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KRISLAI
“Nekalčdiškas” oras.
Nelaimės.
Perkirto!
Francūzijos prezidentas.

Rašo R. Mizara

New Yorko mieste ir apy
linkėje siu metu kalėdinės 
šventės buvo šiltos ir saulėtos. 
Sniego mūsų didmiestis šiemet

EISENHOWERIS ŽADA 
ATSAUKT 2 DIVIZIJAS 
JANKIU IŠ KORĖJOS
[Daugiau pasitiki A-bombomis 
[bei atominėmis patrankomis

dar kaip ir nematė.
Taigi biednuomenci gamta 

kol kas pasitarnavo — nerei
kėjo daug kuro namams ap
šildyti'.

Nereikėjo nei žieminio rū
bo.

Šiuos žodžius rašant dar ne
buvo padarytas pilnas apskai
čiavimas, kiek žmonių mūsų 
šalyje buvo (per šventes) uz- i 
mušta automobiliu nelaimėse į

Tiek težinoma: užmuštai 
daug. Užmušta daug vyriau
siai dėl to, kad automobiliu 
vairuotojai nėra užtenkama! 
atsargūs, nėra apdairūs; per
daug greit važiuoja.

Augusta, G a, — Prezi
dentas Eisenhower is ke- 

■ tino atšaukti dvi divizijas 
armijos iš Pietinės Korė- 

i jos. Bet, sakė, amerikonai 
ten vis tiek bus dar geriau 

j paruošti “smarkiau ir to- 
i liau smcgt priešui,” jeigu 
. šiaurinės Korėjos Respu- 
I blika “panaujintų karų.”

(New York Times spėja, 
kad tokiame atsitikime 
amerikonai vartotu ir atom 
-bombas bei atomines pa
trankas; gal iš oro atakuo
tų ir Kinija, jeigu kinai vėl 
talkautų šiaurinei Korė- 
jai.)

‘ jog dar negreit bus atšauk- 
1 tos dvi divizijos jo kariuo- 
i menės.

Dabar Pietinėje Korėjo
je yra. šešios divizijos ame
rikinės armijos, o Japoni
joje dar keturios divizijos. 
Kiekviena divizija turi apie 
18,000 kareivių ir oficierių.

Traukinių nelaimėse 
užmušta 276 žmonės

Auckland, Naujoji Ze
landija. -----Sulužus tarp-

kalnės tiltui, nukrito kelei-

Jungt. Valstijos beveik grąžina 
Japonijai kai kurias saliukes

VIETNAM LIAUDININKAI
PERKIRTO FRANCŪZŲ

Valstijos sugrąžino Japoni-' zes. 
i jai Amami Ošima saliukes,: 
j bet neribotam laikui pa-j 
, silaikys didelę salą Okina- i
va ir Bonin salas, kaip 
svarbiąsias Amerikos oro 
jėgų bei karinio laivyno

KINIJA SAKO, AME- 
; RIKA ‘‘AKIS MONIJA”

Peking, Kinija. — Kini- 
| jos radijas sakė, jog “Ame- 
j rika daro tiktai moną, neva 
i sugrąžindama Japonijai 
Amami Ošima saliukes,” 
tai’p Japonijos ir Okina- 
vos salos. Nes tos saliu- 

I kės ir po vadinamo sugrą- 
i žinimo bus amerikonu var- I *■

JAPONAI REIKALAI) 
JA OKINAVOS SA

LOS
Tokio. — Japonijos vi
,ia dėkojo Jungtinėms > 

Valstijoms už Amami Oši- 
j ma saliukių : 
i Bet japonų laikraščiai 
šo, geriau būtų, jeigu 
rika būtų sugrąžinus 
biąją gyvenimui salą 
navą.

JĖGAS INDO KINIJOJ
I

, Liaudininkų vadovas pasiryžęs 
[sunaikinti francūzų jėgas

Nelaimių ieškoti nereikia.
— jos pačios ateina.

Naujojoje Zelandijoje, Ka
lėdų išvakarėse, ekspresinis 
‘'"nik/riys nušoko nuo relių ir 

.smėrė Wangaehu upėn.
166 pasažieriai tragiškai 

t4VO.
Tų pačią dieną Čechoslova- 

kijoje ekspresinis traukiny? 
smogė i kitą traukini. — apie 
100 žmonių tragiškai žuvo.

Nesmagios tų kraštų žmo
nėms buvo KMėdos!

Įdomus dalykas praėjusią 
savaitę įvyko Indo-Kini.joje: 
Vietnamiečiai pabijotai, kovo
jantieji prieš francūzus impe
rialistus, perkirto skersai ln-, 
do-Kinija.

Vietnamiečių patrijotų jė
gos užėmė Tacheko miesteli, 
stovintį ant Mekong’o upės. 

\ kuri skiria Indo-Kiniją nuo 
Tai land i jos.

Ligi šiol francūzai keletu 
atvejų didžiavosi, būk jie čia 
ir ten sumušę vietnamiečius. 
Tačiau pastarieji smogė fran- 
cūzams tokį smūgį, nuo kurio 
gali priklausyti Indo-Kinijos 
likimas.

Francūzai kariauja sveti
moje žemėje, kurioje jie yra 
nepakeičiami. Nors Washing- 
tonas juos visaip šelpia ir 
ginkluoja, tačiau tai vietna- 
piieČių valios ir ryžto nepalau

žia.
Išm i nt i n gi a u si a i f r-a n c ū z a i 

padarytų, jei jie taikytasi su 
vietnamiečiais, palikdami In
do-Kiniją patiems indo-kinic- 
čiams valdyti.

Praėjusią savaitę Frau elizi
jos parlamentas po nuobodžių 
kartotinų balsavimų (kurių 
buvo iš viso 13-ka) šalies pre
zidentu išrinko nežymų Rene 
Coty. Jis yra konservatyvus 
71 metų amžiaus advokatas, 
ligi šiol tarnavęs senatoriumi.

Coty užims socialisto Vin
cent AurioFo vietą.

Rene Coty iš eilės bus 
14-tasis Francūzijos preziden
tas. Jam teko būti tuo “tam
siuoju arkliu,” kuris netikė
tai pagavo mažai reikšmingą, 
bet garbingą vietą.

Seniau Francūzijos prezi
dentai būdavo išrenkami pir
muoju arba antruoju balsavi- 
nfu.

Kai kurie spėja, būk šitie 
balsavimai1 paliks Francūzijai

RHEE NEPATEN
KINTAS

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngmanas Rhee 
nepasitenkinęs, kad Eisen
howeris žada ištraukti dvi 
divizijas jankių armijos iš 
Pietų Korėjos. Sako, tau
tininkų armija dar nėra pa
ruosta užimti tu amerikonu 
vietą.

Amerikonų komandie- 
rius M. D. Taylor tikisi.

Reikalauja pratęsti 
aiškinimus belaisviam

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liudinin
kai ir kinai reikalauja to
liau laikyti aiškinimams 
stovyklose 22,000 ginčija- 
mę belaisvių, negu tik iki 
1954 m. sausio. 23 d.

Šį reikalavimą remia ne
it tralės komisijos nariai— 
Indija, Lenkija ir Čekoslo
vakija. Kiti du komisijos 
nariai — Švedija ir Švei
carija — ragina sausio 23 
d. paleisti į Pietinę (tauti
ninkų) Korėją visus tuos 
belaisvius, kinus ir šiauri
nius korėjiečius.

Paliaubų sutartis sako: 
Jeigu iki tos dienos belais
viai dar nebus galutinai 
pasirinkę, ar jie nori namo 
grįžti ar kitur vykti, tai 
jie bus pervesti globon po
litinės valstybių konferen
cijos, kuri darys taiką ko
rėjoje.

Bet dar nežinoma, kada 
galės tokia konferencija 
susirinkti.

vinis traukinis, užmušant 
166 žmones. Dauguma jų 
važiavo pa matyti atvyku
sios anglų karalienės Elz
bietos Antrosios.

Praga. — Ekspresinis Če
koslovakijos traukinys su
sikūlė su kitu keleiviniu 
traukiniu tarp Bratislavos 
ir Pragos. Žuvo 100 ar gal 
daugiau žmonių.

Lima, Peru. — Nugriu
vo s prekiniam traukiniui 
nuo bėgių, užmušta 6 jo 
darbininkai.

neužgydomų žaizdų, kadangi 
dėl jų buvo daug bartas), rie
tas).

Komunistai, kurie parla
mente turi didelę atstovybę, 
balsavimuose palaikė socialis
tų kandidatą, bet jis nepraė
jo.

F r an c ū z i j os p rezidentai
vaidina nežymiausi vaidmenį, 
— panašų į tą, kokį vaidina 
liaudiškų demokratinių val
stybių prezidentai. Vyriausi 
čia balsą turi premjerai!

Karachi,. Pakistan. — 
Nuvirto prekinis trauki
nys nuo bėgių, užmušant 
4 jo įgulos narius.

Komisija tirs gengsterius 
[aivakroviij balsavimuose

New York. — Guberna
torius Thomas E'. Dewey 
isakė valstijinei komisijai 
ištirti, kaip gengsteriai pa- 

! dėjo senajai laivakrovių 
unijai laimėti balsavimus 
pereitą antradienį prieš 
naująją federacinę uniją. 
Dewey prašo ir New Yorko 
policiją talkon šiame reika
le.

Naujoji unija nurodo, 
kaip senosios unijos vadų 
užsiundyti gengsteriai ata
kavo peiliais ir buožėmis 
naujosios unijos šalininkus; 
o kitus senieji vadai ky
šiais papirkinėjo, kad už 
juos balsuotų.

Naujoji unija taip pat 
kreipėsi į teismą, kad at
mestų balsavimus, kuriuos 
senieji vadai laimėję tiktai 
gengsteriškais būdais.

New York. — Dujos iš 
sugedusio/ gesinio pečiaus 
numarino du graikus —Ge
orge Nikkosą, 102 metų am
žiaus, ir M. Prekompi, 84 
metų.

. . , Hanoi, Indo - Kinija. — 
sugrąžinimą. Vietnamo liaudininkai - i Laos miestą Thakheką 

ra“ J komunistai pusiau perkir
to francūzų koloniją Indo- plaukia
Kiniją. Nuo rytinės jūros i Thailando ir Yaoso. 
numaršavo 100 mylių i va-1 
karus, perkirsdami Vietna-; 
mą ir Laos, kitą Indo-Ki 
nijos provinciją. Tuo bū

Ame- 
svar-

du liaudininkai užėmė 
ir 

pasiekė Mekong upę, kuri 
rubežium tarpe

Jhponų spauda. sako, > 
Amami Ošimos saliukių su- i 
grąžinimas yra tiktai ky-' 
šis, kuriuo Amerika sten
giasi papirkti 
kad smarkiau ginkluotųsi 
kaip ameri 
karui prieš komunizmą. :

Vengdami apsupimo, 
i francūzai pasitraukė 50 j

Japoniją. i Sikhai kėlė riaušes
i’Kiau ginKtuouųsi . v . «T . ansieinklave 
ikonų tajkininkas pries premjerą Nehru i; šarvuotai

I ginti Vientiane miestą, La- 
: oso provincijos sostinę.

Kiti 40,000 liaudininkų, 
s patrankomis 

vuotais automobiliais, 
■ gręsia štrumuoti francū- 
i žus paliai Raudonosios

\BUS ATIDĖTA KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA

Washington. — Sovietų 
i Sąjunga siūlė atidėti Ke- 
i turiu Didžiųjų užsieninių 
į ministrų konferenciją 
i 1954 m. sausio 25 d. ar 
I liau.

te

Anglija ir
; Franci ja iš pradžios pagei- 
: davo, kad ta konferencija 
i įvyktų vakariniame Ber- 
I lyno ruožte, pradedant 
i nuo sausio 4 d. Bet, su-1 
i prantama, sutiks atidėti, j 
! pagal sovietini pasiūly- i 
i ma.
i

Sovietai taipgi pataria 
laikyti konferenciją kur ki
tur, 0' ne vakariniame Ber
lyne, užimtame anglų, ame- 

| rikonų ir francūzų.
Konferencija svarstys 

į klausimus’ apie Rytinės ir 
Vakarinės Vokietijos i 
jungimą Į vieną valstybę 
apie taikos sutartį su ja.

IZVIESTIJA NEIGIA 
VAKARU PERŠAMUS 

RINKIMUS

svus” visu vokiečiu 
mus, kuriuos perša.
rų Vokietijos premjeras
A denaueris. Izviesti j a
ko:

— Adenauerio šaika
: tokiais, Amerikos remia-
I mais rinkimais tikisi už-| 
i valdvti visa Vokietiją ir j 
' naudoti

New Delhi,
! Kuomet Indijos premjeras • upės žiotis, derlingiausiuo- 
' Nehru nuvyko į Patiala Į se ryžių laukuose, 250 
' miestą, prieš ji sikhai gy- į mylių į šiaurę nuo savo už- 
i ventojai sukėlė triukšmin-’ imto Thakheko. Arti to 

rinki-i ^as demonstracijas, šauk-! ryžių “aruodo” yra ir Ha- 
' Vaka- darni, “L V . . . ..., “grįžk sau namo!” ’noi didmiestis, Indo-Kinijos 

Nehru mėgino kalbėti, bet į sostinė.
sa- demonstrantai nurėkė jį 

nuo pastolo. Riaušininkai 
akmenimis apmėtė Nehru 
ir jo palydovų automobi- saviškiams, kuriems liau- ' 
bus.

Sikhai reikalavo savival- i kimus ant žemės tarp šiau- 
ją planuojamam dinės valstijos savo tautai,; rinės ir pietinės Indo-Kini- 

karui prieš Sovietų Sąjun-; gyvenančiai š i a u r vaka- Į jos.
: ; riniame Indijos kampe. Jų’ Thaikmdo valdžia, į va-

Izviestija ragina vykdy-!ten Vra aPie 6 bilijonai. ; karus nuo Laoso, įvedė ka- j 
ti pokarinės Potsdamo į Sikhai vartoja skirtingą lanlv pasieninianbj
konferencijos nutarimus, kalbą nuo daugumos Indi- l’u°žte. Nuogąstauja, . ka(j 
kurie reikalauja atkurti; jos gyventojų kalbų. Dau-, Vietnamo liaudmmkai ne- 
Vokietiją kaip nekarinę, Į guma jų seka reformuotą į Įsiveržtų į ihailandą. 
demokratinę neutralę vai- hinduizmo religiją.

su ,

Francūzai, naudodami 
amerikinius lėktuvus, ur
mu gabena pastiprinimus

dininkai perkirto susisie-

Maskva. — Soyietų val
džios laikraštis Izviestija
kritikuoja

Singapore. — Anglai gi
riasi užklupę ir nužudę 
Malajos partizanų vadovą 
Čong Pengą.

Sovietu Sąjungą siūlė,! . .
i kad Rytines ‘ ir Vakarinės Hoover pakviestas darkyt
I Vokietijos seimai sudarytų j ciyiĮjnę tarnyba
' bendrą laikiną valdžia, ku- į

SV“ I ri turėtų tvarkyti baisa vi-;
: 11 į mus dėl Vokietijos suveni- i

i jimo.
Sovietų vyriausybė at-!

įmeta amerikinį planą;
i kad Jungt. rn---^ų 1----- 1
i ja kontroliuotų tuos

Thailand talkauja fran- 
cūzams, sako Izviestija

i Maskva. — Sovietų vy- 
i riausybes laikraštis Izvies- 
i tija rašo, kad Thailandas iš 
tikrųjų veikia kaip francū-

Washington. — Preziden- j zu talkininkas prieš Viet- 
tas Eisenhoweris paskyrė nįmo liaudininkus. Thai- 

Her- [andas perleidžia ameriki- 
**, deyynis nius ginklus francūzattis 

Indo-Kinijoje.

buvusįjį prezidentą
bertą Hooverį L

Tautų komisi-' fabrikantus, bankininkus ‘
rin-1 bei reakcinius politikie- i

vadinamus “lai-

kimus, nes tai būtu anglų- 
amerikonų diktuojama ko
misija.

Mau Mau negrai nukovė' Prezidentas apriboja 
angly komandieriy svetimų avižų įvežimą

Nairobį, Kenya. — Be- Į 
medžiojant anglams Mau į 
Mau negrus, įvyko smar-i 
kus susikirtimas su jais. 
Negrai nušovė anglų ka
riuomenės majorą lordą 
Wavellį, vieninteli sūnų 
velionio fieldmaršalo Wa- 
vell’io, taip pat nukovė vie
ną anglų kareivį ir sužeidė 
tris anglų oficierius ir tris 
kareivius.

Anglai nužudė 5 negrus 
ir suėmė 4.

Seoul, Korėja. — Ame
rikinė aktorė Terry Moore 
per Kalėdas buvo per daug* 
apsinuoginus, kai ji šoko 
jankiam. Tad komanda 

' įsakė geriau prisidengti.

Augusta, Georgia. — Pre
zidentas Eisenhoweris už
draudė įgabent Amerikon 
daugiau 'kaip pustrečio mi
lijono bušelių avižų iki ki
to rudens, apart 23 milijo
nu bušelių avižų, kurias lei
džia Kanadai pagal sutartį 
įvežti į Jungtines Valsti
jas. Šiemet gi Kanada įga
beno šion šalin apie 53 mi
lijonus bušelių avižų.

O Jungt. Valstijų val
džia supirkinėja iš savo 
farmerių perviršius avižų 
ir pila jas į sandėlius, neži
nodama, kaip ir kur tas avi
žas sunaudoti.

ORAS. — Nešalta ir bū
sią lietaus.

rius, kad pagamintų pla- 
i ną “pataisyti” civilinės * 
tarnybos įstatymus. Va- į 
dinasi, taip pakeisti tuos 

I Įstatymus, kad republiko-' 
■ nu valdžia galėtų sauvališ-' 
kai paleidinėti raštininkus,; 
valdininkėlius bei kitus ci
vilinius tarnautojus.

Ligšioliniai įstatymai ■ 
užtikrindavo vietas išlai
kiusiems civilinius kvoti- 

; mus žmonėms. Dabar gi 
federalis apskrities teis- 

; mas jau leido Eisenhowe- 
rid valdžiai šluoti laukan 
padorius civilinius tarnau
tojus tiktai todėl, kad jie 
buvo ar yra demokratai.

UŽSIMUŠĖ PENKI GIR
TI VAŽIUOTOJAI

Toledo, Ohio. — Pasigė
rę penki jauni vyrai leido
si automobiliu pleškėti 80 
mylių per valandą. Auto
mobilis sulaužė šalutinį 
tilto aptvarą ir nudribo 
upėn; 40 pėdų žemyn, už
mušant visus važiuotojus.

PREZ. HO čl MINKO 
PAREIŠKIMAS

Vietnamo Liaudies Res
publikos prezidentas Ho Či 
Minh, minėdamas 9 metų 
sukaktį nuo partizaniško 
armijos įsikūrimo kovai 
prieš japonus, pareiškė, 
jog liaudininkai dabar pri
valo sunaikinti francūzų 
jėgas.

Jau aštunti metai, kai 
Vietnamo liaudininkai per
galingai kariauja prieš 
francūzus, ryždamiesi iš
laisvint savo tėvynę nuo 
Franci jos.

Kalėdinėse nelaimėse 
žuvo 640 amerikiečių

Chicago. — Per trijų die-/ 
nų šventes ryšium su Ka
lėdomis automiliai užmušė 
bent 467 amerikiečius.

Per gaisrus, šaudymus, 
muštynes bei kitas nelai
mes žuvo dar 173; taigi vi
so 640.
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M. Galinis

Po Kersteno -- kas toliau?
(Tąsa)

Gal jam beliudijant kas 
norssukliuvo? Man. tai atro
do, kad čia, įpuolusios į ver
šio entuziazmą, Naujienos 
pamelavo! Bet tiek to. Tai 
nėra jokia stagmena.

Hooveris ten pat, norė
damas pasirodyti daug ži- 
.nančiu, pasakė, jog Pabal
tijo tautos nėra slavai! Jis 
veikiausiai pridūrė ir tai, 
kad Pabaltijo tautos stovi 
ne prie Juodosios jūros, o 
prie Baltijos.

Visa tai gerai, visa tai 
puiku, nes parodo, jog mū
sų šalies buvę valdovai yra 
susipažinę su etnologija, 
geografija ir kitais galais.

Kataklizmas išgelbės
Lietuvą!...

Bet kiekvienas, klausęs 
buvusiojo prezidento gilių 
mokslinių minčių dėstymų, 
laukė, ką gi jis pasakys 
apie ateitį? Kokią išvadą 
iš savo kalbos Hooveris pa
darys? Daug kas gali kal
bėti, filosofuoti, bet, jei ky- 
tras, tegu jis ar ji pasako, 
kas bus!

Vienas komiteto nariu nesąmones kalbėję, kad jie 
užklausia Mr. Hooverį, ką liautųsi rinkę iš žmonių 
jis mano apie Pabaltijo aukas ii jas eikvoję, kad 
kraštų ateitį, kaip jie bus Pe liautųsi apgaudinėję 
išlaisvinti? Kas juos išlai- žmones, kaip apgaudinėjo 
svins? Kada? ligi šiol! Jei tai Mr. Hoo-

Buvę teismo salėje ALT *'er^s turėjo galvoje, prana- 
vadukaį (didžiųjų tūzų čia,; šaudamas Lietuvai kata- 

’ rodosi, nebuvo) tikėjosi, klizmą, tai uz tad vertas 
Ijog Hooveris atsakys taip: pasveikinimo. Nes is tikrų- 
®^Amerikos Lietuvhi Taryba IP tie mūsų tautos laisvin- 

Lietuvą išlaisvins, bet duo- i ?av?. darbą taip
kite jai aukų, duokite pini- taip jį pamėgo, taip
gų, kad jos vadovai galėtų i i lj įsikibę, kad šiandien 
gerai (pirmiau negu Lietu- nemaz^.. Pa^ranv^/
vą išlaisvins) patys paūž- )iems iš tų pozicijų išmušti, 
ti, pasižmonėti! Kiti ma-! v. ^rau^as» Lasydamas apie 
nė, kad Hooveris atsakys šias Hooverio_ filosofijas, 
šitaip: karas Lietuvą iš- nedrįsta minėti gamtos, 
laisvins, tik karas. Todėl, •nes> mat» įaj nebūtų pagal 
kurie norite, kad Lietuvon; t°_ laikraščio katekizmą, 
būtų grąžintas fašizmas/Dėl U Draugas tik šitaip 
melskitės ir remkite karo,Pasake:
provokatorius, kad jie juo 
greičiau pradėtų siaubti 
Lietuvą atomo ir hydroge- 
no bombomis. Buvo gal ir to
kių, kurie manė: Vlikas iš
laisvins Lietuvą...

Tačiau Hooveris savo at
sakymu kruvinai nuvylė 
visus. Jis, kaip rašo Naujie
nos, atsakė: “vieną dieną 
užeis kokia gamtinė katas
trofa (kataklizmas) ir Pa-

* balti j o tautos taps vėl ne
priklausomos ir suklestės.”

Štai jums, jei norite!...
Kokią gamtinę katastro- | 

fą, kokį kataklizmą buvęs 
mūsų šalies prezidentas p.

. Hooveris Pabaltijo 
l bėms pranašauja?

Nejaugi jis mano, kad 
ten įvyks koks nors baisus 

’ žemės drebėjimas, sukrė-
* timas? Nejaugi jis mano, 

kad ten išsiverš -ugniakal-
* niai ir Lietuvą bei kitus

Pabaltijo kraštus paskan-
* dins karštoje lavos ma- 
. sėje? Nejaugi jis mano,

kad Lietuvą ir kitus Pabal-
; tijo kraštus kada nors už

lies išsiveržęs Baltijos van-
* duo? O gal Hooveris tiki

si matyti mūsų tėvų kraštą 
nusiaubtą žiauraus uraga-

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

no ar viesulos? Rodosi, ten 
neturėtų tai įvykti.

Bet jeigu kas nors pa
našaus būtų, tai kokia ir 
kam nauda iš to būtų? Sa
kysime', gamtos katastrofa, 
kuria Hooveris pasikliau- 
na, Pabaltijo tautas visiš
kai sunaikina, ten nelieka 
jokios gyvybės, — kas tuo
met? Ar tai reikštų jų iš
laisvinimą? Tiesa, tuomet 
fašistai, klerikalai ir jįj tal
kininkai lietuviškieji so- 
cial-demokratai galėtų grį
žti, sakysime, į Lietuvą, bet 
gi jie ten nieko nerastų, — 
rastų tik pūstynę; nebūtų 
ten žmonių, nebūtų ką 
vergti, ką išnaudoti; reikė
tų patiems dirbti, o gi jie 
patys nenori dirbti! Ar 
Mr. Hooveris pagalvojo 
apie tai pirmiau, negu jis 
šitaip ramino “Pabaltijo 
vaduotojus”?

Man rodosi, kad Mr. 
Hooveris turėjo ką kitą 
galvoje šitaip filosofuoda
mas. Man rodosi, jis no
rėjo pasakyti lietuviškiems 
ir kitiems Paabltijo tautų 
priešams, kad jie liautųsi

“Hoover konstatavo. .. 
kad... bet kokiam kata
klizmui kilus, jos (Pa
baltijo šalys) atsikels 
laisvam gyvenimui...” 
Kaip neimsime, Hooveris 

užpylė mūsiškiams “Lietu
vos laisvintojams” už kal- 
nieriaus didžiulę bačką šal
to vandens! Jie niekad ne
pamirš šito dalyko!

Vysk. Brizgys ir kiti
Čia pat liudijo ir vysku

pas Brizgys, — tas pats, 
kurį popiežius smarkiai iš- 
barė už tai, kad pabėgo iš 
Lietuvos; jis pabėgo nuo tų 
žmonių, kuriems buvo pri- 

valsty- siekęs amžinai tarnauti,
kuriuos buvo pasimojęs ga
nyti ir į dangų vesti. Bet 
gi vyskupas pabėgo pas 
Hitlerį, palikdamas savo 
pasekėjus Lietuvoje.

Ką gi vyskupas Brizgys 
pasako? Nepasakė nieko, 
w mūsų skaitytojai bei 
Amerikos visuomenė nęzĮb 
no. Girdi, “Sovietai naiKi- 
>ia religiją visu įžulumu.” 
Bet tai nudėvėta pasaka. 
Lietuvoie I ažnvcios atda
ros, žmonės meldžiasi, ku
rie nenori, nesimeldžia, ir 
jų už tai nieks į Kauno 

sunkiųjų darbų kalėjimą 
nemeta, kaip buvo klerika
lų laikais.

Ten pat liudijo ir Ed
vardas Stukelis, latvių ka
talikų prelatas, taipgi lat
vių protestantų kunigas 
Jokūbas Kullitis, ir estų 
protestantų kunigas Rudol
fas Kivarrana. Visi pa
tvirtino vyskupo Vincento 
Brizgio žodžius. Visi pabė
gėliai, tačiau nei latviai ka
talikai, nei estai negali pa
sidžiaugti tuo, kuo gali pa
sidžiaugti lietuviškieji di
pukai: lietuviškieji turi sa
vo tarpe net du vyskupus ir 
vieną arkivyskupą! Iš ti
krųjų, tai smarki mūsų tau
ta !
• New Yorke liudijo ir tū
las kunigas su kauke. Jis 
atkreipė nemažą dėmesį vi
sų, ten buvusiųjų. Vienas 
angliškas laikraštis net ma
tė reikalo išspausdinti šito 
kunigo su maska nuotrau
ka. Tai buvo nieko sau de
koracija. Šis kunigas, na
bagėlis, buvo m u š a m a s, 
spardomas, kankinamas per 
dienų dienas ir laikomas 
kažin kokioje skrynioje, vi
siškai panašioje į grabą. 
Bet šiandien minėtas joga- 
mastis atrodo, tarytum . jis 
nieko panašaus niekad ne
buvo matęs: apykūnis, ap
augęs lašiniais, — visiškai 
nepanašus į lozorių, šis na
bagėlis kankinys!

Beje, čia dar liudijo ir 
kaž koks A. Trakimas. Jis 
prirodė, kaip komunistai 
Lietuvoje griovė ūkį!. .. Tą 
ūkį, kuriam šiandien komu
nistai atiduoda paskutinę 
unciją savo jėgų, kad jis 
klestėtu!

Na, tiek to!
Iš New Yorko komitetas 

išvyko į Detroitą. Į
Detroite

Buvo manyta, jeigu jau 
nepavyko New Yorke, jei
gu ten, tarp kitų, buvęs ša
lies prezidentas Hooveris 
taip negražiai uždrėbe per 
nosį “Pabaltijo, tautų lais
vintojams,” tai Detroite bus 
atsigriebta.

Čia Pabaltijo komitetas 
posėdžiavo dvi dienas—po
sėdžiavo vienoje federalinio 
teismo salėje.

Kas čia buvo do “štu- 
kos”? Ogi štai: pirmuoju 
liudininku buvo tūlas An
tanas Banionis. Jis • sakė, 
kad “rusai jį mušė,” o ka
dangi mušė, tai jis “kartu 
su kitais dviem draugais pa
sirašė šnipinėjimo pasižadė
jimą ir buvo paleisti” 
(Draugas, gruo. 10 d.). Jis 
pasižadėjo išduoti “rusams” 
savo draugus — “mokslei
vius, mokytojus ir visus ki
tus sovietinės santvarkos 
priešus.”

Kodėl jis pasižadėjo išdavi
nėti savo draugus? Todėl, 
girdi, kad neišlaikė kanki
nimų, — jie buvę tc<kie bai
sūs, tokie negeri!

.’ Šis liudininkas nepasakė, 
j bet veikiausiai (nes logika 
taip moko), karo metu šni
pinėjo Hitleriui, o paskui 
pas jį pabėgo! Na, bet kas, 
rodosi, tokio gaivalo žodžiu 
galėtų tikėti?! Kam jie 
buvo reikalingas kviesti 
liudyti? Man neaišku! Tai 
tik parodo tų tyrinėjimų 
lygio žemumą.

Ten pat buvo pakviestas 
ir gen. Černius, bet šis nie
ko įdomesnio nepasakė, 
apart to, kad 1941 metais, 
girdi, jis buvo kviestas į 
Maskvą,, į karinę akademi
ją, į pasitobulinimo -(kari
ninkams) kursus, tačiau ge-; 
nerolas Černius pasirinko 
garbingesnę vietelę — jis 
pabėgo į mišką, o vėliau, iš 
žaliosios girelės — į Vokie
tiją pas nacius prieglobsčio 
ieškoti! O.t, tai didvyris!...

STASIO GYLIO ŠEIMA
raitas sargas, tai yra saugo 
nuo gyvulių kenkimo naud
menas — pasėlius, pievas 
bei miškus.

Stasys myli savo darbą. 
Jo širdis prisipildo džiaugs
mu, kada jis, jodamas laukų 
keliais tarp beribių laukų 
ir pievų, užsuka į ąžuoly
nus, i fermas ir kitas kolū- 
kio darbovietes.

Krakių kolūkiečiai gavo 
šiemet aukštą derlių. Kvie
čių, pavyzdžiui, nuimta iš 
kiekvieno hektaro po šešio
lika - aštuoniolika centne
rių, gerai užderėjo žolės, li
nai. kaupiamosios kultūros. 
Sargas Gylys žino kieno dė
ka valstiečiai pasiekė tokio 
derliaus. Artelės laukuose 
dirba astuoni traktoriai, 
kombainai ir kitos Dotnu
vos MTS mašinos. Jos pa
lengvino ne tiktai valstie-

m°- čių darbą, bet ir žymiai pa
valkų | Relė žeemdirbystės kultūrą.

DOTNUVA. — Kamba- 
rye pasigirdo skambus vai
ko balsas.

—Tėte, mama! Aš išsi
miegojau, noriu į darželį,— 
šaukė šviesiaplaukis, rau
donskruostis, mažytis Leo
nas, kuriam ėjo ketvirti me
tai.

—Gene, kelkis ir tu, ei
nam i darželi! — nerimo 
Leonas.

Jo balsą išgirdo ir kaimy
niniuose kambariuose, kur 
miegojo kiti, didelės valstie
čio Stasio Gylio šeimos, 
vaikai, išgirdo net truputį 
nuo senatvės apkurtusi 90- 
metė senelė Antosė.

Leonas nepripažindavo 
tylos, jo ‘skambutis” žadino 
visus. Į Leono šaukimą pir
moji atsiliepė jo motina, 
Stasio Gylio žmona Joana, 
keturiasdešimt penkių 
tų moteris, dvylikos 
motina.

Visi dvylika Joanos vaikų 
gyvena kartu po vienu šito 
erdvaus namo stogu, lietu
viškame Krakių kaime, 
stambaus “Aušros” kolūkio 
centre. Didelė šeima, ta
čiau, Gyliams ne našta. 
Priešingai, jie laimingi. 
Tiesa, buvusio buržuazinio 
režimo metais vyresniems 
vaikams nepasisekė gauti 
aukštojo arba vidurinio 
mokslo, bet juk tada ir Gy
liai gyveno neturtingai: 
pats Stasys bernavo, Joa
na turtingiems ūkininkams 
skalbė baltinius. Kitas rei
kalas dabar. Kolūkyje Gy
liams prasidėjo naujas gy
venimas.

Prieš keletą metų šeima 
persikraustė iš pusiau su
griuvusios grytelės nuoša
liame vienkiemyje į didelį 
Krakių kaimo narna. Šitą 
namą Gylys nusipirko už 
gautus, išdalinus kolūkio 
pajamas, pinigus. Asmeni
niame Gylio ūkyje dabar 
randasi karvė, smulkūs gy
vuliai, paukščiai, vaisme
džių sodas bei daržas. Vy-! 
resnieji Stasio sūnūs — Bo-į 
leslavas ir Alfonsas — kar-• 
tu su tėvu dirba kolūkyje, i 
Šeima už savo darbą iš kol- • 
ūkio gauna nemaža paja-1 
mų. Užtenka, pavyzdžiui, 
pasakyti, kad už 1952 me
tus tiktai vienas Stasys Gy
lys iš kolūkio gavo 4,000 
kilogramų grūdų ,150 kilo
gramų cukraus, daržovių, 
4,500 rublių pinigais. Bo- 
lesas ir Alfonsas taip pat 
turi geras pajamas. Be to, 
valstybė kasmet išmoka Gy
liams 3,600 rublių už dau- 
giavaikystę. Baigusi sep
tynmetę mokyklą, Gylių 
duktė Elena, dirba dabar 
apylinkės tarybos sekreto
riumi, Vanda — vaikų dar
želio auklėtoja. Jų uždar
bis dar daugiau padidina 
šeimos biudžetą.

Šeimos , biudžetas toks, 
kad jo apsčiai užtenka ir 
maistui, ir rūbams, ir kul
tūriniams poreikiams ir ki
toms išlaidoms. Gylių jau
nesnieji vaikai — Vladė, 
Edmundas, Algirdas ,Albi
na, Jadvyga, Bronė—moko
si mokykloje, o patys ma
žiausieji — Leonas ir Ge
nė — kasdien lanko kolū
kio vaikų darželį.

. . . Papusryčiavęs, Sta
sys pasibalnojo arklį ir iš
vyko į eilinį reisą po “Auš
ros” kolūkio valdas. Jis yra

Visur yra šiaudadūšių, 
škurninkų, yra ir lietuvių 
tautoje.

Liudijęs ir kaž koks Adol
fas Armalis, bet šis dar ma
žiau tepasakė.

Viskas ir vfcur pagal pla
ną! f

(Bus daugiau)

Mašinas valdo valstiečių 
vaikai, kurių skaičiuje bus 
greit du Gylio sūnūs—Bo- 
lesas ir Alfonsas. Bolesas, 
jau vasaros laiku dirbda
mas kartu su mechanizato
riais, praktiškai studijavo 
traktorių. Dabar vyresnie
ji Gylio sūnūs stoja į že
mės ūkio mechanizacijos 
mokyklą.

“Aušros” kolūkio fermo
se randasi aštuoni šimtai 
stambiųjų raguočių. Visi 
gyvuliai — aukšto produk
tyvumo lietuviškų juodmar
gių veislės. Stasys užsuko 
pas vyresnį skerdžių Juozą 
Juzėną, pasišnekėjo su juo 
apie artelės reikalus, apie 
gyvulininkystės vystymą 
kolūkyje. Abu jie su pasi
tenkinimu pažymėjo, kad 
kolūkio buhalterijos ap
skaičiavimais kolūkio gyvu
lininkystė šiais metais at
neš pusantro milijono ru
blių piniginių pajamų ir 
tuo pačiu atitinkamai pa
didins artelės narių paja
mas. Išskyrus pieno-preki- 
nę fermą, “Aušros” kolū
kis turi kiaulių, avių 
paukščiu fermas bei sida
brinių lapių fermą. Jo nau
dojamos žemės plotas apima 
virš 4.5 tūkstančio hektarų.

Kolūkyje yra aštuonios 
automašinos, daugiau dvie
jų dešimčių elektros moto
ru, šiluminė elektros stotis, 
malūnas, plytų fabrikas, 

! lentpjūvė, mechaninė dirb
tuvė, didžiulis šiltadaržių 
ūkis, vaismedžių sodas. Iš 
anksto apskaičiuojama, kad 
1953 metais bendros ’arte
lės pajamos sudarys 2.5 
milijono rublių.

Kolūkio ūkis visada prieš 
Gylio akis. Jis priklauso 
jam ir visiems jo kolūkie
čiams. Jis, artelinis ūkis, 
—yra valstiečių laimės ir 

I gerovės šaltinis. Štai kodėl 
sargas Stasys Gylys taip 
uoliai saugo liaudies gėry
bę.

Tą dieną Stasys apjojo ne 
tik laukus ir pievas, išsi
driekusias daug kilometrų. 
Jis užsuko ir į visuomeninį 
kolūkio sodą. Agronomui - 
sodininkui Kaziui Rimkui 
vadovaujant, kolūkietės rin
ko Čia paskutiniuosius vė
lyvųjų rūšių obuolius. Šie
met “Aušros” kolūkis nuė
mė gausų vaisių derlių. 
Ypatingai daug surinkta 
“Antanovkos” rūšies obuo
lių. Stasys su malonumu 
suvalgė Kazio Rimkaus pa
siūlytą, stambų, sultingą 
vaisių.

—Gera rūšis, Stasy, — 
pasakė jis, —rekomenduo
ju tau pasodinti desėtką 
šitos rūšies medelių savo 
sodybiniame sklype.

—Būtinai pasodinsiu, Ka
zy, —atsakė Gylys.

Vakare Stasys Gylys grį
žo į kaimą. Jo pakraštyje, 
skęsdamas tarp vaismedžių, 
nuo kurių krito rudens la
pai, stovėjo vaikų darželio 
pastatas. Šiame name, nuo 
ryto ligi vakaro, randasi 
užimtų darbuose kolūkie
čių - motinų vaikai. Stasys 
pasuko arklį į vaikų darže
lį, kad žvilgterėti į vaikus.

Vaikų darželyje viešpata
vo pavyzdingas jaukumas 
ir švara. Šviesiuose kam
bariuose žaidė vaikai. Su 
jais užsiiminėjo auklės ir 
auklėtojos. Pas vaikus daug 
įvairiausių ir sudėtingiau
sių žaislų. Mažyliai žaidė 
su lėlėmis, meškiukais, ar
kliukais, kubikais. Kai ku
rie iš vaikų, susirinkę prie 
auklėtojos Vandos, vyres
niosios Stasio dukters, 
klausė pasaką. Kitame 
kambaryje vaikai šoko ra
telį. Stasys užsuko į mie
gamuosius kambarius, į vir
tuvę, pasikalbėjo su virėju. 
Vaikus darželyje gerai mai
tina. Patenkintas tuomi, 
ką matė, Gylys kartu su 
Leonu ir Gene nužingsnia
vo i namus. C-

<■ PASTABOS >
North American aviacijos 

kompanijos 33,444 darbinin
kai baigė ilgą streiką. At
rodo, kad jie grįžo darban 
kompanijos pasiūl y t o m i s 
sąlygomis. ,

CIO prezidentas Reuther 
skelbia, kad šį streiką fe
derates valdžios jėgos pa
dėjo kompanijai laužyti. 
Jis reikalauja investigaci- 
jos. Taksų mokėtojų pini
gais, jis teigia, buvo sam
domi streiko laužytojai .

Gynybos departmentas, 
Reuther, nurodo, suteikė 
teisę kompanijai nesiskai-; 
tyti su unija.

Tai matote, republikonų 
administracija atvirai su 
kompanijomis veikia prieš 
kovojančius ^darbininkus ir 
prieš, jų unijas.

Garfield, N. J,, mokytojai 
buvo priversti išeiti stręi- 
kan, kad išreikalauti algų 
pakėlimą, kuris jiems buvo 
žadėtas net 15 mėnesių at
gal.

Po penkių dienų streiko 
miesto taryba sutiko 170 
mokytojų pakelti algas nuo 
$150 iki $400 į metus. Tas 

į pakėlimas skaitomas nuo 
: rugsėjo 1, 1952 metų.

Kur vienybė, ten ir galy
bė. Svarbu tai, kad Ame
rikos Darbo Federacija, ku
riai jie priklausė, padėjo 
streiką laimėti.

CIO leidinys “CIO Eco-I —
nomic Outlook” nurodo, kad0 Krasnodaro arkivyskup.
republikonų siūlomas taksų 
“numušimas” biednuomenę 
galės “60 sykių daugiau 
apiplėšti, negu turtinguo
sius.”

Argi galima geriau ti
kėtis, kuomet Eisenhowerio 
administracija išimtinai su
sideda iš multimilijonierių, 
o Kongresas'beveik išimti
nai iš turčių klasės?

Tik piliečių spaudimas 
gali kongresmanus ir sena
torius kiek paveikti, ypač 
prieš rinkimus.

Kadangi jau dabar repu- 
blikonai ir demokratai ruo
šiasi 1954 metų rudeniniams 
rinkimams, tai ir piliečiams 
laikas pradėti veikti.

• 1

AFL prezidentas George 
Meany pasitraukė iš Už
sieninių Operacijų Admi
nistracijos patariam o s i o s 
tarybos.

Pasitraukė, sako, todėl,
MA , _ _ ___ _
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Čia jau susirinko visa šei
ma. Duktė Vladė, vidurinės 
mokyklos dešimtosios klasės 
mokinė, ruošė pamokas. Už 
knygų sėdėjo Algirdas ir 
Edmundas. Iš darbo parė
jo vyresnieji sūnūs — Bo
lesas ir Alfonsas. Neužilgo 
pasirodė Elena, Vanda ir 
kiti šeimos nariai.

Stasys įjungė radiją. Vil
nius transliavo lietuvių 
liaudies dainas. Klausyda
mas jų, šeimynos galva, tuo 
pat metu, peržiūrinėjo nau
jus “Tiesos” ir “Valstie- 
sių laikraščio” egzemplio
rius.

Joana paruošė vakarienę. 
Už didelio stalo atsisėdo vi
sa šeima. Tėvas ir vyres
nieji sūnūs išgėrė po boka
lą mėgiamojo naminio 
alaus. Ant stalo padavė 
riebius barščius, keptą 
kiaulieną su bulvėmis, deš
ra.

Po vakarienės Elena, Bo
lesas ir Alfonsas išėjo į kol
ūkio klubą, į pjesės repe
ticiją, Vanda — į šokius, 
moksleiviai sėdo baigti 
ruošti pamokas.

M. Bieliauskas

kad toji įstaiga atsisakius 
naudoti fondus “laisvųjų 
darbo unijų” paramai.

Toji įstaiga sudaryta ne 
tam, kad unijoms pagelbė- 

‘ ti, bet kad darbininkų ko
i' voms kituose kraštuose pa- 
I kenkti. Ji mielu noru su- 
1 tiktų finansuoti tokias uni- 
I jas, kurios užsiimtų streike 
i laužiavimu.

Nesuprantama, ,kodėl p 
i Meany iki šiol to iięmat|, 
kodėl jis toje įstaigoje*st 
j°-

N. Y. Times korespondeh „ 
tas rašo iš Korėjos, kad 
Kinijos pagalba Šiaurių 
Korėjai kasdien didėja ir 
pokarinio atstatymo pro
grama vedama pirmyn.

Tuo pačiu laiku Pietų 
Korėjoje nieko nedaroma 

i sunaikintai šaliai atstatyti, 
i o tik amerikiniai milijonai 
tuščiai naudojami.

Dar daugiau. Pietų Ko- X 
rėjos prezidentas Rhee dar 
vis grąsina apie sausio mė- 
nėšio pabaigą atnaujint ka- / 
ra prieš šiauriečius liaudi
ninkus.

Fašistinis diktatorius ' 
trokšta pralieti dar dau
giau žmonių kraujo. Bet 
vargu jam tai pavyks. Tab 
kos šalininkai ir Pietų Ko
rėjoje yra galingi.

Jei ne amerikiniai gin
klai ir doleriai, Rhee ne
gautų ir salos nutūpti. ;

Germogenas bandė gaiat 
leidimą aplankyti Jungtu 
nes Valstijas ir čia turėti 
pasitarimą su rusų bažny
čios galvomis.

Bet leidimas užkliuvo ne 
Sovietų Sąjungoje, o Jung
tinių Valstijų valstybinia
me departmente.

Amerikos valdininkai nu
sigando rusų arkivyskupo 
todėl, kad jis nekelia “vai
nos” prieš Sovietus ir pri- . 
taria taikai.

Irano premjeras Zahedis 
įsakė uždaryti vienatinį 
opozicinį laikraštį “Sha- 
hed,” kuris priešingas vėl 
pervesti Irano aliejaus lau
kus anglams kontroliuoti.

Tai tokia valdžia, kuri ne-< 
pakenčia jokios opozicijos,\ 
jokios iuįtikos, yra AmeriJ 
kos valdovams geriausią.

Tai kur čia demokratija?



LOWELL, MASS

Socialiu Klubo
Tyler St., Low-

d. Klubas turė- 
susirin k imą.

bet

Jog vi
lioti k bizniš- 
ir kultūrinė 
tai galima

geri tarimai

Keturi susirinkimai

šis mėnuo—gruodis pas
mus, tai metinių susirinkimų 
mėnuo. Tur būt ir kitur taip 
pat Bet čia kalbėsime tiktai 
apie tuos, kurie įvyksta Lietu
vių Piliečių 
svetainėje, 11 
ellyje.

Gruodžio 6
jo savo metini 
Buvo geras susirinkimas, bet 
kaipo metinis, galėjo būti dar 
skaitlingsnis dalyviais. Jog tai 
buvo metinis, kuriame išduo
dami platūs ir svarbūs rapor
tai, kur geriausiai 
Klubo abelnas stovis, 
siems turi rūpėti 
kas stovis,
kryptis ant kiek 
įvykdyti.

Padaryti keli 
Klubo ir paties namo gerovei.
Nepamiršta ir dienraštis Lais
vė, per kurį mes aprašome sa
vo Klubo stovį ir jo veikimą.

Iš Naujų Metų pasitikimo 
rengimo komisijos sužinota, 
kaip ji stropiai viską gamina, 

.kad gruodžio 31 dieną ban- 
kietas būtų šauniausias iš visų 
pirmiau buvusių. Tai ir gerai! 
Jog tą vakarą — užbaigimui 
senųjų ir pasitikimui naujųjų 
metų — bankiete turėsime 
daug svečių. O juos reikia pri
imti kuo puikiausia. Tame mū
sų tradiciniai 
pasižymi.
Klubo valdyba

Prezidentu
pats, Jonas Gicus. 
zidentu, vietoje buvusios Ade
lės Zusin, išrinktas Antanas 
Palubinskas. Manadžeris pa
liktas tas pats. Stanley Pau- 
lenka, Jr. Ižidininku tas pats, 
Stasys Paulenką, Sr. (senis). 
Finansų sekretore, 
Charles Zusin, dabar

Helen Paulenka. Protokolų 
.U’, tas pats, Alekas Rut- 
askas.
Direktorių taryba: Ant. Pa

lubinskas, Julius Palubinskas. 
Helen Paulenka ir Juozas Bla- 
žonis.

Visi geri piliečiai-. Geriausių 
pasisekimų jiems vesti Klubo 
reikalus teisingai. demokra
tiškai ir, ant kiek tai galima į 
kultūringiau.
Antras susirinkimas

parengimai ir

1954 metams

paliktas tas
Vice-pre-

nuspręsta laikyti kaipo metinį. 
Taip ir padaryta. Jei būtu bu
vę garsinta metiniu, tai gal 
daugiau narių būtų dalyvavę. 
Bet buvo ir taip geras.

Girdėjome raportus iš kuo7 
pos stovio ir apskrities meti
nės konferencijos. Nutarimas 
turėti bendrą su LI^S kp. pa
rengimą (gal vasario 28 d.?) 
ii* išrinkimas naujos valdybos 
1954 metams, viskas buvo 
svarbu dalyviams.

Taipgi gautas iš Centro d. 
J. Grybo labai šiltas laiškutis 
su padėka už sukėlimą $55 
Draugijos gynimui, taip jau 
priduota mūsų kuopai gyvu
mo.

Tą pačią dieną ir LDS 110 
kuopa turėjo savo metini su
sirinkimą, kur perrinkta kuo
pos valdyba kitiems metams. 
Svarbu, kad d. A. Rutkauskas 
vėl apsiėmė būti kuopos fi
nansų sekretoriumi. Jis pui
kiai veda finansinį reikalą, 
kas liečia narių mokesčių tvar
kymą bei iškolektavimą. Ir 
dabar jo metinė atskaita iki 
gruodžio menesio buvo puikiai 
sutvarkyta.
Kaip gyvuoja Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė Drau
gystė ?

. Ši draugystė iš pat pradžių 
— nuo 1924 metų — savo gy
venime niekad nebuvo labai 
skaitlinga nariais. Niekad ne
buvo pilnai pasiekus dviejų 
šimtų skaičiaus. Ji yra susior
ganizavusi iš dviejų mažyčių 
draugijėlių. Kiti 
jos pasitraukė 
jos pažangesnio
Tūliems fanatikams pasirodė 
draugija esanti per kairi ii 
nuodėmė prie jos priklausyti. 
Jie metė, palikdami viską.

Bet pačios gamtos patvar
kymas skaudžiai kirto ir tebe- 
kerto draugystės gyvybės šak
nis. Daug jau išmirė mūsų bu- 

Į vusių narių abiejų lyčių —vy
rų ir moterų. Iš laisvųjų tai tik 

; mirė, keturi, bet iš tikinčiųjų, 
į tai jau' labai didelis skaičiua 
išmiręs.

Dabar šioje draugystėje yra 
tik 41 narys su pora tūkstan
čių dolerių ižde. Galima leng
vai suprasti, koks draugyste:, 
likimas.

Tačiau draugystė ryžtasi ir 
toliau tokiu pat tempu gyvuo
ti be jokių ekstrinių pakeiti
mų. Nesutinkama draugystę 
likviduoti, bet tur būt jau per- 
velu ir kur kitur prisijungti.

Tokie tai pyragai kepasi 
pas mus.

J. M. Karsonas

Rochester, N. Y.
Gruodžio 4-tą įvyko Ge- 

demino Draugystės metinis 
susirinkimas. Nariai atvy
ko labai skaitlingai. Apta
rus draugystės reikalus, bu
vo renkama valdyba. Pir
mininku likosi tas pats, F. 
Manelis. Vice - pirmininku 
išrinktas jaunasis Stepaitis. 
Iždininku likosi tas pats, 
Kriščiūnas. Finansų rašti
ninke — Marytė Žirgulie- 
nė; protokolų raštininke — 
jaunoji D. Valtienė; kasos 
globėja J.'Blažienė; direk
torės — jaunoji Stepaitienė 
ir Dovidaitienė; biznio pri
žiūrėtojai — Vaitas ir jau
nasis Manelis; maršalka — 
P. Bugailiškis; korespon
dentas — L. Bekis.

Namo naujos svetainės 
statymo pirmininkas B. 
Černauskas išdavė raportą, 
kad viskas eina gerai. Pa
statas jau gerokai “išbady
tas,” tik prastas oras biski 
sulaiko statybą. Atrodo, 
kad pavasarį turėsime nau
ją, gražią svetainę, kurios 
visi nariai laukiame.

Kadangi visa valdyba yra 
darbšti ir nuoširdžiai dirba, 
Gedemino Draugystė gerai 
gyvuoja. Tai Rochesterio 
geriausia draugija. Lai gy
vuoja gedeminiečiai!

Korės p.

WORCESTER, MASS
MIRTYS

Gruodžio 19 d. palaidojom 
vargdienį Kazimierą Vait
kevičių, 54 metų amžiaus. 
Jis buvo V .Keršulienės an
tras sūnus, kuris ilgus lai
kus tarnavo pas ūkininkus 
už mažą atlyginimą. Mirė 
ūmai, nuo iširdies smūgio. 
Buvo pavienis, jokių sutau- 
pų neturėjo, tai patėvis B. 
Keršulis turės panešti lė
šas. Keršulienė jau dveji 
metai tik gyva, laikosi per 
didelę gydytojų priežiūrą. 
Ji negalėjo nei sūnaus lai
dotuvėse dalyvauti. Laido
tuvės buvo neskaitlingos, 
nes Kazimieras neprigulėjo 
nei prie jokios draugijos.

Gruodžio 19 d., Šv. Vin
cento ligoninėje, mirė Ona 
Venskūnienė, 61 m. Ji pri
gulėjo prie LDS 57 kuopos. 
Palaidota gruodžio 22 d., su 
bažnytinėmis apeigomis.

D. J.

vietoje

gruodžio 1

saunoriai iš 
dėlei draugi- 

nusiteikimo.

Tai buvo Lietuviu 
ros 44-tos kuopos 
mas, taipgi metinis, 
nyta turėti tiktai 
susirinkimą, tačiau
vienuolikai draugų ir draugių,

Literatū- 
stsirinki- 
Buvo m a 
mėnesinį 

susirinkus

Pranešimas
Gedemino Draugystės 

metinis parengimas įvyks 
gruodžio 31-mą. Tai bus pa
sitikimas Naujų Metų. Visi 
Rochesterio ir apylinkių 
lietuviai prašomi dalyvauti. 
Nariams įžanga 50 c.
gaus “čipsų” už 50 c. Ne- 
n.ariams įžangos mokesties 

muzika, 
gėrimų, 
visi tu- 
Vieta:

Laikas:

Turėjome Kūčias
Gruodžio 20 d., rūpesniu 

Literatūros Draugijos 11 
kp. ir 155 kp. surengta Kū
čios. Pastaroji kuopa yra 
moterų. Jos daugiausia ir 
pasidarbavo, prigamino tų 
senoviškų Kūčioms patieka
lų. Garsinimas Laisvėje dėl 
šio parengimo nepasirodė,

nes buvo vėlokai pasiųstas, 
o prieš Kalėdų šventes paš
tas užverstas siuntiniais. 
Gruodžio 21 d. už pusę sa
vaitės Laisvės dar nebuvo 
gauta. Bet Kūčių mylėto
jai kaip tai sužinojo ir žmo
nių susirinko arti šimtas. 
Net ir kitataučių buvo ir 
paragavo tų lietuviškų Kū
čių migdolų: barščių, kisie
liaus, kleckučių, silkių, žir
nių, aguonų pieno, o dar rū
ginti kopūstai, bulvės, duo
na, pyragai ir kava.

Prisisotinus iki valiai, 
pradėta prakalbėlių progra
ma. Iššaukta apie pustu
zinis Kūčios dalyvių šį-tą 
pasakyti. Tai geras ir gra
žus dalykas. Kai kurie kal
bėjusieji padarė reikšmin
gų išsireiškimų, kaip tai 
“Ramybė ant žemės geros 
valios žmonėms” turėtų 
būti per ištisus metus, o ne 
tik Kalėdose. Kas dirba dėl 
pasaulinės taikos, o ne sme
genų mazgojimo, tas pildo 
reikšmę Jėzaus gimimo.

Mano manymu, pirminin
kė neturėjo praleisti neiš
šaukusi pakalbėti svarbes
nius asmenis toje pramo
goje.

Garbė toms darbščioms 
moterims!

Ūkininkai Jakaičiai ir 
aukų suteikė Kūčioms.

Dalyvis

WATERBURY, CONN

ir

nėra. Bus gera 
skanių valgių ir 
Taigi, užtikriname, 
rėsite gerus laikus. 
575 Joseph Ave. 
6:30 vakaro.

BALTIMORE, MD
Gruodžio 14 d. LLD 25 kp. 

laike susirinkimą Red-men sa
lėje, 745 W. Baltimore St. Tai 
buvo paskutinis šių metų. 
Kuopos valdybai pateikus vi
sų metų raportus, buvo apkal
bėti ir priimti. Nutarta rinki
mus valdybos ateinantiems 
metams vykdyti sekančiam© 
-usirinkime sausio mėnesį.

Nutarta užsisakyt 40 kopijų 
Vilnies Kalendoriaus 1954 m.

Kuopa nerengs pares Nau
jų Metų susitikimui. Raginame 
kuopos narius ir pritarėjus 
skaitlingai dalyvauti tarptau- 
tiname parengime gruodžio 
31-mos vakarą, čekų-slavoku 
parengime, Workman’s Hali, 
Madison ir Rose Sts. Prasidės 
9 vai., ir tęsis iki 2 vai. ryto, 
įžangos kaina $1.

Spalio 14-tos vakarienės ko
misija pateikė pilna raportą. 
Gražus buvo parengimas, 
skaitlinga publika, 
liks nemažai pelno, 
padėka draugėms
kėms už surengimą tokios gra
žios, naudingos pramogos. 
Daug dirbusios ir Šį bei tą au
kavusios sekamos draugūs: O. 
£>eltuvierrė, F. Deltuviene, V. 
Lopatienė ir H. Cwon. Kitos 
patarnavo prie stalų ir auko
jo: Mrs. A. Jacobs aukoje 
gražų fruit keksą. Pinigais au
kojo A. ir C. Vitkai ir B. ir V.

Balčiūnai, ,
Visiems kuo nors prisidėju- 

siems darbais ar auka prie 
šio parengimo rengėjai taria
me širdingai ačių.

Kuopos Seku.

Serga Mrs. Mary Petrasky, 
2303 Belair Rd. Buvo padary 
ta operacija lapkričio 14 d. 
Po trijų savaičių grįžo namo 
ir su gydytojo 
sveikyn. Mrs. 
žmona Laisvės 
Petrasky.

Reiškiame viešą padėką 
Moterų Klubui, kurios su
rengė mūsų naujo namelio 
atidarymo parę. Tai buvo 
tikras surprizas, kai pradė
jo vežti gėles nuo draugų 
Mikitų iš Floridos, nuo Vic 
Evans iš Lake Success, nuo 
draugų J. E. Mockų iš Chi- 
cagos, gražiausių dovanų 
nuo Mr. ir Mrs. Sherelių, 
nuo’ Moterų Klubo, Miss N. 
Evans ir nuo visų draugių, 
Moterų Klubo narių.

Brangūs draugai ir drau
gės, širdingiausiai dėkoja
me visiems už tokį malonų 
atjautimą. Tas suteikė daug 
džiaugsmo, kad mūsų myli
mi draugai nepamiršta 
liūdnoje ar linksmoje va
landoje, visada su mumis. 
Ačiū, ačiū visiems.

A. L. Bekešiai

Taigi ir šiuo kartu

Iš parengimo, įvykusio 
gruodžio 6 d.

Brooklyniečiai mums per
statė veikalą “Geriau vė
liau, negu niekad.” Diena 
pasitaikė graži. Mūsų žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė. Jš praeities yra žino
ma, kada svetainė matosi 
pilna žmonių, tada ir vai
dintojai jaučiasi gerai, bū
ni pilni energijos. Tokiu 
būdu jie ir suvaidina ge
riau.
buvo matoma, zkad vaidin
tojai savo roles pusėtinai 
gerai atliko.

Rengimo komisija taipgi 
jaučiasi daug geriau, kada 
parengimas pavyksta. Šis 
parengimas skaitosi gerai, 
pilnai pavykusiu. Visada 
būna lengviau gauti žmones 
į komisiją ruošti parengi
mą, kada pirmiau rengtasis 
gerai pavyko. Komisija pil
nai patenkinta šiuomi ir ta
ria ačiū vaidintojams ir pu
blikai, kurie atsilankėte.

Mes žadame dar ka nors 
daugiau surengti. Kada 
matysite pranešimą iš Wa-

terburio, esate prašomi at
vykti visi. Mes mėginsime 
ką naujesnio surengti pa
vasarį. Kadangi dabar pra
sideda blogas oras, tad kar
tu ir mes imsime kokių po
ros mėnesių atostogas/

Buvo renkamos aukos dėl 
apsigynimo ir spaudai. Au
kojo: V. Jakubonis $3. Po 
$2: Stanislovaičiai, Drau- 
ags, Nežinomas, H. Marči- 
nonis, Kučauskai; po vieną 
dolerį aukojo: S. Tarnas, 
Kukenis, Jonas, M. Svinkū- 
nienė, Lisajus, Marozai, 
Ablozienė, J. Bartkus, Žiū
raičiai, Petkus iš New Ha
ven, J. Yn.amaitis, Draugas, 
Vikšrienė, Šaliūnienė, M. 
G., N. Svopienė iš New 
Britain, J. Ulozas, J. Valo- 
nis, S. Lukas, J. Zalenekas, 
J. Žemaitis, A. L., Klem. 
Jenkeliūnienė, L. Mankienė, 
J. Kazlauskas, J. Aibavi- 
čius. Po 50c.: Marsalas, B. 
Strakauskas, Draugas, 
Draugas, Kvederienė, Ba- 
kevičius, Lusas, M. Ras- 
kauskienė.

Rengimo Komisija

Įvairios Žinios
LIAUDIES TALENTAI
BUKAREŠTAS. — Liau

dies demokratijos santvar
ka atvėrė Rumunijos jau
nimui platų kelią i meną, 
sudarė visas sąlygas kūry
biniams gabumams vysty
ti. Liaudies demokratinėje 
Rumunijoje Įkurti du tea
trinio meno institutai, du 
vaizduojamojo meno insti
tutai, kinematografijos in
stitutas, kelios konservato
rijos, vidurinės daiiės ir 
muzikos mokyklos.

Neseniai I. L. Karadžalės 
vardo nacionalinio teatro 
scenoje, pjesėje “Raudonoji 
gėlelė” svarbiausią vaidme
nį sėkmingai atliko jaunas 
artistas Stamate Popesku. 
S. Popesku kelias yra tipiš
kas jaunam rumunų meno 
atstovui. Iki 11948 metų jis 
dirbo skardininku trakto
rių gamykloje Brašove (da
bar Stalino miestas). Ga
mykloje jis vadovavo dra
mos rateliui, dažnai pasiro
dydavo meno saviveiklos 
koncertuose. 1948 metais 
S. Popesku buvo nusiųstas 
mokytis j L. Karadžalės 
vardo teatrinio meno insti
tutą, kurį jis baigė šių me
tų pavasarį.

Buvusi pardavėja Eudže- 
nija Bosynčanu šiandien 
vaidina 'Bukarešto Armijos 
teatro scenoje. Buvęs pie
muo Ezekelis Sekara tapo 
Kiužo valstybinės operos 
baleto solistu. Buvęs Brai
los uosto krovėjas George 
Konstantinas šiandien dai
nuoja viename iš populia
riausių ir mylimiausių ša
lyje ansamblių — Centrinės 
profsąjungų tarybos an
samblyje. Konstantinas Lu- 
kačas, praeityje šaltkalvis 
Rešicoje, 1952 m. baigė > N. 
Grigoresku vardo vaizduo
jamojo meno instituto 
skulptūros skyrių. Jo kūri
niai eksponuojami kasmeti
nėse parodose. Dabar jis 
kuria skulptūrą “Plieno 
lydytojai.”

Liaudies Rumunijoje iš 
darbo žmonių tarpo iškyla 
talentai, kurie praturtina

VAJAUS REIKALE

pagalba eina 
Petrasky yra 
skaitytojo A.

Kuopai
Didelė 

šeiminiu-

Mrs. Mary McDonald, 2108 
Peniose Avė., valydama lan
gus puolė nuo laiptukų. Sun
kiai susižeidė klubo ir viršuti
nę dalį kojos kaulų. I>andė pa
sigydyti namuose, bot nepavy
ko. Po tūlo laiko buvo nuvežta 
į ligoninę ir patirta, kad yra 
trūkę kaulai. Po keturių sa
vaičių grįžo namo.

Mrs. McDonald yra Laisvės 
rėmėja. Dalyvauja piknikuose 
?r kitur, aukoja.

Linkiu ligonėms greitai, pil
nai pasveikti ir drauge dar
buotis progresyvėje veikloje.

DrAugas

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuve pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbūs jūsų parengimams.

3 flsl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Gruod.-Dec. 29, 1953
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Lawrence. Mass

Į
Philadelphia, Pa. -
HELP WANTED-MALE

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)

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

(250-7)

ir išvysto tikrai liaudinį re
alistinį meną.

LENKIJOS KAIME
VARŠUVA. — Lenkijos 

valstiečių kultūrinis lygis 
nuolat kyla..

Jeigu prieš karą Lenki
joje 17 kaimų turėjo vieną 
mokyklą, tai šiuo metu kas 
ketvirtame kaime yra sep
tynmetė mokykla. Visi vals
tiečių vaikai išeina pradinį 
mokslą, šiuo metu šalies 
kaimo vietovėse statomos 
naujos mokyklos, kurias 
lankys 50 tūkstančių moks
leivių.

Prieš karą Lenkijoje ne
buvo nė vienos kaimo bi- • 
bliotekos. Dabar kiekvie
nam valsčiui tenka viduti
niškai trys kaimo bibliote
kos. Buržuazinėje Lenkijo
je visiškai nebuvo kaimo 
klubų, o Lenkijos kaimo 
vietovėje prieškariniu lai
kotarpiu nebuvo kino tea
trų. Dabar yra daugiau 
kaip tūkstantis stacionari
nių kaimo kino teatrų ir 
daugiau kaip 200 kilnoja
mųjų Kinų.

Plačiai vystoma statyba 
žemdirbystės gamybiniuose 
kooperatyvuose. Pėr pir
muosius trejus šešiamečio 
plano metus kooperatyvuo
se atiduota eksploatuoti 
apie 6 tūkstančiai ūkinių 
pastatų, šiais metais stos į 
rikiuotę dar 5,170 ūkinių j 
objektų. Taip pat stato 
individualiniai gyvenami 
namai žemdirbystės gamy
binių kooperatyvų nariams.

Elizabeth, N. J.
A. Stripeika sugrįžo iš li

goninės. Laisvėje jau pir
miau buvo rašyta, kad A. 
Strpeiką buvo ištikusi au
tomobilio nelaimė ir kad 
buvo iš ligoninės sugrįžęs. 
Prieš kiek laiko jis turėjo 
antru kartu eiti į ligoninę 
ir daryti operaciją rankai, 
šiuomi sykiu A. Stripeika 
sugrįžo namo; kur pirmiau 
gyveno, 265 Second Street, 
Elizabeth, N. J. Progai pa
sitaikius, aplankykite ligo
ni. Prieteliusc

vanoti Laisvės rengiamą 
meno kūrinių parodą rank
darbiais, tai prisidėkite pi
nigais.

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

Ayer Mill bus padėta ant ninku, kad jie, žada prisių- 
pardavimo. American Wool- sti proxies balsavimui už
en Co. direktoriai nutarė palaikymą industrijos čia, 
parduoti tą dirbtuvę, kuri 
jau 3 metai uždaryta. Bet 
be šėrininkų negalėjo- par
duoti. Šaukia šėrininkų su
važiavimą sausio 29. Ten 
bus balsavimas, ar likviduo
ti tos kompanijos industriją 
Naujojoje Anglijoje, ar ne.

Iš šėrininkų atsiranda 
opozicijos. Ypač William 
Smith iš Trenton, N. J., šė
rininkų pirmininkas, labai 
priešingas tą industriją lik
viduoti. Jis rekomenduoja 
visas dirbtuves palikti Nau
jojoje Anglijoje ir pamirš
ti “sautus.” Jis sako, kad 
būtų didelis prasikaltimas 
atimti duoną ir sviestą nuo 
žmonių, kurie buvo mums 
geri darbininkai per kelias 
dešimtis metų.

Šėrininkų pirmininkas sa
ko, kad jis gauna daug laiš
kų ir telegramų nuo šeri-

Naujojoje Anglijoje.
Gerai, kad nors vienas su

manus žmogus supranta, 
kaip būtų sunku žmonėms 
gyventi be darbo. Pirmiau
sia reikėtų šluoti laukan 
American Woolen C. pre
zidentą, nes tas sutvėrimas 
sugadino visas dirbtuves ir 
baigia stumti kompaniją iš 
biznio. Nieko nesuprasda
mas apie biznį, norėdamas 
būti Adolfinui asaba,. išvarė 
geriausius salesm.an.us. Da
bar tie patys salesmanai ir 
vilnų supi r k ė j a i dirba 
Stevens kompanijai ir gau
na užsakymų. Stevensonų 
dirbtuvės dirba 3 pakaito
mis. Negaliu suprasti, kaip 
galėjo tokį kopūstagalvį iš
rinkti prezidentu.

Tas ponas yra didelis ka
talikas. Bet atrodo, kad jam 
doleris geresnis už katali- 
kiamą. Jis nėpiido dievo

Gruodžio 17 d. laidoje bu
vo pažymėta aukotojų pa
vardės iš skirtingų miestų, 
bet nebuvo pažymėta, kiek 
kas aukojo. Tad čionais pa
žymime, kaip turėjo būti:

Iš Norwood, Mass. — Po 
$2; J. Casper, J. Krasaus
kas, J. Budrevičius, M. Už- 
davinis, L. Trakimavičius, 
J. Galgauskas, A. Zaruba 
ir P. Bakaitis.

Iš Worcester, Mass. — 
Po $2: A. Kuzmickas, Lais
vės patriotas, M. Mickus, 
J. Narvish (Shrewsbury), 
A. Vasil ir Laisvės patrio
tas.

Iš Philadelphia, Pa. — Po 
$2: J. Gričiunas, Charles 
Stasis (Perkasie), J. Sta- 
siukaitis, J. Baranauskas ir 
A. Purvėnas. Po $1: K. 
Masikonis ir A. Marmokas.

Iš Hartford, Conn. — V. 
Sirvida (Bloomfield) $3. 
Po $2: A. Bakevich (New 
Britain);
•(Broad Brook); D. Guokas 
(Windsor); A. Naiva ir M. 
Egelevičius (Poquonock).

Iš Mexico, Me.—V. Pad- 
galskas, $Š. Po $2: J. Glo- 
denius, J. Romanas, J. Zove, 
J. Venckus, J. A. Venskus. 
Po $1: J. Motuzas ir V. Mi- 
lišauskas.

Atsiprašome vajininkų ir 
aukotojų už klaidą.

L. Administracija

Pittsburgh, Pa.
Sausio 3 d. įvyks svarbus pobūvis 

L. M. D. Name, 142 Orr St. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti ir susipažinti su jaunu, čia 
gimusiu lietuvių kilmės rašytoju 
Philip Bonosky. Šis žymus rašy
tojas yra parašęs eilę svarbių kny
gų, vėliausia yra “Burning Valley,’’ 
apie kurią jau buvo plačiai minėta 
spaudoje.

Apart Philip Bonosky, taipgi da
lyvaus Mildred Stėnsler ir Frank 
Balwood. Mildred Stensler yra “Tie
kos” redaktorė, o Frank Balwood 
muzikas. Tad yra svarbu dalyvau
ti ir susitikti su šiais jaunais Vei
kėjais, ypač su Philip Bonosky ir 
Frank Balwood, kurie abu pareina iš 
Pittsburgh© apylinkės. .Čia daug ne
minėsime, patys atėję išgirsite jų 
kalbas ir muziką.. Visus kviečia 
LDS 8-ta Apskr. (254-256)

Vaitkus

Elizabeth, N. J.
L. D. P. Kliubas rengia Naujų 

Metų pasitikimą gruodžio (Dec.) 31 
d., Kliubo patalpoje. Visi ir Visos 
Osate kviečiami atsilankyti. Būsite 
priimti su valgiais ir gėrimais už
baigimui senų metų ir pasitikimų 
naujų. Pradėkim linksmai 1954 foe
tus. Rengimd Kombdja

(252-254)
... ------ :— ‘r,,1,

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

pl’isakyiho alkaną papenėtų 
bet, atbulai, alkanam atfrua 
paskutinį duonos kąsnį. •

L. K Bhim

426 Lafayette St;
NeWlrfk, S, N. 3. .
HMM 2-U1T1
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OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

Kalėjime už rinkimąsi 
‘dovanu ’ Kalėdoms

U S

Nancy Lyons, 4G metų, su- i g 
laikyta kalėjime po $1.000 j S 
kaucija už rankiojimąsi krau- g 
tuvėse sau dovanų už jas ne- g 
mokant. Esanti viena iš tų. ku- 

vagia tarp minių. Del tone 
jau 
praleidusi kalėjime, o areštuo-

Filmos—Teatrai
šventėmis pradėjo rodyti 

filmą “Miss Sadie Thompson,“ 
kurioje vadovaujančią rolę 
vaidina paskelbusioji brookly- 
nietė gražuolė Rita Hayworth.

Gyvai ir pritinkamai ji 
dina autoriaus Maugham 
vaizduotą mergšę, kurią 
venimo priepuoliai išvijo 
tytis po pasauli. To tą pasau
li. kuriame didikai dar dau
giau naudojasi iš nelaimingo, 
negu iš laimingo.

Trumpai suglausta jos isto
rija tokia: Po gražuolės akių 
Įvykusiose 
užmuštas
būti Įvelta, ji iš J. V. prasiša
lino i Pacifiko salynus. Bot 
darbo ji gavo tiktai “dainuoti- 
šokti” Įtartinos reputacijos j naujo

pa

Laimingų Naujų Metų!
linkime visiems

LIETUVIŲ NAMO BENDROVES 
ŠĖRININKAMS

ir visiems
KULTŪRINIO CENTRO RĖMĖJAMS

Kviečiame visus dalyvauti
NAUJŲ METŲ PASITIKIMO SUEIGOJE

ketvirtadienio vakare
GRUODŽIO 31 DIENĄ

Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS
DIREKTORIAI

muštynėse buvęs 
asmuo. Bijodama

Autoritetas nesitaria 
su darbininkais

Areštai už pardavimą 
vaikams narkotikų

Atpažino nužudytąjį 
ir palaidotą vyrą

Kalbama, kad Wagneriui 
pradėjus eiti majoro pareigas 
pradžioje 1954 metų demo
kratai siūlys miesto gyvenimui 
ii- politikai tūlas reformas.

Lengvas 
įrengta, 
vaitę. 
kambarių
Savininkas 
mai.

Palaidotas Mastic Acres 
krūmuose vyras buvęs orlaivy- 
no saržentas 
bėk, 37 metų.

Joseph G olom

Po atkasimo 
rinėjime kūno 
buvo užmuštas, o ne medžiok
lėje nušautas. Spėja, kad bu
vo visai kur kitur nužudytas 
ir ten atvežtas, nes buvo be 
čebatų. Dar daleidžia, jog jis 
tebebuvo gyvas, kai ji laidojo. 
Jo burna ir nosis atrodė lyg 
tyčia užklota sauja lapų.

Naudojantis 
rastais adresais 
buvo pašaukti 
jų neareštavo.

padarytame ty- 
nustatė, kad jis

jo kišenėje 
pora asmenų 

tardyti, tačiau

PRIMINIMAS DĖL 
NAUJŲ METŲ

Nauji metai visai netoli, tad 
jau laikas rūpintis jų pasitiki
mu Pirmesnėse laidose buvo

N e w y or k iečiai susirūpinę,
kad valdinis Transit Autoritc- 

su

klubuose.
nu-

Bronxe suimti G jauni 
ra i kaip pardavinėtojai 
nuoliams 
sekė suėmus

lis arba užsisakyti vietą. To
dėl vėl paraginsiu, kad grei 
lai praneštumėte. Kurie norė
site dalyvauti prie mano gru
pės, tai pašaukite ar parašy
kite j Liberty Auditoriją, 
minėdami mano vardą, o 
padorius užregistruos ir 
duos man.

su- 
gas- 
pri-

Keliaudama k itin- gauti gc 
resni darbą ji 
tuoli 
(J ose

susitinka tru- 
misijonierni Davidson 

Ferrer). Jis gretinasi 
prie jos neva tikslu ją patai
syti, bet pats norėdamas pa
sinaudoti. Nenuolankią merg
šę jis persekioja deportavimu, 
nori atskirti nuo mylimojo. O 
dieną prieš deportavimą iš
prievartauja. Tačiau žinoda
mas, kad jo reputacija jau 
baigta, nusižudo. Tuomi pasi
naikina deportacija. O laki 

%>ete]iškaitė Sadie iškeliauja 
laukti sužadėtinio O’Hara, už 
jo ištekėti.

Visi veiksmai1 dedasi mažiu
kėje saloje, marinų bazėje. 
Tokioje vietoje pasirodymas 
.gražuolės moters ištikro ga- 

kalėtų sukelti sensaciją. Filmą 
pamatytina.

tas vis dar nesusiderėjo 
Transportininkų Unija 

kontrakto. Unijos
i sistatymas yra “no contract,
no work.” Senasis kontraktas 

i baigiasi gruodžio 31-mą. Gi 
1 Autoritetas dar nei derybų ne- 
i vykdo. Jei nesusitars, streikas 
turėtų prasidėti sausio 1-rną.

New Yorke suimtas jaunas 
plėšikas po to, kai jis jau bu
vo nubėgęs visą mylią nuo api
plėštos krautuvės.

Pirmadienį i New Yorką at
plaukė laivas Parthia dviemis 
dienomis pavėlavęs dėl audrų.

vos kainas po centą iki 3 cen
tų ant svaro.

Yonkersietis elektros darbi
ninkas Joseph Nowak 
elektros užmuštas darbe.

tapo

Rep.

Krautuvėse mažėja 
pardavimai

New Yorko Federalinio 
zerv.o Bankas paskelbė pifma- 
•dieni prekybos sezono rapor
tą. Jame sako, kad šių metų 
paskutinę savaite New Yorko 
krautuvės pardavė prekių tri
mis procentais mažiau, negu 
buvo parduota pernai metų 
tą pačią savaitę. Gi paėmus 
keturias savaites pirm šven
čių, sumažėjimas prekybos bu
vo 6 procentai.

Prekyba aprokuota pagal | g 
kiekį sumokėtų doleriu. Ka- g 
daugi daugelio daiktų kainos « 
šiais metais dar pakilo, 
išpirktų daiktų procentas 
dar mažesnis.

New Yorko uosto darbinin
kai turėjo ištisas valandas sto
vėti atvirame ore, gretose, kad 
galėtų balsuoti pasirinkimui 
unijos.

IvC

tad 
bus

Grižo iš Ellis Island
pa

jau- 
narkotikų. Juos šū

vi eną 1G metų 
mergšę. Jinai buvo jau Įgudu
si narkotikų vartotoja ir nuo 
to serganti. Ją kvočiant priėjo 
prie pardavėjų. Suimtieji yra 
20-21 metų, tik vienas 31 m. 
Jie sulaikyti po tūkstančio ir 
iki 1Q tūkstančių do), kaucijo
mis.

Dar 4 vyrukai žuvo
visuomenei

N. Yorke suimti 4 jauni 
rukai, Įtarti apiplėšus 
studijų savininkus Murray jų 
bute. Apiplėšimas Įvyko gruo
džio 8 d. Savo darbą jie su
planavę po pamatymo Murray 
televizijoje. Nusprendę, kad 
jie yra turtuoliai. Brangumy- 
nus jie pardavę už $3,500. Sa
vininkai juos kainavo $25,000. 
Trys vyrukai yra tik 19-20i .motų.

New 
su 30 
kad jis 
gą ten 
jęs p ei

vy • 
šokiu c

Yorke suimtas vyriškis 
svarų steiko. Kaltina, 
išmušęs bučernės lan- 

Įeitr, o su stoikais išė
dų ris.

KALĖDŲ SPECIALUMAS
Padarykite Naujų Metų Rezoliuciją baikoms ir linksmybei per 

ištisus ’54 m. ir visados. Išmokite
Nesėdėkite pašalyje, kada kiti 

įsisukti į linksmumą, baikavimą ir 
SPECIALS KALEDINS KAINA—6
tiniai Mokytojai; Amerikos pirmaeiliai.

Lindy * Fox Trot * Mambo
PALLINI Užsitikrinimui

šokti su visais.
sau baikauja. Jūs taipgi galite 
populiariškumą—Veikite Dabar!!! 
ŠOKIAI—$21.00. Mokina priva-

Rhumba
Pasirinkite DON

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

Tango * Samba

Queens—153-17 Jamaica Ave.
OL. 8-8280

Atdara kasdien 12-10 P. M.

Politikos srityje žada reika
lauti vienkartinės visam laikui 
registracijos, kad piliečiai pa
tys nominuotų part, distriktų 
lyderius. Siūlys vartoti 
nas ir •'nominacijų 
mams (primaries). 
reikalaus leisti 
18 metų 
nustatyti

maši- 
balsavi- 

Taipgi 
balsuoti nuo

amžiaus. O distriktus 
taip, kad nebūtų 

700 balsuotojų d iš
trikte.

Bendrai gyvenimui 
reikalauti

a p d raudii nedarbe,
taipgi gerinti rendų
Fėrui kol kas žada tik tyrinę- Į 
j imą.

CANDY—FOUNTAIN
užkandis. Žaislai. Pilnai 

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

apartment as gaunamas, 
parduoda labai pricina-

COMPTOMETER OPERATORES;

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

XVI. 7-5838

RE. 9-9298
(251-257) i

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. 4-9360

(248-254)į

REIKALINGA

(253-1) i

Nuo 12-tos nakties iki 8 A. M. 
Maži Ligonių (Nursing) Namai.

PR. 4-2450

(252-2)

pageriu- į 
didesniu i

kontrolę.

Brooklynietis Peter Guarne- 
ri užsimušė darbe, nukrito nuo 
stogo, kuri jis taisė.

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

na-

V. U

BAILYBES IR STALIORIAUS 
KRAUTUVE

Ilgai įsteigta, bruzdi vieta, 
pragyvenimas. Biznis galima padi- j 
dinti. Parduosiu prieinamai iš prie-, 
žasties kitų interesų. Šaukite savi
ninką.

Geras;

4-3939
(248-254)J

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

SL. 6-0720
(253-1)

auto GLASS
IR GENERAL GLASS BIZNIS 

įsteigtas 45 metai. Bruzdi Staten 
Island vieta. Pilnai įrengta Daroma 
geras biznis. Savininkas parduos la
bai

FINGERWAVER IR 
HAIR DYER

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

188-14 Union Turnpike, Flushing
Hollis 5-8811

(252-2) /

STENOGRAFISTfc

PATYRUSI

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

ENeter 2-8130
(251-255)

Israel Blankenstein tapo 
leistas is Ellis Island gruodžio 
23-čią. Jis buvo laikomas ant 
salos be kaucijos nuo gegužės 
6-tos kaip skiriamas deporta
vimui. Jį kaltino, kad jis bu
vo Rusijoje gimęs ir kad bti- 
vęs komunistų partijos nariu 
nuo pat atvykimo j šią šalj 
1906 metais. Blankenstein yra 
66 metų. PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaikoįvairių ligoninių šven- 
pargabenti Į miestą 
Korėjoje pavojingai

IŠ 
tSms 
kare 
žalotų veteranų.

Puikiai {rengtą
150
su-

kNew Yorko East Sidėje 
turi senyvi asmenys užduso 
gasu. Gasinis šildytuvas rastas 
apverstas.

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone EVergreen 4-8174

būtinas reikalas laiku 
sakyti vietą. Man tas reikalin
ga žinoti dėl maisto prirengi- 
mo. Taigi, prašau visus ii- vi
sas užsiregistruot tuojau, šian
dien yra paskutinė diena užsi
registruoti, prie kurios gru
pės norėsite dalyvauti. O gru
pių bus labai daug, žmonės 
sparčiai registruojasi ir mano
ma, kad

UZS1
H:

t

bus daug publikos.
V. Kazlauskas

New
mentinio
pora dešimtų gyventojų turėjo 
būti išvesti ar išnešti gaisrage- 
sių kopėčiomis.

Yorke iškilus apart- 
namo gaisrui virš

Oriental oa
A - PERMANENT

\^Z ler HOLIDAY GIAMOII
» Complete With $ I ft
Ming-Cut and Style ■"
SENSATIONAL DISCOVERY

Ju«t W«t ind Pl«c« U ..
l.k» • Nlturil W»»» y

WITHOUT SETTING . /
_  leoufy tdlferi Applaud '

STELLA MING HAIRDRESSERS 
A31 LEX. AVE. (63-64 Sts.)

■ Tel. TEmpleton 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

___________________________

i| < TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

5 Savininkas
306 UNION AVENUE

§ Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis ;

SE ASON’S GREETING S 
REIigious Articles 

GREETING CARDS
ELE A N OR’S A RT C R A FT 

Imports 
“Gifts and Things" 

G6-33 Grand Avenue 
Maspeth 78, N. Y.

prieinamai.
Gibraltar 2-3860 ar 

GIbralter 2-2839
(253-3)

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)

REAL ESTATE

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
MŪSŲ

GILLIAS DRUG STORE
& DRAUGAM ir KOSTUMERTAM 
a 625 Middle Neck Rd., Great Neckft

Mes laikome Hydrox Ice Cream— $ 
b Delicious Chocolates— 4
h Porfiumus—Kosmetikas. g 
o Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų ft 

patogumo. Telefonuokite: S 
| Great Neck 2-0100 g
& Great Neck 2-0300 fl

YONKERS—BRYN MAWR
278 Jaessmine Avė., 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)

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

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

WA. 6-0170
(253-3)

MALE and FEMALE

dar

S LINKSMŲ ŠVENČIŲ
$ Nuo Jūsų
K Groserninko
bį B. J. TENNIS

Geriausios rūšies vaišės ir
K žovės. Puikiausi Bird’s Eye 

sušaldyti valgiai. Viršiname 
patarnavime ir greitame 

t# pristatyme.
S 2 Bond St., Great Neck
K Phone Great Neck 2-0429

cKįėjrSK.'iit
f ILGAI LAIKANTI DOVANA | 

f PUIKIAUSIAS DAIKTAS fl 
ANT RATŲ į
Pirkite Naują ft

1 ®

Labiausia Moderninis 
Automobilis

KIERAN & WICKERT MOTORS §
340 Bay St., Tompkinsville

Tel. SA. 7-7619 g
(253-256)fl:

... ft

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Fine Plants

Mandagus patarnavimas, 
prieinamos kainos. 
GRAND FLORIST 

E. W. CASPER, sav.
$65-37 Grand Ave., Maspeth, N. Y.$

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.z
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. 7-6283

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

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

Except Thurs. & Holidays v WOODHAVEN, LY.7 N. Y?

Ar jau žinote, kad meno 
kūrinių paroda. Įvyks kovo 
(March) 13 ir 14 dienomis, 
1954 m.? Kuo Tamsta pri
sidės! prie parodos?.

PRIŽIŪRĖTOJAI—PORA
Oceanside Žydų Centre. Fumišiuotas 
apartmentas priskaitant $200 į me
nesį. Šaukite 9:30 A.M. iki 4:30 P.M.

90 Brow St., Oceanside, L. I. 
RO. 4-4213

(248-254)

HELP WANTED MAl

LAISVĖS DALININKU 
SUVAŽIAVIMAS

BANKETAS

SUPERINTENDENT
20 šeimų apart mentinis
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.

.TE. 8-5307
ME. 5-8543

(253-254)

Įvyks

Vasario-Febmary 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.

Klubas, 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-

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 pokilj ir 
prašome iš anksto ’ įsigyti banketui 
bilietus. Kaina žema, tik $3.50. 
Lauksimo skaitlingo atsilankymo.

Rengimo Komisija
(252-254)

TELEVISION SERVICE

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., Coroha

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

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

JACK’S 5c & 10c Store
4125 Hyland Blvd. 
Great Kills, S. I.
Tel. HO. 6-0683

(253-8)

Patyręs 
Taipgi 
Spray, 
bas su

RE-FINISIIER
prie Desks ir Krėslų, 

turi žinoti kaip naudoti 
Labai geras nuolatinis dar- 
31 metų senumo įstaiga.

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

Tel. MArket 8-5490
(253-255)

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.

piln
fon
prog^
Alga

__________________ (253-255)
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

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

642—5th Ave., Brooklyn 
SOuth 8-8388

(252

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)

Times Square taps 
išdidesnių

Miestui Planuot Komisija 
žada Times Square ir jo sritį 
padaryti išdidesne. Nustaty
tose ribose uždraus steigti vi
sokių mažmenėlių ir pigių 
žaismių biznius. Tačiau esa
mųjų kelių žada nekliudyti.

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

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Gruod.-Dec. 29, 1953




