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KRISLAI
Nuoširdūs troškimai.
Žymieji įvykiai.
Jei taip būtų!
Kristijonas Donelaitis.

Rašo R. Mizara

Nauju Metu proga daug 
žmonių linki vieni kitiems, vi
sokių laimių, linki, kad nau
jieji metai būtų laimingi.

Bet ne visi žmonės tuos lin
kėjimus reiškia nuoširdžiai.

Nemaža yra tokių, kurie, 
mkšdami linkėjimus, atlieka 

formalumus. Amerikoje 
ig kas daroma tik tam. kad 
;o pareiga atlikti.”

labai nuoširdžiai trokš
tame, idant kiekvienam mūsų 
skaitytojui 1954-tieji metai 
būtų laimingesni už 1953 me
tu*.

Visųpirmiausiai mes trokš
tame, kad mūsų skaitytojai 
būtų sveiki ir drūti ir kad jie 
ilgai gyventų.

Ne visi mūsų žmonės mato 
tai, kas tenka matyti mums, 
kurie stovime prie spaudos 
leidimo, prie mūsų organizaci
jų viršūnių.

Mirtis rauna mūsų žmones 
atodairos. O tai reiškia 

igį mūsų spaudai ir mūsų 
tanizacijoms.
Su pavienių asmenų mirti

mi, palengvėle miršta ir m li
sted raugi jos, klubai, organiza
cijos.

Su pavieniu asmenų mirtimi, 
silpnėja mūsų spauda.

Tai sakome atvirai, nes tai 
nėra jokia paslaptis!

Dėl to mes ir nuoširdžiai 
trokštame, kad mūsų žmonės 
būtų sveiki ir kad jie ilgai 
gyventų, kad gyvendami veik
tų, palaikytų organizacijas, 
palaikytų savo spaudą, palai
kytų visą darbininkų judėji
mą, nešantį žmonijai laimę.

žengdami j 1954-tuosius 
metus, paklauskime savęs, ko
kie žymiausi Įvykiai Įvyko 
1953 metais?

Man rodosi, tarp pačių žy
miausių įvykių buvo šie:

(a) J. Stalino mirtis.
(b) Mūšių sulaikymas Korė

joje.
Tai buvo patys didžiausieji 

asaulinės reikšmės Įvykiai: 
smulkesnių čia nežymėsiu.

Ko trokštame 195 1-tiesiems 
aetams?

(a) Kad Korėjoje būtų Į- 
vykdyta pastovi taika.

(b) Kad Indokinijoje būtų 
sulaikyti mūšiai ir būtų taika.

(c) Kad visos kolonijinės 
tautos atgautų sau laisvę.

(d) Kad užviešpatautų pa
stovi pasaulinė taika.

(e) Kad makartizmas nusi
suktų sau sprandą.

(f) Kad liaudis laimėtų mu
sų šalies kongresinius rinki
mus, neįleidžiant Į Kongresą 
nei vieno makartisto, liaudies 
priešo.

(g) Kad visi mūsų šalyje 
politiniai kaliniai būtų paleisti 
iš kalėjimų.

>. Rytoj, sausio 1 d., sukaks 
lygiai 240 metų, kai gimė 
patsai žymiausias lietuvių tau
tos poetas Kristijonas Done
laitis, i

Jis buvo dvasininkas, pro
testantų kunigas, tačiau už
stojo liaudį, burus-baudžiau- 
' inkus. Jo genijalus veikalas

Eisenhower įsako statyti 
į naujus karinius fabrikus 
hedarhiškuose miestuose
Tarp tokių miestų yra Lowell., 
Lawrence. Providence, Scranton

Augusta, Ga. — Prezi-1 
dentas Eisenhoweris Įsa-; 
kė atidaryti naujus kari
nius fabrikus miestuo.se, 
kur yra daug bedarbių jau ' 
per ilgoką laiką.

Valdžia todėl planuoja 
Įsteigti ginklų bei amunici-' 
jos fabrikus tokiuose be- i

I Vakarų Vokietija 
i ruošia naują planą 
' Sovietams?

Bonu, Vokietija. — Pra
nešama, kad Vakarų Vo- 

i kietijos premjeras Ade- 
i nauer svarsto profeso- 
I riaus Ericho Kaufmano 
. slaptą planą dėl susitarimo 
i su rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos už- 

i sieniniu ministru Georgu 
1 Handke.

Kaufmano planas, tarp 
kitko, sako:

Reikia surengti visuoti
nus rinkimus Vakarinėje 
ir Rytinėje Vokietijoje. 
Tuomet vienur ir kitur iš
rinkti atstovai turėtų su
eiti j bendrąjį visai Vokiti- 
jai seimą, kuris gamintų 
šaliai konstituciją. Tuo tar
pu, iki konstitucijos užgy- 
rimui privalo pasilikti tos 
pačios esamosios valdžios 
abiejose Vokietijos daly
se.

(New Yorko Daily News 
korespondentas rašo, kad 
jeigu tas sumanymas pa
sisektų, tai Vakarinės Vo
kietija gal atmestų Ameri
kos planą dėl tarptautinės 
vakarinių europiečių armi
jos prieš Sovietų Sąjungą)

Dvi korejines amerikonų 
divizijos “veiks, kur reiks”

Saigon, Indo-Kin.—Jung
tinių. Valstijų ambasadorius 
Heath sakė, dvi amerikonų 
armijos divizijos, kurias 
prez. Eisenhoweris ketino 
ištraukti iš Korėjos, bus 
vartojamos tokiose vietose, 
kur labiau reikės.—Ir Ame
rika palaikys Tolimuose Ry
tuose gana karinių savo jė
gų prieš komunizmą,— pri
dūrė Heath.

Fra.nci.jos žandarai suėmė 
dar 20 Morokko patrijotų 
kaip “teroristų.”

“Metai” išversti i daugelį kitų 
kalbų.

1954 metais, beje, sukaks
30 metų, kai mirė Leninas.

įvyks ir daugiau svarbių su
kakčių.

Na, laimingiausių Naujų 
Metų jums visiems!

darbiškuose miestuose, kaip 
Lowell, Lawrence, Mass.; 
Providence, R.1.; Scranton, 
Wilkes Barre, Altoona, 
Johnstown, Pa., bei kitur.

Gynybos mobilizavimo 
direktorius Arthur S. Fle
mming sakė, valdžia, numuš 
bei panaikins taksus kom
panijoms, kurios ten statys 
karines pramones.

Washington. — Senato
riai bei kongresmanai iš 
pietinių valstijų reikalau
ja, kad valdžia, piniginiai 
padėtų statyt naujus ka
rinius fabrikus bedarbiš- 
kuose tų valstijų miestuo
se.

Dulles vėl grasina 
Kinijos Respublikai

Washington. — Valstybės 
sekretorius John. Foster 
Dulles, besikalbėdamas su 
korespondentais, užreiškė, 
kad jeigu Kinijos Liau
dies Respublika “panau
jintų” karą Korėjoje arba 
jeigu Įsikištų į Vietnamo 
liaudininkų ' karą prieš 
francūzus, tai Amerikos 
lėktuvai bei karinis laivy
nas smogtų kinams kaip 
“užpuolikams” ne tiktai 
Indo - Kinijoje ar Korėjo
je, bet ir pačioje Kinijos 
respublikoje. Suprantama, 
jog tuomet Amerikos lai
vynas bei lėktuvai veiktų 
ir atominiais ginklais.

Vadinamieji užpuolikai.
Dulles piešė Kiniją kaip 

užpuoliką todėl, kad jos ka
riai talkavo šiaurinės Ko
rėjos liaudininkams kaipo 
savanoriai.

Kad Kinija duoda viet
namiečiams ginklų prieš 
francūzus, už tai ji taipgi 
vadinama užpuoliku. Ame
rikos valdžia per Jungtines 
Tautas priskaitė ir Sovietų 
Sąjungą prie užpuolikų to
dėl, kad Korėjos liaudinin
kai gavo sovietinių ginklų.

Baigias Newarko Public 
Service streikas

LAISVES VAJUS
Į

Gavimui naujų skaitytojų
| KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

Newark, N. J. — Valsti- 
jinė tarpininkystės komisi
ja praneša, kad Public 
Service Elektros ir Geso 
kompanija jau padarė su
tartį su vadais 1,700 strei- 
kierių . Sutartis dabar pa
vesta patiems darbinin
kams tvirtinti. Streikas tę
sėsi 40 dienu. c

Naujųjų metų dienoje 
Laisve neišeina
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Valdžia ištirs visus vadinamus 
gengsteriškus dokininkų balsus

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos advoka
tai išreikalavo, kad valdi
niai Darbo Santykių Komi
sijos atstovai ištirtų visus 
ginčijamus laivakrovių bal
sus, paduotus už senąją lai
vakrovių uniją ILA.

Naujoji federacinė unija 
įrodinėja, kad senosios uni
jos gengsteriai grūmoji
mais bei papirkimais išver- 

I žė tuos balsus. Federacinė 
i unija todėl reikalauja nau- 
; jų balsavimų.

Benjamin B. Naumoff ir 
i kiti valdinės komisijos at- 
i stovai ketina pavieniui, iš- 
j kvosti 4,387 laivakrovius, 
i kodėl jie balsavo už gengs- 

I

Punktai
Hartfordo1 vajininkai .............r...............4,432
Svinkunienė, Waterbury, Conn.................... C . 3,313
Elizabeth, N. J., vajininkai................................. 2,958
Brooklyno vajininkai ......................................  2,414
D. G. Jusius, Worcester, Mass........................ 2,378
Philadelphia, Pa. ........................................ 2,372
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 1,856
L. Prfiseika, Chicago, Ill.................................... 1,660
Rochester, N. Y., vajininkai .......................... 1,200
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck, N. Y. 1,162

J. Krasauskas, Norwood, Mass.......................................   1,000
L. Tilwick, Easton, Pa................................................................ _.... 960
V. Padgalskas, Mexico, Me................................................................. 956
LED Moterų Klubas, Binghamton, N. Y............ _...............  896

' New Britain, Conn', Vajininkai ...................................................... 832
Baltimore, Md., Vajininkai .............................................  760
S. Penkauskas, Lawrence, Mass......................................................... 608
Bridgeport, Conn., Vajininkai ........._............................................... 576.
J. Žekonis, So. Boston, Mass................... _.......................................  544
J. Blažonis, Lowell, Mass................................................................... 512
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa........................  488
C. K. Urban, Hudson, Mass............................................................... 480
Newark, N. J., Vajininkai .............................................................. 452
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........ ........................................................  452
Harrison, N. J., Vajininkai .......................................................... 450
Chester, Pa., Vajininkai ......................   416
Patersonietis ................................   356
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa................._........._.............................. 352
J. Didjun, New Haven, Conn..............................................................  352
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.....................................................  293
V. Smalstienė, Detroit, Mich......_.......   288
J. A., Rochester, N. Y........................................................................  274
A. Navickas, Haverhill, Mass........................................................... 248
Los Angeles, Calif., Vajininkai ........................................................ 224
S. Rauduvė, Pittston, Pa................................................................... 224
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa................................................................. 207
A. Kuzmickas Girardville, Pa............................................................. 196
V. Kvetkas, Cambridge, Mass....... ......................  192
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa........................................................ 192
J. Purtikas, McKees Rocks, Pa., ...v.............................................. 192
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa............................................................... 180
W. Vilkauskas, Nashua, 'N. H............................................................. 180
A. Kubilskis, Coal Center, Pa........................................................... 160
A. Gudzin, Scotia, N. Y.................................................... .'............... 128
LLD 77 kp., Cliffside, N. J................................................................. 128
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. Y........................................................... 128
Geo. Urban, N. Braddock, Pa....... ........................................................ 96
Geo. A. Bražinskas, So. Boston, Mass...............................................  96
J. Masteika, Dorchester, Mass.............................................................. 96
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.................................................  64
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ...................................................   64
J, Daujotas, E. St. Louis, Ill. A.._...................._.................................64
Aranuk M., Detroit, Mich................................................................. 60
H. Žukas, Binghamton, N. Y...........................   56

terių viešpataujamąją uni
ją. Valdininkai paskui duos 
apie tai raportą, pačiai 
Darbo Santykių Komisijai 
Washingtone.

Laivakrovių balsavimai 
dėl unijos pasirinkimo bu
vo pereitą savaitę, antra
dienį ir trečiadienį. Seno
ji unija gavo 9,060 balsų, o 
naujoji 7,568. Kiti 4,397 
balsai liko ginčijamais 
(kontestuo jamais).

Valstijos gubernatoriaus 
Dewey’o komisija taip pat 
tyrinėja naujosios unijos 
skundus prieš senosios uni
jos gengsterių - kriminalis- 
tų žygius balsavimuose.

RepuMikonų politikieriai 
planuoja panaikinti 

j senatvės pensijas
Prezidentas tuo tarpu siūlo 
paplatint senatvės apdrauda

Washington. — Kongreso 
lėšų komisija, vadovauja
ma republikono kongres- 

’ mano Carlo T. Curtiso, ne
seniai užgyrė Prekybos 
Rūmų planą, kaip palaips
niui naikinti senatvės pen
sijas ir, galų gale, nuošluo- 
tį Social Security įstatymą.

Tas didžiųjų kapitalistų 
planas perša:

Mokėti tiktai po $25 per 
mėnesį turintiems Social 
Security apdrauda senu
kams, o sykiu tiek pat mo- 

į keti ir visiems neturin
tiems tos apdraudos, ku
riuos dabar valdžia atski
rai šelpia kaip nusenusius 
pavargėlius.

Prancūzai mažina 
vietnamiečių žygius

Į

Paryžius. — Francijos 
i valdžia ir generolai mėgina 
i sumažinti žygius Vietna- 
i ųio liaudininkų, kurie pu- 
i siau perkirto visą francū- 
: zų koloniją Indo - Kiniją, 
i permaršuodami , per Laos 
į provinciją ir pasiekdami 
! Thailando sieną.

Francūzai karininkai už- 
i tikrina, kad “atlaikys” 
i Hanoi, Indo-Kinijos sostinę 
su svarbiausia apygarda, 
šiauriniai rytiniame Viet
namo kampe; o iš ten jie 

i žada išvystyti karo veiks
mus pagal planą, taip kad 
1954 metais “galutinai 
apsidirbtų” su Vietnamo 

i komunistais.
(Panašiai kalba ir Ame

rikos valstybės sekretorius 
Dulles.)

Bet francūzai jau pernai 
ir užpernai žadėjo greit nu
šluoti vietnamiečius.

Sudaniečiai balsuoja 
vienytis su Egiptu

Kairo, Egiptas. — Vadi
namojo Anglo - Egiptinio 
Sudano gyventojai balsavi
muose didžia dauguma pa
sisako už Sudano susivieni
jimą su Egiptu.

Bet anglai, seniau atplė
šę tą kraštą nuo Egipto, 
dar nesirengia išsikrausty
ti.

Egipto premjeras gen. 
Naguib kartoja, kad Angli
ja turi ištraukti savo armi
ją iš Suezo kanalo ir sugrą
žinti Egiptui Sudaną. O jei 
ne, tai Egiptas vis atmes 
anglų - amerikonų siūlomas 
politiniai - karines sutartis 
prieš komunizmą.

Japonija. — Amerika da
vė Japonijai dar 70 nedide
lių karinių laivų.

Curtiso komisija, užgir- 
dama šį sumanymą, sako, 
pinigai pavargėliams (ne
įmokėjusiems nė vieno cen
to i Social Security), turė
tų būti imami iš 18 bilijono 
doleriii fondo. Tiek tame 
fonde susidarė perviršių 
iš darbininkų ir samdytojų 
įmokė j imu lygiomis į tą 
fondą.

’ Kuomet šitaip senatvės 
fondas būtų iššinkuotas, 
tai republikonai pasisteng
tų, kad Kongresas neskir
tų nusenusiems pinigų; 
tad būtų numarintas ir pats 
senatvės apdraudos įsta- 

I tymas, kaip kad planuoja 
Į Curtis ir jo bičiuliai Kon
grese.
Unijos šaukia subrusti 
prieš tą pavojų

Darbo Federacija ir CIO 
per radiją ir unijinę spau
dą šaukia darbininkus su
siburti prieš tą pavojų; at
mušti Curtiso ir jo sėbrų 
pasi mojimą, kuris žada 
seniems darbininkams tik
tai ubagnamius bei merdė
jimą gatvėse.

Tad Curtis, pabūgęs uni
jinių balsų būsimuose rin| 
kiniuose, jau gudriau sutai
sė savo sumanymą Kon
gresui. Dabar jis siūlo:

Mokėti visiems turin
tiems Social Security ap- 
draudą ir neturintiems jos 
po $45 per mėnesį. Jis taip
gi perša pakelti pensijas 
visų jų vaikams bei žmo
noms. Tokiu būdu greičiau 
būtų išeikvoti Social Secu
rity pinigai.
Prezidentinis sumanymas.

Viso gi kongresinio lėšų 
komitetio pirmininkas re- 
publikonas Daniel A. Reed 
paruošė Kongresui prezi
dento Eisenhowerio pasiū
lymą — įtraukti į senatvės 
apdraudą dar 10 milijonų, 
500 tūkstančių žmonių, ku- 

; rie iki šiol buvo atšalint! 
nuo tos apdraudos, ir leisti 
gaunantiems pensiją užsi
dirbti daugiau, kaip iki da
bar nustatytus $75 per 
mėnesį. Tačiau ir šiame 
sumanyme nužiūrima slap
ti kabliukai, panašūs į Cur
tiso planą.

Žymėtina, jog esamasis 
įstatymas reikalauja, kad 
nuo 1954 metų pradžios 
darbininkas ir samdytojas 
senatvinei apdraudai mo
kėtų jau po 2 procentus 
nuo gaunamos bei išmoka
mos algos, vieton dabarti
nių pusantro cento. Nes 
daugėja nusenusiųjų skai
čius, taigi reikės pensijom 
daugiau lėšų. •' -:

Prezidentas, tačiau, ragi
na Kongresą palikti tuos 
pačius pusantro cento įmo- 
kėjimus. O tatai reikštų 
senatvės fondo silpninimą.

miestuo.se
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PALIEKANT SENUOSIUS METUS
1953 METAI'LIEKASI istorijoje; mes žengiame į

1954-tuosius metus.
Ar senieji metai buvo geri?
Galime atsakyti kategoriškai: Taip, jie buvo ne

blogi. Jie galėjo būti kur kas blogesni.
Didžiausią ir svarbiausią palaimą žmonijai atnešė 

1953 metai tame, kad juose buvo sulaikyti mūšiai Ko
rėjoje; sulaikyti mūšiai, kur žuvo labai daug žmonių, 
kur sunaikinta daug turto.

Tiesa, karas Korėjoje dar nėra baigtas, taika nėra 
atsteigta, tačiau, jau tik tas faktas, kad ten buvo su
laikyti mūšiai, kad einama prie taikos, reiškia labai daug.

Šiomis dienomis prezidentas Eisenhoweris paskelbė, 
kad neužilgo iš Korėjos bus ištrauktos dvi Amerikos ka
riuomenės divizijos. Iš viso ten šiuo metu yra šešios 
amerikinės divizijos. Kai bus ištrauktos dvi, pasiliks 
tik keturios.

Nežinome tikrai, kuriais sumetimais prezidentas 
Eisenhoweris šį mostą padarė. Bet mums atrodo, kad 
jis jį padarė vadovaudamasis nuomone, jog taika Ko
rėjoje įvyks, nežiūrint tokio karo provokatoriaus bam
bėjimų, kaip Syngman Rhee.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Šiandien Papilio apylinkėje i už darbadienius gavo po 2.5

i

JUNGTINĖSE VALSTIJOSE 1953 metais darbai i 
ėjosi neblogai, bedarbių buvo, palyginti, nedaug.

Socialistiniame pasaulyje, — Tarybų Sąjungoje, į 
liaudies demokratijos šalyse, Kinijos Liaudies Respubli- i 
koje, — šie metai buvo tuo ryškūs, kad ten pramonės 

i gamyba pakilo kur kas aukščiau ir greitesniais tempais, i
* negu pirmiau.

Tokioje Tarybų Sąjungoje šiemet buvo pagaminta, , 
kaip skelbia to krašto spauda, daugiau, negu 38 milijo- i 
nai tonų plieno.

Ar atsimenate tuos laikus, — 1939 metus, — kai j 
Pravda skelbdavo kasdieninius plieno gamybos rekor
dus? Tuomet būdavo per metus Tarybų Sąjungoje pa-, 

j • gaminama 18 milijonų tonų plieno ir tuo tosios šalies 
žmonės labai didžiavosi.’...

Tarybę Sąjungoje ir liaudiškos demokratijos šaly
je šiemet buvo pradėtas griežtas posūkis į tai, kad pa- i 
gaminti juo daugiau žmonėms naudojamųjų produktų, ' 
kad pagerinti jų būvį, kad pakelti jų gyvenimo lygį

* aukštesniame laipsnyje.
1 Be abejojimo, tai ir bus padaryta.

uį NEGALIMA TAČIAU užginčyti to fakto, kad tūlos 
E/ kapitalistinės šalys nepadarė žymaus žingsnio gamybo

je ir prekyboje.
Štai, pavyzdžiui, Vakarų Vokietija ir Japonija. Abi- 

f dvi šalys šiemet smarkiai pakėlė savo pramoninių pro
duktų gamybą. Abidvi šalys, tuo pačiu kartu, stovi prie 
krizės dėl to, kad neturi kur savo produktų eksportuoti.

Tiek Japonija, tiek Vakarų Vokietija muša savo 
konkurentus, — Ameriką ir Angliją, — iš tarptautinių 

> rinkų.
Visa tai rodo, jog tos šalys neužilgo pradės aiškiau s

* ir atviriau kalbėtis su Jungtinėmis Valstijomis,—pradės 
ruoštis daryti tai, ką prieš virš metus laiko pranašavo 
J. Stalinas.

KAIP TlįlN BEBŪTŲ 1953 metus paliekame užnu
garyje ir žengiame į 1954-tuosius metus.

Tikėkime, kad jie bus geresni už praeituosius.
Tiikėkime, kad žmonija veiks, kad ji stovės savo 

, reikalų sargyboje ir neleis savo viešpačiams daryti tai, 
kas būtų jai bloga.

Laimingų naujų metų visiems ir visoms!

PANDĖLIS. — Dvi baž
nyčios, smuklė, keletas lupi
kiškų krautuvėlių — taip 
atrodė Papilio a p y 1 i n k ės 
centras buržuazijos valdy
mo metais.

Tik dabar papiliečius iš
gelbėjo iš skurdo, vargo, 
tamsos. Ayplinkės gyven
tojai susibūrė į stambų 
“Papilio” kolūkį.

Kasdien turtingesnis ir 
laimingesnis darosi kolūkie
čių gyvenimas. Gyvulinin- 
•kystės fermose vis didėja 
gyvulių skaičius. Šiuo metu 
čia yra 'daugiau kaip 300 
galvijų, daug kiaulių, avių 
Ir tt. Sparčiai statomi vi
suomeniniai pastatai. Pra- 
ėjutrtais metais kolūkiečiai

į kilogramo grūdų. Šiemet 
darbadienis bus žymiai gau- 

! sesnis.
Kolūkiui vadovauja soci

alistinės santvarkos metais 
išaugę žmonės. Buvę buo
žių samdiniai K. Noreika 
dabar dirba kolūkio pirmi
ninku, P. Tumas — valdy
bos narys. Jis neseniai už
baigė Verklių žemės ūkio 
mokyklą.

Plačiai atsivėrė durys į 
mokslą kolūkiečių vaikams. 
Apylinkėje veikia vidurinė, 
dvi pradinės. mokyklos, ku
riose dirba 20 mokytojų ir 
mokosi 336 mokiniai. Ne
maža jaunuolių tęsia moks
lą respublikos aukštosiose 
mokyklose. J. Jalinskas

ĮVAIRUMAI Iš ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

ŽEMEN KRINTA DIDŽIULE
DAUGYBE METEORU

Žemėn krinta po 10,000 
iki 100,000 meteorų kas se
kundą, kaip raportavo ka
nadietis astronomas Milh- 
nan, pereitą savaitę kalbė- mes.
damas amerikiniame moks
lininkų suvažiavime Bosto
ne.

Žmonės vadina meteorus 
“krintančiomis žv a i g ž d ė - 
mis.” O kai Lietuvoje nak
tį skaisčiai žybtelėdavo me
teoras, tai davatkos saky
davo, “dangus atsidarė,” ir 
skubėdavo melsti “dangiškų 
losku.”

Meteorai skrenda aplink 
saulę begaliniai skaitlingais 
spiečiais, kaip kietos me
džiagos gabalai ir gabaliu
kai. Kuomet meteoras 
krinta, tai nuo tyrinimosi 
su oru taip įkaista, kad ima 
raudonai-baltai žėruoti.

Smulkieji gi meteorai taip

Kartais ir taip atsitinka
AšTUONI GIMDYMAI 
SU OPERACIJOMIS

Clevelande, Ohio, gyvena 
moteriškė Mrs. Th. Murray. 
37 metų amžiaus, kuri jau i 
aštuonis kūlikius pagimdė. 
Įdomumas čia tame, kad 
visiems gimdymams buvo 
reikalinga daryt vadinamą
ją cezariškąją operaciją —■ 
prapjauti pilvą ir gimdą ir 
taip išimt kūdikį. Tokie 
gimdymai abelnai skaitomi 
pavojingais motinai, ir gy
dytojai po vieno tokio gim
dymo, paprastai, draudžia 
moteriškei vėl “pastoti.”

Tačiau Mrs. Murray jo
kių pavojų nepaisė ir net 8 
kūdikius tuo būdu pagim
dė. Jinai ir pati giriasi: 
“Aš niekuomet, jokių blogų 
pasekmių iš tų operacijų 
neturiu. Kelioms savaitėms 
praėjus, aš visuomet vėl vi
siškai sveika.” Jai gimę 
kaip sūnukų, taip ir dukrai
čių, ir septyni jos pagim
dytieji gerai auga, tik vie
nas sūnelis kūdikystėje kaž
kokia liga numiręs. Nese
niai jos pagimdytoji dukre
lė svėrė net 8 svarus ir 14 
uncijų gimdama.

KŪDIKIS GIMĖ JAU 
MOTINAI MIRUS

Saginaw, Mich., neseniai 
buvo toks atsitikimas: Mrs. 
R. Srebinski, 34 metų mo
teriškė, artinantis laikui 
gimdyti kūdikį, apalpo nuo 
širdies smūgio. , Nuvežus 
ją ligoninė", patirta, jog ji 
jau negyva . Tuoj du gydy
tojai padarė jai cezariškąją 
operaciją ir išėmė gyvą kū
dikį - mergaitę. Tatai įvy
kę mažiausiai bent astuo
nioms minutėms praėjus po 
motinos mirties.

JAUNUOLIS PAGELBĖ
JO MOTINAI PRIE 

GIMDYMO
Hialeah miestelyje, Flori

doje, neseniai įvyko toks 
įvykis: Mrs. G. Goodman 
rengėsi gimdyti savo sep
tintąjį kūdikį. Pąšauktasis 
gydytojas nespėjo atvykti. 
Namuose buvo moteriškės 
vyras ir šešiolikos metų sū
nus. Vyrąs, kaip sakoma, 
galvos neteko ir "ežinojo, 
ką daryt. Jaunuolis gi sū
nus rimtai ėmėsi motinai 
gelbėti ir taip gerai viską 
atliko, lyg būtų gydytojas. 
Pankui sūnus pasiaiškino, 
jog jis todėl žinojęs, ką rei
kia daryt, kadangi kiek 
pirmiau jam tekę darbuotis 

visai sudega ore eksplio- 
duodami. Tuo būdu bilijo
nai mažyčių meteorų ir su
sinaikina, nepasiekdami že-

Didžioji dauguma meteo
rų yra mažiukai, net smul
kūs, kąip smėlio kruopelės. 
Taigi pačių smulkiųjų me
teorų negalima buvo paste
bėti, ikj mokslininkai pra
dėjo juos tyrinėti radijo 
bangomis.

Žemės oran meteoras pa
tenka 55 iki 60 mylių aukš
tyje. Smarkiai bekrintant, 
po 10 iki 45 mylių per se
kundą, meteorai gamina 
elektronus. O radijo ban
gos apčiuopia tuos elektro
nus. Taip dabar sužinoma 
apie dar negirdėtą iki šiol 
daugybę krintančių žemėn 

i smulkiųjų meteorų.

pas veterinarą (gyvulių gy
dytoją), ir tekę matyt, kas 
tokiais atvejais daroma.

ĮDOMŪS ANGLIJOS 
VEDYBŲ REKORDAI

Tik 1953 metų rudenį vy
riausias Anglijos generalis 
registratorius (visuomeni
nių statistikų vedėjas) pa
skelbė 1951 metų vedybi
nius rekordus. Vedybų ir 

■ gimdymų užrašai parodo, 
jog tais metais daugiau ne
gu viena iš kiekvienų sep
tynių Anglijos jaunamarčių 
buvo nėščios, kada ėjo “ant 
šliūbo.”

Tais pačiais metais gyvų 
kūdikių šalyje gimė 677,- 
529. Tačiau iš kiekvienų 
20 naujagimių vienas buvo 
netekėjusių motinų vaikas 
(pavainikis).. Reiškia, viso 
tokių vaikų tais vienais me
tais “užderėjo” 33,876.

ATOMINĖ ENERGIJA 
PANAŠI LYTINEI 

ENERIJAI
Profesorius Robert R. 

Wilson., atominių studijavi
mų laboratorijos direkto
rius Cornell Unievrsitete, 
štai kaip apibūdino - sugre
tino atomo ir lyties jėgą:

“Atominė energija ir ly
tis turi daug ką bendro. 
Abi yra būtinos išlaikymui 
gyvybės, bet nei kuri ju
dviejų negali būti nepaže- 
bota. Iš kažkokio keisto 
visuomeninio nūs i t arimo, 
apie abi tas jėgas manda
giuose pokalbiuose vengia
ma užsiminti. Jaunuoliai, 
rodosi, daugiau apie tas abi 
jėgas nusimano negu jų tė
vai. Ir atominė energija, 
kaip ir lytis, yra apsupta 
keistomis drausmėmis, šiuo 
laiku abi tos jėgos, veik 
lygiai populiariz u o j a m o s 
daugiausiai vadinamuosiuo
se komiškuose leidiniuose, 
bet čia atominei jėgai blo
giau sekasi, nes jos ardan
čioji energija nesiduoda 
tiek patraukliai atvaizduo
ti, kiek lytinė - meiliškoji 
energija.”

Surinko Kas Kitas

Chicago. — Per kalėdines 
šventes automobiliai kas 9 
minutės užmušė ,po vieną 
amerikietį, kaip suranda 
Nacionalė Apsisaugojimų 
Taryba.
Toulon, Francija. — Ame

rika paskolino Franci j ai 
didelį karo laivą — lėktuv
nešį Bėlleau Wood trejiems 
metams.

MIŠKŲ GAISRAI LOS 
ANGELES APYLINKĖJ

Los Angeles. — Plačiai 
pleškėjo miškai ir krūmai 
Los Angeles apylinkėje. 
Miškų gaisrus, smarkino 
nepaprasti vejai, kaukda
mi 80 mylių per valandą. 
Sudegė keli desėtkai vasa
rinių namukų. Tūkstančiai 
gyventojų bėgo nuo gaisrų 
į pajūrį.

Vos tapo sulaikyta ugnis 
tiktai už ;pusės mylios nuo 
garsiosios Mount Wilson 
astronominės observatori
jos;

IS LENKUOS ISTORIJOS
Lenkai yra lietuvių kai

mynai. Lenkai toki pat ge
ri žmonės, kaip ir kitų tau
tų. Jeigu kada lietuviai 
kentėjo nuo “lenkų,” tai 
kentėjo nuo lenkų valdonų, 
nuo kurių kentėjo ir lenkai 
darbo žmonės. Jeigu mes 
žinome Pilsudskius ir želi- 
govskius, tai privalome ži
noti Kosciuškas, Pulaskius, 
Kopernikus, Šopenus ir ki
tus lenkų tautos didvyrius.

Trumpai iš Lenkijos 
Istorijos

Kaip daugelio tautų, taip 
ir lenkų tautos gili senovė 
nepatirta — yra miglyne. 
Pirmosios žinios apie lenkų 
tautą yra apie tūkstančio 
metu senumo. 960-992 me
tais lenkų tauta turėjo va
dovą Mieszko ar Mieczy- 
slaw, kurio laiku lenkai ta
po krikščionimis.

992-1025 metais lenkų 
vadovu buvo Mieszko sūnus 
Boleslavas arba Bravo, ku
riam pavyko nuveikti kitus 
valdovus ir lenkų tautą ap
jungti į stiprią valstybę.

Tais laikais slavai gyve
no ir cen tralinė j e Europo
je, daug toliau į vakarus, 

i kaip dabar. Dabar Lenki
jos vakarinė siena yra Odro 
(Oderio) upė, o tais laikais 
slavai gyveno ne vien iki 
Elbos( Labos) upės, bet net 
ir už jos į vakarus, o dar 
toliau už Elbos buvo vokiš
kos giminės — saksonai, ba
varai, turinai. Pomerani
joje (lenkiškai Pomorže) 
gyveno grynai slavų tau
tos; pietinėje dalyje Elbos 
—čekai, o tarpe Elbos ir 
Odros — siliziečiai slavai, 
pietinėje Rytų Prūsijoje — 
mozūrai, o .šiaurinėje—lie
tuviai - prūsai.

! Nauji vaistai veido 
dėmėms gydyti

Atkaklūs šašai-dėmės at- 
. siranda ant veido bei kitur 
■ ant odos nuo įvairių bakte- 
Į

Viena tokių dėmių, vadi
nama Lupus vulgaris, da- 

i bar sėkmingai gydoma nau
ju vaistu isoniazidu. Tas 
vaistas jau nuo pirmiau 
naudojamas džiovai gydyti.

Jungtinių Valstijų Mais
to ir Vaistų Administraci
ja taip pat neseniai užgy- 
rė sudėtinį vaistą kaip gy
duolę nuo kitaip negyjan
čių šašų bei dėmiu. Šis 
vaistas pagamintas, sujun
giant anti-biotines medžia
gas streptomyciną, bacitra
cin ą ir polymyxiną.

Maisto ir Vaistų Valdyba 
leidžia šią gyduolę be re
ceptų pirkti iš vaistinių.

Atominės bombos sprogi
mas, žiūrint į tai už šešių 
mylių, atrodo 100 sykių 
šviesesnis už saulę, kaip 
patikrina moksliniai instru
mentai.

Viešpataujant Boleslavui 
Lenkija žymiai praplėtė sa
vo plotus į vakarus už El
bos upės, ir jis pasiskelbė 
lenkų karaliumi. Bet se
kantieji lenkų karaliai pra
dėjo daugiau veržtis į ry
tus, o vokiečių padermės— 
gulti ant lenkų ir Pamario 
—Paelbio slavų. Ypatingai 
vokiečiai daug pasistūmėjo 
į lenkų apgyventus plotus 
laike Lenkijos karaliaus 
Kazimiero II-jo viešpatavi
mo, 1177-1194 metais. - O 
kada XIII amžiuje vokie
čiai - kryžiokai įsteigė savo 
Teutonų (Kryžiokų) Orde- 
ną prie Vislos upės, tai len
kų tautai prasidėjo sunkūs 
laikai. Per 150 metų vokie
čiai gulė ant lenkų. Tad 
lenkų tauta kovojo už šim
tais metų jos apgyventus, 
nuo miškų apvalytus lau
kus. Tik 1410 metais len
kai, lietuviai, rusai, -čekai 
ir totoriai, uždavė didelį 
smūgį Teutonų Ordenui 
prie Žalgirio, kuris ilgam 
pritrenkė kryžiokus.

Lenkijos karalius Kazi
mieras Didysis (1333-1370 
metais) buvo bevaikis. Su 
jo mirčia baigėsi pirmesnių 
Lenkijos karalių (Piastų) 
giminė. Lietuvos kunigaikš
čiui Jogailai apsivedus su 
Lenkijos karaliene Jadvy
ga,. italų kilmės, Vengrijos 
karaliaus dukra, prasidėjo 
1386 metais Jogailiečių ka
raliavimo laikotarpis, kuris 
tęsėsi iki 1572 metų.

Lenkijos karalius Zig
mantas grobė svetimų tau
tų žemes ir 152l9 metais iš
leido įstatymą, varžantį lie
tuvių ir baltarusių kalbas, 
1537 metais Lenkijoje įvy
ko didelis darbo žmonių su
kilimas prieš karaliaus val
džią ir dvarponių despotiz
mą. Karalius pasitraukė iš 
vietos; jo vietininku tapo 
Zigmantas Antrasis (Au
gustas), kuris viešpatavo 
1548-1572 metais. Tuo lai
ku Lietuva galutinai tapo 
prijungta prie Lenkijos.

1683-čiais metais, lenkų 
karaliui Jonui Sobeskiui 
vadovaujant, uždavė tur
kams didelį smūgį prie Vie
nos. Lenkijai apsijungus 
su Lietuva, dideli baltaru
sių ir ukrainų plotai tapo 
Lenkijos dalimi.

1764 metais lenkų kara
liumi tapo Stanislovas Po
niatovskis . Jo laikotarpyje 
įvyko trys Lenkijos padali
nimai tarpe Austrijos, Ru
sijos ir Vokietijos 1772,1793 
ir 1795 metais. Pirm tų pa
dalinimų Rusija ir Lenkija 
buvo sudarę bendrą sąjun
gą, bet Lenkijos šlėktos tai 
sąjungai priešinosi; todėl 
Prūsija suplanavo Lenkijos 
pasidalinimą; Austrija tam 
pritarė. Reikia pastebėti, 
kad laike Lenkijos pasida
linimo Rusija atgavo tik 
baltarusių, ukrainų plotus 
ir Lietuvą be Suvalkijos. 
Rusijos siena'ėjo išilgai Va
karų Bugo upę ir Nemuną. 
Varšava buvo tekus Prūsi
jai, taipgi plotai tarpe Vis
los ir Vakarų Bugo, iki 
Brest - Litovsko (Lietuvių 
Brastos).

Napoleonui įsigalėjus Eu
ropoje, tai jis iŠ Lenkijos 
plotų, įjungtų Austrijoj ir 
Vokietijoj, buvo sudaręs 
savivaldinę Lenkijos vals
tybę (hercogstvą), kuri 
Napoleono pusėje dalyvavo 
kare prieš Rusiją 1812 m. 
Napoleonui pralaimėjus, ta 
Lenkijos valstybė buvo pa- 
naikitita. Rusija gavo Var- 
šavą ir plotus į vakarus,
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kas buvo pavadinta “Lenki- / 
jos karalyste,” o caras skel
bėsi ir Lenkijos karaliumi.

Ponų Lenkija
Pradžioje Pirmojo pasau

linio karo 1914 m. Austri
ja, Rusija ir Vokietija siū
lė lenkams laisvę, bet kiek
viena iš jų turėjo planus 
laikyti sau Lenkiją, kaipo 
autonominę valstybę. Tik 
Rusijoje įvykusi liaudies 
revoliucija rudenį 1917 m. 
suteikė pavergtoms tau
toms laisvę, o k^rtu ir Len
kijai.

Bet atsisteigusios Lenki
jos valdovai apkvaišo — jie 
grobė Baltarusijos, Ukrai
nos ir Lietuvos plotus. 1918 
metais atsteigta Lenkija 
tapo kitų tautų žmonėms 
kalėjimu, o kartu pamote ir 
lenkų darbininkams ir vals
tiečiams. 40 procentų jos 
gyventojų sudarė pavergtas 
ir beteisės tautos. Lenki
jos politika buvo kreiv' 
Todėl, prasidėjus karui 
nacių Vokietija 1939 r 
tais, poniška Lenkija' į .pv 
ra savaičių subyrėjo.

Tarybų Sąjunga, kad ne
leisti Hitleriui pavergti va* 
karų Baltarusijos ir Ukrai
nos plotus, taipgi Lietuvos 
plotus su Vilniumi, — užė
mė juos ir tuo būdu sulai
kė Hitlerio jėgas nuo bu
vusių savo sienų daugiau 
kaip 100 mylių į vakarus.

Nauja Lenkija—Laisva 
Lenkija

Lenkų tauta baisiai nu
kentėjo nuo Hitlerio gaujų. 
Hitlerininkai griovė mie^ 
tus, naikino namus, vež 
Vokietiją mašinas ir ša? 
turtą, sunaikino daug k. 
tūros centrų; išvežė 11,001 
000 arklių, galvijų ir kiaulių 
į Vokietiją. Laike karo 
Lenkija neteko 644,000 
žmonių, užmuštų, laikė Hit
lerio okupacijos — 5,500,- 
000 nukankintų, sušaudytų 
ir į Vokietiją išvežtų Len- 

j kijos piliečių.
1944 metais Tarybų ar

mija pasiekė Lenkiją, o su 
ta armija atžygiavo ir len-? 
kų divizijos, organizuotos . 
Tarybų Sąjungoje. 1944 m. 
ir 1945 m. pradžioje Tary
bų armijos smūgiai galuti
nai ištrenkė Hitlerio jėgas 

: iš Lenkijos. Susiorganizavo 
' nauja Lenkijos demokrati- 
i nė vyriausybė. Vėliau įvy- 
! ko visuotiniai balsavimai, ir 
i susidarė liaudies demokra
tinė valdžia. Buvusi ponų 
pabėgėlių valdžia Londone 
tapo pamiršta.

Dabar Lenkijoje yra lia 
dies vyriausybė. Stambiu' 
p r a m o n ė nacionalizuot 
žemės atimtos iš ponų 
atiduotos valstiečian 
mokslas nemokamas r 
siems piliečiams; visi pilie 
čiai turi lygias teises, ne
paisant jų tautinės kilmės.

Lenkija atgavo savo teri
torijas nuo Vokietijos iki 
Nesse ir Odros upių. Ji tu
ri platų priėjimą prie Balti
jos Jūrų — apie 350 mylių, 
daug gerų ir tinkamų prie
plaukų. Ji jau seniai užgy
do karo padarytas baisias 
žaizdas.

Dabartinė Lenkija užima4 
119,700 ketvirtainių mylių 
ir turi apie 25,000,000 vie
ningų gyventojų, kuriuos 
sudaro veik vieni lenkai, 
tik su mažu kitų tautų prie
maišų. Lenkija kietai nu-r 
sistačius išvien su Tarybų 
Sąjunga, Čekoslovakija ir 
kitomis liaudiškomis šali
mis už išlaikymą pasaulyje 
taikos.



I

-AISVES VAJUS Po Kersteno - kas toliau? /
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

L. Žemaitienė prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų, • 
aukų ir naują skaitytoją. Hartfordiečiai tvirtai laikosi 
pirmoj vietoj.

K. čiurlis irgi gražiai darbuojasi Elizabethe ir apy
linkėje. Šį sykį jam į pagalbą atėjo A. Matulis iš Jersey

Geo. Dulkė, newyorkietis, atsinaujino prenumeratą 
ir pridavė naują prenumeratą—liepė punktus priskaityt 
prie brooklyniečių.

Taipgi po naują prenumeratą prisiuntė: L. Prūsei- 
ka, Chicago, Ill.; J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.; F. 
Klastauskas, Great Neck, N. Y.

Sekanti vajininkai pakilo punktais: D. G. Justus, 
Worcester, Mass.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; J. 
Evans, Rochester, N. Y.; LLD Moterų Klubas (J. Nava- 
linskienė), Binghamton, N. Y.; J. Ambrose, New Britain, 
Conn.; A. Žemaitis ir P. Paserskis,Baltimore, Md.; S. Pen- 
kauskas, Lawrence, Mass.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; 
Adam Markūnas, Chicago, Ilk; Patersonietis; J. Didjun, 
New Haven, Conn.; V. Smalstienė, Detroit, Mich.; S. 
Rauduvė, Pittston, Pa.; A. Kuzmickas, Girardville, Pa.; 
M. Aranuk, Detroit, Mich.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Stanlęy Alask, Los Angeles, Gal.-, $12.
Grupe Lowellieciu, Mass., $11.
LLD 7-ta Apskritis (per S. Penkauską, Lawrence, 
'.), $10.
Po $4: B. Balčiūnas, Baltimore, Md.; William Ja- 

sky, McDonald, Pa.

Fo $2: S. Povilaitis, Baltimore, Md.; S. Petrikis, 
Pittsburgh. Pa.; J. Galminas, Dearborn, Mich.; J. Jo- 
džionienė ir J. Deksnys, Worcester, Mass.; M. Machionis, 
Newark, N. J.; W. & G. Daniels, Brooklyn, N. Y.; P.

.; K. Depsas, Mastic Beach, N.žižiūnas, Brooklyn, N
Y. .' Pritarėjas, Scranton, Pa.; V. Rogers, Detroit, Mich.; 
BViageportietis; J. Jasiunas, Milford, Conn.; Geras Rė
mėjas, Pittston, Pa.; J. ir A. žemaičiai, Binghamton, 
N. Y.; Andrius Kamarauskas, Wilkes-Barre,’ Pa.; Jurgis 
Balevičius, Brooklyn, N. Y.; J. Stoškus, Brockton, Mass.; 
Anna Stakėnas, Freesoil, Mich.; Jurgis Miknaitis, Barre 
Plains, Mass.; A. Kaunas, St. Clair, Pa.

Po $1: A. Kondraskas, Scranton, Pa.; P. Norkus, 
San Francisco, Calif.; Povilas Papievis, Woodhaven,

r ^Leonard Drocton, Rices Landing, Pa., 50c.
Is Hartford, Conn.; — Po $2: J. Jasas (So. Wind- 

r); J. Beržinis, A. Dagilis, L. Mankus, J. Barnett ir 
Žemaitis.

Iš Elizabeth, N. J.: — Po $2: Ch. Yanushis (Hill- 
e); Laisvės skaitytojas (Union); P. Poškus. P. Sa- 
ius, $1.

Iš Canada: — Po $1: J. Žiulys (Toronto); F. Vaiva- 
Hamilton) ir J. Čelkis (Montreal).
Iš Jersey City, N. J.: — Po $2: M. Sabaliauskas, 

Maziliauskas, K. Mažeikienė ir A. Matulis.
Nuo pavienių po naują prenumeratą gauta: St. Pe- 

Kis, Pittsburgh, Pa.; L. Tuma, Grand Rapids, Mich.

Ohio 
Mass 
Md.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn...............................................
Worcester, Mass.............................................
Brooklyn, N. Y...............................................
Waterbury, Conn.-------------------------------
Philadelphia, Pa. ----------------------------
Elizabeth, N. J................................................
San Francisco, Calif......................................
So. Boston, Mass._____________________
Brockton, Mass...............................................
Chicago, Ill.---------------------------------------
Harrison, N. J.................................................
Rochester, 
Cleveland, 
Lawrence, 
Baltimore,
Pittsburgh, Pa.........................
Binghamton, N. Y..................
Wilkes-Barre,—Plymouth, Pa. 
Lowell, Mass.............................

z- Grand Rapids, Mich.................
Paterson, N. J.___________
Easton, Pa................................
Newark, N. J...........................
Great Neck, N. Y.-----------
Norwood, Mass._______ ----
Chester, Pa...............................
Stamford, Conn........................
Scranton, Pa.............................
Mexico, Me...............................
Shenandoah, Pa.---------------
New Britain, Conn..................
Los Angeles, Calif..................
New Haven, Conn..................
Detroit, Mich............................
Bridgeport, Conn.....................
Haverhill, Mass.................... ...
Bridgewater, Mass..................

^fNashua, N. H.........................
Hudson, Mass...........................

Braddock, Pa.....................
Pittston, Pa...............................
Coal Center, Pa............ . . . .  .

/ Cambridge, Mass......................
Minersville, Pa.........................

$603.33
371.50
353.20
141.00
128.50
113.00
102.00
100.00

. 93.50
_ 89.00
. 81.00
. 80.00
. 76.00
. 73.00
. 65.50
. 64.00
. 55.15
. 42.00

37.00 
33.00 
31.00 
30.00 
28.00 
28.00 
27.00 
27.00 
26.00 
23.00 
22.00 
20.00 
18.00 
17)00 
16.00 
14.00 
12.00 
10.00

8.00 
8.00 

. 7.00
7.00 
6.40 
6.00 
4.00

.......... —__________ - ......................................................... .....................■■■——»

Laisvė (Liberty)-Kėtvirtatl., QruoH.4?«fc. 31, 1953

Dešimt metų be draugo Lumbio

(Pabaiga)
Čia liudijo ir Juozas 

Ambrazevičius (Brazaitis); 
tai tas pats gaivalas, kuris 
buvo suorganizavęs “Lietu
vos vyriausybę” tuomet, kai 
Hitleris Lietuvą “išlaisvi
no.” Gaila, kad p. Ambra- 
zevičius-Brazaitis nepasakė, 
už ką jį pašalino iš Vliko. 
Gaila, kad jis nedavė Ker
steno komitetui platesnių 
apie save žinių! ... O jei 
jas davė, tai gaila, kad jos 
nebuvo paskelbtos . . .

Ir Chicagoje buvo vienas 
liudininkas su maska!

New Yorke su maska bu
vo kunigas, Detroite—“vie
nas jaunuolis,” gi Chicagoje 
—nursė! Pasirodo, kad tie, 
kurie spektaklius ruošė, ne- 
norėjo apvilti nei vieno 
miesto: visur bandė duoti 
po patį stipriausi numerį,— 
maskuotą mimerį!

Čia liudijo ir keletas mi- 
nyškų, kazimieriečių.

Liudijo kaž koks Vladas 
Daukantas. Šis didvyris, 
kai Lietuvoje buvo paskelb
ta tarybinė santvarka, Tel
šiuose buvo mokytojas, o 
kai naciai pasalingai užpuo
lė Lietuvą, ją tūlam laikui 
okupavo ir kankino, tai 
Daukantas “buvo Telšių 
miesto valdyboje ...” rašo 
Draugas. Matot, koks pa- 
trijotas tas Daukantas!

Kas pažino Kauno miesto 
(Smetonos laikais) policijos 
tarnautoją Praną Nenortą? 
Jis čia taipgi liudijo. O, 
kad žinotumėt, jį bolševikai 
baisiai kankino! Žinote, už 
ką? Draugas atsako: “Ne
nortą kaltino, kodėl jis pa
sistatė namą” !

Liudininkas liudijo, kad 
ten pat kalėjime, tie patys 
bolševikai, kurie Nenortą 

, kankino už tai, kam pasi- 
I statė namą, tai kitą kalinį, 
fašistą, “kurs neturėjo na
mo,” kankino, “kodėl jis 
nieko neturi”!. . .

Matot, kokie tie 
tai kvaili, kokie 
vieną kankina už
turi namą, kitą kankina už 
tai, kad neturi! . . . Jiems 
bile tik kankinti . . .

Šis numeris, man atrodo, 
buvo vienas iš pačių gra
žiausių Chicagos spektakly
je! Apie atlikėjo protą čia 
nekalbėsime.

Po spektaklio, kongresma- 
nas Kerstenas pasakė, jog 
šis visas dalykas, visos šios 
genijų mintys, sukrautos j 
komiteto knygas, šios kan
kinių skriaudos ir išlietos 
bačkos ašarų būtinai pa
sieks Jungtines Tautas. O 
tada? Tada bus jiems! . . .

Be to, Kerstenas mano, 
kad šie apklausinėjimai dar 
gal nebus paskutiniai. Ma
tyt, priklausys viskas nuo 
to, kaip ten bus su finan
sais. Liudininkų tai visuo
met užteks!

Visus liudininkus atran
kiojo ir paruošė ALT. Tai 
vis buvę smetonininkai, lie
tuvių tautos priešai. Bet, 
sprendžiant net pagal Nau
jienų ir Draugo aprašymus, 
tie liudijimai buvo be logi
kos, neapgalvoti. Kitais žo-

džiais: skylėti ir tiesiog 
kvaili. Tokiais liudijimais 
jie neįtikins jokio galvojan
čio asmens.

Kur social-demokratai?
Kyla klausimas: kodėl Į 

šiuos spektaklius nebuvo 
įkergtas nei vienas social
demokratas? Kur jie? Ar 
jie jau patapo neištikimi 
fašistams? Kodėl jie viešai 
negynė fašistinio režimo 
Lietuvoje? Kur dingo Ki
pras Bielinis? Kur Stepo
nas Kairys (Kaminskas)? 
Kodėl jie nestojo talkon 
Kerstenui? Argi ne jų plau
ko žmogus, ar ne geni jalus 
social - demokratas Briedis 
šią visą komediją sugalvo- 

jie joje nedaly-jo? Kodėl 
vavo?

daiktas, k a d 
Kairys yra lai-

komunis- 
-žiaurūs: 
tai, kad

Galimas 
Bielinis ir 
komi vėlesniems apklausi
nėjimams. O gal jie iš viso 
atsisakė liudyti iš tų pačių 
kėdžių, iš kurių liudijo bu
vę atviri lietuvių tautos 
priešai? Matysime!

Vienas geras mano bičiu
lis mano, kad soci'al-demo- 
kratai eisią liudyti tik po 
maska. Girdi, Kairys, pa
likęs Lietuvoje žmoną (Le- 
onaitę), niekad • nedrįs vie
šai rodytis.

Bet kodėl drįso Raštikis 
ir kiti?

Man atrodo, kad social
demokratai čia buvo kažin 
kodėl izoliuoti. Už ką jie 
izoliuoti, aš nežinau.

Kaip su Vilnium?
Kersteno komitetas Gri- 

gaičiams ir Šimučiams buvo 
kaip alkanam manna iš 
dangaus. Jie buvo visiškai 
bebankrūtuoją, bet štai, 
ima p. Briedis ir sugalvoja 
komitetą! Na, turėdami ko
mitetą, jie galėjo, kaip ra
šė vienas laiRraštis, sušauk
ti į Chicagą “kongresą’; 
turėdami komitetą, jie va
liojo iškaulyti iš žmonių 
apie $15,000 aukų “Lietu
vai laisvinti.”

Tačiau šis komitetas ne
bus amžinas. Jo amžius 
baigsis sekamais metais. 
Uždanga nusileis ir vodevi
lio komedijantai daugiau 
nepasirodys. Kas tuomet?

Tuomet, man atrodo, ši
tiems ponams liks tik tai, 
ką pranašavo ir ką siūle 
buvęs šalies prezidentas 
Herbertas Hooveris: laukti t 
kokios nors gamtinės kata
strofos Lietuvoje; laukti 
kataklizmo! /

Nesu joks pranašas, bet • 
galiu spekuliuoti: jie patys 
kojas pakratys pirmiau, 
negu sulauks mūsų tėvų 
lyje to, ką p. Hooveris 
gestavo!

sa 
su

pa

Rochester, N. Y.
Gcdemino Draugystės metinis 

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

Komisija (255-256)

Cliffside, N. J. . 
Tuckahoe, N. Y. . 
Girardville, Pa. . 
McKees Rock, Pa

4.00
4.00
2.00
2.00

Širdingai ačiū visiems, kurie taip gražiai parėmėt 
dienraštį finansiškai, vajininkams už pasidarbavimą ir 
pavieniams skaitytojams už naujas prenumeratas.

Vajus baigiasi su Sausio 1 d., 1954, tad žinokite, kad 
po Sausio 1-mos dienos tie, kurie išsiųs laiškus, punktai 
nebus priskaitomi. Duodame tiktai iki Sausio 1 d. iš-, 
siųsti laiškus.

Paskutiniai vajaus rezultatai bus paskelbti, kai vis
kas bus suruošta, ,po Sausio 1 d. Čia bus ir punktai už į 
aukas priskaitomi. L. Administraciją

U D

Jonas Lumbis-Bullis
Gruodžio 30-tą suėjo 101 

metų nuo mirties draugo 
Lumbio. Tą nepavaduoja
mą liaudies artistą mirtis 
atplėšė nuo mūsų pačiame 
jo kūrybos stiprume. Jis 
mokėjo jautriai ir žmonėms 
suprantamai vaizduoti lie
tuvį darbininką kaip darbo 
didvyrį ir laimingos ateities 
kūrėją. Lygiai būdingai 
teptuku baudė lietuvių tau
tos ir darbo žmonių prie
šus. Jo karikatūruose Lais
vėje ir Vilnyje atspindėjo 
lietuvių tautos politinis gy
venimas ir kovos už išsilais
vinimą . Niekas iš Ameri
kos lietuvių dar nepavada
vo Lumbio toje srityje.

Greta karikatūros ir ta
pybos, kurie buvo jo myli-

savo studijoje
miausiais užsi ėmimais, 
Lumbis dar rašė spaudai 
korespondencijas ir eilėraš
čius. Taipgi jau buvo pra
dėjęs pirmuosius bandymus 
scenos veikalams rašyti. 
Jeigu ne ankstyba mirtis, 
dar daug ko jis būtų sukū
ręs. Lumbis niekada nesto
vėjo vietoje. Jis visuomet 
žengė pirmyn: ko nors mo
kėsi, kai ką studijavo, to
bulinosi.

Savo mieste Rochesteryje 
režisuodavo veikalų pasta
tyme, dalyvaudavo draugi
jų susirinkimuose ir visuo
met buvo pasiryžęs drau
gams patarti ir pagelbėti 
reikale.

Amžina jam atmintis!
&& && tZX £«£

Linkime Visiems

DRAUGAMS LAISVIEČ1AMS 
ir 

PAŽĮSTAMIEMS

Laimingų Naujų Metų
I?-’’'

W. ir PETRONĖLĖ COOK 
Chicago 8, 111.

R »

Lawrence, Mass.
Sveikinu su naujais metais 

visus laisviečius, taipgi vieti
nius ir apylinkių kolonijų 
draugus ir drauges. Linkiu

Philadelphia, Pa.

Best Markets

geriausios kloties ir geros a- 
teities Naujuose Metuose, kad 
būtume sveiki, linksmus ir 
pilni energijos veikimui.

Taip pat sveikinu vilnie
čius, štabą ii* skaitytojus.

Senieji metai ištikro nebu
vo geri, ypač darbininkams. 
Daug nekaltų žmonių turėjo 
nukentėti nuo reakcijos. To- 

ir laukiame pasėkminges- 
geresnių metų. Gal 1954 
geresni' ir linksmesni.

S. Lenkauskas

dėl 
n iu, 
bus
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HAPPY NEW YEAR

From the

WM. GRETZ BREWING

Philadelphia, Pa.

CO.

U
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Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh o pažangiečiai 

rengia nepaprastą meninę 
pramogą, kuri jvyks sausio 
3 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje, 
142 Orr St., Soho dalyje.

Pittsburgho lietuviams bus 
puiki proga susitikti ir išgirsti 
garsią Amerikos lietuvių cho
rų mokytoją, dainininkę, laik
raštininke, čia gimusią ir au
gusią lietuvaitę Mildred St-ens- 
ler, garsų muziką ir pianistą 
buvusį pittsburghietį Praną 
Balevičių, ir jauną, labai 
smarkiai išgarsėjusį lietuvį ra
šytoją Phillip Bonosky (Ba
ranauską).

Mes, Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai, jau esame pasi
ilgę tokios nepaprastos pramo
gos, kurioje galėsime pasi
klausyti liaudies dainų, liau
dies muzikos. Tą dalį progra
mos atliks Balcvičius ir Stens- 
er.

Bet taipgi bus proga susi
tikti su Phillip Bonoskiu. Kas 
norės, turės progą įsigyti jo 
rašytų knygų.

Todėl nepraleiskite šios 
progos. Atsilankykite skait-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

CABINET MAKER. Wanted at once. 
Good place for right man. Write 
giving ago, exp. and wages. B.—127— 
711 Jefferson Bldg., Philadelphia 7, 
Pa.

(256-6)
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

COOK. Exp. 6 days per wk. Good 
wages, steady wk. Good wking cond. 
Apply in person. CLEARFIELD 
LUNCH, 1600 W. Clearfield St. 
____________________________ (256-6) 
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 Noudaln 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 6-8476
(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. 7-8932 for in
terview. (255-1)

FOR SALE

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

(250-7)

■ MATTHEW A. i
■ buyus :
J (BUY AUS KAS) J
t LAIDOTUVIŲ 2
J DIREKTORIUS 5
: *

; 426 Lafayette St. J
; Newark, 5, N. J. į
J MArket 2-5172 J
» :

Montello, Mass.
Gruodžio 23 d., trumpai .sir

gęs, mirė Kazimieras Rudai
tis, Laisvės skaitytojo Frank 
Rudaičio brolis. Paėjo iš Li(W 
tuvos, Seredžiaus parapijos. 
Nuo pat atvažiavimo į Ameri
ką 1907 m. visą laiką išgyve
no Montelloje. Palaidotas 
Melrose miesto kapinyne. I 
kapus palydėjo nemažas būre
lis žmonių, jo giminių, draugų 
ir pažįstamų, šermeninėje bu- ! 
vo nemažai gražių, gyvų gė
lių. Velionis su visais gražiai 
sugyveno. •

Paliko nuliūdime dukterį 
Alice ir žentą Everett Nelson, 
taipgi anūkes Barabara ir E- 
laine Nelson, brolį F. Rudaitį, 
seserį Marijoną ir švogerį Jo
seph Matuzą ir jų vaikus, 
Mrs. Sophie Wcnslow ir Alex 
Matuzą, taipgi kitus gimines 
ir draugus.

Sunkiai susirgo Laisvės 
skaitytojas draugas Alfonsas 
Wellen (Valangevičius). Ran
dasi Brocikton Hospital, 
Centre St., Brockton, Mass. 
Lankymo valandos nuo 2 ligi 
3 ir nuo 7 ligi 8.

Jau nuo seniai serga drg. 
Stanley Baronas. Randasi Nur
sing Home, 947 N. Main St., 
Brockton, Mass. Lankymo va
landos nuo 2 ligi 4 ir nuo 7 
ligi 8. Kurie turite laiko, at
lankykite sergančius.

Žolynas
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

lingai, o nesigailėsite.
Po meninės programos bus 

ir skanių užkandžių. Draugiš
kai, kultūriškai praleisime lai
ką.

Įžanga visiems veltui. ,
Visus ir visas kviečia/

Rengimo Komisii4



Newark, N. J.
Komedija-koncertas gerai . 

pavyko

Nedėldienį, gruodžio 20 d., 
Ukrainą salėje turėjome gra
žią sueigėlę, kur buvo suvai
dinta komedija "Geriau Vė
liau, Negu Niekad.” Režisavo 
draugas J. Juška. Prie kome
dijos dar pridėta trys dialo
gai, kūne labai daug juokų 
pridarė, galima sakyti, dau
giau, negu iš pačios komedi
jos. Lošimas su dialogais už
truko apie valandą ir pusę. 
Kitą gerą pusvalandi Sietyno 
Choras davė koncertinę dalj 
programos, kurioje mūsų jau
nuolė Madeline Knorr sudai
navo labai gražiai dvi daineles 
solo, kas labai pagražino pro
gramą.

Šį parengimą ruošė LDS 111 
Apskritis ir Sietyno Choras. 
Gal apsidengus lėšas ir liks 
keli doleriai, o gal ir ne.

Negalima duoti jokio kredi
to apskrities nariams, kad sa
vo parengimuose taip tingi da
lyvauti' iš kolonijų. Tikri apsi
leidėliai.

Aktoriams, publikai, kurie 
atsilankė, širdingas ačiū.

Svečias Dalyvis

Chicagos Žinios
LMS Pirmos Apskr. veikla
Apskrities konferencijoje 

priimtos rezoliucijos
LMS 1-mos Apskrities veik

los klausimu:

Lietuvių Meno Sąjungos 
Pirmos Apskrities Konferenci
ja, gruodžio 20 d., Mildos sa
lėje, išklausiusi ir apdiskusa- 
vusi • Apskrities komiteto ir 
vienetu atstovų raportus, ragi
na būsimą komitetą pravesti 
sekamą veikimo programą:

1) Mes reiškiame didelį pa
sitenkinimą, jog ligišiol turime 
savo ribose penkis veiklius 
chorus ir kelias dramos gru
pes, kas sudaro nemažą meni
nę ir kultūrinę veiklą. Mes 
raginame būsimą Apskrities 
komitetą dėti pastangas šių 
chorų ir dramos grupių tvirti
nimui ir kūrimui naujų meno 
grupių, ypatingai toliau nuo 
Chicagos, kaip tai: Detroite, 
Clevelande, Rockforde, Grand 
Kapids, Kenoshoje ir kitose 
Jietų vi ų kolonijose vidurvaka- 
Tuose.

2) Dėti pastangas pravesti 
gyveniman dabartinio komite
to užmanytą suvitarpinio lavi
nimosi programą, būtent—

a) Lavintis, kad patobulinus 
mūsų vaidybą;

b) Stengtis įtraukti daugiau 
jaunimo į vaidybą ir chorus;

c) Ruošti paskaitas bei p re
zekcijas meno klausimais.

3) Tuojau imtis darbo tin
kamai pasiruošti būsimam 
vidurvakarinių valstijų lietu
vių meno festivaliui, kuris 
įvyks Chicagoje balandžio 23, 
24 ir 25 dienomis 1954 metais.

4) Mes raginame visus pro
gresyvius chicagiečius meni
ninkus stropiau veikti, ypač 
dabar, kada turime nuosavą 
Kultūros Centrą — Mildos te
atrą ir sales.

Rezoliucijų Komisija:
F. Kirka, J, Nedvaras

Rezoliucija Lehman-Celler 
įstatymo klausimu

Hon. William Langer, 
Chairman, Senate 
Judiciary Committee, 
United States Senate, 
Washington, D. C.

We, the delegates of the 
Lithuanian Fine Arts League, 
assembled in conference at 
Chi'cago, Ill., urge you to call 
a public hearing for the Leh
man-Celler Bill (S. 2585).

We also ask you to use your 
influence and high authority 
in the Senate to pass this Bill.

J. Misevich, chairman

Evelyn Ryan, 19 metų, ap- 
siskundė policijai, kad ji tapo 
Išprievartauta jaunų vyrukų, 
nuo kurių ji priėmė pakvieti
mu pasivažinėti. Su jais pažin
tį buvusi įsigijusi prie baro.

NowY)rko^/W#7inlot

po- 
Mc- 

Yorkc 
surengtam liaudies teis-
Jo sekretorė Miss Dris

kiu! jis nedaly-

McCarthy nestosiąs 
į liaudies teismą

Darbo Unijų Veteranų 
mitetas oficialiai pakvietė 
ną Wisconsino senatorių 
Carthy dalyvauti New 
jam 
me.
coll atsakė 
vans.

Mitingo rengėjai sako, jog 
šis nėra pirmas sykis kai Mc
Carthy prasišalina iš ten, “kur 
jis turėtų atsakyti į klausimus 
savęs apgynimui.”

Teisminis
sausio 6-tą, St. 
noje. Teisėjais 
mūs visuomenės 
publika.

mitingas įvyks 
Nicholas Are- 
pakviesti žy- 
darbuotojai

K-nas

Apsimetėliai agentais 
apgavo našlę

ii’

Mrs. Dorothy Diament, 
j krautvės savininko našlė, pra- 
Irado virš 11 tūkstančiu savo 
i.sutaupo. Į jos namus, 150-17 
187th Ave., Jamaica, dienos 
: metu atėjo du nepažįstami vy- 
1 rai ir pasisakė turinčiais rei- 
Ikalą pasikalbėti apie jos vy 
Iro jai palikimą. Jie parodė ir 
Įgalinimo žymę (badge).

Su našle namie buvo ir jos 
i sesuo. Jos Įsitikinusios, kad 
' jie yra tikrais taksų valdinin
kais. Jie apipasakojo viską 

I apie jų pirktą namą. Sakę, 
j kad valdžiai priklauso pinigų, 
j Klausė, ar vyras palikęs pini- 
igų. O kai pasakė, jog paliko, 
į tuomet žulikai . pareiškė turi 
I suskaityti. Našlė jiems pada
vė dėžutes su pinigais, o pati 
pasitraukė minutei' užsivilkti 
suknelę. Kai sugrįžo, jie jau 
buvo prasišalinę su pinigais. 
Našlė šoko skambinti polici
jai, bet vielą rado nupjautą.

Brooklyne apie 300 .jaunų 
vyrų ir moterų lanko Raudo
nojo Kryžiaus plaukiojimo pa
mokas. Jie jau pasiruošia atei
nančios vasaros metu dirbti 
gyvybės gelbėtojais miesto re- 
zortuose.

Dewey neturėjęs 
teisės kištis HELP WANTED—FEMA

Šeimos ir pavieniai lauks 
Nauju Mėty Auditorijoje

Gruodžio 31-mos vakarą, 
ketvirtadieni, visi kviečiami 
patraukti i Liberty Auditoriją 
Naujų Metų laukti. Važiuo
kite tiesiai iš darbo. Juk pa
togiose Auditorijos patalpose 
yra vietos ^apsiprausti ar per
sirengti. Yra vietos ramiai pa
sėdėti iki prasidės iškilmės. 
Jei alkanas, įstaigos ręsta u ra
lio rasi karštos kavos 
kandžių.

Į balių Auditorijoje 
kųs $1.50, įskaitant, 
taipgi žvangučius ar
čius. Šokiams gros Jurgio Ka
zakevičiaus orkestras.

Įdomu, kas šiemet turės di
džiausią stalą. Vienos grupės 
organizatoriai pasisakė prie 
savojo stalo jau turį 36 as
menis. Tai jau balius baliuje. 
O tokių bus daug. Tas rodo,

Darbininkas sudegė 
šapos eksplozijoje

Metų

ir u z

Įžanga 
taksus, 
blizgu-

kad šiemetinės Naujų 

 

lauktuvės^bus masines, 
ir gerai, augiau, smagiau. 
Niekur kiltur nerasi gatavai 
išpuoštas-7salės, uždengtų sta
lu ir teisės dar atsinešti savo 
vaišes Naujų Metų vakarą. 
Toks draugingas Auditorijos 
vedėjų planas suteikia progą 
šeimoms ir drangų grupėms 
ir būriams sykiu linksmintis 
be didelių iškaščių.

Kviečia visus: pavienius ir 
grupes, užsisakiusius stalus ir 
neužsisakiusius.

Iki pasimatymo gruodžio 
31-mos vakarą Liberty Audi
torijoje.

Auditorija randasi kampas 
Atlantic Avė. ir UOth St., 
Richmond Hill, už dviejų blo
ku nuo BMT Jamaica trauki
nių linijos 111th St. stoties.

Louis Lancaster, 45 metų, 
mirtinai apdegė darbe. Ugnis 
staiga paplito po visą pastatą, 
įvykus eksplozijai šluotų ša- 
poje, 894 Glenmore Avė., 
Brooklyne. Eksploziją iššaukė 
liepsna, pasiekusi lakerio ku
bilus.

Iš gaisro spėjo išsigelbėti 
būrys moterų siuvėjų, dirbusių 
to paties pastato antrame auk
šte. Devyni gaisragestai tapo 
nugabenti į ligoninę dėl pri- 
dusimo dūmais ir apdeginto. 
Juos apipurkštė degantis che
mikalas.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Dėkoja Laisvei už 
kooperavimą

December 24, 
Mr. Roy- Mizara
Laisve, Lithuanian Daily 
110-12 Atlantic Ave.

force that it now is, 
lives of boys and girls

in the 
of this

I LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

ft: nuo ».» if.
S BAYSIDE FUNERAL HOME ft

45-34 Bell Blvd., Bayside, L. I, 
Tel. Bayside 9-8121

PARDAVĖJA

Patyrusi prie kepyklos. 4 dienų sa-1 
vaite, nuolatinis darbas, gera mo-’ 
kęst is. Puikios darbo sąlygos. Kreip
kitės:

69-35 Myrtle Ave. 
Glendale, L. I.

balsus.
Santykių 
pradėjo 

i sali 4,- 
surokavi-

Nęprik lausoma 1 a i vak rov i ų 
unija 1LA pareiškė, kad gub. 
Dewey neturėjo teises kištis 
i darbininką balsavimus pasi
rinkimui unijos. Ji sako, kad 
bile kokia veikla turėjo būti 
atidėta iki su rok uos

Nacionalė Darbo 
Taryba (N LR B) 
skaitlį av i m ą at i d ė t ų 
4 05 balotų. Pirm tų
mo už 1LA buvo 9,060 balsų, 
už AFL 7,568. Tų atidėtųjų 
dauguma irgi esą už 1LA. 
Tuojau Po balsavimų AFL pa
sisakė nepripažinti tu balsa
vimų. Sako, kad jie nebuvo 
laisvos valios, bet prievartos 
balsavimai, nes balsavimų lai
ku įvyko muštynių. Spauda 
rodo prielankumą AFL. Gu
bernatorius taipgi tuojau pa
sisakė tyrinėti AFL Įtartus 
punktus.

su-

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos metinis 
sirinkimas {vyks antradienį, sausio
5 d. 7:30 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union Avė. 
Nariai kviečiami skaitlingai daly
vauti ir užsimokėti duokles.

Valdyba. (256-257)

(256-4)

REIKALINGA 
JAUNA MOTERIŠKA

Atlikimui namų darbo. Mylinti vai
kus. Linksma namų atmosfera. 
Tinkamai nuo darbo paliuosavimai. 
Graži rezidencinė vieta Brooklyne. 
Su paliudijimu.

Tel. H Y. 3-1124
(256-2)

NAMŲ DARBININKĖ-AUKLĖ
Priežiūrai 1 vaiko. Lengvas namų 
aptarnavimas. Paprastas 
minimas. Guolis 
mas. Nuolatinis 
kestis. Linksma 
Paliudijimas.

šaukite ištisą dieną 
Tel. BU. 4-5636 

__________________________ (256-2) 
COMPTOMETER OPERATORĖS

vietoje, 
darbas.

namų

valgių ga- 
gražus rū- 
gera mo- 
atmosfera.

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

WL 7-5838

__________________________ (253-1' 
FINGERWAVER IR I 

HAIR DYER
Pilnai mokanti. 5 dienos. Gera 

Linksmos darbo sąlygos. 
CIHC HAIR STYLISTS 

188-14 Union Turnpike, Flushing 
Hollis 5-8811

(252-2)
OPERATORĖS

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

if
4LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Mūsų Draugams 
nuo

WLADYSLAW SZACHACZ

associyou and to your 
our sincere thanks and

To 
ates, 
Seasons Greetings.

JAMES B.NOLAN
Deputy Police Com mi s- 

i sioner
President, P. A. L.

the 
for 
the 
and

Wagneris įkuria 
naują skyrių

MsįttJįšįJS J&8 JfciiS! JfcįaJfciie -fcza Jfeija Jfcjs

■į LINKĖJIMAI VISIEMS MŪSŲ |
i -DRAUGAMS IR KLIENTAMS $ 

nuo 4
WILLIAM T. MADAY $

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

Tel. MU. 7-3012 4
Mr. Maday kalba kiekvieną $ 
antradieni 2 P. M. ant Mr. g 

Kecki’s populiarios X
radijo programos. 4

Stotis WLIB—-1190 on your dial |

.u (Real Estate & Insurance) ū
ft65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y.f
f Tel. DAvenport 6-0719 4
j (25-253)S

i

sąlygos.
NEW WORLD LAUNDR. t 

495 W. 185th St., N. Y. '
WA. 6-0170

(253-3)

» (252-253)g

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Mūsų Draugams 
nuo

JULIUS HAUSE
t 
b

HELP WANTED MALE

Dear Mr. Mizara:
Now that the of the year is 

almost here, 1 want to take 
this opportunity to thank 
Laisve, Lithuanian Daily 
its consistent support of 
Police Athletic League
its program. Your presenta
tion of PAL activities has ser
ved to bring to the people of 
New York City a realization 
of the constructive recreation 
aspects of the Police Depart
ment’s Crime Prevention 
work.

As President of the League, 
I wish to send to all your rea
ders PAL’s Christmas and 
New Years Greeting. We 
want them to know that their 
support has made the . Police 
Athletic League the positive

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

f8
(Wine & Liquor)

Lie. No. L-153 £
1285 Southern Boulevard ft

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

tp.iį,
Wagneris pareiškė, kad jis 

tuojau po Naujų Metų įkurs 
miestini Darbo Departments. 
Tokio valdžios skyriaus mies
tas lig šiol neturėjo. Sstmbieji 
unijų viršininkai yra pasiten
kinę tuo Wagherio užmoju. 
Kiek iš to bus darbininkams 
naudos, tikta‘ tto skyriaus 
veikla parodys.’Viršininku nu
matytas Joseph E. O’Grady, 

.buvęs Labor Relations Divizi
jos direktorius.

, . Atrodo* kad 
šiems tikslams 
pareigos tarp 
karnai: senoji 
ninkauja tarp 
vatinių firmų, 
f eiga bus tarp
etinių įstaigų darbininkų.

ii

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Mūsų Draugams 
ir Patronams 

nuo r
MISS LUISE Ž

{
REDUCING SALON 4

219—2nd Ave., N. Y. C. |
Tek GR. 5-2229 «

(252-253)1

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

( LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Mūsų Draugams 
ir Kostumeriams

STRAUB BEVERAGE
64 South 2nd St., Brooklyn 

Tel. EVergreen 8-5588
ft 
p.

PARSIDUODA BARBER SH< 
Pilnai {rengta, 3 vyrams dirbti, 
ro gerą pragyvenimą, biznis lei 
padidinamas. Gera veikli sel 
Šią puikiausią progą savininkas 
duoda labai prieinamai, šaukit 
matykite savininką:

162 — 7th Avė., N. Y. C.
(kampas 28th St.)

Tel. OR. 5-7328

ft

(
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ $

Visiems Mūsų Draugams 4 
ir Kostumeriams ;ft 

nuo «

W. DACZYNSKI 4

357 Bedford Ave. 4
Brooklyn 11, N. Y. s. 

Tel. EVergreen 8-6593

LINKSMŲ ŠVENČIŲ į
I MŪSŲ S
j DRAUGAM ir KOSTUMERIAM |
I i GILLIAS DRUG STORE | 
Jį625 Middle Neck Rd., Great Neckg 
j' Mes laikome Hydrox Ice Cream— 
* Delicious Chocolates— <
į! Perfiumus—Kosmetikus. *:
>S Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų <, 
.« patogumo. Telefonuokite: n 
4 Great Neck 2-0100 4
4 Great Neck 2-0300

bus dvi pana- 
įstaigos. Tačiau 
jų dalinasi se- 

įstaiga tarpi- 
pri- 
pa- 

val-

t

8!

ft:

TELEVISION SERVICE

SH

Dr. A. Petriką
g

65-37

Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St
Telephone E Vergreen 4-8174

«

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

valdžios ir 
naujosios 

valdžios ir

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6233

BARBER SHOP

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g
Fine Plants W

Mandagus patarnavimas, yj 
prieinamos kainos. «
GRAND FLORIST g

E. W. CASPER, sav. g 
Grand Ave., Maspeth, N. Y.g

S

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & GRILL

NEW YORK CITY

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

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Second Ave. (Gretą 14-os gatvėj New York City 
Telephone: GR. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS 

Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų Draugams 

nuo
JOHN J. MEGIEL & SON

64-18 Flushing Ave.
Maspeth, L. I.

Tel. DAvenport 6-1791

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)

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* uždaryta

ANTANAS LEIMONA8 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6128

t ’

Laimingų Naujų Metų f 
DOVANOMIS NUO 4

PICKWICK g.
VAIKAMS KRAUTUVE | 

| 71-59 Austin St. BO. 3-0104 |
g Forest Hills, N. Y. | 
£ Pilnai visokių gražių vaikams 4 
» drabužėlių. Kolitą, siūtų, kepurių. S 

Snow suits ir kitko. S
Geriausias pirkimas—geriausios 4 

& kokybės—žemiausios kainos. * 
| (244-247)

LUNCHEONETTE
Pilnai {rengtas. Gera veikli se 
leigos $300 —$400 { savaitę. Gai 
t i lengvai padidinamos {eigos. ; 
madieniais ir vakarais uždara, 
puikiausią biznio progą savinin 
parduoda labai prieinamai.

šaukite savininką:
FO. 4-8154 ar DA. 8-6443

(256
SU TED’S MUSIC & TOY STORE 

Pilnai įrengta. Geras pragyver 
mas; galima ir padidinti biznj. Bn. 
di vieta. Savininkas parduos lai 
prieinamai.

642—5th Ave., Brooklyn 
SOuth 8-8338

(252-254

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Street
st.

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

• 2—-3 L" 6——8 P, M.
‘ By Appointment

Except * Holidays
87-20 8fith Street

WOODHAVEN, L. N.Y

K LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
K Visiems Mūsų Draugams ir 4
g Kostumeriams 4

nuo£ MARJAN KUBIKOWSKI |
K 121 Nassau Ave., Brooklyn
« Tel. EVergreen 3-2659 i = 

(Geriausioss Mėsos ir Paukštiena)*!

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Padaro gerą pragyvenimą. MAž'“ 
išlaidos. Savininkas parduos < l^bfi 
prieinamai.

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

(252

LINKSMŲ ŠVENČIŲ g
Nuo Jūsų $

Groserninko g
B. J. TENNIS S

Geriausios rūšies vaišės ir dar- £ 
žovės. .Puikiausi Bird's Eye ft 
sušaldyti valgiai. Viršiname $ 

patarnavime ir greitame g 
pristatyme. S

2 Bond St., Great Neck g 
Phone Great Neck 2-0429 ft

LAIMINGŲ NAUJAI METŲ |

Visiems
ir

JOSEPH

Mūsų Draugams
Patronams

nuo
M. FODROWSKI

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

Florai Park, L. I. 
Tel. PRimrose 5-3440

GROSERNĖ
Pieninių, skanumynų ir šaldytų vai. 
šių produktai. Taipgi yra Alaus 
License. Pilnai įrengta. $1,500 
{ savaitę. Prieinama renda, geras ly
gas. 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 prieinamai.

GIbralter 2-3860 ar 
GIbralter 2-2889

(253-3)

Darbininkas prarado 
abi kojas darbe t

John Burke, 47 metų, ele
vated gelžkelio priežiūra 
darbininkas pateko po trauki
niu, kuriam jis ką tik buvo 
padavęs signalą eiti. Jam nu
plovė abi kojas. i

4 psl.—Laisve (Liberty)-Ketvirta d., Gruod.-Dec. 31, 3




