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KRISLAI
Šviesiau ir ramiau.
Ką darysime?
Štai tos “rezoliucijos.”
Visiems pagalvoti ir susi

kaupti.
Nieko “iš dangaus.”

Rašo A. Bimba

Už dienos kitos jau visi bu
sime vienerkiis metais senesni.
Kiekvienas, be abejo, apie tai. 
pagalvojame.

Su džiaugsmu ir triukšmu 
pasitiksime 1951 metus.

Ką jie mums žada?
Gal daug, gal nedaug. Tik 

gyvendami pamatysime.
Po teisybei, jie nieko neža

da ir negali žadėti. Turėsime 
tiktai tai, ko sieksime ir ką 
pasieksime.

•
Bent jau tarptautinė atmos

fera paskutinėmis siu metu 
dienomis gerokai atvėso. O tai 
visiems geros valios žmonėms 
gėliau ir ramiau.

•
.Taigi, ką darysime ir veik

sime ateinančiais metais?
Kur tos mūsų “rezoliucijos” 

bei pasižadėjimai?
Štai mano pasiūlymai: 
žiūrėkime, kad Laisvės pre- 

H^jBc-rata būtu laiku ir pilnai
įmokėta. Bent jau rimtai 
alvokime apie gavimą vie- 

no Kito naujo skaitytojo.
Pasiruoškime daugiau ii 

energingiau darbuotis Laisvės 
išlaikymo reikaluose.

Kiekvienoje kolonijoje tuo
jau. pasigaminkime planą pla
čiausiam dienraščio Laisvės 35 
metų sukakties atžymėjimui.

Tegu busimasis Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimas, kuris 
Įvyks vasario 7 d., būtų tkrai 
jubiliejinis suvažiavimas!

VIETNAMIEČIAI TRIM 
FRONTAIS BLOŠKIA 
FRANCŪZUS ATGAL
Prancūzai bando oro bombomis
sulaikyt Vietnamo liaudininkus

Saigon, Indo-Kinija. — 
: Vietnamo liaudininkai tri-
■ mis frontais atakuoja, 
stumdami francūzus tolyn

j i pietus nuo savo užimto 
jThakhek miesto, Laos pro- 
[vincijoj; o šiaurinėje tos 
provincijos pusėje tauti
niai Laoso partizanai iš
vien su Vietnamo liaudi
ninkais muša francūzus 
nuo Mekong upės dviem 
ruožtais — linkui Laos sos
tinės Vientiane ir Luang- 

j prabang miesto. Ta upe
■ plaukia rubežium tarp La
os ir Thailando.

Vietnamo liaudininkai, 
perkirtę Laosą pusiau, žy
giuoja artyn Seno, svar
biausios francūzų lėktuvų 
stovyklos, i pietus nuo liau
dininku užimto Thakheko. 
Jie perkirto francūzams ir 
plentą Į Seno.

Francūzai, naudodami 
amerikinius bombonešius, 
nuolat bombarduoja ir ap
šaudo Vietnamo liaudinin
kus, mėgindami juos sulai
kyti. Taip pat skubotai oru 
gabena pastiprinimus saviš
kiams.

Francūzų komanda pri
pažino, kad liaudininkai, 
užimdami Thakheką, sunai-

kino dvi kuopas francūzų 
kariuomenes.

i Francūzų rekrutuoti viet
namiečiai ir laosiečiai bėga 

pas liaudininkus
Hanoi, Indo-Kin. — Viet- 

j namo liaudininkų-komunis-
i tų radijas pranešė, kad jie 
I išlaisvino nuo francūzų mil- 
Į žinišką Laos ‘provincijos 
; plotą, kur veikia, ir nauja 
i liaudiškoji Laoso valdžia.

Pramonės žinovai Įspėja, kad 
1954 m. bus 3,500,000 bedarbių

Washington. — įvyko su
važiavimas keliu šimtu eko- 

'nomistų — pramonės bei ū- 
kio žinovu iš įvairiu valsti
jų. Ir didžioji jų dauguma

kai bei kiti stambūs biznie
riai.

Suvažiavime tai]) pat da
lyvavo darbo unijų atstovai 
ir apie 100 valdžios žmo-

i pripažino, Rad - jau dabar nių.
! prasidėjo “normalus” dar- Dauguma dalyvių
i bų ir biznių slūgimas.

0 1954 metais Jungtinių 
i Valstijų pramonė pasmuks 
kokiais 5 ar 6 procentais že
myn, taip kad susidarys iki 
pusketvirto milijono bedar- 

! bių, kaip spėjo tie ekonomi
stai, daugiausia republiko- 
n a i fa br i k a n t a i, ha n k i n i n -

Radijas taip pat sakė, jog 
francūzų rekrutuoti vietna-i 

| miečiai ir laosiečiai daug- 
. meniškai bėga iš francūzų 
i armijos ir stoja frontan su 
I Vietnamo lia u d i n i n k a i s I
į prieš francūzus.
i

' Kaip Oveta Hobby 
skriaudžia žmonių 
gerovę ir apšvietą

Washington. — Oveta C. 
Hobby, sveikatos, apšvietos 
ir gerovės sekretorė (mi
nistrė), giriasi sutaupiusi

atme-
• tė Eisenhowerio valdžios i 
■ tvirtinimą, kad prasidėjęs | 
i pramonės atslūgimas esąs' 
I “tiktai prisitaikymas” prie 
I žemesnių kainų ir prie nor-1 
. m alios darbų eigos.

Suvažiavimas, tačiau, ra- 
Imino, kad “nebus tikros de
presijos” (nedarbo krizės).

Kaip valdžia galėtų aptuštini 
savo pūdomo sviesto sandėlius

New York. — Albertas 
Lowenfels, pirminiu, vieš
bučiams sviesto kompani
jos, pasiuntė savo sumany
mą Ezrai Bensonui, žem
dirbystės sekretoriui Wa
shingtone, kaip aptuštinti 

į milžiniškus sandėlius at- 
i liekamo sviesto, kuri val- 
i džia yra supirkusi iš far- 
merių.

i Lowenfels pataria:
Valdžia turėtų pardavi- 

j nėti tą sviestą krautuvėms 
po 30 centų svarui. O kiek
vienam, kas pirks svarą 
krautuvinio sviesto už 75 
entus, tai svaras valdinio

sviesto turėtų būti sykiu 
parduodamas tik už 39 cen
tus.

Tuo būdu greitai aptuš- 
tėtu samdomos valdiniam 
sviestui krauti patalpos, 
už kurias valdžia išmoka 
didžiules sumas pinigų.

Valdžios sandėliuose da
bar suversta ir palaipsniui 
genda 280 milijonai svarų 
sviesto. O valdžia vis dau
giau jo supirkinėja iš far- 
merių, kad palaikytų gana 
aukštas kainas, kurias var
totojai turi mokėti, pirkda
mi sviestą iš krautuvių.

EISENHOWER KVIEČIA
JAU IR DEMOKRATIJ 
VADUS J PASITARIMĄ
Netekęs Senate daugumos, nori, 
kad demokratai remtų jo planus

Mes niekuomet nebuvome 
ir nesame tiktai savo “respub
likos” patrijotais. Mums taipgi 
rūpi padėti čikagiečiams jų 
dienraštį išlaikyti ir kanadie
čiams jų savaitraštį sustiprin
ti. Padėkime ir jiems.

Kitos “rezoliucijos” turi I 
liesti mūsų darbininkiškas or- i 
ganizacijas ir Įstaigas.

žiūrėkime, kad 195 1 metais I

Republikonai pavarė 
vyriausią Amerikos 
teisėją Vokietijai

Madrid, Ispanija. — Čia 
staptelėjo Wm. D. Clark, 
buvęs vyriausias ameriki
nių teismų teisėjas Vaka
rinėje Vokietijoje.

apie 174 milijonus dolerių-----------------------------
iš skirtu tiems reikalams 4merika samd 5 qqq 
pinigų.

Hobby, senatvės pensijų anglu mechaniku vieton 
St^ektolė506"1 SC’ I amerikiniu lakūnu

Anglijos valdžia bijo 
kitų šalių mokytojų 
kaip taikos delegatų

Taupydama Eisenhowe
rio valdžiai lėšas, Hobby, 
tarp kitko, paleido iš tar
nybos 2,000 sveikatos-gero- 
vės departmento pareigū
nu, c

N. Y. gubernatorius Dewey 
paleido du žmogžudžius

krai suklestėtų Brook lyn- 
lichmond Mill ir Chicagos 

Kultūriniai centrai.
Pasižadėkime pat pradžioje 

lėtų pasimokėti duokles į Lie- 
vių Literatūros Draugiją ii 

utas organizacijas. Neatidė
liokime, nelaukime!

Neapleiskime kuopų susirin
kimų. Tegu jos 195 1 metais 
pagyvėja ir sustiprėja.

Žiūrėkime, kad visi 195 1 
metai būtų skaitlingi gerais 
parengimais: koncertais, vai
dinimais, ban kieta is, pikni
kais, pagerbtuvėmis tiems pa
tiems prakilniems darbininkiš
kiems reikalams.

•
O visų labiausia ir svarbiau

sia: pasižadėkime išrauti su 
šaknimis ir išmesti iš galvos 
visokį pesimizmą, beviltšku- 
mą, dvejojimą ir abejojimą. 
Tikėkime darbu ir pasiseki
mu! ’

Nepamirškime savo sveika
tos, to brangiausio turto. Ge
ras, nuoširdus darbininkiškas 
veikimas sustiprina sveikatą, 
v Surūgimas ir snaudimas na
mie tarpe keturių sienų yra 
didžiausias sveikatos priešas.

(Tąsa 4—tattle puslap.)

Eisenhower!o valdžia pa
šalino Ciarką iš teisėjo vie
tos tiktai todėl, kad jis bu
vo demokratų valdžios pa
skirtas, kaip skundėsi Clar- 
kas. Jis priešinosi republi 
konų įsakymui grįžt na
mo.

Eisenhowerio valstybės 
sekretorius Dulles, paga
liau, atšaukė diplomatinį 
Clarko pasporta ir išleido 
isakymą, kad Clarkui ne
leista niekur kitur užsieny
je keliauti, kaip tik per Is
paniją grįžti į Jungt. Val
stijas ne vėliau, kaip 1954 
m. sausio 26 dieną.

Clarkas protestavo, kad 
Eisenhowerio valdžia už
deda savo leteną ir ant tei- 
sdarystės departmento, 
nors šalies Konstitucija sa
ko, jog šis departmentas 
yra savistovi valdinė įstai
ga, nepriklausoma nuo pre
zidento.

čechoslovakijos teismas 
nusmerkė mirti du Čekus 
kaip vakarinių kraštų šni
pus ir įkalino 23 kitus.

Albany, N. Y. —-Republi- 
konas New Yorko valsti
jos gubernatorius Thomas 
Dewey paliuosavo iš kalė
jimo žmogžudžius Wm. T. 
Dixoną ir Robertą E. Olse- 
ną ir plėšiką Johną Dray- 
toną. Tai gubernatoriaus 
kalėdinė dovana tiems pa
vojingiems kriminalistams.

Dixon, nužudęs du žmo
nes, buvo nuteistas 60 metų 
iki viso amžiaus kalėti, 
Olsen 20 metų iki viso am
žiaus, o Drayton 40 metų. 
Dixon išbuvo kalėjime 20 
metų, Olsen 9 metus ir 
Drayton 40 metų.

Seniau Dewey paleido iš 
kalėjimo Lucky Luciano, 
gengsterių komandierių. 
Paskui deportuotas Itali
jon Luciano tapo vadu šai- 
kos, kuri nuolat šmuge- 
liuoja nuodingus narkoti
nius svaigalus į Jungt. Val
stijas.

Pietų Korėjos tautinin
kai giriasi nužudę dar 50 
partizanų.

London. — Amerikos oro 
jėgų komanda paleis 5,000 
savo karinių lakūnų bei me
chanikų, o jų vieton sam
dys civilinius anglus orlai
vių mechanikus bei buvu
sius karinius Anglijos la
kūnus. Nes anglai daug 
pigiau gaunami.

Amerikoną lakūną at
gabenti ir per metus už
laikyti Anglijoj lėšuoja 
apie $5,000, o anglas mecha
nikas ar lakūnas atsieina 
tiktai $1,498 per metus.

Bet Amerika samdys 
anglus tiktai savo lengvųjų 
karinių lėktuvų stovyk-1 
loms, o ne didžiųjų Ameri-1 
kos bombonešių bazėms! 
Anglijoje.

_______________________________ i

SOVIETAI PASIDARY
SIĄ KOBALTINĘ 

BOMBA ?
Boston. — Suvažiavime 

Amerikinės Sąjungos dėl 
Mokslo Pažangos buvo ap
tariama pranešimai, kad 
Sovietų Sąjunga 1955 me
tais pasigamins jau ir ko
balto bombą. Tai būtų dar 
daug smarkesnė, negu hy- 
drogeninė - pragarinė bom
ba. ’ !

Prof E. U. Condon, tos 
organizacijos pirmininkas, 
perspėjo, kad “nedidelis 
skaičius kobaltinių bombų 
galėtų išžudyti ne tik visą 
žmoniją, bet ir visus gyvū
nus, net ir augalus.”

London. — Anglijos mo-' 
kytojai laiko Suvažiavimą\ 
dėl Taikos. Norėjo daly-; 
vauti ir mokytojų delegatai j 
iš kitų šalių, bet anglų vai- i 
džia įsakė neįsileisti jokio 
svetimšalio mokytojo. Su
laikė ir atgal sugrąžino du 
mokytojų delegatus iš Va
karinės Vokietijos ir du iš į 
Francijos. 

........... .....

Švenčiu linksmybės 
pražudė 717 žmonių

New York. — Per kalėdi
nes šventes automobiliai 
visoje šalyje užmušė 523 
amerikiečių. Gaisruose žu
vo 81, o per šaudymus bei 
kitas “pramogas” — dar 
113. ,

Taigi per 3 dienų šventę 
ryšium su Kalėdomis pra
rado gyvybę viso 711 ame
rikiečių, kaip rodo paskuti
niai pranešimai.

Tito kviečia Sovietų 
kaimynus į talką su 

juo ir turkais.
Belgrad. — Jugoslavijos 

valdovas Tito kvietė kai
myniškas Sovietų Sąjungai 
šalis prisidėti prie Jugosla
vijos, Turkijos ir Graikijos 
karinės sutarties, esą, “ap
sigynimui nuo Sovietų Są
jungos.”

Washington. — Prez. Ei-1 
senhoweris pakvietė jau 
ne tik republikonus kongre
sinius vadus, bet sykiu i)’ 
vado v a u j a n či u s dem o k r a tu s 
kongresmanus bei senato
rius pasitarti, ypač apie ka
rinę ir užsieninę Jungt. 
Valstijų politiką. Tai dar 
pirmą kartą Eisenhoweris 
kviečia demokratus i rasi-- 
tarimą, “pageidaudamasį 
visos šalies vienybės.”

Pasitarimai įvyks prezi-Į 
dentiniuose Baltuosiuose i 
Rūmuose 1954 m. sausio 5 i 
d., besiruošiant prezidentui i 
padaryti pareiškimą apie' 
šalies būklę sausio 6 d.

Demokratų vadai sako, |
: — (

i 

Malik, pasitaręs su 
Churchillu, išvyko 
Į Sovietų Sąjungą

London. — Sovietų aru 
basadorius Jokūbas Mali
kas, pasikalbėjęs su Angli
jos premjeru Churchillu 
ir užsienio reikalų ministru 
Edenu, išvyko į Maskvą. 
Ten jis tarsis su Sovietų 
vyriausybe apie ateinančią 
Keturių Didžiųjų užsieni
nę ministrų konferenciją 
- -Jungt. Valstijų, Anglijos. 
Sovietų Sąjungos ir Fran
cijos.

Churchillas pirm Kalėdų, 
pasikvietęs Maliką į save 
namus, privačiai su juo kai 
bejosi.

Teigiama, kad Keturių 
Didžiųjų ministrų konfe
rencija susirinks 1954 m. 
sausio 25 d. Konferencijai 
vieta dar nenustatyta.

Amerikos generolai nelabai 
pasitiki francūzų armija

Washington. — Jei Fran-1 
cijos valdžia bei seimas ga- ■ 
lų gale ir nutartų susidėti 
su vokiečiais į tarptautinę 
vakarų Europos armiją 
prieš komunizmą, vis tiek 
negalima būtų per daug 
pasitikėti francūzų armi
ja, kaip sako tūli aukštieji 
Amerikos karininkai.

Jie prisimena, jog perei
tuose rinkimuose Francijos 
komunistai gavo 25 pro
centus visų balsų. Taigi ir 
francūzų armijoj yra tiek 
ar daugiau procentų komu
nistų.

O ir nekomunistai fran
cūzai nekenčia vokiečių ir 
nepasitiki jais.

Eisenhoweriui “dilgtelėjo” 
naujas faktas, kad demo
kratai Senate jau turi vie
nu senatorium daugiau ne
gu republikonai. Taigi pre
zidentas nori iš anksto už- 
gerinti demokratus, kad 
nekludytų politiniai - ka
rinės jo programos.
Demokratai siūlysią 
savo sumanymus

Demokratas senatorius 
Estes Kefauver patarė sa
viškiams, kad nesiskubintu 
urmu užgirti Eisenhowe
rio planų.

Kefauver ragina demo
kratus gaminti savo pasiū
lymus Kongresui. Sako, 
“turime daugumą Senate, o 
Kongreso Atstovų Rūme 
yra tiktai keletu republiko
nų daugiau negu demokra
tų; todėl demokratai galė
tų pravesti bent kai kuriuos 
savo pasiūlymus.”

Kiti demokratų vadai 
taip pat sako, kad jeigu jie 
iš anksto pasižadėtų remti 
Eisenhowerio programą, 
tuomi tik pastiprintų re
publikonus būsimiems rin
kimams prieš demokratus.

Prezidentas uždraudžia' 
geležinkeliečiu streiką

Augusta, Ga. — Prezi
dentas Eisenhoweris užgy
nė daugiau kaip milijonų 
geležinkelinių darbininkų 
streikuoti per 60 dienų nuo 
dabar. Gręsiančiam- jų 
streikui sulaikyti jis pa
naudojo tam tikrą įstatymą 
prieš geležinkeliečių uni
jas.

Rengėsi streikuoti' darbi
ninkai, dirbantieji gele
žinkelių mašinšapėse bei 
kituose darbuose, bet ne pa
čiuose traukiniuose. Jiems 
vadovauja 15 skirtingų 
amatinių unijų.

Syngman Rhee gaus ginklus 
2-jų amerikinių divizijų

Tel Aviv, Izraelio valdžia 
protestavo, kad karinis 
Egipto laivas apšaudė Izra
elio lėktuvą virš jūros, už 
5 mylių nuo Egipto žemės.

i

Washington. — Kuomet ( 
Jungtinės Valstijos at
šauks dvi divizijas savo ar
mijos iš Pietinės Korėjos, 
tai visus jų ginklus paliks 
Syngmanui Rhee, to krašto 
prezidentui.

Tais ginklais Rhee galės 
apginkluoti dar dvi divizi
jas Pietinės Korėjos tau
tininkų, kaip pataria Ame
rikos valdžia.

Associated Press teigia, 
kad po dviejų amerikinių 
divizijų ištraukimo iš Pietų 
Korėjos, ten dar liks pen
kios pilnos amerikonų divi
zijos.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir lietus.
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Kas Ką Rašo ir Sako
MIRĖ VYTAUTO
VARDO DRAUGIJA

Vienas laikraštis rašo, 
kad South Bostone likvida
vosi DLK Vytauto Draugi
ja, išgyvavusi 60 'metų.

Kodėl Vytauto' Draugi
ja likvidavosi? Todėl, kad 
daug jos narių išmirė, iž
das ištuštėjo, na, tai liku
sieji ir buvo priversti visiš
kai draugiją likviduoti.

Ir taip šiandien mūsų 
spaudoje tematome: mirė, 
mirė!... Miršta asmenys, 
miršta draugijos, sulauku
sios geroko metų skaičiaus!

Kas bus?

IR TEN APSNŪDĘ
Liaudies Balsas rašo:
“Toronto miesto valdy

bos rinkimuose dalyvavo 
tiktai 2i9 procentai balsuo
tojų. Taigi, nei trečios da
lies balsuotojų nesudaro. 
Kodėl toks apatiškumas? 
Atsakymą nesunku rasti.

“Didžiuma kandidatu sta
te turčiai. Didelio skirtu
mo nesudarė, kuris iš jų 
laimės . Tad žmones ir ne
paisė labai.

“Tiesa, darbo žmonės tu
rėjo po vieną kandidatą, 
bet ir čia nepasirodė entu
ziazmo, nes žmonės pagal
voja, kad jų vistiek neiš- “Kongreso lyderiai įspė- 
rinks, o jei išrinks, tai ką ję prezidentą, jog nebus ga- 
jie padarys. Mat, visi įsi- .Įima pravesti verstino ka- 
vaizduoja, kad jie negali reiviavimo įstatymo, nes 
sudaryti daugumos, tai ir žmonių sentimentas tam 
negalima nieko nuveikti, priešingas: Kongreso lydė- 
nors tai yra didelė klaida, j riai, matomai, jaučia ture- 
kadangi ir vienas gali daug j šią sunkumus ir kitus savo 
nuveikti, jei jis turi prita-' planus pravesti, kuriems 
rėjų visuomenėj. ' žmonės priešingi.

“Toronto miesto ir prie
miesčių rinkimai parodė, 
kad žmonės apsnūdę, nesiį- 
domauja savivaldybi n i a i s 
reikalais. Bet m. a t y s i te, 
kaip jie keiksis, kai tie val
dytojai lups aukštus taksus, 
pataikaus pelnagrob i a m s. 
O tą reiktų daryti laike 
rinkimų, kada galima šį tą 
pataisyti, išsirenkant gynė
jus.”

Kas buvo Toronte, tas 
pats buvo ir New Yorko 
miestavuose rink i m u o s e : 
palyginti, labai mažas pi
liečių skaičius balsavo. O 
taip neturėtų būti.

KODĖL NEPASAKYTI 
TIKROS TIESOS?

Chicagos marijonų Drau
gas andai rašė apie Eisen- 
howerio kalbą, sakytą Jung
tinėse Tautose, dėl įsteigi
mo tarptautinio atominių 
medžiagų fondo.

Draugas, grąsindamas 
Tarybų Sąjungai, žymi, jog 
amerikinėmis bombomis 
būtų galima sunaikinti vi
są Tarybų Sąjungą. Bet Ei- 
■senhoweris savo kalboje to 
nesakė. Jis sakė, kad šian
dien nėra nei vienos šalies, 
kuri būtu saugi nuo atomi
nes fbei hydrogenines bom
bos.

Beje, marijonų laikraštis 
norėtų, kad Amerika pa- 
grąsintų Tarybų Sąjungai

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

į sunaikinimu. Klerikalų laik
raštis priešingas Berlyno 
konferencijai, priešingas bi
le kokiems pasitarimams su 
Tarybų Sąjunga.

Klerikalų spaudai, žino
ma, pritaria ir lietuviškų 
menševikų spauda.

O visgi nėra ir nebus taip, 
kaip tie nedorėliai trokšta!

TENKA GALVOTI
IR VEIKTI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Prezidentas Eisenhow

er sako, jog jo administra
cija pagaliau atsiminė pa
žadus, padarytus laike rin
kimų kampanijos, ir pildys 
juos.

“Kodėl pagaliau jis atsi
mena tuos pažadus?

“Artinasi kongresiniai 
rinkimai ir reikės nauji pa
žadai daryti. Visai nepai
sius senų pažadų, bus sun
ku ką nors sužavėti nau
jais pažadais. Žinoma, nau
jai pažadėti taip lengva, 
kaip ir pirmiau buvo. Su 
pildymu jau kas kita.

vis, kad ir pavėluotas 
atsiminimas savo pažadų 
turi reikšamės, jei reikia
mai jį pasversime.

“O jei taip, tai su žmo
nių sentimentu reikia skai
tytis ir kitais svarbiais 
klausimais. Pavyzdžiui, at
šaukimas McCarran-Walter 
imigracijos įstatymo, ar 
bent pamatinis jo pakeiti
mas yra vienas pačių svar
biausių klausimų. Tik tai
ka gali būti svarbiau šiuo 
tarpu už tai.

“Reikia sumob i 1 i z u o t i 
žmonių sentimentą, padi
dinti reikalavimą to įstaty
mo atšaukimo iki to, kad 
Kongresas ir administraci
ja matytų rizikingu nesi
skaityti su tuo sentimentu, 
su tuo reikalavimu.

“Chicagoje įvykusi Ratio
nale konferencija atšauki
mui to įstatymo parodė, 
kad visų Amerikos gyveni
mo sluoksnių žmonės prie
šingi tam įstatymui. Vieni 
nori jį atšaukti, nes jis 
persekioja sveturgimius, ki
ti—kad jis diskriminacinis, 
dar kiti — kad jis puldo 
Amerikos prestižą kitose 
šalyse, ir tt.

“Reikia pasakyti saviems 
kongresmanams ir senato
riams, kad stojame už jo 
atšaukimą, už pravedimą 
Lehman - Celler Biliaus. 
Galima ir delegacijas siųs
ti ;pas savo kongresmaną ir 
senatorių, kada jie dar yra 
namie, pareiškimui savo 
norų, savo sentimentų.”

M. Galinis

Po Kersteno
(Tęsinys)

Detroite taipgi buvo vie
nas “liudininkas” su mas- 
ka. Pasak Dsaugo, “juodos 
medžiagos uždanga, tik su 
plyšiais akims, dengė mūsų 
tautiečio tapatybę.”

Kodėl šis “tapatybės” sa
vininkas mūvėjo maską? 
Marijonų laikraštis atsako: 
jis tam turėjo “rimtą pa
grindą.” Kas tas do “pa
grindas”? Kodėl maskuoti 
gaivalai pradėta sodinti į 
kongresinių komitetų liu
dytojų suolus? Manau, jog 
kiekvienas su manim su
tiks: dėl efekto, dėl to, kad 
padaryti patrauklesnį vo
devilį.

Liudijo ten ir tūlas Jo
nas Brazeika. Ką jis vei
kė Lietuvoje 1940 ir 1941 
metais? Ogi štai ką: bolše
vikai pirmiau jį kankino, o 
vėliau, pamatę, kad jis nie
ko sau vyrukas, tai pastatė 
Kaune dirbti. Ką dirbti? 
Brazeika dirbo “prie kan
kinimų kameros.” “Kiekvie
ną naktį jo darbas buvęs 
pakrauti į sunkvežimius 
nukankintųjų kūnus. Pa
klaustas, kiek toje vietoje 
būdavo nužudoma žmonių, 
atsakęs, kad kai kuriomis 
naktimis tekę pakrauti 
bent iki 50 žiauriai išnie-1 
kintu ir sužalotu kūnu. Iš i v ♦
aprangos sprendžiant, B ra-1 
zeikos manymu, dauguma 
buvę dvasiškiai, ūkininkai, 
miestų gyventojai, mokslei
viai.” (Draugas 1953 metų 
gruodžio 11 d.)

Taigi įdomią profesija 
tas “mūsų tautietis” Bra
zeika turėjo Lietuvoje. Tik 
klausimas: jeigu per metus 
laiko kas naktį tik vienoje 
vietoje, kur Brazeika dir
bo, apie po 50 žmonių lavo
nų jis sukraudavo į sunk
vežimius, tai kiek iš viso i 
tie nevidonai komunistai 
išžudė žmonių? Ir, atrodo,: 
ten buvę daugiausiai kuni- ; 
gų!... Tegu pagalvoja ger
biamas skaityojas!...

Šį dalyką, kaip matome, 
Brazeika pirmą kartą vie- : 
šai iškelia. Ligi šiol niekas i 
tokių “prajovų”, tokių pri- ! 
metimų Lietuvos komunis- i 
tams nebuvo padaręs!

Žinoma, tokių dalykų Lie- I 
tuvoje, veikiant Tarybų vy
riausybei, ir nebuvo. Tokie 
dalykai, tokie žmonių ma
siniai žudymai Lietuvoje 
vyko nacių okupacijos me
tu, kai ten buvo išžudyta 
žydų ir nežydų anti-fašistų 
arti pusė milijono. Matyt, 
Brazeika, sumaišė du daly
kus. Jis dirbo naciams ir 
dabar tuos nacių baisius 
darbus primeta Lietuvos ta
rybinei vyriausybei!

Ir Kersteno komitetas tai 
mielai priima!

Detroite dar kažin kokis 
prof. Pranas Padalis sakė 
nemaža nonsensų, skelbda
mas, būk šiandien Lietuvo
je hitlerinių banditų (ku
riuos jie vadina “partiza
nais”) esą daugiau negu 
kada nors buvę!

Iš Detroito Kersteno ko
mitetas vyko Chicagon.

Chicacjoje
Chicago j buvo manyta 

turėti patį didžiausi spek
taklį. Chicaga, atsiminki
me, turi daugiausiai lietu
vių. Čia daug dipukų. Čia 
yra būstinė ir ALT. Čia 
gyvena patys didžiausieji 
Lietuvos laisvintojai: P. 
Grigaitis dr L. Šimutis. Bu
vo tikėtasi, jog į salę, ku
rioje vyko apklausinėjimai 
liudininkų, žmonės netilps.

Bet spektaklio rengėjams

-kas toliau?
teko skaudžiai nusivilti: 
žiopsotojų buvo labai mažai, 
nors įėjimas buvo nemoka- i 
m as, be įžangos. Tai pripa- : 
žįsta ir klerikalų Draugas! j

Tarp kitų Chicagoje buvo, 
apklausinėtas gen e r o 1 a s 
Raštikis, dipukas, kuris 
šiuo metu gyvena Washing
tone. Atrodo keista, kad 
Raštikis iš Washingtono tu
rėjo važiuoti į Chicaga liu
dyti, kuomet pačiame Wa
shingtone buvo padaryti ap
klausinėjimai. Tai, matyt, 
suplanuota dėl efekto. O 
jeigu jam reikėjo užmokėti 
kelionės lėšas, tai užmokėjo 
ALT, kuri kol kas pinigų 
turi.

Raštikis pasakojo, kaip■ 
jis su kitais keliais smeto- į 
nininkais buvo 1939 metais . 
pasiųsti į Maskvą kalbėtis' 
su Molotovu ir Stalinu dėl 
įsteigimo tarybinių bazių 
Lietuvoje. Jie ten buvo gra
žiai svetingai priimti ir Mo
lotovas jiems pasakė, kad, 
nežiūrint tos sutarties, ku-1 
rią Tarybų Sąjunga su na- i 
cių Vokietija padarė, karas i 
tarp šitų kraštų gali įvyk- j 
ti, Tarybų vyriausybė na-: 
ciais nepasitiki. Dėl to TS i 
privalo turėti bazes Pabalti-! 
jo kraštuose, tame skaičiujei 
ir Lietuvoje.

Viename pasikalbėjime Tačiau nepaly g i n a m a i 
Stalinas pastebėjo Urbšiui, | skaudžiau ir sykiu gėda pa- 
kad šis yra perjaunas ir dė! i sidaro, kuomet sužinome,
to mažai teišmano apie pa- kad mūsų šalyje jau šimtais 
saulinius dalykus. Raštikis < skaitomi toki vaikai, kurie: rūpinti kūdikį, kurio tėvas 
visa tai raportavo Kersteno padaryti betėviais ir bena- ir motina randasi kalėjime? 
komitetui!

Raštikis sake, būk Stalinas j prasikaltimo. Padaryti be- i Smith Akto politiniam kali- 
sakęs jiems, kad Raudonoji; tėviais tų^ kurie persekioja j niui per paskiausius 22 me- 
armija apsaugosianti Lietu- i mintis, idėjas, 
vos fašistus nuo Lietuvos 
komunistų! . . .

Ar nematome, kokį ab
surdą, kokias tuštybes dide
li vyrai, toki-e, kaip Rašti-
kis, kalbėjo dar didesniems • mažu ir didesniu keliolikos
....... ......... I -i " /a . ,vyrams, tokiems, kaip Ker-: 
stenąs!.

Na, bet generolas Rašti
kis 1941 metų kovo mėnesį: 
sugalvojo mauti pas savuo
sius, pas fašizmo gelbėtoją ; 
Hitlerį. Ir jis pabėgo į Vo
kietiją. Sugrįžo Raštikisi 
jau į nacių “išlaisvintą”! 
Lietuvą, sugrįžo, kada lie-: 
tuvių tauta vaitojo budelio j 
retežiuose. Raštikis čia bu
vo geras vyras, o po to, kai 
Raudonoji armija ir Lietu
vos partizanai pradėjo na
cius mušti, tai Raštikis dū
mė atgal į Vokietiją sykiu 
su visais hitlerininkais ir 
šiandien jis jau čia, va, liu
dija apie savo patrijotizmą!

Bėgdamas su naciais iš 
Lietuvos (antru kartu) 
Raštikis ten paliko tris sa-! 
vo dukteris, tris seseris iri 
senus tėvus! . . .

Koks smarkus vyras šis
generolas!

Kiti liudviinkai
Chicagoje buvo ir dau

giau liudininkų. Tarp kitų 
buvo Juozas Sniečkus, ku
ris, sakoma, esąs Antano 
Sniečkaus brolis.

Liudijo ir tūlas Jonas 
Bildušas, buvęs prisipla
kęs prie Tarybų valdžios 
Lietuvoje ir gavęs net Tau
ragės apskrities viršininko 
vietą. Vėliau jis buvo su
imtas už šnipinėjimą prie
šui. Jį taip kankino, taip 
kankino, kad jo rankos suti
no ir kojos išsipūtė; o ki
tiems kaliniams buvę dar 
blogiau, nes jie iš bado čiul
pė savo čebatus! . . .

Niekas, gerai pažiūrėjęs į 
poną Bildušą, nepasakytų, 
kad jis kada nors kančią 
kentėjo už šnipinėjimą. Jis
taip gerai atrodo!

(Bus daugiau)

MOTERŲ KAMPELIS 
______—________ w w w w _

Daugiausia nuskriaustieji 
Amerikos vaikai

Mūsų šalyje yra milijonai 
betėvių vaikų. Prieglaudos 
yra jais perpildytos. Dide
lė dalis jų yra aukomis mū
sų šalyje esamos santvar
kos. Tačiau skriaudos 
tiems vaikams būdavo pa
daromos tartum netyčia.

Nesigilinant į skaičius, 
prieglaudas užpildo vaikai 
iš sekamų namų:

Tėvai išmirė ar žuvo ne
laimėse.

Nepagydomai sunegalėjo.
Vieni kitus išžudė arba 

atsidūrė kalėjime už krimi
nalinius prasikaltimus.

Pamesti ar palikti dėl to, 
kad gimdytojai nesuėjo į 
porą arba pora pakriko.

Gimdytojai iš prievartos 
auklėjimui netinkamų žmo
nių, auklėjimui neleistinose 
sąlygose. Toki gimdytojai 
keršijo vaikams, o ne tiems, 
kurie juos privertė tapt! 
gimdytojai. Dėl tokių gim
dytojų žiaurumo su vaikais 
turėjo vaikus nuo jų atimti.

Apgailėtinas tų varguo
liu vaiku likimas . L- V

miais be mažiausio jų tėvų i “Suteikimas kiekvienam

Štai, greta kitų sveikini
mų Kalėdomis, ant mano i 
stalo guli laiškas ir lapelis v 
iš New Yorko. Lapelyje 
paveikslėliai baltų ir negrų

vaiku. O antraštė klausia: v
“Ar pasišventimas šeimai 

yra subversyvus?”
Skaitau toliau. Atsikrei

pusieji pasisako:
“Mes esame šeimos išim- 

i to ir dešimties vyrų ir mo
terų, kurie yra buvę teisia
mi einant minties kontro- 

: lės Smith Aktu. Mes esame 
New Yorke, Baltimorėje, 
Pittsburghe, Detroite, Cle- 

i velande, Chicagoje, Seattle- 
j e, St. Louise, San Francis- 

i co, Los Angeles ir Hawa- 
: juose.

“Daugelis iš mūsų 125 
i vaikų jau išbuvo betėviais 
! dvejus metus. Kai kurių 
i iš jų gyvenime įeina ir ke- 

ionė į federalį kalėjimą,

Lowell iečių sveikinimas
Su žiemos šventėmis Laisvės 

štabui ir visiems tiems, kurie 
i.ir mums linki linksmų Kalėdų 
! ir Naujų Metų

Pirmiau, negu susitiksime ‘ 
I lovvelliečių bankiete pasitiki- I 
i mui Naujų Metų, širdingai j 
spaudžiame jūsų dešines ir I 
linkime geriausios sveikatos į 
ir ištvermės kovoje už geresni i 
rytojų.

Galite sau laukti ir “kalė-
I dinių briedžių,” bet būkit tik

ri, kad viskas pasiekiama tik 
per kovą.

Sveikina j
Grupė Lowellieciu.

:
Pasilikimui Najų Metu low- J 

I čiliečių bankiete sudainuoki- ! 
me žemiau telpančią žiemos i 
dainele “Jevužę.”

“Jevuže”
Oi tu jeva, jevuže,
.Kod’ nežydi' žemužėj?

Oi Ii, oi lilia— 
Kod’ nežydi žiemužėj? 

trumpučiui pasimatymui su 
tėvais ir motinomis, kurie 
jiems reikalingi ir kuriuos 
jie myli. Pasimatymu ka- 
jimo sargo priežiūroje. Du 
iš jų, brolis ir sesutė, lanko 
du skirtingus kalėjimus, 
kad galėtų pasimatyti su 
tėvu ir su motina.

“Ką esame padarę mes, 
kad būtume uždėti i “sub- 
veršyvių” sąrašą? Mes pra
šome jūsų būti teisėjais.”

Toliau skaitant lapelį ran
du, kad prokuroras Brow- 
nelis ir tiems nuskriaus
tiems vaikams pagalbos ko
mitetą pagrasino uždėti į 
subversyvių sąrašą. Tačiau 
tas komitetas tiki į Penktą
jį iš Septynių Mielaširdin- 
gų Darbų. Penktasis įsako 
kalinį šelpti ir išpirkti. Gi 
pagelbėdami kalinių vai
kams jie atlieka ir visus 
kitus geruosius darbus.

Komitetas tęsia savo dar- 
1 bą toliau ir tam prašo vi- 
| suomenės paramos. O ką 
! teikia šeimynoms visuome- 
Į nės doleris, jie išdėsto lape- 
lyje po klausimais:

“Ar yra subversy vu...
“Paimti atsakomybę iš

laikyti ir medikališkai ap- 

nesiūs mažos mėnesinės sti- 
■ pendijos ir knygų bei laik- 
1 raiščių, koki yra leisti?
'< . “Sukėlimas $5,000 pagel
bėti penkioms dešimtims iš 
tų vaikų gauti vidurvasa
rio šventę?

“Sukėlimas apie $6,000, 
kad žmonos ir vaikai ga
lėtų atlankyti tuos vyrus ii 
moteris federaliuose kalėji
muose?

“Ar yra subversyvus ne
atlaidus darbas informuoti 
Amerikos liaudį apie tas 
Smith Akto aukas? Tuomi 
įspėti liaudį, kad kaip Hit
lerio Vokietijoje, joki na
mai, nei viena šeima nėra 
saugūs tol, kol mūsų myli
mieji yra persekiojami ir 
kalinami už naudojimąsi 
savo konstitucine teise kal
bėti už savo politines idė
jas?”

Sykiu su lapeliu įdėtas 
laikraščio National Guardi
an vedėjo - redaktoriaus 
John T. McManus laiškas, 
Jisai varde tų vaikų prašo

Kaip žydėsiu žiemužėj, — 
Vejas laužo šakeles.

Oi Ii, oi lilia . . .
Vėjas laužo šakeles — 
Šalna šaldo žiedelius . . .
Po šaltosios žiemužės — 
Ateis mėnuo gegužės . . .
Nutirps šaltas sniegelis, 
Tad aš krausiu žiedelius. ...
Vėl pavasarį žydėsiu.

Oi Ii, oi lilia, 
Dailiais žiedais jus žavėsiu.

Paskutiniai trys punktai 
Lowclllecio savotiškai sustaty
ti. Manoma, jog' nebus tame 
prasižengimo.

J. Lowellietis

Redakcijos Atsakymai
J. M. —Atleisite, jūsų šyp

senų “Laisvamanio mirtis” 
nesunaudosime. Truputį per- 
aštrios. Ačiū už rašinėjimą. 
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paremti Families of t 
Act Victims. Komiteto 
resas yra 80 E. 11 th 
Room 535, New York C;

Tasai komitetas, tai v. 
riausioji prieglauda dau 
giausia nūs k r i a u s t i e m s 
Amerikos vaikams. Tinka
ma jiems parama nors da
linai prašalina nuo Ameri
kos veido tą gėdingą dėmę, 
kokią užtraukę makartistų 
reakcijos dūkimas. A-a

Indijos moterims 
daugiau teisių

Šiomis dienomis Indijoje 
paskelbtas bilius, kuris bus 
Įteiktas šalies Parlamentui 
vasario mėnesį. Jeigu jis 
bus priimtas, pirmu kartu x 
tos šalies istorijoje mote
rys galės būti renkamos 
džiūrimanais.

Šeimininkėms
Likęs maistas

Kiekviena gera šeiminir 
kė stengiasi aprokuoti mais
to kiekį taip, kad mažiau 
šia liktų, kad nesieikvotų. 
Tačiau šventėmis su sve
čiais, o didesnėse šeimose ir 
kas dieną sunku pilnuti
nai apriboti. Likusios mė
sos gerai tinka darymui sa
lads. Čia vienas tokių re
ceptų :

Mišrus 2 mėsų salad
2 puodukai supiaustytos 

vištienos
2 puodukai hamės ar ki

tokio raumens
2 puodukai smulkiai su- 

piaustytų selerių
puodukas pasūdytų al- 

. monds
Pusė puoduko 

naise ar salad dress!1
salotų
2 kietai virti kiauškuu.i 
saldus raudonasis pipiras 
Sumaišyk mėsas, selerius,

I riešutus ir mayonnaise. Iš- 
l dėk ant salotų lapų. Apde- 
koruok išilgai perplautais 
kiaušiniais ir pailgais rie-

1 Žiūkais pipiro.
To kiekio turėtų užtekt 

i 6-8 asmenims. Tas pats s: 
: lad galima daryti iš vien. 
! kurios mėsos, arba daryti 
: be riešutų, kam riešutai ne- 
I tinka. Z.

Todays Pattern

Pattern 9109: Misses' Sizes 
small (14-16); medium (18-20); 
large (40-42). Small requires 2H. 
yąrds 35Jnęhvfabric.
' — T w uv P1"

Užsakymą su 35 centais \ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 11042 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



MONTREAL, CANADA
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
• 5veikin« visus Montrealio 
Ainių skaitytojus, taip pat ir 
visus šio laikraščio skaitytojus 
su Naujais 1954 metais ir lin
kiu laimingai juos sutikti ir 
linksmai praleisti. Teklesti 
taika pasaulyje!

Korespondentas

motiną. Motina labai džiau
giasi sulaukusi svečio, nes tik 
du sūnų turi ir abu čia negy
vena — vienas Toronte, kitas 
Jungtinėse Valstijose.

Veikiausiai' yra ir daugiau 
atvažiavusių ir 
ilgoms šventėms 
bet šiuos žodžius 
vyko sužinoti.

išvažiavusių 
pasisvečiuoti, 
rašant nepa-

Reikalauja sugražinti miestui 
taksų pinigus

Čia susidaręs miesto Gyven
tojų Komitetas (Montreal Ci
tizen’s Committee) priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, kad 
provinciale valdžia gražintų 
miestui daugiau, negu $25,- 
000,000 į metus surenkamų 
taksų už automobilius, motor- 
ciklius, sunkvežimius ir už ga- 
zą. Rezoliucija perduota kitai 
stipriai organizacijai, Board 
of Trade, prašant, kad ši or
ganizacija irgi priimtų, ar 
patvirtintų minėtą rezoliuciją, 
kas jai priduotų daugiau jė- 

os.
Gražinti pinigai, rezoliucija 

sako, beturėtų būti niekam 
kitam naudojami, kaip subvės 
pravedimui, kas Montrealio 
transportacijos palengvinimui 
būtinai reikalinga.

Vėl viena tekstilės dirbtuvė 
užsidarė

Spaudžiama Kanados tek
stilės industrija dėl rinkų sto
kos savo produktams, vieną 
dirbtuvę vėl uždarė v siškai. 
Uždaryta Canadian Cottons 
Ltd., Cornwall, Ont., mieste. 
Kartu reikia pažymėti, kad ir 
kitos tekstilės industrijos dirb
tuvės dirba ant gana sutrum
pinto laiko ir daug darbininkų 
visai atleidusios.

Tekstilės industrija ir jos 
darbo unijos jau seniai klebe
na Kanados valdžios duris O- 

woje, kad darytų ką nors 
*ieš Amerikos magnatų dum- 
’ojamus audinius Kanados 

rinkose už daug pigesnę kai
ną (kuria pasinaudoja tiktai 
pelnagrobiai verslininkai). 
Bet kol kas konkretaus nieko 
nesigirdi prieš tai. o 
industrija, juo labiau 
bantie j i darbininkai 
čia smarkų krizi —

Virš minėtoje
kuri užsidarė, normaliai dirb
davo apie 450 darbininkų, o 
paskutiniu laiku, prieš visiš
ką užsidarymą, jau buvo 
likę tik 385 darbininkai.

Kanados 
joje dir- 
jau jau- 
ne d arba,

dirbtuvėje,

at-

MLSPD nominavo valdybą

Didžioji Montrealo Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašai pine 
Draugija gruodžio 12 d, savo 
narių reguliariame susirinki
me pravedė valdybos nomina
cijas ateinantiems, 1954 m.

Nominuota : Pirm.—Anta
nas Janušis, vice-pirrn.—Ka
zys Spaičys, protokolų sekr.— 
Jonas Braknis, ižd.—Mykolas 
Gudas, finansų sekr.— Jurgis 
Pelakauskas, valdybos nariais 
—Vaclovas šipelis ir Petras 
Niaura.

Kadangi į visas vietas tik po 
vieną kandidatą, todėl valdy
ba automatiškai 
vienbalsiai išrinkta.

pasilieka

Vaikučiams kalėdinė eglutė

metais, 
Bytauto

Serga
Juozas Deksnys buvo sun

kiai susirgęs, bet dabar jo 
sveikata jau gerėja. Sunkiai 
susirgęs ir Petras Januška.

Mire

Gruodžio 18 dieną mirė Jo
nas Kličiu-s, sulaukęs 51 m. 
amžiaus. Velionis iš Lietuvos 
paeina nuo Ukmergės. J Kana
dą atvyko 1930 metais.

Skaitytojai įvertina 
savo korespondentus

Lawrencietis S. Penkaus- 
kas gavo nuo buvusių to 
miesto gyventojų Grinkų 
pasveikinimą šv e n t ė m i s, 
kurį jis skaito naudingu vi
siems korespondentams, vi
sur. Dėl to prašo jį pa- 
seklbti dienraštyje. Sveiki
nimas sako:

Gerai padarei, kad pra
dėjai parašinėti apie Law- 
rencų. Jau buvome pradėję 
mišlyti nebeužsirašyti Lais
vės, kad taip ilgą laiką nie
ko nebuvo iš Lawrence‘pa
rašyta. Žinote, kaip gyve
name toli, tai paėmę . laik
raštį pirmiausia žiūrime, 
kas dedasi tame mieste, kur 
esame gyvenę. Tai jau bu
vau pradėjusi pykti ant jū
sų, nes žinojau, kad jūs se
niau parašinėdavote. Jau 
norėjau jums lupti kaili 
Tai būk geras ir parašinėk 
visada, apie viską.

Su pagarba,
Grinkų šeimyna 

Florida

Penkausko atsakymas Į 
pagrasinimą neskaityti 
Laisvės be korespondencijų 
iš Lawrence, atrodo, irgi 
teisingas. Atsakyme Grin- 
kams jis rašo:

Gerai, drauge, kad skai
tote Laisvę ir raginate pa
duoti žinių iš Lawrence. 
Stengsiuosi paduoti žinutes, 
kiek galėdamas. Bet, mie
la drauge, neturėkite tokios 
minties, kad nematę iš 
Lawrence žinių ir nebeskai
tyti Laisvės. Mūsų dienraš
tyje telpa labai svarbių 
straipsnių ir taip visokių 
pasaulinių žinių. Ypač tel
pa iš Lietuvos, kurios yra 
labai svarbu žinoti,
viename priešiškame laik
raštyje nepaduodama tei
singų žinių, tik spausdina
ma šmeižtai. Lietuvos prie
šai išlaužia iš savo makau
lės nesąmones ir rėkia lyg 
proto netekę.

Laimingai sulaukti Nau
jų Metų!

S. Penkauskas

O nė

Kaip kiekvienais 
taip ir šiemet, DLK 
Neprigulmingas Klubas savo 
svetainėje, gruodžio 19 d., 
paruošė visų Montrealio .lietu
vių vaikučiams kalėdinę eg- 
vo vaikučius, pasakoja, kad 
vaikučiai buvo labai maloniai 
priimti, palinksminti ir pavai
šinti, o taipgi visi gavo ir- po 
gražią žaislinę dovaną. Kaipo 
“Santa Claus” vaikučiams 
“aktino” J. Gloveckas.

Hartford, Conn

(buvusios 
sūnus Va-

Atvažiavo Naujokienes sūnus 
svečiuose

Naujokienes 
Kvietkauskienės)
lentinas Kvietkauskas iš To
ronto ^kalėdinių svečių proga 
atvažiavo pasisvečiuoti pas

Ir mūsų Širdingas ačiū

N ors d raugė V. K a z 1 a u 
reiškė ačiū visliems, kuom 
nors prisidejusiems prie mūsų 
auksinio jubiliejaus bankieto, 
mes taipgi 
ačiū visiems 
lankiusiems, 
pildytojams,
dirbusiems prie

iš-

tariame ■ širdingą 
skaitlingai atsi- 
Ačiū programos 

darbininkams, 
aptarnavimo

svečių, h* visiems prisiuntu- 
siems sveikinimus ir dovanas. 
Jūsų širdingumas suteikė 
mums daug malonumo. Tai 
buvo viena linksmiausių dienų

Laisve (Liberty)-Trečiadienis, Gruod.-Dec. 30, 1953

Lowell, Mass.
Serga draugas Rutkauskas

Šiuo laiku skausmingai su- 
sirgo Alekas Rutkauskas. Jam 
įpuolė didelis skausmas į strė
nas ir vėliau nusileido tas 
skausmas į kojos blauzdą ir 
tas nebepakenčiamai kankina 
ligonį. Veikiausia reikės eiti į 
ligoninę ir ten daktaras tirs, 
kas tokio galėtų būti.

Rutkauskas 
Jonus žmogus, 
apgailestauja 
k negreičiausia

Drg.

yra labai ma- 
todėl visi labai 
ir linki jam 
pagyti.

Rutkauskui ir šiaip 
nesmagu buvo laukti šių Ka
lėdų, nes kaip tik metai suė
jo prieš pat Kalėdas, kai jis 
palaidojo savo mylimą žmo
ną Aleną.

Labai ir labai nesmagi jam 
pirmoji sukaktis! Vienok vilr- 
mės, jog praeis sunkios valan
dos ir vėl pragiedrės kiek 
šviesesnės dienos draugui Ale- 
kui ir kartu su juo mums 
siems.

Irgi liūdna žinele

Šio mėnesio 11 dieną tapo 
palaidotas Aleksandras Saba
liauskas. Tai buvo tikras dė
dė Domicėlės Lukienės, uste- 
rietės, Juozo Luko žmonos.

A. Sabaliauskas nebuvo 
laisvų pažiūrų žmogus — ro
dos, keleivietis buvo, bet nesi
priešino ir kitokioms pakrai
poms. Per ei'lę metų jis buvo 
be abiejų kojų, tačiau jis ne
galėjo išmokti dėvėti dirbtines 
kojas, todėl jam buvo sunku 
leisti metus po metų tik už
sidarius kambaryje. Taip jam 
bevargstant, mirtinai jį palie
tė sukrėtimas (“chock”) ir 
taip staiga mirė gruodžio, ro
dos, 9 dieną.

Aleksandras paliko nuliūdi
me savo žmoną Petronę, du 
posūnius ir vieną podukrą 
Anna. Palaidotas su bažnyti- 

apeigomis ir, kaipo 1- 
vetera- 

ceremo-

vi

d raugei

iiėmis
mojo pasaulinio karo 
nas, su militarinėmis 
n i-jomis.

Reiškiu užuojautą
D. Lukienei, jos sesutei Vil- 
čanskienei, jų dviejų motinė
lei ir .Aleksandro našlei su 
su kitais artimesniais.

Lai būna mirusiems lengva 
žemelė! O visiems gyviesiems 
linkiu linksmu linksmiausių 
Naujų Metų!

J. M. Karsonas

ŠYPSENOS
Vienas amerikonas turistas 

aplankė Švediją. Stockholme, 
belankant universitetą, jis ma
tė studentų demonstraciją, ku
rioje studentai nešė vieną jau
nuolį ant pečių, apvainikuotą 
žalių lapų vainiku, ir kuriam 
mėtė rožes mergaitės studen
tės.

Amerikonas paklausė 
vadovo: “Ar 
herojus ?”

Jo vadovas 
baigė mokslą
laipsniais — sumina eum Įau
dė —kaip sakoma lotyniškai.”

Amerikonas pareiškė nuo
stabą, kad tiek daug garbės 
suteikiama vien aukštam mok
slui.

švedas vadas nusišypsojo ir 
paklausė: “O dėl kokio tikslo 
jūs amerikonai 
versitetus?”

savo 
tai koks sporto

atsakė: “Ne, jis 
su aukščiausiais

statote

C. S.

uni-

Abiems ant lygių

Gydytojas į pacientą:
—Man nelabai smagu 

pastebėti, bet tasai čekis, kurį
man davėte, sugrįžo, netikęs.

Pacientas:
—Labai keista. Bet taip pat 

sugrįžo ir mano liga.

jums

mūsų gyvenime. *
Širdiangiausias ačiū, 

rengėjams: M. ir J. Lukštams, 
O. ir J. šilkams, ir V. ir .J. 
Kazlau. Jie tai sumanė, jie tai 
įvykdė. Tas viskas pasiliks 
mūsų atmintyje, kolei mes gy
vensime.

Ona ir Petras Giraičiai

tai

Sveikinu

Visus Savo Draugus ir Pažįstamus su

1954 METAIS
linkėdamas daug laimės, ir kad visi, 
sulyg išgale, pasidarbuotumėm per 
1954 metus dėl taikos pasaulyje ir 

geresnio rytojaus!

JONAS K. MAŽUKNA
Pašvitinietis
Pittsburgh, Pa.

Sveikinu
DRAUGUS ir DRAUGES 

PAŽĮSTAMUS iv NEPAŽĮSTAMUS

SU

NAUJAIS METAIS
ir 

naujais demokra tinia i s lai mėjima is

JOHN VAICEKAUSKAS 
Binghamton, N. Y.

PITTSBURGH, PA

gera 
ir a* 

sutikti

Matykite Phillip Bonosky, 
Pittsburghe, sausio 
3-čią dieną

Netikėtai pasitaikė 
proga Pittsburghiečiams 
pylinkės lietuviams
jauną rašytoją, Phillip Bonos
ky (Baranauską), šiomis die
nomis Bonosky lankosi pas gi
mines savo gimtinėje, Duques
ne.

Phillip Bonosky dalyvaus 
pramogoje, kuri Įvyks sekma
dienį, sausio 3 d., 2 v. po pie
tų, L. M. Klube, 142 Orr St., 
Pitts burgh e.

Tokią susitikimo pramogą 
turėjo nevvyorkiečiai. Atsilan
kę klausytojai buvo labai pa
tenkinti su jaunu rašytoju ir 
daugelis įsigyjo po kopiją ki
tą jo naujos knygos, “Burning 
Valley,” kurią jis autografa- 
vo kiekvienam.

Minėta knyga, “Degantis 
Slėnis,” vaizduoja lietuvių šei
mos gyvenimą viename Penn 
sylvanijos plieno mieste. R. 
Baranikas rašo, kad ši knyga 
yra mums, lietuviams, svarbus 
kūrinys. Knyga pirmu kartu

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
fmonė — žemės ūkiui

Kaunas. — Vis didėjančias 
kolūkių reikmes stengiasi pa
tenkinti “Nemuno” metalo 
dirbinių fabrikas. Itin reika
lingų žemės ūkyje gaminių: 
penkiapirščių purentuvų, spy
ruoklinių kablių vadelėms, su 
žiedu, grandinių žiedų pa
kinktams, suktukų grandims, 
grandinių žiedų pakinktams 
šiais metais fabrikas pagami
no penkeriopai daugiau, negu 
pernai.

žymiai išplėsta gamyba kol
ūkinėms statyboms reikalingų 
metalo gaminių. Statybinių vi
nių, vamzdžių vandentiekiui, 
sraigtų medžiui, prekybinės 
vielos šiais metais pagamina
ma ketvirtadaliu daugiau, ne
gu pereitais metais. Fabriko 
kolektyvas žemės ūkio mašinų 
dalims sujungti ir pritvirtinti 
išskečiąmųjų šplintų gamybos 
metini planą Įvykdė pirma 
laiko — per 10 mėnesių.

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

STENOGRAPHER. Experienced or 
will consider recent High School 
graduate. Salary $50. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr . Berni, 
KI 5-5600.
REINHART, INC., 2016 Noudain St.

(255-2)

TYPIST
Experienced. Must be fast and ac
curate for addressing and mailing 
list work. Steady position, good 
working conditions. Apply in per
son or prone. Mrs. Bryan. •

HUBBARD ASSOCIATION
527 Cooper Street, Camden N. J.

Woodlawn 6-3476
(255-5)

OFFICE WORK. Exp. young lady, 
for Real Estate. Knowledge of typ
ing and bookkeeping. Steady work; 
good working conditions. Vicinity, 
29th & Diamond. ST. 7-8982 for in
terview. (255-1)•

FOR SABE

literatūroje pla- 
vaizduoja Ryti- 

emigrantų Ame*

VILNIAUS ĮMONĖSE
Garbingai įvykdė savo so

cialistinius įsipareigojimus 
“Elfos” elektrotechn i k o s 
gamyklos kolektyvas. Vir
šum metinio plano išleista 
dešimtys tūkstančių patefo
nų motorų ir elektrogramo- 
fonų. Vien tik per 10 mė
nesių savikainos sumažini
mo sąskaita sutaupyta šim
tai tūkstančių rublių.

Už kelis milijonus rublių 
drabužių viršum 11 mėnesių 
plano pagamino “Lelijos” 
siuvimo fabriko kolektyvas. 
Pirmos rūšies gaminių iš
leista 5% daugiau, negu bu
vę numatyta plane. Gauta 
šimtai ’ tūkstančių rublių 
viršumplaninių sankaupų. 
Už gerus darbo rezultatus 
pirmajam siuvimo cechui, 
kuriam vadovauja Lisaus
kas, suteikta įmonės perei
namoji Raudonoji vėliava. 
Bučo vadovaujamai geriau
siai šio cecho brigadai su
teiktas puikios kokybės ir 
aukšto darbo našumo bri
gados vardas.

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

(250-7)

na-

gra- 
jam

“šios, šalies 
tesniu mastu 
n ės Europos 
rikoje, susispietusių sunkioje
šios šalies pramonėje, gyveni
mą su jų vargais ir džiaugs
mais.”

Apart to, rašytojo Bonos- 
kio biografija “Brother Bill 
McKie” dabar eina serijinėje 
formoje Vilnyje. Abi knygas 
jau įsigyju Literatūros Drau
gija ir jos bus duodamos savo 
angliškai skaitantiems 
riams.

Phillip Bonosky kalba 
žiai ir lengvai, žinoma,
geriau kalbėti jo paprastoje 
kalboje, angliškai. Tad būtų 
labai gerai, kad daugiau čia- 
gimių jaunuolių ateitų į šią 
pramogą susipažinti ir pasi
tarti su šiuo jaunu, gabiu, su
sipratusiu rašytoju.

Su B.onoskiu pribus ir kitas 
Pittsburgho sūnus, Pranas Ba- 
levičius, pianistas, kompozito
rius, ir viešnia chorvedė ii 
Tiesos angliško skyriaus vedė
ja Mildred Stensler. Pranas 
ir Mildred išpildys muzikali- 
nę dalį programos. Visi būki-

Plečiama mėsos produktų 
gamyba

Tūkstančiai Vilniaus mies
to gyventojų kasdien atsi
lanko maisto produktų apr- 
duotuvėse, mėsos krautuvė
se. Ten jie perka dešras, 
sardeles, koldūnus, kotle
tus ir kitus mėsos produk
tus, pagamintus Vilniaus 
mėsos kombinate.

Siekdamas pate n k i n t i 
nuolat augančius vartotojų

te prisirengę dainuoti sutar
tinai.

Rengėjai

Sveikiname su

Naujaisiais Metais
LLD nariams, Kuopoms ir veikėjajms

Nuoširdžiai sveikiname visus Lietuviu Literatūros Draugijos narius 
ir veikėjus. Lai l$54-tieji metai bus mūsų Draugijai dar vaisingesnį, 
negu praėjusieji.

Prašome visus narius, visas kuopas ir visus veikėjus pačioje pradžioje 
metų rimtai susirūpinti mokėjimu ir rinkimu narinių duoklių. Nelaukite, 
neatidėliokite! 1 Stengkitės, kad jūsų kuopa būtų viena tiš pirmutinių 
patekU j garbės sąrašą.

Nepamirškite Draugijos apsigynimo reikalų. Paremkite apsigynimo 
fondą.

Pasiekite tuos narius, kurie dėl vienos ar kitos priežasties nepasimo
kė j o duoklių už 1953 metus, ir paraginkite pasimokėti.

Pasistengkite gauti naujų narių.
Lankykite kuopų susirinkimus. Padarykite kiekvieną kuopą veiklia, 

energinga kolonijos organizacija.

L.L.D. CENTRALIN1S KOMITETAS
Pirm. K. Stanislovaitienė
Sekr. Jonas Grybas
Iždin. Povilas Beeis

poreikius, kombinato kolek
tyvas pastaruoju metu pra
dėjo išleisti žymiai daugiau 
mėsos gaminių. Kasdien 
prekybos tinklui perduoda
ma keliasdešimt rūšių mė
sos, dešros, pusfabrikačių.

Įmonės pajėgumas padi
dėjo, kai buvo paleisti į 
darbą nauji įrengimai. Ne
seniai čia pradėjo veikti 
naujas šaldytuvas, elektros 
suvirinimo skyrius, kalvė. 
Mechanizuoti gamyb i n i a i 
procesai dešrų ceche. Da
bar čia gaminama 17 rūšių 
dešros, kurių per parą iš
leidžiama po 7-8 tonas. Vien 
tik šį mėnesį cecho darbi
ninkai įsipareigojo išleisti 
viršum plano daugiau kaip 
60 tonę dešrų.

Didelę gyventojų paklau
są turi įmonėje gaminami 
pusfabrikačiai: k o 1 d ū n ai, 
kotletai, pyragaičiai. Dėl to 
didelis dėmesys skiriamas 
kulinarijos cecho išplėti
mui.

SKELBKITĖS LAISV

Rochester, N. Y
Gedemino Draugystės metinis pa

rengimas pasitikimu! Naujų Metų 
{vyks gruodžio 31 d., 6:30 vakaro 
575 Joseph Ave. Visi Rochesterio ir 
apylinkių lietuviai prašomi dalyvau
ti. Bus gera muzika šokiams, ska
nių valgių ir gėrimų. Nariams įžan
ga 50c ir už tai gaus čipsų vertes 
50c. Nenariams įžanga nemokama.

Komisija (255-256)

Pittsburgh, Pa.
Sausio 3 d. jvyks 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 svarbią kny- 

! gų, vėliausia yra “Burning Valley,’ 
apie kurią jau buvo plačiai minėta 
spaudoje.

Apart Philip Bonosky, taipgi da: 
lyvaus Mildred Stensler 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 
Pittsburgho apylinkės. Čia daug ne 
minėsime, patys atėję išgirsite jt, 
kalbas ir muziką.. Visus kviečia 
LDS 8-ta Apskr. (254-256

MATTHEW A 
BUVUS 
(BUYAU8KAB) v

LAIDOTUVIŲ 
DIREKWUUS

426 Lafayette St.
Newark, & N. J.
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Gastrolės ir padėka
Kaip jau yra žinoma, LDS 

46-tos kuopos arba, kaip juos 
vadina, Kultūros Centro ko- 
medijantai, gastraliavo su ko
mediją “Geriau Vėliau, Negu 
Niekad“ ir su dialogais “Ker
nu Gydytoju” ir “Abiem Blo
ga.” Vaidino ir kiliose mies
tuose.

Lapkričio 14-tą dieną jie 
vaidino Brockton, Mass. Publi
kos buvo pilna svetainė ii- visi 
gardžiai prisijuokė. Po vaidi
nimo. brocktoni-ečiai draugai 
išsiveziojo visus aktorius pas 
save ant nakvynių ir visus la 
bai maloniai priėmė ir vaišino, 
šitų žodžiu rašytojui teko 
nakvoti pas draugus Prank 
Markevičius. Jie mus taip ma
loniai priėmė ir vaišino, kaip 
kad savo tikrus brolius arba 
seseris.

Ant rytojaus, visi vaidinto
jai buvo užkviesti pas draugus 
A. Wallen, tai yra pas mūsų 

I garsiosios ii' visiems žinomos 
dainininkės Aldonos Walen 
tėvus. Ten buvo nukrauti sta
lai gėrimais ir valgiais iš daug 
skirtingu patrovu.

» Po vaišiu draugai Walenai 
dar apdovanojo aktorius gry
bais, burokais, agurkais ir ki
tokiomis daržovėmis, kad na
mo parsivežtu. Taigi, nekurie 
dar ir dabar tebevalgome jų 
duotas daržoves.

Brocktone, veikia sakyti, 
viskas išėjo labai gerai. Ir. ži
noma, todėl išėjo, kad ren
gėjai ir visi kiti draugai labai 
gražiai kooperavo su vaidin
tojais. Bengė jai tik nuvažia
vus tuoj aktorius pavaišino. 
Pirmininkė draugė Walange- 
vičienė gražiai pirmininkavo, 
draugas G. Shimaitis padėjo 
ant steidžiaus. Ir taipgi visi 
kiti patarnavo kuogeriausia.

Taigi, visiems tariame šir
dingą ačiū.

Lapkričio 22-rą dieną ta pa
ti komedija su pridėčkais bu
vo vaidinta Kultūros Centre, 
Richmond Hill. Vaidinimas 
pasisekė gražiai, publika pri
sijuokė. Bet publikos nebuvo 
tiek, kiek tikėtasi, žinoma, 
rengėjai nepralaimė.jo, bet ir 
pelno mažai liko. Mat, čia 
kainuoja brangiai surengimas. 
Publikos buvo gal ne perda il
giausia dėl to, kad tą pačią 

į dieną įvyko keletas privatiškų 
pokilių, LDS apskrities konfe
rencija ir dar didelis tarptau- 
ti.škas parengimas. O prieš tai 
ką tik buvo buvęs Laisvės 
koncertas.

Suorganizuoti aktorius ir 
pastatyti scenon veikalą yra 
nelengvas darbas. Aktoriams 
gi reikia mokytis per kokius 
trejetą mėnesių. Tad būtų la
bai gražu, kad nebūtų skal
doma mūsų publika i kitokius 
kokius pokilius. Mes publikos 
neturime tiek, kad visur jos 
užtektų, žinoti, kada Įvyks 
vaidinimai, taipgi labai leng
va, nes būna garsinama net 
per tris mėnesius, o dar ir su 
paveikslais. Taigi, negali būti 
pasiteisinimo, kad, ot, nežino
jome. Mūsų aktoriai palieka 
labai nepatenkinti, kuomet tą 
pačią dieną, kada jie vaidina, 
mūsų draugai rengia kitokias 
kokias pramogas. Jie paskui 
nenori nei i roles apsiimti vai
dinimui. Taipgi tokie teatra
liški vaidinimai arba vakarai 
pas mus teįvyksta labai retai, 
gal vienas ar du per sezoną. 

Į Taigi, visi manykim, kad ta 
diena yra kaip teatro šventė 

y ir kad ten visi privalome būti, 
o ne kitaip. Nes mes visi pri
pažįstame, kad teatro menas 
yra mums reikalingas. Tai mes 
jį ir palaikykime.

•
Gruodžio 6-tą dieną įvyko 

, tos pačios komedijos ir tų pa
čių dialogų vaidinimas Water
bury, Conn. Publikos buvo vi
dutiniškai. Waterburieciai sa
ko, kad, valig jų miesto, buvo 
nemažai. Kiek matyt, tai pub
lika ir rengėjai tapo užganė
dinti vaidinimu. Jie, mat, juo
kėsi net pilvus susiimdami. Po 
vaidinimo, rengėjai labai ska
niai aktorius pavaišino ir dė- 
kavojo aktoriams už gražų

NewYorto^ėMr2lnlo$
Prasidėjęs šmugelis 
unijos knygutėmis

Nacionalės Marininkų Uni
jos vykdantysis komitetas pa
ėmė i savo rankas visą kont
rolę newyorkiecio unijos sky
riaus. Tai padarė tikslu sus
tabdyti šmugeli unijos knyge
lėmis. Bandys sugauti kaltinin
kus. Patirta, kad unijos nario 
knygelės buvusios pardavinė
jamos po $300. šis jau yra 
antras toks šmugelis nuo 1950 
metų.

Queens policija areštavo 
jauną vagį su vogiu auto. Prie 
namu kieme rado kita auto, 
dalinai jau išardytą. Planavę 
parduoti dalis. Vagišių tėvai 
atostogauju Floridoje.

vaidinimą. Taigi, už vaišes ir 
gražų priėmimą labai dekoja- 
me.

Gruodžio 20-tą dieną ta pa
ti komedija ir dialogai buvo 
vaidinta Newark N.J. čia ėjo
si viskas irgi gerai. Publikos 
buvo pusėtinai gerai ir visi 
gardžiai prisijuokė, čia taipgi 
po vaidinimo buvo aktoriai 
skania? pavaišinti.

Taigi, ačiū newarkieciams 
už vaišes ir už padėjimą sutai
syti scenerijas. Didžiausias 
ačiū priklauso draugui Jami- 
sonui, kiwis mums padėjo vi
same kame.

Beje, reikia biskį pakalbėti 
ir apie mūsų aktorius. Mūsų 
aktorių, tai buvo labai didelis 
pasišventimas šitam meno dar
bui. Daleiskime, J‘. Judžentui 
važinėjimas į praktikas kaina
vo apie $10, o jis iš rengėjų 
neėmė. Ir taipgi jis negalėjo 
dėl vaidinimo dirbti savo dar
bo net dvi dienas. Jis taipgi 
nieko nenorėjo už jas. Tai 
gražus pasiaukavimas. Ir 
taipgi J. Rušinskas, J. Šimkie
nė ir V. Bunkienė neėmė jokių 
mokesčių, nors jie visi iš toli 
važinėjo Į praktikas. Prie to 
mūsų draugai J. Grybas, V. 
Lunkus ir J. Klimas mūsų ak
torius dažnai parveždavo na
mo iš praktikų.

Taigi, labai karštai ii- šir
dingai- dėkojame visiems už. 
tokį gerą kooperavimą. Ir tik 
taip kooperuojant galima 
lengvai ir gražiai atlikti gra
žūs darbai mūsų menui.

LDS 46-tos kuopos
Gastrolių Komisija

I UŽSISAKYKITE DABAR I 
j ŠVIEŽIOS PAUKŠTIENOS ŠVENTĖMS |
I Antienos, žąsienos, Kalakutienos Mėsos įį
< v i
< ZACH BROS. MEAT MARKET Iį . «
| Puikiausia Kokybė Visuomet |
f 1020 Manhattan Avė 227-A Nassau Ave. |
| EV. 3-3891 EV. 3-2663 |

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6128

’ PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, T/. lJ N. Y?

Grupes ir pavienius kviečia laukti 
Nauju Metu Liberty Auditorijoje

Ar jūs turite grupę, ar ne
turite grupės, esate kviečiami 
pasitikti Naujus Metus Liber
ty Auditorijoje. Jeigu ir netu- 
riterite grupės, ateikite vienas, 
šimtuose žmonių netruksite 
čia rasti sau pažįstamų. Links
muose šokiuose, dainose pra
leisite vakarą.

Šokiam gros Jurgio .Kaza
kevičiaus orkestras. Įžanga 
tiktai $1.50. Už tą patį gausi
te žibančias kepures ir kitus 
blizgučius.

liberty Auditorijos ręsta ti
tanas turės karštos kavos ir 
užkandžių. Bet jeigu kas no
ri vaišintis savomis vaišėmis,

Aido Choro žinios
Choras turi pasibrėžęs daug 

darbų ateinantiems metams.
Pirmas: gauti daug naujų 

narių. kad choras galėtų 
smarkiai veikt. Tai geras ir 
garbingas pasiryžimas. Aš ma
nau, kad tas bus išpildyta ne
dvejojant.

Choras dar turėtų dažniau 
parašyti1 apie savo veikimą. 
Paskiausiu laiku buvo mažai 
aprašymų apie chorą, tartum, Į 
kad choras negyvuotų, štai, 
mes turime gabią korespon
dentę, kuri įdės daug jėgų ir 
pasiryžimo choro veikime, pla-, 
čiau aprašys ch. veikimą. Tas 
paskatins daugiau naujų narių 
įsirašyti į chorą. Keletas jai\ 
Įsirašė ii' padeda chorui dai-Į 
nuoti. i

Mes turime labai gabią, ma- 
i lonią mokytoją. Tas suteikia 
! mums daug noro dainuoti ir 
dainuoti. Nesu matęs taip pa
siryžusius artistės, kaip mūsų. 
Mildutė. Pas ją yra dinamiška 
energija, nenuilstantis pasiry
žimas. Ji mus mokina be rūs
tybės, be įsikarščiavimo ir mes 
taip, kaip namie. Ta? linksma 
ir malonu būti chore.

Man atrodo, kad Mildutė 
jokių bėdų neturi. Kur ją ma
tysi, kur sutiksi, visur su šyp
sena, visuomet linksma. Ji yra 
užsitarnavusi aukščiausios pa
garbos nuo visuomenės.

Aido Choras kviečia jaunus 
ir suaugusius ateiti tuojau Įsi
rašyti ir dainuoti chore. Pir
moji po Naujų Metų pamoka 
įvyks sausio 8-tos vakaro 8 v., 
Liberty Auditorijos Music 

prašomi atsinešti. Taip daro 
daugelis šeimų ir grupių Nau
jų Metų laukiant. Jie užsisa
ko stalus, o vaišes atsineša sa
vo. ši didžioji lietuvių Įstaiga 
pašvenčia Naujų Metų vaka
rą saviems tokiomis sąlygomis, 
kokiomis kas nori, bile tik visi 
linksmus.

Auditorijos direktoriai ir 
vedėjas Walter Brazauskas 
kviečia visus linksmų pramo
gų mėgėjus. Jie yra pasiryžę 
patarnauti visiems. Jei kas 
neaišku, ar norite paduot už
sakymus stalų, skambinkite 
Brazauskui: Virginia 9-1678.

Rep.

Room.
Choras prašo visus senus 

narius ir tuos, kurie naujai 
prisidės, ateiti sausio 8-tą. 
Choras rengiasi pastatyti ope
retę “Pepita” ir jau pradėjo 
lavintis. Vėliau atėjusiems bus 
sunkiau viską išmokti. Būtų 
malonu matyti sugrįžtant dai
nininkus, kurie seniau dainavo 
Ir laukiame naujų atsilankant.

Naujokas

Wagneris susitiko 
su transportininkais

Unijos viršininkui Quill rei
kalaujant, Wagneris žadėjo 
susitikti su unijos atstovais. 
Bendrai su jais planuoja būsi
mą su unija sutarti.

Unija buvo pagrasinusi 
streikuoti Naujų Metu dieną, 
jei valdžia neduos naujos su
tarties ar bent pažadų sutar
čiai.

Transit Autoritetas neno
romis sutiko dalyvauti bendra
me mitinge. Tačiau nesutiko 
su Wagnerio pasiūlymu, kad 
priedai eitų nuo sausio 1 d., 
jeigu koki priedai bus duoti.

Unija iš savo pusės nusilei 
do tame, kad sutiko leisti gin
čą spręsti bešališkiems faktų 
tyrėjams. Pirma spyrėsi nepa
siduoti arbitracijai.

Laikraštis prašė 
dadėti po $1

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker švenčių 
išvakarėse vis dar stokavo 
virš dviejų tūkstančių dolerių. 
Jis prašė prietelių dadėti dar 
po $1 užbaigimui vajaus.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

................... -....... .......... ......... .......... '

TONY’S

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Neužgiria AFL žygio 
su laivakroviais

Daily Workerio rašytojas 
unijų reikalais George Morris 
kritikavo AFL poelgi link 1LA 
unijos. Jis sako, kad “kara
liaus” Ryano raketicrizmas 
buvo- vykdomas laivakroviams 
esant AFL pastogėje. Rašo, 
kad dabar tą pačią 1LA taip 
pulti AFL viršininkams ne
tinka.

Keltuvas įkalino 
operos choristus

Metropolitan Operos cho
ro nariams keliantis į persi
rengimo kambarį sustojo kel
tuvas. Dėl to 22 choristų ne
galėjo dalyvauti paskutiniame 
operos “II Trovatore” akte 
praėjusį šeštadieni. Choras 
operą baigė turėdamas ma
žiau pusės visų vyrų choristų. 
Septynių dešimtų asmenų cho
re vyrų turi 40. Gi čia buvo 
užkliuvę 19 tenoriu, du barito
nai ir vienas basas.

Laivakroviai grasino 
streikuoti

La i va k rovimai, 1LA pritarė
jai grasino paskelbti streiką 
sausid 1 dieną, jeigu kompa
nijos nesiderės su unija. Inter
national Longshoremen’s Ass
ociation naujasis viršininkas 
kapitonas Bradley sako, kad 
šie laivakrovių balsavimai Įga
lino atstovauti darbinin
kus.

Celler numato, kad 
pripažins Kiniją

Brooklynietis demokratas 
kongresmanas Emanuel Celler 
sakė, kad artinasi laikas, jog 
Jungtinės Valstijos turės pri
pažinti Liaudies Kiniją. Jis 
sako: “Mes pripažinome ki
tas komunistines valstybes. 
Mes joms esame davę net mi- 
litariškos paramos.”

I LINKSMŲ ŠVENČIŲ Ž
| MŪSŲ S
g DRAUGAM ir KOSTUMERIAM | 
f GILLIAS DRUG STORE | 
§625 Middle Neck Rd., Great Ncck| 
£ Mes laikome Hydrox Ice Cream— jį 
V Delicious Chocolates— 4
g Perfiumus—Kosmetikos. £ i
g Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų £: 
J patogumo. Telefonuokite: i

Great Neck 2-0100
> Great Neck 2-0300 i 

ft J&a J&a

S4 
•S LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ $ 
įjį Fine Plants
g Mandagus patarnavimas, g
$ prieinamos kainos. »
« GRAND FLORIST |
| E. W. CASPER, sav. g
165-37 Grand Ave., Maspeth, N. Y.|

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. 7-6283

Wagneris pasiskyrė 
valdininkus

I 
švenčių laikotarpiu Wag- i 

noris paskyrė pareigūnus dar 
keliems miesto administraci- I 
jos vietoms. Daugelis jo pas- '■ 
kirtimų .^'a tie patys buvusio- Į 
ji dabartinėje valižioje, tik ! 
daugelis perkeliami iš vieno • 
valdinio departmento į kitą.

Naujuoju miesto iždininku ! 
bus George M. Bragdini, ban- i 
kiurius, kartą buvęs ir pašto ; 
viršininku. iI 

Gi viešųjų darbų komisijų- i 
nieriumi paliekamas esamasis j 
dabar, Frederick 11. Zurmuh- i 
len. Jo metinė alga yra $17,- I 
500.

Yonkers piliečiai reikalai!- ■ 
ja tyrinėti Yonkerso republi- ' 
konų senatorių William F. I 
Condon. Sako, kad jis turėjęs Į 
ryšių su State Thruway ir ■ 
Yonkers Raceway skandalu.

M i 1 i j o n i ori a us t e atri n i n k o 
Lee Shubert šeima paskelbime 
jo mirties prašė nesiųsti gėlių. 
Shubertas mirė gruodžio 25 
d., palaidotas 28-tą.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

žinoma, tiktai su miera išsi- 
gerkime, pasirūkykime, paūž- 
kinie sueigose. Perdėjimas 
taip pat degina mūsų jau ne- 
betaip labai ilgą gyvenimo 
žvakę iš abiejų galų.

To irgi nepamirškime!
Daugiau draugiškumo, ma

žiau bereikalingų, bergždžių 
ginčų tarpe draugų ir prietelių 
1954 metais!

Well, sakysite, čia jau ilgas 
“kunigiškas” pamokslas, o 
nebe Naujų Metų rezoliuci
jos.

Tegu bus ir “pamokslas.” 
Tegu bus agitacija. Bet, visa 

’ Lai mums reikalinga.

Tuo tarpu visiems, — vi
siems draugams, visiems skai
tytojams, visiems veikėjams 
ir prieteliams iš gilumos šir
dies linkiu linksmų ir laimin
gų 1954 metų!

Jei tamsta negalite apdo
vanoti ' Laisvės rengiamą 
meno kūrinių parodą rank
darbiais, tai prisidėkite pi
nigais.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

LAISVĖS DALININKU 
SUVAŽIAVIMAS

BANKETAS
Įvyks

Vasario-February 7
Laikas pagalvoti apie suma

nymus .suvažiavimui, pasiruošti 
dalyvauti suvažiavime ir reng
tis banketui. Banketas ir suva
žiavimas bus—

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

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., Corona 

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

JUST ABOUT EVERYTHING
Labai gražių, didelis pasirinki
mas lėlių — DOLLS — $1.00 ir 

’ aukšyn. Žaislų, vežimėlių, vai- 
I kam plastikiniai žaisliukai. Pil- 
I nai visokių naudingų namams 
į daiktų. Kainos sulyg jūsų kišene.

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

(253-8)

NEW YOpK
HELP~WANTED—FEMA

■ —— 
COMPTOMETER OPERA1>

Laikinai. Dienom, po pietrfv 
rais. Gera vieta. Gera alga. Puikio 
darbo sąlygos.

WI. 7-5838

(253-1)

REIKALINGA 
SLAUGI’—R. N.

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

PR. 4-24.50
(252-2)

FINGERWAVER IR 
HAIR DYER

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

188-14 Union Turnpike, Flushing 
Hollis 5-8811

(252-2

STENOGRAFISTft
PATYRUSI

Daliai laiko. 1-5 P. M. Darbas a 
daras Sausio 2 Maspethe. Gc”a a’

EXetor 2-8130
(251-

OPERATORRS
Kalnierius, rankoves ir krūtine 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pu. 
klos sąlygos.

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

WA. 6-0170
(253-3)

HELP WANTED MALE

BATŲ DARYTOJAI
Prie naujų ir prie pertaisymo. Dar
bas nuo 8 A. M. iki 6 P. M.
1692 Second Ave.
(tarpe 87 ir 88 gatvių) N. Y. C.
TR. 6-9034

(255-256)
RE-FINISHER

Patyręs prie Desks ir Krėslų.
Taipgi turi žinoti kaip naudoti 
Spray. Labai geras nuolatinis dar
bas su 31 metų senumo įstaiga.

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

Tel. MArket 3-54&O 4

WIRE FORMING SHO
Pilnai patyręs vyras. Galir; • 
imti pilną vadovybę. TaipgTpihiu< 
mokantis Jig making, wire form
ing ir welding. Tai yia yra proga 
gerai ateičiai dėl gero vyro. Alga 
nenustatyta.

ST. 4-1243 
________________________ (253-255) 

BUSINESS
OPPORTUNITIES

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

642—5th Ave., Brooklyn 
SOuth 8-8888

(252-256'

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija 
Padaro gerą pragyvenimą. Mažo: 
išlaidos. Savininkas parduos laba, 
prieinamai.

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

(252-*'

CANDY—FOUNTAIN
Lengvas užkandis. Žaislai. I 
įrengta. Bruzdi vieta. $1,000 į 
vaitę. Galima bizni padidinti, 
kambarių apartmentas gaunam 
Savininkas parduoda labai prk 
mai.

RE. 9-9298
(251

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

SL. 6-0720
(253-1)

AUTO GLASS 
IR GENERAL GLASS BIZNIS 

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

Gibraltar 2-3860 ar 
Gibraltar 2-2889

(253-3)

REAL ESTATE

YONKERS—BRYN MAWR
278 Jaessmine Ave., 2 Šeimom na
mas; du penkių kambarių aparrfheĄ- 
tai. Didelis attic. 2 auto, garadžiu 
Plotas 80x100. Gesinis pečius, šilt 
vandeniu šildoma. Du atskiri šildy
tuvai Tuojaus užimama. Arti mo 
kyklos ir transportacijos. KUr 
$20,000.

Savininkas—YO. 87758
(25.'
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