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AMERIKA TELKSIANTI 
i VOKIEČIU ARMIJĄ, 
NEPAISANT FRANCIJOS

[Norėtų įtrauki 500,000 vokiečių

« Linkime Visiems
I “LAISVĖS” SKAITYTOJAMS, VAJININKAMS,
Ą BENDRADARBIAMS, VEIKĖJAMS

Bonn, Vokietija. — So
cialistai Vakarinės Vokie
tijos seimo nariai sakė:

Amerika ir tūli jos tal-
: kininkai planuoja rekru-

Kalėdos jau čia pat.
ugi šiol buvo pripažinta. į Atlanto valstybių armini 

iog šiemet kalėdinių švenčių »- ► < J
proga k rautu vės-pa rd u otų vės 
mažiau biznio padarė negu

/ praėjusiais. metais šiuo metu.
šiemet žmones mažiau

daiktų pirko sau, mažiau pir
ko prezentų savo aitimie- . 
siems.

Kodėl ?
Todėl, kad šiemet jie turi

mažiau pinigų. Be to, gręsiąs
nedarbas verčia visus taupyti
ir taupyti juodai dienai.

Kiekvienas supranta tai:
nedarbas, krizė gali užklupti
visiškai netikėtai. nelauktai, i liilvvlul
ka>P buvo i93o metais. belaisviai galutinai

• atsisako grįžt namo

i sę milijono, vakarinių vo- 
■ kiečių kariuomenės ir įjun- 
i gti ja tiesiog i tarptautinę

armiją 
ungą.

Vokiečiu, socialistu va
dai teigia, jog taip ir bus 
padaryta, jeigu Franci ja 
dar nesutiks sujungt savo 
kariuomenę su busimąja 
vokiečių armija į bendrąją 
vakarų Europos armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Atlanto kraštu 
prieš Sovietų Sąj
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h Bet jis šaukia vakaru Europą 
| vis ginkluotis prieš Sovietus

LAISVES VAJUS

1952 metų Kalėdos atrodė 
bus liūdnos, nes karo treškėjai 
darė visa, kad labiau Įbauginti 
žmones karo pavojumi. 
\ Tačiau 
proga J. 
reiškimą

, Didžiųjų 
pareigūnai susirinktų pasita- laisvins grįžt namo, 
rimams. Stalino mostas atmie- 
šė slegiančią tarptautinę at
mosferą.

Šiemet Kalėdų išvakarėse 
ir vėl pasigirdo reikšmingas 
balsas iš Maskvos: Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiryžusi 
svarstyti prezidento Eisenhow- 
erio siūlymą dėl atominių 
medžiagų naudojimo civili
niams reikalams. Svarstymas 
būsiąs atliktas diplomatiniais 
pasitarimais.

Smagus dalykas!

Pannnindžom, Korėja. — 
Amerikos karininkai tre
čiadienį vėl gyvu balsu ir 

kad Keturių ■ per radijo garsiakalbius ra
gino 22 amerikonus be- 

Be-

kalėdinių švenčių 
Stalinas išleido pa- 
už tai.

valstybių

laisviai stovykloje
i mals atsakė, “ne, ne, ne!” 
i ir dainavo “Internaciona- 
i la.”

Vienas anglas

Jordanas kaltina 
Izraelį už tris 
naujus Įsiveržimus

vai- ĮJeruzalė. — Jordano 
džia kaltino Izraelio 
riuomenę už Įsiveržimą tri
jose vietose, už nušovimą 
dviejų jordaniečių, už su
sprogdinimą vieno namo,

šauks- kur žuvo senutė moteris, 
ir už sužeidimą bent vieno 
jordaniškio arabo.

| Jordanas sako, izraelie- 
belaisvis i čiai skirtingose vietose' -taip pat galutinai atsisakė: Įsiveržė tris iki 10 mylių į! 

i jordaniečių žemę, šaudė' 
juos automatiniais ginklais ’ 

rankinėmis

Gavimui naujų skaitytojų
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Elizabeth, N. .1., vajininkai ......................
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P. Beeis—F. Klaston, Great Neck, N. Y. .

Washington. — Amerikos i ragino vakarinius Europos 
valstybės sekretorius John i kraštus vis be atlaidos gin- 
Foster Dulles sakė, dabar ■ kluotis prieš “galimąjį už-' 
mažiau tegręsia karo pavo
jus iš Sovietų Sąjungos 
puses, negu pirm vienų ar 
dvejų metų.

Kalbėdamas Nacionalio 
Spaudos Klubo pokilvje 
antradienį, tačiau, Dulįes

Japonijos karininkas 
reikalauja ištraukt 
Amerikos armiją

puolimą.”
Pats sau prieštarauja

Kartu i is dėstė vadina
mas priežastis, kodėl So
vietu Sąjunga vengia ka
ro, būtent:

Sovietų valdžia, pasak 
Dulleso, pabūgo augančios 
karinės Atlanto kraštų 
galybės.

Sovietai, a.not jo, nepasi
tiki savo talkininkais (Len
kija, Čechoslovakija ir ki
tais), kur “pakilęs bruzdė
jimas” prieš komunistus.

Sovietų Sąjunga, be to, 
stengiasi pagerinti savo 
žmonėms būklę — patiekti 
iiems daugiau kasdienio 
T n rT'clC'‘ d1-
dina tų daiktų gamvbą, 
Todėl Sovietų Sąjunga dar 
nesiruošia karui artimojoje 
ateityje, kaip sakė Dulles.

Dulles vėl grūmojo sulai
kyti finansiniai - kaytoę 
naramą Franci j ai, jeipii ji 
vis dar neužgirs ameriki
nio plano, reikalaujančio j 
sudaryti tarptautinę armi
ją francūzų, vakariniu vo
kiečių bei kitų europiečių 
prieš komunizmą.

Tokio, Japonija. Japo
nų karininkų vadas Masa- 

| nobu Tsuji reikalauja iš-
• traukti jungt. Valstijų 
' armiją iš Japonijos. Jisai,
vienas iš gabiausių Japo
nijos strategų Antrajame 

i pasauliniame kare, 
I ja amerikonus: 
neatšauksite savo

• menės iš Japonijos, 
I liau gailėsitės.”

Tsuji, “apgailestauda-
• mas,” pastebėjo, kad ja- 
i ponai vis labiau neapken- 
' čia Amerikos.

J. Krasauskas. Norwood, Mass........................
L. Tilwick, Easton. Pa....................................
V. Padgalskas, Mexico, Me..............................

: LLD Moterį) Klubas, Binghamton, N. Y.......
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Bridgeport, Conn , Vajininkai .......................
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P. Šlekaitis, Scranton, Pa.................................
Patersonietis .......................... _........................
J. Didjun, Now Haven, Conn...........................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa...................
J. A., Rochester, N. Y......................................
A. Navickas, Haverhill, Mass...........................
Los Angeles, Calif., Vajininkai .......................
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa...............................
V. Kvetkas, Cambridge, Mass..........................
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa......................

Portikas, McKees Rocks, Pa.....................
Smalstienč. Detroit. Mich..........................

Rauduvė, Pittston, Pa.................................
Kazmer, Pittsburgh, Pa...............................

W. Vitkauskas, Nashua, N. H..........................
A. Kubilskis, Coal Center, Pa..........................
A. Kuzmickas. Girardville, Mass....................
A. Gudzin, Scotia, N. Y....................................
LLD 77 kp., Cliffside, N. J..............................
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. Y.........................
Geo. Urban, N. Braddock, Pa...........................
Geo. A. Bražinskas, So. Boston, Mass...........
J. Masteika, Dorchester, Mass..........................
A. P. Dambrauskas, Haverhill. Mass.............
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .............................
J. Daujotas, E. St. Louis. Ill...... ...................
H. Žukas, Binghamton, N. Y........... ............

(Tąsa 3-me pusi.)
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632 
. 544

perspė- 
“Jeigu 

karino- 
tai vė-5J2

488
480
452
450Jie pasiliks pas Šiauri 

nes Korėjos liaudininkus ir bombardavo 
bei Kinijos komunistus. jgrantomis.

Tai buvo jau paskutinė i --------
pasisakyti’ar (Padaugėjo Malajos

i r - - - - - - - - kovima’ prieš anglas
į Yorko kardinolas 
man jau trečioms 
doms paeiliui atvyko

‘ kyti misiąs 
praėjusiais ! Kol ėjoje.

ministru

Šiemet, beje, Kalėdos ir tuc 
jaukesnės, kažin kaip sauges
nės, kad neužilgo Berlyne ža
da įvykti Ket uri u 
užsieninių reikalų 
konferencija.

Atsiminkime:
•metais apie tai buvo tik sva- i 
jota, o šiemet jau yra tikra, 
kad tokia konferencija įvyks!

Tai rodo, jog trečiasis pa
saulinis karas šiandien stovi 
nuo žmonijos toliau negu 
vėjo praėjusiais metais

y metu.

sto- 
šiuo

šis:Primintinas dalykas ir
Korėjoje 

šiemet jie

taikos
pa-

Kalė-I 
lai- i 

amerikonams i

Singapore, Malaja. —An-' 
glai praneša, kad susitelkė 

! dar 5,000 ginkluotų komu- 
; nistinių partizanų; pers- 
į pėja, kad partizanai puls
ypač anglus dvarininkus ir
. 11 1*1 J* *

tiiį || *1 1 * uvauiiinnmossaclegn reikalauja kasyklų bei lentpjūvių sa-;

panaikint jam bausme

j.

Praėjusiais metais 
siautėjo mūšiai, o 
sulaikyti.

Tiesa, Korėjoje
vis nėra, tebėra tik mūšių 
liaubos. Tačiau, turėkime 
t j, kad mūšiai ten neprasidės, 
kad Syngman Rhee, tasai ka
ro provokatorius, bus suvaldy
tas, kad jam nebus leista pro
vokuoti naują karą.

Teheran, Iran. — Buvęs 
Irano premjeras Mossa
degh davė apeliacija, 
kalaudamas atmest 
nio teismo sprendimų 
smas paskyrė jam trejus 
metus kalėti už bandymus 
nuversti karalių Riza Pa- C I,

hlevį (kaip Anglijos paka
liką).

Studentai vėl 
travo, reikalaudami 
laisvint Mossadeghą.

Kariuomenė išblaškė 
monstracijas ir suėmė 
studentu. 

€

rei- 
kari- 

, Tei-

demon s-
LŠ-

de-
20

karą
Indo
savo 
taip,

Beje, Laisvė penktadienį 
neišeis.

vininkus.
(O dar neseniai anglų 

karininkai sakėsi “baigią 
nušluoti” partizanus, ko
vojančius už Malųj 
laisvinimą nuo Anglijos.)

Šalčiai ir pūgos"kamuoja 
vidurvakarines valstijas

n
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Syng. Rhee vis grasina 
panaujinti karą

I

Seoul, Korėja. — Pietinės 
taųtiųinkų už- 

reikalų ministras 
pakartojo grasini

mą, kad i o prezidentas S. 
Rhee pasilaiko “teisę” pa
naujinti karą prieš Šiau
rinės Korėjos Liaudies 
Respubliką po to, kai iš
sibaigs paliaubinis laiko
tarpis, 1954 m. sausio 
dieną.

Korėjos 
sienio

27

Dvigalvis kūdikis 
turi tris plaučius

Rimtai kalbama ir apie mū
šių paliaubas Indo-Kinijoje. 
Galimas daiktas, kad franc Li
zai imperialistai įsitikins, jog 
ten nieko nepeš, na, ir 
baigs, palikdami patiems 
-Kinijos gyventojams 
krašto reikalus tvarkytis
kaip jie išmano geriausiai.

Abelnai, šūkis “ramybė go
rios valios žmonėms žemoje’’ 
šiemet tikintiesiems truputėlį 
labiau lips prie širdies negu 
lipo per praėjusių metų Kalė
das.

Mes linkime visiems skaity
tojams linksmai praleisti žie
mos šventes! /

švenčių proga teks susitikti 
ne vieną pažįstamą, ne vieną 
savo draugą, nematytą per tū
lą laiką.

Jeigu jis ar ji' Laisvės 
prenumeruoja, tai būtinai 
raginkit jį tai padaryti.

Pastiprinkime mūsų 
Pad ė k i me d a r b š ti es i e m s 
ninkains. Paremkime 
laikraštį viskuo, kuo tik 
lime!

nc- 
pa-

vajų, 
vaji- 
savo 
i.šga-

[Amerikos reporteriai džiaugiasi
Kansas City, Mo. — Nuo i Sovietų VoldŽlOS piduilkumU jiem

Kanados atplūdę šalčiai ir j .----------
sniegai užgulė vidurvaka- ’ Maskva. — United Press 
rin.es valstijas. Pūgos ir I korespondentas Kenneth 
sniegynai sunarplino va- j Brodney rašo, kad Sovietų 
žinėjimus automobiliais ir į valdininkai dabar visai 
uždarė daug mokyklų. Pra- į mandagiai elgiasi su Ame- 
žudė bent du asmenis. i rikos laikraščių reporte-
Kansas City prisnigo apie

7 colius, o Colorado vals
tijoj šalčiai siekė 22 laips
niu žemiau zero ir kai kur 
prisnigo iki 17 colių.

Atidėti raffangaudiški 
kvotimai N. Y. darbininkam

Susikūlė ir susprogo
2 kariniai lėktuvai

Norfolk, Va. — Ore 
sikūle vienas į kitų ir 
sprogo du rakietiniai Ame 
rikos lėktuvai. Su jais žu 
vo vienas oficierius ir vie 
nas saržentas.

su 
su

svarbesnių pra- 
Sovietų užsie- 
ministerija pa- 
korespondentus

riais; sako:
Jei būna 

nešimų, tai 
nio reikalų

i sikviečia
ir tiesioginiai įteikia jiems 
žinias. Leidžia tuojau te- 

| legrafuoti jas Amerikon.
O seniau norintiems žinių 
amerikiečiams būdavo sa
koma, eikite į TASS, so
vietinių žinių agentūrą.

Sovietų užsienio reika
lų ministras Molotovas 
pereitą mėnesį pasišaukė 
užsieninius koresponden-

tus, davė jiems pranešimų 
ir atsakinėjo į jų klausi
mus.

Amerikos laikraštinin
kams dabar leidžiama lan
kytis svarbiųjų pramonių 
srityse į rytus nuo Uralo 
kalnų.

Amerikiniai redaktoriai 
pereitų pavasarį . anžvalgi- 
nėjo sovietinius fabrikus 
ir “maišėsi” su žmonėmis, 
laisvai kalbėdamiesi su So-

Britiškoj Guianoj bada
vimu sustreikavo progre
syvių vadai, kuriuos 
glai įkalino.

ORAS. — Giedra ir 
Čiau.

New York. — Federaci
nė Valstiiiniu ir Miestinių 
Darbininkų - Tarnaut. Uni
ja kreipėsi j aukščiausią 
vietinį teismą, kad sulai
kytų ragangaudišku kvo
timu bįokas, kurias Now 
Yorko majoro Iirpe-lite- 
rio valdžiat buvo pradėjus 
skleisti daugiau kain šim
tui tūkstančių miestinių 
darbininkų. Tuo būdu uni
ja ir privertė sustabdyti 
tas blankas, kurios reika
lauja atsakyti:

— Ar esi komunistas? 
Ar bent kada priklausei 
Komunistų Partijai? Ar 
pasirašei prašymą - petici
ją komunistų kandidatams 
statyti rinkimuose? Ar 
aukojai komunistams? Ar 
rėmei bent koki komrnis- 

šal- tini atsišaukimą arba rei- 
| kalavimą? ir kt.

Indianapolis, Ind. — Gy- 
; dvtoiai surado, kad nirm 
• 12 dienų gimęs dvigalvis 
berniukas su keturiomis 
rankomis taip pat tuvi tris 
plaučius ir dvi širdis. Vie
noje iš dviejų krūtimų yra 
pora sveiku plaučių, o ki
toje krūtinėle pavienis 
rl d 11B . A Iv e inse kr " tinė- 
se veikia, atskiros šir,7”S.

Kūdikis turi dvi rijamą
sias gerkles, kurios " r eina 
į vieną pilvą. Jis penimas 
per abidvi gerkles.

Kūdikis turi viena lie
menį ir porą sveikų kojų.

Jis penimas taip sutaisy
tu pienu, kaip ir nor ^aliai 
kūdikiai.

Tik 1 diena kalėjimo 
žagintojui policmanui

an-

New York. — Policiriift- 
kas Joseph Wilkie andai 
užpuolė prievartauti 10 
metų amžiaus mergaitę. 
Už tai dabar teismas sky
rė jam kalėti vienų dieną 
iki “viso amžiaus.”. Jeigu 
policiniai daktarai per die
ną pripažins, kad jis tuo 
kartu buvo “pamišęs.” tai 
Wilkie bus paleistas iš ka
lėjimo ir tik “protiriai gy
domas.”
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“RAMYBE GEROS
VALIOS ŽMONĖMS,..”

KALĖDOS, ŽIEMOS ŠVENTĖS, jau čia pat. Ka
dangi “krikščioniškasis pasaulis” šių švenčių proga nuo
lat kartoja obalsj “Ramybė geros valios žmonėms že
mėje. ..” tai pravartu apie tą ramybę bei neramybę nors 
trumpai prasitarti.

Vienas dalykas turi būti aiškus: daugelis tų krikš
čionių, kurie minėtą obalsj kartoja, juo netiki, jo neap
kenčia. Jie rėkia už karą. Jie rėkia už žmonių žudy
nes; jie ir per šias Kalėdas darys tą patį. Tokių elemen
tų yra ir pas lietuvius,—pavyzdžiui, lietuviškieji kleri
kalai, kurie leidžia savo spaudą.

Tų visų elementų tikslas yra vienas: kurstyti karą 
prieš Tarybų Sąjungą. O kas pasipriešina karui, tą ap- 
šaukkti “tautos priešu” ir dar kitaip.

Tačiau eiliniai tikintieji žmoneliai galvoja kitaip. 
Jie nuoširdžiai' nori taikos; jie taika sielojasi, nes jie 
trokšta, kad jų vaikai, kad jų giminės, ir jie patys iš
liktų gyvi. Darbo žmonės, padorūs žmonės, nežiūrint, 
kur jie begyventų, kokio tikėjimo (ar netikėjimo) jie 
bebūtų, trokšta taikos ir jos reikalais sielojasi. Jiems 
aišku, jog iš karo naudojasi tik kapitalistai, tik turčiai, 
tik žmonių išnaudotojai, tik liaudies priešai. Darbo žmo
nėms karas teatneša tik nelaimes, tik skurdą ir vargą.

Dėl to šitų Kalėdų proga mes ir norime pasikalbėti 
su tais žmonėmis, su padoriais, bus jie katalikai, laisva
maniai bei kitokie. Mes norime pasikalbėti taikos iš
laikymo reikalais.

ŠIEMET KALĖDOS, taikos išlaikymo atžvilgiu, yra 
smagesnės negu praėjusiais metais buvo, — smagesnės 
mums, kurie trokštame taikos, kurie darbuojamės, kad 
taika pasaulyje būtų. Bet jos nesmagios taikos prie
šams.

Praėjusiais metais šiuo metu Korėjoje virė mūšiai. 
Spaudoje kasdien buvo pranešimai iš karo fronto; kas
dien buvo kalbama apie tai, kiek žmonių užmušta, kiek 
turto sunaikinta.

Šiemet Korėjoje kanuolės jau nebaubia. Mūšiai ten 
sulaikyti. Eina derybos, tariamasi, nors labai nesklan
džiai, apie sušaukimą politinės konferencijos, kurioje bū
tų apdarytą pastovi taika Korėjoje.

Atrodo, jog Korėjoje taika turės būti įvykdyta, ne
žiūrint visų taikos priešų dedamų pastangų, kad ji ne
olitų įvykdyta.

Tai yrą didžiulis laimėjimas, palyginti su tuo, ką 
turėjome praėjusiais metais šiuo kartu!

Indo-Kinijoje mūšiai dar tebeina, tačiau Vietnamo 
liaudies vyriausybė jau kelintu atveju siūlo francūzams 
derybas. Ji siūlo, kad būtų ir Vietname sulaikyti mū
šiai ir pradėtos taikos derybos.

Ar taip greit bus, nežinome. Pasitikime, tačiau, 
jog taika paims viršų ir ten, kaip Korėjoje.

Korėjos karas juk parodė, kad šiandien imperialis
tinis pasaulis jau nebegali Azijos žmones vergti, mušti, 
kaip darė prieš kelioliką-keletą dešimtų metų?

’ Už TRUMPO LAIKO, spėjama, Berlyne susirinks 
Keturių Didžiųjų užsieninių reikalų ministrai į konfe
renciją.

Ten bus svarstyti reikalai, susiję su taikos išlaiky
mu.

Praėjusiais metais per Kalėdas apie tai buvo tik 
.svajota; J. Stalinas buvo padaręs tuo reikalu pareiški
mą,—būtent, kad jis su prezidentu Eisenhow'eriu, kai pa
starasis užims prezidento vietą, galėtų ir norėtų tartis.

Taigi, palyginti su tuo, kas buvo praėjusiais metais 
šiuo laiku, taikos atžvilgiu pasiekta nemaža.

Dėl viso to taiką mylintieji žmonės tegali tik 
džiaugtis.

PRAŽIOPSOJO 
ADV. BRIEDĮ!

Mes jau . Laisvėje esame 
rašę, jog Amerikos Lietu
vių Taryboje razumniausias 
vyras yra brookly.niškis ad
vokatas S. Briedis. Juk tai 
Briedis sugalvojo, kad Ame
rikos Kongresas “ištirtų 
Pabaltijo kraštus.” Briedis 
šį savo sumanymą pakuž
dėjo Grigaičiui, Grigaitis— 
Šimučiui, o šimutis — kon- 
gresmanui Kerstenui! Na, 
ir tokiu būdu buvo pasiek
tas baisus laimėjimas!

Dėl šitokio’ sugalvojimo, 
rodosi, Briedis turėtų būti 
ant rankų nešiojamas. Taip 
mano Keleivio bendradar
bis, buvęs ALT sušauktame 
“Kongrese,” įvykti s i a m e 
šių metų lapkričio pabaigo
je Chicagoje.

Briedis nuvažiuoja į Kon
gresą ir laukia, kada jis 
gaus “nagradą” už savo iš
radimą. Laukia, laukia ir 
jos nesulaukia. Keleivio ben

-> PASTABOS <
Šių metų rugsėjo 30 d. dovanų. Kadangi jis su vai- ; palengvele ir keičiasi,, daro- 

New Yorko valstijoje užsi- džios pagalba pertvarkys į vis panašesnis į šviną. O 
registravo 2,204,605 moki- gamybą taip, kad galėtų Į U to, galų gale, išeina to- 
niai. Tai 90,468 mokiniais I pagaminti produkcijos net i kia švino rūšis, kuri dabar

NEPAPRASTAI REIKŠMINGAS dalykas yra ir ta
me, kad Tarybų Sąjungos vyriausybė sutiko tartis su 
Amerikos vyriausybe dėl prezidento Eisenhowerio pada
ryto pasiūlymo, kad būtų sudarytas tarptautinis atomi
nis fondas civiliniams reikalams aprūpinti.
---Prezidento pasiūlymas, aišku, nėra siūlymu, kad 

^atominiai ginklai būtų nuįstatyminti, kad jie būtų už
drausti vartoti karuose, žmonių žudymui, Prezidento 

"siūlymas, tačiau, ilgainiui, gali prie to privesti.
Prezidentas prašė Maskvos vyriausybę svarstyti jo 

'sjūlymą. Ji sutiko. Svarstė. Ir to pasėkos: palankus, 
prieteliškas atsiliepimas ir patarimas, kad tuo klausimu 

^būtų tariamasi konfidencialiai, kad būtų išaiškinti kai 
*kurię neaiškūs dalykai, kad būtų einama prie uždrau
dimo atomo ginklus vartoti bent kada ir bent kur.

Taigi ir šis Tarybų Sąjungos žestas rodo, jog nėra 
;tokio klausimo, kurio nebūtų galima išspręsti derybomis.
2 — Į—•

VISAME PLAČIAME pasaulyje šiemet žmonių ju- 
.dėjimas už taiką yra didesnis negu praėjusiais metais ♦
'2 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Gruod.-Dec. 24, 1953

daugiau, negu 1952 metais 
buvo užregistruota.

New Yorko miesto moki
nių skaičius pakilo 11,971 
mokiniu.

Bet mokytojų skaičius 
proporcionaliai ne didėja. 
O tai reiškia mokytojų trū
kumą.

Taipgi mokyklinės patal
pos permažos dėl tokio 
mokinių skaičiaus.

Pasiteisinimas: nėra fi
nansų.

Vaikų ir jaunimo mokini
mui finansų trūksta, bet 
karo dievaičiui jų yra per
viršius.

Čilės respublikos farme
riai streikais pareiškia sa- 

| vo nepasitenkinimą sunkia 
i jų padėtimi. Ypač Talca 
provincijoje sujudimas di
delis, virš 1,000 farmerių 
streikuoja.

Vidujinių reikalų minis
tras Cavaldo Koch grasina 
panaudosiąs jėgą prieš far- 
merius, jeigu jie nenusira
minsią . Kaltina juos nele
galiu veikimu. Farmeriai 
esą apsikrėtę komunistine 
dvasia.

Kpmunistinė šmėkla val
dančiajai klasei dabar vi
sur vaidinasi.

Republikonai bando įti
kinti piliečius, kad 1954 me
tų rinkimuose vyriausiu 
klausimu bus: komunizmas 
ir kaip jį nugalėti.

Demokratai tikina, kad 
tais rinkimais vyriausiu 
klausimu bus: nedarbas, 
ekonominė depresija ir kaip 
tam pastoti kelią.

Progresyvių partija aiš
kina, kad minimais rinki
mais svarbiausiais klausi
mais bus: taika, civilinių 
teisių gynimas ir ekonomi
nio gerbūvio pasiekimas.

Kiekvienas gali matyti, 
kad' progresyvių programa 
yra susijusi su Amerikos 
žmonių gyvenimo tikrove.

Plieno trustas suteikia sa
vo darbininkams kalėdinių 

šiuo tarpu.
Sunkiau darbuotis už taikos išlaikymą mūsų krašte, 

—čia nuolat taikos darbuotojus puola, nuolat juos kali
na. Bet ateis laikas, kai visa tai bus tik užmarštis.

Tegu karo provokatoriai staugia kiek galėdami, o 
dorieji žmonės, taiką mylintieji žmonės šiemet, šių žie
mos švenčių proga, pasiryžš dar labiau .reikšti savo bal
są už taikos išlaikymą:

Tebūva taika, tebūva ramybe visiems geros valios 
žmonėms, o karo provokatoriai lai prasmenga!

dradarbis klausia: “Bet ar 
buvo jam (Briedžiui) tas 
krditas pripažintas? Ai1 bu
vo jis bent pasodintas prie 
garbės stalo? Ne ir ne!”

Matote, net du kartu Ke
leivio bendradarbis rašo 
“ne,” o tai reiškia, kad ir 
buvo ne! Įvyko kongresas, 
įvyko bankietaį, bet advo
kato Briedžio vis niekas 
nemato. Keleivinis delega
tas šitaip baigia savo grau
džius verksmus:

“Jeigu adv. Briedis būtų 
katalikų srovės žmogus, 
kongrese jis būtų laurais 
apvainikuotas . Bet jis yra 
socialdemokratas, ir todėl 
jis buvo ‘užmirštas.’ Ban
ketui pasibaigus pirminin
kas Šimutis iššaukė var
dais ir paprašė atsistoti 
daugelį katalikų, kurie nie
kuo nėra pasižymėję, bet 
adv. Briedžio ‘nepastebė
jo’.”

Kas ten darosi! Kas ten 
darosi!

j 600 procentų daugiau, ne-1 
j gu iki šiol pagaminama, tail 
i su šventėmis pradeda atlei-i 
į dinėti daugelį darbininkų,; 
i ypač senesnio amžiaus.

Šiuo metu plieno išdir-i 
bystė tedirba tik 60 proc. i 
Tai reiškia, kad 40 procen-■ 
tų darbo jėgos nebereika-i 
linga. O naujoji technika 
d ar d a ug i a u d a r b i n i n k u ! 
išstumia iš darbo.

Plieno korporacijų šėri-i 
ninkams kalėdinės dovanos
ateina su naujais didžiuliais 
pelnais, daugeliui plieno 
darbininkų— netekimu dar
bo. Gri-kis.

.4. »<• — — ■ I ■■ «■■■ I— ■ ... —

Traktorininkų atlyginimas 
pagal naują tarifą

ARIOGALA, lapkr. 21 d.
— Pernaravos MTS trak-
torininkai gavo pirmąjį at
lyginimą pagal naują, aukš
tesnį tarifą. Geriausias me
chanizatorius Pranas Čiap- 
kauskas, išdirbęs spalio mė
nesį 213 darbadienių, gavo 
1,400 rublių ir 426 kilogra
mus grūdų. Daugiau kaip 
1,300 rublių ir po 300 kilo
gramų grūdų gavo trakto
rininkai Kazys Januška, 
Stasys Ambraziūnas ir eilė 
kitų.

Ligoninės patai nautojas su
teikia pieno 8 mėnesiu korė
jiečiui našlaičiui, kurį Dr. 
Hugh C. Keenan adoptino.

ĮVAIRUMAI
Žemės amžius - bent trys 
su puse bilijonai metų

vartojama kaip priemaišasŽemėje yra dvejopo švino. 
Vienos rūšies švinas tiesiog 
susidarė, kada iš visatos 
dujų per neapsakomai bai
sią eksploziją “gimė” pa
saulis — saulė, žvaigždės, 
planetos, mėnuliai, kome
tos.

Kitos rūšies švinas labai 
lėtai, palaipsniui atsirado iš 
uraniumo ir thoriumo ele
mentų, kurie dabar perdir
bami į sprogstamąją me
džiagą atominėm bombom.

Uranium ir thorium yra 
nepastovūs, radijiniai - vei
klūs elementai, tai vra to- 
kie, kad nuolat po trupu
tėlį leidžia iš savęs atomi
nes daleles, kaip kokius 
spindulius; todėl sakoma, 
jie “radijuoja,” reiškia, 
spinduliuoja.

Belekiant toms dalelėms 
i vienai po kitos iš atomo, 
į taip uranium bei thorium

Surasta, kad, einant senyn, t
7 ' * i

dar auga proto gabumai
Pirmiau būdavo manoma, 

kad, žmogui senėjant, silp
nėja ir protiniai jo gabu
mai, ypač, atmintis. Bet Ca- 
lifornijos Universiteto nau
jai padaryti bandymai ver
čia pakeisti tokį manymą.

Apie tuos bandymus pra
nešė universiteto psicholo
gijos profesorė Nancy Bay- 
ley, kalbėdama Senųjų 
Draugijos susirinkimui San 
Francisco mieste.

1939 ir 1940 metais bu
vo parinkta. 800 gabių vyrų 
ir 426 jų žmonos. Jie ir jos 
pasidavė kvotimams kas 
liečia inteligentmgumą, tai 
yra, supratimą bei žinoji
mą.

Tiems patiems žmonėms 
buvo duoti nauji kvotimai 
1951 ir 1952 metais. Taigi

Geriausi ir blogiausi 
auto, vairuotojai

II lino jaus Farmerių Ap- 
draudos kompanija surado, 
kad geriausi, saugiausi au
tomobilių vairuotojai yra:
1) didesnių biznių vedėjai,
2) agentai, kurie pardavi
nėja farmoms mašinas; 3) 
pasitraukusieji iš darbo ar 
biznio žmonės, 4) farmeriai 
ir 5) darbvedžiai (forma
liai).

Ta kompanija nuo 1949 
iki 1951 metų tyrinėjo ap
sidraudusius joje automo
bilių vairuotojus ir suskai
čiavo nelaimes, pasitaikan
čias iš skirtingų darbų bei 
profesijų.

Pasirodė, kad kunigai blo
gi vairuotojai, stovi 55?je 
vietoje iš eilės. Dar pras
tesni automob i 1 i s t a i yra 
“pedlioriai” — keliaujantie
ji mažmožių agentai, šokė
jai, aktoriai ir alkoholinių 
gėralų išvežiotojai.

Mokytojai užima 7-tą vie
tą, bankininkai 8-tą, gra- 
boriai 18-tą, apdraudos 
agentai 53-čią, daktarai 39- 
cieriai 40-tą, daktarai 39- 
tą, studentai 62-rą ir bedar
biai 63-čią vietą, kas liečia 
saugumą, vairuojant auto
mobili.

smarkiausiam gazolinui.
Kanadinio Toronto Uni

versiteto mokslininkai C. 
B. Collins, R. D. Russell ir 
R. M. Farquar ilgai ir iš
samiai tyrinėjo šio švino 
amžių, vartodami jautriau
sius atominius instrumen
tus. Tie instrumentai pa
rodo, kiek nepastovus arba 
radijinis elementas keičia
si per dieną, mėnesį bei 
metus, eidamas link papras
tesnio, pastovaus elemento.

Tokiu būdu kanadiniai 
mokslininkai ir apskaičia
vo, jog praėjo 3 bilijonai, 
500 milijonų metų nuo to 
laiko, kai atsirado žemėje 
uranium bei thorium, iki 
jie, nuolat palaipsniui spra
ginėdami savo* dalelėmis, 
pavirto švinu.

Visi gi elementai galėjo 
būti suplakti iš dausos du
jų per visatinį sprogimą 
pirm 5 bilijonų ir 500 mili
jonų metų, kaip teigia To
ronto Universiteto moksli
ninkai. N. M.

buvo praėję 12 metų nuo 
pirmųjų kvotimų. Kvotėjai 
iš anksto spėjo, kad gal bus 
sumažėjęs tų žmonių inte- 
ligentingumas. Bet pasiro
dė kaip tik priešingai.

Per tuos 12 metų ne tik
tai nenupuolė jų supratimo 
greituma’s ir žinojimas, ’bet 
dar dikčiai pakilo.

Patirta dar vienas įdo
mus dalykas. Jeigu vyras 
buvo nepaprastai gabus, tai 
ir jo žmonos inteligentingu- 
mas labiau pakilo. Jeigu 
žmona buvo labai inteligen
tinga, tai ir jos vyro gabu
mai žymiai padidėjo.

Prof. Nancy dėl to sako:
—Mes suradome, kad 

imant suaugusius gabius 
žmones, tai einant jiem se
nyn, ištikrųjų dar gerėja 
protiniai jų gabumai.

Peikia mokslininkus 
už per sunky rašymą

Mokslinis anglų rašytojas 
Ritchie Calder neseniai kri
tikavo mokslininkus, kad 
vieni nemoka lengvai rašy
ti, o kiti nesistengia taip 
išdėstyti savo žinojimą, kad 
eiliniai piliečiai suprastų.

Calder, kalbėdamas suva
žiavime Anglų Sąjungos dėl 
Mokslo pažangos, peikė to
kius mokslininkus, kaip 
“vergus sunkių techninių 
žodžių,” nesuprantamų kas
dieninei publikai. Tokių 
raštai nuobodūs, “medi
niai,” tik tos pačios pro
fesijos žmonėms tesupran
tami.

Beje, kartais pasitaiko ir 
toks mokslinčius, kad ty
čia vartoja sūri o g 1 i n t u s 
sieksninius žodžius, norėda
mas pabrėžti, kaip “moky
tas” jis yra. Tokie turėtų 
atsiminti, jog lengvas, aiš-
kus bei vaizdingas rašymas 
parodo geresnį rašytojo iš; 
silaivinimą ir gabumą, ne
gu “voliojimas gremėzdiš
kais neva moksliniais,” žar- 
goniškais žodžiais.

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

KEŽSTEJVYBES
Viena moteris Long 

Beach, Calif., apskundė po
licijai savo kaimyną, kad 
jis lodamas gąsdina anos 
šunį.

•_

Policininkas miestely La
peer, Mich., prisegė skun
do tikietą prie per ilgai sto
vinčio pačios automobilio ir 
įrašė pastabą: — Na, o ka
tras dabar esame bosas?

Kada automobilis Wind
sore, Kanadoj, užšoko ant 
šaligatvio ir parmušė lem
pos stulpą, tai vairuotojo 
mergina teisino jį policijai: 
—Tai ne jo kaltė, nes aš jį 
bučiavau.

Columbus, Ohio, miestas 
turi tokią taisyklę vedy
boms:

—Nuo leidimo (laisnio) 
gavimo reikia laukti 5 die
nas iki šliūbo, bet jeigu jau
nikis yra 83 metų, o nuota
ka 75 metų, tai gali tą pa
čia diena imti šliūba.

•

Greenville, So. Caroline j. 
miestinis teismas nuspren
dė:

—Jeigu žmogus atsigula 
skersai geležinkelio bėgių 
ir traukinio garvežis per
važiuoja per gulintį, tai 
žmogus kaltas už įsibriovi- 
mą į svetimą nuosavybę.

[VAIRIOS ŽINIOS
KINIJOS PRAMONĖJE
Pekinas. — Baigę nu

imti derlių, Kinijos vals
tiečiai su dideliu pakilĮniiy 
atlieka rudeninius laufeų 
darbus, kovodami už gau
sų derlių ateinančiais me
tais. Kaip praneša, laikraš
tis “ženminžibao,” žemės 
ūkio gamybiniai koopera
tyvai ir darbo savitarpio 
pagalbos grupės provinci
jose sudarė žemės ūkio ir 
statybos darbų planus žie
mos laikotarpiui.

Daugelyje provincijų ple
čiamas žieminių kviečių 
pasėlių plotas. Antai, pa
vyzdžiui, Chunanio pro
vincijos pietinėje’ dalyje 
žieminių kviečių pasėlių 
plotas padidinamas Ii9 pro
centų.

HIDROTECHNINĖ 
STATYBA KINIJOJE

Pekinas. — Kaip praneša 
laikraštis “Guanminža- 
bao,” ’ lapkričio mėnesio 
pradžioje prie ChuchČs 
upės vidupio, netoli Fušu- 
nio (Šiaurės Rytų Kinija),, 
pradėta statyti stambi Da- 
chefano vandens saugyk
la — antras milžiniškas šio 
tipo įrengimas Kinijoje.

Pirmoji statybos eilė, ku- 
lioje numatyta pastatyti 41 
metro aukščio ir 1,367 me
trų ilgio užtvanką, vandens 
nuleidimą ir eilę kitų įren
ginių, bus baigta 1956 me
tais. Vandens saugyklos 
talpumas, baigus .pirmąją 
statybos eilę, sudarys 1,859 
milijonus kubinių metrų. 
Vykdant antrąją darbų ei
lę, čia bus pastatyta eilė 
hidrotechninių įrenginių 
energetiniams ir drėkinimo 
tikslams.

Dešiniajame Chuchės 
krante kasant pama.tų duo
bę jau dirba statybininkai, 
atvykę čionai- iš Guantino 
statybos. Statyboje dirba 
galinga šiuolaikinė staty
binė technika — ekskavato- 
riai, greideriai, buldoze
riai, savivątčiai sunkveži
miai ir tt. 1 ’ i ’ .



1

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Shenandoah, Pa. —--— i-------- -- -----------  22.00
New Britain, Conn. ............................................. 20.00
New Haven, Conn................................................ 17.00
Detroit, Mich................................  12.00
Haverhill, Mass. ..................  12.00
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Visus Savo
DRAUGUS, TAIKOS ir 
LAISVES MYLĖTOJUS

Linkime
Linksmai Praleisti Šventes

J. ir L. MOCKAITIS 
Bridgeport, Conn.

Popiežius “garbes 
policininko” rolėje

L. Žemaitiene prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų 
ir aukų. Hartfordas dabar stovi pirmoje vietoje.

M. Svinkuniene, irgi gražiai pasidarbavo prisiųsda- 
ma daug atnaujinimų ir aukų.

Philadelphijoj pasidarbavo R. Merkis, J. šapranaus- 
kienė, P. Pilėnas ir Wm. Patten.

J. Weiss pridavė naują prenumeratą, punktai kre
dituojami Brooklyn™.

J. Krasauskas, Norwood, Mass., puikiai pasidarbavo 
prisiųsdamas 3 naujas prenumeratas! Tai labai gražus 
pavyzdys kitiems pavieniams skaitytojams.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų ir aukų: D. G. Jtįsius, Worcester, Mass.; Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.; L. Prūseika, Chicago, Ill.: 
P. Beeis ir F. Klaston, Great Neck, N. Y.; L. Til- 
wick, Easton, Pa.; J. K. Navalinskienė ir M. Kazlaus
kienė, Binghamton, N. Y. (Moterų Klubui); J. Žekonis 
So. Boston, Mass.; J. Blažonis, Lowell, Mass.; V. Krali 
kauskas, Lawrence, Mass.; S. Kuzmickas, Shenandoah 
Pa.; V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; Patersonietis; J. Mas 
teika, So. Boston, Mass.; J. Daujotas, E. St. Louis, Ill

Bridgewater, Mass...............................................   10.00
Bridgeport, Conn.................................................... 10.00
Nashua, N. H......... ................................................ 8.00
Hudson, Mass................ .......................................... 8.00
No. Braddock, Pa............................ 7.00
Coal Center, Pa...................................................... 6.40
Cambridge, Mass........... .......................................... 6.00
Los Angeles, Calif......... ................................ . 6.00
Pittston, Pa..................................................................5.00
Minersville, Pa..............        4.00
Cliffside, N. J.......................................................... 4.00
Tuckahoe, N. Y. . i.................................................... 4.00
Girardville, Pa........................ ... 2.00
McKees Rock, Pa......................................................2.00

A. Makit'avicius, Brooklyn, N. Y., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas.

, Norime pabrėžti, kad vajus eina prie pabaigos. Su 
sausio 1 d., 1954, bus paskutinė diena priėmimui laiškų. 
Tad prašome, kiek išgalite, savo mieste iškolektuoti iš 

•’kaitytojų atnaujinimus ir, žinoma, svarbu gauti ir nau
jų skaitytojų. Neturime mąstyti, kad vajui užsibaigus,

Aukų šį syki gauta sekamai:
užsibaigė ir gavimas naujų skaitytojų. Kiekvieno skai
dytojo pareiga yra bandyti gauti nors po vieną naujų

pares (per V. Kazlau), Hartford skaitytoją. Šiandien yra tokių svarbių žinių, kad turėtų 
būt Įdomu kiekvienam lietuviui.

Širdingai dėkojame už naujus skaitytojus, kuriuos 
dabar gavome, vajininkams už pasidarbavimą ir tiems, 
kurie parėmė dienrašti finansiškai. Prašome įsitėmyti: 
SAUSIO 1 JAN., 1954, yra paskutinė diena išsiuntimui

Nuo Giraičių 
Conn., $119.

Po $7: Anastasia ir Antanas šešelgiai, Chicago, Ill. • 
D. Jelskienė, Oakdale, Mass.; Antanas Makitavičius, 
Brooklyn, N. Y.

A. Dagis, New York City, $5.
Po $2: K. Sadauskienė, Brooklyn, N. Y.; H. Tama

šauskienė, Hingham, Mass.; Joseph Viskočka, Trenton, 
N. J.; V. Navašinskas, Miami, Fla.; H. Williamson ir 
A. Simokaitis, Great Neck, N. Y.; Stanley ir Mary Mei- 
sonai, Miami, Fla.; U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y.; I. Ve- 
žis, Binghamton, N. Y.; P. Dennis, Clifton, N. J.; Wm. 
Gudaitis ir J. Mikalauskas, E. St. Louis, Ill; C. A., Port
age, Pa.; A. Budris, Brooklyn, N. Y. , _

Po $1: S. Kaptainis, Toronto, 
barskas, Hollis, L. I.

Iš Philadelphia, Pa.:—Veronika 
$3: A. Gailiunas, Helen Kušleikienė. 
nauskienė (Almont); A. Žalys ir Al. 
S. Vinalis ir Kazys.

Iš Binghamton, N. Y. — Po $2: A. ir J. K. Nava
linskai, J. ir N. Stroliai, A. ir L., Mainioniai, V. ir E. 
Čekanauskai, A. Varanauskas (Chenango Bridge).

Iš Plymouth, Pa. — Po $2: V. Zelin, B. Navickas. 
w. Krimas, Shickshinny, $1.

Iš Brockton, Mass.—Veronika Mineikis (Eąstop), 
$4. Po $2: K. Kalvelienė, J. Vaitaitis ir K. Ustupas. G. 
Budrikienė, $1.

Iš Lowell, Mass. — Po $2: R. Chulada, S. Alexsa ir į Pinant bj nagais 
J. V. Stančikai (Nashua). P. Narius, $1.

■ Iš So. Boston, Mass. — Po $2: J. Matui ir J. Vait- 
kunas, Dorchester; Ch. Ytiška, J. Shukis, Vera Norbut 
ir K. Rasčius.

Iš Shenandoah, Pa.'— A. Kazokas, $2. Po $1: Pe
ter Link ir A. Winkler (Lost Creek).

Iš Hartford, Conn. — A. Latven, $5. — Po $2: A. 
Grimaila, J. Bujavicius (Manchester), A. Tamalonia 
(Tarriffville), V. Staugaitis, A. Klimas, D. Raymond

Kauno mėsos kombinate

Canada, ir P. Ba

Urbienė, $10. Po

Valančius. Po,$l:

KAUNAS. — 1941 metais, 
prieš pasitraukdami iš Kauno, 
fašistiniai grobikai beveik vi
siškai sudegino mėsos kombi
nato gamybines patalpas. Išli
ko sveikos tik kontora, bazė gy
vuliams, valgykla ir sargo tro-

ir

Reikalinga buvo sparčiais 
tempais atstatyti įmonę, kad 
galima būtų aprūpinti gyvento
jus mėsos produktais:

1918 metais Kauno mėsos 
' kombinato gamybinis pajėgu- 
, mas pasiekė prieškarinį lygį, 
j Nuo to laiko nuveiktas didelis 
Į darbas praplečiant įmonę, aprū- 

’ i įrengimais, 
i įdiegiant priešakinę technologi- 
: ją.

Kombinate įrengtas naujas 
kulinarijos cechas. Jis gami
na pyragėlius, koldūnus ir mė
sos pusfabrikačius. Vietoj ce
cho, gaminusio pirmiau žalia
vinį insuliną, įkurtas medici
nos preparatų fabrikas, kuris 
išleidžia labai daug paruošto

J. Kazlau (Wethersfield).
Iš Worcester, Mass. — Po $2: Chas. Daugėla ir F. 

Petrauskas (Shrewsbury), J. Skeltis, J. Amutis ir J. 
Žukauskas.

Iš Waterbury, Conn. — Po $2: V. Žiūraitis (Oak
ville); L Lisajus (Seymour); M. Strižauskienė, V. 
Krasnitskas, P. Kukenis, V. Adomaitis, M. Cipliauskas,
K. J. Yenkelun, J. Vaičiulionis, Wm. Jokubonis ir C. 
Yenkelun. J. Stanulis (Torrington), $1.

Per K. Petrikienę: Surinkta Cleveland, $10. Napo
leonas, Chicago, Ill., $5. Po $2: Jos. Staskus, Cicero; 
J. B. Povilonis ir S. A. Tilvikas, Chicago, Ill.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn. ------  $591.33
Worcester, Mass. _______________________ 365.50
Brooklyn, N. Y._________________________ 344.20
Waterbury, Conn._____________ ________ -- 141.00
Philadelphia, Pa. --------------------------------- 128.50
San Francisco, Calif................................................101.00
So. Boston, Mass._______________________100.00
Elizabeth, N. J............................................  98.00
Brockton, Mass. --------------------- - ------------
Chicago, Ill.------------------ -------------------------
Harrison, N. J........................................................
Rochester, N. Y............. .................................... . .
Cleveland, Ohio .....................................................
Lawrence, Mass......................................•.............
Pittsburgh, Pa............... . ....................... ...............
Baltimore, Md..........................................................
Binghamton, N. Y.----------------------------------
Wilkes-Barre—Plymouth, Pa. ------------------
Grand Rapids, Mich................................................
Paterson, N. J.---------------------------------------
Easton, Pa................................................................
Newark, N. J........................................................
Great Neck, N. Y.------------------------------------
Lowell, Mass.---------------------------------__------
Norwood, Mass.------------- -------------------------
Chester, Pa....................... ......................................
Stamford, Conn......................................................
Scranton, Pa..........................................................

. Mexico, Me............................  **-*

91.50 
89.00 
81.00 
80.00 
76.00 
63.00 
62.00 
59.50 
53.15 
40.00 
37.00 
33.00 
31.00 
28.00 
28.00 
28.00 
28.00 
27.00 
27.00 
23.00 
23.00
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am pūliuoto ir flakonuoto insu
lino, hematogeno, skilvio 'sulčių, 
spermi norą vino. Artimiausiu 
laiku pradedama masiškai ga
minti antiotrofiną—vaistą nuo 
hipertonijos.

Šiuo metu statybininkai bai
gia apdailinimo darbus milži
niškuose naujojo kombinato ce
chuose.- Artimiausiais mėne
siais pradės veikti mėsos-rieba- 
lų ir dešros cechai. Dešros ce
chas gamins tiek produkcijos, 
kiek buržuazinėje Lietuvoje iš
leisdavo visi mėsos kombinatai, 
drauge sudėjus. Dešros gami
nių asortimentas nuo 34 pava
dinimų išaugs iki 60. Mėsos- 
riebalų cechas bus visiškai me
chanizuotas, skerdimo - apdoro
jimo skyriuje dabar baigiamos 
įtaisyti konvejerių linijos. Pa
leistas veikti naujas šaldytuvas, 
kurio pajėgumas beveik 20 kar
tų didesnis, negu prieškarinio.

Kauno mėsos kombinate vei
kia 4 naujos laboratorijos: 
analitinės chemijos, bakteriolo
gijos, biologinės standartizaci
jos ir insulino gamybos. Moks
liniam darbui įrengtas specia
lus vivariumas.

Daugelyje gamybos barų me
chanizacijos laipsnis toks dide
lis, kad jiems vadovauja inži
nieriai. Pavyzdžiui, riebalų sky
riui vadovauja inžinierė Danu
tė Didolikaitė, baigusi 1951 me
tais Kauno Politechnikos insti
tutą, skerdimo skyriui—Romu
aldas Rutkauskas — tos pat 
mokslo įstaigos auklėtinis.

Kombinato darbininkai siste
mingai kelia savo technines ir, 
bendrojo išsilaivinimo žinias. 
Šiais metais 125 darbininkai 
baigė pasitobulinimo kursus. 
Praktikuojamos geriausių dar
bininkų komandiruotės į prieša

La isv čs A drain is t raci ja, 

kines šalies įmones. Visa tai 
padeda kelti .darbininkų meis
triškumui ir vystytis .jų kūrybi
nei iniciatyvai.

štai keletas pavyzdžių. An
tanas Jurevičius iki karo buvo 
eilinis, darbininkas. Pastarai
siais metais jis du kartus buvo 
nuvykęs į Maskvą ir baigė čia 
pasitobulinimo kursus. Dabar 
jis dirba paukščių cecho virši
ninku. Buvęs darbininkas Ed
mundas Evaldas tapo dešros ce
cho viršininku, Andrius Bogu- 
šas nuėjo kelią nuo darbinin
ko iki inžinieriaus-technologo.

Meistriškumo kėlimas ir vie
netinis darbo atlyginimas tei
kia darbininkams aukštus už
darbius.- Daugelis kombinato 
gamybininkų pastaruoju metu 
pasistatė gyvenamuosius na
mus, gavę iš valstybės paskolas 
statybai. Neseniai kėlė įkurtu
ves kompresorių skyriaus vy
resnysis mašinistas Andriuške
vičius, mūrininkas Valnickas, 
sargas SvistunaviČius ir eilė ki-
kį.

Sistemingai keliant kultūrinį- 
techninį kombinato darbininkų 
lygį, auga racionalizatorių ir iš
radėjų skaičius. Per pastaruo
sius šešerius metus buvo pa
teikti 104 novatoriniai pasiūly
mai, kurie davė įmonei daug 
naudos. Racionalizatorių tarpe 
—žarnų skyriaus darbininkės 
Nenoravičienė ir Juškevičienė, 
šaltkalvis Budnikas ir kiti. Vi
siems racionalizatoriams bei iš
radėjams kombinato adminis
tracija moka premijas. Pavyz
džiui, chemikų kolektyvas, va
dovaujamas Guzevičiaus, už ra
dikalų insulino gamybos tech
nologijos pakeitimą gavo 25 
tūkstančių rublių premiją.

Po darbo dienos kombinato 
kolektyvo žinioje — puikus klu
bas, biblioteka, turinti apie 20 
tūkstančių . tomų grožinės lite
ratūros ,skaitykla. Reguliariai 
vyksta sporto sekcijų užsiėmi
mai, veikia dramos ratelis. 
Daugelis darbininkų išeina vi
durinį mokslą vakarinėse mo
kyklose, nenutraukdami darbo. 
Sėkmingai mokosi kulinarijos 
cecho darbininkės Jankutė, 
Butmanova ir kitos. Elektrikas 
žemaitis mokosi Leningrado 
Energetikos instituto neakivaiz
diniame skyriųie, tabelininkė 
šileikaitė — Maskvos Pedago- 
me skyriuje. Daugelis , darbi
ninkų mokosi vietinėje mėsos 
pramonės meistrų mokykloje.

L. Kulikauskas

Laisves metinio banketo 
rengėjai prašo visus iš 
anksto įsigyti banketo bi
lietą. Banketas bus vasa
rio (Feb.) 7 d., Liberty Au- 
ditoriume, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

t

g

Vilniaus Tiesoje (lapkričio 
22 d.) užtinkame tokių pasta
bų apie Vatikano galvą popie
žių Pijų XII:

“1950 metais Vatikane bu
vo apsilankiusi Amerikos poli
cininkų delegacija, kuri, Ame
rikos policininkų suvažiavimui 
pavedus, įteikė popiežiui Pijui 
XII ‘New Yorko ir Čikagos 
garbės policininko’ medalį. 
Garbės policininko vardo su
teikimas “dievo įpėdiniui že
mėje” toli gražu ne atsitikti
nas reiškinys. Popiežius, kaip 
ištikimas pinigų maišo sargas, 
visada buvo priešu viso to, 
kas pažangu-ir demokratiška. 
Neatsitiktina todėl, kad “gar
bės policininko” vardą Pijus 
XII gavo kaip tik iš JAV. . .

“Vatikanas, visais laikais 
buvęs labiau politine, negu re
ligine, organizacija ir visada 
tarnavęs išnaudotojams, da
bar sujungė savo likimą su 
reakcingiausiais kapitalisti
niais interesais. Pakanka pa
sakyti, kad 80 procentų pini
ginių pajamų Vatikan. gauna 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados. Vatikanas o- 
peruoja labai stambiu kapita
lu, turi labai! daug pinigų, že
mės; ir kitų turtų. Milijardus 
dolerių Vatikanas turi įdėjęs 
Italijoje, Anglijoje, Prancū
zijoje, Ispanijoje, Portugalijo
je, Argentinoje, Šveicarijoje. 
Į JAV bankus bei įmones įdė
ta 35 mi'lijardai dolerių. Vati
kano kapitalui įdėt į Franci- 
jos tekstilės fabrikus, į Argen
tinos komunalines įmones, į 
Bolivijos alavo kasyklas, Bra
zilijos gumos pramonę, i Mon- 
te-Karlo lošimų namus, i Ispa-. 
nijos, Čilės pramonę. Spaudos 
duomenimis, j šių ir kitų ša
lių įmones Vatikanas yra įdė
jęs dalugiau kaip 60 mlijardų 
frankų.

“Reakcinė1 dvasininkija y- 
pač niršta ir siunta prieš tai
kos ir demokratijos šalis. Nė
ra buvęs nė vienos provokaci
jos, kur nebūtų dalyvavę Vati
kano agentai, šių metų rugsė
jo mėnesį Lenkijoje įvykęs 
šnipinėjimo bei diversijų cent
ro demaskavimas atskleidė gi
liai priešišką liaudžiai Vatika
no tarnų veiklą. Ciniškai atvi
rai užkietėję nusikaltėliai pa
pasakojo teismui apie savo ry
šius su JAV žvalgyba ir Vati
kanu, kuriis per kardinolus 
Illondą ir Sapiegą *ir Lenkijos 
primą kardinolą Vyšinskį va
dovavo antiliaudinei šios nusi
kaltėlių grupės veiklai.

“Su didžiausia neapykanta 
Vatikanas žiūri į kapitalizmo 
panaikinimą Taiybų Lietuvoj. 
Buržuazijai valdant, Lietuvon 
je katalikų bažnyčia turėjo 
milžiniškus turtus. Vien ma
rijonų ir pranciškonų vienuo
lynai valdė nuosavybę, vertą 
daugelio milijonų litų. Tarybų 
valdžia visai tai grąžino liau
džiai. Kai Lietuva karo metu 
buvo išvaduota iš hitlerinės 
vergovės, reakcinė katalikų 
dvasininkija, gavusi nurodymą 
iš' Vatikano, aktyviai palaikė 
buržuazinių nacionalistų liku
čius ir mėgino sutrukdyti 
krašto atkūrimo darbą. Visa 
eilė Vatikano agentų dalyvavo 
banditų gaujose, laimino dar
bo žmonių žudikus. Reakcinė 
dvasininkija visomis priemo
nėmis mėgino sulaikyti perga
lingą kolūkinę statybą Lietu

voje. Ji skleidė apie kolūkius 
įvairiausius gandus, šmeižė 
juos, gąsdino darbo valstiečius 
Įvairiausiomis pragaro baus
mėmis. Bet visos buržuazinių 
nacionalistų likučių ir Vati
kano tarnų pastangos nuėjo 
niekais: Tarybų Lietuvos dar
bo valstietija .vieningai pasuko 
kolūkiniu keliu. Kolūkinės 
santvarkos pergalė išvadavo 
darbo valstiečius iš buožijos 
priespaudos, sudarė visas są
lygas susikurti laimingą ir 
šviesų gyvenimą.

“Neseniai ekranuose pasiro
dęs naujas lietuviškas filmas 
“Aušra ties Nemunu.” ryškiai 
pavaizduoja Vatikano agentų 
— reakcinių dvasininkų veik
lą, nukreiptą prieš Tarybų 
Lietuvos liaudį, prieš kolūkinę 
santvarką.

“Reakciniai kunigai i)- da
bar mėgina iš pasalų kenkt 
Tarybų Liet, darbo žmonėms. 
Jie siekia kurstyti ir gaivinti 
buržuazinio nacionalizmo ide
ologijos pasireiškimus, sten
giasi skleisti gandus ir kt.

“Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės yra budrūs ir saugo 
nuo priešų pasikėsinimų savo 
didžiuosius ' taikios statybos 
laimėjimus.”

Cleveland^ Ohio
Mus aplankė K, Petrikienė

Katrina Petrikienė, pasižy
mėjusi lietuvių tarpe moteris, 
progresyvė darbuotoja, kalbė
jo gražiam būreliui publikos. 
Jos čia kalba labai aiškiai su
prantama klausytojams. Ji la
bai vaizdžiai nupiešė praeities 
ii- dabarties moterį, moterį, 
kurią praeityje visam pasau
lyje skaitė priežastimi ir šal
tiniu viso blogo. Bet toji mote
ris nuo 1917 metų labai pasi* 
keitė. Tarybų Sąjungoje, po 
antro Europos karo Rytų ša- 
giai laikas praleisti. Dėl to 
lyse ir, paskiausiai, 500 mili
jonų šalyje Kinijoje.

Kalbėtoja daug pavyzdžių 
privedė iš praeities, kaip reli
gija ir krikščionybė žiūrėjo ir 
dar tebežiūri į moterį. Bet su 
darbo žmonių pasiliuosūvimu, 
kartu pasiliuosuoja ir moteris.

Prie carų Viešpatavimo mo
teris buvo be teisių, jos gy
venimas buvo sunkus namų 
ruošos ir ūkio darbas; gimdy
mas ir auklėjimas naujos kar
tos.

Paskutiniais laikais tas vi
sas pasikeitė ir keičiasi.

• Draugė Petrikienė priminė 
šių dienų kovas prieš aštrėjan
čią reakciją. Tose kovose vi
sur žymiai pradeda pasirodyti 
moterys, ypatingai tų vyrų, 
kurie yra persekiojami ir ran
dasi kalėjimuose. Ji prašė pa
ramos kovai prieš įvairius re
akcinius aktus, ypatingai Mc- 
Carran-Walter aktą.

Clevelandiečiai, išklausę 
gražios ir reikšmingos kalbos 
K. Petrikienės, gražią sumą 
pinigų suaukavo gynimui auką 
nu/o nelabojo Walter-McCar- 
ran akto. Aukos buvo įteiktos 
nuvežti į Chicagos konferen
ciją.

P.

Laisvės banketas bus va
sario (Feb.) 7 d.,. 1954 m. 
Ar Tamsta jau turi banke
to bilietą? Kaina tik $3.00.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE 

i---------------- , - - , - V- -- ---------------------- ------------- -

MEAT CUTTER, fully exp. for one 
man dept. Steady work, good work
ing conditions. Apply in person or 
phone 78 Madison Ave., Clifton 
Heights, ^a, Madison G-2897 or 
Madison 6-0186.

(250-252)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions, 

Vacation with pay. Bonus. Apply: ’
SPECK—CADILLAC—OLDS.

148 Garrett Rd., Upjier Darby, Pa. • 
or call AL. 4-1522

(250-256)"

"help wanted female

OPERATORS. Exp. Front makers 
on ladies dresses. Night & Day 
shift. St. wk., good wking condi
tions. Apply all week. DACOSTA 
DRESS CO., 24 N. 59th St.

SH. 8-0118 (252^254)

BOOKKEEPER EXP. Complete' ’ 
charge. 1 girl office. Exc. opp. Retail 
Furniture Store. Apply in person.. 
See Irene. ELLNER’S FURNITURE, 
300 South St.

(252-253)

CLERK. Asst, to Office Mgr. Gen.* 
Office detail, typing, etc. Exc. opp.; 
for advancement. 5 day wk. Center 
City. Apply in person or phone 
Mr. Meii. KEYSTONE READERS.
SERVICE, 411 Finance Bldg., 
LO. 7-2388. (250-252)

YOUNG WOMAN. Not over. 35.. 
Sleep in. Pleasant, clean and con
scientious. Asst, with hswk -and 
cooking. St. position and gd homo 
for right wpman. BA. 3-2779 for 
interview. (250-2521-

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SERVICE STATION ' ’
FOR LEASE

Major Oil Co. has for lease a new 
Service Station in Phila. and Chest
er areas. Excellent opp. in growing 
community for a young rnan 
mechanically inclined, desiring a 
good future. Moderate rental..In
vestment of $3,000 required. ..For 
more information phone Mr. M- 
Swenson, (Timberland 9-2IOO.''•11 

(250-252)

FOR SALE

TURKEYS, live or dressed. Nichols 
& Christie Chicks. Pullorum clean. 
BECKS HATCHERY, MT. AIRY 
116, MD.

(250-7)

Puppies for Sale 
|KATH-MAE KENNELS. Pedigreed 
CęJlies. Puppies from Parader and 

j Bell Haven lines; ' Champion arid 
i Point winning stud. Phone Newtown 
j Square 1174. ■ ,
! - (250-252)

— — - ----- --- - ------1—

Puppies for Sale- ; .. . 
MELLO’S KENNELS , 

English Cocker Spaniels. Pups for 
show and for pets. Puppies avail
able in the Spring. Stud Servjpą. 
MR. & MRS. MARTIN MELCHER

Conestoga Rd., Malvern, Pa.> < • 
RD No. 1

Malvern 2595
(251-252)

Chicago, Ill. '
Chicagietės gražiai susitiko 

K. Petrikienę

Nors ant greitųjų suskubta 
ir tik porą sykių buvo pami
nėta Vilnyje, jog chicagietės 
moterys, klubietės ir LDS‘So
rority narės ruošia pobūvį Ka- 
trinos Petrikienės sutikimui it 
pasveikinimui, Mildos sąleri 
suėjo daug žmonių.

Jinai gražiai pasveikinta, 
gerai kalbėjo. Sorority sesutės 
įteikė jai brangų gėlių korsa
žą, kurį jinai taip labai verti
no, kad dabojo visą ląiką.Ruo 
sužalojimo ir sakė, užsisegs 
naujų motų pokilyje, Brook- 
lyne.

Sorority narės yra jaunos, 
čiagimės moterys.

Apsigynimo reikalams su
aukota $49.

Tai gražus ir geras darbas.
Rep.

:.............
: MATTHEW Ai J

: buyus :
J (BUYAUSKAS) ; J
I LAIDOTUVIŲ '4
J DIREKTORIUS ; ':J
» J
• 426 Lafayette St J
5 Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-8172
» . «
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AR YRA GYV
Į klausimą “Ar yra gyvy

be dangaus kūnuose?” 
mokslo požiūriu tenka at
sakyti teigiamai. Žemė nė
ra kažkokia išimtinė gyvy
bės būstinė Visatoje. Yra 
dangaus kūnų, tinkamų gy
vybei vystytis, o kur yra to
kios sąlygos, ten gyvybė tu
ri pasireikšti vienokia ar 
kitokia forma. Gyvena to
kiuose dangaus kūnuose tos 
pačios materialinės prigim
ties padarai, kaip ir žemiš
kieji augalai bei gyvūnai, 
nors ir nebūtinai tokie pat. 
Yra tokių dangaus kūnų, 
iš kur apie gyvybės buvimą 
jau turime kai kurių duo- 

. menų: šia prasme pažymė
tina planeta Marsas.

Galėtų kilti klausimas: 
kokį pagrindą turi šitie tei
giniai apie gyvybę kituose 
pasauliuose ? Šia p r o g a 
tenka pabrėžti, kad moks
le įprasta labai kritiškai 
žiūrėti į bet kurį teiginį ir 
kiekviena proga ii tikrinti. 
Tačiau mokslinis kritišku
mas bei teiginių atsargu
mas nieko bendro neturi su 
agnosticizmu (pasaulio pa
žinimo neigimu), kuris, tar
naudamas arba pataikau
damas religijai, mėgina pa

neigti mokslinio tyrimo ga
lią ir tuo nuvertinti patį 
mokslą.

Moksliniame tyrime nėra 
būtino reikalo viską “čiupi
nėti.” Mokslinis įžvalgumas 
dažnai siekia ten, kur dar 
nesiekė ne tik mūsų ran
kos, bet net ir mūsų žvilgs- 

' nis. Pirma, negu jūrininkai 
apkeliavo žemės rutulį, pro
gresyvūs mokslininkai jau 
buvo pakankamai surinkę 
Žeinės apva’umo įrodymu ir 
apytikriai sprendė apie Že- 

( mes rutulio didumą. Isto
rišką mokslinio žvalgu mo 
pavyzdį pateikia mums pla
netos Neptūno atradimas, 
paruoštas 1846 m. “aklu” 
skaičiavimu, dar tos plane
tos nemačius, vien pagal

• jos trauką kaimyniniam Vi
satos kūnui. Ne tik astro-

,, gnomai, tik iš tolo tiriantieji
• sav.o objektus, bet ir labo-

■ rotoriniai gamtos tyrinėto
jai su teorijos pagalba, be
sivaduodami sukauptu pa
tyrimu, numato įvairių įvy- 

' kių eigą ir paskui bandy
mais patvirtina bei sutiks- 

; liną savo spėjimus.
Tvirtai yra žinoma, kad 

dangaus kūnuose galioja tie 
patys gamtos dėsniai, kaip

• ir mūsų gyvenamoje .Žemė
je. Dėl šios elementarios 
tiesos mokslui teko kadaise 
•labai ilgai kovoti. Prieta
ringi žmonės nuo neatme
namų laikų vaizdavosi dan
gaus kūnus visokiais die-

: vais arba paslaptingais li- 
I kimo ženklais, žyniai, ku-
• nigai ar šiai]) įvairūs reli- 
į- ^iju skleidėjai tvirtino apie

dangaus kūnų ir žemės 
skirtingumą, skelbė Visatą 
esant antgamtinių galybių 

Z:' būstine, šie prietarai pa- 
£ veikė daugelį senovės rašy

tojų, kurie irgi laikė dan- 
■ gaus kūnus kitokios, negu

Žemės, prigimties, skirstė 
visą pasaulį į kelias sritis 
su skirtingais dėsniais. Vi
si tokie klaidžiojimai ir 
abejonės išsisklaidė, papli
tus Koperniko mokslui. Pa
aiškėjo, kad Žemė yra pla
neta, besisukanti ir skrie
jantį aplink Saulę. Moksli- 

-, niame supratime ji atsidū- 
; re lygioje plotmėje su kito

mis planetomis. Žemė yra 
įterpta į plačią astronomi
nių sistemų sandarą, kaip 
vienas iš daugybės pasaulio 

, kūnų. Vystydamas iš Ko- 
„ perniko sistemos sekančias 
L išvadas, italų filosofas Dži- _ - _ ....
- 4 pusl.-Laisve (Liberty)-Kel

YBĖ DANGAI
ordano Bruno jau įsakmiau 
skelbė astronominės Visa
tos vieningumą. Jisai skel
bė, kad žvaigždės yra- to
limi, Saulei tolygūs šviesu
liai su savo planetomis — 
pasauliais, kuriuose, kaip ir 
Žemėje, gali būti gyvų bū
tybių. Tikybininkai negalė
jo pakęsti tokios teorijos, 
nes ji prieštaravo religijos 
dogmoms, ir 1600 metais 
Bruno buvo nužudytas. Bet 
visa tolesnė mokslo raida 
davė nepaliaunamą Visatos 
vientisumo patvirtinimą.

Šia kryptimi pirmiausia 
prasidėjo dangaus reiškinių 
nagrinėjimas mechanikos 
požiūriu. Niutonas, .formu
luodami bendrus mechani
kos pradus, kartu • parodė 
jų visišką taikytinumą pla
netų bei jų palydovų judėji
mui ir išvedė visuotines 
traukos dėsnį. Išvysčius 
matematiškai \ ši metodą, 
pasisekė labai/tiksliai skai
čiuoti pasauli?) kūnų takus 
iŠ anksto arba j praeitį (jau 
praeityje nueitus takus). 
Teorinė mechanika nagri
nėja dangaus kūnus su to
kiu pat sėkmingumu, kaip, 
pavyzdžiui, lekiančias kul
kas arba mašinų detales. 
Dangaus mechanikos duo
menis pateikia mums as
tronominiai kale n d o i-i a i, 
pavyzdžiui, Leningrado Te
orinės astronomijos institu
to leidžiamas “Astronomi- 
Českij Ježegodnik,” kuria
me iš anksto (dabai- yra 
1956 metų tonias) labai 
smulkiai nurodytos dan
gaus kūnų kelionės: pavyz
džiui, galime rasti aprašy
mą ateinančiu metu birže
lio 30 d. įvyksiančio pilnu
tinio Saulės užtemimo, ku
ris bus matomas ir mūsų 
respublikoje '(Lietuvoje)..

Mokslinis dangaus kūnų 
tyrimas nesustojo ties me
chaniniu judėjimu, bet ėjo 
giliau. Nuo dangaus kūnų 
sklinda į erdvę įvairūs spin
duliai, kuriems tirti ilgai
niui atsirado labai tobulų 
įrankių. Šių dienų astrofi
zikas tiria Saulės arba »
žvaigždžių spindulius, tar
tum laboratorinis darbuo
tojas liepsną, kurioje kais
ta padėtoji ištirti medžia
ga, arba kai]) inžinierius, 
kuris stebi vykstančius me
talo lydymo krosnyje pro
cesus pagal einančią iš ten 
šviesą. Gausūs spindulių 
tyrinėjimo duomenys išsa
miai pavaizduoja karštų 
dangaus kūnų sudėtį bei 
būklę: sužinome jų tempe
ratūras, medžiagos tanku
mą, procentinę įvairių che
minių elementų sudėtį ir tt. 
Nematomų infraraudonų 
spindulių tyrimai daug ką 
pasakė apie šaltęsnius dan
gaus kūnus. Pavyzdžiui, 
planetų temperatūras 
(Marso, Veneros, Jupiterio 
ir kt.) dąbar žinome ne tik 
aplinkiniais teoriniais išve
džiojimais, bet ir tiesiau — 
pagal tų planetų siunčia; 
mus nematomus spindulius. 
Visi šie duomenys, vieni ki
tus papildydami bei pati
krindami, liudija apie tą 
patį — apie bendrą gamtos 
dėsnių galiojimą kaip Že
mei, taip ir kitiems dangaus 
kūnams. Skiriasi tik vietos 
ir laiko sąlygos, bet ne ben
dresni pradai. Visur yra 
ta.pati mechanika, ta pati 
fizika, ta pati chemija; ne 
kitaip tenka galvoti ir apie 
biologiją, apie gyvybės pra
dus.

Gyvybės reiškinių negali
ma įsivaizduoti skyrium 
nuo visos aplinkinės gam
tos. Gyvybė, o taip pat ir 
sąmonė, tėra aukštai orga-

virtad., Gruod.-Dec. 24, 1953

S KŪNUOSE? 
nizuotos materijos judėji
mo formos. Kur susidarė 
baltyminės medžiagos ir 
vyksta jose medžiagų apy
kaita, ten jau yra gyvybė. 
Religininkai ir jiems pa
slaugūs idealistiniai filoso
fai ilgai mėgino aiškinti gy
vybę ir sąmonę kažkokiais 
antgamtiniais pradais, vi
sokiomis dvasiomis. Tačiau 
mokslas, kaip ir žmonių pa
tirtis, nelaiko pasaulio “įsi
vaizdavimu” ir nepripažįs
ta dvasių, kaip ir nepripa
žįsta be smegenų atsiradu
sios minties. Gyvybės reiš
kiniuose, kaip ir šiaip visa
me pasaulyje, mokslas ne
rado jokių stebuklų, o tik 
be galo įvairias materijos 
judėjimo formas.

Gyvybė Žemėje susidarė 
ne iš karto, bet per dauge
lį šimtų milijonų metų. Di
džiulė faktų gausybė liudi
ja apie • labai ilgą gyvybės 
išsivystymo eigą. Sudėti il
gesnieji gyviai palaipsniui 
išsivystė iš paprastesnių, o 
tie—iš dar paprastesnių jų.

Tas pat yra ir dangaus 
kūnuose. Visur, .kur susi
daro sąlygos gyvybei vysty
tis, ji anksčiau ar vėliau pa
ti atsiras. Skirtingomis 
sąlygomis gyvybė vystosi 
skirtingomis formomis. To
dėl būtų klaidinga vaizduo
tis Marse ar kitoje plane
toje tokius pat augalus, gy
vūnus, ir juo labiau tokius 
pat žmones, kaip Žemėje. 
Gyvybė gali vystytis ir to
kiuose. dangaus kūnuose, 
kur žmogus g a m t i n ė s e 
(techniškai nepakeistose) 
sąlygose neilgai ..išgyventų, 
ir atvirkščiai: kitų pasau
lių gyventojams, galėtų vi
sai netikti Žemės sąlygos. 
Tačiau ši pastaba liečia la
biau organizuotas, prie įvai
rių sąlygų gerai išsispeęia- 
lizavusias, gyvybės formas. 
Pati gyvybės užuomazga 
turi būti gana vienoda vi
sur.

Nėra gyvybės karštuose, 
žėrinčiuose kūnuose, to
kiuose, kaip Saulė ir 
žvaigždės, nes tenai dėl 
aukštos temperatūros var
giai išsilaiko net atspariau
sių cheminių junginių dale
lės. Nėra gyvybės ir ten, 
kur trūksta vandens ir oro, 
kaip Mėnulyje bei kituose 
smulkiuose pasaulio kūnuo
se: iš plikų uolų gyvybė ne
susidarys. Kai kurios pla
netos yra perdaug Saulės 
kaitinamos; kitos, priešin
gai, būdamos toli nuo Sau
lės, lieka patamsyje ir išal- 
tyje. Peržvelgus mūsų as
tronominę aplinką, krinta į 
akis vienas dangaus kūnas, 
kuriame gyvybės buvimas 
atrodo visiškai įmanomas— 
tai Marsas. Tiesa, Marse 
oras yra gana retas, tempe
ratūra Marse nedažnai pa
kyla aukščiau nuolio. Van
dens tenai užtenka tik ne
didelei drėgmei arba šerkš
nui susidaryti. Tačiau tai 
neturi užkirsti galimybės 
gyvybei vystytis.

Kai kurių Marsd sričių 
atspalvis, besikeičiąs Marse 
metų bėgyje, veikiausiai 
yra augalinės kilmės. Be
je, šiuo klausimu moksle 
gana ilgai diskusuota. Ti
riant Marsą pagal įvairių 
rūšių spindulius, pasirodė, 
kad žalVos Marso sritys 
kiek skiriasi nuo žemiškųjų 
žalumynų — ypač tuo, kacb 
jos neišsklaido nematomųjų 
infraraudonų spindulių. Ta
čiau labai nuodugnūs tary
binio mokslininko akademi
ko G. A. Tichovo tyrimai 
parodė, kad šiuo požiūriu ir 
Žemės augalai priklauso
mai nuo klimatinių sąlygų 
anaiptol nėra vienodi. Au

galai, ypatingai prisitaikę 
šaltam klimatui — šiaurėje 
arba aukštuose kalnuose — 
savo spalvomis panašėja į 
Mąrso žalsvus plotus arba, 
kitaip pasakius, Marso au
galai savo spalvomis rodo 
netolimą panašumą į šalčiui 
atsparius Žemes augalus. 
Taigi, šiokia-tokia gyvybė 
Marse yra. Tačiau, kaip 
atrodo Marso augalai, ar 
turį jie lapus, žiedus ir tt., 
tuo tarpu pasakyti negali
ma. Nėra taip pat faktų, 
kurie paliudytų apie sąmo
ningų marsiečių buvimą. 
Labai galimas dalykas, kad 
Marsas gyvybės išsivysty
mo požiūriu yra gerokai 
nuo mūsų Žemes atsilikęs.

Tai galima pasakyti tik 
apie mūsų nętarpišką as
tronominę aplinką. Bet to
lumoje yra milijonai 
žvaigždžių—saulių, su savo 
planetomis - pasauliais, ku
riuose jei ne vienur, tai ki
tur yra sąlygų gyvybei 
tarpti iki aukščiausių išsi
vystymo pakopų.

Mokslo duomenys nepa
liaunamai grįauna tamsybi
ninkų skleidžiamas pasakas 
apie tai, kad Žemė, esą, 
yra išimtinėje padėtyje Vi
satoje. Mokslas patvirtina 
materialistinės pažiūros į 
gamtą teisingumą ir suduo
da triuškinančius smūgius 
idealizmui, nepali k d a m a s 
vietos pasaulyje jokiems 
dievams ir dvasioms.

Prof. P. Slavėnas

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, sutaisė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $4.00.

Iš Amerikos istorijos
I

Plymouth’© pilgrim ų išsi
laipinimas (1620 m. gr. 21) 
. RiJgrimų ląįyo “Mayflow
er”' kelionė Amerikon 1620 
metais Amerikos istorijoje 
užima svarbią vietą. Nes 
tame b'uVo pradėta era, ka- 
dūl Amerika tapo prispaus
tųjų ir tpers e k i o j a m ų j ų 
prieglaudą. r< .

“Mayflower” pilgrimų is
torija yra tokia. Jie nepri
pažino karaliaus kaip baž
nytinės' hierarchijos virši
ninko ir todėl iš Notting
hamshire, Anglijos, pra
džioje išsikėlė į Olandiją, 
iš kurios po kelių metų jie 
nutarė keltis į naująjį kon
tinentą.

Išsirūpinę ten žemės, da
bartinėje Virginijoje, jie iš
plaukė iš Plymouth, Angli
jos, 1620 metų rugsėjo mė
nesį. Audra tačiau nubloš
kė juos šiaurėn ir žemę jie 
pamatė Cape Cod, dabarti
nėje Massachusetts valsty
bėje. Jie išsiuntė žvalgus 
surasti geriausią apsigyve
nimui vietą, kurie galiau
siai ją surado gruodžio 21. 
Jie pavadino ją Plymouth 
ir sugrįžę į “Mayflower” 
laivą plukdė Massachusetts 
įlanka į'naująją vietovę, 
kur sausio 4 išlaipino savo 
keleivius.

Todėl tikrumoje pats išsi
laipinimas įvyko ne gruo
džio 21, kaip kad paprastai 
ši data minima. Plymouth 
Uola, ant kurios, sakoma, 
pilgrimai lipo iš laivo, yra 
vienintelė apylinkėje ir 
šiuo metu laikoma viena 
svarbiausių Amerikos pa
minklų. C. C.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne •
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, jsielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c. 

• *

Pavasario Godos - . • . į
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

——— . ■ >

APYSAKOS !
• ' ! i •* ♦ »

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos^ ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

NE TAS PUODAS
Tūlas farmeris, atvykęs mies

tan senatvę praleisti, susiderė
jo su namo savininku pirkti jo 
■uąmą už $10,000. Kai jis bu
vo paklaustas, kaip jis norės tą 
sumą 'sumokėti, tai jis atvilko 
iš savo automobilio didžiulį 
pjuodą, smulkių pinigų pripiltą. 
Per keturias valandas jie skai
čiavo pinigus ir surado, kad 
ten tėra- tik $7,000.

—Tai mano didelė klaida,' 
nes jie tą puodą čia atvežiau,' 
—paaiškino farmeris.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo- 1’
laidos),

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje / * *
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad| 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apglobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama dąug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVE T
110-12—- ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y. I
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| Dėkojame “Laisvės” Rėmėjams |

Širdingai dėkojame biznių įstaigoms ir asmenims* 
kūme sezoninių, švenčių proga per dienraštį. “Laisvę" tei
kia linkėjimus savo kostumeriams ir draugams, šią ko
operaciją visuomenės su dienraščiu “Laisve" aukštai 
įvertiname ir dėkojame visiems, kurių linkėjimai telpa 
šioje dienraščio laidoje.

Patariame dienraščio skait ytojams, reikalui esant, 
kreiptis į tas įstaigas ar asmenis, kurie kooperuoja su 
“Laisve." Jie jums suteiks teisingus profesinius patar
navimus ir pirkinių reikalu tinkamai patarnaus.

Visiems "Laisvės" rėmėjams — biznius pasiskelbu
siems, aukotojams ir "Laisvės" parengimų lankytojams— 
linkime linksmai praleisti šventes, sėkmingai ir gražiai 
tęsti savo gyvenimą 1951 metais. Tik taikus ir broliškas 
žmonių sugyvenimas tegali būti laimingas.

Kuo geriausios sveikatos ir puikiausio pasisekimo 
linkime "Laisvės" platintojams sekamais metais. Dar
buokimės risi, kad išlaikyti savo dienraštį.

"LAISVĖS" ADMINISTRACIJA '

A. Čechovas

PERPETUUM MOBILE
(Pabaiga)

— Aš išvažiuoju- šią pat 
minutę, toliau su jumis aš 
negaliu ir... tikiuos, mes 
daugiau nebesutiksime.

— 0 kuo jūs važiuosite?
— Savo arkliais.
— 0 aš kuo važiuosiu? 

Ką gi jūs! Jūs iki galo no
rite niekšiškai elgtis? Jūs 
atvežėt ma^e savo arkliais, 
savaisiais turite ir išvežti.

— Aš jus pavėžėsiu, jei
gu norite. Tik tuojau... Aš 
tuojau važiuoju. Aš taip 
susijaudinęs, kad toliau ne
begaliu čia pasilikti.

—Po to Grisu tkinas irSvis- 
tickis tylėdami apsivilko ir 
išėjo laukan. Prikėlė Miš
ką, paskiau sėdo Į taranta- 
są ir nuvažiavo...

z-—Cinikas... — niurnėjo 
visu keliu tardytojas. Jei
gu nemoki elgtis su pado
riomis moterimis, tai sė
dėk namie, nesilankyk to
kiuose namuose, kur yra 
moterų.*

Ar jis keikė save, ar dak
tarą, sunku buvo suprasti. 
Kai tarantasas sustojo prie 
jo buto, jis iššoko ir, ding
damas už vartų, pasakė:

— Nenoriu būti pažįsta
mas.

neturiu laiko. Vietoj arba
tos, jeigu galima, įsakykite 

' giros paduoti. Išgersim 
giros ir važiuosim lavono 
skrosti?

— Kokio lavono?
— Vis tas pats unterofi- 

cierius, kurio tada važia
vome skrosti ir neprivažia
vome.

— Grišutkinas ir Svistic- 
kis išgėrė giros ir nuvažia
vo i skrodimą.r v |

j

— Žinoma , aš atsipra
šau, — kalbėjo kelyje tar
dytojas: — aš- tada pasi
karščiavau, bet vis dėlto, 
skaudu, kad jūs neprilipdėt 
ragų tam prokurorui šun
snukiui.

• •»

Važiuodami per Alima- 
novą, jie pamatė prie 
smuklės Ježovo trikinkę.

— Ježovąs čia! tarė. Gri
šutkinas. — Jo arkliai... 
Užeikim,^ pasimatysim... Iš
gersim selterio ir, tarp ki
ta ko, į padavėją pasižiurę- j 
sime. Čia puiki padavėja! j 
Boba oi-oi! Gamtos stebū-' 
klas! i

Keleiviai išlipo iš rogių j 
ir nuėjo į smuklę. Ten sė-i 
dėjo Ježovas su Tiulpans-; 
kiu ir gėrė arbatą su span- į 
guolių sunka.

Konferencija atšaukimui 
įstatymo gerai pavyko

DAUGIAU 300 DELEGATŲ Iš 15 VALSTIJŲ ATSTO
VAVO DAUGYBĘ! ORGANIZACIJŲ

Chicago, Ill. — Gruodžio 12 
ir 13 dd. įvykusi 
konferencija dėl 
McCarran-Walter 
geriausia pavyko.

Buvo atstovų nuo Pacifiko 
ir Atlantiko pakraščio. Iš Vi
du rva k ariu ir kitur.

Taipgi atstovybė buvo įvai-
profesoriai, 

unijų atsto-
apšvietos ir 

ir

nacionalė 
atšaukimo 

įstatymo

tautinių

tolimes- 
rezoliu-

ANTANO STRIPEIKOS
LINKĖJIMAI

r:«: advokatai, 
dvasiškiai, darbo 
vai, fraternalių, 
kitų organizacijų 
grupių.

Priimti geri planai 
niam veikimui, taipgi 
cijos prieš sveturgimių depor
tavimus, prieš pastangas nu- 
pilietinti daugelį, už sveturgi
mių teises.

Nutarta sukelti $50,000 fon
das gynimui Amerikinio Ko
miteto, taipgi persekiojamų 

organizacijų, taip 
atšaukimui minėto

Katrina Petrikiene. 
proga ji čia dalyva- 
sueigose ir gerai pa
ir pasižymėjo. Apie

e

Visiems savo 
draugams ir pažjstamicms 

širdingai linkiu

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI! 
GERIAUSI 

MĖSOS IR DEŠRŲ PRODUKTAI

Vokiško skonio—mūsų pačių pagamintų 
Rūkytų Kalakutų Užsakymui

WESTPHALIAN KUMPIO IR BEKONO
Po vieno išbandymo mūsų skaniai pagamintų dešrų, 

pasiliksite mūsų kostumoriu ant visados.
ALBERT SCHINDLER’S PORK STORE
105-15 Liberty Avenue, Ozone Park, L. I.

Tel. Virginia. 3-8766

Praėjo trys dienos. Dak
taras, baigęs savo vizitaci
ją, gulėjo savo namuose ant 
sofos' ir, neturėdamas ką 
veikti, skaitė iš “Gydyto
jų kalendoriaus” pavardes 
peterburgiškių ir maskviš
kių gydytojų, stengdama
sis surasti skambiausią ir 
gražiausią. Jo širdyje bu
vo tylu, gera, lengva, tar
tum danguje, kurio mėly
nėje nejudamai laikosi vie
versys, ir tai todėl, kad 
praeitą naktį jis sapnavo 
gaisrą, kas reiškė aimę. 
Staiga pasigirdo priva
žiuojančių rogių čežėjimas 
(buvo pasnigę) ir ant 
slenksčio pasirodė tardyto
jas Grišutkinas. Tai buvo 
netikėtas svečias. Dakta
ras pakilo ir pasižiūrėjo j 
jį sumišęs ir su baime. Gri
šutkinas kostelėjo, nuleido 
akis ir lėtai prisiartino 
prie sofos.

— Aš atvažiavau atsi
prašyti, Timofiejau Vasi- 
ličiau, — pradėjo jis. — 
Aš buvau jūsų atžvilgiu 
truputį šiurkštus ir net, 
rodos, pasakiau jums kaž
ką nemalonaus. Jūs, ma
nau, suprasite mano tuo
metinį pasikarščiavimą po 
antpilo, išgerto pas tą šun
snukį, ir atleiskite...

Daktaras pašoko ir su 
ašaromis akyse paspaudė 
ištiestą ranką.
— Ak, susimildamas: Ma

riją, arbatos!
— Ne, nereikia arbatos...

— Jūs kur? Iš kur? — ' 
nustebo Ježovas, pamatęs' 
Grišutkiną ir daktarą.

Į skrodimą važiuojame ir I 
niekaip privažiuoti nega-1 
lim. Į užburtą ratą pakliu
vome. O jūs kur?

Į suvažiavimą, brangu-. 
ti!

— Kodėl taip dažnai? 
Juk jūs užvakar važiavote!

— Kokį velnią, važiavo
me... Prokurorui dantys 
skaudėjo, o ir aš kažkaip 
lyg nesavas buvau visas tas 
dienas. Na, ką gersite? 
Sėskite, trisdešimt trys 
momentaliai. Degtinės ar 
alaus? Duok šen mums, 
brol, padavėja, šio ir ano. 
Ak, kokia padavėja!

— Taip, puiki padavėja, 
— sutiko tardytojas. — 
Nuostabi padavėja. Boba 
oi-oi-oi!

Po dviejų valandų iš 
smuklės išėjo daktaro Miš
ką ir pasakė generolo ve
žėjui, kad šis iškinkytų ir 
nuvestų arklius.

■— Ponas liepė... Prie 
kortų susėdo! — tarė jis ir 
numojo ranka. — Dabar 
iki rytojaus iš čia neišsi- 
krapštysim. Na, ar isprav- 
nikas važiuoja! Tu r būt, 
iki poryt čia sėdėsime!

Prie smuklės privažiavo 
ispravnikas. Pažinęs Je
žovo arklius, jis maloniai 
nusišypsojo ir bėgte užbė
go laipteliais...

1884 m.

zmomu ir 
i-r veikimui 
įstatymo.

Užgirtas 
liūs, bet siūloma jam pataisy
mai.

Lietuvių delegatų .buvo iš 
Bostono srities, New Yorko, 
Pittsburgho, Clevelando ir 
Chicagos. Buvo lietuvių ir (lai
bo unijų atstovų. Gal, tik De
troitas šį sykį netuii’ėjo atsto
vų.

Konferencijoje visa eilė 
kalbėtojų pasakė reikšmingas 
kalbas.

Visų deportavimu ir nupi
li et-i n imu persekiojamų vardu 
kalbėjo V. Andrulis.

šeštadienio vakare buvo la
bai skaitlingas banketas. Di
džiule Walsh’s svetainė buvo 
pilna, kupina svečiais.

Čionai įteikta sveikinimai 
ir aukos. Šį sykį geriausia pa
sirodė lietuvių'komitetai. Ben
drai Chicagos, New Yorko, 
Bostono, Clevelando ir Detroi
to komitetai įteikė $700. Tai 
birJo stambiausia auka. Se
kanti auka $600 buvo žydų 
moterų, Emma Lazarus orga
nizacijos.

Kitų aukos buvo po tris, du 
šimtu ir tt.

Kiek sudėta, neteko patirti.
Ant rytojaus kai kurios or

ganizacijos dar įteikė savo au
kas konferencijoje.

Pittsburghe įsikūrė naujas 
lietuvių komitetas. Jis dar ne
turi ištekliaus, tai neturėjo ką 
aukoti.., J'/ems reikalinga para

Lehman-Celler bi-

ma. Pittsburghiečiai atsiuntė į 
tris lietuvius delegatus. Tai 
pagirtina.

Pittsburghe šiuo tarpu yra 
suimti ir paleisti po kaucija ! 
du li-etuviai deportavimui, Jo- į 
nas Urbonas ir Uršulė Paich. j

New Yorko srities lietuvius 
atstovavo 
Ta pačia 
vo trijose 
sidarbavo
tai veikiausia bus atskirai pa- ■ 
rašytos informacijos.

Naujasis komitetas išrinktas 
tas pats, išskyrus tai, kad 
profesorė Louise P. Smith bus 
garbės pirmininkė, jos vieton 
pirmininku išrinktas profeso
rius Cross iš Ney York. Komi- j 
tetas turi du pirmininkus — 
George Murphy- ir prof. Cross.

Lietuvių delegacija turėjo 
savo atskirą pasitarimą ir pri- 

j ėmė planą, kuris tuojau bus 
paskelbtas.

Nėra abejonės, kad ši kon
ferencija žymiai prisidės prie 
padidinimo veiklos už atšau
kimą MoCarran-VValter imi
gracijos įstatymo.

-Rep.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Aš, po didelio sužeidimo aulo 
nelaimėje dar menkai vaikštinėju, 

tad ir šventes teks praleisti 
lovoje.

Antanas Stripeika
Elizabeth, N. .k

K
švenčių Linkėjimai!

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ATLAS RUG SHOP 
5-03 Merrick Rd., Laurelton, L. I.

Tel. LA. 8-2425

f
g KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ g
K LINKĖJIMAI fe S

nuo 
STOP-FIRE, INC.

Ashland Pl., Brooklyn, N. Y

LINKSMŲ ŠVENČIŲ i
MŪSŲ i

GILLIAS DRUG STORE J
J DRAUGAM ir KOSTUMERIAM į 

! $625 Middle Neck Rd., Great Neck^ 
ffi « Mes laikome Hydrox Ice Cream—

£ Delicious Chocolates— ,
vi c Perfiumus— Kosmetikos. i

JAHN’S
Nuo 1897

Hillside ir Myrtle Avės.
Richmond Hill, New York g

$

f

K

K 125

11 Dvl suslcdlJom <1<lu*uves c_? JUSU I ’ 
______________________________________§ patogumo. Tclefonuokite: $!

t 2rea! ??'c.kI ‘r- ' « Groat Nock 2-0300 4
' >fe^fe^.fe»fe^fe^Jfea5fešafeįafešsfe«5feš2fe«sfe«!

5

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Mūsų Draugams 

nuo 
JOHN J. MEGIEL * SON 

64-18 Flushing 
Maspeth, L. 

Tcl. DAvenport 6-1-791

UŽSISAKYKITE DABAR
ŠVIEŽIOS PAUKŠTIENOS ŠVENTĖMS
Antienos, Žąsienos, Kalakutienos Mėsos

ZACH BROS. MEAT MARKET
Puikiausia Kokybė Visuomet

1020 Manhattan Ave 227-A Nassau Ave.
EV. 3-3891 EV. 3-2663

Montello, Mass
Sveikinu visus .savo draugus, drauges

■ ir iaisviečius su 
KALĖDOMIS ir NAUJAIS 1954 METAIS 

Linkime visiems laimingai darbuotis 
darbininku klasės naudai.

geriausių 
užvis 
Švenčių

# v, (į I g LINKSMŲ ŠVENČIŲ

$ i g Nuo Jūsų
h K Groserninko
| fe B. J. TENNIS
a ; Geriausios rūšies vaišės ir 

žovės. Puikiausi Bird’s Eye 
sušaldyti valgiai. Viršiname 

patarnavime ir greitame 
pristatyme.

2 Bond St., Great Neck 
Phono Great Neck 2-0429

dar

Teikia visiems 
linkėjimų, 

Linksmiausių
Skanūs Namų Gaminimo

ICE CREAM
CAKES

Visokio Dydžio
Dailiai Dekoruoti 

Jūsų švenčių 
Pietavimui

Supakuoti sausame lede 
išlaikymui per valandas

šaukite VI. 9-9762
PRISTATOMA NEMOKAMAI

g 
g
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
. ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Mūsų Draugams 

ir Patronams 
nuo 

MISS LUISE 
REDUCING SALON 

219—2nd Ave„ N. Y. C. 
Tel. GR. 5-2229

S4

g (252-253) .j

' f*2 f LINKSMŲ KALffDŲ f 
į LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 4 

Visiems Mūsų Draugams
ir Kostumeriams 

STRAUB BEVERAGE | 
64 South 2nd St., Brooklyn

Tel. EVergreen 8-5588 ’» $
(252-253)1
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems 

ir
Mūsų Draugams 
Patronams 

nuo
M. FODROWSKIJOSEPH

108-53 Sutphin Blvd. 
Jamaica, L. I., N. Y. 
Tel. REpuhlic 9-7400 
255 Jericho Turnpike

Floral Park, L. I. 
Tel. PRimrosc 5-3440
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LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų Draugams ir 

Rėmėjams 
nuo

PIEROGI PRODUCTS CO.
J 78 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y 

Tel. EVergreen 4-3765

|g , GEORGE SHIMAITIS

' & ______ _ . _ ........   3 . S
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MONTELLO, MASS
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Worcester, Mass.
Gruodžio 1 d. įvyko Lietu

vos Sūnų. Dukterų, h’ Darbi
ninkų Klubo, ir Apšvietus 
Bendrovės susirinkimas, ku
riame tapo išrinkta sekan
tiems 1954 metams valdyba. 
Rinkinių pasekmės: . Bakšy? 
pirmininku, A. Mazurka vice- 
pimininku, J. Kižys protokolų 
raštininku, W. Dupša finansų 
raštininku ir M. Sukackiene 
pagelbininku. Board direkto
riais išrinkti. J. e Noi vaša, M. 
Tamošiūnas, J. Petkūnas, P. 
Jucius, R. Janulis. Kasos glo
bėjais: P. Plokštys ir M. Ki- 
žienė. Maršalka — Novikienė.

Iš įvairių draugijos veikimo 
komisijų raportų pasirodė, 
kad viskas svarkiai vedama. 
Draugija nutarė surengti me
tui j bankietą. Bankietas įvyks 
sausio paskutinį šeštadienį, 
1954 metais.

Pastaba nariams: Kad apsi
lenkti su nemagumais, susir
gus, nariai pirmiausiai kreip
kitės pas protokolų raštininką : 
J. K?žį, 18 Ideal RoAd. Telefo- ' 
nas: 36441.

Sekantis susirinkimas įvyks j 
sausio 5 d., 7:30 vai. vak., | 
29 Endicott St., Worcester, i 
Mass.

K. K.

Kansas City. — Buvęs 
prezidentas Truman ūžti- ' 
krino, kad Amerikai negrę- 
sia komunistinė revoliuci-' 
ja, dėl kurios republikonai 
taip karščiuojasi.

Metinių Švenčių proga, 
sveikiname visus savo draugus, drauges, 

kaimynus, Laisvės personalą, Laisvės 
skaitytojus ir menininkus.

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ 1954 METŲ

Linkime visiems geriausio pasisekimo 
darbuotis dėl darbo žmonių labo 

1954 metais.

JOHN ir MARY GUTAUSKAI

SVEIKINIMAI KALĖDOMIS 
Visiems Mūsų Draugams 

ir Kostumcriamts 
nuo 

W. DACZYNSKI 
357 Bedford Avė. 

Brooklyn 11, N. Y. 
Tol. EVergreen 8-6593 

feįs .fe^» feįa feįsj feža feįo fe » feįa feįs feas feįa fea»

LINKSMŲ KALĖDŲ 4 
ir $

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ | 
Visiems Mūsų Draugams « 

nuo , *
WLADYSLAW SZACHACZ y į 
(Real Estate & Insurance)

5-06 Grand Ave., Ma-speth, N. Y.> 
Tel. DA venport 6-0719 ®

• (25-253)Į

•J. ;1 f t

į LINKSMŲ KALĖDŲ 3 
i iv 
z LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ . $

?
S BAYSIDE FUNERAL HOME 4 
į 45-34 Bell Blvd., Bayside, L. I. į 
» Tel. Bayside 9-8121 1

A. Dagilio Poezijos Knyga

“Džiaugsmai ir Sielvartai”
136 puslapių. Kaina $1.00

Yra dauguabai gražių eilių, puikus pasi
skaitymas. Ši knyga savo gražiu turiniu ir 
tinkamu technišku apdirbimu yra labai rei
kalingą turėti kiekvienos šeimos knygyne.

Pasirūpinkite tuojau ją įsigyti.
Gaunama Laisvės knygyne.

. Persiuntimo kaštus apmokame.
Užsakymus prašome siųsti:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė. k 

Richmond Hill 19, L. I.,’ N. Y.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI » 
h' l

LINKĖJIMAS S
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ SI
Visiems Mūsų Draugams ir

Rėmėjams g
, - nuo S

WLADYSLAW KOBYLANSKI "
Savininkas Restaurant & Bar $ 

226 Beekman Avė. ‘d
North Tarrytown, N. Y. m 

Tel. Tarrytown 4-9794 »
i'.feįB fe«s fej» fešs feasfeįafejs feė».fej» feasfe-e feįas fej?:

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Mūsų Draugams 

nuo 
JULIUS HAUSE 
(Wine & Liquor) 

Lie. No. L-153 
1285 Southern Boulevard 

Bronx 59, N. Y. 
Tel. KI. 2-7709

1 f linkėjimai visiems MCSŲ 
I DRAUGAMS IR KLIENTAMS

nuo 
WILLIAM T. MADAY 

Attorney & Counselor at Law 
36 W . 44th St., N. Y. 86, N. Y.

į Tel. MU. 7-3012
S Mr. Maday kalba kiekvieną 
p . antradicnj 2 P. M. ant Mr.
§ Kecki’s populiarios ,
P radijo programos.
b Stotis WLLB—1190 on your dial
« (252-253)$

Sue fee: feg»fe«» feicUfeir»Jfei»Jfee»

i 
tt 
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NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksite j New Yorko Miestą?

Tad užeikite i lietuvio CHARLES GLENN puikių užeigų.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ. ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second A ve. (Greta 14-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 8-9865 *

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS. KAINOMIS 

Atdaras kas dienų, tik antradieniais uždaras

h
8

q

g
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“Tūkstantis 
po Šimtą!”

AR PASITRAUKSIME 
PUSIAUKELĖJ?

Kultūrinio Centro namą 
perkant mes parodėme 
gražų pavyzdi, serais ir pa
skolomis sukeldami tokią 
didelę pinigų sumą. Paro
dėme, ką bendras rūpestis, 
bendras entuziazmas reiš
kia. Tūli visuomenininkai 
stebėjosi, kad toks palygin
ti nedidelis žmonių būrvs 
toki dideli tikslą pasiekė— 
apie pusantro šimto tūks
tančiu doleriu narna nusi
pirko.

Ir jau kelinti. metai na
mas metinėmis apyvarto
mis ič&laiko.

Tačiau esamoj aplinkoj 
namo apyvartos skoloms 
likviduoti iždo nesudaro. O 
nuolat atsiranda asmenų, 
įvairiems reikalams ver
čiant, prašančių paskolas 
sugrąžint. Bendrovės di
rektoriams tai yra nuolati
nis rūpestis. Tenka ieškot 
naujų paskolų, kad sugrą
žint reikalaujantiems.

Ir kad pastarajame 
bendrovės suvažiavime nu
sitarta pravest vajų šūkiu 
“tūkstantis po šimtą,” tai 
padaryta todėl, kad kitos 
išeities nėra.

Tenka kiekviena šėrinin- 
ką širdingai paklaust: ar 
protingai, savigarbiai pada
rytume, jei Į visą reikalą 
šalta ranka numotume — 
jei pasitrauktume pusiau
kelėj ?

įJe! Darbą pradėję taip 
garbingai, neturime iš jo 
pasitraukt gėdingai!

Neduokite sau ramybės— 
klauskite patys savęs, ar 
iš tikrųjų jūs neištęsite be 
pažeidimo savo gerbuviė 
į suvažiavimo šūki atsiliept 
teigiamai?

Namas yra mūsų visu ir 
jis turi pasilikt mūsų — 
pasilikt he skolų!

Pavyzdingai tikslo siekti 
pradėjome — pavyzdingai 
ji ir užbaikime!

Įamžinkite savo vardą 
garbingame sąraše!

Maksimiškis

Hartford. Conn.
Aną sekmadienio popietį 

paskiausio ban kieto rengėja, 
ii' prjgelbėtojai susiėjo pas O 
ir J. šilkus. Pirmiausiai buvo
me pavaišinti, vėliau išlygino 
me bankieto pasekmes, gra
žiai pasikalbėjome. Begiedojo 
nugirsta, kad O. J. Giraičiai 
išvažiuos vakacijoms i Lousia- 
na valstiją pas sūnų ir marčią 
jaukesniu oru pasigrožėti ir 
šiaip sau pasidairyti po nau
jas vietas.

Naujų metų pasitik imu i yra 
ruošiamas smagus vakaras 
Laisvės Choro svetainėje. Ten 
dalyviai būsią gerai vaišina
mi ir šiaip būsią galima sma
giai laikas praleisti. Dėl to 
reikia iš kalno pasiruošti, kad 
galėjus ten su visais dalyvauti.

Beje, bus daug tokių žmo
nių, kurie sir pradžia metų 
priims rezoliucijas, kad svei
katą palaikyti, savo gyvenimų 
pagyvinti, draugingumą su vi
sais draugais ir pieteliais pil
nai pravesti. Taipgi nuošir
džiai darbuotis dėl darbo 
žmonijos iki tiek, kiek spėkom 
pavėlins.

Taigi, visiems gerbūviškų, 
linksmų Naujų Metų!

Draugas

Vasarinės vakacijti įstai
gos dabar jau reikia spau
doje garsinti, nes žmonės 
susiplanuoja vakacijas iš 
anksto. Taigi iš anksto no
ri susirasti tinkamas vaka- 
eijom vietas. Garsinkitės 
Laisvėje.

Tūkstantis asmenų 
reikalavo amnestijos

Apie tūkstantis asmenų su
sirinko i masini mitingą New 
Yorke. Jis buvo šauktas reika
lauti Amerikos politinių kali
nių paliuosavimo. Varde šios 
sueigos pasiųstas i Washing- 
toną atitinkamas reikalavi- 
m as.

Kalbėjo pasauliniai žymus 
švietėjas Dr W. E. E. DuBois. 
Jis sake, jog net vergams bū
davo amnestijos, kad sukilė
liams prieš valdžią Civilinia
me Karė buvo dovanojamos 
bausmės.

Taipgi kalbėjo Dorothy 
Parker, Carl Mazani, Dr. Ed
ward Barsky, advokatas Kov
ai W. France.

Draminis momentas Įvyko, 
kai Leona Thompson išstojo 
kalbėti. Ji kalbėjo apie savo 

jos ir 
pirmą

vyrą, praėjusio karo didvyri 
Bob Thompson. Apsakė apie 

mažametės dukrytės 
susitikimą su juomi po 
metų, susitikimą kalėji- 

rne
Rep.

toriai jau

Brooklyne tapo užmuštas 
kariškis Joseph Elmore iš S. C. 
Tūli' asmenys matę, kaip trys 
vyrai užvažiavo su savo auto 
priešais jo auto, ji sustabdė ir

ketverius 
ta po

metus
paskirta spe-

cialė grand džiūrė tyrinėjimui
raketų. šiomis dienomis jos
terminas pratęstas dar ketu- įtiktai už $1.50 Įžangą.
riems mėnesiams. Daug šeimų užsisakė stalus.
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Sveikinu visus savo draugus ir pažįstamus ir'linkiu |

Linksmų Kalėdų ir |
Laimingų Naujų Metų! |

Kiekvieno apšvietą branginančio lietuvio Naujų Metų 8 
rezoliucija turėtų būti: labiau negu bent kada $ 

remti dienraštį Laisvę. |
JUOZAS STEPONAITIS, Brooklyn, N. Y. g

tt

s 
g 
Ji

S

Visiems Savo Kostumeriams, Draugams ii' 
Pažįstamiems Širdingai Linkiu

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N AL JŲ METŲ

IGNAS SUTKUS
Savininkas

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą -

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

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

Except Thuns. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. v!

Kūčių vakarą įvyks ir 
Globičių išleistuves

Kūčios bus tikrai lietuviš
kos. Gi išleistuvės tikrai skir
tingos .nuo Brooklyno. (J gal 
dar ir lietuviškomis negalima 
skaityti? Dėl ko?

Brooklyne yra priimta iš
leistuvių bankietams turėti 
nors dideli kumpi, jeigu ne 
daugiau ko. Garbės svečiai so
dinami prie garbės stalo. (3 
šios išleistuvės turės būti su 
silke, žuvimi, kisieliumi ir ki
tais pasiliko valgiais, kaip rei
kalauja tradicija. Pati Globi- 
čienė gamina kisielių. Tad dar 
neaišku, ar jai liks laiko prie 
stalo sėstis. Kada ją rinkome 
Kūčioms dirbti, klubietės dar 
nežinojo, kad tas pats balius 
bus ir Globičių išleistuvėmis. 
Tikėjomės, kad jų išvyka bus

Auditorijoje Naujų Metų 
Liolius bus šaunus

mėnesiais iš anksto 
kad lietuvių šeinių 

balių-balivs būtųgrupių
iš kilmingas. K a z a k e v i - 

orkestras gros lietuvis- 
amerikoni’škus ir dauge-

čiaus 
k ils,
lio kitų tauitų šokius. Taigi, bi
le tautinės kilmės jūsų žentas 
ar uošvis būtų, jis čia jausis, 
kaip namie. Muzika, užtiesti 
stalai1, margumynai ir birby- 

&

atidėta neribotam laikui. Da
bar sužinota, kad išvyksta 
gruodžio 26-tą.

Kviečiame visus atvykti 
praleisti su mumis Kūčių va
karą,. taipgi susitikti išvyks
tančius draugus ..ir palinkėti 
ji'eijis laimės — greit sugrįžti 
(jie planuoja ten apsigyvent). 
Įvyks gruodžio 21 d., Liberty 
Auditorijos restaurane, Atlan
tic Avė. ir 110 St., Richmond 
Hill.

Vakarienę duosime lygiai 
7 vai. Prašome nesivėluoti. 
Vakarienes kaina $1.50. Jei 
būtų pelno, jįs skiriamas pu
siau — namui ir klubo iždui. 
Iki pasimatymo!

Moterų Klubas

jau

mi

Tūli savo grupės svečius 
skaito dešimtimis, o kai 
ir pusšimčiais. Vieni čia 
nes vedybų sukakti, kiti 
duves, dar kiti gimtadienį. 
Minės savaip, nes kiekviena 
grupė gali atsinešti savo vai
šes. Jei kas galėtų suskaityti, 
kiek Naujų Metų laukiant Li
berty Auditorijoje būna pa- 
trovų, gautųsi Įdomi skaitlinė.

Na.ju Metų sutiktuvės Audi
torijoje Įvyks gruodžio 31 -mos 
vakara. Tačiau stalus užsisa- 

sto užsisakiusiems bus rezer
vuoti. Vėlesnieji turės tenkin
tis tuo, kas liks. Pagaliau, ran
dasi šimtai tokiu asmenų, 
riems stalų nei nereikės, 
nepaiso vaišintis, tiktai

Jie 
nori 
visų

lauks!
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STELLA MING HAIRDRESSERS 
£9* 131 LEX. AVE. (63-64 Sis.) 
--X Tel. TEmplefon 8-3146

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street;
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
g ANTANAS LEIMONAS
g Savininkas £
I 306 UNION AVENUE
i Brooklyn, N. Y. \
3 Gerai Patyręs Barberis ?

Žada republikonams 
statyti klausimų

Richard IL Balch sako, jog 
demokratai pastatys Dewey 
repblH<onų valdžiai tokių 
klausimų, i kurious republiko- 
nai negalės atsakyti. Nega
lės dėl to, kad jų pačių val
dininkai esą Įsivėlę i tuos ra- 
ketus.

Balch yra demokratų orga
nizacijos pirmininku Now 
York o valstijoje.

Demokratai žada klausti 
apie senatorių Wicks, apie Joc 
Fay raketą iš kalėjimo, apie 
arklių lenktynių raketą ir apie 
išmokėtus ekstra 12 milijonų 
dole.rių keliui prie lenktynių 
nuvesti. Kiti klausimai būsią 
apie “kickbacks” degtinių 
pardavime; apie valdinio ko- 
misijonieinaus šėrą apdraudę 
kompanijoje; anie Luciano 
b a u s m ės panaikini m ą.

Demokratai pasiūlė guber
natoriui apmokėti už radio ii 
televizijos laiką tiems klausi
mams atsakyti. Bet jis tik pa
sijuokė iš to pasiūlymo.

Talentas, skolos ir 
saužudystės

New Yorke savo bute prie 
■17 Sth Avė. rasta pibukėmis 
nusimarinusi Aileen Riley, 44 
metų. Ji New Yorke buvo ži
noma kaip dainininkė ir komi 
kė lleen Cook. Ji paliko ir raš
teli, bet jis neskelbiamas. Tik 
pasako, kad ji “neteko vil
ties.” Tačiau skolų požymiai 
pasako tą nuslepiamą jos gy
venimo dalį. Rado ir kalėdi
ni sveikinimą nuo aktorės 
Imogene Coca.

LAISVES DALININKU 
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.

« LINKSMŲ KALĖDŲ $
§ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ §

Fine Plants $
$ Mandagus patarnavimas, $
$ prieinamos kainos. x $
| GRAND FLORIST g
g E. W. CASPER, sąv. g
§65-37 Grand Ave., Maspeth, N. Y.g

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.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

NEW YORK
..... BUSINESS.....

OPPORTUNITIES
BAK & GRILL

Pilnai jmnglas. Gera veikli sekcija
Padaro ■ gerą pragyvenimą. Mažos 
išlaidos. Savininkas parduos labai 
prieinamai.

1021 East 180th St., Bronx 
FOrdhani 4-8021

(252-4)

TED’S MUSIC & TOY STORE 
Pilnai jrengta. Geras pragyveni
mas; galima ir padidinti biznj. Bruz
di vieta. Savininkas parduos labai 
prieinamai.

642—5111 Ave., Brooklyn 
SOuth 8-8338

(252-256)

Nemaloni kalėdinė 
dovana-nedarbas

James McCreery depart- 
montinė krautuvė prie 34th 
St., New Yoi-ke, praėjusį šeš
tadienį užsidarė visai. Toje 
117 metų krautuvėje dirbo 
apie 1,100 darbininkų. Eirmos 
vedėjai sako, kad apie 35C 
bus paimti i kitas tos firmos 
krautuves. Gi kiti, daugumoje 
seni žmonės, liksis bedarbiais.

Negras apgynė namus
Per dvi valandas EB1 agen

tai birbino durų signalą ir ki
taip- baladojosi prie Oscar 
Greene buto durų. Greene nu
sprendė su piievarta nesiskai
tyti. Jis skambino i FBI pro
testą, pašaukė vietinę policiją, 
reikalaudamas apsaugos, taip
gi pranešė negrų spaudai.

Pastariesiems suėjus, Gree- 
nas atidarė duris. FBI spyrėsi 
ji areštuoti už nekooperavimą. 
Bet Greene pareiškė, kad ne
buvo reikalo kooperuoti. Blo
go jis nebuvo padaręs. Gi a- 
gentai neturėjo varanto kra
tai daryti nei jį areštuoti. Po 
šio pokalbio agentai išėjo be 
Greeho. 1

Dewey stiprina savo 
politini frontą

Gub. Dewey paskyrė New 
Yorko miesto policijos komi- 
sijonierių Monaghaną arklių 
lenktynių prižiūrovu. Mona- 
ghanas yra Farley demokra
tas, O Farley atstovauja de
mokratų partijos reakcin
giausią sparną.

Unijoms gręsia ją 
fondų tyrimas

New Yorko Valstijos Ap- 
draudų Depaidmentas žada 
pasiūlyti valstijos valdžiai, 
kad tyrinėtų visų unijų gero
vės fondus. Siūlys, kad Vals
tijos Seimebs pagamintų ati
tinkamą įstatymą. Siūlymą pa
matuoja tuo, kad arklių lenk
tynių darbininkų unijoje ra- 
ketieriai išnaudoja unijos ge 
rovės fondą.

Wagneris paskyrė Richard 
C. Patterson, Jr., specialiu 
svečių priėmėju. Dabartinis 
priėmėjas, Whalen, tas parei
gas ėjo per 35 metus.

PRANEŠIMAS ~
ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Kliubas rengia Naujų 
Metų pasitikimą gruodžio (Dec.) 31 
d., Kliubo patalpoje. Visi ir visos 
esate kviečiami atsilankyti. Būsite 
priimti su valgiais ir gėrimais už
baigimui senų metų ir pasitikimų 
naujų. Pradėkim linksmai 1954 me
tus. Renginio Komisija

(252-254)

BROOKLYN, N. Y. ,
Šaunus banketas pasitikimu! Nau

jų Metų, rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas, jvyks gruodžio 
(Dec.) 31 dieną, Kliubo salėje, 280 
Union Avė., pradžia 8 vai. vakare.

Bus skanių karštų Valgių ir vi
sokių gėrimų. Po vakarienės bus 
šokiai. Gros gera muzika lietuviš
kus ir amerikoniškus kavalkus Šo
kiams.

Kviečiame visus j šį gražų pokilj ir 
prašome iš anksto įsigyti banketui 
bilietus. Kaina žema, tik $3.50. 
Lauksime skaitlingo atsilankymo.

Renginio Komisija
(252-254)

4 psl.—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Gruod.-Dec. 24, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA 

SLAUGE—R. N.
Nuo 12-tos nakties iki 8 A. M.

Maži Ligonių (Nursing) Namai.
PR. 4-2450

(252-2)

LINGER WAVER IR
HAIR DYER

Pilnai mokanti. 5 dienos. Gera alga
Linksmos darbo sąlygos.
C HIC HAIR STYLISTS

188-14 Union Turnpike, Flushing
Hollis 5-8811

(252-2)

STENOGRAFISTft 
PATYRUSI

Daliai laiko. 1-5 P. M. Darbas at
daras Sausio 2 Maspethe. Gera alga.

ENeter 2-3130
(251-255)

SALESGIRL FOR PASTRY
Nuolatinis darbas, 6 dienos, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
ROMANO PASTRY SHOP 

565 E. 187 St., Bronx 
Tel. LU. 4-3558

(250-254)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Patyrusi — Pilnai mokanti opera
torė. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė. Gera mokestis. Linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės: 
JOAN’S BEAUTY SALON 

144-07 Northern Blvd.
Flushing, L. I.

INdependence 8-2412
. (247-253)

REIKALINGOS 
SKALBYKLAI DARBININKĖS 

Patyrusios marškinių lankstytojos 
gerovės naudai. Nuolatinis darbas, 
5 dienų savaitė, gera mokestis, links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės: 

GARDENIA LAUNDRY 
596 Court St., Brooklyn

Tel. IJL. 5-4581
(250-522)

MALE and FEMALE
PRIŽIŪRĖTOJAI—PORA

Oceanside Žydų Centre. Fumišiuotas 
apartmentas priskaitant $200 į mė
nesį, šaukite 9:30 A.M. iki 4:30 P.M.

90 Brow St., Oceanside, L. I.
RO. 4-4Ž13 /f

(248^L,

REAL ESTATE
____________________ - • < /1 ■_______________

PUIKI ĮEIGŲ 
NUOSAVYBĖ

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

N. BERKMAN
2075 Grand Concourse, Bronx 

Fordham 5-2207
(246-252)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ 
SU FONTANU

Bruzdi vieta. Arti parko ir moky
klos. Padalo gerą pragyvenimą. 
Puikus biznis. Parduodame labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. šaukite savininką.

184 East 7th St., N. Y. C.
OR. 4-9360

(248-254)
DAILYDĖS IR STALIORIAUS 

KRAUTUVĖ
Ilgai įsteigta, bruzdi vieta. Geras 
pragyvenimas. Biznis galima padi
dinti. Parduosiu prieinamai iš prie
žasties kitų interesų, šaukite savi
ninką.

AL. 4-8939
(248-254)

SPECIALTY STORE
Pardavimui ar išrendavojimui. Pil
nai įrengta, puikiausia veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinamai.

šaukite Savininką:
CY. 4-5728

(250-253)

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)

CANDY—FOUNTAIN
Lengvas užkandis. Žaislai. Pilnai 
įrengta. Bruzdi Vieta. $1,000 į sa
vaitę. Galima biznį padidinti. 4 
kambarių apartmentas gaunamas. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai.

RE. 9-9298
(251-257)

BLEACH BUSINESS
Su registruotu biznio ženklu. Bruz-^^ 
di vieta. Galima padaryti nuo $79 
iki $100 į savaitę ar daugiau. Kai
na $1,300. Taipgi turime 1949 Dodge 
Truck. Geras, švarus stockas. Ga
lima labai prieinamai nupirkti.

, • ULster 5-4612
(252-2)




