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KRISLAI
Po švenčių triukšmo. 
Kur dingo $13,000? 
Liūdnos perspektyvos.

Tad kam ta Konstitucija ?

Rašo A. Bimba

Kai šiuos žodžius skaitysi
te gal jau bus praėję visi šven
tiniai sveikinimai ir linkėji
mai.

Ko dabar reikia?
Dabar reikia pasiraitoti 

rankoves visokiai veiklai. Vien i 
tik su linkėjimais ir sveikini- į 
mais toli nenuvažiuosime.

Pirmoje vietoje: Dienraš
čio Laisvės šėrininkų suvažia
vimas. Tai bus jubiliejinis su- i 
važiavimas.

Laiko yra dar ištisas mė- i 
nuo. Pasirūpinkime suvažiavi- | 
mui pasveikinimais.

Gal galite iš savo organiza
cijos iždo paskirti keletą do
lerių ?

Gal galite tam tikslui su
rengti pramogėlę? -

Labai gražu suvažiavimą 
pasveikinti ir asmenišku laiš- 1 
keliu ir kad ir nedidele auka.

Kur dingo bei nubyrėjo i 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
$13.000? ,

Geroka suma.
Chicagos “seimui” iždinin

kas Vaidyla raportavo:
Buvo surinkta $51.000.
$19,000 pasiųsta VLIK ui.
$14,000 užnrekėta -‘už Kur* 

steno rezoliuciją.”
$5,000 prašvilpta Keršte n o 

ir Kižytės kelionei Europon.
Viso pasidaro tik $38,000.
Kur dingo $13,000. Keno 

kišenėn jie pateko?
šiuos davinius užtikau 

./. ooklynd Vienybėje.

DEMOKRATAI TELKIASI 
PAŠALINT RAGANGAUDJ 
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tyrinėjančiai jo komisijai
Washington. — Demo-! tais klausimais taip pat re

krutai senatoriai planuo-|mia demokratus.
ja pavaryt ragangaudį re- ■ Demokratai ' neapkenčia 
publikoną* senatorių Joe Į McCarthy’o ypač todėl, kad 

"‘t buvusias pre
zidentų Coosevelto ir Tru- 
mano vale šias. McCarthy 
rėkauja, buK tie preziden
tai palaikę komunistus val- 

bu- j džioje, būk Rooseveltas pa- 
į dėjęs Kinijos komunistams 
sumušti Čiang Kai-šeko 
tautininkus, ir tt.

New Yorko Times spėja, 
kad ir keli padoresni re
publikonai senatoriai stos 
išvien su demokratais prieš į 
McCarthy.

McCarthy kaip pirmininką ! jis šme.šia 
nuolatinės tyrinėjančios ;
Senato komisijos.

Tos komisijos veikla
sibaitrs 1954 m. sausio

uz-
311

vo pirmiau nutaręs.
11; i ga nga u dž i ai n a u j o j o j 

šiemetjnėj Kongreso sesi 
joj stengsis pratęst McCar 
thy’o į komisijos tyrinėji 
mus. Tad demokratai se 
natoriai tariasi neskirti ko-Į 
misijai lė 
McCarthy.

Senate yra 48 demokra
tai, 47 republikonai. ir vie
nas nepriklausomingas, tai | 
senatorius Wayne Morse.'

Morse, seniau buvęs re-' 
7 i

publikonas, jau kelis kar-

joje bus!

Laivams susikūlus, 
i žuvo 9 jūrininkai

Anglijos fabrikantai planuoja 
platini prekybą su komunistais

London. — Anglijos Fa- 
brinkąntų Sąjunga numato 
įvyksiančią Amerikoj ne- i 
darbo krizę; amerikinė gi | 
krizė pablogintų ir Angli
jos padėtį.

O kad anglų biznis galė-

glijos valdžia užgyrė tą sa
vo fabrikantų pasiryžimą.

Daily Mail ir tūli kiti 
anglų laikraščiai ragina 
neklausyti Amerikos, kuo
met ji uždraudžia pardavi
nėti komunistinėms ša
lims anglų mašinas bei fa
brikinius įrankius. Tuos 
dalykus“ Amerika ' vadina 

įrengimais,
brikantai nutarė
ti savo prekybą su Sovietų i strateginiais
Sąjunga, Kinijos Liaudies kurie kariniai stiprintų So- 
Respublika. bei kitais ko- vietų Sąjungą ir jos 
munistiniais kraštais. An-1 gus.

VALDŽIA NEPASIRUOŠl IS 
GRĘSIANČIAI NEDARBO 
KRIZEI LENGVINTI
Nors gamina tam planus, bet 
neturi medžiaginių atsargų 

I ---------------

Washington. — Keli šim
tai ekonomistų savo suva
žiavime plačiau svarstė 
prasidėjusį darbų smuki- šė, kad Eisen.howerio val- 

. | džia gamina planus tokiam 
atsitikimui, jeigu nedarbas 
plačiau pasireikštų, 
guma ekonomistų uzgyrė 
tuos planus, tačiau pastebė
jo, kad valdžia neturi jo
kių lėšų viešiems statybos 
darbams bei kitiems bedar
bių reikalams. Visos lėšos 
paskirtos . bei išleistos tik 
tai kariniams pasiruoši
mams bei paprastoms val
džios išlaidoms.

Kuomet amerikiniai eko
nomistai kalbėjo tiktai apie 

pi . n • ateinanti paprasta, “nor-Belgai statys sovietam ! malu” darbų atslūgimą, tai 
* * *. i naftinius laivus i į?;^1 kltką lsglrda ls Ang'

kovai prieš galimą darbų 
nupuolimą.

Valdžios atstovai prane-

drau-

Oubern. Dewey atmeta prašymą 
daugiau paramos New Yorkui

sis New’ 5
demokratas
Wagneris prašė rępubliko-

majoras,

mą Jungt. Valstijose.
Tie pramonės - ūkio ži

novai surado, kad Eisenho- 
werio valdžia neparūpino 
finansiniai - medžiaginių 
priemonių, kurių reikėtų, 
jeigu išsivystytų nedarbo 
krizė. Valdžia savo parei
škimuose kartojo, kad “vis
kas gerai eina” biznyje bei 
pramonėje. Taip ir palei
do pernykščių Kongreso 
sesiją , be jokių pasiūlymų, 
kai]) iš anksto prisirengti

anot Dewey, turėtų ban
krutuoti valstijos iždas ar
ba reikėtų pakelti vąlstiji- 
nius taksus 70 procentų. 
Kartu jis “tarkavo” demo
kratus, kad jie blogai gas- 
padoriauja New Yorke.

(Daugumoje kitų valsti
jos miestų bei miestelių 
šeimininkauja i 
nai. Todėl Dewey jiems ir | 
pataikauja.

(Belo, jis kas mestai su-! 
grąžina- “darbingiems fa
brikantams”/pusantro ' iki 
dviejų šimi 
rių taksų, kurie turėtų eiti! 
į bedarbių apdraudos fon-į

wey paskirti miestui 143 
milijonus, 400 tūkstančių 
dolerių daugiau metinės 

! paramos, negu iki šiol. Ma
joras nurodė, kad 
Yorko miestas duoda, 
stijai dauginu kaip 

! visu taksu. V v-

New 
val- 

pusę Valdinis Anglijos radijas 
paskelbė įžymiojo . anrb’ 
ekonomisto Colino Čia/ 
ko, Oxfordo Universiteto 
profesoriaus, atliktus tyri
mus ir apskaičiavimus, ku
rie teigia, kad Jungt. Val
stijos netrukus susilauks 
sunkios nedarbo krizės.

Maskva. — Didelė Belgi
jos laivastaryklų kompanija 
padarė sutartį pastatyt So-

New Castle, Del. 
jc pirm uiisios 

žygius, naftinis - žibalinis 
tikisi, kos laivas smogė Į 

kad ir Morse balsuos prieš kį laivą, stovėjusį 
McCarthy. Jis tūlais ki- re upės prieplaukoje. 
----------------------------------ki jūrininkai tapo nutrenk- j panašių 
x i’i v •£ ti vandenin ir nuskendo.; Smugelmnkas sentas I Keturi kiti nežinia kaip!

nušovė negrą liūdytoją dingn

kus McCarthy’o
; Taigi demokratai

G u uei j • įt' lū m s atmetė 
prašymą; nupasakojo, kad 
tai būtų blogas pavyzdys 
kitiems valstijos mies-

— Ūką
vienas i

Ameri-i
kita to-1
Delawa- ■

Pen,-! tams, nes ir jie reikalautų
priedų. Tuomet,

Washingtonan susirinko 
trys šimtai ekonomistų. Jų 
bendroji numonė: Pas mus 
jau prasidėjo “vidutiniškas 
biznio atslūgimas.”

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas George Mea
ny sako: 1954 metai duos 
mums tiktai “kylančią nedar
bo bangą.’’

Kas daugiausia nukentės? 
Darbininkai.'

Darbininkams labai liūdnos 
perspektyvos.

Grove/Hill, Ala. — Vai-, 
džios FBI agentai kvočia i 

šerifą Jeninsą Hill, kuris 
nušovė negrą kalini Moses !

Suprantama, jog šerifas 
atkeršijo už tai, kad negras 
liudijo prieš šerifą kai]) ky
šių ėmėją už alkoholio šmu
gelį. Šerifas pasakoja, 
kad negras jį “užpuolęs.”

Prancūzai nužudė 50 
Morokko pat rijo tu

tif milijonų dole- Sąjungai dešimti lai-

Nežinia kodėl sprogęs 
karo laivas, užmušant 37

Syngman Rhee dėkoja Valdžia užsako daug 
kardinolui Spellmamii | atominių rodikliy

Seoul, Korėja. — Atvy- 
Į kęs New' Yorko kardinolas 

Washington. — Laivyno i Spellmanas per ištisą va- 
teismas surado, jog karinis! landą kalbėjosi su Syngma- 
didlaivis Leyte — lėktuvų Inu Rhee, Pietinės Korėjos 
nešiotojas — sprogo dėl ne-1 tautininkų prezidentu, 
žinomos priežasties pernai 1 
rudenį Bostone, užmušant! 
bei sudeginant 37 žmones, i 

Teisminiai ' tyrinėtojai 
atmetė įta'rimą, kad gal 
sabotažnin.kai padarę tą

vų naftai-aliejui gabenti. ‘
Kompanijos atstovai taip 

pat tarėsi apie kai kurių 
i mašinų statymą Sovietų Są- 
| jungai.

Dulles įsako Japonijai 
i mažint civiles išlaidas

Policininkas suimtas 
už vaikžudžiy pinigus

Boston. — Karinė val
dyba užsakė vienai čionai- 
tinei kompanijai statyti rikos 
atominius mierikliųs (my- rius 
teyius) už pusantro mili- Įsakė 
jono dolerių.

Tie instrumentai bus 
naudojami kaip rodikliai, 
kiek atominių nuędų pa
plinta laivuos^ bei kari
niuose krantų įrengimuo
se po to, kai sprogsta ato-

Rhee šiltai dėkojo Spell- 
! man.ui už jo atgabentas do- 
i vanas pietiniams korėjie
čiams, o Spellmanas karš
tai gyrė Rhee už jo pasiry
žimą “nušluoti komunis- j minė ar hydrogeninė bom- 
tus.” i ba.

Tokio, Japonija. — Ame- 
valstybės sekreto- 

John Foster Dulles 
Japonijos valdžiai 

I mažinti išlaidas civiliniams 
i reikalams, o daugiau pini- 
i gų naudoti ginklavimuisi. 
! Kitaip gi Dulles grasino su- 
; laikyti dolerinę Amerikos 
paramą Japonijai.

Popiežius susirūpino jam 
• aromais užmettfnais dėl ne- 

Yaisymo taikos įr darbininku. 
Prieš pat Kalėdas jis klausė: 

“Kaipgi popiežius ir bažny
čia galėtų būti prieš biednuo- 
menę ir taiką?”

Pasakysime: Ir gali būti :r 
yra.

Visa popiežių istorija susie- 
a su tironų ir išnaudotojų 

siautėjimu.
Argi šiandien pat pats po

piežius nėra šimtus kartų iš- 
\ baręs ir išniekinęs visokias 
• darbo žmonių pastangas nusi
kratyti kapitalistinio išnaudo
jimo ?

Morokko. — Francūzų 
kariuomenė bei policija 
1953 metais nužudė apie 50 
Morokko patrijotų per de
monstracijas prieš Franci- 
ja. Sužeidė daugiau kaip 
100.

Demonstrantai reikalavo 
savo šaliai nepriklausomy
bės nuo francūzų. v

Sujudimai prieš francū- 
zus pakilo ypač pereitą pa
vasarį, kuomet Francija 
suėmė ir ištrėmė religiniai- 
tautinį morokkiečių valdo
vą Ben Yussefą.

Oro traukimas pražudė 
lėktuvo tarnautoją

Egiptas ieško prekybos 
su komunistiniais kraštais

Makartistai nori uždrausti 
Amerikos žmonėms vadovau
tis savo Konstitucija. Girdi, 
kurie'tik atsisako save inkri- 
minuot, pasiremdami Penktuo
ju Konstitucijos Pataisymu, tie 

| prisipažįsta kaltais ir turi būti 
i baudžiami.

Tai kam Jas punktas įdėtas 
Konstitu „ ho
prašižengfimu juomi pasinau-

JAPONIJA ATŠAUKIA 
SAVO REPORTERIUS 
Iš PIETIJ KORĖJOS

Tokio, Jap. — Korėjos 
policija areštavo fotografi
nį Japonijos koresponden- 

“už- 
todėl

keleiviniam Belgijos lėk
tuvui, atsidarė vienos jo 
durys. Lėktuvo tarnauto
jas siekė duris uždaryti, 
bet smarkus oro trauki
mas ištraukė jį laukan. 
Taip ir žuvo tarnautojas.

Tokia nelaimė . atsitiko 
ir amerikonui lėktuvo tar
nautojui 1950 metų vasa
ryje, kuomet jis mėgino už
daryti atsivėrusias lėktuvo 
duris, beskrendant 
Yorko apylinkėje.

i Į

Francūzų vadai bando , 49 bilijonai doleriu 
Amerikos bomberiais 
atmušt vietnamiečius

; išleidžiama kariniams 
tikslams per metus

jeigu skaitomu

apomjos Koresp 
tą, prfmesdama jam 
puolimą.” Japonija 
protesfuodama laikinai at
šaukė teavo korespondentus 
iš|Pietn, Korėjos.

New

Amerikinė maisto dovana 
graikam pavargėliam

Athenai, Graikija.—Jung
tinės Valstijos atsiuntė 500 
tūkstančių pundelių maisto 
dovanų padalinti graikams 
pavargėliams per kalėdines- 
nau j ame tines šventes.

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo^ liaudininkai ei
na artyn francūzų tvirto
vės, Dien Bien Fu miesto, 
šiaurvakariniame Indo-Ki- 
nijos kampe, netoli rube- 
žiaus su Kinijos Liaudies 
Respublika.

Francūzai šiuo tarpu la
biausiai buriasi apie savo 
svarbiausią karinę stovyk
lą nuo Seno, lėktuvų bazę 
ir vieškelių mazgą, apie 50 
mylių j pietus nuo tos lini
jos, kur liaudininkai per
kirto Laoso provinciją.

Francūzų komandą pa
sitiki ypač amerikiniais 
bombonešiais, kad jie, die
ną naktį veikdami, suardy- 
sią liaudininkų žygius lin
kui Seno.

Washington. — Einamai-’ 
siais metais valdžia išlei
džia kariniams reikalams 
49 bilijonus dolerių, tai yra, 
49 tūkstančius milijonų.

Gynybos sekret. Charles 
Wilson tikisi, kad toliau 
gal užteksią 35 bilijonų 
dolerių karinėms jėgoms 
per metus.

Viena, Austrija, 
ko prekybiniai 
siuntiniai.
.stengsis padaryti prekybos 
Į sutartis su Sovietų Sąjun
ga, Lenkija, Čeehoslovakija 
bei kitais komunistiniais 
kraštais.

. • Atvy- 
Egipto pa- 

Sako, jų šalis

Paleista 183,000 valdžios 
tarnautojų.

Washington. — Eisenho- 
werio valdžia didžiuojasi, 
kad 1953 metais, taupyda
ma lėšas, paleido 183,000 
darbininkų - tarnautojų.

New Yorke dabar stato
ma 43 procentais mažiau 
gyvenamųjų namų - negu 
1952 metų žiemą.

MAISTO PRODUKTAI 
DAR PABRANGO

New York. — Wall Stry- 
to bizniai praneša, jog pe-* 
reitą savaitę svarbiausi 
valgiai sandėliuose pabran
go dar daugiau kaip centu 
svarui.

O Washingtono valdžia 
pirm keleto dienų raporta
vo, kad maisto produktai 
per mėnesį atpigę trečdaliu 
vieno procento.

Berlin. — Nuo karo užsi
likusi granata sužeidė 6 va
karinio Berlyno policinin
kus.

Kansas City, Mo. — 
Buvęs policijos leitenantas 
Louis Shoulders tapo are
štuotas ir apkaltintas už 
tai, kad po priesaika mela
vo apie pinigus, kuriuos 
milijonierius Greenlease 
sumokėjo vaik vagiams — 
žmogžudžiams už žadėtą 
savo sūnaus sugrąžinimą.

Shoulders prisiekė, kad 
pristatęs visus tuos pinigus 
sykiu su vaikžudžiais Car- 
lu Halių ir Bonnie Heady 
į policijos stotį. Bet liudy
tojai parodo, kad pinigai 
buvo atgabenti už valan
dos ar vėliau po vaikžudžių 
pristatymo. Taigi spėja
ma, kad Shoulders su kitu 
policininku sau pasiglemžė 
apie $300,000 iš $600,000, 
kurie buvo sumokėti tiem 
kriminalistam, žadėjusiem 
sugrąžinti pagrobtą vaiką.

Hali ir Heady pirma nu
žudė vaiką, ir po to išreika
lavo minimum atparkų. Jie
du už tai jau numarinti 
nuodingomisr dujomis kalė
jime.

Manila. — Prisaikdintas 
.naujas Filipinų preziden
tas Ramon Magsaysay pa
sižadėjo visomis jėgomis 
slopinti valstiečių - hukba- 
lahapų kovą.

Denver, Colo. — Sudeg' 
trys vaikai per gaisra 
raže, kur gyveno p 
lių šeima.
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KĄ DUOS 1954-TIEJI METAI?
DAUG ŽMONIŲ SPĖLIOJA, bet niekas iš tikrųjų 

ležino, ką atneš 1954-tieji metai, į kuriuos įžengiame.
Atsimename, prezidentas Trumanas ir jo bičiuliai, 

uomet, kai jis pradėjo šitą didžiulę ginklavimosi pro
gramą, skelbė, jog 1954 ‘metai bus labai prasmingi. Gir- 
li, tais metais Tarybų Sąjunga pradėsianti karą,—bus 
įasirengusi pradėti karą prieš kapitalistinį pasaulį. Ta- 
■iau, ramino Trumanas, kapitalistinis pasaulis taipgi bus 
asiruošęs, todėl 1954-tieji metai bus sprendžiamų įvy- 
ių metai. •

Taigi mes įžengiame į tuos “labai ženklyvus” metus, 
ačiau abejoja'me, ar Trumano ir jo kolegų pranašystės 

išsipildys. Mums neatrodo, kad Tarybų Sąjunga pra- į 
lės karą. Ji neturi tikslo, neturi jokio reikalo karą pra
dėti. Jai užtenka savos žemės, užtenka savų turtų, tik 
tegu josios žmonės dirba, tegu visa tai išnaudoja sąvo 
reikalams, o jų gyvenimas kaip bematant suklestės.

^Įžengdami i 1954 metus, mes galime drąsiai sakyti, 
kadlTarybų Sąjunga karo nepradės. Nepradės jo ne tik 
1954 metais,—nepradės jo niekad, kadangi jai rūpi tai- 
\a, rūpi savo šalies ir viso pasaulio liaudies interesai, 
gerbūvis. ,

Kas kita su kapitalistiniu pasauliu.
Nieks šiandien negali pasakyti, kas pas mus bus 

954 metais.
Arba statykime šitokį-klausimą: Socialistinis pasali

ns gali užtikrinti kiekvieną, kad ten nebus nedarbo, ne
bus jo ne tik šiemet, o ir niekad.

Kapitalistinis pasaulis niekad negali to užtikrinti. 
Kiekvienam, galvojančiam asmeniui, yra žinoma tai: ka- 
ntalistiniame pasaulyje nedarbas neišvengiamas. Jį ta
kiau valdančioji klasė gali nustumti folyn,—jei ne kuo 
<itu, tai karu.

Va, kodėl nieks negali pasakyti, kas bus-1954 metais. ■
Visi ženklai rodo, jog šiais metais prasiplės mūsų 

šalyje nedarbas. Tai sako ekonomistai, tai sako darbo 
inijų vadovai, tai sako net ir patys valdžios pareigūnai.

Nedarbo ženklai jau dabar pradeda rodytis: pa
leidžiama nemaža darbininkų iš geležinkelių pramonės, 
paleidžiama jų iš kitų pagrindinių pramonių.

Tūli sako: šiais metais bedarbių nebūsią daugiau, ■ 
kaip 3,000,000. O ką jie žino? Jei tie “ekspertai” būtų į 
atviri, tai jie ir pasakytų, prisipažintų, kad nieko nežino, į 
kad nieko negali išpranašauti. Ne dėl to jie negali iš- ' 
pranašauti, kad negabūs, netikę, kad blogų norų žmonės, i 
Ne! Dėl to negali jie nieko išpranašauti, kad kapitalisti- l 
nėję santvarkoje nėra jokio plano, pagal kurį būtų dir- ' 
bama, nėra jokių nustatytų normų, nėra jokio užtikrini
mo, kad bus taip, o ne kitaip. **

. Dėl to ir nedarbas ir nedirbančiųjų skaičius niekam | 
perą žinomas iš anksto.

Atsimename 1929-1*930 metus. Buvo nepaprastas ; 
“gerbūvis,” daugeliui žmonių jis buvo apsukęs galvą; ; 
daugelis manė, jog iš tikrųjų kapitalizmas atsistojo į 
“tikrąjį kelią,” vedantį į pastovų rojišką gyvenimą*.

Nedarbas, krizė užėjo vienu kartu ir visų tų pra
našų plepalus sumali i dulkes.

Dėl to žengdami į 1954-tuosius metus, žinokime, kad • 
visko gali atsitikti. Būkime pasirengę, idant Wall stry- 
tas nebandytų karinėmis priemonėnyš nedarbo, depre
sijos pašalinti!

Vasario 7 d. įvyksta Lais
vės Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas ir po suva
žiavimo bus -suruoštas šau
nus banketas. Iki tos svar
bios mūsų sueigos beliko 
tik lygiai mėnuo laiko. •

Kaip visi aiškiai supran-, 
tame, dienraščio finansinė 
padėtis yra labai liūdna. 
Be aiškinimo visi supranta
me ir priežastis finansinių 
trūkumų. Taigi, suvažiavi
mui artinantis turime pa
sirūpinti finansine parama 
dienraščio sustipri n i m u i. 
Suvažiavimo proga laukia
me pasveikinimų ir laukia
me dienraščiui dovanų iš vi
sos Amerikos. Prašome or
ganizacijų ir paskirų asme-! 
nų be atidėliojimo paskirti 
ir tuojau prisiųsti savo do
vaną apšvietos reikalui.

Kuriem neper tolima ke
lionę, būtinai dalyvaukite 
suvažiavime ir bankete. La- į 
bai svarbu yra dalyvauti i
suvažiavime, išgirsti rapor- į nešti, kas iš kur dalyvausi
ąs ir pasitarti dienraščio te suvažiavime, ir prašome 
išlaikymo reikalu. Daugiau iš anksto įsigyti banketo bi- ‘nas- 
dalininkų dalyvaujant 
važiavime, daugiau ir gė 
resnės :

Tad, meldžiamieji, kas tik 
galite, dalyvaukite suvažia
vime.

Šiuo laiku baisiau negu 
bent kada reakcijos apuo
kai puola pažangą; kėsina
si užsmaugti žodžio ir spau
dos laisvę. Jie nori suardy
ti unijas ir įvesti darbo ver
giją'šioje šalyje. Jei liau
dis tylės, piktos intencijos 
gaigalai gali imti viršų. Ta
da visos iki šiol iškovotos 
žmonių laisvės būtų su
tremptos ir užviešpatautų 
nuožmi priespauda. Aky- 
vaizdoje minėtų pavojų pa
žangūs žmonęs turi subrus- 
ti kovai prieš piktas užma
čias. Mūsų, lietuvių,; par
eiga yra juo stipriau susi
burti išlaikymui dienraš
čio Laisvės. Labiau nęgu 
iki šiol rūpinkimės finansi-; . x.. , .
ne parama, nes viskam la-! ^ese, valst’Jose sukf?”"1 
bai brangstSnt reikalinga. pakankamos sumos Lietu- 
didesne paraml aukomis. t'Kult"r“

Prašome iš anksto pra- . Stebėtinas b u v o
visos plačios apylinkes pro
gresyvių lietuvių atsiliepi- 

Į keletą savaičių bu-

Lietuvių kultūriniai centrai
New Yorke ir Chicagoje 1

Dar, rodosi, visai nese
niai, tik prieš keletą metų, 
brooklyniečiai ir chieagie- 
čiai tebegalvojo, kaip įsigy
ti .kultūrinei veiklai tinka
mas nuosavas patalpas. O 
dabar tokias patalpas jau 
turime .

Plačios Brooklyno apylin
kės pažangieji lietuviai, 
gaudami pritarimo ir para
mos kitų kolonijų pažan
giųjų lietuvių, 1947 metų 
pabaigoje nusipirko didžiu
lį pastatą. Tai buvo pada
rytas milžiniškas ir drąsus 
žygis.

Už penketo metų po to 
chicagiečiai taipgi įsigijo 
panašų namą ir dabar jame 
šauniai įsikūrė .

Smagu, prisiminti tą lai
ką, kai mes darbavomės ry-

šų- lietą. Kaina $3.00.
_ Suvažiavimas ir I 

iniciatyvos iškylą, bus Liberty Auditorijoje 
konkrečiau galima planuo- 11006 Atlantic Ave.ff Rich-; 
ti, geresnius planus galima mond Hill, N. Y. 
patiekti ateities veiklai.

Kadangi abu šit centra’ 
yra nepavaduojarrai reika 
lingi visam lietuvį progre
syviam veikimui tai visi 
mes lygiai turėtume jais 
rūpintis, jiems finansiniaikaip šis vajus bus praves

tas iki paties galo, iki pi Ine 
laimėjimo. O tą laimėjimą 
galėsime pasiekti tik tada, I ant chicagiečių ir brookly- 
kai turėsime garbės narių ! niečių, bet ir kitų kolonijų 
skyriuje visą tūkstantį, — 
tūkstantį garbės narių. Ta 
įa visos Lietuvių Kultūri-,
nio Centro paskolos būtų linęs, už šimtą dolerių įsigi- 
likviduotds.

Tai nebus lengva šis lai- .• . . .; . 7
mėjimas pasiekti. Bet jis! narJ? skylnL as visai nesi- 
galima pasiekti. Turėsime 'a,uclu save . ^^knaudęs, 
dėti visas pastangas tai pa-1 jaučiuosi atlikęs ultu- 
daryti. <'• rin? l)al'e1^-

t .1 f. ,

Chicagiečiai, kaip atrodo, i 
yra laimingesni. Mat, jų, 
Centras yra mažesnis, išlai-1 
(Įos taipgi mažesnės. Be to,1 10, 
jie skolų, palyginti su mu- Gražiai pradėjome kultū- 
mis, ddug mažiau turi. Bet rinį darbą, dabar neturime 
ir jiems nelengva sukelti pasitraukti, bet tęsti jį iki 
$100,000. Tik, rodos, apie pilno laimėjimo! 
trečdalį teturi sukėlę. Gri-kis.

Negalima atsidėti vien tik

. draugai ir draugės turėtų 
’ ateiti pagalbon.

Tūkstantį dolerių pasko-

jęs Šerų ir porą šimtų do
lerių sumokėjęs į garbes

Taipgi pasižadu netrukus 
i su šimtine prisidėti prie 
Ichicagiečių Kultūrinio Cen-

! Vienaip ar kitaip
(Pasakiškas vaizdelis) j “Tai kaipgi,” atsakė pra-vo sukelta pakankama na-1 ( įdiegi, p.a-

C - . ' Seniai, seniai, Lietuvoj eivis, musu senuosius Bal-
banketas • 1 1 ' , ntlik ' gyveno žmogus vardu Tri- sas pašaukia. Jie seka Bal-Arijoje, lai buvo engviausiai atlik- ^yUs .1 „

Laisvės Administracija

Iš Amerikos istorijos
* Pirmasis plačiųjų vakarų 
“žemės Įsisavinimo Aktas” 

(1862 m. gruodžio 31 d.) 
Amerikiečiams ’ pakilūs į 

vakarus nuo Mississippi 
upės, kolonizuotojai skubi
nosi įteisinti savo norimą 
apsigyventi žemę. 1862 m. 
Kongresas paskelbė taip 
vadinamą “The Home
stead” įstatymą, neatsižel- 
giant krašte vykusio pilie
tinio karo. Įstatymas įga
lino pilietį ar asmenį įsi
savinti 160 akių žemės už 
mažą atlyginimą ir sąlygą, 
kad jis yra gyvenęs ant jos 
ne mažiau kaip 5 metus.

1863 m. -sausio 1 d. įsta
tymo įsigaliojimo pirmą 
dieną minios žmonių užplū
do vietines vyriausybės že
mes dalinimo įstaigas. Pir
muoju nuosavybės doku
mentus pagal šį aktą gavo 

'Bos kareivis Daniel Free- 
Gavęs atostogų Free- 
usirado jam tinkamą

žemę • netoli Beatrice, Ne-! 
braskoje . Gruodžio 31 d. | 
vakare jis gavo įsakymą j 
skubiai vykti į St. Louis. Į 
Laimingu supuolimu jis ne- ■ 
trukus susirado artimiau
siame miestelyje Žemės 
Dalinimo Įstaigos vedėją 
pasilinksminime ir išprašė, 
kad jam duotų pirmenybę 
be eilės užpildyti žemės i 
Įsisavinimo - doku mentus. 
Viskas sklandžiai pasisekė i 
ir Freeman išvyko į naujo I 
paskyrimo vietą su “Entry 
No. 1 under the Homestead 
Act.” !

Šiuo metu Freemano že- i 
mė yra laikoma paminklu j 
po 1936 metų priklauso 
Valstybei. Jis liudija kie
tųjų pionierių meilę savo 
sunkiai įgytai žemei, atko
vojant ją iš indėnų, preri
jose sukuriant namus ir 
valstybę.

Common Council

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

Troškūnų Tarybiniame 
ūkyje

Lietuvos Troškūnų tary-1 
binio ūkio platūs laukai me
tai po metų duoda vis gau
sesnius grūdinių kultūrų., 
pašarinių žolių, šakniavai
sių, daržovių ir kitų žemės 
ūkio kultūrų derlius. An
tai, vien pereitais metais iš 
viso grūdinių kultūrų pasė
lių ploto buvo surinkta vi
dutiniškai po 19.6 centne-" 
rio grūdų iš hektaro, cukri
nių runkelių — po 346 cent
nerius iš hektaro ,pašarinių 
žolių sėklos — po 27 cent
nerius iš hektaro, pašarinių 
tais tarybinio ūkio laukuo
se išaugintas dar gausesnis 
visų kultūrų derlius. Spar
čiais tempais vystosi gyvu
lininkystė. Per pastaruo
sius trejus metus gyvulių 
produktyvumas beveik tri
gubai padidėjo. Tarybinia
me ūkyje pastatytos karvi
dės, veršides, kiaulidės, ar
klidės ir kiti pastatai. 
Tvartuose įrengti kabąmie-1 
ji keliai, automatiniai gir- 
dytuvai, pašarų šutintuvai, 
siloso kapoklės ir kiti me
chanizmai, Visus juos va
ro elektros motorai. Tary
biniame ūkyje pastatyta 
elektrinė, kurios energija 
naudojama ne tiktai apšvie
timui, bet ir gamybiniams ' 
reikalams.

Gyvulininkystės fermų ir 
daug darbo reikalaujančių
jų procesų -mechąnizavimo 
dėka žymiai palengvintas 
darbas ir padidinta gyvuli
ninkystės produkcija. Jei
gu 1951 metais čia buvo pri- 
melžianfa vidutiniškai j)o j daugiau 
4,030 kilogramų pieno iš! p:!:;:, r__, 
kiekvienoj karvės, tai 1952 ; tarybinio
4,030 kilogramų pieno iš

tas darbas. t <
Už metų kitų,’kai reikėjo 

pertaisyti tūlas tos naujos 
įstaigos' dalis, taipgi asme- 
Juškomis paskolomis buvo 
lengvai reikiama suma su
kelta ir darbas! pagirtinai sėtkus metų, 
atliktas. ' vieno

Tada jau kilo nauja ir i gyventas Šalis. Kur tik už- tepta. Jau ėjo jam aštunta 
1 — 1 1 ___ 1 • • i • 11 1 • J • 1 • - •

U apeiti,” atsa- 
“Aš to Balso

daug sunkesnė problema, i 
į kuri ir šiandien mus vargi- 
i na. Paskolų susidarė dido- 
I ka suma. Tuo pačiu metu 
________ vis daugiau ir 
daugiau tokių, kurie net 
griežtai reikalauja pasko
las atmokėti. Kiekviename 
Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų suvažiavime šis 

i klausimas karštai disku- 
! suojamastf . Bandoma gauti 

is 
Pažymėtina, kad vi-: atmokėti tiems, kurie "būti-

skiriama veršių auginimui 
Šis darbas pavestas verši
ninkei M. K. Jos prižiūri
mi veršiai gerai auga, ir jų i atsiranda
svorio prieauglis sudaro 
apie 800 gramų per parą. 
'Per jos darbo laiką nebu
vo nei vieno atsitikimo., kad 
kristų gyvuliai. Dėka to 
tarybinio ūkio karvių ban
da kas metai papildoma di- ■ 
džiai produktyviu prieau- nau'jų paskolų, kad jomi 
gliu. | T' 
sos tarybiniame ūkyje esan-i naį reikalauja, 
čios Į lietuviškosios žalos ' 
karves užaugintos savame vo galima šios 
ūkyje, f* ' ”'* ‘ ' ___ z
šių perduota vietiniams galima paskolas mažinti. O 
kolūkiams., ir iš šių jauni-1 Kultūrinio Centro įeigos 
kliu išaugintos karves da- vos tįfc galėjo padengti biz- 
bar — kolūkių pasididžiavi-] niškas išlaidas. Tai kas ta-' 
mas>"_ . sda daryti?

_ . _ t i Metai laiko atgal šėrinin-
galbos dėka, tarybinio ūkio , suvažiavime buvo nu- 
mašinų parkas kasmet pa-; tarta įsteigti specialį pa
pildomas naujomis žemės ! skoloms mažinti fondą, j 
ūkio mašinomis ir įrengi-, kurį skirti aukas ir garbės 
mais. Šiuo metu daug dar j narių mokestis.
bo reikalaujantieji tarybi- i Prabėgo metai laiko, bet 
nio ūkio gamybos procesai Į tuo klausimu nepadaryta 
yra mechanizuoti .Apie 90 j didelio progreso. Paskolų 
nuošimčių viso arimo tary- j atmokėjimo klausimas^ vis 

vargino direktorius)
ir bendro-

kad jis nenori mirti. Jau-
u; nuoliu būdamas, jis iškelia-' kė Trimytas.

vo ieškoti tokios šalies, kur i neklausysiu, ir liksiu.”
nėra mirties. ■ Ten apSįgyveno Trimytas

Trimytas keliavo per de-k per daugelį metų. Apsive- 
. Jis aplankė dė, susilaukė šeimos, viskas 

beveik visas tuo laiku ap- jam vedėsi lyg sviestu pa-

paklauscLvo dešimtis metų—ir vis svei- 
“Ar kas ir laimingas. Džiaugėsi 

j atradęs šitą laimingą kraš- 
Visr.onret gaudavo tą tą.

Vieną dieną, jam esant 
barzdaskutykloj, jis išgirdp

“Trimy-

Tokiu būdu, tačiau, nebu- 
; problemos 

Šimtai elitinių ver- r išrišti, nes tuomi bebuvo

Broliškųjų respublikų pa-I

kliųvo, tuoj 
tenykščio gyventojo: 
jūsų krašte s žmonės imrs 
ta?” 
patį atsakymą, “Ar kvailai 
esi? Žinoma, kad miršta!” 
Tai Trimy tas .keliavo toliau.; Balsą, šaukiantį:

Pagaliau, vieną dieną pa- J tai, eik su manim!” Trimy 
baigė perkopti aukštus kai-1 tas atstūmė skutėją ir sū
nūs ir, vakaro link, nusilei
do į didelį, derlingą klonį su 
gražiais miesteliais, derlin
gais laukais ir buiniais gal
vijais. Vaizdas buvo įspū
dingas ir patraukiantis.

Su didele vilčia jis užkal
bino praeivį:1 “Prašau, pa
sakykit man, ar žmonės jū
sų krašte miršta?” Praei
vis stabtelėjo, patylėjo tru
putį' ir užklausė: “Ką jūs 
reiškiate žodžiu’ ‘miršta’?” 
Trimytas paaiškino, kaip 
numirėlis atrodo. Praeivis 
'pakratė galvą, sakydamas: i prie skardo, po kuriuo bu- 
“Tokio dalyko nesu matęs.”' vo bedugnė tarp kalnų. Vi-

Trimytas toliau klausiausi sustojo, pamatę bedugnę.
, nesustoda- 

Aš tave, 
nužudysiu,” šoko į

šuko: “Neisiu. Ne!”
Barzdaskutys tėmyja su 

nuostaba. Vėl Trimytas su
šunka: “Neisiu su tavim!” 

“Gerai, jeigu nori, aš ta- 
■ ve nužudysiu!” sušuko Tri
mytas, ir pagriebė skustuvą 
iš barz d ą s k u č i o rankos. 
Pradėjo Trimytas bėgti, c* 
barzdaskutis vytis, kad a 
gauti skustuvą. Vienas po 
kitam beveik visi 'gyvento
jai pradėjo vytis paskui 
Trimytą ir barzdaskutį.

Po keleto mylių pribėgo

“Na, tai turbūt žmonės pas Bet Trimy ta 
jus amžinai gyvena. Bet mas, šaukdamas, 
kodėl aš niekur nematau Balse, 
žmogaus, kuris galėtų būti, bedugnę ir dingo, 
tūkstančio metų senumo?” ;

metais primelžimas iš kar
vės padidėjo iki 4,472 kilo
gramų pieno. Troškūnie
čiai tikisi šiais . emtais pri
melžti iš kiekvienos karvės 
apie 5,000 kilogramų pieno, rublių. Argi galėjo maža- 
..................■ ' ’ ’ ’ žemis valstietis Pakėnas 

galvoti apie tokį didelį už
darbį buržuazinėje Lietuvo
je? Žinoma, ne. Tą patį 
galima pasakyti ir apie 
melžėjas E. Vaįcikonienę ir 
I. Rimkutę, apie seseris P. 
ir O. PaulaVičiptes ir eilę

išauginti iš '-kiekvienos mo
tininės kiaulės po 17 par
šelių.- Metinis gyvulių skai
čiaus padidinimo planas ta
rybiniame ūkyje jau. įvyk
dytas visų rūšių gyvulių at
žvilgiu.

^patingai daug dėmesio

biniame . ūkyje atliekama i tiek 
traktoriais, o tar p u e i 1 i ų i taipgi vargino 
įdirbimas — tiktai masino-; vės šėrininkų suvažiavimą 
mis. Derliui nuimti plačiai ■ lapkričio 28 d. 
naudojami kombainai. f __

Kas metai didėja tarybi- plačiai šį 
nio ūkio pajamos iš pagrin
dinių gamybos šakų. Vien į tarimą pravesti platų vajų 
iš gyvulininkystės 1952 me- garbės nariams įrašyti,; 
tais buvo gauta 370 tūks-. Tūkstantis garbės narių po 
tančių rublių viršumplani-! $100 sudarys $100,000. Tuo- * 
nįo pelno. O šiais metais mi ši problema bus išrišta. • 
gyvulininkystės darbuoto-; Patys suvažiavimo daly-1 
jai siekia gauti dvigubai | viai tą vajų pradėjo. Aut;

[ vinšumpla n i n i o vietos -susirašė 35 šėrinin-' 
pelno, negu pernai. Didėja | kai į garbės narių knygą.' 

ūkio1 darbuotojų Po suvažiavimo 
Paimkime kaipo giau prisidėjo.

gy vulinin k y s t ė s 1
brigadininką A. i pradžia. Dabar klausimas,1 
Jo mėnesinis už- ----------------------- -------------

Minimas suvažiavimas,!
klausimą ap- '

svarstęs, pagaliau, padarė j

uždarbis, 
pavyzdi 
brigados 
Pakėną. 
darbis sudaru apie 1,300

dar dau-1

Tai buvo padaryta graži

kitų.
Kultūringa? tarybinio 

ūkio darbininkai leidžia sa
vo laisvalaikį. Tarybiniame 
ūkyje yra klubas, bibliote
ka, radijo mazgas, regulia
riai demonstruojami filmai, 
sėkmingai dirba meno savi
veiklos grupė.

J. Lamkauskas 2 psl.—Laisvė (Libyiv)- f yS Sepsio-Jan. 2, 1954



PITTSBURGH, PA
{vairios naujienos

Labai retai matyti žinių iš 
. .vtšburgho mūsų spaudoje 
Laisvėje ir Vilnyje. Atrado, 
kad čionai viskas tylu ir ra
mu. Ne, Pittsburghas nesiski
ria nuo kitų Amerikos did
miesčių, kur kas dieną Įvyksta 
visokių tragiškų Įvykiu ii’ eina 
žiauri kova už dolerį, šiai tik 
kelios tos nemalonios žinios:

Jau mėnuo laiko kaip strei
kuoja penkių didžiųjų krau
tuvių (dept, stores) prekių iš- 
vežiotojai. Krautuvių savinin
kai nori panaikinti pagelbinin- 
kus (helpers) nuo trokų. Tas 
reiškia didelį apsunkinimą 
vienų, o kitų išmetimą iš dar
bo ir padidinimą bedarbių ei-

žada j ir švelnios politikierių 
kalbi s dabar apsivertė kitaip: 
miesto majoras Lawrence ir jo 
kons- lmanai sudarė planą už- 
krauii '’ieną nuošimtį taksų 
ant ki< kvieno darbininko al
gos, dirbančio Pittsburgh o 
mieste. Kilo protestų audra is 
uniju u iš pavienių. Pora'kon- 
selmanų lyg h* nori trauktis 
atgal. Bet majoras, kuris ką 

k o li
tą li
lt a d 
nuo

tik bu\" išrinktas, ir kiti 
seĮmanai stoja už naujų 
sų uždėjimą. Tai atrodo, 
su kovo mėnesio pradžia
kiekvieno uždirbto algos dole
rio mokėsime po vieną centą 
taksų į miesto iždą.

Miesto majoras sako, kad 
jam reikia $10,000,090 ir tiek, 
sako, bus sumokėta tokiais

CLEVELAND© ŽINIOS
Jau paskutiniai du išimti po

d. baigta su

Krautuvės yra Pi kietu uja
mos masiniai, tai teisėjai duo
da įsakymus panaikinti masi
nius pikietavimus. Iš stveikie- 

_ . . J. '.Kj<i puses yra pasipriešinimas. 
Kas sudaro ant gatvių muš
tynes. Jvyksta daužymai krau
tuvių langų, metimai per Jan
gus maliavų bombų. Seka 
reštai, dėl kurių nukenčia 
streikuojančios pusės.

Nors labai atsargiai, 
teisėjai ir miesto policija 
giau palaiko krautuvių 
ninkus.

Kada tą streiką baigs,
ku pasakyti, nes abi pusės yra 
nusistačiusios laimėti,. Laimėti 
galėtų darbininkai, jjjigu kitų 
skyrių unijų nariai ateitų į 
pagalbą su simpatijos streiku. 
Tą, žinoma, turėtų matyti uni
jų vadai. Bet gaila, kad dar 
daug unijų vadovybėje sėdi 
asmenų tik dėl savo asmeni
nio tikslo: garbės ir šiltos vie
tos su geru apmokėjimu.

a
is

sini-

Lapkričio mėnesį prieš rin
kimus, kada virė kova tarpe 
republikonų ir demokratų už 
valdiškas šiltas ir riebias vie
tas, tai vieni ir kiti piliečiams 
prižadėjo taksus mažinti, ža- 
< ^jo šluoti lauk visokį raketa, 
kur tik yra išnaudojami pilie
čiai.

Pittsburgh mieste rinkimus 
laimėjo demokratai šimtu 
nuošimčių, nuo miesto majoro 
iki aldermano. Demokratų pij

tokiais taksais bus sumokėta 
net 2o milijonų. Kas bus pa
daryta su kita dešimtimi mi
lijonų ? Tai lengviausia, Pitts- 
burho piliečiui nereikės apie 
tai gal' os sukti. . . Miesto ad
ministraciją ąpie tai pasirū
pins ii atliks tą “sunkų da»‘-

l\ita.> pyragas pittsburhgie- 
čiams nuo gruodžio 27 d, 
gatvekarių kompanija pakėlė 
fėrą ik; 20 centų ant gatveka
rių ir iki 25 ‘centų ant busy; 
Toks i eras galioja tiktai mies
te. Ji igu važiuoji į priemies
čius. moki kita fėra. Miesto * * 
administracija sako, kad jau 
langiau nieko negalima dary

ti, til< mokėti pakeltą fėrą.

Ar galėtų būti nedarbo 
ženklas? Kaip praneša Pitts
burgh o dienraščiai ir girdėti 
asmeniškų nusiskundimų', tai 
vis daugiau ir daugiau darbi
ninkų paleidžiama iš darbų. 
Ypatingai girdisi skundų plie
no ir geležies išdirbystėje. 
Nors vis sakoma, kad palei
džiami tiktai trumpai pertrau
kai, bet taip buvo kalbėta 
1929-30 metais, kada darbi
ninkai buvo pradedami atleis-

Tegul ir būna tik trumpa 
pertrauka, nes nemalonu prisi
minti buvusius nedarbo laikus.

WATERBURY, CONN
• Iš lietuvių laisvo kapinyno 

susirinkimo
Gruodžio 20 d. įvyko me

tinis susirinkimas. Išrink
ta valdyba ateinantiems 
metams. Visa valdyba ir 
darbininkai, kaip tai kapi
nyno jipžiūrėtojas ir duob
kasys, visi išrinkti vienbal
siai, rankų pakėlimu.

Iš raportų pasirodė, kad 
šiais metais buvo geras dar
bas kapinyne atliktas. Vi
si keliai pataisyti, išasfal
tuoti, bus geri ilgam lai
kui. Kaštavo daug pinigų, 

,ezt visi patenkinti, kapinės 
gražiai atrodo. Tas paro
do, kad Waterburio lietu
vių laisvas kapinynas eina 
kartu su progresu. Nors 
ižde pinigų visada mažai 
buvo ir mažai yra, bet visa 
laiką buvo bandoma užlai
kyti viską tvarkoje. Kož- 
nais metais buvo kas nors 
pagražinta. Suprant a m a, 
prie to daug prisidėjo ka
pinyno patrijotai. Prisidė
jo darbu, kiti pinigais.

Pirmiau būdavo ruošiami 
parengimai ir būdavo kai 
kada sėkmfngi. Bet dabar
tiniu laiku parengimai pra
dėjo šlubuoti. Persimainė 
laikai. Dabar yra ratų ga
dynė. Visas bruzdėjimas 
ratuose, visi važiuoja. Į 
parengimus neina, ypatin
gai jaunimas, o seniai jau 
baigiasi. • Kurie lankė pa
rengimus, tų daugelio jau 
nėra, o kiči paseno ir negali

lankytis. Bet mes, kapiny
no atstovai, nežadame ran
kas nuleisti, kol gyvi būsi
me. ’ ,

Šiame susirinkime nuta
rėme kreiptis į plačią lie
tuvių visuomenę. Nutarė
me prašyti prisidėti dėl pa
gražinimo kapinių darbu ar 
pinigais. Gal kada turėsi
te keletą dolerių paaukoti į 
kapinių iždą. Jūsų auka ir 
vardas-pavardė bus užra
šyta į knygą, kuri bus kai
po istorinis dalykas. Už 
daugelio metų kuris skaitys 
tuos užrašus, matys tavo 
vardą ir įvertins tavo lab
daringą darbą.

Taipgi pageidaujame, kad 
ūkininkai atvežtų mėšlo gė
lynui. Priimsime ir kviet- 
kinių medelių, kurie žydi.

J. Strižauskas
5 Henry St. 
Waterbury, Conn.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.
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Gruodžio 23 
kelti dar $20,00,0 uždėjimui 
kaucijų po $10,000 už kiek
vieną paskutiniems dviems, 
Joe Brandt ir Marlin' Chancey, 
kad ir jiedu galėtų švęsti 
Kalėdas bei Naujus Metus 
kartu su savo šeimomis ir 
draugais. Jiedviem teko išsė
dėti ilgiausiai — nuo spalio 
6-tos iki gruodžio 23, nes jų 
draugams ir priteliants, kaipo 
darbo žmonėms, nebuvo gali
mybės sukelti tokią milžiniš
ką sumą greičiau,’ Iš viso de
šimties išvadavimui reikėjo 
sukelti pinigais ir bonais $62,- 
500, ir nejudinamomis nuosa
vybėmis vertės $63,00,0. Tai 
yra viso $125,500. Juk t^i ro
dos netikėtina,' kad darbo 
žmonės,(ir dar įgązdinti viso
kių ragangaudžių) galėjo su
kelti tokią sumą. Bet kada vi
sos tautos1’ ir rasės stojo,' ta 
suma tapo su keitei ir visi 10 
tapo paliuosuoti. Visi, apart 
Krank Hashmall, kuris dar 
prieš ablavą tapo sufrėmuotas 
ir nuteistas ant 10 metų (val
stijos kalėjimam. Dar nėra ga
limą jį paliuosuoti jokiu būdu.

Turėjome daugiau susirinkimų 
ir sueigų

LLD 190 kuopa turėjo gra
žų pviešmetinį susirinkimą. 
Susirinko narių daugiau, negu 
paprastai kad susirenka, bet, 
toli gražu, kaip tokios didelėš 
kuopos, nebuvo daug, 
labai negerai, i 
išsiuntinėtos atvirutės ' visiems 
nariams, kviečiant, kad visi 
dalyvautų susrinkime, ir dar 
buvo priminta, kad kuopa 
duos vaišes. Juk priešmetiniai 
susirinkimai yra svarbesni už 
kitus. Juk yra pakeliami svar
besni klausimai draugijos bei 

reikalais ir 
valdyba se- 

daug.u-

O tai
Raštininko buvo

visuomeniniais 
yra išrenkama 
kaistiems metams. Bet 
ma mūsų narių, nors skaity
dami draugijos išleistas kny
gas ir užpildyta apšvietus 
straipsniais žurnalą šviesą, 
dar negali prieiti prie to su
pratimo, kad jeigu ne tankiau, 
tai ateiti nors į priešmetinius 
susirinkimus, kad padaryti 
juos gyvesniais su savo gerais 
•sumanymais Draugijos labui 
ir jo apgynimui. Kuopa duo
da vaišes tuo tikslu, kad nors 
kartą j metus sueitume visi 
nariai, kad susipažinti vieni su

di- 
pri-

kad 
tad 
pas

•Tarpe kitų sumanymų, bu
vo pakeltas klausimas apie vi
sų 3-jų LLD kuopų, Clevelan- 
de, su vienį imą į vieną kuopą, 
kadangi 190 kuopa yra 
džiusia, tai kitos kuopos 
va lėtų ateiti į šią kuopą, 
b e d i s k u s u o j a n t sužinota, 
22 kuopa yra seniausia, 
kitos kuopos turėtų ateiti
ją. Klausimas paliktas iki LLD 
15-tos Apskrities Komiteto su
sirinkimo.

Paaukota iš iždo svarbiems 
tikslams $45 ir vienas narys 
pridėjo $5, tas sudarė $50.

Valdyba sekantiems \me- 
tanis liko ta pati, išėmus vie
ną darbštų finansų sekreto
rių, draugą Nemuną, kuris sa
kosi pavargęs bedirbdamas 
per eilę metų. Jo vietą užėmė 
J. žebrys, persikeldamas nuo 
u ž r a š ų s e k re torįa u s. 
sekretoriaus vietai Y
drg. Ivanauskas.

Baigę susirinkimą 
giškai pasivaišinę
me geriausiame ūpe.

Darb; Pašalpinės Draugijos 
buvo skaitlingas susirinkimas

Mat, ši draugija turi uždė
jusi nariams prievolę dalyvau
ti priešmetiniuose susirinki
muose ir neatsilankiusius bau
džia po biškutį. Bet tokiuose 
susirinkimuose yra malonu da
lyvauti ir gali pasidžiaugti, 
kad mūsų armija dar didelė.

šiame susirinkime buvo kar
štai, bet draugiškai diskusuo- 
jamas Draugijos likvidavimo 
klausimas. Bet kada, pirmi
ninkė tą klausimą pavedė nu-

išrinktas

ir drau- 
. išsiskirstė-

na-
pa
do
ri a-

balsuoti, buvo duotas įnešimas 
ir priimtas, kad tokiam klau
simui, kaip Draugijos likvida
vimas, privalo būti sušauktas 
visuotinas nariu susirinkimas 
specialiai tam klausimui.

Kodėl šitoks Draugijos lik
vidavimo klapsimas pakeltas 
pakol Draugija dar turi apie 
130 narių, gražiai atrodančių 
ir pakol jos iždas siekia apie 
$8,000? Yra sunku įsivaizduo
ti. Net ir diskusijose pasirodė, 
kad argumentai tų, kurie sto
ja už Draugijos palaikymą, 
buvo rimtesni ir turinti pama
to, negu tų,x kurie stojo už 
Draugijos likvidavimą. šis 
klausimas turėtų būti plačiau 
pagvildentas net ir draugišku
mo, žmoniškumo atžvilgiu.
A. L. Moterų Klubo susirinki
mas buvo pavyzdingas

Teko progos užeiti ir į Lie
tuvių Moterų Klubo susirinki
mą, kuris buvo taip skaitlin
gas, kad nekurtom ir kėdžių 
trūko. Į šio Klubo susirinki
mus, nors retkarčiais, yra ma
lonu užeiti, nes jis yra atli
kęs ir dar atlieka daug prakil
nių darbų. Susirinkimas ėjo 
pavyzdingai. Kiekvienas jų 
pakeltas klausimas buvo pla
čiai apdiskusuotas iki jis būna 
priimtas ar atmestas.

šis Klubas nėra pašaipiais, 
bet jis labai rūpinasi susirgu
siomis ar nelaimės ištikusiomis 
savo narėmis. Jeigu kuri 
rė rimtai suserga, Klubas 
siunčia porą lankytojų su 
vanėle. Bet jeigu serganti
rė dar vaikštinėja, tai pap
rastai kelios ar keliolika klu- 
biečių, susitarusios, nueina pas 
ligonę nešinos savo pasigamin
tų gardumynų. Nueina sura
minti, pavaišinti ir palinkėti 
savo sesutei greito pasveikimo. 
O atsitikime narės mirties, 
Klubas nuperka puikų gyvų 
gėlių vainiką ir pastato sargus 
Ih-ie karsto, šie dalykėliai šia
me susirinkime irgi buvo ap- 
diskusuoti ir pataisyti trūku- 
rijai. Bet čia dar ne visas Klu
bo nuopelnas, dėl kurio jis 
yra visų gerbiamas. A. L. Mo
terų Klubas yra jautriausia 
organizacija Clevelande visuo- 
ninių reikalų paramoje. Todėl 
Kiekvienai Clevelando pažan
giai moteriai, kuri dar nepri
guli prie Klubo, turėtų būti 
už* garbę prisirašyti ir veikti 
kartu su visomis darbščiosio- 
mis kl ūbi etomis.

Pasibaigus susirinkimui, 
Klubietės apsikeitė Kalėdų 
dovanėlėmis viena su kita. O 
tos dovanelės, didžiumoje, bu- 
Vo jų pačių rankdarbiai.

Paskiau tapo apkrauti sta
lai įvairiausiais gardumynais, 
pie kurių susėdusios visos su
sirinkimo dalyvės, ir pasikvie- 
tusios vyrus, kurie pasitaikė 
būti susirinkime, visi draugiš
kai prisivaišinome iki sočiai. 
O parodymui vaišėmis 
tenkinimą, sumėtėme 
kurios buvo paskirtos 
biam tikslui.
Buvo žingeidi Starobino 
prakalba

Tik tas vakaras 
būti gana šaltas ir 
nesusirinko daug 
kiek buvo tikėtasi.

sakė, kad kiek tikie- 
išparduota iŠ kalno, 
pusė atėjo į prakal-

paši
au k u, 
s va r-

pasitaikė 
gal dėlto 
publikos, 
Prakalbų

rengėjai 
tų buvo 
tik apie 
bas.

Buvo labai žingeidu, kada 
Juozas Starobinas papasako
jo, kaip Kinijos liaudis atsi- 
palaidojo nuo badmečių, kurie 
per šimtmečius pasikartodo- 
vo ir milijonai Kinijos žmonių 
išmirdavo nuo bado ir nuo ki
tų su tuomi surištų priežas
čių. Starobinas pasiėmė upę, 
kuri turi 25,000 mylių laivų 
plaukiojimui kelią ir norma
liais laikais esanti rami upė. 
Bet pakeliui tos upės yra kraš- 
tai, kuriuose birželio, liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais būna ne
paprastai dideli lietūs. O upė 
turj 186 mylias per tarpkalnio 
susmaugę, per kurią lietingu 
lai vanduo nespėja išeiti.

Dėl to vanduo pakyla 30 pė 
dų viršum savo krantų, užlie
jamas didžiausius plotus ly
gumų, sunaikina viską, kas 
ant jų būna. Lietui pasibaigus, 
užeina didelės sausros, kurios 
kartais tęsiasi iki kito birželio 
Mėnesio. Tas Kinijoje ir su
darydavo badmečius. v

Įsikūrus Kinijos Liaudies 
Respublikai, po vadovybe jų 
premjero Mao Tse-tungo ir ki
tų, badmečių priežastis esanti 
prašalinta ant visados. Dar
bas nebuvęs lengvas, nes tuo
met Kinija dar neturėjusi mo
derniškų kastuvų nei kitų tam 
reikalingų prietaisų. Bet mili
jonai ūkininkų, vyrai ir mote
rys, armijos daliniai ir visi, 
kas turėjo atliekamo laiko, 
valdžios aprūpinti gerais pla
nais ir inžinieriais, stojo dar
ban. Į netikėtai trumpą laika, 
upės tapo užtvenktos, padary
ti dideli vandens rezervuarai, 
iš kurių iškastais kanalais nu
vedamas vanduo ten, kur jin 
reikalingas apdrėkinimui lau
kų saursos metu. Tie kanalai 
dabar teikia pigią laivų trans-, 
portaciją susisiekimui provin
cijų su miestais.

Starobin priminė viena^ pa
vyzdį Kinijos žmonių primity
viško darbo, kaip žemės gaba
las iš kanalo dugno ėjo per 
rankų rankas iki pasiekė ka
nalo viršų. Bet kada tų rankų 
buvo milijonai, darbas ėjo 
gana sparčiai. Dabar nevien 
kad Kinijos žmonės patys so
čiai pavalgo, bet jau apdova
nojo kviečiais ir Indijos bad
mečio ištiktus žmones.

Rep.

A.L.D1.D. REIKALAI
Pakvietimas LLD Pirmos Ap
skrities kuopų į metinę Ap- 
sktities konferenciją

LLD Pirmos Apskrities ko
mitetas šaukia metinę, konfe
renciją, kuri įvyks nedėlioję. 
24 d. sausio, 1954 m., 10 vai. 
ryte, Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St., Chicago 8, ill.

Šioji konferencija įvyksta 
šaltojo karo įkarštyje. Walter- 
McCarran reakciniu įstatymu 
pasiremdamas šalies Genera
linis Prokuroras su makartiz- 
mo gončų pagalba, užpuola, 
persekioja šimtus pažangiųjų 
organizacijų ir šimtus tūks
tančių darbo žmonių ir inte
lektualų veikėjų-kovotojų už 
tai, kad jie gina pagrindines 
Amerikos žmonių teises ir 
tradeijas.

Gindami apskustą Lietuvių 
Literatūros Draugiją, podraug 
kovojame su Amerikos liaudi
mi apgynime ir Teisių Biliaus.

Kovai prieš reakciją reika
linga visos liaudies vienybė, 
drąsa, pasiryžimas, veikimas 
ir • persekiojamiems tginti, gau
si finansinė parama.

\

Todėl, parodykime savo so- 
lidarišką vienybę. Padarykime 
šią konferenciją skaitlingiau
sia ir savo darbais pavyzdin
giausia. Netik iš arti, bet ir iš 
toli visos LLD INApskr. kuopos 
prisiųskite delegahts.
\ Delegtatai renkami nuo 
kiekvienos 10-ties narių vie
nas''ir nuo kuopos vienas. Iš 
kuopų veikimo pageidaujama 
raštiški raportai ir nauji šu
nį a n y m ą i konferencijai.

Dalyvaukite < konferencijoj 
visi delegatai ir atsilankykite 
nurodytu laiku. Gali dalyvauti 
ir svečiai ir viešnios su pata
riamu balsu. /****

Visus užkviečia 1XD Ap
skrities Komitetas: L

A. Y UIIIS, p mm.
S. VĖŠYS, sekr.
A. GRIGAS, ižd.

Ar jau turite A. Dagilio 
eilėraščių knygą? Jei ne, 
tai tuojau užsisakykite. 
Kaina tik $1.00. Gaunama 
Laisvės knygyne.

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

Montreal, Canada
Miesto darbininkai priėmė 
pasiūlymą

Miesto rankų darbininkai 
priėmė pasiūlytą $1.12 į va
landą, vietoje $1.25 Į valandą, 
kaip jie reikalavo. Priėmė su 
sąlyga, kad būtų prfelankiai 
deramasi kitais klausimais del 
įrašymo į naują sutartį. Lig 
šiol darbininkai gaudavo 72 
centu Į valandą, plius pragy
venimo bonus, kas jiems suda
rydavo apįe $1.06 į valandą. 
Apskaičiuojama, kad ir šis 
mažas pakėlimas darbininkam 
algų miestui kainuos apie $1,- 
000,000 į metus.

Kiti klausimai, kuriais dar
bininkai nori su miestu susitar
ti’, tai reikalavimai, kad bū
tų daugiau pinigų pridėta pen
sijos fondan ; trijų savaičių 
atostogų po dešimties metų 
tarnybos, vicoje dabar po 15 
metų; pertaisytos skundų pro
cedūros.

I

Jehovos sekta žada pagyvinti 
savo veikimą

* Religinė sekta Jehova Wit
nesses prieš porą savaičių čia 
atlaikė savo trijų dienų pro
vincial konvenciją. Konven
cijoje delegatai dalyvavo iš 
visų provincijos miestų. Cai- 
serman Memorial salė buvo 
pilnai prisikimšusi žmonių, 
j ii tarpe keletas motinų, kūdi
kius pasisodinusios ant kelių. 
Konvencija, be kitų savo sek
tos darbų, pilnai užgyrė jos 
m a 1 d i n i n k ų -k ai b ė to j u ragini
mus, kad dabar, kai Aukščiau
sias Kanados Teismas davė 
j jiems laisvę skleisti jų leidžia
mą literatūrą ir abelnai aiš
kinti žmonėms jų religinės 
sektos įsitikinimus, turi būti 
daugiau pagyvintas jų veiki
mas toje srityje.

j Reikalauja vairuotojų išban- 
; dymus pakeisti

Kaip žinia, Kvebeko provin- 
| ei joje dabar yra įsakyta iš
bandyti asmens gabumus ir 
regėjimą, kad galėtų gauti au
tomobilių vairuotojo leidimą. 
Tačiau sakoma, kad šis išban
dymo būdas, kaip dabar jis 
naudojamas, nėra tinkamas. 
Todėl Montrealo Akių Gydy
tojų Sąjunga pilnai užgiria 
pakeltą pasiūlymą, kad to
kiam busimųjų vairuotojų iš
tyrimui turėtų būti sudarytas 
specialus komitetas. Jis susi
dėtų iš kelionės ekspertų, vieš
kelių inžinierių, fizikų, psi- 
chologistų ir akių specialistų. 
Tik tuomet galima būtų tikrai 
ir teisingai nustatyti ar as
muo tinkamas automobilio 
vairavimui.
Turėjo užsimokėti už teršimą 
šaligatvių ‘

Gal ne visiems yra. žinoma, 
kad Montrealo miestas turi 
įstatymą, sulyg kurio mėty
mas popierių ant šaligatvių 
yra nelegalus ir užtai gali bū
ti nubaustas. Taip tai atsitiko 
vienam Montrealo gyventojui, 
Yvon Martin, kuris, matomai, 
taip pat nežinojo, kad yra 
toks įstatymas. Jis numetė 18 
colių ilgio ir 4 colių pločio °po- 
pierį ant šaligatvio. Už tai jis 
buvo patrauktas j teismą už 
sulaužymą įstatymo. Munici
palinis teismas už pirmą pra
sižengimą tiesioginiai jo ne
baudė, bet privertė užsimokė
ti teismo išlaidas.

Gimė

Peter ir Alice Kazlauskai 
susilaukė sveikos ir gražios 
dukrelės. Gimė gruodžio 15 
d., Herbert Memorial Įgali
nėjo. Motina ir naujagimė 
jaučiasi gerai.

Mirė

Gruodžio 15 d. mirė Jonas 
Pundžius, sulaukęs 68 m. am
žiaus. Velionis iš Lietuvos į 
Kanadą atvažiavo prieš 48 m. 
Palaidotas per šv. Kazimiero 
bažnyčią, Cote dės Neiges ka
pinėse.

J.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE 

f /

CABINET MAKER. Wanted at once. 
Good place for right man. Write 
giving age, 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

(1-7)

HELP WANTED FEMALE
COOK. Exp. 6 days per wk. Good 
waget;, steady wk. Good wking cond. 
Applyč 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 Naudian St.

(255-3)

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

(250-7)

Plymouth, Pa.
Plymouth ir apylinkės žinios

Serga draugas Navickas, il
gametis Laisvės skaitytojas. 
Gruodžio 12 d. draugai Na
vickai* važiavo į' Baltimorę 
pas sūnų ir tik kelios mylios 
iki vietai drg. Navickas pra
dėjo prastai jaustis, taip, kad 
turėjo sustoti vairavęs mašiną. 
Išlipęs iš karo, pavaikštinėję^ 
atvirame ore, kiek atsigavęs 
ir vėl karą vairavo. Ir taip 
pasilsėdamas dasiyrė iki vie
tai.

Sūnus tuojau patėniijo, kad 
su tėvu kas nors yra negerai. 
Paklausinėjęs, greitai pašaukė 
gydytoją. Gydytojas apžiūrė
jęs, paskubomis į ligoninę jį 
nuvežė. Ligoninėje surado, 
kad plaučių įdegimas, šioje 
ligoninėje išlaikę savaitę, gy
dytojai leido drg. Navickui 
važiuoti namo, su išlyga, kad 
kas nors turi jį parvežti, nes 
jam šiuo tarpu karas vairuo
ti uždrausta.

Drg. B. Navickas namo su- 
gryžo 19 gruodžio į savo gy
venamąją vietą, 76 Fourth St., 
Plymouth, Pa. Namieje pasi
šaukė savo gydytoją, kuris, 
apžiūrėjęs, davė gj'duoliių ir 
prisakė ramiai būti namie 
apie porą mėnesių, jeigu nori 
pasveikti. Drg. Navickas da
bar būna po gera priežiūra jo 
žmonos Margaret, ir jis gra
žiai sveiksta. Aš gi nuo savęs 
ir, be abejonės, draugai, kurių 
jis daug turi, vėlinamo juo 
greičiau pasveikti taip, kad 
1954 metai būtų daug laimin
gesni! Gal palengvintų drau- ' 
gui kovą su liga, jei geri drau
gai jį aplankytų. Tad patarti
na tatai padaryti.

V. ž.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės įstaigoj



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Respublikos MTS įvykdė 
metinį trktorinni 
darbų planą

Tarybų Lietuvos mašinų- 
traktoriu stotys mėnesiu 
pirma laiko įvykdė metini 
traktorinių darbų planą. 
Kolūkiuose įdirbta, skai
čiuojant minkštuoju arimu, 
J,032 tūkstančiais hektaru 
daugiau, negu • per visus 
praėjusius metus.

Vis didėjantis mašinų 
skaičius kolūkių laukuose 
leido pakelti pagrindinių 
žemės ūkio darbų mechani- 
zavimo lygį beveik iki 60r; 
palyginti su 18/7 1970 me- 

nizmii išnaudojimas.

niu penkiolikajėgiu trakto
riumi per IĮ mėnesių suda
rė 297 hektarus ir penkiais 
hektarais viršiio nlai/mi iš-

Valstiečiu jaunimo 
mokyklos

MAŽEIKIAI, gruodžio d| 
d.—Kasmet rajone plečiasi | 
valstiečių jaunimo vakari-: 
nių septynmečių mokyklę i 
tinklas.

Nuo gruodžio mėnesio 1 
d. vakarinė septynmetė mo
kykla pradėjo veikti Rena- 
vos tarybinio ūkio Ruzgų 
skyriuje. Joje taip pat mo
kosi daug jaunuoliui iš kai
myninių Čapajevo vardo ir 
“Ūž taika” žemės ūkio ar
telių.

Vakarinės valstiečių jau
nimo mokyklos veikia taip 
pat “Jaunosios Gvradijos” 
ir “Tarybinės Žemaitijos” 
kolūkiuose.

TROŠKŪNAI. — Rajono 
centre atidaryta nauja 35 
Jovų ligoninė. Prie ligoni
nės veikia poliklinika.

Gydymo įstaigų tinklas 
rajone metai iš metų auga. 
Šiuo metu rajono Centre ir 
kaimo vietovėse veikia 2 li
goninės, gimdymo namai, 3 
ambulatorijos, 
akušerių punktai, 
nė-epidemiologijos 
Gydymo įstaigose 
liolika gydytojų, 
valdžios metais 
aukštąjį mokslą.

Artimiausiu metu rajone 
numatoma atidaryti antrus 
gimdymo namus.

A. Pukėnas

2 felčeriu - 
sanitari- 
stotis, 

dirba ke- 
’ tarybų 
baigusių

Naujos mašinos MTS
f

Žemaitkiemio MTS neseniai 
gavo visą eilę1 naujų žemės 
ūkio mašinų: 2 kuliamąsias 
MK-1100 markės. .3 sėjamą
sias mašinas, 18 kultivatorių, 
kombainą • S-4, linų kombainą 
LK-7 ir eilę kitų mašinų. Be 
to, naujai įrengiami mechani
nei dirbtuvei gautas lokomobi- 
lis, generatorius, vožtuvų šli
favimo staklės ir kt.

Gyvenimo

su šiuo pa
ir kitas res-

Dramos meną — į mases
Neseniai Šiaulių teatro ko

lektyvas parodė miesto darbo 
žmonėms premjerą rašytojo 
V. JĮozovo pjesę 
puslapis.”

Teatras numato 
statymu aplankyti 
publikos vietas. Per 10 šių me
tų mėnesių teatro kolektyvas 
jau aplankė apie 140 įvairių 
respublikos vietovių, kur pa
rodė 238 spektaklius, šiuos 
teatro pastatymus žiūrėjo apie 
64 tūkstančiai žmonių. /

Nuleido pieno kainas
New Yorko pienę kainoms 

padarytos mažos nu o lai dėl ės, 
po pusę cento kvortai. Taip 
pat nuleidžia ir šviežio, pieno 
kitus gėrimus ir grietinę : tir
štos pusę pintės nemažina 
centu, o skystos puse cento.

NPHYorko^/Wff Zlnloi
■M ■■ciBtaawMaB

ILA protestavo dėl 
vilkinimo balsu

itrick J. Connolly, vienas 
viršininkų, užprotestavo, 
Nacionalė Darbo Santy- 

Tar.vba vilkina paskelbi- 
balsavimus laimėjusios u- mą 

ui jos. Jis sako, 
nimu pajūryje

k kuisi n et i-t a rd y t i 

Is audrą, 
tos istai-

tuos

ginčijami.na i atmesti
Sako, kad asmeniškai susitiki
mas tų 4,397 asmenų užtruk 
tų ištisus mėnesius ir kad dar
bininkai tokio delsimo nepa
kęs. Connolly sako, kad už
tvirtinimas bile katros vienos 
unijos būtų geriau, negu delsi-

įvyks konferencija 
sveturgimiu naudai

N. Yorko šaukiama konfe
rencija už atšaukimą Walter- 
McCarran įstatymo. Ji taipgi 
svarstys priemones pastiprin- i 
ti apgynimą asmenų, kurie ! 
jau persekiojami po tuo įsta- ■ 
tymu. Įvyks vasario 27-tą, su j 
masiniu bankietu 
konferencijos.

užbaigai

Šaukėjai tos konferencijos 
prašo visuomenę jau dabar iš
rinkti skaitlingas delegacijas, 

gauti pasveikinimu ir dalyviu 
ban k i etų i.

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

UŽSISAKYKITE DABAR
ŠVIEŽIOS PAUKŠTIENOS ŠVENTĖMS
Antienos, Žąsienos, Kalakutienos Mėsos

ZACH BROS. MEAT MARKET
Puikiausia Kokybė Visuomet

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

+——

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL . «

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

NEW YORK CITY

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

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

VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

219 Secund Avė. (Greta 14-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 8-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS 
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždara*

t

Ragina Kongresą’viešai 
svarstyti Lehman ir 
Celler bilių

Amerikinis S v e t u r g i m i a m s 
Ginti Komitetas išleido petici
ją. Peticijoje ragina Kongresą 
šaukti viešus posėdžius svars
tymui Lehman-Celler biliaus.

Walter-McGaiTan aktą, kaip 
p e r s e k i o j a jyt į sve t n rg i m i u s.

Komitetas nurodo, kad dėl 
Wa 11 e r- M c C a r ra n į sta tymo
jau virš 340 asmenų yra per
sekiojami deportavimu. Tspė- 

1 a u
so :

paliktas galioje ir toliau, per
sekiojimas gali pasiekti tūk
stančius sveturgimiu. Pareis- i 
kia. kad Lehman-Celler bilius 
prašalintų tą blogą, Del to ra
gina visus pasirašyti peticiją. 
Jos gaunamos Amerikinio Ko
miteto raštinėje, 23 W. 26tli 
St,. Now York 10, N. Y.

Bilius Fr peticija liečia visą 
šalį, ne vien tik New Yorką.

(Jž Lehman ir Celler bilių 
yra pasisakę 32 Kongro- 

n a riai •*%

SUSIRINKIMAI !
RICHMOND HILL, N. Y. 

>. iLDS 13 kp. susirinkimus 
ketvirtadiem, sausio 7

LDS .13 kuopos mėnesinis susirin-1 
kimas įvyks ketvirtadienį, sausio 7, i 
Liberty Auditorijoje. Pradžia 8 vai. 
vakare. Susirinkimas perkeltas iš 
trečiadienio į ketvirtadienį todėl, 
kad kai kurioms nariams trečiadie
nio vakaras yra užimtas, tai negali i 
susirinkimuose dalyvauti. Visi na-i 
riai kviečiami dalyvauti.—Valdyba. I 

f 1-4) i

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Wagneris pasiuntė 
gubernatoriui ' 
finansinį planą

Naujai išrinktasis majoras 
pirm pat oficialiai pradėjimo 
majoro pareigų pasiuntė gub. 
Dewey miesto finansams pia
ną. Jame reikalauja. $145,- 
000,000 priedo iš naujų šalti
nių. Ta suma eitų būtiniau
sioms 1954 metu reikalams.

j ja $227,000,000 paskyrų.
Wagnerio planas ir reikala

vimai užgirti visų Miesto Bu- 
džet.o Tarybos narių, apart 

| Queens nario Lundy. Lundy 
sakėsi nepatenkintas tg plano 
kalbos forma.

Laikraštininkai 
gins savo narę

CJO American Newspaper 
Guild žada pastiprinti veiklą 
apginti savo narę Janet- Scott. 
Jinai tapo prašalinta iš repor
terio pareigų 
Knickerbocker 
kai ji atsisakė 
ragangaudžiais.
išdirbusi 27 motus.

prie Albany 
News po to, 

kooperuoti su
Ji buvo ten

Unijos vice-prezidentas I 
B. Novak pareiškė, kad 
gynimas tos narės teisės į 
bą yra apgynimu unijos

a p

kon-

Gaisras ant stogo 84 šeimų 
namo prie Cortelyou Rd. buvo 
1 a i k i n a i i š vi j ę s ,š e i m a s į gatvę, 

ugnį 
žalos

G a is i *a gu s i a m s p a vy k o
užginti be padarymo 
butams

su-

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos metinis 
sirinkimas įvj;ks 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)

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

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

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

JU. 2-3476

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)

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas «
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINpS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

/ I

2—3; 6—8 P. M. ;
By Appointment Mth street

Except Thure. & Holiday,; WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Po ledu prigėrė 
du berniukai

Per plonai teišalusi ledą i 
Forest Park prūdą įkrito du 
berniukai, Albert Lloyd ir 
George Fa h y. Kiti vaikai pri
šaukė pagalbą, bet per lūž
tanti ledą ir gelbėtojai noga-. 
Įėjo prieiti1 iki buvo per vėlu 
išgelbėti gyvybę.

Kiti vaikai sako, kad tie 
berniukai skaitė padėtus įspė
jimus, jog ledas yra pavojin
gas. Vyresnieji vakai šaukė 
įspėjimus. Bet 10 ir 12 metų 
amžiaus berniukai paprastai 
nori pasirodyti mandresniais 
už kitus. Jie įspėjimų nepa
klausė, nučiuožė i vidurį prū
do ir įlūžo. Toje vietoje yra

Išvengta vaziuotes 
liniją streiko

CIO Transport Workers li
nijos viršenybė ir miestinis 
Transit Autoritetas sutiko gin
čą dėl algų ir sąlygų pavesti 
bešališkiems tyrinėtojams. 
Juos paskirs Wagneris. Taip 
susiderėta Wagneriui tarpi
ninkaujant. Tuomi išvengta 
streiko, kuris būtų prasidėjęs 
sykiu’su Naujaisiais Motais.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

S \

DIVONAI—RUGS
Išvalome-' po 6e už ketvirtainę 

pėdą
9x12 Divonus išvalome už $6.40

Wall to Wall Carpeting

3
VALOME RAKANDUS 

kavalkų setas . . . $10—$12 
BE. 6-7684—PR. 4-0338

(1-21) I

« NE. 9-1595 , $
SEASON’S GREETINGS 

Religious Articles 
GREETING CARDS 

ELEANOR’S ARTCRAFT 
Imports 

“Gifts and Things” 
66-33 Grand Avenue 
Maspeth 78, N. Y.. %

LINKSMŲ ŠVENČIŲ $
$ Nuo Jūsų
K Groserninko

, B. J. TENNIS
2 Geriausios rūšies vaišės ir
M *zovės. Puikiausi Bird’s Eye
$ sušaldyti valgiai. Viršiname 

patarnavime ir greitame 
pristatyme.

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

dar-

* ■ s
1
i

Laimingų Naujų Melų 
SU DOVANOMIS NUO

PICKWICK
VAIKAMS KRAUTUVE

71-59 Austin St. BO. 3-0104 
Forest Hills, N. Y.

Pilnai visokių gražių vaikams 
drabužėlių. Koutų, siūtų, kepurių. į

Snow suits ir kitko. ą
Geriausias pirkimas—geriausios į 

kokybės—žemiausios kainos. $ 
(244-247)3

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. 7-62M

; NEW YORĘ
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA
NAMŲ DARBININKE

Nuolatinis darbas - maloniuose na- 
i muose. Atskiras kambarys ir rnau- 
i dyne. Mylinti vaikus. Gera mokos- 
i t is. Linksma namų atmosfera. Su 
. paludiįimu. šaukite:

Tol. ROslyn .8-3160
į (1-5)

I HELP WANTED—MALE j
I i

SI 1 PER IN T EN DENI
Viduramžis. Namas Upper Manhat

tan. Anglim'šildomas. $100 algos.
į priskaitant 4 kambarų apari meniu.

WA. 7-8468
<1-3)1

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

i doti ?
įdėtas gi tam. kad žmogus 

turėtų kuomi' apsigiuti kaip 
tik nuo reakcinių akiplėšų.

Už Teisių Bilių kovojo Tho
mas Jeffersonas ir visi anų 
senų laikų tikrieji demokratai. 
Jie kovojo ir laimėjo.

šių dienų Amerikos žmonės 
to laimėjimo neišduos ir neat- 
si žadės.

Mūsų vyriausybė stebisi, ko
dėl taip griežtai Indija prie
šinasi militarinėms sutartims 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Pakistano.

Tos sutartys nesudarančios 
tokio pavojaus Indijai.

Bet kitaip samprotauja In
dijos premjeras Nehru. Jis 
mato pavojų. Jis žino tokių, 
sutarčių tikslus.

Nehru sako: Amerika nori 
Pakistaną padaryti savo kolo
nija ir militarine baze Indijos 
pašonėje. Tame ir pavojus.

—-----------xl------------------- -- ....
MISCELLANEOUS

------- f-r™-------------------------------- ---------------------------
QUONSET HUTS (USED) 

(Grintelės)
20x48 (dydis iš vidaus). Tinkamos 

>dėl dirbtuvių, padėliam pastogių, 
vištįninku. Lengvai perbudavojamos. 
Puikiausiose sąlygose.

Kaina $47$, ir Aukščiau
F. O. B. Brooklyn
Ilahn Construction

Belt A: Rockaway Pkways 
Brooklyn, N. Y.

Nightingale 9-1543
(1-3)

REAL ESTATE

MAMARONECK. Naujas sulyg 
diena moderninis namas. Pasta
tytas aukštumoje anl '.2 akro 
Pastatytas aukštumoje ant akro 
žemės, apaugusios medžiais. Turi 
studio tipo gyvenamąjį rūmą—val
gymui rūmo kombinatą, su viduje 
įrengtu kiemeliu ir jbudavotais ra
kandais. 3 miegrūmiai su įbudavo- 
tais pasidabinimui staliukais ir šė
pų įrengimas savininko miegrūmyje. 
Virtuvė su beržinėmis šėpomis ir 
Formica viršais, Thormidor wall 
oven & range, įrengimas indų maz
gojimui ir šaldytuvas. Covered 
dining terrace & patio. Skaitymui ir 
tarnaitės rūmas, jei pageidaujama. 
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
$49,500. Paul Trapini, OL. 5-2423 
ar Winged Foot Drive nuo Feniniore 
Road. Prieš įėjimą į Winged Foot 
Golf Club. , (1-3)

REAL ESTATE

LINKSMYBE DEL ’54
IR DAUG, DAUG DAUGIAU METU ;

Šiuose grynai naujuose 6 rūmų, mūriniuose veneer Ranch svajonių na- < 
muose. Randasi ant Cedar Terrace, Grymes Hill (tarp Northcote ir' 
Cunard PI.). Didelis gyvenamasis rūmas. 3 dideli miegrūmiai, ultra mo-i 
derninė virtuvė su pristatyta didele kamara, reguliaris dining rūmas, I 
spalvotom tile ištaisytas maudymosi kambarys su įbudavotu krepšiu ir: 
didele šėpa vaistams, erdva drabužių padėliui šėpa. Šiltas vanduo, alie-! 
jum šildomas, ccnvectc radiation, pilnas skiepas, plesteriuotom sie
nom, pribudavotas gara Ižius. Trumpas paėjimas iki busy, krautuvių, ; 
mokyklų (Public ir parapijinių) ir college. Plotas 50x100 ... ;

KAINA $21,000 ;
Gretimai lotas 52 x 100 ■ galima dasipirkti su namu, jei pageidaujama.; 
Mes taipgi priimame užsisakymus naujų namų, kurie bus gatavi užėmi- ; 
mui pavasarį. ;

Pamatymui Bet Kada
Kreipkitės 49 (Longview Rd., ar šaukite GL. 2-7322

4 psl.—(Liber y)- šeštadienis, Sausio-Jan. 2, 19^4

NEW YORK
HELP WANTED—FEMAT.E

MANICURIST
Po naujų metų. Nuolatinis darbas, 
dienų savaitė, gera mokestis, gero?- 
darbo sąlygos, šaukite ar ateikiu 
d'ą savaitę.

ROBERT KING STUDIOS
27 W. 72nd St., N. Y. C.

Tel. TR. 4-6867
<1-5,

BINDERY GIRLS
Pilnai patyrusios. Nuolatinis darbu* 
gera mokestis, puikios darbo są|\ • 
gos. Kreipkitės:

J. & A. BINDERY
100—6th Avė., N. Y. C.

Tel. RE. 2-0931
' < ]-.*><

PARDAVĖJA
Patyrusi prie kepyklos. 4 dienų >a- 
vaite, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Puikios darbo sąlygos. Kr< ip- 
k i i ės:

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

(256-41

REIKALINGA 
JAUNA MOTERIŠKE

Al likimui namų darbo. Mylintį vai
kus. Linksma namų atmosfera. 
Tinkamai nuo darbo paliuosavimai 
Graži rezidencinė vieta Brook lyrų 
Su paliudijimu.

Tel. HY. 3-1124
(256-21

N AM V DARBlNINKR-AUKLf:
Priežiūrai 1 vaiko. Ix*ng\’as narni; 
aptarnavimas. Paprastas valgių ga
minimas. Guolis vieloje, gražus rū
mas. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Linksma namų atmosfera. 
Paliudijimas.

šaukite ištisą dieną 
TeL BU. 4-5636

< 256-2)
COMPTOMETER OPERATORftS

Laikinai. Dienom, po pietų, vaka- i- 
jais. Gera viela. Gera alga. Puiįdbs 
darho sąlygos.

WI. 7-58.38
(253-1)

I INGERWAVER IR 
HAIR DYER

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

188-14 Union Turnpike, Flushing 
Hollis 5-8811
 (252-2)

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

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

WA. 6-0170
(253*3)_____

OPPORTUNITIES
PARSIDUODA BARBER SHOP 

Pilnai įrengta, 3 vyrams dirbti. Da
ro gerą pragyvenimą, biznis lengvai 
padidinamas. Gera veikli sekcija 
Šią puikiausią progą savininkas paN 
duoda labai prieinamai, šaukite ai 
matykite savininką:

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

Tel. OR. 5-7828
(256-4)

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Jeigos $300 —$400 j savaitę. Gali bū
ti lengvai padidinamos įeigos. Sek
madieniais ir vakarais uždara. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai.

šaukite savininką:
FO. 4-8154 ar D A. 8-6448

(256-2)

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Padaro gerą pragyvenimą. Mažos 
išlaidos. Savininkas parduos labai 
prieinamai.

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

(254^4
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)
PARSIDUODA

COFFEE SHOP /
Daro gerą biznį. Geras lysas, aį». 
conditioned. Įsteigta nuo 1927. Par
duodama su nuostoliais; nori greitu 
laiku parduoti, nes savininkas at
sitraukia iš biznio.

Box D29E, Room 830
11 W. 42nd St., N. Y. C.

(1-3)




