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KRISLAI
Įdomi 300 m. sukaktis. 
“Draugybes ir brolybės 

simbolis.”
Sukčių skaitlinės.
Ligonis ar išdykėlis?

Dar šeši studentai.
Tik ne saviems.

Richmond Hill 19, N. Y. še.štad., Gruodi. (Dec.) 26, 1953 ■*i i» i*

FRANCUOS PREZIDENTU
IŠRINKTAS “BESPALVIS”
SENATORIUS COTY
l)e:

“F^ėje socialistą kandidatą
ma apie svarbia ir idomia su- j -------------
kaktį. 1954 metais sueis lygiai; . Paryžius. Francijos į balsus. Jį rėmė komunis-į 

/300 metų nuo ukrainečių susi-į seimas gruodžio 23 d., galų tai.
vienijimo su rusais. į g<de, išrinko šalies prezi-; Per 7 dienas seimas dvy-

šios sukakties atsžymėjimas dentu senatorių Rene Coty, | lika sykių bergždžiai, bal- 
būsiąs plačiai pravestas abic 
jose tarybinėse respublikose.

Varšavoj jau baigiamas sta
tyti milžiniškas Mokslo ir Kul
tūros Palocius. Ji stato Tary
bų Sąjungos darbininkai ir Ta
rybų Sąjungos kaštais.

Tai būsiąs draugystės ir
brolybės simbolis — didelė. ■ vokataudamas, 
graži tarybinių respublika do-Į krutavimų spe 
vana lenkų tautai.

71 metų amžiaus, mažai iki savo kandidatus, vis negau- 
i šiol težinomą dešiniųjų po- nančius reikalingos daugu- 
■ litikierių, “nepriklausomą' mos, bet tryliktam balsavi- 
į respublikietį.” Ameriki-įmui susibūrė visos dešinių- 
niai korespondentai todėl | jų partijos; taip ir išrinko 
vadina (Joty “juoduoju ar-'Coty prezidentu.

! kliu.” ; Niekuomet pirmiau ne
reikėdavo seimui daugiau

Valiušis sako, kad šimučio- 
Grigaičio seime Chicagoje vi
so labo buvo tiktai 300 dele-

(Joty uždarbiaudavo, ad-! 
kaip ban-'

' mo atstovų rūmo nariai ir Į 
j senatoriai. Išrinkimui rei
kėjo tik 436 balsų, tai yra,

gatų. Jis ten buvo ir matė sa.- • vienu daugiau pusė viso at- ( oty. 
vo akimis.

; Gi seimo “mandatu komisi- 
ią?’r’paskelbė, kad būk soimt. 
dalyvauja 816 delegatų!

O dar pyksta, kai mes Ame
rikos Lietuvių Tarybą vadina
me raketierišku padaru.

Per akis svietui meluoja ir
jį apgaudinėja.

Ir gėdos neturi skaitlinę be
veik patrigubinti!

i stovų ir senatorių skai 
čiaus.

Eisenhoweris ragina francūzus 
susidėti su vokiečiais į 
bendrą armiją prieš komunizmą
Washington. — Preziden- i Sykiu Eisenhoweris per- 
as Eisenhoweris išleido i spė j o Franciją, kad jeigu 
mreiškima. kietai ragin-j )>,vis <la1' neužgirs to ame-

! nes Valstijos turės pamati- 
savo politiką 

is liečia Europą.” 
Taip prezidentas fakti- 

- ! nai. patvirtino pirmesnįjį 
i savo valstybės sekretoriaus 

kad j Dulleso grasinimą, kad, jei- 
tiktai tuo būdu galima bū-! gu Francija nevykdys šio 
tų išlaikyti “nuolatinę tai- Į plano, tai Jungtinės Vais
kų” tarp Vakarų Vokieti-' tijos sustabdys jai karinę 
jos ir Franci jos. • -finansinę paramą.

I , " " ./jprikinio plano, tai “JungtiI damas kranciia suiungt io* _ , L. J _
i , , . . noo V'jlctnnc tiivnc niunorikariuomene su busimąją . . .! - • ‘ } • v. ■ J mai pakeistii vakarinių vokiečių armija ■ 1

vakarinės
armiją į

SU

Į tarptautinę
Europos kraštų 
prieš komunizmą.

Prezidentas sa

zidentui išrinkti.
Pirm balsuojant už (Joty, 

atšaukė savo kandidatūrą 
premjeras Laniel, ragin
damas visus socialistu 
komunistu priešus remti

į Nixon sako: Azijos žmonės
I draugiški Amerikai, bet
i C7 z

bijo, kad ji jų neužpultų
Washington. — Jungtinių i monstracijas, kur

nariai Richard _ __  _____
Coty, | nį raportavo per televiziją ! namo! 

kandidatas į | vadindami jį reakcininku ir apie savo 45,000 mylių !
(Francijos išda- lione po Tolimuosius ir Vi-i pag>

Kairesnieji seimo 
uksmais smerkė

■ prezidentus Marcei - Ed- i “Betainu” (
i mond Naegelen. gavo 329 i vi ku naciams).

$70,000,000 Sovietu aukso 
iškeista anglu pinigais

Trys neutraliai kraštai 
smerkia Čiango ir Rhee 
agentus tarp belaisvių
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BERIJA SU 6 BENDRAIS 
SUŠAUDYTI KAIP 
SOVIETU IŠDAVIKAI
Jie prisipažino suokalhiavę 
sunaikint Sovietu santvarka

Maskva. — Specialiu Auk
ščiausiojo Sovietų teismo 
sprendimu, tapo sušaudyti 
Lavrenti jus Berija, buvęs 
premjero pavaduotojas, ir 
šeši jo bendrai kaip Sovietų 
Sąjungos išdavikai.

Taip Berija, taip jo bi
čiuliai teisme prisipažino, 
jog darė sąmokslą, siekda
mi užgrobt valdžią, nuvers
ti sovietinę santvarką 
sugrąžinti

ir
buržuazijos vie-

pirmininkavo
Ivan S. Konev.

Teismui
• maršalas
Į Kiti teismo nariai buvo N.
. M. Švernik, pirmininkas
i Sovietų Sąjungos Darbo 
Unijų Tarybos; E. L. Zei- 
den, Aukščiausiojo Teis-

— •— London. — Sovietu
Kas yra girtuoklis (alkoho- jungti 

likas) : ligonis ar išdykėlis?
Seniau vis mes ji laikyda

vome išdykėliu, palaidūnu, net 
ištvirkėliu.

Nuo dabar skaitykime ji 
paprastu ligoniu.

Taip nusprendė net Jungti
nių Tautų Pasaulinė Sveikatos i 
Organizacija po ilgo ir nuo
saikaus tyrinėjimo.

Todėl amžinąjį girtuoklį tu
rime gydyti, o ne barti ir uiti.

Duokime jam gydytoją, o 
ne policijos lazdą.

atgabeno 70 milijo 
nu dolerių vertės aukso, iš 
keitė ji angliškais pinigais 
svarais sterlingų, ir padarė Įju šalių

' I Panmundžom, Korėja.— 
“ i Indijos, Lenkijos ir Čecho- 
’; slovakijos atstovai, neutra- 

j komisijos nariai, 
• j pagamino pareiškimą, ku- 

ir jos imperijos kraš-į rjs kritikuoja amerikonus 
pardavinės Sovietams! pribrukimą Čiang Kai- 

įren-| §eĮ<0 jr Pietinės Korėjos 
Rhee

belais-

tai pardavinės 
mašinas, elektrinius 
gimus bei kitus dirbinius.

Sovietų vyriausybė 
randa, - * 
gaiš parankiau 
su anglų imperijos 

, tais, negu apmokant 
už pirkinius iš jų.

Gal gi sėdėjimas Baltajame į ------------ ’—•
Name sveikai protauti ir ne* Ivonoc nonommn 
duoda. Taip atrodė, kai Ti u «dlldS pdlldllJinO 
manas prezidentavo. Jis buvo 
pienas iš tų, kurie pasėjo dau
giausia isterijos apie Ameri
kai komunizmo pavojų.

Dabar jis kalba kitaip. Iš
važiavo žmogus iš Washingto- 
no ir pradėjo prasiblaivyti.

Dabar Trpmanas gražiai ir 
teisingai pakvaišėliais vadina 
tuos, kurie mato Amerikoje 
komunistų sukilimo grėsmę.

Vėl atsirado šeši kolegijų 
studentai, kurie lėktuvu skren
da į Tarybų Sąjungą. Jie norį 
sužinoti, kaip tos socialistinės 
šalies jaunieji žmonės žiūri j 
Ameriką.

Gerai jie daro. Geriausio 
jiems pasisekimo.

koks prieštaravimas:
vyriausybė dovanojo

Štai 
Mūsų 
bausmę ir paleido iš kalėji
mo 33 naciškus karo krimina
listus. Vokietijoje. Tai kalėdi
nė jiems amnestija.

Tuo tarpu nesigirdi, kad 
prezidentas Eisenhoweris pa
skelbtų kalėdinę amnestija A- 
merikos politiniams kaliniams.

Valstybės, sekretorius Dulles 
■ dabar sako: Mes nesipriešina

Burmos 
vice-prezidentas i bei Irano darbininkai šau- 

Nixon trečiadie-i kė: “Nixon, važiuok sau, ' —
!” “Mes nenorime jmo pirmininko pavaduoto- 

ke-! Amerikos imperialistu!” !-ias’ generolas K. S. Mos- 
i . kalenko; M. I. Kušava, so-

dūrinius Rytus. Pasakojo? pr!Ž? kad: N‘XCnaS i vietinės Gruzijos Darbo
į kad užsienine prezidento ’ ’
’ Eisenhowerio politika “su- i “Milijonai žmonių Azi- Į 
laiko komunizmą Azijoj ir Į joje yra tikrai įsitikinę, | 

' kitur pasaulyje.” ! kad Jungt. Valstijos grę-!
Nixonas sakė “suradęs šia jiems tokiu pat užpuoli-1

> dideli draugiškumą Ame- mo pavojum, 
' rikai” azijiniuose kraštuo- Sąjunga L.
i se. Užtylėjo protesto de-1 Kinija.”

Komanda apšaukia bėgliais 
22 jankius belaisvius, 

! atsisakančius namo grįžti , kaip Sovietų; *
bei komunistinė‘

Unijų Tarybos pirminin
kas; N.A. Michailov, Ma
skvos provincijos komiteto 
sekretorius; L. A. Gromov, 
miestinio Maskvos teismo 
pirmininkas, ir K. F. Lu
nev, vidaus reikalų minis
tro pavaduotojas.

Teismas tardė kaltini n- 
kus nuo gruodžio 18 iki 23 
dienos. *

Teismo sprendimas sako:
Tikri dokumentai ir skai

tlingi liudytojai pilnai įro
dė, kad:

Berija, buvęs vidaus rei
kalų. ministras, jau per dau
gelį metų, piktadariškai 
prieš Sovietų Sąjungą suo- 
kalbiavo su'V. N. Merku- 
lovu, V. G. Dekanozovu, B. 
Z. Kobulovu, S. A. Goglidze, 
P. L Mešiku ir L. E. Vlo- 
dzimirskiu (buvusiais val
dininkais). Už tai ir šitie 
Berijos draugai sušaudyti.

Berija su tais savo sėb
rais mojosi užgrobti šalies 
valdžią, sugrąžinti kapita
lizmą ir atkurti buržuazi
jos viešpatavimą.

^McCarthy apmelavo 
mokslininkus, sako 
generolas Taylor

Teigiama, kad senoji 
laivakrovią unija 
laimėjus balsavimus

. prezidento Syngman 
su-j agentų į ginčijamų

- kad Anglijos pini-i vjų stovyklas.
i prekiauti; Pareiškimas sako, 

kraš- j go bei Rhee agentai 
auksu mojimais bei teroro

i mais bandė atgrasinti be- 
! laisvins nuo grįžimo į Š.
i Korėjos Liaudies Respu-
! bliką bei Kiniją.

Bet Šveicarijos ir Švedi
jos atstovai neutralėje ko
misijoje atsisakė pasirašy
ti tą pareiškimą.

Ši komisija yra Jungti
nių Tautų paskirta globo
ti vadinamus nenorinčius 
grįžti belaisvius.

ryšius su Anglija
Teheran, Iran. — Tapo 

panaujinti diplomatijos ry
šiai tarp Irano ir Anglijos.

Buvęs Irano premjeras 
Mossadegh sutraukė dip
lomatinius santykius su 
Anglija 1952 metų rudenį, 

i Jis tuo būdu protestavo, 
kad Anglija užblokavo Ira
no naftos - gazolino gabe
nimus pardavimui svetur.

sime su Sovietais tartis ir dėl 
atominių ginklų uždraudimo.

Sveika mintis. Laukime jos 
nuoširdaus pravedimo gyveni
mam

Visi galvokime apie naujų 
metų rezoliucijas. Darbas ne
lengvas.

Kas iš to, jeigu prisikepsi 
rezoliucijų, kurių nepajėgsi 
gyveniman pravesti ?

Aš žinau keletą gerų, pro
tingų rezoliucijų, kurias kiek
vienas galėsime 195d metais 
pravesti gyveniman be didelio 
vargo.

Bet kitą kartą apie jas pa
kalbėsime.

Čian- 
grū- 

veiks-

Teisėjo sprendimas 
prieš Advokatų Gildiją

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Herbert Brownell 
įsakė Nacionalei Advoka
tų Gildijai užsiregistruoti 
kaip “neištikimai” (sub- 
versyvei) organizacijai iki 
1954 m. sausio 16 d.

Gildija davė apeliaciją, 
prašydama sulaikyti tą įsa
kymą. Bet federalis ap
skrities teisėjas R. B. 
Keech atmetė apeliaciją.

Gildijos advokatai teis
muose gina unijų vadus, pi
lietines amerikiečių laisves, 
komunistus, sveturgimius 
ir kt.

Washington. —■ Genero
las Taiford Taylor sako, 
jog ragangaudis senatorius 
Joe McCarthy apmelavo 
tris tuzinus mosklininkų, 
kurie darbuojasi karinėse 
radarų laboratorijose, ku
rios yra Monmouthe, N. J. 
McCarthy įtarė juos kaip 
“komunistus bei sovieti
nius šnipus.”

Bet generolo Taylorio 
vadovaujama tyrinėjimų 
komisija surado tuos mok
slininkus nekaltais.

Kuomet Tayloris reika
lavo įrodymų, tai McCar
thy išsisukinėjo, sakyda
mas, “tai ne mano dalykas 
pilnai Įrodyti kaltinimus.”

Kainos biski atpigusios, 
kaip sako valdžia

Washington. — Valdinis 
Statistikų Biuras skelbia, 
jog per paskutinį mėnesį 
visi gyvenimo reikmenys, 
bendrai imant, atpigo treč
daliu vieno procento, o mai
sto kainos sumažėjo 1 pro
centu su keturiais dešimta
daliais, bet rendos ir tūli 
kiti dalykai dar pabrango.

Kasdienio vartojimo da
lykai nuo 1949 metų iki šiol 
pabrango viso 15 procentų, 
kaip skaičiuoja valdinis 
biuras.

New York. — Skelbiama, 
kad laivakrovių balsavi
muose dauguma pasisakė 
už senąją, raketierių val
domą uniją, prieš naująją 
federacinę uniją. Senoji 
unija, sakoma, gavus porą 
tūkstančių daugiau balsų.

Antradieni ir trečiadienį 
buvo paduota vienokių ir 
kitokių balsų viso 22,000. 
Bet tame skaičiuje yra apie 
4,000 ginčijamų (kontes- 
tuojamų) balsų kaip netei
singų.

Taigi dar iki pirmadie
nio nebūsią žinoma, katra 
unija laimėjo balsavimus, 
kaip lavakrovių atstovas 
derybose su kompanijomis. 
Balsavimus prižiūrėjo val
dinė Darbo Santykių Ko
misija.

Tony Anastasia, Alber
tas Ackalitis, Frank Cam
bell bei kiti raketieriai ir 
kalėjimų paukščiai sušilę 
darbavosi už senąją uniją. 
Tuzinais trokų jie. vežė sa
viškius balsuoti. Kiti gen- 
gsteriai užpuldinėjo nau
josios unijos šalininkus. 
Per susidūrimus trys as
menys buvo peiliais suba
dyti ir keli kiti sumušti.

Panmundžom, Korėja. — , ro laikų 19119-20 metais vei- 
• Amerikonų komanda a> i kė po Anglijos kariniu šni- 
! šaukė “pasitraukusiais iš ! pu komanda Azerbeidžane 
! kariuomenės be leidimo” 22 , ir Gruzijoje, kad atplėštų 
į jankius belaisvius, atriša-. jas nuo Sovietų Sąjungos, 
i kančius grįžti namo, o jei- 
, gu jie ir iki 1954 metų 
! šio 22 d. nesutiks ai 
tai bus apšaukti 
siais iš karinės 
todėl smarkiai baustinais.

Kai ketvirtadieni dar 
buvo aiškinama atsisakan
tiems grįžti tiems ameri
konams, 77-niems pieti
niams korėjiečiams ir 
nam anglui, tai visi šie 
laisviai vėl skandžiai 
reiškė, jog pasiliks pas 
Korėjos bei Kinijos 
munistus.

Atsisakydami grįžt 
mo, jie išvien dainavo 
munistines dainas, šoko ir 
pajuokiančiais šauksmais 
nustelbė kviečiančius grįž
ti aiškinimus.

Sekamaisiais melais iki
au- pat jo suėmimo Berija nuo- 
ž' i nt palaike ir dar platino

p°b’gu-; slaptus savo ryšius su sve-
/ 1*_____ 1____YL__ 1_____ • • • Y *•sni

vie- 
be- 
už-

ko

na- 
ko-

Sen. Douglas sako, jau 
“smunka gerovė”
Washington. — Demokra

tas senatorius P. H. Doug
las perspėjo Eisenhowerio 
valdžią, kad jau “tikrai 
prasidėjo” biznio sukimas 
ir darbų mažėjimas.

Douglas todėl ragino 
valdžią planuoti viešus pa- 
šalpinius darbus ir panai
kinti pirkinių taksus, ku
riais dabar apkrauti auto
mobiliai, cigaretai, alkoho
lis bei kiti dalykai.

pais.
Ypač po J. Staline mir

ties Berija ėmė slapta’ kur
styti reakcines imperialis
tų jėgas prieš Sovietu vals
tybę, kad su anų pagalba 
galėtų nuversti sovietinę 
santvarką.

Berija su savo sėbrais 
persekiojo ir terorizavo vi
sus padorius savo ministe
rijos tarnautojus bei kitus t 
žmones, kurie atsisakė * 
vykdyti kriminalinius jo 
įsakymus.

Berija su savo bendrais 
tyčia trukdė bei sabotaža- 
vo Sovietų vyriausybės pla
nus — pagerinti darbinin
kams bei valstiečiams būk
lę, pajkeliant fabrikinę pra
monę ir kolektyvinių ūkių 
našuma.

Kinijos radijas sakė, kad 
Pietinės Korėjos stovyklo
se “buvo nužudyta 33,637 
belaisviai,” kinai bei šiau
riniai korėjiečiai.

Paryžius. — Sustreika
vo Franci jos paštininkai, 
reikalaudami daugiau ka
lėdinių bonų.

New York. — Kava pa
branginta dar dviem-trim 
centais svarui.

ORAS. — Vis šalta ir da
linai apsiniaukę.

Jugoslavija, Graikija ir 
Turkija susitarė atremti 
“būsimus užpuolimus” iš 
Bugarijos pusės.

(
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M. Galinis

Po Kersteno - kas toliau?
KIENO YščIUJE 

TAI PRASIDĖJO?
Jau yra žinoma, kad 

Washingtone gyvuoja kon
gresinis komitetas Pabalti
jo šalių reikalams svarsty
ti bei tyrinėti. Mums šis 
komitetas geriau žinomas 
kaip Kersteno komitetas. !
nes jo pirmininku yra kon- ■ naipuose- J 1 V I O 1gresmanas Kersten.

Bet ne visiems žinoma,
kaip šis 1_______  __
•Mažai kas žino, kieno yš-

miausia reikia daryti: jis 
susikvietė spaudos atstovus 
ir perskaitė jiems laišką, 
kurį parašė Višinskiu!, Ta
rybų Sąjungos atstovui 
Jungtinėse Tautose. Su ši
tuo trinkiu p. Kerstenas 
manė atkreipti dėmesį viso 
pasaulio. Bet Višinskis vi
sa tai mokėjo visiškai igno
ruoti.

Tuomet, kai Kersteno ko
mitetas pradėjo savo tyri
nėjimus, New Yorke stam
bioji spauda, buvo užda
ryta, — uždaryta darbinin
kų streiko. Tuo būdu, jei 
kas ir norėjo žinoti, ką šis 
komitetas veikė, negalėjo. 
Tiesa, porą kartų buvo, pra
sižiota per radiją, bet tiek 
trumpai, kad kiekvienam, 
klausiusiam, “per vieną au
sį įėjo, per kitą, išėjo.”

Komitetas į New Yorką i 
atvyko gruodžio 3 d. Tyri- į 
nėjimus pradėjo “teismo 
rūmuose.” Čia liudijo lat-

Į šį posėdį P. Grigaitis j 
buvo nulėkęs lėktuvu. Tai 

komitetas'’atsižada >odo jog posėdis turėjo bū- 
ti labai svarbus, 

čiuje gimė idėja šiam komi- vJ’ras- kaiP Grigaitis, matė

nuo jų stalo didesnius tru
pinius?

Pasirodo, kad p. Watson 
apie Pabaltijo kraštų pa
dėtį nežinojo ir nežino nei 
ABC. Tai kam čia jis buvo 
kviestas liudyti? Ogi tam, 
kad komitetas turėtų dides
nę kazyrą. Žiūrėkit, va, 
kokius mes turime liudyto
jus! Štai, Watson, didelis 
ir bagotas vyras, — jis vis
ką žino!
Buvęs prezidentas Hooveris 

liudija
Kitą dieną, — gruodžio 

5 d., — New Yorke komi
tetui liudijo buvęs Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Hooveris.

Hooveris — republikonas. 
Tai nėra joks genijus, o 
tik eilinis žmogus su ta lai
me, kad jam teko būti ša- 

I lies prezidentu.
i Tuojau po karo Hooveris 
$uvo Wilsono pasiųstas Eu-' 
ropon “žmonių šelpimo rei
kalais.” Apie tai jis komi
tetui ir liudijo. Deja, aš 
negirdėjau jo liudijimo, O 
tie, kurie girdėjo, yra dvie
jų nuomonių. Štai, ką rašo 
klerikalų Draugas:

“Hover pradėjo pasa
koti, kaip jis I Pasaulio 
karo metu ir po jo kaip 
KAV šalpos organizacijų 
vadas daug važinėjo po 
visą Europą, buvęs ir Pa
baltijo valstybėse, Lenki
joje ir kitur.

LlT€ RRTŪ R A
ir lik hrs

Žiemos šventės 
Lietuvoje

Nepamėgdžiojamo tapytojo ranka 
Lietuvos respublikos laukuose nupiešti 
daugiaspalviai peizažai. Jie puošia Ne
muno ir Vilijos krantus, Aukštaitijos 
kalvas ir Suvalkijos lygumas. Ruduo 
ligi pat viršaus pripildė kolūkių aruo
dus auksinio derliaus. Plačiuose laukuo
se žaliuoja ateinančių metų derlius — 
tai darbščių ir rūpestingų rankų darbas.

Mes pripratome senovinę Lietuvos že
mės sostinę Vilnių vadinti senu, žilu. 
Daug puslapių yra jo istorijos knygoje. 
Nemaža didelių įvykių ir svarbių datų 
gulė ant jo mūrinių pečių. Bet niekuo
met niekas nematė Vilniaus tokio jau
no, veržlaus ir šviesaus, kaip dabar. 
Įlipkite į istorinį Gedimino kalną — ir 
akiai atsivers visu savo puikumu nau
jas Vilnius. Aujkštai į dangų stiepiasi 
gamyklų ir fabrikų kaminai, žiba sau
lėje naujų namų, mokyklų, teatrų, in
stitutų langai. Tarytum jūra, išsilieja 
nesuskaitoma daugybė žiburių.

Negrįžtamai nugrimzdo praeitin tie 
laikai, kai amžinas skurdas ir vargas 
sudžiūvusią ranka spaudė gerklę Lietu
vos valstiečiui. Nebuvo jam laimės gim
tojoje žemėje. Motinos augino savo vai
kus, nežinodamos, koks jų laukia liki
mas. Daugelis, užsirišę į skepetaitę 
saują gimtosios žemelės, iškeliaudavo 
ieškoti laimės svetimose šalyse, tikėda
miesi, kad tai padėsią jiems rasti kelią 
į geresnį gyvenimą ir paskui grįžti na
mo. Tačiau šimtai tokių laimės ieško
tojų amžinai liko gulėti kur nors Ame
rikoje, o draugai apbėrė jų išblėsusias 
akis saujele gimtosios žemės.

Atėjo laimingo, pasiturimo gyvenimo 
laikai. Naujoji buitis pagimdė Lietuvos 
kaime naujus puikius žmones, socialisti
nio darbo pirmūnus.

Sulaikydamas pasitenkinimo šypseną, 
skaito apie save laikraštyje Skaudvilės 
MTS traktorininkas Antanas Kvietkus. 
Jo traktorinė brigada šiemet daugiau 
kaip dvigubai įvykdė trakto rinių darbų 
planą . Didžiuojasi savo laimėjimais Ša
kių rajono “Lenino keliu” žemės ūkio 
artelės kolūkiečiai, gavusieji 600 tūks
tančių rublių pajamų iš visuomeninės 
gyvulininkystės.

Naujajame, kolūkiniame gyvenime 
savo jėgas pilnutinai parodo moteris, 
kuri buržuazinės santvarkos laikais bu
vo pažeminta ir beteisė. Dabar respu
blikoje visi žino garsiąją kiaulių šėrikę 
Socialistinio Darbo Didvyrę Stasę Vit
kienę, kombainininkę Bemkauskaitę, 
melžėją Oną Paulavičiūtę, primelžusią 
per metus apie penkis tūkstančius litrų 
pieno iš kiekvienos karvės.

Suaugo ir padidėjo per pokarinius 
metus Lietuvos miestai. Vien per pir
mąjį penkmetį po karo atstatyta ir pa
statyta daug stambių valstybinių įmo
nių. Respublikoje dabar veikia gamy
klos, kurios išleidžia metalo, apdirbimo 
stakles, elektros motorus, garo turbinas, 
dviračius, elektros skaitiklius, t. y. to
kią produkciją, apie kurią buržuazinės 
Lietuvos sąlygomis net ir svajoti nega
lima buvo. Plėsti ir vystyti respublikos 
pramonę padeda broliškosios respubli
kos.

Iš pagrindų pasikeitė ir senųjų įmo
nių išvaizda. Jos išaugo ir išsiplėtė. 
Paimkime, pavyzdžiui, “Drobės” vilno
nių audinių fabriką. Darbininkai savo 
rankomis pakėlė jį iš griuvėsių, pastatė 
naujus korpusus. Dabar šią įmonę sun
ku bepažinti.

“Gulbės” medvilninių audinių fabri
kas dabar vienas išleidžia daugiau pro
dukcijos, negu gamindavo visa buržu
azinės Lietuvos tekstilės pramonė. Lie
tuvos pramonės dirbiniai išėjo į visasą
junginę rinką.

viu 
ra. 
su 
jos

Dar niekad per visą savo istoriją taip 
vešliai neklestėjo lietuvių tautinė kul
tūra. Aukštųjų mokyklų auditorijas 
pripildė darbininkų ir kolūkiečių vaikai. 
Respublikoje yra 15 tūkstančių studen
tu, šimtai tūkstančiu moksleivių. Jei 
seniau kas būtų pasakęs tokį skaičių, tai 
būtų šitą žmogų pavadinę fantazuotojų. 
Tarybinė santvarka paverčia tikrove 
drąsiausias svajones.

Neregėtą suklestėjimą pasiekė lietu-. . 
tarybinis mokslas, menas, literatū- 
Geriausias lietuvių rašytojų knygas 
meile skaito rusai ir ukrainiečiai, 
yra žinomos Armėnijoje ir tolimo

joje Kamčiatkoje. Savo gimtąja kalba 
lietuvis skaito išverstus rusų klasikų, 
kitų tautų geriausių rašytojų veikalus,? 
įžymiųjų tarybinių rašytojų kūrinius.

Lietuvis, pilnateisis didžiosios tarybi
nių tautų šeimos narys, turi ką prisi
minti. Žiauriųjų istorinių išmėginimų 
metais, per ilgus dešimtmečius jis ge
rai išmoko atskirti teisybę nuo melo, 
draugus nuo priešų. Dar giliais vidur
amžiais lietuvis žinojo Rytus ir Vaka
rus ne tiktai kaip geografines sąvokas, 
bet kaip draugus ir priešus. Iš Vakarų 
nuolat įsiverždavo šunys-riteriai, o Ry
tuose lietuviai sunkiu momentu visada 
rasdavo išmėgintus sąjungininkus prieš 
bendrą priešą. Žalgirio mūšio lauke am
žiams krauju buvo sutvirtinta lietuvių 
tautos ir slavų tautų draugystė.

Lietuvių tauta išreiškė tai gražioje 
dainoje, kurioje sakoma, kad “iš rytų 
šalelės saulutė tekėjo, o iš vakarėlių de
besėliai ėjo.” Liaudis ilgus dešimtme
čius pranašavo, kad laisvės saulė pate 
kės iš Rytų ,iš rusų žemės.

Didysis tėvynės karas dar kartą pa
tvirtino, kad lietuvių tautos pasirinktas 
kelias teisingas. Kautynių laukuose vėl 
krauju buvo sucementuota lietuvių ir 
rusų tautų draugystė. Ši draugystė au
ga ir stiprėja taikios statybos, taikaus 
vystymosi dienomis.

Lietuvos laisvė, laimė ir ateitis—pa
tikimose, tvirtose ir išmėgintose ran
kose.

bei Draugu, bet sykiu kai 
kur prikišiu ir savo dvyle
kį, — komentarus. Spėju, 
jog skaitytojai dėl to ne
pyks nei ant manęs nei ant 
mano komentarų.

Washingtone posėdis įvy
ko š. m. lapkričio 30 d.
Kongreso teisių komiteto , vis Krinskalns, tūlas Deve-

1 nis iš Waterburio, A. Dič- 
manas iš Brooklyno. Pir
masis piešė savo fantazijas, 
o antrasis — kaip jis nete- 

turto. 
turtas 
tokio) 
nacio- 
gi čia j

ti labai svarbus, jei toks

! reikalo (ALT pinigais) lėk-
• ti Washingtonan. Grįžęs iš 

g I ten, jis parašė laikraštyj,
i j°g “tyrinėjimo pradžia bu-

tetui organizuoti.
Brooklyne gyvena jau, 

pabuvęs žmogelis, p. L. 
Briedis. Sakoma, jis esąs ..... „
socialistas (ar socialdemo-1VUS1 labai įspūdingą... 
kratas, kaip dabar mada! Vyriausiu liudininku ši- 
vadintis). Vieną naktį ap-; tame tyrinėjime buvo vals- 
sireiškia p. Briedžiui kas. tybės sekretorius Dulles. Ir 
tokio, — aniolas ne aniolas,
— ir tarytum liepia: pa- nepritaria tam, kad Pabal- 
sakyk Pijui Grigaičiui, kad tijo šalys būtų tarybinės, 
jis pasakytų Leonui Šimu-! 
čiui, jog būtinai reikia !
įsteigti kongresinę komisi
ją ar komitetą “ištyrimui,” _> specialus kongresinio komi- 
kokiu būdu iš Pabaltijo
valstybėlių buvo išvyti liau- Dulleso nuomonė Pabaltijo 
dies priešai iš valdinių vie-

Mr. Dulles pasakė, jog jis

kad jos įeitų Į Sovietų Są
jungą!

Ar del to vertėjo šaukti

eto posėdis? Argi Mr.

klausimu pirm to nebuvo ! gas. 
tų; kokiu būdu ten darbo žinoma? Mr. Dulles nepri- 
žmonės paėmė į savo ran
kas valdžią; kokiu 
ten buvo atlikta tai, kas

tarė Spalio revoliucijai Ru- 
būdu sijoje, jis nepritarė 1940 m.

birželio mėn. perversmui 
jis nepritarė

Kinijos revoliucijai. Mr. 
Dulles nepritaria jokiam 
žmonių judėjimui, kuris ve
da liaudį į šviesesnį gyve
nimą! Tai ką gi Mr. Dul
les ten pasakė, kas nebuvo 

kad Jungtinių žinoma ? Nieko!
O, jes, ten, Washingtone, 

liudijo ir Žadeikis, “kurio 
balsas buvo toks silpnas, 
kad jį turėjo pavaduoti lie
tuvių pasiuntinybės sekre
torius Rajeckas,H rašo

nepatinka nei tau, r»ei Gri- Pabaltijyje; 
gaičiui, nei Šimučiui, neigi 
liaudies priešams.

Briedis pasiskubino pasa- 
/ kyti tam, kam reikėjo, o 

anas vėl tam, kam reikėjo, 
na, ir dalykai susikaupė ta 
linkme
Valstijų Kongresas iš ti
krųjų paklausė socialdemo
krato brooklyniškio Brie
džio ir tokį komitetą įkūrė. 
Amerikos Lietuvių Tary
bai, sakoma, šio komiteto 
įkūrimas lėšavo keliolika i Naujienos. Nuo ko tas Ža- 
tūkstančių dolerių, o gal deikio balsas taip susikane- 
daugiau. Na, bet tiek to. veikė? Nepasakoma. Jis,

Kongresmanas Kerstenas rodosi, pirmiau turėjo nie- 
buvo išvykęs į Europą, ten • ko sau balsą.
kalbėjo su Vliko viršylomis, I Liudijo ten ir Musteikis, 
ten rinko medžiagą, o su-! ir “Estijos charge d’af- 
grįžęs Washingtonan tuoj' faires,” ir Latvijos kaž 
pradėjo “tyrinėjimus.” Į koks “charge’as,” kuris la-

Kongresinį Pabaltijo ko-1 Višinskį niekino. 
Vmitetą, beje, sudaro sekami' 
^asmenys, kongre s m a n a i : 
į Ch. J. Kersten, E. J. Bonin, i 

A. M. Bentley, F. E. Bus- 
bey, R. J. Madden, T. M. 
Machrowicz ir T. J. Dodd, 
—viso septyni asmenys.

Ar ne aišku, ką padarė 
vieno nedidelio ūgio žmo
gelio sapnas!

Ką gi atliko Pabaltijo 
komitetas?

x Pabaltijo komitetas turė- 
r jo net keturis posėdžius:

Washingtone, New Yorke, 
Detroite ir Chicagoje.

Aš žinau, Laisvė neturėjo 
savo korespondento nei 
vienamų tų posėdžių. Ne
su ir aš ten buvęs. Tačiau, 
man rodosi, Laisvės skai
tytojams bus įdomu sužino
ti, kas ten darėsi, — suži
noti nors iš tų laikraščių, 
kurie visuomet labai šališ
kai, priešiškai rašo apie 
dabartinę Lietuvą, apie jo
sios santvarką. Pasinau
dosiu kad ir Naujienomis

ko Lietuvoje savo 
Pasirodo, kad jo 
(dirbtuvė ar kas ten 
buvo suvalstybintas, 
nalizuotas. Bet kas 
nauja?

Estas A. Kutth sakė, jog i 
Estijoje buvo pakeltos dar- ■ 
bininkams algos (tuojau po | 
to, kai 1940 metais fašiz-1 
mas ten buvo nuverstas),! 
bet ilgainiui pabrango gy-į 
veriamieji produktai, na,; 
tai ir vėl buvę bloga. “Jis 
teigė, kad Estijoje iš dva
sininkų už prekes imdavo 
brangiau, nes jų profesija, i 
esą, kraštui nereikalinga ir | 
nenaudinga,” rašo Drau-

ne tik medžiaginę, bet ir 
politinę būklę. Jie buvo 
karo nualinti: ten žmo
nės skurdo ir badavo. 
Amerika, kiek leido są
lygos, juos šelpė...”
Šitaip rašo Draugas iš 

Na, o 
diena €

Tai ir viskas.
O, beje, Naujienos rašo: 

“Dr. Pijus Grigaitis visą

nors
Mes

naujo, 
niekur 

“cūdu.” 
p. Kut- 

jeigu, 
kunigo

Čia tai kas 
prisipažinsime. 
negirdėjome tokių 
Norėčiau paklausti 
t’ą šitokio dalyko: 
sakysime, katalikų
gaspadinė bei protestantų 
kunigo žmona nueis į san
krovą kai kurių produktų 
pirkti, tai kodėl ji turėtų 
sakyti, kad ji tuos produk
tus perka kunigui, dvasi
ninkui? Antra: nejaugi Es
tijos krautuvėse yra ant 
prekių uždėtos dvejopos 
kainos: dvasininkams ir ne- 
dvasininkams? Jeigu taip 
Estijoje galėjo būti (aš tuo 
netikiu), tai čia jau bus kas 
nors nauja. Bet ar tik dėl 
tokio mažmožio mūsų šalies 
Kongresas turėjo sudaryti 
specialų komitetą Pabaltijo 
kraštams tyrinėti?!

Buvo pakviestas liudyti ir 
žymus Amerikos kapitalis
tas Thomas Watson. Pa
žįstu aš tą vyrą. Teko ir 
man su juo susitikti. As
meniškai jis nieko sau žmo
gus. Bet ką gi jis galėjo 

šiam komitetui?
bet ką

Arne-

gruodžio 7 dienos.
Naujienos tą pačią 
rašo va kaip:

“Vadovaudamas
rikos šalpos misijai, Hoo
ver asmeniškai lankėsi 
visose kalbamose šalyse 
ir tada pastebėjo, kad 
su s o v i e t i n t o j Rusijoj 
žmonės kentė baisų ba
dą, o Pabaltijo išsilaisvi
nusios valstybės gyveno

Tai ka-m čia dabar tikė
ti? Kuris laikraštis meluo
ja? Vienas sako: tuojau 
po pirmojo pasaulinio karo 
Pabaltijo šalyse žmonės 
skurdo ir badavo, o kitas— 
“gyveno pertekliuj.”.

O gal pats buvęs prezi
dentas čia susimaišė?

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS

Vilniaus m.
Vacys Remeris

laiką buvo Pabaltijo Komi- Į suteikti..
teto posėdyj ir teikė teisi- Tiesa, Jis nudijo, 
ninkams reikalingus paaiš
kinimus bei pageidaujamas 
informacijas.”

Matote, kada susigadija I įlieti.
redaktoriui advokato moks-1' Mr. Watson sakė, kai]? I 
las! Jis gali ji panaudoti | rašo Draugas, kad i is i

. liudijo?
vienaip
daug ką pasakyti, bet nei
lašo tiesos į pasakymą ne-!

I • 1 • 1 •

DEMOKRATAS TYLI
Viename laikraštyje teko 

tyti sekama karikatūra:
Neamerikinės veiklos komi

tetas, pasisodinęs j inkvizitorių 
kėdę demokratų lyderi, klausi
nėja :

—Ar jūs dabar priklausote i 
ai' kada nors priklausėte demo-

ma

il’ kitaip. Galima kratų partijai?
Nustebęs demokratas nieko' 

neatsako.

ten, kur reikia mokyti Mr.! 1938 metais buvęs Pabalti- i 
Dullesą, Jurgėlą ir kitus, j jo kraštuose. “Jis pastebė-1 
aukštus teisininkus. . jęs, kad žmonės buvę lai-

Na, sakykite man: ką tie visko tui'ėic. ir ture-
liudininkai Washing t o no 
posėdyje paliudijo, kas pa
sauliui nebuvo žinoma? 
Nieko, absoliutiškai nieko!

(Aš nemanau, jog brook- 
lyniškis socialdemokratas 
Briedis tikėjosi, kad jo su
galvotas komitetas tiktai 
tiek tevalios padaryti fa
šizmui grąžinti Lietuvon.)

Keliasi į New Yorką
Atvykęs į New Yorką, 

Mr. Kersten žinojo, ką pir-

mingi, visko turėję, ir turė
tąja laisve buvo patenkin
ti...”

Nejaugi tokiais liudiji
mais, kokius davė p. Wat
son, blaiviau galvojantis 
žmogus, pažinęs tuometinį 
gyvenimą Pabaltijyje, pati
kės? '

Kokią ten laisvę ir kokie 
žmonės turėjo.? Argi ne
tiesa, kad ten buvo laisvi 
ir laimingi tik darbo žmo
nių išnaudotojai, liaudies 
priešai ir tie, kurie gavo

Nusipenėję daug 
bet giriasi, kad jie 
kaip paukštukai.

ant

Mokyklojc

Mokytojas j mokinius:
—Jeigu aš atsistočiau 

savo galvos, tai mano kraujas
subėgtų man i galvą, ar ne 
taip ?

—Taip, taip, — atsiliepė
vaikai.

—Bet kodėl kraujas nesu
bėga j mano ko,jas, kai aš ^sto
viu ant kojų? toliau klausia 
gudrus mokytojas.

Vaikai nutilsią ir susimąsto. 
Po gerokos pozos vienas atsi
liepia :

—Ogi todėl, kad jūsų kojos 
netuščios!

o

Ukrainiečiu literatūra 
tarybin. tautų kalbomis

/
MASKVA. — Dviejų slavų tautų—ru

su ir ukrainiečiu—amžina, nesuardoma 
draugystė ryškiai atsispindi kultūriniuo
se ryšiuose. Visasąjunginių Knygų rū
mų duomenimis, vien per pastaruosius 
penkerius metus pas mus išleista dau
geliu tarybinių tautų kalbų daugiau kaip 
1,600 ukrainiečių autorių knygų, kurjų 
bendras tiražas viršija 50 milijonų eg
zempliorių; iš jų apie 400 knygų, kurių 
tiražas siekia. 20 su viušum milijonų eg
zempliorių, išėjo rusų kalba.

Yra 4900 I. Franko kūrinių tarybinių* 
leidimų. Tarybų valdžios- metais T. 
Ševčenkos knygos išėjo 335 leidimais 38 
kalbomis.

Ukrainiečių autorių leidžiamos ne tik 
sąjunginių respublikų tautų kalbomis, 
bet ir abachazų, baškirų, buriat-mongo- 
lų, mari, mardvių, osetinų, totorių, ud- 
murtų, čuvašų ir kitomis kalbomis.

Labai paplito L. Ukrainkos, M. Kociu- 
binskio, P. Mirno ir daugelio dabartinių 
Ukrainos rašytojų kūriniai. 52 kartus 
26 kalbomis buvo leidžiama V. Vasilevs- 
kos knyga “Vaivorykštė,” 25 kartus — 
A. Gončaro “Vėliavininkai,” po 16 kar
tų .— N. Rybako “Perejaslavlio Rada” 
ir V. Sobkos “Taikos laidas.” Daug kar
tų buvo leidžiamos A. Korneičiuko pjc*t 
sės, M. Rylskio, P. Tyčinos, A. Malyš- 
kos eilėraščiai.

Ukrainos susijungimo su Rusija 300- 
osioms metinėms pažymėti šalies leidy
klos išleidžia naujus ukrainiečių rašy
tojų knygų leidimus.

psl.—Laisvė (Liberty)-Šeštadienis, Gruod.-Dec. 26. 1953
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RAGANGAUDŽIAI YRA 
BOSŲ PAKVIEČIAMI

Cleveland, Ohio. — Kiek
vienam, kuris atydžiai temina 
bėgančius dalykus, lengvai bu
vo galima tą pastebėti. Kurio
je nebūtų šapo.ie atsiranda 
nuoširdus unijistas, galintis 
sugabiai prieiti prie .darbinin
kų ir išaiškinti jiems, kodėl 
jie privalėtų gauti daugiau al
gos už savo sunkų ir skubų 
darbą, —bosai paskundžia to
kį jiems kenksmingą darbinin
ką Ne-Amerikinės Veklos Ko
mitetui Washingtone.

Tų komitetų yra įvairios rū
šies. Kai dabar Ohio turi sa
vo neamerikinę komisiją, tai 
jai skundžia. O kaip greitai 
kuriame mieste susidaro ga
nėtinas skaičius tokių skundų, 
tuomet tie komitetai išsiunti
nėja įskųstiems pašaukimus, 
supynas, ateiti jų paskirtą die
ną j jų nurodytą teismabutį 
ištyrinėjimui. To komiteto na
riai pašauktą žmogų apverčia 
įvariausiais painiais klausi
mais su tikslu, kad įskųstieji, 
atsakinėdami į tuos klausimus, 
įsikriminuotų patys savo ir 
tuomet jie galėtų pasiusti juos 
i kalėjimą. Paprastai, pirmu
tiniai jų klausimai būna: Ar 
tu esi buvęs ir ar dabar esi 
Komunistų Partijos nariu? 
Mat, tokių žmonių (tų komi
tetų narių) manymu: jeigu 
tu esi nuoširdus unijistas sa
vo unijos darbininkams, tu 
turi būti komunistas. Bet bū
na atsitikimų, kad jiems ir 
nepavyksta tuos darbininkus 
įkriminuoti, kaip kad Ohio 
valstijos komisijai gruodžio 
pirmą ir antrą dienomis Cle- 
velande nepavyko nei vieno 
iš devynių įkriminuoti. Tai vis 
viena po tyrinėtojų išvažiavi
mo apšmeižti darbininkai bū
na, kompanijų ar kitokių įstai- 

■'gų metami iš darbų, ir tuomet 
kompanijų niekas nekaltina. 
Po pastarosios Ohio Ne-Ame 
rikinės Komisijos atsilankymo 
jaunas mokytojas ir architek
tas jau. suspenduoti. Apie kitų 
likimą teks vėliau patirti.

Progresyvių Partijos bu lėti
nas “The Independent,” api
budinęs pastarąjį Ohio komi
sijos veiksmą Clevelande, pa
tarė, kaip nuolatos vesti kovą 
prieš tokius McCarthistus:

—Išaiškinti savo draugams, 
kodėl nei vienas padorus pi
lietis neprivalo, negali bendra
darbiauti su tokiais komite
tais. Kodėl liudininkas, pa
kviestas apklausinėjimui, ne
privalo atsakyti nors ir i ne
kalčiausiai' skambantį klausi
mą, nes atsakymas į tą atida
rys duris jiems užpulti jo pri
vačius įsitikinimus ir kartais, 
su pagalba šnipų, apkaltinti 
už kreivą prisiegą ir įkalinti.

—Agituoti visose savo orga
nizacijose už pilną ataką ant 
makartizmo visokiuose jo pa
sireiškimuose.

—Tas yra daugiau negu 
ataka ant Komunistų Partijos. 
Tai aiški ataka ant kiekvieno 
vyro ir moters, kurie rėmė 
Naująją Dalybą, kurie tiki j 
socialį progresą, kurie stovi 
už laisvę žodžio, kurie veikia 
už lygybę dėl visų žmonių ir 
už pasaulinę taiką. Mes pri
valome imti inspiraciją, įkvė
pimą nuo devynių celevelan- 
diečių, kurie nepripažino ne- 
amerikiečių.
G. E. reikalauja, kad valdžia 
viešai apvalytų jos darbinin
kus nuo komunistų

General Electric korporaci
ja turi 230,000 darbininkų, 
dirbančių 131-jc įmonėje. Ji 
mano, kad tokia metodą, ko
kią valdžia ikišiol naudojo ap
valymui darbininkų ir uitijų 
nuo kqmunistu, nesanti pa
kankama. General Electric 
Corp, turinti pasidariusi pla
ną, sulyg kurio visi jos nužiū
rimi' darbinin’kai, atsisakę .at
sakinėti į Ne-Amerikines 
Veiklos Komiteto klausimus, 
bus suspenduoti ant 90 dienų, 
su algų apmokėjimu. Tuomet

G. E. pareikalaus iš valdžios, 
kad ji sudarytų kokią ten a- 
peliacijų agentiją, kuri, per
leidusi per ištikimybės rietį, 
suspenduotus darbininkus ga
lėtų atleisti ar gražinti i dar
bą. Kaip iš to plano matosi, 
tai G. E. yra pasiryžusi sunai
kinti UE uniją, kurios 8 nuo
šimčiai dirba jos įmonėse.
Mokytojas priešinasi jo išme
timui

Jaunas mokytojas, Edward 
Likover, kuris neatsakinėjo j 
visus Ne-Amerikinės Komisi
jos klausimus, tapo Clevelan- 
do Mokyklų Tarybos suspen
duotas. Jį suspendavo “už ne
pritinkamą pasielgimą” su Ne- 
Amerikine Komisija ir dabar 
kėsinasi sulaužyti jo kontrak
tą ir visai išmesti jį iš mokyk
lų sistemos. Reiškia, nesidavė: 
ragangaudžiams save įkrimi
nuoti, neteksi savo profesijoje 
darbo, Likover yra mokslinin
ko, scicntisto mokslą baigęs.

Mokytojas Likover sako, 
kad Mokyklų Taryba neturi 
teisės sulaužyti jo kontraktą 
už neatsakinėjimą i Ne-Ame
rikinės Komisijos tokius klau
simus, kurių Komisija, sulyg 
Penktuoju Teisių Diliaus pa
taisymu, neturėjo teisės klaus
ti. Toliau Likover pareiškė 
Mokyklų Tarybai, kad jūs kė- 
sindamiesi sulaužyti mano 
kontraktą, turite remtis mano 
mokytojavimo darbu klasėse, 
kuomi jūs sakote esą pilnai 
patenkinti. Mokytojas Likover 
pareikalavo viešo jo tardymo, 
prie publikos.

Teko kalbėtis su jaunu pio- 
fesionalu, kuris mokinosi su 
Edward Likover Ohio State 
Universitete ir draugavo su 
juomi. Profesionalas sako, kad 
Likover ir tuomet, dar jaunas 
būdamas, buvo labai susido
mėjęs visuomeniniais reika
lais.

Rep.

Lowell, Mass.
Pasitikimas Naujų Metų
Lietuvių Piliečių Socialis 

Klubas savo įstaigoje gyvuoja 
gana gerai. Šiuo laiku ir narių 
tarpusavyje santikiai geri, kas 
priduoda didelį stiprumą or
ganizacijai.

1951-tų metų pirmajame ša
šo susirinkime, tai yra sausio 
3 dieną, Klubas jau išmokės 
visas skolas tiems, kurie buvo 
bei yra paskolinę Klubui pi
nigų. Tos skolos bus visiems 
išmokėtos, jei katras savo pa 
skolos neatsiimtų sausio 3 d., 
tai tokiam arba tokiems nebū
tų mokamas daugiau jokis 
nuošimtis nuo paskolų. Taigi, 
yra raginami visi atsiimti sa
vo pinigus sekančiame Klubo 
susirinkime.
Kaip pasitiksim naujus 
metus?

Pasitiksime smagiai ir iškil
mingai naujus metus, nes Klu
bas rengia labai šaunų ban- 
kietą gruodžio 31 dieną. Ran
kiotas prasidės 8 vai. vakaro 
ir tęsis iki ankstyvam poričiui 
naujų metų. Tai bus tam tik
ros rūšies vėlyva ir paskutinė 
senųjų metų vakarienė iš ska
nių valgių ir pagal norą įsi
gėrimo. Kaina $2.50.

Pas mus Lowellyje tokie pa
rengimai įvyksta pilniausime 
smagume ir geriausiame drau
giškume. A p art. m u z i k os, šo
kių ir dainų; apart širdingų 
sveikinimųsi, linkėjimų ir 
komplimentų ant grivėsių se
nųjų metų, čia dar karštai pa
sisakoma su naujais metais 
mažiau daryti paklaidų gy
venime. Pasisakoma mažiau 
eikvoti valandų ncreiklingai, 
blaiviau žiūrėti į pasaulinę 
eigą, kad ją tikrumoje su
prasti j r daug, daug kartų 
rimčiau ir energingiau kovoti 
už žmonijos demokratines toi

3 psl.—Laisvė (Liberty);šeštadienis, Gruod.-Dcc. 26, 1953 |

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis sekami įsirašė į Lietuvių Kultūri
nio Centro garbės narių knyga, pasimokėdami po $100:

Jonas Gasiūnas įsirašė ir savo mirusią žmoną Elsie 
Gasiūnienę įrašė.

Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y.
Jurgis Waresonas, Brooklyn, N. Y.
Pranas Waitkens, Jamaica, N. Y.
Petronėlė Prapiesčius, Detroit, Mich.
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. (iš pa

skolos).
Frank Varaška, Brooklyn, N. Y. (iš paskolos).
Dom. .Tusius, Worcester, Mass., kiek pirmiau pasky

rė šimtinę iš paskolos.
Kaip matote, tai dar devyni prisidėjo su šimtinė

mis. Laukiame daugiau.
Smagu, kad Petronėlė Prapiesčius atsiliepė su šim

tine net iš Detroito. Tai pirma garbės narė iš to did
miesčio. Lauksime daugiau iš Detroito pasirodant.

Šiuos žodžius rašant turime ant rankų prašymą at
mokėti $290, kas buvo minėta išėrininkų suvdžiavime. 
Su naujais metais jam atmokėsime.

Gruodžio 20 d. gavome vieno sunkiai sergančio pra
šymą atmokėti paskolą $200 sumoje. Tuojau jam tu
rėsime atmokėti.

Tiem dviem atmokėjiman dar turime skolų maži
nimo fonde pinigų. Tai lengva atmokėti.

Bet gruodžio 22 d. gauname laiškutį, kuriąme pra
šoma atmokėti vienai draugei paskolos $500, nes jai pi
nigai, šiomis dienomis mirus vyrui, labai reikalingi.

Tai dabar reikia greitai sukelti $500, kad tai drau
gei paskolą atmokėti. Todėl pasiskubinkite su šimtinė
mis—rašykitės į garbės narių skyrių.

Širdingai ačiū visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
paskolų mažinimo.

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

LNB Direktorių Valdyba

Lawrence. Mass.
ls kelionės į Chicagą

Kelionė j Chicagą gerai pa
vyko. šeštadienį 7 vai. jau bu 
vau stotyje. Tik labai gaila, 
kad mes apsilenkėme su d. 
Vincu Andruliu. Jis buvo at 
važiavęs manęs pastikti. Taip 
atsitiko ir su jaunuoliu Ito.v 
Stanavich. Tačiau 8 vai. ryto 
jau buvau Halsted St. uostau- 
rane.

Išgėręs kavos. apsišildęs, 
nuėjau į Vilnies raštinę. Ji 
randasi kitoje pusėje gatvės. 
Radau draugą, kuris apžiūri 
viduje. Pamatęs mane, sako: 
atrodo, kad iš kur atvykęs 
svetys. Atsakau: taip. Pasis
veikinome, pasikalbėjome. A- 
teina d. Jonikas, o ne už ilgo 
ii- d. Katrina Petrikicnė. Ji 
pavargusi, nes pinn čia atvy
kimo turėjo apvažiuoti porą 
kolonijų, pasakyti prakalbų. 
Ateina ir Leonas Prūseika, 
Karštai pasisveikiname, bet il
gai kalbėtis nebuvo kada, tu
rėjome važiuoti į konferenci
ją. Draugas Roy Stanavich 
nuvežė. Ten jau radome Vincą 
Andrulį.

Užsiregistravome. Atidavė
me aukas. Prasidėjo konfe
rencija. Suvažiavo 300 dele
gatų iš 15 valstijų. Atvyko 
advokatai, dvasiškiai, profe
sionalai, kurie gina ateivius, 
Konferencija eina su geru en
tuziazmu. Tiek iš konferenci
jos, nes raportas bus išduo

tas kolonijose.
Pirmadienį pirm grįžimo na

mo nuvykau atsisveikinti su 
draugais vilniečiais. Susitikau 
administratorių Pauliuką. Ra
dau draugus Mažeiką, Prū- 
seiką, Andrulį berašant. Bet 
d. Prūseika pakviečia eiti pie

šos.
Sulyg aplinkybe ir sulyg 

išgalės mūsų Klubas neatisako 
suteikti progų bei kitaip pa
remti pažangius demokrati
nius darbus. Todėl pasitikime, 
kad draugai ir iš kitų koloni
jų atvažiuos mus pakritikuoti 
ir pabarti, bet sykiu paremti 
ir kartu smagiai laiką praleis
ti. O už tą viską mes juos la
bai, labai karštu demokratiš
kumu pamylėsime. Mes ren
giamės plačiai ir tikimės, jog 
kaimynai ir draugai mūsų 
nesuvils. Kviečiame!

J. M. Karsonaa

tų. Nuėjome į restaura ną, kurį 
dabar turi dipukai. Restaura- 
nas puikus, valgis geras, ska
niai pagamintas.; Bevalgant, 
užklausiau draugo: Kodėl 
čiona einate valgyti? Atsakė: 
Šities žmonės yra geri, su 
žmonėmis apsieina gražiai.

Užėjome Budriko krautu- 
vėn. Pilna visokių rakandų, 
kokių tik reikia bute. Jo tur
tas vertas $200,000, tačiau sa
vininkas prakilnus žmogus. 
Su tokiu biznierium galima ir 
reikalų turėti.

Draugas L. Prūseika pa
kvietė pažiūrėti “mūsų namo, 
kuriame dabar turėsime pa
rengimus.” Namas puikus ir 
bus patogus, kuomet visą at
remontuos. Taipgi turi ir savo 
klubą. Bravo, chicagi'ečiai, už 
tokį puikų sumanymą! Nerei
kės kepuręs nusiimti prieš ki
tus, galėsite susirinkti sava
me name. Tik turite vieningai 
veikti.

Gerai, kad pasitaikė gra
žus, šiltas oras. Gal ir gam
ta žinojo, kad norėjau pama
tyti garsų didmiestį Chicagą. 
Turėjau progą apvažiuoti. 
Chicaga — puikus miestas, 
man labai patiko. Buvo nuve-. 
že net ir Tautiškas Kapines 
parodyti. Gerai pažįstami V. 
K. Brazai savo limuzinu išve
žiojo dar 27 mylias už Chica- 
gos. Lygūs laukai. Ten taipgi 
nauji namai" pradėti statyti. 
Ateityje bus puikus priemies
tis.

Važiuojant iš Chicagos apie 
60 mylių nuo Clevclando pa
simatė sniegas. Pralenkus Cle- 
velandą, artinantis į Buffalo, 
N. Y., jau matėsi pusėtinai 
sniego, medžiai ir žemelė pa
sipuošę baltai. Manau sau: 
kol dasieksiu Lawrence, ten 
sniego bus lig kaklo. Ęct vel
tui manymas. Davažiavus 
Mass, valstiją, jau mažai ma
tosi sniego. O artėjant į Bos
toną ir visai sniego nebuvo. 
Gal ir gamta žinojo, kad snie
gas Lawrcnc’ui nereikalingas.

S. Penkauskas

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

PO LIETUVOS MIESTUS Philadelphia, Pa.
BIRŽAI

Biržai — vienas gražiausių 
Lietuvos respublikos miestų. 
Pavasarį jis skendi obelų žie-

kurie dažnai rengia čia kon
certus. Artimiausiu laiku par
ke numatyta įrengti didelį klu
bą darbininkams.

HELP WANTED-MALE

duose, gatvės prisipildo pui
kaus alyvų ir jazmino aromato.

Miesto centre, ant neaukšto 
kalnelio, nusileidžiančio prie 
ežero, yra miesto kultūros ir 
poilsio parkas, čia galima pa
matyti sugriuvusią seną pilį, 
kuri buvo pastatyta dar 1585 
metais ir tarnavo kaip atramos 
punktas kovojant su lybių rite
riais. XVIII amžiaus pradžioje 
Rusijos caras Petras 1 .sudarė 
čia su Lietuva sutarti dėl ben
drų veiksmų prieš Švedijos ka
ralių Karolį xn. Kovoje prieš 
svetimšalius grobikus stiprėjo 
istorinė rusų tautos ir lietuvių 
tautos draugystė.

Iš parko gerai matyti Biržus. 
Kur bepažvelgsi, visur šitame 
senajame mieste jausti karštas 
naujo gyvenimo alsavimas. 
Centrinėje miesto magistralėje 
—Vytauto gatvėje — statomas 
gražus pastatas, čia bus val
gykla. Tai vienas naujųjų 
miesto statybos objektų. Pa
staraisiais metais Biržų gatvė
se jų atsirado nemaža. Vytau
to, Rinkos ir kitose gatvėse iš
augo gyvenamieji namai, pasta
tytas viešbutis, kinoteatras ir 
kiti pastatai. Platų užmojį 
mieste įgavo individualinė sta
tyba. Nuosavus namus pasta
ruoju metu pasistatė 376 šei
mos. Mieste atsirado eilė nau
jų gatvių — Poškos, Binkio ir 
kitos.

Priešais parką, kitapus ežero, 
tarp tankių žalumynų driekiasi 
vienas miesto rajonų — darbi
ninkų gyvenvietė Astravas, čia 
yra linų audimo fabrikas “Siū
las.” Per tarybų valdžios me
tus fabrikas žymiai išaugo, ja
me atsirado nauji įrengimai. 
Padidėjo produkcijos išleidi
mas.

Astravo parkas — biržiečių 
mėgstama poilsio, vieta. čia 
neretai organizuojami masiniai 
darbo žmonių pasilinksminimai. 
Didelį pasisekimą turi fabriko 
meninės saviveiklos kolektyvai,

Karo dienomis Biržai smar
kiai nukentėjo. Fašistiniai gro
bikai sugriovė du trečdalius vi
sų pastatų. Per trumpą laiko
tarpį buvo užgydytos karo pa
darytos žaizdos. šiuo metu 
Biržuose veikia kelios pramo
nės įmonės. Be “Siūlo” linų 
audimo fabriko, čia yra linų 
apdirbimo fabrikas, pieno pro
duktų gamykla, alaus darykla, 
malūnas, rajono pramonės kom
binatas, elektrinė, eilė artelių.

Kunkuliuoja kultūrinis mies
to gyvenimas. Biržuose vei
kia rajoniniai Kultūros namai, 
biblioteka, muziejus, leidžia
mas laikraštis. Geriausi pasta
tai paskirti mokykloms. Vytau
to gatvėje yra du dideli mūri
niai namai. Juose patalpintos 
pirmoji ir antroji vidurinės 
mokyklos. Mieste veikia taip 
pat suaugusiųjų mokykla, .sep
tynmetė mokykla ir kt. O iš 
viso Biržų rajone yra 5 vidu
rinės, 11 septynmečių ir 33 
pradines mokyklos. Jose moko
si apie 5 tūkstančiai žmonių. 
Daugelis jų auklėtinių dabar 
mokosi Maskvos, Leningrado ir 
Vilniaus aukštosiose moky
klose. Kai kurie tapo aukštų
jų mokyklų dėstytojais, moks
linio tyrimo institutų bendra
darbiais.

Biržai — didelio rajono cen
tras. Didelį užmojį rajone įga
vo melioraciniai darbai, įgali
nantieji žymiai padidinti pasė
lių plotus, pagerinti šienauja
mus plotus ir gamyklas. Paša
rų bazes išplėtimas sudaro pa
lankias sąlygas visuomeninei 
gyvu 1 i n i n kyste i vystytis. Ra j o- 
nas garsus ir šavo vaismedžių 
sodais. Per neseniai įvykusi 
sodų dešimtadienį Biržų kol
ūkiuose buvo įveista daug nau
jų sodų.

Senieji Biržai, kaip ir kiti 
Tarybų Lietuvos miestai, gyve
na naują, pilnakraujį gyveni
mą. / \ V. Grytė-

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions.

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

148 Garrett Rd., Upper 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)

FOR SALE

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

(250-7)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Didelės pajamos už cukrinius 

runkelius
“Šešupės” kolūkis atsiskaitė 

su cukraus fabriku už prista
tytus cukrinius runkelius. Kol
ūkyje buvo išaugintas didelis 
cukriniu runkeliu derlius — l *■
vidutiniškai po 301 cnt. iš 
kiekvieno hektaro 70 hektarų 
plote. Kolūkiečiai į fabriką 
viršum sutarto kiekio pristatė 
dar 9,341 cnt. cukrinių runke
lių.

Kolūkis iš fabriko gavo 
virš 100 tūkstančių rub
lių ir daug cukraus. Neseniai 
kolūkio valdyba išmokėjo cuk
rinių runkelių augintojams pa
pildomai 47 tūkstančių rublių 
ir išdavė cukrų.

Sekančiais metais šešupie- 
čiai numato dar praplėsti cuk
rinių runkelių pasėlių plotus. 
Iš rudens jie jau paruošė ir or
ganinėmis trąšomis patręšę 
apie 70 hektarų dirvų.

’ Nauja mokykla

Biržuose pradėjo veikti jau
nimo sporto mokykla. Mokslas

Įvairios
ŽEMĖS ŪKIO PARO- | 
DOS VENGRIJOJE
Budapeštas. — 1953 me

tais astuoniuose Vengri
jos sričių centruose buvo 
suorganizuotos rudenines 
žemės ūkio parodos. Prie
šakiniai valstybiniai žem
dirbystės ūkiai, žemdirbys
tės gamybiniai koopera
tyvai,’ mašinų - traktorių 
stotys, o taip pat valstiečiai 
-pavieninkai pademonstra
vo savo pasiekimus auga
lininkystės, daržininkys
tės ir gyvulininkystės sri
tyje.

Sombatchėjaus mieste 
(Vąšo komitatas) parodo
je dalyvavo 89 gamybiniai 
kooperatyvai, 11 valstybi
nių ūkių, 3 bandymų ūkiai 
ir 80 individualinių ūkių. 
Lankytojų dėmesį patrau
kė puikūs grūdai, kuriuos 
išaugino priešakiniai ko
operatyvai.

Laimėj im,us pasiekiant 
gausų grūdinių kultūrų 
derlingumą parodė eilė ko
operatyvų parodose Peče, 
Solnoke Seksarde ir kito
se vietose,

Lenkijos darbo žmones 
pirma laiko įvykdo 
gamybinius planus

VARŠUVA. — Lenkijos 
Liaudies Respublikos pra
monės įmonėse ir statybose 
plečiasi socialistinis lenk
tyniavimas už metinių ga
mybinių planų įvykdymą 
pirma laiko.

Anglies pramonėje šių 
metų gamybinį planą įvyk
dė šachtos “Gotvald” ir 
“Piast.” Šachtos “Piast” 
kolektyvas per 7 pastaruo
sius mėnesius iškasė virš . . ’■ ‘• •■'.j

Žinios
plano apie 52 tūkstančius 
tonų anglies. Priešakinių 
šachtų kalnakasiai įsiparei 
gojo iki šių metų pabaigos 
duoti šaliai dešimts tūks
tančių tonų viršumplaninės 
anglies.

Pirma laiko įvykdė 1953 
metų planą chemijos pra
monės ministerijos centri
nės dirbtinių medžiagų val
dybos įmonės. Per 8 šių 
metų mėnesius įmonėse įsi
savinta ir pradėta serijomis 
gaminti 44 naujų rūšių pro
dukcija. Iki šių metų pa
baigos įmonės duos šaliai 
viršum plano produkcijos 
už 60 milijonų zlotų.

1954 metu sąskaita dirba 
stambių prekybinių laivų- 
“Bytom;” “Puck,” “Jaro
slav Dombrovskij,” “Mar- 
chlevskij” ir kt. įgulos. Pir
ma laiko įvykdė šių metų 
gamybinį planą taip pat 
valstybinės įmonės “Oderio 
laivininkystės” kolektyvai, 
eilė statybinių medžiagų 
pramonės, mašinų gamybos 
ir kitų pramonės šakų įmo
nių.

Gyvulininkystes 
vystymas Vengrijoje

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijos Darbo žmonių parti
ja ir Vengrijos vyriausybė 
vykdo eilę priemonių gyvu
lių skaičiui toliau didinti 
ir jų produktyvumui kelti 
valstybiniuose žemdirbys
tės ūkiuose, žemdirbystės 
gamybiniuose kooperaty
vuose, o taip pat valstiečių- 
pavienininkų ūkiuose. Rim
tus laimėjimus pasiekė vys
tant gyvulininkystę prieš
akiniai kooperatyvai i r 
valstybiniai ūkiai, plačiai

joje truks ketverius metus. Į 
mokyklą jau įstojo 170 moki
niu, t

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ? į

taikantieji tarybinių gyvu- 
lininkų patyrimą. Dauge
lyje kooperatyvų šjų metų 
rugpiūčio mėnesį įvestas 
karvių šėrimo pagal indivi
dualinius racionus būdais. 
Kooperatyvų pienininkys
tės fermose plečiasi judėju 
mas už metinį 3 tūkstančiu 
litrų pieno primelžimą 
kiekvienos karvės. /

Eilė mokslinių darbuoto, 
jų ir žemės ūkio specialistu 
dirba, išvesdami produktu, 
vesnes galvijų veisles. Da\ 
bar kiekvienoje apskrityje 
steigiama valstybinė gyvv 
lininkystės stotis. Tos st 
tys veis veislinius gyvuliu 
rūpinsis gyvulių skaičiau 
didinimo bei jų produktjk 
vumo kėlimo klausimais 'i\ 
pan.

ELIZABETH, N. J.
L. D. P. Kliubas rengia Nauj 

Metų pasitikimą gruodžio (Dec.) 3 
d., Kiiubo patalpoje. Visi ir visos 
esate kviečiami atsilankyti. Būsite 
priimti su valgiais ir gėrimais u'- 
baigimui senų metų ir pasitikiu 
naujų. Pradėkim linksmai 1954 n 
tus. Rengimo Komisija

(252-25'

{MATTHEW A.<
• BUVUS :
J (BUYAUSKAB)
J LAIDOTUVIŲ •
J DIREKTORIUS 1
J J

; 426 Lafayette St. 5
; Newark, 5, N. J. '
J MArkat MITO
»
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Kviečia Naują Metą 
laukti Auditorijoje ŠVENČIŲ PROGA

Liberty A lufitorijos
menesiaistoriai įau 

suplanavo, 
ii- grupių 
tikrai iš k i 
čiatH or k ♦ 
kus, amerikoniškus ir 
lio kitu tautu šokius

Šeimų
būtu

%
g GIMINES, DRAUGUS IR VISUS PAŽĮSTAMUS, 
| linkėdami geriausių pasekmių ir didžiausios 

laimės visiems.

Sveikinamo i

Laivakroviai parodo 
dėmėsi unijai

.4.VM4 i/- VINCENT KAZLAUSKAI

'A
fe VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS ir KOSTUMERIAMSS

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
nuo .

RICHTER BROTHERS
INC.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

COMPTOMETER OPERATORES

Laikinai. Dienom, po pietų, vaka
rais, Gera vieta. Gera alga. Puikios
darbo sąlygos.

VVL 7-5838

dange- | 
Taigi, bi

ll- tautinės kilmės jūsų žentas 
ai uošvis būtų, jis čia jausis, 
kaip narni*. .Muzika, užtiesti 
stalai, margumvnai ir birby- 

pri\ ilogija

&& E i

nes bus 
tiktai už

31 -mos

ank

' imti. \ elesmeji turės trr 
tis tuo. kas liks. Pagaliau, 
dasi šimtai tokiu asmenų, 
jiems stalų nei nereikės, 
nepaiso vaišintis, tiktai

ran

LIŪDNA SUKAKTIS

Vyras išgelbėjo ji 
i šovusia žmona

stojo teisman už 
apšaudė mieganti

teismas.

•Jie I 
nori i 
visu

. ją vistiek myli. Ji esanti gera 
i žmona, jo vaikų motina. Te i- 
sėjas nusprendė, kad ji kalta. 

| tačiau tuojau bausmę panaiki- 
į no. Jeigu ne tas prašymas pa
sigailėti. ją galėjo nuteisi bent

• dešimčiai motu

Rado nužudytą vyrą
Elsie Gasiūnienė mirė 1945 
metu gruodžio 28 dieną

Astuoni metai jau suėjo, 
kaip Elsie Gasiūn*ene ant vi
sados atsiskyrė iš mūsų tarpo.

Netikėta mirtis pakirto jos 
gyvastį dar jauname amžiuje. 
Didžiuliame nuliūdime pasili-

g’*
minės ir draugai.

Kas nors nežinomas prarft*- 
-ė valdžiai1, kad medžioklėje 
tapo nušautas ir Long Islande 

. palaidotas asmuo. Palaidotą 
; asmenį rado netoli Shirley, L. 
ji. ’Jačiau tiriant kūną pasiro- 
i dė, kad tos neva šovimo ž.v- 
' mes tik paviršutinės. Asmuo 
i tapęs užmuštas sudavimu j 
galvą. Nužudytasis via apie
35 metu.

damas. Jonas Gasiūnas įraše 
ją i Lietuvių Kultūrinio Cent
ro garbės narių skyrių, taipgi 
ir jis pats j tą skyrių Įsirašė, 
sumokėdamas $200.

Per daugelį metų dalyvau
dama kultūriniame ir abelnai .. 
visuomeniniame veikime, Elsie j 
Gasiūnienė užsitarnavo tinka
mos pagarbos, kuri dabar jai 
suteikiama Įrašant jos vardą 
Į garbės narių knygą.

Rep.

g

j Buvę biznio dalininkai 
užbaigė apsišaudymu

Pirmą dieną balsavimo pasi
rinkimui unijos New Yorko 
u o st e b a 1 sa v o 15,0 0 0 1 ai v a k ro- 
vių. Iš tų 5,000 buvo New Jer
sey šone. Atsižvelgiant i tai, 
kad leido balsuoti tiktai tuos, 
kurie buvo išdirbę 700 ar dau
giau valandų per metus, kiekis 
balsuojančių skaitomas labai 
geru.

32 North Moore St., New York 13, N. Y

I m portuoto.ja i Ska n u m yn ų REIKALINGA

SLAUGĖ’-

buvusiu

errv Krng, bro- 
ir apsišaudė su 
laido kompann 

miestelio Gar-

Donaldas buvęs atėjęs pas 
Hughes “atsimokėti” už tai,

kostumerių bandęs paveržti 
sau vienam bizni.

i Gavo mokesties priedo
Privatinių atmatoms išvežti 

firmų apie 1,500 darbininkų 
baigė streiką. Jiems prižadėjo 
duoti po $7 priedo. Dalis bus 
reguliariu algos priedu, o kit
kas eis Į gerovės fondą. Išdir
busiems 10 metų atostoga pa
keliama iki .’> savaičių 
kas tęsėsi dvi savaites.

St re i -

Transportininkų Unija Įkū
rė specialūs veiklos komitetą, 

j Jis bus reikalingas, jeigu pirm 
i sausio 1-mos nebus susiderėta 
j dėl naujo kontrakto.

KALĖDŲ SPECIALUMAS
Padarykite Naujų Metų Rezoliuciją baikoms ir linksmybei per 

ištisus ’54 m. ir visados. Išmokite šokti su visais.
Nesėdėkite pašalyje, kada kiti sau baikauja. Jūs taipgi galite 

įsisukti į linksmumą, baikavimą ir populiariškumą—Veikite Dabar!!! 
g SPECIALE KALĖDINĖ KAINA—6 ŠOKIAI—$21.00. Mokina priva

tiniai Mokytojai; Amerikos pirmaeiliai. ’
Rhumba 5 Lindy * Fox Trot 

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

Mambo * Tango * Samba 
PALLINI Užsitikrinimui

Queens—153-17 Jamaica Ave.
OL. 8-8280

Atdara kasdien 12-10 P. M.

(253-n

Linkėjimai iš 
Washington, D. C

Steponas Joniškietis iš 
Washingtono siunčia laisvie
ji a ms linkėjimų su žiemos 
šventėmis, su Kalėdomis, ir 
aukoja penkinę Laisvės fon
dai). Be to, S. J, primena, kad 
neseniai jis ir jo žmona Ceci
lija buvo susirgę, bet daba t 
jau šiek tiek sustiprėjo.

Redakcija linki jiedviem 
Joniškiečiui ir jo žmonai pilno 
išsveikimo ir laimingų naujų 
metų! VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Protestavo prieš Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
klu

j gose vietose Įvyko apiplėšimai 
Į dienos metu. Vieną tų Įvykdė 
i praeivių minioje. Paspaustas 
■ kuo kitu Į šoną apiplėšiamas 
i asmuo bijojęs surikti.

SVEIKSTA
Elena Brazauskienė 

švenčų buvo pasidavusi Į 
ninę, 
bar jau

pirm 
ligo- 
Da- 

sugTižusi namo ir 
Kadangi ji vis dar 

turi būti atsargi vartojime bal
so, tad tinkamiausias lanky
mas būtų tik laiškais.

Linkėtina jai išsaių 
balsą ir gerai 
balsas labai naudingas 
ir vaidyboje.

tonsilių operacijai.
namo

p a sveikti. Jos 
chore

SVEIKINA
nepamiršta ir 
v o dienrašti.

Brooklyno, 
na doleri.
me.

kurierėmė j ų, 
pasveikinti sa-

isą štabą atviruke 
Erlickų šeima iš 
kartu Įdėjo ir vie- 
širdingai dėkuoja-

L. Adm-cija

Oriental

A « < PERMANENT
F.r HOUB*V «IAMO«

Complete With $ I F
Ming-Cut and Style 11
SENSATIONAL DISCOVERY 

Ju«t W«t and Pl*c» 
lik* • Naturil W«v* ▼

WITHOUT SETTING V - / 
—. leavly fdltart Applaud 
®«įL STELLA MING HAIRDRESSERS 

131 LEX. AVE. (63-64 Sts.)
—J- Tel. TEmplelon «-3146

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

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

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

JU. 2-3476

Pas jūsų krautuvininką gaunama:
Richter's Kcnuota žuvis, Baltic Brand Marinuota žuvis, Richter’s M 
Sprotten, Lands Rauginti Kopūstai, Oka Slyvų Sunka, Gundelsheimer - 
Rauginti Agurkai, Franšel Dusseldorf Muštarda, 1___ __________ , .
Holsteiner Žemuogės, Sockeland Pumpernickel, Holland Silkės, Vo- 
kiški LISL Kumpiai, Salame, Cervelatwurst, Cernosee ir Heimat Sū- W 
riai, Perle von Holstein Camembert, Tilsiter Sūris, Surengei ir « 
Trumpf čiokoladas. ~

Nuo 12-tos nakties iki 8 A. M.

n<i, vjuriauisijuijjiui i
Solo Marmuladas, ”

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

(252-2)

REAL ESTATE NEW YORK
YONKERS—BRYN MAWR

278 Jaessmino Ave., 2 šeimom na
mas; du penkių kambarių apartmen- 
tai. Didelis, attic. 2 auto, garadžius. 
Plotas 80x100. Gesinis pečius, šiltu 
vandeniu šildoma. Du atskiri šildy
tuvai Tuojaus užimama. Arti mo
kyklos ir transportacijos. Kaina 
$20,000.

Savininkas—YO. 87758
(253-255)

$LINKSMŲ KALĖDŲ §
SU DOVANOMIS NUO į

PICKWICK |
VAIKAMS KRAUTUVE Ž 

71-59 Austin St. BO. 3-0104 į.

Forest Hills, N. Y.' :S
Pilnai visokių gražių vaikams a 

drabužėlių. Koutų, siūtų, kepurių. ;s 
Snow suits ir kitko. d 

Geriausias pirkimas—geriausios « 
kokybės- Žemiausios kainos.

(244-247)

S LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
MŪSŲ

GILIJA S DRUG STORE
DRAUGAM ir KOSTUMERTAM § 

Sį625 Middle Neck Rd., Great Neck®
Mes laikome Hydrox Ice Cream— a 

» Delicious Chocolates— $ 
E Perfiumus—Kosmetikus. $

Dvi susiedijom krautuvės del jūsų U 
patogumo. Telefonuokitc:

■». Great Neck 2-0100
s Great Neck 2-0300

I

ži» s

| LINKSMŲ ŠVENČIŲ $

$ Nuo Jūsų $
K GVoserninko
S B. J. TENNIS g
K Geriausios rūšies vaišes ir dar-
g žovės. Puikiausi Bird’s Eye m
$ sušaldyti valgiai. Virširiame
bj patarnavime ir greitame 
į pristatyme. g

2 Bond St., Great Neck
« Phone Great Neck 2-0129

&&&■&
| ILGAI LAIKANTI DOVANA

S PUIKIAUSIAS DAIKTAS

{
ANT RATŲ

" Pirkite Naują
NASH

Labiausia Moderninis
i fi: Automobilis
Į | KIERAN & WICKERT MOTORS

S. 340 Bay St., Tompkinsvilh* M
§ Tel. SA. 7-7619 į

:a

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

I INGERWAVER IR 
HAIR DYER

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

188-11 Unkyi Turnpike, Flushing 
Hollis 5-8811

(252-2)

Lengvas 
įrengta, 
vaitę. 
kambarių
Savininkas 
mai.

( ANDY—FOUNTAIN
užkandis. Žaislai. Pilnai 

Bruzdi vieta. $1,000 į sa- 
Galima biznį padidinti. 4 

apart men t as gaunamas, 
parduoda labai prieina-

RE. 9-9298
(251,-257)

SALDAINIŲ KRAUTUVE 
SU FONTANU

vieta. Arti parko ir moky- 
Padaro gerą pragyvenimą, 
biznis. Parduodame , labai

Bruzdi 
klos. 
Puikus 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. šaukite savininką.

184 East 7th St., N. Y. C. 
OR. 4-9860

(248-254)
DAILYDES IR STALIORIAUS 

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

AL. 4-3939

GROSERNE

STENOGRAFISTE

PATYRUSI

Daliai laiko. 1-5 P. M. Darbas at-
tiaras Sausio 2 Maspothe. Gera alga.

FINeter 2-8130

(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. 4-8558

(250-254)

(248-254)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi — Pilnai mokanti opera
torė. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaite. ’Gera mokestis. Linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės: 
JOAN’S BEAUTY SALON 

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

INdependence 8-2412
(247-253)

i Pieninių, skanumynų ir šaldytų vai
sių produktai. Taipgi yra Alaus 
License. Pilnai įrengta. $1,500 
į savaitę. Prieinama renda, geras ly
nas. Savininkas parduos labai pri
einamai.

6-0720
(253-1)

AUTO GLASS 
IR GENERAL GLASS BIZNIS 

įsteigtas 45 metai. Bruzdi Staton 
Island vieta..-Pilnai įrengta Daroma 
geras biznis. Savininkas parduos 
bai prieinamai.

GIbralter 2-3860 ar 
GIbralter 2-2839

OPERATORfcS
Patyrusios prie $5.75 šilkinių suk
nelių. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Puikios sąlygos.

HELENA DRESS
258 W. 26th St., N. Y. C. 

2-ros lubos 
SKALBYKLOJ

MARŠKINIŲ PRESO

la-

(253-3)

SPECIALTY STORE
Pardavimui ar išrendavojimui. Pil
nai įrengta, puikiausia veikli sekcija.

Biznis 
puikiau- 
parduo-

OPERATORES
Kalnierius, rankoves ir krūtines. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui
kios sąlygos.

NEW WORLD LAUNDRY 
495 W. 135th St., N. Y.

WA. 6-017(1
(253-3)

Daro gerą pragyvenimą, 
lengvai padidinamas. Šią 
šią biznio progą savininkas 
:1a labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
CY. 4-5723

(250-253)

Klusas, įvyks gruodžio 
31 dieną, Kliubo salėje, 280 
Avė., pradžia 8 vai. vakare, 
skanių karštų valgių ir vi- 

gėrimų. Po vakarienės bus 
Gros gera muzika lietuviš-

MALE and FEMALE

PRIŽICRETOJAI—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. L 
RO. 4-4218

(248-254)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT 
šeimų apartmentinis namas.

F American Labor Party 
bas Bronxe priėmė rezoliuciją, 
kuria smerkia brukimą mo
kykloms ragangaudiškos bro
šiūros Rezoliucijoje žymi: 
/ “Mes smerkiame vartojimą 
mūsų mokyklų McCarčio nuo
dingai neapykantos propagan
dai ir karo isterijai. Mes rei
kalaujame sustabdyti ragan- 
gaudystę ir inkvizicijas Į mo
kytojų 
mus ir

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

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

LINKSMŲ KALĖDŲ 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Fine Plants 
Mandagus patarnavims/s, 

prieinamos kainos. 
GRAND FLORIST

E. W. CASPER, sav.
$65-87 Grand Ave., Maspeth, N. Y.$

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Šaunus banketas pasitikimui Nau
jų Metų, rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių 
(Dec.) 
Union

Bus 
šokių 
šokiai,
kus ir amerikoniškus kavalkus šo
kiams.

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

Rengimo Komisija
(252-254)

20
Bronx. Arti Concourse. Be šilumos. 
4 šviesūs kambariai. $50 į mėnesį. 
Veltui gesas ir elektra. Vyras gali 
dirbti kitur, šaukite 9-12 dieną ar 
6-9 vakarais.

JE. 8-5307
(253-254)

^7777j77y77jj7y7T7TTj77Tnj7777Tn7vyT77Tji7117mSfJi/7Tjj777.

NEW YORK CITY

TELEVISION SERVICE

Patyręs 
Taipgi 
Spray, 
bas su

RE-FINISHER
prie Desks ir Krėslų, 

turi žinoti kaip naudotu 
Labai geras nuolatinis dar> 
31 metų senumo ištaiga.

BRENNER DESK CO.
884 Plane St., Newark, N. J. 

Tel. MArket 8-5490
(253-255)

asmeniškus isitikini- 
privatinius reikalus/’

New 
kai ko 
ninku. Kuomet iš anksto turin
tiems lėktuvo tikietą atsakė 
lėktuve 
lėktuvo 
streikas 
valandą

Yorko du biznieriai 
išmoko ir nuo darbi-

vietą, jie atsisėdo ant 
gyro. Jų sėdėjimo 
suvėlavo lėktuvą virš 
laiko.

Brooklynietė Fanny Popkin, 
75 metų, tapo namie užpulta, 
sumušta ir apiplėšta. Vienas 
iš trijų plėšikų buvęs užsimas
kavęs. Ji gyvena 979 E. 92nd

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksite- j New Yorko Miestą?
Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second Ave. (Greta i4-o» gatvės) New York City - 
Telephone: GR. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS

Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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. 7-6288

T. V. SERVICING
Dėl puikiausio atlikimo darbo, grei
to pribuvimo ir puikiausia žemos 
kainos už patarnavimą ant. jūsų te
levizijos ar radio seto. (Mes aptar
naujame visas 5 Boroughs N. Y.)

COMPLETE T. V. SERVICE 
106-20 Northern Blvd., Corona

- Tel. HE. 9-2986
(253-6)

WIRE FORMING SHOP
Pilnai patyręs vyras. Galintis pri
imti pilną vadovybę. Taipgi 
mokantis Jig making, wire 
ing ir welding. Tai yia 
gerai ateičiai dėl gero 
nenustatyta.

ST. 4-1248

yra 
vyro.

pilnai
form-
proga
Alga

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thure. & Holidays 
ava;.-..... ■' , ; £=

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. L,* N. Y.

JUST ABOUT EVERYTHING
Labai gražių, didelis pasirinki
mas lėlių — DOLLS — $1.00 ir 
aukšyn. Žaislų, vežimėlių, vai
kam plastikiniai žaisliukai. Pil
nai visokių naudingų namams 
daiktų. Kainos sulyg jūsų kišene.

JACK’S 5c & 10c Store
4125 Hyland Blvd.
Great Kills, S. I.
Tel. HO. 6-0638

(253-8)

230 
dir-

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

PUIKIAUSIAS PIRKINYS — 
akrų žemės su mišku. 60 akini
bamos žemės ir ganyklos. Geras 5 
kambarių namas, maudyne, elektra, 
šaltinio vandens veržimasis. Bamė ir 
vištininkas. $5,500.

SCHEIDELL
Jeffersonville, N. Y.

(253-255)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

642—5th Ave., Brooklyn 
SOuth 8-8838

(252-256)

BAR & GRILL

Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. /
Padaro gerą pragyvenimą. Mažos 
išlaidos. Savininkas parduos labai 
prieinamai.

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

(252-4)
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