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KRISLAI
Mūsų tiesa.
Ar ne iš atbulo galo? 
Prisipažinimas.
Su mokslu i ateitj. 
Krikščionybė ar politika? 
Kai vyrai išnyks. . . 
“Truputis” nėštumo.

Rašo A. Bimba

Taigi, Keturių Didžiųjų
konferencija Įvyks.

Gerai, puiku' Mes seniai 
sakėme, kad tokios* konferen
cijos reikia ir kad ji turės 
Įvykti.

Trumparegiais pasirodė tie, 
kurie prieš tokia konferenci
ją spardėsi.

Ar gali būti pasaulyje ra
mybe, kol didžiosios valsty
bės turi didžiulius sandėlius, 
pilnus atominių bombų?

Negali būti ir nebus. Tai tu 
retų būti aišku kiekvienam.

Todėl mūsų prezidentas a 
turėjo pradėti nuo to galo: 
pasiūlyti arba priimti pasiūly
mą. kad visos esamos atomi
nės bombos būtų sunaikintos 
ir kad būtų Jungtinių Tautų 
griežtai uždrausta gaminti ir 
valioti tokius masinio žudymo 
pabūklus.

1 prezidentas pradėjo n’
i eroj o galo. Vežimą pastalė 

prieš ark IĮ.
Jis kalba apie atominės e- 

nergijos civilinio vaitojimo 
tarptautinę komisiją. Vargiai 
kas iš to sumanymo tuo tarpu • v • įseis.

Ližmovė ant galvos maišą ir 
štai jums “liudininkas.”

Chicagoje ant galvos su 
maišu Grigaitis ir šimutis, 
Washingtone žadeikis, Brook- 
lyne Tysliava, Detroite kitas 
koks varjotas. Jie “išlaisvins” 
Lietuvą! Tokių prajovę svie
tas dar nebuvo matęs.

Ką tas reiškia?
Tai reiškia, kad jie neturi 

tikrų, teisingų liudininkų. 
Kertenas ir Kižytė jų nesura
do nė Europoje.

Kur gi rasi tok Į su protu 
neatsisveikinusį žmogų, kuris 
drįstų viešai sakyti, kad Lietu
vos žmonės neturėjo teisės pa
sirinkti savo gyvenimui socia
listinį kelią ir atsikratyti ponų 
viešpatavimo ?

> Todėl reikia mūsų “lais- 
vintojams” galvą i maišą kišti 
ir iš maišo svietą juokinti. Nie
kas, mat, nežino, kas tu esi.

Mūsų šalies kolegijose ir 
universitetuose mokosi 2,250,- 
000 studentų. Didelė, graži 
armija jaunų žmonių.

* Jie siekia mokslo, ruošiasi 
ateičiai. Daugiausia rūpinasi 
jų tėvai ir motinos.

Mokslas yra geras ir nau
dingas daiktas.

Bet kiek tų jaunų žmonių, 
pasiekę mokslą, galės susi
rasti “gūštą” savo profesijoje?

Tiktai dalis. Kitiems toks 
nusivilti. Mūsų kapitalistinėje 
santvarkoje progos siaurėja.

Jeigu nori būti geru krikš
čioniu, tai visų pirma turi būti 
geru politikieriumi.

Taip moko kunigų Drauge 
VI. Viliamas. Smerkia jis 

tuos, kurie bando krikščiony
bę suženyti su politiniu neu- 
trališkumu.

Jis sako: “Politinis neutra- 
liškumas yra nekrikščioniš-

(Tąsa 3-me pusi.)

REPUBLIKONŲ VALDŽIA 
RYMO ANT 4 BAIMIŲ, 
SAKO A. STEVENSONAS
Tos baimės dabar užima vietų 
keturių demokratinių laisvių

Philadelphia. — A. Ste
venson, buvęs demokratų 
kandidatas Į prezidentus, 
kalbėjo demokratiniame 
Jeffersono - Jacksono Die
nos pokilyje, kad

— Eisenhowerio republi- 
konu valdžia remiasi ke
turiomis baimėmis, kurias 
jie pakišo vieton keturių 
prezidento Roose vėl to pa
skelbtų ir vykdytų demo
kratiniu laisvių.

Republikonų valdžia, va
dovaujasi. baime nedarbo 
krizės, baime komunizmo, 
baime piliečių ir baime pa
čios laisvės.

Demokratų gi valdžia 
vykdė rooseveltines lais
ves: laisvę spaudos bei žo
džio, laisvę religijos, lais
vę nuo alkio ir laisvę nuo 
baimės.

Pasiduodanti makartiz- 
mui, ragangaudiška dabar
tinės valdžios politika ardo 
pamatus pačiam Konsti
tucijos Teisių Biliui. O 
jeigu ateitų nedarbas-krizė, 
už tai būtų kalta pati re
publikonų valdžia, aplei-

Irano studentai šaukė, 
“Nixon, važiuok namo!”

Teheran, Iran. — čionai- 
tinio universiteto valdyba 
suteikė “teisių daktaro” 
laipsnį Richardui Nixonui, 
Jungtim Valstijų vice-pre- 
zidentui. Tuo tarpu kai 
kurie studentai demons
travo, šaukdami, “Nixon, 
važiuok sau namo!” Keli 
už tai suimti.

Už keturių dienų pirm 
to policija nušovė du stu
dentus ir pavojingai sužei
dė trečią per studentų ir 
darbininkų demonstraciją 
prieš Ameriką ir Angliją.

Amerikonai korespon
dentai rašo, kad Teherano 
Universitetas yra “komu
nistu tvirtovė.”

Brownell ginčijasi su 
McCarthy apie komunistus

Fort Worth, Texas. — 
Generalis Eisenhowerio 
prokuroras H. Brownell, 
čia kalbėdamas, užginčijo 
ragangaudžio senatoriaus 
Joe McCarthy’© tvirtinimą, 
kad kongresiniuose 1954 
metu rinkimuose ‘svar
biausias klausimas” bus 
McCarthy’o vedamas kry- 
žeiviškas karas prieš ko
munistus valdžioje.

Brownell užtikrino, kad 
Eisenhowerio valdžia dar 
pirm tų rinkimų grynai ap
sivalys nuo komunistų.

ORAS. — Giedra ir šal
ta.

džianti dauguomenės rei
kalus.

Taigi, pasak Stevenso- 
no, “republikonai su tokia 
savo politika labiau patar
nauja komunizmui, negu 
visi jų vadinami komunis
tų agentai.”

Adenaueris gąsdina 
priešingus vokiečių 
armijai francūzus

Paryžius. — Atvykęs Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenauer baugino 
Franci ją, sakydamas: — 
Jeigu Francija vis dar prie
šinsis vokiečių armijos at
kūrimui; jeigu nesusidės 
su busimąja vokiečių ar
mija į vieną bendrą tarp
tautinę vakarų Europos 
armiją prieš komunizmą, 
tai Sovietų Sąjunga . “la
bai greitu laiku” užvaldys 
ne tik Vakarinę Vokietiją, 
bet ir Francija.

Kadangi Francija bijo 
vokiečių armijos, tai Ade
naueris bažijosi norįs “am
žinosios taikos su Fran
cija.”

Adenaueris tarėsi ir su 
atlėkusiu Amerikos valsty
bės sekretorium J. F. Du- 
llesu, kaip stiprinti vakarus 
prieš komunizmą.

Sugrįžo Nixon iš kelionių 
po azijinius kraštus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Richard Nixon pirmadienį 
parlėkė iš ilgų kelionių ry
tiniuose kraštuose, kur ap
lankė Japoniją, Korėją, 
Filipinus, Hong Kongą, 
Malają, Indo-Kiniją, Bur- 
mą, Thailandą, Ceiloną, 
Indiją, Pakistaną ir Iraną, 
o taip pat Australiją, Nau
jąją Zelandiją ir Libiją.

Visus tuos kraštus Ni- 
xonas ragino susitelkt ko
von prieš komunizmą.

Indijos ir Burnos spau
da kritikavo Nixona, kad 
jis neklausė, ką tų bei kitų 
azijinių šalių valdžios no
rėjo jam pasakyti. Dau
giausiai tik jis pats kalbėjo, 
šaukdamas visus pasiduo
ti amerikinei komandai.

Sudužus dviem lėktuvam 
užmušta 22 žmonės

El Paso, Texas. — Kal- 
nan sudužo ir susprogo 
milžiniškas Amerikos bom
bonešis B-36, užmušant vi
sus 9 buvusius jame kariš
kius.

Madras, Indija. — Nu
krito ir sudegė Indijos lėk-

Amerikonai belaisviai atsisako 
net pasirodyti aiškintojams

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikos karininkai šaukė 
22 saviškius belaisvius iš
eiti iš stovyklinių pastogių 
ir pasiklausyti aiškinimų, 
kodėl tie belaisviai turėtų 
grįžt namo.

Belaisviai atsisakė net 
pasirodyti aiškintojams ir 
išstatė šitokius reikalavi
mus:

— Pirma negu sutiksime 
pasiklausyti aiškinimų, tai 
turi būti leista ir mums pa
tiems kalbėti bei statyti 
klausimus, atsiliepiant į 
kalbas, dėstančias, kodėl 
mes turėtume grįžti į Jung
tines Valstijas.

Sykiu su mumis arba 
pirm mūsų turėtų būti aiš
kinama ir pietin. korėjie

STAG. RHEE REIKALAUJA
A-BOMBOMIS ATAKUOTI
KORĖJOS LIAUDININKUS

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dento Syngmano Rhee už
sieninis ministras Pyun 
Tung Tai bei kiti valdinin
kai ragino Ameriką atomi
nėmis ir net- hydrogeninė- 
mis bombomis atakuoti 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus bei Kinijos Liau
dies Respubliką. Sakė, tuo 
būdu “tikrai laimėtume ka
rą ir suvienytume Korė
ją-”

New Yorko Times kores
pondentas rašo, kad Ame-

Vietnamo liaudininkai 
atėmė iš francūzų 
dar du miestus

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo komunistai - liaudi
ninkai atėmė iš francūzų 
Laičau miestą, Thai srities 
sostinę. Indo - Kinijoje, 
netoli rubežiaus su Kini
jos Liaudies Respublika.

Keliomis dienomis pir
miau liaudininkai užėmė 
tvirtovišką Tuan Giao mie
stą, vieškelių mazgą, į pie
tus nuo Laičau. Tuomet 
francūzai žadėjo atkakliai 
ginti Laičau ir skelbė, kad 
liaudininkai pakliuvę Į 
“spąstus.”

Premperas kaltina 
Bao Dai

Vietnamo tautininkų mi
nistrų pirmininkas Ngu
yen Van Tam kaltino ka
raliuką Bao Dai, francūzų 
pastumdėlį, kaip apsileidė
lį. Sako, jog Bao Dai turė
tų daryti viena iš dviejų — 
ieškoti taikos su Vietnamo 
komunistais arba taip pa
smarkinti karą iš vien su 
francūzais, kad sumuštų 
komunistus.

tuvas, pražudant 13 žmo- 
nię tarp kurių buvo ir vie
nas amerikonas. 

čiams belaisviams apie grį
žimą namo. Jiems taip pat 
turi būti pripažinta teisė 
kalbėti, atsakant į aiškini
mus.

Pietinės Korėjos politi
kieriai bandė įtikinti jau 
250 belaisvių savo tautiečių, 
kad grįžtų. Nė vienas be
laisvis nesutiko.

Likusieji 78 pietiniai ko
rėjiečiai belaisviai visų- 
pirm atsisakė klausytis aiš
kintojų per šalčius atvira
me stovyklos ore. Reika
lavo, kad aiškinimai būtų 
atliekami apšildytose pa
talpose.

Vienas anglas belaisvis 
taipgi pakartojo, kad ne
grįš namo.

rikai nepatinka Syngmano 
Rhee veržimasis akių plo
tu panaujinti karą.

Amerikonai taip pat ne
galį susirokuoti su Rhee 
kas. liečia Japoniją. Rhee 
erzina japonus, grobdamas 1 
bei apšaudydamas jų žvė
jinius laivus, pasirodau-: 
čius 60 mylių pločio ruožte ; 
nuo Pietinės Korėjos kran
tų. O Amerika laiko Ja- i 
poniją svarbiausiu. savo 
talkininku Tolimųjų Rytų 
fronte prieš Sovietų Są
jungą bei Kinijos Liaudies ’ 
Respubliką.

i 
i

McCarthy žalingesnis : 
Amerikai, negu visi 
jo vadinami “šnipai”

New York. — Demokra
tas senatorius Herbertas 
Lehman tvirtino, kad to
kie ragangaudžiai, kaip Joe 
McCarthy bei Wm. E. 
Jenner aršiau kenkia Jung
tinėms Valstijoms, negu 
būtų joms pakenkta, jeigu 
“tariamieji šnipai būtų iš
davę net visus atominius ar 
kitus karinius Amerikos 
sekretus.”

Lehmanas kalbėjo susi
rinkime Kveikerių Komi
teto dėl Reikalingų Įsta
tymų. Jis, tarp kitko, sa
kė:

Generalis Eisenhowerio 
prokuroras Brownell ir 
senat. McCarthy šmeižia, 
teisia bei baudžia žmones 
net už paprastus pletkus 
prieš patrijotinius ameri
kiečius; apšaukia juos So
vietų agentais arba komu
nistų palaikytojais buvu
siose demokratų valdžio
se.

Tuo būdu republikonai 
dursto vienus amerikiečius 
prieš kitus, silpnina šalį ir 
puldo Amerikos įtaką iš
tisame pasaulyje.

i AMERIKOS PASIUNTINYS 
'pertraukė derybas
SU ŠIAURINE KORĖJA
Kinija sako, Amerika ieško tik 
priekabių suardyti paliaubas

Munsan, Korėja. — Ame
rikos pasiuntinys Arthur 
H. Dean pertraukė dery
bas su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais bei kinais ir 
išlėkė 'atgal į Washingtona. 
Pareiškė, kad:

Jei Korėjos komunistai

Italijos darbo unijos 
grasina paskelbti 
visuotina streiką <7 <7

Roma. — Milijonas ge
ležinkeliečių, paštininkų, 
mokytojų ir kitų valdinių 
Italijos darbininkų streika
vo per 24 valandas, rei
kalaudami padidint algą 
pagal gyvenimo reikmenų 
pabrangimą ir nepalei- 
dinėt darbininku. Tai bu
vo sutartinas komunisti
nių, socialistinių ir katali
kiškų unijų streikas.

Darbo unijos sykiu gra
sino paskelbti visuotiną 
7 milijonų darbininkų strei
ką šį antradienį, jeigu val
džia nenutars pakelt jiems 
uždarbius.

Vidutinė Italijos darbi
ninkų alga yra $56 per mė
nesį paprastam darbinin
kui ir $91 išlavintam.

Sovietai svarstys atominį 
Eisenhowerio pasiūlymą

Maskva. — Jungt, Vals
tijų ambasadorius Charles 
Bohlen du sykiu kreipėsi į 
Sovietų, užsienio ministrą 
Molotovą, ragindamas Šo
vietų vyriausybę rimtai ap
svarstyti atominį preziden
to Eisenhowerio sumany
mą. Molotovas užtikrino, 
kad jo valdžia išsamiai na
grinės Eisenhowerio pa
siūlymą.

Eisenhoweris siūlė su
daryti tarptautinį atomi
nių medžiagų fondą, da
linti jas neturintiems tų 
medžiagų kraštams ir duo
ti jiems atominių žinių, 
kad galėtų išvystyti atomų 
jėgą civiliniams savo žmo
nių reikalams, v

Anglai vėl apšaudė 
Egipto gyventojus

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė šaudė rakieto- 
mis į egiptėnų kaimą ir 
padegė kelis namus.

Egipto premjero pava
duotojas Nasser protesta
vo, kad anglai per dvi die
nas pagrečiui padarė du 
naujus užpuolimo veiksmus 
prieš egiptėnus Suezo ka
nalo ruožte.

no rėš panaujinti derybas, 
; tai turės atšaukti “šmeiž
tą” prieš amerikonus ir 

' liautis taip “grubijoniškai” 
įkalbėję su Amerikos at- 
į stovais.

Šiaurinės Korėjos pa
siutimai pereitą šeštadie
ni stačiai pasakė, kad Pie- 

I tin ės Korėjos tautininkai 
i su amerikonų žinia ir užgy- 
: rimu pereitą vasarą pa- 
; leido iš stovyklų 27,000 gin- 
j čijamų imtinių, šiaurinių 
i korėjiečių bei kinų. Tuo 
: būdu amerikonai sulaužė 
i paliaubinę sutartį.

Šiaurinės Korėjos atsto- 
j vai ne tiktai neatšaukė šio 
kaltinimo, bet pakartojo jį 

i kaip “aiškų faktą.”

Kinija taip pat kaltina 
Ameriką

! Peking. — Kinijos respu- 
I b ikos radijas teigė, kad 
Eisenhowerio pasiutinys 
Dean nori suardyti dery
bas ir atidaryti kelią Sing- 
manui Rhee, Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tui, panaujinti karą prieš 
Šiaurinę Korėją. Taip 
Deanui slaptai įsakęs J.

I F. Dulles, Amerikos vals- 
i tvbės sekretorius. O reika- 
; buvimas atšaukti vadinamą 
i a ©šmeižimą — tai tik nau-
■ ja priekabė paliauboms su- 
i ardyti, kaip sakė Kinijos
■ radijas.

__________________I

Ragangaudžiai tardo 
didvyrišką policininką

I
New York. — Jaunas po

licininkas John D. Jones 
1951 metais narsiai užklu
po du ginkluotus krimina
listus, darančius apinle- 
š?mą; pašovė ir nuginklavo 
v'eną plėšiką ir suėmė abu
du. Už tai buvo nagir'as 
ir pakeltas tarnyboje — į 
detektyvus, su daug dides
ne alga.

Dabar gi policijos vadai 
varo jį per ragangaudiška 
šerengą. Kaltina, kad Jo
nes, įstodamas policiion, 
užslėpęs, jog pirmiau rink
davęs komunistams an^aa 
ir dalyvaudavęs jų demon
stracijose.

Taigi policijos vadai Plo
jasi ne tiktai pašalinti Jo- 
nesą iš tarnybos, bet dar ir 
teismui atiduoti.

Stuttgart, Vokietija. — 
Amerikos kareivis L. R. 
Patterson tapo nuteistas 
10 metų kalėti už vienos 
moteries papjovimą.

Royse City, Tex. — Trau
kinys suvažinėjo automobi
lį, užmušant 6 žmones, bet 
ir pats sudužo.
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KUR LINK FRANCŪZIJA?
• NESENIAI VIENAS MŪSŲ prietelių pasakė daug 

maž šitaip: Francūzija nuo Paryžiaus Komunos (1871 
metų) nebegali atsikelti; ji demoralizuota, ji nežino pa
ti, ko nori; ji nuolat vokiečių puolama, žalojama.

Sunku būtų atsakyti tikrai tam mūsų prieteliui, ar 
iš.tikrųjų tai padarė francūzų tautai Paryžiaus komuna.

Mums rodosi, jog komuna, visai kitą sielą buvo ban
džiusi duoti Francūzijai, francūzų tautai.

Jeigu tos sielos francūzų tauta nepriėmė, tai jos 
nelaimė. Paryžiaus komuna buvo darbo žmonių valsty
bė, sukurta kovoje už francūzų tautos laisvę ir nepri
klausomybe. Tuomet, kai Francūzijos buržuazija klau
pėsi prieš Vokietijos imperialistus, francūzų tauta Pa
ryžiuje kovojo prieš juos abiejis. Ji kovojo už laisvę ir 
nepriklausomybę.

MES NORIME įdiegti kiekvienam mūsų skaityto
jui tą būtent sąvoką, kad tautos siekimus tegali reikšti, 
tautą tegali ginti vien tik darbo žmonės, o ne buržua
zija, ne ta, kuri gali parsiduoti kiekvienam, kuris dau
giau mokės.

Francūzija tai geriausiai liudija. Kas gi ją pardavė 
antrojo pasaulinio karo metu, jei ne buržuazija? Kas 
šiandien lenkiasi Wall strytui, jei ne Francūzijos bur
žuazija?

Taip, išnaudotojų klasė neturi tautos. Jai tik svar
bus pinigas, — juo daugiau ji pinigų turės, juo geriau. 
Ji gali gyvuoti, ji gali siautėti, tik lai jos niekas “ne- 
baderiuoja.”

Štai dėl ko šiandien Prancūzijai taip labai sunku. 
Jos vadovai,—dirbtiniai, neteisingi vadovai,—ją apleido. 
Už jos nugaros organizuojama vokiečių armija, kad ji 
durtų durklu francūzų tautos nugarom

Kaip pasirodo, Bermudus konferencijoje Eisenhowe- 
ris ir Churchillas mažiausiai skaitėsi su Francūzijos La- 
nielu. Bet jiedu skaitėsi su Hitlerio įpėdininku Adenau- 
eriu. Jes, su juo jiedu skaitėsi. Jam pasiuntė kopiją 
notos, siunčiamos Molotovui, patikrinti, ar Adenaueris 
sutiks su notos turiniu!

O kaip su francūzais?
Jie nieko nereiškė Bermudus konferencijoje. Su 

jais nebuvo tartasi; jiems buvo pasakyta: juo greičiau 
užginkite tarptautinės armijos organizavimą,—armijos, 
kurion įeitų Vakarų Vokietijos armija, naujųjų nacių 
armija “demokratijos gynimui”!

Mums rodosi, jog po Bermudos konferencijos fran
cūzų tauta turėtų pabusti. Bet ar ji tai padarys?

iros ir toliau nuo New Yor- 
ko gyvenantiems pasiskai
tyti.

Tuo pačiu kartu visi tu
rime rūpintis, kad savo 
dienraštį išlaikyti sunkiai
siais laikais. Finansinė pa
rama yra labai svarbus 
dienraščio gyvybei šaltinis.

Senas Skaitytojas

SKAITYTOJI. BALSAI
Kas reikėtų gerinti?

Skaitau Laisvę nuo pat1 
pirmos į Jungtines Valsti
jas atvykimo dienos. Man■ 
visada Laisve patiko ir pa-1 
tinka.

Dabar, kuomet dėl tech-! 
niškų jėgų stokos, Laisvė Į 
išeidinėja 4 puslapių ir1 
penktadieniais ir šeštadie-!
niais, tai biski mažiau skai-j tn -v «v 
tymo lieka. Bet pilnai jo! 1/6311 gHS IŠ KOFCJOS 
užtenka. Tik reikėtų raš
tus kiek geriau sutvarkyti.

Tokiam laikraščiui, kaip 
dabar Laisvė išeidinėja, rei
kėtų parinkti trumpesnius 
raštus. Tada jų daugiau j 
tilptų ir tuomi pats dien-! 
raštis būtų įvairesnis.

Korespondencijos, m a n 
atrodo, labai ištiestos, tū
los jų per ilgos, tūlos pasi
kartoja, daug vietos užima. 
Kodėl jas netrumpinti? Ko
respondentai turėtu rašyti

artis su valdžia
Washington. — Prieš Ka

lėdas grįš iš Korėjos Ar
tini ras Dean, Jungt. Vals
tijų pasiuntinys deryboms 
su Šiaurinės Korėjos liau
dininkais bei kinais kas 
liečia paruošimą busimo
sios politinės konferenci-

šu E i sen ho-1

DAR APIE TĄ JŲ 
JOMARKĄ

Kaip žinia, š. m. lapkričio 
mėnesio pabaigoje Chica
go n buvo sušauktas “Ame
rikos lietuvių kongresas.” 
Jį šaukė ALT, kitais žo
džiais, klerikalai, socialis
tai, tautininkai ir sandarie- 
čiai, nes jie visi sudaro

Lengvatikiai mane,

bus didelis, įžymus, impo
nuojantis. Klydo jie. Tai 
buvo skurdus jomarkėlis ii 
dėl jo čiaudi net ir tauti
ninkai.

Štai vienas tautininkų 
veikėjas, J. Valiušis (be
rods nabašninko A. Smeto
nos žentas), pasisako viešai 
ir atvirai, ką jis mano, kaip 
jis vertina tą jomarką, su
šauktą doleriams žvejoti.

J. Valiušis rašo Vienybė-

gauta .$51,000. Kam išleis

“Vlikas gavęs per 19,000, 
atstovas Kersten su savo 
palydovais Europon gavę 
5,000, o Kersteno rezoliuci
jos pravedimas kaštavęs 
apie 14,000. Kur išleista dar 
13,000 — taip ir neteko pa

adminis-suvalgė Tarybos 
traciniai darbai...

Matote, kas darosi! 
čia rėkia, skandalija: 
kite pinigų, pinigų “tau
tai vaduoti,” o tuos pinigus 
gavę visomis kryptimis eik
voja. Pavyzdžiui: Vlikui, 
kurį sudaro buvę hitlerinin
kai, lietuvių tautos didieji 
priešai, paskirta net 19-ka 
tūkstančiu doleriu! Lai c c

ėdžiai, — lai maumoja iš 
Amerikos lietuviu darbe 
žmonių surinktus dolerius!

Kaip tas “Kersteno rezo- 
į liucijos pravedimas” galėję 
! kaštuoti net 14,000 dole- 
įrių? Nejaugi reikėjo pa- 
pirkinėti kongr e s m a n u s. 

i kad jie už tą rezoliuciją 
balsuotu?! O gal patys

gresas... Tiesa, patys ruo-1 
lyg nepasitikėdami i

“Po dviejų 
kos Lietuvių

diegų Ameri- 
Tarybos su- 
•eso visiškai

giau jomarkas, o ne kon

sėjai, 
savo jėgomis, kvietė į kon
gresą labai nedrąsiai... ii

demonstracija, o ne 
Lietuvos laisvinimo 
svarstymas. Deja, 
važiavimas buvo 
prastas, banalus, nuobodus 
pobūvis su apie 300 atstovų 
(nors mandatų komisija 
skelbė, jog gavusi įgalioji
mų per 600), su šimučio li
guista deklamacija ir verkš
lenimais, su Grigaičio nu
duotu rimtumu ir kitais vie
šais pasidėkojimais, pasibu
čiavimais, pasigyrimais ir 
tuščiais šūkiais.”

Iš tų 300 delegatų, tik 
apie 100 buvo jš toliau, o ki
ti visi, rašo p. Valiušis, bu
vo iš Chicagos bei jos ar

Na, o toliau:

tuo
14-ka tūkstančių pra 
Ploteliams, pokyliams?

rimtas ; šimutis, kaip Grigaitis, be 
eikalų . micros ir čienios didžiavos. 
US SU" ■ n’Oi'cinnci _  l.-nc rvi

rinkę žmonės yra įtraukti į 
kelių idėjinių pirklių tin
klą, kad niekas čia neturi ii 
negali turėti savo valios ir 
kad viskas iš anksto numa
tyta, paskirstyta ir palai
minta. Sėdėkite, paplokite., 
“padarykit įnešimus,” tuos 
“įnešimus” paremkite ir. 
kai reiįda, pakelkite ran
kas... Žinoma, reikia giliai 
nusilenkti tu susirinkusiu 
žmonių kantrybei, kad jie 
per dvi dienas plojo ištiki
mai, plojo visiems su neiš
senkama kantrybe 
balso “dėl , šventos 
bės...”

Suvažiavusiems i

nekelti
rainy-

j o ma r

iu buvo pateikęs finansinį 
raportą, kuris rodo, jog šie
met tapo Kleista $55,000, gi

ne!
,-kundžiasi:

“Visos kongrese išdainuo- 
! tos giesmės skambėjo vie- 
I na gaida.: mes, mes ir dar 
'kartą mes. Mes ])adarėme. 
i mes nukeliavome, mes pa- 
! rašėme, mes padėkojome, 
j mes parėmėme... Mes, mes 
;ir mes... Mes tarybą pagim- 
! dėme — mes esame jos glo-1 

ji priklauso nuo
niūsu ir 
naikinti!

mes galime ją
Tos giesmės

TARYBŲ SĄJUNGOJE
Tarybų Sąjungoje gausu 

upių kelių. Per jos terito
riją teka 108 tūkstančiai 
upių, kuriomis kasmet per
vežama milijonai tonų kro
vinių, šimtai tūkstančių ke
leiviu, c

*kus darbus upių transpor
tui rekonstruoti. Padidin
tos gilumos daugumoje lai- 
vuojamųjų upių. Daugelis 
stambių upių sujungtos ka
nalais. Ryšium su galingų 
hidroelektrinių pastatymu, 
Aukštutinės Volgos basei
ne stambios vandens talpy
klos —Ivankovo (Maskvos), 
Ugličiaus ir Rybinsko.

1952 metais buvo baigtas 
statyti Lenino - vardo Vol
gos - Dono laivybinis ka
nalas ir kartu sukurta dar 
viena didžiulė vandens tal
pykla — Cimlianskos. Vol
gos-Dono kanalo dėka su
jungtos penkios TSRS eu
ropinės dalies jūros: Balto
ji, Baltijos, Kaspijos, Azo
vo ir Juodoji.

Šiuo metu laivybai eks-

130 tūkstančiu kilometru 
upių kelių. Tai — daugiau 
kaip dvigubai tiek, kiek iki 
revoliucijos. Dirbtinių van-

tii upės sistemų) ilgis per 
tarybų valdžios metus padi
dėjo nuo 2,200 iki 4,000 ki
lometrų.

Lygia greta su upių kelių 
rekonstruavimu ir naujo 
laivyno statymu buvo iš pa
grindų pertvarkytas prie
plaukų ūkis. Buvo sukur
ti šiuolaikiniai uostai ne 
tik prie Volgos, Kainos, 
Dniepro, bet ir prie Sibiro 
bei Tolimųjų Rytų upių 
(prie Obės, Irtyšiaus, Jeni
siejaus, Lenos, Amūro).

Dabartiniu metu Tarybų
I Sąjungos upių uostai yra 
i techniškai tobulas ūkis.

Upių uostas turį dirbti
nius priplaukimo įrengimus 
ir krantines, ap r ū p i n t a s 
perkrovimo mechanizmais, 
sandėlius kroviniams laiky
ti, tarnybines, gyvenamą
sias ir kultūrines - buitines 
patalpas, privažiuojamuo
sius kelius automobilių ar 
geležinkelių trans p ortui,

galingos: jos tuoj pat už
migdė klausytojus ir kon
greso delegatus...”

l ai štai, kokį protui šiam 
jomarkui duoda vienas jo 
dalyvių, vienas tautininkų 
lyderių. Jei taip rašytu 
koks nors pažangesnis žmo
gus, tai gal atsirastų tokių, 
kurie sakytų: jis perdeda, 
jis pajuokia kongresą dėl
to, Kad jį sauKe ir valde 
priešiškai nusistatę Lietu
vai asmenys. Betgi čia ra
šo “vienas jų pačių”!

Kaip laiminga pažangio
ji lietuvių visuomenė, kad 
ji tame jomarke nedalyva
vo, kad jai neteko kęsti tą 
pažeminimą ir gėdą, kokią 
Grigaičiai ir šimučiai buvo 
užkorę ant saviškių!

Belgrad, Jugoslavija. — 
Užsilikusi nuo karo bomba 
užmušė 5 žmones, kurie 
bandė ją. “uždusinti.”

telpa ir juo trumpesnės jos 
yra, įvairesnis p a s i d a r o 
laikraštis ir patrauklesnis 
skaitytojams. Taigi, dau
giau korespondencijų, bet 
kiek galima trumpesnių.

Vietinės žibios irgi reikė
tų reformuoti. Daugiau rei
kia lietuviškų ir mažiau il
gų politinių išvedžiojimų. 
Tokios žinios, kurios trum
pai paduoda faktus, esti ge-

tų derybų suklimpimo. O , 
jos su klimpo daugiausiai į 
dėl šio klausimo:

Šiaurinė Korėja būtinait 
reikalavo priimt Sov. Są-j 
jungą kaip neUtralę vals- į 
Lybę i politinę konferenci
ją taikai daryti Korėjoje, o 
Dean griežtai atmetė šį 
reikalavimą. Jis vadino 
Sovietų Sąjungą “kariau
jančiu kraštu” ir sakė, kad 
jinai galėtų būti priimta 
tiktai kaip “karinis šiau
rines Korėjos talkininkas.”

Senatinio vidujiniu reikalu subkomiteto advokatas Robert 
Morris ir sen. John M. Butler atakuoja buvusi pre z. Trumaną 
neva už rusiškų šnipų toleravimą valdžioje. Bet jie neturi jo
kio tam įrodymo.

Uoste yra specialių kelei
vinių prieplaukų ir stočių— 
plaukiojančių ir krantinių.

Reidai aprūpinami įvai
riais priplaukimo prietai
sais ir specializuojami pa- 

pavyzdžiui, 
ir kit: Kad 
apsisaugoti 
ir didelių 

vandens

reidas sieliams 
galima būtų 
nuo ledonešio 
bangų, būnančių 
talpyklose, čia yra apsau
giniai įrengimai — užtvan
kos ar molai.

Uostas turi įvairią me
chanizaciją kroviniams iš 
laivų perkelti į krantą, į 
vagonus bei sandėlius ir at
virkščia linkme. Ypatingai 
plačiai upių uostuose pa
staraisiais metais pradėta 
naudoti portalinius elektri
nius ir plaukiojančius kra
nus, turinčius įvairia kelia- 
mąją galią, pneumatinius 
perkrovėjus biriems krovi-Į 
niams (pavyzdžiui
dams), autokrautuvus,elek
trų karus, hidraulinius kel
tuvus. Be to, yra čia daug 
įvairių transporterių.

Šiuo metu jau apie 90 
procentų pakrovimo ir iš
krovimo darbų upių uos
tuose atliekama su mašinų

imtis, skaičiuojant tonomis, 
iki 1950 metų pabaigos pa
didėjo 3 kartus.

Penktajame penkmetyje, 
tai yra 1951-li955 metų lai
kotarpiu, upių transporte 
krovinių apyvarta turi pa
didėti 75-80 procentų, paly
ginti su 1950 metais. Ry
šium su šiuo planu, vykdo
mas didžiulis darbas toliau 
rekonstruojant ir statant 
upių uostus tiek europinėje, 
tiek ir azijinėje TSRS da- 
lyje-

Vienas stambiausių prie 
Volgos yra Gorkio uostas. 
Jis yra toje vietoje, kur į 
Volgą įteka Oka. Per navi
gacijos laiką pro jį kasmet 
praeina šimtai įvairių laivų 
su kroviniais ir keleiviais. 
Gorkio uosto krovinių apy
varta dabar sudaro milijo
nus tonų.

Ryšium su Volgos-Dono 
laivybinio kanalo pastaty
mu, Gorkio uostas tapo 
punktu, kur perkraunama 
miško medžiaga, gabenama 
iš Šiaurės geležinkeliu ii* 
toliau siunčiama vandens 
keliu į pietus, į Donbasą ir 
Azovo bei Juodosios jūros 
baseino rajonus. Šiam tiks
lui pastatytos specialios 
prieplaukos, kurios yra ap
rūpintos galingais portali
niais kranais. Dabar uos
te statomas centrinis krovi
mo rajonas.

Artimiausiais metais Gor
kyje bus pastatyta keleivi
nė upių stotis, kuri papuoš 
centrinę miesto krantinę ir 

; bus vienas įžymiausių šios 
rūšies įrenginių upių trans
porte.

Penkmečio pabaigoje, pa
stačius Kuibyševo hidroe
lektrinę, naujosios vandens 
talpyklos vandenys pasieks 
Totorijos respublikos sosti
nę — Kazanę . Prie senojo 
Kazanės Kremliaus sienų 
statomasis naujas uostas 
turės atskiras prieplaukas 
įvairiausiems krovi n i a m s 
apdoroti. Prieplaukos ap
rūpinamos mašinomis, skir
tomis visų tipų laivams pa
krauti ir iškrauti. Be auto
krautuvu, elektrokaru ir 
juostinių transportų, čia 
bus įtaisyti elektriniai por
taliniai kranai, kuriu kelia- 
moji galia yra nuo 3 iki 10 
tonų. Nauji dviaukščiai 
sandėliai aprūpinami auto
matinėmis svarstyklėmis, 
trijų tonų pajėgumo auto
krautuvais, ko n t e i n e r i u 
aikštelėmis ir kitais itaisi- 
niais.

Statomas naujas uostas 
ir Uljanovsko mieste. Kui
byševo vandens talpykla 
Uljanovsko rajone pasieks 
beveik 30 kilometrų plotį. 
Iš šiaurės ir vakaru uostas 
bus apsaugotas aukštais 
krantais, o iš pietryčių — 
kilometro ilgo molu. Ku
riamasis užutekis taps ne 
tik pakrovimo - iškrovime 
rajonu, bet ir patikima lai
vų slėptuvė audrų metu. 
Uljanovsko uosto statybos

techniškai aprūpinant uos
tus išsivystė taip pat prie 
Lenos, Amūro ir kitų upių.

Be kroviniams priimti ir 
išsiųsti skirtų uostų staty
bos, kyla reikalas sukurti 
uostus - slėptuves. Tai rei
kalinga todėl, kad vandens 
talpyklose, turinčiose žy
mias gilumas, pakyla dide
lės bangos. Audros užklup
ti laivai ii* sieliai atviroje 
vandens talpykloje gali nu
kentėti, jeigu netoliese ne
bus slėptuvių. Todėl išil
gai vandens talpyklų kran
tų nuo vėjų ir bangų ap
saugotuose gamtiniuose už
utekiuose ir įlankose stato
mi uostai-slėptuvės.

Tarybiniai mokslininkai, 
inžinieriai ir gamybos no
vatoriai skiria daug dėme
sio sukurti tokiems mecha
nizmams, kurie įgalintų 
elektrifikuoti ir suautoma
tinti darbo procesus uos
tuose. Patobulinti perkro
vimo mechanizmai turi bū
ti valdomi iš nuotolio tiek 
laidais, tiek ir su aukšto 
dažnumo radijo bangų pa
galba. Toks mechanizmų 
valdymo būdas yra nepa
prastai patogus ir našus, 
jau nekalbant apie darbų 
saugumą . Kranų ir konve
jerių valdymo suautomati- 
nimas, automatinių prietai
sų naudojimas įgalins žy
miai pakelti našumą vyk
dant pakrovimo - iškrovimo 
darbus. M. č.

Anekdotai
Kitokiu vaistu nori v C

Ligonis pas gydytoją: 
“Aš ūmiau dažnai išsiger
ti, bet mano sąžinė labai 7 v
mane vargina.”

Gydytojas: “Ar šitaip? 
Kadangi aš esu psichiatras, 
tai tamsta norėtum ką nors

Ligonis: “Ne, daktare, 
duok man ką nors mano są
žinei susilpninti.”

Naujo adreso nepriduoda^
Kanados miškų gilumo

je esanti mažytė pašto sto
telė sugrąžino vieną iš 
Jungtinių Valstijų siųstą 
laišką su tokiu paaiškini
mu: “Adresatas jau metai 
laiko kai numirė; mirda
mas nepatvarkė, kur jam 
laiškus persiųsti ir net iki 
šiol savo naujojo adreso 
nepriduoda.”

grū-

Upių transporto techninis 
perginklavimas įgalino žy
miai padidinti pervežimus 
vandeniu. Palyginti su 1913 
metais, upių pervežimų ap

specializuotas prieplaukas 
apdoroti masiniams krovi
niams: angliai, druskai, me
talui ir kitiems.

Pečioros anglies baseinui 
aptarnauti prie Pečioro: 
upės įrengiamas naujas 
uostas. Čia, kaip ir kituose 
uostuose, visi perkrovime 
darbai bus atliekami maši
nomis.

Prie šiaurinės Dauguvos 
stambus uostas statomas 
Kotlase. Jis jau dabar yra 
labai svarbus punktas, kur 
perkraunama šiaurinė miš
ko medžiaga ir Pečioros an«

Marge Richardsen žuvauja 
Rockaway Beach, N. Y., vasa
riniai apsirengusi lapkričio 
mėn., kuomet dar buvo gana 
šilta.

2 psi.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Gruod.-Dec. 15, 1953



LIETU VU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Sekami yra paskyrę po šimtinę iš savo paskolų Lie
tuvių Namo Bendrovei, kad įsirašyti į garbes narių 
knyga:

Motiejus Klimas, Fairlawn, N. J., ir savo mirusių 
žmoną Agotą Klimienę įrašė.

Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y., įrašė savo 
mirusį vyrą Stasį Jasilionį.

Simonas Griškus, Brooklyn, N. Y.
Vincas Globičius, Richmond Hill, N. Y.
Antanas Globičius, Newark, N. J.
Stasys Titanis, Woodhaven, N. Y.
Walter Kershulis, Brooklyn, N. Y.
Vincas Skodis, Richmond Hill, N. Y.
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y.
Mike Liepus, Woodhaven, N. Y.
Emilija Liepus, Woodhaven, N. Y.
Konstancija Karlonienė, Maspeth, N. Y.
Petras Grabauskas, Richmond Hill, N. Y.
Jurgis Bernotas, Woodhaven, N. Y.
Skirdami po šimtinę iš savo paskolų, viršminėti 

draugai sumažina paskolas ant $1,500. Tai gražus su
mažinimas.

Kodėl gi negalėtų tai padaryti ir kiti skolintojai? 
Galėtų žymiau sumažinti namo skolas ir kartu jie įsi
rašytų į garbės narių skyrių . Lauksime daugiau atsi
liepiant.

Dėl šimtinės nei vienas nenubiednėsime, bet tuomi 
/žymiai prisidėsime prie likvidavimo Lietuvių Kultūrinio 
Centro skolų.

Kitą kartą paskelbsime vardus tų, kurie pridavė po 
šimtinę, bet dar jų vardai nebuvo paskelbti.

Širdingai ačiū visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu reikalais malonėkite rašyti 
sekamu adresu: Libert v Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

HARTFORD, CONN.
Arli’ VLSI LMS

P. ir O. Giraičių auksinis .ju
biliejus jau praėjo. Graži at
mintis pasiliks pas mus, kad 
turėjom gražių svečių is toli ir 
arti, taipgi jų pačių graži šei- 

kitiem

geru 
grįžt 
visu 
būtu 

bet 

mazl '.nors ne visi buvo, 
' xli) bei giminės.

Labai atsiprašom tu 
prietelių, kurie turėjo 
nuo durų, nes negalėjom 
sutalpint. Nors maisto 
užtekę keletui daugiau,
svetainė per maža (o dides
nes negalėjome gauti), kad su
talpint visus. Tai labai ap- 
gailestaujam, kad taip įvyko.

Didelis lietuviškas ačiū J. Sa
baliauskui ir O. Dirvelienei už 
jų tokį gražų padainavimą. Tai 
tikrai buvo dvasiškos vaišės.

Ačiū Laisvės Chorui už pa
dainavimą, nors labai nepa
lankiose aplinkybėse turėjo dai
nuot, toli nuo piano, suspausti 
prie durų negalėjo perduot 
žiai savo dainelių.

Mrs. Wilma Hollis ir J. 
kiūnas gražiai sudainavo 
duetų, 
stangas..

Ant. Bimba pasakė gražią ir 
reikšmingą prakalbėlę, sveikin
damas jubilijatus. Iš tikro ma
lonu išgirst pagyrimo žodžius, 
kad pats girdi, o ne po mir
ties. Ačiū jums už tai, drau
ge Ant. Bimba.

Mūsų nepavaduojami darbi
ninkai sunkiai dirbo visą die
ną.
darbo būtų negalima tiek daug 
darbo tinkamai atlikti.
šie: J. ir M. Barnett, Mrs. Da
gilienė, K. Degutienė, M. Kaz
lauskienė, N. Rusevičienė, M.

gra

Kiš- 
porą 

Ačiū jiems už jų pa-

li e jų tokio nuoširdaus

Dirbo

Margaitienė 
(nors tikietą

ir J. Margaitis 
turėjo nusipir

Izraelio delegacija temija Jungtiniu Tautų saugumo tarybos balsavimą. Nubalsuota per
sergėti Izraelį dėl užpuldinėjimų ant arabų. Iz raelio atstovai aiškina, kad Amerikos politika
padrąsina arabus užpuldinėti izraeliečius. Lobynas ir Sov. Sąjunga susilaikė nuo balsavimo.

kęs), taipgi pagelbėjo A. Kli
mas (irgi tikietą turėjo), ’sun
kiai dirbo tą dieną ir pirmiau.; 
Su karais pagelbėjo daug I’. ‘ 
Silks. J. Lūkstas ir -L Kazlam j 
O. Rudzinskiene taipgi <liri><; j 
visa dieną. Ačiū.'

šios draugės atnešė didelius i 
gražius pyragus: O. Rudzins- 
kienė ir M. Margaitienė susidė
ję vieną, M. Kazlauskienė, 
Mrs. Letw'an ii“ V. Kazlam L. 
Žemaitienė keiką, M. Lukštienė 
sūrį ir daržovių, šilkai daug 
daržovių, Mrs.. Mureikienė iš 
Milford, Conn., 2 sūrius.

Pasveikinimai buvo sekami:
Iš New Britain, Conn. — S, 

Yurkūnas, Jcva ir Juozas Mali
nauskai, Eva ir Viktoras Val
ley, Ona Visockienė, K. Re- 
meitienė, A. Bakevich, J. Am
bras, U. Shopienė, visi po—$1 
viso $8.

Iš Hartfordo — Parapijonas 
$10.

M. Sukackienė iš Worcesterio 
$5.

L.. M. Klubas $5.
J. ir H. Kalvaičiai iš Higga
num $5.

Viso su sveikinimais $33. Ir 
daugybė sveikinimo korčiukių 
nuo daugelio žmonių.

Iš tikro, buvo linksma diena 
draugams Giraičiams, taipgi ir 
rengėjam buvo linksma ant 
širdies, matant kitus smagius. 
Ilgų metų linkime jiem. V. K.

MOTERŲ KLUBO NARĖMS
Liet. Moterų Klubas rengia 

šeimyniško pobūdžio Kalėdų pa- 
rę gruodžio 20 d., 3 vai. popiet. 
Visos narės kviečiamos daly-
vauti su savo draugais vyrais, ford St. 
Išlaidas pasidengsime proporci- mn

NORWOOD, MASS.
Koncertui praėjus

Gruodžio 6 dieną čia Wor
cesterio Aido Choras atidai- 
navo atminčiai Miko Petraus
ko koncertą. Lietuvių svetainė 
buvo pilnutėlė klausovų. Aido 
Choras, genijališkai sumanaus 
vado Jono Dirvelių vairuoja
mas. it tas Miko Petrausko 
aras, su kiekviena sekama 
daina kilo aukštyn ip aukštyn 
į skaidrią padangę, kad po 
kiekvienos dainos aplodismen
tai darėsi griausiu i ogesni ir 
griausmihgesni. Ir tai buvo 
ne -taip tik mandagumo dė
lei. Let spontaniški, tikrai šir
dingi ir malda jauti daugiau ir 
daugiau dainų.

Koncertui Įiasib.” ig'us Žmo
nes labai nenoromis skirstėsi 
iŠ svetainės. Visi pageidauja, 
kad daugiau tokių koncertų 
liūtų rengiama. Viena nesvei
kuojanti moteris išsireiškė: 
“Tai kad dar nors vieną sykį 
savo gyvenime turėčiau progą 
tokį koncertą girdėti!"

Aido Choro nariai, po daly
vavimo Laisvės koncerte New 
Yorke ir išpildyme programos 
koncerte Worcesteryjo, atva
žiavo į Norwooda jau visai 
liuosi nuo varžymosi. Pynė 
dainų melodijas tobulai, har
moningai. Rodosi, kad kokiu 
tai stebuklingu būdu Jonas 
Dirvelis sutvėrė savo choris
tams visai naujus balsus ir 
įkvėpė juos meile dainos, mei
le ritmo ir noru dainuoti taip, 
kaip kad dainuoja žmogus 
ekstaze jaučiamos savyje di
delės laimės. Dainininkai gi 
tuomi dainos ekstazu sužavė
jo visus klausovus, kurie gau
dė kiekvieną dainos garsą ir 
jo reikšmę iki paskutinės gai
dos.

Choras dviem išstojimais 
sudainavo vienuolika dainų, 
būtent: ‘Ant Tėvelio Dvaro" 
—S. Šimkaus, ‘‘Aras’’ — M. 
Petrausko, “Serenada" — R. 
Shuberto, “Ąžuolas" Struni- 
skio, “Karvelėli’’ — Sasnaus
ko, “Vakaro Ilgėsis" — Va
nagaičio, “Naujoji Gadyne ’—

jonaliai. Vieta: 157 Hunger-
Nepamirškit nei vie- 

Sekr. V. K.

M. Petrausko, perakompahuo- 
ta J. Dirvelio keturiem (bal
sam, “Gamtos Grožė’’ —- J. 
Brazausko, “Neverkit pas( Ka
pą" —- M. Petrausko, “Ahksti 
Rytą" — J. Dirvelio, “Tykus 
Buvo Vakarėlis" — S. Šim
kaus. .

Aido Choro merginų grupė 
sudainavo dvi dainas ir,' vyrų 
grupe tris dainas.. Duėtistai 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas. tie du meiles ak- 
stintojai, pateikė keletą (dainų 
profesionališko lygio. Viena iš 
tų, “Kuomet", kompozicija J. 
Dirvelio, rodos, kad ji j būtų 
parašyta specialiai jų balsams 
ir jie atliko ją gyvai, žavingai, 
artistiškai.*

Ona Dirvelienė savo stip
riu, bet maloniai švelniu balsu 
pateikė keletą solo dainų la
bai vykusiai ir publikai pra
šant pridėjo priedo Ą. Vana
gaičio “Aš Bijau Pasakyt."

Tą dainą teko girdėti dai
nuojant daugelį dainininkų, 
bet niekas’taip artistiškai ne
atliko, kaip ji. Klausantis jos 
dainavimo, va taip ir jauti, 
rodos, jaunos mergaitės, paju
tusi os pirmąją meilę, (aimana
vimą, ir prie užbaigos abejin
gai tardama žodžius “Aš bi
jau pasakyt” ir abejingai var
žydamas! sako, “Kad tave" 
po pauzos labai trumpai ir 
greit ištaria “Aš myliu," ir čia 
lyg nusigandusi savo prisipa
žinimo, susigėdinusi išbėga 
nuo estrados. Tas viskas buvo 
atlikta taip naturališkai, taip 
švelniai ir vykusiai, kad, ro
dos, va imtum ir atiduotum jai 
savo širdį.

Jonas Sabaliauskas irgi pa
teikė keletą solo dainų. Jis, 
kaip ir visada, dainavo gyvai, 
naturališkai, su pakilusiu ūpu, 
nes visa aplinka to reikalavo 
ir kaitų gelbėjo jam.

Worcesterieciai laimingi 
turėdami savo eilėse tiek daug 
tokių gabių talentų. Aid iečiai 
jau dabar turėtų rinkti reper
tuarą dėl pavasarinių koncer
tų.

Arėjas

Hartford, Conn.
Klaidos pataisymas

Korespondencijoje iš Hart
fordo buvo parašyta, kad 
Laisvės Choras savo nariams 
ir draugams duos kalėdinę 
pąrę. u;ždyką, užfundys. Taip
gi buvo pasakyta, kad tas ba
lius bus Kūčių vakarą. Turėjo 
būti: 23 gruodžio, tai yra', tą 
vakarą,“ kada būna choro 
praktika, nes Kūčių vakarą 
nėra paranku. Atsiprašau už 
klaida.

A. K.

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

ŽINIOS IŠ
Žuvininkystė kolūkiuose

EIŠIŠKĖS. — “Spalio" že
mes ūkio artelėje įrengti du 
žiemojimo tvenkiniai. Iš Ant
avilių žemes ūkio technikumo 
šiemet čia bus atvežta apie 
50.000 karpių mailiaus. Per
žiemojusios žuvys pavasarį 
bus paskirstytos po rajono 
kolūkius.

Šiuo metu Eišiškės žemės 
ūkio artelėse vyksta paruošia
mieji žuvivaisos darbai. “Ge
gužės Pirmosios" kolūkyje jau 
paruošta 12 hektarų bendro 
ploto tvenkinių. Dzeržinskio 
vardo žemės ūkio artelių žu
vininkai yra numatę įrengti 
50 hektarų plote tvenkinių sis
temą.

Saviveiklos vakarai 
kolūkiečiams

KLAIPĖDA. — Jau kuris 
laikas prie Gargždų kultūros 
namų veikia meninės saviveik
los kolektyvas, vadovaujamas 
V. Griciaus. Vien tik dramos 
rateliui priklauso 22 Gargždų 
gyventojai, šis ratelis yra pa
statęs visą eilę pjesių : “Liau
dis ’budi," “Dešimts metų," 
“Paskutinė banga" ir kitas. 
Kultūros namų saviveiklinin
kai taip pat yra paruošę ne
maža tautini’) šokių, išmokę 
tarybinių kompozitorių ir liau
dies dainų. Jie dažnai rengia 
meninės saviveiklos vakarus 
rajono kolūkiuose, tarybiniuo
se ūkiuose ir MTS. Vien tik 
šiais metais aplankyt: 23 Kol
ūkiai.

A. Liutkus

Žemės ūkio gaminių paroda

PAKRUOJIS. — šiomis die
nomis Pakruojyje įvyko vajo 
no žemės ūkio gaminių ji.uo- 
da.

Lankytojai ypač, gausiai bū
riavosi ties “Gegužes Pirmo
sios" kolūkio paviljonu.

Daug eksponatų į parodą 
pristatė “Į šviesią ateitį" ir 
“Pirmyn" žemes ūkio artelių 
nariai.

« R. Narcčionis

Chester, Pa.
MIRĖ KAZIMIERAS 

KUNTENIS
Kazimieras Kuntenis tapo pa

laidotas lapkričio 30 d. su baž
nytinėmis apeigomis. Tai se
nas Chesterio gyventojas, senas 
V. L. P. Klubo narys. Liūde- 
syj paliko .sergančią moterį, sū
nų ir dukterį. Vienas jo sū
nus neperseniai mirė. Už tai 
sunku likusiems tą viską per
gyventi.

Kuntenis buvo 78 metų am
žiaus. Tai gerai pagyvenęs 
žmogus. Buvo rimtas, su visais 
gražiai sugyveno.

Lai jis ramiai ilsisi šios ša
lies žemelėje.

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

Lapkričio 0 ir 7 dienomis čia 
siautė audra, kuri padarė mies
tui ir apylinkei daug nuosto
lių.

Upland, Pa., suardė ir nunešė 
keturiem namam stogus, o lan
gų ta L daugybę išdaužė.

Lester, Pa., taipgi buvo labai 
užgautas. Tris ’stogus nunešė 
net po keletą šimtų pėdų. Vie
nas ir lietuvis nukentėjo, Juo
zas Lipčius. Jo namas likosi 
be stogo. Pats buvau nuvažia
vęs ir. malčiau, kaip stogas bu
vo nuneštas apie 200 pėdų ir 
numestas ant naujos stabus.

Ttai stebėtinas dalykas, kaip 
gamta taip sunkiai žmogų nu
baudžia ir daug nuostolių pa
daro.-

PRASTAI SU DARBAIS
Chesterio apylinkėje dabar

tiniu laiku su darbais labai 
įprastai, nes daugeli paleidinė- 
ja iš darbų.

Pas mus yra labai daug ka
riškų išdirbysčių. Karam pa
sibaigus darbininkai liekasi bu 
darbo. Pilietis

LIETUVOS
Moksliniai darbai politechni- 
nio mokymo klausimais

Vilniaus Valstybinio peda
goginio instituto mokslinė ta
ryba priėmė biologijos kated
ros vedėjo G. Jasaitytės darbą 
“Politechninis mokymas dės
tant kai kurias biologijos te
mas vidurinėje mokykloje."

šiais metais instituto dėsty
tojai parašė apie 4() darbų po- 
litechninio mokymo klausi
mais.. Perskaityta daug pa
skaitų ir pranešimų respubli
kos rajonų centruose, mokyto
jų konferencijose ir dalykinė
se komisijose prie miestų liau
dies švietimo skyrių.

Pedagoginio instituto mok
slinio darbo plane yra dau
giau kaip 150 temų politech- 
ninio mokymo ir dėstymo me
todikos klausimais.

Kolūkiu fermoms

Širvintų, Pabradės ir Uk
mergės rajonų kolūkių fer
moms komplektuoti lapkričio 
11 d. iš Latvijos Madonos ra
jono Lietuvos respublikinė 
“Veislininko" kontora gavo 
24 Latvijos žajųjų veislės te
lyčias. Dar 76 veislinės tely
čios atsiųstos iš Latvijos Sigul- 
dos rajono. Eišiškių rajono 
Dzeržinskio vardo kolūkio 
avių fermai atsiųsta 100 Lat
vijos juodgalvių veislės ėriu
kų. Tuo pat metu “Veislinin
kas" gavo 50 Braitovo veislės 
kiaulių iš Jaroslavlio srities.

Nuo siu metų pradžios į mū
sų respubliką kolūkių gyvu
lininkystės fermmn komplek
tuoti atvežta !•>') Braitovo 
veislės kiaulių ii daugiau kaip 
300 veisliam avi1!, lame tarpe 
200 prvkoso \“<>:shs avių iš 
Vorom1 .si'itir i • is ( krai
pos.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Parengimas svarbiam tikslui įvyks 
šeštadienio vakare, gruodžio 19 d., 
LDS svetainėje, 9305 St. Clair Ave. 
Parengime bus kalbėtojų ir kitų pa- 
marginimų. Visas pelnas nuo pa
rengimu eis apgynimui 13 areštuotų 
žmonių. Todėl, kurie mylime lais
vę ir civilines teises, dalyvaukime 
šioje sueigoje ir paremkime svar
bų reikalą. Rengėjai

(245-246)
HARTFORD, CONN.

Iš priežasties Kalėdų šventės, 
Laisvės Choro susirinkimas įvyks 
anksčiau — gruodžio (Dec.) 17 d., 
tai yra ketvirtadienį. Visų narių 
prašome jsitėmyti pakeitimų susirin
kimo dienos ir prašome' būti šiame 
susirinkimo. Turime daug svarbių 
reikalų aptarimui ir turėsime iš
rinkti chorui valdybų 1954 metams, 
šis susirinkimas yra metinis. A. K.

(245-246)

: MATTHEW A.!
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» 4
K

SVARBUS PRANEŠIMAS
PASIRCi’lNK SAVO IR SAVO ŠEIMOS SVEIKATA

Išmintinga ir būtinai reikalinga yra visados savo namuose 
tureli'gerų vaistų. Kaip tai, Mat. švilpos 5 Rūšių Mostys, 
sudarytos iš gydančių žolių, kurios visada pagelbsti nuo dau
gelio visokių ligų.

No. i, Mat. švilpos Salve for Skin Irritation.
Gydo visokias ūdos ligas; išbėrimus, nudegimus, nušalimų, votis, 
af lethe's fool, sinus, hayfever, žaizdas bei ronas (tik ne včž|). 
Nuo nušalimo greit pagelbsti. Kaina $1.50.

No. 2, Mn(. švilpos Salve for External Pains.
Nuo koi’), ranku skausmų, per vidurj, sprando, sąnarių, mus
kulų tirpimo, mėšlungio traukimo, pagelbsti ir kraujo cirkulia
cijai. Maloniai rikio ir apmalšina skausmus. Kaina $1.50.

No. 3, Mat. švilpos Ointment for toothache.
Nuo danui : kamlo.iimo, taipgi stiprina dantų smegenis (gurtis).' 
Gi ra ir vaik om, kai puola dantukai. Kaina $1.00 už oz.

No. I, Nuo odos Niežėjimo—Rash Poison Ivy. Kaina $1.50
No. 5, Mat. švilpos Salve for Piles.

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

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

MAT. ŠVILPA, P. O. Box 853, Hartford J, Conn.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALĖ
AUTO MECHANICS. Must be 1st 
class. Gen. mechanic who can qual
ify for State inspec. Operate repair 
shop on percentage. Income depend
ing upon ability. Warm, well lighted 
shop. Pleasant and modern working 
conditions. Tel. Clearbrook 9- 2566. 
________________________ (243-249)

HELP WANTED FEMALE
HAIRDRESSERS. Exp. (3); all 
round operators. Due to increase in 
bus. we need 3 operators to add 
to our staff. Wk. all yr. rnd. Vaca
tion with pay. Mt. Airy section: 
good trans. Apply all wk. (closed 
Mond.). MODE ARTS HAIR STYL
ING. 3222 W. Cheltenham Aw. 
Ch. 7-9954. (245-247)

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.. 280 So. 80th St.

(243-249)
HOUSEKEEPER. Gen. Cooking; 
complete charge, for bus. cple. Live 
in; own room. Must be fond of 
children. Ref. and exp. req. Steady 
position; good home for right 
woman. Tel. Cu. 8-9941 after 7 P.M. 
________________________ (243-249) 
VARI-TYPIST. Experienced on Cox
head DSJ Composing Machine. Posi
tion open immediately. Steady posi
tion. Pleasant surroundings. Apply 
in person or phone Mr. Pinkham, 
Woodlawn 6-8476. HUBBARD AS
SOCIATION, 527 Cooper St., Cam
den, N. J.

(243-245)
~~ MALE and FEMALE

COUPLE OR 2 WOMEN, reliable; 
good ref. and exp. Must be neat. 
Take complete care of house. Small 
family. Good salary. Phone Ogonta 
1117 for interview.

(245-247)
REAL ESTATE

Locust Point
1317 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)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kas" padaras.
štai kodėl mūsų kunigai 

murdosi fašistinėje politikoje.
• O štai mums visiems pasku
tinis žodis: Jeigu mūsų vyrai 
nesiliaus rūkę, už penketo de- 
sėtkų metų jų nebeliks nė vie
no: visus juos suės plaučių 
vėžys!

Toks nuosprendis keturių 
mokslinių pranešimų.

Bet kaip su mūsų moteri
mis? Jos irgi rūko-piškina, 
kartais dar daugiau už vyrus.

Atrodo, kad jos nenori be 
vyrų pasilikti. Jos, matyt, gal
voja: koks jau čia bus gyve
nimas be vyrų! Todėl geriau 
kartu su jais išnykti!

Automobilistų unijos ir CIO 
prezidentas Walter Reuther 
depresiją prilygino prie mo
ters nėštumo. Ai- galima jį 
sulaikyti, jam pastoti kelią, 
kai jis jau prasidėjęs?

Reuther sako: “Truputis 
d c pieši jos tolygus trupučiui 
nėštumo: ji nebesustos."

Daug tiesos.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.



I

NwYoitO'WWa7lnlo$ SERGA
A, Wildgius jau savaite laiko 

yra Bellevew Hospitalyj, Room

Pasitarėme ir gerai 
pasivaišinome

“195 I metais prišalome 
kiekvienas senas narys gauti 
po vieną naują narį Į Lietuvių 
Literatūros Draugiją.” — toks 
atsikriepimas i \ isus 1.1 J) 185 
kuopos narius. Atsikreipimas 
bei paraginimas nutarta pa
daryti kuopos susirinkime. 
Įvykusiame gruodžio 10 <1.

Susii inkirnas buvo gyvas ir 
konstuktyvus. Nutarėme pra
šyti Centro sekretorių, kad ji.' 
sušauktu Antrosios Apskrities 
senojo ir naujojo komiteto su
sirinkimą sutvarkymui reika
lu. Po apskrities konferencijos 
nieko nesigirdėti. Negalima 
leisti, kad dalykai pasiliktu 
taip, kaip iki Šio). Juk apskri
ties konferencija nnutarė ap
skriti pagyvinti ir darbui ves
ti išrinko nauja komitetą.

Susirinkme pranešta, kad 
yra susirašinėjamą su Bostono 
lietuviais gydytojais. Norime 
vieną i»i gauti su paskaita 
apie sveikatą. Gal ir pavyks.

O visi turėkite mintyje, kad 
sausio 9 d. (1951 m.) Liberty, 
Auditorijoje Įvyks mūsų kuo
pos rengiamas “šurum-bu- 
rum” vakaras.

Tai toks bus vakaras, kokio 
dar iki šiol šioje apylinkėje 
nebuvo.

Beje, dar randasi koletas 
narių, nepasimokėjusių duok
les už šiuos metus. Prašome 
nebedelsti.

Labai džiugu susirinkime 
buvo matyti d. P. J., kuris, 
kiek žinau, po truputi tūlą lai
ką sirginėju. Dabar labai ge
rai atrodo. Tikiu, kad jis nuo 
dabar bus pastovus kuopos 
susirinkimų lankytojas.

Kaip ir paprastai, po susi
rinkimo turėjome skanių vai
šių. Celebravome mūsų labai 
veiklios narės Stefanijos gim
tadienį.

O sekamame susirinkime 
bus gimdienis net poros nariu. 
Jie pasižadėjo visus dalyvius 
kuo nors pavaišinti. Tad ruoš
kitės dalyvauti.

Narys

Du jauni maskuoti plėšikai 
Įsiveržė į Merhige namus, 
Brook lyne, grasino visus iššau
dyti, .jei daugiau- pinigų nepri- 
statys. Pagaliau pasigrobė 
$500 ir pabėgo.

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

------------------ ■■

»

A TONY’S
| UP-TO-DATE

Į BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas ?
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
R Gerai Patyręs Barberis J

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.

Beceptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62*1

Liberty Auditorijoje
Pranas Reinhardt priduoda 

dešimkę Liet. Kultūrinėm 
Centrui ir sako !

—ši dešimkė yra Mike 
K i 'a u j a 1 i o broo k 1 y n i eč i o. Ta i 
sveikinimas Namo Bendrovės 
suvažiavimo, kuriame jis ne
galėjo dalyvauti dėl .jo žmo
nos nesveikatos.

Ačiū K ra u j alini už sveiki
nimą ir auką. Nors, ir kiek pa
vėluotai sveikinimas, bet jis 
širdingas ir reikšmingas.

Taipgi linkime jo žmonai 
greitai pasveikti.

John Kolis. Onos Titanienes 
sūnus, noks retai lankosi Kul
tūriniame Centre, bet supran
ta reikalą jį paremti.

Jis pasitiko bendrovės sūri 
ninku tarimą pravesti garbės 
nariu vaju. entuziastiškai ir 
pats prisidėjo su šimtine.

Kultūrinis Centras, taigi, iš 
Titaniu šeimos gavo $300.

šiais metis, kurie jau bai
giasi. dar turėsime Auditori

Dariaus-Girėno Paini nklo Statymo 
Komiteto atsišauk imas

Nuoširdžiai prašome jumis 
atydžiai perskaityti apie taip 
labai svarbu, kilnu, patrio
tišką ir visuomenišką reikalą.

Kaip žinoma, liepos 15 d., 
1933 m., mūsų lakūnai Stepo
nas Darius ir Stasys Girėnas 
vairuodami lėktuvą nugalėjo 
Atlanto vandenyną.

ši žinia nustebino visą pa
sauli. kad ne gausios tautos 
lakūnai atliko svarbu žygi, o 
ypatingai kiekvieno lietuvio 
širdį perpildė liūdėsis ir 
džiaugsmas, šio Įvykio pami
nėjimui sumanyta pastatyti 
paminklas lakūnu garbei, šiuo 
klausimu Brooklyno ir apylin
kės draugijos spalio 29 d., 
1939 m., savo konferencijoje 
sudarė komitetą šiam užmany
mui vykinti. Tokie susirinki
mai pasikartojo 19 15 ir (9 19 
m. Brook lyne.

Taigi dabar paminklas jau 
paruoštas statyti Lituanica 
aikštėje, l’rooklyne. Archi
tektas pagamino projektą su
lig New Yorko miesto parku 
pareigūnu sutikimą, kurio sti- j 
liūs bus sekamas:

Pastovo diametras prie 
grindinio apie šešios pėdos ir 
iki penkių pėdų aukščio. Pas
tovas iš gero granito akmens 
ir jame tilps iškalti atitinkami 
užrašai ir pagal išgalės lakū
nų veidai. Iš šio kamieno kils 
plieninis stiebas iki 45 pėdų 
aukščio ir bus iškelta Ameri
kos vėliava. Per ceremonijas 
Lietuvos vėliavą bus galima iš
kelti prie paminklo. Norint iš
kelti mūsų trispalvę ant pa
minklo stiebo, bus reikalinga 
atsiklausti valdiškos Įstaigos.

Kadangi komitetas turi su

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

joje keturis parengimus.
Gruodžio 19 — Aido Cho

ras ruošia Įvairumu vakarą..
Gruodžio 20 — LDS 200 

kuopa ruošia kalėdini vaikams 
popieti.

Gruodžio 24 — Lietuviu 
Moterų Klubas ruošia kūčių 
vakarą.

Gruodžio 31 — Lietuvių Na
mo Bendrovė turės naujiems 
metams pasitikti balių.

Bandykime dalyvauti visuo
se šiuose parengimuose.

Smagu priminti, kad Kul
tūrinio Centro vaidyloms pui
kiai pavyko komedijos persta
tymas ir Waterbury, Conn.

Dabar jie ruošiasi gerai pa
sirodyti Newarke gruodžio 2<) 
dieną. Tos apylinkės lietu
viams patartina susirinkti i 
Ukrainą salę pamatyti vaidi
nimą.

Re p. J. G.

rinkęs aukų $5,610.11,
kurių neužtenka minėtam pa
minklui pastatyti, tai reikia 
skubiai sukelti pinigų dar ne
mažiau $3,000.00. Todėl šiuo 
klausimu atsikreipiame i orga
nizacijas, draugijas, kuopas, 
klubus ir visus nuoširdžius 
brolius ir seses lietuvius kvies
dami prisidėti savo duosnio- 
mis aukomis prie šio kilnaus 
ir garbingo reikalo. Už jūsų 
gausią auką bus prisiųsta pa
kvitavimas. Apart to, aukoto
jų vardai liks sudėti urnoje ir 
Įleisti paminklo grindiniu. Ko
miteto iždininkas yra sudėjęs 
$500.00 užstato. Aukas prašo
me siųsti iždininkui sekamai: 
P. J. Montvila, 251 Etna St., 
Brooklyn 8, N, Y.

Už jūsų parama iš anksto 
ačiuojame.

Su gilia pagarba, 
Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo ir Draugijų Atstovų 

Komitetas

Policijos teroro auka
Robert Jones, Harlemo gy

ventojas, susipykęs su čevery- 
kų taisytoju už netikusį dar
bą ir nemokėjęs 25 centų iš
siskubino namo.

Tuo metu policistas paleido 
porą šūvių ir Jones buvo per
šautas. Ligoninėje jis pasimi
rė.

Atrodo, kad tai bus dar vie
na policijos teroro auka Har
lem e.

----- —*--------
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Dalyvaukime Aido 
Choro parengime

šį šeštadienį, gruodžio 19, 
Aido Choras ruošia įvairumu 
v a k arą' Li b erty A u d i tor i j o j e.

Nepasigailėkime laiko šia
me parengime dalyvauti. Tuo- 
mi chorui ir sau gero pada
rysime. Toks parengimas yra 
ir sveikatai naudingas, kuo
met pasiklausai gražių daine
lių, malonios muzikos ir dar 
kartu su choristais padainuo
ji. Prie to bus užkandžių.

Aido Choras mums visada 
gražiai patarnauja. Beveik vi
suose parengimuose, dides
niuose ii- mažesniuose, mes 
matome choristus pildant pro
gramą. Jeigu ne visas choras, 
tai grupės ar pavieniai cho
ristai pasirodo ant estrados ir 
visada be jokio atlyginimo.

Aido Choras, kaip matome, 
linksmina publiką, patarnau
ja jai. Tai dabar mes visi tu
rime jam pagelbėti. Tad da
lyvaukime jo parengime gruo
džio 19 d.

J. G.

Mirė Mamloko našlė
Mrs. Margaret M am lok, 75 

metų, nuo širdies sustojimo 
mirė Park East Hospital.

Ji buvo žmona prof/jl, J. 
M am lok, apie kurį buvo pa
gaminta anti-nacinė filmą 
“Pro f essor M a m 1 o k. ’ ’

Aplankius Amiliją 
Rauhišaitienę (Rollin)

Praėjusį sekmadienį susita
rėm su Jonu Valenčiu ir ap
lankėm bellmorietę Amiliją 
Rauhišaitienę Nassau County 
Sanatorium’e, Farmingdale, L. 
Island.

Ligonė yra ten išbuvusi jau 
veik pusmetį ir dar keletą mė
nesių turės ten gydytis. Šiuo 
tarpu yra jau žymiai susveiku- 
si, leidžiama vaikštinėti, kiek 
nori. Atrodo gerai, linksma. 
Daktarai jau leidžia jai vykt 
namo porai dienų per šventes, 
bet ji mano nuo to susilaikyt, 
kad išvengti “atkritimo.”

Ji nuolatos yra rūpestingai 
lankoma savo dukters asmeni
niai ir huntingtonietės Gaš- 
kauskieijės — dažnais laiškais.

Laisviečiai linki jai grei
čiausio pasveikimo. N. V.

SU

&

LINKSMŲ KALĖDŲ
DOVANOMIS NUO

PICKWICK
VAIKAMS KRAUTUVE

71-59 Austin St. BO. 8-0104 
Forest Hills, N. Y.

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

Snow suits ir kitko.
Geriausias pirkimas—geriausios $ 

kokybės—Žemiausios kainos. :S 

i

f ELEKTRINIAI TRAUKINIAI
Visokių Žaislų ir Lėlių .f 

I9 Mes priimame visas Discount 
kortas. Naudokitės mūsų. 4

Išmokėjimų planu. 5At dara Sekmadieniais 10-6 P. M. s

CARL L. VOOSEN u

828 Manhattan Ave, Brooklyn ®

Tel. EV. 8-6067 4
(244-246)§

fe CARL GROEPLER’S | 
# Service Station «
£ Ekspertai Automobilių Taisytojai® 
» Wheel Alignment With 4 
ft Bear Precision Equipment $ 
ft Kampas N. Main & Davis Sts, « 
to Freeport, L. I., N. Y. ft
J Tel. FReeport 9-2895 ®
« (243-250) iff» g (244-245)g

Virginia 9-6125

" ' PETER GUSTAITIS, JR„ M. D. 
modernines mašinos vidujinių ligų tyrimui

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

Except Thurs. A Holidays ' WOODHAVEN/L. I., N. Y.
---- ... ...... .-'J .. .. ...l . ...... ----------i-----r-_._ ... .. J •_ . ... *

2L. Valandos: ketvirtadieniais
ii' sekmadieniais nuo 2 iki 4.

A. Kišonis keletas savaičių 
yra St. Vincent Hospitalyj, ir 
manoma, kad dar negreit ga
les išeiti. Valandos: kasdien 
nuo 2 iki 4. Randasi trečiame 
aukšte, po kairei.

Abu yra geri žmones. G.

Laimėjo $70,000
Mrs. Howard E. Moller, ku

rios vyras nuskendo dviem 
laivam susikūlus 19 mėn. at
gal, reikalavo iš laivų kompa
nijos $200,000 atlyginimo.

Brooklyno aukštesnysis teis
mas priteisė jai išmokėti $70,- 
000.

Kaltina detektyvą
Negras detektyvas John D. 

Jones kaltinamas, kad jis yra 
susirišęs su komunistiniu vei
kimu. Nors jis kiek pirmiau 
tai1 užginčino, bet dabar jis 
kaltinamas melagingu liudiji
mu.

Detektyvas Jones neseniai 
buvo pagerbtas už narsą ir 
sugabumą kovoje su plėšikais.

Kalėdinė amnestija
Ketvirtadienį, gruodžio 17, 

Manhattan Plaza, 66 E. Ith 
St., rengiamas masinis mitin
gas. Pradžia 7:15 vai. va k.

Jame kalbės įžymūs visuo- 
į menes veikėjai. Bus reikalauta 
1 amnestijos Smith akto kanki- 
I niams, kurie dabar randasi 
kalėjimuose ir kurie ruošiami 
į kalėjimus pasiųsti.

Kadangi šiuo metu- kalba
ma apie kalėdines dovanas, 
tai kodėl tiems kovotojams 
nesuteikti gražios kalėdinės 
dovanos — paleisti juos iš ka
lėjimų ?

šį mitingą rengia Nacionalis 
Amnestijai Reikalauti Komite
tas ir kviečia visus jame daly
vauti.

Žiedas atnešė bėdą
Auksinių daiktų pardavinė

tojas N. Girolamo norėjo gra
žiai pasirodyti prie vienos pa
nelės iš savo boso pasiskolintu 
$6,000 vertės žiedu. Netrukus 
tas žiedas atsirado ant pane
lės piršto, o Girolamo atsidū
rė kalėjime ir laukia teismo 
už žiedo negrąžinimą savinin-

$ LINKSMŲ KALĖDŲ
g LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
n* Fine Plants
yc Mandagus patarnavimas, 

prieinamos kainos. 
GRAND FLORIST

E. W. CASPER, sav. 
Grand Ave., Maspeth, N.g65-87

( SEZONINIAI SVEIKINIMAI to 
!|Į RELIGINIAI DAIKTELIAI § 
■■r. Sveikinimų Kortelės » 
T ELEANOR’S ARTCRAFT fr
i: Importuoti &

if “DOVANOS ir DAIKTAI” |
!?: 66-83 Grand Avė. S
} Maspeth 78, N. Y. S

(244-247) f

g LINKSMŲ ŠVENČIŲ g 
g MŪSŲ g
K DRAUGAM ir KOSTUMERIAM W 
« GILLIAS DRUG STORE g 
$625 Middle Neck Rd., Great Neck$

Mes laikome Hydrox Ice Cream— $ 
k: Delicious Chocolates— H
g Perfiumus—Kosmetikos. ti 
$ Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų » 
$ patogumo. Telefonuokite: $ 
§ , Great Neck 2-0100 Š
K Great Neck 2-0800 »

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

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:

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

(240-24.6)
MfcSOS—GROSERIŲ—VAISIŲ— 

ALAUS KRAUTUVE
Gera bruzdi Hnyridge 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—1th Ave., Brooklyn
Te). BE. 8-016G ar BE. 8-3309

(243-249)
FISH MARKET & APPETIZING 

Įsteigta virš 50 metų. 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. RE. 4-5449

(243-249)

LUNCHEONETTE
Gera veikli vieta. Pilnai įrengta, 

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

Matykite Savininką:
HV’S LUNCHEONETTE
25 Broadway, Brooklyn 

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

LUNCHEONETTE—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:

Te). 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.

Tel. 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. $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 įrengta. 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)
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)

Peiliu subadė žmoną
Walter Jaskolka bandęs su

sitaikyti su savo žmona, su 
kuria jis tūlą laiką buvo per
si skyręs.

Nepavykus susitaikyti, jis 
paleido peilį darban. Dabar 
jo žmona ligoninėj su 7 dide
lėm skylėm kankinasi, o jis 
kalėjime laukia teismo.

“laisves dalininku
SUVAŽIAVIMAS

BANKETAS
Įvyks

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.

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Gruod.-Dec. 15, 1953

JACNA MOTERIAKf:
Prie siuvimo ir kitokio darbo Dry 
Cleaning krautupvėje Nuolatinis \ 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

BEAUTE CLEANERS
127-27 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(245-251)

SĄSKAITŲ DARYTOJA 
PATYRUSI 

7200 Burroughs 
Valandos 9-5 P. M. 

$60.
Telefonas: 

M U. 9-5358 
(244-250)

FINGERWAVER
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. 8-8136
(243-249)

PARDAVĖJA KEPYKLOJ
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)

OPERATORES—MERROW /
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)
MALE and FEMALE

HAIRSTYLISTS—HAIRDYERS
Patyrę. Dirbti naujoje dirbtuvėje.
Nuolat. 5 dienų savaitė. Geros va
landos—gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Telefonuokite:

RE. 9-9398
ar

Great Neck 2-G596J
(243-249)

HELP WANTED-MALE

PATYRĘS 
SUPERINTENDENT

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

Apt. 6—N. Y. C. Tel. Pr. 8-Bl^
(244-2o‘

BUSINESS
OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING STORE
Gera bruzdi sekcija—Bay Ridge. 

Pilnai įrengta, gerai įsigyvenę. $100 
savaitinės įeigos. Gali būti lengvai 
padidintas biznis. Savininkas par
duoda šią puikiausią biznio progą 
(ik už $1,000. šaukite savininką:

Po 6 P. 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 į 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)

G AS STATION 
GENERAL REPAIR

Geras biznis, Brooklyne, kampi
nė vieta. 14,000 galionų, 3 pumpos* 
3 karam vietos viduje, 2 pits, 1 lift’. 
10 metų 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)

CANDY—FOUNTAIN 
STATIONERY

Gerai įsisteigęs, geras biznis, kam
pinė vieta. Pilnai įrengtas. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką 11-3 
P. M.

Beachview 2-9565
(245-251)

Cukraus gamintojų pasiekimai
Marijampolė. — Sui dideliu 

pakilimu pradėjo cukraus fa
brikas savo šeštąjį po įmonės 
atstatymo gamybos sezoną. 
Spalio mėnesio planas įvykdy
tas pirma laiko. Palyginti su 
1952 metais šiemet per tą patį 
laikotarpį pagaminta šimtai 
tonų cukraus daugiau. Kiek
vieną parą fabrikas išleidžia 
13 tonų cukraus daugiau, ne
gu numatyta planinėje užduo
tyje.




