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KRISLAI
Tebepuola.
Apie parapijas.
Pripažins Kiniją?
St. Louis “Post-Dispatch.”

Rašo R. Mizara

! CIO IR FEDERACIJA 
i SAUKIA APGINTI 
i SOCIAL SECURITY

Iš San Francisco praneša
ma, jog federalinė vyriausybė 
dar kartą puls Harry Bridges 
darbininku judėjimo vadovą.

Bus reikalauta, kad teismą.1 
nupilietintu Bridgesą. O je 
jis bus nupilietintas, tuomet 

/bandys ii išdeportuoti i gim
tąją Australiją.

Turbūt Ameiikos istorijoje 
nebuvo kito tokio darbininku 
vadovo. kuri samdytojai ii 
valdiniai organai būtu taip il
gai visaip puolę. Ir kiek viena 
kartą puolėjai atšipo dantis.

Matysime, kaip bus dabar.
Reikia turėti mintyje tai: 

tiems, kurie taip atkaklia. 
Bridgesą puola, visu pirmiau
siai rūpi sunakinti laivakroviu 
uniją, kuinai šis vyras taij> su 
gabiai vadovauja.

Tame “kongi-e.se,” kuris bu
vo sušauktas praėjusio mėne
sio pabaigoje Chicapoje. buvo 
aptarti lietuvišku parapijų 
reikalai. Prelatas Balkūna* 

\ Kuo klausimu padarė praneši- 
..<<f kuriame tarp kitko pasa

kė :
“Tiesa, kai kur jau lietuvio 

. kalba pasidarė tik kampinin
kė mysy bažnyčiose.”

Bažnyčios priklauso lie
tiems, kurie statė, ne para pi
lonams, bet vyskupams. Vys
kupai daro, ką jie nori.

Minėtas “kongresas,” beje, 
priėmė rezoliuciją, raginant 
stiprinti parapijas.

Drew Pearson aną diena 
sakė, kad jis sužinojęs, jog 
Washington© vyriausybė yra 
pasiruošusi tuoj pripažinti Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Girdi, toki pažadėjimą da
vė mūsų šalies vice-preziden- 
tas Nixon Indijos ministrų pir
mininkui Nehru.

Nixon sakęs daug maž ši
taip :

—Jei Kinija užtikrins laiką 
Korėjoje, tai Amerika pripa
žins Mao Tse-tungo vyriausy
bę.

Sunku pasakyti, kiek yra 
tiesos šituose ganduose. Bet 
k|id mūsų šalies vyriausybė 
anksčiau ar vėliau bus priver
sta pripažinti Kinijos Liaudies 
Respubliką, to niekas negali 
užginčyti.

Dienraštis “St. Louis-1) is- 
■pateh” šiomis dienomis minėje 
savo 75 metų gyvavimo sukak
tį.

Pirmoji jo laida buvo ke
turių puslapių; spausdino 987 
egzempliorius, šiuo tarpu šis 
dienraštis kasdien spausdina 
apie 400,000 egz., gi sekma
dieniais daugiau.

St. Louis-Dispatch” yra 
bene pažangiausias iš visų ko
mercinių dienraščių Jungtinė
se Valstijose.

Pranė Lapienė Vienybėje 
rašo apie tą jų Chicago j e 
šauktą “kongresą”:

t “Kongreso delegatai nieke 
j tegalėjo -ei pagerinti, nei pa- 
/ologinti. Mums buvo patiektas 

f paruoštas kepsnys ir mes ran
kų pakėlimu tegalėjome jj 
‘užgirtP . . .”

Tokia ten viešpatavo de
mokratija !

t Sako, republikonai bandys 
| panaikint pensijų Įstatymą

Washington. — Amerikos 
. Darbo Federacijos ir CIO 
‘ unijų centrai įspėjo ame- 
I rikiečius nepasitikėti re- 
! publikomis, ž a d a nčiais 
“pagerinti” Social Securi
ty įstatymą.

Kuomet kongresinis lė
šų komitetas neseniai ty
rinėjo šį įstatymą dėl se
natvės pensijų, tai tik 
šmeižė Social Security ir 
rėmėsi Amerikos Fabri
kantų Susivienijimo siū
lymais, kaip palaipsniui nu- 
bankrutuoti Social Secu
rity fondą ir. pagaliau, pa- 

i paikinti patį įstatymą.
Eisenhowerio valdžia tuo 

tarpu siūlo įtraukti dar 
apie 10 milijonų amerikie
čių į valdinę senatvės ap- 
draudą ir pakelti pensijas 
penkiais ar 10 dolerių per 
mėnesi.

Žymėtina, jog nusenę 
amerikiečiai dabar viduti
niai tegauna tiktai po $45 
per mėnesį, vidutiniai 
skaičiuojant per visus.

Republikonas komgres- 
manas Carl Curtis, mini
mo kongresinio komiteto 
pirmininkas, tvirtino, kad 
Kongresas paprastu nuta
rimu galįs panaikinti ši 
įstatymą; pasakojo, kad 
tas įstatymas ‘nėra pri
valomas valdžiai kontrak
tas.”

Ką vice-prezidentas
Nixon’as užtyli

Washington. — Jungtim 
Valstijų vice - prezidentas 
Richard Nixon, sugrįžęs iš 
tolimos kelionės, raporta
vo prez. Eisenhoweriui. 
kad visur matė dauguome- 
nės draugiškumą šiai ša
liai.

Bet Nixon as viešai ne
raportavo, kad prieš jį bu
vo sukeltos demonstraci
jos Irane ir Burmoje, kur 
žmonės šaukė: “Nixon, 
važiuok sau namo!” “čia 
mums nereikia Amerikos 
imperialistų!”

Nixonas atliko apie 40,- 
000 mylių kelionę per 8 
savaites. Lankėsi Japoni
joj, Korėjoj, Thailande, 
įvairiuose kituose aziji
niuose kraštuose ir tt.

Anti-Defamation League pirm. Henry E. Schultz įteikia 
| prez. Eisenhoweriui “demokratines legacijos” ženklą, kaip 
' pagerbimą už Eisenhowerio pareiškimą, kad čia kiekvienas 
I turi teisę apsiginti be jokios baimės. Bet praktikoje šiuo metu 
1 taip nebėra.

į Kongresmanas reikalauja
10 bilijonų dolerių 
atominiams ginklams

Wshington. — Reubliko- 
! n as kongresmanas Ster
ling Cole, primin inkas 
Kongreso atominės jėgos 

; komisijos, ragino valdžią 
visais garais, dar smarkiau 
gaminti atominius bei hy- 
drogenmius ginklus.

Pokalbyje su korespon
dentais Cole nekreipė dė
mesio į prezidento Eisen
howerio pasiūlymą — suda
ryti tarptautinį atominių

medžiagų fondą, kad pa
dėtų visiems pasaulio kraš
tams išvystyti atominę 
jėgą civiliniams taikos rei
kalams, ne karui.

Cole sakė, Jungtim Val
stijos turėtų kasmet išleis
ti 10 tūkstančių milijonų 
dolerių (dešimt bilijonų) 
vien tiktai atominiams - 

I hydrogeniniam.s ginklams 
i dar per keletą sekančiu me- 
I tu. 
• c

DIIIES GRŪMODAMAS LIEPIA 
FRAKCIJAI UŽGIRI BUSIMĄJĄ 
VAKARINIU VOKIEČIŲ ARMIJĄ
Grasina neremt Francijos, jeigu 
ji neklausys Amerikos įsakymo

Paryžius. — Amerikos tiją .nusižudymui 
valstybės sekretorius 
F. Dulles gruodžio 14 d, už 
reiškė, kad:

Jeigu Francija vis 
neužgirs amerikinio 
kalavimo — rekrutuot 
sę milijono vakarinių 
kiečių ir įjungt juos Į tarp
tautinę armiją išvien su 
francūzais bei kitais vaka
rų. Europos kraštais prieš 
komunizmą, tai Jungtinės 
Valstijos sustabdys pinigi
nę bei gmklinę paramą 
Franci j ai.

Dulles kalbėjo, atidary
damas 
riolikos 
sąryšio 
tru. v

susirinkima 
Atlanto 

užsieninių

Čekoslovakija atmeta 
amerikines “dovanas”

Praga. — Čechoslovakija 
pasiute atgal 40 skalbiamų
jų mašinų, kurias ameriki- 

! nės kompanijos atsiuntė 
i kaip dovaną čechoslovakų 
: šeimoms. Taip pat sugrą
žino du tonus susmulkinto 
muilo tokioms mašinoms.

Čechoslovakijos valdžia 
sakė, jog Amerika tokio
mis dovanomis veda pro
pagandą: — Žiūrėkit, kaip 
mes, amerikonai, esame 
turtingi ir geri, o jūsų ko
munistinė valdžia dar jums 
to neduoda.

Pravda kritikuoja 
nuobodžus rašymus

Pr. Lapienė, pasirodo, tuo 
kongresu nusivylė nemažiau 
už J. Valiusi. 4

•
Praėjusio šeštadienio Lais

vėje šitoje pat kolumnoje mi
nėjau, kad sukako 35-ri me
tai, kai Laisvė buvo pradėta 
leisti dienraščiu. Iš tikrųjų tu- > 
rė.jo būti pasakyta: sukako j 
34-ri metai. Laisvė buvo pra- ! 
dėta leisti dienraščiu 1919 
metais.

Maskva. — Pravda, vy
riausias Sovietų komunis
tų laikraštis, kritikuoja 
redaktorius už rašymą 
“nuobodžių, snaudališkų 
neva straipsnių.” Reikalau
ja gyviau, vaizdingiau ra
šyti, aiškiai nušviečiant 
faktus.

Pravda taipgi peikia to
kius redaktorius, kurie ne
paiso skaitytojų laiškų bei 
patarimų.'

Lima, Peru. — Žemės 
drebėjimas šioj apylinkėj 
pražudė 7 žmones; sunai
kino 200 namų.

Anglijos gelžkeliečiai 
nusitarė streikuoti

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas tarėsi, 
kaip sulaikyt grąsinanti 
visuotiną geležinkeliečių 
streiką. Geležinkeliu Dar
bininkų Unija, turinti 400,- 
000 narių, nusitarė strei
kuoti, pradedant nuo Ka
lėdų, v

Geležinkeliečiai reika
lauja pakelt uždarbį apie 
15 procentų. Valdžia siū
lėsi pridėti tik po 50 cen
tų per savaitę. Unija su 
panieka atmetė tą “pynaci- 
nį” priedą.

New Yorkui gresia 
važiuotos streikas

New York. — CIO Va
žiuotės Unijos pirmininkas 
Mike Quill ketino nuo nau
jųjų metų sustabdyti visus 
elektrinius Didžiojo New 
Yorko traukinius ir miesti
nius busus, jeigu miestas 
nepatenkins unijinio reika
lavimo — pakelti 44,000 va
žiuotės darbininkų algą po 
25 centus valandai.

New Delhi, Indija. —Pra
nešama, kad jeigu Ameri
ka ginkluos Pakistaną, tai 
Sovietų Sąjunga' pardavi
nės ginklus Indijai, Pakis
tano kaimynui.

tų sausio 1 d. Amerika ne- 
' duos ginkliniai - piniginės 
i paramos atskiroms vaka- 

ir rems 
karines 
Vakari

us 
ir

rų Europos šalims 
i ” jeigu tiktai suvienytas

J. įjos nesidės i tarptautinę' Francjjos, 
- ■ ga-įnes Vokietijos,

noqak 1 Belgijos, Holandijos 
k - 'I uksemburgo.

Kad šis Amerikos pla-
‘le su-!ras taPtų įkūnytas, tai rei-

Į Ha visų tu kraštu seimų EulOpOS užgyrimo. ‘O iki šiol pla-
ra užgynė vien tiktai Va-

• karų Vokietijos seimas.
Grasina ginkluot tiktai 

Vakarinę Vokietiją
Pirmiau gi Amerikos po- 

tarp tų dviejų šalių, kad litikieriai grasino, nenai- 
jodvi jau niekuomet dau-' sant Francijos, atkurti 
giau negalėtų kariauti vie-į Vakarinės Vokietijos ar- 
na prieš kitą.” | miją ir naujoviškai ap-

Dulles priminė Jungti-1 ginkluoti ją kaip “atspir- 
nių Valstijų Kongreso i ties nugarkauli” prieš ko- 
nutarimą, kad po 1954 me-• munizmą.

dar 
r ei

vo-

kraštu 
minis-

Francijos atstovai tik 
paniūriai tylėjo kas liečia 
tą Dulleso grūmojimą. Ty
lėjimu atsiliepė ir visi 
Francijos laikraščiai, apart 
komunistinio dienraščio 
L’Humanite, kuris ragino 
Francija atmesti karinius 
Amerikos planus; nepasi
duoti žeminantiems Fran
cija amerikiniams įsaky
mams.

Ragina Francija vengt 
“savižudystes”

Dulles taip pat grasino 
atšaukti Amerikos armi
ją iš vakarų Europos ir 
palikti “Francija ir Vokie-

Garfield, N. J., mokytojai 
tęsia streiką

Garfield, N. J. — Moky- 
tojų streikas tebėra čia už
daręs visas viešąsias mo
kyklas. Nuo pereito penk
tadienio streikuoja 158 mo
kytojos bei mokytojai, Am. 
Darbo Federacijos nariai. 
Reikalauja pakelti algas 
po $150 iki $400 per metus. 
Vidutinė metinė mokytojo 
alga čia yra apie $2,500.

Miesto valdyba šaukia 
streikierius atgal į mokyk
las, žada derėtis, bet dar 
neskiria pinigų, kuriais 
galima būtų pagerinti mo
kytojoms algas.

Amerika duoda Pietinei 
Korėjai 500 milijonų dol.

Seoul, Korėja. — Jungt. 
Valstijos pasirašė sutarti 
skiriančią 500 milijonų do
lerių Pietinei (tautininkų) 
Korėjai, kad atitaisytų ka
rinius suardymus.

Nairobi, Kenya. — Ang
lai giriasi nužudę dar 64 
Mau Mau negrus.

Kinijos gener. Ho Lung 
apžvalginėj o Šiaurinę Ko
rėją.

armiją prieš Tarybų 
jungą. Tuomet, 
Dulleso, Sovietai “suvie- i 
nys Francija ir Vokietiją! 
panašiai, kaip kad jie su-' 
vienijo rytinės 
kraštus.”

Kadangi Frakcija 
peršamos vokiečių armijos, i 
tai Dulles bažijosi, jog' 
Amerika “labiausiai rūpi-! 
naši įvykdyti tokią 
tarp tų dviejų šalių,

Šiaurine Korėja 
šaukia amerikonus 
panaujini derybas

bijo

taika;

‘labdariai” žulikai 
pasiglemžia 120 mil. 
doleriy per metus

Pa^mundžom, K o r ėja. 
— Šiaurinės Korėjos liau
dininkai per radiją kvietė 
amerikonus panaujinti de
rybas politinei konferen
cijai paruošti dėl taikos da
rymo Korėjoje.

Vyriausis derybinis Ame
rikos pasiuntinys Arthu- 
ras Dean atmetė pakvieti
mą. Sako, Šiaurinė Korėja 
visųpirm turi atšaukti 
“šmeižta.” u

Šiaurinė Korėja kaltino 
amerikonus, kad per jų 
suokalbį su Pietinės Korė
jos tautininkais pereitą va
sarą buvo sauvališkai pa
leista 27,000 ginčijamų be
laisvių iš stovyklų. Tai ši 
kaltinima Dean’s vadina 
šmeižtu.

Dvigalvis kūdikis 
su keturiom rankom

Indianapolis, Ind. — Čia 
gimė berniukas su dviem 
galvon; ir keturiomis ran
komis. Abiejų galvų vei
dukai žiūri vienas į kitą. 
Krūtinė viena, taip vienas 
liemuo ir viena pora kojų.

Dvigalvis vaikutis gimė 
pereitą šeštadieni. Gydy
tojai stengiasi išlaikyti ji 
gyvą ligoninėje.

Kūdikio tėvas ir motina 
turi tris pirmiau gimusius 
normalius vaikus.

i

McCarthy pavarė dar 
16 radaro darbininky

Griffiss, N. Y. — Sus
penduota 16 karinės labo
ratorijos radarinių darbi
ninkų, kuriuos ragangau- 
dis McCarthy apšaukė 
“gal neištikimais.”

New York. — Tyrinėjan
čio ji valstijinė komisija, ap
skaičiavo, kad apgavikai, 
prisidengdami * visokiomis 
“labdarybėmis,” išliežią iš 
amerikiečių 120 milijonų 
dolerių per metus.

Pinigus jie vilioja “ve
teranams,” “našlaičiams,” 
“kalėdoms dėl pavargėlių” 
bei kitoms labdarybėms.

Kai kurie visas gauna
mas aukas suvaro sau tie
siog i kišene, kiti atiduoda 
dalį “labdaringoms” orga
nizacijoms, kurių vardą 
naudoja.

Vienos tokių raketierių 
šaikos vadas yra radijo ko
mentatorius F. J. Fletcher. 
Ta šaika surinko apie 4 
milijonus dolerių neva Na- 
cionaliam Vaikučiu Fon
dui.

Vietnamo tautininkų vadas 
reikalauja tartis su 
komunistais apie paliaubas

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo tautininkų premje
ras Nguyen reikalauja, 
kad karaliukas Bao Dai 
būtinai tartusi su Vietna
mo komunistais - liaudinin
kais apie karo baigimą.

Teigiama, kad Bao Dai, 
Francijos Įnagis, pašalins 
nepaklusnų j į p rem j erą.

Liaudininkų prezidentas 
Ho Či Minh jau ketvirtą sy
kį. per dvi paskutines sa
vaites siūlė francūzams 
pradėti derybas paliauboms 
daryti.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vis šalta.
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KREIPS RIMTO DĖMESIO
DABAR PA AIŠKI TAI, kad prezidento Eisenho

werio kalba, sakyta praėjusią savaitę Jungtinėse Tau
tose, buvo Įteikta Molotovui viena diena anksčiau negu 
ji buvo sakyta.

Pasirodo, jog mūsų ambasadoriusMaskvoje, Cha ries 
Bohlen, gavęs iš prezidento kalbos kopiją, tuojau nuvy
ko pas Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministrą Mo
lotovą ir ją įteikė jam. Sykiu ambasadorius prašė Mo
lotovo, idant jis ‘kreiptų rimto dėmesio į šią kalbą, nes 
prezidentas Eisenhoweris skaito ją viena iš. svarbiausių 
kalbų, jo sakytų, šitoje kalboje prezidentas iškelia kai- 
kuriuos naujus priėjimus prie atominės jėgos sukon- 
troliavimo ir dėl taikos užtikrinimo pasaulyje.

Molotovas, sako pranešimai, pareiškė amerikiniam 
ambasadoriui, kad jis ir jo vyriausybe rimtai, atidžiai 
studijuos šią kalbą.

Po to, kai kalba buvo pasakyta, spėjama, mūsiškis 
ambasadorius Maskvoje dar kartą ėjo pas Molotovą 
tuo pačiu reikalu. Molotovas ir tada pažadėjo kreipti 
įimto dėmesio i visa kalbos turini.

Ką visa tai pasako?
Tai pasako, kad mūsų vyriausybė žinojo, jog tarybi

nė vyriausybė prezidento Eisenhowerio pasiūlymus rim
tai apsvarstys. Betgi, atsimename, trečią dieną po šitos 
kalbos paskelbimo, komercinė mūsų krašto spauda pra
dėjo rėkti: rusai atmetą Eisenhowerio pasiūlymus! Vi
sa tai buvo padaryta su piktais tikslais tuomet, kai vy- 
riausvbė žinojo ka kita. « u *•

Mes, aišku, nežinome, niekas Amerikoje nežino, ką 
Tarybų Sąjungos vyriausybė atsakys į prezidento Ei
senhowerio pasiūlymus, sudėtus į minėtąją jo kalbą. 
Svarbu mums čia priminti tik tai, kad toji kalba Mask
voje bus visapusiškai studijuota ir vienaip ar kitaip į 
joje iškeltus klausimus atsakyta,—rimtai atsakyta.

REMIASI BAIME
ADLAI STEVENSON AS, kalbėdamas Philadelphi- J 

ladefphijoje, teisingai pasakė, jog republikonų adminis- ■ 
-tracija remiasi keturiomis baimėmis: nedarbo baime. ■ 
komunizmo baime, piliečių baime ir laisves baime.

Iš tikrųjų, tos visos keturios baimės turi artimą ryši . 
ir sudaro lyg vieną didžiulę baimę, kurios republikonai 
yra išsigandę.

Praėjusieji miestavi ir kai kur kongresiniai rinki
mai republikonams uždavė nemažą smūgį ir dėl to dabar 
jie rėkaloja, trepčioja ir patys nebežino ką daro.

McCarthy rėkia, jog 1951 metų kongresiniuose rin
kimuose vyriausias klausimas tebebus “komunizmas.” 
Eisenhoweris sako: ne, komunizmas jau bus pašalintas, 
todėl jis “nekvaršins piliečiams galvų.” Brownell’is kal
ba savo. Ir taip, kas galva tai razumas.

O makartizmas tebesiautėja nepažabotas. Demo
kratas senatorius Lehman teisingai sako: makartizmas 
yra Amerikai pavojingesnis negu visi jo “surastieji v r • •šnipai.

Mes jau esame sakę, kad republikonus galima būtų 
lengvai suvaldyti, jei demokratai taptų agresyvingesni. 
Jei pažangesnieji demokratai, tokie, kaip sen. Lehma- 
nas, kaip Stevensonas, pradėtų smarkesnę kovą prieš 
makartizmą, tai jie susilauktų daug talkos iš nepartinių 
žmonių ii- net iš pažangesnių republikonų tarpo.

Sydney Linton, 26 metu, Londono priemiesčio Stokes New
ington gyventojas, visas suparalyžiuotas, tik galvą sveika. 
Dantyse įsikandęs paišiuką jis piešia Napoleono atvaizdą.

2 psl.—Laisve (Liberty) Trečiadienis, Gruod.-Dec. 16, 1953

“Tūkstantis po šimtą!”
SVEIKINU PAULINĄ 

JASILIONIENĘ!
Lietuviu Namo Bendro

vės suvažiavime, kai buvo 
karštai priimtas šūkis — 
“tūkstantis po šimtą” vi
soms namo skoloms likvi- | 
duoti, balso pasiprašė ir ' 
binghamtonietė Paulina Ja- 
silioniene ir pasisakė seka
mai:

—Aš atvykau į šį suva
žiavimą savo paskolą atsi
imti, bet kadangi suvažia
vimas taip entuziastingai 1 
pasisako už pravedimą au-! 
kų vajaus skoloms likviduo
ti, tai rie tik skolos grąžinti 
neprašau, bet dar šimtinę iš 
jos paskiriu į skoloms'lik-i 
viduoti fondą — savo mirų-' 
šiam vyrui pagerbti!—

Paulinos pareiškimą ten
ka širdingai pasveikinti, ir 
susirinkimas karštai jai su
plojo. Tai širdingumo, ge
ro linkėjimo pavyzdys!

Jasilionienė ir toli nuo 
Kultūrinio Centro gyven
dama jo Bendrove pasitiki.

Geistina, kad visi tokiu 
pasitikėjimu persiimtų.

Namas save išsilaiko. O 
jei kada tektų jį parduot 
(apie tai nė nesvajojama), 

tai bet kada už jį gautume 
daug daugiau, negu jo sko
los. Namas dabar yra daug 
vertesnis, negu jis buvo pir-!

kimo metu. Į jo vidujinius 
pagerinimus t bei priedėlius 
yra investuota, rodos, ne 
mažiau 40 tūkstančių dole
rių.

Joks bankas jokio mort- 
gedžiaus ant jo neturi. Vi
sas paskolas esame sudėję 
patys dalininkai, o mortge- 
džiaus $25,000 turi tik LDS.

Spyrimasis paskolą tuo
jau atsiimt be turimų fi
nansiniu sunkumu — būtų 
nedraugiškas nusistatymas 
Bendrovės atžvilgiu.

Būkime tvirtame drau
giškume, kaip Paulina Jasi
lionienė !

“Tūkstantis po šimtą” 
turi praeit!

Kaip namas buvo entuzi
astingai nupirktas, taip en
tuziastingai jis turi būt ir 
i,š skolų išlaisvintas. Visi 
dalininkai turime širdingai 
rūpintis suvažiavimo nuta
rimą “tūkstantis po šim
tą” šimtu nuošimčių pra
vesti! Tuomi gero padary
sime ne kam kitam, bet sau. 
Namas pasiliks be skolų, o 
mes — be rūpesčio. Juomi 
džiaugsis ne kas kitas, kaip 
tik mes patys. Visi prisidė
jo po mažai—po šimtinę—; 
turėsime didelį savo kultu- j 
riniam darbui paminklą, 
garbingą jo apvainikavimą!

Merkinės Dzūkas

Ištekėjusių moterų darbo pasiūla
JAV Darbo Departmento 

Moterų Skyriaus neseniai 
paskelbtame pranešime sa
koma, jog pokario metais į 
dirbančiųjų eiles įsiliejo žy
mus skaičius ištekėjusių 
moterų. Minimu laiku sa
vistovių moterų skaičius 
pasiliko beveik toks pat — 
5,500,000; apytikriai toks 
pasiliko ir našliu bei išsi
skyrusių moterų skaičius— 
2,900,000. Tačiau ištekėju
sių moterų darbo pasiūla 
žymiai padidėjo. Jei 1947 
metais dirbo apie 7į milijo
no ištekėjusių moterų, tai 
praėjusiais 1952 metais jau 
net 10,500,000.

jungė į darbus pramonėje 
praėjusio visuotino karo 
metu, kada jos jautė parei
gą pakeisti kitur reikalin
gus vyrus dąrb i n i n k u s. 
Daugumos vyrai tuo metu 
tarnavo ginkluotose jėgose.

Po ‘karo, vyrams sugrį
žus, šeimų gyvenimas
sunormalėjo ir gimdymų 
skaičius nepaprastai pakilo. 
Tuo metu ištekėjusių mote
rų darbo pasiūla sumažėjo. 
Bet 1948 metais jos pradėjo 
grįžti. Šiuo metu Jungtinė
se Valstybėse dirba 19 mi
lijonų moterų pramonėje ir

vėl

“TAI-MŪSŲ KEL IAS”

j Iš Amerikos istorijos
Suteikimas teisės moterims 

i balsuoti (1869 m. griio. 10)
Vajus iškovoti Amerikos 

moterims teisę balsuoti ta
po apvainikuotas laimėiimu 

moterys yra pamėgusios iškilus naujosios teritorijos 
tekstilės, siuvimo ir maisto Wyomingo reikalui. Pries 
pramonę. Trečioji rūšis yra 1867 metus tik pagal svar- 
prekyba (pardavėjos) bei' biausius_ kelius nuo Missis- 
aptarnavimas: padavėjos, sippi upės į vakarus^ kur-ne-
grožio specialistės. Gailės- ^ur gyveno^ žmonės. Ta- 
tingos seserys ir mokytojos 
sudaro reikšmingą profesi
onalių grupę. Maža jų da
lis užtinkama biznio, finan
sų , remonto ir pramogų

žmonės. Ta-

f

Įžymusis šių dienu Lietuvon 
rašytojas J, Šimkus šitaip 
vaizduoja Lietuvos pasirink
tąjį socialistini kelią:

“Popieriaus kalnus ir raša
lo/ marias sunaudojo buržua 
zi.ja, rėkdama apie laisvę ir 
lygybę žmonėms ii’ tautoms 
To didelio ir išpūsto melo pa
vyzdžiu nereikia toli ieškoti. 
Tiesa, Smetonos ir piechavi- 
mai, tiškevičiai . ir karveliai, 
vailokaičiai ir mitokai, jie tu 
rėjų lais\ę plėšt ir. apvogt ii 
augt liaudį. O kai dėl lietuviu 
tautos, tai šlykščiai melavo 
tie. kurie tvrtino,- kad lietuviu 
tauta buvusi laisva ir nepri
klausoma. Ji buvo laisva sėdė
ti kalėjimuose, mirti duju ka
merose, ji buvo laisva gyventi 
skurde ir tamsoje. C,

“Savu valdovu niekinta ir 
trypta, Lietuva ne mažiau bū
va trypiama ir niekinama už 
sienio imperialistu. Pilsudski- 
niams grobikams isireikė Vil
niaus — jie jį pasig'obė. Hit
lerininkai įsigeidė Klaipėdos 
krašto — pasiėmė. Nebetoli 
buvo valanda, kai vokiškasis 
fašizmas turėjo praryti visą 
Lietuvą ir įkinkyti ją j savo 
karinį vežimą.

“Nepavyko. Lietuvos liau
dis, Tarybų Sąjungos tautu 
padedama, sudaužė tvos Lie
tuvos buržuazijos sumanymus.

“Buržuazijos šiukšlės atsi
dūrė istorijos sąšlavyne, o Lie
tuvos liaudis, pirmą kartą sa
vo gyvenime įgijusi tikrą lais
vę ir nepriklausomybę, pakilo 
visu ūgiu ir išėjo sa\o laimė; 
statyti.

“Eil< skersai ir išilgai savo 
gimtąjį kraštą, ir tu neberasi 
išnaudojančio ir išnaudojamo
jo. O tai visu svarbiausia. Nuo 
čia prasideda tikroji laisvė ii 
lygybė žmogui ir tautai. Nuo 
čia prasideda tikrasis tauto;; 
nepriklausomumas.

“Mes pripratome ir mūsą 
nebestebina, kad Lietuvoj 
liaudis pati tvarko ne tik sa
vo reikalus, bet per savo rink
tinius atstovus prisideda prie 
visos Tarybą valstybės tvar
kymo. Mes pripratome ir ne
besistebime, kad visuose mū
są milžiniškos šalies kraštuose 
m ('s taip pat laisvai ir pagar
biai jaučiamės, kaip savo gim
tuose namuose. Mus nebeste
bina ir lai, kad kitos tarybinės 
tautos, be jokiu išskaičiavimu 
ar savanaudiškumo, padeda

mums įrengti tobuliausius fab
rikus ir įmones, gausiai aprū 
pina musu respublikos žemės 
ūkį naujausiomis ūkio mašino
mis. Mes laikome visai įprastu j 
dalyku, jeigu mūsų meno kū- i 
riniai susilaukia, aukšto visa- ■ 
sąjunginio įvertinimo, paplin-; 
ta milijonu tarybiniu žmonių 
tarpe, prasiskina kelią į visą 
kultūringą pasauli.

“Mūsų nedidel.is mielai 
kraštas, tarsi sodas pavasarį, 
pilnas klestinčiu darbo ir kul
tūros žiedu. Ir kiekvienam 
žiedui — saulės ir oro iki va
liai. šimtai tūkstančiu musu 
jaunu ir paaugusiu žmonių 
ga.li mokytis, kilti aukštyn 
kultūros pakopom ir savo lai
mėjimu vaisius nešti liaudžiai.

“Išsikovojusi tikrą savo lais
ve ir nepriklausomybę, mūsų 
liaudis kupina nepalaužiamos 
jėgos auginti ją. Mes pasirin
kome tikros laisvės ir lygy
bės kelią visiems laikams. Tai 
— musu kelias.

“Juo eidama, mūsų liaudis 
susilauks visu savo svajonių 
išsipildymo — šviesaus komu
nizmo pergalės.’’

Anekdotai
Bus pakeliui

Sentimentali moterėle, 
ištekėjusi už neromantiško 
vyro, vieną vakarą taip su 
juo pasikalbėjo:

“Ar tu dėvėtum gedulo 
ženklą, jeigu aš numir
čiau?” į

“Žinoma, jog dėvėčiau,” 
vyružis atsakė.

“O ar dažmai tu kapines, 
kur aš palaidota, lanky
tum?”

“Būk užtikrinta, kad ti
krai dažnai. Juk saliūnan 
einant man vis tiek pro ka
pines- reikės eiti.”

Naujas Edisonas
Tūlas galvočius bitinin

kas pasiryžo, lyg tas Edi
sonas, naują žibintuvą “su
kurti.” Jisai sumanė sa
vąsias bites su šviečiančiai- 
siais vabzdžiais sukergti, 
idant naujoji bičių gent- 
kartė savą, šviesą turėtų, 
taigi ir naktį galėtų jam 
medų nešti.

Kol kas jo išradimas dar 
neužpatentuotas.,.

geležinkeli per Wyomingo 
valstiją, palapinių mieste
liai išdygo kaip grybai po 
lietaus. Didžiausias jų susi
būrė aplink tuo laiku pa-’ 
skuti nę stotį Cheyenne.

Tūkstančiai kolonizatorių 
nedelsdami kreipėsi į Kon
gresą prašydami vyriausy
bės apsaugos. 1868 metais 
Kongresas prašymą paten
kino įkardamas Wyomingo 

į teritoriją. Gyventojai su- 
i išsirinkti teritorijos 

i seimą.
Tuo laiku Wyominge gy- 

j veno Mrs. Esther Morris, 
■ tik neseniai su vyru ir tri- 
į mis sūnumis atklydusi į 
i “plačiuosius vakarus..” Prieš 
palikdama rytines valsty
bes ji buvo persiėmusį mo
terų balsavimo teisės įgy
vendinimo idėjomis. Vyks
tant Wyomingo rinkiminei 
kampanijai ji išprašė visos 

i eilės politikų, kad jie priža
dėtų, jei bus išrinkti, Wy- 

Pilnutinai niekas nega- omingo moterims teisę bai
li atsakyti. Priežasčių yra 
daug. Bet pirmutinė galė
jo būti gyvasis 
kariškiams 
moterimis, 
tos moterys 

atrodė
Jie užmiršo 
pie esamus

1950 metais, pagal Mo-' 
terų Biuro biuletinį, dau
giau kaip 2 trečdaliai ište
kėjusių moterų dirbo aukš-į 
čiau minėtose grupėse. Iš- i 
tekėjusios moterys dau-, 
giausiai dirbo fabrikuose ir; 
panašiuose pusiau automa- 
tiniuose darbuose.

Common Council

Karinės vedybos 
yra nepastoviausios

Anglų laikraštis People 
surinko davinių apie pasė
kas karinių vedybų. Pati
krino 1,800 vedybų ame
rikonų karių su anglikė- 
mis. Iš tų 774 poros pa
kriko. Dėl ko?

i suoti.
Pažadai buvo ištesėti — 

įstatymo projektas praėjo, 
i gubernatorius pasirašė nau- 
j jąjį įstatymą 1869 metų 
, gruodžio 10 d. Daugelis 
į valstybių ir teritorijų pase
kė Wyominga, tačiau tik 

' 1920 metais JAV Kongi^y 
i sas, priėmęs Konstitucija 
priedėlį, įgalino balsuoti vi
sas Amerikos moteris.

reikalas 
susitikti su 
Gi čia tiktai 
buvo arti. Jos 

svarbiausiomis.

čiaus didesnė pusė yra ište
kėjusios moterys'. Dar 1940 
metais jos sudarė vos treč
dali visu dirbančiųjų mote
rų—12,000,000.

Minėtas biuletinas patei
kia daugiau faktų. Kad da
bartinės < 
bėjusios moterys yra vyrės-j jg pįtos pusės, anglų vy- 
nės nei paskutinio karo me- rj§Lasis jaunimas taipgi 
tu, kada dauguma buvo 20- ųUvo išblaškytas po platų t-\.i .4 Ll 1 * » 1 1 1 /*< C'1 1 ar •

ir

išauklėjimo ii
dirbančiosios ište- į sąlygų skirtumus.

Iš kitos pusės, anglų vy- 
___ i jaunimas taipgi

30 metu amžiaus. Šiuo me
tu amžiaus vidurkis

pasaulį. Merginoms 
svy_.kavo savųjų vaikinų.

ruoja tarp 40-50 metų am- • ]ęįtOmS mintis apie laimin- 
žiaus, kai jaunesnės auS\^a’gą gyvenimą turtingoje 
ir gimdo vaikus, ir nežiu-. Ąmerj^oje užmerkė akis, 
rint to sudaro du trečdalius i q jos £įa įštikro rado?

sto- 
Dar

visų dirbančiųjų ištekėju
siu moterų.

Šiuo metu, kada pragyve
nimas yra tiek pabrangęs, 
dauguma moterų dirba dėl 
to, kad jų uždarbis yra rei-

pajamas.padidinti šeimos 
Tačiau Moterų Skyriaus 
biuletinis nurodo, jog svar
bi priežastis yra noras pa
togiau ir prabangiau gy
venti.

Nežiūrint moterų am
žiaus ir grupių jos visos 
yra pamėgusios tam tikras 
pramonės sritis. Didžiau
sia jų dalis dirba raštinėse. 
Sekanti kategorija yra ma
šinų vedėjos. Daugiausia

Filmų aktore Mamie Van 
Doren išbando vietą, iš kurios 
galės tčmyti Naujų Metų Rose 
Bowl žaismes Pasadena, Calif.

DOVANA MARSHA- 
LLUI Už “TAIKĄ”

Oslo. — Norvegijon at
vyko Amerikos generolas 
Geo. C. Marshall priimti 
Nobelio dovaną (apie 35 
tūkstančius dolerių) už tai
ką.

Jis yra meistras ameriki
nio Marshallo plano me-

Dauguma čia atvažiavu
sios nerado jokio turto. 
Tūlos nerado net privatinio 
sau kambario. Priedams 
dar rado stiprią kompetici- 
ją iš vietinių, turinčių čio- i džiaginiai stiprinti ir gin- 
nai jau įsikūrusius tėvus, ; kluoti kapitalistinius krau
namus, darbą ir uždarbį. : tus prieš komunizmą.namus, darbą ir uždarbį.

Detroit, Mich.
Palaidojus Petronę 

Liminskienę

Today’s Pattern

tro.nė Liminskienė ir buvo' 
palaidota lapkričio 18 d. Ji 
buvo gimus Lietuvoje, Su
valkų rėdyboje, Vilkaviškio 
apskrityje, Žaliosios vals., 
Žienų kaime. Amerikoje iš-' 

i gyveno 42 metus.
• Velionė su Juozu Limins- į 
ku išauklėjo 4 dukteris ii ! 
Viena sūnų. Vienas sūnus L u
yra miręs.

Petronė buvo labai drau
giško ir ramaus būdo mo
teris . Buvo sveika iki apie 
metai atgal ir neturėjo 
daktaro per 60 metų. Bet 
apie metai atgal pradėjo 
jos širdis negaluoti ir turė
jo būti po gydytojo priežiū
ra. Nuo širdies stmegalėji-1 
mo ji ir mirė. Paskutiniais į 
metais ji vartojo daug vi-! 
šokių vaistų, bet jie nepa-! 
gelbėjo.

Liko giliame liūdesyje jos 
gyvenimo draugas Juozas, 
dukrelės Aldona, Jennie, 
Biruta ir Josephine ir sū
nus Johnnie.

Veliones Draugas

EACH 
ONE

YARD
54"

9255 
10-18

Pattern 9255: Misses’ Sizes 10, 
12. 14. 1G. 18. Blouse, weskit, skirt; 
each takes 1 yard 54-inch.

United Nations, N. Y. — 
Jungt. Tautų seimas , per
traukė savo posėdžius.

Užsakymą su 35 centais ir l 
pažymėjimu formos nume- 1 
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



B
Jūs galite pasiekti Ba

ku miestą lėktuvu, garlai
viu, traukiniu arba auto- 
mobliu. Kokiu transportu 
besinaudotumet, pirmiau
sia jums kris į akis naftos 
verslovės. Tai tūkstančiai 
aukštu ažūriniu bokštu, 
milžiniški sidabro spalvos 
rezervuarai. Baku — Ta
rybų Sąjungos naftos sos
tinė. Čia beveik viskas 
pritaikyta vienam svar
biam uždaviniui — degalų 
gavybai bei jų perdirbimui.

Papasakosime apie vieną 
naftos trestą, kuris yra 
jauniausias respublikoje, 
o kartu nepaprasčiausias 
visame pasaulyje. štai 
trumpa jo istorija.

Prieš kelerius metus 
Azerbaidžano geologai iš
tyrė didžiulį Kaspijos jū
ros ruožą. Eilė požymių 
rodė, kad kažkur šiame ra
done yra dideli naftos tel
kiniai. Savo apskaičiavi
mus geologai paprastai pa- 

* tikrina, išgręždami vers
mes. Tokią versmę geolo
gas Aga Kurban Alijevas 
nusprendė išgręžti viršum 
vandens vos iškylančių, to
li nuo kranto esančiu uolu 
keteroje.

pasitinka juos Baku.
Miestas didžiuliu pus

lankiu juosia įlanką. Jos 
grožį didysis rusų rašyto
jas M. Gorkis yra sulygi- s 
nęs su garsiosios Neapo
lio įlankos grožiu.

Senasis Baku kasmet 
jaunėja. Jį kerta vis nauji 
platūs prospektai, apso
dinti medeliais. Tarp dau
gybės daugiaaukščių pa
statų iš balto akmens ma
tyti aukštos dantytos se
nosios tvirtovės sienos, ku
rios nuo laiko patamsėjo, 
apsidengė žaliais apna
šais.

. Kaspijos jūroje šešias 
dienas siaučia vėjas, o vie
ną — ramu. Kelis mėne
sius gręžė versmę bangų 
plaunamoje uoloje meistro 
Michailo Kaveročkino bri
gada. Pagaliau iš povan
deninių gelmių aukštai iš
tryško naftos srovė.

Dabai1 šioje vietoje yra 
išaugęs naujas Baku va
lonas. Tai ištisas miestelis. 
Viršum jūros ant plieninių 
polių nutiestos gatves; iš- 

A ilgai jų pastatyta keturio
lika dviaukščių gyvenamų
jų namų, o taip pat daug 
kitokių pastatų. Kaban
čiųjų’ gatvių aikštelėse 
įrengta dešimtys bokštų, iš
gręžta daugybė versmių. 
Keli tanklaiviai su degalais 
kasdien išplaukia iš šio ra
jono į Baku naftos perdir
bimo gamyklas. Jūros naf
tininkų bokštai, įrengti ant 
mažų metalinių salelių, pa
sistūmėją vis toliau į Kas
pijos platybes, palikdami 
už horizonto miestelį ant 
polių. Yra atrasti ir kiti 
nauji naftos telkiniai, ku
riuos per amžius slėpė jū
rų gelmės.

Vakarais iš “Naftos ak
menų” (taip vadinamas jū
ros naftininkų miestelis) 
išplaukia dideli keleiviniai 
^dizeliniai laivai. Jais vyk
sta į Baku naftos verslovių 
darbininkai. Išdirbę čia 
savaitę-pusantros, jie to
kiam pat laikui grįžta pa
ilsėti namo. Džiaugsmingai

Gera pasivaikščioti Baku 
gatvėmis tuo metu, kai sau
lė nusileidžia už Patamda- 
ro kalno, kai ant gatvių ir 
skverų gula pirmieji sute
mų šešėliai. Staiga išilgai 
gatvių įsižiebia matinių ži
bintu kekės. Namuose už
sidega šviesos, visas mies
tas paskęsta žiburiuose. 
Viršum jo skaisčiai tvyska 
didelės raudonos penkia
kampės ž v a i g ž d' e s. Šios 
žvaigždės puošia naujose 
statybose esančių bokštinių 
kranu strėles.

Daug raudonų žvaigždžių 
spindi viršum miesto. Jei
gu paklaustam Baku gy
ventoją, kas, jo nuomone, 
būdingiausia miestui, jis 
nesvyruodamas atsa k y t ų : 
naujosios statybos! Baku 
dabar nėra nė vienos gat
vės, kurioje nebūtų stato
mas naujas namas. Nu
griaunami seni pastatai, o 
vietoje jų iškyla penkių-še
šių aukštu milžinai. Nau
jos statybos vykdomos pa
gal Azerbaidžano architek
tų projektus. Jos atspindi j 
geriausius nacionalinės ar- i 
ehitektūros bruožus. 1

Šiuo metu mieste statomi* 
viešosios bibliotekos rūmai 
su kelių milijonų tomų 
knygų saugykla, dramos 
teatras, Azerbaidžano Ko
munistų partijos istorijos 
muziejus, respublikos Moks
lų akademijos miestelis, 
Politechnikos instituto 
nauji gyvenamieji namai, 
kultūros rūmai, klubai, mo
kyklos, ligoninės, parduotu
vės, buitinio aptarnavimo 
kombinatai — iš viso iki 1,- 
000 pastatų.

Priešakinis tarybinis 
miestų statybos mokslas 
yra parengęs metodus 
miestams iš pagrindų re
konstruoti. Rekonstruoja
mas ir senasis Baku mies
tas. Antai, G. Gadžijevo 
gatvė iš karto perstatoma j 
naujai. Ji bus dvigubai 
platesnė, abejose pusėse iš
kils daugiaaukščiai namai. 
Tai bus gražiausia Baku 
gatvė-bulvaras.

Pasivaikščiokime B a k u

miesto rajonais, štai buvęs 
“Juodasis miestas” — naf
tos nerdirbimo ii' mašinų 
gamyklų rajonas. Jis taip 
buvo pavadintas del viską 
aplinkui dengusio purvo ir 
suodžių. Bet taip buvo pra
eityje. Dabar — šis rajo
nas vienas iš geriausiai su
tvarkytų mieste. Paskuti
niaisiais metais čia stojo ri
kiuotei! daugiau kaip 100 
naujų namų, išasfaltuota 
dešimtys kilometrų gatvių, 
pasodinti tūkstančiai me
džių. Neseniai rajono jau
nimas gavo puikią do van ą- 
pirmą respublikoje žiemos 
plaukymo baseiną. Greti
mame Dzeržinskio rajone 
tuo pat metu buvo įrengtas 
vienas iš stambiausių Už- 
kaukazyje stadionų — be
veik 50,000 vietų. Toli
miausiame Duvanino rajo
ne įrengti puošnūs naftinin
kų Kultūros rūmai.

Pačiame pajūryje, pla
čios aikštės centre, stovi 
dešimties aukštų Vyriausy
bės rūmai. Čia trykšta įvai
riaspalviai fontanai. Neto
liese įrengti skverai tapo 
mėgiama miesto gyventojų 
poilsio vieta. Stalino var
do aikštėje vyksta šventi
nės darbo žmonių demon
stracijos.

Baku yra aukštųjų mo
kyklų miestas. Čia veikia 
apie 20 aukštojo mokslo 
įstaigų. Jose ruošiami in
žinieriai, gydytojai, peda
gogai, žemės ūkio specialis
tai, muzikai.

Respublikos m o k s 1 i n ė s 
minties centras yra Azer
baidžano -TSR Mokslų aka
demija su gausiais moksli
niais - tiriamaisiais institu
tais ir laboratorijomis.

. . . Baku anksti pabunda. 
Dar tebrėkšta aušra, o tylą 
jau skrodžia autobusų ir 
troleibusų signalai, tramva
jų skambučiai, pneumatinių 
kūjų dūžiai jūros uoste, 
garlaiviu ir tanklaiviu sire- 
nos . Visa tai susilieja į ga
linga didžiulio miesto dar
bo rytmečio simfoniją.

A. Nasibovas

įdomūs išsireiškimai

I

Walter Reuther (viduryje) vėl išrinktas CIO prezidentu 
Clevelando konvencijoje. Kairėje sekr.-ižd. James B. Carey, 
dešinėje vice-prez. John V. Riffe — išrinkti be opozicijos.

HARTFORD, CONN.
NETEKOME GERO 

DRAUGO
Palaidojome gerą draugą, 

Martiną Jonušonį - Johnsoną, 
kuris mirė gruodžio 5 d., 68 
metų amžiaus. Paliko moterį, 
2 sūnus ir 2 dukteris. Vaikai 
visi vedę ir jau turi savo vai
kų. Vienas sūnus tarnauja U. 
S. armijoj.

Martinui pasitaikė nelaimė, 
keletą kartų susižeidė.. Pasku
tiniu kartu susižeidė galvą ir 
nuo to mirė.

Martinas buvo progresyvus. 
Visada rėmė darbininkišką ju
dėjimą. Už tai jo draugai ir 
giminės sunešė daug gražių gė
lių vainikų. Draugė Giraitie- 
nė išlydint pasakė gražią pra
kalbą. Kai kurie net verkė. 
Taipgi ir ant kapų pasakė ke
letą atsisveikinimo žodžių. Už 
tai giminės ir draugai G i ra i Lio
nei labai dėkojo.

Tapo palaidotas Zion Hill ka
pinėse gruodžio 8 d. Gražus 
būrys žmonių palydėjo.

Palydovai buvo pakviesti j 
Laisvės Choro svetainę, kur 
velionio moteris ir vaikai da
vė pietus.

Martinas Johnsonas iš Lietu
vos paėjo: Kauno vedybos, 
Biržų-Panevėžio apylinkės, Rin- 
kuškių kaimo, čia išgyveno 40 
metų.

Šiais metais netekome jau 5 
gerų draugų. Juozas Dudonis

neseniai mirė, Vincas žaltaus- 
kas, Adomas Totorėlis, Juozas 
Januliavičius. Visi buvo geri 
žmonės. Apie juos, rodosi, bu
vo rašyta. Visi ilgai mūsų 
mieste gyveno ir veikė pagal 
išgalę. Juozas Dudonis mažai 
ką veikė, sirguliavo ir per ko
kią 20 metų gyveno E. Gram- 
by. Buvo jau senas, apie 80 
metų. Kai buvo jaunesnis, pla
tindavo literatūrą.

Lai jiems visiems būna leng
va žemelė, o mums pasiliku
sioms—jėgų dirbti toliau.

NAUJŲ METŲ 
PASITIKIMAS

Kaip jau žinote, čia gyvuo
ja kooperacija, kuri užlaiko 
namą ir svetainę, 155 Hunger
ford St. Kiekvienais metais 
rengia Naujų Metų balių ir va
karienę . Taigi ir šiais metais 
yra rengiama balius-vakariene 
pasitikimu i Naujų Metų, gruo
džio 31 d.

Balius prasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 2 vai. ryto. Duos 
gerą vakarienę, kaip i]- kasmet, 
ii’ gerti, kiek kas norės, per 
visą laiką, ir kepures ir viso
kius barškalus “už dyką.“ Kaš
tuos tik $5.

Turite pirkti tikietus iš anks
to, kad rengėjai žinotų, kiek 
bus svečių ii- kad visiems už
tektų vietos. Nes pereitą kar
tą vietos pritrūko, tai nekuria 
rugojo. A. K.

NEW JERSEY NAUJIENOS

SVEIKINA ŠVENTĖMIS
Mieli Draugai Laisviečiai:

Sveikinu jus visus su 25 
gruodžio ir linkiu geriausios 
laimes ii’ sveikatos.

Sveikinu savo visus gimines, 
pažįstamus ir visus Laisvės 
skaitytojus. Prašau visų, kad 
nesiųstumėte man tų paveiks
lų, nes aš nematau reikalo 
leisti laiką ir pinigus ant vėjo. 
Dabartiniu laiku pinigai > 
labai reikalingi.

Draugai, prisiunčia čeki 
$15. Tai už mano dienraštį 
Laisvę ir $7 dovana dienraščio 
fondui.

Dar kartą sveikinu visus 
sykiu.

Julia Werner,
Cleveland, Ohio.

Philadelphia, Pa.
IIELPWANTED—MALĖ
AUTO MECHANICS. Must be 1st 
class. Gen. mechanic who can qual
ify for State inspec. Operate repair 
shop on percentage. Income depend
ing ujxjn 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. Duo to increase in 

ra ' bus. we need 3 operators to add 
i to our staff. Wk. all yr. rnd. Vaca- 
1 tion with pay. Mt. Airy section;

good trans. Apply all wk. (closed
Mond.). MODE ARTS HAIR STYL
ING, 8222 W. Cheltenham Ave. 
Ch. 7-9954. (245-247)

Ewan Clague, darbo statistikų komisiotiierius, rodo, kiek 
per pastaruosius 9 menesius pakilo pragyvenimo reikmenų 
kainos.

Didžiausioji laisvėje gi
musiai liaudžiai garbė tai 
perleisti tą laisvę savo vai
kams. Harvard.

• 
•

Aš neturiu jokios slaptos 
priemonės pasisekimui at
siekti — vien tik sunkiai ir 
pasiryžusiai tam dirbti.

Turner.

Kaip yra, taip ir buvo
Dabar mes sielojamės, 

kad jaunuoliai išdykę ir į 
niekus išvirtę... Tačiau tai 
nėra, naujas dalykas. Pasi- 
skaitykime, pavy z d ž i u i, 
nors ir šį nusiskundimą:

“Vaikai dabar mėgsta iš
taigas ir prabangą; jie sta
čiokiškai elgiasi ir neigia 
visokį autoritetą; jie rodo 
panieką senesniems asme
nims ir mėgsta pleperiauti, 
vieton mankštintis ir la
vintis.

“Vaikai dabar yra terio- 
nimis, o ne patarnautojais 
savo gimdytojų namuose. 
Jie priešinasi tėvams, ala- 
savoja svečiams esant, gro- 
bia-ryja skanumynus nuo 
stalo pietaujant, mostaguo
ja ir žargosi kojomis ir te
rorizuoja savo mokytojus.”

Kas gi, jūs makote, tuos 
žodžius parašė? Ne kas ki
tas, o Sokratas, graikas fi
losofas, gyvenęs daugiau 
ne du tūkstančiai metų pir
ma mūsų laiko. Tai ištrau
ka iš jo raštų, neseniai pa
talpinta vieno Ohio valsti
jos universiteto leidžiama
me laikraštėlyje.

Surinko Kas Kitas

Gruodžio 5 d. mirė Julia 
Dambrauskienė, po tėvais Gu- 
daičiutė. Gimė ir augo ir visą 
laiką gyveno Bayonne, N. J. 
Palaidota gruodžio 9 d. North 
Arlington kapuose.

Palaidota labai iškilmingai, 
su visomis katalikų apeigomis, 
dalyvaujant astuoniems kuni
gams. Velionės vyro brolis ku
nigas buvo atvykęs net iš Mil
waukee, Wise. J kapus lydėjo 
virš 70 žmonių. Julia mirė su
laukusi 50 metų.

Dambrauskienė sunkiai sir
go per paskutinius porą metų 
ii- turėjo kelias operacijas. Ta
čiau nelabasis vėžys nesidavė 
gydyti ir iš moters, sverian
čios virš poros šimtų svarų, 
mirdama liko mažiau šimto.

Julia jauna būdama pri
klausė prie seniau gyvavusio 
Laisvės Choro, Bayonnėje, iv 
ir buvo gera choristė.

Paliko vyrą, sūnų, seserį, 
gyvenančią Akron, Ohio, ir du 
brolius, kuri'c gyvena Bayon
nėje. Užuojauta vyrui, sūnui 
ir visiems giminėms.

Gruodžio (> d. Hlizabeth- 
port, N. J., mirė Pavidienė, 
sulaukusi 85 metų. Palaidota 
irgi gruodžio 9 d. su bažnyti
nėmis apeigomis. Paliko du 
sūnus, dukterį, kuri yra vedus 
su G. Stasiukaičiu, gyvena 
Cliffside Park, N. J, ir keletą 
anūkų.

Velionė Pavidienė gerbė ir 
dienrašti Laisvę. Ji nupirko 
Kultūrinio Centro Bendrovės 
šėrą savo sūnui A. Pavidžiui, 
žinomam orkestrus vedėjui. 
Jos duktė Sofija buvo keletą 
metų LDS 3-čios Apskrities 
komitete ir dirbo sąžiningai. 
Būdama katalikų pažvalgų 
moteris, nebuvo griežtai nusi- 
^lučiusi ii prieš progresyvi lič

iu v i ų judėjimą. •
Užuojauta visai likusiai šei

mai.

šį sekmadieni, gruodžio 20 
d., 2:30 vai. dieną, Ukrainą 
svetainėje, 57 Beacon St., 
Newark, N. J., įvyksta persta
tymas ir dalis koncerto, kuria v
pildys Sietyno Choras. Kome
diją “Geriau vėliau, Negu 
Niekad” suvaidins pasižymėjo 
Brooklyno aktoriai.

Kas nežino Judžento, kaip 
gero komedijanto ir akto
riaus? Kriaučiūnas, Juškiene, 
Grybas, Bunkienė ir visi kiti, 
kurie dalyvaus lošime, pilni 
jumoro. Juoko bus visiems.

Tad nuoširdžiai visus paren
gimų mylėtojus kviečia rengė
jai,- Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečioji Apskritis iri 
Sietyno Choras. Atsilankę ne
nusivilsite, būsite pilnai pasi
tenkinę, ir visi atsilankiusieji 
su geru ūpu pasigėrėsime pas
kutiniu šių metų parengimu.

Atvažiavę į Newark, nuo 
Pennsylvanijos stoties imkite 
No. 1 ar 25 busus Springfield 
Ave. ir važiuokite tiesiai iki 
Beacon St.

Pilietis

Rajono jaunieji literatai

PAKRUOJIS. — Apie 30 
jaunųjų literatų subūrė apie 
save rajond laikraščio “žvaig
ždė“ redakcija. Jų kūriniai 
reguliariai spausdinami litera
tūriniuose puslapiuose, dažnai 
svarstomi susirinkimuose. Pra
dedantiesiems rašytojams pa
deda Vilniaus literatai.

Neseniai pasibaigė rajoni
nio laikraščio ir jaunųjų da- 
Šyl.ojų sekcijos suorganizuo
tas literatūrinis konkursas. 
Už nusakymą “KPik-tIts“

Lawrence, Mass.
Mr. Buckley vėl išrinktas- 

majoru. Catherine B. Byrbn, 
pirmutinė moteris nominuota 
į majorą Lawrence miesto is
torijoje, gavo 8,315 balsų, ži
noma, moteriai sunku buvo 
varyti rinki-minę agitaciją, nes 
pinigų neturėjo. Bet buvo įva
riusi kinkų drebėjimą esama
jam majorui Buckley.

Scanlon pasiliko laimėtoju 
prieš Casey, ketveri metai bū
nanti aldermanu. Public Safe
ty (gatvių priežiūros sky
riaus) aldermanas daugiausia 
gavo balsų, nes gerai prižiūri 
gatves, žiemos laiku nuvalo 
sniegą, žmonės jį myli. Jis yra 
italų tautos. Joseph R. Turri 
3-čiu kartu išrinktas i Engi
neering Department.

Teks pasimatyti su drau
gais vilniečiais Chicagoje. Ten 
būsiu keletą dienų. Tai dar 
pirmu kartu būsiu tame did
miestyje. Laikas nelaimi pa
togus, vasarą būtų geriau. Bet 
turi būti tai]) gerai, kai]) yra. 
Parvažia\ęs atgal pabrėžiu, 
kai]) patiko Chicaga. na, ir 
abelnai apie viską.

S. Penkauskas

PUIKIAI PAVYKO
Maj)le Parko uždarymo 

kietas puikiai pavyko.- Svečių 
privažiavo pilna svetainė. Vi
si linksmai šnekučiavosi ir kar
tu apgailestavo, kad negalės čia 
suvažiuoti net per 1 žiemos mė
nesius, turės laukti balandžio 1

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. 
J lenderson. BUFF HENLEY PA
PER CO., 280 So. 30th 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)

MALE and FEMALE

COUPLE OR 2 WOMEN, reliable; 
good ref. and exp. Must be neat. 
Take complete care of house. Small 

I family. Good salary. Phono Ogonta 
1117 for interview.

(245-247)

Johnson City, N. Y.
V. Zmitraitė apsivedė

Lapkričio 25 d. apsivedė 
Viktorija Zmitraitė su Frank 
A, Miller iš Columbia, N. J. 
Tą pat dieną jie išvažiavo j 
vyro namus, bet vėl grįžo 
gruodžio 5 d. dalyvauti LDS 
(j k]). Binghamtone surengto
je vakarienėje.

Ant rytojaus, gruodžio 6 d., 
buvo vedybų vaišės. Atsilankė 
nemažai draugų, taipgi ir sve
timtaučių pažįstamų ir kaimy
nų. Vaišės tęsėsi per visą die
ną iki vėlyvam vakarui, kol 
jaunavedžiai, atsisveikinę bin- 

i ghamtoniečius. išvažiavo į na- 
m us.

Pasilikę dar keletas svečių 
ramino bei apgailestavd seserį 

nę Zmitraitę, kad jai rei
kės dabar vienai gyventi. Kol 

! apsipras, bus nesmagu ir liūd
na. taip nesmagiai ji dabar ir 

(yra nusiteikusi.
L. S.

bail- Bro

d., iki parkas atsidarys.
Visi prisiminė, kaip per va

sarą čia galima linksmai laiką 
praleisti. Patogu ir su vaiku
čiais, kuriems yra daug vietos 
bėginėti ir žaisti.

Moterys klubietės turėjo pa
rengimą gruodžio 5 d. Turėjo 
daug svečių. Valgiai buvo geri.

Po užkandžių pasimaišė ir 
miesto politikieriai. Majoras 
savo kalboje sveikino su links
momis Kalėdomis ir savo kal
bą nukreipė į kitą pusę, kad 
bedarbiams akis užmuilinus.

Kitas valdininkas pajuokė jo 
sveikinimą. fšakė, daugelis ne
turi nei čekių, nei darbo, tai 
kai]) gali linksmai Kalėdas pra
leisti ?

Gruodžio mėnuo yra pavo
jingiausias automobiliais važi
nėti, nes tą mėnesį daugiausiai 
įvyksta automobilių nelaimių, 
ypač kai orai pasimaino, paly
ja, pasala.

Todėl patartina automobilių 
vairuotojams būti atsargiems, 
kad nelaimių išvengti.

L. K. Iliura*

ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

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

premija buvo paskirta jaunam 
prozaikui A. Moleskai. Premi
juotas buvo tai]) pat R. Na- 
rečionio feljetonas “Teliušiš- 
ka tvarka.” Pradentysis poe
tas Z. V ag lys už eilėraštį “Tė
vo. laiškas“ gavo paskatina
mąją premiją.

Redakcijos Atsakymai
Pašaliniam, Chicago. — At

leisite, kad jūsų paskutinio 
straipsnelio apie moteris nesu- 
naudosime. Nesuprantame jo 
tikslo. V ištiek ačiū už rašinė
jimą.

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
rengimo eis apgynimui 13 areštuotų 
žmonių. Todėl, kurie mylime lais
vę ir civilines teises, dalyvaukime 
šioje sueigoje paremkime svar
bų reikalų. 'Rengėjai

______________ (245-246)

HARTFORD, CONN.
Iš priežasties Kalėdų šventės, 

Laisvės Choro susirinkimas jvyks 
anksčiau — gruodžio (Dec.) 17 d., 
tai yra ketvirtadieni. Visų narių 
prašome jsitėmyti pakcitthtą susirin
kimo dienos ir prašome būti šiame 
susirinkime. Turime daug svarbių 
reikalų aptarimui ir turėsime iš
rinkti chorui valdybą 1954 metams. 
Šis susirinkimas yra metinis. A. K.

(245-246)
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nauja žemės ūkio specialistų 

laida

DOTNUVA. — Žemės ūkio 
mokykla kolūkiu pirminin
kams parengti šiomis dienomis 
išleido antrąją laidą jaunes
niųjų agronomu. 32 nauji že
mės ūkio specialistai išvyko i 
kolūkius, kur dirbs atsakingo
se pareigose.

Baigusiųjų tarpe Socialisti
nio Darbo Didvyris K. Pruns- 
kus, baigęs mokyklą su pagy
rimu. Diplomus su pagyrimu 
taip pat gavo A. Baičaitis, B. 
Maželis, S. Raičius ir kiti.

V. Dovydaitis

Nauji šaldytuvai

Artimiausiomis dienomis 
Vilniuje. Paneriu gatvėje. per
duodamas eksploatacijon šal
dytuvas. skirias žinios gami
niams saugoti, čia vienu molu 
bus galima laikyti 1.5 milijono 
kilogramu šviežiai šaldytos 
žuvies, atgabentos iš Klapčdos 
ii* kitu respublikos vietų. Iš 
šaldytuvu žuvis bus paskirsto
ma po miesto prekybos Įmo
nes.

Naujas šaldytuvas Įrengtas 
taip pat Tauragės mėsos kom
binate. šaldytuvas iau perduo
tas naudojimui.

Puikios kokybės mielės

Naujoji Vilnia. — Mielių 
fabriko kolektyvas siekia ga
minti tik pirmos rūšies pro
dukciją. Per trečią šių metų 
ketvirti Įmonė patiekė maisto 
ii* prekybinėms organizaci
joms dešimtis tonų aukštos 
kokybės mielių. 

________ i
“Tautų draugystės” 

hidroelektrinėje
DŪKŠTAS. — “Tautų drau- ■ 

gystės“ hidroelektrinė je Įvyko ■ 
tarprespublikinis pasitarimas. ■ 
Apsvarstytas klausimas, kaip' 
pilnutinai išnaudoti stoties ga-j 
minamą elektr. energiją daug 
darbo reikalaujantiems proce
sams mechanizuoti kolūkiuo
se.

Pasitarime būva parengtos 
priemonės elektros energijos 
išnaudojimui pagerinti ir daug 
darbo reikalaujantiems proce
sams toliau elektrifikuoti ir 
mechanizuoti kolūkinėje ga
myboje. Artimiausiais mėne
siais prie “Tautų draugystės“ 
stoties prijungiamos dar pen
kios sustambintos Baltarusijos, 
Lietuvos ir Latvijos žemės ū- 
kio artelės.

Daugiau audiniu
KAUNAS. — Vis daugiau 

plataus vartojimo reikmenų 
pagamina pramoninė koope
racija. Kauno “Spartuolio“ 
gamybinė artelė per šių metų 
10 mėnesių vartotojams patei
kė daugiau kaip 20 tūkstančių 
metrų pamušalinio šilko audi
nių ir vilnonės medžiagos kos
tiumams ir paltams, negu pe
reitais metais per tą pati lai
ką. Šiemet “Spartuolio“ arte
lės darbininkai, mažindami 
gaminių savikainą, sutaupė 2 
milijonu^ 685 tūkstančius rub
lių.

Naujos remonto dirbtuvės

Kaunas. — Baigiamos sta
tyti remonto dirbtuvės. Arti
miausiu metu jose bus sumon
tuoti šimtai Įvairių Įrengimų. 
Šios dirbtuvės aptarnaus pen
kiolika tarybinių ūkių, čia bus 
remontuojami traktoriai, kom
bainai, auto-mašinos ir kitos 
mašinos. Dirbtuvėse bus ga
minamos žemės ūkio mašinų 
atsarginės dalys, veiks detalių 
plovimo, remonto, surinkimo, 
agregatų dažymo ir kiti sky 
riai.

J. Aukštuolis

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Kolegija atsikirto 
užgauliotojui

New York City College va
dovybė paskaitė McCarčio už
gauliojimą negalimu nutylėti. 
Tardydamas 1 larry N. Shoi- 
ket, brook lynieti, McCarthy 
pašaipiai išsitarė: “Aš manau, 
kad mes turėsime klasės sąs- 
kridį.“ Tuomi jis norėjo pa
žymėti. būk iš tos kolegijos iš
eina daug “subversyvių.’’

Kolegijos santykiams su vi
suomene skyrius dėl (o išleis
tame pareiškime žymi, kad 
kolegija tikrai mylėtų turėti 
jos išleistų asmenų sąskrioi. 
Jame būtų virš 15,000 studen
tų ir alumnų, kurie tarnavo 
mūsų karinėse* jėgose praėju
siam kare. Būtų virš 1,500 
tarnavusių Korėjoje. Dalyvau
tų virš 500 buvusių sužeistų ir 
virš 850 pasižymėjusių tarny
boje. Dar pareiškė"* apgailes
tavimą, kad negalėtų dalyvau
ti 307 ati'davusieji savo gyvy
bę praėjusiame kare.

Spaustuvių derybos 
dar nebaigtos

Spaustuvių darbininkams al
gų priedo klausimas vis dar 
buvo neišspręstas. Sekamas 
davimams rinkti komisijos po
sėdis turėjo Įvykti gruodžio 
15 ei. Laikraščių savininkai 
spiriasi nepridėti daugiau, 
kaip iš sykio pasiūlytus $3.75. 
Streikavusieji darbininkai yra 
sakę, kad jie tokio priedo ne
priims.

Ruošiasi parinkimui 
pajūriečiams unijos

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba (NLRB) atsikraustė i 
New Yorka iš VVashingtono. 
Ruošiasi parinkimui laivakro- 
viams unijos. Pirmadieni New 
Yorke* pradėti pirmieji pasita
rimai tuo klausimu. Apie 50,- 
000 pajūriečių dabar oficia- 
lės atstovybės neturi.

Išvyka iš VVashingtono i 
sprendžiamos padėties vietą 
vra tiktai antra tokia tos val
dinės Įstaigos gyvenime. Me
nama, jog tai padaryta ne 
tiek iš rūpešties apie* tuos bal
savimus pasirikimui unijos. 
Veikiausia dėl to, kad laiva- 
Kroviai gali paskelbti streiką. 
Jis gali kilti dieną pirm Kalė
dų.

Sveikins persekiojamus
Masinis pobūvis ir koncer

tas rengiamas Bronxe • gruo 
džio 20-tą. JĮ rengia susitikti' 
Steve* Nelsoną, Bill Albertso- 
ną ir Irving VVeismaną. Ta 
proga bus kalbų ir sukelta fi
nansinės paramos politinių ka
linių laisvinimo darbui. Vieta; 
New Terrace Gardens, Boston 
Rd. ir 181st St. Pradžia 2. v.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125" PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINĖJ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L? 1.7 N. Y. '

Unija reiškia protestą 
prieš ragangaudystę

Apie* 100,000 Didžiojo New 
Yorko miestinių Įstaigų darbi
ninkų bus paliesti naujai pas
kelbto kamantinėjimo. Tyri
nėjimų komjsijonierius Shields 
praėjusi penktadieni paskelbė, 
kad jis išsiunčia tam kaman
tinėjimui blankas. Jas gaus 18 
valdinių <1 ep artmen tų.

ACL Federation of State*. 
County and Municipal Emplo
ye's pareiškė, kari ji prieš tą 
kamantinėjimą protestuoja. Ji 
bandys teismo keliu valdinin
kui uždrausti kamantinėti.

Vietinio lokalo prezidentas 
Jerry VVurf sako, jog “apimis. 
žodžiai ir išvada yra tokia, 
kuri priverstų visuomenės 
Įstaigų darbiniukus ir tarnau
tojus nejučiomis padaryti 
kreivą priesaiką.“ Mr. Wur( 
sako, būk tas “padėtų komu, 
nistams.“ Tačiau sykiu pripa
žįsta, kad tas uždėtų New 
Yorko miestui oficialų makar- 
ti'zmo antspaudą. Tai yra, to- 

į mis verstinomis išpažintimis 
būtų mieste Įvykdytas makar- 
tizmas.

Ragina reikalauti 
amnestijos

Nėra žiauriau nuskriaustų 
žmonių, kaip tie, kurie Įkalin
ti. Dar Įkalinti ne už koki pra
sikaltimą, bet už darbo žmo
nėms gerovės idėjas. Tokiais 
yra Įkalintieji einant Smith 
Aktu. Dėl to ypačiai pirm 
švenčių daugėja ir stiprėja 
balsai už jų išlasivinimą.

Vienas tam tikslui masinis 
mitingas rengiamas 'ši ketvir
tadieni. gruodžio 17 d., Man
hattan Plaza, 66E. Jth St., 
New Yorke. Salė randasi ne
toli nuo BMT Broadway lini
jos 8tli St. stoties.

K-nas

Wagner reikalaus iš 
valstijos pinigų

Naujasis majoras Wagnoris 
pareiškė, kad jis reikalaus iš 
valstijos iždo miestui daugiau 
pinigų. G u. b. Dew e.v valdžia 
turėtų suteikti 500 milijonų 
paskyrų bendriems miesto fi
nansiniams reikalams. O 40 
milijonų prašys vien tiktai 
statybai mokyklų ir mokyto
jams algas pakelti.

Valstijinis rendų prižiuro- 
vas McGoldrick sako, jog tū
li savininkai gali tikėtis ren
du nu mušimo. Numosimai už
tikrinti tiems, kurie iki 15 va
sario neįdės naujus šaldytu
vus vieton pasmerktų senų ga 
sinių. Liečia tuos, kurie suge
dę.

Miesto 28 parkuose ir aikš 
štėse jau užžiebtos šviesos ka
lėdinėse eglaitėse.

Transportininkai jau 
turi pinigų streikui

CIO Transport Workers li
nijos prezidentas Quill pas
kelbė, kad unija jau turi pusę 
milijono dolerių streiko fon
de. Tačiau jis reiškė vilti, jog 
busimasis majoras Wagneris 
veiks, kad nereikėtų streikuo
ti. Unija yra pareikalavusi po 
25 c. mokesties priedo.

Susirinkimas
Labai svarbus Moterų Klu

bo priešmet inis susirinkimas 
Įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 17-tą. Liberty 
Auditorijos patalpose. Narės 
ir visos moterys kviečiamos 
atvykti.

Valdyba
(240-217)

Astorijoje tūlos moterys pa
siskundė, kad jų vyrai kozy- 
riuoja. Detektyvas areštavo 
12 vyrų. Bet kai jie atsidūrė 
pas teisėją Lo Piccolo, teisė
jas juos paleido namo. Sako: 
jie visi' yra mano kaimynai, 
visi geri žmonės.

Uosto kontroliai jau 
atmetė 125 asmenis

Valdiniai kontroliai samdos 
New Yorko uosto darbams 
jau atmetė 125 uoste dirbusius 
asmenis. Iš tų 25 buvę Įvai
riais boseliais.

Sveiksta
Petras; Šolomskas apleido li

goninę gruodžio 15 d. Dabar 
ilsisi namie, 265 So. 2nd St., 
Apt. 18, Brooklyne. Operaci
jos atrodo pavykusiomis. Jo 
sveikata stiprėja. Petras turi' 
vilti sugrįžti i darbą pasilsė
jęs keletą savaičių.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

Į BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS >

3 Savininkas ;
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
į; Gerai Patyręs Barberis i

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

.... ........ —.... ......... — . ■ «

KALĖDŲ SPECIALUMAS
Padarykite Naujų Metų Rezoliuciją baikoms ir linksmybei per 

Ik ištisus ’54 m. ir visados. Išmokite šokti su visais.
w Nesėdėkite pašalyje, kada kiti sau baikauja’. Jūs taipgi galite 
$ įsisukti j linksmumą, baikavimą ir populipriškumą—Veikite Dabar!!! 
jį: SPECIALĖ KALĖDINĖ KAINA—(i ŠOKIAI—$21.00. Mokina priva- 

tiniai Mokytojai; Amerikos pirmaeiliai.
Rhumba* * Lindy * Fox Trot * Mambo * Tango * Samba

PALLINI Užsitikrinimui x

t;

Pasirinkite DON
606 Madison Ave., N. Y. C. 
PL. 5-9166
Atdara kasdien 12-10 P. M. 
Sekm. 2-6 P. M.

Vardan labdarybės 
milijonai dolerių

New Yorko užvesta byla 
prieš National Kids Day 
Foundation. Ji pernai bėgiu 
vienerių metų surinkusi aukų 
$2,931,000. Bet labdarybei iš
leidusi tiktai 10 procentų. Vis
kas kita išleista “kampani
jos“ ir “administracijos“ rei
kalams.

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba

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

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

I CARL GROEPLER’S I 
8S Service Station $
•^Ekspertai Automobilių Taisytojais 
e Wheel Alignment With «

Bear Precision Equipment. 2 
» Kampas N. Main & Davis Sts. 4 
ft Freeport, L. I., N. Y. $

Tel. FReeport 9-2895 S 
| (243-250) | 

■if.
g LINKSMŲ kalėdų S 
f SU DOVANOMIS NUO | 
į. PICKWICK g
j VAIKAMS KRAUTUVE | 
g 71-59 Austin St. BO. 3-0104 f 
| Forest Hills, N. Y. |

Pilnai visokių gražių vaikams S 
# drabužėlių. Koutų, siūtų, kepurių. 4 
.g. Snow suits ir kitko. $ 
g Geriausias pirkimas—geriausios $ 
& kokybės—Žemiausios kainos. S 
ft (244-247) §
b

į SEZONINIAI SVEIKINIMAI | 
| RELIGINIAI DAIKTELIAI g 
■įf. Sveikinimų Kortelės ft: 
g ELEANOR’S ARTCRAFT $ 
ft Importuoti :»
| “DOVANOS ir DAIKTAI’’ g 
g 66-33 Grand Ave. g
$ Maspeth 78, N. Y. į
| (244-247)$

$ ELEKTRINIAI TRAUKINIAI S 
$ Visokių Žaislų ir Lėlių S 
(Mes priimame visas Discount

kortas. Naudokitės mūsų 4 
Išmokėjimų planu. a.

Atdara Sekmadieniais 10-6 P. M. s

CARL L. VOOSEN « 
828 Manhattan Ave, Brooklyn 4 

Tel. E V. 3-6067 4

ft (244-246)§

Queens—153-17 Jamaica Ave.
OL. 8-8280

Atdara kasdien 12-10 P. M.

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

MACHINE SHOP
Pilnai įrengta. 2.500 kt. pėdų ant 

anlrų 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)
FISH MARKET & APPETIZING 

įsteigia 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
Tol. RE. 4-5449

(243-249)
LUNCHEONETTE

Gera veikli vieta. Pilnai įrengta, 
(Laro gerą pragyvenimą. Parduosime 
ar priimsime pusininką. Puikiausia 
biznio proga tinkamam asmeniui.

Matykite Savininką:
HY’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:

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.

Tel. MAIN 2-9217
(244-246)

G R OCERY—DELIC ATES SEN 
Taipgi parduoda alų. Pilnai įrengia. 
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) 

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)

Anekdotas
Išlaikys tik vieną

Jaunuolis: — Aš atėjau 
prašyt tamstos leidimo su- 
situokt su tamstos dukra.

Tėvas: — Su kuria, Onu
te ar Petre?

— Su Onute, — atsako 
'Vaikinas.

Tėvas: — Ar užtenkamai 
tu dviejų užlaikymui už
dirbi?

Jaunuolis: — Ne, tams
ta; dviem išlaikyt neužtek
tų, todėl aš tik vienos ir 
prašau.

Sutaisė Kas Kitas

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj 

LAISVES DALININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

BANKETAS
Jvyks

Vasario-February 7
♦ ♦

Laikas pagalvoti apie suma
nymus ,suvažiavimui,^pasiruošti 
dalyvauti suvažiavime ir reng
tis banketui. Banketas ir suva
žiavimas bus—

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

4 psl.—Laisvė (Liberty)—Trečiadienis, GruocL-Dec. 16, 1953

NAMV DARBININKĖ 
VIRĖJA

Žemiau 40 m. amžiaus. Maži mo
derniniai namai Bayside. Draugiška 
atmosfera. J Auklėjimo Mokyklos 
mergaite, 3 m. Nuosavas kambary* 
ir vonia. Sekmadieniais ir kas an
trą ketvirtadienį nedirbama. $45 J 
savaitę. Paliudijimai.

Hollis 4-2553
(246-248)

MANICURIST
Mokanti ir patyrusi prie viso darbo.
Nuolat. 5 dienų savaitė. Gera alga. 
Malonios sąlygos.

J. THORPE BEAUTY SALON
29 West 56lh St., N. Y. C. 

CO. 5-9045
(246-250)

LĖKŠČIŲ PLOVĖJA
Mašina. 5 dienų savaitė. 11 A. M.-- 
2:30 P. M. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Puikios darbo sąlygos.

MANNY’S LUNCHEONETTE 
180 Washington St. arti Fulton St.

N. Y. C.
BE. 3-9453

(246-252)

JAUNA MOTERIŠKĖ
Prie siuvimo ir kitokio darbo Dry 
Cleaning kraut upvėje Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

BEAUTE CLEANERS 
127-27 Liberty Avė.

• Richmond Hill, N. Y.
(245-251) 

________________________________H
SĄSKAITŲ DARYTOJA 

PATYRUSI 
7200 Burroughs 

Valandos 9-5 P. M. 
$60.

Telefonas: 
M U. 9-5358 

(244-250)

FINGERWAVER V-
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)

MALE and FEMALE

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

RE. 9-9398
ar

Great Neck 2-6596J (' ’
.(243-249)

HELP WANTED-MALE

PATYRĘS• ■'' f 
SUPERINTENDENT

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

Apt. 6—N. Y. C. Tel. Pr. 8-8149 
(244-246)

REAL ESTATE

PUIKI ĮEIGŲ 
NUOSAVYBĖ

19 Bungalows priskaitant namą su 
6 apartmentais. Jeiga $7,500. Kaina 
$30,000. Reikia $12,000 pinigais. 
Taipgi 25 kambarių apartmentinis 
namas. Visi moderniniais įtaisymai. 
Tiktai $10,000 (Reikia $5,000 pini
gais).

N. BERKMAN
2075 Grand Concourse, Bronx 

Fordham 5-2207
(246-252)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BEAUTY SALON
Pilnai ir medoreniškai įtaisyta. 

Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinamas. 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, jeigu atsiras greitai, 
pirkėjas. šaukite savininką 7—10j 
P. M.

LU. 5-9296
(244-250)

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)

RESTARANTAS
Arba priimsime porą kaipo dalinin
kus. Pilnai įrengtas. Gera vieta. 
Po subvės įėjimo. Puiki proga. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties kitų interesų.

A. & A. COFFEE SHOP
7108 New* Utrecht Ave., Brooklyn 

BE. 6-9745
(246-252)

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:

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

(242-248)




