
No. 255

LA IS VE--LIBERT Y
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .................. $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. ¥.) — 9.00
Kanadoje -.........     9.00
Kitur užsienyje ... ..................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., Penktadienis, Gruodžio (Dec.) 31, 1951

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejt

KRISLAI
KRISLAI
Paliekant 1954 metus.
Jie buvo įdomūs.
Būsime senesni.
Ką. ir kodėl gyvename?

Rašo R. Mizara

Lis Laisvės numeris yra pas
kutinis 1954 metų numeris.

Ryto.) pradėsime naujuosius 
metus, 1955 metus.

Mūsų skaitytojams, vajinin- 
kams, bendradarbiams ir vi
siems prieteliams linkiu, kad 
sekamieji metai būtų laimingi, 
kad pasaulis gyventų taikoje, 
kad dienraštis Laisvė, Vilnis 
ir visa pažangioji spauda .gy
vuotų !

Svarbiausia: linkiu, kad mes 
visi būtume sveiki, kad gyven
tume ilgus metus.

Gyvenimas tėra vienas, dėl 
to jį branginkime!

Kadaise, kai prasidėjo šal
tasis karas, prezidentas Tru- 
manas prarašavo, jog 1954- 
tieji metai būsią kritiški me
tai taikos atžvilgiu.

Pagal jį, jei žmonija 1954- 
tuokus metus, pragyvens tai
koje, tai pc to taika gyvuos 
ilgai, nes, girdi, Amerika 19- 
54-taisiais metais bus tokia ga
linga, taip ginkluota, kad 
prieš ją drebės visas pasaulis.

Žinoma, mūsų šalis yra la
bai ginkluoia. Tačiau su tuo 
kyla kitas pavojus: karo ša
lininkai, kurių Amerikoje ne- 
stokuoja, nori, kad tie ginklai 
nerūdytų, bet kad būtų nau
dojami...

Ir tai sudaro pavojų taikai. 
Tasai pavojus, be abejojimo, 
bus ir sekamais metais. Tik 
nuolatinis taikos mylėtojų bu
dėjimas tegalės taiką užti
krinti.

Sekamais metais kiekvienas 
iš mūsų būsime vieneriais me
tais senesnis.

Amžius — ne gėda, o šlovė.
Dalykas yra tik toks: ar 

kiekvienas iš mūsų su amžiu- 
rA'jgijame daugiau žinių?

Ar kiekvienas apsišarvuoja
me didesne Žinija, įgalinančia 
mus geriau pažinti pasaulį, 
kuriame gyvename?

Aš žinau nemaža mūsų ge
rų žmonių, kurie senėdami, į 
viską numoja ranka, saky
dami :

—Kam čia man rūpintis vi
suomeniniais reikalais bei ap- 
švieta — visvien aš; tuoj mir
siu, Metuzelio amžiaus negy
vensiu.

Toks galvojimas yra žalin
gas, nes jis. atima iš žmogaus 
tai, kas /yra brangiausio: siek- 
tis žilinų,giliau pažipti pasaulį, 
dalyti visa, kad sukurti gyve
nimą gražesnį, mielesnį, negu 
jis rado jį gimdamas. ' ?
f žmogaus pareigos, kalbant 
filosofiškai, yra: darbuotis, ne 
tik sau, o ir būsimajai kartai. 
Kas to nedaro, neatlieka žmo
giškų pareigų!

Suprantu, kad mūsų šalyje

C.I.O. paskelbė 
planą nedarbui 
nugalėti 1955

Washingtonas. — CIO lei
dinys “CIO Economic Out
look” sako, kad kaip dabar 
dalykai stovi, vilties nėra, 
kad ateinančiais metais ne
darbas bus nugalėtas. Bet 
CIO turi planą, pagal kurį 
nedarbas gali būti baigtas 
ateinančiais metais, — arba 
tam padaryta bent gera 
pradžia.

CIO planas nedarbui nu
galėti turi 11 punktų. Jie 
yra:

1. Pakelti algas, pagerin
ti darbo sąlygas, įvesti ga
rantuotą metinę algą;

2. Sutvarkyti įeigos mo
kesčius taip, kad padidėtų 
žmonių perkamoji jėga;

3. Pastatyti kiekvienais 
metais 2,000,000 naujų gy
venamųjų namų;

4. Pagerinti socialinį sau
gumą;

5. Įvesti nacionalę svei
katos saugumo sistemą;
. 6. Pagerinti nedarbo kom
pensacijos sistemą;

7. Pakelti federalinį algos 
minimumą iki $1.25;

8. Patobulinti žemės ūkio 
rėmimo planus;

9. Daugiau valdžios pa
galbos mažiems bizniams;

10. Specialė valstybinė 
pagalba sritims, kurios 
chroniškai kenčia ekonomi
niai;

11. Daugiau valdiškos pa
ramos viešam aptarnavi
mui.

tis “Daily Worker” prane
ša, kad jo korespondentas 
Rob. F. Hali ir ateinančiais 
metais patvirtintas kaip to 
dienraščio atstovas Kon
greso spaudos galerijoje.

New Yorkas. — Republi- 
konai praneša, kad jie ko
vos prieš naujojo guberna
toriaus Harrimano gerbū
vio programą.

nėra lengva darbuotis, veikti 
už tai, kad padaryti liaudžiai 
šviesesnį rytojų.

Už tokius veiksmus šiandien 
žmones persekioja: areštuoja, 
kalina.

Tačiau, jei nebūtų judėjimo 
už liaudies, darbo žmonių ge
rovę, už laimingesnį rytojų, 
— pavyzdžiui už taiką, — tai 
ką mes turėtume ?

Makartizmas jau seniai bū
tų užviešpatavęs ir mūsų šalis 
nugramzdėtų į viduramžių 
gadynę.

Brangieji darbininkų judė
jimo veteranai: žengkime į 
1955-tuosius metus sir didžiu 
įsitikinimu, kad mūsų darbas, 
mūsų praeities veikla davė di
džius rezultatus ir kad ateitis 
priklauso tiems, kurie dirba, 
kurie turi naujas idėjas ir už 
jas ryžtingai kovoja.

Kinija jau pakviesta dalyvauti 
Azijos - Afrikos šalių derybose

Jakarta. — Indijos, Pa
kistano, Indonezijos, Bur- 
mos ir Ceylono premjerai 
praneša, kad jie jau yra 
sudarę konkrečius planus 
apie Azijos - Afrikos šalių 
konferenciją, kuri įvyks1 ba
landžio mėnesio paskutinę 
savaitę Bandunge, Indone
zijoje.

Vienas svarbiausių klau
simų buvo, ar į tą konfe- 
rencij ą bus pakviesta 
Liaudies Kinija. Buvo nu
matyta, kad penkios taip 
vadinamos Colombo jėgos 
bus pasidalinusios: už pa
kvietimą Indija, Indonezija 
ir Burma, prieš pakvietimą 
Pakistanas ir Ceylonas.

Dabar buvo pranešta, kad 
Kinija kviečiama dalyvauti. 
Sekamos šalys pakviestos 
dalyvauti:

Pačios Colombo jėgos, 
tai yra, Indija, Pakistanas, 
Ceylonas, Indonezija, Bur
ma; Kinija, Turkija, Afga
nistanas, Kambodija, Cen- 
tralinės Afrikos Federacija 
(Rhodesijos ir Yasalan- 
das), Egiptas, Ethiopija, 
Gold Coast kolonija, Iranas, 
Irakas, Japonija, Jordanas, 
Laos, Libanas, Liberija, Li
bija, Nepalas, Filipinai, 
Saudi-Arabija, Sudanas, Si
rija, Thailandas, Šiaurinis 
Vietnamas, Pietinis Vietna
mas ir Jemenas.

Jeigu visos pakviestos ša

Britų kunigai 
už amnestiją

Londonas. — 20 britų ku
nigų atsiuntė atsikreipimą 
į prezidentą Eisenhowerj 
apie amnestijos suteikimą 
politiniems Amerikos kali
niams. Atsikreipimas buvo 
išsiųstas prieš pat Kalėdas.

Britų kunigai sako, kad 
dabartiniu metu Amerikos 
kalėjimuose sėdi 12 žmonių, 
kurie buvo apkaltinti po 
Smitho aktu ir kalėjimas 
gręsia dar 66-iems žmo
nėms. Jie primena preziden
tui Eisenhoweriui, kad pa
saulis dar žiūri į Ameriką 
kaip tradicinių laisvių šalį 
ir neprarastų pasitikėjimo 
ja, jei amnestija tiems kali
niams būtu suteikta.

Pasirašiusieji kunigai vi
si yra gerai žinomi Brita
nijoje. Jie atstovauja ne 
tik dauguminę anglikonų 
bažnyčią, bet taipgi meto
distus, baptistus, kongre- 
gacionalistus ir kitas pro
testantiškas sektas.

Katalikų kunigų tarp pa
sirašiusių nėra.

Potvyniai Izraelyje
Tel Avivas. — Potvyniai 

siaučia Izraelio jūros pa
kraščio žemose lygumose ir 
Jordano slėnyje. Vietomis 
armijos ir laivyno inžinieri- 
jos daliniai buvo iššaukti, 
kad gelbėti civilius. Daug 
kolektyvų sodybų vandens 
apsemta.

lys tuose pasitarimuose da
lyvaus, tai juose bus atsto
vauta 1,250,000,000 žmonių, 
kitais žodžiais, didesnė 
žmonijos pusė. Tai bus kon
ferencija šalių, kurių gy
ventojai savo daugumoje 
yra geltonosios arba juodo
sios rasės, šalių, kurios per į 
šimtmečius kentėjo nuo ko- 
loniali^ jungo arba kurios 
dar randasi pusiau - koloni
jų arba kolonijų stovyje.

Pasitarimų siekiai
Colombo jėgų pranešimas 

apie Azijos - Afrikos šalių 
konferencijos pasitarimus 
sako, kad jų siekiai bus to
kie:

1. Skatinti prie gerų 
kaimyninių santykių Azijos 
ir Afrikos kraštus ir tyri
nėti bendrus kelius ben
driems klausimams spręs
ti;

2. Tartis apie bendrus so
cialius, ekonominius ir kul
tūrinius klausimus, kurie 
liečia Azijos ir A f r i k o s 
kraštus.

3. Peržvelgti Azijos ir 
Afrikos kraštų poziciją da
bartinėje pasaulinėje padė
tyje ir nustatyti, ant kiek 
tie kraštai gali prisidėti 
prie pasaulinės taikos išlai
kymo ir užtikrinimo.
Premjerai atstovaus šalis
Komunikatas sako, kad 

konferencija bus “ant mi- 
nisterinio lygio” ir norima,

Vak. Vokietija gautų 
ir atomines bombas

Londonas. — Britanijos 
užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnai pripažino, 
kad jeigu Vakarų Vokieti
joje bus atsteigtas Wehr- 
machtas, tai su laiku vokie
čiai turės ir atomines bom
bas.

Oficialiai sutartis numa
tytų tokių ginklų uždrau
dimą vokiečiams. Uždrau
dimas, betgi, kalba vien 
apie gaminimą, o ne turėji
mą. Adenauer is ir jo ge
nerolai, sako britai, lengvai 
galėtų tą uždraudimą apeiti 
gamindami atominius gin
klus sau Ispanijoje, kokio
je nors Pietų Amerikos ša- 

Sovietai siunčia delegatus 
į Indijos mokslo kongresą

New Delhi. — Ateinantį 
antradienį Barodoje atsida
ro metinis Indijos moksli
ninkų kongresas. Jame da
lyvaus skaitlinga tarybinių 
mokslininkų delegacija, 
taipgi plati delegacija 
iš Liaudies Kinijos. Ame
rikiečiai ten irgi turės eks
pertų - stebėtojų delegaciją.

Tarybinei delegacijai va
dovaus profesorius Ostrovi
tianovas. Iš viso kongrese 
bus delegacijų iš 40 kraštų. 
Kinijos delegacija susidės 
iš 5 mokslininkų.

kad kiekviena pakviesta ša
lis jon atsiųstų savo prem
jerą, o jei ne premjerą, tai 
bent užsienio reikalų mi
nistrą, v

Pranešama, kad išdirbant 
komunikatą aštrios diskusi
jos kilo tarp Nehru ir Ali, 

i Pakistano premjero. Neh
ru norėjo, kad komunikate 
būtų naudojamas išsireiški
mas “taikus sugyvenimas,” 
bet Ali tam griežtai prie- 
šinosi, sakvdamas, kad tai 
komunistinis terminas.

Nepakviestosios šaly s
Apie Formozoje esančios 

Čiango valdžios kvietimą 
nebuvo nė kalbos, .nes pen
kios Colombo jėgos pripa
žįsta Liaudies Kiniją. Bet 
kelios kitos Azijos šalys ne
pakviestos, dėl įvairių prie
žasčių, u

Nors Šiaurinis ir Pietinis 
Vietnamas pakviesti, Šiau
rinė ir Pietinė Korėja liko 
nepakviestos. Manoma, kad 
jos nepakviestos dėl to, kad 
Pietinė Korėja nebūtų da
lyvavusi Kinijai dalyvau
jant, o nenorėta turėti Šiau
rinės Korėjos be Pietinės, 
kad ją “neatbalansuoti.”

Indija ir Burma stipriai 
stojo už tai, kad būtų pa
kviestas Izraelis, bet Pakis
tano Ali įspėjo, akd tokia
me atsitikime joks musul
moniškas kraštas, apart 
Turkijos, nedalyvautų.

lyje. Tokiu būdu pati Vo
kietija tokių ginklų nega
mintų, nei ji jų gautų iš ki
tų Atlanto pakto narių, ir 
sutartis nebūtų sulaužyta, 
bet ji visvien juos turėtų.

Senos po naciais veikusios 
aviacijos firmos jau dar
buojasi Ispanijoje. Junke
rio, Focke-Wolf ir kitos or
laivių firmos jau ten turi i 
savo fabrikus, nors po ki-1 
tais vardais, kaip tai “Dor- Į 
nier” firma. Naciniai ato
miniai mokslininkai irgi 
gyvena Ispanijoje ir Pieti
nėje Amerikoje ir jie leng
vai galėtų pradėti gaminti 
atominius ginklus naujam 
Wehrmachtui.

Washingtonas. — Negrų 
organizacija NAACP sako, 
kad pats prezidentas Eisen- 
howeris nemažai pasitarna
vo segregacijos mažinimui, 
bet kai kurie jį supanti 
asistentai veikė priešinga 
linkme.

Ženeva. — Rytų Vokieti
ja padavė prašymą būti 
priimtai į ILO., Tarptauti
nę Darbo Organizaciją, 
prie k u r i o s priklauso 69 
kraštai.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalčiau.

Paryžius. — Francūzija 
pasirašė sutartį su neva 
nep r i k 1 a u s o m u Pietiniu 
Vietnamu ir Laosu bei 
Kambodija, duodant tiems 
kraštams “pilną ekonominę 
ir finansinę nepriklausomy
bę.”

Prancūzai buvo
I 

atidėję tarimą ! 
apie Vokietiją

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas, kuris turėjo 
trečiadienį balsuoti apie 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimą, balsavimą atidėjo iki 
šios dienos (ketvirtadienio)
popiečio. Laikraščiui ei- • 
nant spaudon, rezultatai čia 
dar nebuvo žinomi.

Bet parlamentas 287 bal
sais prieš 256 davė premje
rui Merides-France pasiti
kėjimo balsą balsuojant už 
V. Vokietijos priėmimą į At
lanto paktą. Dauguma, su 
kuria Mendes-France lai
mėjo šiuo klausimu, buvo 
septyniais balsais mažesnė 
už daugumą, kuria jis lai
mėjo pirmadienį tuo pačiu 
klausimu.

Parlamentas turėjo susi
rinkti ketvirtadienį penktą 
valandą po pietų (11 va
landą ryto New Yorko lai
ku), kad balsuoti.

Spaudimas iš Vatikano
Londono “Daily Mail” sa

ko, kad Vatikano atstovas 
Francūzijoje nuncijus Ma- 
relle per vyskupus darė 
spaudimą ant katalikiškos 
partijos MRP deputatų par
lamente, kad jie balsuotų 
ilž Vokietijos ginklavimą. 
Vatikanas ir Francūzijos 
klerikalai griežtai paneigia 
šiuos “Daily Mail” teigimus 
kaip “nepamatuotus gan
dus.”

Paryžiuje daug kalbama 
apie tai, kad diplomatinis ir 
kitoks spaudimas ant Fran
cūzijos parlamento iš užsie
nio neturi lygaus istorijoje. 
Kalbama, kad vartojamas 
šantažas, grąsinimai, net 
papirkimas, ir vis, kad pa
lenkti deputatus už balsa
vimą Vokietijos ginklavimo 
naudai.

*

Tito žinojęs, kas bus daryta 
su opozicionierių Dedijeru

Belgradas.—Kuomet Vla
dimiras Dedijeras kelioli
ka dienu atgal sužinojo, 
kad jis išmetamas iš vado
vybės ir jam gręsia teis
mas, jis tuojau telegrafavo 
Titui, kuris randasi užsie
nyje.! Jip manė, kad tas da
roma be Tito žinios. Paš
tas atsisakė jo telegramą 
persiųsti.

Dabar gerai informuoti 
šaltiniai čia sako, kad Ti
to prieš išvažiuodamas ta
rėsi su Kardeli] ir kitais va
dais apie Dedijero reikalą 
ir Dedijero apakltinimai 
jau tada buvo prirengti. Ti
to prašė laukti, iki jis iš
vyks, mat, Dedijeras yra 
asmeninis jo draugas.

Paskutiniai 
pranešimai 
New Yorkas. — Fur and 

Leather W o r k e r s unijos 
prezidentas A. Feinglass 
paskelbė, kad iš unijos iš
mesti 8 Peabody, Mass., lo- 

’ kalo vadai, kurie norėjo lo- 
I kalą visai išvesti iš unijos.

Išmestieji vadai kaltino, 
kad kailiasiuvių unija yra 
komunistų kontrolėje.

Toronto. — 350 Kanados 
į karo veteranų atsikreipė j 
j Francūzijos premjerą Men- 
j dės - France su raginimu, 
kad jis mestų šalin Vokie
tijos ginklavimo planus.

Pekinas. — Kinijos laik- 
! raščiai sako, kad valdžia 
pradėjo kontroliuoti, kad 
neprileisti nelegalių areštų. 

: Areštai ir kratos gali būti 
pravestos tik su teismo įga
liojimu, o ne vien policijos 
nutarimu, sako laikraščiai.

Washingtonas.—NAACP, 
' negrų organizacija, sako, 
i kad viešieji namų projek- 
! tai yra rasistinė dėmė ant 
Amerikos kūno. Daugu
moje tų projektų, sako 
NAACP, gali gyventi tik 
baltieji. Tie projektai to
kiu būdu yra rasizmo tvir
tovės.

Augusta, Ga.— Preziden
tas sausio 11 atsikreips į

■ Kongresą su raginimu pa
kelti algas pašto tarnauto- 

. jams ir eilei kitų valdinin
kų kategorijų.

Vatikano laikraštis puola 
Argentiną, smerkia Peroną

Roma. — Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
piktu balsu puola Argenti
nos valdžią ir prezidentą 
Peroną. Vatikano laikraš
tis sako, kad katalikų ku
nigai turi ne tik teisę, bet 
ir, priedermę maišytis į mo
ralinius ir apšvietos reika
lus.

Kaip yra žinoma, Perono 
valdžia paskutiniu laiku 
pradėjo veikti prieš kuni
gus, kurie perdaug maišosi 
pasaulietiškuose reikaluose. 
8 kunigai buvo suimti ir kai 
kurie klerikališki dėstytojai 
buvo atstatyti iš aukštųjų 
mokyklų.

Vatikano organo straips
nis, užvardintas “Bažnyčia 
Argentinoje,” Peroną puola 
aštriai ir be rezervacijų.

Socializmo šalys pirmauja 
pasaulyje plieno gamyboje

New Yorkas.'— Žurnalas 
“Iron Age” sako, kad pra
eitais metais (1954) socia
lizmo šalys pakėlė plieno 
gamybą ant 7.7%, tuo tar
pu, kai kapitalistinių ša
lių plieno gamyba nukrito 
ant 9%.

“Iron Age” sako, kad so
cializmo šalių tarpe pilėno 
gamyboje pirmoje eilėje 
stovėjo Tarybų Sąjunga, 
kuri savo gamybą padidino 
ant 7.4%. Amerikos Jung
tinių Valstybių plieno ga-ę 
myba nukrito ant 20.8%. <

i •i
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APIE MEDŽIOKLĘ IR ŽVEJYBĄ
,Vienas Daily Workerio skaitytojų, iš Youngstown, 

Ohio, prisiuntė Daily Workeriui $5 ir laišką. Laiške, 
kurį tasai laikraštis išspausdino, autorius primena, kad 
Daily Workeris jo namus lanko nuo pat pradžios. Prieš 
30 metų D. W. prenumeravo jo tėvas, dabar jis, sūnus, 
jį prenumeruoja kas metai.

Bet ne tame laiško svarba. Šis Youngstowno plieno 
pramonės darbininkas suranda Daily Workeryje kai ku
rių trūkumų. Jis, matyt, jaunas ir sportinius dalykus 
mėgstąs vyras, nurodo, kad jam daug dalykų, faktinai, 
visi telpantieji dienraštyje dalykai, patinka, bet jis 
sporto srityje pasigenda dviejų dalykų, kurie yra ame
rikiečių gyvenime patrauklūs ir įdomūs: žvejyba ir me
džiokle. Jis, tasai sakitytojas, yra didelis mėgėjas, jis 
savo atliekamu nuo darbo laiku, esant progai, vyksta 
žuvauti arba medžioti.

Laiško autorius sako: medžioklė ir žvejyba yra se
niausi sportai. Dėl to apie juos reikėtų daugiau mūsų 
spaudoje rašyti ir juos aiškinti.

Tenka priminti, jog šitos rūšies “sportai” yra labai 
seni, bet jie kadaise nebuvo “sportai.” Primityviame 
žmonių gyvenime šitie “sportai” buvo būtihas reikalas, 
būtinas darbas, kuriuo jie galėjo daryti pragyvenimą. 
Tik šiandien, sakysime, Amerikoje, tie, kurie iš žvejy
bos nedaro gyvenimo, o vyksta žuvauti tik su meškere, 
gali sakyti, jog .tai sportas. Tas pats su medžiokle.

Bet nelaimė su tais “sportais” keri tame, kad did
miesčių darbo žmonėms sunku juos pasiekti!

TENKA RIMČIAU TAI IMTI
Kanadišiks Liaudies Balsas rašo:
“Kada dabar taikos judėjimo lyderiai įspėja pa

saulį apie galimus pavojus, kada jie šaukia žmones ko
voti prieš atombombas, prieš ginklavimą vokiečių, visi 
kapitalo spoksmenai vienu balsu šaukia, kad jie tarnauja 
Maskvai, kad jie varo komunistinę propagandą ir tt. 
Bet mes negalime su tuo sutikti. Praeitis šio to mus 
mokina.

“Judėjimas prieš karą ir fašizmą prieš antrąjį pa
saulinį karą buvo taip pat krikštijamas panašiais var
dais. Girdi, tai Maskvos propaganda. Bet atmetimas tų 
įspėjimų, atmetimas bendro fronto prieš fašizmą ir agre
siją, žmonijai kainavo labai daug. To nebūtų buvę, jei 
būtų buvę klausoma antifašistinių ir antikarinių lyde
rių balso po visą pasaulį.

“Blaiviai žiūrint į praeitį, kiekvienam galima ma
tyt, kad progresyvus judėjimas buvo teisingas. Jis nu
matė pavojus, jis numatė būdus apsigynimui. Niekas 
šiandien negali pasakyti, kad jis klydo. Klydo visi tie, 
kurie šmeižė jį, neigė ir visai nepaisė.

“Reikėtų dabar rimčiau pasižiūrėti į taip netolimą 
praeitį ir nenumoti su ranka į šių dienų pranašus. Tie 
žmonės, kurie šiandien taip ryžtingai organizuoja judė
jimą prieš vokiečių militarizmo atgaivinimą, geriau per
mato ateitį, negu Dullesai, Churchillai ir panašūs. Jų 
įspėjimų ignoravimas gali kainuoti dar daugiau, negu 
kad kainavo ignoravimas antifašistinių lyderių balso 
prieš antrąjį pasaulinį karą.
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Britanijos geležinkeliečiai Kinija ir Vietnamas įves 
neatidės planuojamo streiko glaudų bendradarbiavimą

Istorija ir informacija

Londonas. — Britanijos 
geležinkeliečių unija nuta
rė neatidėti planuojamo 
streiko, • kuris turės prasi
dėti sausio 9 dieną. Nu
matoma, kad jame dalyvaus 
apie 200,000 geležinkeliečių.

Dešinios TUC (Darbo Uni- 
jįj Kongreso) vadai daro 
spąudimą ant geležinkelie
čių, kad jie streiką atidė
tų, bet tas spaudimas iki 
šiol nedavė vaisių. Kon- 
šervatyvė valdžia (tuo tarpu 
įspėjo geležinkeliečius, kad 
streiko atvejyj jie galės bū
ti mobilizuojami armijon ir 
tada streikas pasidarytų 
nelegalus.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei nauji; skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metam*.

2 pu*l.-Laisvt (Liberty)-Penktad., gruod. (Dec.) 31, 1954

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

Pekinas.—Kinija ir Viet
namo respublika pasirašė 
sutartis, pagal kurias abi 
šąli glaudžiau bendradar
biaus technikoje ir kitose 
srityse. Kinija yra pasiža
dėjusi duoti vietnamiečiams 
technikų ir ekspertų, kad 
išplėsti Vietname geležin
keliu tinklą.

Taipgi bus įsteigtos oro ir 
jūros susisiekimo linijos 
tarp Vietnamo ir Kinijos. 
Sutartys buvo pasirašytos 
Pekine dar praeitą penkta
dienį.

Tuo tarpu Pietiniame 
Vietname viešįs amerikie
tis admirolas Radfo r d a s, 
generalinio štabo viršinin
kas, išreiškė nuomonę, kad 
“Pietinis Vietnamas galės 
būti- išsaugotas.”

ĮVAIRUMAI
Laidotuvių apgavystes

Kaip kituose miestuose, 
taip New Yorke žmonės sa
vo autobusuose, traukiniuo
se ir kitur gali matyti gar
sinimus, kurie sako maž
daug taip:

“Kompletiškos laidotu
vės, mandagus ir rimtas 
a p t a r n a vimas, viskas už 
$200.”

Kartais kaina yra dar že
mesnė : $175. 1

Bet New Yorko prokura
tūra šiomis dienomis iškėlė, 
kad nepaisant tų gražių 
rimtų garsinimų, kai kurie 
laidotuvių direktoriai tie
siog apiplėšia mirusių šei
mas. Apgavystės ir “rake
tai” yra taip plačiai papli
tę laidojimo profesijoje, sa
ko prokuratūra, kad tas da
ro gėdą visam miestui ir 
baisiai nuskriaudžia žmo
nes, ypatingai biedniokus.

Ir įdomu, kad apgavingie- 
ji graboriai labiausiai api
plėšia pačius neturtinguo
sius.

Tris kartus atlygina
Buvo atsitikimų, kuomet 

graboriai iškolektavo už 
numirėlio palaidojimą net 
tris kartus. -štai kaip tai 
atsitinka:

Miršta kokios nors netur
tingos šeimos narys, saky
sime, šeimos galva, — .tė
vas. Žmona ir sūnus pa
šaukia laidojimo įstaigą, 
kurios garsinimą jie yra 
matę visur, garsinimą, ku
ris žada tiek daug už paly
ginamai nedidelę kainą.

Kuomet atvyksta laidoji
mo įstaigos automobilis, 
graborius pirmiausiai atsi
sako paimti kūną, kol jam 
negarantuojama užmokes
tis. Vienintelis dalykas, ką 
šeimyna turi, tai numirėlio 
apdraudos certifikatą, poli-i 
cy. Tas duodama grabo- 
riui.

Graborius tuojau pastebi, 
kad turėta apdraudos ant 
300 dol. Jo garsinama kai
na yra $175 (“už komple- 
tiškas laidotuves”).

“Kiek tas kainuos?” klau
sia žmona.

“$300,” atsako graborius.
Šeimynos nariai bando 

klausti, kodėl tiek daug. 
Bet jie sukrėsti, parblokšti 
ir tikriausiai -nepajėgia su 
graborium argumentuoti. 
Tas jiems įkalba, kad “taip, 
mes laidojame ir už $175, 
bet tai tik driskius. Jūs 
tikriausiai nenorite, kad jū
sų vyras būtų taip palaido
tas, ar ne?”

Ką sakys staigios nelai
mės parblokšta ir sukrėsta į 
žmona?

Graborius gauna, kiek jis 
nori. ;

Kartais grabol’ius, sako 
prokuratūra, tuomi nepasi
tenkina. Jis suirutės va
landoje, kuomet šeimynos 
nariai nesusivokia gerai, 
kame reikalas, pakiša jiems 
pasirašyti kokį tai popierį 
labdarybės įstaigai, — Wel
fare departmental. Ten pa
žymima, kad šeimyna nepa
jėgė užsimokėti už laidotu
ves, ir su laiku graborius 
iškolektuoja ir iš ten. O 
kartais graborius iškolek
tuoja dar įtrečią kartą iš 
Socialio Sąugumo Agentū
ros (Social Security Agen
cy).

Jie sužino iš anksto
Apgavingieji graboriai, 

sako prokuratūra, sužino iš 
anksto, kiek kuri šeimyna 
gali /užmokėti. „ Kuo bied- 

nesnė šeimyna, tuo labiau 
graboriai daro ant jos spau
dimą, kad sukrapštytų vi
sus galimus dolerius, kad 
panaudoti visą apdraudą, 
visas santaupas.

Ir jiems tai lengvai vyks
ta. Mat, artimo mirties lai
kas yra, kaip tai aišku, gi
laus sukrėtimo laikas, ži
noti, kad negalima nei žmo
niškai palaidoti artimą ir 
mylimą, yra skaudus jaus
mas. Graboriai tuomi nau
dojasi. Jie neva prieteliai, 
draugai. Jie sako:

“Jūs tikriausiai nenorite 
laidoti savo mylimo mūsų 
paprasčiausiame pigiausia
me karste . Aš patariu, kad 
jei dar turite apdraudos 
santaupų, pirkite tą stipres
nį karstą. Nabašninkas bent 
to užsitarnavo...”

Ir daugumoje atsitikimų 
šeimos nariai sutinka.

Prokuratūra sako, kad ei
lė graborių jau buvo ap
klausinėti. Kai kurie jų 
bandė išsisukinėti, neatsa
kinėjo į klausimus. Kiti at
virai ir ciniškai aiškino, 
kad “laidojimas yra biznis, 
ir visokios priemonės yra 
leidžiamos mūsų biznyje, 
kaip ir kituose.”

Prokuratūra nesako, koks 
nuošimtis laidojimo įstaigų 
veikia taip apgavikiškai. 
Žinoma, yra didelė dalis, 
kurios elgiasi padoriai. Bet 
tos, kurios kaltos, turės da
bar atsakyti.

Kaip atskirt norvegų 
elnius nuo tarybinių?

Tromso, Norvegija. — 
Norvegijos pasienio koman- 
dierius pulkininkas A. Mag
nus sako, kad didelės ban
dos šiaurės elnių paskuti
niu laiku perėjo sieną iš 
Norvegijos į Tarybų Sąjun
gą. Norvegija ir Tarybų 
Sąjunga, sako jis, turi tam 
tikrą sutartį apie laukinių 
žvėrių sugrąžinimą.

Jis sakė, kad jeigu tary
biniai pareigūnai nepasi
skubins ir nesugaus tų el
nių, kad sugrąžinti į Nor
vegiją, jie nueis giliai į ta
rybinę teritoriją ir susimai
šys su tarybiniais elniais.

Pulkininkas Magnus ne
aiškino, kaip Sovietai turė
tų atpažinti norvegiškus el
nius nuo saviškių...

IRANAS IR IRIANAS
Iranas palyginti yra nau

jas vietovardis, nes iki pir
mojo pasaulinio karo ta ša
lis buvo žinoma, beveik iš- 
iipfinai kaip Persija. Bet 
dabar, kuomet žodis Iranas 
jau pilnai įsipilietinęs, spau
doje pradėjo mirgėti kitas 
visai panašus: Irianas. Dau
gelis tuodu žodžiu dar su
maišo.

Irianas tai ne senoji Per
sija, o vakarinė Naujosios 
Gvinėjos salos dalis, buvu
sioje “Olandų Indijoje,” ku
rios didžiausia dalis dabar 
yra Indonezija. Irianą dar 
valdo olandai, o rytinę Nau
josios Gvinėjos dalį Austra
lija.

Iria.no gyventojai yra pa- 
p.ujiečiai, tolimai giminingi 
indonezams.

Gruzijos sostinėje Tiblisi 
(buvusiame Tiflise) yra ge
ležinkelis, kurio mašinistai, 
konduktoriai, iešmininkai, 
stoties viršininkai ir visas 
likusis personalus susideda 
iš vaikų, šiuo geležinkeliu 
keliauja tik vąįfcaį.

HITLERININKŲ PUOLI
MAS MASKVOS IR JŲ

BĖGIMAS ATGAL
Fašizmas, tai atviras te

roras, kad išlaikyti kapita
listinę liaudies išnaudojimo 
santvarką, kad sumušti dar
bo žmones, siekiančius nau
jos tvarkos.

Suprantama, jeigu žiau
riomis priemonėmis kapita
listai krušina savo šalyje 
liaudies demokratinį judėji
mą, liaudies organizacijas, 
pirmoje vietoje kovojančias 
už darbo žmonių santvar
ką, tai jie negali ramiai 
žiiūrėti ir į liaudies laimė
jimus kitose šalyse. Tą mes 
matome ir dabar. Pirmoje 
vietoje reakcija, vyriausi 
kapitalizmo apgynėjai, pa
dės užsienyje reakcijai 
smaugti liaudį. Taipgi ne
bus bešališka ir linkui tų 
šalių, kur jau gyvuoja liau
dies santvarka, nes gyvuo
janti liaudies santvarka 
akstiną ir kitur darbo žmo
nes į kovą už laisvę.

Hitleris ir jo sėbrai 1939- 
1940 metais pavergė Euro
pos kraštus ne vien Vokie
tijos karo jėgomis. Jam ta
me padėjo reakcininkai tų 
šalių, kurias Hitleris pa
vergė. Francijos buržuazi
ja labiau bijojo savo šalies 
liaudies laimėjimo, negu 
Hitlerio. Norvegijoje dau
gelis valdonų su muzika 
Hitlerio gaujas pasitiko. 
Holandijoje ištisi dideli 
miestai pasidavė keliems 
desėtkams hitlerininkų, nu
leistu iš lėktuvu.

Prie tokių sąlygų hitleri
ninkai jau vasarą 11940 me
tais buvo faktiški valdonai 

■ centrinės ir vakarinės Eu- 
! ropos. Vokietija ir hitle- 
| rininkų okupuoti kraštai 
i turėjo apie 350,000,000 gy
ventojų. Nacių okupuotų 
kraštų industrija jiems te
ko čiela, nepažeista, nes 
okupuojamų kraštų buržua
zija vengė mūšių, kad ne
sugriauti fabrikų.

Lengvai laimėjęs Euro
poje, Hitleris apsvaigo. O 
čia vienas kitą pralenkda
mi visokį “žinovai” šaukė, 
tvirtino, kad “Tarybų Są
junga — tai popierinis na
mas.” Jie tvirtino, kad Ta
rybų armijai neprilygti prie 
Hitlerio armijos. Argi ne
pamename, ką sakė net 
amerikietis lakūnas ponas 
Charles Lindberg, kad So
vietų lakūnai ir lėktuvai yra 
menki, nieko neverti. Vi
sokį “karo specialistai” 
tvirtino, kad nėra pasauly
je jėgos, kuri atsilaikytų 
prieš hitlerininkus.•

1940 metais Hitleris, jo 
fašistiniai ir militariniai va
dai išdirbo planą užpuoli
mui ant Tarybų Sąjungos. 
Kadangi jiems negręsėjoks 
pavojus iš užnugario —An
glija labai nusilpus vos lai
kėsi ant savo salų, tai jie 
manė lengvai susidoroti su 
Tarybų šalies karo jėgomis. 
Tas planas buvo laikomas 
slapta, vadinamas vieno vo
kiečių buvusio karaliaus 
vardu “Barbarossa.”

Hitlerininkų užpuolimas
Hitlerio armija jau antri 

metai buvo kare. Kareiviai 
uostė parako. Būdamas ka
re dangstėsi “karo slapty
bių reikalu” ir sutraukė 
prieš Tarybų Sąjungą apie 
170 divizijų, daugybę tan
kų, lėktuvų. Padarė su 
Suomija, Rumunija ir Ven
grija sutartis bendram už
puolimui. Nacių karo žino
vai dėjo daug vilties į slap
tą - netikėtą užpuolimą, nes 
jie manė, kad toks užpuo.lį-

Rašo D. M. šolomskas
' mas jau ant pusės jiems 
padeda karą laimėti.

Tarybų Sąjunga, kaip jau 
dabar žinoma, netikėjo į 
Hitlerio nekariavimo sutar
tį su ja. Tarybų vadai ži
nojo, kad priešas veidmai
ningas, klastingas, kad jis 
rengiąsi. Bet ką daryti? 
Negi taiki šalis sulaikys vi
sus civilių žmonių naudai 
darbus, mobilizuos armiją 
ir lauks užpuolimo? Kada 
Hitleris sutraukė milijonus 
kareivių į Tarybų pasienį 
ir tie besislapstydami na
muose ir miškuose tik lau
kė signalo puolimui, tai at
sirado desėtkai kareivių, 
net ir oficierių, kurie per
bėgo į Tarybų pusę ir pra
nešė apie, tai, kad hitleri
ninkai lailto sutraukę jėgas, 
suvežą daug amunicijos, 
maisto, komandieriai nuo
latos per žiūronus žvalgo 
tarybinę pusę. !

Tarybų vadai darė, kiek 
galima taikos laiku, pasi
rengimą atrėmimui priešo. 
Vienųr-kitur ,tas buvo ge
riau pravesta gyveniman, 
kai kur prasčiau.

1941 metais naktį į bir
želio 22 dieną Hitleris da
vė signalą užpuolimui. Už
puolimas prasidėjo vienu 
kartu nuo Juodųjų Jūrų iki 
Šiaurinių Jūrų, veik 2,000 
mylių ilgio frontu.

Tarybų Sąjungos pasie
nio sargai ir arčiau esan
čios armijos1 didvyriškai 
kovojo. Vietomis prieš vie
ną tarybinį kovūną buvo iki 
50 priešų.

Hitlerininkų galinga karo 
mašina grūdosi vis giliau j 
šalį, nors ir turėjo baisių 
nuostolių, kaip karo techni
koje, taip ir netenkant ka
reivių. Hitleris veik dvi sa
vaites atidėliojo pranešimą 
apie karo eigą. Mat, vis 
diena iš dienos laukė kokios 
nors didelės pergalės, kaip 
Frakcijoje buvo, kad šim
tai tūkstančių arba milijo
nai tarybinių kovūnų pasi
duotų. Bet tokio įvykio ne
buvo. Hitlerio generolai iš 
fronto teikė jam žinias, kad 
“Sovietai kariauja ne pagal 
karo taisykles... kad ap
supti kareiviai nepasiduo
da, bet mušasi iki paskuti
nio, arba slepiasi miškuose 
ir organizuoja vietos gy
ventojus į partizanus.”

Tik po dviejų savaičių ka
ro Hitleris paruošė ne tiek 
pranešimą, kiek “koncer
tą.” Praneša per radiją iš
pūstą “pergalę” ir vėl mu
zika. Vėl pranešimas ir vėl 
muzika.

Naciai mato Maskvą
Hitlerininkai brangiai 

mokėdami už k i e k v i e n ą 
miestą, nepaisant kainos, 
grūdosi linkui Maskvos. Jie 
manė, kad kai užims Mas
kvą, tai jau karas Sovietuo
se baigtas. Mat, taip buvo 
Francijoje po paėmimo Pa
ryžiaus, taip buvo ir kitose 
kapitalo šalyse.

Sunki buvo Tarybų pa-i 
dėtis. Milijonai žmonių 
traukėsi į užfrontę. Tūks
tančius fabrikų ir dirbtu
vių reikėjo iškraustyti gi
liau į šalį. Tuo kartu mo
bilizuoti armiją, kad atrem
ti priešą.

1941 metų spalio mėnesį 
hitlerininkai puolė Maskvos j 
išlaukines pozicijas, bet bu
vo atmušti. Tada Hitleris 
sutraukė 51-ną diviziją, apie 
750,000 kareivių ir oficie
rių. Jie turėjo tūkstančius 
tankų, lėktuvų, kanuolių ir 
kitokios karo technikos. 
Hitleris išbarė generolus ir 
įsakę: “Artimiausiu laiku, 
nepaisant kokią kaina, įLs- 

kva turi būti paimti.” ▼ 
Tuo kartu Tarybų šalis 

Stalino vadovybėje sumobi
lizavo apsigynimui armiją. 
Dieną ir naktį linkui Mas
kvos vežė kareivius, tan
kus, kanuoles. Revoliucijos 
sukaktyje, lapkričio 7 die
ną, tie tarybų armijos da
liniai peržygiavo parade 
Maskvoje ir tiesiai į frontą.

Lapkričio 16 dieną hitle
rininkai pradėjo naują 
Maskvos puolimą, kad ap
supti ją. Per dvidešimt die
nų ir naktų Jejo žiauriausi 
mūšiai. Stalinas buvo ge
nialus karo vadas. Jis lau
kė, iki hitlerininkai pa
vargs, neteks daugelio ka
reivių ir karo technikos. Ir 
kada priešai jau gyrėsi, kad 
jie per žiūronus “mato 
Maskvą,” tai naujos Sorte- 
tų jėgos atėjo Maskvos JjL 
gynėjams į pagalbą.

Gruodžio 6 d. tarybinė 
armija pradėjo ofensyvą. 
Pirmiau į šiaurę nuo Mas
kvos, vėliau ir į pietus, hit
lerininkai buvo sumušti. So
vietų armija per kelis me
nesius stūmė priešą atgal. 
Vietomis hitlerininkai bu
vo atmesti net iki 250 my
lių į vakarus nuo Maskvos.

Į vieną mėnesį laiko, nuo
1941 m. gruodžio 6 d. iki
1942 m. sausio 6 d., hitleri
ninkai Maskvos fronte ne
teko daugiau, kaip 300,000 
vien užmuštų kareivių ir 
oficierių. Per tą laiką ta
rybinė armija suėmė 4,800 
kanuolių, 3,070 minosvai
džių, apie 8,000 kulkosvai
džių, daugiau kaip 90,000 
šautuvų, 2,766 tankus ir 33,- 
700 automobilių ir sunaiki
no daugiau kaip 1,100 nacių 
karo lėtkuvų.

Taip hitlerininkai buvo 
supliekti ties Mąskva. Ir ne 
vien jie neteko dąug karo 
ginklų ir žmonių, bet jau ir 
didžiausi jų sėbrai negalėjo 
tvirtinti, kad “Hitlerio ar
mija nesumušaąa.” Patekę 
į keblumą, jie pradėjo tei
sinti nacius, kad buk jie 
“sušalo” prie Maskvos. Bet 
vėliau atėjo laikas, kadą 
tarybinė armija juos mušė 
žiemą, pavasarį, vasarą ir - 
rudenį. Mušė Tarybų že
mėje, mušė vėliau ir vokie
čių žemėje, net ;ų sostinėje 
Berlyne.

Kai kuriose Mikronezijos 
salose Ramiajame vandeny
ne motinos moko savo jau
nas dukteris, kaip turėti 
lytinius santykius su vy
rais, pačios demonstruoja
mos su dukters jaunikiu...

Washingtonas.—:Eilė arno
tų valdžios pareigūnų, tarp 
jų Haroldas Stassenas^ už
stojo W o 1 f ą Lajejinskį, 
amerikietį pareigūną, kuris 
buvo išmestas iš diploma
tinės tarnybos Japonijoje.

Jis buvo išmestas, nes tu
ri artimus šęįmo.s narius 
Rusijoje ir praeityje dirbo 
dėl Amtorgo.

Lisabonos. — Portugalija 
įspėjo Indiją, kad ji vartos 
“visas galimas priemones,” 
kad neišleisti iš savo rankų 
Damao teritorijos Vakari
niame Indijos krante.

Washing tonas.—CTO-AFL 
vienybės derybų komisija 
posėdžiaus sausio 4 dieną.. 
AFL prezidentas Meany sa
kė, kad, jo nuomone, dery
bos dėl vienybės pasibaigi 
sėkmingai 1955-tais metais;

Ar Tamsta jau <avai Lai*
▼ai naują •kalW*ll|ą<
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ANTANAS VENCLOVA

Iš Vilniaus į Pekiną
(Tąsa)

Štai ir £š, nedidelės tautos sū
nus, dratuge su rusų, kazachų, 
ukrainieicių tautų kultūros 
veikėjau i skrendu į didžiąją
Kinijos šilį. Lėktuvas pakyla, 
greitai iinyksta po jos spar
nais aercuosto žiburiai, ir mes 
tematome žalias švieseles ant
lėktuvo sparnų, kurios skren

da drauge su mumis tarytum 
mažos žvaigždelės palydovės. 
Po kelių valandų lėktuvo spar
nų apačioje sumirga milžiniš
kas auksinių bičių spiečius — 
mes leidžiamės j Kazanės ae
rodromą ties Volgos upe. šia
me mieste mokėsi Leninas ir
Levas Tolstojus, jame kepy
kloje dirbo busimasis rašyto
jas Maksimas Gorkis. Po ku
rio laiko lėktuvas skrenda to
liau j Rytus per Uralo kalnus. 
Tįk švintant prieš mus ima 
i V keti Uralo apybraižos, ry
tuose dangus vis labiau bąla, 
pagaliau pasirodo saulė, ka
da mes nusileidžiame jau ana
pus kalnų ties Sverdlovsk o 
miestu. Išaušodiena, giedri, 
bet šaltoka. Oras toliau skri
dimui nepalankus, ir mes lau
kiame čia ištisas aštuonias va
landas, kol lėktuvas vėl paky

la į orą. Vakare pasiekiame 
stambų Sibiro punktą Oms- 
Tik švintant prieš mus ima 
ryškėti Uralo apybraižos, 
rytuose dangus vis labiau 
bąla, pagaliau pasirodo sau
lė, kada mes nusileidžiame 
jau anapus kalnų ties Sverd- 
lovsko miestu. Išaušo diena, 
giedri, bet šaltoka. Oras 
toliau skridimui nepalan
kus, ir mes laukiame čia iš
tisas aštuonias valandas, 
kol lėktuvas vėl pakyla į 
orą. Vakare pasiekiame 
stambų Sibiro punktą Oms
ką. Tą pat vakarą mes pa
siekėme vieną didžiausių 
T&’ybų .Sąjungos miestų 
Novosibirską, ir mus sutin
ka šio miiesto žiburiai, tar
tum mažučiai ugnies kris
lai, išbarstyti didžiuliame 
lauke. Novosibirske mes 
nakvojame. Kitą dieną skri
dome per anilžiniškus Sibiro 
plotus, apaugusius nepabai
giamų miškų masyvais, iš
raižytus įvairių upių, upe
lių, matydami apačioj kai
mus, didesnius ir mažes
nius miestus bei miestelius. 
Mes pasiekėme Krasnojars
ko miestą ant Jenisiejaus 
krantų.

Pirmasis sniegas
Pas mus, Lietuvoje, kai 

išskridau, buvo ankstyvas 
ruduo, o čia mes matome 
pirmą kartą šį rudenį iškri
tusį sniegą. Mūsų kelias ei
na vis tolyn ir tolyn į ly
tus, mes praskridome jau 
labai didelę Sibiro dalį, pa
daliau pasiekėme Angaros 
upės aukštupį ir Irkutsko i 
miestą netoli didžiojo Bai- • 
kalo ežero. Jau vakaras, 
mes jaučiamės smarkiai pa
vargę, ir' mus neįstengia 
išjudinti -netgi dailininko 
Gerasimovo pokštai, ku
riuos jjsai krečia su jau
nuolišku sąmo j i n g u m u, 
nors jam daugiau kaip sep
tyniasdešimt metų. Šis vie
nas iš žinomiausių Tarybų 
Sąjungoj dailininkų nese
niai pabuvojo Indijoje, iš 
kur parsivežė visą eilę pui
kių akvarelių, vaizduojan
čių įvairias Indijos gamtos 
vietas, ps miestus ir žmo
nių tipus, Šiuo metu jis 
skrenda į Kiniją, kupinas 
vilčJ# čia nutapyti visą eilę 
naujų paveikslų, dailės prie
monėmis mūsų žiūrovams 

^atskleisti šį kraštą, jo gam
tą ir žmones.
Kiekvienas turi savo sritį

Kiekvienas mūsų delega
cijos narių turi Kinijoje sa

ils kelionės įspūdžių)

vo sritį, kuri jį labiausiai 
traukia ir domina. Kaza
chijos TSR Mokslų akade
mijos prezidentas domisi 
Kinijos mokslininkų darbu, 
metalurgija, spalvotaisiais 
metalais. Profesorius Mel
nikovas nori susipažinti Ki
nijoje su liaudies švietimu. 
Prekybos rūmų pirminin
kas Nesterovas vyksta į Pe
kiną dalyvauti Tarybų Są
jungos ekonominių ir kul
tūrinių laimėjimų parodos 
atidaryme. Mane Kinijoje 
domina ypačiai jos kultū
ra, menas, literatūra. Apie 
tai mes kalbamės vakarie
niaudami Irkutsko aerouos
to restorane, kuriame va
karieniauja taip pat grupė 
kinų kooperatininkų, grįž
tančių namo po kelionės 

•Tarybų Sąjungoje. Irkuts
ke jauti Kinijos artimumą: 
visur aerouoste užrašai ru
sų ir kinų kalbomis, aero
uosto skaitykloje laikraš
čiai ir žurnalai taip pat ru
sų ir kinų kalbomis. Laikas 
čia yra penkiomis valando
mis ankstesnis už Maskvos 
laika, u-

Irkutske mes nakvojame. ; 
Einame gulti dvyliktą va
landą vietos laiku. Bet ka
dangi tai yra tiktai septin
ta valanda vakaro mums 
įprastu Maskvos ir Vil
niaus laiku, tai mes už
migti niekaip negalime, ne
įpratę šiuo laiku miegoti. 
Keliamės ketvirtą valandą 
lyto vietos laiku. Šiuo me
tu Maskvoje dar tik 11 va
landa vakaro. Iš ryto at
sikėlus, Irkutske šalta, ne
seniai iškritęs sniegas. Dar 
tamsoje pradedame pasku
tinį savo kelionės etapą — 
ligi Pekino.

Viršuje Baikalo
Mūsų lėktuvas skrenda į 

pietus, per Baikalo ežerą, 
kurio tačiau pro paryčio 
tamsą nematyti. Po kiek 
laiko mes jau įskrendame į 
Mongolijos Liaudies Res
publiką ir ryto šviesoje lėk
tuvo apačioje matome nuo
gus kalnus, šešėlių pilnas 
pakalnes, rūsčią pirmą kar
tą matomos šalies gamtą. 
Nusileidžiame ties Mongo
lijos sostine Ulan - Batoru. 
Krinta smulkus sniegas, 
gana šalta šioje vietoje, nuo 
jūros lygio pakilusioje 1,- 
500 metrų. Nors žolės čia 
nėra, aplinkui aerodromą 
vaikštinėja didelės gan rie
bių gyvulių kaimenės. Ma
tyti, jos čia ateina iš ga
nyklų, esančių slėniuose že
miau Ulan-Batoro. Kol ae
rouosto tarnautojai mūsų 
pašuose uždeda savo vizas, 
mes aplankome čia pat, ties 
aerostotimi, pastatytas jur
tas svečiams sutikti. Kelios 
jurtos čia pastatytos su vi
sa įmanoma prabanga, iš 
vidaus išpuoštos kilimais, 
kurie kabo ant sienų ir ku
riais išklota jurtų asla. Jur
tas apšildomas moderniškos 
krosnelės.

Sutinka svečius
Mus čia sutinka Mongo

lijos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas Ši- 
rendibas. Su draugu Širen- 
dibu 1950 metais mes susi
tikome Varšuvoje Antraja
me pasauliniame taikos ša
lininkų kongrese, kur jis, 
tuo metu Mongolijos švieti
mo ministras, buvo atvažia
vęs su savo tautos delega
cija. Dabar draugas Širen- 
dibas, pakvietęs mus į vie
ną jurtą, pavaišino arbata, 
vynu ir obuoliais, papasa
kojo mums apie savąją res
publiką, jos praeitį ir da-

bartį, jos žmonių darbą. Di
delę Mongolijos dalį užima 
ūkiui mažai tinkamos že
mės, todęl Mongolijos gy
ventojų pagrindinė ūkio ša
ka yra gyvulininkystė. Ta
čiau mongolai taip pat vys
to ir savo pramonę. Tau
ta, kuri neseniai buvo kla
joklė, šiandien darosi vis 
labiau sėsli. Neseniai buvę 
didelių kaimenių piemenys 
virsta mokslininkais, rašy
tojais, gydytojais, inžinie
riais. Ulan-Batoras, nese
niai buvęs menkas iš jurtų 
pastatytas kaimelis, šiuo 
metu vis labiau išauga kaip 
naujas gražus miestas. Pats 
Širendibas, neseniai irgi bu
vęs klajoklių sūnus, kalbasi 
su “Voprosy istorii” vyr. 
redaktoriumi A. M. Pan
kratova apie savo diserta
cijos išspausdinimą jos re
daguojamame žurnale. Pan
kratova sako, kad Širendi- 
bo disertacija apie Mongo
lijos ūkio vystymąsi para
šyta labai įdomiai, duoda 
daug naujų žinių apie šią 
mums draugišką respubli
ką.

Sėdame į kitą lėktuvą
Ulan-Batore persėdome į 

naują žalsvos spalvos lėk
tuvą. Ant vieno jo sparno— 
kiniški ieroglifai, o ant ki
to — rusiškomis raidėmis 
užrašyta “SKOGA,” kas 
reiškia “Sovetsko - kitais- 
koj obščestvo graždanskoj 
aviaciji” (“Tarybų Sąjun
gos - Kinijos civilinės avia
cijos draugija”). Jaunas 
kinietis lakūnas mūsų dele
gaciją paima savo globon. 
Pakylame į orą, ir maloni 
kinietė stiuardesė vaišina 
mus kinų arbata, vynuogė
mis, bananais ir obuoliais. 
Mes pasijuntame tartum 
pakliuvę į mažą K i n i j o s 
kampelį. Lėktuvas skrenda 
per kalnuotas vietoves. Pra
sideda milžiniška Gobi dy
kuma. Kyla saulė, nušvies
dama neužmatomai plačią, 
vietomis lygią, vietomis ne
didelių barchanų nusėtą 
geltoną lygumą, kuriai, at
rodo, nėra nei galo, nei 
krašto. Per šią dykumą 
kadaise keliavo garsusis ke
liautojas Prževalskis. Jos 
klastinguose plotuose žuvo 
ne vienas drąsuolis, norė
jęs įsiskverbti į dykumos 
gilumą, sužinoti jos paslap
tis. Daug dienų ir naktų 
eidavo per šią dykumą ku
pranugarių karavanai, neš
dami krovinius iš pietų, iš 
Kinijos į šiaurę ir iŠ šiau
rės į pietus. Dabar per šias 
negyvenamas vietoves, ku
rių vienas vardas — Gobi 
dykuma seniau daugeliui 
Kinijos ir Mongolijos gy
ventojų sukeldavo siaubą, 
mes laisvai skrendame sau
giame lėktuve, aiškiai žino
dami perskrisią jos didelius 
plotus. Maža to. Šiandien 
jau tiesiamas geležinkelis, 
kuris sujungs Pekiną su Ir
kutsku tiesia linija, per
kirsdamas Gobi dykumą ir 
tuo labai žymiai sutrum
pindamas kelią tarp Kinijos 
ir Tarybų Sąjungos. Šis 
geležinkelis turės didžiulę 
reikšmę abiem mūsų šalim, 
o taip pat Mongolijos Liau
dies Respublikai, kurią ji
sai perkirs nuo pat pieti
nės iki šiaurinės jos sienos 
per sostinę Ulan-Batorą.

(Bus daugiau)

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

PRISIMINIMAS

Felix Jamdevičius
Sausio (January) 1 sukanka vieneri metai 

nuo Felixo Janulevičiaus mirties. Su dideliu I 
liūdesiu prisimename: j

Mary Janulevičienė, motina S
Joe, John ir Peter broliai i
Ann, sesuo. |

Maspeth, N. Y. Į

Gruodžio 30-tą suėjo 11 
metų, kai mirė Amerikos lie
tuvių žymusis karikatūristas 
dailininkas Jonas Bullis-Lum-

bis. Mirties padarytas nuosto 
lis ir šiandien giliai tebejau
čiamas' j’o šeimoje ir Ameri 
kos visuomenėje.
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Leiskite Mums Išreikšti 
širdingiausius Mūsų Linkėjimus

Visiems Mūsų Draugams

Ford Local of UAW-CIO
Local 471

SVEIKINIMAI iš chicagos
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

'A
%

$

Kai varpai įskambins 1955 
metus, mes linkime jums iš
tvermingų ir laimingų Naujų 
Metų, visko, ko tik pageidau
jate.

HARTFORD, CONN.

St. Joseph’s Hospital
372 N. Broadway, Joliet, Ill. 

Joliet 5421

Gruodžio 22-rą Laisvės Cho
ras turėjo Kalėdų parę. Drau
gų susirinko pusėtinas būrelis 
ir visi linksminosi. Buvo įva- 
Jias valgių ir gėrimų. Prie to 
turėjo ‘grab bag.” žodžiu sa
kant, visi turėjo “good time.’’ 
Ir dar koks tuzinas draugų, 
kurie darbuojasi dėl choro, 
gavo Kalėdų dovaną pinigais: 
vieni po $10, kiti po $5. Cho
ras išmokėjo daugiau šimto 
dolerių ir taip choras daro 
kiekvienais metais.

Taigi, pasirodo, kad chore 
priklausyti užsimoka kiekvie
nam, nedaro skirtumo, dainuo
ji, ar ne. Jeigu nedainuoji, ga
li prigulėti taip sau, kaip gar
bės narys. Choras kas motai 
surengia porą ar daugiau pa
lių savo nariams, duoda gerti 
ir valgyti, kiek tik kas nori ir 
nieko nekainuoja. O jeigu 
draugas ar draugė suserga, tai 
taip pat aplanko, suteikia 
apie $5 dovaną. Tai matote, 
draugai, visada užsimoka būti 
choro nariu. O kainuoja visai 
mažai, tik $1.20 metams. Reiš
kia, tik l()c. per mėnesį. Ku
rie nesate choro nariais, daro
te didelę klaidą.

Jeigu choras ir nedainuotų, 
tai vistiek užlaikys klubą. Na, 
o mums klubas yra reikalin
gas, kad turėtume kur susieiti. 
Reikia palaikyti savo svetainę,' 
o tas kainuoja pinigų. Drau
gai, kurie priklauso chore, sy

Mums linkėjo laiminga melu
Sezoniniai sveikinimai ir ge

dausi linkėjimai linksmu Nau
jųjų Metų!

Alma Kosmočius ir šeima

Alma su savo mamyte yra 
savininkės to gražaus sodelio 
ir salės Great Neck, L. L, 9.1 
Steamboat Rd., kur vasaromis 
Įvyksta piknikai. Gruodžio 
31 -mos vakarą ten linksmin
sis greatneckiečiai laukdami 
gimstančių jų metų.

Sveikinu visus Įaisviečius ir 

kiu priklauso ir choro klube, 
tik reikia užsimokėti už raktą 
35c. Gi priklausyti klube irgi 
užsimoka, nes už visokius gė
limus moka pigiau, negu kur 
kitur. Tokiu būdu per metus 
sutaupo desėtkus dolerių.

Taigi, ateikite ir prisirašy
kite !

Choro metiniame mitingi* 
raportas rodė, kad klubas da
ro pusėtinai, gerą biznį.

Valdyba tapo išrinkta be
veik ta pati, apart poros na
rių. Organizatoriumi išrinktas 
Stanley Barison, board-direk- 
toriumi Zigmantas Yuška. 
Valdyba išrinkta gera ir žada 
darbuotis gerai.

Buvo kalbama vėliau su
rengti kokią pramogą su pro
grama. Tas palikta choro 
praktikose išspręsti.

Choro praktikos įvyksta 
trečiadienių (seredomis) va
karais, 7:30 valandą, Namo 
Bendrovės Salėje, 155 Hun
gerford St.

Dar turiu priminti, kad Na
mo Bendrovė rengia Naujų 
Metų pasitikimui puikų balių. 
Tai bus 31 dieną gruodžio. Vi
si dalyvaukite. Nebijokite, ne
subankrutuosite, o dvi dienos 
švenčių, tad po baliaus turėsi
te progą ir pasilsėti.

“Well,’’ pasimatysime ba
liuje!

Korespondentas A.K.

linkiu linksmiausių Naujųjų 
Metu !v

Mildred Stensier

Mildred — plačioje Ameri
koje lietuviams žinoma jauna 
amerikietė lietuvaite meninin
kė — chorvedė, dabartinė 
Lietuvių Meno Sąjungos se
kretorė. Tikriausia, ji skaitytų 
geriausiais jai linkėjimais tą, 
jei visi LMS nariai ir priete- 
liai pasimoketų organizacijai 
duoklę ir suteiktų dovaną, 
kad Įstaiga galėtų juo daugiau

$
,'tsr

LOWELL, MASS.

Laimingų Naujų Metų!
Linkime visam Laisvės štabui ir visiems Lai

svės skaitytojams sulaukti ir praleisti linksmai 
naujus metus. Linkime geros sveikatos ir ener
gijos veikti toliau dėl darbo žmonijos labo.

Norwood, Mass.
L.D.S. 3-čios kuopos nepaprastas 

susirinkimas įvyks sausio (Jan.) 
5 d., 1955 m., 7:30 vai. vak., Finų 
svetainėje. Nariai yra kviečiami 
dalyvauti

Po susirinkimo bus duodama kar
štos kavos ir pyragaičių.

Valdyba
(253-2541

l SVEIKINIMAS ' | 
h Su 1955 Metais linkiu drau- » 

gams ir draugėms geros svei- $ 
tš katos ir darbštumo už darbo 
C žmonių šviesesnę ateitį. Taip- » 

gi linkiu mūsų spaudai gerai
M gyvuoti. »

Pittsburgho Pilietis

išleisti dainų, scenos veikalų - 
ir pagelbėti apylinkių koloni
joms įvykdyti meno vakarus.

Visą Laisvės štabą sveikinu 
su naujais 1955-siais metais. 
Linkiu, kad sveiki sulauktu
mei 56-jų metų. Geriausių pa
sekmių !

čia jau pradedam graibstyti 
LLD narių duokles už 55-sius 
metus ir su pradžia metu pa
sveikiname centrą jau su 
S 18.25.

Jos. Liminskas

Nuo pradžios iki galo links
mų Naujų Metų linkime jums 
džiaugsmų ir geros nuotaikos. 
Gi .1955 metų fondo pradžiai 
siunčiame $10.

John ir Mary Buzak

Queens policija irgi 
turėjo Šventę

Apskrities /magistratui 
Schanzer antrą kartą Kalė
dų dieną atėjus j teismabutį 
apklausinėti pirmąją dieną 
prasikaltusius, policija infor
mavo, jog neįvykdę nei vie
no arešto. Teisėjas išėjo namo 
švęsti antrą dieną. .

New Yorke, jos bute, ras
ta mirusi Angelina Osorio, 81 
m. Ten pat rado pusgyvį Bar
tolomeo Thomas, 31 m. Jie 
abu paėmę barbiturates. Spė
ja, jog jie bandė nusižudyti.

8 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., gruod. (Dec.) 31, 195z

J. Blazodis
J. J. Gedai
A. Stravinskus
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| SEZONO SVEIKINIMAI į 

g VISIEMS ,
g CRAGIN CURRENCY r 
g EXCHANGE

4810 VV. Armitage Avenue

i

i
? GERIAUSI LINKĖJIMAI
i DĖL 1955

Lai Nauji metai išpildo visus 
jūsų troškimus.

i
 ST. ANNE’S HOSPITAL

1950 W. Thomas, Chicago, III.

EStebrook 8-7100

E
g *

| SEZONO SVEIKINIMAI
$ Visiems Mūsų
$ Draugams ir Kostumeriams
H t Lietuviams
| S. ROSEN BAKERY
g KEPĖJAI *

“Rosen’s Rye Bread”
Ž 2549 W. Division
$ Chicago, III.
| Tel. HUmboldt 6-1482

g ★g *
§ Laike šių švenčių ir per
$ ištisus Naujus Metus būkite 
$ laimingi turėti kiekvieną
M linksmybę.

tg MEYER CORD CO.
| 5828 W. Lake St., Chicago, Bl.

g Tel. EStebrook 8-3700

s *L
Newyorkiečiai KalŪdomi 

ir tuojau po švečių džiaugi 
pavasariniu om Gruodžio 27 
tą temperetūra buvo pakilu/ 
iki 51.4 laipsnių. Paukšči; 
čirškauja sodeliuose.



NeHYorto^/ž^Žinloi
Pasitikime Naujuosius Alėtus 

Li I >er l y Au d i tori jo j e ’
NEW YORK

HELP WANTED’MALE

Gruodžio 
Prooklyno, 
apylinkės

31-mos vakarą 
Richmond Hill h' 
lietuviai būriais 

trauks į Liberty’ Auditoriją. 
Tam yra daug priežasčių, štai 
kelios iš tų:

Penkių kavalkų orkestras, 
vienas mėgiamiausių, gros lie
tuviškus ir amerikinius šokius. 
Gros visiems: turintiems sta
lus ir neturintiems stalų.

bėti atstu nuo linksniavimų, 
ar sudrožti šachmatų, čekerių 

, žaismę, visuo- 
pa kanka m a i vie- 

Auditorijos ros- 
įėjimas Naujų 
kaip ir v ištie

TRUCK WASHER

Nuolat inhi
nokt imis.

EV. 8-6631

'ft'ft
'ft!

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kaimynams 
GARDEN BAKE SHOPS 

72-01 Kissena Blvd., 
Flushing, L. I. 

J.Amaica 6-9600 
256-03 Onion Turnpike, 

Glen Oaks, L. I. 
Fieldstone 7-9716

$ LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
$ Visiems Mūsų Kaimynams

TERESCllUCK’S.
Benjamin Kaye 

(Naujas savininkas) 
79-03 Grand Avenue 

Maspeth, L. I. 
Tel. HA. 9-4927ft

)i 
ft 

f 

I 

te

Laimingų Naujų Motu!
Nuo 

CONSUMERS 
RADIO SERVICE CO. 
127-17 Liberty Avenue, 

Richmond Hill

(255-1)

ii?

g

SEZONO SVEIKINIMAI 
Nuo 

TRIANGLE BALL ROOM 
((Naujai išdekoruotasI 

Myrtle A. Jamaica Avės.
Richmond Hill, N. Y. 

Tel. VI. 9-9780

DR. I.. A. BEIlG \ 
Tiekia /

Sezono Linkėjimus Vis oms.
Draugams ir Paeit dams ~ 

320 W. 86th st KN. 2-9178

U SEZONO SVEIKINTAI

u

M

g SEZONO SVEIKINIMAI
Nuo Jūsų 

Taupymo Įstaigos 
k BUSHWICK SAVINGS 
ft & LOAN ASSOCIATION 
ft 612 Grand St., Brooklyn

Tel. EV. 7-2129

3 Nuo
BRAUHAU.«

Tikras Bavariškas Mais'as 
tf D. 4-9840

Triplex Overfly
249 E. 86th St,

g

Tr ’ S

Stalus užsisakyti 
tik nori, nemokant 
ekstra mokesties.

Ant stalu leista 
iŠ namu atsineštas 
kias tiktai kas turi.

nei cento

susikrauti 
vaišes ko-

Kas nenori vaišintis, 
nieko nesinešti. O jei 
lengvu užkandžiu gali gauti 
čia pat Auditorijos restaura- 
ne.

Įžanga į Nauju Metu balių 
yra $1.50. Už tą pačią mokes
ti kiekvienas ateinantis gaus 
kepures ir tauškučius naujagi
miui sveikinti.

Kam nusibostu baliavoti, nu
ėjęs į Bowling Alloys gali pra
leisti laiką sveikame, .švaria
me sporte.

Norintiems ramiai pasikal-

gali 
isalko,

met randasi 
tos erdviame 
taurane. Jin 
Metų vakarą, 
met, nemokamas. Bilo kas ga
li užeiti pasėdėti, su draugais 
pasikalbėti, nežiūrint, ar jis 
ten ko pirks ar nepirks.

Nenorintis žaisti, valgyti ar 
kalbėtis, visuomet čia ras lai
kraščių užsiėmimui liuoslaikiu.

Kur kitur galima rasti liek 
daug patogumo po vienu sto
gu? Niekur. Kurie tai žino, 
šioje įstaigoje būna dažnus 
svečiai. Visą tai primenu nau
dai tų, kurie dar nebuvo su
sipažinę su šia puikia lietuvių 
įstaiga. Kviečia visus.

šie pokyliai yra šeimyniško 
pobūdžio, tad čia kviečiami 
linksmai pabuvoti senimas, 
jaunimas ir mažieji.

Ta šauni pramoga įvyks 
jau šio penktadienio vakarą, 
gruoddžio 31-mą, 8 vai., Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir llOth St., 
Richmond Hill, N. Y. Kvie
čia visus.

Kviečiame į bankietą
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo rengiamas Naujų Me
tų sulaukimui bankietas visai 
arti. Jei dar neturite bilieto, 
tai tuojau kreipkitės į kliubą 
ir įsigykite.

Jei tamsta pageidaujate 
linksmai ir perteklingai su
laukti Naujus, Motus, tai tikrai 
bū kite 
ria usi 
mai ir 
įžanga 
k i am s

i 'Bankietas įvyks penktadįe
ini, gruodžio (Dec.) 31 d. Pra-

t®-.# (#<3 «f%

te.
ft 
te
ft' 
te.
ft
ft5'

te
ft’
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Sausio 9-tą matysime naują
komediją ir naują aktoriy

Brooklyno, Richmond Hill reikalo daug kalbėti jūsų 
ir apylinkių lietuviai gali ti- juomi supažinimui, 
kėtis, jog sausio 9-j i bus links
ma diena. Linksma tiems, ku
rie nepatingės ir kurių stipry
bė leis atvykti į Liberty Au
ditoriją, 110-06 Atlantic Avė.. 
Richmond Hill, New Yorke.

Tos dienos popietį Liberty 
Auditorijoje įvyks Lietuvių 
Liaudies Teatro statoma sce
noje nauja komedija “Pra
švilpta laimė.“ Jos vaidinime 
dalyvauja grupė jau gerai ži
nomų aktorių-mėgėjų : Hiena 
Brazauskienė, Vera Bunkienė, 
Jonas Lazauskas, Adelė Rai
nienė, Jonas Bašinskas.

Apie tuos visus aktorius 
daug kas galima, daug ką rei
kėtų pasakyti. Tačiau šiuo at
veju man norisi daugiausia 
kalbėti apie naująjį, o vienok 
nieko nesakysiu daugiau, tik 
tiek, kad i.š jo turėsite daug 
nuostabos. Ji bus ne tiktai ta
me, kad gal nei dešimtasis ne
sitikėjo matyti jį vaidinime, 
bet ir dėl to, kaip vaidinama. 
Gi po pamatymo irgi nebus

Laivakroviy derybose 
už sutartį pasiūlyta 
tūlos pakaitos

derybos per- 
derybininkai 
savo grupės

bosai sutiko
projektą

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Visiemk

Draugams ir Kostumeriams
SILCO TELEVISION 

SERVICE
108!) Avenue N, Brooklyn

'4

<3^4 SS!«jt

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Nuo

FRANK’S
RADIO & TV SERVICE

siame bankiete. Busgo- 
valgiai, puikiausi gėri- 
šokiams gera muzika, o 
tik $4.00. Vien tik šo- 
Įžanga tik 50c.

I

SU 
nos jūs vi

si lygiai gerai jį pažįstate. 
Jums jau aišku, jog k;i4^u 
apie Miką Čiapliką, kuris vai
dina rolę Cibuko. Tai to, ku
ris per laikraščius paieškojo 
apsivedimui gražių ii' turtingų 
merginų ir našlių.

Trumpai apie veikalą: te
ma suprantama visiems, veiks
mai seka įdomiai ii' įtikinan
čiai. Strateginėse vietose Įterp
ta amerikoniško lietuvių kal
bos žargono ir juokų. Tačiau 
juokiamasi ne iš darbo žmo
gaus, ne i.š jo vargo, bet iš ne
tikusių papročių.

Pagirtina, kad liaudiečiai 
veikalą suvaidins pat pradžio
je sezono. Kitos kolonijos ga
lėtų pasveikinti. Tas bus įma
noma ^visoms kolonijoms, nes 
aktorių nedaug, scenerija 
taip pat paprasto buto, išgali
ma visur.

Tokia išvada gavosi ste
bint vieną iš paskiausių prak
tikų.

Vietine

3 jaunuoliai įtarti 
kaip plėšikai

salėje, 280 Union Ave.,Brook

Maloniai kviečiame vi 
nius ii* iš kitur dalyvauti į 
me puikiame pokylyje.

J. Steponaitis

Brooklyn, N. Y
LDS 1-mos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks antradienį, 'sausio 
4 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union Avė. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti.

Valdyba

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja 

vienam 
tis bile laiku 
macijų
63rd St., Maspeth, N. Y.

Tel. TW. 4-8130.

IŠSINUOMAVIMAI
vieta garadžiuje, 

automobiliui. Galite kreip- 
dėl platesnių infor-

pas: Černevičius, 57-23 -

NEMOKAMAI PAĖMIMO IR 
PRISTATYMO

APTARNAVIMAS
Kartą Pašaukite ii' Atlikite Vis
ką. Siųskite savo Dry Cleaning 
pas French Dry Cleaning Laun
dry. Divonų valymas, drabužių 
valymas, užlaidų, firankų, ir ra
kandų užvalkalų valymas. Su at
sargia at yda nuo kavalkų darbas

POPULAR HAND LAUNDRY 
AND CLEANERS

112-06 Liberty Avenue, 
Richmond Hill
Tel. VI. 8-3397

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Nuo

CLUB 43 
(Sullivan & DeRiso) 

nauji savininkai 
43-06— 43rd Ave., Sunnyside

Prisidėkite prie mūsų Pares 
Šį Vakarą!

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems mūsų draugams ir 
kostumeriams

RONGA’S WINES &
LIQUORS

Forest Hills apylinkėje
Greitas pristatymas

Brooklyne areštuoti 16, 17 
ir 18 metu jaunuoliai. Juos 
įtarė, kad jie norėjo apiplėšti 
taksiko vairuotoją. Vieną nu
žiūrėtą suėmė ant gatvės, o 
kitus du areštavo ieškodami 
po namus.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

i
9

LEARN TO DANCE 
SAVE 50%

Mambo, Rumba, Lindy, Fox 
Trot, Tango, Sambo. Beginners 
are given guarantee .they will 
dance in a few lessons. Pri
vate—lessons only $1.00.

te 
t sfesj

46th St., N. Y. C.
CI. 5-4271

ti1

I t

$ 
$ «

$

88-09—49th Ave., Forest Hills
BO. 8-7156 I

«5?čj

Laimingų Naujų Metų! 4
Visiems mūsų kostumeriams »

ir draugams. S
RACAR SALES & SERVICE &

TV & RADIO |
86-18 Northern Blvd., S

Jackson Hts. 4
NE. 9-0796 4

(255-1) $

f 
te 
b 
te. 
Y

te
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Laimingų Naujų Metų! 
BERNIE’S 

RADIO & TELEVISION 
SERVICE 

(Mašinų ir Namų 
pataisomo) 

117-10 Liberty Ave., 
VI. 8-4523

g RADIO & TV SERVICE 
te.88-02—136th St., Richmond Hill
te AXtel 7-2307
$

| LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! | 

ft ANDREW ZARNgSKI |

D TV ir Radio Taisymai yį
ft Pribuvimas 
g Visas darbas
$ 2065 Nostrand Ave., Brooklyn ’A 
g GE. 4-0570 ž
g - (255-1)§

SEZONO SVEIKINIMAI
LINKSMŲ

NAUJŲ METŲ 
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kostumeriams 
DOMESTIC & IMPORT

STORE
58-18 Myrtle Avenue
Ridgewood-Brooklyn, N. Y.

Tel. TIE. 3-9773

j SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų

Draugams ir Depozitoriams

MASPETH FEDER AI

SAVINGS & LOANS

56-18 69 Maspeth, Queens

Tel DE. 5-1300

Radios «

Rich. Hill &■

4
i ■

tiktai $2 
užtikrintas.

g SEZONO SVEIKINIMAI 
Visiems mūsų

k Draugams ir Kaimynams «
B EDGEMONT CASINO §
ft 784 Central Park Ave.. Sg SCRARSDALE, N. Y. g
g Tel. Scarsdale 3-9784

!&££»£¥

g SEZONO SVEIKINIMAI
« Nuo
K VENTRA’S FLOWER SHOP
S Gėlės Visokiems Įvykiams
ft Plants—Gifts—Novelties
$ 1812 McDonald Avenue
g DE. 9-2807

& Y t SEZONO SVEIKINIMA^V a

Visiems
Draugams ir Kostumeriams

Nuo

SEZONO SVEIKINIMAI
Nuo

SINNOTT’S
FLOWER SHOPPE

1214 Liberty Ave. AP. 7-0817

CAFE EUROPE

2637 Broadway, N. Y. C.

SEZONO SVEIKINIMAI
Nuo

ABRAHAM PUNIA 
General Insurance

16 Court St., Brooklyn
UL. 8-2000

££* £« !Ka£ &5£ £Sa£ 5ĖSS f SEZONO SVEIKINIMAI

g LINKSMŲ NAUJŲ METŲ § 
g Visiems Mūsų $
bj Draugams ir Kostumeriams 
g NU°
§ GARDEN BAY CLEANERS g 
g 52-71 65th Place $
g Maspeth, L. I. »
g Ravenswood 8-4828
g Defender 5-2911

« SEZONO SVEIKINIMAI g 
ft LASKAS FLORIST | 
ft Gėlės Visosiemk Įvykiams « 
ft 118-19 Liberty Ave., p
S Richmond Hill, N. Y. $
g Virginia 3-3581 g

Visiems Mūsų 
Draugam ir Depoz/toriams

RELIANCE FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOC, 

of Queens Village 
216-26 Jamaica Ave., 

Queens Village
Tel. HO. 4-8300

| LINKSMŲ KALĖDŲ Į
Visiems mūsų draugams ir 

kostumeriams 
nuo Jūsų Draugo

fi 
f

. —H —•! — Vi—— m — M-----«—W —M —■ —■ —

! ROSA RESTAURANT
I Tiekia Goriausius Sezono Linkė-
I jimus Visiems Draugams ir 
į Kaimynams
Į CH. 2-9481 • 23 West 4th St. Į

1
J. P. Leonard Oil, Inc. |
472 Fourth Ave., Brooklyn

Telefonuokite: SO. 8-2558 »

SEZONO KOMPLIMENTAI
Nuo ‘ ’ j

ANTUN»S
96-48 Springfield Blvd. 

Queens Village, ty. I., N.Y./.

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kaimynams
PETER JAREMA 
Funeral Director 

129 —E.7th St. OR. 4-2568

SEZONO SVElilNIMAI

Visiems1
Kaimynams ir Koštumeriams $

GARDEN BAR S
137 3rd Ave., N. Y. C. ft

Tel. GR. 3-8891 »

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GR1LL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

ft
SEZONO SVEIKINIMAI 
Draugams ir Kaimynams 
SHELDON H. AVENIUS 

Funeral Home 
63-32 Forest Avenue 
Ridgewood, Queens 

Tel. HE. 3-1910

’ SEZONO SVEIKINIMAI
Nuo

BYRON FLORIST
GĖLĖS VISOKIOM PROGOM

37-04 Ditmars Boulevard
Long Island City
Tel. RA. 8-8205

ft

58SX J«3{ W0525S5S55
SEZONO SVEIKINIMAI

$ Visiems Mūsų
j$ Draugams ir Kostumeriams s
j$ Tarptautinė virtuvė — 

patogumai parėms $
74-05 37th Avenue

Jackson Heights, L. I. ft
8 Tel. IIA. 9-8738 į

8 SEASON’S GREETINGS ft

b From lft MUTUAL OF OMAHA w
g (S. H. Posnack Agency) m

g Health-Accident-Income »
k Protection $

160-16 Jamaica Ave.
ft JA. 3-8265 $ K
m|

SEZONO SVEIKINIMAI
& Visiems Mūsų Draugams 

Kostumeriams nuo
jį' JIM PARISI

Jim’s Restaurant and Pizzeria
Mes pristatome bile ką

65-01 Grand Ave., Maspeth »
g Tel DA. 6-7327 |

ir

Gruodžio 28-tą tebesitęsė 
laivakrovių unijos ir New 
Yrorko uosto prieplaukų savi
ninkų derybos už naują kon
traktą. Vakarop 
traukta, abieji 
nuėjo į atskirus 
pasitarimus.

Kalbama, kad
į naująjį sutarties 
įdėti kai kurias pakaitas, pa
gerinimus. Pirmesnį projektą 
darbininkai atmetė dėl to, kad 
jame buvo įrašytas pažadas 
nestreikuoti. Naujame pro jok
ie nusako, kad nesusipratimas 
prieplaukoje bus pavedamas 
nedidelei bendrai unijos ir bo
rų komisijai spręsti. Jei ta ne- 
gaji sutaikyti, tiktai tuomet 
ginčas pavedamas arbitraci- 
jai. Nėra aiškaus pasisakymo 
prieš streiką nei už streiką.

Kita pakaita aiškiau nusa
ko atostogų reikalą. Pasiūly
ta, kad maža (iš abiejų pusių 
paskirta) bendra komisija 
peržiūrės kiekvieno laivakro- 
/io bylą, kad išdirbęs tarp 650 
r 700 valandų gautų 1 savai
tę atostogų, o išdirbusieji tarp 
1,150 ir 1,200 valandų gautų 
2 savaites atostogų su alga.

Linkiu Visiems Linksmų Kalėdų

Montrose Liquor Store, Inc
FAVORED BRANDS OF M

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254 ,

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

Calvert ’ 
i^bbsehv®!2

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
(Prie Broadway arti Howes St.)

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
1 • •1

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką’
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

KINGS HIGHWAY
SAVINGS BANK 
of BROOKLYN

Linki
GERIAUSIŲ ŠVENČIŲ

Visiems mūsų Draugams ir 
DEPOZITORIAMS

5th Ave.,& 54 th St., Brooklyn 
13th & 48th Sts., Brooklyn

GERIAUSI ŠVENČIŲ S
LINKĖJIMAI F g

Nuo
WASIHNGTON HOTEL g
Atdaras Apskritus Metus 2

Union of Orthodox of America vj 
124-04 Boul ward, S

Rockaway Park, N. Y. $
Pri ruošiame viską, kas reika- -S

linga Pramogoms
Mr. & Mrs. Bernard Levine

NE. 4-4214 «

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Draugams Ir 

Kostumeriams
Nuo-

Stark’s Vienese Restaurant
(Johann Stark buvusi The 

Rhineland)
1256 3rd Ave. UL 4-95T8 f

LINKSMŲ NAUJŲ MET\>
' Nuo

JAMES SAVAS* 
DITMARS RESTAURANT

Aptarnavimas Pokiliams 
Vieta del 300 asmenų

22-56 31st St., Astoria
Tel. AS. 8-ttitR^

4 gusi. Lahnri (Liberty] Penktad.,




