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KRISLAI
Visų reikalas.
Sveikinimai per Laisvę 
Verte poteriauti. 
Žmonėms jau Įkarto. 
“Trumpai ir drūtai.” 
Ir antras galas.
Be balso ir be teisiu.

Rašo A. Bimba

Kalbėjausi su Liaudies Bal
so vajininku Brooklyne. .Jis sa
ko: paprašiau vieno pasiturin
čio draugo paramos. .Jis atšo
vė: Mums rūpi savo spauda 
o kanadiečiai turi rūpintis sa
vo laikraščiu.

Klaidinga pažiūra. Mūsų 
dienraščiai turi nemažai skai
tytoju Kanadoje. Kanadiečių, 
rūpinasi mūsų spaudos reika
lais ir ją paremia.

Mums gi rūpi Kanados pa 
žangusis Liaudies Balsas. Rei
kia ji prie progos pari mti.

Išmintingai daro tie, kurie 
vietoje atviručiu. žieminiu 
švenčių proga savo gimines, 
draugus ir pažįstamus pasvei
kina per Laisvę. Jie paremia 
spaudą.

Ypač mūsų sesės moterys 
daug pinigų ir laiko įdeda i 
tuos šventinius sveikinimus’.

, žinoma, gražu nors syki per 
J ^ėtus atsiminti savo artimuo

sius. Gal tas niekado neišeis 
iš mados. Bet sveikinimas pei 
spaudą gali tam pačiam patar
nauti.

Stasys Michelsonas Maikie 
lūpomis bara Chicagos "sei
mo” raketierius, kap jie daly
vius privertė kalbėti poterius. 
Bedieviams buvę labai daug 
vargo tuos poterius atsiminti.

Pabūsiu pranašu. Aš sakau, 
kad kitame tokiame "seime” 
Michelsonas ir Graigaitis tu
rės viešai išpažinties prieiti. 
Prelatas Balkūnas juos pri
vers.

Nepamirškite, vyrai, seno ii 
išmintingo posakio: Įdavė 
velniui pirštą, jis tave visą pa
siims. K'

Vienybėje ir Drauge L. Vir
bickas skundžiasi. Buvęs jis 
nuvykęs į BALFo centrą. Jam 
ten buvę paaiškinta, jog šio
mis dienomis buvę išsiuntinėta 
“tūkstančiai kortelių” su pra
šymu aukų, bet sugrįžo su atl
ikom is “tik kelios dešimtys.”

Todėl:
“Nuleidę galvas, išėjome iš 

kambarėlio, iš kurio šauksmai 
nepasiekė mūsų visuomenėm 
nei širdžių, nei proto.”

Ne tame dalykas. Dalykas 
yra tame, kad tai visuomenei 
įsikurto tos visokios raketinei 
rinkliavos. Ji jau žino, kad 
tie “laisvinto,jai” rūpinasi sa
vo kišeniais, o ne vargšų su- 
šelpimu.

Iš Indokinijos sostinės Sai- 
gono:

“Militarinė situacija daros- 
nuolat kritiskesnė per visą 
Indokinija.”

Francūzų pasigyrimai pasi
rodė apgavingu blofu. Jiems 
ten darosi riestai.

Dar nė vienas pietiečių ko
rėjiečių karo belaisvių nesuti
ko grįžti pas Syngman Rhee.

Čia turime antrą tos pačios 
lazdos galą. Komercinė spau
da tyli. O kada tik keletas 
šiauriečių karo belaisvių iš ne
norinčių jų grįžti pakeitė savo 
nuomonę ir sutiko grįžti, bu-

McCarthy prisipažįsta, jog 
he įrodymų apšaukia žmones 
^sovietiniais agentais”
Žada ki'ost oficierius, kurie 
išteisino radarų mokslininkus

Dar klausimas, ar Kongresas 
leis atidengi atomų “sekretus”

New York. — Ragan- 
gaudis senatorius Joseph 
McCarthy prisipažino, kad 
jis be Įrodymų, tiktai pa
gal spėjimus apšaukia 
žmones ‘komunistais, taigi 
ir Sovietų agentais.”

McCarthy, atsišiepda
mas antradieni prieš savo 
kritikus, sakė, kad:

— Jo vadovaujamos se
mitinės tyrinėjimų komisi
jos pareiga, nėra tikrai Įro
dyti, kad asmuo kaltas. Už
tenka, jeigu tyrinėtojams 
atrodo, kad žmogus “gal 
būt, galėtų šnipinėti” prieš 
Ameriką. O tuomet jau 
slaptoji valdžios policija 
turi subrusti ir toliau to
kius asmenis sekioti bei 
teisman traukti.

(Taip McCarthy apšmei
žia - aprieja darbininkus, 
mokytojus, profesorius bei 
demokratinius politikus, 
kurie todėl be teismo su
spenduojami ir pavaromi 
iš darbų bei tarnybų.)

McCarthy vėl kvotė tris 
buvusius mokslinius dar
bininkus iš karinės radaru 
laboratorijos Fort Mon
mouth, N. J. Jie suspen
duoti pagal McCarthy’©

Būsią netrukus paleisti 
ginčijamieji belaisviai

Panmundžom, Korėja. — 
Indijos generolas K. S. 
Th i may.j a sakė, jog 1954 m. 
sausio 22 d. paleis iš sto
vyklų visus 22,000 vadina
mų “prieškomunistinių” 
belaisvių, šiaurinių korė
jiečių bei kinų, jeigu šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir amerikonai nesusitars, 
kad tie belaisviai dar būtų 
laikomi stovyklose. Bet 
amerikonai jau seniai per
ša paleisti juos pas Pietų 
Korėjos tautininkus.

Gen. Thimayja yra ko- 
mandierius Indijos ka
riuomenės, kuri laikinai 
kontroliuoja belaisvių sto
vyklas. Jisai sakė, jog pa
gal paliaubų sutartį turė
siąs paleisti ginčijamus be
laisvius sausio 22 d.

Šiaurinė Korėja ir Kini
ja reikalauja laikyti belai
svius, iki busimoji taikos 
konferencija nuspręs, ką su 
jais daryti.

v o smarkiai alasavota. Ot, gir
di, tai nosis “raudoniesiems.”

Kam dabar ta nosis?

Amerikos Lietuvių Tarybos 
“seime” Chicagoje dalyviai 
neturėjo nei balso, nei teisių. 
Skundžiasi Lapienė, barasi 
Valiušis.

O koks paralius jus ten nu
nešė ?

Nė vienas protingas žmogus 
ten nevažiavo.

I įtarimą, kad “gal esą ko
munistai ar sovietiniai šni
pai.”

Oficierių komisija, va
dovaujama generolo Tay- 
loro, išteisino apie 30 kitų 

’ tos laboratorijos darbi
ninkų ir įsakė sugrąžint 
juos tarnybon.

Apšmeižęs juos McCar
thy todėl ketina kvosti ir 
gen. Taylorą, kodėl jis 
grąžina tarnybon “neišti
kimuosius.” i

Egiptenai biznieriai 
boikotuoja anglus

Port Said, Egiptas. — 
Egiptėnų krautuvės Port 
Saide, prie Suezo kanalo, 
atsisako bent ką parduoti 
Anglijos kariams bei civili
niams anglams.

Thompson surastas 
“kaltu už teismo 
paniekinimą”

New York. — Federalis 
apskrities teismas surado 
“kaltu” Robertą Thopso^ą, 
vadovaujantį komunistą ir 

I Antrojo pasaulinio karo 
' didvyrį, kad Thompsonas 
I “paniekinęs teismą.” Pa
niekinimas gi tame, jog 
Thompsonas 1951 metais 

| nepasidavė įkalinti ir pa
sišalino į Calif orni ją.

Jis 1949 m. byloje .prieš 
komunistų vadovus buvo 

Į nuteistas 3 metus kalėti už 
vadinamą “suokalbiavimą 
skelbti, kad varu reikėsią 
nuversti Amerikos val
džią.”

Kaip teisėjas Gr. F. Noo
nan dar baus Thompsoną, 
.tai priklauso nuo paties tei
sėjo valios.

Antrajame pasauliniame 
kare saržentas Thompsonas 
buvo apdovanotas aukštos 
garbės medaliu už didvy
rišką drąsą ir gabumą.

Kuomet jis buvo suimtas 
Californijoj, pargabentas 
į New Yorką ir įmestas ka- 
lėjiman, tai vienąs jugo
slavas kriminalistas švi
niniu vamzdžiu pavojingai 
suskaldė Thompsonui gal
vą. Tada buvo padalyta 
Thompsonui operacija li
goninėje. Bet jis dar ir 
šiandien, sirguliuoja.

Norfolk, Va. — Per au
drą apsivožė karinė valtis. 
Dingo 4 jūreiviai.

Kairo. — Nukritus Egip
to lėktuvui, žuvo 6 žhionės.

ORAS. — Giedra ir vis 
šalta.

LAISVES VAJUS
Gavimui naujų skaitytojų

Amerika ketina dalintis 
atominiais ginklais 
su savo talkininkais

KONTESTANTU STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:*
Punktai

M. Svinkiiiiiene. Waterbury, Conn.................. 2,585
Elizabeth, N. .1., vajininkai ...........................  2,470
Hartfordo vajininkai ........................................  2,320
Philadelphia, Pa. ..................  2,036
D. G. Juslus, Worcester, Mass........................ 1,900
Brooklyne vajininkai ....... k............................. 1,894
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass....................... 1,182
Rochester, N. Y., vajininkai ...........................  1,136
L. Prūseika, Chicago, III........................................ 1,016
V. Padgalskas, Mexico, Me................................. 956

L. Tilwick. Easton. Pa......................................................................... 928
P. Beeis- F. Klaston, Great Neck, N. Y. ...........................  842
J. Krasauskas, Norwood, Mass........................................................... 760
New Britain, Conn., Vajininkai ...................................................... 736
Baltimore, Md.,1 Vajininkai .........   632
LLD Moterų Klubas, Binghamton, N. Y........................................  578
C. K. Urban, Hudson, Mass............................................................... 480
Newark, N. J., Vajininkai ........................................................... 452
Harrison, N. J.. Vajininkai .......................................................... 450

1 S. Penkauskas, Lawrence, Mass. . ................................................. 416
{ Chester, Pa., Vajininkai  ............................................................ 416

Bridgeport, Conn., Vajininkai .........................................................   352
P. Šlekaitis, Scranton, Pa....................................................................  340
J. BlažoniS, Lowell, Mass'................................................................... 320
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa..............................................  320
J. Didjun, New Haven, Conn..............................................................  320
V. Ramanauskas, Minersville, Pa...................................................... 293
Patersonietis ......   292
J. A., Rochester, N. Y......................................................................... 274
A. Navickas, Haverhill, Mass........................................................... 248
Los Angeles, Calif., Vajininkai ........................................................ 224
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa............................................................... 224
J, Urbonas, Pittsburgh, Pa...............................................................  207
V. Kvetkas, Cambridge, Mass.......................................................... 192
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa........................................................ 192
J. Purtikas, McKees Rocks, Pa...................................................... 192
V. Smalstiend, Detroit, Mich............................................................ 192
S. Rauduvė, Pittston, Pa................................................................... 192
J. Kazmcr, Pittsburgh, Pa............................................................... 180
W. Vilkauskas, Nashua, N. H............................................................. 180
A. Kubilskis, Coal Center, Pa............ .............................................. 160
A. Kuzmickas. Girardville, Mass............ ...............  140
A. Gudzin, Scotia. N. Y.................................................................... 128
LLD 77 kp., Cliffside, N. J........................   128
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. Y........................................................... 128
Geo. Urban, N. Braddock, Pa............................................................... 96
Geo. A. Bražinskas, So. Boston, Mass............................................... 96
J. Gaidis, Maynard, Mass.........................  94
J. Masteika, Dorchester, Mass...............................................   64
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.................................................  64.
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .................................................................  64
H. Žukas, Binghamton, N. Y............................................................ 56

(Tąsa 3-me pusi.)

Dulleso grūmojimas nustatąs 
Franci jos seimą prieš Ameriką

Paryžius. — Francijos 
ministrų kabinetas tarėsi, 
kaip atsiliepti i Amerikos 
valstybės sekretor. Du
lleso grasinimą. Dulles 
grūmojo sulaikyti kariniai 
-finansinę Amerikos pa
spirtį Franci j ai ir ištrauk
ti amerikinę armiją iš Va
karinės Vokietijos, jeigu 
Francija dar nesutiks su
jungti savo armiją su bu
simąja vokiečių armija Į 
bendrąją vakarų Europos 
kariuomenę prieš Sovietų 
Sąjungą.

Francijos prezidentas V. 
Auriol, pirmininkaudamas 
ministrų susirinkimui, pa
reiškė, jog Dulleso grūmo
jimas yra “karštakošio de
klamacija.”

Užsienio reikalų minis
tras George Bidault sakė, 
“aršūs” Dulleso žodžiai iš
reiškia tikrąją Amerikos 
politiką — paliepimais ver
sti jos talkininkus vydyti 
karinius republikonų val
džios planus.

Generolo de Gaulle ša
lininkai smerkė “begėdis-, 
ką Dulleso pareiškimą” ir 
reikalavo, kad Francijos 
seimas svarstytų tą daly
ką. O seime y, yra daugiau 
de Gaulle’o atstovų, negu 

bet kurios kitos pavienės 
partijos. Tad jeigu ir jie 
balsuotų prieš Amerikos 
planą, tai jis taptų atmes
tas.

New Yorko Times ko
respondentas rašo:

—■ Kai kurie politikai čia 
supranta, kad Dulles ga
lutinai užmušė galimybę 
gauti Francijos seimo už- 
gyrimą. Jie numato susi
pykimą tarp Jungt. Vals
tijų ir Francijos.

Kiti gi spėja, kad dėl to 
Franci jo j pakils palanku
mas Sovietų Sąjungai.

London. — Daugelis An
glijos politikų taip pat sa
ko, Dulleso kalba pakenkė 
Francijos įtraukimui i 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą.

Automobilių darbininkai 
smerkia makartizmą

Dearborn, Mich. — Uni
jinė Fordo automobilių 
darbininkų taryba, atsto
vaudama 62,000 narių, pri
ėmė rezoliuciją, kurioje 
smerkia ragangaudį sena
torių McCarthy, kad jis 
“stengiasi suhitlerint Ame
riką.”

Paryžius. — Jungt. Val
stijų gynybos sekretorius 
Charles E. Wilson pranešė, 
kad prezidentas Eisenho- 
weris sutinka atidengti 
“atomines slaptybes” try
likai Atlanto sąryšio kra
štų ir duoti jiems atominių 
bei kitų naujoviškų ginklų.

Wilsonas kalbėjo susi
rinkime atlantiniu minis
trų tarybos ir sakė, jog 
prezidentas po naujųjų me
tų ragins Kongresą pa
keisti esamąjį atominį įsta-

Anglija pardavinės 
Frankui ginklus

London. — Anglies val
džia nutarė pardavinėti 
fašistinei Ispanijos Fran
ko valdžiai rakietmms lėk
tuvus bei kitus ginklus.

Atlanto kraštams 
ginkluot išleidžiama 
virš 65 bilijonai dot

Paryžius. — Karinio At
lanto sąryšio valstybėms 
ginkluoti šiemet išleidžia
ma i’* kitąmet bus išleista 
viso 65 bilijonai, 500 mfi- 
jonų dolerių, kaip rapor
tuota dabartiniam tu kraš
tu ministru susirinkimui.

Vien Jungt. Valstijos iš
leis tam 52 bilijonus dole
rių, o visos kitos Atlanto 
sutarties šalys — 13 su pu
se bilijonų.

Grasina Sovietams 
atom-bombomis

Amerikos generolas Gru- 
enther, vyriausias Atlanto 
kraštų komandierius, tvir
tino, kad amerikiniai bom
bonešiai B-47 tikrai galė
tų mėtyti atomų bombas į 
sovietinius miestus’ ir “jo
kie Sovietų lėktuvai nega
lėtų užkirst kelią tiems 
bombonešiams.”

Korėjos liaudininkai 
pasiruošę apsiginti

Peking. — Kinijos ge
nerolas Ho Lung apžvalgi- 
nėjo šiaurinės Korėjos; 
liaudininkų fronto linijas | 
ir kitus pasiruošimus an- i 
siginti. Sugrįžęs Kini j on 
pareiškė:

— Jeigu Amerikos im-Į 
perialistai vėl užkurs ka-’ 
ro liespnas, tai jie dar ar- • 
šiau suklups, negu pirmuo-, 
j u atveju. *

Berlin. — Rytinio B e r-1 
lyno teismas įkalino 11 stn-l 
dentų, kurie buvo atsiųsti • 
iš vakarinio Berlyno kaip * 
šnipaį bei karo kurstyto-' 
jai. i 

tymą. Nes tas įstatymas 
užgina davinėti atomines 
žinias svetimiem kraštam.

Jungt. Valstijos taip 
pat lavins kitų Atlanto 
kraštų kariuomenę, kaip 
naudoti atominius ginklus, 
sakė Wilsonas.

(Washington. — Dar nė
ra užtikrinimo, kad Kon
gresas užgirtų Eisenho- 
werio sumanymą dalinti 
atominius ginklus Ameri
kos talkininkams.

(Kongreso atominės jė
gos komiteto pirmininkas 
Sterling Cole sakė dar ne- 
ž;nas apie tą valdžios na- 
siūlymą ir pridūrė, kad gal 
“tiktai su keliais kariniais 
Atlanto vadais galima bū
tu pasidalinti atominėmis 
žvinmis.”)

Bando suramįnt fran- 
cūzus

Wilsonas mėgino nž- 
gerinti francūzns, kū
nuos suerzino A menkos 
vilstvbės sekretorius Du- 

' 11 ?s.
Pi rm a d i en i k n 1 b^ d ° n s, 

Fipljpą prvp qinp
Fl’^vniin] (rinkime - ■’■'i’J*Ti- 
pa nnrornp ir p^^a^kti 
Amerikos Vprinnmen0 iŠ 
Val'prinns Vnlcetiios. Pio-u 
Franciia ”is Hnr ^e^ri^’^es 
nvie tarptautines VnP°t‘ų 
Furnnos armiins ko
munizmą, kaip kad Ameri
ka ragina.

Franciia biin to amer’ki- 
nio nlano vp^č todėl, 1rad 
iis reikalauia sud^rvt nu- 
se milijono vakariniu 
kiečiu armijos ir iinngt 
juos i tarptautine kariuo
mene išvien su francūzais 
bei kitais vakarų europie
čiais.

Vakarinė Vokietiia dar 
nėra Atlanto sąryšio na
rys. Taigi Wilsonas. žadė
damas atominiais ginklais 
pastiprinti Francija bei 
kitus atlantinius kraštus, 
bandė suraminti francūzus, 
kad nebijotų vokiečių ar
mijos. Nes jeigu vokiečiai 
grasintų Franci jai, tai ato
miniai Atlanto ginklai su
laikytų vokiečius.

Atlanto sąryšio sudėtis
Atlanto sąryšiui, apart 

Jungtinių Valstijų, pri
klauso Anglija, Kanada, 
Francija, Belgija, Italija, 
Eolandija, Luksembergas, 
Danija, Norvegija, Islan
dija, Portugalija, Graiki
ja ir Turkija.

Streikavo 7 milijonai 
talijos darbininkų

Roma. — Antradienį per 
24 valandas streikavo apie 
7 milijonai fabrikinių ir 
miestinių Italijos darbinin
kų. Reikalavo padidint už
dirbi ir nepaleidinėt dar
bininkų.
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AR TIK NEIŠSTUMS DUGNO?
KIEKVIENAM, kuris giliau pagalvojo, mosis į gal

va tokia mintis, kad mūsų valstybės sekretorius Mr. 
Dulles praėjusi pirmadienį Paryžiuje nukalbėjo “per
lietai.”

Jis tiesiog grasinto grasino ypatingai Prancūzijai: 
užgirkite Vakarų Vokietijos armijos organizavimą, o 
jei neužgirsite, tai!...

Jei neužgirs, tai bu> bloga! Amerika, girdi, “pakeis 
savo nusistatymą” link Europos, atsisakys duoti pinigų 
Prancūzijai, ir tt. ir tt.

Toliau Mr. Dulles grasino Vakaru Europai “sovieti
ne agresija” ir tt., ir tt.

Dėl to, kai kurie apdairesni politikai toje pačioje 
Prancūzijoje mano, jog Mr. Dulles, perdaug jėgos duo
damas, perdaug spausdamas gali išspausti dugną; gal! 
jis taip tai}) padaryti, kad Prancūzijos parlamentas ne
užgirs Dulleso siūlomo projekto!

Spaudos korespondentai skelbia, jog šis Dulleso 
pareiškimas susilaukė pasmerkimo visose Prancūzijos 
partijose, — net ir tose, kurios stoja už vokiečių armijos 
organizavimą.

Francūzijos parlamentas, sakoma, pradės debatus 
dėl Europos armijos (tame skaičiuje ir Vakarti Vokie
tijos armijos organizavimo) sekamų metų sausio ar va
sario mėnesiais. 0 gal būt, jei Keturių Didžiųjų kon
ferencija nusitęstų, tai ir Francūzijos parlamento deba
tai būtų nukelti tolimesniam laikui. Dėl to, tenka ma
nyti, Mr. Dulles turės užtenkamai laiko francūzų atsi
prašyti, ištaisyti savo išsišokimus. Bet ir tai dar ne
reikš, kad neatsargia kalba padaryta žala išsitaisys.

Ak, koks “amerikoniškas” nekantrumas! Koks ne
reikalingas karščiavimasis!

PRAŠO IŠTIRTI

AFL geležinkelių klerkų 
unijos organas “Railway 
Clerks” rašo, jog makartiz- 
mas yra niekas daugiau, 
kaip tik fašizmas.

McCarthy, Jenner, Vel
des ir jų turtingieji rėmė
jai pirmiau manė, jog “mes 
galime daryti biznį su Hit
leriu,” dabar taipgi nepa
mainė savo nusistatymo.

Minimas laikraštis paste
bi, kad Vokietijos ir Itali
jos žmonės “per vėlai tai 
surado,” kuomet Hitleris (ii 
Mussolinis jau buvo val
džios vadovybėje.

Jis todėl pataria Ameri
kos žmonėms saugotis, kad 
tai neatsitiktų ir šioje š.a- 
’yje.

Įspėjimas vietoje.

G u at em a los re sp u b 1 i k o s 
darbo žmonės smarkiai ko
voja už savo teises.

Darbo Konfederacijos va
dovybėje buvo surengta 
darbininkų demonstracija 
sostinėje. Virš 2,000 darbi
ninkų apsupo miesto rotušę 
ir reikalavo, kad piajora^ 
Juan Luis Lizzaralde rezig
nuotų, kadangi jis tarnauja 
ne visos visuomenės reika
lams, bet turčius apsaugo.

Guatemalos vals t i e č i a i
jau gavo žemių valdžiai i 
pravedus žemės reformą.

Federalėje valdžioje pro
gresyviai turi daug įtakos.

GRUPĖ ADVOKATU ir visuomenininkų įteiki I 
Jungtinių Valstijų senato juridiniam komitetui prašymą 
kad jis ištirtų Jungt .Valstijų prokuroro elgseną Etheles 
ir Juliaus Rosenbcrgų, taipgi Morton Sobell’io byloje. ;

Kaip žinia, Julius ir Ethelė Rosenbergai buvo nu- 1 
’.merkti mirti ir jau nužudyti elektros kėdėje, gi su jah 
teistas inžinierius Morton Sobell tapo nuteistas 30 me
tų įkalinimo ir šiuo metu yra uždarytas Alcatraz ka
lėjime, San Francisco.

Prašytojai nurodo septynis generalinio prokurore 
nusižengimus bei išsišokimus toje byloje. Jie prašo se
nato juridini komitetą viską kiaurai ištirti ir surastas 
pasekmes paskelbti, kad visuomenė žinotų.

Senato juridinio komiteto pirmininkas William Lan
ger pažadėjo prašytojams, kad jų peticija bus neužilgo, 
kai tik Kongresas susirinks, atiduota komitetui.
- • Taigi matysime, kas ir kai}) bus!

Iš Amerikos istorijos Įdomūs išsireiškimai
Kodėl pavėluotai?

Kai kas nors, sarkazmu 
pasikliovęs, ant pajuokos 
kuolo tave iškelia, kodėl tu 
savo galvoje atsišiepimo to 
nesugriebi, kuris sekamą 

iškyla? 
Anon. .

Bostono Arbatinė Revoliu
cija (1773 m. gruodžio

16 dieną)
Prieš ši ivyki Britu Par-! 

lamentas pravedė įstatymą,' 
uždedant mokesčius pre
kėms, įvežamoms į Ameri-.rytą nebereikiamas 
kos kolonijas. Amerikie
čiams sunėrimus ir paskel-, 
bus boikotą, britų pirkliams 
reikalaujant Parlamentas 
šį įstatymą beveik pana i k i-' 
no, išskyrus arbatos mo
kestį. Galiausiai ir šis mo
kestis buvo tiek sumažin
tas, kad arbatos kaina buvo 
bemaž tokia pati, kaip ii ; 
be mokesčio.
'• Tačiau amerikiečiai paė- | 
mė reikalą principiniai. Iš-! 
davoje visi arbata pakrauti i 
laivai turėdavo iškeliauti iš! 
Bostono su pilnu kroviniu. • 
1773 metais vėl atplaukus. 
porai laivų, gyventojai dvie
juose viešuose mitinguose 
pareikalavo, kad laivai bū
tų išvaryti iš uosto. Tuoj. 
po to, grupė gyventojų, per- 
fclrengę indėnais, įsibrovė į 
vieną iš laivų ir sumetė ar-: 
batos krovinį į jūrą.

Užsigavęs Britų Paula-1 
mentas paskelbė dekretą,; 
uždarydamas Bostono uos
tą prekybai visiems me- i 
W.’ll. ■ !»Į I ....  n ---—
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Ar tikrai?

Anglijos ir Amerikos po
litika ima viršų Irane. 
U z u r pato rius premjeras 
Zahedi jau atnaujino diplo
matinius ryšius su Angiij? 
ir veda pasitarimus dė1 
aliejaus koncesijų.

Zahedi teigia, kad alie
jaus klausimas, kuris smar. 
kiai sukrėtė Anglijos impe
rialistus, dabar būsiąs tai
kiai išspręstas.

Amerikos doleriai Zahe- 
diui ir karaliukui daug 
brangesni, negu Irano alie
jaus šaltiniai.

Anglija giriasi, kad jot 
bombonešiai mėto 8 ir 9 to
nų bombas and K e n y j o t 
miesteliu ir kaimu, užmuš- 
darni tūkstančius afrikie
čių, kurie kovoja už save 
šalies nepriklausomybę.

Argi reikia barbariškes 
nio dalyko? Bet Amerika 
kuri nuolat šaukia apie So
vietų Sąjungos “barbariz
mą,” pilniausia užgiria An
glijos barbariškus darbiu 
Afrikoje.

Taipgi ji užgiria Francu 
zijos ir Olandijos imperia
listų žygius kovoje prieš 
Afrikos žmonių pastangai* 
susikurti laisvą ir nepri- 
klauso.mą gyvenimą.

_  •___

Argentinos darbo unijų

n gydymui iš ligos, yra gal 
žvarbiausias požymis, ski-' 
riantis žmogų nuo gyvuliu.

Dr. Win. Osler?
(Tai ne visai teisinga, nes 

Šunės, katės ir tūli kiti 
mėsaėdžiai gyvuliai, kar
tais j ės ko ir ėda tam tikrų 
žolių, idant pasitaisyti su
gedusį virškinimą. K-K.)

Moteris tai tokia moteriš
kė, kuri — vis tiek, ką jos 
vyras nepadarytų — visuo
met tvirtins žinojusi, jog 
jis tai darys. Anon.

Surinko Kas Kitas

tams. Tai buvo vienas iš 
tų “netoleruotinų aktų,” 
kurie paskubino Amerikos 
atsiskyrimą nuo Britanijos.

pirmiau, negu Amerika ir 
kiti kraštai.

Tretysis Pasauliais Dar
bo Unijų Kongresas pasky
rė gruodžio 19 d. solidaru
mo su Viet Namo (Indo- 
Kinijos) kovojančiais žmo
nėmis dieną.

Kongresas atsišaukia į vi ! 
so pasaulio žmones darbu© ! 
tis, kad tame krašte sulai- ■; 
kyti imperialistines skerdy- ‘ 
nes.

Laikas ir ten baigti karą. 
Prancūzai turėtų tartis su ■ 
Viet Namo liaudiška vy
riausybe, kuri pareiškė 
troškimą tartis dėl taikos.

Gruodžio 13 d. sukako 15C 
metai nuo gimimo gar
saus vokiečių poeto Hein- į 
rick Heine. ii 

Savo eilėmis jis apdai
nuodavo darbo žmonių var
gus ir kovas už geresnį gy
venimą. Jįs .buvo įsitikinęs 
kad socializmas pasaulyje 
ims viršų. €

Kadangi jis nepatiko kai
zerinei Vokietijai, tai dau
giausia laiko jam teko iš
gyventi Paryžiuje.

Gri-kis.

Arthur J. Altmeyer, buvęs 
social security administrato
rius, Eisenhowerio administra
cijos paleistas iš tos vietos, 
kongresiniame tyrinėjime gina 
socialę apdrauda, kurią tūli 
republikorai kongresmanai 
bando sunaikinti.

Nauji rakietiniai Sovietu 
lėktuvai fabrikam ginti

London. — Įtakingas an
glų Jane’s leidinys apie gin
kluotas įvairių kraštų jė
gas rašo, kad Sovietų Są
junga stato naujus lengvus 
rakietinius lėktuvus. Tie 
nepaprastai greiti lėktuvai 
skiriami ypač fabrikams 
ginti nuo užpuolimų iš oro.

PAS LIETUVOS SVIESTO 
GAMINTOJUS

Beltsville - JAV žemes ūkio
tyrinėjimo stotis

Amerikiečiai ūkininkai 
dabartiniu metu užaugina 
įvairesnius ir gausingesnius 
derlius, nei jų tėvai: galvi
jus, peniklius; geriau apsi
saugo j a nuo parazitų vabz
džių ir Įvairių epidemijų; 
kur kas geriau supranta 
savo žemės kokybę ir jos 
geriausio išnaudojimo bū
dą. Už tai didele dalimi 
jie privalo būti dėkingi že
mės Ūkio Department© Ty
rinėjimo Stočiai, Beltsville, 
Maryland© valstybėje.

Stotis, kaip trumpai ją 
vadina Beltsville, buvo
įsteigta prieš 45 metus, ka
da Žemės Ūkio Department
tas pasiuntė savo žmones
surasti tinkamiausią, vieto- 

! vę mažai tyrinėjimo stočiai.
į kurios tikslas būtų padėti 
! išplėsti Amerikoje gyvuli
ninkystę. Jie netrukus vos 
15 mylių nuo sostinės užti
ko 475 akrų ūkį, bet pri
minė, jog ūkio žemė esanti

| prasta.
“Visi moka ūkininkauti, 

kur gera ^emė,” pareiškė 
' tuometinis Žemės Ūkio mi- 
i nisteris James Wilson ir

ledus, j tančiams

Už Neries, viename priemies
čiu, greta “Pergalės” kondi
terijos fabriko korpusu stiepia
si erdvūs ir šviesūs pieno pro
duktu gamyklos cechai, šios 
dvi dideles įmonės pastatytos 
neseniai. “Pergalės” fabrikas 
pradėjo veikti 1952 metais, pie
no produktu gamykla netrukus 

! bus paleista į. darbą. Gamykla 
gamins pasterizuotą pieną, die- 

I tinius ir rūgusio pieno produk- 
i tus, grietinėlę, grietinę,

kondensuotą pieną, sviestą 
kitą produkciją.

Visi gamybos procesai čia 
plačiai mechanizuoti. Aprūpi
nant gamyklą technika dalyva
vo daugelio Tarybų Sąjungos 
miestu m a š i n ų gamintojai 
Garo katilai buvo pagaminti 
vienoje iš Maskvos gamyklų. 
Garo siurbliai gauti iš Dnie- 
propetrovsko (Ukraina). Mas
kvos gamykla “Kom pressor” 
atsiuntė tris šaldytuvus, čer
kasų gamykloje pagamintos vi
rinimo vonios, ilgos pasteriza- 
cijos vonios. Viena iš Lenin
grado Įmonių pagamino vonias 
pienui laikyti, aprūpintas me
chaniniais .maišikliais. Užraug
tu va i dietiniams produktams 
gaminti buvo padaryti Mask
vos gamykloje “Ideal,” pasteri- 
zatoriai — Piarnu mieste (Es
tija), pieno vonios — Rygoje 
(Latvija), elektros Įrengimai— 
Sverdlovske (Uralas). Bolševc 
gamyklos darbininkai (Mask
vos. sritis) atsiuntė unikalinius

delegacija, aplankiusi So
vietų Sąjungą, pareiškė, 
kad toje šalyje ji matė de
damas pastangas pasaulyje 
taiką ir draugiškumą pa
laikyti, civilių žmogių gy
venimą gerinti, visas jėga, 
progresui naudoti.

Delegacija pareiškė didelį 
dėkingumą Sovietu Sąjun
gos vyriausybei ir darbe 
unijoms už draugišką priė
mimą, k-

•
Kongr.esmanas W. S. 

Cole, Atominės Energijjx 
K o m i t e t o pirmininkas 
si )a ūda i priminė, l^uj So
vietai parodė Amerikai di
delę nuostabą, kuomet ato
minę* ir hydrogeninę ener
giją pajungė militariniame 
reikalams pirmiau, negu 
mes tikėjomės.

Jis toliau neabejojančiai 
priminė, kad ir civiliam gy
venimui Sovietai gali pa
naudoti atominę energiją

Įrengimus dviems vadinamo
sioms melešinems linijoms, už
tikrinančioms nenutrūks t a m ę 
svieste gamybą. Vilniaus pie
no produktu gamyklos cechuo
se galima pamatyti automati
nes plaunamąsias ir pilstomą
sias mašinas, tobulus vakuum- 
aparatus ir daug kitu mecha
nizmų. , s

Vilniaus gamykloje bus per
dirbamas pienas, kuris gauna
mas iš priemiesčio zonos kol
ūkiu ir tarybinių ūkių. Palei1 
dus veikti šią Įmonę, ž y m i a i 
pagerės Lietuvos 'sostinės gy
ventojų aprūpinimas pieno pro
duktais.

Ši gamykla — viena dauge
lio Tarybų Lietuvos sviesto 
pramonės Įmonių. šiuo metu 
respublikoje beveik nėra rajo
nų, kur nebūtų sviesto - sūrių 
gamyklų.

Dotnuvos miestelis gerai ži
nomas tūkstančiams Lietuvos 
valstiečių. Čia yra selekcijos 
j r bandymų stotys, kur išves
tos didžiai derlingos vasarinių 

i kviečių, miežių, bulvių, žirnių į

ir kitų kultūrų rūšys, čia yra 
ir sviesto - sūrių gamykla, iš
garsėjusi savo aukšta darbo 
kultūra. Laboratorijoje ir priė
mimo ceche — žėrinčios kokli
nės grindys, paneliai. šiame 
pat ceche yra ir sūrinė. Gre
timoje patalpoje Įtaisyti paste- 
rizatoriai, didžiulės vonios grie
tinei: viena — 2 tūkstančiams 

; litrų, kita — 1 tūkstančiui, o 
taip pat muštokė trims tūks- 

litrų. Artimiausiu lai
bus Įtaisyta dar viena muš

tokė tūkstančiui litrų,- kurią j 
Dotnuvą atsiuntė viena iš Ru
sijos Federacijos mašinų ga
mybos Įmonių.

Gamykla, kuriai vadovauja 
prityręs specialistas Stasys Sa- 
jėnas, išleidžia vis daugiau ir 
daugiau produkcijos, šiais me
tai bus išleista dešimt kartų 
daugiau sviesto, negu prieš še
šerius metus.

Aukšta produkcijos kokybe 
išgarsėjo ir Joniškėlio gamykla. 
Sviestas, sūris ir varškė, ku
riuos Joniškėlio sviesto gamin
tojai pristato Į Lietuvos TSR 
miestų parduotuves,—tik aukš
čiausiųjų rūšių.

Puikią produkciją! gyvento
jams teikia, tarybiniais laikais 
pastatytosios Gudžiūnų, Baga
slaviškio, Lauksodžio ir kitos 
sviesto - sūrių gamyklos.

Kas metai Lietuvos respubli
kos sviesto gamybos pramonė 
padidina produkcijos išleidimą 
vidutiniškai 15 procentų, kartu

nutarė ūkį pirkti.
Šiandien Beltsville Stotis 

! turi apie 11,000 akrų Mary- 
i lando valstybėje. Lankyto- 
: jas ten ras visokiausių ban- 
■ domų augalų, gėlių, javų 
net 3,000 akrų bandomąjį 
mišką; 58 laboratorijas, 31 
šiltdaržį, 161 daržinę ir si
losą vimo pastatus — ir ae
rodromą. Taip pat jis ras 

! apie 3,000 gyvulių — gaivi
ųjų, kiaulių, avių ir ožkų; 
daugiau kaip 10,000 viščiu- 

i kų ir kalakutų ir daugiau 
1 nei 5,000 mažųjų gyvulių, 
kaip tai baltosios 10,000 ir 
toriniams band y m a m s. 
Beltsvillej dirba 2,000 žmo
nių, dalis iš jų mokslinin
kai, kiti kaip raštininkai, 
priežiūros ir ūkio darbuo
tojai.

Žemės Ūkio tyrinėjimo 
darbas Beltsvillėje yra ve
dantas įvairiausių Žemė£ 
Ūkio Department© skyrių 
mokslininkų, kartais tarpu
savyje bendradarbiaujant 
ar susisiekus su Depart-

kurios duotų kuo daugiau
siai pieno šiltame klimate. 
Išdavos buvo labai naudin
gos tiek Amerikai, tiek In
dijai. Bendradarbiaudami 
tarpusavyje Augalų Pramo
nės ir Dirvo bei Žemės 
ūkio zootechnikai yra išve
dę visą eilę daržovių rūšių, 
daug pasitarnaudami n e 
tik ūkininkui, bet ir varto- 

' tojui.
Vienas iš svarbiausių 

Beltsvillės tikslų yra išves- 
į ti galvijų ir paukščių rūšis, 
kurios duotų geriausią ko
kybę sunaudodamos kuo 
mažiausiai pašaro. Bandy
mai šia kryptimi tęsiasi be
galiniai.

Bandymams pilnai pasi
sekus ,tyrinėjimo daviniai 
yra paskelbiami visuome
nei specialiais Žemės Ūkio 
Department© Informacijos 
Skyriaus biuletiniais.

Užsieniečiai specialistai 
dažnai lankosi Beltsvillėje 
ir po kruopščių studijų par
siveža žinias j savo kraštą 
apie paskutiniuosius Ame
rikos žemės ūkio atsieki- 
mus. Tuo pačiu ir Belts
ville į visus pasaulio kam
pus siunčia saviškes ekspe
dicijas, kurių tikslas yra 
parsivežti į Ameriką kiek
vieną augalą ar galviją, ku
ris pagerintų turimą vieti
nę rūšį.

Beveik 10,000 asmenų 
kiekvienais metais aplanko 
Beltsvillės bandymų stotį. 
1951 metais ten apsilankė 
lankytojai i š kiekvienos 
JAV valstybės, tai u pat iš 
80-ties užsienio valstybių.

Common Council

Anekdotai
Buvę kitaip

Tūla aktorė labai užsi- 
Į gauna, kai kas nors ją 
! komplimentuoja (pagiria), 
: jog jai pavyko už milijo
nieriaus 1 ištekėti. Ji tuoj 
aiškinasi; “Aš neištekėjau 
už milijonieriaus. Aš mi
lijonierium jį padariau.”

Jeigu kas paklausia, kuo 
gi jis buvo pirm jai už jo iš
tekant, tai jinai, viena aki-

mento kitais skyriais visa
me krašte ar viena bei ke
liomis atskirų valstybių

mi mirktelėjus, paaiškina: 
“Tada jis buvo multimilijo
nierius.” (Turėjo daug mi-

bandymų stotimis, ar su lijonų, dabar gi tik vienas 
privačiais asmenimis. beliko...)

Neseniai ten pasiekė ban- Sutaisė Kas Kitas
dymas, pravestas Pieniniu- *-------------
kystės Skyriaus moksliniu- Veidrodis tai veik viena- 
kų, sukryžiuoti vietinę kar-, tinis pasaulyje daiktas, ku- 
vę su Indijos buliumi, šie- ris jokios moteriškės nesi- 
kiant išvesti karvių rūšį,, bijo. Schopenhauer.

“Laisves” Bendrovės Dalininkę
> ' 1

SUVAŽIAVIMAS
pakeldama pieno prekių koky
bę. Antai, pereitais metais 
aukščiausiųjų rūšių 'sviesto iš- 
dirbimas sudarė 99.8 procento 
visos Lietuvos gamyklų pro
dukcijos.

Tolesni pieno gaminių išlei
dimą užtikrina tai, kad kuo ge
riausiai išnaudojami veikian
tieji įrengimai, statomos nau
jos ir rekonstruojamos senosios 
Įmonės, šiuo metu rekonstruo
jamos gamyklos Ukmergėje, 
Salantuose, Molėtuose.

Didinant produkcijos išleidi
mą, kartu išplečiamas pieno 
prekių asortimentas. Naujai 
pastatytoji Dusetų gamykla ga
mins ne tik sviestą, bet ir 'sau
są pieną. Perduoti eksploata
cijon trys pieniško cukraus ga
mybos cechai Šėtos, Šilutės ir 
Priekulės gamyklose. Du to
kio cechai statomi Utenos ir 
Vilk a v i š k i o ga myk lose.

Tarybų' Lietuvos .darbo žmo
nės kas metai, kas mėnuo'gau
na vis daugiau aukštos rūšies 
pieno produktų.

.V. Klūnašanslca^

Buvo pranešta, kad suvažiavimas įvyks sau
sio (Jan.) 31 d., 1954 m. Tačiau, dėl kitų paren
gimų, įvykstančių Kultūrinio Centro Auditorijo
je tą dieną, suvažiavimas tapo nukeltas į vasario 
(Feb.) 7-tą dieną, 1954 m.

I

Prašome Laisvės bendrovės dalininkų įsitė- 
myti dienos pakeitimą ir kviečiame iš anksto 
ruoštis suvažiavimui. Kiekvienas dalininkas turi 
būti suvažiavime ir suteikti savo iniciatyvos ben
drovės ir dienraščio naudai.

Suvažiavimas ir po suvažiavimo banketas 
bus vasario (Feb.) 7 d., 1954, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. Visi 
dalininkai yra prašomi nesivėlinti į suvažiavimą, 
nes bus geriau, jei suvažiavimą užbaigsime nors 
apie 6 vai. Vakarienė bus duodama tuojau po 
užbaigimo suvažiavimo.

Labai lauksime svečių iš kitų kolonijų at
vykstant į šį metinį mūsų sąskridį. Šiais sun
kiais infliacijos laikais dienraščio išlaikymas da
rosi sunkesnis. Turime labai rūpestingai paimti 
tą svarbų reikalą šiame suvažiavime. Toclėl 
prašome organizacijų, kurios turi Laisvės ben
drovės šėrų, atsiųsti savo atstovus ir prašome 
paskirų asmenų šėrininkų dalyvauti suvažiavime.

Laisves A.dvUnMraciįa
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LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Vajaus lentelėje matote gražių pasikeitimų. M. 
Svinkunienė vėl pirmoj vietoj. V. Padgalskas pastūmė 
L. Tilwicka iš laimėtojų skyriaus.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais. 
Jie prisiuntė ir aukų, bet už aukas punktai bus priskai- 
tyti vajaus pabaigoje; L. Žemaitienė, Hartford, Conn, 
(kredituojama ir nauja prenumerata); Philadelphie- 
čiams pasidarbavo A. J. Smith ir P. Walantiene; D. G. 
Juslus, Worcester, Mass.; Brooklyniečiams J. Grybas ir 
R. Mizara; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; A. Apše- 
gienė ir V. Padgalskas, Mexico, Me.; P. Beeis ir F. Klas
toj), Great Neeck, N. Y.; New Britain, Conn., vajininkai; 
C. K. Urban, Hudson, Mass.; Newarko vajininkai (per 
R. Mizarą); P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; J. Didjun, New 
Haven, Conn.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; Ply- 
mouth-Wilkes-Barre (per E. Kasparienę), Pa.; S. Rau- 
duvė, Pittston, Pa.; A. Kuzmickas, Girardville, Pa.; Ig. 
Kartonas, Tuckahoe, N. Y.; J. Gaidis, Maynard, Mass.

MONTREAL, CANADA

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Aukos nuo 6 kuopos parengimo (per Geo. Shimai- 

tį), Brockton, Mass., $45.
Lietuvių Piliečių Socialis Kliubas (per J. Karsoną), 

Lowell, Mass., $15.
Po $10: B. A., Richmond Hill, N. Y.; Maksimiškis.
Julia Werner, So. Euclid, Ohio, $7.
Tunkhannock Farmerys, $5.
Ona Stelmokaitė-Eicke, Newark, N. J., $3.
Po $2: K. ir M. Stelmokai, Newark, N. J.; S. Sin- 

kevich ir A. Antanavičienė, "Waterbury, Conn.; St. Puo
džiūnas, Schenevus, N. Y.; P. Pross, Brooklyn, N. Y.; 
Anna Krajewski, Oxford, Mass.; H. Rindzevičiene, 
Brockton, Mass.; Fr. Norris, Flushing, L. I., Mrs. A. 
Markūnas, Hudson, Mass.; A. Sheiris, New Kensington, 
Pa.; K. Sabutis, Oaklawn, Ill.; A. Dočkus, Ciecro, Ill.; 
VI. Bartulis, Gardner, Mass.; F.Mazolis, Gardner, Mass.; 
F. A. Nainis, Putnam, Conn.; Elena ir Geo. Mikitai, Mi- 
aimi, Fla.; Fr. Minalga, Bicknell, Ind.; John Stankevičius, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kundrot, Wilkes-Barre, Pa.; J. Sa
baliauskas, Valhalla, N. Y.; Ig. Kartonas, ir Ig. Stasionis, 
Tuckahoe, N. Y.; Mrs. M. Wildner, Lewiston, Me.:; J. 
Baranauskas, Hi-Nella, N. J.

Po $1: K. Gardžius, New Britain, Conn,.; Ch. Jess. 
Clarksville, Pa.; J. Milkevičius, Inkerman, Pa.; M. Wa- 
latkiewicz, Shenandoah, Pa.; M. Grigaitis, Wilkes-Barre, 
Pa.; A. Stanis, Middleburg, N. Y.

Iš Norwood, Mass.: P. Bakaitis (Dedham), A. Za-
J. Galgauskas, L. Trakimavičius, M. Uždą vinis, J. 

Budrevičius, J. Krasauskas ir J. Casper.
Iš Philadelphia, Pa.: J. Stasiukaitis, J. Griciūnas, 

Charles Stasis, K. Masikonis, A. Purvėnas ir A. Mar- 
mokas.

Iš Worcester, Mass.: Laisvės patriotas, M. Mickus,' 
J. Narvish (Shrewsbury), A. Vasil, A. Kuzmickas ir 
Laisvės patriotas.

Iš Hartford, Conn.: M. Egelevičius, V. Sirvida 
(Bloomfield); A. Bakevich (New Britain); R. Vaitkus 
(Broad Brook); A. Naiva (Poquonock) ir D. Guokas 
(Windsor).

Iš Mexico, Me.: J. A. Venskus, J. Romanas, J. Zove, 
J. Motuzas, V. Mališauskas, V. Padgalskas, J. Venskus, 
J. Glodenius.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn...................................................$453.33
Worcester, Mass...............................................  348.50
Brooklyn, N. Y. .............................................. 332.20
Waterbury, Conn............................................... 118.00
Philadelphia, Pa................................................. 104.50
San Francisco, Calif.............................................101.00
Elizabeth, N. J..............................................   98.00
So, Boston, Mass................................................. 86.00
Harrison, N. J.......................................................81.00
Brockton, Mass. ................................................... 80.50
Rochester, N. Y..................................................... 80.00
Cleveland, Ohio ................................................... 76.00
Lawrence, Mass,...................................  63.00
Pittsburgh, Pa.................................................  62.00
Chicago, Ill............................................................ 61.00
Baltimore, Md........................................................ 59.50
Binghamton, N. Y....................................    41.15
Grand Rapids, Mich...............................................37.00
Wilkes-Barre—Plymouth, pa............ . .................35.00
Paterson, N. Jj................................................... 31.00
Easton, Pa. .. .................................................. 31.00
Newark, N. J....................................................... 28.00
.Chester, Pa. ......................................................... 27.00
Stamford, Conn.................................................... 27.00
Great Neck, N. Y....................................  24.00
Scranton, Pa......................................................... 23.00
Mexico, Me............................................................ 23.00
Lowell, Mass..............................................    21.00
Norwood, Mass.......................................................21.00
New Britain, Conn............................................... 20.00
Shenandoah, Pa.................................................... 18.00
New Haven, Conn............................................  17.00
Detroit, Mich........................................................ 12.00
Haverhill, Mass..................................................... 12.00
Bridgewater, Mass............................................... 10.00
Bridgeport, Conn.............................................  10.00
Nashua, N. H........................................................ 8.00
Hudson, Mass.......... ............................................... 8.00
No. Braddock, Pa..............................................  7.00
Coal Center, Pa................................................... 6.401
Cambridge, Mass................................................... 6.00
Los Angeles, Calif....................................   6.00

Unijos paplečia kovą už 
, teises

Jau buvo rašyta, kad čia di
dieji unijų centrai reiškia stip
rų pasipriešinimą Duplessitr' 
pasimojimui suvaržyti unijų 
veikimą ir jų teises. Gruodžio 
10 d., savo atskiruose susirin
kimuose, Montreal Labar 
Council (CCL-CIO) ir Central 
Council of National Syndi
cate (CCCL), pakartotinai iš
reiškė protestą prieš bilius 19, 
20 ir 22. Tuos bilius Kvebeko 
provincijos seimelis kėsinasi 
priimti ir pravesti įstatymu, 
šis įstatymas duotų teisę val
džiai nustatyti unijų vadovy
bę, streikų balsavimus kon
troliuoti ir panašiai.

Šalia to, abi šios dvi didžio
sios unijos išnešė griežtą rei
kalavimą, kad būtų atšauktas 
Viešojo Aptarnavimo Darbi
ninkų Nesutikimo Aktas. Šis 
aktas (įstatymas) uždraudžia 
minėtiems darbininkams, kaip, 
pavyzdžiui, gatvekarių ir au
tobusų konduktoriams strei
kuoti.

Taipgi abi unijos išrinko 
delegaciją, kuri padės nueiti 
katalikų mokytojų unijos at
stovui, Leo Guidon, i Katali
kiškų Mokyklų Komisiją. Nes 
vienai mokytojų atstovybei 
ten atsilankius pirmiau, gavo 
ats a 1< y m ą: “ n o b o d y home!” 
Dalykas yra tame, kad teisėtai 
katali'kų mokytojų unijai at
imtas čarteris, o tuo tar>u ko
misija tiesiog verstinai verčia 
mokytojus stoti į kitą uniją, 
kurios mokytojai nepripažįs
ta. Delegacijos tikslas, ben
dromis jėgomis užprotestuoti 
prieš tokius mokyklų komisi
jos žygius.

Miestas panaikina bylas 
prieš religinę sektą

Kiek metų atgal (dauge
liu atsitikimų net. nuo 1946 
m.) miestas buvo užvedęs by
las prieš apie 800 religinės 
sektos, Witnesses of Jehova, 
narių už pasakišką dalinimą 
jų spausdinių be policijos lei
dimo. Kadangi centralinės 
sektos funkcijos buvo užvesta 
apeliacijos byla, kuri paga
liau atsidūrė net į Aukščiausią 
Kanados Teismą, tai šio mies
to bylos ligšiol taip ir kabojo 
ore. Pagaliau, tribunolas iš
nešė sprendimą, kad vado
vaujantis religinių laisvių į- 
statymu Kanadoje, jie turi 
pilną teisę platinti savo spaus
dintos. To akyv.aizdoje mies
tas ir panaikina užvestas by
las prieš apie 500 sektos na
rių už platinmą jų spaudos. 
Tačiau kiti apie 300 narių 
visvien bus teisiami, būk tai 
už kėlimą betvarkės gatvėse.

Puolė šaligatvyje, laimėjo 
$5,848

1951 m. sausio 20 d., lyjant 
ir stipriai šąlančią dieną, Luc 
Nantel, eidamas šaligatviu ant 
kampo Sherbrooke ir St. Hu
bert gatvių, paslydo, puolė ir 
išsilaužė koją. Kadangi* šali
gatvis nebuvo nupiltas smė
liu, tai jis miestą patraukė į 
teismą už jam padarytas žaiz
das ir. nuostolius. Aukštesnysis 
•teismas priteisė, kad miestas 
Nantel’iui umokėtų $5,848.
Tai bent vaišės bus Kalėdom

Vienas žmogus, ai* grupė jų, 

matomai, nusprendė gerai pa
sivaišinti Kalėdų šventėje — 
o gal dar ir daugiau kas už 
pigią kainą galės pasivaišinti. 
Dominion Poultry and Egg 
Traders Company, 5445 St. 
Lawrence Buolevard, policijai 
raportavo, kad jiems išvogė 
gatavai paruoštas 425 vištas 
ir 125 jaunus kalakutus, ver
tės $3,000. Vagišiai nesurasti.

Pagerbti Smetonai
Ju.ozas ir Marytė Smetonai, 

jų draugų ir artimų bičiulių 
pastangomis, gruodžio 5 d., 
buvo gražiai pagerbti juodvie- 
jų 25-kių metų vedybinių su
kaktuvių proga.

Gimė
Walter ir Helen Buniai ke

lios savaitės atgal susilaukė 
sveiko ir gražaus sūnelio. Mo- 

‘ tina ir naujagimis jaučiasi ge
rai.

Susižiedavo
Genė Pažeriutė susižiedavo 

su Stasiu Ramcika. Juodviejų 
vestuvės įvyks sekančiais įner
tais, sausio 23 d.

Serga
Ona Pranevičienė yra susir

gusi. Neteko patirti, kokia li
ga serga, bet ligone, rodosi, 
randasi namuose. Taipgi Pra
nas Grickūnas susirgęs, buvo 
ligoninėje, bet dabar jau na
mie, sveiksta.

J.

Plymouth, Pa.
IŠLEISTUVĖS IR 

PRIIMTUVĖS
Tai vis nuotikiai, kuriuose iš

reiškiama draugiškas jausmas 
tiems, kurie, kad ir nelabai 
daug, bet visgi pagal išgalę 
darbuojasi visuomeniniame ju
dėjime.

Kas liečia mane pati, tai iš
leistuvės man buvo surengtos 
Newarke, N. J., dirbtuvėje, ku
rioje išdirbau virš dešimtį me
tų. Per tą laikotarpį, ypatin
gai antrojo pasaulinio karo 
metu, man teko, kartais ir ga
na drūčiai, kaip su bosais, taip 
ir su darbininkais pasiargu- 
mentuoti. Ginčijomės ne tik 
darbo sąlygų reikale, bet ir 
apie karo eigą, kur išsivystyda- 
vo politiniai ginčai. Kadangi 
šios dirbtuvės bosai ir jų dar
bininkai italai, tuomet jie, dau
gumoje, buvo nusiteikę fašistiš
kai. Tai man vienam buvo gan 
sunku prieš juos atsilaikyti, 
nes jie į mane žiūrėjo kaipo 
į priešą.. Bet pasibaigus ka
rui, jie pradėjo į mane kitaip 
žiūrėti, ir ne vienas man pa
davė ranką, sakydami: “You 
were right.” Ir kuomet šių 
metų gegužės mėnesį prane
šiau bosams ir šapos darbinin
kų atstovui, kad aš apleidžiu 
darbą ir dirbtuvę, tai jie ne 
tik apgailestavo, kad aš išeinu, 
bot dar surengė man išleistu
ves. Surengė su darbininkų ir 
bosų nupirktomis dovanomis. 
Tai pirmas man buvo jaudinan
tis nuotikis.

Richmond Hill’io ir Brookly- 
no draugai sužinoję, kad mes 
rengiamės apleisti tą apylinkę, 
taip pat surengė išleistuvių 
banketą. Nors šis banketas bu
vo surengtas ant greitųjų, bet 
jis buvo gana pasekmingas,

Pittston, Pa. ..........................................................5,00
Minersville, Pa................................ . ................ .. 4.00
Cliffside, N. J................................     4.00
Tuckahoe, N. Y......................  4.00
Girardville, Pa.............. ............   2.00
McKees Rock, Pa.....................................................2.00

Vajaus pabaiga jau artinasi, .tad prašome kiekvieno 
skaitytojo, kad prisiųstų po viena nauja prenumeratų. 
Užrašykite savo pažįstamai arba giminei. Nepamirš
kite, kad ir už aukas punktai bus kredituojami vajaus 
pabaigoje. Yra kiekvieno mūsų pareiga matyt, kad šis 
vajus išeitų1 sėkmingai. Dar yra biskis laiko—turėtume 
gauti gerų žinių iš didmiesčių. Prašome įsitėrrtyti: 
Laisvės metinė prenumerata kainuoja $8, o pusmetinė 
$4.50. Kanadoje $9 už metus, $5 už pusę metų. Kitur 
užsienšje—$10 metams.

Širdingai dėkojame visiems, kurie parėmė dienraštį 
finansiškai, ir vajininkams už gražų pasidarbavimą. *

Laisves AdMiūiįstracija

nes buvo ir naudos kultūros 
centro namui. Taip pat mes 
neužmiršime, kol gyvi būsime, 
komplimentų, kuriuos mums su
teikė eiliniai draugai ir darbo 
inteligentija. Tas mums sutei
kė energijos, ištvermės ir no
ro darbuotis visuomeniniame 
judėjime.

Persikėlus mums į Pennsyl- 
vanijos valstiją, į Plymoutho 
miestelį, tuojau teko susipažin
ti, daugiausiai per Oną Krutu- 
lienę, su vietos ir apylinkės 
draugais. Teko dalyvauti jų 
susirinkimuose ir parengimuo
se. Džiugu prisiminti, kad su 
šiais draugais ir draugėmis 
bus malonu darbuotis mūsų 
draugijose kultūros ir visuome
nės naudai.

NETIKĖTA PRIIMTUVUI 
PARĖ

Gruodžio 5 d., antrą valan
dą po pietų, Ona Krutulienė 
užsispyrusiai kviečia mus i 
farmas kiaušiniauti. O maniš
kė vis dar spiriasi, kad ne. Ji 
sako, kad galima ir kitą dieną. 
Bet šiandien graži diena, aš 
sakau. Prie to, aš žinau kele
tą farmerių, Laisvė* skaitytojų, 
kuriuos aš iHU'ėėii'.n maHi.i, g;J 
jie atsinaujintų Laisve ir lokiu 
būdu atliktume abu svarbius 
reikalus. Na, gerai, tai ir va
žiuojame, maniške sako.

Pavažiavus apie 2<> mylių, 
štai jau Gruehkių farmoje. 
Pasikalbėjus su Gruchkiais apie 
farmerių vargus ir kitus rei
kalus, prisiminiau ir apie dien
raštį Laisvę. Grųchkienė nie
ko nelaukus atskaitė aštuonis 
dolerius ir padavė man, o aš 
jai rasytę ir reikalas baigtas: 
padaviau ranka, padėkojau ir 
važiuojame pas kitą farmerį.

Pas Krimus sustojome, pasi
kalbėjome apie viską. Užsimi
nus apie dienraštį Laisvę, už
simokėjo už metus ir doleri‘au
kų. Na, tai jau galime važiuo
ti į namus, nes tuojau pradėt
iem ti, aš sakau, Bet drauge 
Krutulienė vis trukdo, kiek ga
lėdama, kad sutrukdžius iki su
temų. Ir jokiu būdu, iki pasku
tinės minutės, negalėjome su
prasti, kad čia suokalbis yra.

Parvažiavome namo apie li
tą valandą. Jau pilnai tamsu 
buvo. Iš karo, nešini farme- 
riškus produktus, einame lin
kui stubos, draugė Krutulienė 
paskui mus. Užlipus keliais 
laiptais ant porčių ieškau ati
daryti šviesą, ir suradęs šniū- 
ruką traukiu, traukiu, bet 
šviesos nėra. Maniškė zurza, 
išmetinėdama, ieško rakto, 
tamsoje negali surasti atrakin
ti duris. Aš gi . tamsoje b^si- 
grabaliodamas sučiupau ką tai 
įtartino, bet pamaniau, kad gal 
žentas ką tai panašaus pasidė
jo. Ir vistiek nieko nesupras
damas ir aš net piktai zurzu, 
kas čia po šimts pypkių yra! 
čia kas nors nepaprasto. Bet 
stuboj aklinai tamsu, tik už
girdau, kas tai, kur tai nusi
juokė. Vienok nebuvo galima 
suprasti —pokštas, ar kokie i 
vaiduokliai.' Tačiau i ta laika 
maniškei pavyko atrakinti du-j 
ris ir jau žengiame Į virtuvę, 
kaip staiga blyksi, šviesu- visoj 
stuboj! Ir, -mūsų nuostabai, 
žiūrime, kad pilna stuba žmo
nių! Jie organizuotai, vienu- 
balsu sušuko: Sveiki, dranga’i 
Žilinskai, surprise dėl jūs! Su i 
atvira širdžia ir meile mes pa-Į 
sitinkame ir priimame jus i 
mūsų miestą ir draugiją!

Stalas gražiai pataisytas ir 
apdėtas visokiausiais valgiais 
ir gėrimais.

Mes gi, ta staigmena sujau
dinti, nebežinojome nei ką sa
kyti, tik stovime ir dairomės. 
Tik už minutės ar kitos, at
gavę sąmonę, pradėjome šyp
sotis ir kalbėti su klausimu: 
“Kokiu gi tikslu jūs čia ši 
triksą iškirtote?” Gi draugė 
Krutulienė, atsistojusi prieš 
mus, paaiškino: Jūs, draugai 
Žilinskai, nepykite. Aš per 
kelias dienas turėjau galvosūkį, 
kaip jus išvilioti šį popietį iš 
jūsų stubos, kad davus laiko 
paruošti, beį išpildyti mūsų 
planą, kuris buvo jau senokai 
suplanuotas, bet vis nebuvo 
tam tinkamo laiko. Ir, kadan
gi New Jerzės ir New Yorko 
jūsų draugai jums surengė iš
leistuves. tai męs. Plyrnoųtho ir 

apylinkės draugai, surengėme 
jums priimtuves. Taigi, mes 
esame šios parės bei priimtu
vių rengėjai, o jus prašome bū
ti mūsų svečiais. Ir vėl visų 
vienodas pareiškimas: Ilgo 
amžiaus vėliname jums, drau
gai Žilinskai! Džiaugiamės, kad 
jūs esate su mumis!

Taip pat draugai pakvietė 
mus i priekinį kambarį, kad 
parodžius dovanas, kurias jie 
mums supirko, kaipo naujaku
riams. Mūsų nuostabai, žiūri
me, viename kampe ant staliu
ko stovi puiki lempa, kitame 
kampe dar gražesnė pastato
ma lempa. Nežinome, kiek šios 
lempos kainuoja, bet tai ir ne
svarbu : žinome tai, kad jos 
pirktos draugų ir kad jos pusė
tinai yra brangios, šalę virš- 
minėtų pirkinių, dar pora kar- 
petukų ir staltiesė.

Valgius .sutaisė ir svečius ap
tarnavo darbščioji Kiutulienes 
duktė Albinutė, M)-*. Mack, jos 
vyrui padedant, ir maniškes 
duktė Lilija, su jos vyru An
thony Zevonov. Kitų dalyvių 
pavardės: T>. M. Navickai, R. 
Jorvko, i K. Liutackai, l\ E. 
Chorcskai. V. Krutuliai, V’. M. 
Za\< si■■ nsk;i ir Ona Krutulie- 
ac, to \ Ko suokalbininke.

Brangūs drangai ir draugės, 
širdingai mes jums visiems dė
kojamo iic lik už gražias ir
mums naudingas dovanas, bet 
ir už simpatiją, bei pagarbos 
suteikimą! A'ra sakoma, jog 
simpatijos ir pagarbos nei už 
pinigus negalima nusipirkti. 
Bet, žinoma, yra tarne ir išim
čių, pavyzdžiui: paaukojimas 
tam tikros sumos pinigų dar
bo žmonių visuomeninėms įstai
goms taip pat yra didelė gar
bė.

Abeįnai imant, los išleistuvių 
ir priimtuvių pares mums su
teikė daug energijos ir vilties 
gyvenime ir darbuose, žmogus 
jautiesi, kad nesi vienas, kad 
su tavim yra daug draugų -ir 
draugių, kurie tau papildo ir 
padaro gyvenimą vertu. Be 
draugų, be simpatikų, kad dar 
žmogus ir apyjaunis, jis yra 
gyvas lavonas.

V. ir O. Žilinskai

Chicago, Ill.
Iš Liaudies „Teatro grupės 

susirinkimo
Gruodžio 9 d. įvyko Mildos 

salėje Liaudies Teatro grupės 
susirinkimas, kuriame buvo 
padaryta peržvalga • metų 
veiklos ir pasibrėžtas tolimes
nis veikimas.

Festivalio programoje bus 
suvaidinta trijų veiksmų dra
ma “Kerštas.” Veikalui reži
sieriuos J. Stulgaitis. Jis pra
nešė, kad turi surinkęs vai
dintojus..

į Menininkų Pirmosios Ap
skrities konferenciją, kuri 
įvyks gruodžio 20 d., išrinkta 
du delegatai: J. Karvelis ii 
J. Juška. Konferencija atsi
bus Mildos salėje. Pradžia 9 
vai. ryte.

I>L'’V(> perrinkta val.dyba bū-

gal naujos valdybes dh-nus nu
statymą. Todėl visi teatro mė

siaut icm-- metams: pirm. J
Stu!gait is. pagolbiiiiiiku J
11 Ink.i, - kr. J. IleiK.'okaitis
;.Ž(|. K. Kir ka.

Sekant is Luitui ies Teatre
••.rūpės susi rinkimas Įvyks pa

SVARBUS PRANEŠIMAS
I’ASIRVI’LXK SAVO IR SAVO ŠEIMOS SVEIKATA

Išmintinga ir būtinai reikalinga yra visados savo namuose 
turėti gerų vaistų. Kaip lai, Mat. švilpos 5 Rūšių Mostys, 
sudarytos iš gydančių žolių, kurios visada pagelbsti nuo dau
gelio visokių ligų.

No. J, Mat. švilpos Sabe for Skin Irritation. x
Gydo visokias odos ligas: išbėrimus, nudegimus, nušalimų, votis,- 
afletlie\s foot, sinus, hayfever, žaizdas bei ronas (tik ne vėžį).
Nuo nušalimo, greit pagelbsti. Kaina $1.50.

No. 2, Mat. švilpos Salve for External Fains.
Nuo kojų, rankų skausmų, per vidurį, sprando, sąnarių, mus- 
kult) tirpimo, mėšlungio traukimo, pagelbsti ir kraujo cirkulia
cijai. Maloniai šildo ir apmalšina skausmus. Kaina $1.50.

No. 3, Mat. švilpos Ointment for toothache.
Nuo dantų skaudėjimo, taipgi stiprina dantų .smegenis (gums).
Gera ir vaikams, kai puola dantukai. Kaina $1.00 už oz.

No. 4, Nuo Odos Niežėjimo—Rash Poison Ivy. Kaina $1.50
No. 5, Mat. švilpos Salve for Piles.

šitos mostys labai greit pagelbsti nuo piles, prašalinu jas be 
pjaustymų, net jei būtų užsisenėjusios, bile tik dar nėra vėžio. 
Nurodymas kaip vartoti yra ant dėžutės. Kaina $2.50.

Kartu su užsakymais siųskite ir money orderį registruo
tame laiške. Iš arčiau atvažiuokite asmeniškai. Krautuvės 
antrašas: 205 Sheldon St. Rczidenciojs antrašass: 597 Broad 
Street.

MAT. ŠVILPA, P. O. Box 358, Hartford 1, Conn.
. ...............   1 11 .......... I yi ■ ■ ■>■■ ■■■■■ IĮ P..
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Philadelphia, Pa.
HELP~WANTEb—MALE
AUTO MECHANICS. Must be 1st 
class. Gen. mechanic who can qual
ify for State inspec. Operate repair 
shop on percentage. Income depend
ing ujx>n ability. Warm, well lighted 
shop. Pleasant and modern working 
conditions. Tel. Clearbrook 9- 2566.

(243-249)

AUTO MECHANICS. 1st class. AU 
around man for general auto repair 
shop. Must be familiar with all 
makes and diagnose troubles. $2 
per hr. to start. St. Empl. Apply 
in ix?rson or phone. PAUL’S AUTO 
SERVICE, 426 CallowhiH Street,. 
LO. 8-5985.

(247-249)

SHEET METAL WORKERS. Must 
be exp. in genaral fabrication, in 
shop. Sidy wk; gd working cond. 
Apply in person. PENN NEON 

SIGNS CO.. 5722 Racx; Street.
AL. 4-4800.

(247-249)

MACHINIST. Experienced. All 
around man for .small shop in Pa
per Plant. Steady work; good 
working conditions; good men on
ly need apply. Phone or apply in 
person. AMERICAN PAPER PRO
DUCTS CO.. 2118 E. Kush Street. 
KE. 9-7123. < Bring this ad when 
applying). (247-249)

’ HELP WANTED FEMALE

TYPIST. Opportunity for recent 
High School graduate to learn all 
ispeetx oi office procedure. Must 

bi good typist. 5 day week. Apply:
Hydro! Chemical Co.

ti 28 Market St.
(247-249)

HAIRDRESSERS. Exp. (3); all 
round operators. Due to increase in 
bus. we need 3 operators to add 
to our staff. Wk. all yr. md. Vaca
tion with’ pay. Mt. Airy section; 
good trans. Apply all wk. (closed 
Mond.). MODE ARTS HAIR STYL
ING, 3222 W. Cheltenham Ave. 
Ch. 7-9954. (245-247)

BILLING MACHINE OPERATOR. 
Experienced typist and general of
fice clerk. 40 hr., 5 day wk. Per
manent position; good working con
ditions. Apply in person. See Mr. 
Henderson. BUFF HENLEY PA
PER CO., 230 So. 30th St

(243-249)
HOUSEKEEPER. Gen. Cooking; 
complete charge, for bus. epic. Live 
In; own room. Must be fond of 
children. Ref. and exp. req. Steady 
position; good home for right 
woman. Tel. Cu. 8-9941 after 7 P. M.

(243-249)
t MALE and FEMALE

COUPLE OR 2 WOMEN, reliable; 
good ref. and exp. Must be neat, 
rake complete care of house. Small 
family. Good salary. Phone Ogonta 
1117 for interview.

(245-247)

gėjai turime daugiau dėmesio 
kreipti, kad šiame sezone bū
tų suvaidinta bent pora gerų 
dramų'.

J. D. B.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.
•vwwwwwvwwwwwwwww

: MATTHEW A.!
; BUYUS :
51 (BUYAUSKAS) J
b w

! LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS J
: J

; 426 Lafayette St. ,
; Newark, 5, N. J. J
; MArket 2-5172 J
> <
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Vos Mokslu Akademijos suor
ganizuota pirmoji respubliko
je konferencija gamtos moks
lu ii’ technikos istorijos klau
simais. Konferenciją atidarė 
Lietuvos Mokslu Akademijos 
prezidentas J. Matulis. Jis ap
žvelgė mokslo ir moksliniu i- 
staigų vystymąsi Lietuvoje, 
rusų ir lietuvių mokslininkų 
bendradarbiavimu spren
džiant Įvairius mokslo klau
simus.

Visa eilė pranešimų buvo 
skilia lietuvių tautos materia
linei kultūrai pažinti. Istorijos 
ir teisės instituto sektoriaus 
vadovas P. Kulikauskas na
grinėjo metalu apdirbimo ei
ga Lietuvoje. rem;antis arche
ologijos duomenimis To pa
ties instituto vyresnysis moks
linis bendradarbis J. Jurginis 
skaitė pranešima “Vilniaus 
miesto vandentiekis XV—XV- 
11 a.”. Nemaža susidomėjimą 
sukėlė Istorinio-etnograI inio 
muziejaus direktoriaus V. Ži
lėno pranešimas “(linkiu lie
jykla Valkininkuose XVI— 
XVII a." Lietuvos Mokslų A- 
kademijos tikrasis narys J. 
Kriščiūnas konferencijos daly
viams papasakojo apie biti
ninkystės vystymąsi feodalinei 
Lietuvoje.

Vilniaus universiteto filoso
fijos katedros vyr. dėstytojas 
I. Zaksas padarė pranešimą 
tema “Materializmo kova su 
idealizmu biologijoje bm žua- 
zinėje Lietuvoje.” Medicinos 
istorijos klausimu “Anatomija 
ir fiziologija Vilniaus univer
sitete XIX a.*’ pranešimą pa
darė Eksperimentinės medici
nos instituto vyresnysis moks
linis bendradarbis S. Hi/iule- 
viČius ir t. t.

Diskusijose dėl pranešimų 
dalyvavo apie 20 konferenci
jos dalyvių.

Naujas linų apdirbimo 
fabrikas

EIŠIŠKĖS. — šiomis dieno
mis pradėjo veikti naujas li
nų apdirbimo fabrikas Valki
ninkų miestelyje. Įmonėje su
montuota visa eilė Įrengimų, 
gautų iš broliškųjų respubli 
kų. Per metus naujasis fabri
kas apdoros tūkstančius tonų 
linų šiaudelių. Ryšium su šios 
Įmonės paleidimu Eišiškių, 
Trakų, Varėnos, Daugų, Aly
taus ir Vievio lajonų kolū
kiečiai ateityje gales žymiai 
išplėsti linų pasėlių plotus, pa
tiekti daugiau žaliavos res
publikos lengvajai pramonei.

Žemės ūkio paroda

RADVILIŠKIS. — čia buvo 
surengta žemės ūkio gaminių 
paroda. Joje dalyvavo visi ra
jono kolūkiai, tarybinis ūkis. 
Daug eksponatų išstatė Čer- 
niakovskio vardo kolūkis, čia 
buvo eksponuojami vaisiai, 
daržovės, grūdines kultūros. 
Šalia — kolūkio gyvuliai.

O štai naujos kolūkio sta
tybos. Vienose nuotraukose— 
ūkiniai pastatai: 200 vietų
tipinės karvidės ir kt. Kitose 
matome dvi kolūkio automa
šinas. gautas už viršum plano 
valstybei pristatytą pieną, 
plaukiančius “Aukštųjų” veis
lės rugius, kuriuos prižiūrėjo 
penktoji laukininkystės briga
da. 16.5 hektaro plote čia 
gauta po 20.5 centnerio rugių 
iš hektaro.

Radviliškio bandymo stotis 
pristatė Į parodą pašarinių 
kultūrų pavyzdžius. Tai raus
vieji dobiliukai, kurių gauta 
iš vieno hektaro 107.4 centne
rio ir t. t.

Daug Įvairių eksponatų i 
parodą pristatė “Tiesos,” 
“Pergalės,” “Auksinės var
pos” ir kitos žemės ūkio arte
lės. .

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

S. Kazokytė dainavo 
kitataučiams

Suzana Kazokytė gruodžio 
5-tą koncertavo pas kitatau
čius brolius pabaltiečius. Ji 
dainavo e.stonų. latvių ir suo
mių bendrai surengtame kon
certe' jų klube prie 125th St. 

į ir Lexington Ave.. New Yorke.
Didžiausiu entuziazmu toji 

mišri publika ją pasitiko. Au
dringai sveikino jos dainas ii 
prašė daugiau dainuoti. Jai 

i akompanavo jos mokytoja' 
muzikė Bronė šalinaitė-Su- 

| kackienė. Po programos ))ub- 
i lika apspito jas asmeniškai 
j sveikinti ir vaišinti.
j

Programoje dalyvavo ir jų 
pačių talentai.

Suzana. brooklyniečiams ir 
Richmond Hill lietuvių kon- 

įcertinių pramogų laikytojams 
I jau eilė metų yra'pažistama ir 
pamylėta kaip talentinga dai
nininkė ir taip ryžtinga liau
dies artistė. Ji visuomet pasi
ryžusi patarnauti. Nei mažiau
sia pramogėlė jai nėra perma- 
ža ar perprasta. O tenai dau
guma. išskyrus gal keletą as- 

j menų, ją išgirdo pirmu kartu. 
Jie stebėjo, dėl ko mes. lietu
viai. turėdami tokią daininin
ke. nuo jų laikėme slaptybė-

I'1’-
Reikia prisipažinti, kad pa

staruoju laiku daug ko mes 
vieni pas kitus nežinomi' dėl 
praretėjusio kontakto.

Rep.

Paskiausieji lietūs pagerino 
miestui vandens padėti. Re
zervuarai šiek tiek dasipildė. 
Tačiau vis dar buvo juose tik 
biskeli virš pusės visos talpos.

Susirinkimas
Labai svarbus Moterų Klu

bo priešmet i n is susirinkimas 
Įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 17-tą, Liberty 
Auditorijos patalpose. Nares 
ir visos moterys kviečiamos 
atvykti.

Valdyba
(2 16-217)

r:

p

PETRAS KAPICKAS

Puikiai Įrengtą

SLGRILL

VINCAS SODAITIS

Užlaiko

BAR^
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone E Vergreen 4-8174

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyt i. kai nuvyksite j New Yorko Miestą?

Tad užeikite j lietuvio CHARLES GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

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

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS

Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

Ko klausinėja naujos
I išpažinties blanka

Miestinių departmental dar
bininkams “lojalumo” išpažin
ties blankos yra i agangaudiš- 
kas dokumentas. Nieko nereiš
kia asmens nekalčiausiu vai
keliu buvimas šiandien. Ten 
visur kyšo: “Ar buvai?” O tas 
paliečia ne vien darbininkų 
partiją. bet šimtus visokiausių 
organizacijų, kurias liaudis 
turi ai yra kada turėjusi.

Klausim;.! “ag buvai?” se
ka klausimai: “Ar davei? Ai 
veikei? Ar tarnavai? Ar pa
sirašei? Ar gavai narį ? Ar ga
vai koki patarnavimą? Ai
da Iv va va i ?’’

(.'reta to. kiekvienas turi 
paduoti savo gimimo datą, 
vardą ar vardus, kokius tik 
kada vartojo. Reikalauja visų 
adresų ir kiek laiko juose gy
venta per pastaruosius 20 m.

Dar viena unija tarė 
priimti sąlygas

Photo-engravers ir kelių ki
tų spaustuvėse amatų unijos 
Now Yorke yra nutarusios pri
imti samdytoji! pasiūlytas są
lygas. šiomis dienomis Stere- 
otypers Unijos Lokalas 1 irgi 
nutarė priimti. Big Six dar te
besvarstė.

Spaustuvių savininkai yra 
pasiūlę $3.75 priedo. To prie
do tiktai dalis būtų mokama 
algomis, o dalis eitų i gerovės 
fondą. Kadangi nuo naujų me
tų visų darbininkų duoklė Į 
social security fondą pakelia
ma, tad su tokiu algų priedu 
spaustuvių darbininkai namo 
parsinešamos algos padidėji
mo negautų.

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 1 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba

'J l 72 U 2222 2 22222222,

Naujos išpažinties 
paliesti skyriai

Naujoji išpažintis, kurią 
unijos vadina ragangaudyste, 
paliečia apie 106,000 ^liesti
nių darbininkų ir tarnautojų. 
Blankos pasiųstos šioms mies
tinėms agentūroms:

Sveikatos, civilinės tarny
bos, Triboro tilto, civilinių sa
visaugos, tyrinėjimų, gaisra- 
gesių, policijos, majoro rašti
nės, miestinės radio stoties 
WNYC, vandens tiekimo, ga- 
so ir elektros, raštinių, turga
viečių. gyvenamų namų, mari- 
ninkystės ir orlaivininkystės. 
važiuotės, šerifo ii’ budžeto.

Tos visos miestinės agentū
ros (departmental) pavadin
tos “saugumo” agentūromis. 
O išpažintys vadinamos loja
lumo pareiškimais.

Mokytojai pasisiūlė 
Wagneriui pagelbėti

Mokytojų Unijos vadovybė 
pasveikino Wagnerio pareiški
mą. kad jis kovos už gavimą 
iš valstijos daugiau paskyrų 
miesto . mokyklų reikalams. 
Wagneris žadėjo tą kovą pra
dėti tuojau po oficialiai paė
mimo majoro pareigų ir Vals
tijos Seimeliui susirinkus. Sei
melis susirinks sausio 6 d.

Wagneris žada reikalauti iš 
valstijos $60,()()(',()()() miestinių 
darbininkų ir tarnautojų algų 
priedams. Iš tų 20 molijonų 
eitų mokytojams pakelti al
gas.

Mokytojai taip pat užgy- 
rė Wagnerio planą reikalauti 
iš valstijos $500,000,000 fondo 
mokyklų statybos reikalams. 
Bet sykiu ir ragino imtis prie
monių gauti ir mieste pinigų. 
Tam turėtų atitinkamai ap- 
kainuoti ir takšnoti stambias 
nuosavybes, kurios dabar ne
moka.

Compute With $ I (T 
Ming-Cut and Style • ”
SENSATIONAL DISCOVER*

Ju*t W»t and Pl«c«
lik* a Natural Wav*

WITHOUT SETTING
_ ttovfy fdlfari Applaud

STELLA MING HAIRDRESSERS 
S31 LEX. AVE. (63'64 Sis.) 

Tel. TEmplelon 8-3146

(247-249)

TONY’S
UP-TO-DATE

| BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE \ 

Brooklyn, N. Y.
š Gerai Patyręs Barberls i

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 »

............... ....... . ■ --------------- -......-Ji

Virginia 9-6125

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
■-•-■■r.:,. .

Visa šeima užduso 
nuo gaisro bute

VVilliamsburgiečių Hernan
dez šeima, visi 1 asmenys, ta
po atrasti uždusę savo bute 
24 Walworth Ave. praėjusi 
sekmdienį.

Nelaimę pajuto kaimynai, 
kai jų butuose karštas vanduo 
iš krano pradėjo eiti verdan
čiai karštas. Vandens šildytu
vas visiems butams radosi 
apatiniame, Hernandezų bute. 
Jie nubėgo juos Įspėti, bet nie
kas neatsiliepė. Pažiūrėję per 
langą, pamatė pastyrusius sė
dint sofoje.

Pašaukta policija išlaužė 
duris. Virimui pečiaus krane
lius rado atsuktus, valgis pri
svilęs, bet ugnis jau užgesusi. 
Vandens šildytuve gasas dar 

įdegė. Spėjama, kad prisukta.'] 
j pečiaus gasas galėjo pats už
gesti kai vandens šildytuvas 
pilnu pajėgumu . traukė gasą. 
Alba galėjo kuris praeidamas 
nejučiomis užgesinti. Langai 
visi buvo uždaryti.

Nežiūrint, koki bute varto
jame gasini Įranki, saugumas 
reikalauja bute laikyti langus 
pravirus.

s?<įt ssąfc s$jrcąš i
$ LINKSMŲ ŠVENČIŲ $

Mūsų |
g GILLI AS DRUG STORE g
K DRAUGAM ir KOSTUMERIAM R 
$625 Middle Neck Rd., Great Neck$ 

Mes laikome Hydrox Ice Cream ft 
$ Delicious Chocolates- h>- 

Perfiumus—Kosmetikas. R 
t;: Dvi susiedijom krautuvės dėl jūsų g 
R patogumo. Telefonuokite: VJ 
r Great Neck 2-0100 Kf
g Great Neck 2-0300 g
R** ’A

i| LINKSMŲ ŠVENČIŲ
Nuo Jūsų

Groserninko
B. J. TENNIS

»t

Geriausios rūšies vaišės ir dar- 
žovės. Puikiausi Bird’s Eye 
sušaldyti valgiai. Viršinamc 

patarnavime ir greitame 
, . pristatyme.
2 Bond St., Great Neck 

Phone Great Neck 2-0429

s: i

ft.

yi LINKSMŲ KAI,EDŲ «
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ -J 

Fine Plants $
$ Mandagus patarnavimas, $ 

prieinamos kainos. $
g GRAND FLORIST $
| E. W. CASPER, sav. |
165-87 Grand Ave., Maspeth, N. Y.g

^šsję»įa
| CARL GROEPLER’S |

Service Station 4
^Ekspertai Automobilių Taisytojai^ 
# Wheel Alignment With .ft 
& Bear Precision Equipment « 
E Kampas N. Main & Davis Sts.

Freeport, L. I., N. Y. į
g Tel. FReeport 9-2895 |

(243-250) I

f LINKSMŲ KALĖDŲ į I
$ SU DOVANOMIS NUO J 
į PICKWICK 5'

VAIKAMS KRAUTUVE y 
71-59 Austin St. BO. 8-0104 5 

g Forest Hills, N. Y. 
g Pilnai visokių gražių vaikams 
.b drabužėlių. K011 tų, siūtų, kepurių. L 
| Snow suits ir kitko. Y 
S Geriausias pirkimas—geriausios £• 
» kokybes—Žemiausios kainos. L
g (244-247)

ft SEZONINIAI SVEIKINIMAI g, 
ft RELIGINIAI DAIKTELIAI f 
* Sveikinimų Kortelės ft 
| ELEANOR’S ARTCRAFT ft 
» Importuoti ft.
ft “DOVANOS ir DAIKTAI” | 
ft 66-83 Grand Ave. 4
ft Maspeth 78, N. Y. ft
g (244-247) ft

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

FISH MARKET & APPETIZING 
įsteigta virš 50 metų. Gora bruzdi 
Yorkville sekcija. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas.

i Prieinama renda. šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, priežastis kiti interesai.

Šaukite Savininką
Tek RE. 4-5449

(243-249)
LUNCHEONETTE

Gera veikli vieta. Pilnai Įrengta, 
daro gerą pragyvenimą. Parduosime 
ar priimsime pusininką. Puikiausia 
biznio proga tinkamam asmeniui.

Matykite Savininką:
HY’S LUNCHEONETTE
25 Broadway, Brooklyn

Tel. EV. 4-9846
(242-248)

J A: N Cl IEO N ETTE—FOI) NT AIN
Pilnai Įrengtas, gera biznio vieta, 

daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 

j biznio progą savininkas! parduoda 
Į už labai žemą kainą. šaukite sa
vininką:

Tel. GEdney 4-9682
(242-248)

GROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų. Pilnai įrengta. 
Gera veikli kampinė sekcija Ridge- 
woode. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. 4 rū
mai gyvenimui. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda už 
labai prieinamą kainą, šaukite sa
vininką.

Tel. EVergreen 2-8068
(244-250)

1 ________________________ _____—------------------

APPETIZING & DAIRY
Pilnai įrengta. Gera bruzdi vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinama kaina. Šaukite 

savininką:
Tel. JE. 7-364 3

(244-250)

Vienos šeimos name 
gyvena 66 asmenys

Erooklyno reudauninkų or
ganizacijos buvo praneštas ir 
Kings County (įžiūrės svarsty
tas toks incidentas:

Viename name, kuriame 
originaliai gyveno viena šei
ma, dabar yra padaryti 23 
kambariai. Juose gyvena 28 
suaugusieji ir 38 vaikai. Ben- 
rai suėmus visų ten gyvenan
čių rendas, pareina po $13.95 
už kambarį per savaitę.

Raporte buvo parodyta, kad 
panašių padėčių yra daug vi
same mieste. Ypačiai jų yra 
daug biednuomenės apgyven
toje Bedford-Stuyvesant sek
cijoje.

PATAISA
Petras Šolomskas iš ligoni

nės-dar nesugrįžo. Paskutinė
mis valandomis pirm planuo
to sugrįžimo jo daktaras nus
prendė, kad jam dar per ank
sti iš ligoninės eiti. Sakė, kad 
dar keletą dienų turėsiąs ten 
būti.

Transportininkų 
derybos nutrūko

CIO Transport Workers U- 
nijos derybos su miesto val
dininkais i'š Transit Authority 
nutrūko. Unijos prezidentas 
Quill pareiškė, kad jeigu ne
bus sutarties, transportininkai 
sausio 1-mą nuo pusiaunak
čio mes darbą.

Unija reikalauja po 25 c. 
mokesties priedo ii’ 14 kitų pa
gerinimų.

Unija šaukia narių mitin
gus pranešti apie derybas ii 
svarstyti ateities žygius.

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.
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

R EI KALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi Pilnai mokanti opera
torė. Nuolatinis darbūs, 5 dienų 
savaitė. Gera mokestis. .Linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės: 
JOAN’S BEAUTY SALON 

144-07 Northern Blvd.
Flushing, L. I.

1 Ndependenv-e 8-2412
(247-253)

NAMŲ DARBININKft 
VIRĖJA

Žemiau 40 m. amžiaus. Maži mo
derniniai namai Bayside. *Draugiška 
atmosfera. 1 Auklėjimo Mokyklas 
mergaitė, 3 m. Nuosavas kambarys 
ir vonia. Sekmadieniais ir kas an
trą ketvirtadienį nedirbama. $45 1 
savaite. Paliudijimai.

Hollis 4-2553
(246-248)

MANICURIST
Mokanti ir patyrusi prie viso darbo.
Nuolat. 5 dienų savaitė. Gera alga. 
Malonios sąlygos.

J. THORPE BEAUTY SALON
29 West 56th St., N. Y. C.

CO. 5-9045
(246-250)

---------------------- _________________

LĖKŠČIŲ PLOVĖJA
Mašina. 5 dienų savaitė. 11 A. M.— 
2:30 P. M. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Puikios darbo sąlygos.

MANNY’S LUNCHEONETTE 
180 Washington St. arti Fulton St.

N. Y. C.
BE. 3-9458

(246-252)

JAUNA MOTERIŠKI:
Prie siuvimo ir kitokio darbo Dry 
Cleaning kraut upvėje Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar-. 
bo sąlygos. Kreipkitės:

BEAUTE CLEANERS 
127-27 Liberty Avė. 

Richmond Hill, N. Y.
(245-251)

FINGERWAVER
Patyrusi—Pilnai mokanti. Nuolat, 5 
dieni) savaite, geros valandos. Gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos. 
(Uždara trečiadieniais.) Kreipkitės:

MORRETA’S BEAUTY SAIXJN
599 E. Tremont Ave., Bronx

Tel. TR. 8-8136
(243-249)

MALE and FEMALE
HAIRSTYLISTS—HAIRDYERS

Patyrė. Dirbti naujoje dirbtuvėje.
Nuolat. 5 dienų savaitė. Geros va
landos—gera mokestis. Puikios dar-\ 
bo sąlygos. Telefonuokite:

RE. 9-9898
ar

Great Neck 2-6596J
(243-249)

REAL ESTATE

PUIKI JEIGU 
NUOSAVYBĖ

19 Bungalows priskaitant namą su 
6 apartmentais. Jeiga $7,500. Kaina 
$30,000. Reikia $12,000 pinigais. 
Taipgi 25 kambarių apartmentinis 
namas. Visi moderniniais įtaisymai. 
Tiktai $10,000 (Reikia $5,000 pini
gais).

N. BERKMAN
2075 Grand Concourse, Bronx 

Fordham 5-2207
’ (246-252)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BEAUTY SALON
Pilnai ir medoreniškai įtaisyta. 

Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinamas. 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, jeigu atsiras greitas 
pirkėjas. šaukite savininką 7—10 
P. M.

LU. 5-9296
(244-250)

CANDY—FOUNTAIN 
STATIONERY

Gerai įsisteigęs, geras biznis, kam'- 
pine vieta. Pilnai įrengtas. Daru, 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką 11-3 
P. M.

Beachview 2-9565
(245-251)

RESTARANTAS
Arba priimsime porą kaipo dalinin
kus. Pilnai įrengtas. Gera vieta. 
Po subvės įėjimo. Puiki proga. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties kitų interesų.

A. & A. COFFEE SHOP
7108 New Utrecht Ave., Brooklyn 

BE. 6-9745
(246-252)

DRY CLEANING 
LAUNDRY STORE

Su route unit. Parduoda pilną ar 
paskirai (išmokysime). Daro gerą 
pragyvenimą. Puikiausia biznio pro
ga už labai žemą kainą. Priimtume 
gerą pusininką. Matykite ar šau
kite savininką:

152 Smith St., Brooklyn
Tel. TR. 5-7609—8 A. M.—8 P. M.

(242-248)

Bronxietis Anthony Ventu
ra užsimušė ant Whitestone 
Bridge. Jo automobilius ant 
šlapio kelio pasisuko, peršoko 
vidurinę zoną ir atsimušė į 
stulpą. Jo keleivis sužeistas.




