgi labai nesveikuoja 
Laisvės skaitytojas V. Grigas 
ir jo žmona. Randasi po gy
dytojo priežiūra.

Tai]) pat gii’dėjau, kad ne- 
sveikuoja d. V. Stenukiene. Ir
gi Laisvės skaitytoja. Kai 
sveika buvo, ji niekuomet ne
atsisakydavo . paaukoti ge
riems reikalams.

Apie darbus

šičia viena “šiūšapė” buvo 
atleidus savo darbininkus iš 
darbo apie trys mėnesiai at
gal, Byt dabar praneša ir šau
kia darbininkus atgal. Buvo 
pabosta apie pusketvirto šim
to darbininkų. Tiems darbi
ninkams dabai* pasidarė švie
sesnės akys. Liktai nežinia, 
kaij) ilgai tas darbas tęsis.

yra mūsų lietuvių pusbroliai. 
Todėl verta mums dalyvauti 
jų parengime.

Montelliečiai jau žino, kuo
met užkviečiame latvių chorą 
išpildyti koncerto dalį, jie vi
suomet apsiima ir atsilygina 
su kaupu. Todėl jie kviečia 
dalyvauti minėtame parengi
me lietuvius ir padaryti pa
rengimą sėkmingu.

Žolynas

3 pj...—Laisve (Liberty) šeštadion., Gruodžio-Dec. 12. 1953

Philadelphia, Pa.
HEU>~WANTED—MALE

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., .3820 Frankford Ave.

(238-244)
AUTO MECHANICS. Must be 1st 
class. Gen. mechanic who can qual
ify for State inspec. Operate repair 
shop on percentage. Income depend
ing u]x>n ability. Wann, well lighted’ 
shop. Pleasant and modern working* 
conditions. 'J'el. Clearbrook 9-- 2566.

(243-219)

HELP WANTED FEMALE
BILLING MACHINE OPERATOR. 
Experienced typist and general of
fice clerk. 40 hr., 5 day wk. Per
manent position; good working con
ditions. Apply in person. See Mr. 
Henderson. BUFF HENLEY PA
PER CO.. 230 So. ,80th St.

(243-249)
HOUSEKEEPER Gin. Cooking; 
complete charge, for bus. epic. Live 
in; own loom. Must be fond of 
children. Ref. and exp. roq, Steady 

j position; good home for right 
I woman. Tel. Cm 8-9941 after 7 P. M.

(243-249)
VARI-TYPIST. Experienced on Cox
head DS.J Composing Machine. Posi
tion open immediately. Steady posi
tion. Pleasant surroundings. Apply
in person or phone Mr. Pinkham, 
Woodlawn 6-3476. HUBBARD AS
SOCIATION, 527 Cooper St., Cam
den, N. J.

(243-245)
REAL ESTATE

Locust Point
1*317 Andre Street. Must sell. 6 
rooms, bath, hot-air, oil heat. Alu
minum .storm doors and windows. 
Newly decorated. Mr. Free. RO.4- 
1669. Agent.

(243-245)

Anekdotai
Niekas nepasikeičia

Tai buvo “Buvusiųjų Stu
dentu Diena” mūsų univer
sitete. Vienas senyvas as
muo pasibeldė į mano kam
bario duris. Man prada
rius duris, jisai pratarė:

“Ar galiu aš čion įeiti? 
Tai tas pats kambarys, ku
rį aš turėjau, kai devynio
lika devintaisiais šį senutį 
gerutį universitetą lan
kiau.”

Aš pakviečiau jį vidiln.
“Taip, taip,” jis kalbėjo, 

paskendęs atsiminimuose. 
“Tasai pats senasis kam
barys. Tie patys senieji 
langai. Tie patys senieji 
rakandai. Tasai pat sena
sis reginy aikštėje. Toji 
pati senoji šėpa, tik dabar 
jau spinta.”

Jisai atidarė šėpos duris, 
i Ten stovėjo daili mergina, 
i visa drebėdama.

“Tai yra mano sesutė/’ 
aš pasakiau.

“Taip, taip, bičiuli,” lin
ktelėjo svečias. “Tai irgi 
ta pati senoji pasaka.”

Aukšto polėkio 
šeima

Tūlas indijonų gentės va
das taip perstatė savo šei? 
myną atsilankiusiam balt- 
veidžiui: “Aš esu Drąsu
sis Arelis; šis yra maųo 
sūnus, Kovojantysis Pauk
štis, o šis tai sūnaus sūnus, 
Superdžetinis Bombcris.”

Sutaisė Kais Kitas

Kitos dirbtuvės irgi ne per 
geriausiai dirba. Bedarbių 
mieste nemažai. Kiti dirba ne
pilną laiką.

Vienas iš visų

I MATTHEW A. :
: buyus :
J (BUKAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ i
I DIREKTORIUS «

; 426 Lafayette St J
J Newark, 5, N. J. J
Į MArket 2-5172 J
• 4
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Šiandien baliavosim

Gruodžio 12 d. susirinksime 
j Liberty Auditoriją apie 7 v. 
vakare ir sėsime prie gražiai 
paruoštu stalu.

Gaspadinės mus pamylės 
geriausiais valgiais ir tik už 
32.5b. Tai visai nebrangiai 
prie šio didelio kainu aukštu
mo.

LDS 13 kp. valdybų ir šio 
bank irto rengėjai kviečia LDS 
narius ir pašalinius bankiete 
dalyvant i.

LDS Kp. Narys

Filmos-Teatrai
Roxy Trati c. Manhaltauc. 

su trečiadieniu bus pradėta 
rodyti nauja lima “beneath 
the I2-Mile Reef.” Cinema 
Scope.

Filmą vaizduoja Lev West, 
Florida.

Taipgi bus muzikalu pro
grama.

Stanley Teatre dabar rodo
ma Rimsky-Korsakovo muzi
kos veikalas “Sadko” ir “Uk
rainos žvaigždės.’’ abi filmos 
gamintos Sovietu Sąjungoje.

Darbininku bazaras
Gruodžio 12 ir 13 dienomis. 

Manhattan Plaza. GG F Ilh 
St., Amerikinė Darbo Partija 
turi savo bazarą. Prasideda 
nuo 12 vai. dieną ir tesis iki 
vidurnakčio. Įžanga "><> c.

Bazare galima įsigyti labai 
pigiai visokiu reikalingu daik
tų, ypač kalėdinėms šventėms 
dovanu. Taipgi bus užkandžiu 
ir įsigerti.

Išgelbėjo 17 žmoniy
Du ugniagesiai ir vienas 

troko vairuotojas išgelbėjo iš 
ugnies 17 žmonių, kuriu aš- 
tuoni jau buvo dūmais aptroš- 
kinti, kuomet namas. 17 F. 2 1 
St., Mahattane, buvo liepsno
se.

Trqko vairuotojas Daniel 
Jorio, patyręs, Kad degančia
me name tebėra 1 mėnesiu 
mergaitė, puolėsi i liepsnas ir 
ją išgelbėjo.

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

TONY’S Į
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8

Savininkas >
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. į
Gerai Patyręs Barbe ris

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

B«ceptq Specialtotal:
EDWIN LANE, Ph. G.

TaL BV. 7-«ZM

Argi teisingas kaltinimas?
Laisvės 235,-to numerio vie

tinėse žiniose LDS IG-tos kp. 
komisija kaltina LDS Trečią
ją Apskriti už nepasisekimą 
suloštoje komedijoje “Geriau 
Vėliau. Negu Niekad.’’ Komi
sija sako, kad tą dieną ir tuo 
pačiu laiku įvyko Apskrities 
konferencija Elizabeth, N. J., 
ir joje dalyvavo daug delega
tu iš Brookl.vno, So. Brookl.v
no, Richmond Hill ir Great 
Nec ko.

Bet Apskrities konferencija 
prasidė jo I O-tą vai. ryte ir 
baigėsi 3:3h vai. dieną. Gi 
jūsų parengimas-lošimas pra
sidėjo vėlai po pietų ir tie, ku
rie norėjo dalyvauti, dalyva
vo parengime.

Pavyzdžiui, drg Churlis nu
vožė pilną karą iš Elizabetho 
matyti perstatymą. Galėjo 
vykti ir daugiau, kurie lik no
rėjo, laiko buvo pakankamai.

Dabar faktai kalba patys 
už save ir kokis kiekis tu de
legatu dalyvavo Apskrities 
konferencijoje iš komisijos su
žymėtu kolonijų. Iš S. Binok
ly no vienas, iš Brookl.vno trys, 
iš G. Neck nieko ir iš pačios 
jūsų kolonijos Richmond Hill, 
kurioje įvyko perstatymas, ir
gi vienas. Reiškia, viso penki 
delegatai. Tai kyla klausimas, 
ar tie penki delegatai padarė 
tiek žalos, kad parengimas 
davė nuostoliu? Konferencijo
je dalyvavo viso 2G delegatai 
ir iš New Jersey valstijos da
lyvavusiu .delegatu tik maža 
dalis lanko Richmond Hill 
parengimus, kiti dar visai nė
ra matę Kultūrinio Centro, 
neigi jie kada dalyvauja ten 
į vykstančiuose parengimuose. 
Tai kur logika daryti nepama
tuotus kaltinimus Apskrities 
komitetui ?

i Toliau, Apskrities komite- 
' tas nėra tam, kad daryti bent 
kuriai kuopai, priklausančiai , 
prie Apskrities, kenksmingus 
žingsnius, kad ją rengiami pa
rengimai turėtu nuostolius. 
Apskrities komitetas prie/ 
šaukimą metinės konferenci
jos elgėsi šitaip :

Mes paskyreme vieną is 
komiteto, kad pažiūrėtu są
raše, ar nesiranda kokiu pa
rengimą skiriamą dieną sau 
kiniui konferencijos. J. Kati
nas, kuris daug dirba Kultūri
niame Centre, patikrinęs ka
lendorių, pranešė, kad 22-rą 
lapkričio yra liuesą, nėra jo
kio svarbesnio parengimo, aiš
ku, svetainė niekeno neužim
ta. Tad mes ir šaukėme tą 
dieną konferenciją ir mes ne
žinojome prieš išsiuntinėjimą 
kuopoms laišką apie kuopos 
parengimą. Pagaliau, ar tie 
keli delegatai, iš kuriu dalis 
dalyvavo parengime, būtu su
darę tokią skaitlingą publiką? 
čia -yra vietinės publikos kal
tė, kad jie pasivėlino tą po
pietį būti namie.
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VINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Jrengta

BAR & GRILL
A

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street _

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

Prie užbaigos reikia pri
minti štai kas komisijai. Jeigu 
ką rašote ar kaltinate, tai tu
rite turėti faktus. Nepamatuo
ti kaltinimai daro žalos dėl 
LDS ir viso mūsą veikimo. Mes 
turime suglausti savo retėjan
čias spėkas, bet neskaidyti 
jas. Apskrities komitetas vie
šai per spaudą atskiroms ko
lonijoms bei kuopoms nedaro 
tokią kaltinimą. Apskrities 
komitetas negi gali priversti 
kuopas ar koloniją lietuvius 
dalyvauti ton, kur kas nenori. 
Mes neprisipažįstame bent 
kuomi LDS 4G-tai kuopai nu
sikaltę ar pakenkę ją paren
gimui.

Apskrities Pirmininkas

Bandė nusižudyti
Herbert Romine, 28 metu 

veteranas, bandė nuo Wash
ington!) Bridge įšokti* j Hud
son upę, bet neteko drąsos tai 
padaryti. Policija jį nuėmė.

Jis pareiškė bandęs nusižu
dyti todėl, kad jo žmona ir 
vaikutis randasi I lolandijo je 
ir jis negali ją parsikviesti 
Amerikon.

Gengsteris užmuštas
Dominick Petrilli, 53 metą, 

užmuštas vienoje karčiamoje 
jo oponentą.

Jis buvo i.Šdeportuotas Ita
lijon, bet vėl slaptai grižo 
New Yorkan pora savaičių at
gal. Jis veikė su gengsteriu 
Lucky Luciano, buvo narkoti
ką pristatytojas.

Paskyrė moterį
Majoras Impellitteris, no

rėdamas savo sekretorę Mary 
Ann Catenacci palaikyti tar
nyboje, paskyrė ją kaip pa
galbinę direktorę Veterans 
Service Center su $5,150 me
tinės algos.

Kadangi jis su naujais me
tais nebetenka majoro vietos, 
tai ir jo sekretorę būtą pasili
kusi be tarnybos. Bot dabar ji 
turi svarbią vietą.

Streikas tęsiamas
Baranku (bagels) išvežio- 

toju streikas tęsiamas toliau. 
Nes streikieriai negali su ba
ranku kepyklą savininkais su
tarti.

Unija praneša, kad derybos 
su darbdaviais pertrauktos ir 
nenuskirta laikas naujiems 
pasitarimams. Streikas tęsiasi 
jau 20-tą dieną.

KAM REIKALINGA?
Dabar turiu laisvo laiko, tai kam 

tik bus reikalinga, galiu padirbėti 
prie plumerystės, dailydės ir kitus 
mažus . darbelius. Prašau kreiptis 
bile laiku sekamu adresu: Anthony 
Litvaitis, 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. EV. 8-1437.

PETRAS KAPICKAS

Laukime nauju metų 
Liberty Auditorijoje

Ką mums duos ir ką atneš 
Nauji Metai?

žinau, jog pridės niurni dar 
vieną žievę ant kupros, ir mes 
ją turėsime nešti iki kitą me
tą. Gamtos taip jau patvarky
ta ir kitaip nebus.

žiūrint abelnai į mūsą gyve
nimą, jau abejotina, ką mūsą 
valdininkai mums duos, Nau
jus Metus sulaukus. Gal tak
sus sumažins? Gal maistą-dra- 
bužius nupigins? Gal 
abelnai palengvins mūsą sun
kią naštą? Gal paliaus perse
kioti nekaltus žmones ir ją or
ganizacijas?

Mes visi laukiame, kada 
mūsą valdininkai vieną dieną 
ims ir paskelbs kokį dideli 
mums palengvinimą. Va tai 
būtu džiaugsmas! Tai būtą 
Nauji Metai! Vienok netikiu, 
ar taip bus padaryta.

Tiesa, kad Nauji Metai ne
toli ir jau rūpinamasi juos su
likti.

Namo Bendroves direktoriai 
nutarė duoti gražią dovaną 
tam, kuris suorganizuos di
džiausią stalą. Taip buvo pra
nešta Laisvės No. 237.
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LINKSMŲ KALĖDŲ
DOVANOMIS NUO

PICKWICK
VAIKAMS KRAUTUVE

71-59 Austin St. BO. 3-0104 
Forest Hills, N. Y.

Pilnai visokių gražių vaikams 
drabužėlių. Koutų, siūtų, kepurių.

Snow suits ir kitko.
Goriausias pirkimas— geriausios 

kokybės Žemiausios kainos.
(244-247).į*

$ JSįtt Jįtįe Jf5«s J6>įs jęąįjst

3# &&
f ELEKTRINIAI TRAUKINIAI j 
£ Visokių Žaislų ir Lėlių .« 
E Mes priimamo visas Discount $ 
> kortas. Naudokitės mūsų 4 
fi Išmokėjimų planu. $
F Atdara Sekmadieniais 10-6 P. M S 
“ CARL L. VOOSEN į

828 Manhattan Ave, Brooklyn 5: 
ft Tel. EV. 3-6067 4
į (244-246) Jį

t

į CARL GROEPLER’S S
Service Station 

^Ekspertai Automobilių Taisytojai 1^' 
Wheel Alignment With a 

Bear Precision Equipment
Kampas N. Main & Davis Sts. « 

Freeport, L. I., N. Y. «
Tel. FReeport. 9-2895 4

(243-250) |

I COUNTRY SUEDES Jį
» AND SPORTSWEAR Jį

Kailiniai—Balerinai .ft
Rankom austo rupaus audinio 

4 pasiūti eksklusiniai siūtai, 4 
2, topperiai ir koutai. 4 
» 412 Northern Blvd. G R. 2-6824 S 
ft; Malle west of Middle Neck Rd. « 
I (242-244 )f
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Nuo Jūsų 

Groserninko
B. J. TENNIS

Geriausios rūšies vaišės ir dar 
žovės. Puikiausi Bird’s Eye 
sušaldyti valgiai. Viešiname 

patarnavime ir greitame 
pristatyme.

2 Bond St., Great Neck 
1‘hone Great Neck 2-0429

(242-244 ):S
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I ?
į SU KALĖDOMIS į

? Nepamirškite Savo Draugų ir Giminių »
H <
4 (jzeclioslovakijoje — Lenkijoje — Rytbmje Vokietijoje »
į < U.S.S.R. — Britanijoje — Izraelyje

Siųskite Maisto Dovanų Siuntinius n

Rašykite Ar Telefonuokite Dėl Kainų Sąrašo
j FISHER TRADING CO. į

28-53 34th Street, Long Island City w
| RA. 8-6547 į

Stalo didumo miora nepa
sakyta.

Jeigu taip, tai Brazauskas 
yra laimėtoju, tos gražios do
vanos. Jis ten pat gyvena ir 
jis gali pirmutinis susikalti 
didžiausią, stalą, kad mums 
kitiems vietos nebeliks. O kur 
gi mes budavosime savo sta
lus, jeigu jau vietos nebus?

Aš manau, kad direktoriai 
padarė klaidą, taip paskelb
dami duoti dovaną už didelį 
stalą. Stalo didumas neatsako 
į klausimą. Neatsako nė to, 
kiek žmonių turėtą sėdėti prie 
to stalo ir kiek sodės turėtą 
išgerti.

Mano supratimu, direkto
riai turėjo paskirti dovaną 
tam, kurio grupės bus gra
žiausiai paremtas namas. Tai 
(ik tuomet bus sveikas klausi
mas ir vietoje dovana.

Jau laikas registruotis vi
siems į Naują Metą laukimo 
grupes, nes laiko nedaug yra 
ir jis labai greitai bėga;

Registruokitės tiesiai į Li
berty Auditoriją, pažymėda
mi, prie kurios grupės norėsi
te būti, — laiškais, telefonu 
ar ypatiškai. O Namo Bend
rovės vedėjas priduos tiems, 
kuriems priklauso.

V. Kazlauskas

Svarbios diskusijos
Sekmadienį, gruodžio 13 d., 

8 vai. va k., Jefferson School 
Auditorijoje, 575 Sixth Ave., 
rengiamos svarbios diskusijos.

Dr. Clementina Paolone ir 
Dr. Harry K. Wells diskusuos 
pagarsėjusią Kinsey knygą 
“Sexual Behavior in the Hu
man Female.”

Suimti šeši j’aunuoliai plėšikai
Policija areštavo šešis jau

nuolius ir kaltina juos apiplė
šimu George Gressati krautu
vės. Vienas suimtąją yra 24 
mėtą, kiti po Į\5 ir IG motą.

xm eąa »’<« s*<į «*<&■ y
SEZONINIAI SVEIKINIMAI | 

Ž RELIGINIAI DAIKTELIAI j 
Sveikinimų Kortelės 4 

* ELEANOR’S ARTCRAFT |
» Importuoti £
§ “DOVANOS ir DAIKTAI” J
1 66-33 Grand Ave. S'

Maspeth 78, N. Y. »
(244-247) |

^.<4 ohjjt csftį w# &$r

11 LINKSMŲ ŠVENČIŲ

Nuo

NEMETH’S MEAT MARKET
703 Middle Neek Rd.

Tel. Great Neck 2-0171 P-f

I i

Mes laikome puikiausias mėsas 
ir geriausią šviežiai papjautų 

paukštienų. Puikiausias patar
navimas. Mes pristatome j na

mus dėl jūsų patogumo.

B
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įį LINKSMŲ ŠVENČIŲ
g MŪSŲ
" DRAUGAM ir KOSTUMERIAM » 
jį GILLIAS DRUG STORE S 
$625 Middle Neck Rd., Great Neck$ 

Mes laikome Hydrox Ice Cream- - $ 
tt*. Delicious Chocolates— g
Kj Pcrfiumus—Kosmetikus.
$ Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų 

patogumo. Telefonuokite: $
Great Neck 2-0100 »

S Great Neck 2-0300 w 
(244-245)g

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
REIKALINGA S PUSININKĄ S
Didelei collision ir brake dirbtuvei, 

geroje veiklioje sekcijoje, reikia 
gero pusininko. Daromas geras 
pragyvenimas dėl dviejų.

Šaukite Savininką:
Tel. ES. 2-0621

(238-244)
MACHINE SHOP

Pilnai įrengta. 2,500 kt. pėdų ant 
antrų lubų. Reikalauja gero darbš
taus pusininko. Puikiausios jeigos. 
Daug gero biznio. Gera proga tin
kamam vyrui. Šaukite savininką:

Tel. RA. 8-5971 arba
RA. 8-8003 po 6 P. M.

(240-246)
BAR A 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. A U. 3-9530
(240-244)

CHROME DINETTE STORE
Gera biznio vieta Ridgewoode. Pilnai 
įrengta, daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Savi
ninkas parduoda šią puikiausią biz
nio progą labai prieinamai. Par
davimo priežastis kiti biznio inte
resai. Mažai tereikalauja įnešti pi
nigais. Šaukite savininką:

Tel. WAlker 5-0020
Ar pasimatykite krautuvėje
6114 Myrtle Ave., Brooklyn

(243-244)
M ftSOS—G ROSERIŲ—VA ĮSI V— 

ALAUS KRAUTUVE
Gera bruzdi Itnyridge sekcija. Pilnai 
įrengta. $1,800 savaitinių jeigu. Biz
nis lengvai padidinamas, šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką:

6809—Ith Ave., Brooklyn
Tel. BE. 8-0166 ar BE. 8-3309

(243-249)
FISH MARKET & APPETIZING 

įsteigta virš 50 melų. Gera bruzdi 
Yorkville sekcija. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Prieinama renda. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, priežastis kiti interesai.

Šaukite Savininką
Tel. KE. 1-5449

(243-249)
BEAUTY SHOP

įsteigta 7 metai. Pilnai įrengta, 
gerai veikli vieta. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Žema renda. šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, priežastis liga. 
Šaukite savininką:

Dickens 2-8439
Ar

IIYAcinth 6-6412
(243-249)

LUNCHEON ETTE
Gera veikli vieta. Pilnai įrengta, 

daro gerą pragyvenimą. Parduosime 
ar priimsimo pusininką. Puikiausia 
biznio proga tinkamam asmeniui.

Matykite Savininką:
HV’S LUNCHEONETTE
25 Broadway, Brooklyn 

Tel. EV. 4-9846
(242-248)

IATNCHEONETTE—FOUNTAIN
Pilnai įrengtas, gera biznio vieta, 

daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
už labai žemą kainą. šaukite sa
vininką:

Tel. GEdney 4-9682
(242-248)

WHOLESALE ROUTE
QUEENS TERRITORY 

Duona, Keksai, Rolls, Pies, Danish 
& Fried. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. 1953 
Trokas prisideda, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Šaukite savinin
ką 3-P. M.

Tol. MAIN 2-9217
(244-246)

GROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų. Pilnai įrengta. 
Gera veikli kampinė sekcija Ridge
woode. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. 4 rū
mai gyvenimui, šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda už 
labai prieinamą kainą, šaukite sa
vininką.

Tel. EVergreen 2-8068
(244-250)

DRY CLEANING STORE
Pilnai įrengtas. Maža vieta. Gera 
proga siuvėjui. K $250 abelnai savai
tinių ’ jeigu. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

Tel. JE. 7-1036
(244-250)

APPETIZING & DAIRY 
Pilnai jrengta. Gera bruzdi vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinama kaina. Šaukite 

savininką:
Tel. JE. 7-3643

(244-250)

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—PUTROS

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

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

JŲ. 2-8476 
■— ■■ ...... ..... -...- ■ ■ M

4 psl.—Laisve (Liberty)-šeštadien,, Gruodžio-Dec. 12, 1953

NEW YORK
HELP ^VANTEtč— FEMALE

S Ą N K A ITU DA RYTOJ A 
PATYR-USI Y

7200 Burroughs 
Valandos 9-5 P. M. 

$60.
Telefonas:

MU. 9-5353
(244-2501

FING ER WAVER
Patyrusi Pilnai mokanti. Nuolat, 5 
dienų savaitė, geros valandos. Gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos. 
(Uždara trečiadieniais.) Kreipkitės:

MORRETA’S BEAUTY SALON
599 E. Tremont Ave., Bronx 

Tel. TR. 8-8186
(243-249)

PARD AVftJ A K EPYKLOJ
Patyrusi. Nuolatinis darbas, ge

ra mokestis, geros valandos. Daliai 
ar pilnam laikui. Linksmoss darbo 
sąlygos. Kreipkitės: .

BENKERT’S BAKERY
2830 Steinway St., Astoria, L. I.

(241-245)

OPER A TOR LS—MERRO W
Patyrusios - Rayon panties—ar 

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

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

(239-245)

MOTERIŠKE

Lengvam Namų Darbui
2 vaikai, vienas mokyklos am

žiaus. Gera mokestis, guolis vie
loje. Visi patogumai. Šaukite:

Tel. IL. 9-1104
(242-244)

MALEandFEMALE
HAIRSTYLISTS—HAIRDVERS

Patyrę. Dirbti naujoje dirbtuvėje.
Nuolat. 5 dienų savaitė. Geros va
landos--gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Telefonuokite;

RE. 9-9898
ar

Great Neck 2-65964
(243-249)

HELP WANTED-MALE

PATYRUS
S l J PER I N TEN DENT

Reikia lokio, kuris žino kaip prižiū
rėti garinį pečių. Užlaikyti namą 
švariai. $50 j mėnesį, priskaitant 
4 kambarių apt. veltui. y
202 Stanton St., kamp. Ridge

Apt. 6—N. Y. C. Tel. Pr.
, (244-246),

* BUSINESS
OPPORTUNITIES

CLEANING & TAU,ORING STORE
Gera bruzdi sekcija—Bay Ridge. 

Pilnai jrengta, gerai įsigyvenę. $100 
savaitinės jeigos. Gali būti lengvai 
padidintas biznis. Savininkas par
duoda šią puikiausią biznio progą 
tik už $1,000. šaukite savininką:

Po 6 I». M. GEdney 4-6856
(241-245)

CANDY—STATIONERY
Pilnai įrengtas, gera veikli sek

cija, gerai įsisteigusi. Daro gerą 
pragyvenimą. Ilgas lysas, laikoma 
atdaras 6 dienas j savaitę. šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Prie
žastis pardavimo liga. Matykite sa
vininką ar šaukite:

1861 Broadway, Brooklyn
Tel. GL. 2-9421

(241-245)
BEAUTY SALON

Pilnai ir medoreniškai įtaisyta. 
Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinamas. 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, jeigu atsiras greitas 
pirkėjas. Šaukite savininką 7 -10 
P. M.

LU. 5-9296
(244-250)

GAS STATION
GENERAL REPAIR 4

Geras biznis, Brooklyne, kampiy 
nė vieta. 14,000 galionų, 3 pumpos, 
3 karam vietos viduje, 2 pits, 1 lift. 
10 motų lysas. Daro gerą pragyve
nimą. šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis liga. Šau
kite savininką po 8:30 P. M.

TEL. WY 2-8849
(242-248)

DRY CLEANING 
LAUNDRY STORE

Su route unit. Parduoda pilną ar 
paskirai (išmokysime). Daro gerą 
pragyvenimą. Puikiausia biznio pro
ga už labai žemą kainą. Priimtume 
gerą pusininką. Matykite ar šau
kite savininką:

152 Smith St,, Brooklyn
Tel. TR. 5-7609—8 A. M.—8 P. M.

(242-248)
REAL ESTATE

PARDAVIMUI AH 
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 Are.

Tel. E V. 9-6680
(238-244)




